į J S i 0-»

_ ., «%» ▼ > T
• J “*

~

“

□ An A -

Cj?L£A SQUARi
fcgi » Oi. X7 » *A3i.
-

».
KELEIVIS
Prenumerata . Subacriptioo
Amerikoje ir užsieniuose
metams — 1 year............ 17.00
pusei metų — 6 months .. >4.00
KELEIVIS
636 East Broad way
South Boston, Maaa. 02127

♦

•
v£
s-

-4

y

LEIV Į

51

•A

t4A'

KELEIVIS
Lithuanian Weekly
(Except for two weeks in July)
Publishet' in So. Boston, Mi
Since r ebruary 9, 1906

>, t
*

» t

i

M:

THE TRAVELER

KELEIVIS
636 East Broadvvay
South Boston, Mass. 02127

LITHUANIAN VVEEKLY

SO. BOSTON, MASS., 1973 METŲ KOVO - MARCH 13

NR. 11

‘Keleivio- telefonas AN 8-3071

Second-class postage

69-TIEJI METAI

paid ar Koston. Massachusetts

Atskiro numerio kaina 20 centu

Prez. Nixonas reikalauja
mirties kriminalistams

Prancūziją ir toliau valdys
gaulistų partija

Kongresui būsiąs pateiktas įstatymo projektas, ku

Vinkimai parodė, kad bičiulystės su komunistais so

ris grąžina dabar suspenduotą mirties bausmę sunkiems

cialistams niekad neišeina į naudą.

kriminaliniams nusikaltėliams, o kitiems pailgina kalėji

’
Praeitą sekmadieni Pran! cūzijoje baigėsi paskutinis
į rinkimų "runoas“, ir šiandie
’ jau žinomi jų rezultatai,

į komunistai trukdo

mo bausmes bei panaikina galimybę išleisti pavojingą

4

nusikaltėlį už užstatą ar sąlyginiai.

komisijos darbą

šie Prancūzijos rinkimai
Vietname yra sudaryta domino ne tik pačius prankuri cūzus, bet lygiai visą EuroAmeriką. Nuo jų
j turėjo priklausyti,
ančius penkerius
aneūziją ir toliau
] valdys Gaullistai. ar naujai
Kanados delegacijos vir- i susiformavusi socialistų ir
šininkas toje komisijoje : komunistų koalicija.
i Gaminas skundžiasi, kad'
z,
............................
,
, • i ,
. . •
Gautieji daviniai rodo,
dvi delegacijos sabotuojan-., , ..
,
I ..
, ,
TJ •
,i-i
kad iš 490 vietų parlamen< cios dai ba. Jo* jau kelis kar- . , z„ ,,
•
. ...•’
,
• te de Gaulle partijair jos sa• tus pasipriešino pastangom .
.... y . ?.
'
;
' ištirti Pietų Vietnamo skun- JW»»nka. laimėjo 271 at. ,
, j a w
„ stovą, o socialistų ir komu! dus, kad S. Vietnamas pa- - ‘
i .
nistu koalicija tik 1/8.
žeidžia sutarti.
;
‘
Į Gam inas neminėjo tų de. ]
De Gaulle partija anksį legaciju vardų, bet kiekvie- čiau yra turėjusi net 277
i nam aišku.
kad tai yra vietas parlamente, taigi da! Vengrijos ir I.enkfjos komu- bar gavo L uputi mažiau, bet
! nistinės delegacijos.
j dar pakankamai sudaryti
; daugumai.

Prez. Nixonas praeitą šeš- kalėjimas nusikaltėlio netadieni per radiją pasakyto.'pataiso, o ji dar užkietina.-

vimą ir pai
.....
ii-ii
1 tas. minėjimą «lobo.,ęsAtstovu Janiuose kong-c
kad pavedęs generaliniam
Riti aiškina, kad ir dabar) ..
prokurorui R. G. Klein-1 kriminalistams bausti ista •!
dienstui paruošti Įstatomo tvmaj pakankamai griežti,
projektą, Kuriuo būtų grą-.^n jje tej5£.ju vįsu griežtužinta dabai Aukščiausiojo į mu įtaikomi. Pav., Nevv i
teismo suspenduota mirties! Yorko valstijos Įstatymas už į
bausmė kriminaliniams nu-• stambesnę narkotikų prekysikakėliams. o taip pat jiem
numato mažiausia 15 me-j
pasunkintos ir kitos baus-1 tu kalėjimo, 0 nuo 1969 iki!

mes' 1971 metu tokiu nusikaltę-į
Papai naująjį Įstatymą. • Kų tik 34' > tebuvo nubausti'
mirties bausmė turėtu būtit daugiau kaip metus kalėji-i
taikoma žudikams, ‘ypač, mo, 27'; gayu mažiau negu!
teismo atstovu ir kalėjimo' tnetus. o kiti ir visiškai ka-;
sargu žudikams, valstybės Įėjimo nematė ir buvo nu-j
išdavikams, žmonių grobė-j bausH tik piniginėmis bau-]
<’* I ietnamas veža
, Rinkimai parodė, kad bet
jams, oro piratams ir pana-! domis.
‘ kok^a politiniais sumetimais
šiems gaivalams.
Taigi, gai ir teisinga nuo
* USD 1lU0ffUne\ diaugystė SU komunistais
Istatvmas numato men- monė tų. kad Ameriką mo Bostone gyvenantieji Lietuvos savanoriai - kūrėjai, dalyvavę Vasario 16 minėjime Bostone. Iš
kairės Į dešinę: Antanas Barlašiūnas. Juozas Y s liekas, Stasys Santvaras. Juozas I.iutkonis. Cipri i
Pentagono Žvalgyba pa- | neišeina Į.naudą. Kai Gaulkesniems narkotikų platin-i raliai žlugdo ne vagys, žudis Mališauskas. Kazvs Merkis. Stasys Griežė Jurgelevičius. Jonas f sėlis įr Silvestras Kontau- ’ skelbė Žinias, kad Šiaurės i
l*1? J,'1.a£JtacijOje patojams mažiausią 5 metų ka-Į kai. išdavikai ir prievartau- jonas
i
D JanaviI
• .Vienamo
Ras balsuoja
P.
vienamo komunistai
komunistai, nan
nau- I skelbe
„
. suki
lėjimo bausmę, o pagautiem j tojai, o teisėjai, kurie tuos tas. Dėl ligos ir kitu priežasėiu minėjime negalė jo dalyvauti Petras Butėnas, Arturas
Nuotrauka Juozu Rentelio . dodatniesi dabartinėmis pa’tai
su didesniu narkotikų kie-j nusikaltėlius glosto, jų gai- į čius ir Antanas Stapulionis.
• haubomis ir paliaubų prie- ;uoJa 1J uz k?rP.ul?k tu: • t-ai
kiu— nuo 10 metų iki kalė-j lisi, juos paleidžia dėl savo
; žiūros komisijos neveiklu- komunistų priešininkai atsu
jimo visam amžiui, be teisės - „minkštos širdies“, o gal net
1, mu
bei amerikiečiu*■ aviaci- ko nugarą visai socialistų ir
būti paleistai.; prieš iškalėtą. už „kietą pinigą“...
e
: jos bombardavimų sustab- komunistu koalicijai.
laiką „už gerą elgesį“ arba'
\3. Airija nubalsavo Kaune mirė aktorė \ Kinija paleido
i dymu. dideliu intensyvumu
:
•
•
i
Paskutinę savaitę rinkikaip nors kitaip "sąlyginiai“ I /nfĮi~>naį nušovė
j
gabena
savo
kariuomenę
ir
į
muose
dalyvavo 82.5'» tu\ pasilikt i, kur esanti \A. Kubertavičienė
ČIA agentą
Nebūsią galima narkoti-j
ginklus Ho Chi Minh keliu [ rinčių teisę balsuoti. Balsuokų „biznieriaus“ paleisti už\FBl agentą
Šiaurės Airijoje praeitą' Kovo3 d. Kaune mirė( ;^
An.
n‘
Kinija l.'ŪJ m. nujovė j pjety Vietnamo pašonę. ' toju skaičių ypač pakėlė
užstatą ligi teismo.
;
ketvirtadieni piliečiai baisa-1 tanina Vainiūnaitė Ruber-: lėktuvą, kuriuo skrido JA v , per trumpą laiką jau yra j sustiprinta gaullistų antikoKnee,
S. D., inIVllCCi KJ.
iii
• 1 • 1 J*
’ T)
‘4
- 7’
Prezidentas pareiškė, kad ,i_ Wounded
.
.
i
-r- t į vo, ar pasi-.iKti pne Butam- tavicicne, Kauno dramos; užsienio žva.gv )o> (( IA) ; perjrabenta ne tik daug ka-i munistine propaganda, kuri
ji? visiškai nesutinkąs su ta denai ne'L^'ll" ' a -o
Įjos. ar susijungti a Pietų' teatro aktorė, pirmojo pro- agentai Doirney
ir Fecteau.
Pecteau. ! r;.jiu
„men5 • t h.
į 200jpasatė klausima, arbalsuoDovvnev ir
uom(
„atlaidumo filosofija“,’ kuri yietoi_e užeini
_ ia ano gaie
.
.
591,320 balsavo už, fesinic snektaklio 1920 m.1 Pirmasis •"
------ • bu-, tanku.
1
už šnipinėjimą
j ji už komunizmą, ar laisvę?
nori įkalbėti, kad krimina-’
turėjo paėmę 11 baltųjų
listai' nesą kalti, o kalta į Įkaitų, bet po kurio laiko
esanti tiktai visuomenė. ku->.»uos ualeido. _
rioje tie nusikaltėliai išaugo.
Policija laikė vietovę ap- (
Prez. Nixono žodžiais. —įsuptą, vestos derybos, gra„visuomenė už nusikaltimus] s^nta pavartoj jėgą. bet poatsakinga tik dėl to. kad ji',ra šimtu karingų indėnų ne•avė savo
asukūiusi a r’e 300 vaidme-i pra-ė pats prezidentas Nix-i
tūstančiai žuvu-Į Tikimąją kad nuo dabar
alistu
nepatraukė
i
j
nusileidžia.
Pagaliau
policitik
2G
tęva'
;
siu
iš
abiejų
pusių.
Į ir toliau vadovaus Prancūzikriminali
onas, kai lankėsi Pekinge.
nu.
toliau,
sus.
1 Nėra abejonės, kad komu- jai tas pats Pompidou.
teismą..““ Kai
rvai nusikaltėlis
Iiu^inaicciis lie-i
ue-< ia
“ pasitraukė
' “7---------- --------. atrodė.;
į
Velionė yra gimusi
! nistai. amerikiečiams pasika tinkamai nenubaustas, jis I ka<^ Rampa sumažėjo, beti
Mirė garsi rašytoja j traukus, ruošiasi vienu ar ki
to atlaidumo yra paskatina-, sekmadieni ^ėnai nušovė į
bUVOS ! m. gegužės 14 d. Odesoje,
Londone sprogo
! ftu būdu Pietų Vietnamą užmas i kitus nusikaltimus, nesi FRI »genfa. Indėnu vadas)
_ ..
v
' tenai teatro mokykloje pra-!pe(ĮJ į Rųd;
! grobti.
jie jam apsimoka. Tokios’1)askeĮ^’ krt<' i’j teritorijoje Vac.as
^iAOg^lhiys ; dėjo ir dramos studijas. At
rombą
vykusi 1918 m. Į Lietuvą.;
Mirė Nobelio ir Pulntzer'
atlaidumo dvasios nebūsią! ^us. šaunama i kiekvieną
, ,
.
7 • • .
•
1 cvpf 1 m j-) y m octi
311 1 čl - * i c.
p< <1^ 1 (
Praeita ketvirtadieni Lon
J. Vaičkaus'premijų
laureatė v^y^i^\,\uŽudė BermildoS
administracijos remiamame PA: ..
n
.
i.,,,..uiti-na tuoj Įstojo .i• —
------------1
dono centre prie Old Bailey
istatvme
'
Taigi įtampa vėl padidė-! -10 * ia"’- by ia. kurisGAma skrajojančio teatro trupę, o, Pearl Buck, siulaukusi 80 m.
• io. Bet'valdžia nenori krau-' rna\ sumoKėjęs kar,didata- vėliau Į valstybinį diamos amžiaus. Veli
teismo sprogo galinga bom
. ------------, .
.
, --------- ----- ------ . ...onė yra \rdraL-\Ifjubematoriu
Prezidentą, pasisakė ir ;Jo praHejimo ir vis tikisi su_, vusio i angliakasių unijos teatrą
] šiuši 85 knygas. Ji pagarsė- U
ba. Sužeista apie 150 žmo
prieš minkštus teisėjus. Jau] sitartk
piezidentus ir pralaimėjusio,
A Kub€1.;avičienė buvo| io savo veikalais anie KiniPraėjusį šeštadieni buvo nių. iš kurių vienas jau mi
ir jo šeimos žu-į
atėio laikas. Kad minkšta-;
Indėnai reikalauja tam Yablonskio
...
,
•
• •• apdovanota medaliais, dar; ia. vpač jos plačiųjų masių nužudytas Bermudos guber rė.
galviai teisėjai ir^ kalinius j tikry refoimiu indėnų reika dtkams, kūne jau nuleist, ,r ..Ga,bės -e,.klo.. ol.dinu I gyVenimą.
natorius Richardas Sharpes
Tekiu bombų buvo padė
ir jo adjutantas, kai guber-j
sąlyginiai
i*leidžiantieji Įju valdyboje ir savo teisių? 3
prisipažino kiti.
„afbė? ia ..Ms ir suteiktas:
Nemaža jos veikalų yra
ta prie konservatorių ir dai
ri e

Pats generalinis pašto di- ,
teisėmis.“, sako prezidentas. rektorius
pripažino senate,1
Žinoma,kaip ir galima bu
kad JAV pašto tarnvba taip
vo tikėtis, prieš tokį prezi
.
•
• .
.
,
dento siūloma mirties ir ki- nusmuko, jog virto visos tautu sustiprintų bausmių ista-itos Pasa’Pos objektu. Pasitymą tuoj pat ėmė kelti bai- taiko, kad laiškas, pasiųstas
sus Įvairūs žmogaus „lais- gretimam kaimynui, eina 10

vių“ gynėjai. Pagal

juos

ar net 14 dienu.

"'“AN

" u “

P^z^entas Boyle, o piaeitą, aplankyti.

uiaugu

J'* "'-“T1- '“."T

ke. xad tai irodvsias
bv os* s
Prezidentas jau atsargiai
To nekantriai laukia ne: kelia ekonominės pagalbos
tik angliakasiai, bet ir a: ne-; Š. Vietnamui klausima, bet
i kengrests tam priešingas.
į
i ikiečiu visuomenė.

J

.
.. .
Argentinoje vykusiuose
rinkimuose labai dideli bai-si! procentą laimėjo peronistai. Belieka tik klausimas, ar
karinė valdžia leis Peronui
vėl užimti v/ldžią. nors jis
būtu gavęs balsų daugumą,

policija
įbos buKO,o,uja. LUH.n, sa,,W,,,,,?■ vo
,a,
specialiai ten
e,ses. Gubernatorius yra tik
'ta!vt;il)? automobiliuose.
pat
karalienės atstovas
Policija mano. kad tai
Spėjama, kad tai karin
Airijos
pogrindžio armijos
gųiu negru grupės darbas.
I vgiai prieš 6 mėnesius j darbas, lą dieną š. Airija
čia buvo nužudytas aukštas: balsavo, kur ji turi dėtis: ar
Britanijos pareigūnas Du-i pasilikti prie Britanijos, ar
ckert.
‘ jungtis su rietu Airija.
i

u. 11, 1973 m. kovo 13 d.
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Sovietų Sąjunga tebėra
nepatikima

„Kaip gi yra iš tikrųjų?”

