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Romo Kalantos savaite
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vinimo Komitetas 1973 m. ,, . ,

Nori sunkiau bausti ir
„silpnapročius"
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gegužės 14-21 d. skelbia l 'MttlStO KttlMU
ROMO KALANTOS SA-'
VAITę, kuri skiriama Lie- ^Varžys

Naujasis įstatymas žymiai

tuvos laisvei atiduotos di-į
Prezidentas aisi
pa-'
džios aukos metinei sukakiškė kad jis atsisako nu_
v• •
• —. '
'
•*
čiai paminėti
statyti žemės ūkio gaminių j
kainas. Jis nepatarė boiko
Vlikas siūlo šitokią tos tuoti kai kurias maisto ga
savaitės mniėjimo progra minių rūšis, nes tuo būdu
mą:
Dęirviie suibosio Lietuvos kepnn.iauooav t >es paskelbimo 55 m. -i.kakiies minėjimo
nebūsią pasiekia tikslo. Ssą,
pagi nulinis kali e.Ojas Anos pn m. dr. kazys Bobelis su DLOCO valiniu, Sėdi is kai
geriau vartoti pigesnės rū
Vliko infoi macijų agen
rės i dešinę Da.ia Babeliene, »-u«.os o- e >ė Elzbieta Paurazienė. dr. K. Bobelis, "Aišies maisto gaminius.
tūra Elta pasirūpina išleisti
i
dučiu“ ansamblio vadovė muzikė Alice Stephens, DLOCO pinu. Antanas Sukanskas.
autentišką Romo Kalantos
O žemės ūkio gaminiui
Stovi fin. sekr. Ar. ‘.nas Šileika. sekr. Kita tiariiauskaitė ir etniniu grupių alsia-.as inž.
nuotrauką (pernai Elta ją kainos vis kyla. Tai jaučiai
Bernardas Brizgys. Trūksta adv Rimo Su kai ė o-Sakio. jaunino sekei ios atstovo stu
buvo paskolinusi Times žur ypač neturtingieji. Kovoje
dento Roberto Selerio, narių — Aldonoseviėiūtės, Nijolės tbedriūnaitės ir
nalui. iš kurio kai kurie lie su kainų kilimu vartotojų
Kastyčio Karvelio.
tuvių laikraščiai ją buvo organizacijos siūlo kurį lai
persispausdinę),
kaip
[S v
L'*-*
** * C / Z kuri,
> ----• X ką nepirkti mėsos, ypač jautautinė relikvija, turėtų būti tienos. jokiu “streiku“ tikėkiekvienoje lietuvių seimo- damos paveikti biznieiius.
Panaikinta lietuviu ’ Wounded Knee
Norėjo nužudyti

susiaurintų skylę

pro

I,kurią iki šiol lengvai išlįsdavo nenubausti žudikai.

■ ■ - - - ——----- - - - . . i

prez. N'i.vonas pariruošęs
i pateikti kongresui Įstatymo
t reztietuo-kongreso
kuris panaikintų
■ . „
u**
galimybę išvengti kalėjimo
ginčas dėl valdžios a, j,, stipresnės bausmės už
Šiuo metu eina didelės sunkius kriminalinius nusireikšmės ginčas tarp kong-1 kalt,m,.ls vadinamiem silpi'

i

. .

,

i reso

ir prezidento dėl vai- Į naln ociam> .
džios. Kongresas labai ne-į
Iki šiol asmuo, Įvykdęs
J patenkintas, kad preziden- .
ar panašų
tas isakė Baltųjų rūmu pa-fj žmogžudystę
...
,...............
, , nu.
... ‘J
sikaltima dažnai issisukdareigunam neiti kviečiamiem,
c
- . y
, ,
. . ..
i vo nuo bausmes, io gynėjam
i kongreso aoklausineųmusi
.
. , ,
J
.
. i argumentuojant,
kad us nuįr ten neatsakineti i klausi-s
...
J
,
,,
; sikaltimo metu buvęs nemu>’
• normaliam psichiniame sto-

Prezidentas aiškina, kad , v? . — nesupiatęs savo nuistatymu leidžiamoji ir vyk-! sikaltimo dyctzio ir jo padaparapija Chicagoje indėnai nerimsta
Tito ir Nixonas yra prezidentą
domoji institucijos vra savo;1™1“’ .,bu? ^ apsisvaiginęs
Kalantos paveikslą reikė,
.i*
.............................
i
.
, 1
_
„
,
, . - srityje viena nuo kitos ne-' ^rkotikais ar simp aptemutų įsigvti kiekvienam jau-' fiobellO kandidatai {
Kambodijos karininkas,
Vasario 2o d. buvo pasku-į Tą vietovę South Dakotoj
priklausomos. viena kitai ■ >lo> -s3rnoni^'nuoliui
pradedant pačiu į
! pagrobęs kai o lėktuvą, bom-; tinės V įsų Šventų parapijos • užėmę karingieji indėną’
p., .okiu iežasčiu nusi.
jauniausim Todėl:
I
^rupė kongresmanų ir se- bardavo prezidento Lon Noi bažnyčioje lietuvių kalba, nuo vasario galo dar vis lai nieko negalinčios įsakyti, o!
kaItė|iai tep'atekdav(/,aiki._
..mano
. . galis tam
.
J
| natonų pasiūlė Nobelio tai- rūmus. Prezidentas, išliko pamaldos. Ta lietuvių para-, ko. pasiryžę sinkiu priešin kongresas
1. Visu lituanistinių mo-j kos premijos kandidatu pre- nepaliestas, bet apgriauta pija arkivyskupo potvarkiu tis. Jie atmetė visus valdžios j tikrais atvejais ir Baltuosius nai j psįchiatrines ligonines
į af kjta laikin* izoliacija, iš
kyklų ir jaunimo organizaci- zidentą Nixoną. Terminas daug namu ir žuvo 20 žmo- panaikinta ir sujungta su pasiūlymus, bet ir toliau su-į i ūmus pavaldytr .
jų vadovybės prašomos pa-; 1972 metų premijai kandi- niu.
slovaku, vokiečių ir prancū-’ tinka derėtis.
j
kljins?mas iįkil,laVft ir| kur išėję “pagydyti“ vėftęs, zu parapijomis.
,
. . .
, Sk Rusimas iškildavo ir
sirūpinti
atitinkamu
pa- i datams pasiūlyti baigėsi vaPaskelbtas karo stovis.’
i
Ten leidžiama įvežti tik' pne kily prezidentų. Dabar davo savo nusikaltimus, tik
veikslu kiekiu, kad juos ga-1 sario 1 d.
šaipydamiesi iš sveikųjų“.
suimti
ir
patupdvti
i
kalėjiMinėta
lietuviu
parapijai
maisto
ir
medicinos
pagal-j
ptėz.
.\txonas
jj
non
pasiūlėtų gauti visi mokiniai ir or-Į
T.. .
....
.
ganizacijų nariai.
; o le^ Pasiv ehnęs Sovietų mą 3 karaliskosios šeimos buvo Įkurta 1907‘ m. Dabar-;* ’bosS reikmenys, bet kai ku- lyti Aukščiausiajam teismui
Dabar dėl tokios laikinos
nariai,, kurie, manoma, pa-‘tinė bažnyčia pastatyta pa-! »h)s indėnus remiančios gru- išaiškinti.
; S-gos taikos komiteto pir- _____
“dvasinės nesveikatos“ nu2, Lietuviai pasistengia j mininkas Tichonovas kandi- laiko prieš o metus nuvers- ’ gal architekto S. Kudoko ’ pės jau bandė Įvežti ir gink- ft rz
i •» • u j sikakėlis negalėtu būti atcaj, nuu
xaxuz.ios princą, danuo bausmės, kol
paveikslais ir 1972 m. Kau-i^^u pasiūlė Jugoslavijos tąjį
nuo valdžios
da PJana ir pašventinta 1960; lu, tik nepasisekė. Indėnus Kai as taikoje dar
bar
laukianti
grįžimo
galimetais,
taigi
tik
prieš
13
me(
palaiko
ir
negrų
radikalai.
ne ivvkusių didžiųjų de- diktatorių Tito. kuri Mask
teismo proceso metu kaltin
stiprėja
va
pataikaudama
dabar
no

