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Konnnistq gaivu jau barasi

25.000 JAV kario greitai
sugrįš iš Vietnamo

Naslms ssvažiavine
Sovietai kaltina Kiniją, kad ii ruošiasi atominiam
karui prie Sov, Sąjungą, o vakariečių komunistų vadai
prikišo sovietanm MlidlmVakijon okupaciją.

Prezidentai Nixonas ir Thieu suderino savo nuomones
ir padarė eilę bendrų nutarimų. Ateitis parodys, kiek jie
bus reikšmingi karui ir taikau

Po didelių pastangų so komunikatuose šie nesutari
Su dideliu pasaulio dėme-, kiti P. Vietnamo atstatymo
vietams vis dėlto pavyko į mai sovietų propagandos gal
siu laukti JAV prez. Nixono reikalai. Ta proga prez.
Maskvos konferenciją su bus gražiai užglostyti spe
ir P. Vietnamo prez. Thieu! Thieu prašė didesnės JAV
šaukti net 75 valstybių ko cialiai parinktais žodžiais,
pasitarimai Ramiojo vande- paramos vietnamiečių karimunistų partijų ar jų atskalų bet regėti ir girdėti faktai
nyno Midway saloje jau bai-' nėms jėgoms apginkluoti ir
atstovus. Tai buvo padaryta, pasiliks, kokie buvo.
gėsi. Apie jų tikslą ir būsi- išlavinti,
mus davinius buvo iš anksto žinoma, svarbiausias šio
i matyt, iš anksto pažadėjus
daug spėliota spaudos ii- po- pasitarimo rezultatas yra
suvažiavime nekelti tokių
litikų, bet šiandien jau žino- sprendimas išvesti 25,000
klausimų, ar bent aštriai ir Kinų-sovietų kalbos
ma, ir kas iš tikrųjų šių dvie- amerikiečių kariuomenės,
viešai jų nediskutuoti, ku
jų vadų ir jų patarėjų yra su- Tuo tikimasi padaryti teiriais vakariečių ir Maskvos ginklams žvangant
tarta. Tai išdėstyta bendra- į giamą įspūdį JĄV visuome- JAV naikintuvas U SS Frank E. Evans, kurio įgulą sudarė 273 asmens, karo manevruose susidūrė nuomonės griežtai skiriasi.
Kinų žinių agentūra pra
me jų komunikate ir dar pa- hei ir taip pat paveikti ska- su Australijos lėktuvnešiu Meibourne, buvo perkirstas ir paskendo. 2uvo 74 įgulos nariai. Dė Bet konferencijai prasidė
pildomai pasakyta žodžiu tinančiai Paryžiaus taikos
jus, sovietai negalėjo nepa neša, kad kiniečiai priėmė
spaudos atstovams.
derybas. Bet namie toks ma žiniam kampe to naikintuvo kapitonas Albert S. McLemore, kuris išliko gyvas.
sinaudoti tokia gera proga 3ovietų pasiūlymą susitikti
Pirmiausia abu preziden žo skaičiaus k^riuomeriės
viešai sumurdyti savo prie ir pasitarti, kaip išvengti pa
tai priėjo išvados, kad šiuo grąžinimas, sutartas įvykdy
šus ir bandyti kitų kompar sienio susidūrimų. Bet čia
tijų atstovus palenkti savo pat kiniečiai kaltina rusus,
metu jau galima- iš Vietna ti per 30 dienų, dar nesukė-;
mo ištraukti 25,000 ameri lė visuotinio džiaugsmo, nes
pusėn. Žinoma, tas žygis kad jų artilerija ir dabar apkiečių karių, nes Pietų Viet ten lieka dar daugiau nei
tuoj sukėlė didelį erzelį ir iaudanti Ussuri ginčijamą
išryškino komunistų vadų ir sritį, o, be to, rusai koncent
namo kariuomenė tiek su pusė miliono amerikiečių ka- j
ruoją kariuomenę 4,000 my
partijų nesutarimus.
stiprėjo ir modemizavosi, rių. Vargu tas veiksmas pa
lių ilgumo pasieny, Mongokad pati gali perimti dides skatins ir komunistus į nuo
Sovietų partijos bosas lijoje ir kitose strateginėse
nius karinius uždavinius laidas Paiyžiaus derybose.
L. Brežnevas čia tuoj smar
vykdyti. Nixonas pareiškė,' nes šis karių atitraukimas nė
kiai užpuolė Kiniją (kuri
Vakariečiai turi žinių,
kad bus galima ir daugiau! kiek nesusilpnins sąjungisuvažiavime neatstovauja kad ir kiniečiai nepaprastai
JAV karių grąžinti namo, ninku karinio pajėgumo P.
ma). kad si planuojanti sustiprino savo pasienį su
kai tik sąlygos tai leis daryli. Vietname.
prieš Sovietų Sąjungą ato
Sovietų S-ga. sukoncentruo
minį karą, ir įspėjo Mao dami milioninę armiją ir
Komunikate reiškiama vii- . Apčiuopemesni šių susita
Tse-tungą tokių sapnų ne naujausius pabūklus.
rs. kad ir priešas įvertins šipadariniai gal išryškės
puoselėti, nes sovietai esą
tą mostą, o drauge pripažins artimoje ateityje, bet tuo
kad
abiejų
ir laisvo apsisprendimo teisę tarpu atrodo,
pakankamai galingi ir galį
nuomonės
lab.ai
apsiginti,
suteikdami priešui
Pietų Vietnamui.
ir
komunistams
mirtiną smūgį. Nebodamas Pranašauja Brežnevo
Bet abu prezidentai atme
, .,
ta galimybę primesti Pietų nuolaidų perdaug nepadaAustralijos lėktuvnešis laivas, kurs karo manevruose 285 mylios į pietryčius nuo Saigono susidūrė
Vietnamui bet kokią valdy- r>T^a*
su JAV naikintuvu ir perkirto jį pusiau. Toje nelaimėje nuskendo 74 amerikiečių jūreiviai, čia
mosi sistemą ar koalicinę su
komunistais vyriausybę dar
matome tą lėktuvnešį po susidūrimo ir apačioje jo kapitoną John P. Stevenson.
prieš tautos atsiklausimą. Per savaitę žuvo
O tauta savo nuomonę jau
yra pareiškusi buvusiuose 2,500 koTTlUlUStlĮ
laisvuose rinkimuose (ku
Ispanai spaudžia
Vykstant prezidentų Nix- Sovietinių raketų
rių komunistai nepripažįs
ta). Sudarius taiką, taip pat ono ir Thieu
. . pasitarimams grėsme JAV-bėms
Gibraltaro akmenį
turės būti tautos atsiklausta
sa^Je. komunistai!
., Iabal r sustiprino j Stebėjimai paskutinių solaisvuose rinkimuose ir be iiV,etname
Jau seniai vyksta aštrūs
i karo veiksmus, bombarduo-j vjety raketų bandymų Ra-,

teroro gi esmės.

. (jamį

ginčai tarp Ispanijos ir Ang

miestus ir pul-

lijos dėl Gibraltaro, tikriau, f
...
dėl didžiulės
uolos tvirtovės,’
.......................
saugojancios įvažiavimą
Viduržemio jūrą. Gibraltarą
anglai prieš porą šimtmečių
atėmė iš ispanų, o dabar is-

ie ei
.MA*
kad, Whngai senesnei eta4..,
pertų nuomonei, rusai jau
turi vadinamų ”daugiagalbombonešių pilamo bombų vių“ atominių užtaisų, kurie,
lietaus priešas nedaug ilgiau raketos paleisti, gali būti iš
kaip per savaitę prarado net tolo nuvairuojami į visą eilę

Pasitarime buvo paliesti darni kariuomenės bazes,
ir ekonominiai klausimai berSkaičtttijstfna/kad nuo ame________________________ rikiečių atkirčio ir didžiųjų

2,500 savo karių, kai sąjungininkų nuostoliai buvo pa1 lyginamai maži. Tai dar įro
dymas. kad karo lauke ko
munistams Vietname nėra
! vilties laimėti.

pasirinktų taikinių. Jie gali panai nori atsiimti. Negalė
būti nukreipti į JAV raketų dami susitarti, ispanai da
lizdus ir juos sunaikinti. Tas bar visiškai uždarė betkurį
faktas dar labiau išryškina susisiekimą su Gibraltaru ir
būtiną reikalą apsaugai ga neleidžia ten net ir savo dar
mintis priešraketines rake bininkų, kurių apie 4,500
tas, dėl kurių dabar čia gin kasdien ten vydavo uždar
čijamasi.
biauti.

Graikijoje susektas karių

ruoštas sukilimas prieš dabartinę vyriausybę, taip
sukilimu paėmusią
rankas valdžią. SūkoMa; kad
sukilėliai
buvę karaliaus
Konstantino šalininkai.

,

......

Blogėja Turkjos-JAV Juoda mma siautėjo
santykiai .

Hartforde

Rumunijos komunistų atsto
karjeros galą
vo protesto, Brežnevas ir to
liau kaltino raudonosios Ki
Sovietų poli tik n* *ebėtonijos vadą, o drauge ir jo ša jai skelbia, kad
ulbiiutiis*
lininkus bei užtarėjus. Kitą tų suvažiavimo Maskvoj at
dieną ta pačia tema ir min eisiąs Brežnevo politinės
timi prabilo ir Maskvos karjeros galas. Mat, jis yra
Pravda, kaitindama ir taip (prastūmęs prieš daugumos
karštą suvažiavimo atmosfe politbiuro nariu nuomonę sa
rą, puldama Brežnevui prie vo Čekoslovakijos okupaci
šiškus atstovus.
jos planą, suardžius} komu
Šalia Kinijos čia iškilo ir nistų vienybę, o esąs kaltas
sovietams nemalonus Čeko ir dėl vidaus neramumų, pa
slovakijos okupacijos klau sireiškiančių jaunimo prie
simas. Italijos. Australijos ir šiška nuotaika ir intelektua
kai kurie kiti vakariečių ko lų protestais ir priešinga ta
munistų atstovai griežtai rybų santvarkai akcija. Tvir
pasmerkė šią sovietų okupa čiau stovįs Kosyginas.
cijų ir invazijų politiką ir
jos padarinius, skaldančius
komunistų vienybę. Austra
lijos atstovas Laurie Aarons
Friday tiesiai reikalavo so
vietus pasitraukti iš Čekoslo
vakijos. Esą, jei čia viena
pusė puola Kiniją, tai turi
būti leistina ir kitai pusei at
kreipti dėmesį į Čekoslova
kijos įvykius.
Dėl šių vieni kitų kaltini
mų, atrodo, gerokai pašlijo
Sovietų S-gos ir Rumunijos
santykiai, kurios atstovas
Ceausescu griežtai pasisakė
prieš Brežnevo politiką.
Naujasis Sudano premjeras AAkivaizdoje tokių komu
bubaker Auradallah (viršuje), nistinių galvų nesutarimų ir
kuris nuvertė tenai pulk. Gaa- barnių, Pravda pastebi, kad
11 astronautas Neil
kuris bus pirmasis
far Mohamed ei Numeiri (apa buržuazija ir jos "imperia
mėnuly, bando
čioje) valdžią ir sudarė proara- listinė“ spauda jau seniai
Hastoao
erdvės
laukia
tokių
nesutarimų
kobttką ir prieš Vakaras nusiirta-

Praeitos savaitės ketvirta
Pastaruoju laiku kilo di
delis streikas turkų, tarnau dienio naktį Hartforde, bu
♦ ♦ ♦
jančių amerikiečių bazėse ir vo kilusios didelės negrų
riaušės, kuriose būta padePietų korėjiečiai nuskan įstaigose Turkijoje. Nesusitariama
dėl
atlyginimo
ir
kigimų.
išplėštos apie 35 krau
dino Šiaurės korėjos komu
Buvęs viceprezidentas Hubert
tų darbo sąlygų. Ryšium su tuvės, suimta apie 200 asmenistų sabotažininkų laivą.
H. Humphrey .Atlantoj, Ga„
streikū buvo surengta daug nų ir pora pašauta.. Dėl to
» • »
prieštarauja tiems, kurie kriti
,yri.«yb,. palanki, to- munistų šeimoje, kuriuo, d«demonstracijų prieš ameri-buvo uždrausta naktį vaikšPraeitą sekmadieni vėžiu kiečius, skelbiančių nedrau-' čioti, ir už šio įsakymo nekuoja prez. Nhoną dėl Vietna-'
« 7
L - b»r kelią savo populiarumo
kaikurie partijų
mo politikos. Jis sako tikįs, kad' mirė įžymus filmų aktorius giškus šūkius, kurie prieš vykdymą baudžiama $100 ir .ntaUM. Jh Sodan, oMareį siek(1ami
Robert
Taylor,
57
m.
amž.
dabartinis prezidentas trokštąs1
šiuos sąjungininkus nuteikia 30 parų kalėjimo. Sustipri- visas partijas, palikdamas tiktai vadai
Vietname taikos ir jos siekiąs.
į Aišku, vėliau oficialiuose
ir plačiąją turkų visuomenę. į nūs apsaugą riaušės nurimo, komunistą.
m**eeew*M**e»eeee*ee***»e*e*M«»

tyrimo centre, tikrindamas degauatan tiekimą, temperatūros
ir spaudimo reguliavimą. Tekiu
"koutlumu“ jis išlips iš
krivio ant mėnulio

e
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Birželis
Prieš trisdešimt metų Sovietų Sąjunga ^įsirarė^i na
cių Vokietija pasidalyti Rytų Europos vaistyiSkSKorijomis, ir Raudonoji armija netrukus okupavtvKSuvą,!
o Kremlius čia tuojau pat pastatė savo okupacinę valdžią.
Tai ryški agresija, kurios sovietai negali paneigt ir nuslėp- į
ti nuo laisvojo pasaulio akių: ji Įrašyta juodžiausiai Į pa
saulio istoriją.

Sovietų Sąjunga, nusavindama ūkius, namus, Įmones,
santaupas, religinių bendruomenių maldos namus ir jų
turtus, paneigdama pagrindines laisves ir teises, tuojau
griebėsi persekioti ir naikinti Lietuvos gyventojus. Nekal
ti žmonės buvo suiminėjami, kalinami, žiauriai tardomi,
tremiami ir žudomi.

Lietuvių tautos naikinimas tęsėsi ištisus metus, kol
tarp abiejų santarvininkų prasidėjo karas. Vien tik 1941
m. birželio 14-15 dienomis buvo suimta daugiau kaip
34,000 gyventojų ir ištremta i Sibirą. Rusiško,jo bolševiz
mo siautėjimas, jo žiaurybės. Įvykdytu Imtuvo je. buvo
vienos žiauriausių žmonijos istorijoje/ Sovietų Sąjungą,
1944 m. vėl okupavusi Lietuvą, dar didesnių įnirtimu su
naikino apie 400.000 tūkstančių nekaltų tautos auku.
Mielieji lietuviai'. Su didele širdgėla ir
giliu liūdesiu prisimindami okupanto žiaurumus, labai pa
garbiai minime 1941 m. tautos sukilimą, no-s ir r. uranam
atstačiusi Lietuvos nepriklausomybę, ir 1944-1952 m. vi
suotinį ginkluotą pasipriešinimą, siekusi vėl atstatyti Lie
tuvos nepriklausomybę.
Todėl, lenkdami galvas sovietinio genocido aukoms
ir žuvusiems kovoje už tautos laisvę pagerbti, visi kaip
vienas ryžkimės kovai su okupantu, kad veikiau lietuvių
tauta atstatytų valstybinę nepriklausomybę.
SidniBM tautos laisvės ir kova dėl jos tejungia mus
visus bendran Lietuvos laisvinimo darban!
VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO

KOMITETAS

New Yorkas, 1969 m. gegužės 28 d.

Žilvinas

PARTIZANEI

* *r

Atsimenu, baltais rūbeliais obelaitės,
dažnai su tavimi kartu...
O tu buvai maža, išdykusi mergaitė
Ir broliams pradalgiais atnešdavai pietų.

Lyg seserys,

Kvepėjo apyniai, ir dūzgė tėvo sodai —
Ne sniegena, tai tu tarp avilių.
Ir visa žemė tau šviesi atrodė
Su tolimu dangum ir baltu berželiu.

Tu tėviškę glaudei, kaip motiną giedriausią,
Padėjusi ramiai jai galvą ant peties,
Nedrįsdavai akių pakelti ir paklausti.
Ko krūpčioja drugiai ir žvaigždės virš nakties..

Į tavo tėviškę atėjo rūstūs žmonės
Ir užpūtė mažas sodybų liepsneles.
Blizgėjo durtuvai, ir kniubo vyrai kloniuos,
Ir varė tremtinius takeliais ir-keliais...
Tu išėjai tada ieškoti savo brolių.
(Tik pasakoj maži taip skaitėme kadais).
Dar paskutinį kart paglostei kiemo žolę.
Išeidama gėles dar pašaukei vardais.

Čia broliai eidami prisiekė, kad nelaisvėn
Negrįš ir neužgaus gimtų namų širdies.
Sudie, namai, ir aš negrįšiu, nepareisiu,
Kol obelys laisvai po langu nežydės...
Ne skausmą braukdama, tik rasą nuo atolų,
Ėjai tu į tamsius ir didelius miškus.
Ir vėl, lyg pasakoj, tau ieškant savo brolių,
Berželių vainike gegutė užkukuos...

Tu brolius suradai ir šventą kraujo kerštą
Tu priėmei kartu su laisvės juostele;.. - h/.ž
Kautynės — ir staiga krūtinėj karšta, karštu.
— Aš, broliai, išeinu... Palaistykit gėles..,,,.

— Ne, gėlės neužtrokš, tu jas krauju pagirdei,
Ir žemė niekados gėlių tau negailės.
Nes tu atidavei jai partizanės širdi,
O ji bus ateities gražiausioji gėlė.

(«• eilėraštis paimtas iš Sibiro tremtinių ir Lietuvos
laisvės kovų poezijos rinkinio "Rūda ir Rauda“, iš
leisto užsienyje. Jame tilpę eilėraščiai buvo atsiųsti
lė Lietuvos. Jie mums vaizdžiai ir jautriai primena
ir 1944-52 m. sukilimų prieš okupantus dieir tautos išgyventą nuotaiką).