Į toki klausimą bando atsakyti okup. Lietuvos žuma-,
listas V. Mikuličius. pasišovęs "Vilnyje“ (1973. II. 28)1
nušviesti kataliku ir kataliku bažnyčios padėti Lietuvoje, i ,,
..
j
‘
.
i
•• t Komunistu partijų Rytų
pateikdamas
savo
pasikalbėjimą su TKauno
vyskupijos
"pasiruošimui
kurijos kancleriu kan. Steponu Telksniu.
r

Europoje monopolis prieštarauja

r

j

r

r

kalbėti“ su socialistais

Sausio 9d. "Arbeiterzeitung“ išsispausdino taip -pa
Kadangi Lietuvos katalikų persekiojimo Įvykiai pla
čiai ir garsiai aidi kone visoje Vakaių spaudoje, tai mums vadintą Socialistų Internacionalo prezidento Bruno I'itter.
būtų tikrai labai Įdomu iš pirmųjų šaltinių sužinoti, kaip inanno straipsni dėl socialistinių teisių Rytų Europoje.
gi ten yra iš tikrųjų.
Straipsnyje rašoma:

Kaimo Jurgio užrašai
” VISAS TURTELIS — ŠIMTINĖ“

Dažnai mūsų eiliniai natūralios kaimiškos galvos gaspadoriai nusiskundžia, kad šiais moderniais laikais mūsų
poetai savo išmiklintu liežuviu primala tokių dainų, kad
jų minties nei Saliamono protas nepajėgtų atsijoti. Tose
jų dainose medžiai auga šaknis Įleidę i-dangų, obuolius
nokindami po velėna, katinai laksto debesimis, o rūkytas
mėnulis pateikiamas su krienais svečiams užkąsti prie
snapso. Jau— nei svirnelio, nei mergelės lelijėlės! Tai su
prantama. kad tikros senoviškos poezijos ir Kaimo Jurgis
jau buvo mirtinai ištroškęs ir buvo beketinąs jau net pats
ją pradėti rašyti savo tautiečių širdies tuštumai užpildyti.
Bet štai per Keleivio malonę, maniau, pateko Į mano ran
kas kaip tik tai, ko mums visą laiką trūko: aną dieną su
šypsena veiduos pirmą kartą karštai priglaudžiau prie
krūtinės A. Kristai ponio 101 dainos poezijos kny
gą "Visas turtelis — šimtinė“.
Nagi. čia viskas, ko mums ir reikėjo: ir autorius labai
mokytas, ir eilėraščių eilutės tiksliai sumatuotos ir sudė
liotos pagal ilgį, ir mintis taip aiškiai matoma, kaip barzdaplaukis, išaugęs ant pliko delno.
Kad neabejotumėte, štai kaip autorius gražiai eiliuo
tai apie savo moksliškumą pasakoja pats sau:

Vasario 16-sios minėjimas

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo 55 metų su
kakti Altos skyrius paminė
jo vasario 18 d. Tą dieną
prieš pietus buvo Šv. Pran
ciškaus ir Lietuvių tautinės
parapijos bažnyčiose pa
maldos. Abiejose bažnyčio
se tos dienos rinkliavos buvo
skirtos Lietuvos laisvinimo
reikalams.
Po pietų Šv. Pranciškaus
parapijos salėje buvo iškil
mingas susirinkimas, ku
riam vadovavo Altos pirm.
A. Stundza.

Ir štai, norėdamas mums atskleisti pačius "teisybės“
Baigus 1972 metus, kuriais Įvyko* Socialistų Interna
pagrindus, V. Mikuličius pačioje straipsnio pradžioje pa cionalo 12-sis Kongresas, atrodo, visiškai tinka reaguoti Į
cituoja Lietuvos TSR konstitucijos straipsni, kur sakoma: ‘ tuos pranešimus apie Kongresą, kurie pasi: odė komunis
tinės stovyklos spaudoje. Sovietinė spauda stengėsi pa
Šv. Pranciškaus parapijos
"Piliečiuv sąžinės
laisvei užtikrinti Lietuvos TSR bažv
teikti bešališką vaizdą, bet ir toliau vis prisilaikydama saklebonas kun. Alfonsas Ja
nvčia atskirta nuo valstvbės ir mokykla nuo bažnyčios.
T> .. . . ,
i... .....
.....
vo tradicinio trafareto apie dešiniji ir kaiiijĮ sparnus denušonis sukalbėjo maldą.
, , . _ .*
. .
... ..
► mokratinio socializmo judėjime, kaip matvti. nėra ir neTautiškais drabužiais pasi
dos laisve pripažįstama visiems piliečiams .
gali būti noro pripažinti, kad demokratinių kraštų komupuošusių motetu grupė su
giedojo
JAV ir Lietuvos
_ .
,
x. ..
. . ..
- r. i
nistinis darbininkų judėjimas atmeta komunistine sanTaip yra konstitucijojc parašyta is tikrųjų. Bet mes|
v J
J
himnus, akompanuojant Jo
taip pat žinome, kad tie, kurie tik bandė pasinaudoti So-! tvarką ir. naudodamasis nauju "socialistinės demokratinui Umpai.
vietų S-gos konstitucijoje garantuota sąžinės, žodžio ar ' jos“ aptarimu, artėja i demokratinio socializmo principus,
zKalbėjo gubernatoriaus pa
susirinkimų laisve, iš tikrųjų yra tremiami i Sibirą, grūda- Į Bet kodėl visa tai susiję tik su demokratiniais kraštais?
tarėjas Thomas Lane. mies
mi i kalėjimus ar psichiatrines ligonines. Būtų buvę labai Į Atsakymas yra visai paprastas. Dėl to, kad sovietinis ko"Kažkodėl pradėjai nagrinėti
to majoras John J. Buckley,
* naudinga, jei V. Mikuličius po minėtos citatos būtų paaiš-į munizmas neleidžia socialistinei demoki arijai vystytis
Psichologiją. —
šen. William X. Wall.
kinęs. kodėl vis dėlto taip yra iš tikrųjų?
į Varšuvos pakto valstybėse, net slopina ji jėga, kaip atsitižvaigždžių kelius, mitus ir prietarus,—
Lietuvos Taiybos 1918 m.
. ko Čekoslovakijoje. To krašto komunistų partija savo balAstrologiją.
vasario 16 d. akta, kuriuo
Bet grįžkime prie pagrindinių paskelbtojo straipsnio j
centriniame komitete buvo nutarusi, ne kokiu nors
Palietei
truputi
tikslius
mokslus,
skelbiamas nepriklausomos
klausimų. \. Mikuličius savo pasikalbėjime su kanaunin-' Įsikišimu iš šalies ar iš šalies verčiama komunistinių jėgų.
Kalkuliaciją,
I Lietuvos valstybės atstatyku Steponu Telksniu mums pasivaidena net kaip visiškai Į pasukti i socialistinės demokratijos kelią.
Begalinių
mažybių
paslaptis
—
i mas, perskaitė kleb. kun. A.
padorus ir net pamaldus katalikas. Jis savo pokalbio part- <
Janušonis. Tas dokumentas
Integraciją.
neri, be kitų titulų, vadina "Jo šventenybės kapelionu“, j
Sovietinė spauda siūlo diskusijas. Socialistų Internaj buvo atspausdintas ir išda
Visumos galutini griuvimą —
”Jūs, monsinjore“ ir t.t. Visa tai lyg ir turėtų simbolizuoti, cionalas yra palikęs jam priklausančioms partijoms palintas susirinkimo dalyviam.
Disintegraciją.
Lietuvos komunistų pagarbą religijai, kurios mūsų "reak-; čioms spręsti, ar jos nori vesti tokias dsikusijas ir su kurio.
Pagrindinis kalbėtojas bu“
To visko neužteko — pradėjai
ciniai emigrantai“ nenori Įžiūrėti. Bet mums vis dėlto ' mis komunistų partijomis. Tokios diskusijos juk gali vyk- į
vo
Lietuviu tautinės parapiNaują fiziką,
atrodo, kad monsinjoras ir kurijos kancleris Steponas ! tj tik demokratiniuose kraštuose, kuriuose komunistų par-1
i jos klebonas kun. J. GaspaNes žygiavo ji lygiagrečiai su
Telksnys V. Mikuličiaus apsilankymo yra kiekk isgąsdin- Į tijos naudojasi tokiomis pat teisėmis, kaip ir kitos politii riūnas.
Elektronika..,“
Menine programą atliko
tas ir atsakinėja i klausimus tik taip ir tai, kas V. Mikuli-; nės partijos. Tuose kraštuose, kur komunistų partijos vai-,
"Besimokant,
protas
išsivystė
J moterų erupė (TT. Penkienė,
čiaus propagandai reikalinga.
do vienos, negali būti jokių diskusijų, nes ten demokrati-:
Šimtais doktoratų.
~
I Stundzaitė. A. Stonienė, A.
Atseit, kad katalikų persekiojimas Lietuvoje esąsneleidžiama reikštis ir jie per-,
Matei būsimas išvadas, kurių
j Akstinaitė. M. Phillins), pa"grubus nesąžiningų žmonių melas“ kad "Lietuvoje vei-1 sukiojami, kaip valstybės priešai. Ta>ai faktai dai o nepa- ,
Kiti nematė...“
! dainavusi 6 dainas, be to, U.
kia pilna bažnytinė tvarka“, kad bažnytiniuose komite-Įtikimas visas komunistų partijos skelbiamąsias deklaraBet mūsų poetas ir aplamai ne iš kelmo spirtas eunu- Į ^ei}kienė
Akstinaitė r>atuose dalyvauja tikintieji, kurie "dirba Įvairiose tarybi- ’ cUas» kad demokratiniam socializmui bus teikiamos ly- chas. O. tamstelyte! fc tun ir apie mergeles nepaprastu j „.-ninkėms akomponavo j.
nėse Įmonėse. Įstaigose“, kad yra 630 katalikų bendruo- į toi°s teisės mpintis darbininkų reikalais. Kol šitai nėra atsiminimų. kurių mes tik pavydėti galėtume:
! Umna.
menių. 814 kunigu, kad religinė literatūra spausdinama' pripažįstama komunistų valdomuose kraštuose, tokios
■ Minėjime dalvvavo apie
"Buvo linksmu, Įdomių atsitikimų—
valstybinėse spaustuvėse, kad bažnvčios restauruojamos, i v’on **k demokratiniams kraštams galiojančios deklaraj 150 žmonių. Po minėjimo
Kada vėlai baigės pasilinksminimai,
kad palaikomi ryšiai su Vatikanu,‘kad — "dvasininkai!^08 gali būti suprantamos tik taip, kad komunistai de• buvo vakarienė, kurią suren.
Būdamas vyras iš liemens ir kamieno.
turi normalias sąlygas tiek savo religinėms pareigoms at- m°kratiniam socializmui pripažįsta lygias teises tik ten,
i gė Zautrienė. Deltuva, StaJų čia nenoriu minėti šiandieną...“
likti, tiek savo asmeninei buičiai tvarkyti“.
, kur ji® neturi galios vieni valdyti.
nulionienė. Dedilionienė ir
Bet vis dėlto gerbiamas poetas vieną kitą savo gyve kitos.
Na, jeigu jau taip vra "iš tikrųjų,“ tai kodėl nei kan.!
Sovietų Sąjungos komunistų partija leidžia nimo Įvykėli neiškenčia mums nepaminėjęs. O štai kaip ’
Auku minėjime surinkta
S. Telksnys, nei V. Mikuličius tiems vadinamiems "reak- - Prancūzų komunistų partijai ir kitoms komunistų parti- jam kartais atsitikdavo:
j $114.75. šv. Pranciškaus
cinams emigrantams“ nutildyti negalėjo pasakyti ir dau-j Joms skelbtis, kad joms yra priimtina demokratinė daugi bažnvčioje 825. tautinės pa"Atsiminei, kad prieš kelis metus
giau, kaip yra tikrai iš tikrųjų. Pavyzdžiui :
I Partmė santvarka, o tuo tarpu Sovietų Sąjunga ir jos są-Į
| ,-aniios — 822.50, viso labo
• junginiai kraštai gina vienos partijos valdymą, tai išeitų.
Ramiai sėdėjai,
j 8162.25. Altos centrui paMylimos
žydrias
akis
meiliai,
bet
Jeigu okup. Lietuvoje klesti tokia religinės veiklos' kad komunistų partijos jau nebeturi jokio bendro ideolo* siųsta 8200.
j
Smalsiai
stebėjai.
laisvė, tai kodėl net 17.000 katalikų iš tikrųjų pasirašė j S*™0 pagrindo, arba tokių Sov. Sąjungos komunistų parSerga
!
Po sunkių dienos užsiėmimų
skundą dėl tikėjimo persekiojimo Brežnevui ir dar atsiun.' tijos deklaracijų tikslas yra panašiais manevrais palengKūnas ilsėjos.
tė Jungtinių Tautų gen. sekretoriui Waldheimui?
Į vinti kelią pereiti Į sovietinę santvarką. Ko gi komunistų
Susirgo ir išvežtas i ligoJai nepatiko žmogus pavargęs,
Argi tai yra. tik 17.000 "grubių ir nesąžiningų melą-J partijos turi bijoti demokratinio socializmo judėjimo to' ninę laidotuvių ištaigos diGreitai nuėjo...“
gių“ darbas, kaip visas kalbas apie persekiojimus pavadi- ’ se srityse, kur jos vienos valdo, ir praėjus penkiasdešimt
’ rektorius, Antrojo pasaulino kanauninkas S. Telksnys?
I metų, kai yra susikūrusi Sov. Sąjunga? Jeigu komunistų
Kaip gaila, kaip gaila! Ėmė ir nuėjo... Manome, tai nio karo veteranas Kazys
partijos iš tikro yra tvirtai Įsigyvenusios žmonėse, tai so bus autoriui skaudi pamoka ateičiai, —kad jam nereikia
olungus, o Altos skyriaus
Kodėl iš seniau buvusio apie 1500 skaičiaus kunigų cialdemokratinės partijos vaidins tik pašaliečio vaidmenį, gretintis prie mergelių po darbo pavargusiam, o geriau na,‘ė Leokadija Laukaitienė
iš tikrųjų teliko tik 814?
kaip yra su didžiąja dauguma komunistų partijų demo pas jas užsukti iš ryto. Be to, kaip toliau iš A. Kristalpo- J ?er5ra namuose.
nio poetinio vaizdavimo sužinome, toji jo mergelė buvo!
-V1.. U a^lern greičiau pa
Kodėl iš tikrųjų net 47 kunigų pasirašytame pareiški kratinėse valstybėse; arba padėtis yra tokia, kad darbo tikrai grieko verta:
?Vei k
me JT gen. sekretoriui. TSSR Ministrų Tarybos pirmi žmonės nori pakeisti tą biurokratinę vienos partijos val
Mirė
"Atrodė mergaitė gražiai išauklėta.
ninkui, LTSR Ministrų Tarybos pirmininkui ir kitiem tarp dymo santvarką, ir. kai bus pribrendęs laikas, demokra
Išdidi ir aukšta, nuostabiai sudėta.
kitų dalykų sakoma, kai Lietuvoje kunigų mažėjimas tinio socializmo partijos padės taikiai pereiti Į kitą sanMirė Jonas Indelas. 80 m.
Sutarę galėjot sudaryti porą,
"vyksta ne dėl tikinčiųjų Kaltės, bet dėl valdžios daromų , tvarką,
amžiaus, šiame krašte išgy
Būti. pagal posaki, pora kaip tvora.
administracinių kliūčių“, kad "kunigų seminarijos veikla
venęs 65 metus, priklausė
Nepaisant to, kad demokratiniuose kiaštuose pripa
O ir pačiam nieko nereikia pridėti,
nepaprastai suvaržyta“, kad "Lietuvos tikintieji neturi
SLA
41 kuopai.
Kur nori ir kaip nori, gali stovėti.
savo spaudos, neturi paprasčiausio religinių tiesų vadovė žįstamos lygios teisės, o komunistų valdomuose ’jų neduo
Rožė Janukonvtė - ŽekieEsi stambus vyi-as ir gražiai sudėtas.
lio“, kad "net vaikai baudžiami už bažnyčios laikymą“, dama, esama tam tikiu dalykų, dėl kurių, tegul ir skirtin
nė, Lietuvių Moterų Piliečių
Suprantąs dalykus, gerai išauklėtas...“
o. be to, tame memorandume dar išskaičiuota visa eilė gais sumetimais, prieinama vienodos išvados, kaip, pa
klubo narė.
vyzdžiui,
dėl
reikalo
sustabdyti
karą
Vietname
ar
dė!
M. Stonie
nubaustų vyskupų, kunigų ir pasauliečių dėl konstitucijoj
Be savo gilių ir mus virpinančių sielos išgyvenimų iš
anksčiau
keltojo
reikalavimo
sušaukti
Europos
saugumo
garantuotos religinės laisvės?
dainavimo. šis poetas dar duoda mums ir kaikuiių praktiš-1
konferenciją.
Bet
skirtumai
darosi
visai
aiškūs
dėl
vykdo

kų patarimų, kokių net Keleivio kalendoriuje neskaitėme: Į
Ar šitie 47 kunigai irgi yra "grubūs melagiai“? Ko
mųjų
dalykų,
pavyzdžiui,
dėl
žmogaus
teisių
paisymo
ir
dėl "Jo šventenybės kapelionas“ mums šitų dalykų tiesiai
I
"Drėgmė ir lietus viską gadina,
ypač
dėl
visų
Europos
tautų
suverenumo,
čia
Sovietų
Są

nepaaiškina, "kaip gi yra iš tikrųjų“?
Daiktus, kūnų jausmų supratimą.
junga galėtų pateikti Įtikinamą Įrodymą, kad jos intenci
Taip, ir tu, žmogau, pakliuvęs lietun.
Kam reikalingas vyriausybės aparate "kulto reika jomis galima pasitikėti, atsisakydama karinės okupacijos
TRYS IR VIENA, Janinos
Žiūrėti turi, kad nesušlaptum...“
lams“ pareigūnas, jeigu bažnyčia atskirta nuo valstybės? Čekoslovakijoje, Nepatikimumo ženklas yra tokia laiky
! Nai-ūnės atsiminimai apie
Mūsų čia aptariamą dainių, kaip ir visus kitus tikrus rašytojus Gabrielę Petkevi
JAV-se ji irgi atskilta nuo valstybės, bet čia religijų rei sena. kai ieškoma atpirkimo ožio klaidingiems politiniams
čiūtę, Bali Smogą. Jurgi
kalams diriguoti vyriausybėje nėra ir nereikia jokio pa sprendimams, o neteisinga politika pasiektieji tikslai taip poetus, būtinai kankina ir baisus ilgesys:
Savickį
ir Juozą Švaistą .171
saulietiško "vyskupo.“
"Ilgesys jaunų dienų.
ir lieka neatitaisyti.
Į pis., kaina 83.00.
Ilgesys jausmų šiltų...
JAUNYSTĖS ATSIMINI
Mes galėtume pateikti dar daubybę kitų klausimų,
Nepatikimumo ženklas yra ir tai, kad demokratiniam t
Ilgesys valgių skanių,
MAI, Vlado Požėlos,
335
kurių monsinjoras S. Telksnys vengė ir iš tolo paliesti, socializmui pripažįstamos lygios teisės ten, kur komunis
Ilgesys stiklų pilnų...
psl.. kieti viršeliai, kaina —
kad nereikėtų perdaug rausti juos aiškinant.
tai nėra pakankamai stiprūs pasiglemžti politikos monoIlgesį turi būtis.
! 84.00.
polį, ket atkakliai ginamas tas monopolis, kur jie turi ga- ,
Ilgesys ne paslaptis.
! SAULJ, parašė L. DovydėDėl to mums atrodo, kad visas kan. S. Telksnio ir V. lios tai padaryti. Tai štai kodėl diskusijos bus nevaisingos s
Ilgesys kitų daiktų,
Mikuličiaus pokalbis iš tikrųjų tėra tiktai skysta propa- tol, kol nebus pasiryžta parodyti, kad galima rimtai kal! nas, I tomas 268 psl., II to
Čionai neišvardintų...“
ganda. kuriai visiškai prieštarauja žinomi tikrovės faktai, bėtis apie lygias teises demokratiniam socializmui.
mas 248 psl. Kiekvieno tomo
(Nukelta Į 4-tą psl.)
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kaina $4.00,
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas

DETROITO
NAUJIENOS
\
Chaoso, žudynių, kriminalo žmogžudį

visai

, nei priekaištu "jaunajai geJi neracijai“.