mybiu Kinijoje.
į ta* Bažnyčias statyba atsiė-Į T.. . . ... . . __ ______
tojai neišgvildens visų nusi
monstracijų aprašymais ap
ri
grąžinti
Į
savo
“
avinvčią
“
.
!
jo
apie
1
milioną
dolerių.
JAV žvalgybos žiniomis, kaltimo aplinkybių, kol nerūpinti savo kolonijos kita
kad nusikaltėlis
Šiuo metu Pietų Vietname šiaurės Vietnamo koniunis- iša iškęs,
taučių spaudą, televizija, ra- i •
,.
.
,
.
Izraelis
kaupia
jėgas
Kaune
mirė
tiki
ai
yra
ir
po nusikaltimo
dar
yra
apie
7,C09
Amerikos
j
tai
Ho
Chi
Minh
kelių
ir
kidiją ir kitas institucijas.
1 ClUrllOniO koncertas
I
karių. Jie išvežami atitinka-tomis vietovėmis gabena i medicinos požiūriu visiškai
Į-rftLebanono
sienos
tf„ii.
J.
Janulis
mais kiekiais, kai tik komu- i pietl, Vietnamą karius ir net “durnas“. Be to, dar ir dėl
3. Visose lietuvių Lo\ora-\ Detroite
tokios psichinės ligos nenujose ruošiamos demonstra-l Balandžio j d Creswood
Iš Palestinos arabų saltiKaune mirė vienas iš se i nistai grąžina sutartą skaičių j sunkiuosius ginklus. Vaidi■S n
niausiu
Lietuvos dailininku
. . ! namosios “taikos“ laikotar- baudus. nusikaltėlio klausi
c.jos prieš sovietus ir reika-j auditorijoje (150I N Beech nių pranešama, kad Izraelis
jausįu Lietuvos
dailininku ’
laujama Lietuvai laisves. J' Da]y Rd Dea5ora Hejghts Įtraukia dideles karines jė- Jonas Janulis, gimęs 1888 m.: , ”ask«‘in>e_J\ JAV belasi-. pJU jie jau yra atsigabenę mas turėtų būti ir toliau gvil
f . prie rLebanono
,
----, t. ,kaime,
.
. viai turėtų būti paleisti kovo! daUgiau ne: epo tankų, o be denamas. siekiant išspręsti,
emonrtiadja^ kviečiamom . Detfoito priemiesty) bus j.sas
sienos.
; netoli Šiaulių Toločių
n kitų tautų oiganizacijos. Čiurlionio ansamblio kon-Į Sakoma, kad čia jau esą su-i Jis kuri laiką yra mokytoja- 28 d., bet JAV paprašė ko-’* to, dar ir visa’ naujų ir neži ar ji siusti i psichiatrine Iiypač pabaltiečiai.
•adžia 3 vai. popiet.! kaupta apie' 10.000 žydų ka-! vęs Šiaulių
gimnazijoje, munistus paleisti juos kiek! nomos paskirties ginklų. Jie i l?°nhię ar kaip kitaip izocertas Pradžia
anksčiau.
.
; vjSą laiką stipriai puola ke- ū'uoti
rių ir 500 šai vuočių.
, Kauno meno mokykloje, o
,57,
,
• j Bilietai po 84 ir $5.
4. Visose bažnyčiose lai- Į
1
'
*
; lias pietų vietnamiečiu lai: pokario metais profesoriavo!
Taigi, naujasis Įstatymas
komos specialios pamaldos i
f
v
Philipinuose drebėjo že- 1į komas
Komas. vietoves.
vietoves, jas yra ap- gynyboje “psichopato“ ar
Arabai aiškina, kad Izra- Lietuvos dailės institute.
ir turimais Kalantos pa-' PlS™O nelaime] ŽUVO elis niošiąsis isiveržti i Lemė. Yra daug žuvusių ir su-;
11
ten neįmanoma is
*■
*•
gumento pavartojimą žy
>uzei>tieji.
banoną ir sunaikinti Palesti-!
Velionis yra nutapęs apie žeistų. Drebėjimo centras i '
miai susiaurintu.
dTdS™Pinami
J Brnžikas
nos arabų stotvyklas.
2.000 paveikslų.
buvęs Pacifico vandenvne. j
I
Tokia padėtis kelia Saigom
. . . , . I
Kovo 13 d.
Brazilijoje
i ne dideli susirūpinimą. PieŽinoma, nėra garantijos,
.. T°.f ei vi»i lietimai kvie- ] traukini0 nelaimėje buvo
i tu Vietnamo vyriausybė pa- kad kongresas toki pasiūlyciam.i i> anKsto apsnupmt:d sunkjai sužeistas ir ligoninė-Į
j kartotinai kreipėsi į Kontro-ita įstatvma priims. Prieš ji
Kalantos paveikslais. Tuoj į -:e mjr- pagarsėjęs misionie-'
. lės komisiją, kad ši sustab- kils nemazesnis pasiprieši
siųsk! e užsakymus ,r po vie- Hus jėzuitas kun Jonas
i dvtų komunistų veiksmus, nimas. kaip jau kvla prieš
ną doleri uz paveikslą jo ga- Bružikas gimes 1897 m.
Į bet toji komisija yra visiškai prez. Ni.vono pasiūlytą mir
mybos ir persiuntimo išlai-Į
! bejėgė, nes bet kokiem nu- ties bausmės grąžinimą žu
doms padengti. Rašytikej----------------------------------------; tarimams pasipriešina Len- dikams. Mat. humanitarišiuo adresu:
{
_
. .
,
kijos, Vengrijos ir Š. Viet-'niais sumetimais čia beveik
•
o6n» JcLCfCson&s vd prade** i
ELTA, 29 We.t 57th St.' j? akaciją kongrese netvir-,
I namo komunistiniai atsto- labiau gailimasi “vargšo žu
j vai.
diko“ negu jo
nužudyto
•
! tinti prekybos sutarties su
12 fl., New York, N.Y. 10019 : Sovietų S-ga, kol ši nepanaiPrez. Ni.vonas Įspėjo ko žmogaus, kuiis ‘jau amžinai
munistus. kad jie laikytųsi I nutilęs negali pareikšti savo
(jgyV
; kins norintiems išvažiuoti Į
taikos sutarties, nes JAV: nuomonės...
(Izraelį žydams didelių išsi-,
galinčios
Imtis atitinkamų!
į perkamųjų mokesčių.
•
priemonių. Bet kokios tos ; Amerika Izraeliui
Pakis tanuiJAV vėl i Gaila, kad nei tas. nei ki- j
tos priemonės būtų, nežinia.
Į ti senatoriai taip resusirūpixov

je.

pamal’i

parduos ginklus

na kitais
t
par-Į

JAV-bės nutarė vėl
duoti ginklus Pakistanui iri
Indijai. Abiem tiem kraštam |

pavergtaisiais.

pradėjo tarpusavio karą.

!

i Kinijoje

JA V-bėms
atstovaus Bruce
,

• * •

Prezidentas įnešė į kong-197f
268.7 i

ginklu pardavimas buvo su-1 b,l,1onM doler,,i
laikytas 1971 m., kai jie i »«*««»■ Pli ml

De’
barta kong-,

..........................

duoda lėktuvu

...

• reso istorijoje žada pasiuly-1
Indija nepatenkinta, kad ' fi »avo biudžetą. Tai padariamerikiečių ginklai bus par-! nX» prezidento ir kongreso
duodami ir‘Pakistanui.
■ kovos dėl valdžios.

Ateinant i šeštadieni rašytojai Mariu?. K tliliškis i.- Liūne Sutema skaitys savo kūri
nius Bostono Lietuviu Kel'.ūros klube. Poetė Liūne Sutema Bostone lankosi, reyis. pir
mą kartą. Marius Katiliškis paskutini kartą Bostone viešėjo 1965 n\ balandžio mėn.
gale ir skaitė savo kūrybą Kultūros klubo suruoštame literatūros • kare. Balandžio
25 d. jis atsilankė i Keleivio kO melu sukakties I,anketa. Nuotraukoje jis sėdi prie
spaudos darbuotoju (ak. ranka pasirėmę-trečias iš kairės.

j

Prezidentą? Nixona- nnžadėjo Izraeliui ginklų A’ timuosiuose .Rvtuose
*
Vjėgų
- * 1pusiausvvrai i-laikyti. Jis gaus
4 eskadriles kovos lėktuvų.

