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„Pakarti Kosiginą, iškepti
Brežnevą !M - šaukia Kinijoje
Didžiules demonstracijos dėl ginkluoto susirėmimo
Sovietijos-Kinijos pasieny. Kinija skelbia, kad ji dabar
laikanti 5 milionus savo kariuomenės, atkreiptos j Sovie

tuos pusę, parengties stovy. Sovietai Maskvoj karia Mao

Tse-tungo iškamšas.
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Lietuves nepriklausoinyues
minėjimas JAV kongrese
Kaip per eilę metų, taip KąNixonas pasakė
ir šiemet Amerikos Lietuvių
Tarybos pastangomis buvo laikraštininkam*
suorganizuotas Lietuvos ne
Kovo 4 d. prez. Nixonas
priklausomybės atstatymo
51-nų metų sukakties minė kalbėjo apie savo kelionę
Europoje ir atsakė į 26 laik
jimas JAV kongrese.
raštininkų klausimus. Pasi
Vasario 18 d. senato po kalbėjimas užsitęsė 55 mi
sėdyje, vadovaujant senato nutes.
Kelionė, esą. sustiprinusi
riui T. J. Doddui, iš Conn.
ta sukaktis buvo iškilmingai. Europos pasitikėjimą. Europaminčta senate. Eilė sena-' P« ji» užtikrinęs, kad su Sotorių įteikė savo pareiškimus vietų Sąjunga nebus slaptai
ir
asmeniškai pasisakė, susitarta Europos sąskaiton.
smerkdami Sovietų Sąjun Jis tikįsis, kad Sov. S-ga pa
gos bolševikų agresiją prieš dės greičiau baigti Vietna
mo karą ir surasti sprendi
mažą lietuvių tautą.
mą taikai grąžinti Art. Ry-.
Vasario 19 d. sukaktis bu tuose, bet didžiosios valsty.
vo paminėta atstovų rūmuo bės ten negalinčios taikos
se, globojant ilgamečiui lie padiktuoti, o reikią, kad pa
tuvių draugui atstovų rūmų čios šalys susitartų. Ta pro
pirmininkui Johnui McCor- ga jis pagrasino atkirčiu ir
mackui. Minėjimui vadova Šiaurės Vietoamui.
vo senas lietuvių ir Alto
bičiulis bei mūsų veiklos rė
mėjas kongresmanas Danie F. Vokietija iioirinko
lius J. Floodas, Pa.,

Jau esame rašę, kad Toli pažarigą. Jie žino, kad vė
muose Rytuose Sovietijos- liau su Kinija jau bus sunku
Kinijos pasienyje įvyko susidųroti. jeigu ji panūstų
ginkluotas susirėmimas tarp pabandyti atsiimti iš Sovie-___
raudonųjų Kinijos ir Sovie- tijos dar caru užgrobtas sa- Lktuvi, dšlsgadja pas atstovų rūmų pirminiai#
iŠ kairia 1WH: bąetijos karių. Pradžioje nebu- vo teritorijas.
' Urinm—. Įrsaąrtnm-i—it R. J. Maddcnas, VNke pirm
Itęrtetb Vajams, nukąrą rimų
vo skelbta, kokio dydžio tas
susirėmimas buvo, bet dabar .
„
,
j
Maskva pranešė, kad jame ApollO 9 Skrenda
žuvo 31 sovietų karys, ku- 1 • •
rių lavonai dar buvę tyčia
sužaloti ir išniekinti, ir kad1 A polio 9 baigia savo keKinijos karių dalyvavę 530. jjonę įr ketvirtadienį jis tuKimjos-Sovietijos pasieny ,.j nusileisti žemėn. Iki šiol
susirėmimai nėra jokia nau- viskas
taip, kaip buvo:
jiena, jų būna labai daug,f numatyta. Pasisekė ir svar-i
bet apie tai neskelbiama, ne- blausias uždavinys— dviem;
norint V akarų akyse dar la- astronautam su vadinamuo. J
biau išryškinti komunizmo u „žiogu« (priekaba) atsi-1
pasaulio skilimą ir atskleisti skiiU nuo pagrindinio ard- •
jo silpnąsias vietas. Bet sis ygiaivio ir vėl su juo susi-;
susirėmimas, matyt, išėjo iš jungti. Neabejojama, kad ir
kasdieninių ribų ir rado di visi kiti uždaviniai bus^ at-j
prezidentą
džiausią atgarsį riek Sovie likti sėkmingai, ir beliks tik j
ALTd pirmininkas inž.
Vakarų Vokietija kovo 5
tijoje, tiek ir Kinijoje. Dėl laimingai nusileisti žemėn. Į
E. A. Bartkus, ALTo narys
to abiejuose kraštuose kilo
Vyčių atstovas J. Evans, at d. Berlyne prezidentu išb
Po šių bandymų jau regis,
didžiausias pyktis, pasireiš būtų atviras kelias į mėnulį,
stovų rūmuose invokaciją at- rinko socialistą Gustavą
kęs milžiniškomis demonst bet prieš tai dar bus paleis- į
kalbėjęs Gary. Ind., lietuvių Heinemann, iki šiol buvusį
racijomis ir keiksmažodžių tas Apollo 10, kuris pana
klebonas kun. Ignas Urbo teisingumo ministrą. Su juo
choru.
nas ir VLIKo pirmininkas varžėsi krikščionių demo
šius pratimus, kaip Apollo'
Pekinge mHioninė minia 9. atliks nuskridęs prie mė
dr. J. K. Valiūnas ta proga kratų kandidatas Schroede.
demonstrantų šaukė: "Pa nulio. O tada, dar šią vasa
aplankė senatorius T. J. ris, kuris gavo tik 6 balsus
karti Kosyginą! Iškepti rą, Apollo 11 astronautai
Doddą, Conn.. mažumos va mažiau, negu Heinemannas.
Vakarų Vokietijoje pre
Brežnevą!“ Kinijos karių jau mėgins nutūpti mėnuly.
dą E. M. Dirkseųą, III., V.
laikraštis savo vedamajam
Hartkę, Ind., J.K. Javitę, N. zidentas mažai reikšmės te
turi. Jo valdžia tokia, kaip
užrašė antraštę: "Šalin ca
Y., E. M. Kennedį. Mass.
Anglijos karalienės.
rus!“ Pekingo radijas skel Vietname komunistai
Manoma, kad už Heinebia grūmodamas: "Jei so
ši delegacija tąip pat da
vietų revizionistai. išgamų tebepuola
lyvavo minėjime ir aplankė manną balsavo ir FDP (laisgauja, dar drįs įsiveržti i
atstovų rūmų pirmininką J. vieji demokratai), todėl ga
Jau
trečia
savaitė
Vietna

šventą Kinijos teritoriją, tai
W. McCormacką, progra lima spėti, kad ši udenį
me
komunistai
apšaudo
P.
soci
mes savo kietomis kumščiomos vedėją kongresmaną D. parlamento rinkir j
Vietnamo
miestus
ir
kari

mis sulaužysime jų nugar
J. Floodą, E. J. Dervinskį. alistai su demokratais gali
nius taikinius. JAV griežtai
kaulius !“
III., R. C. Pucinskį, III., fr sudaryti koaliciją. Tada
įspėjo
Š.
Vietnamą
sustab

krikščionims demokratams,
Panašios demonstracijos
kitus.
su kuriais dabar socialistai
vyksta ir Sovietijoje. Mask dyti miestų bombardavimus,
nes
tai
prieštarauja
susitari

Tą
pačią
dieną
į
lietuvių
sudaro koaliciją, tektų opo
voje kelių šimtų tūkstančių
tautą per Amerikos Balso zicijos vaidmuo.
žmonių minia net kelis kar mui, pagal kurį JAV nusto
radiją pasakė pavergtai tau
tus buvo susirinkusi prie ko jo bombarduoti, ^ Vietna
mą.
ir
trukdo
derybas
Pa

tai atitinkamas kalbas ALTo
munistinės Kinijos ambasa
ryžiuje.
pirm. E. A Bartkus ir kun. Gen. Grigorenko
dos, taip pat šūkavo įžei
Prez.
Nixonas
pasiuntė
1
I. Urbonas. Po to, jie lankėsi
džiančius ir keikiančius šū
Vietnamą
krašto
apsaugos
respublikonų partijos cent nenurimsta
kius, išdaužė ambasados
ministrą
Lairdą
vietoje
ištir

re ir pas Lietuvos atstovą J.
langus ir išterliojo' sienas.
ti
padėti.
Tada
prezidentas
Buvęs sovietų kariuome
Rajecką.
Čia buvo viešai pakarta Mao
nuspręs,
kokį
atkirtį
duo

nės
gen. majoras Grigoren
Tse-tungo iškamša, kas lai
ti
komunistams,
jeigu
jie
ne

ko jau seniai kovoja dėl
koma pačiu didžiausiu įžei
silaikys
susitarimo
ir
bom

laisvės Sovietų Sąjungoje.
dimu komunistinės Kinijos,
Prancūzų
frankas
Dabar jis platina mašinėle
nes ten Mao yra garbinamas barduos civilinius gyvento
jus.
Dabar
vykstanti
erdvėlaivi©
Apollo
9
kelionė
or
Mtoje
aplink
žeaif
yra
labai
svarbi,
nes
jos
meta
rašytą atsišaukimą "Į visus
kaip raudonasis dievas.
vėl pavojuje
sovietų piliečius“, kuriame
astronaatai
tari
atlikti
eilę
bandymą,
reikalingą
vėliau
nataąiaat
į
mėaalį.
SvarManaias
ją
yra
Taigi, žodinis karas tarp
Sunkiai
laikosi
prancūzų
sakoma, kad "mes visi atsa
numatytas penktą iio skraidymo dieną, kada ano pagrindinio erdvMaivio tari atsiskirti jo
komunistinių giminių yra
Izraelis
nušovė
frankas,
nes
valstybė
dau

kingi dėl dviejų čekų susi
jau nepaprastai baisus. Bet
atais ir per Unitą mylią aa tolus ano kasia vėl ją pasivyti ir susijungti taip,
giau
išleidžia,
negu
turi
pa
deginimo, protestuojant dėl
reikia manyti, kad jis šj kar Egipto generolą
etai H "priekabos“ galėtą įlipti atgal į pagrindinį Apollo 9 erdvėlaivį. Jeigu tas
jamų.
Padėtis
dar
pablogė

Čekoslovakijos
okupacijos.“
tą gal žodžiais ir pasibaigs.
pavyktą, .Ui "priekaboj“ da astronautai ir liktą erdvėje skraidyti per amiią amžins
jo,
kai
nepavyko
susitarti
su
Todėl kviečiami visi gyven
Nors tarp Egipto ir Izrae
Gal net abi šalys tokiomis
4
unijomis,
kad
jos
nereika

tojai "neskubant, bet teisė
provokacijomis yra paten lio yra paliaubos, bet šeštalautų
pakelti
atlyginimų.
tomis priemonėmis" daryti
kintos, nes tuo būdu visuo1 dieni ir sekmadienį priešu*
’
M
’
ttiluUntių
^M9v<al&unMiręa
Saudi
Arabijos
haAntradienį
skelbiamas
24
žygių, kad sovietų kariai iš
menės dėmesys yra nukrei.-ezo kanalo dundėjo pdtratfprasidės
11
totorių
valandų streikas. Jį remia Čekoslovakijos būtu atšauk
poliko turto 1 biL 200
piamas nuo vidaus reikalų, kos ir vyko oro kautynės. Be tų sukilo prink savo vadovy
byla.
Jie
kaltinami
platinę
ne tik komunistai, bet ir ka ti ir kad būtų atsisakyta kiš
bę,
užimą
skautų
įstaigas,
ir žmonės yra verčiami pa- kitų, Izraelio patrankos šo•
•
•
prieisovietinhis
leidinius,
o
talikai su socialistais.
tis į to krašto vidaus reika
miršti savo kasdieninio gy- vinio skeveldra užmušė E- stovyklas. Jie reikalauja pri
jų
"nusikaltimas
“
ir

Dėl
visų
tų
priežasčių
da

taikyti
organizacijos
san

Jeruzalėje
uni
lus.
venimo sunkumus, kurių yra gipto kariuomenės gen. štatas, kad jie
bar turtingieji stengias fran
valgykloje sprogo teroristų
Tą atsišaukimą pasirašė
daug abiejuose komunisti- bo viršininką gen. Abdelį tvarką ir
’• —
kus
iškeisti
į
auksą,
o
dėl
to
ir
Ivan Jachimovič, buvęs
iių
dienų
padėta
bomba.
Sužeisti
2
R
niuose "rojuose“.
Moneimą Riadą, kuris buvo
Mat, Stalino laikais visi aukso kaina penktadienį jau Latvijoje kolchozo pirmi
asmenys. Arabai žada ter
Žinoma, sovietus gerokai atvykęs į savo artilerijos
Krymo
totoriai buvo ištremti pakilo iki $48.3 už unciją ninkas, bet iš tų pareigų pa
rištinę
veiklą
dar
didinti.
nervina ir Kinijos atominis stovyklą netoli Izmailo pa•
*
*
e
a
•
oficiali kaina $35).
šalintas.
ii
ginklavimasis, darąs didelę i tikrinti padėties.
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Vliko išlaidos