BROCKTON, MASS.

NASHUA, N.H.

LB apylinkės susirinkimas

Kad mūsų ir nedaug,

Na. čia jau išsimušiau iš

Metinis LB apylinkės na-

išteisinti.;

bet ši tą padarome

Knvgyno vedėjas suruošė
knygyno auditorijoje paskaitą anglų kalba "History
! of Lithuania“. Paskaitinin, Vii Imvn

KAS NIEKO NEVEIKIA,
TO SIEKAS NUPEIKIA.

kavutės, o pyragų
Biiutė
Bernotienė, Birutė Kazlauskienė. Antanina Kudzmienė. ( na Pivariunienė ir l)afalu Lai.i.- Andreiėiukienė

tui
Mokyklos
betUrii—
pinigu iki«.»nuose
! skyriuoseirir kenčia
kenčia* tol7ai/J
rinkima5’ 0 po ^irin-*
pasiremia gana ener- istorija.. Auditorijos sienose širvy dtenei.
, _ jokia
. x naujiena.
. , , . Dažnai
.
----j----- --------gingais
darbais.
kimo bendra kavutė.
būna ir trys. ir ketun, ir pen. kovo i8_sios, o po to žada Įųjekv
! ri: - kultūriniu paro
buvo iškabinta Vilniaus.
per
desimti
Pavyzdžiui.
ki. žudosi čia šeimų nariai, .-užbaigti moks,0 metus“J tvirtov#
"ūžliba’ i" adaves' Jei kas nebūtu aaves kvie-!
ir Druskininku* vaiz- dėlei kuri cnygvne
' Kauno
.
*
. vyko
*'
H medes ir nesantaikos žu- Linksma. ar ne? Mokesčiai; nU()
Kai ‘
prašomas' vistiek at-!
....... ' dai. be to, ir Lietuvos žemė- i dvi sava:te< (vasario 16—
iškų- ekspo
dėl*heroj.no1 i? dė? S ky!a’ ky,a-* k>'la. Maisto kai-1 palyginu
j
ma ■ vykti irsavo bičiulius para-: naujinti ir rigražM nuo ai-1
«' gužuotais lietuvis,
natu pa- o Ino dr. Stasys J.
dėl hetoj.no n tlel pinigo nos pasleke
fantastinius
Eurol)os
mlPstUs su.
su, ginti, nes kuo gausiau daly. If-j„
909 m.
nunirktai ŠVJ M vestuvių vaizdais.
“iu ]jyuy
m. nupir
herbjinui
pirkti. Žudo poli- kaičius ir iau žalios
iautie-i; tvtus Ę
1?* °p°s miestus
susirinkime, tuo ge- Kazimiero vardo bažnyčiai
Susirinkusius pasveikino Ba’f', Burė Bernotienė.
cininkus, kai tie bando dar nos did;sn/0 gabalo be de- musjSMals’ Wac sU Detroitu, aušime
«
l iau bus mūsu reikalai atsto- kuri yra istorinė, neštai pir-l knygyno globėjas .1. Clancy Mary Virbalus Gray, -Julija
šiokią tokią tvarką daiyti. į šimkės nepaimsi. Argi ne tai vis dėlto yra baisus ski»
moji ka’alikų bažnyčia šia- ii' pakvietė miesto tarybos Grausl’e; ė prel. F. M. Ju
tumas. Jdomu. iki kol civili-' xauJami. ... .
taip, kaip Maskvoje?
P.J.
i me mieste. .
į narį Joną Chesson (česiū- ms <Putnam. Conn.). Van
zuoto. turtais pertekusio'
Teismuose negirdėta ko
1968 metais puikiai suruo-į ną>- pristatyti paskaitininką da Pajeda Lescord (Worrupcija. Tai neva mažumas, Į Ak dar vaiku autobusais žmogaus beprotybė sieks?'
, cester. Ma-?.), Vytautas ir
šė 50 metų Lietuvos nepri Adolfa V. Bernotą.
nuskriaustuosius.
vargšus prįVerstino vežiojimo prob- Iki kol sukandęs dantis rafOna Sirvydai ir Alfonsas Ulklausomybės
paskelbimo
su' mybės
ginant. Pavyzdžiui, du ban- Iema> kaip damoklio kardas!?
ni. ir saugumo pasiilgęs
Paragink savo pažįstamus
Paskaitininkas pačioj pra-’ cickas.
tylės?
išsirašyti Keleivį. Jo kaina t! kakti, i kuria atsilankė to džioj pabivži, kad lietuviai
Hitai banke paskelbia už- kabo virš piliečių galvų. To
\ isa tai Bu»o aprašyta vie;
meto
gubernatorius
King,
b
metams $7.00.
Alfonsas Nakas
puolimą. Policininkas, savo vežiojimo nenori 99 ri balper mažai deda pastangų su- tinėj įspaudu ie.
I dainavo solistė Stasė Dauge-' pažindinti kitataučius su
dviejų metų vaikuti j šoną tuju ir kažkas apie 65' '< juoKor.
A
i
; lienė iš Bedfordo, N.H.
savo tauta ir Lietuva, todėl
pastumęs, išeina iš eilės, pa- duju. Nepaisant visko, atro-į ==
į šiemet taip pat iškiliai ir apie ją kiti turi tik miglotą
sisako, kas esąs ir bando do, vežios ir tiek.
GALIMA GAUTI
banditus-negrus suimti. Su
i! garbingai
... buvo suruoštas 55 I, nuovoką. Kitos tautos vra
NAZARETO MALŪNAS
metų Lie u\os nepnkiauso-j amerikiečiams geriau žinoKeleivio administracijoje
sišaudymas. Sužeidžiamas z Kai iškilo liberalizuoto a.
mvbes
paskelbimo
sukakties:
salima gauti Leono Saba
polic-ininkas ir vienas bandi- bortų Įstatymo reikalas,
minėjimas,
dar
plačiau
įjun-i
liūno "Sočiai Eemoeracy in
tas. Nesužeistas banditas Detroitas ir visas Michiga■ giant savus tautiečius ir ki-.' , Nušvietęs mūsų didžiųjų Tsarist Lith’jania, 1893—
velka iš banko sužeistąjį nas nubalsavo prieš bene tri•tataučius. Galima s-ikyti, Į xan’^a^ksc!a dai'bus ir ne- 1S04“.
diaugą, tarpdury momentui jų ketvirčių dauguma. Bet;
; kad buvo du minėjimai: vie-! įaim!nerii nuLų didikų ir baKaina $I.G0.
iĮ palieka, sugrįžta prie gu- susibaudę
Aukščiausiojo •
; nas kPataučiams, antras —Į joių linkimą sulenkėti, pa-,
linčio pašauto policininko ir teismo seniai ir žmonių va- J
lietuviams.
' skaitininkas iškėlė pagrindi
šūviu i veidą, keiksmų lydi- lią panaikino. Nežudyti, sa '
nio tautos sluoksnio —vals-;
mu, jĮ pribaigia. Už poros ko. nekonstitutiška... ‘ BereiPirmiausia, padovanota tiečių ir jų issimokslinusio G A NA TO J U N G O
mėnesių teismas. Teisėjas kia palaukti, kacl i -JAV
miesto knv.rynui. kuris per jaunimo — pastangas atgai
žmogžudystę pripažįsta tik Aukščiausiąjį teismą ateitu
na' i žen^ė • vau ias pusant- vinti savita t; u.ine kultūra,
antros rūšies, teisindamasis, jauni hipiukai ir Įvestų vyro miliono dderiu kainavu- kas ypač puikiai vyko. kai RETO
kad pirmos rūšies žmogžu- resnių kaip 60-ties metų žu, sias patalpas. 28 geros knv-1 Lietuva po Pirmojo pasau- ĮDOMUMO
dyste paskelbus, girdi, pri- dymą. Būtų velniškai pato} gos andų kalba anie Lietu-1 jįnio kai o atgavo politinę
siekusiųjų teismas galįs tą gu: nei pensijų mokėjimų,
i va ir lietuvius. Ritini prade-; nepriklausomybę. Nors dajo adv. Alfonsas J. Raudonis i bar Lietuva y» a Įjungta i So- KN jL G A
su žmona, pa-Iovanodami du ! vietų Sąjungą, bet su šia pa
MONTREALIO IR APYLINKĖS LIETUVIŲ
tronus Encvclopedia I itua- j dėtimi lietuviai nesutinka?
;
nica ir prižadėdami pado-i ką įrodė Kudiikos. Kalantos
DĖMESIUI!
vanoti visus k.tus. kai tik is-, įr 1 ietuvos jaunimo pasiMes, švento Rašto tyrinėtojai, pradėjome iš Montrealio
eisį priešinimai okupantui.
radijo stoties C.F.M.B. religinę valandėlę kovo 7 d. ir
ją tęsime kiekvieną trečiadienį nuo 10 vai. vakaro, tuoj
Prie jn prisidėjo: Mariia
Daugeli klausytojų nusteParker dr. Stasys Bartis, bino pareiškimas, kad amepo L Stankevičiaus lietuviškos programos.
M.ČAPKAUSKAS
' Ma’colm ir NePie Beavers-; rikiečių gei biamas Tadas
“
Kiekvieną kartą bns kita programa. Išgirsite tokiu da- S
; toek. Froderick ir Nancy, Kosčiu:ka bu. o lietuvis. Salykų, kurie palinksmins jūsų širdį.
J/
NEGIRDĖTA-NEREGėTA KVYGA JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS.
(Petkevičiūtė)
Cas\veH,; ko, tai Įrodo .r viena knygyUŽ
3.75 GAUNAMA ŠIUO ADRESU:
Visi lietuviai prašomi pasiklausyti Dievo tiesos žodžiu, oi
M. ČAFKAI'SKAS, 854-3GTH AVĖ, LASALLE, Q, CANADA
Į Barbora G ai liūnas fSo. Bos-, nui padovarotųjų knygų.
i ton). Marija
Virbalaitėj kurios buvo surikiuotos sta‘Grav dr. Jaunei C. Grigas,lie, kartu su 'lietuviškomis
Mi*r
-r*W<W
• dr. Vladas Kaunas ('Con-1 plokštelėmis.
! enrd. N.H.). Charles F. iri rv i
, ...
r>- x- tz i
i
pa
Paskaitininkas pabrėžė lieA.,*
• ikalbos
u
V» K’rute Kazlauskas, prof.
1
‘tuvių
garbingą
senu
■ Kučas (Putnrm. Conn.). Jo-, mą ir tinkamumą moder
; n*s ir Dora Kudžmos, adv. į
niems laikams, ragino AmeAmerican Travel Service Btireau. vadovaujamas Walter Rask-Rasciausko, 1973 metais organizuoja 12 lurisliniu ekskur i Charles F. Kazlauskas. Jr.!
rikos lietuvius tvirtai !aiky-į
sijų i Lietuvą. Lietuvoje visos ekskursijos viešės 11 dienų — Vilniuje. Kaune. Druskininkuose ir Trakuose. ,‘,;.lter Rask-Ras- i (Nevv 5 O’k, NA.), \ irgini- tis savo tautybės ir neveng- Paskutinis — trečiasis — doku
ciauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones i Lietuva, ta darba »ėkmin gai tęsia jau 12 metu. Jo ekskursijos tvarkinga; suorganizuotos į ia I aninskas. Pa ricia Mikusaiųvkju p- su tautiečius
l'b PC?a:.il ?uliia ReV:e-dabartinėje Lietuvėje. "" ; mentuotas Kipro Bielinio atsi
ir vyksta sklandžiai.
I viez, Mariia Sarameta. Vvminimų tomas. Jis liečia mūsų
Iš CHICAGOS _ $750.00
15 dienu kelionė
Nr. 1 Gegužės 21 d.
jfautas ir Ona Sirvydai ad/.! Daugelis Klausytoju pa-!
iš NEW YORKO — $700.00
į Leonardas G. Velishka.
‘ reiškė norą jauti paskaitos nepriklausc
Iš CHICAGOS — $798.00.
16 dienų (su Leningradu)
Nr. 2 Gegužės 28 d.
i atspaudą, ir miesto tarybos kovas ir nepriklausomos Lietuiš NEW YORKO — $765.00
17 dienų (su Leningradu)
Iš CHICAGOS — 863.00.
NrJ) Birželio 3 d.
Dabar Nashua knygynas: narys Jonas Chesson paža
Iš CHICAGOS — $815.00
15 dienų kelionė
Nr.4 Birželio 25 d.
vos gvvenimo pirmuosius metus.
I turės gausesni rinkini anglu dėto tai parūpinti.
21
dienos
(su
Roma)
Iš
CHICAGOS
—
$980.00
Nr.4A Birželio 25 d.
kalba knygų apie Lietuva ir
Po paskai'os Jono W.1 Knyga gaunama Keleivy, Darb'etuvius. n^gu kuris kitas I ai rio žmona ir sūnus paiš
NEVV
YORKO
—
$725.00
Iš
CHICAGOS
—
$825.00
14 dienų kelionė
Nr.5 Liepos 9 d.
knygynas Naujojoje Angli- rodė savo kelionės i Lietuvą hininke. Drauge ir pas kitus
iš NEVV YORKO — $880.00
21 dienos (su Roma)
Iš CHICAGOS — $980.00,
Nr.5A Liepos 9 d.
I joje.
! filmą. Knygynas parūpino ‘‘"y*“ platintojus. Kaina $5.00.
iš NEVV YORKO — $738.00
Iš CHICAGOS — $835.00,
14 dienų kelionė
Nr.fi Liepos 15 d.
Be
to.
klebonas
kun.
J.
,
iš NEVV YORKO — $725.00
14 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — 825.00.
Nr.7 Liepos 19 d.
Bucevičius, }/.el. F. M. Juras}
Iš CHICAGOS — $825.00
14 dienų kelionė
N r.S Rugpiūčio 1 d.
•’’’ Vvt. Sirvydas padovanojo
Iš CHICAGOS — $980.00
21 dienos (su Roma)
Nr.9 Rugpiūčio 13 d.
5 naujesnes lietuvių kalba
JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS
Iš CHICAGOS — $800.00,
14 dienų kelionė
iš NEVV YORKO — $700.00
knygas, kurios bus pridėtos
Nr.10 Rugpiūčio 22 d.
prie dviejų šimtu jau iš seIš CHICAGOS — $720.00
15 dienų kelionė
Nr.ll Spalio 1 d.
”K E L E I V I O“ 1 9 7 3 METU
į
niau
turimu
lietuvišku
knv-j
Iš
CHICAGOS
—
$735.00,
14
dienu
kelionė
iš
NEVV
YORKO
—
$635
Nr.12 Gruodžio 19 d.
'
kaip V. Kudirkos raškai,'
Prašome iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės datą ir registruotis, nes dalyvių skaičius grupėse yra ribo'as. {mokėjimas , £ern0 ra?tai ’r D
asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos — gyvenant dviese kamba ryje; atskiras kambarys — $85.00 papildomo mokesčio, ekskursi
Dr. Stasvs
be to.
jose su Roma — $100.00 papildomo mokesčio.
i pridėto dovanų 18 lietuviškų
Jį redagavo Stasys Michelsonas
ALL AIR FARES SUBJECT TO CHA NGE AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.
plokštelių, kurios vėl suda
i
Visais kelionių reikalais prašau kreiptis į
rys bene gausiausią rinkini
Kalendoriaus kaina tik $1.50
iš bet kurių, N. Anglijos
"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra encikloknygynuose turimų
AMERICAN TRAVEL SERVICE BCP.EAU
Visu vardu dovanas Įteikė! 7>e^ija — visokių gražių. Įdomių ir naudingu skaitinių šal9727 South VVestem Avenue
Vvt. Sirvydas. Vietinis dien-' tinis. Toks bus ir 19/3 metų kalendorius. Nesivėlinkite
Chicago, Illinois 60643
rastis išspausdino paveikslą.; jj užsisakyti. Pinigus siuskite šiuc adresu:
Telefonas: (312) 238-9787
vaizduojanti, kaip tos knv-!
KELEIVIS
gos yra Įteikiamos knygyno*
636 E. Broadv ay
Taip pat paruošiame kvietinius giminėms atvykti i Ameriką: teikiame informacijas kelionių reikalais i .jus n.isaulio kraštus,
vedėjui Vincentui F. Ser i
So. Boston. Mass. 02’27
parūpiname vizas ir bilietus.
ve II o.