•
■
'
l Prezidentas Xixonas pra•nešė. kad 1969 m. pasitrau-;
. kęs Į pensiją JAV ambasa-!
i d orius Angliioj Bruce suti-’
Lėktuvų siuntimas bus su1 ko būti neoticialiu JAV am- derintas su sovietų didinai
parama ara-

: basadon’um Kinijoje. Jis tenHIma lėktuvais
bams.
išvvks gegužės 1 d.

Pualapfs antrai

sr. 12, 1973 m. kovo 20 d.

KCLEPoS, SO. 3G3TOR

keti nario Įmokos, gali tai
padaryti, Įmokant dalimis!
per ilgesni laiką, atsižvel-j
giant i savo finansini pajė-į
.gumą. Pagaiiau tie lietuviai.’ Šiais metais Bostone tra-; Vilniaus verbos žavėjo praTeatras — viena iš reikšmingiausių priemonių, ku-Į kurie norėtų prie LF ugdy- dicinė skautų rengiama Ka-i eivius.
bet kokia auka
riant tėvynę, tai barometras, rodantis jos didybę ir mono- mo prisidėti Kot
o„u ziuko mugė buvo sekmadie-l Su nepaprastu kruopštuir
tapti
LF
nariais,
tai
gali nį, kovo 4 d.. Lietuvių Pilie- mu Abromaitienės meniškai
Kaip jau žinome. Sovietų Sąjungoje tiktai komunistų polį. Jau.rus ir kryptingas teatras su visa stilių ir žanrų
partija yra viską galinti, viską žinanti ir ”neklystanti“. Įvairove — nuo tragedijos iki vodevilio — per kelerius padaryti, nukreipdami savo čių draugijos patalpose So. padalytos sveikinimo korteles iš Įvairiu gėlių ir augaJi diriguoja ne tik krašto vidaus ir užsienio politiką, bet metus gali pakeisti liaudies pasaulėžiūrą. O suluošintas auką pagal pasirinkimą i Bostone.
vieną
iš
šių
LF
Įsteigtų
są

Mugę atidarė Bostono lų tikrai buvo dėmesio vertaip pat griežtai nustato kolchozininkams mėšlavežio lai teatras, vietoj sparnų turis pakopas, gali ištvirkinti visą
skaitų. būtent:
Aukštesniosios Lituanistinės tos.
ką ir meno kūrybos vertę. Taip šiandien yra ir Lietuvoje. tautą.
Mokyklos vedėjas rašyt. AnBuvo galima pigiai nusiPartijos cenzoriai paskutinėje peržiūroje ar perklausoje
1. Nr. 2736. įsteigta Chi- tanaš Gustaitis.
, pirkti ir molio meniškų dirTeatras — tai ašarų ir juoko mokykla. laisva tribūna, cagoje 1970.12.3. Sudėtinė.
taria sprendžiamą žodi literatūroje, dailėje, muzikoje ir
„
A
• i iv • a i biniu, medžio drožiniu ir ne
kitur. Ir, žinoma, menininkas, ką bekurdamas, viena aki iš kurios žmonės gali pasmerkti pasenusią arba melagingą Atstovauja Juozas ir Anta , Savo trumpoje kalboje A |.vi(,nas .;1 gai|esiiu žiį,ėjo j
mi vis turi dairytis i partijos cenzorių, nes propagandai moralę ir gyvu pavyzdžiu atskleisti širdies ir jausmo am nina Vasiukevičiai. LF tūks Gus.antis pažymėjo, kad • vvkusjaj pagaminta medini
tantininkai, dažni lietuviš ji yra 337-toji Kaziuko; didelj raudojliki ir gailėjovis reikia atiduoti didesnę duoklę, negu menui. Reikia žinuosius dėsnius.
kų reikalų rėmėjai. Šiuo me mugė; skaičiuojant nuo pu-. sj>kad toks dk vienas,
meluoti ne tik kitiems, bet ir sau. Bet kartais to savęs nie
mosios Vilniuje. Žinoma, jiį židinietės ir šiais metais
Tauta, neprisidedanti prie teatro kūrimo, yra mirusi tu sąskaitoje yra $320.
kinimo jautri kūrėjo širdis ima ir nebeišlaiko. Gana !
nepaprastai skinasi nuo tos* pardavinėjo savo naujai iš
' arba merdėjanti. Bet jeigu teatras juoku ir ašaromis neuž
imosios ir savo prekėmis. ]eista receptŲ knvgeIę> pa_
2.
Nr.
2790.
Sudėtinė.
ĮO štai vienas iš ryškiausių kūrėjo tragedijos pavyz čiuopia visuomenės pulso, jos istorijos, savo liaudies dra
steigta 1970.12.21 Omahos Daugumas mūsų, pamatę, teikdamos visuomenei daudžių, koks neseniai yra iš Lietuvos atskambėjęs i Vakarus. mos, tikrųjų savo gimtojo peizažo spalvų, nereiškia tautos lietuvių. Atstovauja LF na pirmojoje mugėje siūlomus
šeimininkių taip la
'dvasios, tai jis neturi teisės vadintis teatru. JĮ reikia va rys Juozas Guzulaitis. Są pirkti gaminius, gal net ne
bai stropiai slepiamas kepi
Mes jau anksčiau esame rašę apie nepaprastai talen dinti lošimo namais arba vieta, kur begėdiškai "užmuša skaitoje yra $100.
žinotume nei jų pavadinimo, mo paslaptis.
tingą Kauno teatro režisierių Joną Jurašą, sovietinės val mas laikas“ (F. Garsija Lorka).
nei paskirties.. Laikui bėžodžiu, sunku būtų viską
3. Nr. 2800. Sudėtinė. Ją oant, pasikeitė ne tik pre-» smulkciai aprašyti ir nelengdžios apdovanotą pagyrimais, pakviestą režisuoti Maskvo
Aš pašvenčiau visas savo jėgas, kad teatras taptų, atidarė 1971.4.14 Baitimo- kes, bet ir žmonės. Kalbėto, j Vabeišminėti
je, daug veikalų pastačiusi Lietuvoje ir gale po J. Grušo
rės lietuviai su Aleksandru jas pasidžiausrė, kad lietuBene svarbiausioji mugės
"Barboros Radvilaitės“ pastatymo išcenzSravimo jau ne tiesos, gėrio ir grožio nešėju.
Radžium
priešaky.
Atsto

vių
skautų
jaunimas
ir
sve

beištverusi priespaudos. Jis parašė sovietinėse sąlygose
programos dalis — "Jūratė
vauja
LF
narys
ir
Įgaliotinis
tur
tęsia
tas
senoviškas
tra

