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Ką nutarė Vliko Taryba
Jie

prezidentas. Vakariečiai protestuoja prieš sovietų kėslus.

Berlyno krizė, galima sa
kyti. jau nėra jokia naujie
na. Ji tęsiasi nuo pat Antro
jo pasaulinio karo pabaigos
ir. greičiausia tęsis, iki Tre
čiojo karo pradžios. Berly
nas yra lyg ir Vakarų sąjun
gininkų kojos nuospauda,
kurią sovietai gali bet kada
skaudžiai užminti, jeigu tik
jiems atsiranda reikalas..
Taip ir šį kaitą.
Kovo 5 d. Berlyne turi bū
ti renkamas visos Vakarų
Vokietijos prezidentas. Tai
daroma jau ne pirmą kartą,
ir tuo norima pabrėžti, kad
Berlynas, nors ir sovietų ap
suptas, vistiek priklauso V.
Vokietijai. Gi sovietai šau
kia, kad tai esanti visiškai
atskira teritorijos dalis, nuo
Vakarų Vokietijos nepri
klausoma. Tokių V. Vokie
tijos prezidento rinkimų jie.
ir seniau nenorėjo, o dabai
visai griežtai prieš juos už
protestavo, grasindami im
tis atitinkamų priemonių,
kad V. Vokietijos elektoriai
negalėtų ten susirinkti.
Kokie tie sovietų trukdo
mieji žygiai šj kartą bus,
dar tikrai nežinoma, bet kai
kurie matomi ženklai nieko
gera nežada.
Tuo tarpu pastebima, kad
sovietai ir Rytų Vokietija
lyg ir ruošiasi kariuomenės
manevrams Berlyną supan
čioje srityje. Taigi, galimas
dalykas, kad neva dėl tos
priežasties bus uždarytas
betkoks susisiekimas su Ber
lynu žemės keliais. Taip pat
gali būti sutrukdytas susi
siekimas ir lėktuvais, nes so
vietai turi savo pusėje įren
gę lėktuvus klaidinančių ra
daro stočių. Žinoma, gali
būti dar ir kitokių netikėtu
mų, kaip jie sako, 3U „ap
verktinais padariniais“.
Bet vakariečiai kolkas tų
grasinimų dar neišsigando.
Vakarų Vokietija sovietų
reikalavimą nerinkti Berly
ne savo prezidento griežtai
atmetė. JAV. Britanija ir
Prancūzija sutartinai pareiš
kė sovietams protestą prieš
tokį kėsinimąsi į Berlyno su
sisiekimo laisvę. Tais sovie
tų numatomais trukdymais
ypač yra susirūpinusios JAV
politinės sferos,

W. Rogers raštas
J. Rajeckui
JAV užsienio reikalų mi
nistras William Rogers Va
sario 16 proga atsiuntė Lie
tuvos atstovui raštą, kuria
me pabrėžė lietuvių tautos
laisvo apsisprendimo teisę.

Kaip žinoma, iš jūros dugno besiveržiąs aliejus užteršė kelią dešimčių mylią ilgio Kalifornijos
paplūdimius, čia matome, kaip valomas Santa Barlara paplūdimys. Padaryta daug nuostolių.

CITY OF BOSON

Jugoslavija ruošias
partizanų karui
Jugoslavijoje išleistas įstatymas steigti teritoriniam
gynybos vienetam, kurie ka
ro metu rems kariuomenę.
Pagal jį. visi sveiki vyrai iki 65 m., o moterys iki 40
m. amžiaus privalės pasi
rengti gynybos uždaviniam.
Karinį apmokymą vykdys
federalinė valdžia, o visas
kitas išlaidas turės mokėti
vietos valdžia.
Niekam nėra paslaptis,
kad tokio žygio imtis priver
tė Čekoslovakijos įvykiai.
Jugoslavija nėra linkusi pa
siduoti be pasipriešinimo.
Jos vadai aiškiai sako, kad
priešinsis ir Sovietų Sąjun
gai, jeigu jis užpuls Jugo
slaviją.

Krovėjai baigė
3treiką
New Yorko uosto krovė
jai pagaliau baigė streiką,
kuris užsitęsė 56 dienas. Da
bar į laivus pirmiausia yra
kraunamos pašto siuntos,
kurių New. Yorko uoste susi
kaupė 3 šųjpųse miliono sva
rų. Skaieįfaojamą, kad šis
streikas krašto ūkiui padarė
apie $2 bilionu nuostolio.
Krovėjai laimėjo $1.60
valandinį priedą.
Dar 18-kos uostų krovėjai
tebestreikuoja.

Vieni šventė, kiti —

OFFICE OF THE MAYOR

DECLARATION

WHEREAS. February 16 is traditionally celebrated as
the date on whitch Lithuania declared its
independence from Russia fifty-one years
ago; and
WHEREAS, During the intęrvening years-the State ,of
Lįthuama has i&ffered the harsh hand of
oppression, both Nazi and Soviet; and

WHEREAS, Since the Russian seizure in 1944 Lathuanians have actively demonstrated their devotion to the principles of freedom and
liberty deeply rooted in their Baltic heritage; and
WHEREAS. It is appropriate that we Americans pay due
respect and recognition to the patriotic zeal
characteristic of these people;
N0W, THEREFORE, I, Kevin H. White. Mayor of the
City of Boston, do hereby declare Sunday,
February 16, 1969. as
LITHUANIA

DAY

in Boston, and urge all my fellow citizens
to pay heed to the special observances reserved for this date.

(Seal)
Kevin H. White,

Mayor

I

Susirgusio Darbininko po
litinio skyriaus redaktoriaus
prof. J. Brazaičio vieton pa-!
kviesta Ona Labanauskaitė.

Mass. universitete buvo
didelės studentų riaušės. Po
licija turėjo panaudoti aša
rines dujas. Wisconsine uni
versitetan teko iššaukti net
tautinę gvardiją. Studentai
triukšmauja ir kitur.

• • •

Mirė Cosa Nostra
vadų vadas

Sėdėdamas kalėjime mirė
Vite Genovese, 71 m. amž.,
didžiausių gengsterių orga
nizacijos Cosa Nostra vadų
27 d» Berlyną a
vadu vadinamas.^ Tai geng>
numatę! pats
Kulias įtetripffflbbaig teįiųššeimaį, kurioje yr
pie lOO narių, yra
sis, tuo tarpu sunkti pasaky „nuostolis“.
ti. Bet Vakarų diplomatai
Kandidatai į jo vietą yra
mano, kad dėl to pagrindi
nio susirėmimo su Vakarais Eboli ir Gerald Catena, abu
sovietai dar nenori. Grei iš Ne\v Jersey, ir Michele
čiausia. sakoma, tas karštis Miranda iš New Yorkb: Dar
vėl atvės, kaip jau daug kar bus žiauri šių padugnių ko
tų buvę. Bet tuo tarpu rau va, kol kuris jų vienas išsi
doni debesys virš Berlyno y- muš į paviršių ir griežtai užra gana tirštai susikaupę. į valdys visą „šeimą“.

Paskutinė audra
Mass.
valstijai buvo
labiausiai
Darbo ministras
Shultz
nuostolingas.
Vien sniego pareiškė, kad esąs priešin
nuo kelių nuvalymas atsiėjo gas tuoj pakelti darbo atly
2 mik dolerių.
ginimo minimumą.
Dabar
♦ ♦ ♦
jis yra $1.60 valandai.
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Montrealio biržoj sprogo
bomba, apie 30 žmonių su
žeista.
'

• • •

Peru (P. Amerikoje) ne
tik nusavino amerikiečiams
priklausančias aliejaus biz
nio bendrovės turtą, bet su
ėmė tarptautiniuose vande
nyse žvejojusį žvejų laivą
ir pasirašė prekybos sutartį
su Sovietų Sąjunga.

• • •

IStambule riaušės
dėl JAV laivyno

Posėdžio pradžioje Vliko
taryba pareiškė pagarbą įni
rusiems nuopelningiems tau
tiečiams: Lietuvos Nepri
klausomybės Akto signata
rai Petrai Klimui (mirė
Kaune, 1969 m. sausio 16)
ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkui Juo
zui Bačiūnui (mirė Benton
Harbore, Mich., 1969 m.
sausio 23 d.).

Šiam tarybos pasėdžiui,
iš eilės* pirmininkavo J. Pakalka, soc. dem. a
i1kretoriavo V. Alksninis, laisvės
kov. atsovas.

Kaip jau anksčiau praneš
ta, Vilko seimo metu savo
- Praeitą pirmadienį vieni atsistatydinimą paskelbusį
Mass. valstijas gyventojai Tautos Fondo valdybos pir
šventė Washingtonol gimta mininką prel. J. Balkūną ir
dienį. o kiti žada jį švęsti taip pat atsistatydinusius ki
tus valdybos narius, vado
šeštadienį, vasario 22
• t . d. vaudamasi
seimo pageidavi Kame kalbėjo Vliko
Mat, yra federalinis įsta
tymas, kuris kelias kilnoja mu, Vliko valdyba išrinko nariai
mąsias šventes perkelia pa į tas pareigas iš naujo. Be to,
Vasario 16-sios minėji
stoviai į pirmadienius. To į Tautos Fondo valdybą iš
rinko
ir
Stasį
Lūšį.
Dabar
muose
dalyvauti ir kalbėti
kių švenčių tarpe yra ir Wajie
visi
tose
pareigose
pa

buvo pakviesti šie Vliko val
shingtono gimtadienis. Bet
tvirtinti.
j
dybos
nariai: pirmininkas
visose valstijose tas teįsigalios tik 1971 metais, jei at*! Naujas Vliko valdybos ( dr. J. K. Valiūnas — Chi
skiros valstijos tai nenutars naiys Jurgis Valaitis, yra iš cagoje, vicepirm. dr. B. Nepadaryti anksčiau-. Mass. jaunesnės kartos lietuvių so mickas — Rochestery, sek
seimelis jau nutarė .minėtą cialdemokratų tarpo. Jį vie- : retorius R. Kezys — Elizašventę švęsti vasario trečią toj J. Sondos išrinkus į Vli bethe, NJ., vald. narys A.
jį pirmadienį, taigi va!sarioi ko valdybą, vyriausios (ne Budreckis — Detroite ir
17 dieną.
priklausomybės laikų) vei-l Windsore.
Tą dieną Mass. valstijoje kėjų kartos atstovai valdy-’
savivaldybių ir. .valstijos į-į boj liko mažumoj, tik trys iš
staigus buvo uždarytos, o fe- j septynių (J. Audėnas, B. Prez, Thieu prieš
deralinės veikė, todėl veikė į Nemičkas, P. Vainauskas).
ir paštas, bet jis bus uždary Pirmininkas dr. J. Valiūnas, koaliciją
tas šeštadienį. Ir privačios sekretorius R. Kezys. kaip
Pietų Vietnamo preziden
įstaigos vienos šventė, o ki ir valdybos noriai A. Budtas
Thieu, kalbėdamas bu
tos ne.
r
.
reckis ir dabar J. Valaitis y- distų Naujiesiems metams
ra jau pokarinio brendimo prasidedant, pareiškė: „Mes
veikėjai.
laimime karo fronte, todėl
Bostone protestuoja
Apie Vliko valdyboje po į nėra pagrindo pralaimėti
Vliko seimo — gruodžio ir j prie derybų stalo. Aš esu tik
prieš mokesčius
sausio mėn. — priimtuosius i ras, kad mūsų žmonės nepri
Bostone buvo demonstra nutarimus ir pradėtus dar-! ims išdavikiškos taikos, už
cija prieš mokesčių kėlimą. bus tarybai apžvalgą patei leisdami kraštą komunis
Tos demonstracijos daly kė vicepirmininkas J. Audė-į tams — sutikdami priimti
viai į gubematūrą žygia nas. ją kiek papildė vicepir. koalicinę vyriausybę arba
vo, turėdami rankose arba B. Nemičkas ir finansų tvar leisdami atvirai sukomunistos maišiuką, į kurį buvo pa kytojas Pr. Vainauskas. Šiuo tinti Pietų Vietnamą. Nei
tarta surašyti kaip kas išma metu dėmesys kreipiamas į aš, nei jūs, kariai, tokių są
Stalino-Hitlerio sąmokslo lygų neleisime priimti“.
no savo protestą.
Arbatos maišeliai turėjo
priminti .pagarsėjusią vadi
namąją „Boston Tea Party“,
1773 m. gruodžio 16 d.
maištą prieš iš Britanijos at
vežamos arbatos muitą. Ta
da bostoniečiai, protestuo
dami, kad muitai apdedami
be jų išrinktų atstovų, įsiver
žė į uoste stovėjusius su at
vežta arbata 3 laivus ir su
metė į vandenį 350 dėžių
iuj*.
arbatos.

ne

CITY HALL BOSTON

(jo 30 metų sukakties pro
ga) išryškinimą ir išgarsini
mą, taip pat ir į rengimą
studijų apie visų rūšių rusi
fikacijos reiškinius Lietuvo
je.

Istambule (Turkijoje) ki Peru nusavino JAV
George Gilbert iš Hudsonn. N.
lo riaušės dėl JAV 6-jo lai bendrovių alyvą
H.. 48 m. amž., rastas klaidžio-'
vyno vizito. Demonstrantai Į
šaukė: „Amerikiečiai, va-' Peru vyriausybė paskelbė jantis N evados dykumoje. Prieš
žiuokite namo“, "Prakeiki nusavinanti amerikiečių In du metus nuskendo jo žmona,
mas šeštajam laivynui“ ir ternational Petroleum bend Nuo to laiko dingo ir George,
pan. Žuvo 3 asmenys, yra rovės turtą. Ta bendrovė todėl buvo spėjama, kad ir jis
priklauso Standart Oil b-vei. 1 nuskendo.
kelios dešimtys sužeistų.

t
Buvęs Romos kataliką kunigas
Francis Barus, 44 m. amžiaus,
su savo žmona, kuri 1955 m. bu
vo išrinkta Delaoare valstijos
gražuole. Po vedybų Burns tuoj
atsisakė kunigystės.

i
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Sovietai vėl grasina Berlynui ir vakariečiams.

nenori leisti, kad Berlyne būtų renkamas Vak. Vokietijos

Vliko tarybos posėdis,
pirmas po praėjusio Vliko
seimo, įvyko vasario 1 d.
Svarbiausi jame atlikti dar
bai buvo:
1) Priimtos išvados iš pa
sisakymų Vliko seime oku
pacijoj ir laisvėj gyvenančių
lietuvių bendravimo reikalu.
(To pareiškimo tekstas bus
paskelbtas kitame numery).
2) Išrinktas į Vliko val
dybą Jurgis Valaitis, vietoj
pasitraukusio iš valdybos
Jackaus Sondos. Keleivio
redaktoriaus.
3) Patvirtinta Vliko val
dybos parrinkta ir papildyta
Tautos Fondo valdyba.

■

Raudoni debesys kaupiasi
virš Berlyno

LBVIS. 30. BOSTON

msrapB BnTrM

Nr. 3. 1969 m. vasario 19 d.

Juos sudaro buvę britų pi- milionų svarų sterlingų (aliečių ir bendrovių turtai, pie 24 mil. dol.) iryrasusikurie po komunistų re volių- ję su Baltijos kraštais. Soj cijos buvo nusavinti Rusijo- vietų baltiškuosius ieškinius
je, ir visokie caro laikų Ru- sudaro ne tik užblokuotasis
binės filharmonijos organi
j sijoje išleisti paskolų lakš- (arba bent iki šiol užblozatorius ir jos direktorius
i tai bei obligacijos, kurie bu- kuotąsis) Baltijos respubliir vėl — Vilniaus metrikaci
’ vo ^platinami ir Britanijoje/ ktį tintas D. Britanijoje, bet
jos biuro vedėjas... NepaSovietai šitų caro laikų ver- ir kiti ieškiniai, kurie iš tiki mirškime dar, kad Jonas
' tybės popierių niekados ne- rųjų’ nėra birtų ’ vyriausybei
Kardelis buvo Valstiečių
į
pripažino, juos laikė ir te- kontrolėje.. Tai įvairūs pri.
liaudininkų atstovas seime.
I belaiko niekiniais.
, vačių Baltijos kraštų pilieVliko atstovas Vilniuje, dar
Britai
taip
pat
turi
ieškičių ir bendrovių buvę pribavosi menininkų komite
nių, susijusių grynai su Bal- klausiniai D. Britanijoje,
tuose Vokietijoje Freiburge.
Kada ant Lietuvos nusi
tijos
respublikomis, šitie ięš- kurie pagal sovietų įstatyDetmolde, organizavo dra leido ilgoji vergovės naktis, J
kiniai siekia maždaug 15 mus atiteko ar turėjo atimos teatrą. Lietuvių tremti šios draugingos Lietuvai *
milionų svarų sterlingų (a- tekti Sov. Sąjungai, bet kunių operą ir Į visokius kitus šalies Valstybės pasekt eto-;
pie 36 mil. dol.). Juos suda- rių priklausomybė vienaip
kultūrinius darbus buvo Įsi rius Summer Welles šios ša-'
ro sovietų Baltijos kraštuose ar kitaip jau išsisprendė kijungęs. Taigi, net nuostabu, lies vyriausybės ir žmonių J
nusavinti britų piliečių ir taip. Prie tokių sovietų ieškiek gyvybingos dvasios vardu Pabaltijo valstybių obendrovių turtai (įmonės, kinių, pavyzdžiui, priskirtižmogus gali aprėpti ir pa- kupaciją pasmerkė. Po to.
namai. žemė), o taip pat ir ni buvę Estijos prekybos laiMirtis mus kerta kaip se- Jėgti.. Sakytume, jog velio Lietuvos Dienos proga, me-i
visokie baltiški paskolų vai, kurie tačiau tuoj po sonos girios medžius, ruošda nis tikrai buvęs šimtadarbis, tai iš metų sekė JAV’ vyriau-*
j
lakštai.
Lietuvai iš šitų ieš- vietų okupacijos 1940 m.
Juodos
juosti)'
rodo
žemės
kelius
iš
Vakarų
Vokietijos
sybės
smurtu
pagrobtos
Lie