Pastabos po Vasario 16-tosios

Kai paskaitai mūsų ko- išleidžia spaudai ir radijui,
Kitoje šio puslapio vietoje rasite Vliko apyskaitą, o 1
munistų spaudą, tai atrodo, kurie kelia viešumon komuseptintajame puslapy — bostoniečių aukotojų Vasario 16 Į
kad Vyriausiam Lietuvoj Iš- njstu okupantų politines
proga sąrašą. Atidžiau visa tai perskaitykite.
Į
laisvinimo Komitetui (Vii„ ... .
Jei gerai pažįstate bostoniečius, tai jų sąraše pasige* ’
'kui). sudedamos aukos yra su. * es’
&e
1 ..I?US
site dar nevienos pavardės. Bet dėl to dar nenusiminkite, s
■ '-vĮ«jo
vadovybės
prašvilpiamos,
vel
ksmus
ir
jų
pataikūnų
5I
nes gal jas rasite dar vėliau, nes niekam nedraudžiadja. •
į savo kišenes sukišamos. O melą, jie neriasi iš kailio ir
savo auką Lietuvos laisvinimo reikalams atiduoti ir po j
kaip yra iš tikrųjų, rodo EI- Vliką visaip niekina,
Vasario 16-sios.
tos paskelbtoji Vliko apyTodėl Vliko informacijos
Antra, tas aukotojų sąrašas rodo, kad bostoniečiai
skaita.
visiškai nekreipė dėmesio į JAV LB pirmininko pastangas
skleidimo svarba nesumažės
Pagal
ją,
pernai
Vilkas
nukreipti šios sukakties aukas į LB kasą ir tuo suardyti
nei šiais, nei tolesniais me
turėjo
išlaidų
$30,092.13.
jau dešimtmečiais nusistovėjusią tvarką. O pagal ją, Va
tais. Priešingai, dar reikia
Iš tos sumos informacijai iš
sario 16 proga surenkamos aukos eina per Amerikos Lie
leista $16,477.37, tai yra 1 ją plėsti ir gerinti, jei tiktai
tuvių Tarybą Lietuvos laisvinimo reikalams. Ir šiemet iš
daugiau kaip pusė visų išlai būtų daugiau lėšų.
visų Bostone surinktų aukų minėtam tikslui skilia 95r<.
dų (54.8' f ). rla informacija
Tai skaudus, bet pelnytas antausis minėtam pirmininkui.
Informacijai stipriau pa
Eltos biuleteniais buvo duo
Skaitydami Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite
dama 7 kalbomis (anglų, remti Vilkas ir Tautos Fon
to (Vliko) apyskaitą, be abejonės, atkreipsite dėmesį,
prancūzų, vokiečių, italų, is das telkia ypatingus rėmė
kad jo išlaidos yra apverktinai mažos. Tai jau tikrai gėda
panų, arabų ir lietuvių).
jus. Būtent, kviečia šiuo su
ant tvirtų kojų atsistojusiems naujiesiems išeiviams per
Vienkartiniams leidiniams metimu skirti Tautos Fondui
metus tesudėti tik $30,000 tam organui, kuris vadovauja
išleista $6.157.64, arba 20 kasmet bent 25-kių ar dau
Lietuvos išlaisvinimo kovai nuo komunistų laisvajame
7c. Be to, informacijos į Lie giau dolerių įnašą. Ypatin
pasaulyje! Ką šiais laikais su tokia dolerių suma galima
tuvą
rengimas ir perteiki giems rėmėjams per ištisus
padaryti? Labai maža. O jei būtų daugiau lėšų. daug gymas atsiejo $3.656. arba 12. atitinkamus metus siunčia
vesnė galėtų būti ir mūsų bendrinių politinių veiksnių
2%. Tuo būdu visiems in mi lietuviški Eltos biulete
veikla. Todėl visų mūsų pareiga tam reikalui kuo daugiau i
formacijos reikalams išleista
aukoti ir padėti surasti vis veiksmingesnių lėšų telkimo
viso labo $26,291.01. arba niai (360 puslapių per me
būdų.
tus). tai yra. jie tampa lyg
87.4‘/c visų išlaidų.
lietuviškų Eltos biuletenių
Amerikos Lietuvių Taryba iki šiol sau lėšas telkė !
svarbiausia per Vasario 16 minėjimus. Nusikaltimas būtų ;
Algoms išleista tik $2,040, garbės prenumeratoriai. Bet
,
paštui,
telegrafui, telefonui jų įnašo didžiuma tenka ne
jai tą darbą trukdyti. Visi turėtume tą vajų remti, kuo.
I — $617.31, įvairiems kiuem lietuviškųjų biuletenių, o vi
gausiau aukoti. Mielai bus priimama auka ir kita proga. Į
Į reikalam — $911.36.
Vilkui lėšas telkiąs Tautos Fondas steigia būrelius.'
sos kitos minėtos informa
kurių nariai per metus moka $10. Jau nemaža jų įsteigta, t
Tai matote, kaip meluoja cijos skleidimo išlaidom ap
bet dar ne tiek, kiek reikėtų ir būtų galima, jei tik atsiras
komunistai, skelbdami savo mokėti. Tokių ypatingų rė
tų daugiau tokių būrelių vadovų. Vadovu galėtumėte būti.
išgalvotas paskalas. Ir būki- mėjų jau yra 74. Dalis jų įkiekvienas. Tereikia tik iš 10 pažįstamų surinkti po $10 ir!
i me tikri, kad, jei Vlikas au- į moka įnašus po 50 ir net po
pasiųsti Šiuo adresu: Tautos Fondas, 29 W. 57th St., lOth Viršuje matome žemėlapy pažymėtą A Shau Valley sritį Pietų Vietname, šiaurės Vietnamas ją j^as išleistų algoms, komu- 100 dolerių. Jie remia vieną
Floor, New York, N.Y. 10019. Paprašykite informacijų, i naudoja savo kariuomenei sutelkti ir pulti pajūrio miestams Da Nang, Hue ir Quang Tri. Apanieko nesakytų Bet iš svarbiausių Lietuvos IaisKaikurie būrelių vadovai negerai daro, rinkdami tas čioje — ten dabar įsitvirtiną amerikiečių kariai, kuriems helikopteriai pristato ginklus ir kt.
kai jis beveik visas pajamas ves bylos reikalų.
dešimtines Vasario 16 proga. Tai turėtų būti atliekama =—-—r= ■ — ------------------ - —
„
kitu metu, nes Vasario 16-sios rinkliava yra atskira auko- x
jimo diena, nors ir tam pačiam tikslui. Tada ir būrelių
»seit, "tėviškai“, rūpinasi vi- «=
nariai turėtų dar pridėti papildomą savo auką, sukakties
sais gyventojais, arba bent
proga dar padidindami Tautos Fondą.
nių piliečių gerovės tebėra! Suimtieji Darbininkų ko' sakosi, kad rūpinasi...
milžiniškas...
f misijų veikėjai paprastai
Ispanijoje nuo pat 19 am-,
(Tęsinys)
Negalėdami savo reikalų apšaukiami
komunistais,
| žiaus buvo labai įsigalėju
t
sios 3indikalizmo idėjos, ku- ginti valdiškuose sindika- Tai, žinoma, paprasčiausia,
tų
Anglijoje
ir
JAV
ankstyrios ispanų politikoje ir dar- tuose, Ispanijos darbininkai bet tiktai dalinai teisinga.
PILIETINIO KARO
t**.!
• • _ judėjime
__
j? j . i • II nFJinPin
ni Alinti a nolo_
Vo-ih Tanovojo kapitalizmo sąlygose, bininkijos
didelį
Padėjo organizuotis
nele- Knmnnictinni
Komunistinių vai
veikėjų
Ispai
TĄSA?
svorį turėjo iki pat 1937 mJS?1*3* vadinamosiose "Dar-j nijos darbininkijoje, be abeIspanija čia galėtų būti la- pilietinio karo.
RAŠO R. E. MAZILIAUSKAS
bininkų komisijose“. Pirmą- jo, taip pat yra, bet jie toli
. --------------------Demokratiniuose Vakarų
------ ,,bai akivaizdus pavyzdys. Is.
.
ją didesnę Darbininkų ko- gražu nesudaro daugumos,
kraštuose profesinės sąjun- į panija yra pusiau fašistiška
Suglaustai kalbant, sindi- misiją Madride 1964 m. su- Maištingam ispanų būdui
Tęsinys
' gos jau yra stipriai įsitvirti-' valstybė, valdoma Franko, kalizmas yra socializmo pa organizavo Marcelino Ca- geležinės drausmės komusu
sovietais
baltiškųjų
prinusios, įstatymais ir visuo- kurioje ieškoti pilietinių! kraipą, kuiri moko. kad pa macho, kuris nuo praeitų nizmas, galbūt, aplamai nėNEBŪTINAI LINKSMA
klausimųsąskaita nesąs tei- meninių tradicijų įteisintos laisvių ir parlamentarinės į
darbininkai, o ne va.sty- metų be teismo sėdi kalėji- ra priimtinas. Iš tiesų ispaTIKROVE
giamas reiškinys.
; ir išaugusios į visų pripažin.) demokratijos būtų bergž- į*- tur\ taĮ^_, :n 7, 1L?a’ me. Darbininkų komisijos nų darbininkijos judėjime
n .................................. ! Estų, latvių ir lietuvių or- tą ekonominį, socialinį ir net džia. Antra vertus, Ispaniją myklų savininkais, Vadina- išsiplėtė po visą Ispaniją ir reiškiasi įvairios politinės
leciai išeiviai, aišku, ganjzacjjos britų parlamen- kultūrinį veiksnį. Tuo tarpu(laikyti visiškai fašistine, tesindikalistimų pažiūrų
taip pat įvairiai p stengėsi to nariams išsiuntinėjo laiš- kraštuose, kuriuose parla- roru valdoma valstybe taip aarOininkai s^vo Piešinė šiandien išvirto į pavojin- srovės, pradedant demokragiausią Franko režimo prie- tiniais socialistais ir bai
raida ir 4
:'yklų kus, brošiūras tuo reikalu, mentarinė demokratija tėra ' pat nebūtų teisinga. Tai se sąjungose kovojo ne tik są.
giant anarchistais. Be to. į
. .7 1 ailęjanų ontų-so- £onfjone vejkianti Baltų Ta- tariama, arba kuriuose apla- greičiau patriarchališka val- už geresnes sąlygas ir atlygiNelegaliai
veikianti
sočidarbininkijos judėjimą vis
siekė, kad tos
KaS
ryba paruošė kruopščiau iš-! mai apie demokratiją negali stybė, kurioje tikrąja vai- nimus» bet sm
P , „ Įaug visur v akar teisiškais ar^umen- būti kalbos, laisvų dirban- džia dalijasi stambieji kapi- Pr°L sąjungos palaipsniui alistų partija (Partido So- plačiau įsijungia jaunieji kucialista dėl Interior) šitas nigai, kurie atvirai maištauruošė dažniausiai būna, taip . .
..............
- pro- talo
- savininkai,
s....konservatyJ
r perimtų ir gamyklų
—
memoranduj
čiųjų
reikalus
ginančių
valdy

komisijas pavadino ”svar- ja prieš konservatyviąją
ir Londone šiuo atveju da-i
P*^
mą, kuri taip pat parlamen-! fesinių sąjungų nėra ir dėl vių nuotaikų bažnytinė vyi 3370 rankas. Ispanijos biausia darbininkijos kovos bažnytinę vyresnybę. Nele
lykiškesnės išankstinės in tarams ir kitiems išsiuntinė- darbininkijos teisių organi- resnybė ir karininkija ir ku- i darbininkų sąmoningumas,
priemone“. Pats režimas galūs Darbininkų komisijų
formacijosK apie
įvykių
nituzuotai ginti savo icmoiuo
reikalus te-;
rioje platesnieji
visuo- mažiau nuogąstauja dėl stu susirinkimai dažnai vyksta
,*•
• -- • • . jo... Veiksmingiausia, tur- r.uvv<*i
vv-į uvjc
pmiramcji visuomenės
»1,'UUIHC11CS 8avo- reikalų
* gynimas
»,
n Jurais vtler
1Sf Vai būt, pasireiškė estai, kurie! bekovojama. Tokiuose kraš-! sluoksniai—vidurinioji kla- met buvo labai ryskus, ir tos dentų riaušių, nepatenkintų klebonijose, o šimtai jaunų«
’ kontaktų stoka, .
jj„esnį ]aįka palaikei tuose profesinių sąjungų pa- i sė ir ypač darbininkija — senos tradicijos vis dar tebėjaunųjų kunigų demonstra- jų kunigų sėdi kalėjimuose
era imas ūdų pi įeiti P1 le, draugiškus santykius sukon- dėtis šiandien primena pa- yra politiškai beteisiai. Vai- ra gyvos
ei jų ir net maištavimo savo- - kartu su marksistais ir anarpirminių šaltinių, o svar. .
,
. .4.
’ v - ' servatonu parlamento na- dėtį prieš keliasdešimtį me-! dantieji patriarchališkai, at- Generolas Frankas, 1939 sios partijos falangistų tar-' chistais. Vienas dabar jau
; JTv SUgeb,anc.Ių! riu Sir Tafton Beamish. Ap! metais laimėjęs pilietinį ka- pe. kaip dėl Darbininkų ko- suimtas Madrido kunigas.
ir
taip
pat
atliekamo
lai.
.
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...........
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rą
ir įsitvirtinęs valdžioje, misijų veiklos.
v
\.......................... , rūpintas literatūra ir kitais
kuris dirbo kaip taksi vaii sukūrė savotiškus darbininPraeitų
metų
lapkričio
ruotojas.
pareiškė: "Skirtu,
trūkumas nulėmė, kad bal-1
( P^e
naudojamais
užsipuolimais
suprantamas.
Baltijos
reskų
sindikatus
(taip
ispaništiečių veikėjai konkrečiai a-i stra,PTsn-‘ . konseryatyviajapabaigoje Oviedo mieste mas nebeieškotinas tarp tipie susidanusią padėtį su-1 ^„^^aph“tt vyriausybei. Labiausiai ir, Į publikų diplomatinės misi- kai vadinamos profesinės streikavo daugiau kaip 15, kinčiųjų ir netikinčiųjų, bet
žinojo iš britų spaudos. Bu-' D3!1^ Ael.^iaPh
kunį» atrodo, pagrįsčiausiai jis jos Londone iš tiesų tebėra sąjungos). Tuose valstybi- Q00 kasyklų darbininkų. Va tarp išnaudotojų ir išnaudo
vyriausybei prikaišiojo to! pripažįstamos, bet akredi- niuose "sindikatuose“ sėdi dinas. Darbininkų komisijos jamųjų“... Užsienių laikraš
vo, beje, žinoma, kad tas
.... . “
.
išmokėjimą so- i tuotieji baltiečių diploma- dirbančiųjų ir darbdavių at- iš tiesų veikia masiškai. Ki tininkai prileidžia, kad bent
-reikalas
iv-i- kbritu
4.
• ji raliskais
judinamas,'
, . . ir ,.teisiškais
.. , , agu. pusmilionio
vietams. Tačiau ir Sir T.; tai diplomatiniame sąraše stovai, o jiems pinnininkau- ta vertus, policija turi daug pusė ispanų Darbininkų ko.
bet 4.11
tik iac
196i- m.. tz
Kosvginui mentais
.
. fįrodinėjo,
J ,kad bn, .
lankantis Londone, kai susi- ‘a“? -v.ls dįt,° n?d.e,:a tals Beamish sutiko, kad britų jau įrašyti sąlyginiai. Misi- ja valdžios paskirti pirmi darbo — šimtai ir net tūks misijų vadovų yra maištau
tarimas jau buvo pasiektas
P"^^"13!3 p^’ ieškovams reikėję kaip nors jų šefai, sakykime, diploma- ninkai. Tokie valstybiniai tančiai Ispanijos darbinin jantieji jaunieji kunigai, o
tinį statusą ir privilegijas sindikatai dirbančiųjų rei kų vadų yra suimti ir daž kita pusė — įvairių pakrai
ir tereikėjo jį pasivyti, bri.;k,au‘?; Nekalbant apIe vie jų ieškinius padengti...
Įstatymas
priimtas,
tačiau
turi tik "Jos Didenybei ka- kalų ginti nė negali. Pasak niausiai be teismo sėdi kalė pų marksistai.
tų spauda reikalą plačiau! n? klt? lsimtb britų spauda
visą reikalą pamiršo iki pas jo atsargi ir apdairi redak- ■ ralienei maloniai sutikus“! ty 9todi^atų valdiškojo gė jimuose. Tačiau, suiminėdaDabartinis Ispanijos Dar
aprašė.
tarųjų debatų parlamente... dija yra tokia, kad Baltijoj jas suteikti... O senstančių, peralinio sekretoriaus, — mi darbininkijos vadus, bininkų komisijų judėjimas
Ta proga ir Lietuvos var-, Baltiečių ”publie relations' respublikų prie Sovietų:Są-! prieš 30 metų akredituotųic’^ęikąį^ yra prabanga“, <Franko policininkai vis dėl yra klasiškas: jis išsirutulio
das, palyginti, daug ir pa-! kaip ir dažniausiai ne viėri jungos-de jure nepripa^niri baltiečių diplomatų Londo-bValdj^^yar^usįa išsjlai- to: nepalaužia Darbininkų jo ir sustiprėjo grynai eko
lankiau buvo linksniuoja- tiktai Britanijoje kad bū- mas teisiškai nėra apribo-į ne eilėms retėjant, tos misi- , kytl valdžioje ir išsaugoti ra komisijų veiklos: streikai nominiais pagrindais —dar
mas Londono spaudoje, te- na, neįstengė viešajai opini- tas. D. Britanijos užsienių į jos ilgainiui savaime ir na- mybę.
vistiek vyksta, demonstraci bininkijai kovojant už tei
Ispanijos
darbininkijos jos organizuojamos, veikla singesnį gėrybių paskirsty
levizijoje ir per radiją. Du jai padaryti didesnio povei- reikalų ministerija tai jsak-, tūraliai nustos egzistuoti:
miai pabrėžė ir užtikrino vi-! britų užsienių reikalų minis- uždarbiai pastaraisiais me tęsiama. Tai rodo, kad dar mą. Tačiau to judėjimo pa
lietuvių veikėjai (Lietuvių kio.
namų b-vės pirm. S. Nenor-;
Parlamento
debatuose sai eilei baltiečių išeivių or-, terija nesutinka diplomati- tais pakilo, tačiau jie vis dar bininkijos veikla iš tiesų y- sėkos, be abejo, jau yra po
tai ir sekr. A. Pranckūnas) Sir T. Beamish buvo bene ganizacijų; tai pagaliau bu. nį statusą suteikti naujiems yra žemiausi Vakarų Euro ra masiška ir savaiminga. litinės — jos grasina Fran
poje. Vyriausybės nustatyta Iš kitos pusės, toji veikla nė ko režimo tęstinumui. Tai,
buvo aplausinėjami televi- griežčiausias ir dalykiškiau- ’ vo užtikrinta ir per parla asmenims...
sijoj, o, sakysim, pasaulinio sias svarstomojo įstatymo mento debatus. Tačiau ir tas; Tai buvo nebūtinailabai žemiausia alga už darbo rie ra griežtai centralizuota — galima sakyti, savotiška Is
garso dienraštis "The Guar- puolėjas, nors savo kalbą ir prijungimo nepripažinimas linksma, bet realistiškai at- ną tėra 102 pesetos (apie vadovybę vienoje vietovėje panijos pilietinio karo tąsa.
dian“ savo samprotavimuo-' apkaišiojo eiliniais konser- nebėra jau toks grynas, ne-! pasakota istorija,
1.46 dol.). Ispanijoje skirtu- suėmus, veikimas tęsiamas
REM
se pripažino, kad sandėris vatorių pastaruoju metu bėra besąlyginis ir savaime'
(Galas)
mas tarp turtingųjų ir eili- kitur.
(Galas)
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Vien tik auksas vaido mus?
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KAS MOKO NCTBK1A,

TO NUKAS MVBnOA.

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
BINGHAMTON, N.Y.

LAVVRENCE MASS.

‘ Tik ant lauko plike jtslioa

Vasario 16 švente

)

DETROITO NAUJIENOS

Puslapis trečiai

TAS DUONOS

teratūrinė programa, kurią
. t iir
į ~
i atsiveš iš Chicagos redakciLietuvos nepriklausomy.
Paskutinis skambutis
: jos kolektyvo nariai. Jei ne-1 4 je a. fekmhauskožo- *** 5brių
sukaktj mes
įlystu,
savo
kūrybą
skaitys
J^iai
tinka
ir
mūsų
lietuvių
šventėme
vasario
16 d., va"Dano*“ pssiilgusiems
Kazys Hiadūnas bei dr. S. kolonijai. Kadaise tai buvo dovaujant nuėsto mokyklų
, gausi
—; ir —
-vi; kolonija, bet komiteto nariui Jonui A.
Kadangi esu įsivėlęs į Chi Aliūnas.
veikli
cagos Lietuvių Operos spau-: Vakarų rengia Lietuvių pamažu silpnėja ir nyksta.' Studzai.
dos komisiją tai ir žinių žurnalistų S-gos centro vai- Jau kiek metų. kai ir Relei-! . Visiems sugiedojus Amegaunu kiek ankstesnių ir tik- dyka, aišku, su Draugu per- vy apie ją nieko nerašoma! 1 rikos ir Lietuvos himnus, pa.
resnių, negu kiti mano kole- pug Kadangi c. valdybą su- Įvairiomis progomis kitų 1 lydint pianinu vargoninim
gos provincijoje. O žinios šį {jaro
ketu,-j vyrai, tai bū- vietovių veikėjai klausia ma- j kui «J°nui Norkui, Įdomias
^nksmos. Linksmos
baisiai sunku, jeigu nesu- ne, kas atsitiko mūsų kolo-' kalbas pasakė miesto majotodėl, kad Į pirmus tnsspek-i iauktUme talkos. Dabar gi nijai, kad apie ją nieko ne- ras Daniel P. Kilev, Jr.,
taklius
tiek jų tuo tai pu Įajka suorganizuota iš atei-i girdėti?
I Mass. senatorius William X.
DETROIT, MICH.