lėto atvirumo ir nuostabios drąsos laišką savo valdiškiems
Šiuos idealus siekiau Įkūnyti ir paskutiniame savo
ir Kastytis4“ vaidinimas.
dicijas,
palinkėjo,
kad
tos
A.
Radžius.
viršininkams, buvo išmestas iš teatro ir pasirinko geriau i spektaklyje "Barbora Radvilaitė“. Didelių teatro pa
Arti pusvalandį trukęs
muges
dar
ir
no
kitų
337
me-Į
vaidinimas
žavėjo jaunus ir
skaidyti akmenis kito dailininko dirbtuvėje, negu statyti ' stangų dėka gimė spektaklis, galėjęs būti reikšmingu mū4. Nr. 3131. Ją atidarė ir tu Bostone nebūtų isnyku-j suaugusius. Lapinu gražiai
tik propagandines pjeses ir leistis prievartaujamas.
j su teatro gyvenime. Tačiau, neaišku, kada ji pamatys žiū- $100 Įmokėjo Rochesterio.
I rovas. Nejaugi "Barboros Radvilaitės“ laukia antstyve-s- NY, lietuvis, LF narys Alek sios. o ypač, kad tada jose | padarytos dekoracijos, vanetektu rodyti narvelyje į dovaujant Vyt. Dilbai, su
Kad nekiltų abejonių dėl to, ką čia kalbame, štai J nių spektaklių likimas?
sandras Beresnevičius. Jis' vienintelio lietuviškai dari Ant. Bačiulio apšvietimu bu.
perkaitykime ištisai ir tą Atvirą laišką, kuri Europos LF j
tai sąskaitai ir atstovauja. 1 kalbančio Kaziuko...
i vo kažkas maloniai nauja
Vienintelis
meno
kūrinio
vertintojas
—
žiūrovas.
Bičiulis išspausdino 1973 m. kovo 4 d. ir dabar persispaus
, O mugė tikrai buvo dideJ mūsų paprastoje scenoje, o
l Laisvai besivystantys kriterijai neturi būti pakeičiami nuoRomo
dino Darbininkas
c , a Kalantos,
kuris! fo. Ji vyko dviejose salėse.l jaunieji artistai (ju buvo
! monė mis, sudaromomis hermetiškoje kabinetų tvankoje. 1972.5.14 susidegino Kaune.; Sunku nusakyti atsilankiu-! 2£) žavėjo savo vaidvba,
reikalaudamas Lietuvai lais-j sjų žmonių skaičių, bet drą-i gižiais šokiais ir darniu suLTSR Kultūros ministerijai.
l
Iki šiol beldžiausi, negaudamas leidimo statyti Z.1 v®s- garbės {našai —saskai-■ šiai galima tvirtinti, kad tai• siklausymu.
Kauno Valst. Dramos teatrui,
‘ Anujo "Antigonės“, R. Choduto "Vietininko“, T. Ruževi- ĮtO8:
! buvo didžiausias metinis su.1 janeį Matulaitienei tvarLietuvos teatro draugijai,
čiaus "Mano dukrytės“, Marato "Sodo“, L. Zorino "Dio- ’
~ ,
1 buvimas Bostone.
kant, motinių pasiūti specialaikraščio "Literatūra ir Mena
no“ ir kitų veikalu; Man buvo siūloma "rinktis“ iš plani-1 , L .
imnkėfoV Jifoa ’
Ten pi£tu buvo išpar- i b’ai šiam vaidinimui rūbai
redakcijai
i' nių sąrašų----pjeses,
kurios‘ visiškai
daugiau
derinosi su dekora-------------™ neatitinka
...... — mano
.......pašau.....
lietuvis, LFtūkstai,tinin-,''u,'’l‘\"
““S'““ nei 250 ir su-• gražiai
cijomis
ir gerai tiko visam
' lėjautos.
Eilę metų dirbus teatre, pribrendo būtinybė išsakyti<i kas Juozas Balzvs.
į
pietus, kaip ir kasmet, ga. ’ pastatymui.
Lina Šimkutė ir Mida
susikaupusias mintis, liečiančias režisieriaus kaip meni- i
šiandien mane degina neįgyvendintų ir sužaloti} kū- ; 2 Nr 3156. Sąskaitą ati- m^no mūsų žymiausias Bosninko ir piliečio veiklos principus.
i rinių balsas. Man kokti tariama atskirų spektaklių sėkmė. darg fo 1972.12.21 Įmokėjo tone V11'ėjas p. Venckus, už Beržinskaitė Jūratės ir Kas
j Kompromisai, taktiški gudravimai, beprasmiškas trypčio- $350 Waterbury. Conn. LF ką skautų vadovybė jam la-. tyčio rolėse jautėsi kaip tik
ros artistės su Įsijautimu atDvasinės vertybės — vienintelis Kūlėjo atlyginimas ( jjmas biurokratijos koridoriuose .žmogiško orumo žemini- vajaus komitetas, vadovau- bai dėkoja,
likdamos
savo vaidmenį. Ir
visuomenei už teisę joje gyventi. Atrodo, kad joms kurti; mas> niūrios perspektyvos, visa tai verčia mane ryžtis: jamas LF Įgaliotinio Jono
~~ skĮutV m?tina
kiti artistai buvo geri. bet
mūsuose yra palankios sąlygos. Ką rodo patirtis? Eilę ma- į
Brazausko. Atstovauja J. lskeP“ ir suaukoti, vienas
no spektaklių, kaip antai: "Varšuvos melodija“. "Tango“.
— po ilgų apmąstymų aš pradedu nuo to. kad atsisa- Brazauskas.
i
kitą gardesnis. Jų tarpe sunku juos pavieniui išmi
buvo trys Nanoleonai ir ra nėti. Iš viso to pastatymo di
"Mamutų medžioklė“, "Moljeras“, "Šventežeris“. "Gra- kau ką nors keisti baigtuose spektakliuose:
džiausias nuopelnas priklau
s°s namai-, susilaukė gyvo visuomenės dėmesio. ”Dviko- į
_
spektakliu kaina pirkti su- i Be šių sąskaitų yra atida- guolis, specialiai mugei at so jaunoms merginoms Ra
rytos atskiros: Nežinomojo vežtas net iš Chicagos.
,
va , Bolševikai . Motinos laukas buvo pažymėti diplo-į
Kalėdaitei
brandintų kūrinių vilti;
Lietuvos Partizano, NežinoVirtuvėje padėjo ir prie mintai
........ r-a • w i ir jos pa-•
mais ir premijomis. Teatras sėkmingai vykdo finansinius ■
mojo Lietuvos Kario. Neži- maisto patarnavo židinietės <Jejejai Giedrei \ akauzaitei.
— aš pripažįstu tik tuos kūrybos vertinimo kriterijus, nomojo Lietuvos šaulio ir ir skautu motinos, o barą
planus. Tokia sėkmė galėtų režisierių patenkinti. Tačiau, i
a oi pmaike Manomo
kurie gimsta aštrioje nuomonių kovoje;
! kitos garbingų asmenybių tvarkė Grandies vyrai.
; baladę scenai palinko mukas slypi toliau?
įH
— aš kuriu taip. kaip liepia menininko ir piliečio sąskaitos, pa v. Lietuvos Pa-' Pat? turgus vyko trečiojo,
Metais trunkanti kova už teisę statyti subrandintą !
triarcho dr. Jono Basanavi-'aukšto salėje. Įvairiausių,P
11
J
sąžinė.
spektakli. Nesibaigiantys disputai suapsidraudėjais.Įrodi-»
Muziką i mostą Įrašė R.
Kauno Valst. Dramos teatro čiaus, Vyskupo Kazimiero Prekių buvo tikrai daug. Stanėjant būsimo spektaklio svarbą visuomenei. Beprasmiš- J
Paltaroko,
Vvskupo
dr.
Pralai
buvo
apkrauti
pradedant
1
Lizdenis
su R. Šležui o juosvyr. režisierius Jonas Jurašas.
kai eikvojama energija, besiginant nuo demagogiškų j
! skautiška spauda ir baigiant, tą įkalbėjo G. Vakauzaitė.
Kaunas, 1972 įugpiūčio 16 d. no Brazio ir pan.
,
.
j Įvairiais kiauteliais bei pa-! Džiaugiamės kartu ir dibandymų Įžiūrėti dar negimusiuose spektakliuose autorių į
Įsidėmėtina, kad minėtų čių skautų medžio dirbiniais. ‘ džiuojamės jaunomis režikėslus. Kūrinio audinio darkymas, kategoriškai išreikalau
Prie to. kas čia vyr. režirieriaus Jono Jurašo laiške
jant nuimti netgi esminius akcentus. Galop, spektaklių pasakyta, jau jokie papildomieji komentai ai nereikalingi. sąskaitų vardai yramūsų ; Baisybių namai, pa jodine-' sierėmis, paruošusiomis šiai
eksloatacijos apribojimas arba visiškas jų uždi^udimas. Tai yra drąsaus žmogaus tartas balsas visų Lietuvos me tautos didvyrių vardai, žu- J jįmas ’anf meškos. įvairūs mugei vaidinimą ir nepatinignoruojant plačios teatrinės visuomenės auditorijos nuo nininkų ir aplamai kultūrininkų vardu. Balsas žmogaus, vusiųjų ar mirusiųjų už tė- i žaidimai ir lošimai viliojo1 gojusiomis pašvęsti tam dar.
vynės laisvę kovotojų var-! mažuosius pirkėjus, ir visur'bui tiek daa? laiko,
monę.
iškilusio jau sovietinėje sistemoje.
dai. Jie simbolizuoja mūsų! buvo juntama tikra didelio! ?fugei artėjant prie pavisos tautos kovą už savo' turgaus nuotaika
i baig°s> buv° pakviestas
Iš dvylikos spektaklių, pastatytų per penkerius me
krašto laisvę. Jų vardą bei | cia buvo ir geriausia pa.! Laisvės Varpo radijo valantus, tik tris galėčiau laikyti daugmaž atskleidžiančius ma
kraujo auką prasmingiausiai j gauIvje loterija, tvarkoma! dos vedeJa§ p- viscims įšno pasaulėjautą-. Bet ir juos žiūrovas išvydo sužalotus, pra
pagerbsime ir savo pareigą
Dabrilienės ir Stf. Suba-*traukti Grandies loterijos
radusius didelę meninės Įtaigos dali. "Tango“ finalas
tėvynės labui geriausiai at-j tienės. kur nebuvo tuščio bi- laimingąjį bilietą.
nuimtas, "Mamutų medžioklė“ iškopiuruota. Abu spek
Ištrauktas bilietas nr. 054
Lietuvių Fondas (LF) ar- ne dėl to, kad būtų Fondo liksime prisidėdami savo au-, ijet0 kad nesugadintų lošėtakliai uždrausti. Daugelis žiūrovų jų taip ir neišvydo. tėja prie užsimoto pradinio idėjai bei jo tikslams prie- k? Pr.le
ugdymo. Litua-ljul- geros nuotaikos. Loteri- buvo Onos Radzevičienės iš
Itin svarbios "Grasos namų4* scenos iškopiuruotos, kom tikslo — miliono dol. sumos, šingi, bet dei to. kad mažai nistinis švietimas,, mokslas.; joję gaiėjai laimėti beveik Brocktono. kuriai ir atiteko
pozicija ir finalas pakeisti.
LF valdybos priimtas ir iš- apie Fondą yra girdėję. Ki- kultuia yra vieni _is syar-1 vjska; ka tiktai norėjai. Ir spalvota televizija.
pasiseki.i Visas parengimas praėjo
siuntinėtas šių metų vajaus ti gal ir visai nieko apie ji Siaustų šių dienų musų gink- buvo toka
Kompromisų kelias buvo vienintelis kelias, kuriuo
ht
UZ
musu
tautos
išlikimą.
kad
bematant
v;si bi-jS^žiai. Dirbama buvo nuoTokius lietuvius
planas visiems ti
Lr? vajausJ negirdėjo.
®
J
I ^ldzl,ai
sutartinai. Nieaš buvau priverstas eiti. norėdamas išsaugoti žiūrovui sa komitetam bei Įgaliotiniam. Į šiais metais turėtų kontak Tam tikslui LF is savo pa- |ietai buvo išpirkti.
grindimo kapitalo procentų
Minėtos skautininkės jaul kas- kas tlk buv0 paprasyvo suluošintus kūrinius.
Informacijai planas pasiųs- i tuoti LF nariai ir išaiškinti jau
yra davęs arti $230.000. pradėjo ,.inkti fantus kitiem' tas. neatsisaKė vienokiu ar
tas LB Apylinkių valdybom! jiems LF tikslą bei svarbą
metam
' kitokiu būdu pnsidėti.
Kompromisai... Jie patogūs atsitiktiniams priklydė ir kitiem LB vienetam. Va- mūsų tautos gyvybei išlaikyLF
narių
eilėse
yra
Įvai