t

Ekskursijos į Lietuvą 1973 metais

Kalendorius

į

Nr. 11, 1973 m. kovo 13 d.

ftiriapis ketvirtai

(ygypyąp
I
Adele ir Vladai, nupūs. dykit prasilaužti į šimtąjį [
pavasarį
!..
,
“
3
M
' kit nuo aukso žiedų 50 metų
dulkeles
(žinoma, jeigu
j
Trys ir viena, Janinos Naskersvėjai jų atpūtė), nesi- ^Kai tą lm. o tarpelį Pel"rūnėsatsimlnimaiapjerašy.
lėksit, tada vėi visi susirink-Į tojus q Petkevičiūtę, Bali
Adelei ir Vladui Mickūnams Vedybų Auksinėje Sukakty žvalgykit i praeitį ir joje patirtas skriaudas. į liūdesį, įĮsimir nutarsim. ką dar iyi-1 ^^8?: durgi Sa.ickį i, J
*
•
kaistą, 1<1 psi.. kaina
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
Bostone daugeliui pažįs- lietuviškąjį sodžių Raseinių rudenio šalnas, o dar paban- ketų sugalvoti ir nuveikti... •
<
•53.00.
j tami Adelė ir Vladas Mickū- apylinkėse, tik pakirdusiosei
-------------------------------------------------------------------------- •
Sunkiausiu keliu, romaInai kovo 2 d. atšventė 50 iš šimto metu nelaisvės ir!
'
nas.
parašė Jurgis Gliaudą,
, dėl to darbas neįvykdomas metų vedybų sukakti. Ta karo griuvėsių, uoliai darba-!
JVYKIS, PANAŠUS
251 psl., kieti vii sėliai, kai
, taip. kaip popieriuje sura proga kitos dienos vakare i vosi šaulių ta» pe. už tai buĮ ANEKDOTĄ
na $5.00.
šyta.
(III.3) keturi sūnūs su šei-!vo apdovanoja šauliu s-gos
Brolio Mykolo gatvė, ro
Štai kad ir Tiesos vasario mom surengė savo tėvų pa-Į garbės žymeniu, nemažiau
Iš Lietuvos gautame laišmanas, parašė Eduardas
ke aprašomas ten kamynys.i27 d pateikiami pavyzdžiai: gerbimą inž. Česl. Mickūno laiko skirdama savo vyrui,
(Atkelta iš 2-tro pusi.)
’
Cinzas,
303 psl.. kieti viršetėję įvykęs atsitikimas, ku- _ Raudonojo Spalio avaly- namuose Cantone, Mass. Pa-1 vaikams ir šeimos rūpesPoetas 101-je dainoje dar giliai pafilosofuoja apie 1 ^aL..^aii‘a
gerbime dalyvavo visa šei- čiams.
ris esąs sukėlęs apylinkėje^
aiški
techninio
atnaujinimo
ma, giminės iš arčiau ir toVladas ne naciu ramiau- laiką atsikelti is lovos, apie valgymą virsainimą ir _is to ,< ,
.a.f Antanas
daug kalbų ir juoko.
perspektyva.
40
procentų
liau,
būrelis
bičiulių
iš
Bos

siu, ne pačiu patogiausiu at plaukiančius sekančius reiškinius, kol, viską apžvelgęs, i į.^ 259 •,<) kaiiv $4 50
Gyvenusios dvi nukaršu
visų
įrengimu
yra
pasenę,
tono.
Raseiniečiu
vardu
su

statomos valstybės laiku, o pagaliau vėl giįžta prie savęs:
sios moterėlės. Viena iš jų
i "palikimas', poe o Fausto
pasisiūdinusi mirčiai drabu-1 nena?}Ls- Gaujos technikos kaktuvininkus pasveikino ; iš tikro pačiom sunkiausiom
„Ir aš dažnokai vis pasvajoju —
Kiršos iki šiol niekur nežius ir iš anksto nusipirkusi! parmskos nepatenkinamos, dr. Br. Mikonis (dailiu adre-Į dienom buvo įsijungęs Į
Kartais
juokiuos,
o
kartais
dejuoju.
Į spausdinti ePėraščiai, jo už
karstą. Ji panorusi karste ir j 1974 metaks fa n įkas tun su V. ir J. Rūteniai iš N.Y). krašto administracijos veik-Į
Žinoma,
yra
lengviau
kitus
matyti.
prašai įvairiais klausimais ir
nusifotografuoti, kad galėtų; Pradėti gaminti avalynę kie- gausaus bostoniečių būrio lą, kovojo su įvairiais nėra-į
Nes
savas
veidrodis
seniai
nematytas...
“
j kt., 318 pus-anių knyga kuir pati pamatyti, kaip atro-|tai„s. plastmasiniais padais, vardu dr. St. Jasaitis; bend maus pokario gaivalais, bu
Va,
čia
Kaimo
Jurgis
tai
jau
yra
visiškai
įtikintas.
i rią spaudai ąaruošė Stasys
raminčius
raštu
atstovavo
dysianti, ir žinoti, koks jos‘^aciau ( al biandien neaišku,
vo artimas šauliams.
paveikslas gal ir į Amerikai?1’
^Us *Lau!* Į ^kalingi inž. Vyt. Izbickas. o Kultū
Mickūnai yra gyvi žmo Kad nei šitokios poezijos kūrėjas, nei jo knygos leidėjas j Santvaras. Kam • $6.00.
Aidai ir šešėliai, premibus giminėm nusiųstas.
1 ?‘enffin\ai- Technikine pa- rinių subatvakarių — lakų nės ir Bostono lietuvių vi savęs veidrodyje dar niekas nėra regėję. O tikrai verta
žodį
tarė
inž.
Edm.
Cibas.
Taigi paprašiusi savo zan^a ^a
apsunkina n
suomenėj — Adelė kurį lai- būtų į tą veidrodį iš labai arti pasižiūrėti. Gal tada dar la_ i įuotas romą'as, parašė Vatai,
kad
negerėja
gaunamu
Sukaktuvininkams
įteikta
;
Ra mokvtojavo lituanistinėj ! biau nušvistų poeto kūiybinė siela ir Kaimo Jurgiui visai ' cv<5 Kavaliūras, 234 psl..
seserį. kad ši pakviestų foto
žaliavų
kokybė,
o
ir
tą
pras

i kaina $5.00.
vertingų ir meniškų dovanų,I mokykloj. Vladas yra vie- žmoniškai uždainuotų:
grafą, o pati, pasipuošusi
tą
žaliavą
Šiaulių
Elnio
buvo atsiųsta sveikinimų ' nas iš Kultūrinių subatvakaTrys sesutės ant kalnelio
laidotuvių drabužiais, atsi
kombinatas
atsiunčia
dažraštu.
į
riu
steigėjų,
tame
sambūry
gulė i karstą ir tarp žvakių .
...
.
...
Movė kelnes nuo bernelio...
Jungdamiesi į sveikintojų! dirbęs 9 metus. Jų sūnūs
pamaldžiai sunėrė rankas gausiai mėnesio pabaigoje,
Tai daug skambiau, vaizdingiau ir nuotaikingiau pa
u
„amžiname poilsy“ užsimer- Dažnai tiūksęa gumos n nei- ir linkėtojų būrį. mes Kelei-itaip pat dalyvauja visuome... „i .
sakyta,
ir
pagrindinei
idėjai
išreikšti
nereikia
101
eilėraš'
kusi ir nekrutėdama, kaip "to kiltu, nelaiku jiems sk,- vy spausdiname keletą iš- ainiuose darbuose. O šiangeram nabašninkui ir pride-inaml.
Nepakanka- traukųišSt. S a n t v a r o dien, kaip ąžuolai, Mickū- čio.
Sunkiausiu keliu,
roma
Kaimo Jurgis
ra, kad nė fotografas „vai- m.as 11 nei dmmgas apiupi- kalbos, pasakytos Mickūnų nu šeimos paminklo kertėse
nas, parašė Jurgis Gliaudą,
j stovi keturi sūnūs — Česlodvbos“ nAn^tAhstn
mmas transportu ir kontei- pagerbime.
nepastebetų.
251 psl., kieti viršeliai kai
_____
j vas, Edvardas, Rimas ir AlAtvykęs fotografas mi neriais.“
na $5.00.
-............ .. detaliu gamis su savo žmonomis Irena.
rusia“ senute iš visu puslu ( „Tvirtinimo
Į • Kiauros rieškučios, romanufotografavo ir už ta dar-i lP-vk,a 1972 metais nearavo
Deja, gyvenimas nėra tik Birute, Liucija ir Nancy.
25-50%
NUOLAIDA!
! nas, parašė Antanas Musteiba
'

Iš okupuotos Lietuvos Gyvenimas nėra tik medus...

Kaimo Jurgio užrašai

i kis, 259 psl., Raina $4.50.

a****************************************************

Senutė
Brolio Mykolo gatvė, ro
mokslo melų baigimo bei kitomis progomis, geriausia »
rublius.
a knyga, nes ji ilgiau išliks už bet kurią kitą dovaną. manas, parašė Eduardas
gmcai
Cinzas, 303 psl.. kieti virše
. pusmetyje gamykla gaus tik kryžiavusios
dinasi. Mickūnų šeimoj jaunebeiškentė ir prabilo:
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLA liai. kaina $6.00.
tu. sesula. deriesi? Pridėk ! 60 ,7
leidyklos išleistus leidinius, išskiriant
Vytautas Alantas, AMŽI
mykla
dar penkine.“
do^u
Fotografas išgirdęs tokia u
°rd jm.iegumų, tačiau juos v.ūmų, veiuus apneja
j gal ir jų pneauglio ištekliai :^I*v'yuiuptxnu
naudokite šią retai pasitaikančią progą, NAS LIETUVIS, I dalis, 412
psl., kaina minkštais virše
numirėlio kalbai taip išsi- Panaudoti net neolanuoja- rom...
. .
J dar nėra išsemti, ir jų šei-;
Teirautis:
liais $4.50, kietais — $5.00.
gando, kad nebepataikė pro rn?š,Pan?s! Padėtls >’ra ir
Jei. zvilgtersim tiesiog 1 mos medis dar gali pasida-j
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
To paties romano II dalis,
duris, o nėrė pro atvira lan- ! se,zbetoniniu konstrukcijii savo išgyvenimus, tai ir dar. binti ne viena šaka, ne vie- 335 -W. Broadway, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, USA
414 psl., kaina minkštais
margesni audinį pamatysim: j na žydinčia atžala.
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617 ) 282-2759
ga. pametė sukultą aparatą„ ! gamvkloje Nr. 1.“
(
viršeliais
$6.00. kietais —
„Mėsos kombinatas dėl karai ir okupacijos, tik su
ir krisdamas nuo aukštos
1 $6.50.
kurtų gūžtų draskymai ir depalangės is klubo išsisuko mėsos stokos šių metu sausio ginimai,
Vytautas Alantas, ŠVEN
bėgimai. atsiskyri-Į
mėnesi prastovėjo'5 pamai
koją.
TARAGIS, istorinis roma
nas ir 10 pamainu dirbo ne- mai, pasimetimai su savo į
nas, I dalis. 405 psl., kaina
pilnai: prarasta 6800 žmo- paaugintais vaikais, ak, ir|<!
LENINAS IR MIRĘS
minkštais
viršeliais $5.00.
niu darbo valandų.“
, visa eilė panašių „linksmy-|
PRANEŠIMAS
GAVO PARTBILIETĄ
J. Kralikauskas, VAIŠ
„Tokia padėtis yra Atra-jbių“ —anaiptol nėra liūdi-i
VILKAS,
pręmijuotas ro
mos ir Metalisto gamykloj jimas, kad mūsų gyvenimasdolerio
kurso
pakeitimo
reikalu
Sovietų Sąjungoje kovo 1 , se“.
manas, 234 psl.. kaina $4.50
'
i yra tik pasivaikščiojimas!
Brėkšmės našta, romanas,
dieną pradėta keisti komu-. Visa tai rašo pati Lietuvos' dviese, kai šėlsta pavasaris,'
Skelbiame oficialiai apskaičiuotą ir nustatytą
parašė Jurgis Gliaudą, 384
nistų partijos narių bilietai. sOVietine spauda. Norint ši-i kai plieskia mėnesiena*
j psl., kaina $6.00.
Dabartinis komunistų parti-, įokiu pavyzdžiu būtų galima ! skambanti meilės ir džiaugs-P
dolerio kursą
Franas Naujokaitis, FAjos galva Brežnevas, daly-, surjnktį daugybę "
i mo serenadom...
1
$
1.35
už
rubli
; S1SĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ,
vaujant kitiems partijos va-į
1 ‘
t Mickūnus pažinau tik:
Į 232 psl., kaina $4.00.
dovams, toKio naujo bilieto į Noreikos ir Digrio koncertai I Bostone, musu takai nebuvo i
PODAROGIFTS, INC.— yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, gaunanti VNESHP0SYL
Jurgis Gliaudą, BRŠKŠpirmąjį numerį pasirasė Le-(
j susitikę Lietuvoj.
Iškarto;
TORGo
kvotas
automobiliams
specialiomis
dolerio
kainomis:
ninui. kuris yra miręs 19241 Vilniaus operos solistas! apčiuopiau tos šeimos dar-:
MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
metais.
na $6.00.
, \ irgilijus Noreika koncer-* numą, nereklamuojamą, bet
Birutė Kemėžaitė, SU
Tai primena Stalino laikų! ^avo Maskvoje Čaiko\skio jaučiamą lietuviškos šeimos
$3520.00
ZIIIGULI
VAZ
2101
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
komunistų religines apeigas, į koncertų salėje, kurioje kori tradiciją, jos susiklausymą!
psl.,
kaina $4.50.
kai Į garbės prezidiumus bū-ce5 tU0.Įa ^k įžv minusieji bei vieningumą.
$3570.00
MOSKVICH 412 IE
Pragaro vyresnysis,
predavo šaukiamos Kyrovo.! >0 1 Jai ?r inj'L*umentalistai. i Iš tikro Mickūnų šeima’
$3285.00
jMOSKVICII
108
IE
mijuotas
romanas,
parašė
Ždanovo ir to paties Lenino;
asai 10 2_ d. ten pat bu-j
Vytautas Volertas, 273 psi.,
bei k
ZAPOROZHETS ZAZ 968 $2250.00
i kaina $5.00.
patie
PODAROGIFTS. INC.—
VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti dovaninius certifiAlpis, romanas, autorius
komuni
katus per VNESlIPOSYLTORGą be jokiu tarpininku, banku įr t.t.
I Kazys Karpius, 227 psl., kai;
na $5.00.
PODAROGIFTS. INC.-- yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima užsakymus
bilietą gavo, bet daug gvvųį pasisekimu yra koncertavę? tų, jų gyvenimo sukis visuoRezistencija,
/Omanas,
met bus aiškus ir tvirtas::
PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFK ATFS — SPECIALIOS
partiečių naujo bilieto ne ir satelitinėse valstybėse.
parašė R. Spak's, 429 psl.,
kibk Į žemės krantą abiem ;
PIRMENYBĖS PAŽYMĖJIMAMS, kiekviena- po S2.60. ir pristato
begaus.
kietais
viršeliais, kaifta —
'•ąnkom, visom dvasios ir;
situos užsakymus tiesioginiai per VNESHPOSYLTORGą aukštos
J. Žiugždai 80 metų
>6.00.
kūno jėgom, stok ant žemės'
Devyni planai — dešimtas:
kokybės prekėms, gaunamoms specialiose krautuvėse ir prekių
Anatolijus Kairys, IŠTI
savom kojom, nelauk, kad,
Kovo
1
d.
mokslų
akade