Kairėje — kandidatas į Prancūzijos prezidentas iMier, SS a*. am amas. dabar laikinai einąs prezidento pareigas, per pirmuosius

rinkimus gavęs 23.3 nuošimčius visą balsy, kalimai Paryžiuje p® halmvimy sa spaudos atstovais.

Dešinėje — jo konkurentas
Pompidou. 5? m. amžiaus, surinkęs 44.1 nuošimti balsy, šį kartą ai ritamu jy dar neišrinktas, ir kuris bus Prancūzijos prezidentas,
tepaaiškės tik antruose rinkimuose birželio 15 du kuriuos gnH M lemti kdmtmistai. turį 5 milionus narių. Vidury — buvęs prezi
dentas de Gaulle su savo žmonele poilsiauja Commmara apybakdue Airijoje, mudkratęs visų politinių rūpesčių.

.anglų kalba Francis J. Kasė
, knyga People’s Demokraty:
A Contribution to the Study
of Communist Theory of
State and Revolution. Brež
nevo paskelbtoji "socialisti
nė bendruomenė“, kurios
nariai, esą. turį teisę su
drausti "išklvpstantį“ narį,
kaip padarė Čekoslovakijoj,
įrodo, kad didrusių diktatū
ros viršūnės nemano (o gal
ir negali?) pakęsti mažiau
sio nukrypimo nuo stalininių
pamokslų apie bolšėvikų
valstybės esmę ir pobūdį.
♦ * *

Čekoslovakija vadinama
"liaudies respublika“. Pir
mutinis tą posakį Maskvoje
s 1947 m. žvmus eko
nomistas Eugenijus Varga.
Ji vėliau apdailino bulgaių
oi /iOj
komunistas Georgis DimitŪd«Hj
rovas ir didrusis Sobolevas.
t!.
• >/;
birželio dienos
ti, kad buvo ir daugiau klai Posakio tikslas buvo po de
Kuo iki šios dienos laiko- sugrupuoti ir perkelti dide
kių diėnų. nes iš tikrųjų bu mokratiniai nudailintu pa
li nors ir nevisuotinė pašau- les sausumos armijas, kaip
viršium slėpti tikrąjį sieki
lio taika? Kodėl iki šiol iš- tai įrodė Čekoslovakijos O- JūTgis Janušaitis "Naujie- vo du didieji žmonių iš Lie mą: irioglinti Maskvai klus
1 noše“ prisimena tas birželio tuvos išvežimai. Pirmasis
vengta Trečiojo pasaulinio kupacija.
nių komunistų "vietos liau
karo, nors jam prasidėti
Yra manoma, kad sovie- dienas, kai Lietuvos žmonės buvo 1941 metais. Tada iš dies“ valdžias. Tautiniu sa
priežasčių jau buvo pakan- tai, tiksliai pataikydami, buvo vežami Sibiran. Sako: vežta Sibiran apie 40,000 vitumu paglostymas ("savu
"Pro laiko ūkanas į kiek lietuvių. Tai buvo birželio
karnai rimtų ir patogių?
galį savo raketomis sunaikeliu“ i socializmą) liaudies
vieno
lietuvio širdį sugrįžta dienomis.
Kaikas gal atsakytų, kad kinti JAV raketų lizdus ir
respublikos sąvokoje
birželio
dienos.
Jos
„_ --------—--- -------Antrasis
išvežimas prasi- .
, , • teturė,
žmonija po dviejų pasauli- tuo atimti galimybę po pir- baisiojo
sugrįžta
kupinos
išgyventos
dėjo
1944
siais
metais
ir
tę-i
1
?
t.
,
Hf
J
m
.
nių kaių jau subrendo, kad Į mojo smūgio Sovietų Sąjun- baimės, motinų ir nekaltų sėsi iki 1947 m. ir dar ilgiau. V1*cių balseviku is Lenino-’
jų padaryti nuostoliai ją pa- gai atkeršyti. O esama žinių,
i.,..,-----r—
........___
<• ' Stabno paveldėta valdžios
buvo laikotarpis
nartimokė. jog karais nėra laimi- į kad sovietai gaminą per me- kūdikių klyksmo, ašaių ir. Tai
zaninių kovų ir kai ūkinin- pasigrobimo ir išlaikymo
ma nei teisingumas, nei ma- i tus nuo 40 iki 50 tarpkonti- kraujo. Lietuvių tauta nieterialinė gerovė, nei aplamai1 nentinių raketų, galinčių nu-1 ^a(?a nePamR^ baisiojo bir- kai priešinosi kolchozų įve-( PnRc^P^- ♦ ♦ •
Istoriko Šapokos ži-j
milžiniško na lėmimo i zelio ir ji įrašė į sav o įstori- dimui.
šviesesnė ateitis ir kultūros mesti
• • ncr ši*• laikotarni
1
z. • Si-'
C** ’ gyvenimas parone, Kan
mesu mnzinisKo pajėgumo
niomri
2o megatonų atomines bom- J?sJaPus- \° to.aušo oaug momis, pei
laikotarpi u
Europai (kur
suklestėjimas.
Vni
TAV fnlcin
ralcafn birželio rvtmecių, tačiau biran buvo išvežta apie 150, Kas liko n,yiu r.urupai n ui
bas,
kai
JAV
tokių
raketų
tokiu i akėtu i
..
raudonoji armija).
Deja. apgailestaudami tu bas.
kiekvieną kartą likę Tėvy
rime pripažinti, kad ir šios jau negaminančios.
! netinka Aziios. Afrikos ir
Prie viso to, pridedamas nėje vaikai ir išeivijoje pa tėjusių žymiai daugiau.
dienos apytikrė "taika“,
Į
Pietų Amerikos kraštams.
birę prisimename didžiąją
dar
ir
sovietų
kariuomenės
kaip ir senovėje būdavo, te
Todėl bolševikai Maskvoje
silaiko tik baime pralaimėti, skaičius, kurios esama pa 3avo tautos tragediją ir sa SPAUDA BEVARTANT j liaudie5: respublikų vieton
širdyje išgyvename
baime prarasti tai, kas dar stovioj tarnyboj apie 3.5 mi voje
sugalvojo "tautinės demo
baisųjį
birželį.
turima, ir baime nužudyti liono. Sakomi, kad sovietai
"Gyvename tiesiog neisi- kratijos“ idėją, kurios prie"Kai sugrįžtame į ano bir
.gali labai trumpu laiku su
visą žemės rutulį.
želio dienas, matome iš tėvy vaizduojamas faktas: kas- dangoj siekiama sudarvti ADėl tos baimės kol kas dar mobilizuoti dar milioną vy nės tolstančius ilgus ešalo- dien žūna Amerikos karei- menkai priešiškas ’ tautineišvirsta visuotiniu karu rų. kai JAV tautinei gvardi nus. Tūkstančiuose gyvuli viai nuo iš Rusijos pristato- nes“ koalicijas, kiiriose butų
nei Vietnamo grumtynės, jai ir rezervams sumobili nių vagonų^ sausakimšai pri mų ginklų, tačiau Amerikos ir komunistu. Šių pareiga
nei žydų-arabų konfliktas, zuoti ir parengti kautynėm grūstų, be vandens ir mais spauda ir politikieriai tai būtu ta pati, kuria vykdo konei Pueblo laivo pagrobimas reikią apie trijų mėnesių lai to, dūsta motinos, kūdikiai, praleidžia veik tylomis, kad munistai ir liaudies resnub, ir nei vieno ar kito lėktuvo ko. Be to, jau 600.000 JAV seneliai ir pajėgiausi mūsų nepasunkintų santykių’ su likose: įsirioglinti i valdžią
nušovimas. Ir taip, vienas karių yra pririšti Vietnamo tautos sūnūs. Girdėti aima Maskva“.
ir ią padaryti klusnią Maskkito bijodami, užsimoję mir fronte ir kitur jų panaudoti nos. šauksmas, maldos žo
* * *
į vai. Liaudies respublikas
tinais ginklais, stovi vienas nebūtų galima.
Tai žodžiai anglo profe- Maskva dar šiaip taip islaidžiai. Pro grindis vagonų
prieš kita du milžinai —Ry
Taigi, taip šiandien vra sunkiasi prakaitas ir ašaros, soriaus Oxfordo u-te, G. F. ko savo naguose, bet kitur—
tų ir Vakarų blokas. — ir žinovų vertinamas komunis ir pakelėse išmetami miru Hudsono, pareikšti veikale ar padės tautinės demokrames, paprasti ir "normalūs“ tinio milžino pajėgumas. sieji...
Fifty Years of Communism: ti jos? Kinija jau. rodos, gažmonės, po tų ginklų pavė Gal jis yra ir gerokai padi
"Baisiojo birželio naktys Theory and Practice. 1917- lutinai išslydusi, o Indonezisiu vis dar gyvename savo dintas vienokiais ar kito ir dienos mūsų tėvynei liko 1967. Toliau ten sakoma: į ja apsidirbo su savais komukasdieninį gyvenimą, daž kiais sumetimais, bet ir JAV ilgos ir kankinančios. Sibiro
"Sovietijai ne karta pavy-į nistais, kaip apsidirbama ir
nai net ir neįžiūrėdami tų prezidentas, ir kariuomenės taigoje tūkstančiai atgulė po ko pridaryti blogio, nes A-i arabu pasaulyje. Bet — idevirš mūsų galvų kabančių vadovybė nenori šios grės nepakeliamos vergijos amži- merikoje yra stipri atoslū- i dogai Maskvoje "ideologinklų grėsmės.
mės nepagrįstai sumažin nojo miego. Tėvynės laukus gių trokštanti srovė“. Tokiu1 guoja“
Žiūrovas
Bet visuotinio karo grės ti, priešą ramybės dėlei su nušlakstė kovojančių mūsų • būdu — "Sovietijai pavyko
mė vra, yra labai didelė, ir menkinti ir apsirikti, nusto sūnų ir dukterų kraujas.
pietryčių Azijos kampe priji kasmet dar vis didėja jus budrumo ir atsargumo,
"Už ką? Už ką?
rakinti puse miliono Ameriia rodo. be kitu ženklu, ir bi- nes toks neapsiskaičiavimas
"Už tai, kad mylėjome sa- kos kareivių ir juos kitų ranlionai doleriu ir rublių* ku, ar užmigimas pavojaus aki vo gimtąją žemę. kad my- komis viena po kito žudyti,
riuos Sovietų Sąjunga ir vaizdoje gali tekti apmokėti' įėjome savo Tėvynę;
nerizikuojant nei, vienu ruir
net
tautos
egzisJAV skiria ginklavimuisi.>i' Valstybės
"Tr
šiandien
mes
dažnai
su kariškiu. To nežiūrint, ta-1 Demokratinio socializmo
—-- -——tencija.
Iki šiol buvo manoma ir
klausiame savęs, kodėl pa- čiau ji nesusilaukia nemalo- pradai, (S Kairio įvadas),
Bet, žinoma, čia iSskai saulyje tiek daug netiesos? < nių žodžių iš šitokio vyks- 64 psl.. kaina 50 centų.
tuo raminamasi. kad Sovietu
Sąjungos karinis pajėgumas čiuoti daviniai dar neturėtų Kodėl buvo lemta mūsų tai- mo aukos“.
Tavo kelias į socializmą,
ir pasiruošimo tempas yra mūsų nugąsdinti, nes ir de ką mylinčiam kraštui tapti
* * *
gerokai mažesnis, negu de mokratinis Vakarų blokas auka didžiojo kaimyno, ku-j Pusės šimto metų rusiško- (Leono Bliumo), 35 psl.,
mokratinio pasaulio, ypač su JAV priešaky nestovi riam negrasėme?
■ jo komunizmo darbus pasvė- kaina 25 centai.
JAV. Tai buvo lyg ir tam f»rieš komunistinę giltinę
Socir’izmo teorija, (M.'
"Bet lietuvių tauta, pakė res, prof. Hudsonas spren
vienmarškinis.
JAV
karinis
tikra taikos garantija. Bet
lusi tiek daug priespaudos ir džia: "Kortrrevoliucija So Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.
pastaruoju laiku ši raminan pajėgumas yra taip pat mil išgyvenusi patį didžiausią vietijoje pralaimėjo ir kapi
Socialdemokratija ir ko
ti pažiūra ėmė keistis, nes žiniškas, ir tai sovietai, sa- naikinimo procesą, nekapi-i talizmas negrįžo. Tačiau
karo ekspertai, susumavę vo veiksmus planuojantieji tuliavo. Ji tik pritilo. Ji gy-į vietoje darbo žmonių kont- munizmas (K. Kauskio), 47
turimus davinius, jau gavo šalta galva, gerai žino. Užtat va ir ryžtinga. Ji prisimena rolės įsirioglino vienos par- psl., kaina 25 centai
Ar buvo visuotinis tvanas,
kiek kitoniškesni vaizdą, šiandien jie kursto tik "ka ir baisųji birželį, tik tyliai. į tijos diktatūra; vietoje eko64
psl., kaina 25 centai.
ti kokie tie daviniai, dabar relius“, kuriuose jiems ne susikaupdama.
j nominės lygybės — atlyginikėlią didelį JAV rūpesti? , reikia tiesioginiai dalyvauti,
"Mes gi, išeivijoj gyven-! mų nelygumas prilygsta bur
Materialistiškas istorijos
žvarbiausia, — sovietai kuriais tesiekiama priešą tik dami, tuos ivykius turime, žuazinio pasaulio tam nely- supratimas, 80 psl., kainą
»
-zanga tarp-| "alsinti“ ir jo ekonirainį pa- prisirnįitį>grW^i)^j,i>;43i,
’ 9Ltn'.p ražaF.e<? 20 centų.
kontinentiniu raketų garny-' jėgumą aikvoti bei moralini tebūnie mūsų rvžto ir paska-; pmenruu1 misviu kryptimi,
Žemaitės raitai karės me
boję. .Tie šioje šntv beveik ■ atsparumą silpninti iš lėto tos di&ibs?
Įši^n^O^ibri kieto autoritu,
126 psl., kaina 50 centų.
susilvginę su JAV. ir jų ato- ir pastoviai, bet su juo kak- iungtis su tėvynėje pasiTiktt^ tafizbio valdžia, kuri smauminiai įtaisai gali bet kur tom nesusiremti. Sovietai ži- siais ir tyliai tebesipriešinan- i gia ne tik bet kurią opoziciJuozas Stalinas, 32 psl.,
grasinti JAV ir sąjunginin no, kad po atominio karo ir čiais prieš mūsų tautos pa- ją, bet ir paprastą teisėtą kaina 25 centai.
kų prekybos ir karo laivam jų "rojus“ gali pavirsti tik vervėią.“
minčių skirtumą“.
Žalgirio molis, parašė dr.
• * «
Be to. po paskutiniojo ka- Į radioaktyvia dykuma, ku
Kalbant apie baisias bir
Daugirdaitė - Sruogienė, 24
ro sovietai pasistatė didelį rioįe tik plikiems akmenims želio dienas, reikėtų pasakyKalbos apie "savus ke- psl., kaina 50 centu.
karo lavvna su nemažu skai-j tebus galima skelbti leninizi liūs į socializmą“ kaikur kė
Socializmas ir religija, E.
čiumi atomine energi ja va- m0» stalinizmo ar brežnevizlė vilčių, bene ideologai
Maskvoje ėmę švelninti savo - Vandervelde, 24 psl., kaina
romų povandeniniu laivų, mo "evangeliją“.
centų.
Taigi, mūsų ir mūsų vai šaltas vėjas šaldo ir demo- prisirišimą prie smurto ir;
kuris įsibrovė net Vidurže

Kis kitur rašoma

10knygquž$2

mio jūron, iki šiol buvusion kų gyvybes koT kas labai rū- kratinių politikų, ir komuu-Į diktatūros. Bet tos viltys,! Atskirai sudėjus, jų kaina
demokratinių galybių ežeru.ppestingai saugoja juodoji matinių diktatorių galvas. Į Trockio posakiu, buvo iš- eo A- . . .
, .
žinoma,
kol
kasi
įmestos
į istorijos šiukiy.; *3 06- *** v,9<* kartu P"*
Vakariečius sujaudino ir baimės šmėkla, kurios plazE. T. | ną“. Tai pastebi Olandijoje duodamos u2 $2.
sovietų pajėgumas greitai denančių sparnų keliamas
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KAS MUKO METUKU,

TO NIEKAS NBPBUKU.