ganizuoti dar vieną spėk- ti gaUgOS mašinas. ketvirti i niečius sendina, irta nela-į b°.nas. kun. P- _ Pakabs. PatakllI rūpinsis bufetu etc.
Į boji mirtis vieną po kito iš. f £npdinis kalbėtojas ^|iųvo
Kaip ten bebūtų, kada; Iš anksto galime pasakyti, j siveda į amžinybę. Per pa- Tautinės parapijos
Kai lenktynių automobilis 180 mylių greičiu įvažiavo į lenktynes stebėjusią 5,000 minia Covingtas ekstra spektaklis bus ar
Gan žuvo 11, o sužeistų buvo daugiau kaip 50 žmonių.
nas kun. J. Gaspariūnaš.
nebus, apie pirmuosius tris kad panašaus pobūdžio iš-1 staruosius 20 metų iš 2,000
Meninę programą
atliko
iau spniai naskelhta- nrem ! kilmių Detroite greitai ne-Į senesnės
kartos lietuvių
--e ~
---Lra _ hflandžin ’ 12 d (bus, jei'išvis jos kada dar; šiandien gal pora šimtų be- damininkės Frances Barry,
jera — balandžio 12 d
NEW YORK, N.Y.
antras spektaklis — balan pasikartotų. Taigi kviečia-' liko ir tai jau visi seneliai,! kuriai akomponavo Jonas
KALIFORNIJOS PADANGĖJE
publiką susirinkti iš visų; per 70 metų amžiaus. Ir ne-' Norkus, ir Emilija Stundzaidžio 13 d. ir trečias — ba mee•iemiesčių
ir apylinkių.! laimė, kad naujais negalime t®» akomponuoiant Stanicei Bus margučių parodėlė
pi
landžio 19 d.
I Vydūnienei. Eilėrašti pasatos Biekšų draugės. Jos pa
LONG BEACH, CAL.
šią žinią daugiau taikau Programos pradžia * 7 vai.! papildyti.
Vieną kartą buvo čia nau-! kė D. Penkienė ir kartu pa Kovo 2 d. eiliniame Lie
vak.
gamino tikrai lietuviškus
bostoniškiams, negu Detroi
jų
jų
ateivių
apie
50,
bet
iš:
skambino
pianinu
St.
VydūAlfonsas Nakas
tuvių
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Dr-jos
su

Mes
iitaip
minėjome
pietus. Buvo ir stiprinančių
to tautiečiams. Mes Detroi
važiavo kitur, čia likusiems nienė su Williamu Stundza. sirinkime nemaža laiko bugėrimų. Visų nuotaika bute jau esame visais būdais
suskaičiuoti
pakaktų
rankos
’
Minėjime
dalyvavo
perįvo
skirta
būsimai
margučių'
Lietuvos
nepriklausomyvo pakili ir maloni.
priinformuoti: per spaudą,
i
pirštų.
Bet
ir
jie
Į
visuome150
asmenų.
Aukų
rinkėjos
parodėlei. Šiemet ji ruošia- , bes paskelbimo 51-rių meplakatais, laiškais. Daugu
Po visų kalbų sukaktuviVASARIO
16
MINĖJIMAS
ninę
veiklą
neįsijungia,
net
—
U.
Penkienė,
A.
Stunma balandžio 12 d. 7:30 vai.. tų sukaktis buvo paminėta
ma detroitiečių jau bilietus
pATrpcnNF
; į SLA negalima įrašyti.
j dzaitė, A. Pinaitė ir M. vak. Bručo svetainėje, 86- vasario 22 d. Minėjimą pra- nink?! ,lfkoj° pečiams už
turi savo piniginėse. Bet
I Buvo laikas, kada čia vei- Zautrienė — surinko $66.85. 16 Jamaiea Avė., Woodha- dėjo ir jam vadovavo klubo Pa2,us sveikinimus ir alsitiems, kurie norėtų iš Bos
pirm. Bronius Morkis. Ame- lankymą.
tono ar New Yorko pas "Da Patersone N J šiais me- kė įvairių ideologijų orga- Amerikos Lietuvių Tarybai vene.
t • ,
’ ’i i
1 nizacijos:
rikos ir Lietuvos himnus su-! Abu Biekšai gimę Valkiną“ nuvažiuoti ir kurie dar tais Lietuvos
nepriklauso"
V ; Sandaros,
,
• \ sočiain i pasiųsta
«
.$100.
...
Visų kuopos narių noras, giedojo Stasė Klimaitė-Pau- ninku parapijoje, Vilniaus
Po minėjimo Alto atsto.
iki šiol bilietais neapsirūpi mybės 51 metų atkūrimo su- demokra«b
kad ta jau nekartą ruošta tienienė.
no, čia kaip tik ir noriu pas kakties minėjimas įvyko vo nemaža ir parapija. Čia vės surengė vakarienę,
i krašte. Adomas — 1894 m.,
parodėlė
būtų gausiai ap
šitą jvyki aprašė vietos
kutinį kartą "pazvanyti“. sekmadienį, vasario 16 d. būdavo daug parengimų,
Sveikino Lietuvos garbės o Marija — 1898 m. Į AmeJei dar bilietų neturite, o e- Minėjimą surengė Paterso- nemaža ginčų, dažnai tuš- laikraštis—Lawrence Eagle- lankyta ir kuo daugiau gra konsulas dr. J. Bielskis, pa- riką Adomas atvyko 1913
žių margučių atnešta. Šie grindinis kalbėtojas buvo m., o Marija 1914 m. Jie su1 Tribūne.
sate pasiryžę važiuoti, tai no Lietuvių Bendiuomenės čiųmet bus ir margučių mušty LB Vakarų apygardos pirm. situokė 1919 m. vasario 16
Turėjome
ir
bendrų
komi1
arba skubiai susisiekite su Valdyba.
«M« St
nės. Kurio margutis iŠ tų Ignas Medžiukas.
tetų (be komunistų), kurie į
draugais Chicagoje, arba
J dieną Lowely, Mass.
Iš lyto 10 vai. 30 min. bu surengdavo Vasario 16 mi-;
muštynių išeis sveikas, tas
rašykite laišką "Danos“ sta vo pamaldos už Lietuvą.
Meninę dali utHko soiistai
šiame kražte jvairiuo8,
gaus dovaną. Bus joje ir ki
tytojams, prašydami bilietus Mišias atnašavo ir pamoks nėjimus, sudėdavome po po--T
tokių paįvairinimų. Įėjimas ir Kvirinas Dargiu, kuriems mlestuose J,e d,rbo >va,n“
atsiųsti. Adresas: Lithua lą pasakė kun. Dabušis. Po rą šimtų dolerių aukų Lietu-'
vos
laisvinimo
reikalams,
Buvo
sumanyta
bendrovę
atį parodėlę ir vaišes $6.
darbus, užaugino dvi duk
nian Opera of Chicago, 6441
mišių buvo sugiedotas Lie stipriai parėmėme Vaitkaus imti iš bolševikų, bet jie, tai
akomponavo muz. Stasys ras, gražiai kalbančias lie
So. Kedvale Avė., Chicago,
tuvos himnas.
___ skridimą per Atlantą, ne- pajutę, staiga supirko Šerų
Kalbėta tame susirinkime Kalvaitis.
tuviškai.
III. 60629.
Parapijos
Po programos buvo vaišės,
pardavėme Lietuvos daugumą ir pasiliko bend- ir apie kitus dalykus. Pasi
Nurodykite bilietų skai- rarapijos saieje minejival.jmpiet.
MiLaigvėsbonų.
bomj Esame ir kitų rovės šeimininkai. Bet biz dalinta jame ir Vasario 16 kurių vyriausia šeimininkė Sukaktuvininkai daug dir
čiu už kokią kainą norite ir į įaspyko 33 *<u.
pvpict.xU1
- Laisvės
nis vis menkėjo. parengimų minėjimo įspūdžiais. Su pa buvo Marija Aftukienė, o bo Brocktone ir Los Angeles
uz kokią kainą tuo atveju. |nėg pirmininkas Antanas g
.
jei pirmo p^mnkirno nebe- p
kviesdamas atsisto_. Socialdemokratai ir san- vis mažiau bebuvo, mažiau sitenkinimu atsiliųpta apie šeimininkas Vytutas Tarno- lietuviškose organizacijose,
būtų. Pridekite cekp O bi.,jimu pagerbti žuvusius už daneciai nebuvo labai gau- ir "konferencijų“, kuriose New Yorko Alto suruoštą šaitis. Jiems padėjo Adelė daugiausia SLA ir Sandaroj,
hetų kainos yratokioszpar-^j^^ lai
o klebon sūs. bet jų parengimai būda- garbindavo Leniną ir Stali- tos sukakties minėjimą. Jis Bajalienė, Loreta Tamošai- eidami įvairias pareigas va
teryje po 8, 6.50 ir 5 dol., o kun. Kintą sukalbėti maldą. vo sėkmingi, nes vietos vi- n3 • nebeturėjo žmonių į vai- nebuvo toks gausus, kaip se tinė, Danutė Rudokienė. D. dovybėse.
J. M.
dyba išrinkti. Joje būdavo niau būdavo, bet tai nenuo Mekišius, J. Mikalonis.
balkone po 7, 5 ir 3 dol. Į Po to visi susirinkusieji su suomenė juos rėmė.
Socialdemokratai turėjo ir ‘“kių. kurie nei savo pa- stabu, nes negailestinga mir
premjerą visos vietos vienu giedojo Amerikos ir Lietu
Aukas rinko Aldona Mordaueiausia
išprususių
narių:
vardes
nemokėdavo
taisyktis kasmet pasiima savo au kienė ir Stasys Jasutis. Viso
doleriu brangesnės. Tai va, vos himnus.
TAUTOS FONDO
Justinas Bučinskas, čižaus- „f5ai Parašyti, bet buvo kų, o jų vieton naujų žmonių sulinkta $128, klubas pridė
ir visa informacija.
Paskaitą
skaitė
žurnalis

Ak, jei apie "Daną“ dar
kas, Adomaitis, Morkūnas, žinovai“, kaip pasaulyje maža beatsiranda, kuriems jo dar $50, todėl Altui viso
YPATINGI RĖMĖJAI
tė
Emilija
Čekienė.
Kadangi
keletą žodžių, tai — operai
Balčikonis, Antanas ir Juo naują tvarką įvesti. Paga rūpėtų savo tautiečių bendri ’abo pasiųsta $178.
muziką paraiė Julius Gaide šie metai yra lietuviško švie zas Chasnos, Jakševičius ir liau salė buvo parduota ir reikalai.
Dėl blogo oro i minėjimą
Agota Pranienė iš Newartimo ir lietuviškos šeimos
pinigai šerininkų pasidalin
lis, libretą — Stasys Sant
kiti.
neatsilankė
tiek,
kiek
buvo
ko,
89 metų amžiaus, jau
varas, dirigentas — Alek- metai, tai ji kvietė daugiau
Susirinkime smerkiamai laukta.
Iš sandariečių tais laikais ti.
.
.
....
antrą kartą kartoja savo įsandras Kučiūnaa, režisie dėmesio kreipti šeimai, nes daugiausia pasireiškė Liepa,'
Kita priežastis — kai tik prisimintas JAV Lietuvių
našą į TF, kaip ypatingoji
šeima, mokykla, parapija y- Urbas, Vtf kuliai, Vaitekū- susiorganizuodavo jaunimo Bendruomenės vadovybės
rius — Petras Maželis, dai
rėmėja ($25). Taip pat at
lininkas —Algirdas Kuraus- ra tie plaustai, kuliais pa nai. E. Mikelionienė daug būrelis,
tuoj atsirasdavo rastas, kuriuo buvo paragin Biekšų auksinė sukaktis naujino savo, kaip ypatingo
sieksime nepriklausomos tė padėdavo vieniem ir kitiem/, geradaris“, pasiryžęs ji sukas, baletmeisteris — Jauti visi skyriai Vasario 16
vynės krantus.
Marija ir Adomas Biek rėmėjo, statusą ir dr. Do
nutis Puodžiūnas. Solistai:
: bet daugiausia ji dirbo SLA rišti su parapija. Jaunimas šventės proga surinktas au
vasario 23 d. Los Ange- mas Jasaitis, dabar gyve
Dar kalbėjo kongr. Ch.'
kuopoje
{to nemėgdavo, ir būrelis iš-* kas siųsti
Danutė Stankaitytė, Roma
Lietuvių nenuruo-i
Bendruo šai
siųsu ^rietuvių
, „ a . tz • •
••
ės centrui. Toks nurodyKazimiero parapijos nantis Mt. Vernon, N.Y.
šiandien g vj3ų minėtųjų! nykdavo;
Vilčinskaitė-Mastienė, Sta Joelson ir miesto majoro at-;
menės
Paranija tebeveikia gerai mas ardo iki šiol nusistovė saieje minėjo savo vedybi
sys Baras, Algirdas Brazis stovas Robert F. Prussack. ! gyvi bėra Urbas. Mikelio-!
Prisidėjo naujas ypatin
Meninę dalį atliko mote- _____
nienė. _________
Balčikonis,z Jakševi-' Kun. Kraucevičiaus laikais jusią tvarką, pagal kurią nio gyvenimo 50 metų su
ir Jonas Varnelis.
Operą stato Chicagos Lie- rų'kvartetas — dvi mamytės čius, bet jis iau 10 metu, kai buvo pastatyta nauia jauki Vasario 16 proga surinktos kaktį. Dalyvavo apie 70 ar gas TF rėmėjas ($25) —
tuvių Opera, turinti galingą, j ir dvi dukrytės. Jos padai- Į nesjkelia iš lovos, ir Anta-1 nedidelė bažnyčia ir nauja aukos priklauso Amerikos timu sukaktuvininkų bičiu dr. K. Narsčius iš Betholdo,
balsingą chorą. Regis, kad. navo 5 dainas.
! nas Chasna, bet netekęs at- klebonija, kuria jis neilgai Lietuvių Tarybai. Lietuvių lių. Programai vadovavo Po. III. Kaip regimas padėkos
jau dabar daugiau nieko pa
Salėje aukų surinkta 790 minties, o visi kiti iškeliavo tesidžiaugė, nes buvo iškel- Bendruomenė savo kultūri vilas Petraitis. Pagrindinė ženklas visiems siuntinėja
dolerių. Daugiausia, kaip iri į amžinybę.
Į tas, rodos, i Utica, N.Y. Da- niams darbams, kuriems ji kalbėtoja buvo Alena Deve- mas Eltos Informacijų biusakyti nebereikia...
kas metai, aukojo Jonas* čia gimusia lietuvių atža-į bar čia klebonauja kun. ir įsteigta, aukoms rinkti tu nienė. Ji paminėjo, kad su ’ letenis.
(E)
Adomu jos tėvas a.a. Jonas
Pagerbsim Draugo laureatą Krukonis, — 100 dolerių, i lynas lietuviuose neprigijo Į Grabosky, geras žmogus, su rėtų pasirinkti kurį nors ki.
Todėl jis buvo apdovanotas ,*r susimaišė su kitataučiais, i nteku nesusipykstąs. Jam tą metą. Toks JAV LB išsi Vileišis buvo pažįstami, Vil
Pirmąjį kartą per septy atitinkamu ženkleliu. Ta išskyrus tokius, kaip Kučins-' sekasi, atrodo, gerai, bažny. šokimas sukėlė nereikalingo niuje ir Kaune susitikdavo
pasitarti įvairiais lietuvis- į ELB SEIMO APYSKAITA
niolika metų Draugo dien proga buvo pagerbtas Petras, kas ir keli kiti. Kodėl taip! či°je vra ir lietuviška vėlia. erzelio.
Lr įima Lietuvių!
T i /■kė'iat’iis 1 atsitiko, buvo dvi priežas-:va. bet parapija
Filio 1O11
raščio, laureatas,
tai yra,
ro- Tarnauskas, kuris
kais reikalais. (Po Pirmojo
,
..
jau \Z1*Q
yra
pasaulinio karo Biekšai ku-! Pernai nuo rugpiūčio 30
mano konkurso premijos lai- pondui paikojo 1000 dolJtVs. .
- --i' J tarptautinė, ir, anot vieno
Susirinkime priimti keli
mėtojas, bus pagerbtas nei Tai pirmas tūkstantininkas r ’ Pirmoji
ri laiką gyveno Lietuvoje)/ iki rugsėjo 2 d. New Yorke
stipri bolšėVi- rimto parapijiečio, jei ne ki
Chicagoje, o "svetur“. Tas; ne tik Patersone, bet ir visit> kti krunėk kuri nevisai tefeė- i tataučiai, tai parapija neiš? nauji kariai. Yra žinių, kad Alena tais laikais dar buvo posėdžiavęs Pasaulio LietuĮ margučių parodėlę žada
"svetur tai Detroitas. Iškil jc New Jersey. Jam buvo į- i taj
mergaitė, bet atvvku- V»J Bendiuomenės seimas
i
W
atvažiuoti net iš Floridos maža
mės įvyks Lietuvių namuose teiktas Lietuvių Fondo me-'.Tjp. būdami bendrovės vaisi
į
Ameriką
jau sutikdavo viso labo išlaidų turėjo $
Buvusios vietinės pašai- keli nariai. Tai A. Buivydie
šeštadienį, kovo 22 dieną. dalis.
' dyboje, valdė ir sale. Ten jie
draugijos baigė savo nė, P. Kriaučiukas, K. Buka. Biekšus lietuviškoje veiklo- 31,656.17. o pajamų (iškonŠių metų premiją vėl lai Vasario 16 proga "Pater. skleidė holševikišką "ap- gyvenimą, nariai pasidalino' ve
je,
į cerių, banketo ir kt.) —$
įįį
,
ti
*
,
,,
’ 33,635. Tuo būdu pelno Iimėjo Jurgis Gliaudą. Jis iš son News“ išspausdino Vi- svietą“, visame mieste ji bu- Ju turėtus dolerius. Bet SLA
o
..,.
,
d
'
v
ADevemenes
kalbos
ko
978.33 jr inventofiaua
Los Angeles į iškilmes at tos Matusaitienės laišką vo žinoma, kaip bolševikų 50
RKSLA kuopos dar
Sorfnnkimui
vadovavo
B.;
buvo
sukaktuvininkams
su$1
780
vertės Pelnas p,da.
vyks, ir čia jam bus įteikta "Laisvės pavergtoms tau- lizdas. Lietuviai ir kitatau- veikia, bet naujų narių ir jos
fP°d'ene- "ekreton»'''0 A. i dainuota Ilgiausią metą.
! lintas pU8iau tarp pLg
tūkstantinė. Ta proga įvyks1 toms“.
čiai pradėjo jos šalintis, sa- nebegauna,
1 a’
Į Vaišių šeimininkė buvo dybos ir New Yorko apygarStasio Baro koncertas ir liAl. M.
lė pradėjo duoti nuostolių.
p. g. Balčikonis
Dalyvavęs į Skystimienė, jai padėjo ki. dos.
1*1___ •
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Ar,

Į Kopka, Antanas Kubiliūnas,
!
K O FllCOl CIlČOIlnA f
I Kostas Kurklietis. Jonas fr
Juozas Lickevičiai, Alek
sandra Merkytė (poetė, ram. vienai tokiai viešojo maiMažosios Lietuvių Tary-į Buvę Voronežo gimnazi- šiuši slap. La venos Liūdai,
tinimo įmonei teko maž- binės Enciklopedijos II to- jos mokiniai Mickevičius Borisas Meskupas (galimĮs
daug 4000 Lietuvos gyven- me
tojų. Anuomet tokio skai-Į gajima
čiaus, matyt, pakako, nes vi- .'. 1
T vp
sos valgyklos, restoranai ir
* enciklonedi’i Dvarininkų sūnūs, kurie Eugenijus Pašukanis, Broa- uų, Kūne. ros enciKiopecu-į
..
J....
nius Paukštys, Bonaventu-

Vakarienė ir alns
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
Susirūpino lietuviškais

tautiniais drabužiais

Nr. 11, 1969 m. kovo 12 d.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Poslapis ketvirtas

tuo metu scenas užima „di
dieji broliai“ — iš Maskvos
radijo-televizijos centro ir iš
raudonarmiečių (Pabaltijo
karinės apygardos) repre
zentantų. '
Po šio koncertų ir vaidi
nimų mėnesio numatomas
sušaukti tos kultūrinės veik
los veikėjų suvažiavimas.
Visa tai daroma.,. Lenino
garbei, ryšium su artėjančia
100 metų sukaktim nuo jo
gimimo.
(E)

Sako, kad taip iš tiesų
buvo.
Pirmą kaitą Maskvoje atsilankęs Vakarų žurnalistas
vieną vakarą užkalbino praeivj: "Sakykite, kur čia ar-

_

__

Ką rusai sušaudė ?