ėmęsis
visko,
kas
po
ranka
ma kelią nežinomai ateičiai.
!
kinių,
atrodo,
tenka mažiau- buvo perregistruoti ir plauį Berlyną, kur kovo 5 d. bus renkamas Vakarų Vokietijos
Kelta daug nesirinkdama,’ pasitaikė. Bet iš tiesų jis dir tuvos okupacijos nepripaži
sioji dalis, kurios didžiumą, kiojo po kitų valstybių vėprezidentas. Rytų Vokietijos valdžia uždraudė atstovam
nebodama visuomenei daro bo tai, kas anomis aplinky nimas. Reikšta viltis, kad
matyt, sudaro Vilniaus mies- liavomis. Tų laivų jau seniai
žemės keliu įvažiuoti į Berlyną, todėl jiems teks skristi
mo nuostolio, neatsižvegda- bėmis buvo reikalinga ar bū ateis laikas ir Lietuvai vėl
to paskolos laikštai. Tie nebėra, nors Anglijoje vis
nušvis
išsiilgtos
laisvės
ry

tina,
o
pagrindinai
išlikt
ma j žmogaus talentus ir
lėktuvais. Už laisvą susisiekimą su Berlynu yra atsa
lakštai buvo išduoti prieš dar veikia estų išeivių laivinuopelnus bei jo dar supla kone visą amžių tik žurnalis tas. Aš neabejoju, kad ta
kinga Sovietų Sąjunga, be kurios žinios Rytų Vokietija
Antrąjį pasaulinį karą, ka- ninkystės bendrovės, savošaunioji
tradieija
bus
tęsia

nuotus atlikti darbus. Rods tas. atlikęs čia pati didįj
ir minėto uždraudimo nepaskelbė. Sovietų Sąjunga, ma
da Vilnius buvo prijungtas tiškos anų laivų įpėdinės,
ma ir naujosios administra
dar taip neseniai amžinai patarnavimą savo tautai.
tyt. nori išmėginti naujosios JAV administracijos nusi
{
prie
Lenkijos valstybės. Kai kurių dabartiniai laivai pacijos.
Washingtoniečių
Va-į
užmerkė akis eilė mūsų Įžy
J. Kardelis pradėjo rašyt.
statymų
ir
pasiryžimų
tvirtumą.
i Vilnius grįžo Lietuvai, bri- prastai plaukioja po Panamiųjų kultūros ir politikos 1908 m. ir vėliau bendradar sario šešioliktosips minėji-j
tai, aišku, tų ieškinių nebe- mos arba Liberijos vėliavo
mas
šiemet
gan
ankstyvas.
J
darbuotojų, o štai, dar neat- biavo Rygos Garse. Vilty
galėjo pateikti Lenkijos vy- mis.
sigavus iš skaudaus liūdesio je, Aušr inėje. Ateityje, San Tad nenuostabu, kad toks
?
riausybei. tačiau, negali tų
Iš panašių ieškinių Lietu
pareiškimas
šiai
progai
ne
ir rūpesčio, jau atsisveikino taroj, Sandaroj, Naujienose.
ieškinių pateikti nei Lietu vai tenka tik maža dalis. Ją
mus ir spaudos veteranas Dirvoje. Keleivyje ir dai suspėta gauti.
vai, nes britai iki šiol nepri sudalytų Lietuvos piliečių
Jonas Kardelis...
mūsų kaimynų latvių ir estu
pažįsta jokios Lietuvos vy- ir prekybinių organizacijų
Dabartinis JAV preziden
Praeitame Keleivio nume- spaudoje. Gi nuo 1923 me tas yra taip pat nekartą pa
i
riausybės d e jure. Vil- 1940 m. Britanijoje buvę
RAŠO R. E. MAZILIAUSKAS
ryje vos tespėjome trumpai tų iki bolševikų okupacijos daręs palankių Lietuvos by
1 niaus miesto paskolos lakštų priklausiniai, kuriuos sovie
pranešti, kad jis mirė vasa redaguotas Lietuvos Žinias los reikalu pareiškimų.
Britanijoje buvo nemažai tų įstaigoms pasisekė susek
NUGARMĖJĘ PRIKLAUSINIAI
rio 10 dieną 8 vai. 10 min. jis išaugino moderniu ir ge
išplatinta, ir jie vis dar yra ti ir įtraukti į savo ieškinių
vakaro Montrealyje. Kana riausiai informuotu dienraš
Londone
kotiruojami, t. y., sąrašus. Šitų priklausinių iš
Antai,
praeitų
metų
spa

doje, kad buvo įžymus žur čiu Lietuvoje, ištvėrusiu lio mėnesį jis pareiškė:
Baltijos respublikų pri- tų turtų savininkas. 1940 m. Londono biržoje (stock ex- tikrųjų jau seniai nebėra. Jų
nalistas, kad Nepriklauso visokį pašalini spaudimą ir "Mes visi norime, kad JAV klausiniai Didžiojoje Britą- tuos baltiškuosius priklausi- change) jai tebėra prekiau- savininkai prieš eilę metų
mos Lietuvos laikraščio Ka išlaikiusiu ligi galo «avo li išliktų didžiausia pasaulio nijoje nūn jau nebegrįžta- nius užblokavo ir D. Britą- jama
iQma
yra pasikeitę, arba tie pri
nadoje redaktorius. Bet tai niją. Atsiminę dar velionic galybe. Mes taip pat vilia mai nugarmėjo sovietų ir... rijos vyriausybė, ir jie išli- Tuo tarpu sovietai iškėlė klausiniai jų savininkų jau
tik maža pastabėlė, negalin žurnalistinę veiklą Vokieti mės, kad Lietuva atgaus Britanijos spekuliantų kiše- ko užšaldyti iki šiol. D. Bri savo ieškinius D. Britanijai, yra sunaudoti.
ti nei šio garbingo velionio joje, jo ligi paskutinių jėgų laisvę ir nepriklausomybę. nėsna. Sausio 22 d. D. Bri tanija vis dar nepripažįstą kurie sudaro maždaug 10
(Bus daugiau)
asmens, nei jo darbų apibū redaguotą Nepriklausomos Su Dievo ir jūsų pagalba tanijos parlamentas 161 bal Lietuvos prijungimo prie
dinti, nes Jonas Kardelis bu Lietuvos savaitrašti Kana mums pasiseks kryžiaus žy su prieš 115 trečiuoju skai Sovietų Sąjungos d e j u vo nuostabus senosios kar doje, giliai suprasime, kodėl gis už Amerikos didybę ir tymu priėmė Įstatymą, nu r e , vadinasi, nelaiko sovie
tos atstovas, kūiybingoji ne jį šiandien vadinome mūsų Lietuvos laisvę“. Mes prezi savinantį Londone iki šiol tų vyriausybės teisėtu buvu
priklausomybės meto asme spaudos veteranu, kodėl ji dento Nixono taip šaunų pa laikytus Baltijos valstybių sios Lietuvos vyriausybės įnybė, kovotojas namie ir iš išrinkome Lietuvių žurnalis reiškimą dideliai vertiname. priklausinius. Tas įstatymas pėdiniu, turinčiu, taip sa
eivijoje ir nenutildomas tei tų Sąjungos garbės pirmi Prisimintinas taip pat jo in prieš įsigaliojimą dar turės kant. paveldėtojo teisių.!
(Tęsinys)
singumo ir laisvės šaukiantis ninku. kodėl su nuoširdžia auguracijos proga pasakytoji būti patvirtintas Lordų rū Antra vertus, visokių pre- ;
pagarba ir dėmesių išklau
balsas savo tautai.
kalboj pabrėžimas, kad ”No mų. Ten įstatymas tegalės kybinių įmonių turtai taip Bratanijoo prof. sąjungos smukdomas, sekant minti
Gimęs 1893 m. gegužės sydavome jo rašyto ar saky man can be fully free while būti diskutuojamas ir, gal pat teisiškai liko savotiškais
mi, kad tai "boso“ reikalas.
26 d. Gudžiūnų km.. Rum- to žodžio mūsų laisvės kovos his neighbor is not“.
būt, vilkinamas, bet, atrodo, našlaičiais. Tos imonės ne- Bri tani joje profesinės są- Tuo tarpu be pelno tie "bo
šės vi., Zarasų apskrity, per painiavose.
galutinis jo priėmimas tėra beegzistuoja, jos sovietinės jungos sudaro socialistinės sai“ negali gerinti darbo sąPer
savo
ilgą
amžių
daug
ilgą savo gyvenimą velionis
valdžios buvo suvalstybin- Darbo partijos nugarkaulį, lygų ir didinti atlyginimų. O
Šios šalies senato ir atsto laiko klausimas.
išbandė Įvairiausias profe- J1S išaugino žurnalistų, Įdė vų lūmų taip pat. metai iš
Tie baltiškieji priklausi tos, nusavintos arba visiškai Prof. s-gų nariai, mokėdami kai prof. sąjungos didesnius
sijas ir veiklos sritis, atsitik jo jiems plunksną Į ranką ir metų pabrėžiama Lietuvai niai iš tikrųjų yra tas vadi uždarytos. O kadangi toji nario mokestį, tuo pačiu re- atlyginimus išsidera arba ištinius užsiėmimus ir tarny duonos kąsni i burną. Deja, padaryta skriauda ir palai namasis auksas, kaip jie sovietų valdžia Lietuvoje rųia ir Darbo partiją, kuri sikovoja. tai "bosai“ yra
bas, bet visada pasilikda ne visi jie prilygo savo seną koma lietuvių viltis sulauk dažniausiai vadinami lietu teisiškai nepripažįstama, tai tam tikrą dalį surenkamų priversti kelti kainas, ir tos
mokytoją ir būdo tiesumu, ti Lietuvos laisvės aušros. vių spaudoje svetur. Visiš ir naujieji tų Įmonių savi- mokesčių gauna. Ir pačioje padidėjusios algos visvien
mas spaudos žmogumi.
Jis studijavo medicinos ir laisvės ilgesiu, ir neužge Lietuva Kapitoliuje šiemet kai tiksli tų priklausinių su ninkai nelaikomi teisėtais partijoje prof. sąjungų at- daugiau neįperka. Gaunasi
stovai turi svarų balsą. Pa- tarei užburtas natas.
c savininkais,
mokykloje Vilniuje ir gavo sinama savos tėvynės meile. vasario 18 d. bus iškilmingai ma iki šiol dar nėra paaiškė tu<■ turtu.........
Skaudu
jam
būdavo
tai
pri

paminėta, kaip ir kitais me jusi, tačiau viešai yra minė Tie priklausiniai. atrodo, prastai jis atstovauja kairia
Darbiečių vyriausybės pa
gydytojo padėjėjo laipsni,
siminus.
tos sumos nuo 5.5 iki 7.5 mi turėjo likti užblokuoti tol. jam sparnui.
tais.
dėtis tikrai nėra pavydėtina.
jis mokėsi muzikos, daina
Visiems yra skirta išeiti iš
lionų svarų sterlingų (13.2 kol atsiras teisėti jų savi Šitas prof. sąjungų ir Dar Atmetę revoliucijos mintį ir
vo choruos, grojo ir vaidino,
Mes dideliai dėkingi ir se ir 18 milionų dolerių). Tie ninkai, ko, kaip žinome, iki bo partijos susipynimas Bri nesikėsindami prievarta pa
jis Lietuvos Universitete šios žaliuojančios žemės,
studijavo biologiją, botani- gausiausiai krauju ir ašarom natoriui Thomas J. Dodd už sa, nemažą šitų sumų dalį šiol nėra. Tačiau D. Brita tanijoje priveda prie tam naikinti kapitalistinės san
ką ir geografiją, dėstė gim-i palaistytos. 0 jau šiandien pakartotiną pas mus atsilan- sudaro auksas, kurį Estijos nijos parlamentas, štai, vis tikrų keblumų, šiuo metu tvarkos. darbiečiai, vado
nazijose, dirbo savivaldybė-i pagarboj ir liūdesy nulenkę kymą ir už pakartotinus Lie- Latvijos ir Lietuvos vyriau- dėlto nubalsavo tuos pri darbiečiai sudaro vyriausy vaudami kraštui, nešvengiabę, valdo kraštą ir. norėda mai turi skatinti pramonės
se, socialinio draudimo įštai- į galvas išlydime mūsų bran- tuvos prisiminimus senate. sybės prieš 30 metų padėjo klausinius nusavinti.
gose, buvo Lietuvos valsty-1 gų bičiulį Joną Kardelį...
Anglijos Banke Londone,
Sovietų Sąjunga į tuos mi sutvarkyti pašlijusį kraš gamybą ir darbo našumą,
Visiems Lietuvos drau tačiau ne vien tiktai auksas. priklausinius savo pretenzi to ekonominį gyvenimą, yra o pramonė juk yra kapitalis
gams ir geradariams mes e- Dalį tų priklausinių sudaro jas pareiškė tuoj po Lietu priversti griebtis nemalonių tų nuosavybė. Vadinasi, dar
same dėkingi už Lietuvos o- Baltijos valstybių bankų ir vos , Latvijos ir Estijos ofi priemonių. Tos priemonės bas ir kapitalas privalo su
kupacijos nepripažinimą ir kitų įmonių (sakykime,- cialaus prijungimo prie So kartais yra labai priešiškai rasti bendrą kalbą. Darbo
Vasario 16 dienos proga "Maisto“ akcinės bendro vietų Sąjungos 1940 m. lie sutinkamos prof. sąjungų. našumas ir gamyba turi kil
reiškiamą pakartotiną mo vės, "Lietūkio“ ir pan.) ei pos mėnesį, tačiau D. Brita< Vyriausybė, pavyzdžiui, la ti, nes nuo to priklauso v i kovotojų
dėl
jos
teisių
šie

ralinę
paramą pavergtai lie namosios sąskaitos Anglijos nijos vyriausybė tuos reika bai griežtai apriboja algų s ų gyventojų gerovė, o dar
Lietuvos atstovas Juozas
Kajeckas kalbėjo Lietuvos met ypatingai prisimintinas tuvių tautai. Lietuvos lais Banke ir kitos smulkesnės lavimus atmetė. Britai Bal kėlimą, dažnai algas kelti bininkai turi gauti teisinges
nepriklausomybės atstaty prieš keletą savaičių miręs vės kelias kliūtimis nusags sumos. Lietuviškoji šitų pri tijos respublikų prijungimą aplamai draudžiama. Tuo nį atlyginimą ir turi būti ap
mo paskelbimo sukakties Vasario 16 d. akto signata tytas. Jis gal ilgas, bet gar klausinių dalis yra pati ma prie Sov. Sąjungos tepripa- vyriausybė nori sustabdyti saugoti nuo kapitalistų iš
minėjime 'vasario 9 d. Wa- ras. ilgametis Lietuvos Dipl. bingas. didingas ir kilnus. žiausia. nes, 1939 m. prasi žino d e f a c t o, t. y. tik kainų kilimą, kad Britanijos naudojimo.
dėjus Antrajam pasauli kaip gyvenime faktiškai įvy pramonės gaminiai galėtų
shingtone. Apžvelgęs Lietu Tarnybos narys, ministeris
Britų prof. sąjungos į
būti
eksportuojami.
Aišku,
darbdavius tebežiūri su la
vos valstybės istorinį kelią Petras Klimas. Prisiminda M&n belieka linkėti, kad niam karui, Lietuvos res kusį dalyką, bet iki šiol ne
nuo šonųjų laikų, kalbėtojas mi tą garbingą Lietuvos sū- laisvieji lietuviai vienybėje publika didžiausią savo už pripažino d e jure, at kad prof. sąjungos reiškia bai, dideliu įtarumu ir apie
^nų-kankinį. mes tuo pačiu tęstų kovą dėl Lietuvos lais sienių rezervu dalį nukrei seit. kaip teisėtą, legalų įvy didelį nepasitenkinimą to- "taikingą sambūvį“ nelabai
su pagarba prisimename ir vės.
pė į JAV. o D. Britanijoje ki, ir todėl tuos priklausinius kfa darbiečių vyriausybės tenori žįųpti,: .Senos, nenpo-i
kitus Lietuvos kūrėjus bei Viltis -brangiausia dovana,j
atstatym
P8’^- nf" 29 metus laikė užblokavusi. politika. Gaunasi keistoka laidžios kovos tradicijos bai
padėtis: prof. sąjungos dar- tų darbininkijos organiza
kovotojus
dėl
Lietuvos.
Su
‘
didelee
tų
atsargų
dalis.
ryškindamas dabartinę Lie
biečius išlaiko, o darbiečių cijose tebėra labai stiprios,
tuvos padėtį bei žymesnius liūdesiui r dėkingumu prisi Visur kaip angelas ji lydi.) 1940 m. birželio 15 d. SoAbipusiai
vyriausybė vykdo politiką, ir prisitaikymas prie dabar
mūsų laisvės kovos žygius. mename ilgametį, įžymųjį Ji mūs stiprybė, mūs drąsa!
Sąjungos kariuomenė
Amerikos lietuvį, Pasaulio
Reikalas gerokai susipai kuri tom prof. sąjungom ties sąlygų vyksta labai lė
, įžengė į Pabaltijį, kraštus oJis tarp kitko pareiškė:
(Maironis)“ j Rypavo, ir Baltijos respub- niojo dėl abipusių ieškinių nėra priimtina.
"Nepriklausomybės pa Lietuvių Bendruomenės pir
tai.
Britanijos prof. sąjungos,
skelbimas to meto sąlygo mininką ir mecenatą velionį rrrrrjrrfrrrrrrrrrrrjrrrrrrrrr-rr- Į Hkos netrukus faktiškai nu- tarp D. Britanijos ir 8ovietų
: stojo egzistuoti. Tokiais at- Sąjungos. Britų ieškiniai So aplamai imant, bene bus la
mis buvo drąsus ir ryžtingas J. Bačiūną.
Vokiečių darbininkija
iš
tikrųjų
yra
biausiai atsilikusios nuo šių
Jei ta nemoki prisitaikyti, vėjais okupuotųjų valstybių vietu vSąjungai
žygis. To akto pasėjoje tau
• •• _ J
J _9 *
Vakarų Europoje profe
Sovietų valdovai, smurtu jei ta nesi pasiryžęs ptfen turtai užsieniuose paprastai nemaži, jie sudaro daugiau laikų ekonominio gyvenimo,
ta įsijungė nelygion kovon
sinių
sąjungų judėjimas be
dėl nepriklausomybės ir ją ir jėga aneksavę Lietuvą, ilianžti purve, tai nesi revo užblokuojami. Tai reiškia, kaip 215 milionų svarų ster- Jų reikalavimai dažnai būna
primetė jai rusiškos sampra liucionierius, o tik plhiikis. kad tie turtai yra užšaldo lingu (apie 516 mil. dol.) nerealūs, ekonomiškai neį- ne bus labiausiai pasilikęs
laimėjo.
tos idėją. Ja sekant, Lietumi, prie jų negalima prieiti Didžiausia šitų ieškinių da- manomi. Darbo našumas
Nukelta į 3 pusi.
Iš Lietuvos gaivintojų ir vos šeimininkai yra ne lietutol, kol nepaaiškės teisėtas lis siekia dar caro laikus, prof sąjungų taip pat yra

Ir Joną Kardelį išlydėjome...

viai. bet Maskvos valdovai.
Lietuvos valstybei skiriamos
funkcijos apribotos. Lietu
vių tauta nužeminta Į tauti
nės mažumos padėtį. Lietu
vos vaistąs pavadinimas
tik iš vardoifcepaiiko. Tačiau
Lietuva tebėra gyva paverg
tųjų tautiečių širdyse, kaip
neseniai pasitvirtino esanti
gyva Čekoslovakija ir kitos
pavergtos tautos.