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

ne programa. Šios mokyklos
vedėjų bpip^ Viaclas Pauža.
. Behdęai abiejose mokyk
i tė dvidešimties metų sukak lose moįcėeitųdeSūo vaikuį tiįkurta 1949 m. liepos 25

DETROITO NAUJIENOS
A. Škėmos minėjimas

pavyko ir nepavyko

i

Puslipis trefisl

WOR(J$TERIO NAUJIENOS

TAS DUONOS

I

si vykti visa eilė Worceste
rio lietuviu. Iki šiol jau bilie
banketas
tus užsisakė A. Tamkai, K.
Vėl religinis koncertas
j
Sla 57 kuopos ir Sandaros'
Šermukšnis,
kunnnc
hpnrlras
hantatas
*•
Dabllla,
P.
Čyvas,
ir B.;
Baisųjį birželį LB apylin 16 kuopos bendras banketas Sviklai, K. Zurlis, J.J.Stan

kės valdyba nutarė iškilmin puikiai pavyko. Jame daly kevičius, na, ir jūsų bendra-1
gai paminėti birželio 15 d. vavo apie pora šimtų vieti darbis. Bet tai dar tik pra
O iškilmės, kaip ir pernai, nių lietuvių ir svečių iš apy džia.
bus Blessed Sacrament ka linkės. Buvo atvykęs nema
taliku katedroje, ir pagrindi žas būrys ir bostoniečių —
Seniausios draugijos
nė atrakcija — religinės mu inž. A. Čaplikas. Juozas Le
kys,
Jonas
Tuinila,
Vladas
ir
zikos koncertas. Pernai Ze
banketas
nono Nomeikos vargonavi ir Jane Bajerčiai, Pečiukai
mas sutraukė keletą šimtų tis, Rokas ir Vincė ZukeviSeniausia Worcestery dar!
žmonių, beveik vien lietuvių, čiai, Zokai. Audickai ir kt. gyva lietuvių organizacija
tai tikimasi ir šį kartą dides Iš Gilbertsville. Mass., atvy'gu kenę bus Šv. Kazimiero driV
nį būrį sutelkti. Gal tokia
lis 3a^uriai jau (^au^iau
proga toks minėjimo pobū-! zmąnų, Juozas 'ga
’ ^rnetai amžiaus. Bet ta senutė |
dis ir geras, juoba, kad ne Northbrookville, Mass. — draugija vis dar veikli, nors1
būsią užmiršta ir žodžitrten Adomas Stepanauskas su jau ne viena jaunesniųjų iš
Baisųjį birželį prisiminti. s šeima.
nyko, pritrūkus narių ir vei
Tik labai gaila, kad rašyda-;
kėjų. Ši draugija birželio 1
mas, galima sakvti, paskuti- ’ Programą atliko garsus dieną dar suruošė banketą.
niu momentu, dar nesu in Worcesterio dainos penke
formuotas, nei kieno atlie tukas. kurį sudaro Kristina
kama. nei kokio žanro ta Naikelienė. Aldona BrontieWeslei S. Davis (viriui kairėje), Susan Davu tėvas ir
Serga ir nurita
koncertinė dalis bus kated rė, Uršulė Roževičienė. E.
Ray Perry (viriui centre), Elisabeth Perry tėvas, Somroje. nei. pagaliau. kurią va Iena Goradeckienė ir V. RoGegužės 31 d. Vilties ka
ners Point, N J., ligoninėje atpažįsta savo dukterų lavo
landą. Tai, žinoma, skaitv ževičius. Vadovaujamas var puose palaidota Worcestery
nus. Jos abi buvo nužudytos Garden State Parkway apy
tojai turės išklausyti iš radi gonininko Vinco Burdulio, plačiai žinoma buvusi Stan-,
linkėje. Apačioje vienos tų mergaičių kūnas gabenamas
jis sudainavo keletą daine kienė. Katkauskienė, vėliau
jo pranešimų.
į ligoninę tapatybei nustatyti.
lių už kurias publika karštai siai buvusi Amilia Gaigalie-!
plojo.
nė - Drake, kuri gyveno kurį
R. Valatka į kitą stotį
laiką Miami, Fla.
ir dvi valandas
Už garbės stalo sėdėjo
valstijos seimelio atstovas
Šiomis dienomis dar mirė
Rapolo Valatkos dau Charles Tagmenas, inž. A.
Anelė Lisauskaitė-Zakienė,!
geli metų vedama radijo va Čaplikas, Lietuvių Piliečių Emilija
Kacevičienė ir Lu-į
landa (Lithuanian Melodies, Klubo pirmininkas Juozas
cija Beleckienė.
į
iš WJLB stoties kiekvieną Tribandis. šv. Kazimiero
šeštadienį) nuo birželio pra parapijos vargonininkas Al
Yra nemažai ir sergančių.’
džios pakeitė stoti, bangą, bertas Mateika, Jonas DirSveiksta
Juozas Zaparaclaiką ir dvigubai pailgėjo. velis. Pranas Stanelis, Vin
Dabar Lithuanian Melodies cas Dabrila. Juozas Lekys. kas, Jonas Tuinila ir Kos
girdima iš WMZK-FM ban Bajerčiai, Kazys Adamavi- tas Chunis.
ga 98 (pačiame radijo apa-Į čius, V. Mačys ir kt. Ta pro
Ameriko* Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
ratų skalės viduryje), kiek ga visi jie tarė po trumpesnį
Sukakty*
viena antradienį ir ketvirta ar ilgesnį žodį.
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų dienį nuo 8 iki 9 vaL vakaro.
Buvęs Lietuvos kariuome
knygų. Ji*, norėdamas, kad to* knygos greiBuvo laikai, kada Detroi-j Parengimui vadovavo Ju nės savanoris Feliksas Ker
čiau paplistų mūsų visuomenė* tarpe, nutarė
to lietuviai buvo nusigyvenę J lius Svikla.
šis birželio 22 dieną atšvęst
iki vieno pusvalandžio per
savo 70 metų amžiaus su
JŲ KAINAS SUMAŽINTI
savaite. Dabar gi. šalia dvie
įvairius su banketu susi kaktį.
ju R. Valatkos valandų sa jusius darbus sunkiai dirbo
DAUGIAU NEGU PER PUSg.
Gegužės 25 d. savo vedy
vaitės viduryje, trečioji va-i J. Stankevičius. P. Kraunelandos programa veikia sek-! lis, Lendraitienė, Šilinskienė binio gyvenimo 50 metų su
LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto
madienio rytais iš WQRS-J ir kitos moterys ir vyrai. kaktį atžymėjo Bernardas ir
Zosė Tamulevičiai. Ta pro- pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl.
FM radiio stoties, banga Visiems jiems
nuoširdus i ga Maironio parko salėje į- Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo
105.1. Ja veda Amerikos ačiū.
vyko puota.
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00
Lietuvių Balso Radijo klu
bas ir programa lietuviškai
TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Rengiame* atsilankyti
vadinasi Lithuanian Voice.
II tomas, 480 psl.
Dėkoju už prisiminimą

d., visą laiką treniruota ir
Paminėti prieš septyne globota didelių kvalifikaci
rius metus žuvusį beletristą, jų mokytojos Galinos Gobiedramaturgą ir režisierių An nės, “šilainė“ per 20 metų
taną Škėmą Detroite buvo šimtus kartų šoko saviesiems
ruoštasi ilgai ir kruopščiai. ir svetimtaučiams, šoko
Gal net perilgai ir per- daugelyje universitetų, gu
kruopščiai, nes iš paties tin bernatorių inauguracijose,
kamiausio žiemos laiko du visose trijose Tautinių šokių
kartus datas keitus nukeltas šventėse Chicagoje, Pasauli
j pavasario vidurį, minėji nėje mugėje New Yorke,
mas pagaliau įvyko Lietuvių Detroito bei Windsoro mies
namuose gegužės 10 d.
tų laisvės festivaliuose. Va
Minėjimas susidėjo iš a- sario 16-sios minėjimuose ir
kademinės dalies ir spektak t.t. Per tiek laiko grupėje
lio. Akademinėje pradžią atšoko 159 jaunuolės-jau
padarė Danutė Jankienė, pa nuoliai. nors iš karto terei
skalydama ištrauka iš no kia tik 21 (vienas jų yra avelės ”Mano giesmė“. Po jos kordeonistas, šiuo laiku —
ilgesnę paskaitą apie Škė Rimas Kasputis). Dalis jų
mos kūrvba skaitė Joras jau nebe Detroite, o keletas
Kiznis iš New Yorko. Pa ir mirę. Visi atliko didelį paskaita buvo gerai paruošta, tarnavima lietuvybei, gar
tik skubiai ir neaiškiai per sindami Lietuvos vardą. O
skaityta. Kažkodėl rengė ir savęs ne tik nenuskriaudė,
jam neatėjo į galvą panau bet dar daug laimėjo, nere
doti mikrofoną.
tu atveju net išrinktąią-išSpektaklis buvo pradėtas rinktaji šokant susirasdami.
Jono Pusdešrio surežisuota
Sukaktuviu iškilmės buvo
“šventa ja Inga“. Vaidino gražioje St. Clement salėje.
Nijolė šlapelytė. Rimas Kor Susirinko apie 400 svečių.
sakas, Marijus Sajauskas ir Programa atliko buvusieji
pats režisierius. Visi akto “šilainės“ nariai, dabarti
riai roles atliko labai gerai. niai ir būsimuju šilainiškių,
Kadangi buvo ir labai išraiš dabar ateitininku, prieaug
kios Vvtauto Ogilvio deko lių mergyčių būrelis. Nepai
racijos bei gerai tvarkomos sant labai slidaus parketo
šviesos ir garsai (Algio (salėje scenos nėra), gerai
Plečkaičio), tai ši viena pasiruošę, visi labai gerai
veiksmį reikia laikyti pui sušoko. Rimas Kasputis akiai pavykusiu.
kordeonu solo atliko keturis
Ilgoką ištrauką iš “Balto kūrinius, kurių vienas buvo
sios drobulės“ monologo lietuvio kompozitoriaus Garformoje atliko V. Ogilvis. bulskio. Po programos buvo
Jis buvo grimuotas ir buta keletas sveikinimu ir vado
foriniais dalykais aprūpin vės bei akordeonisto apdo
tas, tad žiūrovai jo pasipa vanojimų. Meninei progra
sakojimą apie save, t. y. mai vadovavo Jūratė Pečiū
Garšvą, sekė dideliu dėme rienė.
siu.
' Iškilmės baigėsi labai iD. Jankienė antra kartą mantriu baliumi, — valgant,
išėjo interpretuoti ištraukos geriant, šokant, puošnius rū
iš “Čelestos“.
bus ir šukuosenas nejučio
Pagaliau buvo suvaidin-l mis demonstruojant. Baliuje
tas 3-čias “Živilės“ veiks-1 visur aiškiai vvravo jauni
mas. Ji režisavo Dalia Juk-1 žmonės, buvę “Šilainės“ šo
nevičiūtė, o vaidino Birutė, kėjai. .
Marčiukaitvtė, Karolis Ba
Iškilmes surengė 13-kos
lys. V. Ogilvis. Algirdas Pe- asmenų šokėju tėvų komite
svs ir Vincas Žebertavičius. tas. kuriam labai vykusia*
Ypatingai puikiai suvaidino pirmininkavo pats buvęs
K. Balvs. bet nepritrūko grupės šokėjas bei akordeo .V Smalstienės deimantinis
kvapo ir kitiems.
nistas. dabartinio akordeo
gimtadienis
Minėjimą rengė trijų as nisto tėvas Alfonsas Kaspu
(v:
menų komitetas: Leopoldas tis. Sukakties nroga buvo iš
Veronikai Smalstienei,, AT
Heiningas. Saulius Šimoliū- leistas 36 puslapiu leidinė merikoje ir Detroito apylin
nas ir Rimas Korsakas.
lis, kuriame buvo bandvta kėse gyvenančiai apie 52
Nepaisant labai daug rek nuotraukomis bei žodžiais metus, birželio 1 d. suėjo ly
lamos, publikos sutelkti ne- parodyti “šilainės“ nueitą giai 75-ri metai. Ta proga ji
pavvko. Su visais rengėjais
sukvietė visus gausius drau
salėje spektaklio metu tesu- kelią.
gus ir keletą giminaičių, vi
skaičiavau apie 80 žmonių.
so apie 40 žmonių. Jos erd
O svečiu tarpe buvo ir velio- Šeštadieninės mokyklos
vūs namai ir didelis vaisinių
nies našlė Janina Škėmienė,
baigė darbą
bei dekoratyvinių medžių
ir duktė Kristina, ir 5 žmo
pilnas kiemas Detroito prie
nės specialiai atvažiavę iš
LB Detroito apylinkės li miestyje Livonia, Mich., vi
Chicagos. vienas atsitiktinai tuanistinė mokykla mokslo sus svečius lengvai sutalpi
iš Washinprtono. keletas iš metus baigė gegužės 24 d., no. o sukaktuvininkė gerai
už keliu dešimčių mvliu nuo o iškilmingas užbaigtuves pavaišino. Susirinkusieji Ve
Detroito, štai, kur ta minė Lietuvių namuose surengė ronikai Smalstienei palinkė
jimo reikšmė.
gegužės 25 d. Ten buvo ge- jo dar daugelio gražių metų.
Norėtųsi pageidauti, kad riatisi mokiniai apdovanoti
bent spektaklinė šio minėji mecenatų bei LB vadovybės
mo dalis būtų ateinančia skirtomis knygomis. Meni Prasideda pramogos gamtoj
žiema pakartota. Bet argi nėje dalyje ypač gerai pasi
Labai gausus kultūriniais
apkartę rengėjai berizikuo- reiškė mokyklos vedėjo Pra pobūviais ir labai prastas,
tų7..
no Zarankos diriguojamas pats nesėkmingiausias, nes
vaikų choras. P. Zaranka su negausiausias žiūrovais, žie
“šilainė“ paminėjo
šiais mokslo metais baigė mos sezonas salėse baigėsi.
(gal, sako, laikinai?) moky Dabar jau yra paskelbti keli
dvidešimtmeti
tojo bei vedėjo darbą.
piknikai, šaulių iškilmės
Tautinių šokiu grupė “ši
Aušros lituanistinė mo Dainavoje, įvairių jaunimo
lainė“, vertai laikoma viena kykla darbą užbaigė ir kar grupių stovyklavimas toje
iš kelių pačių. geriausių tu pabaigtuves atšventė ge-J pačioje Dainavoje, skautų
Jungtinėse Valstijose, gegu gūžės 31 d. Irgi su vaikų ap stovyklavimas Kanadoje ir
žės 24 d. iškilmingai atšven dovanojimais, irgi su meni kt. Atrodo, kad ir vasarą po-

t./t i’

Pavykęs SLA ir Sandaros

Maloni naujiena
mėgėjams i

J. Tumavičienė* pagerbime

Kaina buvo $6.00, dabar ...................... $2.00.

Gegužės 31 d., po banke
Į birželio 22 dieną rengia- ’ to ataskaitos, klubo direkto
ma banketą Jadvygai Tuma rių kambary bičiuliai užklu
vičienei pagerbti jau rupšia po ir mane prieš birželio 1
dienos mano gimtadienį, čia
Rita Akstinienė su savo pa
dėjėjom apkrovė stalus
būviu nepritrūks. Tik čia vis valgiais ir gėrimais, ir po tos
kas po atviru dangum ir pa malonios valandėlės parsi
gal orą, nebūtinai pagal no nešiau namo dar ir puikią
rą ar nenore... Taigi, tokių dovaną.
tragedijų, kokias pergyveno
Už visą tą malonumą aš
tuščiose salėse rengėiai bei
nroeramų vykdytojai, gal čia nuoširdžiausiai dėkoju
Ritai Akstinienei ir jos pair nebus.
gelbininkėms Albinai Akstinaitei - Merrill, Onai Po
Apie Alto* kongresą
ciūtei ir Viktorijai Sakalaus
pritilo...
kaitei. o taip pat vyrams —
Juliui
Sviklai, Vincui DabJau skaitytojui čia buvo
leista patirti, kad Amerikos rilai, Jonui Stankevičiui.
Lietuviu Tarybos kongresas Petrui Kraneliui, Antanui
yra šaukiamas Darbo dienos Tamkui, Vincui Mitrikui,
savaitgalyje Detroite. Atro Kleofui Zurliui ir Jurgiui
do, kad tiek Detroito Dlo Statkui.
cas, tiek Altos centras Chi
Taip pat ačiū Onai Ru
cagoje šiuo metu užgulę ruo činskienei iš East Hartford,
šia programą. Netrukus iš Conn.
I
girsime daugiau. Mes, detVisiems
dėkoju
už
sveiki-'
roitiečiai, tu Altos iškilmių
turime laukti ausis pastatę, nimus, linkėjimus ir visoke
nes mes turėsime čia geriau riopą paguodą bei palinks
siai pasirodyti ir darbais, ir minimą žengiant į 75-sius
metus.
publika.
Alfonsą* Nakas

f «

Juozą* Krasinskas

žymaus veikėjo, knygnešių
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų
DIENOJANT,

Kama buvo $6.00, dabar ....................... $2-00.

PENKTIEJI METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai “pamokslai“, savos valdžios
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede
daug įvairių dokumentų.
Kaina buvo $6.00, dabar ........................$2.00.

•
TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt
Kaina buvo $2.50, dabar ............. 75 centai

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.
ĮSIGYKITE

SIAS

ĮDOMIAS

KNYGAS!