Vasario vidury Vilniuje
buvo sušaukta pirmoji tokio
pobūdžio lietuvių konferen
cija, būtent — lietuviško
riausių įspūdžių visoje Šo- monės yra būtinos pirmoje’.;’ . J
Tuo pačiu laikotarpiu taip
tautinio kostiumo žinovų
vietijoje. Vilniaus „Nerin- eilėje miestiečiams, nes kai- ‘ “ ui tems masoaai 112 1S1"> pat sušaydyti: Chaimas Ka- Jadvyga Netupskaitė'. gim.
konferencija, kurios tikslas
ga
“, „Lietuva“, „Dainava“ mietis, tik į keliauninkus iš-, kimą tarmbąatsilygino šū-j cas> Simonas Kaganas, Moi- 1867 m. Vilniuje, žuvo 1942
buvo —pasitarti, kokia link
(pastaroji turi ir kabaretinę virtęs, tokių įmonių patar-Į viu į pakaušį.
j siejus Kalmanovičius, Jonas m. Sibir e, o Jonas Kunigėlis
me nukreipti tolesnį tradi
programą, vadinasi, jau navimais pasinaudodavo^ O
į Kasperaitis. Pianas Kazlau- —1941 m. Archangelsko lacinio lietuvių tautinio kos
Štai
jų
pavardės:
maždaug
naktinis
klubas),
prieš
karą.
1939
m„
77
;
čiūnas, Vilhelmas Knorinas, geryje.
tiumo vystymąsi. Artimesnė
Kauno „Tartu“, „Tulpė“; visų Lietuvos gyventojų bu1 Jurgis Kundrotas, Vincas.
J.R.
problema — kokius kostiu
Matulaitytė Katrė, gimus:
(
buvęs
„Konradas
“
).
„Trys
vo
kaimiečiai.
mus rengti 1970 metų dai
mergelės“, prie Šeduvos sto-! Pokarėje, plečiantis pra-! 1900 m. Pilviškiuose, gyd. j
nų šventei.
Pas rež. Miltinį atvažiavo vinčiame malūne
įrengtas monei,' kaimiečių skaičius' Stasio Matulaičio duktė, ta-Įsidėmėtina, — nes da
savotiškas
lietuviškai
liau- Lietuvoje palaipsniui mažė- pusi komuniste 1917 metais. į
pasimokyti
bartinėms konferencijoms
diškas „road house“, pava- jo. kol šiuo metu Lietuvoje ’ 1925 m. gruodžio 5 d. Mask- ■
PROF. JONAS PUZ1NAS
Lietuvoje gana būdinga. —
Sausio mėnesi į Panevė dintas „Užuovėja“, — tai jau yra maždaug vienodas voje ji pagimdė kitam žino-’
kad šioj konferencijoj nebu žį, i „Miltinio teatrą“, buvo
y
* 4A
*
1
vo jokių patarėjų nei iš suvažiavę apie 40 teatro vis puošnūs, skoningai įreng- skaičius kaimiečių ir mies-! mam Lietuvos komunistui j
ti,
gerai
svečius
priimantys
tiečių.
Iš
kitos
pusės,
įvedus
Karoliui
Požėlai
sūnų.
Nuo
IkAin
(SlfllO
l/OCOFlO
IK
PI H C
Izf’fSP
Maskvos, nei iš Leningrado. kritikų ir- kitokių žinovų ne restoranai.
' kolchozus, iš pagrindų pasi- 1927 m. ji dirbo LeningraqI1H v vUuUiiv IV uiVu
Dalyvavo tik lietuviai etno tik iš Lietuvos, bet ir iš
Išvardintus ir kitus ręsto- keitė kaimiečių gyvenimo de, nuo 1933 m. — Minske.!
grafai ir toj srity dirbę dai Maskvos. Leningrado. Kije
ranus
bei kavines paprastai aplinkybės.
Vienkiemiai 1938. IV. 12 d. Minske su- : Paskaito, skaityta Bostone minint Vasario 16-sios 51-ją
lininkai, teatralai.
vo, taip pat iš Rygos ir Tali
sukaktį
Problema kyla dėl to, no. Tai buvo „visasąjungi išdekoruoja pasižymėję ir nyksta, kaimiečiai palaips- šaudyta.
išmoningi
dailininkai,
archiniui
keliami
į
kolchozų
ir
j
i
kad tautinis kostiumas vis- nis teatrų simpoziumas“ atiek dabar jau tenaudoja pie kūrybini teatro veidą. tektai, jiems ir baldai daž- sovcnozų centrų gyvenvie-' Norvydas Feliksas, gimęs,
(Tęsinys)
mas daugiausia tik kaip sce Kodėl visi suvažiavo kaip niausiai specialiai sukuria- tęs, ir jų kasdieninė buitis 1893 m. Trumpaičiuose, Jo1017,1^1;
zj.„, r
* . • 1 ..
. •
ninė apranga. Ar scenai rei tik i Panevėžį, paaiškina mi, virtuvė yra gera, taurių- jau įgauna miestietišką po- niškio vi., nuo 1915 m. dirbo
jų
gėrimų
pasirinkimas
mabudį.
Didelę
kaimiečių
dalį
D.
Britanijoje.
Škotijoje
or1
•kia griežtai saugoti kostiu štai kaip: r ežisierių šiais lai žiu mažiausiai pakanka- sudaro visokię specialistai: ganizavo liet. angliakasius, eJ 1 laa Įetuvos laisves byią Piimiausia Lietuvos reimo etnografinį tikrumą, ar, kais taip reta. kaip mamutų,
pripažinus, kad „scena—ne ir Miltinis yra viena? iš to mas. Tokių, sakytume, pir- mechanikai, traktorininkai, nuo 1916 m. buvo LSDP Už- kalągeiokai išpopuliarino Ameriks Lietuvių Taryba, 1917
muziejus“, leisti dailinin kių „mamutų“. Todėl žino
kams kurti programoms pri vai susirinko šį kartą ne pa
taikytus, naujoviškai stili mokyti. o pasižiūrėti ir pasi
viškuosiuose didmiesčiuose daug tarnautojai, ir jų gyve- prikalbėtas išvyko į Rusiją, spausdinta tuo metu Bostone ėjusiame Darbininke). Toje
zuotus, nor s su tradiciniu ry mokyti.
(E)
— Vilniuje ir Kaune — jie nimo būdas vis labiau atitin- 1918 m. buvo politinis komi- deklaracijoje reikalaujama, kad visa etnografinė Lietuva
šio ir- nepametusius kostiu
maždaug vienos rankos pirš- ka miestietiškajam. Dabar- sąrąs Raudonojoj armijoj, būtų sujungta į vieną politini kūną ir kad tai suvienytai
mus („Lietuvos“ ansamblv
Arklių lenktynės
tais suskaičiuojami, o pro- tiniams Lietuvos kaimie- 1919 m. Lietuvos kalėjime.
taip ir daroma). Konferen
Apie
120
lenktyniauto
jų
’
vincijoje
jų reta.
į čiams, vadinasi, ir tų viešų- Iškeistas
cija nepriėmė nutarimų, bet
praėjusią
vasario
2
d.
daly-Į
Tokie restoranai dabar jų mitybos ir girdybos įmo- Rusiją
vyravo nuomonė, kad profe
vavo
tradicinėse
žirgų
lenk

Lietuvoje
paprastai vadina- nių patarnavimų daug daž- transporto akademiją ir dir , .
1
,
, ,,
_
siniams ansambliams neiš
mi
kavinėmis.
Kavinės
skiniau
prireikia,
kaip
prieškabo
Maskvoje.
1938.
VI.
3
d.
_
.
®
&
ge.es,
patys
dek.aiaciją
įtei^e
tynėse
ant
Saitų
ežero
ledo
vengiama ieškoti stilizuotų,
JAV prezidentui. Apaštališkajam Delegatui ir penkiolikos
j ten pat sušaudytas.
per kurtų kostiumų, o mažie ties Dusetomis, šios lenktv- riasi tuo, kad jose kiek aukš- j riniais laikais.
valstybių ambasadoriams, reziduojantiems Wasbingtone:
siems ansambliams (provin nes jau yra išgarsėjusios vi tesnės kainos, kad jose daž-j Tas pats, beje, pasakyti-’
cijos chorams) patariama soj Lietuvoj, ir jau nebe vi niausiai nepritrūksta sovie- na ir apie dabartinę miestie- i Kemovičius Konstantinas, Prancūzijos, Japonijos, Anglijos, Ispanijos. Italijos, Aust
pasilikti prie tradicinių pa sus jose dalyvauti bepriimari tiško konjako, atseit. bran-*tiją. Ji ne tik gerokai išau- gimęs 1887 m. Vilniuje, V. rijos. Šveicarijos, Norvegijos, Švedijos, Danijos, Olandi
vyzdžių (minėti dailininko sausio mėnesį rengiamos dy (armėniškas konjakas iš go. sudarydama beveik pu-j Kapsuko „vyriausybės“ na- jos, Bulgarijos, Graikijos, Vokietijos ir Rusijos. Daugu
A. Tamošaičio 1939 metais lenktynės kitose vietose, ir į tiesų yra pasaulinio lygio), sę Lietuvos gyventojų, bet rys 1918 m. Sušaudytas Ros- mas ambasadorių maloniai priėmė deklaraciją ir pažadė
jo perduoti savo vyriausybėms. Tik su Rusijos ambasado
suprojektuotieji
kostiumų Dusetas važiuoja tik geriau ir geresnio kaukaziško vy-’ jai restoranai, valgyklos ir į tove 1938. IX. 11 d.
sieji.
Dar
gausiau
dalyvauja
no.
Padavėjai
(kurie
kažkoalinės
darosi
vis
labiau
rei-;
pavyzdžiai). Patariama, kad
rium Bachmetevu buvęs nemalonus pasikalbėjimas. Jis
būtu išsaugoti kiekvieno žiūrovai (tas nereiškia kont-' dėl vadinami „oficiantais“) ’ kalingos. Butų trūkumas
pareiškė negalėsiąs tos deklaracijos priimti, nes jūs rei
krašto kostiumų savumai, roiinių varžybų). Vilniaus kavinėse yra mandagesni ir: Lietuvos miestuose yra dikalaujate
nepriklausomybės, jis nežinąs apie jokią Lietunes taip geriau išsilaikys ir Sporto <vas. 6) bendradar-j paslaugesni. Kavinių lankyri delis. Net aukšti valdžios pa- kaip gyventojų poreikiai, v ą, kad atvykę atstovai esą rusai maištininkai, nori dras
bis "iš akies ir šiek tiek pirš-j tojai nėra būtinai tik komu-į reigūnai, rodos, turį nemen-: Sovietinėje santvarkoje prijų įvairumas.
kyti Rusijos imperiją...
"Lietuvos" ansamblio va tų pagalba“ sakosi apskai-i nistinės valdžios viršūnės į ką Įtaką, gyvena, palyginti Į vačių valgyklų, restoranų,
dovas V. Bartusevičius kėlė čia vęs, kad žiūrovai atva-t (tikrosios viršūnės jokioje į su Vakarais, labai nedide- į barų ar naktinių klubų nėra.
Netrukus, kovo 13-26 d.. Petrapilyje sudalyta Lietu
mintį, ar nevertėtų Dailės žiavę daugiausia autobusais' visuomenėje po restoranus. liuose butuose. Miestiečių'Visostokiosįmonėspriklauir
sunkvežimiais,
dalis
kito

vių
Tautos
Taryba taip pat įteikė Laikinosios Rusijos vy
dažnai nesivazoja). Kavinių. dauguma apie erdvesnį gy- so valstybei arba valstybės
institute Įsteigti lietuviško
tautinio kastiumo, kaip at kiomis motorizuotomis prie lankytojus paprastai sudaro i venamąjį plotą nė nesvajo- ‘ kontroliuojamoms koopera riausybės ministrui pirmininkui kunigaikščiui Lvovui. vė
skiros dailės šakos, studiiu monėmis. ir tų priemonių inteligentija ir miesčionija. i’ja. Atseit, pasižmonėti ir pa- cinėms organizacijoms. O liau ir Darbininkų ir Kareivių Atstovų Tarybai deklaraci
skyrių?
' (E) j buvę apie 2600, kiekvienoj Studentiją nuo pastovaus sivaišinti vis patogiau tose valdiškieji planuotojai, at ją, kur pasakyta, kad Lietuva turinti būti išskirta Į atskirą
vidutiniškai apie 10 kelei kavinių lankymo gal kiek viešosiose mitybos ir girdy- rodo. neįstengia viešojo administracinį vienetą ir kad ji privalanti turėti iš savo
vių. taigi žiūrovų Ienktynė-| atbaido aukštėlesnės jų kai bos įmonėse, o ne ankštuose maitinimo tinklo plėsti ati- gyventojų tarpo sudarytą savąją valdžią kraštui tvarkyti.
Vis ta Vasario 16-ji kalta s^ buvę apie 26 tūkstančiai. į
nos. nors kainų skirtumas. buteliuose. Be to, nedirban- tinkamai gyventojų porei Nesusilaukus konkrečios paramos, nutarta skubiai šaukti
Penktadienį prieš vasario Jie ten suvalgę apie 30 tūks-1 palyginti, nėra didelis. Ta-J čių moterų skaičius Lietu- kiams. „Švyturio“ žurnalo
visos Rusijos lietuvių seimą Petrapilyje. Kad ir labai kais
16-tąją Vilniuje Tiesa siūlė tančių šašlykų...
čiau tų kavinių skaičius yra] voje labai nedidelis — be- reportaže rašoma, kad net tai ginčytasi, net pyktasi, bet daugumas jos dalyvių 1917
skaitytojams pavartyti ka
toks ribotas ir nepakanka veik visos namų šeimininkės „atsirado alaus problema...
J. Jurginiui 60 metų
lendoriaus lapelius. Tikslas
mas, kad vakarais ant visų kur nors tarnauja arba dir- Po karo nedideli bariukai m. biržellio 3 d. nutarė, kad visa etnogiafinė Lietuva pri
valanti tapti nepriklausoma valstybė, nuolat neutrali, kad
— nukreipti dėmesį į „svar
Vasario 5 dieną Vilniuje jų paprastai kabo vienas ba. Todėl Lietuvos miestuo- buvo kas trys žingsniai... Išbesnes“ sukaktis, negu toji. buvo sveikinamas prof. dr. bendras užrašas „Vietų nė- se auga skaičius šeimų, ku plūdom tas alines, užraki- Taikos Kongrese turį būti Lietuvos atstovai ir kad Lietuapie kurią daugelis galėjo Juozas Jurginis.- susilaukęs ra
rios maitinasi valgyklose, nom. Reikia žmoniškesnių, vos valcb’mo formą tuns nustatyti sukviestas visuotiniu,
šį tą pamąstyti... „Nereika 60 metų amžiaus. J. Jurgi
Kavines, restoranus, vai- o ne namuose,
kultūringesnių Bet kiek ju
slaptu balsa\imu Steigiamasis Lietuvos Susiiinlingoms“ mintims nuvaryti nis. istorikas, drauge yra ir gyklas, bufetus, alines bei' 1966 m. pabaigoje vienai šiandien vietoj uždarytųjų Rimas'
Tiesa rūpestingai priminė, publicistas, vienas iš nedau smukles ir visokias karčia- viešojo maitinimo (ir girdy atsirado? Visame Vilniuje
kad „Vasario 15 dieną su gelio tokių, kurie apie da mas šiandien Lietuvoje va- mo) įmonei teko 1511 Lie- tėra du-trys geri alaus ba
Jei jau to meto rtisų valdžia netrukdė liefu\ ių atsto
kanka 20 metų, kaip prasi bartinius viešojo gyvenimo dina biurokratišku terminu tuvos gyventojų. Tokių įmo- rai“ (Vilniuje apie 320,000 vams susirinkti Petrapilyje, tai ir vokiečių okupacinė val
dėjo KP(b) VI suvažiavi reiškinius pakalba be trafa „viešojo maitinimo įmonės“, nių skaičius, vadinasi, nuo gyventojų)...
džia negalėjo pasirodyti blogesnė. Todėl, lietuvių prašo
mas. Vasario 16 dieną —ki retiniu deklamacijų ir hero- Prieš karą jų Lietuvoje bu- 1940 m. gerokai paaugo, ta
Kad tokių įmonių tinklas mi, vokiečiai leido sudaryti Organizacini Komitetą, kuris
ta sukaktis: prieš 15 metų iškų pozų, taip būdingų bol vo ne taip jau daug — 1940 čiau nepaaugo tokiu greičiu. gyventojų poreikių nepaten
šauktų Vilniuje plataus masto konferenciją Lietuvos Ta
prasidėjo Lietuvos Komu ševikinėj žurnalistikoj.
kina, rodo to paties „Švytu rybai rinkti. Tačiau vokiečiai statė ir sąlygas, kad kon
nistų Partijos VIII suvažia-! J. Jurginis buvo įsijungęs
rio“ išspausdinti pasisaky
ferencijos organizatoriai stengtųsi nuteikti atstovus ir ap
vimas“...
į pogrindinę komunistų par tas, bet išliko gyvas... Jis niaus, tik ne dramos, o ope mai:
tiją Lietuvoj nuo 1928 metų. pats dabar Literatūroj ir ros scenoje dabar sutinka
Vilnietis
darbininkas: skritai krašto gyventojus vokiečiam? palankia dvasia —
Vis tai Lenino garbei
bet 1940 metais (grįžęs iš Mene (vas. 1) pasakoja: mas kitas Siparis, sūnus, Ri „Pamėgink, jef^gudrus" iš! Lietuvos glaudimosi prie Vokietijos kryptimi, i konferenNuo vasar io 15 iki kovo užsienių, kai rusai įsiveržė „Po to ilgokai turėjau įrodi mantas, operos solistas bo anksto neu’žsisakęs, savait-j ciJ3 rugsėjo 18-22 d. iš 33 okupuotos Lietuvos apskričių
galyje gauti staliuką bet kori atvyko net 222 atstovai. Apsvarsčius daugelį klausimų,
15 d. Lietuvoje vyksta „kul į Lietuvą) jis kažkaip iš par nėti, kad esu gyvas, ir svar sas.
kiame restorane ar kavinė-j ypač susijusių su okupacijos vargais, nutarta:
tūros mėnuo“. Į mažesniuo tijos iškrito ir iš naujo į ją biausia —- kodėl gyvas, nes
Baletininkai pensijon
sius miestus išleisti keturi pateko tik po 17 metų. Tam pagal įprastinius galvojimo
je“-.
Žemdirbys: „Dažnai sui
1. Laisvam Lietuvos plėtojimui reikalinga via sudasimfoniniai orkestrai, astuo galbūt reikšmingos dvi ap dėsnius turėjau būti pakar Vasario 16 d. Vilniaus 0ni dainų-šokių ansambliai, linkybės. Viena, kad 1940' tas arba sušaudytas“...
dvylika chorų ir vienuolika metais LKP. kurios Jurgi
teatrų, kurie iš viso pareng nis buvo narys, buvo panai
J. Sipariui 75 m.
sią apie 400 Įvairių koncer kinta ir paversta VK P (b) Aktoriui
„
.
. .| rtna ^sveikinantiems ba- s°9 valgyklos užduos; ... nepriklausomos Lietuvos pamatams ir jos santykiams su
padaliniu.
Antra,
kad
Jurgi