Vien tik auksas valdo mus ?

Žvilgsnis i profesines sąjungas

Vieningai dirbkime toliau
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KAS NOKO NETMU.
TO NIEKAS NKPBDUA.

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
TORONTO. ONT.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
di .ei

Mirė inž. E. Rūbelis

'H. Tęsinys
’

Puslapis trečiai

■ .

Į

Inž. E. Bubelis buvo ypa-

Jonas Urbonas, Lawren- sybė, dvi moterų organiza- tingai veiklus lietuvis. Ilgą

TAS OUONOS

Lietuviai kariai visame
pasaulyje

ce, Mass., rašo:
cijos dar šiek tiek veikia: ėiię metų jis dalyvavo chore,
"Kai beveik visi senosios Moterų Piliečių Klubas, ku- aktyviai dirbo skautų eilėSovietams užimant ČekoValteris Sabaliauskas, pakartos veikėjai išmirė, ne- ris surengia per metus vieną
mokytojavo lietuvių mo- Slovakija, sovietų tanke žu sižjmėjęs karo fronte Viet
beliko kas veiktų, todėl ir parengimą, ir Šv. Onos Dr-'kykioje lje jo neapsiėjo ir volietuvis karys,
name. 6 mėn. pabuvęs West
klubą reikėjo parduoti. Nu- ja, kuri savo eilėse turi jau-J daugelis
kitokių
kultūrinių
;
__ o__ Point
karo
akademijoj,
vėl
pirko žydų tautybės pirkė- nesnių narių, todėl ir dau- darbų. Jis buvo tiek judrus' Kap. Jonas Rapšis iš Na- išvyko i Vietnamą jau trečią
jai, reikėjo skubiai išsikraus- giau veiklos parodo,
ir darbingas, kad ne kultu- shua spalio 25 . žuvo North- kartą,
tyti 1967 metais. Išmokėjus
”Baigdamas dar galiu ros darbai jo ieškojo, bet jis eastern lėktuvų linijos ka
skolą, likusiąją dalį. apie pasakyti, kad tavo geriau- be jų nenurimo.
į tastrofoje. Lietuvos kariniuBernardas Šimkus jau tre
$16,000, pasidalino šerinin- si bičiuliai J. Vaškelionis, J.
j kas Vladas Pliuras žuvo au- jus metus tarnauja JAV lai
kai. Kiekvienam teko po Kieva, P. Alekna ir daug
Bet žiaurioji mirtis iš'mū- tomobilio nelaimėje spalio vyne San Franeisco, Cal.
$115.
| kitų jau seniai po velėna. sų tarpo visus plėšia vieno-! 24 d. Detroite. Rugsėjo 15 d.
"Lietuvių tvirtovės vietoj; Dar ljuvo užsilikę du 75 me- dai. Paskutiniuoju laiku jis Chicagoje staiga mirė LieSerž. Gintaras Dambrava,
išdygo du dideli
gyvena- tų jaunuoliai, bet ir juodu, staiga ir netikėtai susirgo,: tu vos karys Bronius Perna- dr. Vyt. ir Aid. Dambravų
mieji namai. Kol pinigai ne-' praeitą mėnesi išvežti am-J o nuvežus j ligoninę tuojau; ravičius, o spalio 29 d. Chi- sūnus, rugsėjo 16 d. buvo
buvo išdalinti, dar
gausiai žino poilsio. Tai Antanas mirė. Gydytojai rado krau-' cagoje pik. ltn. Balys Svilas. sužeistas Vietname ir po osusii inkdavome
vokiečių: Bilą ir Jonas Jurkštas.
jo išsiliejimą smegenyse, ir j Antanas Petkus. Dariaus ir peracijos atvežtas j JAV. i
Tai matote, kaip atrodo nei didžiausios jų pastangos Girėno posto Chicagoje naklube, bet kai iždas tapo tuš
čias, tai baigėsi ir klubo na mūsų seniau savo veikla gar r.uo mirties neišgelbėjo.
rys, mirė lapkričio 1 d. AngJonas Garbavojus. išburių susirinkimai, — nėra na sėjusi kolonija: senimas iš
lijoje mirė buv. Lietuvos ka- vęs pusantrų metų P. Vietmo, nėra pinigų, tai nereika mirė, o jaunimas sutirpo APaliko liūdinčią žmoną, rininkas Juozas Štaras, 57 name, sugrįžo j Chicagą ir
lingi nei susirinkimai. Tei- merikos demokratiniam ka taip pat ilgametę lietuvių, m. amž., karininkas Jonas įsijungė j lietuvių veiklą.
tile.“
šeštadieninės mokyklos mo Jasutis mirė liepos 27 dieną
Sirhan B. Sirhan vedamas į Los Angeles teismą. Jis
Prisimenu senosios kaitos kytoją, tris mokyklą lankan- Frensno mieste. Spalio 31 d.
Edvardas Uzemack tarkaltinamas nužudęs šen. Robertą Kennedį ir dabar tei
pačius pirmuosius veikėjus įjus vaikus, daug giminių ir Chicagoje mirė I pas. karo nauja signalizacijos daliny
__
etnml-iioiici'o
?l
m*neni
’
nin_
I
x.
j______
_ *
siamas. Gresia elektros kėdė ar kalėjimas iki gyvos galvos.
stambiausią "grosemin- Į artimų draugų. O šios že-j veteranas bankininkas Jo- Ft. Mammouth. N J.
Žvilgsnis į prof. sąjunga*
ką* Joną Arlauską, duonke-; mės keliais dar buvo spėjęs nas Kazanauskas
i
pj Buzevičių, didokos salės išvaikščioti tik keturiasde-'
(Atkelta iš 2 pusl.
Kap. dr. Kastytis Jučas iš
savininką Cibą ir laivakor šimt pekerius metus.
Mirusiems tebūna lengva Middletown, Conn., baigęs
pasaulėžiūrų įtakoje. Tokio-, čių agentūros su pašto sky
žemelė, o jų visų likusioms specialų kursą, išvyko į P.'
je Prancūzijoje prof. sąjun riumi vedėją Ramanauską,*
šeimoms gili užuojauta.
t Vietnamą. Jis yra akių ir augos yra ideologiniai susi kurie tiek daug sielojosi lie- i
Žuvo lietuvaitė
sų specialistas.
skaldžiusios. Komunistai tu tuvybės ugdymu ir kurių!
Juozas Lapinskas, kurio |
IŠPLAUTI SMEGENIS? čia pat ir nubalsuoti ir pri
ir pastangomis
ri savas prof. sąjungas, ka sumanumu
sveti- Chicagoje, grį,
,
....' T.
— Vaitukaitienė,
---- ------- tėvai gyvena
Kap. Juozas Žalėnas jau
imti dr. Pamataičio siūlytalikai — savas, o demokra- buvo sukurta stambių rengi- moje padangėje gimusi ir žo iš Vietnamo, ten išbuvęs 25 metus tarnauja United
Los Angeles mieste Anta- mus. J. Kojelio siūlymas butiniai socialistai vėlsavasčių, savišalpos ir kultūros užaugusilietuvaitė,
ne tik metus ir pakeltas į seržan- lėktuvu bendrovėje. Jis 9 sa- no Skiriaus leidžiamas laik- vo sutiktas be ypatingo enAntra vertus,prof. sąjungos’orgartizacijų.Antrosios —; lietuviškai
gražiaikalbėjo,
lietuviškai gražiai
kalbėjo, tus. Tarnybą tęs Ft. Eustis. vaites vežiojo dabartinį pre- rastis "Lietuviai Amerikos tuziazmo ir, užprotestavus
yra perdėm politiškos: jos’ jau ne mano — kartos pa- skaitė ir rašė, bet ir be liezidentą Nixoną.
Vakamose“ šių metų nr. 1 A. Devenienei, S. Žymanne vien tiktai kovoja už sa-Į stangomis tos organizacijos tuviškos spaudos neapsiėjo.. Ona
___________________
a
^<|irii - tui
uu ir M
u buvo
««*» praleis*
Barbora Sanvaitis_ iš
aprašė
frontininkų surengkitiems,
vo narių apsaugą ir gerovę,! buvo išugdytos tiek, kad bu- Savo vienintelį sūnų taip Chicagos tarnauja gailestin-' pašytojo J. Gliaudos bū- to
tą”"PolitiniųTtud?jų
“
S^
’
fylūmS,
“
rSo
minS^
inin čiurlį iii 1 idilių ėnn ivrlAvmic 44 rnon ” rninnton
bet taip pat veiksmingai da- vo kuo džiaugtis. Tiecioji pat stengėsi išauklėti tikru gąja seserimi JAV aviacijoj nūs Jurgis, teisių daktaras, viškoms problemoms spręs- laikraštis ir toliau labai teinimTkokai^vaikaMaf-IS Vr- “‘'“‘•'T
Sheppąrd, Tex.
išvyko atlikti karinės prie- ti savaitgalį“. Pasirodė, ten ringai pastebi:
lvoleS, labai “"išmintingai*
išmintingai“ kalbė-,
.
.
,. .
keta mirtis ne tik jos šeimą
jęs ir nukalbėjęs dr. Pama- . Nenoromis
skverbiasi
tanijoje. Tai, be abejo, senų mokratiniame katile“
Pik. ltn. M. V. Palatas, taitis, Lietuvoje buvęs kd?niinti?,kadjeivietojP.Paišardė, bet ir ją pačią į ka
Petras ir Ona Auiiejai,
darbininkijos judėjimo tra
pines nuvarė.
dąbar esąs P. Vietname, dė- minalinės policijos viršinin-i rnata,cl° ir
Kojelio čia
No. Andover. Mass., kurie
dicijų padarinys.
butų
buvę
pakviesti
kalbėti
_
. .
i •
.j
Labai įdomus sutapimas, koia
siuntinėlius, kurie kas. Buvę taip:
Vak. Vokietijoje po Ant-: užaugino ir išmokslino sūnų
kokie
Kosyginai
ar
PriamylamyDar visai neseniai, sųsida-,
p,-^ metus laiko ir be- atfį,na iš Chicagos SW Herojo pasaulinio karo profe-Į ir dvi dukras ir jau sulaukė nus krūvai jvainų reikalų, - veik toje
vietoje pa_ raMo skaitytojų.
| ”Dr Pamataitis, turėjęs ginai, tai jie nieko kito, o tik
atsi-115 vaikaičių, taip pat atsiatsi ii išvažiavo iu atlikti Ir štai
sines sąjungos turėjo atsi-'
kalbėti tema "Organizacinė tą patį būtų pakartoję. Juk
kurti iš naujo. Hitleris seną-; liepė. Tai gražus pulkelis. įramptono miesto apylinkė-j ^^r^TiTmet^kartu
Jūrininkas Robertas Sta- laisvinimo veiksnių struktū- rusas okupantas tik to ir lau
sias vokiečių prof. sąjungas Ona pati nerašo, ją pava- ;e dviem mašinom susidū-u
7V
lu
mes likviduotume
bet a^o
bu- nūnas Argentinos sostinėje ra“, pabėrė šių išminties kia. kad ...
..
buvo išvaikęs, O jų vietoje, duoja viena dukrų, kuri ra- „į o trečiai ant jų užlipus,! _________________
tFsmark’a? šlue^k
nkta, o sukūrė šeimos židinį. Stasys perlų: Altas ir Vlikas lemia- savo ve»ksnius, susiskaldvįsteigė
’ /darbo 1 so. -x
kad vvisi
ir
užmuštos
net^rtrys
mo-į
r f « vadinamąjį
v •
j išsiilgę musų
•
x buvo
--------------------y8mo
’iapie pusmetį ligoninėje iš- Šerkšnys iš Chicagos dabar mos reikšmės nebevaidina; į tume, nes pulvenzuota isfrontą“, kuris su prof. są- norėtų kad mes pas juos at- telys> kurių tarpe ir
So
Xuu tarnauja P. Korėjoje prie visą atsakomybę už laisvės «*'Vja yra bejege. o jiems
•beutaOmAtkut
,u’™vo £££
S po beveik
demarkacinį linijos. Ten ko7ą turi paimti P. Liet, tok*» „ redua“.
tuiejo nieko bendia. Atkur rų. Mildute, su savo gyveni vezusią masiną vairavusi t - tog ^ioa vietos pas Pat yra ir chicagietis Jonas Bendruomenė, todėl reikia,| Pasak "Lietuvius Amenmr/kilfA *
*
*
1____
. . « .....
.
darni savo prof. sąjungas, mo draugu Paul Brukato moteris liko visai sveika,
vyrą negrįžtamai nukelia- Deksnys.
; kad Vlikas laisvu noi-u ka- kos Vakaruose“, ir ga<bšs
vokiečiai prisilaikė senų tra-; pereitą vasarą lankėsi pas
patraukta atsakomybėn vo ir ji.
f
! pituliuotų ir visą savo darbą konsulas dr. J. Bielskis padicinių formų, bet tuo pačiu mu3, o dabar, rašo, mūsų eineatsargų važiavimą,
Edvardas Žukauskas, ku- perduotų PLB-r.ei. Jei jis to čirenęs "tą pačią melodiją,
jiems vis dėlto pavyko atsi- lė iuos aplankyti.
rio
tėvai gyvena Chicagoj, nenorėtų, tai turėtų sutikti kaip ir P. Pamataitis. Jis
riboti nuo kaikurių atsiliku- Taip, tikrai norėtume sau
Mirė seniausia ateivė
dabar yra P. Vietname, o j artimiausią savo seimą įsi-: taip pat ieškojo miške me*
šių prof. sąjungų liekanų,' lėlydžiui taip skubiai arte
P
lUfuviu Kastytis Triukas iš Wauke- leisti 50 delegatu iš PLB, džių ir nė vieno nerado“
kurios modernioje visuome- jant dar paskutinį kartą su
linkėjimus,
............
neje tegali trukdyti.
į saviškiais, ypač senais ge- . ,
Matyt, didelės liūtys KaVokiečių prof. sąjungos rais bičiuliais, susitikti ir raso ’
krašto ateive. Metų skaičiųvrvo
enYiAavtiu
_ __
_
’ "Po tokių "saliamoniškų“ lifomijos padangėje neviesuorganizuotos pagal garny- maloniai pasižmonėti. Bet,’ "Broleli, būtų ir mudum Wil
Richardas Kružikas ir pasiūlymų J. Kojelis tuoj šo- n am ir smegenis bus* išplo*
bos šakas: metalo, transpor- kai pagalvoji, kad ten riau-; buvę geriau ir lengviau gy-Įbet ilgiausią laiką šio krašto
Ui" ba'ig^’ekmi Ku riūlv
mu susirinkusiem vusios.
to, spaustuvimnkystes ir po- čia šalmai ir sniego pusny-, venti, jei butum turėję pro- oru
—...
ji paskui» nrupitn!
.. . kvėpavusi
T. ..
> ; nominius mnkslua
mokslus it
praeitą
pieriaus pramonės darbiniu- nai, nakties temperatūra nu-'gos pabūti bent pusmetį šeš Une. Ji tėvynę apleido pnį vasara sukareg
m T
kai ir pan. šios šakinės prof. krenta žemiau nulio. brrr.v (tam bei septintam ”greide“. įimąjĮ pasaulin) kaią, bū- jĮjjgjjjjję išvyko karinėsi
sąjungos yra apsijungusios O mes čia tuo tarpu ramiai!
dama dar visai jauna mer- ievolžs atliklL
j
bendrinėje organizacijoje, vaikščiojame po žydinčius’ Kaip mes galėjom tada gaite.
1
vadinamoj DGB (Deutscher gėlynus, tik maudymosi kos- tokią progą turėti, kaip mūBal.
Gewerkschafts - Bund). Pa- tiufnais prisidengę. Reikės sų vaikaičiai, jei tais laikais
Sunkus tada buvo gyve
starajai nepriklauso tik tar- palaukti vasaros, birželio, mūsų "profesoriai* į "grei- nimas ir čia. Bet varge su
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus
nautojų
("baltarankių“) liepos mėnesių, tada netaip: dus“ neskirstė, pramokino brendus. varge ir apsivedė,
Atsiminimai
ir mintys, I-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00
PATERSON, NJ.
prof. sąjunga ir kaikurios bus baisu,
abėcėlės, poterių ir sako: o sulaukus šeimos, dar į di
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $6.00
katalikų prof. sąjungos, ta-į Kazimieras Bakus. Man- "Tau užtenka, eik kiaulių desnį vargą įpuolė. Didelis
Perkahv abi dalis kaina tik ........... ....................... $6.60
Gera darydama* pat*
čiau nepriklausomų katali- chester, Conn., gimė ir augo ganyti!“
smūgis ją pritrenkė, kai eis*,
kų prof. sąjungų skaičius Gardino gubemiioj, krikš...
. .
mo nelaimėje žuvo vyras,'
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybė*
nukentėjo
palaipsniui mažėja. Mat, pa- tytas Kapčiamiesčio parapi- , Praėjusieji metai mums palikęs ant jo3 vienos pečių
tai, 17b p9L. Kaina................. ............................. ~$M0
saulėžiūriniai pradai tetai- jos bažnyčioj, atvykęs į A- į byv 0 ^abai malonus, nes tu- sunkią vaikų išlaikymo naš
Kaip rašo Darbininkas, j
p pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 paL. .60 CM.
dina vis mažesni vaidmenį mėrika, apsistojo ir vėliau, rijome daug svečių iš Law- tą.
Jonas Krukonis, sužinojęs, į
darbininkijos judėjime'. 11' gražiai įsikūrė Conriecticut, renc„e» “as?'» J° *Py*in»
Priešingai britų darbfė- Valstijoj, kaip ir visi; pra-' yp^’
buvoJau
Bet su gyvenimo bango kad buvo apiplėštas LB vai-, 95 puslapiai, kaina.................................. . .......... . ... $1,06
čiams, vokiečių socialdemo- džioje dirbo visokiausius aP^ro® kartos čia augęs jau- mis besigrumdama, užaugi
kratų partija yra visiškai darbus,pagaliau išmoko
nimfts. Be minėtos Mildos no net tris dukteris ir sūnų. dybos pirmininkas A. Ru- Prof. P. Pakarkiio Popiežiaus bulė* kryitonėlai>
Amšiejūtės,
pas mus svečia Tik antrą kartą ištekėjusi, gys, prieš šventes užsukęs, 70
kaina....................... . .............
$1,00
nepriklausoma nuo prof. są- austi, tapo geras šilko audėvosi
Alenutė
Makarevičiūjungų. Turbūt, visi prof. są- jaxS, sukūrė ir išaugino puinuo pečių nusivertė sunkią
.. - naauoo;eB reikiama
Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai auo
gci 1955 m. 190 psl. kieti viri. kaina seniau
jungu veikėjai save laiko ir kia šeima, — dabar žiūri ir tė-Knowles su savo gyveni* gyvenimo naštą. Bet šiomis pas 11 Paauko*8 re,k,am* (187g
mo
draugu
iš
N.
Andowerio,
socialdemokratais, bet orga- džiaugiasi, kaip auga ir modienomis, visai trumpą lai- sumą rašomajai mašinėlei p buvo $6.00, o dabar tik
$2.00
Mass..
mano
krikšto
duktė
nizacinių ryšių tarp partijos kosi vaikaičiai vieni pra- Marytė Subąčiūtė su vyru vJninm kelią’baigėt. ** I<r>žda,nM namo bu’ Dan Km tičio Magilkuoju kilimu i Vilnių, 330 pusiąir prof. sąjungų nėra.
d žios mokyklose, o kiti jau
Edie Valečka ir Raškauskai.
R.E.M.
vo juodukų sumuštas ir api- pjų, jaba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą aprauniversitetuose.
(Bus daugiau )
Metinių švenčių proga jis,
J. Mikalauskas
plėštas.
žymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $8.00
A. Jonkins
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KELEIVIS, SO. BOSTON