Keleivio prenumerata - gera
dovana visokiomis progomis I

Poslapis ketvirtų
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KELEIVIS, SO. BOSTON
VEIVERIV SEMINARIJAI

PRISIMINTI

BIJANT MAŽESNIO

LABAI {DOMŪS

PAVOJAUS, GRESIA
DIDESNIS

ATSIMINIMAI

Senesnioji lietuvių karta
Veiverių mokytojų semina JAV svarstant priešrake- Atsiminimus visuomet Įrijos vardą neabejotinai yra tinio apsigynimo klausimą..domu
skaityti, todėl siūlome
. ....
Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!
daug
kartų
girdėjusi,
nes
ta
....
. ,. ir rengiantis gaminti ir stasias
. žinomų
mokslo įstaiga yra suvaidi-, ( ; iaket kurios numuštų;žmonn, gyvai parašytas atnusi dideli vaidmenį Įietu-į iešo atskrendančias rake-i*muun«i knygas:
Įamžino rašytoją Vydūną
Antanas Merkys,,
tuo
viu
kovoje dėl kultinos ū poKanados vyriausybė laVERGIJOS
KRYŽKEmetinis premjeras,preziden
utines
laisves.
Tai
viena
pa
Lietuvos rašytojai J. Lan- tu paskyrė Justą' PaJęckį.
bai susirūpino, kad tų J AVI LIUOSE, Sibiro kankinės
čių seniausių, švietimo Įstai apsiginamųjų atominių Įtai-Į Stefanijos Rūkienės tremties
kutis, V. Zaborskaitė ir P. Į Taigi, ministeris pirnnmngų. Lietuvoje.
Įkurta
česnuleučiūtė surinko Vy- kas diktatoriškai "išrinko“
. .. ,
,
, beveik
. . sų sprogimas gali pakenkti atsiminimu atsiminimu I topnes šimtą metų, kanoje,
K‘anadai berdamas ją
dūno rastus, kurie vienoje įr Įšventino naują prezidenmas, 443 psl.. kaina minkš
buvo neužslopinta ir lietuvių |atominiais kiuriais. Taigi. tais viršeliais $5, kietais $6.
760 puslapiu knygoje išleisti ta
Vilniuje 1968 metais, 8,000
kalba'
j kanadiečiai yra nusistatę
Viktoras Biržiška, DĖL
egz. Knyga išpirkta per 3
Ji pradėjo darba 1866 m. prieš tokius amerikiečių Į- MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
dienas. Joje telpa Amžina Lietuvos kamerinis orkestrą*
lygiateisių seminarijai pėda rengimus.
nimai (1920-1922 m.), 312
Ugnis, Prabočių šešėliai,
goginių kursu vardu, kurie
Lenkijoje
psl., kaina minkštais virše
Dabar
specialistai
išaiški

Pasaulinis Gaisras.
1872 metais buvo pavadin no, kad jei priešas nesulai liais $2.50, kietais—$3.75.
Vydūno gimtinėje. Jonai
ti mokytojų seminarija.
Po sėkmingų gastrolių užkomai atominiais ginklais KONTRŽVALGYBA LIE
čiuose prie Šilutės, minint kaukazy ir Čekoslovakijoje
Prezidento Nixono specialus pasiuntinys lotynu kraštam
Veiverių seminarijos auk bombarduotų JAV šiaurinę TUVOJE, Jono Budrio at
100 metų rašytojo gimimo Lietuvos kamerinis orkesgub. Nelson A. Rockefeller kalbasi su spaudos atstovais
lėtiniai, busimieji pedago dali, tai Kanadai tektų žy siminimai, 224 psl., kaina
sukakti, atidengtas pamink ras buvo pakviestas koncer
Trinidado uoste. Ispanijoje. Greta jo žmona. Dėl prieš
gai, nors ir gyvendami toli miai daugiau radioaktyvių $2.50.
las su jo galvos skulptūra ir tuoti ir Lenkijoje. Šis orkest
JAV ir jį patį nukreiptu demonstraciją N. Rockefelleris
nuo bet kurio kultūrinio kritulių, negu sprogstant otokiu Įrašu: "Lietuvių rašy ras jau yra susilaukęs aukš
PASKUTINIS POSĖDIS.
buvo priverstas savo kelionę Pietų Amerikoje sutrumpin
centro, stengėsi palaikyti ry re JAV gynybinėm raketom. Juozo Audėno atsiminimai,
tojo filosofo ir kultūros vei to tarptautinio pripažinimo. į
ti ir grįžo namo, nors tikisi, kad galėsiąs tuos kraštus dar
šius su tais. kurie skelbė lais Taigi, jai pavojus būtų daug 227 psl., kaina.......... $4.00
kėjo Vydūno — Viliaus Sto Jis labai gerai buvo įvertin-j
aplankyti vėlesniu laiku, kai pasikeis nuotaikos.
vės idėjas, kovos ir tiesos didesnis, negu tas. kurio bi
rastos — 1868-1953 gimti tas fr Lenkijos 'kritikos, mu-■
DU MEDINIAI IR TRYS
s
žodį. Pasirodžius Prūsijoje jomasi.
nė“. Atidengimo kalbas pa zikos pasaulio žmonių irj
GELEŽINIAI
KRYŽIAI,
lietuviškiem laikraščiam—
sakė Vilniaus universiteto publikos.
|
Antano Šukio atsiminimai iš
"Aušrai“, "Varpui“, "Darbi
docentas Bronius Genzelis,
Poznanės filhannonijosj
Lietuvos Nepriklausomybės
ALGŲ IR KAINŲ
ninkų Balsui“ ir kitiem, jie
poetas Salys Šemerys-Šme- direktorius pasiūlė Lietuvos’
kovų,
376 psi. kaina . .$3.00
tuoj atsidūrė ir seminaristų
rauskas, mokytoja Joana kamerinio orkestro vadovui
KONTROLĖ
rankose, o per juos paplito
PER GIEDRĄ IR AUD
Daunienė, Šilutės gimnazi Sauliui Sondeckiui ateity su-j
ir
kitų
veiveriečių
tai-pe.
VėRĄ,
Mykolo Vaitkaus atsi
jos lietuvių kalbos ir litera ruošti platesnes šio orkestro;
Nikita Chruščiovas, kurio balsas dar neseniai jaudino
Pastaiuoju
laiku
vis
daž... .
. _ . minimų (1909-1918) IV to
tūros mokytojas Romualdas gastroles ir keistis instru- didžiųjų valstybių vadus, dabar gyvena net ir buvusių liau darbininkų judėjimo . .
poveikyje
1901
metais
se-į
n
!
au
didesniu
susirupimas. 272 psl., kaina kietais
Kuzmickas ir kt.
mentalistais.
minarijoj
isikūrė
pažangaus
.
nimu
.
linksniuoja- viršeliais ................... $3.75,
gavo
garbintojų
apleistas
ir
pamirštas
—
visiškoj
ablivijoj.
Vydūno gimtiniuose na
Didelis pasisekimą- ly
...  (
jaunimo būrelis, kuris iš Su- rnas 'nfl'agH® žodis. Pnes
NEPRIKLAUSOMYBĖS
muose steigiamas jo vardo dėjo ir Lietuvos filharmoni- ■
,
. .
, ,
, . , - o
a'tėjancią
nelaimę,
.‘V“’ “
, .‘X ver- SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
jos orkestro išvykas, kuriam: . 1969 metų pavasari jam sukako 7o metai, tačiau So- valkijos revoliucinių. sočiai-!
.. i! ciancia
muziejus.
nieku cioleiio kdind, . . . zirzto
vadovauja J Domarkas
! vletų Sąjungos spaudoje jis nebuvo nei prisimintas. Nuo Į demokratu gaudavo atsisau į! jau
,.
k-___ • • • atsiminimu
atsiminimų(1918-1940)
(1918-1940)V V
seniai
griebiamasi
Dirigentas Domarkas pa- 1964 metų spalio mėnesio, kai jis buvo nustumtas nuo val- kimų bei kitokios draudžia-; J?u se,llal gnemamasi |vai- tomas, 295 psl., kietais vir
Lanko rašytojų namus
mos literatūros. Ir taip šios!
P™momų, bet jos vis nėkviestas diriguoti simfoni- džios viišukalnio, Sovietų Sąjungoje jo vardas jau nebe- seminarijos moksleiviai isi-ila pakankamai veiksmm- šeliais kaina $3.75.
To paties autoriaus tomas
Literatūra ir Menas tašo, niams koncertams Varšuvoj, figūruoja.
traukė j revoliucini judėji- S0?- »' do
vertė v,stlek VI kietais viršeliais $3.75,
kad Literatūros muziejus, Katovicuose. Poznanėj ir ki
j palengva knnta.
minkštais $2.50.
pradėdamas tradicinių lite tuose Lenkijos miestuose.
Pluoštai prirašytų jo kalbų, kurias privalėdavo skaiSeminarijoje
remdami:
Dabai
jau
galvojama
Į
LIETUVA BUDO, Steporatūrinių ekskursijų sezoną,
| tyti ir studijuoti kiekvienas komunistų partijos na^s jau; mid
.
ir įv*
Į vesti algų ir kainų kontrolę,į no
atsiminim’ai
surengė išvyką, tema: "Lite
I pasalinti iš bibliotekų. Vėliausi sovietų istorijos tekstai,! pobūdžio antivvriausybiniai i kaip Pana*»* pavojaus me- psl..
nsl kaina
ka!na ...................
............... s2
00
$2.00
ratūrinis Kaunas“. Buvo
! išleisti komunistams šviestis, nuslvsta 11-kos metų Chruš-į pasisakymai pagaliau pri- tu būdavo daroma ir kituo- TAU, LIETUVA, Stepolankomi namai, kuriuose gy
LENKU HUMORAS
Iškėlus šią
i čiovo viešpatavimo paviršium, visai nepaliesdami jo pa- ( vertė caro valdžią pagalvoti 86 kraštuose.
veno Įžymūs mūsų rašytojai
Kairio,
480 ^sl., kaivardės. tarytum tekio žmogaus nebūtų buvę.
j apie šios Įstaigos perkėjimą minti. Baltuosius Rūmus, sa- no ............ ................. $2.00
Vaižgantas, V. Krėvė, Mai
Renkami kandidatai
{į kitą vietą. Bet tai buvo pa- koma, labai nustebinęs biz-j na ............ ..............
ronis, V. Pietaris ir kiti.
liaudies miliciją. Egzamina-j
nierių pritarimas tokiam su-’ DIENOJ ANT, Kipro BieBet rašant šiuos žodžius Chruščiovas dar buvo ir dar daryta tik prasidėjus Pirma
"Visiems patiko susitiki torius klausia kandidatą:
manymui. Iš jų pritarimo to- linio, 464 psl., kaina....$2.00
mas Žemaičių gatvėje su D.
— Kiek bus du kartu po. tebėra, dar gyvas. Associated Press žinių agentūros kores- jam pasauliniam karui. Vei kiems suvaržymams
lyg ir PENKTIEJI METAI, KipČiurlionyte-Zuboviene ir ap du?
I pondentas John Bausman buvo nuvykęs jo pažiūrėti. Pa- verių
.. mokytojų seminarija, nebuvo tikėtasi.
ro Bielinio, 592 puslapiai,
toliau nuo fronto,
silankymas rašytojo Juozo
— Keturi, — atsako kan-! klaustas, ką jis dabar veikia. Chruščiovas atsakė: "Na, aš j
kaina ....................... $2.00
Gi-ušo namuose Kalniečių didatas.
j
skaitau,
išeinu
pasivaikščioti.
O
ką
as
galėčiau
daugiau
j
miestely,
Poltavos
gubemigatvėje.“ rašo Literatūra ir
— Dar kartą kiaušiu, kiek i
ATSIMINIMAI IR MIN
daryti? Juk aš —pensininkas.“
į joj, 0 iš’ čia 1917 m. — apMenas.
bus du kartu po du?
TYS, Kazio Griniaus. I to
į skrities mieste Krasnoje
— Penki.
mas, 300 psl., kaina ...... $2.
Palyginus
su
vidutinio
žmogaus
būkle,
Chruščiovo
Į
Achtirskoje.
Charkovo
gub..
—
Paskutini
kartą
klau

Nelaimingi įvvkiai
ATSIMINIMAI IR MIN
siu. kiek bus du kartu po du? padėtis esanti gana patogi. Jam yra pavesta erdvi rezi kur 1918 m. kovo 1 dieną iš-i
TYS,
dr. Kazio Griniaus,
Ukmergėje
— Šeši.
dencija. kur jis gyvena su savo žmona ir turi "pilną na leidusi paskutinę lietuvių j Anglų - lietuvių kalbų žo II tomas. 336 psl. kaina $5.
Nutarimas: priimti. Kvai mą tarnų“, sako korespondentas. Be to. jis turi automobi mokytojų laidą ji jau nebe- į dynas, V. Baravyko, 590 psl.
Tarp vasario 21 ir 23 die las, bet daro pažangą.
VYSKUPO
P. BUČIO
li ("Volgą“) ir šoferį. "Volgos“ sedanas yra vidutinė so teko Veiverių mokytojų se apie 36.000 žodžių kaina $6.
nos čia Įvyko visa eilė nelai
minarijos vardo.
ATSIMINIMAI,
I tomas,
Klausinėjamas antrasis
vietų gamybos mašina, ir tai jau daug žemesnės markės,
mių. Tado Mačiulio vairuo kandidatas.
Lietuvių-anglų kalbų žo 320 psl., kaina $3.50, II to
Veiverių mokytojų semi
jamas automobilis mirtinai
— Kiek bus du kartus po negu limuzinai, kuriais Chruščiovas naudojosi pirma, bet narija buvo vienintelė tokia dynas, redagavo Karsavi mas 282 psl.. kaina $3.50.
suvažinėjo Joną JanulionĮ. du?
vis dėlto tai daug geresnė, negu paprastas sovietų pilietis
naitė ir šlapoberskis. apit
lietuvių mokytojų ruošimo Į- 27,000 žodžių, 511 psl., kai
SIAUBINGOS DIENOS,
Viktoro Meškovo vairuoja
gali turėti.
— Penki.
staiga Rusijos švietimo mi na — $5.00.
1944-1S50 metų atsimini
mas duonos išvežiojimo
— Dar kartą klausiu, kiek
nisterijos
žinioje.
Ji
išleido!
mai,
parašė Juozas Kapasunkvežimis prie 20 km. bus du kartus po du?
Jo rezidencija, rusiškai vadinama dača, yra apie 15
Ukmergės-Vilniaus kelio su
mylių nuo Maskvos miesto, prie Maskvos upės. Petrovsko- daugiau kaip tūkstanti pe-l Lietuviškai angliškas žo- činskas, 273 pusi. kaina $3.
— Penki.
kurie vėliau paskli-' dynas, Viliaus Peteraičio, Ii GYVENIMO VINGIAIS
sidūrė su Broniaus Petronio
— Paskutini kartą klau je Dainėje kaimely. Tai yra aptverta valstybinių dačų vie dagogų,
doįvariose
Lietuvos kultūri-į laida, daugiau Kaip 30,001 dr.
- ’
vairuojamu "Moskvičium“, siu. ki,ek bus du kartus po
P. -Kalvaitytes-Karvelietovė.
Aplink
Chruščiovo
namą
yra
apsčiai
žemės,
ir
jis
ga

nio gyvenimo srityse. Iš tos žodžių, 586 psl.. kaina $7-00 nės, 360 psl., kaina .. $3.50.
kuriame važiavęs A. Jurge du?
li
tenai
daržininkauti.
Prie
vartų
stovi
sargas,
kuris
ne

seminarijos
išaugo ir dail. į
levičius mirė vežamas i ligo
Penki.
A. Žmuidzinavičius, ir rašy-' Introduction to moderni KĄ LAUMĖS LĖMĖ
kviestų svečių neįleidžia.
ninę. sekančią dieną ant oNutarimas: priimti. Kvai
tojai P. Arminas-Trupinėlis,i Lithuanian, parašė Damb- (apie Salomėją Nėrį), Petperacijos stalo mirė vairuo las, bet lyžtingas.
tojas B. Petronis, o po kelių
Vakariečiai gali gauti leidimą jį pamatyti, tačiau so K. Sakalauskas - Vanagėlis riūnas, Klimas ir Schmal- onėlės Orintaitės, 234 psl.,
Egzaminuojamas trečias
dienų mirė B. Lukšys ir V. kandidatas.
vietų vyriausybė nori jį pamiršti, ir smulkmenų apie jo ir eilė kitų, suvaidinusių ir stieg, 471 psi, didžiausias kaina ............................... $3.
Lietuvos nepriklausomybės ir moderniausias angliškai
Janušis. G. Savickis iš MaiPALIK AŠARAS MASK— Kiek bus du kartus po gyvenimą sunku gauti. Giminės lankosi pas jį dažnai: at atkūrime ir vėliau nemažą kalbantiems lietuvių kalbos
šiogalos, girtas pasipainio du?
Į VOJE, Barfcoros Armonievyksta su vaikais jo duktė Rada, ištekėjusi už Aleksiejaus vaidmenį.
vadovėlis, kaina $7.
jęs katastrofos kaltininkas,
nės. 253 psl., kaina .... $3.
— Keturi.
Adžubejaus, buvusio "Izviestijų“ redaktoriaus, kuris da
tebegydomas.
— Dar kartą klausiu, kiek bar redaguoja "Sovietskij Sojuz“ ("Sovietų Sąjunga“).
SIAURUOJU TAKELIU,
bus du kartus po du?
K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,
Apie buv. Lietuvos
— Keturi.
kaina .............................. $2.
Chruščiovas turi iš viso tris dukteris ir vieną sūnų. ku
premjerą Merkį
— Paskutini kaitą klau
ATSIMINIMAI
APIE
rie turi jau keletą savų vaikų. Kitas Chruščiovo sūnus, Le pirmojo "sputniko“ erdvėje pasirodymą. Ir kai jis anuo
siu. kiek bus du kartus po
JUOZĄ
LIŪDŽIU,
Petronė

met minėjo savo gimtadienį, pats Brežniovas, tada Sovietų
Šių metų švyturio žurna du?
onidas. buvo užmuštas per Antrąjį pasaulinį karą.
le Gediminas Merkys skel
Sąjungos prezidentas, prisegė jam Lenino ordiną ir aukso lės Liūdžiuvisnės, 88 psl.,
— Keturi.
bia atsiminimus apie savo
Nors pašaliniai žmonės Chruščiovą retai tepamato, žvaigždę, sakydamas: "Brangus Nikita Sergejevič, aš ne kaina .............................. $1.
Nutarimas: dar kartą pa
tėvą buvusi Lietuvos minisklausinėti. Turbūt — inteli vis dėlto jis atvyksta Maskvon balsuoti. Vakarų kores galiu paslėpti savo džiaugsmo ir susijaudinimo, Įteikda NEPRIKLAUSOMĄ LIE
terj pirmininką
Antaną gentas.
pondentai tokiais atvejais stengiasi jį nors iš tolo pama mas Tau šitą užtarnautą garbę... Visi mes didžiuojamės TUVĄ ATSTATANT, Ra
Merkj, vaizduodamas jo po
polo Skipičio, 440 puslapių,
tyty
ir
nufotografuoti.
Kaikada
pasiseka
ir
vieną
kitą
klau

Tavimi
ir
norim
su
Tavim
gyventi...
“
litinę veiklą.
kaina ...... ••,...•••••. .«,••• $5.
simą jam pakišti. Jeigu jis atsako, tai trumpai ir sausai.
1 1
1
•
Gedimino tėvai mirė Si
NEPRIKLAUSOMA LIE
Kitas šio anekdoto varian Paskutinį kartą jis buvo paklaustas, ar jis rašo savo atsi
Bet Chruščiovas, tarytum pranašas, atsakė: "Tūli po
biro tremty. Pats Gediminas tas pasakojamas taip:
TUVA, R. Skipičio atsimi
litikai kartais miršta pirma, negu susilaukia tikrosios mir nimų' II tomas. 4~6 psl., kai
10 metų išbuvo Liubliankos
minimus. Jis atkirto trumpai: "O kas juos išleistų?“
Į klausimą "Kiek bus du
kalėjime. Dabar gyvena Viities...“ Ir iš tikrųjų, politiškai jis jau numirė. Tas pats na $7.00.
niuje ir "atverstas“ dėsto! kartus po du“ 3 kandidatai
Bet jo atsiminimai galėtų būti Įdomūs. Nors jis nepa Brežniovas su savo vienminčiais jį sunaikino.
DANGUS DEBESYSE,—
savo pažiūras Į anų laikų i-Į atsakė — keturi ir nebuvo siekė užsibrėžto tikslo — per dešimtį metų pralenkti Ame1918-1919 m. išgyvenimai,
vykius.
' priimti. Kai tą patį klausiTeisingai romėnai sakydavo: Sic transit gloria munti. parašė Juozą* Švaistas, 325
Savo atsiminimuose jis’ mą davė ketvirtajam, tas pal
™ dėlto jis pasižymėjo, sunaikindamas.
Skina, kad. pabėgus preii-l klausė: ”0 kiek jums rei-' Stalino asmens kult, ir įsmesdamas jo lavoną » Lenino!
psl., kaina minkštais viršeaiškina
li.ais $2.50, kietais $3.75.
S.
M
mauzoleumo. Pne jo nuopelnų būtų galima priskirti ir
deniui Smetonai, jo rovas' kia. drauge?“

Ką dabar veikia Chruščiovas?
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juodojo pasaulio sukilimas

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

STASYS MICHELSONAS

I

(Tęsinys)
KITA KARINGA GRUPE

Yra ir kita karinga negrų grupė Amerikoje, tjfkji
pemaišo savo veiklos su religija. Ji vadinasi Congresa of
ftacial EųualHy, trumpai — CORE. Pirma jai vadovavo
♦James Farmer, bet kai jis pasipriešino rezoliucijai, smer
kiančiai Vietnamo karą, tai negrai Baltimorės suvažiavipne 1966 m. jį pašalino, pastatydami jo vieton karingąjį
^loydą McKissicką. .