Didelio susidomėjimo su- , k'artais pasigirsta kalbos,
liams, kurie meno sferose ieško ramių užutekių.
jaus plano šūkis:
ti bei laisvei atgauti. Nesi rių pažiūru bei Įsitikinimų
silaukė
ir R. Lizdenio išsta-i k?^ Bostone net a jokie veiAi- dvasios komfortas nėra meninės sąžinės išdavys
norėtų tikėti, kad lietuvis. lietuvių. Juos visus krūvon tvta pilna Lietuvos paštoĮ klmo.ll. -iau viskas apsnūdo,
tė? Ar išdavystė lieka neatlyginta?
Kiekvieno LF narys šiais suprasdamas tą kilnų LF jungia didžioji LF idėja — ženklu kolekcija, kurios ver- Bet. J?1.?1! garsiai is anksto
.
.
.• tikslą, atsisakytų prisidėti tautos išlikimas ir jos laisvė. tė buvo vii-š 500 dol. Retai! n«i?iname. tai dar juk nePasukęs kompromisų keliu, menininkas nebejaučia, met...
mmrbuo). bent vie-^ sav0 auka prfe LF ugdym0
A. Rėklaitis I kur teko toki gausų ir taip re»kia- kad mes nleko ne(1akaip senka jo dvasinės pajėgos, kaip jis aitėja prie išsi ną nauj< LF narį!
gražiai sutvarkytą pašto rome.
gimimo.
LF dešimtmečio slinkty
Šių metų Kaziuko mugės
JAV LB TARYBOS
į ženklų rinkini matyti.
Dabar yra 3,200 narių. Jei j vykdomo vajaus patyrimai
Puošnūs St. Norkūno gin ruošimui vadovavo: G. ČeTas kelias — ne man.
SUSIRINKIMAS
bent didžiuma jų šiais me-; parodė, kad nevisi lietuviai,
_! pas — Žalgirio tunto tuntitaro
dirbiniai
viliojo
praei
tais Įvykdytų vajaus plano yra pajėgūs tapti LF nariais’
ninkas, D. Lizdenienė —
JAV LB tarybos susirin- vj° a.ki b* turėjo nemažą pa_.
tunto tuntininkė,
Aš negaliu priimti tiesų, primetamų iš šalies. Meni šūki. tai Fonde turėtume mi.1 iš karto Įmokant nario Įmotikinąs — Grandies
ninkas, Įkūnydamas svetimas "tiesas“, tampa svetimas 1 foną su kaapu. Atrodo, kad ką $100. Šis klausimas buvojkimas šaukiamas balandžio! susekimą pirkėjų tarpe Au-.
nebūtu sunku
mp.!1 ne kaitą
kaita kpliamas
niimininka^ ir Ir Veitienė
sau. Atsiribodamas nuo savojo mikropasaulio, kuriame su nebūtų
sunku surasti
surasti npr
per mekeliamas mūsų
mūsų!128-29 dienom Howard John-i miu> pn inejo.
Lodge
135-30)
ratuodamos
hmmų
hetuvis1
-...
telktas patyrimas, kūrėjas netenka ryšio su nūdienos pla tus bent vieną nauja nari.' spaudoje. LF vajaus komi-’son Motor ---- .
Skaučių
židinio pinninin.
Daug
yra
geru
lietuviu,
kutetai
bei
Įgaliotiniai
turėjo
»140th
St..
Jamaica.
N.
Y..
!
kų.staltiesių
ir
rankšluosčių
neta.
,
...................
I ne dar nėra LF nariai. Jie; LF valdybos nurodymus, prie pat J. F. Kennedy aeTautines lėlės pačių
(Nukelta j 7-tą p»l.)
Kurnamas teatre, as noriu įsreikAi laiko dvasią, zmo- iki šio, nejSUjungė į narius kad. kas negali iš kaito jmo- rodrodo.
zidimecių pagamintos, ir

Kai kūrėjo širdis sprogsta,
neišlaikiusi prievartos

j giskosios būties sudėtingumą, jos prieštaravimus.
I
Tetras — mano gyvenimas ir aistra, egzistencijos
prasme. Teatras — ryšys, jungiantis mane su žmonėmis,

Sėkminga Kaziuko muge

Lietuvių Fondas

i
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KAS SKAITO KASK
TAS DUONOS HKPKAAS.

CEl£iVI3. SO. BOSTOR

ui čvi«3

X

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS NIEKO NEVEIKIA,

TO NIEKAS NEPEIKIA.