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Šiuo kartu Maikio Tėvui
batams nieko neskiriu, nes
nesu patenkintas, kad jis
lanko Maikį ir plėšia batus.
Geriau būtų jam sėdėti pas
Zacirką ir gerti munšainą,
negu klausytis Maikio ko
munistinių agitacijų. Kar
tais Maikis dvokia Maskva,
kai jis rašo, kad Maskva tu
rėjo sutriuškinti Čekoslova
kiją, nes ten buvęs ruoštas
kontrrevoliucinis sąmokslas,
kad Stalino dukterį Svetla
ną pagrobusiCIA ir t.t. Ma
no nuomone, geriau būtų.
kad tėvas, būdamas lietuvis,
Maikio nelankytų.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
Mirė prof. J.

Sukaktuvininkai >

„Maiki, daugiau nerašyk,
kad Amerikos žvalgyba pa-j
grobė Stalino dukterį, kad
D. Nendrė, AIDAS TARP
Amerika kalta dėl Vietna- DANGORAIŽIŲ, romanas,
mo karo ir t.t., nes yra pasi-1 365 psl., kaina $5.
piktinusių skaitytojų. Jie; Vytautas Vole.ta., SĄmano, kad Maiklu yra, jei MOKSLAS, premijuotas rone raudonas, tai ruzavas.
manas, 279 psl., kaina §3.50.

ROMANAI

A. P.

Paris, Ont.

Aloyzas Baronas, PAVA

261 psl.,
! kaina minkštais viršeliais
Vilniuje-;
ūenė (rašyfgįo Petro
PADĖKA
kietais §3.75.
j
sunkios ir ilf
žmona) Susio 10
Lietuvos Mokslų-*
Apleidęs ligoninę, noriu! Ala. Rūta, ŽEMĖS ŠAUKS-Į
susilaukė 70 mėtų amjos narys prof. Juozas Balči
padėkoti visiems, kurie ma-,^A^» ^05 psl., kaina §4,00/
, .
.
.- .
.
žiaus. Teatre jau nebedirba
konis, vienas įžymiausių se
ne ligoninėje lankė, atsiun-1 Vincas Ramonas: MiG(buvo Lietuvos Dramos tenosios u,,„.
kartos lietuvių kalbos; atro
aktorė nuo pat pradžios
tė linkėjimų laiškais, skani-! LOTAS RYTAS, 166pusl.,
mokovų.
ir yra vaidinusi apie 200
bino telefonu. Ypatingai dė-| Kaina §2.50. Gaunama KeCby Shaw (dešinėj) su savo advokatu. Shau yra kal
kingas Vladui Mumgau- i ieivio administracijoje,
Ramygalo
džiui, kuris daug gelbėjo:
tinamas. kad dalyvavęs sąmoksle prezidentui Johnui
kov
Jeronimas ignatonis, LŪ
man sergant ligoninėje ir
Kennedžui nužudyti, ir yra teisiamas New Orleanse.
ŽIAI, 301 psl., kaina §3.00
Petrapilio universitetą apjai ,nirasi Viktorą
namie.
J. G.
suseno Vi niuję, dirbo ^ineik h.
L. Paulauskas
Andrius Valuckas, NE
Vilties laikrašty. Lietuvą uz65
amžiaus
j.
MUNO
SŪNŪS, romanas iš
Clinton. Ind.
i Lovvell, Mass.
ėmus vokiečiams, pasitraukė‘d suslIaukė poetas TeofilLs
suvaikiečių ūkininkų sukili
į Rusiją, mokytojavo Voro Tilvytis. Jau kuris metas retmo 1935 m., I tomas, 280
neže Yčo gimnazijoje, grį karčiais bepasirodo vienu
psl., kaina §3.00.
žęs į nepriklausomą Lietuvą, kitu politiškai didaktinio j
Andrius Valuckas. NEkurį laiką mokytojavo gim pobūdžio eilėraščiu.
Jau baigiasi trečias de sijos vadai-komunistai, už
susidaryti
galimybių
pirkti
pažiūrėta,
kaip
į
RibbentroMUNO
SŪNŪS,
Ii tomas,
nazijose, o nuo 1924 m, dės
1935 metais Kauno meno; šimtmetis, kaip Kremliaus uot pasisiūlę padėti Hitlerį Rusijoje rengiamam karui po derybišką užsiprašymą;! 428 psl, kaina $4.00.
tė Lietuvos Universitete mokyklą **baigęs 'Skulptorius^ valdovai ir jų statytiniai sudrausti, panūdo verčiau
medžiagų, ypač giliau priėmė dėmesin užtik-j ę
~
.
zatdv
Kaune.. 1930 m. įsteigus Henrikas Rudzinskas (J. Zi-j Lietuvoje kartoja akivaizdų susidėti su juo ir dalyvauti reikalingų
Tl
Mn
knmknnnoio
m,
’
,"»•
l
’
įnimą
k
į>rl
'
*^
a.miIlCn,
lx
kad „abiem užteks m a
„Lietuvių kalbos žodyno“ karo mokinys), buvęs Jonis-} melą, esą 1940 metais neva jo numatytų grobių pasidali benzino bombonešiams n
„nėra
neišsprenaime
jęs
\etankams, be kurio Hitleriui vietos“ ir
redakciją, velionis jai vado kio ir Telšių gimn. mokyto-- pati „Lietuvos liaudis“ su nime.
būtų buvę neįmanoma pra- džiamų problemų“. Tuo pa11 -i *
£Įeml^»
vavo. suredagavo Lietuvių »jas, sausio 19 d. susilaukė} kilusi prieš savo valstybę ir
šiemet sueis lygiai 30 me dėti karą.
! siremdamas, Molotovas per,
a
’
kalbos žodyno I ir II dali III- 60 metų amžiaus. Dabar j neva „atkūrusi“ Lietuvoje tų nuo Stalino įsiprašymo į
Jei kremlininkai
būtų porą savaičių prirengė daly-'
Petr. Tarulis, VILNIAUS
jo tomo. Velionis taip pat (nuo 1946) yra dėstytojas, vadinamąją „tarybų val sąmokslą su Hitleriu. Ne
griežtai
atsisakę
padėti
Hits
oų
sąmokslo
projektą
ir
rugRŪBAS,495 psl., kaina
buvo
Lietuvos žmonių valia, o tuo leriui maitinti savo karo ma piūčio 19 dieną įteikė jį Hit- minkštais viršeliais §3.15.
, . žymus
. ,, lietuvių
. _a litera.
Kauno Dailės technikume džią”.
tuimes kalbos tynnetojas ir
•
-ioj buvusi • Men0, Galbūt jie viliasi, kad pa sąmokslu pasirėmusi, Lietu
šiną, gal karas ir būtų nega lerio pasiuntiniui Schulen- kietais viršeliais §3.75,
jos puoselėtojas. Dirbdamas mokvkl •,
sitvirtins nesąžiningų politi- į voje atsirado bolševikų val lėjęs tuo metu kilti. Bet tada
burgui, kuris tuojau išsiun-! jurgis Gliaudą, DELFINO
universitete ir įvairiuose, gausio 24 (| vitaiuje 60 kuotojų susigalvota taisyk džia. Kad jos nuolat karto
nebūtų buvę nei karo grobio, tė jį į Berlyną su pranešimu, ŽENKLE, premijuotas rokursuose, t elionis . y ra pa-■ metu am2,au$ susi laukė dai- lė. anot kurios, net ir begė jamas melas neužgožėtų tos
jog sovietų vyriausybė sutin- manas, 234 psl.. kaina §2.50
ruosęs šimte lietuvių kalbos; )ininkas grafikas Antanas j diškiausias melas, jeigu ilgai apgailėtinos, bet nenuginči nebūtų buvę ko dalytis.
Tad Rusijos vadai tarė, kanti, kad Ribbentropas at
mokytojų. Jis yra surinkęs Kučas, kilęs nuo Biržų, bai- ir atkakliai kartojamas, ga jamos tiesos, būtina dažnai
Albinas
Baranauskas,
kad jų apetitas gali būti vyktų į Maskvą apie rugpiū
ir išleidęs J. Jablonskio
.
. ras. . gęs meno mokvkla Kaune; lįs tapti įtikimas. Bet iš tik ir neatlaidžiai priminti da greičiau pasotintas, jei Hit čio 26-27 dieną. Ribbentro KARKLUPĖNUOSE, pre
tų o tomus, redagavęs ir lei- j 1935 m if pQ to buvęs mQ_! rųjų, jei melas kartais ir ga bar jau viešai žinomus do
mijuotas romanas, 224 psl.,
dęs senosios raštijos pa-( kytoju Tauragės, Kaišiado-j li apgaulingai tapti įtiki kumentus apie tą sąmokslą leris savo norimą karą ga pas nė tiek nelaukė: jau kaina §2.50.
lėtų pradėti. Taip, užuot da rugpiūčio 23 dieną 4 valan
minkius, išvertęs Bi olių Gupagaliau Kauno gimna-Į mas, jis niekad negali tapti ir jo sudarymo eigą.
dą po pietų jis prisistatė Sta. ! Kazys Almenas, UPĖ Į
mų, Pero. Haufo, Anderse zijose. 1944 m. buvopaskir-! tiesa. O tiesa apie 1940-sius
Dokumentai atskleidžia, rę viską, kad karas būtų su
laikytas, jie slaptai apsi linui ir Molotovui Kremliuj.
no ..ir . kitų autorių
..... pasakas
.
tas dėstvtoju taikomosios metus Lietuvoje buvo ir te kad ne Hitlerio, o Stalino sprendė padėti Hitleriui pa Taip Stalinas su Moloto RY1US, UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas 1 dalis. 325 psl., II
ar šiaip grožines literatūros, dailėg institute (buv> menoj bėra ta pati: ne Lietuvos} pasiuntiniai pirmieji ėmė
vu įsisiūlė į sąmokslininkus dalis 302 psl., kiekvienos da
siruošti
ir
leidosi
į
kalbas
akūrinių.
.
i mokykloje Kaune, o nuo' žmonės sukilo prieš savo( siūlytis į grobikišką sąmoks
pie prekybos sutartį su na Hitleriui pradėti karą, vir lies kaina §3-00.
Palaidotas-savo gimtinėje. ^2951 metų yra profesorius valstybę, o iš Maskvos pa-' lu
tusį pasaulinio masto trage
siųsta kariuomenė užėmė į Nepraėjus nė mėnesiui cių reichu.
Alė
Rūta.
KELIAS |
j Dailės institute Vilniuje.
Trečią dieną po to. kai dija. Dokumentai, kurie liu KAIRĘ, premijuotas roma
nuo
Hitlerio
įsiveržimo
į
Lietuvą,
perdavė
ją
StalinoA.
Kučas
vra
vienas
is
;
Mirė mok. Juozas Dargia
dija čia paminėtus faktus,
produktingiausių lietuviškos į Molotovo imperialistiškon Klaipėdą, būtent, 1939 me Merekalovas buvo Berlyne yra paskelbti Jungtinių A- nas iš JAV senosios kartos
,
valion, ir tie ėmė Lietuvą tų balandžio 17 dieną Stali užsiminęs apie Maskvos- menkos Valstybių Depam- • įetuvių ąnrenimo, 248 psl.,
Iš Lietuvos gauta žinia, knygos iliustratorių.
tvarkyli savo nuožiūra, —j no ambasadorius Berlyne Berlyno santykių pagerini mento 1948 metais išleista- kaina
kad Sedos mieste sausio 16.
mo galimybę, būtent, gegu
d. mirė mokytojas Juozas „Lietuviškas“ pa što ženklas ne kaip Lietuvos žmonėms, Merekalovas apsilankė pas žės 20 dieną, Maskvoj Mo me dokumentų rinkinyje aVytautas Volertas, GYnacinio reicho valstybės
o kaip jiems patiko.
Dalgis, SLA prezidento Po
"Poetą SSSR“ vėl išleido! Nors Rusijoje įsigalėjusi sekretorių Weizsaeckerį pa lotovas jau kalbėjosi su Hit pie nacių-sovietų santykius VENIMAS YRA DAILUS,
vilo P. Dalgio brolis.
lietuvišką“ ženklą. Tai 4!
lerio ambasadorium Schu- 1939-1941 metais, 6, 38 ir romanas iš lietuvių emigranAmžino atminimo Juozas; kapeikų ženklas, kuriame. bolševikų vadovybė ir bu sikalbėti „praktiniais klau lenburgu apie prekybos su 65 puslapiuose.
į tų gyvenimo, 242 psl., kaU
Dalgis, baigęs \ ieksnių pro-1 nUpjeįta (Gedimino pilis su vo 1920 metais iškilmingai simais“ ir čia prasitarė, jog tartį. Molotovas, puikiai nu
Apie Kremliuje rugpiūčio na §2.50
gimnaziją, tęsė mokslą Tel-j raudona vėliava. Užrašyta, išsižadėjusi pretenzijų į Lie nesą pagrindo, kad sovietų- manydamas. kaip ta sutartis 23 dieną vykusias derybas
Vvtautas Volertas UPĖ
šių ir Šiaulių gimnazijose, o, kad tai ”tarvbų valdžios“ tuvą visiems laikams, savo vokiečių santykiai nepage Hitleriui reikalinga, čia pat štai ką rase liudininkas D. tviJa
’
vėliau specializavosi moky-Į paskelbimo Lietuvoje 50 m. imperialistišką apetitą tram rėtų. Tai buvo ženklas, kad iškėlė sąlygą, kuri turėjo at Deutseh (”La Bataille“,;
™
U
tojo pareigoms. _
į sukakčiai paminėti. Lietu- dyti ji tesėjo tik 18 metų. Kremliaus komunistai ne tik verti Kremliui kelią į gro 1947 m. balandžio 30 d.). .3'S' ps"’
nesą
užsispyrę
kovoti
prieš
Kai
Hitleris
ėmė
siautėti;
Nepriklausomybės laikais' vįaį prįe to ženklo išleidimo
„Rusai išsyk buvo šalti ir
Vacys Kavaliūnas. KALbio dalykus. Būtent, Molo
nacių
įsigalėjimą,
bet
sutin