\asano
26
d.
75
metai
'lėto solistams T. Sventickai-, Studentė: „Po paskaitų, , {
...
,
tų bei vaidinimų. J fabrikus
. .
v ti • n- 1
ir kolchozus paskleidė poe nis 1941 metais nepabėgo amžiaus suėjo dramos ak-i tei ir H. Kunavičiui. Abu vakare, studentui su kuklia Kal^yninemiJ va b y
tranui -Tuntui Stinariui .T Si. atėin i sppna TJptiivna val«. ninimno Vuvinna£» „vietos
Lietuvos Seimas \įlniuje, demokiatiniu budu visų jos
su
rusais,
kuri
laiką
dirbo
atėjo
į
sceną
Lietuvos
valspinigine
kavinėse
toriui
Juozui
Sipariui.
J.
Si

tus bei kitus rašytojus ir- pa
gyventojų išrinktas.
Lietūkio Vilniaus skyriuje, paris gyvena Vilniuje, iš sce tybiniame teatre Kaune, nėra“...
skaitininkus apie menus.
(Bus daugiau)
Didžiuosiuose miestuose paskui buvo vokiečiu suim- nos jau pasitraukęs. Vii daugiau kaip prieš 30 metų.
h. bti
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Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

r Palipta paikiai

Albeitsvillės miesto skerdynė buvusi dar žiauresnė.
Per krūvas lavonų gatvėse sunku buvę perlipti. 500 suimI tų sukilėlių sušaudyti be teismo. Revoliucija, bent laikinai,
| buvo nuskandinta kraujuose.

i

Dėl šitos skerdynės Afrika prakeikė avantiūristą
Tshombę, kad vartojo baltuosius samdinius negrams žudyti. Jis pasidarė juodosios rasės išdaviku. Ir kai 1965 me
tais jis nuskrido į Kairą, kur buvo susirinkusi Afrikos
valstybių konferencija, norėdamas jai pasiaiškinti, jis
tuoj buvo areštuotas ir paskui išvytas iš Egipto.
liAflJi'i'Jiv
•' "'.S
i.Kai/JAVkongresas pradėjo kritikuoti savo valdžią
dėl tos intervencijos Kongo respublikon, tai Valstybės
Depaitamentas vis ginčijo, kad nėra jokios intervencijos,
tačiau 1964 m. birželio 16 d. buvo priverstas prisipažinti. ... .
kad per kelias paskutines dienas JAV lėktuvai padare 25
sirhllll]|l „ Sjrhanas kurį>
antskrydžius, padėdami valdžiai prieš sukilėlius.
kaltinamas „uiudęs se„. Rober-

į
. .. S
Vistiek Tshombei nesisekė. Kai visos intrigos prieš jį
nuėjo niekais, tai prieš ji buvo pavartota ginklo jėga. Jį
puolė Jungtinių Tautų sudalyta mišri 18-kos valstybių
armija ir aviacija. Katangoj prasidėjo žiauri skerdynė.1
Tshombe pabėgo į užsienį. Jo armija buvo sunaikinta, 0
Katangos provincija suskaidyta, tos skeveldros pavadin
tos kitokiais vardais ir su visais gamtos tūliais prijungtos
prie Kongo respublikos. Katangos provincijos jau nebėra.
Tarptautinė J. Tautų kariuomenė veikė dar iki 1964
metų, bet kai jai pritrūko lėšų. ji buvo išrikiuota ir paleista*
Šitas bombardavimas iš oro padėjo Tshombei rugpiūAennedį.
Vėliau karas prieš prezidentą Kasavūbą vis dar lieps
nojo. ir kraujas liejosi. Revoliucionieriai ėmė viršų, todėl čio 30 d. paimti Albertsvillės miestą su dideliais nuosto-_____ ___
Kasavūbas pasikvietė iš tremties atsiskyrėlį Tshombę, liais sukilėliams.
kad padėtų jam su revoliucionieriais susitaikyti.
Rugsėjo 10 d. susirinko Etiopijos sostinėje Addis
Tshombe tuojau atvyko, ir Kasavūbas paskyrė jį Ababoj 34 Afrikos valstybių užsienio ministeriai ir pada
premjeru, kad sudarytų naują vyriausybę, priimtinesnę rė planą Kongo kovoms užbaigti. Tuo tikslu jie kreipėsi
revoliucionieriams. Tshombe visa tai padarė, tačiau bu į JAV Valstybės Depaitamentą. patardami ištraukti iš
vusio Lum ūmuos šalininkai atsisakė su juo taitis.
Kongo amerikiečių ginkluotas jėgas. Washingtonas šitą
Tada Amerikoje pradėjo plisti propaganda prieš | patarimą atmetė.

____ _____ _

kad tai laukiniai barbarai, nuogi žmogėdros, iššįttpę!
Afnko>e atslrado kartl “"‘Py*®*“
šlykščiais dažais, einą gaujomis su šaujamais lankais ir! Amenkai*
šaudą užnuodytomis strėlėmis. Jie ryją ne tik užmustuo- j
Tshombe tačiau neilgai džiaugėsi savo pergalės ’Tausius misionierius, bet ir gyviesiems išplauną gabalą kūno i rais“. Kai išvytas iš Egipto jis sugrįžo į Kongą, prezidenii iš žaizdų čiulpią kraują. Amerikiečiams tenai gresiąs tas Kasavūbas pašalino jį iš valdžios. Tai buvo 1965 medidelis pavojus, ypač Dievo meilę nešantiems mūsų mi- • tais. O 1966 metų pradžioje Kongo militaristai padarė New Orleanso prokuroras J i m
sionieriams ir kunigams. Amerika turinti savo piliečius “pučą“ ir patį Kasavūbą išspyrė iš valdžios. Valdžią paė- Garrison. kuris buvo iškėlęs by
MA1KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
lą Clay Shawui, kaltindamas jį
gelbėti. Buvo aišku, kad ruošiama intervencija.
mė į savo rankas generolas Mubūtu, niekieno nerinktas
už dalyvavimą sąmoksle nužu
STASYS MICHELSONAS
Kongo sukilėliai, kurie jau turėjo sudarę “liaudies diktatorius. Washingtonas tuojau jį pripažino krašto šei dyti prez. Kennedį. Prisiekusių,
jespubliką“ Stanleyvillės mieste, iš anksto pranešė, kad niininku.
ją teismas Shawą išteisino.
_ Tfu!., tfu!..
' — Jo motina buvo gryna" ?e .tu7 tame m^este ap*e
baltveidžių ir laikys juosTačiau diktatoriui nesiseka. Nors Amerika jį remia,
— Ei, tėve, kodėl taip vokietaitė, ' tėve, vokiečių
Prles ruošiamą prieš juos puolimą. Jeigu jie bus
įmonės jo nekenčia. Korespondentų žiniomis, jis kasspiudaisi?
. karaliaus Alberto Habsbur- užpulti, tai jie tuos įkaitus išžudysią.
Į dien pasidaro sau vis daugiau ir daugiau priešų gyventojų
— Maiki, man pikta. Tu- go duktė Elizabeta. Taigi
Misijonieriai tikrai buvo revoliucijos nusigandę ir tarpe
retume išperti sau kailį...
; aišku, kad iš motinos pusės šaukėsi pagalbos. Jie žinojo, kad ne tiktai revoliucionie-j
. .. ....
.. , ,. ... .
— Kas pasidarė, tėve? jis neturėjo lietuviško krau- r;ai bet aplamai visi Afrikos negrai at4jtoų nekenėia, o'
l9?7
rasar? P"“ » sukdo >° al™,JOS totooton
Vertingiausia ir
— Pražiopsojom šv. Ka-1 jo nei laso.
i misionierių vpatįngai
1 samdimai-Jls eme šauktis pagalbos, sakydamas, kad Konzimiero šventę. Maiki, vot,1 — Maiki, motina nieko
"
4
' gą užpuolusi kažkokia baltųjų valstybė. Bet tai buvo nie
kas pasii adė. Tik vieną savo nereiškia; ale pasakyk, kas
Kongo padangėse pasiiodė Amerikos lėktuvai las. Sukilėliai buvo ne “kažkokia valstybė“, bet tie patys geriausia dovana
tautietį turim dangaus kara- buvo tėvas, vot kas svarbu, jiems gelbėti. Bet iš korespondentų pranešimų greit pa- baltaodžiai samdiniai, kurių Amerikos lėktuvai pirmiau
J LIETUVĄ
lystej, ir tą pamiršom. Kai
Oticialiai po tė\as bu-, aiškėjo, kad tie lėktuvai tui ėjo ii kitokių uždavinių. Jie jmvo privežę Kasavūbo diktatūrai ginti. Po to jie buvo
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI
ateina Vasario 16-ta, tai mū- vo vadinamas Kazimiera metėsi Tshombei Į pagalbą. Tuoj atgabeno jam iš Belgi- įjungti į Kongo armiją.
JAV DOLERIŲ
sų gazietos rūpinasi tik pi- Jogailaičiu.
į jos 600 parašiutininkų (taip skelbė žinios) ir pradėjo ganigais; Bendruomenė pra- —O ką, ar ne mano tei- benti iš Pietų Afrikos baltuosius samdinius. ‘
i
Nebodamas šitų faktų, prezidentas Johnsonas tuojau
CERT1F1KATAI
deda peštis su Taryba už au-, s-vbė?
Gavęs tokių sustiprinimų, Tshombe puolė StanleyvilH*
tran8Portua kareivių koriko Mubūtu gel
Jūsų giminės galės daug
te, o nežiūri, kad čia pat,, - Palauk, leve, čia dar ]&
kaip patyg
3Q0 jkai. bėti. Dėl šito žingsnio kongrese buvo kilęs triukšmas. Prepigiau pasirinkti kų norės,
panosėj, šventas KazimieL nevisa istorija. Tikroji išta
kada norės ir gaus daug
daugiau. Jūsų giminės tai
ras laukia mūsų pagerbimo. Į rija yra tokia, kad tas Kazi- tų. Atrodė, kad įkaitai bus išžudyti. Bet kovai prasidėjus, odentas buvo kaltinamas, kad K°nge mosiąs antrąjį
žinios
pasidarė
labai
neaiškios.
Buvo
skelbiama,
kad
daJet
namą
.
Bet
sukilimas
buvo
likviduotas,
o
kongreso
patvirtins. Tūkstančiai jau
mieras
Jogailaitis
nebuvo
Dar sykį tfu!
užsakė
— Tėve. nesakyk “tfu“. joks Jogailaitis. Su Jogailos lį įkaitų sukilėliai iškėlė kitur, vis dėlto daug jų išžudę. protestas, kaip paprastai, liko tik tuščias žodis Korikas
DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS
Vasario šešioliktoji yra ainiais jis neturėjo nieko Kova turėjo būti labai žiauri, nes vėliau korespondentai Mubūtu šį kartą buvo išgelbėtas ir tuoj pradėjo karti piršė,
kad
iš
gražaus
Stanleyvillės
miesto
liko
tik
"griuvęraa
buvusios
valdžios
mimstenus.
Uz
akių
buvo
pasavo giminėms per
svarbiausia mūsų tautos bendra.
rase
smerktas
mirti
ir
jau
minėtas
Tshombe,
kuris
jau
buvo
pa.
šventė, nes tą dieną buvo Į — Nu. tai kodėl jį taip va- šiai, pelenai ir krauju aplaistytos gatvės.“
INTERTRADE ENPRESS
sišalinęs į Alžeriją.
paskelbta Lietuvos nepri- dino?
CORP.,
klausomybė O ką mums Ka — Jį taip vadino dėl to,
ir jų giminės jau rašė, ko
(Bus daugiau)
kad jis gimė lenkų karaliaus
zimieras?
kie jie laimingi ir kaip jais
patenkinti. Už tų pažymė
— Ne bile koks Kazimie Vladislovo Jogailos šeimoj,
jimų
išrašymą nei jūs. nei
ras, ale šventas Kazimieras, nors iš tikiujų nebuvo Jogai mui. nes neišmoko nei skai- į stačiatikių šv. Mykalojaus
jūsų giminės nieko nemo
tyti, nei lotynų kalbos, ir cerkvę, vistiek buvo kalbalos sūnus.
Vot kas svarbu!
ka, nes mes gauname ko
— Nu, o kaip tas galėjo aplamai jam niekas nesise- ma apie stebuklus. Ir kai po
misiją už tą darbą.
— Tokių šventųjų, tėve.
SUSIVIENIJIMAS
I
kė.
Paaugęs
jis
perėjo
į
pro122
metų
Kazimiero
karstas
būti?
yra ištisa litanija, bet kokia
Jeigu jūs dar neužsisakėte
— Šitą paslaptį, tėve. at testantus, paskui į stačiati- subyrėjo, davatkos ėmė kalmums nauda iš jų?
LIETUVIŲ
DOVANŲ PAŽYMĖJIMO,
— Nu, tai pasakyk, kokia skleidžia lentų “Wielka En- kius. Pagaliau 1453 metais bėti. kad Kazimieras gulėpaprašykite veltui katalo
mums nauda iš politikierių, cyklopedya Iliustrowana“, jis buvo suporuotas su vo- jo, tarsi vos tik užmigęs jauAMERIKOJE
gų su smulkia informacija.
pas kuriuos mes landžiojam išleista Varšuvoje 1904 me kiečių karaliaus Alberto nikaitis. gražus ir raudonas,
UŽSAKYKITE TUOJ
ir prašinėjam, kad išvarytų tais. Jos 35-36 tome. 257-ta- Habsburgo dukterimi Elz- o iš jo karsto dvelkė neapsaSLA—jau M aiet f tarnauja lietuvių visuomenei ir iimokiužsakykite tik per
iš Lietuvos maskolius? Ar ir.e puslapy, randam šitokią bieta, ir. kaip sakiau, iš tos komai malonus aromatas,
jo daugiaa kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerią
išvarė nors vieną? Nausa! jo biografiją: “gimė Kroku santuokos gimė sūnus, kurį Šitom pasakom pasiremdaINTERTRADE
nariams.
O jeigu suruoštame tokius voje 1427 m. lapkričio 29 mūsų bažnyčia šiandien va- mas, Leonas X paskelbė šiEXPRESS
CORP.
SLA—didžiausia Hetuvią fraternalinė organizacija —
atlaidus švento Kazimiero d., mirė Gardine 1492 me dina šventuoju Kazimieru.' tą Kazimierą šventuoju, o
125 East 23rd Street
duoda gyvybčs apdraudą ir ligoje podalpą, kuri yra
New York, N.Y. 10010
garbei, kaip 16-tai vasario, tais. Buvo Lenkijos karalius Bet ir jis buvo nevisai nor-• Klemensas III paskyrė jo
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieiko pelno, o teikia
tai gal ir padalytų kokį cū- ir didysis Lietuvos kuni malus. Kai jis paaugo iki 14 šventei kovo 4-tą dieną. Ir
Prašykite mūsų katalogu
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
gaikštis. Lietuvoje ir Rusi metų, tėvas užsimanė paso-, taip šitas neaiškios kilmės
veltui
dą.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milouo dulerią
— Nebūk juokdaiys, tėve. joje jį dažnai vadindavo dinti jį į Vengrijos sostą,1 keistuolis liko “šventuoju
kapitalą, tad jo apdraudė tikru ir saugi. Kiekvienas
Švento Kazimiero dulkės Andrium. Jau nepaprastos davė kariuomenės ir pasiun- Lietuvos patronu“,
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių
nepadaiys jokių “cūdų“. Iš jo pasaulin atėjimo aplinky tė Vengrijon, kad jos sostą1 _ Taigi mano teisybė,
bės
kažkaip
lėmė
jam
var