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
Po programos buvo šilta
vakarienė, paruošta Elenos aJm.
Janusaitienes. Emilijos sau- K
numėrarorių,
Suimti miesto sukčiai
Mokyklos vakaras
lients ir Vlados Zemliaus;
p-•<iwmerji<«
raoKvstis . :rir;ti> tęsti pradėtą darkienės.
Pyragais ipasirūpino
,
,laimin.
i ,
į,., ,, |,...
.į,,. s , sunkumų
Suimti 4 miesto pareigū ir aukas bufetui surinko
Lituanistinės
mokyklos
: >. a. mūsų viltys
mokiniai šiuo metu uoliai nai. kurie, uiktnaudodami Vanda Giuzdienė. Loterijai •«; is
;
»e<bk<?.s!a didžiausias
repe uoja “Grvbų karą“, ku savo pareigas, neteisėtai tortą ir savo ranku
darbo
'
;
u
sa
“
‘
------ -- ------:.>rna • galėtų sekti
li žada parodyti Apreiškimo pelnėsi iš miesto iždo. Nie skraistę paaukojo Alicija
<ii<1< sniii protarpių, bet ir
kas neabejoja, kad tokiu
vis didėjančiais
»■ ‘
parapijos scenoje balandžio paukščių ten tupi daug dau Biknaitienė.
Vasario
16
d.
The
S™
:'
“
"'
1
“
1
1 d. Režisuoja R. Česnavi- giau. bet jie dar nesugauti
Haven Reyister išspausdino
N..p
p. ,.hs prpA,„
cienė. Bus ii kitonių daly-«
Majorui Lindsey prikaivedamąjį Lithuanian s Ho-j ’ia
l, ’J Kaip
,,
ta roką kai
žiojama, kad jis nepakanką- pe< for Freedom“. Anksčiau 'or išk»»<>
ri ■: 2' . Kai tebėra
administra! mai rūpinasi miesto reika- džiaugdavomės, jei patek- r
‘P
Šis vakaras yra gera pro- ja{s
j darome 1 laiškų skyrių. Ne\v
.■s-. , i;uia
iau
ga ne tik tėvam,-bet ir vi-j
J. Vlks
vedamieji i • ;•
. .i dar turi
York Times ii šis vedamieji
siems kitiems geriau susipa-i
i
atidoti sena
jau atkreipė daugiau ameri....
•
t
«
v
i
•
h
.
itu
1
cvi
u
■
...u
kai:
a ($15.00).
NEW HAVEN. CONN.
žinti su savaia mokykla' ir
nesi. Iš
kiečių
dėmėsi.
Is
Yale
uniLe
,
!g7a
.-.
U
’
..a:
(
aa.
cyctopedia
jos auklėtiniais. O. be to,
versiteto policiniu mokslu uiuar.ic' r.-m -ucr iki 1973
gausiai dalvvaudąmi rengi
Jaunieji skatina senuosius
departamento profesoriaus m. g.cj.iėr 1 d., tcs I ir II tomus
T .
1
*
4. kt
n?
1
. .v
po SIjOv.'. i .'A ^L/(*s pirmos
rvie. ir medžiagiškai parem •
Lietuvos nepriklausomy-: “auta N. Y. i. vedamojo iš-, ;, vis. „ . . la,;, bus $20.00.
si m e mokyklą.
, bės paskelbimo sukaktį mi-l karpų su lai-kučiu — Hn-? Prai
pasinaudoti,
nėjome
vasario
18
d.
IŠ
ryto,
are
some
copies
of
the
N.Y.
i
:
;i
•«>•'
<
•••>••
1.
sakymo,
LDD susirinkimas
buvo pamaldos
lietuviu*• baž-iI T.
It« is fine one.’: L \, \ L!: ’ : ‘ .
Encyclopedia
1
t editorial.
, 1
ipį Bes* to vou all.w .
Kovo 11 d. buvo Lietuviu! nyčioje. o popiet didžiojoje
. ' L.i'.ua iica. 29- V7. Brcadvvay. P.O.
Darbininku d-jos nariu eili-1 parapijos salėje antroji mi\ lėtos dienraštis The\tov
nis susirinkimas Jame naši-j nėjimo dalis. Ji buvo pradė»| Haven Register sausio 21 d. Sax"
3c*on. r.i.^.cm_7. usa.
dalinta Vasario 16 minėjimo! ta LB apvlinkės pirm. Anta-! įspausti ino dr Genovaitės tcc,.: darbo metu <ci7> 26S-7730.
' no Gruzdžio žodžiu ir invo-į Velnienes, įteikiančios dirt 0 v.kara;- (gl7> 382-2739.
Snūdžiais. Anot J. Gaidžio,' kaci’ja, kurią suka’bėjo k’eb. į !«»tuosius Encyclopedia Li-j
pagrindinis kalbėtojas jau-! kun. A. Zdanavičius. Toliau' tuanica tomus viešosios bib-į
GALIMA GAUTI
nasis Barzdukas kalbėjo tik j susirinkimui vesti buvo pa- b°tekos tarnautojai, nuo

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

t

Jonas Bartašius su savo velione žmona. Cna prie savo namu YVindsore. Conn. Dabar jis 87 m. amž.
minėjimą
■,<
1
j
a-i
rengusiai
Aitai,
bet
pranciš- lietuvių ir ukrainiečių liki-i nnir s:’\° nepriklausomybės 1904“.
Mokedamas gerai medžio j
&
g
mas vienodas, kad vieningai;
p^)!mo sukakti, šiemet,
Kabia $1.00.
apdirbimo amatą, pradėjau konų vienuolynui ir paragi- veikdami daugiau pa.rieksi-į s'.^.'k’no s‘ud. Gitą Merke-i
verstis senų baldų bizniu. į no kitus jų vedamai statybai me.
vičiūtt . Be ios. minėjime j
i Juo verčiausi ilgiau nei 20! savo auką atiduoti.
Buvo perskaitytos guber- dalyvavo Ch. Vilnis.
GANA TO JUNGO
I
Lygiai prieš 87 metus, tai
Po poros dienu draugas metų. Pasistačiau namus,1
natoriaus ir
majoro
prokla-'
ir majoro prokla9 ! i- dešimtmeti
yra 1886 m. kovo 20 d. Kirk. 'nusivedė ji i cukraus fabri- kuriuose ir dabar tebegv ve-1 Visi gerai Įvertino mėni- macijos. ragrindims
Pagrindinis i:aJbė-l
kalbė, „
....
, . ,
Dt?TA
JI
nu. Mirus mano Onutei, Ii- ne programą.
lių kaimo, Utenos apskr.. va- ką. čia Jonas pasakoja:
(
tojas buvo dr. Henrikas Lu-k ,J’ ,aj'y "^T
11,,
i kau vienas, lyg tas vienuolis*
lakininko Bartašiąus seimo-'
koševičius .Jo
kalba ,buvo117kovo 10 d. posėdy duota Vaje gimė sūnus, kuriam davė j
“Prie vartų gal tūkstantis’ tymose. Bet ką darysi? Gal-Į
Br. Spūdienrė pasidalino trumpa, bet 'abai Įdomi ir ario 16 d. minėjimo apv- «f)f|3VTTTMO
skaita, nutarta vykdyti Lie1 W
Jono varda. Aukštu mokslu žmonių, ir viri laukia, kada vos nepametu,
gyvenu ir: meno parodos įspūdžiais. į gražiai pasakyta.
j tuvių Fondo vajų ir balan‘jam neteko eiti: pakako Su-Į pašauks i darbą. Aš toje ei- ’aukiu 100 metų sukakties, j Joje dalyvavo kelios dešimAukų surinkta $471.25.
8 d. paminėti jo denJ/k
deikių pradinės mokyklos ir Įėję galinis. Iš vidaus išėjo Trokštu dar pamatyti viso pys dailininku. Ji džiaugėsi, j truputi daugiau nei pernai.1džio
'■■
-imtmetĮ.
Tikimasi,
kad
visi
poros metų Utenos miesto j toks ponas ir sako manq ar pasaulio šalių draugišką su-Į kad ju tarpe buvo nemaža Po $25 aukojo Gruzdžiai i
fondo nariai padidins savo
i moterų.
mokykloj pasimokyti, nes; kitam: ”Come on, come on“. »gyvenimą.
Lipčiai. šauliai ir Yaišniai.
Įnašus, kai susirinks dešimtJonukas buvo reikalingas; įsidrąsinęs prasiveižiau a’-'
m
i- •
•
o po $20 —LMKF klubai, „ -Taip baigė savo pasakojiTradicinę margučių paro- A. Ramanauskas, dr. H. Lu-imeC1° Pamir,ejnamų ūkio darbams, nors tų čiau. "Do v ou speek engmą
Jonas
Bartašius.
j
dėlę
nutarta rengti gegužės J koševiči„s, po $15
darbų jis ir nemėgo.
'įiish?“ - ”Yes.“ atsakiau.,
IeiLB apylinkes nariu susi
. 5 d. Fifi Gale. 94-95 Jamai- kai - Valiukai. Yėbi •o- SL A
nors ir nesupratau, ko jis LAIŠKAS REDAKCIJAI ! ca Avė.. Woodhavene.
rinkimas nutarta kviesti ba.
Kiek paūgėjęs. Jonukas L,
p(,_ •
temo_
i.,-,
landzio 2/ d., o Baisųjį 1birs
!
Menine programa atliko .
...... ... ,
susipažino su buvusiu Rusi.|
t;k Ye? a,.
Su kovo 20 diena praside
NA,.n,
a
A
'
zeJ
i
minėti
b:rzlio 1/ d.
Tikimasi
šiemet
turėti
'
•įej
jos Durnos a.sto, u Poniu y o kaj tauriau nežinai. da pavasaris. Tą dieną prieš’ daugiau margučiu ir svečiu. Aeu Britamo-v. Andriejaus
Albina Lipčienė
U nw\z\l-m iš auiio
Imvi/A gaudavo,^.
OrSUIflOVn
liet. parapijos choras, vado-’
Kumeliu,
nPpaįa;. kaj ng kur įu0
87
metus ir as išvydau pa- Re vakarienės, bus dar ir ki vaujamas Jono Beinoriaus,
pasiskaityti Ry»os Naujie- Į
TorU, a,
♦okių pramogėlių.
BROCKTON. MASS.
i ir vietiniu mergaičių grupė. į
nas Lietuvos Ūkininką. Pe-1 h.
k!au?;a!. a,. nnriu (!a,..