»

Baltimorės suvažiavimas pareiškė pritarimą „Juoda
jai galiai“ ir priėmė rezoliuciją prieš karą Vietname, priižadėdamas pagalbą tiems, kurie tam karui priešinsis ir
bus valdžios persekiojami.
CORE suvažiavimas taip pat aštriai pasisakė prieš
tokias negrų kunigų vadovaujamas organizacijas, kaip
National Association for Advancement of Colored People
ir National Urban League, drauge pasmerkdamas ir John
sono administracijos sugalvotą „karą skurdui“. Tas „ka
ras“ jokio skurdo nenaikinąs, tik klaidinąs negrus ir užlai
kąs tūkstančius riebiai apmokamų biurokratų.

Pnlapb penktai
Po $4: S. Eismontas, San
ta Clara, Calif., A. Joman
tas, Taunton, Mass., T. Mar
tin, Cicero, III.. G. Šeškevi
čius, Groton. Ont..

Po $3: J. Grimas, Toron’ to, Ont., V. Ausevičius, Chi
cago. III., J. * Morkus, Fort
Williams, Ont., T. Supinsky,
Shadyside, Ohio.
Po $2: V. Lekavičius, Ed
monton, Alberta, M. Smai Vyskupas James P. iShannon
lis. Chicago. III., J. Koveris,
Maspeth. N.Y., P. Stankus, atsisakė iš pareigų St. Paul-Minniapolio diocezijoje. nenutikda
Hartford, Conn.
su popiežiaus Pauliaus VI
Po $1: A. čaikauskas, mas
.enciklikos mintimis, liečiančio
Brooklyn, N.Y., M. Stines,
Deming. N. Mexico, F. Va- mis gimdymų kontrolę. Jis sa
taip pasielgęs po ilgų savai
lentukevičius, Nashua. N.H., ko
A. Bilskis, Vancouver, Br. čių mąstymo, ilgų dienų maldų
Columbia, J. Navickis, E. St. ir baimės valandų.
Louis, III.. A. Gaidys. Na
shua, N.H., J. Kirla. East
Haven, Conn., M. Sheronas,
Detroit, Mich., P. Žilinskas,
Hemet. Calif., M. Wilkaus‘ ky. Pinellas Park, Fla., Stel{la Eshman. Wallesley. Mass.
A. česlov. Montauk, N.Y., J.
Dargis, Deambom, Mich.,
Los Angeles į New Yorką, 2,830 J. Sutkus, Stoughton, Mass.,
Lawrence.
mylių kelią. Jis jau pasiekė Tul- J. Shupetris,
są, Okla. Iš Los Angeles jis pra Mass., J. Kaseliūnas, Colomdėjo bėgti balandžio 11 <L ir tiki bia. J. Kiškis, Lynn, Mass.,
si New Yorką pasiekti per 66 i A. Jurkšaitis. Brooklyn. N.
dienas. Tulloh yra 33 m. a ", Y., J. Guvienė, Edwardburg.
Mich., M. Plevok, Dorches
žiaus ir kilęs iš Anglijos.
ter, Mass., J. Budrys, Toron- Brooklyno kriminalinio teismo
■ to, Ont.. A. Stankaitis, teisėjas Albert R. Murray nutei
į Sroud, Ont., A. Jankauskas, sė 34 Brooklyno kolegijos stu
MAIKIO IR TĖVO
| Chicago, III., S. Valkevičius. dentus, daugumoj baltuosius, po
į So. Boston. Mass.
penkias dienas kalėjimo už už
KRAITIS

Baltimorės suvažiavime McKissick atmetė visas prel zidento Johnsono programas negrų padėčiai gerinti. Sar
kastiškai pašiepdamas retoriškas prezidento kalbas.
McKissick pasakė: „Hovvardo universitete L.B.J. pasakė
tokią jautrią kalbą, kad ir barškuolė gyvatė klausydamosi
apsiverktų“.
MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
Kol baltas žmogus turės savo rankose visą valdžią
STASYS MICHELSONAS
ii- visus pinigus, mes nieko iš jo negausime, aiškina McKis
sick. Esą, kad galėtume pasiekti ko nors geresnio, turime
— Pasakyk. Maiki, kas tik pritaria lietuvių norams, paimti valdžią į savo rankas. Tą patį skelbia ir juodieji
( Po 50 et.: C. Kalvaitis. imtose patalpose sėdėjimo strei
yra tas Altas, apie kuri ga- bet ji nežada mums pagal- muslimai“. V įsos kalbos apie lygias teises, apie mokyklų
Gegužės mėnesį aukojo:! Dorchester. Mass., S. Vegis, ką, kovojant dėl mažumų teisių
zietos rašo?
Į bos. Ir kaip ji galėtų mums integraciją, apie geresnius uždarbius ir apie atidai as duris
L.V.S. Ramovės Bostono! Hamilton; OnUno, J. Kra- nelegaliu būdu. Pats .teisėjas
— Tai yra netiksliai rašo- padėti? Juk geruoju Sovie- Į baltųjų restoranus esą niekas daugiau, kaip tik priemo skyrius ir J. Vaisiunas, Ca sinskas, Worcester, Mass., Murray yra kilęs iš Hąrlemo ir
mas sutrumpintas Amerikos tų Sąjunga Lietuvos nepa- nės negrams migdyti.
Ch. Jankevičius, DeĮroit. nuteistųjų grupei pareiškė: ”Nė
įacas. Venecuela, po $10.
Lietuvių Tarybos vardas. I leis, o karo dėl Lietuvos išMich.
vienas jūsų neturite leidimo ves
Po
$5:
C.
Dedulionis,
Cle
Kiti
suvažiavimo
kalbėtojai
taip
pat
aiškino,
kad
iš
— 0 ką tai reiškia netiks-! laisvinimo Amerika nekels.
ti mano karo“.
liai?
Ji turi gana bėdų ir be Lietu- „baltųjų reformų“ negrams naudos nebus. Jie smarkiai veland, Ohio, J. Mickevicz.! Visiems aukotojams nuo— Reiškia ne taip. kaip! vos. Va, Įklimpo i Vietnamą puolė ir negrų buržuaziją, „juodus kunigus“, „juodus Ph. Broekton, Mass NJIšganai- ..rfžjai džkoJame.
Hamtramack, Mich., H.
turėtų būti; kitaip pasakius' ir nežino, kaip nuo jo atsi- D.„ ir kitus „baltųjų mokslu apsišvietusius“ negrus. Su tis,
Young, Craryville, N.Y,
i „Keleivio“ administracija ’
— klaidingai.
traukti. O čia dar neužbaig- važiavimo delegatai smarkiai plojo, kai kalbėtojas Jesse
į The Cemetery of Nalion.
— Nu, o kaip turėtų būt? ti Antrojo pasaulinio karo Cray pasakė, kad lygybė ir visos teisės bus iškovotos tik
— Turėtų būti: Altą, o ne reikalai. Japonija pradėjo tai „užpakalinėse gatvėse“,, kur gyvena „paskandintos“
Altas.
ne juokais reikalauti, kad
| in Siberian Tundra by H.
— Ar žinai, kodėl aš klau jai būtų grąžinta Okinavos juodosios masės.
ŠALTASIS
KARAS,
AFRIKA
IR
AMERIKOS
RIAUŠĖS
Į
112 P*1”
siu?
sala, kurią per karą Ameri
Kai tokios nuotaikos viešpatauja negrų suvažiavimų
ka okupavo ir Įsitaisė tenai salėse, tai kam dar kelti klausimą, kodėl jie kelia riaušes,
— Nežinau, tėve.
4
’ 5
1
_
— Zacirka išskaitė man savo karo jėgų papėdę. Šio kam ieškoti tų riaušių priežasčių?
Vadinamas šaltasis karas, kuris prasidėjo po Antrojo p
Manyland
iš gazietų. kad tas Altas ar mis dienomis dėl tos salos
** r*ka*ba aSprogstančioji medžiaga riaušių ekspliozijai buvo pasaulinio karo, is tikrųjų buvo ir tebėra globalinė kova
Altą šaukia didelį seimą atvyko Į Washingtoną Japo
tolimoje šiauDetroite augusto mėnesio nijos užsienių reikalų minis susikaupusi jau seniai, ir reikėjo tik kibirkšties jai Įžiebti. tarp kapitalizmo ir komunizmo. Kai komunizmas skina
175 pujL kreidiniame
pabaigoj. Ar tu žinai apie teris Aiči. o Japonijoj tuc Tą kibirkštį Įskėlė buvęs prezidentas Kenedis, norėdamas sau kelią per pasaulį propagandos priemonėmis, žadėdatai?
tarpu studentai kelia riau atremti sovietų propagandą Afrikoje. Sakysit, fantazija? mas skurdžių masėms laisvę ir šviesesnį gyvenimą, tai popieriuje, kietai* viršeliai*,
šes prieš Amerikos Įstaigas Na, pažiūrėkime i faktus toliau.
—
Žinau,
žinau.
Kongre

$5.00.
Amerikos kapitalizmas jam priešinasi ginklu ir visokių
;»
sas Įvyks rugpiūčio 30 ir po dėl tos salos okupacijos.
diktatorių papirkinėjimais, vadinamais „foreign aid“.
Timele** Lithuania — pa
sėdžiaus 31.
— Čia, Maiki, nedidelė
Šitie du nepermaldaujami priešai susidūrė kakta kak rašė buvę* JAV atstovą*
— Nu, tai gal reikėtų ir bėda. Amerika gali lengva"
ton ir Afrikoje. Nusikračius jai atėjūniškų kolonijų ir iš Lietuvoj Owen J. C Norem,
mudviem nuvažiuoti, ar ne? iš Okinavos pasitraukti.
vijus visokius ' imperialistus ”, negrai pradėjo organizuoti 299 p*l., kaina $4.
— Reikėtų, tėve, tik bėda,
— Žinai, tėve. kad Ameri
— Šimto mylių ilgio ir 38 tačiau negali balsuoti, neturi laisvas respublikas, ir tuojau tarp VVashmgtono ir Mask
kad mudu neturim tiek pini ka galėtų lengvai ir iš Viet
Tai labai gera dovana ne
mylių
pločio. Gyventojų yra piliečių teisės. Štai, kodėl jie vos prasidėjo atkakli kova uz Įtaką tose respublikose. Pir mokantiems lietuviškai, bet
gų. Kelionė ir tenai nakvy namo pasitraukti, o vis dėl
apie pustrečio miliono. Iki bruzda.
nė viešbučiuos labai bran to nesitraukia.
masis (YVasmngtonas) stengėsi apipilti negrų vadukus norintiems susipažinti su
giai kainuos.
— Mat Amerika svetimų 1898 metų ji priklausė Ispa — Ale dabar prezidentas dolerių milionais, pristatydamas jiems ir ginklų nuo komu Lietuva.
nijai. Kolumbas aptiko ją Niksonas nusiuntė i Pietų A— O kažin. Maiki, ar mu žemių nenori, Maiki.
nistų gintis, o pastaroji (Maskva) ėmė pataikauti neg„Selected Lithunian Short
du negalėtume pėsti nueiti?
— Taip yra skelbiama 1493 metais, o 1509 metais meriką.gubernatorių RokfeStorie*“ (21 autoriau*), 280
Jeigu tuoj pradėtume, tai tėve, bet praktikoje daroma Ponce de Leon ją ištyrė ir lerį. tai gal ir toj saloj pada- lamo, snieiAuaina zvrnerikos imperializmą", jos propa- p*l., kaina $5.00.
per tris mėnesius gal ir pa kitaip. Paimkim kad ir Pu- orijungė prie Ispanijos. Da- rys geresni parėdką, ar ne? £auua skeioe, kad Amerikoje negrai esą taikomi vergijo
siektume Detroitą, ką?
erio Riko salą. kuri per kar? bar tenai yra Įsitvirtinęs A-i — Pietų Amerika, tėve. je, persekiojami, niekinami ir linčiuojami; kad jiems ne „The Herdsman and the
— Bet batai nuplyštų, tė buvo atimta iš Ispanijos ii merikos kapitalas, kuris tu- yra taip pat pasišiaušusi valia pasinaudoti net išeinamąja vieta, kur eina baltieji; Linden Treė“ (Vinco Krė
ve. Basiems būtų nepatogu dabar jau Amerikos valdo ri įsteigęs apie 1.000 visokių prieš Washingtono politiką, sau jie laikomi gyvūnais; kad uarbimnkų unijos nepriima vė*), 128 p*L, kaina $3.95.
tokiame suvažiavime.
ma. Salos gyventojai protes fabrikų, kuriuose dirba pi- kaip ir Puerto Rika. Kaiku jų savo nariais, o neunijistas Amerikoje negau gauti dar
„Lithuanian Quartet“ (A.
— Dac rait. Delegatai tuoja, reikalauta nepriklau rios vietiniu žmonių rankos, rios respublikos tenai Rok- uo kau negrams nevaua užeiti į banveiazių restoraną.
Baronas,
M. Katiliški*, A.
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Landsbergis ir I Šeiniu*),
lieriai basi. Kibą reikėtų pa negirdi, šaukdami laisvės rikon be muitų. Daromi di- f livijoj jis tegalėjo tik iš lėkir
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deli
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ir
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209 p*L, kaina $4.95.
sakyt. kad mudu iš Kubos. jie nutraukia Amerikos vė
— Nu, jeigu amerikonų s su prezidentu pasimatyti,
bet Amerika ryžosi Įtikinti Afrikos negrus, kad ko
Aš galėčiau dar ir barzdą liavas nuo viešųjų Įstaigų i1
'The Ordeal of Assad Pa
fabrikai
duoda
salos
žmo-i
Važiuoti
j
prezidento
rūmus
munistai jiems meluoja. Tuo tikslu pradėta skelbti Ame ika“ (L šeiniaus), 61 p*l>
užsiauginti, kad būčiau pa naikina Amerikos biznierių
našus i Kastrą.
turtą. Pet 12 pastarajų mė nėms darbo, tai kokio bieso! bijota, kad neįvyktų kraujo rikos negrams visokių laisvių ir net privilegijų. Preziden Kaina $2.00.
h — Juokai juokais, tėve, nesių jie pridarė Amerikos iie buntavojasi prieš Ame-! praliejimo, nes tūkstančiai tui, reikaiau jant, Vyriausias Tribunolas įsakė atidaryti
bet Altos kongresas, turbūt, biznieriams $14 milionv riką? Ar jiems būtų geriauJ studentų grėsmingai de- negrams duris į baltaveidžių mokyklas, dirbtuves, val Vytautas the Great Grand
Duke of Lithuania by dr. ■!»>
turės apsieiti be mudviejų. nuostolių. Atvykę Amerikor ieigu jie gautų nepriklauso- i monstravo. protestuodami
gyklas,
maudykles
ir
visur kitur. Vienu žodžiu — panai seph B. Končius, 211 psL,
mybę?
į
prieš
„jankių
imperializmą
“
.
— Ne, ne. Maiki, neapsi jų kovotojai kėsinosi nušau
— Gal ir nebūtu geriau, | Policija turėjo apsupus visą kinti visokią segregaciją!
eis! Jeigu tu su manim nei ti prezidentą Trumaną ir
psl.. kaina kietais viršeliai*
bet
žmonės
to
nežiūri.
Nors
aerodromą,
kad
demonstPropagandos
tačiau
neužteko.
Afrikos
Konge,
kaip
si, tai aš drošiu vienas.
$3.00, minkštai* $2.00.
1954 metais apšaudė kong
— O ką tėvas tenai veik reso posėdi, sužeisdami ke įie turi šiokia tokią autono rantai negalėtų Rockefelle- matėm aukščiau, buvo paleisti ir ginklai į darbą.
miją ir patys renka sau vie rio pasiekti. Kai iš visų
si?
letą kongresmanų.
Dėl šitokio elgesio Afrikos negiliose kilo didelė nea „Lithuania land of ha
“ parašė L. Valiukas,
— Veiksiu, ką visi kiti
— Jes, Maiki. atsimenu ir tini seimą, vis dėlto jie jau pusių mūsų Amerika yra ši pykanta AmėrikaL Ir Amerikos negrams duota beveik
veiks. Pakelsime balsą už aš ta šaudymą, tik nežinojau čiasi skriaudžiami ir išnau taip puolama, tai kaip tėvas neribota laisvė neatnešė pageidaujamų vaisių. Gavę tiek Kaina $4.75.
dojami atėjūnu. J Atstovų gali norėti, kad ji rūpintųsi
laisvos Lietuvos atstatymą. priežasties.
Avrakening Lithuania, a
laisvės, Amerikos negrai pradėjo ruošti demonstracijas,
Jes, Maiki, Lietuvos vadavi
—Tai buvo protestas, tė- Rūmus Washingtone jie ren- apie mūsų Lietuvą?
study on the ri*e of modern
mu turim rūpintis patys, ba've, kad Amerika neduoda ka savo komisionierių, bet! —Jes, Maiki, apie Lietu kurios netrukus pradėjo virsti riaušėmis, muštynėmis su Lithuanian nationalism by
kitiems mūsų Lietuva nėra-! tai salai nepriklausomybės, je negali balsuoti. Juos ima; vą turim rūpintis mes patvs. baltveidžiais, namų padegimais ir krautuvių plėšimais. Jack J. Stukas, 186 psl., kai
pi. Amerika vis žada ir ža-j — o kur tokia sala ran Amerikos kariuomenėn, betj Valuk to aš ir sakau, kad i, Okai policija pradėjo riaušininkus areštuoti, teismai suim- na $5.00.
darant kongresui naujokų Į-į Detroito seimą turėtume ei-į tuosius paleisdavo, dažnai net apibardami policiją, kad
da mums, bet vis nieko ir' dasi?
, . POPULAR LITHUANI,
nieko nedaro.
Į — Ji yra Karibų jūroj, statymą, Puerto Rikai bal-iti kad ir pėsti, kaip krajuje šiurkščiai su jais elgiasi.
;so
nedavė.
Oficialiai
jie
yra
Į
eidavom
per
devynias
para1
AN
RECIPESparaše
Ju»e
— Tėvas klysti, kad Ame- ties Pietų Amerika, tėve.
Jungtinių Valstijų piliečiai, pijąs į rožancavos atlaidus.
(Bus daugiau)
Į Deužvardienė, kaina $2.50.
rika žada mums padėti. Ji —Ar ji didelė?