jo dulkių gal jau išaugo
užimtų. Bet vengrai lenkų, Maiki. šventas Kazimieras
apdraudas nuo >100.00 iki >10.000.00.
koks kopūstas, kuri ir ožkos gingą viešpatavimą. Nes ne kariuomenę išblaškė, ir Ka- j yra Lietuvos patronas,
SLA—jaunimui duoda gera Taupomąjį
apsiėjo be įtarimų, kad jo ziukas parbėgo pas tėvus,
,
galėjo suėsti.
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
Dabar mes priimame užsa
Maik, už tokią šnektą motina, Jogailos žmona, ki- verkdamas. Nors normaliai' . ~ 7ra.,z.m“n,,V’ t?ve;.,ku:
kymus tuoj pristatyti jūsų
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
^a,' ta,P tikėti
giminėms šaldytuvus. Jie
turėtum gauti per ausį. Kaipįlusi iš Alšėnų kunigaikščių. jis būtu savo tėvo sosto ipė- r*e ‘“P
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
yra 9 rūšių nuo 85 iki 240
tu gali mūsų šventąjį taip Sofija atsiduodavo pakam diniu, bet jis nuo to atsisakė, 1Jr,.tevaa - ,n'ekas nedr?ulitrų. Kaina nuo $111.11
apdraudą
:
ui
>1,000.00
apdraudos
tik
>3.00
mokes

f?ktas V«a toks,
pių pasimylavimams (pa- pradėjo vengti žmonių, tik !iz'aišnevožyt?
iki >236.33. Prašome klaus
čio metams.
L,e1tuvai nera 18
— Jis nebuvo mūsų, tėve. kątnvm milostkom), kurių meldėsi ir meldėsi. Tų laikų kad.
ti informacijų.
j°k,os naudos,
SLA—AKCIDENTAL# APDRAUDA naudinga visokio
— Jes, Maiki, jis mūsų vaisiumi buvo Kazimieras“. daktaiai siūlė jam vesti mo-,
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuvittų
Tai toks buvo tas “jogailai- ten, bet jis ir nuo to atsisa-! — O aš, Maiki. tikiu, kad
tautietis.
klubų ir draugijų nariams. Ui >1.000.00 akcidenta— Iš kur tėvas žinai, kad i tis“, kuris gimė Jogailos šei kė. Nežinodami, ką su juo naudos gali būti. Jei tik oras
NENUSIMINKI! £’
moj, bet nebuvo Jogailos daryti, tėvai nusiuntė ji Vii- morčiaus pradžioje būna,
jis mūsų?
lės apdraudos mokestis >2.00 į metus
Galima pagelbėti sergantiems
sūnus. Kas buvo tikrasis jo niun. kiti* 1484 metais jis gražus ir sniego nėra, tai vi-'
— Tą žino visi.
SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės
reumatu, rankų ar kojų skaus
tėvas — gal ir pati nežinojo. mirė. Iš pradžios jį palaido- sos gyvatės išeina prieš saū-j
— Ir visi klysta, tėve.
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
* kuopų veikėjus, ir 5ie plačiau paaiškins apie
vargį.
Olrait. tai išvirozyk,’, — Nu, tai visgi jis nebuvo jo Vilniaus katedroje, o vė- lę pasišildyt. Ir jei tu tokią;
Susivienijimo darbus.
REE-I.EEF RUB mostia dau
kas jis buvo?
i šventas, Maiki.
liau jam buvo pastatyta gyvatę per šv. Kazimierą su-į
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
— Kad būtų aišku, kas jis' — Bet jis buvo šventojo puošni koplyčia. Ir tuoj pra- gausi, tai šnapsu užpylęs tu-!
sėkmes, arba grąžiname pinfgus.
m••
•. • gandai,
i * ikadą apie
• rėsi
“ • geriausios
.* *
i**
parašysite:
Siuskite $5. gausite vaistus
buvo. reikia pažiūrėti, iš ko- Kazimiero tėvas. Lenkų en- j dėjo
eiti
medicinos
su
nurodymais.
Lithuanian
Alliance
of
America
kių tėvų jis buvo kilęs, tėve. ciklopedija spėja, kad toks ta koplyčią darosi stebuklai, nuo marmatizmo. Ai beč jur
ROYAL PRODl CiS
.307 Weat 30th Street. New York, N.Y. 10001
— Vot, vot, pasakyk man.' jo nenonnalus pasaulin atė- Nors unijomtų vyskupas Se- laif. Lietuvoje tas yra žinoNorth
Sta., P.O. Bo\ 9112
kas buvo jo tėvai.
i jimaš atsiliepė ir jo gyveni- maška pertaisė tą koplyčią ma nuo senų laikų.

SLA

Svarbu
šaldytuvai

Newark. NJ. 07103

1

Nr. U, 1969 m. kovo 12 d.

KELEIVIS. SO. BOSTON

bėra visai jauni, teismas pri
duos daug reikšmės jų ”nuo' monei“. Teismas jų atsi, klaus, su kuriuo iš tėvų jie
Advokatė M. ftveikauskienė sutiko ataa į norėtų gyventi. Svarbiausia
kyli j Keleivio skaitytojų klausimus teisės — teismas turės nutarti, kur
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro vaikams būtų geriausia ir
informacinio pobūdžio. Klausimus ir ti naudingiausia gyventi. Vai
sakymus spausdinsime šiame skyriuje kų gerovė (welfare) yra
Usbįk^ peikei pi/meti, kad esate Keleivio svarbiausias ir pagrindinis
teismo sprendimo akstinas,
•MbytpjąĄ. .-M i.
Tamstų aprašomomis ap
mausimus /prašome siųsti tiesiog ė>no
linkybėmis. man atrodo, kad
adresu: ,
Tamstos sūnus greičiausiai
H. Šveikauskas, Attorney at l.aw,
"gaus“ savo vaikų vadina
mąjį "custody“.
Co-operative Bank Pbza

Teisės patarimai

MOTERŲ SKYRIUS
Aktore T. Vaičiūniene apie
rąžytąją Vaižgantą
(Tęsinys)
Kol jis atliko apeigas, saulės spinduliai apšvietė
Vytauto bažnyčios skliautus. Vargonavo J. Bieliūnas. Už
baigęs ceremonijas, Vaižgantas pasveikino mus, palinkę*
jo laimingo ir gražaus gyvenimo. Paskui dar pridūrė:
— Žiūrėkit, vaikai, nepadarykit man skausmo ir

1864 Centre Street
Boston, Mase. 0212k

RADUO PROGRAMA

' ką iš advokato, kuris mums
gėdos.
praneša, kad mūsų buvusi Seniausia Lietuvių Radijo
Po jungtuvių kasmet jis kovo devynioliktą, t. y., per
Esame senosios kartos lie- marti esanti vėl ištekėjusi ir Vograma Naujoj Anglijoj
savo vairiadienį, pasikviesdavo mus j svečius. Gyveno jis
tuviai. Turime ūkį ir išaugi-' norinti savo vaikus atsiimti, iš stoties VVLYN. 1360 kikukliai. Turėjo trijų kambarių butelį, apstatytą paprastais
nome tris sūnus ir dvi dūk-i Vaikai verkia, sūnus verkia, ioeiklų ir iš stoties FM,
fr tik pačiais būtiniausiais baldais. Bet užtat buvo daugybė
teris. Visi vedė, turi savo ’ ir mes verkiame. Taip mes 101.7 mc.. veikia sekmadiėįvariomia kalbomis knygų, sudėliotų į lentynas. į spintas,
šeimas. Tik vienas mūsų sū- visi sugyvenome, būtu bai-f uais nuo 1 iki 1:30 vai dieUgniagesiai ne&a žuvusias ir sužeistuosius iš gaisro,
ant Malu ir net ant kėdžių. Įžengęs į butą, iškart pajus
nų nelaimingai apsivedė. Iš su. jei vėl tektų skirtis. Sū *ą Perd uodams: Vėliausių
kuris kito New Yorke dideliuose 5 si»s gatvės numupūę.
pat pradžių mes numatėme, naus advokatas sako. kad įasaulinių žinių santrauka
davai, kuo gyvena Mo buto šeimininkas ir kokias vertybes
čia devvni žmonės žuvo, septyni sunkiai apdegė, o dauy
kad jo žmona niekam tikusi, teismas vė'Fgali atimti iš jo r komentarai, muzika, dai
jis vertina. Svečiai pas jį būdavo įvairus. Rašy|ojaį Vin
-t»*1
9
!
gybe kitu buvo išgelbėta iš mirties pavojaus.
r
išlaidi, mėgsta gerti, na, ir vaikus. Mums atrodo*, kad ros ir Magdutės pasaka.
cas Krėvė. Liudas Gira, Vincas Mykolaitis-Putinas, bro
į kitus vyrus pasižiūrėti ne- taip negali būti? Vaikai ne Biznio reikalais kreiptis |
liai P. ir J. Mašiotai, M. ir V. Biržiškos, prof. Juodelė ir
gaili. Dar jiems neapsive- sviedinys; negi galima juos Baltic Florists gėlių ir dova
kiti mokslo, kultūros darbuotojai, šiaip visuomenės veikė
dus.
mes stengėmės sūnų pri- visa laiką taip mėtytinu krautuve. 502 E RroaA.
jai, bet visi jau subrendę žmonės, su šeimomis.
Ką
mes
turime
daryti,
kalbinti
palaukti,
dar
neves

wav, So. Bostone. Telefo
Mes savo ruožtu, švenčių proga pasikviesdavom
ti, bet ji. matyti, buvo nusi kad vieną kartą visam lai nas AN 8-0489. Ten gauna
Vaižgantą pas save. Ir jis visuomet pas mus ateidavo.
Didžkukuliai
stačiusi vyrą gauti ir todėl kui šis reikalas būtu baig- mas ir K pJ pi vis
* *
tas?
skubėjo ištekėti.
(Cepelinai)
Po kiek laiko nutarė vesti ir dailininkas Kazys Šimo
Bočiai 1
Kaip ankščiau minėjau,
nis. Atėjo jis pas Vaičiūną, atseit, kaip jau pas patyrusį
Indiana.
Imti 15 žalių ir 3 viltas mums iš karto buvo aišku,
žmogų šioje srityje, ir paprašė palydėti pas Tumą-Vaiž
bulves, diuskos.
kad mūsų sūnus užsikorė
gantą, žodžiu, padėti sutvarkyti šį reikalą ir pabūti liudi
bet
Įdarui: svarą maltos kiau- naštą ant savo kaklo,
Atsakymas
ninku.
| lienos arba riebios jautienos, mes tylėjome, nes sūnui ji
Įsigykite ką tik gautas įI 1 svogūną, pusę šaukšto tau- taip mokėjo įtikti, kad jam
Nuėjo, susitarė. Vestuvių dieną, jauniesiems atvykus, |
Spręsdamas dažnai ne- domias knygas:
! kų, maltų pipirų, druskos. atrodė, jog geresnės už ją lengvą
----- • klausimą,
kuriam iš:
Vaižgantas, kaip paprastai, jau laukė. Prasidėjo apeigos, j
Padažui: 3 uncijas laši niekur nėra.
Viskas, rodos, ėjo sklandžiai. Bereikia tik šventinti žie- Į
tėvų priteisti vaikų priežiū- i
Draugas
don Camrllo,
nių.
1
svogūną,
2-3
šaukštus
Praėjo
daug
metų,
jie
su;
rą
(custody),
teismas
priiįdomūs
klebono
ir vietinės
dus, o žiedų — nėra. Vaižgantas pertraukė maldą ir sako: j
grietinės.
silaukė keturių vaikų, bet t ma dėmesin visokias aplin. komunistų partijos sekreto— Duokit žiedus!
Žalios
nuskustos
bulvės;
jos
būdas nepasikeitė. Mū- kybes. Viena iš svarbiausių riaus pasikalbėjimai, 216
Šimonis lėtai, flegmatiškai pradeda raustis po kiše
sutarkuojamos ir per me sų sūnus darbštus, geras tokių aplinkybių via vaikų psl., kaina $3.
nes. ieškodamas žiedų. Išieškojo visas liemenės kišenes —
Saudi Arabijos karalius. džiagą nuspaudžiamos. Su- darbininkas, gerai uždirba, amžius. Jei vaikai yra labai
Auksiniai rageliai, Pi ano
žiedų
kelnių kišenes
nėra; svarao
švarko viounviduri. Buvęs
aieuų nėra. Paskui
tiltui aenuų
aiaenes — nėra,
’
dėjus virtag bulves ir
j
nes kišenes — nėra. Tumas stovėjo, pakėlęs krapylą, kant-,agMn
.
y
gkįri naSūdžius tešla su- bet jai vis neužtekdavo, vis jauni, teismas visuomet yra Naujokaičio eilėraščiai, 64
išleisdavo daugiau, negu jis linkęs juos priteisti“ moti- ps, kaina ?2.
riai lauki, paskui supykę sako:
" Som
parnešdavo namo. Ji vis su nai. Tokiais atvejais teis..
,T
,
• - .
Ošiančios pusys, Halinos
—----------_________—— I Apie 3 uncijų tešlos gaba- draugėmis ir draugais daž __
—Tai ar tu, pani, rasi tuos žiedus, ar ne?
mas vadovaujasi tuo orinei- Didžiulvtės .Ąiošjnskienės
Šimonis ramiai stovi, barzdą kedena ir galvoja, o
las išplojamas delnais, ant niau ir dažniau išeidavo. I Pu kad dažnai ir bloga žmo- yy,zlbJytes .MosinsKienes
trumpų vaizdelių - apyvidurio uždedamas gabaliu Sūnui grįžus iš darbo, jos ■ na gali būti gera motina. ,17 ..
Vaičiūnas jaudinasi, glosto Šimonio pečius ir prašo:
kas paiuošto įdaro, kraštai niekuomet nebūdavo namie.' Labai jaunam vaikui moti- braižu, 176 psl., kaina $2.o0.
— Kazimier, Kazimier. pagalvok gerai, kur tu padė
sujungiami, ir padaromas Vaikai — vargšai išmoko nos globa yra labai svarbi.’ Prisikėlimas, romanas, pajai tuos žiedus.
■
anties
kiaušinio pavidalo patys valgį pasigaminti ir’ Tokiu atveju, jei tėvas nori, rašė Alė Rūta, 205 psl.. kaiStaiga Šimonis suplojo rankomis per švarko skver
į kukulis. Visi paruoštieji ku drabužius pasitaisyti. Prasi- "gauti“ jaunų vaikų "glo-įna kietais viršeliais $3.75,
nus ir užčiuopė degtukų dėžutę. Atidarė dėžutę, o tarp
kuliai sudedami į pasūdytą dėjo visokie nesusipratimai,į ba“ (cu-todv). jis privalo, minkštais $2.50.
degtukų begulį žiedai. Šimonis apsidžiaugė. Vaičiūnas
verdanti vandeni ir, atsar- ginčai ir net muštynės. Ji,Į įrodyti, kad jo žmona yra] Nužerain,,jM genCT,cij«,
irgi lengvai atsiduso, net prakaitą nuo kaktos nusišluostė,
giai pamaišius, verdami 25- mat. galųgale susirado kitą j ne tik prasta žmona, bet ir,
pasaulėjautos eskio Vaižgantas neva supykęs metė: ”Ot. pani, koks užuo
Į 3C minučių. Išgriebti iš van- yyi^, su kuriuo gerdavo ir net.nk.ma motina. Tai prak-j zai narįšė Vytauto. Kavomarša !“ Pašventino žiedus ir, kaip niekur nieko, toliau
i dens kukuliai sudedami į vaikiodavosi, bet tas ne toks tikoje yra gana sunkiai iro. !
, kaina $2
kalba reikalingas maldas.
pilami spirgučiais su grieti kvailas, kaip mūsų sūnus: domas dalykas. Be to, reikiaj 1
1 "
Jis savo širdyje niekam nenešiojo nei pykčio, nei
ne.
</■'*
su ja kiek padraugavęs, ją neužmiršti, kad, sprendžianti Varpas nr. 8, 206 psl., kaikeršto. Čia pat pasakė, ką tuo momentu galvojo, ir tuo
Kukuliams įdaras galima pametė. Ji pradėjo po visas motinos "tinkamumą“, jos! na $2.50.
paruošti iš žalios ar virtos smukles valkiotis ir vyrų ieš- e lgesys praeityje nevisuo-j Aidas tarp dangoraižių,
pasibaigė. Žmonės, žinodami jo tokį tiesų, atvirą ir nuo
širdų būdą, nepykdavo ant jo net už gana karčią tiesą, Į Goldą Mcir, 71 m. amL neseniai mėsos, lašinių, skerdienos koti. Grįždavo namo antrą met įrodo“, kad ji nėra tin- romanas, parašė D. Nendrė,
pakaitintą pusdubenį ir už- ir trečią valandą ryto. Jų karna (unfit) motina tuo 365 psl., kaina $5.
pasakytą į akis.
mirusio Izraelio ministro pir
,
atlaikų, varškės.
gyvenimas pasida ė nebe?-j laiku, kai šis klausimas yra
Štai vienas mažas epizodėlis, papasakotas artistės P. mininko Eshkolio įpėdinė.
Asmenų, dievybių ir did
Mero* įdaras: Mėsa (ža- manomas. Galų gale priėj’o keliamas.
Pinkauskaitės, kuris, man rodos, gana ryškiai charakterivyrių
VARDYNAS, surinko
J lia ar virta) sumalama ir, prie skyrybų.
Tamstų buvusi marti, ma.
suojs Vaižgantą kaip žmongų. Eina ji kartą gatve ir ma
i pridėjus taukuose paspirgin- Nors ji vaikų niekuomet tyt. labai .blogai elgiasi ne Anis Rūkas, 89 psl., kaina
to: iš priešingos pusės artėja Vaižgantas. Žingsniuoja
i tų svogūnų, pagal skonį nežiūrėjo, bet užsispyrė,’tik savo privatiniame gyve- $3.00.
galvąnuleidęs ir nuolat taiso savo katiliuką (jie Visą laiką
! druskos, įpylus truputį sul- kad vaikai turi būti fcu ja. nimc., bet ir vaikų atžvilgiu.
nešiojo nelabai madingo fasono, gerokai panešiotą kati
11 i nio. išmįakoma.
Matyti, ji norėjo daugiau pi- Tamštą sakai. į;ad vaikai
lėlį), — tai dviem pirštais iš priešakio ^akMia. tai, kiek
KĄ LAUMĖS LEME
Ijūųumų yžąbaa 5 uncijos nigu gauti iš savo vyro — turėjo patys pasigaminti valpaėjėjęs, vėl jį iš užpakalio užsimaukia ant kaktos.
lašinių JUpiaitstoma spirgu vaikų tėvo. Mūsų sūnus tu- gį ir drabuži pasitaisyti. Aš
Tai rašytojos Petronėlės
"Žiūriu ir spėlioju. — pasakoja P. Pinkauskaitė, —
čiais, apibarstoma pipirais rėjo advokatą, bet teismas nežinau, kokio amžiaus yra
ką jis su tuo savo katiliuku Išdarinėja. Prieinu arčiau, pa
(galima pridėti smulkiai su- vistiek vaikus priteisė mo- Tamstos vaikaičiai. Jei jų Orintaitės parašyti atsimink
apie žymiąją poetę Sa
piaustyto rūkyto kumpio ar tinai.
sisveikinu ir klausiu: "Kam tamsta tą savo katilėlį ka
motina būtų dirbusi, toks jų mai
lomėją
Nėrį, tiek daug kal
ba riebaluose paspirgintų
muoji?“ O jis tik ranka numojo ir. sako: "Tai vis tie par
Po to įvyko tokie dalykai, valgio pasigaminimas ir
' juodos duonos gabaliukų) ir apie kuriuos net gėda rašyti, drabužio pasitaisymas ga- bų sukėlusią ir šiame žemy
mazonai“. — „Kokie parmazonai?“ klausiu. — "Nagi
išmaišoma.
Mūsų buvuši marti pasidarė lėtu jiems išeiti į naudą, ne, 224 pusi., kaina $3.
bankininkai. Vieniems jaunvedžiams pažiravom vekse
Varškės įdaras: Imama vieša paleistuvė, gerdama, Tačiau, jei ių motina nežiūKnygą išleido Chicagos
lį (pradžioje gyvenimo juk reikėjo padėti), o jie, vaikai,
1
svar
as
varškės.
Ji
gerai
ištrivalkiodamasi po karčiamas rėjo todėl, kad ji buvo už IJetuvių Literatūros Dr-ja,
nesugebėjo laiku išpirkti. Tai tie parmazonai ėmė ir už
į narna ir sumaišoma su įmuš ir kas rakti turėdama savo imta savo "malonumais“, ii lengvai skaitoma, pradė
protestavo tą mano vekselį. Galėjo gi perspėti, būčiau
tu kiaušiniu. Su varškės įda- bute kita vvrą. Vaikai skus. toks jos elgesys bus priima. jęs ją norėsi ir baigti.
kaip nors sukrapštęs ir išpirkęs, o dabar sutrefnino mano Mary Sirhanienė, Los Angeles n, įprasta daryti apskritus
davosi mums ir savo tėvui, mas dėmesin. Tai rodo, kad
parašą. Kol aš viską sutvarkysiu, kol įsigalės mano para teisme teisiamojo Sirhano B. J didžkukulius. Išvirus juos kad jiems esą labai nemalo- ji buvo ne tik prasta žmona,
DOVANA MOŠŲ
šas, aš niekam kitam negalėsiu pasirašyti..?*
Sirhano motina. Jos sūnus kalti- geriau tinka užpilti sviestu nu gyventi pas motiną.
bet ir netinkama motina.
Kitą kartą P. Pinkauskaitė, atėjusi į repeticiją, juok namas nužudęs Kennedį.
į su grietine.
MAŽIESIEMS
Sūnus, pąsitaręs su savo
Kitas reikalas, kuris bus
damasi papasakojo, kaip ją vakar Vaižgantas vos neapadąųkdtu; vi) .kreipėsi i t?įs- teismo svarstomas, bus šis:
vesdfoęs su Baliu Sruoga. Mat juodu su Sruoga buvę liu
18? ‘ RSAįj%uvo' didęįislai- ta motina yra tiek pasi Mvsų skurdi literatūra
tat,,.
dininkais dailininko Jomanto vestuvėse. Vaižgantas* už
teptas. S’&naūs' advokatas keitusi ir "pasitaisiusi“, kad mažiesiems praturtėjo nau
pal|tfetčkiWynų, kurie pa- jos elgesys praeity turi būti ju leidiniu. Tai Danutės
baigęs reikalingas ceremonijas su Jomantais, krėiijėšUj bet nefeusiprotėjai, tai eik ‘sau. ^Dabar aš važiuosiu su
ojo teismui, kas daro-’ jai "atleistas“, ir. ar spren ’tfindokienėt knygelė
Sruogą:
čia.
— Duok žiedus!
Atsisėdo į mašiną su jaunaisiais ir nuvažiavo. O Sruo ši pas mūsų buvusią marčią, džiant iš visko, ji dabar ne ’ "BALTOSIOS PELYTES
sugebės, bet ir norės tin-J
— Ką, ką? — nesusigaudo Sruoga.
gai — kaip nori, — važiuok kita mašina, arba kulniuok Šį kartą teismas priteisė vai- tik
kamai
žiūrėti savo vaikus.)
I MeNULl‘
kus tėvui, mūsų sūnui.
— Sakau, duok žiedus!
pėsčias.
Tada aš mečiau savo dar Teismas norės žinoti, ar jos; Jo* kaina $1.50. Pa*kuSruoga tik pečiais trauko, rankomis skėsčioja. Tumas
Niekuomet niekas nebuvo tikras, kad Vaižgantas ne- bą ir padėjau sūnui vaikus antrasis vyras nori ir yra pa- bėkit pradžiuginti tavo vainumojo ranka, apsisuko ir nuėjo į zakristiją. Persirengęs iškrės kokio nors pokšto. Bet užtat ir kiti leisdavo sau su -„^nti Viskas ėio «>rai nėr siruošęs tuos vaikus priimti ku*. nupirkite jiem* tą Imyatėjo prie mašinos ir sako Sruogai:
Sruogai:
•fnn naumlrauti
1 dvejus metus. Dabar prieš ir su jais tinkamai elgtis, gėlę. Ji gaunama ir Keleivio
juo
pajuokauti.
—Norėjau, pani, šia proga ir tave padaryti laimingu,
(Bus daugiau)
keletą savaičių gavome laiš- Jei Tamstos vaikaičiai ne- įstaigojeKlausima*