Vienas iš tūkstesičio

,vald\bos KLIU

Ą

I

^rburskij Rabotnik ir kį.
* Aišku, jų skaitymas padėjo 'F", sumišau ir atsakiau No.
smalsaus proto jaunuoliui Tps pona« npsišvn'oio b-, i
savo žinias praturtinti, ge- vidų įsivedės, iau lenkiškai
liau susivokti esančioje ap- oakiausė a>- as ’enkas Atsekiau kad malka nolska,
linkoje.
• oieec litvin. -Ts liepė nusiNenumatydamas namie įrengti ir eiti dirbti,
sau genesnės ateities, Jonas .
sumanė vykti i JAV-bes.č!a cpkra is galėjai valgy•1913 m. pradžioje jis visu' b- kiek eori. bet karštis pa-savo turtu nešinas mažoje siutas. Dirbom dvi^ni paka’’pintinėje išlipo New Yorko tom - dieTJmai no 11. n nakuoste ir tuoj išvažiavo i Ed-- Dniai po 13 valandų. Mokėp-ev-afp,. miesteli
on centu
< 117,- valanda
1
i i
ge\\aai
miesteli. N T ‘
-i-1n no 20
T. ■
.
....
.

v.

.

Ka di’r’su rpikeio

dnbt’

‘ n Jtio kai u \azia\ę> iau ro;. Keda’ b'u buvo galybė.!
čia buvęs draugas nuvedė ji
p.erp5nlo darbo nebuvo
pas savo pažįstamus.
: <raj-:ma raut)-

kuriai vadovauja Gitą Me’--'
LB sutelktos lėšos
kevičiūtė.
Toksai mergai-,
ir jų paskirstymas
ciu grupės t Danguolė Jonv-I
npoė. Gitą Merkevičiūtė.
1972 m. LB apvlinkės val.
Viktutė Kronkaitvtė ir Dai- (Jvba viso labo sutelkė $2,’J
ra Zembauskače) pasiro-Į 763
ju bevejk pusė _ $;B
rvmas skatina ir senuosius, j,24! buvo nustatyta kvota!
tlokuSaka- iau pavargusių rankų nenu-: ,jaunjmo kongresoišlaidom. ’ Paskutinis — trečiasis
leisti.
Be to, sumokėta $507 vietosi mentuotas Kipro Bielinio atsii atstovu kelionės išlaidoms. minimu tomas. Jis liečia musę
Brocktono Lituanistinei mo
kyklai duota $150, Brockto- nepriklausomybės 1917-1920 m.
PO vyčių kuopai $100. para- kovas ir nepriklausomos Lietupi ios chorui $75. Laisvės:
Varpo radijui S30, Rrockfo.! vos «.wenim« pirmu,.mus ",riuS.
no aukšt. mokyklai užsaky-! Knyga gaunama Keleivy, Bar
ta Encvdopedia I.ituanica 1 bininke. Drauge ir pas kitus
$90. ir kt. *
knygų platintojus. Kaina £5.00.
P. J.

Savo amžiaus sukaktimi
Dariaus - Girėno sukaktis
be si d ž i augd a m as.
siunčiu bus paminėta liepos 14 d.
j
Keleiviui $87 dovana ir lin
I
kiu. kad jis dar ilgiau gy
Beveik kiekviename susia į
ventu.
1 linkime priimama naujų na
. .
rių.
Šiame
susirinkime
pi
Su aukšta pagarba
Jonas Bartašius

įimtas naujas narvs
lauskas

indsoi, Conn.
Nuoširdžiai dėkojam ger.!
biamam Jonui Bartasiui- už;
tokią didelę auką 11 lindime J
jam
sveikam sulaukti 100 ir į1
1
daugiau metų.
‘

Keleivio redakcija

HARTFORD. CONN.

‘Suėjus i vidų ir po tmmšeirpmin’ ei už valgi moLaukiame silkių pietų
po pokalbio apie ke.lionę“, kčiom $2.50 savaitei, o už
P3>3koja Jonas Baitasiu?,,
ck<^binin olovima
Žiemos, kurios kaip ir ne“paklausiau šeimininkus, ar j
mčneriui. T-ova buvo tik
t buvo. rentriniai jau baigiasi.
bus galima pas juos apsisto- ,.o:
i...; V;AT1QC
. T
.
t;*> Petkom,,
r-o i
n
kai 'Jenas a - Jau įr/mu-stvie p-razus V asa-!
tl
kad ,•jie s’Hnrna nn BOa-s
in vintą
1 z? •
'luneumJ
- .
.Pastebėjau,
...
r,.tas ii jo
vielą r,• o JG-sios
’s. tt
K^vo
zvilgtereio vienas 1 antra• . . ,
4
- v- • 1
n .
• • , - , , auuguniavo.
14
buvo tradicine Kaziuko
Bet seimininke tarė: Gerai,!
....
..
.
I
-t„: v- ••
1 x
.
muge. kūno ie matėme ir p-a.,
geiai. Tai
busi
jau 1,
ketvirta
Pasiskaitvti . tm'ėiome
net Imome
i--*.
• •
• 1 •
T-i
■
•
'
, .,
'
.
įsigyti visokiu ^raziu!
nota. Isifirasinęs
klausiu:
, 5 laikraščjn<
,u ‘ar
ame
,
* ir
• skaučių
1
T
'
, '
.
iič.-u
i ir Ke- ?kautu
išdirbiniu.•1
lai cna pas tamstas įnamiai j leivi. Mėgdavau lankvti su-į
sunumeruoti norom? Šeimi- sirinklmus skaityti visokiu.
Dabar laukiam silkių pierunke vėl tarškiai atsake: cakramu karmas, istoiau i p, kuriuos balandžio 1 d
Kai gausi sau ilgaplauke. ST A. Snmaurtu s-ga. Tė^’- ! vaL por)iet Lietuviu klube:
nebebus, nes , R
nes
Mylėtoju draugiia
ir kt.
kt. ' rpngia SI A 124 kuopa. Ju'
,tau, čia vietos
,
ės Mylėtojų
draugiją ir
“jonas^atvTko. mokėdJ
1919 m. pabaigoje atvy- da,vviai viso°™* būdavo
natenkinti. Ne kitaip bus ir
mas kalvio ir medžio darbo; kau Į Hartfordą, čia 1920
šiemet. Tad iki pasimatymo
amatus, bet nemokančiam m. vedžiau Oną Pupikaitę,
silkių pietuose.
, anglų kalbos reikėjo grieb- su kuria laimingai išgyveLuckienė
i nau ilgiau nei 50 metų.
tis bet kokio darbo.