Europos
vidury
—
pagrobė
buvo pradžios mokyklų ve-j piršto nepridėjo. Piešinio
tovas Schulenburgui pasakė, rezervuoti. Stalinas tuoj pa-j NŲ GIESME, premijuotas
dėju Mažeikiuos, Skaisgiry! autoriai — N. Dabinas ir H. Austriją. Saarą, Čekoslova ka net draugauti su jais.
reiškė savo dėmesį Baltijos i romanas, 2uJ psl.. karna
kiją. Klaipėdos kraštą, tai- Hitlerio valdžiai, žinoma, kad:
ir Radvilišky. Vėliau, savo, Hausmanas...
„sovietų vyriausybė tega valstybėms. Jis pasiteiravo, į §2.50.
Kremliui kilo nebesuvaldo mažai terūpėjo politinis-ide
santaupom ir amerikiečio}
(ELTA)
mas pavydas. Hitlerio grės-, ologinis rusų komunistų lėtų sutikti derybas pradėti. Į ar Vokietija vis tebesidomi i Kazys Plačenis, PULKIM
brolio Jono padedamas, Ga-;
jeigu tam būtų sukurtas tin-Į Liepojos ir Ventpilio uos-i ANT KELIŲ..., romanas iš
dunavo valse. Pagodonių'Naajas vi,niaua bunniatraa mei krypstant į Lenkiją, Ru draugingumas, bet rūpėjo karnas politinis pagrindas**, i tais, ir. nevyniodamas žo-’ kun. Strazdelio 'gyvenimo,
kaime prie didžiulio ežero;
Dokumentuose nėra užra-| džių, aiškiai pareiškė, jog j II laida. 160 psl. karna §2.00
įsigijo 80 hektarų ūkį ir ja-i , Lgą laiką Vilniaus Vyk
syta, ar ir kaip Molotovas derybos vesti nebus pras-; Jurgis Gliaudą, SIKSNOinę ūkininkavo, iki atėję o-|^om°j° komiteto piimininsmulkiau paaiškino Hitlerio mės, jeigu vokiečiai tuo j 3PARNIŲ 8051A5, piemikupantai jį atėmė.
• ^u" buvo J. Vildžiūnas. Da- ležinkelio stotyje prie nu lų gale, kiek čia nustosi! Juk pasiuntiniui, koks politinis klausimu nenusileis. Rib-! juotas romanas is politinių
Nepriklausomybės laikais; bar JI Iškeitė Vytautas Sa- pirktų plytų krūvos ir dejuo uždedame po maišelį, kitą. pagrindas jam būtų tinka bentropas pasiprašė leidžia-i jmigra,.tų gyvenimo, 268
Juozas Dalgis buvo veiklus: kalauskas, 1933 m. gimęs
’.z’
' Taip pirkėjas ir išvyksta, mas, bet iš tolesnių doku mas telefonu susisiekti su! psL> kaina ^.50.
jaunimo tarpe, ypač daug! Kaune. Jis yra < inžinierius ja:— Mokėjau
pinigus už negavęs dalies cemento, nes mentų galima matyti, kad Hitleriu Obersalzburge ir
yra nuoširdžiai pasidarba-} ekonomistas, tuos mokslus sveikas plytas, o čia beveik maišeliuose cemento svoris Berlyne Molotovo noras bu per kelias minutes gavo iy- Juozas Krai kauskas, tit
nago UGMS, premijuotas
vęs šaulių Sąjungoje.
i baigęs neakivaizdiniu budu, pusė — pusplyčių.
svyruoja tari) 41-48 kg.
vo pakankamai aiškiai su šį. Hitleris valandėlei pali romanas, 205 pusi., Kama
Paskutiniaisiais metais i paskutiniu laiku dirbęs koO pasverti, prekybininkų prastas. Būtent, įngpiūčio 2 ko telefoną pažiūrėti į že §2.50.
Rajkoopsąjungos atstovai
munistų partijos centro ko
gyveno Sedos mieste.
teigimu, nėra kur, nes jie dieną pats Ribbentropas, mėlapį. Tuoj pat jis pranešė
tik skėsteli rankomis:
Aloyzas Baronas: LIEP
Taigi netekome vėl vieno mitete. vadovaudamas praHitlerio užsienių reikalų mi sutinkąs užleisti rytinį Bal TA, IR BEDUGNES, pre
neturi svarstyklių.
— Nenori! Neimk!
buvusio Lietuvai v■ ertingo nionės-transporto skyriui.
Taip grubiausiai naikina nistras, sovietų ambasados tijos pakraštį Rusijai... Toji mijuota* romanas, 279 psl.,
Nieko nepadarysi, staty
lietuvio.
tis reikia — žemdirbys ply mas liaudies turtas (pusply vedėjui Berlyne užtikrino, nuolaida tuoj sulaužė ledus, Kaina $3,00.
Vargas dėl plytų
ir viename vieninteliame po.
t* ado
tas vežasi namo. O statybi-J čių kalnai stotyje!), skriau kad:
A.
Vaičiūnas
Vilniuje
leisėdyje,
kuris,
beje.
ilgokai
'
a,lta8:
džiami
pirkėjai.
Jei
būtų
„tarp
Baltijos
ir
Juodo

ninkai
su
savo
bėdomis:
j
įspėja jaunimą saugotis
(džiamoj Tiesoj tokios ant— Neturime krano. Kas t mažiau taikstomasi su šia sios jūras nėra problemos, užtruko, buvo susitarta vi-įDVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
A. Sniečkus straipsnyje} raštės straipsnelyje šitaip iš to, kad jos atvežamos ant netvarka, dalies šių blogy kuri tarp mūsų negalėtų būti sais klausimais. Rugpiūčio Pus‘-» kaina §4.50.
apie komsomolo 50 metų su-j rašo:
padėklų. Iš vagonų jas tie-} bių galima būtų išvengti. išspręsta. Mums abiem* pa 23 dienos sutartis ir slapta-! Juozas švaistas: 2103kaktį (Tiesa, sausio 29) vėl' „Turtingai gyvena Joniš- siog. išverčiame. Aišku, kad Krano, pavyzdžiui, preky kankamai vietos prie Balti sis protokolas buvo pasira-'^^^ PLAUKIA, romanas
įspėdinėjo jaunimą budriai i kio rajono žemdirbiai: der- tūkstančiai plytų sudūžta. bininkas gal dar ilgai ne jos, ir rusų interesam anaip šyti rugpiūčio 24 d. paly iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiais gyvenimo, 233 pst,
saugotis "buržuazijos ideo-J lingose dirvose dera gausūs
Tokias plytas gauna ir gaus. bet plytas galima at tol netenka susikirsti su mū čiais?
Taip tą naktį buvo su-! kainą §2.50.
loginių diversijų“. Esą.
i derliai, fermų darbuotojai kolūkiai. Tiesa, kai kas iš sargiai iškrauti rankomis, siškiais“.
Taip kalbėdamas, Rib dalytas Molotovo reikalau-i P»an»s Naujokaitis: U**Mūsų priešai stengiasi' rūpestingai prižiūri gyyuf šalies paliepia, dalį pusply-( prekybininkams, tai, žino
idėjiškai nuginkluoti jauni- liūs. todėl gamina daug pie- čių prekybininkai nurašo, j ma. atsieitų brangiau, bet bentropas aiškiai pasisakė tas „politinis pagrindas^*; GELIAI NEGRįZ 1 A į
mą, atbukinti jo klasini
mėsos. Vis ftežniaū kolsutinkąs pasidalinti vietą pardavinėti Hitleriui reika- KALNUS, 509 pusi., kaina
Prie kito vagono girdisi valstybė išloštų.
moningumą, priešpastatyti ūkiečiai važinėja į parduo- toks pokalbis:
I Jei cemento gamykloje prie Baltijos. Tik jo akys te- lingas karo medžiagas ir dar §5.00.
jaunimą
vyresniajai
nusipirkti
įvairiausių!
— Mokėjau už toną ce neįmanoma cementą išpils buvo nukreinptos į Baltijos gėdingiau prekiauti su Hit- Aloyzas baronas; ViENl- ....
._kartai,
. - tuves
i
•
ta
_
y
_
a
,
užkrėsti jį buržuazinės ide prekių. Reikia nemaža sta i mento. o davėte 900 kilogra tyti į maišiukus lygiai po 50 pakrantę su Liepoja ir Vent- leriu Lietuvos žemėmis ir SI MEDŽIAI, 117 psl. kaikg. kuo sunku patikėti, tai J pilio uostais. Vengdamas at-'Lietuvos žmonėmis. Netru- na $ 1,50.
ologijos, ypač nacionalizmo tybinių medžiagų, — juk mų.
NUŽUDYnuodais, skleisti jaunimo daugelis keliasi į gyvenvie-' — Kuo mes kalti, kad ce svarstyklių Joniškyje netoli baidyti rusus, jis „dosniai“j kus apie tai pateiksime ati- MINDAUGO
paliko
jiems
visą
tolesnį
tinkamų
dokumentų
tekstus
MAS.
Juozo
Kralikausko
tarpe svetimus mūsų san tęs, statosi naujus namus. mento maišeliai nestandar-; stoties yra pakankamai.
premijuotas romanas, 246
tvarkai buržuazinius įpro Nuo čią ir prasidėjo bė tiniai, ne po 50 kilogramų, Trūksta, sakyčiau, tik rūpi Baltijos pajūrį, netgi su Ry-i bei ištraukas,
psl., kaina §3.
dos. štai stovi kolūkietis ce- o pasverti neturime kur. GaP nimosi pirkėjų interesais“. ga... Bet Maskvoj i tai buvo}
(ELTA)
čius ir moralę“.
aktaę^tofilė
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’ Poalapli penktu

ar tu. Taigi, koman, išvirozyk, iš kur tu savo pasaką
apie Stalinaitę paėmei. Tu
sakei, kad Amerikon ją at
gabeno kokie ten žvalgyti-į
STASYS MICHELSONAS
ninkai. Taigi nurodyk, kuri
(Tęsinys)
apie tai skaitei? Koman, aš
duodu tau čenčių. Kitaip—Į
būsi melagis.
MAISTAS PRIEŠ VOKIEČIUS
•— Gerai, tėve, galiu tavo
smalsumą patenkinti. Ir tai
Pirmas negrų maištas prieš kolonistus įvyko 1903 i
bus ne "išgalvota istorija“, metais Tanganykoje, vokiečių kolonijoje.
kokias
nerimti
Taik- '
raščiai skelbia
bet načios
Wa=hine
Tanganyką, kartu su Ruanda-Urundi. vokiečiai vai-!
įtono valdžios pareiškimas.
1 1S8° rnetų ikt ^rmojo pasaulinio
Štai: "Valstybės Departa- karo’ idomi tenai buvo J1! pradžia. 1884 metais nuvyko į
Astronautas Frank Borman, lankydamasis Prancūzijoj,
mentas pirmadienį prisipa-1 tena* v°kietis Kari Peters ir pigiai prisipirko žemių iš vieturėjo progos susitikti su Julės Verne vaikaičiu, kurio
tžino, kad Svetlanai Sta-' riniU vadukų. Paskui jis išpardavė tas žemes kitiems vosenelis pagarsėjo fantastiniais kūriniais, vaizduojan
linaitei buvo duota viza at- kiečiams, ir taip įsikūrė vokiečių kolonija. Berlyno valdžia
čiais įvairias technikos galimybes. Viename jo veikalu,
ivykti į Jungtines Valstijas.“ paėmė ją savo globon ir davė ginkluotą apsaugą.
pavadintame "Nuo žemės į mėnulį“, yra, palyginti, tiks
Taip rašė 1967 metų kovo
1903 metais angonų negrų kiltis Tanganykos pietuose
liai pavaizduota, kaip žmogus nuskris į mėnulį. Tahar
23 d. Bostono "Herald“. Bet sukėlė prieš vokiečius maištą. Kova buvo labai žiauri ir'
tai dar ne viskas.
j tęsėsi iki 1905 metų. Vokiečiai žudė ne tik pačius sukilėto įvykio Julės Verne vaikaitis (kairėj), kuris pats jau
senelis, tikrai sulaukė.
— O kas daugiau?
! liūs, bet degino ir jų javus laukuose, marino badu negrų
— Toliau tas pats laikraš- kaimus, naikino visą kraštą. Yra apskaičiuota, kad žuvo
tis ir toj pačioj laidoj rasė: nemažiau kaip 120,000 sukilėlių. Maištas buvo nuslopinJ "Valstybės Departamento tas
kalbėtojas Robert J. MedoPer Piimaji pasaulinį karą šitą vokiečių koloniją užv* > • a/,
I skev paaiškino, kaip JAV , •
, . ,1 .
\
* 7:. . ..... ^ .
Visatai Afrikos gyventojas sužinojo per du pasaui
? 1
To I,
Air kariavo anglai, kuriems daug padėjo ir vietiniai negrai. ... ,
•
,.
. , . . J *.
* ,
vadovavo (Svetlanos) Alli- T) A
....
m
i •
.
* hniu karu ir po jų. Pagaliau, juk ir jo paties rasei teko
į liujevos žingsnius iš New
'ok‘e<;lų
Tan?an>'koJ, maY ““T tuose karuose padėti nemaža galvų. Per pirm,jį karų iš
Delhi - pirma Į Romų, o Jle nuU^ geležinkelį per visą kraštą, pastate tos tento-; AfriRos buvo in)ta;
.2
‘o «an(
I paskui į Šveicariją“.
'>jos sostinę Dar es Salaam. išmokino negrus amatų ir
aiškinama kad kaliaujama už
'
Nu, ale žvalgybininkų v.esos tvarkos. Todėl tanganykena. ir dabar prisimena,
išlaisvinimą. Tačiau karas pasibaigė o
čia nesimato. Maiki.
vokiečius
kaip
gerus
seimininkus,
nors
ir
labai
griežtus.
<
«
--------------, laisvės Afrikoje nebuvo matuti
matyti.
- Apie tai. tėve, yra pa, Vok.ee.os is Tanganykos išmušę anglai kur, laiką Į
y. komunistinių valst bi
sakyta kitur, būtent, ’Tntor- valde tą kraštą Tautų Sąjungos pavedimu, o 1961 metais
kurie
džjo
kurstyti: Kariavot už
MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
mat.0.1 Please“ almanake. jam buvo pripažinta jau visiška nepriklausomybe
dabar
reika|aukite Sukilkit,
y, koloni.
Tena.
parašyta
laba.
aiškiai,
Tačiau
šiandien
Tanganykos
jau
nėra,
nes
,1964
me-|
Jie
STASYS MICHELSONAS
kad Stalinaitę iš Indijos vy- tais n susi junge su komunistiniu Zanzibaru, ir sušidanusi. ..... . -, .
f .. , . .
-•
ko Romon, paskui šveicari- g ju viena jungtinė
respublika
dabar
vadinasi
Tanzanija,
!
<=»>'
Ir
clabuV1US
mok
y
t1
’
*
P
ancn
*
jungtinė respublika
V1S *n
company kurios sostinė pasilieka Dar es Salaam.
(Bus daugiau)
— Koman, koman, Mai- vidaus reikalams, o ČIA yra Jon> air United
States Inteliki, šiandien turiu davadly- politinė žvalgyba užsienio gence Agency agent Na,
propagandai; ji turi savo ar reikėtų dar aiškesnių
vai pasirokuoti
KOMUNISTŲ PROPAGANDA
— Apie ką?
j laivyną, savo aviaciją ir ki- £akĮ'V
Keleivio 1969 metų
Nors sukilimas Tanganykoj buvo nuslopintas, tačiau
— Pirmiausia pasakysiu? tokių priemonių. Jos pastan-, _ į t kndA] •: npvax;avn
kad tu turi nuleisti atkištą gomis ir Stalino duktė Svet- . . . Amoriknn*>
afrikiečių bruzdėjimas prieš kolonistus plito ir toliau.
savo pustą, ba dabar jau lana atsirado Amerikoje.
.. . a ..
, .•
Daug prie to prisidėjo švietimas. Išmokę skaityti, negrai
negali manęs mokyti, lyg Senas keleivietis rašo, būk'
Matyt, ji neketino čion
kok
bar ,
Kaina $1.00
^-žinai, tėve, kad tai bū- k°L Atejfc netiki, kad ga-' būtų pareiškus noro važine- nėms laisvės vilčių. Ir kaikurios tautos jau buvo laisvę išTai tikra enciklopedija, įvairių žinių aruodas, čia ra
tų nebloga. Esi daug už ma- zietos būtu taip rašiusios, ba 11 1 Jungtines Valst.jas, jos kovojusios. Is Indokimjos buvo išvyti pr ncuzai. Anglija
šoma
apie viską. Jame. be kalendariumo. kuriame sura
ne vyresnis ir galėtum kaikoi tu nenurodei, kokios gazie-į P^ymas^ butų tuojau i>a- ( buvo priversta pripažinti laisvę Indijai. Po karo žydai at
manė pamokyti. Tačiau bė- tos taip rašė. Taigi, pasakyk, j tenkintas
tenkinJa^ ’.
‘gavo savo tėvynę Palestiną. Pagaliau ir pačioj Afrikoj šyti tarptautiniai ir lietuviški vardai kiekvienai dienai,
kodėl nenurodei? Tą ir aš'..
Jeigu tas teisybė, Mai- buvo nepriklausomų kraštų: Egiptas, Etiopija, Libija, Li- rasite žinių, kiek kur gaminama maisto, apie didžiuosius
da, kad nedaug žinai.
. i kl’ Ul atrO(W kad ji buvo nerija.
pasaulio miestus, Amerikos žurnalus; sužinosite, kiek
— Tai atrodo, kad tu ne norėčiau žinoti.
vėliau
prikalbinta
važiuoti
>
—
Žinai,
tėve,
kad
Stalipasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų,
skaitei antros Seno keleiviečio gromatos, kuri tilpo! no dukters Amerikoje pasi- Amerikon. Ale pasakyk, ko-1
kaip Stalinas "sutvarkė“ Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje
kiem
galam
ji
Amerikai
rei-*
—
■
•
—
—
■
r
"Keleivy“ prieš sniego za- į rodymas buvo didelė sensaatsisveikinta su Kipru Petrausku jam mirus, kaip Ukmer
!
vieruką. Beje, ką tu mislini cija, todėl apie ją rašė ne tik kalinga?
— Tėvas nesupranti, kad J su prancūzais, per Archan1955 metais įkurta Vidu- gėje buvo sudeginta Agota Jurėnaitė.
apie tokį baisų orą? Šaky- laikraščiai, bet ji buvo rodoJame rasite ir evangelijos bei stebuklų kritiką, suži
tum, kad sniego kalnas už- ma ir televizijoj. Pirmą kai - nuo to laiko, kai Rusijoj bu-: gelską amerikiečiai, o per rinių Rytų organizacija —
Vladivostoką
visa
jų
koaliciCEN10,
kurion
įtraukta
vo
sunaikintas
carizmas
ir
nosite
apie vergiją skruzdžių gyvenime, jėzuitų inkvizi
griuvo ant Bostono! Sniegas tą aš ją pamačiau televizijoj
ja
:
anglai,
prancūzai,
italai,
Turkija,
Iranas.
Pakistanas
sugriauta
kapitalistinė
san