Ką dovanoti?

t
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MOTERŲ SKYRIUS

Jurgis Gliaudo, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
Advokatė dr. M. ftveikawikie*« sutiko atsa ČIAI, premijuotas romanas,

kyti į Keleivio skaitytoją klaooiatuo tekės 304 pusi., kaina $4.00.
reikalais. Tie UaiMiioai tari kati bendro
Alė Rūta, VIENIŠI PA
iaforautciąkt pobūdžio. Klausima ir at SAULIAI, romanas, 265 psl.
sakymas epsusdiasisM Uum skyriuje kaina $3.50.
D. Nendrė, AIDAS TARP
Eaiėke reikia bkiraiėtt, kad esate Keieivit
DANGORAIŽIŲ, romanas,
skaitytojas.

MARIUS KATILIŠKIS

/ sipsti
/ f ’tiesios
<

Senatvėje

Dr. M. Šveikauskas, Attorney at
Co-operative Bank Plaza
1864 Centre Street
Boston, Mam. Q213k

(Tęsipys)

Boba taip, kaip kipšas. Jeigu ji spendžia, tai turi ką
nors ir pagauti savo slastuose. Juozapas Čeponis jau įkliu
vęs, net ausų nebesimato. Bet dėl to jis nesivargina ir at
sižegnoja kaire koja. Iš tikrųjų, ką čia karžygiško benu
veiksi, kai iš viso nebėra ko veikti? Tad jis ir ganosi, kaip
mitulys vešlioje dobilienoje, įsibridęs iki kelių, skabyda
mas tai lapą, tai kokį žiedą nulieždamas. Ir, kaklą užkoręs ant spygliuotų vielų tvoros, dairosi. Už tvoros tai kas
kita, už vielų tai bent gyvenimas.
— Neįpratau ir neįprasiu. Vis tiek čia nę namai...

Penktojo ir Įeitojo pradžios mokyklos Leyden. Mass.,
mokytoja Pearl Rkodes skaito savo mokiniams biblijos
psalmę, aors maldos mokyklose yra draudžiamos, nes tai
prieėtaraujp konstitucijai, šios vietovės 345 gyventojų
prieš psalmių skaitymų nesipriešina, nes tai yra poezija.

.*■
D

,.

*»-

Law,

kaina minkštais viršeliais
’2.59, kietais $3.75.

Klausimas

Žmo- nimu.
Čeponienė atsisuka ir pasistoja tokioje smarkybėje, joks gyvas isutvėrimas.
.
_
-.
*
• miega
•
iv-'
Mano manymu,
lai- ketiniais. — tarpr ”trustees‘
žmogui
sukelia
ir
j
, atėio
j
lyg pasiruošusi smaką praryti. Ji pagauta kažkokio nirtu <mi reikalamgas maistas.
lio. tarsi verpeto iš padebesių, prisigavusio žemės ir viską žmogui
gas. Trečdalį
keliančio nuo žemės: lapus, šieną, tvoras, duris, stogus
žmogus
I tuoj supyktų ant savo sesers
su kaminais, su skliautais. Ji šneka, kad girdėtų ketvir mas. Šuo be maisto gali iš- nio ratu bildesys. kūdikio ma štai kokia:
. gyventi 25 dienas, o be mie-i lopšio supimas, vandens kri-‘, pienas iš mūsų sūnų yra ir brolio kuriems buvo pa
toje troboje:
__________ _______________________________.l|o - tik 5 dienas. Miegas timas. Nervuoti žmonės už- labal *.sIald“s- nukaito su vesta j, globot,“ Ta, būti
— O tu bezliepyčia ubagėli! Tu atvėptaausi šalna- Į go
kandi! Kaktų daužytume, j akmenis ir keliais griotuotu- duodapoilsi nervųi sistemai miega sunkiai ir miega ne- {^‘^r.^kiejr'turi, <tiek°išlei-’ ^Tėva? turėttfsavo testąmei kaip už pakūtą, kad tave atvežė į tokį kraštą!...

ir visam organizmui.

Pa-I ramiai.

vargsta raumenys, pavargs
— Taigi, atvežė...
ta ir protas — smegenys. Pa- j
— Tau, durniui, sakęs ar nesakęs, o dar kai tą paša vargę raumenys greičiau atkysiu. kaip dainuodavo mano motinukė amžinatilsį: kur j
’ ne* 9megen^ nen ų
gyvensiu, ten nameliai, kur numirsiu, ten kapeliai...
j Vrotįaus miego ilgumas

Dr. A. Grigaitis

SĄ

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl.,

įegą

..

365 psl.. kaina $5.
Vytautas Volertas,

MOKSLAS. premijuotas ro
manas, 279 psl., kaina $3.50.

thrift trust“ įr tam tikromi
į aplinkybėmis gali būti labai
Turime vieną dukterį ir naudinga šios rūšies "trust“
du sūnų. Visi yra dar jauno Į pavartoti
amžiaus ir nevedę. AtvažiaSudarant "trust“ — vie
vome kaip tremtiniai ir dir-! nokį ar kitokį — yra reika
bome labai sunkiai. Vyras lingas patikėtinis (trustee)
> (!:t 3ili
dar tebedirba, nors yra jau' Aš Tamstoms nepatarčiai
u i’.; įlJ1
pensininko amžiaus. Aš dir- paskirti vieną ar abudu save
bau. kol sulaukiau 62 metų vaiku trečiojo vaiko patikę
amžiaus. Dabar gaunu šiokį tiniais. Jei Tamsta paskir
_
! toki čeki ir uždirbu tiek. tum savo vaiką arba kitu di
*r d,en°S pergyVe’i kiek įstatymas leidžia.
: vaiku jų broliu dalies pati

— Tai kas? Ar kiaulidė?

— Abudu, rodos, ne kiaulės. Tai kodėl kiaulidė?

ROMANAI

Teisės patarimai

Alė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKSMAS, 305 psl., kaina $4.00.
Vincas Kamonas: MIGOTAS RYTAS. 166mwl..

Taina $2.50. Gaunama Ke*
'eivio adminirtraciioie.
Jeronimas Ignatonis. LŪ
ŽIAI. 301 psl.. kaina $3.00
Andrius Valuckas. NE

MUNO SŪNŪS, romanas iš
uvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., T tomas, 280
psl.. kaina $3.00.
Andrius Valuckas,

NE

MUNO SŪNŪS. TI tomas,
'-28 psl . kaina $4.00.
Sallv Salminen, KATRYNA. romanas, laimėjęs Šve

dijos literatūros premiją,
291 psl.. kaina $5.00.
Petr. Tarulis, VILNIAUS

RŪBAS. 495 psl., kaina
minKŠtais viršeliais $3.15.
džia. Jisai yra neblogas vai- mentus sudaryti tokiu būdu kietais viršeliais $3.75.

kas, bet neturi saiko. Skoli- kad išvengtų nesantaikos Jurgis Gliaudą, DELFINO
I na pinigus savo draugams. , tarp savo vaikų. Dažnai pa ŽENKLE, premijuotas ro
i kurie niekuomet jam tų pini- , sitaiko, kad palikimai suar- manas. 234 psl.. kaina $2.50
CHEMINĖ ŽMOGAUS
’ gu negrąžina, eina su drau- do šeimyninius santykius
Albinas
Baranauskas,
?
gaiš
į
brangius
restoranus,
tarp
oalikuonių
(paveldėto
KARKLUPĖNUOSE. pre
KŪNO VERTĖ
| perka visokių nereikalingų jų). Kartais to pinigo maža’ mijuotas romanas, 224 psl.,
Ir senoji čeponienė narsiai apsivalksto išeiginėm dra- priklauso nuo jo nervų sisŽmogaus kūnas vra che- rūbų ir kitu daiktų. Jam vi- tepasilieka, tačiau giminii kaina $2.50.
panom ir išvyksta tarnybon — saugoti kaimyno vaikų.
l temos, amžiaus, jo sveikatfazvs Almenas. UPĖ |
^njusavio neapykanta pasi. ,
' .
' tos, aplinkos, kuri įi rūpina. minis komįleksa’s' Prof. Do- suomet ‘™ksta t0 pinigo.
’ RYTUS. UPĖ I ŠIAURE.
Bepigu buvo jos motiniukei. Ji niekur neiškėlė kojos. Ilgiausia miega vaikai, trum- nald T. Forman iš North- visuomet be cento, nors dir- lieka iki jų amžiaus galo.
westeni
universiteto
apuž
dirba
neblogiausiai,
i
Patariu
paskirti
patikėti
-omanas T dalis. 325 psl.. 11
Ir ištekėjo į tą patį sodžių. O tačiau tuose čeponienės pos- piausia suaugusieji seno am
inuose atsišaukė gūdi jaunamartės neviltis, išeinant iš na- žiaus žmonės. Naujagimis skaičiavo, kad dabartinės Kalbamės su vyru, kad mūsų niu bankų, jei neturite už sa Tali«= 302 psl.. kiekvienos damų į svetimus namus, kurie pataps jos nameliais, ir į lau- miega 22-23 vai. per para, infliacijos metu, kai viskas mirties atveju jis savo pah- ve jaunesnio pasalinio zmo- ’ies kaina $3 00.
Alė Rūta.
KELIAS |
kus, kurių galuose prie upelio, viename smėlynų kalnelyje, vaikas nuo 2-4 metu amžiaus taip bianeu vidutinio žmo- klmo dall tu0J kleistų ir vėl gaus, kuns apsiimtų šiuo rei
gaus
kūno
chemikalai
verti
norėtų.
j
kalu
pasirūpinti.
Bankui
ga
KAIRE,
premijuotas
roma
bus pavietoti jos Voniai
I turi miegoti 15-16 valandų,
Norime kaip nors taip su-| Įima smulkiai nurodyti te? nas iš JAV senosios kartos
.
-j
» i ,. . .
o nuo 4-7 metu—12 vai. 10 $3.50. Nuo 1936 metų, kada
jų
vertė
tebuvo
98
centai,
jie
tvarkvti.
kad jis negalėtų tamente, kaip ir kada kaf ’ietuviu gy venimo, 248 psl.,
Moteris surėdyta kiek kitaip. Jos dalin įrašyta palikti metu vaikas vidutiniai miegimtinę sėdybą ir įsilieti svetimon. Joms Ui pavyksU. sun- gą ĮO vai., suaugęs 7-8 vai. pabrango 257 nuošimčiais 8370 dalies paliesti, kol igys turi būti išmokama. Bankas kaina $3.00štai cheminė žmogaus kū-' Proto iei iš vis0 J° kada k kuris turi vadinamą "trust“
Vvtautes Volertas. GY
kiau ar lengviau, bet pavyksta, nes su kiekvienu užgims-. Suaugusiųjų miego ilgumas
■ kvs. Mes dirbome labai sun- skyrių, turi patyrimo šioje VENIMAS YRA DAILUS.
tančiu kūdikiu ji nebeatšaukiamai susaistoma su vaka-. būna įvairus. Žmogus sap- no sudėtis:
65'
ž
oksigeno
(deguokiak krovėme centą prie cen- ’ srit.vje, ir Tamstų sūnus ne- •omanas iš lietuviu emigran
rykščiai svetimu peisažu, kurs galiausiai Umpa jos savas-' nuoja, kada jis pervargęs il
„ies),
to ir, mūsų pačių nustebi- pyks ant "objektyvaus“ tu gvvprimo. 242 psl.. kai
timi. Vyrai daugiausia rambesni. Jie kasasi iki kelių, iki miegas negilus. Giliai miekarbono
(grynangmu*- sutaupėme nemažą su- žmogaus.
na $2.50
18'
juosmens. Jie pasineria savo paties rankomis išverston; gant nesapnuojama,
jį0)
j ma. Nenorime, kad mūsų
Sudarant testamentą n
Vvtantas Volertas, UPĖ
duobėn iki pažastų, kol pamato, kad nebėra kaip išsiropti. J
metu žmogaus or"trust
“
,
reikia
smulkiai
i
’
hidrogeno
(vandetai
P
sunkiai
uždirbtas
skatiTEKA VINGIAIS, romanas
10'
Ir Čeponis suvokia savaip, vyriškai ir užraugia niekad ne- ^an^“as reaguoja j painus
n,-ų0)
l kas nueitu vėjais,
nuodugniai paaiškinti soeci 132 psl . kaina $3 50.
sibaigiančią šnekų:
B’nl’es. a’’ ’.nkos. Paerzininitrogeno (salietTamstos rašinių atrodo, alias aplinkybes ir sąlyga
Vacvs Kavaliūnas. KAL*
’
I mu« — tnuksma. sviesą. salros
)
kad
galima
būtų
padarai
advokatui,
kuris
tvarko
š
NŲ GIESMĖ, premijuotas
— Kapeliai tai kapeliai. O man šmeižiasi po akim j tį, šilimą ir t.t. Šie išoriniai
calciumo (kalio), "tmst“, bet kaip ji reikia j reikalą. Šis reikalas turi bū
•omanas. 201 psl.. kaina
1
’
smėlio kauburys, apkupojęs vinkšnomis ir kadugiais. Ap- j erzinimai yra ir Įvairių sapsudarvti?
Ką
jis
iš
esmės,
ti
tvarkomas
atidžiai
ir
ne
S2
50.
valainių lauko akmenų tvora aplinkui ir špižiniai vartai. In^ priežastis. Kas nors
1' fosforo ir
kitų
elementu.
įreiškia
ir
kas
ji
tvarkys?
Ar
skubant.
Jei
Tamstų
mieste
Karve Plačenis. PULKIM
1'.
Mačiau, kaip čionajos nugarbstytuose, nušventytuose ka- trinktelėjo durimis, ir žmosidabro
galima
prašyti
vieną
vaikai
nėra
advokato,
kuriuo
galite
ANT KELIU.... romanas iš
puose leidžia žmogų į duobę, iškniurvintą molyje. Gilumo gus sannuoja audrą, perkū- skaitant aukso ir
tvarkyti
kito
vaiko
dali?}Tamstos
pilnai
pasitikėti
kun.
Strazdelio gyvenimo.
keturios pėdos, o joje trys pėdos vandens. Nenoriu, neno niją. Dažnai sapnas yra re-' pėdsakus.
Prašau smulkiai paaiškinti, tai patariu nuvykti Į arti T laida. 160 psl. kaina $2.00
riu tokios duobės... Bet kas tavęs pasiklaus?..
'Norėtume žinoti, kaip tai tu miausią didesnį miestą.
Jurais Gliaudą. SIKSNOttti
n
i
būti
padaroma.
Gyvena