KIMOJI
ŽOLĖ, 254 psi. rosandėliuose daugelyje didesnių miestų LIETUVOJE ir SSSR.
badas
mijos nariui Juozui žiugž- prašalaitis padėtų tau stum
i manas, kaina $5.00.
POD VROGIFTS INC__ gauna iš VNESHPOSYLTORGo pranešimą apie kiekvieno užsaky !
Andrius Valuckas,
NESovietų Sąjungoje, tad ir dai sukako 80 metų amžiaus. ti i kalną klimpstantį veži-j
mo
Įvykdymą
ir
painformuoja
siuntėją.
ma!..
I
Lietuvoje, nė pėdos neženg- Ta proga valdžia jį apdova: MUr.O SrtNuS. II tomas,
Toki lietuvių būdą. kaip;
si be plano, todėl galėtų at-'nojo garbės raštu,
128 psl , kaina $4.00. »
PODAROGIFTS, INC.__ >'1U VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiuntimo Įro
rodvti. kad ten viskas eina.' J. Žiugžda Lietuvoje yra man rodosi, yra suformavę
Andrius Valuckas.
NE
dymus. atitinkančius jos susitarimą su VNESHPOSY’LTOLGu.
amžiai.
Ir
Mickūnai,
tokią
kaip sviestu patepta, nes laikomas vienu iš paslauMUNO SŪNŪS, romanas iš
viskas i šaukšto numatyta, giausių Maskvai asmenų. Jis ryven;mo filosofiją išpažin
suvaikiečių
ūki inkų sukiliGlobė
Parcel
Service.
Ine..
723
Walnut
St..
Philadelphia.
Pa
19106
Deja, patys komunistai nuo- yra ir išgarsėjęs Lietuvos is- dami. nepakivdo miražuose,
tno •935 m., I temas, 2S0
Cosmos Parcels E\press Corp.. 188 Madison Avė. New York. N.
lat dejuoja, kad vienas pla- torijos falsifikatorius .Mask- nepasimetė donkichotiškose,
osi.
kain:1. $3.00.
Y. 10022
iliuzijose, net ir svečioj šalyv
Aloyzas Baronas, PAVA
nas nesuderintas su kitu, ir vos naudai.
Package Express & Travel Agency, 1776 Broadwav. New York.
pajėgė tvirtai ant žemės at-j
SARIO LIETUS, 263 psl.,
sistoti.
N.Y. 10019
j
kaina
minkštais viršeliais
Adelė ir Vladas Mickū-;
Arba tiesioginiai j mūsų vyriausią Įstaigą
j $2.50. kietais $3.75.
rodžiu. 586 psl.. kaina $7.01 paj
natūraliausią ir pa-!
j
Agonija, romanas, antra
I ietuvių-anglų kalbų žo- j tvariausią savo šeimos palaida, parašė J. Gliaudą. 406
dyn&s, redagavo Karsavi i minklą pradėjo statyti prieš,
psl., kaina $5.00.
Anglų - lietuvių kalbų žo- naitė ir-šlapoberskis. apit, 50 metu. Ji. savo gimimo!
Vėjas lekia lyguma, romą.
dyna*, V. Baravyko, 590 psl j 27,000 žodžių. 511 psl., kai- vjeta Massac-husetts dukra,
nas. parašė Aloyzas Baro
apie30,000 žodžių kaina $6 na --$5.00.
su tėvais grįžusi į Lietuvą,:
240 FIFTH AVĖ (tarp 27 ir 28 g-vės) NEW YORK, N.Y.
nas. kaina $4.00.
ilgesni laika buvo pravar-*
10001
D. Nendrė, AIDAS TARP
Lietuviškai angliškas žo
Paragink savo pažįstamus džiuojama “liaudies liktarTEL.: (212 ) 685-4537
•DANGORAIŽIU, remanas,
dvnar. Viliaus Peteraičio, H išsirašyti Keleivį. Jo kaina na”, kantriai nešė apšvieta
i 36o psl., k- ma $-3.
ir aukštesni kultūros lygi i
la.i(X daugiau Kaip ?9 ooų fnetameS7.no.

PODAROGIFTS, INC.

į

Geri žodynai

PODAROGIFTS, INC

\
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Patilpto penktai

KELEIVIS. SO. BOSTON

Išėjo
Keleivio

kalendorius

metru uždara patalpą Vliko
*
««
11
*
archyvui. Kol kas klausimas
TARYBA
i nepaaiškėjo.
• Taryba, išdiskutavusi ši
Vyriausio Lietuvos lšlais- i klausimą, paprašė V. Vaivinimo Komiteto Tarybos, tiekfinataisvklių
posėdis (vyko .\ew \ orite, .ojekį
,
k
al kurias ateivasario 23 d. Svarbesni dar- 1
, t
, , , . ,
'Itvje reikės1 atskirti archyvui
POSĖDŽIAVO VLIKO

botvarkes dalybai J>uvo: Į tinkama ir sunaikintiną meValdbyos informacinis pra-* (j2jao-.4 '
nešimas. 1972 m. Vliko apy-

Posėdžiui pirmininkavo
1973 metu Vliko sąkaina $1.50 1 skaita,
Vytautas
Barelis, Ūkininkų
mata ir Vlikt dokumentu

ninkus. kurie yra daug dir
1
* T * X
bę *ir aukoję
Lietuvos 1*
laisvei
atgauti, bet šiandien jie jau
mažai kur bepasirodo. Tai
Mykolas Žemaitaitis, Jonas
Aplankė kun. P. Geisčiūnas; Dvareckas, Jonas ir VincenKovo 4 d. mus aplankė gi- jta Kielos, Leonas Jablonsminaitis kun. Pranas Geis-‘ kis. Domininkas Mažeika,
čiūnas. buvęs Balfo reikalų' Dar šiek tiek kruta Jonas
vedėjas.
! Dirvelis, Justinas Karazija
Jis dar jaunas vyras, bet Į11 H1*
J. Krasinskas
jau be sveikatos. Ne\v Yorke J
jam jau buvo padarytos 3 operacijos. Jis vyksta ten pa-' PATARIAMA ĮSIGYTI
tikrinimui, o gal dar reikės
operacijos.
K. Barėno

mus veikėjas, geras šeimos j
TV
*11
T
1* — 1*
tėvas Julius* Svikla. Jo liūdi
žmona Bronė ir sūnūs Algimantas ir Vytautas,

x•

1

j Partijos atst-vas. sekretoapsauga.
»**»«**#*-»*«#«*«+***++++******+*'
J. Valaitis, einąs Vliko »iavo dr. Bromus Nemickas,
Valdybos pirmininko parei Tautinio Sąjūdžio atstovas.
Draugijai paskaitą apie Bu. gas, pasidžiaugė, kad jau iš
(ELTA)
dą, pareiškė: "Tariamasis ėjo seniai ruošta knyga —
Atsitiktiniai susitikimai,
Pamiršti seni veikėjai
Budos gyvenimas yra mitas: dokumentų rinkinys — „So VVORCESTER, MASS.
-ąg
ir pats Buda yra tik Įsivaiz vietų Sąjungos Vokietijos*
Noriu priminti buvusius 216 psl.. kaina minkštais virSLA 2-sios apskrities
dar
gyvus .veikėjus, versli- sėliais $2.50.
duota būtybė“.
Agresija prieš Lietuva*".
— Nu, matai, Maiki. tas Knyga pradėta platinti.
suvažiavimas
profesorius sutinka' su ma Po to. pranešėjas sustojo
Jis bus birželio 3 d. Lie
nimi.
prie Vliko finansų, kurie
— Bet yra rimtų istorikų.,-Uo me,u nesa džiuginantys.! tuvių Piliečių klubo salėje
tėve, kurie tokią pažiūrą at Tai ivvko d-j .o ' ka(, ka,’ (67 Vernon St.). Pradžia
meta. Niekas neginčija. kad kll,įos organizacijos dar ne- 11 vai. dienos. Kuopos pra
Budos vardas gali būti aPp jvykdžiusios savo piniginiu šomos atsiųsti gausias atsto
‘
supras nebūtais dalykais bei! įsipareigojimu Tautos Fon- vybes.
legendomis; bet po visa krū-j ‘dui už 1972 metus,
Po suvažiavimo SLA 57-ji
va Įvairių pasakų gali būti
v Vaitiekūnas sąmatos kuopa ruošia šaunų banketą
ir grynos teisybės faktui, ku vykdymo tikrinimo komisi su Įvairia programa.
rių šviesoje busimasis Buda jos vardu perskaitė tikriniSuvažiavime yra pasiža
galėjo gimti.
! mo akta. Jame pasakyta. dėję dalyvauti SLA prezi— Bet tu nats sakei, kad Į ka(, vliko Valdyba 1972 den'as Povilas Dalgis.'vice-j
niekas nežino, kada jis gi- metais turėjo $51.295.22 pa- prezidentas
Aleksandras
me' jamų ir $51,153.24 išlaidų Čaplikas ir sekretorius Al-į
— Niekas nežino dienos. į Visos pajamos gautos i girdas Budreckis.
kada jis gimė. bet Vedose'Tautos Fondo. Pagal skyMAIK10 SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
I
yra pasakyta, kada jis gyve.' ra,s visos padarytos išlaidos Jau turi S naujus narius
STASYS MICHELSONAS
no, tėve; nurodyta ir aplin-' atrodo taip: bendriems or
SLA 57-sics kuopos orgaka. kurioje jis reiškėsi.
iganizacijos reikalams, kaip
>aštui.
te-1
a^atorius
A’ tanas Tamkus
— O kas yra tos Vedos? patalpos nuomai.
— Nu, apie ką mudu šian-‘ pos ir Azijos, vienu žodžiu
— Tai yra budistu švent- kgrafui. telefonui, rastinė^ pranešė, kad jis šiais metais
dien kalbėsimės. Maiki?į taiiant, — Eurazijoj. Iš te- raščiai, tėve.
”
reikalams, atlyginimams už jau Įrašė 8 n uijus narius.
i
Rodos, apkalbėjome jau vi- nai, gal prieš 20,000 metų
— Nu, tai ka tie raštai sa- darb^- kelionėms ir nenuSukako dveji metai
;
są svietą ir daugiau nieko, arijonys pradėjo traukti Į ko?
matytoms išlaidoms išleista
nebeliko. Aš jau viską ži-' Vakarus, būtent. Į Europą,
— Iš jų yra sužinota, tėve, $8,624.30, leidžiamiems EiKovo 8 d. sukako dveji
nau.
! ir Europos viduriu slinkti kad Buda gyveno 6-tame b)S biuleteniams (lietuvių.^ me'.ai. kai mirė vietos žy— O ar žinai ką nors apie pietų link, kur buvo palan amžiuje prieš Kristaus gi- aa-lų, italų, vokiečiu, pran-»
kesnis klimatas, nes šiaurė mimą. Tai reiškia apie prieš
Buddą ir jo mokslą?
kalbomis) $15,418.60;
je
pasikeitė oras. pasidarė 2 550 metu
— Bai glory, Maik. apie'
, knygai Sovietų Sąjungos—j
I ŽSAKYK1TE Tl’OJ!
_ O ką daugiau tos knv- Vpkiedjos Agresija prieš?
tai tai tu dar niekad man' šalta, užėjo 1 dų gadynė. Ši
GERIAUSIA DOVANA
tos nuomonės šalininkai sa <rn<5
* į Lietuva $7.500.00 (1973 m.
nekalbėjai !
Į LIETUVĄ!
,o
&
pasaKO.
j $2,500): radijo valandėlėm.,
ko,
kad
taip
verčia
manyti
— Reiškia, dar ne viską 1
SPE( IALCS RUBLIŲ
_o>e \ra pasakyta, kad fier kurjas kasdien kalbama'
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
žinai.
I ir migruojantys paukščiai
tai
CFRTIFIKATAI
laikais
Indijoje,
Gango
Lietuvai
į
r
Sibiro
lietuviam,
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
— Nu. tai išvirozyk. kas, kurie i vasaros pabaigą iš upyne,
gyveno
kehohka
arig]Q,41<)
g
9
.
Bražinsku
bv-i
skrenda
i
pietus,
kur
šilčiau
l ž juos jūsų giminės ga
jis per vienas?
įžymaus advokato. Seimo nario, mi
li pirkti, ką tik nori, mo
o pavasari vėl grižta i šiau jonų kilmės tautelių, kurias jaj vesd $7.479.77. Tautos;
nistro Vlado Požėlos labai
— Budistai tiki. tėve, kad rę ir čia peri vaikus.
kėdami tik mažą dalį tik
\alde žiaurūs despotai. Tai Fondo išlaidos— $1,363.56.į
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
rosios kainos. Tai yra tas
kartas nuo karto pasauly pa
— O ką paukščiai gali ži tokia, atrodo, bu\o aplinka,; pateiktą apyskaitą Tarvba
pat. kaip turint 100 dol.
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
sirodo pamokslininkas Bu-' noti apie oro permainas?
kurioje Buda gyveno. Jdo-į patvirtino/
‘
~ ,
Krautuvėje už tą sumą
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
da (Buddha) ir mokina
mu pažvelgti, kaip jis tenai
,
. ;
galima pirkti prekių $
—
Matyt,
jie
turi
prigim

200.
$300
ar
net
daugiau
gauti Keleivio administracijoje.
elgėsi.
Tenka
pažymėti,
kad
Sąmatos
sudarymo
komiį
žmones teisingai ir dorai gy-1
vertės.
venti. Bet laikas nestovi vie tą nuojautą, kuri jiems paša jis priklausė smulkesnių ku-i S’J°S pirminii kas ir Tautos
Rubliu rertifikatai gali
toje. Praeina metai, kiti, ko, kada reikia išlėkti nigaikščių giminei ir jaunat- i Fojido sekretorius^J. Paže-1
būti iškeisti paprastais
rubliais labai geru kursu
praeina amžiai, ir žmonės Mokslininkai sako. kad ta vėje gyveno ištaigingai, bet! m^n^tsre^e’a'°.^T3 m. Vii-;
Pilnai garantuota ir
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
‘jo mokymą pamiršta arba yra gyvybinis instinktas, jau tuomet rodė palinkimo* 0 Valdyoos ir komisijos(
apdrausta.
iškraipo ir sugadina. Tada prigimta atmintis: jie atsi i pasaulio atsižadėjimą. Su-j Paruoštą sąmatą. Taryba,;
Certifikatai pristatomi
TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ
jūsų
giminiu namus
ateina naujas Buda ir mo mena tolimą praeiti, kad; laukęs 29 metų amžiaus? jis imdania dėmesin tai. kad
nėra
Įplaukusios
visos
maždaug
|>er
3
savaites.
Šiaurėje būdavo šiltas kli j paliko savo žmoną, vaiką ir. n^,a įplaukusios visos per-)
kina juos iš raujo,
Už specialųjį rublį yra
Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4
— O koki Dievą budistaiĮ matas ir jie visada tena: t kaip kiti vienuoliai, pasinė eitais metais numatytos paimama $2.60.
iamos
ir
da;*
nepaaiškėjo
veisdavosi.
Todėl
kas
pava
rė Į Maghados miškų vieni- ..
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
garbina?
i
Jokiu primokėjimu!
sari jie ir grižta i savo seną ša gyvenimą, kur nėra jokių 'leme* galimos turėti paiaGalite siusti bet kokią
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
— Tikrasis Buda, tėve. Į ją tėvynę. Tas instinktas vei linksmybių ir prabangos, tikį 7°.?’ s?maios svarstymą atisuma.
KAINOS DIDESNĖS
nemato pasauly jokio Dievo. kiaJr tave, tėve: nors Ame
Dienoj ant, 464 psl.
ipjdėjo kitam posėdžiui. Paja-;
nesudrumsta
tvla.
kur
nie
DĖL IMJLERIO
Jeigu jo pamoksluose pasi- rikoje gyvenimas geresnis
f moms
mnmę ni»- išlaidoms subalan-’
N ( PIGINIMO
Penktieji metai, 592 psl.
„dievas“.
’-'iela“, „ange-j bet tėvas vis svajoji apit kas nekliudo galvoti ir gi-į moti buvo išrinkta speciali i
Prašykite mūsų naujo
iliustruoto katalogo
Gana te junga, 492 psl.
las“, tai jau ne jo žodžiai.; Plungę, kur pradėjai gyven lintis i gyvenimo prasmę. Iš. ; komisija iš V. Vaitiekūno i
kentėjęs 6 ar 7 metus vieni
tėve: tai jau vėlesniais lai ti, kaip paukščiai Šiaurėje
i ŽSAKYKITE DABAR
šą gyvenimą, jis suprato, į B. RieHuko. J. Pažemėno i !
Teroro ir vergijos imperija
UžSAKYKIT TIK PER
kais krikščionių pridėti „pa Šituo instinktu remiantis, y
Vliko
Valdybos
vicepirmi