ėjo su baisiomis liepsnomis; transliuojamą iš New Vorciją Vilniuje, mūsų išeivijos sroves, Lietuvos karčiamų
amerikiečiai,
japonai,
lenir
Anglija.
Jos
tikslas
—
Sau

tvarka,
tarp
komunizmo
ir
kartais atrodė, kad dangus ko, kai ji buvo apsupta re
istoriją, kaip atsirado įvairūs vardai ir pavadinimai, apie
užsidegė. Aš kelis kartus porterių ir klausinėjama, pasaulinio kapitalizmo vyks kai, čekoslovakai ir kiti. goti Vidurinius Rytus, kad žemaičių deivę Morę ir kitus senų žmonių pasakojimus.
kėliausi pažiūrėti, ar nede kaip ji pabėgo iš Sovietų ta žiauri kova. Vietomis ji Kiek yra žinoma, jie iškėlė neisigalėtų tenai Sovietų Čia pasiskaitysite, kodėl lietuviai keičia pavardes, rasite
Rusijos. Tada ji ir pasakė: dar šalta, o vietomis jau ir iš viso 250,000 kareivių Ru- Rusija. Tuo tikslu Amerika žinių apie Baltųjų rūmų štabą, naują ateivybės įstatymą,
ga auza.
— Tikrai, tėve. buvo ne Aš nepabėgau; man tenai liepsnoja. Pavyzdžiu gali sijos kontrrevoliucionieriam ir Anglija ginkluoja tenai širdžių operacijas ir tt
paprasta oro išdaiga: snie buvo gera gyventi, ir aš grį būt Korėja. Afrikos Kongas, padėti. Ir iš pradžios jie bu-: Izraeli, o Sovietų Rusija —
gas su perkūnija ir žaibais. šiu Į savo tėvynę, nes tenai Azijos Vietnamas. Domini vo užėmę keletą miestų. Si- arabus.
Jame yra patarimų, kaip pagreitinti vaismedžių der
_ Veidiminut, Maik. Tu lių, kaip tręšti vaismedžius ir daržoves, ką reikia žinoti
— Nu, ale grįžkim prie ir mano vaikai liko. Šito jos konų respublika ir kitos. Vi bire gen. Semionovas buvo
tos Seno keleiviečio groma pareiškimo aš laikraščiuose sur Amerika naikina komu jau įkūręs reakcinę karalys- čia kalbi tik apie Ameriką, auginant kūdikį ir kt Yra kalendoriuje ir juokų, ir gražių
tos. Jis rokuoja, kad aš tu nemačiau; matyt, gatvinei nizmą. Komunistinė Rusija, tę. Sibire siautėjo ir adm.1 O kaip su Maskolija? Ar ji eilėraščių. Taigi, tai yra tikrai didelis visokių žinių šalti
riu daugiau razumo už tave spaudai jis nelabai patiko. suprantama, tokią politiką Kolčakas. Pačioj Rusijoj šventa, nieko nedaro prieš nis. Ir tomis žiniomis galėsite pasinaudoti, įsigiję kalen
ir tu turėtum klausyti, ką aš Jeigu Stalinaitė būtų pasa smerkia, o Amerika smer veikė generolai Denikinas,: Ameriką7
dorių tik už vieną dolerį.
kei
. .
kiusi : "Ištrūkau kaip iš pra kia sovietų politiką. Ir abi Judeničaa Vrangelis Korni-i _ „
sakau. Ar neskaitei?
njeko
Darį
garo“. tai, be abejo, būtų dvi ginkluojasi, ruošiasi žūt lovas, Aleks.ejevas Petl.uto
— Skaičiau, tėve.
Nedelskite išsirašyti, nes kalendoriaus visais metais
Kai
— Tai ką, ar eisi su juo paskelbta sprindinėmis rai būtiniam karui. Bet Kol ir kiti. Rev-oliucme Rusija ne tokiu ,ažj «
bombos dar nekrinta, varto buvo apsupta is visų pusių,, Amenka įuorganizavo rieį pritrūkdavo.
dėmis.
ant kritikų?
— Nu, tai visgi tu, Maiki, jama įžūli propaganda. Var kaip garnizonas apgultame ją apie 30 valstybių Euro— Nesinori.
dėlto ji
ji atsilaiti vis uenu
• jr Azj • • jr
to d
BUVO H DABAR riK$2
pamelavai. Sakei, kad apie tojama viskas, kas tik dau mieste. Ir
— Kodėl?
giau
priešą
išmurzina.
Tam
ke.
Kovą
laimėjus,
ji
prade20
valstvbių
J
pri
į
š
komuniz— Nenoriu sugadinti jam Stalinaitę skaitei gazietose,
Retų A4m'erikoj wj So.
ūpą. Jis galėtų nesmagiai o dabar bajini, kad televy- tikslui Amerika tikėjosi pa jo žiauriai savo pnesams
vartoti
ir
Stalino
dukterį,
kereyti.
Todėl
kapitalistines
„ g
19Jį
jaustis, jei nurodyčiau jo žoj ją matei.
— Tėve. aš niekad neme kai ji nuvyko Indijon, ypač valstybes pradėjo orgam- sudarė Xadinamąjį Varsųklaidas.
; ku^iju ė 8
— Maiki. aš perskaičiau luoju. Televizijoje aš ma- kai sužinota, kad ji turi pa zuoto is lauko. \ ,sų pirma, VQS PaR
rašiusi
"knygą
“
,
kurios
ne

Amerika pasirūpino sudary- komuniatinį valstybės. Bet
Paraiė STASYS MICHELSONAS
jo gromata kelis kartus ir Į čiau ją du kartus, o kiek kargalėjo
Sovietijoj
išleisti.
Ti

ti
siaurės
Atlanto
OrgamR
ka
itali
J
mas
tu0
.
neradau jokios klaidos. Jis j tų skaičiau apie ją laikrašŠitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar
ėjo ardyti, stengiatik pasako, kad aš daugiau Į čiuose. to ir suskaičiuoti kėtasi. kad tas jos rašinys zacįją^ trumpa, yadmamą
galite
gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.
sovietams bus labai skaudus NATO. kurion įsijungė lt, < V
į
«
už tave žinau; nu. o tas juk negaliu.
Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV,
valstybes at— Ale biesas žino, ko smūgis. Štai, tėve, kam Sta Europos valstybių, šito ka- daį's si)|
teisybė.
lavjj Yniai jau Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje
— Ar žinai, tėve, kad mū kiuose laikraščiuose tu skai linaitė buvo Amerikai reika nne sąjunga buvo nnkreipta prieš Rusiją « vakarų pu-Amerika išleido tam rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos
sų draugas Senas keleivietis tei. Mūsų frentas Senas ke linga.
—
Maiki.
aš
dar
nežino

-- Ta. buvo 1949 metais. Į
pustrc4io bi,jon() organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su
ses
pirmuoju savo laiško saki leivietis sako, kad yra tokių
Paskui. 1951 metais, tuo dolerių. Taigi karas tarp se Lietuva ir Kt.
niu klysta. Jis sako, kad aš, laikraščių, kurie tik išgalvo jau, kad dėl caro nuvertimo
būtų
tiek
trubelio
ant
svieto.
pačiu
tikslu buvo sudaryta nojo ir naujojo pasaulių ei<
perskaitęs jo pirmąjį laišką tas istorijas terašo. Teisybės
Kitos tokios knygos neturime.
— Ne dėl paties caro, tė ANZUS sutartis su Australi-f na ne juokais, tėve.
sutikau su jo nuomone Ce- tenai nėra. Viską apverčia
koslovakijos klausimu. Tė-'aukštyn kojomis. Taigi, jis ve, bet dėl to, kad jį nuver ja ir Naujaja Zelandija, kad i — Maik, aš tokio karo
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai
tus
buvo
sugriauta
kapitalissaugotų
Pietų
Vandenyną,
ve. ne. aš su jo nuomone ne- rokuoja. kad iš tokių draisskaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.
nematau.
sutikau. Jis taip pat klysta kalų ir tu paėmei tą pasaką, tinė sistema. Tai santvarkai Amerikos laivynui vadovau.Pinigus siųskite:
— Tėvas esi kaip ta žuvis, i
rašydamas "FBI“, kur ture-! — šitaip galvodamas Se ginti tuojau sukilo buvę ca jant.
1954 metais Pieti-včiu A- kuri gyvena vandeny ir ne
nas keleivietis taip pat klys-' ro generolai, ir jiems i talką
tų būti "ČIA“.
KELEIVIS
ta, tėve.
'tuojau šoko kitų kraštų ka- zijoj sudalyta iš 8 valsty- mato vandens.
— O ką tas reiškia?
636 Broadsray
— Olrait, Maiki, aš noriu pitalistinės valdžios. Per bių SEATO sąjunga prieš! — Dac inaf, Maik Gud— FBI, tėve. yra Ameri
So. Boston, Mass. 02127
kos kriminalinė žvalgyba surasti, kas čia klysta - jis Murmanską Įsiveržė anglai komunistinę Kiniją
bai.
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Puslapis IslM

rių plaukai pradeda žilti dar
jaunystėje.
Viena priešlaikinio šili
mo priežasčių — trūkumas
Advokatė M. Sveikauskienė sutiko alse- kraujuje kobalto, kuris yra
Syti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės ‘ plauko pigmento dalis. Žireikalais. Tie klausimai turi būti bendro limą galima sulėtinti, valinforautcinio pobūdžio, klausimus ir at- £ard kobalto turintį maistą
aakymuo spausdinsime šiame skyriuje a,’ba įtrinant į galvos odą
Laiške reikia paišinėti, kad esate Keleivio kobaIte-turtingą sojos alie
jų. Rekomenduojama dažskali y tujas.
.. i
nSaU'lPdkUgift'ff Valgyti ankš
mausimus prašome siųsti tiesiog š*”* tinių pupelių, nes jose yra
adresu:
daug kobalto.

Teisės patarimai

MOTERŲ SKYRIUS
IHMHHIU-ąS—«—.......... ..
K. BALTRUKONIS
•o

ji

I

; i

• »‘••'1

M. Šveikauskas, Attoraer at Law,
Co-operative Bank Plaza
1864 Teatre Street
Boston, Masu. 0213k

(Tęsinys)

— Ninočka, — prašneko mažoji sesutė, šluostydama
patalų užvalkalu šlapias akutes, — ar mamytė jau nesi
keis?

— Ne, — atsakė Nina, — ji jau numirus.
— Ji negyva? Kaip tėvelio pašautas kiškutis? —
kamantinėjo sesutę ašarodama Katia.
»
— Negyva, — prašvokštė Nina, ir gausių ašarų srovė
vėl užtvindė jos akis.
— Ką mes darysim be mamytės?|
*
— Nežinau, — nervingai atšovė/lira. — Ar mamytė taip ir gulės ant aslos? — įkyriai tei
ravosi Katia.

Nina nieko neatsakė. Tas klausimas parūpo jai ir be
sesers. Kai tėtės pažįstamo motina mirė, jie visi buvo šer
menyse. Ji žinojo, kad mirusio lavonas šiltoj patalpoj
ima dvokti. Laikyti viduje būtų labai baisu. Ji neužmigtų
iš baimės. ’Tšvilksiu su Katia mamą į malkinę“, pagalvo
jo Nina. Lauke jau ėmė temti. Reikėjo skubėti, kol dar ne
tamsu.
— Katia, — ryžtingai prabilo Nina, — lipam iš lovos.
Apsirengsim ir išvilksim mamą į malkinę.
— Bet mama susals, — protestavo mažoji.
— Kvailute, mamos jau nėra. Jau tik lavonas. Jam Į
nešalta. Mamos siela jau danguje.
i
— Ninočka, ir aš norėčiau pas mamą į dangų.
— Aš taip pat. Bet ten patenka tik tas, kas numii-šta. *
— Tai mirkime ir mudvi, — tauškė Katia.
— Nereikia mirtį. Pareis tėvelis, — ramino Nina.
Išgirdusi tėvelį minint, mažoji nurimo. Abidvi išsi- *
rangė iš lovos, užsimetė šiek tiek skudurėlių ir prisiartino
prie mamos.
— Tu trauk už vienos rankos, aš už kitos. — suko
mandavo Nina. \

Abi įsikibo už motinos rankų. Atvilko prie durų ne- •
sunkiai. Tačiau kai reįkėjo pervilkti per slenkstį, buvo j
daug vargo. Lauke per' sniegą lengviau pasisekė. Malki- j
nėję pataisė jos suveltą sijoną, uždengė ten esančiu ap
driskusiu maišu ir apmetė eglių šakelėmis. Nina rūpestin
gai užkišo malkinės duris. Pabaigusios laidotuves, tekinos
įsirito trobelėn. '

Trobelės vidus atšalo. Pro atidarytas duris vėjas pri
pustė sniego. Mergaitės drebėjo. Nina ėmė pūsti pradė
jusius gesti nuodėgulius. Kai įsiliepsnojo, ji pripylė van
dens į puodą ir įmetė tris likusias bulvukes. Nevirė ji jų
anksčiau, nors alkis ir kankino: tikėjosi mamytė paine- j
šianti ką nors skanesnio. Ilgiau jau negalėjo kentėti. Iš- J
virusios bulveles sušveitė nenuluptas. Pasišildė abi prie Į
rusenančio židinio, atsigėrė šilto vandens ir įsirangę į lo
vą. Sudegė jau paskutinė balana. Lūšnelėje viešpatavo
tamsa ir tyla. Mažoji greit užmigo, o didesnioji meldėsi.
Nešnabždėdama, tik galvodama. Taipjjkaip ją mamelė
. mokė, kaip ji pati mokėjo: ”Dievuliul^su^lJŠln^ mums
tėvelį. Duok mums duonutės. Atsiimk mus į dangų... Pas
mamytę... Gal ten ir tėvelis yra. Tu toks geras. Dievuliuk!“ Maldos užvėjoj ji kiek nusiramino ir pagaliau už
migo.
Daug sapnavo Nina. Baidyklių ir baisių dalykų. Bet
kai pabudo, greit visa užmiršo. Prieš akis atsistojo di
džiausia baidyklė — badas. Mažoji vis dar tebemiegojo.
Vyresnioji planavo, kas reikia daryti. Trobelėje šalta. Nė
truputėlio valgyti. Ugnelė židinyje užgesus. Liko tik vie
nas degtukas. Ji greit pašoko iš lovos, apsivilko, prisidrožė skiedrikių ir pakišo paskutinį degtuką. Drebėjo iš bai
mės, kad neužgestų. Pasisekė. Liepsna ėmė glostyti paga
liukus. Židinys įkaito. Ji šildė rankutes ir vis galvojo, ką
dafyti. ką valgyti. Juk tuoj pabus maža alkana sesutė.
f Netikėtai įstrigo į galvą išeitis. Baisi, bet išeitis. Ji
pati jos išsigando. Net pasipurtė iš pasibjaurėjimo. Apši
lus sugrįžo prie sesutės lovos. Gražus, bet sulysęs veidelis
miegančios sesers ją vėl grąžino prie baisios idėjos. Ni
na buvo girdėjusi iš tėvelio, kad laukiniai žmonės valgo
žmogieną. Užmuša, iškepa ir suvalgo. "Mama juk negy
va“, galvojo ji. ”Jos tik lavonas, iš mėsos. Taip kaip kiš
kio. Kai piauni ir kepi, jam jau neskauda“. Dar kartą
žvilgterėjo į sesutės pusę, pasiėmė aštriausią peilį, su ku-1
riuo tėvelis balanas skaldydavo, sukaupė visas turimas
jėgas ir, dantukus sukandus, išsmuko pro duris.
(Bus daugiau)
I

Šeimininkėms

1 namus ir vaikus, kol TamsĮdarytos morkos
.
i ta mokėjai paskolą už naIžgyvenę 27 metus, nuta- mus bankui. Todėl, nors naVirtas morkas supiaustyti
rėme kiekvienas eiti savo mai ir yra Tamsjtos vieno skersai apie 1 colio didumo
keliu. Vaikai vedę, turi sa- vardu, teismas atsižvelgs ir rutuliukais, šaukštu išskob
vo šeimas, o mudu beveik į tą aplinkybę, kaip ir i dau- kite vidų. Įdarykite smulkiai
visą gyvenimą prastai sugy- gelį kitų.
supjaustytais lašiniukais ar
venome. Kiek uždirbdavau,:
jiūkytu kumpiu su pakepin
ji vis man prikišdavo, kad;
* * *
tais svogūnais. Sudėti į indą,
kiti daugiau uždirba. Kas
-up
įpilti sultinio ar sviesto ir
kartą, kai išeidavau su drau- "Keleivio“ skaitytojai,
troškinti 15-20 minučių. Bai
gaiš, man prikišdavo, kadį
giant troškinti, įdėti šaukštą
aš esąs girtuoklis ir pinigus, Athol, Massachusetts.
grietinės. Valgyti kaistas su
metu laukan; pasidarė ne
raugintais agurkais.
bemiela gyventi. Kentėjau,
Ne. Tamsta neturi teisės
kol galėjau, nes reikėjo vai-j "uždatyti“ šilto vandens ir
Žuvis tešloje
kus išauginti, o dabar man šildymo. Tačiau, kadangi
atrodo, kiek to gyvenimo be- Tamstos nuomininkė nemoMiltus. 2 šaukštus alieliko! Norių kiek laisvės ir; ka Tamstai nuomos. Tams-;
ramybės. žmona irgi tokios ta neturėki dideliu sunkumu'jaus,^ ^uPutėli draskos
nuomonės Sako nasidalin '
/ v U
• U prask,esklte'I)Use stlkhnes
nuomones. bako,, pasirtalm-, jai iškraustyti. Esamomis są- šilto vandens, gerai išnufikūne namus ir pinigus, kiek jygomis, Tamstai patarčiau švkite kad nebūtų gumuleiV ’lr£a ‘ eI“ Sa“ P° Vel‘i nelaukiant nueiti l’as.
lių. Žuvį išvalykite, SpiausKai abudu sutinkame. a,'V ? rV nuom,n,nk« lykite nedideliais gabaleivai dūuau suunKame, ai iškraustyti (summary proaryiha.-stvVito rimsta
reikia advokatą samdyti? cess)
<apibairtykite draska,
Jei be advokato kiek sky,y’’
P'P1.1318- aaaa»aa'- .
J J
' citrinos sultis išmaišykite
bos apsieitų?
su šaukštu aliejaus. Žuvies
| Be to, žmona dirba, nors:
1 gabalėlius palaikykite tame
mažai uždirba, apie 50 do-1
aliejuje su citrina apie 20
lerių per savaitę. Ar reikės į
! minučių 10-15 minučių prieš
jai primokėti iš savo algos
į duodant į stalą, į tešlą įpilki
po skyrybų? Namai yra ma
te dviejų kiaušinių plaktus
no vieno vardu ir verti anie
į baltymus, kiekvieną žuvies
30.000 doleriu. Jie jau be
gabalėlį panardykite į teš
veik išmokėti, to ”mort-į
lą ir kepkite puode, kuriame
gąge“ tik keli tūkstančiai;
. įpilta kiek daugiau aliejaus
beliko. Ar ji turi teisę gauti
j (kad apsemtų žuvies gabapusę? Ar mudu kartu turim
; lėlius). Žuvis pateikiama
nueiti į teismą ar atskirai?'
’ karšta su bulvėmis. Prie jos
Prašau patarti.
tinka agurkai, pomidorai.
Klausimas

sąstote 35 colių motiną su savo kūdikiu ir jį priėi

saįHstįagųja seserimi. Tai turke. 33 m. amžiaus. Jas kū
dikis y<a 4 svarų ir 5 uncijų. Jos aviganis vyrus yra 5

Pėdų ir 10 colių aukščio.