/i
PARNILJ SOSTAS, nremiif b
<1 / A
Ištraukė Čeponienė uždarbiauti, ir Juozapas Čeponis
me mažame mieste ir abejo
Skaitytojui
iuotas
romanas iš politinių
vienas, kaip evikis, iš statinės ištrauktas. Aha, kaip ji ten čią dieną, kol atsibosta. O kasdien, mažiausiai pora kartų. jame, kad tie vietiniai advo
•migrantų gyvenimo, 268
Penney1 vania valstijoj
nudainavo, kaip jos motiniukę bus sakiusi? O mano ma Įsitveri guminės žarnos galą ir šlapiniesi aplinkui. Irgi katai, kurių yra tik trys. ką
»sl.. kaina $2.50.
___
melė. taipogi amžinatilsį, bus dainavusi ir tokias daineles, kol atsibosta.
nors nusimanytų tokiu rei
Juozas K ra L'kavslcas. TITLaiškais į paklausimus ne
kurių daleles jis dar atsimena. Ar ne taip ji lingavo kada
kalu.
MAG
jO UGNIS, premiiuotaa
atsakau. Bendrais bruožais
ką nors?
Gerai, kad atkrypuoja negras laiškanešys, persikrei
"Keleivio“ skaitytojai
į Tamstos klausimus galii omanas, 205 pusi., kaina
pęs nuo šikšninės tarbos svorio. Laikraštis kasdieninis, Massachusetts.
'2.50.
atsakyti tiek:
Lekia gulbė per marę,
biznierių lapeliai ir laiškas. Kad iš Lietuvos, pasako po
Alovza* Baronas? LTEP
1. Jei banko sąskaitoje y
pierius,
toks
jis
jau
prastas,
kad
silkes
į
geresnį
vyniodavo
Nusileisti negalė.
Atsakymas
ra "in trust“. — niekas ne TAI IR BEDUGNĖS, prekadaise.
Ką
turi,
tuomi
ir
verčiasi
žmonės.
Rašo.
kaip
Pavargs gulbės sparneliai
gali iš tos sąskaitos pervesf niiuotas romanas, 279 psl.,
paprastai, marti, ir Čeponis neskaitęs žino, kas ten para
Tamsta visai teisingai ma pinigu savo sąskaiton be pa kaina $3.00.
Per marelę belekiant.
Vvtantas Alantas? TARP
šyta. Tai vis nesibaigiančios padėkų litanijos už siunti nai, kad tokiu atveju, kaip tikėtinio (trustee) parašo
nius. Tik vienas vaikas užsikorė Lietuvoje. Traukiantis Tamstų, ”trust“ yra geriau kol "trustee“ yra gyvas. Je' DVIEJŲ GYVENIMŲ 462
Laužk, gulbele, sparnelius.
pasimetė kažin kur — žemaičiuose ar prūsuose. Apgarbs- sia priemonė testamentui yra klausimas, ar parašas msl.. kaina $4.50.
Grįžk į savo namelius,
Juozas Švaistas: ŽIOB
tė, apkukavo savo tarpe. Vėliau mišias giedotines užpirko sudaryti. Toks ”trust“ vadi buvo "duotas“ ir, jei taip, ai
RIAI
PLAUKIA, romanai,
Kur sudėjai kiaušelius,
keliose parapijose. O jis, tasai niekadėjas, lygiai dešim namas ”testamentary trust“. jis buvo klastingai (fraudu
?5 knygnešio kun. M. SidaIšperėjai vaikelius...
čiai metų praėjus, atsiliepė. Esąs ne tik gyvas, bet ir svei Taip sudarius testamentą,, lently) išgautas, tai toksa' •avičiaus gyvenimo. 233 pat,
kas. Auginąs trejetą jauniklių. Žmoną parsivedęs Š netoli galima numatyti, pav., kad klausimas tektų teismui •?»ir»p
5A.
Taigi šitaip ir bešnekėtum ir neberastum galo. Atsi mų kaimynų ir tokią gerą, kad Į^sį 'l&tdHi'fV^eji^tum. Tamstų "Išlaidus“ vaikas spręsti. Bankai paprastai ygultum ant pievos po medžiu, pabrukęs rankas po galva, Gražiausia, kad gyvenąs ne tik savo kaimė, bet ir troboje, gautų tik procentus iš savo] ra labai atsargūs, tikrindama
"dalies“ iki tam tikro am-jsavo indėlininkų (deposi- klauso, gali užtrukti ir iiir svaigtum, svaigtum saulėje, kol nebeatsikeltum. Tenai kurioje gimė ir užaugo.
žiaus. leiskime, kol sulauks tore) parašą. Jie turi ”pa- giau.
žinotumei, kad žmogus esi miręs, o ką čionajos? Ir taip
30 metų amžiaus. Testamen-J vyzdį“ ir gali parašą lygin
Tamstos advokatas negali
nugarą niežti, lyg kažin ko neprisimenant, lyg laukiant
(Bus daugiau)
te galima numatyti, kad nie ti su turimu parašo pavyz Tamstai tiksliai pasakyti,
kažin ko ateinant, o ko? Kad kas pasakytų...
kas negalėtų jo dalies "pa džiu.
kiek pinigų liks, kol reikalas
» • •
imti už jo skolas“ ir kad jis
2. Vieno mėnesio neužten dar nėra galutinai užbaigtas.
Savotiška pensininko diena. Darbo, kaip tokio, nėra.
negalėtų
niekam
savo
dajis turi teisę iŠ
ka "prpbate“ reikalams už Žinoma,
FicyPt# Wie gatYfe gerai atsikrenkštus. perepiaupąmą.
(Paimta
iš
ką
tik
Nidos
išleistos
"Penktosios
pradailie9
"atiduot
“
(unattachable
Tamstos
pareikalauti
jam
baigti.
*nę
reikalai
trunka
Tiek pat ir kiemelyje. Tokia mašinėle, kuri iš bėdos tiktų
and
uhassignable).
Toksai
į
maždaug
metus.
yra atlyginti už savo atliktą arba
ir plaukams kirpti, važinėji skersai ir išilgai kas mielg trr gės“, kuri už |3.76 gaunama ir Keleivio administracijoj).
^"vadinamas”spend-Į kiausitSs'kam'pinigai pri-

atliekamą darbą.
. - 0,1

i
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per šias pabaigtuves kėlė
reikalą steigti klasę senųjų
lietuvių išeivių vaikams, lietuviškai visai nemokantiem.
Dar reikėtų. Bostone ir lie-

Poslapis septintas

gal dirvonais paliktą plotą
jam reikėtų ir žymiai didesnę sumą mokėti. Tai jau bū- Ką tik gavome;
tų mažas žingsnis arčiau teiįsigy
i
singumo ir toliau nuo skriau- domi
vyksta
■ai tau
J<-tLiMjšktj1'-yail|ų.ąi daftelio, *r d°s moke®ėiy mokėtojams.
Ui iA
............... - • •
•
‘ Bet tą reikalą dar turi
!
LIEPOS 15 DIENĄ
svarstyti senatas, o jame įdomūs
gsįottlkstesn
t
komunistų p,
BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA
4aft.dA.Ug ktų dalykų. Tuo dažnai pučia kiek kitokie riaus pasikalbėjr
Norint prie šios grupės prisijungti, patartina registruotis dabar.
vėjai.
Gali
būti,
kad
jis
nesu

turėtų
susirūpinti
ne
tik
pa

BAIGĖ MOKSLO METUS
/
kaina $3.
Vietų skaičius ribotas — nesi vėluok ite!
skiri jautrūs tautiečiai, bet ir tiks su atstovų rūmų nutari psl.,
Auksiniai rageliai, Prano
organizacijos, mu ir bus linkęs palikti vis
Praeitą šeštadienį buvo
šiltais linkėjimais abitu- pajėgesnės
Naujokaičio eilėraščiai, 61
Ekskursijos ir registracijos reikalu kreiptis i
Bostono lituanistinės mo- rientus palydėjo, lituanisti- nes banketai didina tik mū ką taip, kaip ligi šiol buvo: psl., kaina $2.
kyklos bene dvidešimtųjų nio švietimo svarbą pabrėž- sų galvos skaudėjimą, bet leisti stambiesiems žemval Ošiančios pušys, Halinos
mokslo metų pabaigtuvės, damas, ir parapijos klebo- ne lietuvišką kultūrą ir lie džiams j savo skvernus susi Didžiulytės - Mošinskienės TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 West Broadwav
Tos kuklios iškilmės, kaip nas kun. Antanas Baltrušū- tuvių kalbos žodžio meilę. žerti mūsų pinigus, kaip jie 17 trumpų vaizdelių - apy
A. P.
tai ligi šiol darė.
visada, vyko šv. Petro lietu- nas. mokytojams padėką
South Boston, Mass. 02127
braižų, 176 psl., kaina $2.50
vių parapijos salėje.
i reiškė Tėvų komiteto pirm.
Prisikėlimas, romanas, pa
Telefonas: 268-8764
Šio klausimo svarstymą
Šia proga galime primin- į Ina Nenortienė, o šią proąBostono
rašė Alė Rūta, 205 psl.. kai
turėtume visi sekti, rašyti na kietais viršeliais $3.75
ti, kad JAV iš viso yra 44^ ramos dalį užbaigė LB apylietuviškos mokyklos. įskai-; linkės pirmininkas dr. Sta •A RENGIMŲ KALENDORIŲ: senatoriams atitinkamo tu minkštais $2.50.
tant Pedagoginį Lit. institu- sys Jasaitis, ryškindamas gvNužemintųjų generacija,
rinio
laiškus,
o
ateinančiuo

tą, Šv. Antano gimnaziją ir; vosios lietuvybės svarbą,
SUSIVIENIJIMAS
Birželio 15 d. 3:30 vai. pc
egzilio pasaulėjautos eski
įvairius lituanistinius kursus; Mokyklos vedėjui abiturien- pietų So. Bostono Lietuvių se rinkimuose turime prjsi zai, parašė Vytautas Kavo
bei darželius. Aštuoniose jų tų tėvąį :1ų’ .Tėvų komitetas Piliečių, Dr-jos salėje ĘŪių
ijf^ruviĘ
i LEs. 72. psl., kaina $2.
Įminti tuos, kurie gynė mūsvV " Vmpas nr. 8, 206 psl., kai
yra dėstomas pradžios ir dar įteikė ir dovanėlių, pri- lio trėmimų minėjimas.
♦ ♦ ♦
AMERIKOJE
aukštesniosios mokyklos Ii-! simindami skįąndų bentįja- ! <
i reikalus ir kurie jiems ken na $2.50.
tuanistikos dalykų kursas, j darbiavimą.
Birželio 22 d. So. Bostono kė. ir atitinkamai jų elgesiu'
SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
Trijose mokslas tęsiasi 12! Meninę, užbaigtuvių pro- Lietuvių Piliečių Dr-jos III
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių
Ar skaitei
metų, kitose —10 ir mažiau. į grama atliko patys mokiniai, aukšto salėje Sandaros 7 už juos ir balsuoti.
nariams.
Bostono lituanistinėje mo- savo klasės mokytojų vado- kuopos banketas Jadvyga’
SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija —
kvkloje mokslas trunka niaujami. Pirmojo skyriaus Tumavičienei pagerbti.
šias
knygas?
*
*
*
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra
metų.* Per ta laiką išeinama; mokytojos Paulinos Kalvaipigi, nes. SUSI VIENIJIM AS neieško pelno, o teikia
visa LB Švietimo vadybos! tienės iir antrojo skyriaus
Rugpiūčio 10 d. Romuvos
Iei ko
Asmenų, dievybių ir did I I
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
nustatyta pradžios ir aukš- ™ok- Vidos Kleinienės ma- parke Brocktone-Montelloj
Sesuo Liuda Stulpienė ieškr vyrių VARDYNAS, paruošė
tosniosio? mokyklos lituanis-i zleJ1 Patarnavo, palekiama- Minkų radijo gegužinė
SLA
—
jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių
l,rolio Antano Dnmulio iš Papi- Anis Rūkas, 89 puslapiai,
tinė programa, kuri pasku- vo ir atliko kitokių savo me
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
’ės pa ra oi ios. žiliu kaimo, gy
tinėje klasėje yra dar kiek
numeriu pagal amžių ir
Spalio 12 d. So. Bostone vennsio Šcranton, Penn. Rašyti: kaina $3.00.
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias
Du mediniai iv ;rys geleži
praplėsta. Čia mokiniai yra i Pajėgumą. III skyriaus moki” Lietuvių Piliečių Dr-jos sa Lithuania, Akmenės rajonas.
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0€.
kiek plačiau supažindinami. n®s Audronė Eikinaitė. Re- Įėję lietuvių radijo valandos Papilės miestas. Tarygu gatvė. niai kryžiai, savanorio An
SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Eu.
Liuda Stulpinienė
tano Šukio atsiminimai iš
su dabar užsieny išaugusiais' gina Treinytė ir Daiva Vei- Laisvės Varpo parengimas,
dosrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
nepriklausomybės kovų, 376
ir iškilusiais mūsų vidurinės; taitė padeklamavo Vytės
—_—
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
Vedybos
psl., kaina $3.00.
ir jaunosios kartos autoriais Nemunėlio ’Į tėviškėlę“, o,
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM
Per giedrą į audrą, Myko
ir jų kūrvba. kuri šiandien Danutė Grauslytė. Ramunė, TAS REIKALAS YRA
Icškau gyvenimo draugės nuo
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokės*
52 iki 57 metu amžiaus. AS esu lo Vaitkaus 1909-1918 m
jaunimui lenerviau pasiekia- Adomavičiūtė, Danutė Rač- į
S0 m. amžiaus, linksmo būdo. atsiminimų IV tomas. 272
čio metams.
ma ir net reikalingesnė, ne-i kauskaitė ir Ansta NavicSVARBUS VISIEMS
turiu namą, automobilį.
psl.,
kaina
kietais
viršeliai?
SLA
—
AKCIDENTALf
APDRAUDA naudinga visokio
gu anas senasis literatūrinis kaitė
Debesėliui“. Šį
Atstkysiu tik į rimtus laiškus.
novelės,
156
psl.,
kaina
kie

amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką
skyrių moko Irena Veitienė.. JAV maisto pasigamina* Rąžyti:
lobis.
tais
viršeliais
$2.50.
S.Sw
291
Hrman
St„
klubą ir draugiją nariams. Už $1.000.00 akcidentk*
Bostono lituanistine mo- Lidijos Jašinskienės veda- ma tiek, kiek jo nepajėgiaLondon, Ont„ Canada
Inicialai po tiltu, A- Tūlio
lės apdraudos mokestis $2.00 Į metus
kvkla šiemet baigė 5 jau- mo V-jo skyriaus grupė — ma pelningai sunaudoti. To- ______________ . 7
(24)
$3.75.
. _ _ • II • T T____
T____ • Uamo
Ta
iZ Kiūtino kiai padėčiai
_ J:;.. * ___ X x____ •_
Rena
Januškytė.
Kristina
esant,
tų
maisnuoliai: Algis Vasys, Jurgis
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės
“NULAUŽTA ŠAKA, triVEDYBOS
Jasaitis, Vincas Steponaitis. Venckutė, Rita čereškaitė ir to gaminiu kainos turėtų la* kuopų veikėjus, ir \ie plačiau paaiškins apie
ių
vaizdelių
pynė.
parašė
Danutė
Keturakytė
—
atliko
bai
kristi/jų
gamyba
būtų
Jau
2
metai
našlauju.
Esu
Vytautas Dabrila ir Danutė
Susivienijimo darbus.
vaizdelį "Kiškio lūpos“.
nuostolinga, ir niekas nebe- 'inkymo būdo, gimusi 1913 m. Stasė Varagaitė-PetersonieVenckutė.
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
liepos 19 d. Norėčiau susipažinti nė, 81 psl.. kaina $2.
Labai gerai išlaikė baigia Vyresniųjų skyrių moki- norėtų žemės ūkiu verstis, su našliu 55-00 metą amžiaus.
parašysite:
ANTANAS SMETONA
muosius egzaminus Algisj niai šį kartą skaitė jau savo Tada kiltų didelė žemės ū- Malonėkite rašyti adresu:
Lithuanian Alliance of America
IR JO VEIKLA. Parašė J.
Vasys, nors ir kiti gerai ar pačių kūrybą. Mok. Onos kio krizė.
Mrs M. E.
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001
šitai blogybei išvengti Jacob Ford Vilhge. Bldg. 13, Augustaitis, 154 psl., kai
parodę pakankamą pažan Gimiuvienės mokinė Vilija
Apt. 14B. Morristown, NJ. na $1.50.
gumą. Tik tenka apgailes Eikinaitė pateikė savo su- jau senokai ūkininkai yra 07900.
_______________________ LIETUVIAIS ESAME MES
tauti. kad tų abiturientu ne kurtą apsakymėlį "Pasaulė- skatinami užsėti ribotą že
daug. Kai pirmuose mokyk- lia** o Jane Venckutė—"Mū- mės plotą, kad nebūtų ūkio Esu našlys, 00 metą amžiaus. GIMĘ, lietuvių dainynas
100 dainų su saidom dai
SAVAITRAŠTIS
los skyriuose vis būna apie
gaminių pertekliaus, ir dalį Turiu savo namą. Mėgsta links
navimui
ir
pianinui,
suda
mai
gyventi.
Norėčiau
rasti
gy

po 20 mokinių, tai ligi pas- . VIII-sis skyrius,šiemet iš- žemės palikti dirvonuoti,
rė Juozas Žilevičius, kai
kutinės gimnazijos klasės jų laikęs keliamuosius egzami- Tai skatinama valdžios pa venimo draugę. Rašykite:
na
$4.50.
Mr.
L.
Rakys
skaičius gerokai sumažėja.;
1
klasę,
tai ,sa- šalpomis ar tikriau — pri291
Hyman
St„
London,
Ont.
ŠVENTADIENIS Už MIES
Bet tai jau ne tiek mokiniu l,/t^Tne..po.etl?,1r rasyĮ°-lų mokėjimais už nedirbamą
Canada
kiek jų tėvų kaltė, kurie dėl k.lubas- Čia Andrius Ambra- žemę. Vadinasi, juo daugiau
TO. Mariaus Katiliškio 1'
ziejus
skaitė
stipnai
patnožemės
palieki
dirvonuoti,
novelių,
kaina $5.00.
Tikra
našlė
vedybą
tikslu
no

kurių nors priežasčių perri
susipažinti
su
gyvenimo
drau

tinį
savo
eilėraštį,
Saulius
tuo
daugiau
gauni
pašalbos.
ANGLŲ KALBOS GRA
anksti nutaria, kad jų vaikai
gu nuo 54 iki 60 metą amžiaus.
Cibas
—
kūrinėlį
"Kelionė
“
,!
Taigi
jau
iš
to
galima
nujau yra pakankamai lietu
Gimusi 1914 m. liepos mėne MATIKA, 215 psl., kieti vir
infonųuoja skaitytojoj .apie pasaulinjus ir lietuviškuosius
viškai "išsimokslinę“. Nors Jorūnė Gimiųtė, pažįstama manyti, kas tomis pašalpo- sį. Vidutinio Ūgio. Ramaus bū sėliai, kaink............. $3.5<
įvykius, deda daug ir' įdomiu nuotraukų ir atvirai pasisako
_.......
...............
. kiekis „ir iš jaunimu^ spaudos pusią-; misdaugiausia pasinaudo- do, darbšti, švari ir protinga. NEPRIKLAUSOMOS LIE*
tam
tikras
mokinių
apie visus mūsų risttnHretiiniiR bei kultūrinius klausimus.
nribviubet- Bostono iitua- P™,—labai vykusį rašinėlį, ja/‘Aišku, tie, kurie ture Neseniai atvykusi iš Europos. fU_VQS PINIGAI, Jono. K • J , Jame rasite įdomių skaitytoją laišką skyrių, kariame laukia! $9 pirmuoju kdšku prašau ra
me abipusių pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems
nistinėįe mokykloje ių vis-!?Ple
L*01138 Navic- daugiau, žemės ir daugiau ,ikyti
ir gimimo datą. Rašyti:
Karle, 225 psl., kaina $5. i svarbia
problema.'1 '
'
tiek būna daugiau kaip 100,1k.as gaivingą savo
jos gali palikti neapdirbtos.
RAŠTAI — STRAIPSNTA1
P. O. B»x 533,
”
NEPRIKLAUSOMA
LIETUVA
“ yra dinamiškas mūsą išo šiais mokslo metais mokė°.Daiya Kleinaite visų dė Tai didieji žemvaldžiai. O Hartford Main Post Office, ATSIMINIMAI, parašė Juo
eivijos
laikraštis,
ieškąs
naujų
bendradarbiu
bei idėjų, vi
mėsi patraukusi eilerastj a- jų yra labai stambių, turinsi 128.
Hartford, Conn. 06101.
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už
zas Liūdžius, 246 pusią
nepriklausomą Lietuva.
Šiemet pabaigtuvių iškil pie žuvininką, šiai klasejiva-j čių didelius žemės plotus,
piai, kaina.......... $3.00
dovauja
mok.
Aldona
DabNENUSIMTNKHE!
‘
kurios
gali
palikti
ir
daug
mės prasidėjo po pamaldų,
Amerikos lietuvių politika
Metinė prenumerata JAV-se $8.00
dirvonuoti, todėl jie už "ne Galima pagelbėti sergantiems parašė dr. K. Šidlauskas. įskirtų mokiniams ir jų tė rilienė.
Adresas:
Programa buvo užbaigta darbą“ iš valdžios ir šimtus euntato, rankų ar koją skaus
vams.
vadas
dr
P.
Grigaičio,
kai