Šeimininkėms

Ką tik gavome:

LEMS, sa BOSTON

Nr. 11, 1969 m. Huyu 12 d.
žienė. V. Senuta, P. Tarnulevičius, X ir X.
,

Vietinės žinios
S*SSSOSSeSS«SSS*S*SMSSSSSSMese*^Sse*seSSSS0Mas«eSSSS*SSSS*aSSSa

A. ir J. Starinskai $20.
Po $15: A. ir A. Januškos,
Ir šiemet bostoniečiai Lie. S. ir E. Šmitai,
tuvos nepriklausomybės atPf> $10: S. Augonis, H.
statymo paskelbimo 51-rių Čepas, B. ir A. Monkevičiai,
metų sukakties proga Lietu- P. Pauliukonis, A. ir J. Šilivos laisvinimo reikalams pa- mai.
aukojo nemažą sumą.
I K. Šimonis $5.
Vietos inžinieriai yra praPačiame minėjime ir po
tę ta proga aukas rinkti sa- jo aukojo Altui:
vo susirinkime ir minėjimo
So. Bostono Lietuvių Pi
ruetu jas įteikti. Tą jię pada-, įj^jų Dr-ja $50.
rė ir šiemet. Viso labo jie su-1 Po $25: G. ir A. Stapulio(lėjo $1.142. Iš tos sumos n^i, Lietuvių Darbininkų
Amerikos Lietuvių Tarybai Dr-jos Bostono kuopa. San$647. Vlikui $365. Lietuvių daros I apskritis, Sandaros
Fondui $105 ir šv. Antano 7 kuopa ir X.
gimnazijai $25.
p©
A ir 0 Bartašiūnai, St ir N. Januškos. V. ir
Inžinieriai aukojo
C.
Kazakaičiai, A. Keršulis.
Altui:
Po $15: A. ir J. JanuškePo $106: J. Mikalauskas, vičiai ir J. Sonda.
Br. Veitas ir R. Veitas.
M. ir P. Verbickai $14.
Br. Galinis $32.
J. Vembrė $12.
Po $25: J. Čereška, J.
Po $10: O. Apanavičienė,
Dabrila, V. Izbickas, A.
A. Andriušienė, kun. A.
Lapšys ir J. Kasys.
Po $20: R. Budreika, K. Baltrušūnas. P. Bliumas, L.
Baranauskienė, M. BalukoNenortas ir V. Senuta.
Po $15: E. Cibas, A. Šku nienė, A. Čaplikas. D. Gied
raitis, M. ir H. Gineičiai, J.
dzinskas.
Po $10: J. Dačys, J. Kris- Grigalus, O. Ivaškienė, V.
čiukaitis, A. Kriščiūnas, AL Ivanauskienė, P. JuozapaiKriščiūnas, A. Zikas, L Ru- tienė, V. Jankus, Fl. Kasperienė, M. ir A. Kairiai. St.
džiūnas ir A. Treinys.
Kiliulis, J. Leščinskienė. V.
K. Devenis $5.
ir J. Lendraičiai, A. LabucYllv":
r tv« • ’kaitė»
Lingfe, K. Merkis,
’J* yaT
V. Morkvėnas, B. Mickevi$40, A. Girnius $35, J. Gim-, ^jyg p jr j, Navazelskiai,
$30.
J P. Paliulis. M. Petrauskienė,
o P° .$2°: 2’ ¥,1C j0?*8,* J’ V. ir E. Rastoniai, Pr. ir E.
.lasams^ A. Škudzinskas,, Račkauskai, St. Rackevičius,
J. Kasys ir V. Žiaugra,
Į Ir. Sirutavičienė, E. ir V. SiPo $20: K. Barimas ir Br. manavičiai. G. Simonaitis,
Makaitis.
O. ir A Šležai, SLA 328 kp..
J. vaicjurgis $15.
L. Socialdemokratų S-gos
Po $10: A. Treinys, A. Zi- kuopa, A. Tamošiūnas. J.
kas ir L. Rudžiūnas.
Tuinila, J. Ulpienė, A. VaLietuvių Fondui:
kauzienė, E. ir J. Valiuko
niai, K. Vasiliauskas, P.
E. Manomaitis $30.
Po $25: Z. Gavelis ir J. Vaičaitis, B, Vizbarienė, A
Kuncaitis.
Young. neišskaitoma pavarPo $10: R. Kalvaitis ir V. f dė, V. Andriukonis.
$6.59 aukojo X.
Eikinas.
K. Devenis $5.
Po $6: A. ir E. Bajerčiai
ir
J.
Venckus.
Šv. Antano gimnazijai
Po $5: J. Adamkevičius,
J. Stašaitis $25.
A. Antanavičienė. O. AndAmerikos Lietuvių
riuMonienė, J. Arlauskienė,
nes S-gos skyrius iš savo na
K. Aukštikalnis, I. Baškienė,
rių surinko ir įnešė Altuf B. Babrauskienė, S. A. Bal
$140 ir Vlikui $75. iš viso tutis. M. Bichnevičius. B. ir
$215.
K. Bačanskai, A. BardausAltui aukojo:
kas. T. Beniušienė, Pr. Bud
P. Ambraziejus $15, Al. rys, P. Brazaitis, Br. Cleve
landienė, J. Cegis, P. četGriauzdė $12.
Po $10: P. Ausiejua, A. kauakas, K. Dūda, J. Dūda,
Andriulionis. E. Cibas, J. J. Davalga, S. Durickas, Fel.
Rentelis, S. Santvaras, A. Grendalytė. A. Gustaitis, St.
Vilėniškis, J. Vasiliauskas, Griežė-Jurgelevičius, D. L
Vaškienė, J. Juciūtė, J. ir L.
L. Lendraitis.
Jašinskai,
Pr. Jakutienė. B.
Po $5: Br. Bajerčius, J,
Bakšys, K. Adomavičius, Br. Januškevičius. A. Kaman
Veitas. B. Utenis, M. Mano tauskas, F. Karosienė, R. ir
B. Karosai. S. Kontautas, B.
maitis.
Kriščiukaitienė, T. KuprieJ. Kasmauskas $3.
nė, J. Lekys, R. Leščinskas,
Vlikui:
V. Mačiulienė, J. ir A. Ma
Po $10: T. Janukėnas, J. žeikos, S. Michelsonas, P. ir
Kapočius. J. Liutkonia, A. J. Morkelioniai, O. ir P. NiMatjoška, VI. Mickūnas, Pr. kobkiai, A. ir O. Nevieros
Mučinskas.
Seimą Petružis, J. Petraus
Po $5: A. Bačiulis. V. Iz- kas, A Petronis, A. Puskebickas, A. Lileikis, J. Viz palaitia. V. Rupšys, SLA
baras.
365 kuopa. T. Stankūnaitė,
Ateitininkai Tautos Fon adv. A. Shallna, K. Šimė
dui surinko $125. Aukojo: nas, L Švelnis, A. šarka, K.
ir S. Vaičiai, R. Veitoitė, K.
Inž. J. Kuodis $25.
Vilutis,
M. Vaitkevičienė, J
Po $10: inž. T. Aleksonis,
d r. J. Girnius, A. Juknevi Valentukevičius, E. ir V.
čius, dr. P. Kaladė, V. KuL Vizgirdos, Alekas M.. Iza
bokas. A. Kruopia, A. Ma- belė K.. M. Yahnokienė, P.
Žiulis, dr. J. Navickas, J.i Bičkus ir X.
Po $3: S. Galdikienė, kun.
Strazdas.
Po $5: A. Keturakis ir R. A. Janiūnas, K. Masiuliėnė
ir D.N.
Petronienė.
Po $2: F. Eidukonis, O.
Tautos Fondo įgaliotinis
Girnienš,
E. Uterienė, M. RA. Januška surinko T<
I jinienė, AJ., J. MatjoškieFondai $130. Aukojo:
į
nė, J. Navickienė, M. MatuBaltic Realty $25.
BOSTONIEČIŲ AUKOS

I

Koyo

_ ,

P. BlalcutUi

,,

Poalapto lėpBntdS

Kovo 28-30 d. Tautinės
namuose grafikos paro^a — darbai iš Vilniaus
ir Paryžiaus. Ruošia neolituanai ir santariečiai.
• • *

.. i S-gos

Ekskursijos į Lietuvą

8 d. mirė Povilas,
Dar kelios dešimtys au.: sukutis. Velionis gimęs
kojo po $1 ir mažiau.
1888 m. liepos 18 d. BeržėBIRŽELIO 3 dieną (registracija baigiasi balandžio 25 d.)
Iš viso Vasario 16 proga nuošė, Šiaulių apskr., nuo
Altui suaukota $1,951.85. jaunystės dienų dirbo LietuLIEPOS 13 dieną (rebistracija baigiasi birželio 10 d.)
Balandžio 13 d. So. Bosto
Vlikui $440, Tautos Fondmiv<* pašto įrtaiROse, paskuti&•j** L
’
*T
s.
$255, Lietuvių Fondtįjį^toteius 16 melų buvo Pa- nu Į^ętuyįų Pil. Dr-jęs saKAINA
lietuvių para
pranciškofrų gtmnaz^SBHvėžio pašto viršininko paviso
$2į77(h85.
jas. Komunistams už- pijos ehevo metinis koncer įskaityta kelionė lėktuvu — pirmos klasės viešbuči^i'su maisto.
v
j
i-plūstant antrą kaitą Lietu tas.
• • •
Grupių dydis ribotas — nesivėluukite!
kas dar negalėjo aukoti,
pasišalino į Vokietiją, o
gali savo auką įduoti Kelei iš ten 1950 m. atvyko į Bos
Balandžio 13 d. Margučio
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į
vio administracijai, kuri ją toną.
popietė vaikams skautų
pasiųs, kam ji skilta.
Peniai mažame giminių' būkle (So. Bostono Lietuvių
rately jis atšventė savo 80 Į Pil. Dr-jos namuose), ren- TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
. amžiaus ir 50 m. vedybinio gia Senųjų Lapinų Skautų
390 West Broadway
Britų ii South Bostono
gyvenimo sukaktį.
Būrelis.
SenU Boatoa, Maaa. 02127
pasitraukimo minėjimas

Jau buvo rašyta, kad sek
madienį. kovo 16 d. 4 vai.
Sandaros salėje po Sanda
ros 7 kuopos susirinkimo jo
dalyviai bus pavaišinti ka
vute. čia norime štai ką pa
pildyti.
Kadangi tai vyksta britų
iš So. Bostono pasitrauki
mo išvakarėse, tai šeiminin
kės sumanė pavaišinti visus
geriau, negu buvo pirma ža
dėjusios: bus įvairių valgių
ir gėrimų. Kiekvienas galės
gauti, ko norės. Povilas,
kaip paprastai, gros šokiam.

Jis jau seniai skundėsi
širdimi, o paskutiniuoju laiBalandžio 20 d. So. Bosku sveikatai dar labiau pa-! tono Lietuviu Piliečių Dr-jos
šlijus. dr. A. Krisiukėno bu- OI aukšto salėje L. V. S-go«
vo vasario 29 d. paguldytas Ramovės muzikos ir dainų
New England ligoninėje, kur vakaras.
• • •
kovo 8 d. naktį ir užmigo
Gegužės 3-4 dienom Tau
amžinu miegu.
tinės
S-gos namuose V. Ra
PalaidotaskoVo 11 d. Forest Hills kapinėse, dalyvau to kūrinių paroda, kurią ren
jant kun. P. Dagiui ir nema gia Bostono Skaučių Židi
nys.
žam tautiečių būriui.
• • •
Velionis paliko liūdinčią
Gegužės 11 d., sekmadie
žmoną Oną, dukrą Ireną ni. 3 vai. popiet — Bostono
Manomaitienę. žentą ir tris. Lietuviu Dramos Sambūrio
vaikaičius. Jiems reiškiame 3pektaklis Lietuvių Piliečių
gilią užuojautą.
D-jos salėje.