Salomėja Nėris

UŽ GYVYBĘ TU BRANGESNĖ
Rieda traukinys gyvatė, —

Lik sveika, Lietuva!
Pamatysim, ko nematę.
Būsim, kur nebuvę.
Palios miglos raistuos
Žalią slėnį juosia.

guli,

Kas

mums pavaduos motulę?
Ka© mums pavaduos ją?

Iš pušyno saulė kyla,

Mus šiltai bučiuoja, —
Skrendame per tylų šilą

Tuo keliu plačiuoju.
Ežeras skaidrus. Dugnu jo

Skaitytojas

Akmenėliai rieda.

į

Ohio valstija.

Lanko bitė raudonųjų

r

Dobilėlių žiedą.
Čia skambus dangaus varpelis, —
Mažas vieversėlis, —
Ir šnekus sraunus upelis,
Ir jo baltas smėlis.

Ir tas beržas palei kelią,

Ir pušis paniurus, —
Dūzgianti maža bitelė, —
Žalio javo jūros,
Ir tos pilkos kaimo pirkios,
Soduose sutūpę, —

ir

ii išgąsčio pravirkęs
Gluosnis palei upę,—

šviesūs miestai ir miesteliai,

Gatvės Įprastinės, —
Kaip šilta gūžta paukšteliui,
Židinys gimtinis.

I

r-

Ir tau oras toksai lengvas,
T*

Ir daina krūtinėj •••

Baltijos plieninės bangos...
Juk tai tu — tėvynė.
■J

*

Už gyvybę tu brangesnė,

Širdyje kur plaka.

Tas tegali pasigesti,
Ka* tavęs neteko.

smKmm».*anr

Ksyft yra gerbssiss žmsfrm šratas

Christine Corhn iš Clncinnatti
yra tik 6 metu amžiaus, bet jau
kito 7 metu vaiko įsodintą

Atsakymas

Ką tik gavome:

Jei abu nueisite į teismą
Įsigykite ką tik gautas įir pareikšite. kad atsigriso š,rd*-_______ ___________ domias knygas:
kartu gyventi ir nutarėte
Draugas
don Caraėllo,
skirtis, teismas išmes jus a-'
įdomūs klebono ir vietinės
budu laukan. Toks abiejų
komunistų
partijos sekreto
pusių susitarimas vadinamas
riaus pasikalbėjimai, 216
”collusion“, ir tokiu atveju
psl., kaina $3.
skyrybos nėra suteikiamos.
Auksiniai rageliai, Piano
Turi būti viena nuskriausto
Naujokaičio eilėraščiai, 64
ji pusė ir kita ”kalta“ pusė.
psl., kaina $2.
Jei teismas nutartų, kad
”toks tokį pažino“, gali vi
Ošiančios pušys, Haline®
sai neduoti skyrybų. Be ad
Didžiulytės - Mošinskienėa
vokato Tamstos neapsieisi
17 trumpų vaizdelių - apy
te. Yra tam tikra procedūra,
braižų, 176 psl., kaina $2.50.
kurios reikia prisilaikyti.
Prisikėlimas, romanas, pa
Lengva suklysti ir į bėdą pa
rakė Alė Rūta, 205 psl.. kai
tekti.
na kietais viršeliais $3.75,
Dėl namu: jei namai yra
minkštais $2.50.
Tamstos vieno vardu, —1 Ji iš šokių uždirbdama padeda
Nužemintųjų generacija,
skyrybų atveiu iie nebus pa savo vyrui, kuris studijuoja te
balinami. Tačiau teismas ologiją. Ji sutinka šokti viešuos egzilio pasaulėjautos eski
zai, parašė Vytautas Kavo
atsižvelgs į Tamstos finan-' ir privačiuos parengimuos.
sini stovi, paskirdamas žmo-1-- ■■
—
----- lis, 77 psl., kaina $2.
nai vadinamąjį ”alimonv“.į
Varpas nr. 8, 206 psL, kai
Faktas, kad Tamsta turi be-1
na $2.50.
veik išmokėtus namus, bus KODĖL ŽYLO PLAUKAI
Aidas tarp dangoraižių,
nriimamas dėmesin. Amen-!
roMRffkš, parašė D. Nendrė,
koje vyras turi pareitą iš- j Seniau moterys jaudinosi, £65 psl., kaina $5.
laikyti savo žmona ne tik, pamačiusios savo piWnu^Į1~ra^..
. dievybių ir did
kol su ja gyvena? bet ir su sius žilus plaukus, neš’ tai?
ja išsiskyręs. Jei žmona yra esąs pirmas senatvės požy- vyrių VARDYNAS, surinko
reikalinga vyro finansinės mis. šiandien vra tokių, ku- _ Anis Rūkas, 89 psl., kaina
pagalbos ir vyro finansinis rios dar nepražilusius plau- j $3.00.
pa jėgumas yra toks, kad šis kus nudažo taip, kad atrodygali ta pagalbą jai suteik- tų pražilę.
ti, _ teismas paskirs žmo-1 Žilimo priežastis ne visanai ’Tšlaikvmą“ (alimony), da yra amžius. Kaikurie
ieigu ji prašys teismą Ui pa- žmonė3 žyla tik giloje senat-l
daryti. Be to, neužmiršk vėje, kiti ir visai nepražyla.'
siaii
I
’ Tamsta, kad žmona žiūrėjo Tuo tarpu yra ir tokių, ku- y a Cl IlflUCllIlgU X

Skelbtis
„Keleivyje“

.JL
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Vietines žinios
i- 7 r *
Būkime tik ryžtingi, vikingi Kodėl Bostonas taip greitai

ir vieningi

“

įvykdė LF kvotą

Vertingiausia ir

Lietuvią spaudos veteranai, buvusiam Lietuvos žinią
(Lietuvoje), Lietuvio indžio (Vokietijoje). Nepriklau
somos Lietuvos (Kanadoje) ir kitą laikraščių bei leidi
mą redaktoriui
JONUI KARDELIUI

geriausia dovana

Ekskursijos į Lietuvą
BIRŽELIO 3 dieną (registracija baigiasi ktlandžio 25 d.)

.1

LIEPOS 15 dieną (rebistracija baigiasi birželio 10 d.)

I LIETUVĄ

mirus, reiškiam gilią ažaojaatą jo žmonai Elžbietai
ir drauge su ja bei visa laikraštininką šeima liūdime.

DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI

JAV DOLERIŲ

d
! U

CERTIFIKATAI

ka.na
įskaityta kelionė lėktuvu — pirmos klasės viešbučiai su maistu.

Antanas Gustaitis, Stasys Griežė-Jergelevičius,
1 okiais žodžiais baigė saPirma pažvelkime į LietuGrupių dydis ribotas — nesi vėluokite!
Jūsų giminės galės daug
vo kalbą prof. Jonas Puzi- viM Fondo duomenis ir įnašų
Albertas Puskepelaitis, Jackus Honda.
pigiau pasirinkti ką norės,
nas, iš Filadelfijos atvykęs į Antelę, kurią šiomis dienoSmulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j
kada norės ir gaus daug
Lietuvos nepriklausomybės m^s fondo valdyba išsiuntidaugiau. Jūsų giminės tai
patvirtins. Tūkstančiai jau
atstatymo paskelbimo 51-rių nėjo visiems vajaus komiteTRANS-ATLANT1C TRAVFI SERVICE
užsakė
metu sukakties minėjimą. . tams. 1968 m. gruodžio 31
390 West Broadway
.
, , . . . d. LF pagrindinis kapitalas DaiL V. Vizgirda skrenda
DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS
Pernai tą sukakti minėjo- buvo 515>226.85 doleriai,
South Boston, Mass. 02127
savo giminėms per
TEA-CUP READER
į Chicagą
me miesto centre, didelėje kurį sudėjo 2220 LF narių ir
Telefonas:
268-8764
INTERTRADE EKPRESS
John Hancock salėje, nes *>40 kandidatai, t. y. tie, ku
CORP.,
ADVISER
Dail. Viktoras Vizgirda
tai buvo 50 metų sukaktis. rie dar nėra baigę mokėti
ir jų giminės jau rašė, ko
Šiemet minėta savose patal 1G0 dolerių. Bostonas tokių su žmona Elena vasario 22
on all problema
kie jie laimingi ir kaip jais
d.
skrenda
į
Chicagą.
kur
M.
pose — So. Bostono Lietu- kandidatų turi 12, ir jų įna543 Boybton Street
patenkinti. Už tų pažymė
K. Ciurliono galerijoje Dai-j
vių Piliečių Dr-jos salėje, į g„ guma yra 265 doleriai,
(Copley są.) Room 32
jimų išrašymą nei jūs, nei
kurią susirinko apie 400 tau- U Amerikoje LF turi 64 va- lės Instituto parodos uždary-j
jūsų giminės nieko ,nemo
Boston, Mass.
ka, nes mes gauname' ko
mo
proga
rodys
skaidres
ir
j
Tel. 262-6928
ti^iy*
Į jinius rajonus, iš kurių 8 Jumisiją už tą darbą.,
kalbės
apie
naujas
lietuvių
10 A.M. — 10 P.M.
Minėjimą pradėjo Ameri- biliejiniais metais yra įvyk641 E Broadway
So. Boston, Mass. 02127
Jeigu jūs dar neužsisakėte
kos Lietuvių Tarybog sky- dę kvotas. Didžiausias iš jų dailės apraiškas dabartinėje
DOVANŲ PAŽYMĖJIMO.
1 iaus pirmininkas inž. Ed- yra Bostonas su 20,000 dol. Lietuvoje. Jo turima apie
400
skaidrių,
kurių
didesnė
t paprašykite veltui katalo
raudas Cibas. Sunešus 13 vė-Į kvota, Pbiladelphija su 15,
Jieškojimai
O Krosnie* aptarnavimas
dalis
reprezentuoja
pačią
gų su smulkia informacija.
liavų (tai ceremonijai vado-. 000, E. Chicago ir Lemont jauniausiąją lietuvių daili
UŽSAKYKITE TUOJ
I ieškomas buvęs Stakliškės
vavo Stepono Dariaus pos- su 5,000. Phoenix su 4,000,
□ Automatinis ipilimas
ninkų
kartą.
Tame
skaidrių
UŽSAKYKITE TIK PER
to vadas), sugiedojus him-jTownof Lake su 2.000, Masataus daryklos statinių meistras,
nus (pianinu skambino Ano- peth ir Milford su 1,000 dol. rinkiny ypač daug yra dai karį vadindavo "betkeru“. Jis
□ Patogios mokėjimo sąlygos
INTERTRADE
lė Januškevičienė), InraJ kvotomis. Bostonui LF kvo- lininkų abstraktinių darbų, apie 1905 metas atvažiavo į So. Į
EXPRESS CORP.
kurie dabar Lietuvoje ne vi Bostoną. Turėjo 5 dukteris. Jei
□ Pilnas Šildymo įrengimas
kleb.
Antanui Baltruiūnui j tų lentelėje įrašyta 21,250.
125 East 23rd Street
sada
parodose
gali
būti
vie

New York, N.Y. 10010
kas apie jį ar jo dukteris turi iisukalbėjus maldą, susirinku-Į dolerių.
sius sveikino Lietuvos gal-l Kad Bostonas taip greitai šai rodomi.
aią, malonėkite pranešti Kelei
Skambink ite
Prašykite mūsą katalogą
veltui
Chicagoje Dailės Instituto vio administracijai.
.1
bės konsulas adv. Antbony j įvykdė jam skirtą kvotą, reiShallna, valstijos gen. pro-! kia dėkoti spaudai, pirmoje rengiama paroda dar vyks
AkIjiom '■
■vo
kuroras Robert Quinn, kurį ’ eilėje Keleivio redaktoriui ta Jubiliejinių metų paren
Kollkausko.
gim
uoto
Uetnvoje,
pristatė adv. Johnas Grigą- Jackui Sondai. Jam buvo gimų plane. Visais parodos Antalieptės vatais Padusčio kai- lūs (jis taip pat pranešė, kad aišku, kad be spaudos pagal- reikalais rūpinasi Dailės In me, Amerikon atvažiavusio prieš
gubematorius Sergant ir bos šis didis LF pasiimtas stituto pirmininkas dail.. Pirmąjį pasaulinį karą. Kiek at
simenu, gyveno Buffalo. N.Y„
majoras White Vasario 16- darbas nebūtų greitai įvyk- Adolfas Valeška.
ir vadinosi Toni Kulik. Jis pats
sios proga išleido proklama- dytas, todėl nesigailėjo viei rha apie ji ką žinantieji prašo,
mi pranešti jo pnsaesertai Vapscijas, o seimelis, atstovo Ka- tos įstojusių į LF asmenų
LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —
TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU,
M. Michelsonienė grįžta vaitei šiuo adresu:
zimiero Tagmėno rūpesčiu, aprašymams ir viskam, kas
' eilėraščiai, parašė Pranas
priėmė rezoliuciją, kurioje tik garsino LF ir jo darbus,
Genė Avižonis.
ii ligoninės
Imsrys. 40 psl., kaina $1.lietuviams reiškiama pagar- Jeigu ir kiti lietuviški ląik2903 E. Thompson St„
! VAKARĖ BANGA, lyri-’
Philadelphia, Pa. 19134.
ba už jų pastangas atgauti raščiai būtų panašiai darę
M. Michelsonienė po sėk
ka, Gražina Tulauskaitė,
<J9
Lietuvai laisvę ir nuoširdus ir už LF žinias vajaus reika- mingos operacijos šios sa
1127 psl., kaina $2.00.
linkėjimas, kad Lietuva bū- lais nereikalavę apmokėti vaitės gale grįžta iš ligoni
VIRGILIJAUS NOREIKOS \
AUKSINIAI RAGELIAI,
tų greitai išlaisvinta iš sovie- kaip už skelbimus, manau, nės. Linkime jai greičiau vi
PLOKŠTELĖS
tų kontrolės ir atgautų ne- kad mes Jubiliejiniais me- siškai pasveikti.
! lyrika, Pranas Naujokaitis,
ban savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
priklausomybę.
j tais būtume užbaigę miliono
64 psl., kaina $2.00.
Į
Paskatinio taiko Kanadoje iš EILĖRAŠČIŲ RINKINYS?
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikato? skyrių, kino nau
n
...
.
. 1 dolerių sumą.
L D?\pa?™k,"u8. An;e"Taip pat reikia nuoširleistos
dvi
Virgilijaus
Noreikos
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus
Bostono
Steponas Strazdas, 159
kos Pabaltiecių Dr-jos ateto-l džiai E *įėkoti povilui žič.
ilgo grojimo plokštelės. Viena
PARENGIMŲ KALENDORIUS*
psl., kaina $2.50.
Į vaizduojančias gyvenimą Lietuvoj* labai daug aktualią
vu,, tribūną uzeme prof. Jo- kui kad jis nors ir a ka
padaryta Ii Lietuvoj įrekordnoSiustradją ir tt. Laikražtį apsimoka prenumeruoti.
PuIln“’ kuns »į?m?al tas bei sutrumpintas žinias
Vasario 23 d. So. Bostono tą plokštelių, kita ORIGINALI ŠERKŠNO SIDABRAS, M
Naujiems prenumeratoriamH visus metus laikraštis
kalbėjo apie tuos reikšmiųie LF
V
tumti Lietuvių Pil. Dr-jos salėje ir įrekordaota Kanadoje iš rink
Vaitkus, 86 psl., kaina
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.
glaus,us Įvykius, kūne pn- ^stoūo ž[nięsskyrfuj Drau. serijos "Krikščionis gyve tinių dainą ir ariją, dainuotą V.
$1.50.
vede pne Vasano 16-sios
nime“ pirmųjų leidinių — Noreikos koncertuose Amerikos METŲ VINGIAI, Alf. TyA dr esąs:
akto atsiradimo. (Kitame
„09t0n0 LF Vajaus Ko. "Vatikano dokumentų“ 1-3 žemyne. .Solistui akomponuoja
ruolis, 176 psl. kaina $3.
numery ras,te tą paskaUą).,
,įd jstoję
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
tomų pristatymas. Pradžia Vilniaus Operos koncertmeiste-j GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo7722 George Street, LaSaBe—-MootreaL, fanada.
rė Žaneta Noreikienė. Dainos ir:
nas Mekas, 32 psl., kaiPriėmus rezoliuciją, kurią į LF asmenys būtų garsina- 3 vai. popiet,
o o o
arijos pagamintos garsios Vicna $1.00.
perskaitė adv. A. Young, ir mi visuose lietuviškuose
išnešus vėliavas, buvo vyk-i laikraščiuose, nes spaudos
tor
RCA
firmos.
Plokštelė
re.
DERLIAUS
VAINIKAS, J.
Kovo 1-2 d. Tautinės
doma rinkliava, o po per-: įtaka vajaus darbe yra di- Sąjungos salėje, 484 Fourth kordoota specialioje stadijoje
Mikuckis, 359 psl., kaina
traukos buvo dailiojo žodžio delė. Užklaustas asmuo, kas St., bus architekto Jurgio ir todėl yra tikrai ankštos ko-' $2.50.
SUSIVIENIJIMAS
meninė dalis. Ją paruošė po jį paragino įstoti į LF. daž Okunio meno darbų paro kybės. Ją puošta dailininko T. CHAPEL B., Algimantas
etas Stasys Santvaras, o atli nai atsakydavo, kad laikraš da, kurios pelnas skiriamas Vaitaus pieštas paveikslas —
Mackus, 64 psl., kaina $3.
SĖTUVIŲ
ko Bostono Dramos Sambū- čiuose taip gražiai apie LF Bostono lituanistinei mo viršelis.
SIELOS BALSAI. J. Smalsrio nariai Rita Ausiejūtė,j rašoma ir todėl jis apsi- kyklai.
Plokštelės gaunamos pas J.
torius, 221 psl. kaina 75 c.
• • •
AMERIKOJE
Birutė Vaičjurgytė, Jurgiai sprendęs įsijungti į LF naStrazdą, tek 848-0188
VYNUOGĖS
IR
KAKTl
Jaiinskas ir Gediminas Mar-J rių gretas. Kiekvienas nori,
Kovo 2 d. 8 vai. vak. JorSLA—jau M awtf tarnauja keturių visuomenei ir išmokė
SAI. Julijos Švabaitės ei
gaitis.
; kad už gerus darbus būtų dan Hali Izidoriaus ir Vyte RADUO PROGRAMA
jo daugiaa kaip SEPTYNIS M1LIONUS dolerių
lėraščių rinkinys. 96 psl
Visi jie mūsų scenoje yra spaudoje, kurią jis visą am nio Vasyliūnų lietuviškos
nariams^
kaina $2.00.
Lietuvių Radi)
seni pažįstami ne tik bosto želi skaito, bent vieną kartą muzikos koncertas.
SLA iHdilsuzta Beturiu fraternalinė organizacija —
• • •
Naujoj Andrio SIDABRINĖS KAMANOS
niečiams. ir programą, kaip prisimintas. To jie yra tik
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra
Kazio Bradūno eilėraščh
Kovo 9 d. 8o. Bostono « rtoties WLYN, 1360 V
ir galima buvo laukti, atliko rai nusipelnę, ir nereikėtų jų
premijuotas rinkinys, 9'
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikta
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa lociklų Ir iš stoties FM
meniškai, gerai nuteikdami niekad pamiršti.
101.7
mc!.
veikia
sekmadir
psl.. kaina $2.
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
lėje bus tradicinė Kaziuko
A. š.
klausytojus. Nors programa
ftiais
nuo
1
iki
1:30
vai.
di<
SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa puse milono dolerių
RUDENS SAPNAI, Koto)
mugė. kurią rengia Baltijos
nebuvo trumpa, bet ji ir
ną.
Perduodama:
Vėliaus*
nos
Grigaitytės
eilėraščiai
kapitalą, tad je apdraedr tikra ir saugi. Kiekvienas
ir Žalgirio skautų tuntai.
nepabodo, ypač kad žodis
• • •
oa—nlinfų žinių santraub premijuota knyga, 80 pe1
Betaria čia gali gauti įvairią klasių reikalingiausias
buvo paįvairintas muzika iš
r
koBMBtarai,
muaika,
<!•»
kaina
$2.00.
Kovo 14 d. 8:80 vai.
apdraadm nuo $100.00 iki glO.OOO.CC.
Juliaus Gaidelio kantatos
vak.
Baltų
dr-jos
III-sis
konw»
*
Magdutės
pasaka
AUKOS
TAURĖ,
3tasi.
SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudę •— Ea.
Kovotojai ir atitinkamais programos ir minėjimo daly
Bitnio
reikalais
kreiptis
certaa.
Programą
atlieka
Santvaro
5-įi
eilėraščh
šviesų efektais. Tai atliko viams
dosnaeat laearaeii, kad jaunuolis gautų pinigus
solistė Daiva Mongirdaitė. laltie Florists gėlių ir dora
knyga. 150 puslapių, grs
mūsų filmininkas Romas
aukitojo mokslo stadijoms ti* ihtVenWi<p>ą>radžiaL
• • •
Aukų surinkta $2,536.85.
žiai įrišta, kaina... $2.5r
nų krautuvą. 602 E. Braad
Šležas.
81 A duoda VAIKAMS ir jaunųojįsmą
ipįrią
Iš jų apie $1,900 Altui. Vien
Kovo 16 d. V. ir S. Minkų
apdraudę: ui fl,(MXI.ro.a<Htaptal<w'^^^
tįjąje.ęląlyje Jurgis Jalins inžinieriai suaukojo $1.140. radijo Talentų popietė So. way, So. Bostone. Telefo PLAUK, MANO LAIVELI
ic
Petro Segato eilėraščia1’
kas padeklamavo B. Braz Tautinės S-gos nariai $215. Bostono Lietuvių Piliečių nas AN 8-0489. Ten
čio metams.
- i
-»rr . ’?[• ' <z»»»•■ ta KpWvk
111 psl.. kaina......... $2.0*
džionio Nuteistojo miriop Smulkiau pranešime vėliau. Dr-jos salėje.
SLA—AKCIDENTALf AFDRAUDA naudinga visokio
SU DAINA, 392 liaudie?
žodį, Birutė Vaičjurgytė —
* ♦ •
amžiaus asmenims rekomenduojama KeturiAų
NENUSTMTNKI1E!
Po minėjimo Tautinės Sdainos ir kaikurių autorių
Fausto Kiršos Laišką obelai<
klabą ir dnaglją nariams. U? >1.000.00 akcidentaBalandžio 13 d. So. Bosto Galima pagelbėti sergantiems eilėraščiai, tapę dainomis
tems, Gediminas Macaitis «« “'eX programos dalyssaamta, ranką ar koją skansno
Lietuvių
Pil.
Dr-joo
Išs apdraustas mokestis $2.00 į metus
- Fausto Kilios Ai palikau, y18™9.^® suruoštos vaišes,
Surinko Gražina šimkonie
lėje
Šv.
Petro
lietuviu
paraBLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės
tėvų statytu namą, Rita A»
,8laid“ ™™okeJ°
ne, 128 mažo formato psl.,
•
pijos
choro
metinis
koncerME
.
bEEF
RUB
• kuopą Veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie
seijūtė — F. Kirios Tu žinai i dalyvavę svečiai,
kaina $1.00.
eu
-- • -•-- •••-- -V--Z--i pagelbsti. Vžtikrinam pa
ZMMTMnjms
(Saruus.
DAINŲ SŪKURY 39 po
ir visi kartu Putino-MykolaiTą pat dieną 10 vaL ryto Į tas.
• * *
sekmes, arba grąžiname pinigas.
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
puliarios ir šokių dainos,
čio Vi vos Plango (Gyvuo>, buvo pamaldos šv. Petro pa Balandžio 20 d. So. Bos
Siųskite
95,
gausite
vaistas
panirsite:
surinko Gražina Simukoniesius apverkiu) ir Mortos Vo-, rapijos bažnyčioje, kur, be tono Lietuviu Piliečiu Dr-jos i
nė, kišeninio formato, 351
co (Mirusius šaukiu).
I parapijos choro, giedojo sol.
LMkuaataa AIHance of America
ROYAL PRODUCTS
’ III aukšto salėje L. V. S-gos
psl.,
kaina
$2.00.
167 Wsot 30th Street, New York, N.Y. 10001
Minėjimą baigė pirm. E.'^1**7* Liepas,
Ramovės muzikos ir dainų Nartk SU., P.O. Bm 9112