7722
George
Street, t JiSalle-Mont real. 690. (juebec, CANADA
mais,
nutirpimą,
jaučiant
nuoPirmojoj pabaigtuvių pro- mokyklos choru, darniai su tūkstančių dolerių susižeria ^arsi
na
$1.50.
dainavusiu
ir į kišenes.
* gramos daly abiturientams _
, ,. kelias daineles
_
^tEE-LEEF RUB
LAUMIŲ JUOSTA, Bro
buvo įteikti diplomai ir Tž-1 Tau
himną. Tau
Per metus tų pašalpų iš nnaal pagelbsti. Užtikrinam pa*
vu komiteto dovanėlės, i ^į'09, ?oncertmeisterr?“ mokama arti 7 bilionų dole šėkams, arba grąšiname pinigus. niaus Railos akimirksnių
BUVO $4, DABAR UK$2
Kiekvienas ju (tavo po sva- m.ok- Ja.nln°9, Ambraz.ej.e- rių, ir. kaip sakyta, didžioji Siąskite^tS, gausite vaistus krorikų I dalis, straipsnių
rinkinys, 348 psl-, kaina —
rią "Lietuviu literatūra sve- nes gražaus darbo vaisius, tos sumos dalis tenka aniem
$3.00.
ROYAL PUODUOS
tur“ knyga lietuviškam dai-! Vakare abiturientų tėvai dvarininkam, kurie ir be te
Aidas tarp
dangoraižių
North Sta., P.O. Boa 9112
liajam žodžiui ir jo kūrėjam Tautinės S-gos namuose su- turtingi.
Nenorit. NJ. 07166
romanas, parašė D. Nendrė
- Paraiė STASYS MICHELSONAS
Jęigų tie bilionai į jų žeilgiau prisiminti. Po mokyk- rengė . vakarienę mokyklą
_
ik • i._____
365
psl.,
kaina
$5....
,
los vedėjo Antano Gustai- baigusiems jaunuoliams ir
RADIJO PROGRAMA
.
__
Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar
čio sveikinimų abiturientu fo mokyt°Jams
Drabnais Uetotlų Radi>
AM?
už *2’iki šio1 ji kainav0 *4vardu padėkos žodį tarė, r*0!6 ™ivo nemažąiratfnp ir
’
rognma
Naujoj
Ansrliio
-Tka
’
!
'stideti
iųūRi^,'
AnokėSČiu
.Tnnrin
tai "nrakiil- vyresniu svečių n tiąr pa
aa
i: Ln7<i"!
•> n ’
__ * rasite? Labai daug. Ten visa JAV,
4 otoSer WLYN. 1*80 W •o
ką toje i.'..
knygoje
bai“ gerai pasiruošęs^Pažv-į kyta eilė kalbą.
$3.00.
i mokėtojams. Kadangi 1 di
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje
mėtina, kad šio jaunuolio, vadovavo LB apylinkės mr- džiausią mokesčių sumą su lociklų ir ii ototiea FM
PIGI, BET VERTINGA
101.7
mc.»
veikia
oekmadie
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos
kalba buvo daugiau skirtamininkas dr. Stasys Jasaitis, j deda vidutiniokai darbininniaio
nuo
1
iki
1
:30
vaL
dir
DOVANA
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jo3 santykius su
mokinių tėvams įsąmoninti, į Čia buvo įteikti, ir PLB j kai, tai išeina, kad mažiau
ių.
PsrtMkraa:
VėHatmh
kad jie patvs geriau supras-! švietimo tarybos ir valdybos į turintieji turi remti pasitu
Lietuva ir kt
Tai H. Tautvaišienės iš
tų lietuvybės išlaikymo svar 1 padėkos
nfldAlfA« Hinlnmni
mnlrvtA-lĮ Unoiiia
diplomai mokytorinčius. TnHam
Tokiam "bizniui* osMoliiiių italių oantrauki
Kitos tokios knygos neturime.
r komentarai, muzika, dai gyvenimų vergų stovykloj'e
bą ir lietuviškojo žodžio ver jams. išdirbusiems daugiau jau esmėje slepiančiam ne tos ir Magdutls p raski,
Sibire aprašymas anglų kal
Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai
tę. Tai jau antras atsitiki kaip 3 metus lituanistinėse teisingumą, negalime būti
ba
"The Cemetery of Na* skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.
mas Bostone, kai jaunimas mokyklose už Lietuvos ribų. abejingi.
Bfsnio reikslafe krefųtb
tions in the Siberian Tund
šiuo reikalu kreipiasi į savo
Ir taip mokslo metai bai-1 šiomis dienomis atstovų Balde Florists gėlių ir dova
Pinigus siųskite:
gėsi. Bet nesibaigė rūpesčiai rūmai 224 balsais prieš 142 aųkrastamh f M R BpmJ ra“, 112 psl., kaina $1.75.
tevus.
KEL EIVIS
Lietuvių kalba ta knyga
Po knygelę dovanų gavo ateities lituanistiniu švieti- nutarė vienam žemdirbiui way, So. Bostone. Telefo
636 Broaduray
ir kiekvieno skyriaus ar kla-Į mu ir auklėjimu. Kun. A. tos pašalpos neduoti dau nas AN S-M8B. Tsn gausa jau išparduota. Ji labai tin
gės geriausieji mokiniai..
Baltrušūnas keliais atvejais giau kaip $20,000, nors pa- mslrlshhlA
So. Boston, Masą. 02127
ka dovanoti kitataučiams.
.

Virtines žinios

Ekskursija į Lietuvą

SLA

Nepriklausoma

LIETUVA

Lietuvių išeivija Amerikoje

KELEIVIS, SO. BOSTON

Poalapis sKtmtft*
Ar

Vietinės žinios

j. Tumavičienės

pagerbime?

Nr. 24, 1969 m. birželio 11

Dalia Jasaitytė apleidžia

Bilietai į J. Tumavičienės

Bostoną

pagerbimą

Naujai atidaryta

Taip klausia bostoniečiai; Dalia Jasaitytė, dr. Stasio
Bilietus į Jadvygos Tuma
UTEN1Ų nekilnojamojo turto pirkimo—pardavimo
vienas kitą.
ir Laimos Jasaičių duktė, vičienės pagerbimo banketą
Tas Jadvygos Tumavičie
tarpininkavimo ir butų nuomavimo įstaiga
•MfMtMMMMMMMMMMM*****'****************************' nės, įžymios senesniosios lie birželio 10 d. baigė Fonnt- platina šie asmenys: inž.
bone akademija Miltone ir A. Čaplikas, J. Joneliūnas,
A.B.U. Realty, Apartments for Rent,
tuvių kartok veikėjos. pager išvyks į Loyolos universite J. Lekys, A. Andriulionis, V.
Moteru susirinkimas
bimas bus birželio 22 d. So. tą Chicagoje odontologijos Stelmokas, J. Martihienė, J.
esaritP 567 E. Breadway, So. Boston, Mass. Tdef. 269-6198
. ji Asiija
• /
Bostono
lietuvių
‘
Piliečių
studijuoti.
Arlauskiene. So. Bostono L.
Dorchesterio Lietuvių Mo
Įstaiga atidara kasdien nuo 9 vaL ryto iki 6 vai. popiet
terų Klubo susirinkimas bus Dr-jos salėje.
Dalia Jasaitytė pernai la Pil. D-ja, M. Klimas BrockKlientų patogumui ji yra atidara ir sekmadieniais
Jau
žinoma,
kad
į
jį
at
ketvirtadienį,
birželio
12
d.,
bai gerai baigė Bostono litu- tone. M. Steckas Bridgevvakad Birželio įvykių minėnuo 1 vaL iki 6 vaL popiet.
7 vai. 30 min. vakaro So. vyks SLA prezidentas Po- anistinę mokyklą, buvo veik- itery, J. Svikla ir J. Krasinsjimas bus birželio 15 dieną. B0stono Lietuviu Piliečių vilas Daleis, pasižadėjo būti p Bostono lietuvių jaunimo! kas Worcestery.
kšte, už adv. Zuzana Shallnienė ir sąjūdžio narė. Jai linkime
D-jos patalpų I aukš
Jo programoje
10 \al. baro esančiame kambaiy.
daug kitu žymių lietuvių ir. geriausios sėkmės ir ateity.
Greitasis traukinys greitėja
amerikiečių. Yra sudarytas
ryto pamaldos šv. Petro lie
vo visiškai Išvystytas, kaip 3 vai. 39 minutes, bet ir tai
Po susirinkimo bus vaišės. j jJOįjVl
pagerbimo
UllUV
komitetas, nuku
Kaip jau buvo rašyta, tarp užplanuota. Tai daroma pa jau daug greičiau, negu se
tuvių parapijos bažnyčioje,
Visos narės prašomos da- riam vadovauja inž. A. ČapBostone svečiavosi
Bostono ir New Yorko yra į- lengva.
nieji traukiniai.
o 3:30 vai. popiet susirinki lyvauti.
likas.
smuikininkė E. Kuprevičiūtė vestas sprausmimo“ greito
t
Dabar, tas traukinys iš
jo traukinio susisiekimas.
lt. Namaksy
mas So. Bostono Lietuvių
Petrui Ausiejui padaryta
Bostono dramos sambūris
I kun. A. Saulaičių primi- Traukinys labai patogus, bet! Bostono
Į™,1operacija
Piliečių D-jos salėje.
cijas ir pagerbimo iškilmes jo greitis iki šiol dar nebu- i ^*ew Yorką pasiekia 10:39 j kviečiamas į Clevelandą
P. Brazaitis vieši
į vai. prieš pietus. Atgal iš į
Praeitą trečiadienį Car- Bostonan buvo atvykusi ižyČia bus prof. kun. Stasio
-------'
•
‘ New Yorko išeina 3:55 ir
Cincinnati mieste
Bostono Lietuvių Dramos
ney ligoninėje Petrai Ausie- mi smuikininkė Elena Ku»IŠNUOMOJAMAS ii?7AS Į Bostone būna 7:34 vai. vak. samūris jau iš anksto kvie
Ylos paskaita, dainuos kun.
Povilas Brazaitis prieš jui padalyta sunki operaci- revičiūtė, kuri drauge su Iz.
Bostone City Point rajo- Į
Numatyta, kad tas trauki- čiamas gastrolių į Clevelan
Vinventas Valkavičius. ku- porra savaičių išvvko i Cin-i ja, kuri gerai pavyko. Jį o- Vasvliūnu grojo per pamal- neSo.išnuomojamas
naujai atre , nys atstumą tarp Bostono ir dą, kur jos turėtų įvykti rug
riam akomponuos dr. Vyte- cmnatl. Ohio. savo sūnaus peravo dr. S. Mikai. Ligonis das bažnyčioje Akompona- montuotas 5 kambariu butas 3
New Yorko turės nuvažiuoti sėjo pabaigoje. Dabar apta
inžinieriaus ir jo šeimos an-: guli 4ol palatoj ir sveiksta. vo dr. V. Vasvhimas. len aukšte.
kia
usti
telefonu
AN
8-5844
1
per 3 vai. ir 15 minučių. Da-] rialuos tokios tolimos išvystas
Stasy:
larVvrt šią savaitę
savaite jis
iis žada
Linkime greičiau atgauti pat
nat giedojo ir soli:
nis Vasyliūnas, ir deklamuos IarkvtL
nuo2 iki 8 vai. po piety.
(25) bar jis tą kelią nubėga per kos galimybės.
prarastas jėgas.
i Liepas
poeziją Feliksas Kontautas.. grįžti namo.

Nepamirškite,

Telefoną*: AN 8-2805
žiūrėkite, ką jūsų “senos mados“ šeimos bankas duoda

• Nuo įdėjimo dienos

5

• Be įspėjimo iš anksto

• Kas mėnuo priskaitoma
• Už visus indėlius moka

2

4

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

South Boston Savings Bank
ALFRED W. AKCHIBALD, PREZIDENTAS
460 West Broadvvay,, South Boston. Mas*.
Skambinkite 268-2500
sąskaitai atidaryti nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. popiet
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai.
Turtas (Assets) virš $132.000,000

Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Pašokami*
IRC D1NIS
OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak.
Vakarais ii anksto susitarus
447 BROADWAY
South Boston, Mass

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių
draudimus
Kreiptis senu adresu:

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOK1UTĖ)
OPTOM ETR1 STB
Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Newton Centre. Mass. 02159
Tel. 332-2645

COSMOS PARCELS

Bedas, papaodalti*

379 W. BROADVVAY

SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649
e«***«***ee***eeeeeeeeeeeeeeeeee*

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

siunčia betarpiškai

ĮSTAIGA

Pristatymas greita* ir
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose,
aplankyti gimines Lietuvoje ar j a • s atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums
patarnaus TransJttlantic Travel Service. Čia visų
lėktuvų bilietai (nir tickets) išrašomi
belaukiant — be jokie papildomo
mokesčio.

nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.
o šeštadieniais

331 W. Broadvvay

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

So. Boston, Mas*. 02127
TeL 268-0068

Globė Parcel Service, Ine.

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p

Vaičaitis

Vedėjas J.

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

So. Boston, Mass. 02127

Krosnies aptarnavimas
Automatinis ipilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

prie namy išorės dažymo darbą vasaros metu.
Kreiptis telefonu CO 5-5854 po 5 vai. vakaro.

Trans-Atlantic Travel Service

ir kitus Rusijos okupuotus j
kraštus

—JEWELERS—
Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai
Elektros Prietaisai
Ifp—tinęai taisome laikrodžio*

Reikalingas darbininkas

EXPRESS CORP.

IS BOSTONO J LIETUVĄ

Ketvirtis & Co.

A

[]
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□
□
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598 Broaduray
So. Boston, Mass. 02127
TeL AN 8-1701

Real Estate
Insurance
321 County Club Rd>

641 E Broadvvay

Brocktone — Montello. ramio
Parduodama- 2 seimu 16 kam- je gatvėje (44 Edgar St.), par
j bariu namus. Abu butai apšildo, duodamas 4 kambariy namas
kartu su šalia esančiu sklypu.
mi aliejum atskirai.
Telefonas: 586-8911.
Kreiptis telefonu 268.5114
(24)
nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
(25)

ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*******

BRONIS KONTR1M

A. J. NAMAKSY

N & T OIL CO.. Ine.

PARDUODAMAS NAMAS

Pa r d uodą

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone

Tai veltui

Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais

9—5
9— 7
8—12

Skambink ite
s

268-4662

390- W. Broadvvay

S©. Boston, Mas*. 02127
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

The Apothecary

Ę

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

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

ceptus Ir turinis visus gatavus vaistus.
M reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistisų.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

882 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6028

- n

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyros šventadienius Ir

vusss sswovTVvyvrvsvvvv»j

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. a
Lipdau popierius ir taisau 1
viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią

JONAS STARINSKAS
£M Savin Hfli Ava

TeL CO

t

Flood Square
Hordinare Co.
Savininkas Pi. J. ALEKNA

628 EAST BR0ADWAT
SOUTH BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-41M
Baniamin Moore Datai

Papi-ro. Sienom*
Stiklas Um
Vlnckia reikmenyn
Reikmenys
aatvMm daVkta*
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Mūšy veltui atliktas jūsy šildymo alyva sistemos ištyrintas
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir
eTektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pakeisti? O gal norėsite jūsų burnerj pagerinti Texaco’s Flame
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

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

GE 61204

Fuel Chief

1

Pi

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,
COSMOS PARCELS
Worcester, Mas*. 01604
Tet. 796-3347
EXPRESS CORP.
Tiesiai iš Worcesterio siun
169 Milbury St
čiam įvairias siuntinius į Lieta,
vą ir kitos Rusijos valdomas
WORCESTER, MASS.
plotas! Siuntiniai sudaromi iŠ
TeL SW M
vietinės gamybos medžiagų, apjr*
avoį maisto ir praaraaės gami
Sa Worcestery, kari
nių. Turime vietoje įvairių vie
•wtapp« tiesios ii W
tinės gamybos ir importuotų
torio i Lietuvą ir kitas Rosi- prekių iš kitų kraštų visai iejoe v^dobb. sritie čia kaimomis kainomis. Be to, siunčia
beita liefcrtiikai, petarnao- me maistą, pinigas ir galite už
jema trvRai ir aąiiBinsaL sakyt) jų gamybos prekes. Čia
Siuntiniai nueina statai Ir samokėsite pinigas, o ginriaės
ten vietoje galės pasirinkti nitvarkinsaL

Čia saikas savti {vairiau
Taipogi tarpininkanjai
sių importuotą ir vietinis
tam tikras Įstaigas atsikviesti
samybos medftiesą ir Įritą
gimines čia pas save j
riafctą.
ar
Ubai
Vedėja B. SvflkBsni

tai ir sąiiatagaL Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. Brbyrtamki