kad iš savęs kankinimo nėra
Sovietų Rusija, 3G9 psl.
gražinimai".
INTERTRADE
ra manoma, kad jisa jokios naudos nei sau. nei ninko finansų reikalams A. 1
ENI’RESSS UORP.
— O kur jis dabar gyve nulėmė ir indoeuropiečių e kitiems, ir vieną nakti „nu Vakselio.
Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
125 East 23rd Street
na?
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa
migraciją iš Šiaurės Eurazi švito jo protas“, ir jis pa 1 Valdybos vicepirmininkas
Fifth Eloor
— Jis jau seniai miręs, te jos i šiltesni klimatą Euro matė tikrąją dalykų esmę, J. Audėnas tarybą painfor
koti. Jis, -dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau_
New York, N.Y. 10010
Tel. 982-1530
ve.
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
poje.
mavo apie beveik 30 metu Į
pasijuto esąs „išbudęs
— O kokios jis buvo tau-! — Tai vistiek nežinom tobulas "Bunda“. Ir nuo čia! Vliko veiklos archyvo pade-j;
LABAI SVARBU!
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
tos?
! kur ir kada gimė Buda.
A
l
T
O
.M
O
B
I
L
I
A
I
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
jis pasirinko „Vidurio Ke- ti. Vliko archyvinė medžią-b
— Jis buvo kilęs iš arijo-!
Tik trumpą laiką
lią
“
—
kelią
tarp
savęs
kan-1
ga
esanti
gana
plačiai
išsiseimuose
atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža
— Dienos ir metu. kad:
nu.
Greitai
pristatoma.
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
jis gimė. tikrai nežinome kinimo ir savo geiduliams! skleidusi net keliose valsty-Į
— Sakai, iš airių?
MOSKVITUH
412
IE
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
tėve. nes tai tolima praeitis pataikavimo. Nuo gimimo| bėse ir vietose. Archyvo da-|
— Aš sakau, iš arijonų.
E\port model
jo
vardas
’
ir
pavardė
buvo
j
lis
esanti
Vasario
16gimna-j
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
— Bet aš tokios tautos; Žiūrint iš toli, smulkmenom Gautama Sindharta, bet nuo zijoie, Eltos draugi jos žinio-j
Ka na ............ $3.750.00
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
MOSKVITUH
108 IE
negirdėjau, Maiki. Kur ji neaiškios, tėve. Galim, pa tos „apšvietimo nakties“ jis j je Muenchene. Lietuvių Ar-!
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk
vyzdžiui, palyginti mišką
gyveno?
Kaina . .. .. $3,285.00
pasidarė
jau
tikrasis
Budchyve
Chicagoj.
Balfe,
prel
las ir kt.
VAZ 2101
ZHIGULI
— Tai via tauta, arba Jei žiūrėsime i mišką iš la dha — išbudęs iš miego — .Juro Alkos archyve Putna
bai
toli.
tai
medžių
ir
krūmi
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
žmonių rasė, iš kurios kilo
me, Vliko j»iimininko dr. -T
Kaina ............ $3.520.00
ir
suradęs
tikrąjį
kelią
i
Nir

šių dienų Indijos ir Europos jame nematysime, nors patm vaną.
Z * PORDžE'i S ZAZ 968
K. Valiūno namuose, Mad-J
miškas
aiškiai
matysis.
Tai;
tautos; taip pat ir jos kalbi
Kaina ............ $2.250.00
— O kas yra Nirvana Judo radijo 1955-1965 metųf
nė šeima, vadinama Indoeu yra ir su Buda. Jis pats aiš Maiki?
Prašyki: mūs specialaus
; iransnaciju
transliacijų arenyve
archyve ispam-;
Ispani
j
biuletenio su automobiliu
ropiečių kalbu šeima, kuriai kiai matosi, bet kur ir kada I
- Pagal Budą. tėve, Nir.j
j'^.b^'nuju metu Vli-Į
gimė,
ką
v«dgė
ir
kaip
ren

nuotraukomis.
priklauso ir mūsų tautos kal
BUTAI
;
vaną
gali
pasiekti
tiktai
to-l
V
,
,
!
gėsi,
nežinom.
ba.
1 k„t..Vx
__
t-.,: __________ i V hko val.yba dėjusi daug
DĖVĖTI
DRABl ŽIAI
— Tai gal jo ir nebuvo, bulas žmogus. Tai yra aukš
— Bet tu man nepasakei,
dokumentinę
visa
čiausio
tobulumo
1 '.!)a> ,
i ciauKiu
luuuiuniu vieta.
vieta. Tere-1
Prašykite specialaus
.......
.
1 ir archyvine medžiaga suga
kur toji tauta gyveno. Išvi- ką?
biuletenio!
nai išnyksta visi vargai, na.. 1,
.. .
.
• *
č *
— Kai kas taip ir galvo .. . . . . . ,
L. . benti 1 vieną vieta, bet ne
rozyk aiškiau.
Mes
turime šito biznio 23
sibaigia visi sielvartai ir iš-.
1 ‘
metu patyrimą ir tūks
— Šituo klausimu nėra ja, tėve. Tokios pažiūros
, y
.
m .įgauna niekur tinkamos pažmogus. Ta ; ,
T>
tančius patenkintų užsa
vieningos nuomonės, tėve. laikėsi ir garsaus Anglijos nvksta pats
prašyti tėvai
1
&
‘ talpos. Buvo prasyti
Nirvana.
1
1
kytojų.
Oxfordo
universiteto
garsu.Seniau buvo spėjama, kad;
jėzuitai Chicagoj'e naujuose
— Tai jau, Maiki, prie bu
jos lopšinė buvo Rytuose, a- profesorius \Vilsonas. kuris,
pastatuose duoti 100 kv.
distu
aš
neįdėsiu
skaityda
mas
Karališka
ja
i
pie Amūro upę. Tarp F.uro-!
t

KELEIVIO
prenumerata-gera
dovana

ftartapia
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KELEIVIS, SO. BOSTON

GAVOME RIBOTĄ SKAI

MOTERŲ SKYRIUS

Teises

patarimai

s Aš č a radau, ko norėjau - laisvę

"NIDOS“

SIENINIO

NUPLĖŠIAMO

SU PASI-

ČIŲ

Advokatė dr. M. Šveikauskienė sutiko atsa
kyti į keleivio skaitytoją klausimus teisė*
reikalais. Tie klausimai turi būti bendri
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at

Šitaip kalba baisiojo So- SKAITYMAIS KALENDOTaip sako Stalino duktė
Svetlana, kuri 1967 m. kovo vietų Sąjungos diktatoriau* rjauS. KAINA $3.50.
6 d. Indijos sostinėje, kur duktė, kuriai ten, be laisvės,
i jai buvo leista nuvežti savo nieko daugiau netrūko. T.ii
sakymus spausdinsime šiame skyriuje i mirusio vyro indo pelenus, kaip suprasti ir vertimi tą
EDVARDAS CINZAS
Laiške reikia paž»mėti. kad esate Keleivio paprašė politinės prieglau- nepaprastą gėrėjimąsi iryvj (los. Vėliau ji atvyko i JAV.; rimąsi sovietiniu "rojum“ :
skaitytojas.
1968 m. ji ištekėjo už tų. kurie jį apgieda griže iš.
Klausimus prašome siusti tiesios
i architekto William Peter.i kalėjimų ai- Sibiro ar kuriu
adresu:
į kuris Arizonos valstijoje va-i tėvai bei giminės buvo ten
I)r M. šveikaoskaa. Attorney ai l^a».
LIETUVIŲ LITERATOdovauja išgarsėjusio archi-j vienaip ar kitaip nukankinIfšGO Centre Street
(iš romano ' Raudonojo arklio vasara**)
! tekto Franko Lloydo Wrigh-Į ti? Kiek verti jų propagan- RA SVETUR, 697 psl. Joje
W. Roxbury, Mass. «2132
tI to įkurtai savotiškai komu-Į dos žodžiai?
rašo A. Vaičiulaitis apie po(Tęsinys)
eziją. K. Keblys apie roma
_ i nai. Ten, aišku, nusikėlė gy-!
MOTERIS —
Į Kas dėl skyrybų.—- iš i ventj jr Svetlana, bet po 4
ną. R.Šilbajoris apie novelę,
Klausimas
Pavalgę bandėme gerti šampaną, bei po graikiškos
! Tamstos laiško sprendžiu. metų įkyrėjusio gyvenimo!
S. Santvaras apie dramatur
GUBERNATORĖ
kad
Tamstos
vyras
neturi
giją. V. Kulbokas apie kriti
į
Amedegtinės jis nebetui ėjo skonio. Aš jaučiausi mirtinai nu
Mes atvažiavome
tame kolektyve ji atsiskyrė
vargęs. Gėlė pečius, tarsi ant jų ištisą dieną būčiau nešio riką trijų asmenų šeima: pagrindo“ skyiybų ieškoti. nuo savo vyro ir pernai va
Suomijoje moterys balsa ką, J. Girnius meta žvilgs
jęs akmenis. Pagaliau Žanas užspaudė cigaretę ir atsi mano vyras, duktė ir aš. Vi- Siekdamas skyrybų, jis tu sarą vėl sugrįžo į Princeto- vimo teises turi nuo 19<ū> ni į visą tą literatūrą apiasi gavome (laibą: ką aš už rėtų teismui nurodyti prie ną, N.J., kur ji buvo sustoju metų. Šiandien jų teisės yr i inai 11 šio kūrybos laikotar
duso:
dirbau, pirkau šeimai mais žastį, dėl kurios jis nori iš si. kai tik atvyko į JAV.
tokios pat kaip vyrų visose* pio problemas, Č. Gricevi— Vėl persirūkiau...
siskirti.
Kai
kuriose
valstijoj
čius paruošė išleistų knygų
New Yorko koresponden Į srityse.
Mes susižvalgėme. Kai pasijusdavo girtas, jis visada tą. vyras mokėjo nuomą, gazą, elektrą, o kitus pinigus se yra lengviau gauti skyry-j tė Judy Klemestrud aplankė
Parlamente moterų yra sąrašą. Kaina $10.
pasišlykštėdavo cigaretėmis.
dėjo i banką ir pirko rūbų bas, negu kitose. Tačiau kol J Svetlana ir ilgokai su 'ja pa 17%, dantisčių — per 75? .
— Laikykis, šarli! — guodė jis mane gatvėje. — Ne sau ir man. Duktė pati užsi kas visose valstijose yra rei- sikalbėjo.
LIETUVOS ISTORIJA,
gydytojų — 25G, vaisrininnustok vilties, vaikinei
Vl-ji laida, parašė dr. Vandirbo. Prieš 6 metus vyras kalaujama įrodyti, kad yrai Svetlana pareiškė, kad kų — 50%
Dauguma kirpėjų yra mo- da Daugirdaitė-Sruogiene,
Aš nemėgstu ašaringo girtų nuoširdume*, todėl švelniai pirko namus, bet manės ne sąlygų, dėl kurių skyrybos'kovo 6 d. jai esanti didelė
turėtų
būti
suteikiamos.
Vi-!
šventė,
nes
tą
dieną
prieš
terys. taip pat daugiau kari) 414 ds’ . daug paveikslų, keatstūmiau jį. Danielė bandė įstumti jį į automobilį, bet jis įrašė į namu dokumentus.
sur
dabar
kalbama
apie
sky-Į
šešerius
metus
ji
pradėjusi
pusė pardavėjų.
‘
žemėlapiai, tvirtai įrišta.
Vyras
pradėjo
nuo
to
laiko
nesutiko.
___
________
Silvi ___
Siltanen
bu vo o ir- Kaina ....... ........... ....... $6.
— Pareisiu pėsčias, — pasakė. — Pasivaikščiosiu, iš su manim neapsikęsti ir daž- rybų reformas (divorce re-, nauja gyvenimą.
nai liepia man iš namų išeiti j form). Tačiau kol kas tai yĮ klausimą, ar ji nemanan-i moji moteris Suomijos valssiblaškysiu.
Lietuvos konstitucines tei
ir nebegrižti. Kartais manį ra tik kalbos ir projektai. . ti grįžti į Sovietų Sąjungą,) tybės banko taryboje, o riasės
klausimais, parašė KosVažiuojant nykiai tuščiomis miesto gatvėmis, aš ban pasidaro taip skaudu, kad
Tamstai patarčiau iš na- buvo trumpas atsakymas: Į bar ji yra pirmoji moter
tantinas Račkauskas, 178
džiau galvoti apie viską, kad tik nereikėtų sustabdyti min pati noriu išbėgti.
mų neišeiti. Jei vyras Tams.1 ”Ne, niekada. Kas iš kalėji- i Turku provincijos gubernaj psl., kaina $2.
čių ties savim.
tą ‘muštų ar kitaip žiauriai mo ištrūkęs benori vėl į jį į tore.
Man
labai
rūpi
mano
li

— Puikus vaikinas tas Žanas, — sakydavo So*"’’
su Tamsta pasielgtų, — nu- grįžti?“
j
- - į Antano Škėmos raštų II t.
Žino savo darbą, toli jis nueis. Tik koks velnias jį kutena, kimas. nes aš nesu namų do eik pas vietinį advokatą. Jis
Ji nuo 1968 m. neturinti:
į (dramos veikalai —Julija,
kumentuose Įrašyta. Norė
kad jis žvengia, kaip mergaitė !
žinos,
kas
reikia
daryti,
jokių
ryšių
su
savo
jau
su!
T
ES
T
A
E
N
7
A
J
t Ir
čiau Tamstą paklausti, jeigu
v
- - <
u’ kiti, Žvakidė, Kalėdų
Živilė, Pabudimas. Vienas
Lyg to ėjimo būtų nesibaigiantys keliai... Dar pirmai-1 mane vyras išvarytų iš na-j ^ei vyras pradėtų skyrybų augusiais vaikais ir jų neieš_
mų,
ar
aš
galėčiau
ką
nors
kylą.
ta
*
“
gi
yra
patartina
kanti,
nes,
jos
žodžiais:
vaizdelis, Ataraxia), 440
siais interno metais susituokė su vienuoliškai rimta ir jį j
Įsigykite teisininko P. Šulr
gauri
iš
jo?
Arba,
jei
mano
1
tU0
J
P
a
^
turėti
savo
advoka„Rusijoje
aš
esu
laikoma
osl kaina $6.00.
dievinančia slauge. Ji gimdė jam gražius vaikus, gamino I
parengtą
leidinį
"Kaip
su