Dar kartą kviečiame vi
Bostono
sus, jaunus ir senus, ateiti ir
ĮRENGIMU KALENDOMIS
P ar d uodą
kartu linksmai praleisti lai.
Kovo 14 d. 8:30 vai.
ką.
vak.
Baltų dr-jos III-sis kon
1968 metų
Sandaros 7 kuopos valdyba
certas. Programą atlieka
solistė Daiva Mongirdaitė. Singerio „zigzag“
• • »
Iškilmingo keltuvo
Kovo 16 d. V. ir S. Minkų siuvamoji malins]
atidarymo komitetas
radijo Talentų popietė So. mažai vartota, siuva sagą kil
Bostono Lietuvių Piliečių pas, visokias siūles suknelėms
So. Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos salėje.
ir gražius itoiuvinėjimus, nerei
• o o
Dr-ja, kaip žinoma, savo ke
kalinga priedą.
turių aukštų (su rūsiu penKovo 23 d. So. Bostono
Penkerią metą garantija da
kių) name įrengė keltuvą.) Lietuvių Piliečių Drujos saJo
iškilmingo atidarymo ■ jėje bus tradicinė Kaziuko lims. Kaina $54.80 arba mokėti
banketas bus gegužės 18 d. • mUge. kurią rengia Baltijos kas mėnuo po $5.80.
Telefonuoti iki 9 vai. vakaro
Valdyba jau sudarė jo ko-: ir Žalgirio skautų tuntai
•
•
•
mitetą šitokios sudėties: pir-|
-----telefonu 762-9031.
mininkas Stasys Drevinskas, j
reklamų komisija — G. Ka-į
rosas. R. Leščinskas, E. Ket-j MSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSeSSSSSSSSSSSSSSSSSMSSSSSSSSMSeMSSMSSSaaM
virtis, S. Griganavičius,
Švelnis. A. Druzdis. Skelbi-;
mams rinkti įgaliotinis F.'
LIETUVIŠKŲ RADIJO PROGRAMŲ
Zaleskas.
į

Bilietų komisija: A. And
riulionis, J. šilalis, J. Lubi-į
nas. J. Markelonis, P. Mu-;
činskas, A. Keturakis ir H.
Čepas.

35 metų sukakties

Talentų popiete

Kvietimais, priėmimu ir
programa rūpinsis adv. Jo
nas Grigalus, O Ivaškienė ir
A. Matjoška.

gražuolės

SJE-Gb

Bostono Lietuvių Dr«

Lithuania

of

N. E.“

641 E Brondvrny

□ Krosnie* aptarnavimas
O Automatinis ipilimas
O Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas
Skambinkite

268-4662
The Rosengard

Clinic
MB Wost Broaduray
(Tarp E ir F gatvių)
South Boston, Mass. 02127
Dr. David E. Rosengard ų profesijos bsndradar.

biai pransia, kad Rosengardo klinikoj atidarytas

dantų skyrius
Jis aprūpintas naujausiais įrankiais ir Rentgeno

aparatu, kad būtų galima vaikams ir suaugusiems
pagalbą suteikti greitai ir be skausmo ir apsaugoti
nuo priešlaikinių dantų ligų. Dantų skyrius atida

rytas ir vakarais, neišskyrus trečiadienio ir šešta
dienio. Jame dirbę prityrę dantų gydytojai, dan

tų higienistas ir dantų technikai.

kai įrengtos

akims tirti ir akiniams pririnkti.

Kalbama lietuviškai
šį sekmadienį, kovo 16 dieną,

j

Susitarti telefonu 268-1500

4 vai. popiet

So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr-jos III-jo aukšto
auditorijoje.

ft.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

,1,'

PROGRAMA:

Nepriklausoma

Worcesterio Lietuviu Meno Mėgėją Ratelio penketukas,
vadovaujamas Vinco Burdulio.

įvairūs talentai ir Lietuvią tautinią tokią grupė, vado
vaujama Onos Ivnikienės.
įtafcją varžybos se dovaa

Gražuolės Reginos Balįkaitės pristatymas,
tokiai iki 11 vai. vak., grojant Smito tokią orkestrui.
Skauto lietuviški valgiai — dešros, kugelis, pyragai ir
kiti skanumynai. Taurūs gėrimai.

i

LIETUVA

kas savaitę duoda poli tinas, kultūrines ir visuomenines spžvalgas, mokslo žinias, moderną sveikatos skyrių, kino nau

jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus
vaizduojančiu! gyvenimą

| trečiąjį aukštą užveš elevatorius, tai nereikės lipti,
įžanga: suaugusieai $2, pensininkam $1, vaikam $0.50.
Visus maloniai kviečia atsilankyti
Steponas Ir Valentine Minkai

MeeeesssvsesusssmssssMsssssssssssssssssssssssssssvsessessse******

Lietuvoj*

labu* daug aktualią

iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.
Naujiems

Gegužės 11 d. Bostono L.
Dramos Sambūris rengiasi
pastatyti porą vienmeiksmių
veikalų. Spektaklis įvyks
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos 01 aukšto salėje.

02127

aktų skyrius

f: Si <

Banketo proga bus išleis,
tas gražus reklaminis leidi
nys. Jo visas puslapis—$40.
pusė puslapio — $20, ket
virtadalis — $10. Be to. da
vusiųjų leidiniui skelbimus
asmenų ir firmų vardai bus
sekmadieniais įaškefbti per
Bfn
Lietuvių radijo valdtt^
n r:

HMiss

; SL-

šis banketas nuo kitų skir*
sis tuo, kad į jį bus pakvies
ta aukštų Bostono miesto
pareigūnų.

n?

N & T OIL CO.. Ine.

Taip pat atidai

Bilietų kaina $7 asmeniui.
Atėję į banketą gaus po 2
bilietėlius, už kuriuos gaus
iš viršutinės lentynos po du
stikleliu. Nuo 5 iki 6 vai.
vak. susipažinimo valanda
—eoektail hour, 6 vai. vaka
rienė.

-ti< |

Telefonas: 28M764

prenumeratoriams visus metus laikraštis

siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $6.60.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA

1711

LIETUVA

Nr. II, 1969 m. kovo 12 d.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Poslapis iRunfiš

MMMMMNNMMNMVN

tHHHH

L. Bendruomenės valdybų naują apylinkės valdybą ir

juos pristato metiniame LB
susirinkime. Susirinkime at
siradus papildomų kandida
tų. jie jungiami į bendrą są
rašą, ir tuomet iš jų balsavi
mo keliu renkama apylinkės
valdyba.

Vietines žinios

daugiausia dirbdamas su)
Sandariečių aukos
Atžalyno vaidintojų trupe i
.naudai ir Altui
subatvakary
Hanau liet. stovykloj. Ame-;
rikoj eilę veikalų jis pašta-’ Sandaros I-sios apskrities
Kaip grožinėj literatūroj, tė Chicagoje ir New Yorke. suvažiavimas po $25 paskydailėj bei kituose menuose, Savo teatrinėj veikloj Vyt. r® Keleiviui, Sandarai ir Altaip ir teatro mene mūsų Valiukas pasižymėjo dideliu tui. Į naują valdybą išrinkti
dienom gausu ieškojimų, ne kruopštumu ir menine kul-r worcesteriečiai.
rimo ir net sąmyšio. Kultū- i tūra. Pragyvenimą jis pel-1
Teatras Kultūriniame

Šių metų kovo 5 d. Lietu*
vių Piliečių Dr-jos patalpo
se So. Bostone, dalyvaujant
i LB Tarybos pirmininkui J.
Dr. A. Geručio paskaita Kapočiui, įvyko Bostono aKaziuko mugė
"-0“’ ** ™utiko6 »-įDaoi. ŪA
! pygardos ir apylinkės val- Taip pat nutarta parašyti
J. Mikalauskui
Diplomatas, ką tik išėju-j dybų posėdis, kuriame buvo ir išsiuntinėti visiems tau
So. Bostono Lietuvių Pi
. ,
”T -.v
• ..
’ svarstoma apylinkės ^ldy- tiečiams atsišaukimo formos skirt, mndeinajam teatru^ Kultūrinių subatvakarių!.
liečių Dr-jos III aukšte sek sios
knygos Lithuama įerinkimų reikataii-:
j kov* į tomistines Mokyklos Tėvų
laiškas, nurodant jiems jų kuns Bostono lietuvių pa- lengėjai
madieni. kovo 23 d., Bostono
Visiems yra gerai žinoma, pareigas, ir prašant, kad L. .engimuose dar nebuvo kiek 15 d Kult subatvaka,.j at., Komitetas dėkoja rnz. Jonu.
skautai ii* skautės ruošia sa daktorius dr. A. Gerutis atsilankys gausus būrys Bos-1 Mtkalauskut, .kuns u vievo tradicinę Kaziuko mugę. vyksta iš Šveicarijos ir ko- kad dauS tautiečių nenori Bendruomenei kreipiantis platėliau apta. ta.,
, „
, „ „
aktingiau įsijungti į LB veik- valdybos sudarymo reikalu,
Teatnu skintas Kult. su-į tono lietuvių, kuriems rūpi i nleI^s’ 11 kitiems paaukojo
Mugė atidaroma 12 vai.
vo
20
d.
4
vai.
vak.
So.
Bos-;
įeiti į valdybos sudėtį ir jie sutiktų bent vieneriems batvakaris jna rengiamas kultūros dalykai, o jų tarpe' P® ’20'
dienos, o pietų pradžia 1 vai.
1
Ir šiais metais skautinin tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa- šiek tiek daugiau laiko skir- metams įsijungti į šios or š. m. kovo 15 d. 7 vai. 30 įr teatro menas.
. .
, .
T ti lietuviškai veiklai. Daž- ganizacijos darbą.
min. vak. ALTS-gos namuo
Parduota 10 paveikslų
ke Paulina Kalvaitienė su ...
leje skaitys paskaitą. Ją nai mes matome valdyboje
A.Š.
se,
484
E.
4th
St.,
So.
Bosto

savo garsiaisiais artistais“,
Mieloms šeimininkėms
Arch. Jurgio Okunie me
j ne. Mass. Vakaro prelegen
mugėje stato vaidinimą vai-; rengia Lietuvių Bendruome- tuos pačius asmenis, ir atro
no
parodą kovo 1-2 dienom
Tos. kurios norėtų pado, kad lietuviškos bendruo V. Izbicko paskaita bus
tas bus žinomas mūsų dra remti
kams, pavadintą "Gėlių ka ne.
seniausias radijo pro. j aplankė apie 120 žmonių ir
menės darbas yra tik kelio
mos teatro aktorius ir rėžiXT . ....*.- o,inim:_bn m ««v<uuebi VaJn
ralija“. Vaidinimo pradžia
siel ius Vytautas Valiukas iš Sramas N- Anglijoje jų 35 į nupirko 10 paveikslų. Kaip
likos
asmenų,
o
ne
visų
tau

vėliau
3:30 vai. popiet.
biei u- vyia tas v
aas iš
sukakties proga, prašo-: jau buvo rašyta, tas paja\ew Haveno, Conn. Jo pa. , j .p °
T
tnL
Mugėje bus daug Įvairių Lenkijoje mirė veterinarijos tiečių reikalas. Nevisi tautie.
skaitos tema: Partabo. .oi. mos iškepti kugelio, tortų, mas J Okums apdavė BosInž.
Vytauto
Izbicko
ko

,
-r•
čiai
nori
suprasti,
kad
šiai
gėrybių ir gražių skautų bei
tono lituanistinei mokyklai.
gyd. K. Trumpis
. didžiai mūsy lietuvybės iš- vo 30 d. numatyta paskaita dabartinį teatrą. Po paskai- RončkH’ krUSt!* Y kas
skaučių dirbinių. Jūsų lauks
,VT asario
• 2o
o- d.
j
t
i •• • i■ laikymo
visi atsa- dėl galimos jo tuo metu ke tos laukiama paklausimų ir liaH?iaikl?nai seka® lr na*
geriausių virėjų . paruošti
Lenkijoje
kjn< jr idėjai
reJikavra
įin^_
Prašo pataisyti
lionės į užsienį atidedama diskusiiu. Be to Vyt. Valiu- nestl. i Talentų popietę sek-.
pietūs, toliais ir pyragais mirė ilgametis Mažeikių ka,^
g gal. vėlesniam laikui.
kas pasirodys ir kaip dailio- padienį, kovo 16 d. 4_val.Į Keleivio nr. 9 buvo paro
apkrauti stalai, veiks baras.
I
jo
žodžio skaitytojas. Jis ‘
Batonosyta. kad Juozas Šilimas,
Be to, bus įvairios loteri.
vos.išmeskime tą negarbin.
jos ir kitokios prašmatny- jikęs ten liūdinčią žmonąPE- F?.lr
TegU Zikai turi Algirdą-Tomą paskaitys Juliau. Kaupo erų Dr-jos III aukšto salėj e. kuris su žmona Liet. FonPas&ką apie Arlekino meilę.
Atsiminkite, kad } salę J dan jmoKėjo $200, buvo Ra.
T* leną ir dukterį Mariją su šei-, 1į1U?!n.S
,
• apSkr. sekretorius, o
Algirdo ir Dalios Zikų sū Vvt. Valiukas, kaip akto- da^ar Jums jau nebereikes,
Skautai ir skautes visus
Bostone dukteri Irena Posėdyje nutarta, kad parius.
išgarsėjo
dar
Lietuvoj
kpti,
ne
®
>
’
ra
Įrengtas
keltu!
tikrųjų
jis buvęs valsčiaus
kviečia atsilankyti, skaniai Galiniene <u šeima
skutinieji 3 apylinkės valdy- nų kovo 2 d. pakrikštijo Alir pigiai pavalgyti ir maloę
’
bos pirmininkai, baigiantis girdo-Tomo vardais. Krikšto neramiais prieškario ir karo vas' kuriuo galima pasikelti.• geltonus. Jo žmona buvuSteponas ir Valentina
si ne Rudavičiūtė, bet RadaJoms reiškiame gilią už apylinkės valdybos kaden tėvai buvo Aurelija Palubec- metais. Režisūros darbą
niai praleisti laiką.
į jis pradėjo dar Vokietijoje/
Minkai
vičiūtė.
cijai, suranda kandidatus į . kaitė ir Stasys Zikas.
Įėjimas nemokamas. \ uojautą.

Žiūrėkite, ką jūsų “senos mados“ šeimos bankas duoda
• Nuo įdėjimo dienos
• Be įspėjimo iš anksto
• Kas mėnuo priskaitoma

• Už visus indėlius moka

5
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• Pilnas draudimas — Bankas veikia 105-tuosius metus
Nuošimčiai nurašomi nuo Mass. mokesčių

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS
460 West Broadvray,, South Boston. Mass.
Skambinkite 268-2500
sąskaitai atidaryti nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. popiet
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbes kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai.
Turtas (Assets) virš $132.000.000

A. i. NAMAKSY

Išnuomoja

Išnuomojamas gražus 4 kam
Real Estete A Insurance ! barių
(ir vieno vasarinio) butas
prie
Ashmont
stoties. Dorches321 County Club Rd
Newton Centre, Mass. 02159
Tel. 332-2645

; tery. suaugusiems žmonėms —
vienam ar porai.
Kreiptis į Keleivio administracija.
(11)

ę

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje, 1
lupuau popierius ir uusau
vieaą, są pataisyti reikia.
Į:
Naudoju tik geriausią
medžiagą.

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO
IŠTAIGA

JONAS STAR1NSKAS
220 Savia Hiil Avė
Dorchester, Mase.
TaL CO 5-5854

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

The Apothecary

B

LIETUVIŠKA TIKKA VAISTINE
TfatdMtiuuM tiktai vaistas, išpiloome gydytoją rs
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

M nik vaistą — tikit į BetuvUką vaistini,
Sav. Emaauet L Rueengard, B. S., Beg. Pharm.

882 s W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6Wf'
Nne 9 raL ryte iki 8 vaL v„ išskyrus tveatadieaiaa ir

Plood Sųuare
Uardivare Co.
SavaUBSaa N. J. aLBkNa

S» EAST BRUAUUAl
SULTH BO81ON, MASB.
TELEFONAS AN 8-414S
Sanjamin Moore Datai
Popieroe SiaooBia

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

SOMlaa laagama

VisoKM reikmenys namai
Reikmenys plumberiama
visokie eelettes daiktai

t—

-----

Globė Parcel Service, Ine.

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

ATLAS PARCELS CO.
Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio
ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak
Vakarais iš anksto susitarus
447 BR0ADWAY
South Boston. Mana

Tai veltui

•eeeeemumemneK
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd\
(RUDOKIUTfi)
OPTOMETRISTt
„
Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BROADWAT
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis * Co.
—JEWELERS—

rnetamai
*tapastin<ai taisome laikrodžio*
Uodus, papuotehm

37» W. BROADWAY
SOUTH BOSTON
Td AN 8-4649
/omoeoosoMOOSoseosooooooooesr

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių
draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
596 Uroadtvay
So. Boston, Mass. 02127
TeL AN 8 1761

Nums 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 byraerįjpagerinti Texaco’s Flame
Boosterių, nauju mokslinių liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali pėtfidhiti iki 12%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj muš pašaukite.

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

GE 6 1204

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604
Tet. 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio sii
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie.
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 svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.
Vedėjas A. Schyrinski

Imkit ir skaitykit
Kipro Bielinio

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone u
Darbo vabndou:

Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

9—-5
9— 7
8—12

390 W. Broadvray
S» Boston, Mase. 02127
Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldoaa Adomonis

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

16B Milbury St

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORPĮVAIRIAUSIAS dovanas

WORCESTERt MASS.

TeL SW 8-2868
yra vienintele oficiali

ištak

ia

U BOSTONO I LIETUVĄ

ir Intus Rusijos

i»W<

Pristatymas greitas ir
sritis. Čia kaigarantantes
. .-t, y
- — —
lietuvnasi,
petarnauTERORO IR VERGUOt
greitai ir sąžiningai. Atidaryta darbo disnomis
IMPERIJA SOVIETŲ
Siuntiniai nueina greitai W nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.
o šeštadieniais
RUSIJA
tvarkingai.
ano
8
vaL
ryto dn 2 vat p.p.
Čia galima gauti {vairiam
knygą

Joje smulkiai aprašyta
tos vergų stovyklos, kuriose
bolševikinio teroro sistema,
kentėjo ir žuvo mūsų
broliai, seserys, giminės ii
draugai. Knygos kaina —
75 centai.

šių importuotų ir vietinis
gamybos medžiagų ir Idtų
daiktų, tinkamų
labai

So. Boston, Mass. 02127

Vedėja B. Sviklieoe

Vedėjas J. Vaičaitis

331 W. Broadvray

TaL 268-0068