M & T OIL CO., Ine.

268-4662

Poezijos knygos

Nepriklausoma

LIETUVA

Cibas, dėkodamas yisiemS|

_____ ____ _ J. Y*gaę

vakaras.

________ I

Nswark, NJ. 07105
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Patapki aflfanfat

(prekės $8,334, baldai ir į- 1$ BOSTONO SKAUTŲ paskaitininkus kviečiant iš
visuomenės tarpo.
rengimai $29,836. žemė, na
VYČIŲ VEIKLOS
Didžiausiai Bostono lietu mai $347,867).
Neseniai įvykusioje skau
vių organizacijai — So. Bostų vyčių sueigoje kalbėjo
Bostono skautai vyčiai y
Geri metai draugijai bu
; tono Lietuvių Piliečių Dr, jai — 1968 merai buvo geri. vo dar ir kitu požiūriu. Per iį» u4i „■
'Per tuos metus jos pajamos nai temirė 19 narių, o 1967
o
’. T
.
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I ruomenės pradžią, dabartį
buvo gerokai didesnės, negu m. mirė 30.
Senųjų
Lapinų
burei)
su-'
1 1967 metais, nes 1968 pajaJei lietuviškai nemokė daro vyresnio amžiaus skąu?: ir Uetuvių Fondą.
ĮĮmų turėta $134.192, o 1967 tum. tai, perskaitęs draugi
i m. — $119,94d. Aišku, dau- jos apyskaitą, manytum, kad tai
> giausia gauta iš baro — diaugijoje nėra narių mote
' * i
' r<r«es su sKauni Kurnančia, rer
Į $112,316. salių nuoma da- rų arba nė viena jų nemirė, 1
šoki«
1 vė $5,075, na iu mokesčiai nes ir mirusiųjų moterų pa-, vairius darbus. Visi jieX ^“v^ri - UaSč
! —$2,074 ir kr ‘
vardės parašytos vyriškos
-Ada Bean. 50 m. amž„ rasta
peieję per nosiono
,
laiveliais ir išvvka i
...
. . .. u -j i Žinoma, buvo didesnės ir giminės. Pavyzdžiui, Vero įsimues.
Žalgirio tunto eiles ir toliau' “kyla ,T‘ n
..
7
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išlaidos. Prekių pirkta uz nika Aiukonis, Ona Gegu yra likę tunto nariais, duo- Kennebunkportą Be to, dar
Mass_ panaž,u bodu .r aptoky., w 323 visok:ukUu įžlaidu
žis. o juk tai yra amžino at darni tunto veiklai stiprų panelytos kelios sermybėmis. kaip prieš nūn esį l.je buvo $68,594 ,įj jų algoms minimo Veronika Alukonier r
nines išvykos.
pat apylinkėje buvo nužudyta —$29,713. mokesčiams $11. nė, Ona Gegužienė ir t.t. To grindą. Atsakingesnieji Žal
Skautų vyčių sueigos da
studentė Jane Britton.
■ 095, orkestrui $5.087, kurui kių moterų vyriškomis pa girio tunto vadovai papras romos privačiai pas kiekvie
į ir šviesai $3,4o3. remontams vardėmis mirusiųjų tarpe y- tai parenkami iš skautų vy ną narį iš eilės.
Į $2,715, valdybai atlyginti ra net 10, taigi, daugiau ne čių tarpo. Jiems vadovauja
s. Č. Kiliulis.
•
$1,875, aukų duota $1.667). gu vyrų.
Dariaus-Girėno būrelį su
Gubernatorius prieš algų
J. Ruokis paaukštintas
Viso išlaidų $117,918. Tuo
daro jaunesnio amžiaus
Esu
nekartą
kėlęs
klausi

būdu gryno pelno liko $16,
pakėlimų
tarnyboje
skautai vyčiai, ir daugumas
594 (1967 metais $11,250). mą. kodėl apyskaitoje sura iš jų dar lanko įvairias mo
šoma ne tų metų valdyba,
Gubernatorius Francis W.! Pernai įrengtas keltuvas. bet ateinančių. Ir 1968 m. a- kyklas. Jiems vadovauja sk.
Juozas Ruokis paskirtas
Sargent. nesutiko pasirašyti, už kuri jau sumokėta $63. pyskaitoj surašyta 1969 me vyt. Gintaras Subžttis.
Jonės & Vining bendrovės
Įstatymo, kuriuo Mass. įsta-1 216 ir dar reikia mokėti $12, tų valdyba, nors ji su 1968
Savo neseniai tuntininkui vyr. inžinieriaus A. Tolivaitymų leidėjams algos pake- į"1’ Nesunku bus ii tai pa- m. draugijos veikla, taigi ir patiektame metiniame dar-: šos pavaduotoju. Minėta
apyskaita, nieko bendra ne bo plane skautai vyčiai yra bendrovė dirba kurpalius,
liamos iki $12,o00. Jei tas ra
turi. Iš kur draugijos buhal numatę Įdomią programą, j jos 3 įmonės yra JAV ir 2
įstatymas antra kartą bus, ginos metus pradedant teriai toki keistą pavyzdi Yra numatyta suruošti foto i Kanadoje.
priimtas dviem trečdaliais d,augija grynais pinigais tu- paėmė, negali žmogus su paroda, tema ”50 metų Lie
J. Ruokis gyvena Brockbalsų, tai gubernatorius tu- rėjo $28.292. Visas kitas jos prasti.
tuvos skautijai“, ir eilė pa tone ir priklauso Sandaros
rėš j j pasirašyti.
I turtas Įkainuotas $386,190
skaitų skautams vyčiams,. klubui.
V-gas
Turėjo $16,000 pelno

Vietinės žinios
So. Bostono Liet Piliečių
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Lietuvių rezistencijos

problemos

* Dr-joe msjriųlyj^ąs
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Apie tai kalbės šj šešta
Jis bus ši ketvjrtaaieuĮ,
vasario 20 d. 8 vai’ vak. Ja dieni, vasario 22 d. 7:30 vai.
me bus svarstoma 1968 me vak.,
Bostono Lietuvių
tų apyskaita.
Bend. kultūros klube dr. Ba
Draugijos vadovybė kvie lys Matulionis. V isi. kam tas
čia visus narius susirinkime klausimas Įdomus, kviečia
dalyvauti ir užsimokėti na mi atsilankyti. Vieta: Tarp
rio mokesti. Po susirinkimo, tautinis Institutas. 287 Comkaip visuomet, bus vaišės.
monwealth Avė., Bostone.
Gegužės 18 d.' bus keltu
vo banketas. Į ji bus pa
kviesti aukšti Bostono mies
Pasiklausykite radijo
to pareigūnai, vietos ir apy
linkės lietuviai profesiona
Ši šeštadieni, vasario 22
lai ir biznieriai. Jo progra d. 6:30 vai. vak. radijo sto
ma bus paskelbta vėliau.
tis WCRB (banga 10212)
transliuos angliškai progra
Kas dar neaukojo?
mą apie Pabaltijo valstybes.
Kas dar neaukojo. Lietu Programa paruošta latvių
vos nepriklausomybės atsta rūpesčiu. Ją ruošė specialis
tymo paskelbimo 51-nerių tai, kurie siekė ją paruošti
metų proga, gali savo aukas taip, kad, pradėjus klausy
įteikti per Keleivio administ tis. nebegalima būtų otsiracijų, kuri jas pasiųs, kam traukti iki pabaigos. Pasi
klausykime jos ir mes!
priklauso.

t**********************************
Žiūrėkite, ką jūsų "senos mados“ šeimos bankas duoda

A. J. NAMAKSV
Real Estete A Insurance
321 County Club Rd

• Nuo įdėjimo dienos

5

• Be įspėjimo iš anksto
• Kas mėnuo priskaitoma

•Už visus indėlius moka

1 „
4 %

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

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS
460 West Broadway„ South Boston. Man.

,

sąskaitai atidaryti nuo M vai. ryto iki 5 vai. popiet
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai.
Turtas (Assets) virš $132,000,tXK)
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Telefonas: AN 8-2805

-—4-

Tel.

332-2645

R

jūsų namam ir bizniui
Galite pakviesti nakties,
savaitgalių ir švenčių metu
Kreiptis:
JOHN J. PHILLIPS
Elektros meistras
Telefonas 254-6353

LIETUVIŠKA TIKKA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildome gyayujų r*

ceptus ir turime visua gatavus vaistus.

i’:
t
!

8ev. Emanuei L. Rueengard, B. S., Beg. Paaria.

182 a W. Broadtray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonae AN 8-6020
Nuo 9 raL ryto iki 8 vaL e„ išakytus šventadieniui ir

į

z

m

i

Tai veltui

Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

.♦♦♦e*****#**#******###**#####***

Co.

Te» AN M649
U
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DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairią rūšių
draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M
598 Broadway
So. Boston, Mass. 02127
TeL AN 8-1761

Globė Parcel Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone

MvniakM N. J. ALEKNA

(RUDOKIUTž)
OPTOMETRISTt

SOUTH BOSTON

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

Elood Square
liardivare Co.
<28 EAST BKOAOWAT
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4141
Seajamin Moore Dažai
Popieros Sienoms
Stiklas Langams
Visokia reikmenys
Reikmenys plnmberiams
Visokie goležits daiktai

Dr. Amelia E. Rodd

378 W. BROADYVAY

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,
aplankyti gimines Lietuvoje ar jnos atsikvies
ti į svečias — gerinusiai ir greičiausiai jums
patarnaus Trans_Atlantic Travel Service, čia visų
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi
belaukiant — be jokia papildomo
mokesčio.

JONAS STAR1NSKAS
220 Savin Hiil Ava
Dorchester,
TeL CO 5-5854

82 Harrison Street,
Worcester, Mase. 01604
Tet. 798-3347

Mpaatingai toinome laikrodiioa
*Mna. papootelus

IŠTAIGA

Namus iš lauko ir viduje. 3
Lipdau popierius ir taisau
viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią
medžiagą.

j

ATLAS PARCELS CO.

Elektros Prietaisai

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

Dažau ir Taisau

i

TEL. AN 8-2124

KeZrirfis &
—JEWELERS—
Laikrodžiai-Deimantal

Trans-Atlantic Travel Service

The Apothecary

Dr. Još. J. bonouan
Dr. J. Pašakarnio
IPC DINIS
OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak
Vakarais iš anksto susitarus
447 BROADWAY
South Boston. Mass

Elektros vikingas

M nik vaistų — eikit į lietuvišką ▼atottoą.

Skambinkite 268-2500

.

Nenton Centre, Mass. 02159;

Išnuomoja

IŠNUOMOJAMAS BUTAS i
Dorchestery. 35 Torrey St.,
arti viešojo susisiekimo ir krau
tuvių. 5 kambariai, šviesūs ir
patogūs, nuoma $90 mėnesiui.
Skambinti vakarais telefonu:,
265-9146 K. Makaitis.

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti
pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerj pagerinti Texaco’s Flame
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darba. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street
Dorchester, Mass. 02124.
21 valandą patarnavimas

GE 61204

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lieto,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie.
tinęs gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečios
ar nuolatiniam apsigyvenimai.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.
Vedėjas A. Schyrinski

Ketvirtadieniais

'

n ‘390 W. Broa«lway
’Įš, Boston, Mase. 02127
Telefonas: 208-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

COSMOS PARCELS

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
169 Milbury St

EXPRESS CORP.

melams $5.

Keleivį.

Kaina

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

WORCESTER, MASS.

aaunžie betarpiškai
TeL SW 82880
U BOSTONO J LIETUVĄ
jr* vienintele oficiali jsta»
ga Worcestery, kori si—Ha ir kitus Rusijos
siuntinius tiesiog ii Wercssterio į Lietuvą ir lutas R— r-I/
gretas ir
jos valdonams sritis. Cin kai =•
bama lietuviškai, pate—
jauna gretai ir sąiinintaL
9 vaL ryto iki 5 vai- vak.
Siuntiniai masina gretai ir
o ieitadieniads
tvarkingai
8 vaL ryte iki 2 vat
Čia galime gauti įvairiau.
■i .

p.p.

•iii

įmportuociĮ ir

TietiiMt

gamybos medžiagą ir kitą
1 daiktų, tinkamų Lietuvoje,
Paragink savo pažystamus labai žemomis kainomis.

išsirašyti

9—5
9—7
8—12

Darbo valandos: Kasdu

Vedėja B. Svikliene

331 W. Broadvray

Seu Bestam, Mass. 02127

TeL 2880088
Vedėjas J. Vaičaitis