!
mėgstamą valgį ir įsimylėjusio šunelio kantrybe atleis-1 vvras anksčiau numirtų, ai* 14ą. Jeigu žmona yra teisiniai baisia nusikaltėle“.
Amerikos lietuvių politika,
aš galėčiau pasilikti gyvent: • T^Pa^i®^a^a. nebaltąja puSvetlana, kaip žinoma, j daromi testamentai“. Tai ia
davo šuolius i svetimą daržą.
{ tuose namuose? Aš labai
bai
naudinga
informacijų
'
parašo
dr. K. Šidlauskas, i-Įpriteistoj! alimonija parašė dvi knygas: "Dvide-Į
— Užgriuvo toks netikėtas darbas, — pasakoja da- j myliu savo vyra, bet jis ma-! (išlaikymas) bus tokio di- šimt laiškų draugams“ ir į knygelė norimiems sudary ! vadas dr P. Grigaičio, kaibar jis kaklaraištį išmezgančiai savo slaugai ir nugudrau-' nęs nekenčia, ir aš nežinau durno, kad ji galėtų pragy- „Tik vieneri metai“. Jos tu-’ ti testamentą. Ten yra ir tęs I oa $1.50.
ja kitur: — Kaip tu praleidai dieną? Ar žanukai nenu- i kode1. Aš visame pasaulyje venti iš jos be ypatingų eko- rėjo didžiulį pasisekimą ir : tamentų pavyzdžiu. Jos km
Rimai ir Nerimai, Vaižkramtė ausų? Beje, ar sakiau tau, kad turi nuostabiai gra-1 teturiu tik ii ir savo (lukteri nominių sunkumų. Sumos autorei atnešė ne vieną mi-į na — 83.00
ganio,
55 psk kaina $2.00.
dydis priklauso nuo vyro už- lioną dolerių. Svetlana iš tų i
žias mažytes ausis?
C.D.
darbio didumo.
pajamų gali gražiai gyventi— Sakei, — šypsosi slaugė. — Kai giįžti padvokęs ’
Washington
State.
Iš
viso
Tamstos
aplinkysu savo 2 metų dukrele Olga! LIETUVOS ŽEMĖLAPI A
graikiškais česnakais, visada pagiri mano ausis.
;
bėse Tamstai būtų pravartu lr dar Paremti kai kurias, Turime Lieiuvos žemėla
Bandžiau įsivaizduoti save Žano vietoje, bet tik pa- •
Atsakomas
nasitarti su vietiniu advoka- labdarybės įstaigas,
pių — už a‘> centų, už$2.5' i
kraipiau galvą ir nusijuokiau.
$2
tu. Sunku duoti konkretų v. Korespondentė norėjo su-Į į sulanKstorr.as)
— Išsibudinai ? — paklausė Danielė.
I Daugumoj Amerikos vals
patarimą, nežinant smulkiai žinoti, ar ji nerašanti naujos
Ji rėmėsi petim į vairą ir šypsodamasi žiūrėjo į mane. j tijų įstatymas yra toks. kad visų aplinkybių.
knygos, gal apie savo gyve
Atsitiktinio kareivio užraJos dantys švietė tamsoje. Aš tik dabar pastebėjau, kac j vyras negali testamento bū
nimą vyro komunoje. Ne. ji
į sai. J. Januškio atsiminimai,
du atim i iš žmonos jai pri
nerašanti, nes esanti užimta
esame prie jos duių.
127 psl., kaina $2.00.
Skaitytojui, Ohio
klausančios
dalies
(statuto
savo
dukters
auklėjimu,
o
Viduje ji atrišo mano kaklaraištį (kaip Žano žmo
ry share). Nesvarbu, ar vy
gyvenimas vyro komunoje
Stepono Strazdo eilėraš
na!) ir pasodino mane į fotelį.
Sprendžiu,
kad
Tamsk
nesąs
vertas
jokios
knygos,
ras miršta be testamento, ar
čiai, 159 psl. kaina $2.50.
— Žinai, kur bonkos. Aš einu į vonią.
kalbi apie vadinamus paliki gal rik Arto Buchwaldo (sapalieka
testamentą,
paga
1
Ir taip būna visada: bonkos ten. o aš einu į votiią
Murklys, apysaka vaikam,
kuri nieko žmonai nepalie mo mokesčius (inheiitance tvi-jko) straipsnio.
Kažkoks nevykęs apsiplovimas didžburžujinių bramam
v ..
parašė Antanas Giedrius,
ka. Kiek našlė gaus iš vyro taxes). Ju yra dviejų rūšių- ‘
Mažoji Kremšventyklos prieangyje.
130 psl., kaina $1.80.
palikimo, priklauso nuo to federaliniai ir vietinės vai- . ^vusi
džiosmokesčiai
(fedeial
es-'^
iaus
princesė
,
rašo
KleIš kampų į mane žiūrėjo dramblio kaulo dievukai i. kokio didumo tas turtas yra
tate tax and inheiitance mestrud. atsisakiusi kalbėti
Juodojo pasaulio sukili
mėlynojo akmens pabaisos. Aš mirktelėjau jiems ir nuė ir kas yra kiti įpėdiniai. Ži-.
i apie politiką, bet ji esanti
mas, parašė Stasys Michel
jau prie visą sieną dengiančių vargonų. Pradėjau spaudyt noma, taip yra tik tuo atve Įtax).
I karš a JAV-bių patriotė,
sonas, 127 psk, kaina $2.00.
Federaliniu palikimo mo- į Jaukianti, kada galėsianti
jų klavišus. Gal dėl to, kad mane slėgė vienuma, kurioj iu, jeigu vyras miršta, neiš
siskyres su žmona, t. y., je; kesčių nereikia mokėu, jed' o-auti Amerikos pilietybę,
vis garsiau alsavo atsivejantis nerimas...
Tikra teisybė apie Sovietų
Smūgis Į kaktą nubloškė mane ant kilimo. Aš surikai, iis miršta, palikdamas naš turto yra mažiau nei 60,000 į bet vjs negalinti visiškai pri! Sąjungą (parašė J. Janušo atsibudęs supratau, kad užmigęs užgriuvau ant vargon lę. Tokiu būdu. jei Tamstos dolerių (kai kuriais atvejais. prasj-j prj8 amerikietiško
kis), 96 psl., kaina 50 centų.
120.000
dolerių).
Valstijos
f
o-yvenimo.
Jai
esą
keista,',
ir atsitrenkiau kakta į klavišus.
vyras mirtų anksčiau negu taipogi turi išimtis“ kai ku-j į^^ jos dukrelei turint 104 j Pirmoji solistės ilgo gro
Kunigų celibatas, parašė
— Nuo kada tu pradėjai vienas juoktis? — paklaus Tamsta, tam tikra jo turto riom sumom ir Kai kuriem i1 laipsnius karščio, daktaras
kun. Fox, 58 psl., kaina 25
j i m o plokštelė jau išleista.
sugrįžusi Danielė.
dalis tektų Tamstai. Kol 'jis asmenim, \iskas priklausei atsisakęs atvažiuoti į namus
Visos dainos įdainuotos j centai.
Ji turėjo didžiulį rankšluostį ir juo trynėsi. Aš išsitie na gyvas, jis gali namu* nuo paliekamo turto dydžio j ir pataręs atvežti ją pas jį.
lietuviškai.
siau ant sofos ir įsižiūrėjau į ją. Žiūrėjome vienas į kitą i parduoti, nes jis yra jų vie Nežinodama, kiek Tamsta Ti nemėgstanti mokėti če
Ar buvo visuotinis tvanas,
Plokštelės kaina pas pla
arba Tamstos žmona paliks kiais, turėti kredito kortelių tintojus $6.00.
šypsojomės, kažkaip graudžiai, nedrąsiai, stengdamie: nintelis savininkas.
64 psk, kaina 25 centai.
Kol Tamsta esi jo žmona negaliu tiksliai nurodyti pro ( bet tokią drabužių krautu
negalvoti apie Raudonąjį arklį, kuris iš save slėptuvės s<
Užsakant su persiuntiTamstos vyras turi pareiga centą, kuri tektų mokėti vai vės kortelę turinti). nepa-imu $6.75.
Žemaitės raštai karės me
kė mus.
'jį
Tamsią aprūpinti reikalin- džiai nuo palikimo.
lu, 126 psl., kaina 50 centų.
rinka ilgaplaukiai hipiai iri
Les Enterprises
"Dabar ji pasakys, kad. grodama vargonais nuogi vais dalykais (necessaries) •
Juozas Stalinas, 32 psl.,
Patarčiau dėl to nesirū latviu protestantai.
Į
rfi i f . arti f^
atsipalaiduoja nuo aplinkos, pasineria ir nugrimsta de butu. maistu, rūbais ir medi pinti. Tie paveldėjimo mo
kaina 25 centai.
Tačiau ji čia radusi tai,
? *
mantinio skaidrumo jūroje... Rafinuotas mandarinų k:
juos pagalba. Jis negali kesčiai nėra aukšti, jei pa ko ieškojusi:
į P.O.Box 122. LaSalle 650
Žalgirio mūšis, parašė dr.
tarsis? O gal tik paprastutė pojūčių dekaciencija? Kas pa Tamstos iš namų išmesti ar. liekamas turtas yra kuklau
Que.,
Canada
"Iš
tikrųjų
norint
kalbėti
Į
Daugirdaitė
- Sruogienė, 24
masto.
sakys, kas supras šitą viską grobstančią, bet niekaip save ba išvarvi:.
apie laisvę, reikia ją paly-į
psl., kaina 50 centų.
nesurandančią mūsų generaciją..?*
ginti su kuo nors kitu. Ašį
— Eik i vonią, — tepasakė ji. — Eik. kol neužmigs
atvykau iš visiškai totalita-į
Socializmas ir religija, E.
Imkit ir skaitykit
Aš pagrosiu tau Albinonio adadžio.
rinės
valstybės
į
visiškai
|
Vandervelde,
24 psl., kaina
netęs rankas, ir šnabždėjo sau baisiosios nuodėmės prisi
Kipro Bielinio
Aš žinojau, kad vonioje užmigsiu, todėl tik papv.rčia
laisvo gyvenimo kraštą. Po|
10 centu.
lažinimą?
galvą.
knygą
Aš įsiklausiau į tolumoje slankiojantį murmėjimą i' šešerių metų aš geriausiai j-j
Demokratinio socializmo
sitikinau,
kad
esu
laisva.
Ji truktelėjo balto marmuro pečius ir ištiesė ranka j lajutau, kad miegu. Stengiausi pakelti ranką ir mostelėt:
VERGIJOJ
į
pradai,
(S Kairio įvadas),
TERORO
IR
virš klavišų. Keletą sekundžių žiūrėjo prieš save, paski
ai, kad ateitų, bet šilta srovė pakėlė ir nusinešė mane. Aš Čia nėra valdžios spaudimo,
i 64 psl.. kaina 50 centų.
ir niekas man neįsako, ką
IMPERIJA SOVIETŲ
švelniai nuleido rankas.
ižsimerkiau ir pasidaviau jai.
I
turiu daryti. Tik Taliesin
Aš bandžiau atsikratyti savo svorio, ištirpti garsų sre
(Galas)
West (vyro komunoje) aš
'
Socialdemokratija ir ko
• • *
vėje, kaip ji sakydavo, bet tik tiūkčiodamas atsidusau i
j tą laisvę buvau praradusi,
joje smulkiai aprašyta Į muniZmas (K. Kauskio), 47
pasibaisėjęs supratau, kad verkiu. Ji išgirdo mano kūkčic
(Ši Eduardo Cinzo romano ištrauka perspausdinama; vįj būdama spaudžiama ir bolševikinio teroro sistema. psLj ka;na 25 centaį
jimą ir atsigręžė. Tačiau neatsikėlė ir nepriėjo, tik ada iš literatūros metraščio "Aštuntosios Pradalgės“, kurią į kontroliuojama, bet dėl to į tos vergų stovyklos, kuriose
džio pritilo, perėjo i vos girdimą šlamėjimą. Vienuoli galima gauti ir Keleivio administracijoje. Kaina minkš- aš iš ten ir pasišalinau. Dėl* kentėjo ir žuvo mūsų
Atskirai sudėjus, jų kaina
klūpojo klaikiai tuščioje maldykloje ir bandė išsakyti sa tais viršeliais $4.50. kietais—$5.00. Išleido Nidos Knygų to aš ir iš Rusijos išvažia-, broliai seserys, giminės ir $11.40. bet visos kartu par
draugai. Knygos kaina — duodamos už $2.
vau.
vo sielvartą. O gal jis gulėjo veidu į grindis, kryžium at Klubas Londone, Anglijoje).

Skaitykite
šias knygas

Ranka

M

knygų už

75 centai.
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$j buvo matyti, kiek entuzias ****************#***********#*****************##>#*#^e* ***************
tingo darbo buvo Įdėta, gi
nant Lietuvos spalvas prieš
• kitų tautų sportininkus, ne' bojant vargingų ano meto
> sportavimo sąlygų. Su ma16 dienu
***************************
, lonumu buvo skaitomi susi- :
Kai n a nuo $641.00
į tikimo proga gauti laiškai iš
SUSITIKO SPORTO
VETERANAI
kitų Lietuvos sporto pionie-i Vyksta: gegužės 23
liepos
IS
»<
irių: Stepo Garbačiausko išį:
birželio
rugpiūčio
8
6
Praeitą savaitgali Kazio Tdalvviai
—
Juozas
Vinča.
, , ... , .
„
.
Šveicarijos ir lakūno Jono':
birželio 27
5
rugsėjo
ir Onos Merkių viešnagėje Pabaltijo bokso čempionas. Pvragiaus g Australijos.
So. Bostone susitiko keturi Kazys______
r rpat
_. bok__ .
Merkis,,__
taip
liepos
spalio
3
11
Lietuvos sporto veteranai: so čempionas, ir Paulina Ra-' RELIGINĖS MUZIKOS
>
gruodžio 21
Juozas Vilpišiauskas iš dziulytė - Kalvaitienė, bėgi-'
(Jungtis prie grupių galima Bosi o n e ar N e w Yorke
KONCERTAS
Brooklyno. N. Y., dalyvavęs i mo čempionė. Šiuo metu jau,
Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų. Maskvoje arb:
1924 metų pasaulio olimpia- ■ retas Įvykis sutelkti tiek Lie- Į
konLeningrade — 2 dienas ir Helsinkyje — 2 dienas.
dos Paryžiuje dviračiu plen- tuvos sporto pionierių prie! Religinės
, „ . muzikos
•
,
to lenktynėse, ir trys 1928 bendro Italo.
'
, certų Bostone jau yra buvę
GRl’PfcJE DALYVIŲ SKAIčIl S RIBOTAS —
m. olimpiados Amsterdame
Iš prisiminimų pokalbiu
V n. JIe
>u, 1 e lu
1
i
- i
- pasisekimu. Tokius koncer
NESIVĖLUOKITE!
tus lietuviams čia yra suor
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipk’tės Į
ganizavęs kompozitorius Je
PADĖKA
ronimas Kačinskas. Jie vyk
South Boston. Mass. (12127
davo
Šv.
Petro
lietuvių
pa

A f A
Telefonas: 268-8764
rapijos bažnyčioje, nes ten
MARIJA J A N S 0 N I E N Ė,
yra ir tam reikalui tinkami
393 West Broadvvay
vargonai.
mūsų brangi ir mylima žmona ir motina, staiga išsilie
Savininkė. Aldona Adomonienė
Dabar toks koncertas So.1
jus kraujui i smegenis, mirė 1973 m. sausio 13 d. Cape Cod
Bostone toje pačioje bažny
air fares subject to Governamenl ;•’>: Tavai
ligoninėje, palikusi mus dideliame skausme ir nuliūdime.
čioje Įvyks b daąndžio 8 d.,
Mes jos niekada neužmiršime, ir lai gailestingas Dievas
sekmadienį, 3:00 vai. po
suteikia jai amžiną ramybę ilsėtis Cape Cod kapinių kalne
pietų.
************************ **************-»»**^#<e#^#/^#*.#^*^##zrf#^>#^
lyje, kur sausio 16 d. po gedulingų pamaldų ji buvo palaidota.
Programoje:
Preliudas iš Parsifaiio. R.
Mes nuoširdžiai dėkojame:
Wagnerio;
.
j
Visiems giminėms, bičiuliams ir organizacijoms, kurie
Oratorija Te Deum. A. j
pareiškė mums skusmo valandoje užuojautą — ameniškai.
Dvoržako;
laiškais, per laikraščius ir radiją. — už užpirktas šv. Mišias
Vargonų muzikos kūli-i
už velionės sielą ir už gausias gėlių puokštes ir vainikus. ..
niai.
Esame nuoširdžiai dėkingi tiems bičiuliams, gyvenan
Į Programą atlieka Jungti-!
tiems tolimose vietovėse (Australijoj, Vokietijoj. Italijoj.
Į nis Šv. Petro lietuvių paraKanadoje. Lietuvoje ir kt.). kurie atskubėjo su savo nuošir
I pijos, Berkiee muzikos kod ienos
džia užuojauta, ir visiems tiems Cape Cod ir Bostono drau
1 6 ir 2 2
j legijos ir Arlingtono filhargams ir bičiuliams, kurie taip gausiai dalyvavo, palydint i
! monijos choras, išgarsėjęs
Kaina nuo $ 5 S 8. 10
amžino poilsio vietą mūsų mylimą žmoną ir motiną, ir tuo
, vargonų solistas A. Prižgin! tas, solistė D. Mongirdaitėsušvelnino mūsų skausmą ir liūdesį.
Išvyksta iš Bostono ir New Yorko

Vietinės
žinios
t

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

BOKIME VISUOMET JAUNI, RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKĮ, KAD MOS V KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

ALDRICB OIL CO'tIPAKY
130 Safford Street

Wollaston, Mass. 02170
Tel. 472-2086

oilhaat

Apšildymo įrengimai & APTARNAVtMAl

Aliejaus kuras
Aliejaus degikliai
Krosnys ir garo katilai
Vandens šildytuvai
Elektros tinklo Įrengimas
Dorchester — So. Boston — So. Shore

Dažau ir Taisau
barnus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau
risxą, ką pataisyti reikia.
i\audoju tik geriausią
medžią v,
JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Ava
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

KELIONĖS Į SKANDINAVUOS
VALSTYBES

Ypatinga padėka mūsų mieliems kaimynams Cape Cod
Ponams Mineikiams. ypač Gerb. Poniai, už puikių vaišių
suruošimą savo namuose laidotuvių dalyviams.
Visiems, kurie taip gausiai lankė ją koplyčioje ir paly
dėjo į amžino poilsio vietą Cape Cod.
|
Kunigams — kun. A. Baltrušūnui iš So. Bostono. Mons.
1 Thompson ir kun. Smith iš Hyannis, kun. Murphy iš Osterville, kun. Coleman iš Centerville. Cape Cod----- už atlaikytas
gedulingas mišias, o ypatingai mano mokslo kolegai kun.
V. Martinkui, specialiai atvykusiam iš Providence. už visu
apeigų atlikimą lietuviškai koplyčioj, šv. mišias ir už palydė
jimą Į kapines bei pasakytą atsisveikinimo žodi.
Visiems, visiems, kurie užjautėte ir dalinotės mūsų
skausmu ir liūdesiu, pareiškiame, kad Jūs esate mūsų širdy,
se, ir priimkite mūsų nuoširdžiausią padėką.
Giliame nuliūdime liekame:
vyras Eduardas iš Cape Cod.
Mass.
sūnus Julius su šeima iš Pokono kalnų. Pa.
anūkė Rita su šeima iš San Diego, Calif.

; Richardson ir A. J. Vander
Post, baritonas iš Olandijos,

Kreiptis senu adresu:
BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay
So Boston. Mass. 02127
Tel. AN 8-rt 61

Norvegija

Lankoma: Švedija

ir Berkiee muzikos kolegijos
35 asmenų simfoninis or
kestras.
Chorui ir orkestrui vado
vauja komp. Jeronimas Ka

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės i

činskas.

Tel. (617) 482-4952.

Danija

o AV AITRAŠT 1 S

Suomija

FINNAIR, 20 Providence Street, Boston. Mass. 62! 16.

t

t

Nepriklausoma

LIETUVA

Kaliniai valdo kalėjimą
1—

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka Įvairių rūšių
draudimus

nrida nf
prtde
of srandtnavia
scandmavia

i Tokios padėties susilaukė
air fares subject to Governam* til :;!>proval
j didžiausias valstijos Walpo, le kalėjimas. Dėl to yra at- ♦
į sakingas kalėjimų viršinin- ♦
į kas Boone. Kai naujai pa- j,_____________________________
skirtas Walpole kalėjimo
j viršininkas Porelle mėgino rius kažkodėl guldo už ji sa/cš k o
j ten Įvesti tvarką, jis buvo vo galvą.
priverstas pasitraukti.
Sesuo Marija Zapolskienė ieš
PARENGIMŲ
. Kalėjimo sargyba reika-'
ko broliu Andriaus ir Broniaus
1 lau’ia. kad Boone pasitrauk-' KALEND 0 RIUS Eidukevičių. Andrius yra gimęs
tų iš pareigų, bet gubemato-1
1917 m. vasario 3 d. Vilkaviškio

informuoja saaiiytojus apu pasaulinius ir lietuviškuosius
Įvykius, deda daug ir įdomiu nuotraukų ir ai-irai pasisako
apie visus mūsų visuomeninius bei kuli Grinius klausimus.
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skvrio. kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
<v«r» ia problema.
’ NF°RIKLAUSOMA LIETUVA“ yri dinanuska.- mūsų iŠ-'
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendrajai iiių bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei. kuri< kovoja ir diroa už
neprikkfusomą Lietuva.
Metinė prenumerata JAV-se

$8.00

Adresas:
7722 George Street. LaSalle-Montreal. 690. Q»iebec. CANADA

1 apskr.. Bartininkų valse. Vartų
PO kaime. Kas žinote praneškite

Balandžio 8 d. 3 vai.
.
pietų šv. Petro lietuvių pa. ■ siu(, 11(|r(s<1.
rapijos bažnyčioje parapijos j
K.lhr!jas r!li„n.,s
choro religinės muzikos K:llvariio<
Jur„fnl, k;li.
koncertas.
mas. Zapolskiejiei Mitri jai.

UŽ VIENĄ DOLERĮ IR

• •

AŠTUONIASDEŠIMT / TRIS

Balandžio 29 d. 3 vai. po j
pietų So. Bostono Lietuvių
Piliečių d-jos III aukšto sa-'
; Įėję lietuvių radijo valandos
Laisvės Varpo pavasarinis
koncertas.

CENTUS PER MĖNESĮ

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI

» * *

DEGIKLIS (BURNER) KURIS

Gegužės 6 dieną 2 vai. po
pietų North Junior High
School
salėje Brocktone
Šv
tz
- -v
u; -

NEJUČIOM.
Iš anksto jokio Įmokėjimo * Išsimok ėti per 60 mėnesių * Jokių procentų
♦

75 metų jubiliejinis koncer. Iodklų ir
tas - banketas.

stot!eĮ> FM

101.7 mc.» veikia sekmadie
Spalio 21 d. So. Bostono niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
Lietuvių Piliečių d-jos III a. ną. Perduodama: Vėliausn
salėje lietuvių radijo valan pasaulinių žinių santrauka
dos Laisvės Varpo rudens r komentarai, muzika, dai
ios ir Magdutės pasaka.
parengimas.
***raOTMOMI
Biznio reikalais kreiptis I
Nėra šviesaus žmogaus be 8altic Florists geliu ir dova
knygos. Nebus ir šviesaus į nų krautuvę, 502 E. Broad
• • »

Lietuvio be lietuviškos kny-!

way, So. Bostone. Telefo

pas A N 8-0489. Ten gauna-

gos.

Dr. J. Girnius

i

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijc
Naujoj
Anglijo
Kazimiero parapijos ehoro Programa
g « a
WLY
n 136c įj

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

CORPORATION . 900 East First St.. Boston, Mas®.. Tel. 268-4500

Jamaica Plain. Mass.. prie pat
Frankiin parko parduodamas >
butų po 5 kambarius moderniškai Įrengtas namas; visuose hu-

• • »

NEPAPRASTAI SUMAŽINS

WHITE FUEL

r fi u a ri n

Gegužės 5 d. So. Bostono i tuose centrinis šildymas, du bdLietuvių Piliečių d-jos III a.ilai apšildomi gazu, trečias —
salėje Pabaltiečių draugijos! alyva.
vakaras. Programoje —Jau- Kreiptis telefonu 372-9537
Jaunųjų pabaltiečių muzi nuo 5 iki 8 vai. vak.
(13)
kantų ir dainininkų konkur
sas - koncertas.
**********************************

NAUJAS TEXACO ALYVOS

IImas
----- i-ir Keleivi!.

~

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

(H)

Pn

SLA

SUSIVIENIJIMAS

11

'j

SLA—jau 80 met, tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių
nariams.
SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizaciig —
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą. kuri yra
pigi, nes. SUSIVIENUIM AS urieško pelno, o teikia
patarnavimus savitarp;nės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
lietuvis čia gali gau+i Įvairių klasių -eikaUngiausias
apdraodM nuo $100.00 iki $!0.0QG.6C.
SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrr.udą — En.
dowment Insurance, kad jaunuolis' gautų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.
SlJk—AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų
klabu ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 Į metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės
« kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie
Susivienijimo darbus.
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
parašysite:
Lithuanian AIHance of America
S07 West 30th Street, Nrw York. N.Y. 10001

•z.vrsa

Vietines žinios
Subatvakaryje pažvelgs

Svarbus pranešimas

j ūkio reikalus

SLA 308 kuopos nariams

i

apie Bostono lietuvius

Senas parvirsta ir negir
tas.

WORCESTGR. MASS.

628

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia
siuntimus tiesiog iš VVorces

4H Church Street
E. Milton, Mass. •
Atlleiiu visus pataisymo. ramon
to ir pro.iektavimo darbus iž lau
ko ir viduje, jryvenamų namu ir
biznio pastatų, pasral Jūsų reika(aviniu. Saukite visados iki 9 valandų vaitam.

Telefonas: 698-8675

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sązin>ngai.
Siuntimai nueina greitai «
tvarkingai.

Vedėja B. Sviklienė

8ROA1?WAT

I ELEI ONAS AN 8-4148
dcuja.tiin Metre Daža)
Pupieros Sienom*
Stiklą? Lancttma
Vtaukla reik ■arnys namais*
Reikmenys piumberiniri*
ęro«

terio • Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal

Ci* galima gauti įvairiau
sių importuotų ir
vietinės
gamybos medžiagų ir kitų
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
labai žemonis kūmomis.

EAST

SOUTH BOSTON, MASS.

į

ĮPĖDINIS

C

OPTOMETRiSIAS

5 Valandos:
in u'- 9 vai rvto iki 5 vai. vak
m Trečiadieniais nenriimama
į
447 BROADVVAY
South Koston, Mass

*

3*►

(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.)

L

Atsilankykite ir
■

būsite maloniai

nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

fe

PER IŠTISUS ME'fl S VISIEMS KVALIFIKUOTIEMS

NAMŲ SAVININKAM

over;
:.Į

|60C

Tik dėl malonumo jums patar
nauti, kaip naujiems alyvos šil
dymo -klientams, mes duosime
jums veltui visokeriopą patarna
vimą. Įskaitant ir musu garsiąją
"Golden Platter“ apsaugą.

£ wcrth of
?RO3ECTIGJ
„ GOLDEN
PLATTER

p.m l Ser«''-e

Įskaitant ir kasmetinį alyvos
degiklio (burner) remontą.
7 7 3-4 9 4 9

S O.

4

alyva

* 24 valandų patarnavimas

* Automatinis alyvos teikimas
* 20,9 centai už galioną
JEI NORITE. IŠSIMOKĖTINAI

Alyvos degikliai

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

::«►
i:
3 SOUTH BOSTON, MASS.
nuo 10 ry+o iki 6 vakaro
Trečiad.eniais—uždara
445 BR0ADWAY

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

‘ jrrrrrrrvrrm'rrvrrrrrrrrrrfrrrr^/rfrrfi-rrrrrrrrrrr-r-rffrr-f-——-----t,.,.......

South Boston Savings Bank
ALFRED

VV.

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY
(Tuoj už Hollow)
40 metu patirtis vis geriau jums patarnauti

Tiesiai iš M’orcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
AND
TRAVEL INFORMATION

į VAIRIAUSIAS DOVANAS
siunčia betarpiškai

15 BOSTONO { LIETUVĄ

plotus! Siuntiniai sudaromi iš
kitu> Ru>,joa okupuotus
vielines garny uos tneuziagų, an
kraštus
avo, maisto ir pramonės gami
Pristatymas greitas ir
nių. Turime vietoje įvairių vie
garantuotas
tinės gamybos ir importuotų
Prekės parduodamos nuže
prekių iš kitų kraštų visai že
mintomis kainomis.
momis kainomis. Be to, siunčia
Galima užsisakyti rublių
me maistą, pinigus ir galite už
certifikatus, automobilius,
sakyti jų gamybos prekes, čia
šaldytuvus ir pan.
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už Atidaryta darbo dienomis
sakytas prekes.

AM 1,430 KC

3 6-1 2 0 4

BOSTO N

ir

PLOKŠTELĖ

Sekmadieniais 11-12 vai.

(RUDOKIUTft)
OPTOMETRIST!
Valandos:

S II O K E

ARBA

Climatic

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

Lietuvių R a dijo
Valanda

Dr. Amelia E. Rodd i

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

PILNAS PATARNAVIMAS

ATLAS PARCELS CO.

Laisves Varpas

TEL. AN 8-2124

The Apothecary

VELTUI

E. KARDELIENĖS DAINŲ

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
R

DALIŲ TARNYBOS PLANAS DABAR SIŪLOMAS

Šiltas vanduo

Teteronas: AN 8-2865

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

MCSŲ "GOLDEN PLATrEK ‘

LIETUVIŠKI PIETŪS

Keleivio administracijoje
galima gauti Lietuvos ope
' į Real Estate & Insurance
321 Country Club Rd. d ros solistės Elzbietos Karde*
lienės įdainuotų dainų ir ari*
' 1 Newton Ctatre. Mass. 02159?
jų
plokštelę. Kaina $6.00.
Tel. 332-2645
■
*
Paštu nesiunčiame.

Carpenter & Builder

IEŠKOME NAMŲ SAVININKŲ

NI O 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

A. J. NAMAKSY

Peter Maksvytis

Savininkas >. J. ALEKNA

Tel. SVV 8-2868

Mass. gelminkų drauguos
gelių P^oda atidaroma ko-,
vo 17 d. Commonwealth Ar.
moty, uždaroma kovo 25 d.!
Ji bus atidaryta kovo 171
d. nuo 12 iki 10 vai vak.. ko-,
vo 25 d. — nuo 1 iki 10 va!.;
vaR, kitomis dienomis nuo'
io vai ryto iki 10 vai. vak. i

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

Už nosies ne tik jaučius
Nerasi medžio be šakos, o
vedžioja.
; žmogaus — be ydos.

Elood Sųuare
Hardicare Co.

144 Miibury St.

Tarptautiniame Institute '

■j.,v u - p
'
V^rio 20 d. TarptautiPerkūno Kiukomo, Romoj ni
instilute buvo lietuŠležo ir kt pastangomis ne-| vi vakal.aį kovo 18 j tas
šėma; pradėjęs veiku rod,. a
y balandžio
jas
Garso Bangos
kas 9(, j__ umiiu
penktadieni nuo 8 iki 8:30 \
1
vai. 90.9 FM banga duoda
Arabų vakaro prog! amone tik muzikos ir lietuviškų je — tautiški šokiai, dainos,
dainų, bet ir vertingų infor- Šokiams gros arabų orkestmacijų apie lietuvius anglų ras- ^us b* vaišės. Piadžia
Tai bus tos draugijos 102kalba.
I 7 vah vakare.
ji paroda.
Kovo 16 d. duos Keleivio
y______ ______ - ■
istorinę apžvalgą, kaip jis
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE
augo ir kitėjo.
šios radijo programos
penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia
verta patiems pasiklausyti
ir pažįstamus nelietuvius
paraginti jos paklausyti.
Kovo 23 u. komp. Juliaus,
Nt O 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO
Gaidelio vadovaujamas vy-!
— SKANI LIETUVIŠKA PICA
rų
sekstetas
padainuos!
— VOKIŠKAS ALUS
linksmų ir liūdnų dainų.
— JA! KIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
Kovo 30 d. programoje yra paskaitėlė tema: Velnias r/
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
lietuvių tautosakoje, arba
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA
pagonis krikščioniškuose rū
šeštadieniais ir sekmadieniais
buose.

Kovo 25 d. 3 vai. popiet
Kovo mėnesio Kultūrinia
me subatvakaryje bus nagri So. Bostono Lietuvių Pilie
nėjamos aktualios šių dienų čių d-jos patalpose šaukia
ūkio problemos. Paskaitinin mas SLA 308 kuopos narių
ku pakviestas ekonomistas visuotinis susirinkimas. Ja
Vytautas Vebeliūnas iš New me bus išdalinti iš centro at
Yorko. stiprios lietuviu in siųsti dividendų čekiai. Vi
vestavimo bendrovės Litas si nariai prašomi dalyvauti,
nes čekiai paštu nebus siun
prezidentas.
Paskaitos tema: "Žvilgs čiami.
nis i tolimesnius ūkinius ho
Susi riji kime galėsite su
rizontus“.
mokėti ir na io mokesčius,
Su bat vakaris Įvyks Ši šeš kad nebū'umėte suspenduo
tadieni, kovo 17 d.. 7:30 vai. ti. Bus renkama ir šių metų
vak. Tautinės s-gos namuo valdyba, pranešta apie bu
se. 484 Fourth St., So. Bos vusi SLA seimą Floridoje ir
tone.
apie būsimą kitais metais
Visi kviečiami atsilankv-i Bostone, o taip pat ir apie
ti.
• j
naują nariu vajų labai gero
mis sąlygomis, ypač jauni
Stelmokai grižo iš Floridos
Sugrįžo kard. Madeiros
mui ir mažiems vaikams.
i
Visa tai sužinosite daly
Praeitą sekmadieni iš Ro
Baltic Realty (597 Broadvaudami
kovo 25 d. susirin
mos grižo Bostono arkivys
wav, So. Boston, Mass.) sa-j
vininkas Vytautas ir žmonai
kupas Madeiros. kur jam po-, kime.
Iki
pasimatymo!
piežius uždėjo kardinolo
Skolastika Stelmokai grižo;
A.
Andriulionis,
kepurę. JĮ čia pasitiko keli;
iš Floridos, tenai praleidę:
tūkstančiai žmonių.
pirmininkas
ilgesnes atostogas.
COSMOS PARCELS

Gėlių paroda

Arabu vakaras

Garso Bangos informuoja

£XPRESS CORP.

Puslapis aštuntas

KELEIVIS, 30. BOSTON
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Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.
o šeštadieniais
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p.
Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.
389 W. Broad way
So. Boston, Mass. 02127
Tel. 268-0068

,♦#♦♦«♦»*«♦<#•♦*♦♦♦•<«♦•♦*♦***♦******•******************************
Trans-Atlantie TraveI Service 0
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

ARCHIBALD, PREZIDENTAS

ĮSTAIGA

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

Skambinkite 268-2500

ceptus ir turime visus gatavus vaistas.

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai.
po pietų,

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistine.

Ssv. Emanuel L. Rosengai d, B. S., Reg. Pharm.

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

182 a W. Broadwsy, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6G20

740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122

Nuo 9 raL ryto iki 8 vaL v_ išskvrus šventadienius Ir sekas.

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją
ar Į bet kuri kitą pasaulio kontinentą, piuleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE, čia visų lėktuvų
bilietai (International and Domestic Air Tickets)
išrašomi belaukiant — be.jokio
papildomo mokesčio.

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penki adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. rvto iki 12 vai. dienos.

K’

M & T OIL CO., IncJ
641 E Broadway

_

_

..

Globė Parcel|Service,'lnc.

už nemaresnius kaip $1,000 dviejų

_____ i

metų įspėjimo indėlius moka

So. Boston, Mass. 02127

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo
giminėms tik per

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda

□
□
□
□

6.27'J pelno)

Krosniesaptarnavimas
Automatinis Jpilimas
Patogios mokėjimo "sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

Trans-AtlanticTradingCo

už visus kitus indelius moka

(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas

Bankas veikia 109-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.

Skambink ite

268-4662

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

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets)

■-..r-'i

virš $271,000.000
įČ

yra

Darbo valandos:

Kasdien

Šeštadieniais

9— 5
8—12

393 West Broadway
So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