NAZARETO MALŪNAS

JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS

“KELEIVIO“

/

1 9 7 3

METU

*

Kalendorius
Jį redagavo

Stasys

Michelsonas

Kalendoriaus kaina

M.ČAPKAUSKAS
NEGIPDFTA-NERECČTA KVYGA JAU IŠfJO IŠ SPAUDOS
UŽ $ 3.75 GAUNAMA ŠIUO ADRESU:
M ČATK-CSKAS, 854-39TH AVĖ, IASALLE, 9, CANADA

tik $1.50

“Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra encikloi pedija — visokių gražių. Įaon.ių ir naudingų skaitinių šal1 linis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėli.ikite
i: užsisakyti.
Pinigus
siuskite šiuo adresu:
J*.
V
o
į

KELEIVIS

636 E. Broadv av
So. Boston. Mass. 02'27

Nr. 12, 1973 m. kovo 20 d.

Mlapis ketvirtai

-. T..?.’
: mienei ir jos talkininkėms,
' loterijos tvarkytojoms V. ir
Trys ir viena, Janinos Ga
JAV LB Krašto Valdyba, norėdama palengvinti mū- D. šetikaitėms ir visiems mi
ONA
lūnės atsiminimai apie rašy
sų chorų ir jų vadovų dari? 4, ryžtasi išteisti stambesni lie-i nėjimo dai} .iams.
tojus G. Petkevičiūtę, Bali
Ituviškų liaudies ir kompozitorių sukurtų dainų rinkinį.Minėjimas buvo baigtas
Sruogą, Jurgi Sa\ irki i)- Juo
Tuo reikalu buvo spaudoje rašyta ir kreiptasi Į visus mu-j Lietuvos himnu.
- IifipiĮflffdnfrfUr
zą švaistą, 171 psl.. kaina
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
zikus-kompozitorius siųsti savo dainų kūrinius muz. Jonui
,
• »» HriuulHLni.
$3.00.
Zdaniui. 301 Troupe St., Hot Springs. Ark. 71901.
klausomybės kovų dalyviai.
1
Sunkiausiu ke’.iu, roma
J.
Zdaniui
pavestas
dainų
surinkimo,
sutvarkymo
ir
'
savanoriai
kfrėjai
ir
organiMolėtiečių skundas
V. Žemkalnis, kuriam ne
nas. parašė Jurgis Gliaudą,
251 psl., kieti viršeliai, kai
seniai sukako 80 metų am spaudai pamosimo darbas jau pradėtas. Yra sudaryta; zacijų atstovai buvo susoLietuvos Kataliku Bažny žiaus. dabar yra Kultūros dainų atrinkimo komisija iš muzikų Br. Budriūno, St. Gai- i dinti pirmose eilėse ir jiems
na $5.00.
čios kronika nr. 2 paskelbė ministerijos Paminklų kon levičiaus, pr of. VI. Jakubėno ir Alf. Mikulskio. Komisi prisegta no gėlytę.
Brolio Mykolo gatvė, ro
P.P.
190 molėtiečių pareiškimą. servavimo instituto vyriau jai jau išsiųsta keliolika dainų apsprendimui.
manas, parašė Eduardas
1972 m. balandžio mėnesio sias specialistas. Prieš ko
• Cinzas, 303 psl.. kieti viršeKrašto Valdybos ankstesni atsišaukimą Į muzikuspradžioje pasiųstą Sovietų munistams antrą kartą užARGENTINA
I liai. kaina $6.00.
kompozitorius
papildydamas,
muz.
J.
Zdanius
praneša:
S-gos vyriusybei. Jame pra plūstant Lietuvą, jis buvo
i
Kiauros rieškučios, romaa) Leidinyje bus spausdinami kūriniai tik chorams
Pirmoji
solistės
ilgo
groj
na?
, parašė Antanas Musteišoma leisti eiti pareigas jų pasitraukęs i Vokietiją, po
Lietuvių Balsui“ 45 metai
(mišriems,
vyrų.
moterų,
vaikų).
jimo
plokštelė
jau
išleista.
;
kis
959 psI kaina $4 50
parapijoj kun. Šeškevičiui. karo išvyko i Australiją, o iš
b) Vaikams dainos rašytinos dviems balsams, nors
„Argentinos Lietuvių BalVisos dainos įdainuotos
Palikimas, poeto Fausto
kuris už vaikų mokymą ti ten prieš keliolika metų su lengviau „Įkandamos“ gali būti trims ar net kekuriems
sas“ sausio 4 d. laidoje rašo. į lietuviškai.
Kiršos iki šiol niekur nekėjimo tiesų buvo nubaustas grįžo i Lietuvą.
balsams.
kad šiemet jam sukanka 45
Plokštelės kaina pas pla- spausdinti eilėraščiai, jo už
kalėti ir tą bausmę jau atli
c)
Aktualiausia
leidiniui
medžiaga
būtų
ne
per
sun

400,000 dainų
mėtai. ,
tintojus $6.00.
• rašai Įvairiais klausimais ir
ko: paleisti iš kalėjimo ūžtą
kūs,
ne
per
ilgi
giedrios
bei
ryžtingos
nuotaikos
kūriniai.
Užsakant su persiunti- kt., 318 pusianių knyga ku
pati nubaustus kitus du ku
Tame pačiame numeryje
Vilniuje
išleista
Vandos
d)
Labai
pageidautina
nestambios
apimties
kantata
rią spaudai paruošė Stasys
mu $6.75.
nigus; netrukdyti kunigams
rašoma :
1
Misevičienės 340 psl. knyga mišriam chorui ir smulkesnės apimties — vaikų chorui.
i Santvarai Kama $6.00.
bažnyčioje mokyti vaikus ti „Darbo dainos. Kalendori
Per daugiau
kaip
40
meį
Les Enterprises
a
.
•
•
•
—
•
'
•
—
*
e)
Specifiniai
bažnytiniai
kūriniai
leidinyje
nebus
Aidai ir šešėliai, premi
kėjimo tiesų; netrukdyti ku nių apeigų dainos“. Tai pir
tų Argentinoje gimė ir mirė
BELLE
ARTI
Engr.
juotas romanas, parašė Va
talpinami, tačiau gera ir efektinga malda už tėvynę yra apie 25 periodiniai ir nepe-t
nigų seminaiijon priimti vi
mas iš numatyto „Lietuviu labai pageidaujama.
sus norinčius.
riodiniai leidiniai lietuvis- Į P.O.Box 122, LaSalle 650, cys Kavab'ūnas, 234 psl..
liaudies dainų katalogo“ lei
kaina $5.00.
Que., Canada
■
Pasistenkime, kad šiame leidinyje būtų atstovaujama kais pavadinimais”
dinys.
Atsakymo iki šiol negavo.
visų išeivijos lietuvių muzikų kūryba. Tuo būdu jis būtų
„Dabartiniu laiku Pietų
Iš
minėtos
knygos
Įžan

tartum
mūsų
chorinės
literatūros
antologija.
»
i
Amerikoje,
apart Argenti- •
Tardo mokinius
gos sužinome, kad viso labo
ROČKAI
tLB krašto 17
u 1 dar
1 1kartą
4.1kreipiasi
•••••„
„i i nos Lietuviu Balso, Argenti-Į
Valdyba
, visus __
muzi-j
h. »
,
400,000
T minėta
• - ' tz
-i apra-!i bus
Jau
Kronika
, . , susisteminta
kus-kompozitonus, prasydama šiam rinkiniui nepasyks- Urugvajuje Darbas ir 'ži-’
i
.
,
t- * namu
so, kaip 19/1 m. gruodžio
Sunkiausia keliu,
i'omatėti savo turimų dainų, arba jas specialiai parašyti (kur nios, Brazilijoje Mūsų Lie-;
17 d. buvo tardomi Avilių
Darbo dainų esą 20.144 galima, pridedant akompanimentą). Kūrinius siųsti muz. tuva, Venecueloje Venecue- TRYS IR VIENA, Janinos i nas, parašė Jurgis Gliaudą,
(Zarasų rajono) aštuonme variantai, iš jų £4.034 užrašy J. Zdaniui iki gegužės 1 d. ir su juo tartis visais muziki ! los Lietuvis“.
j Narūnės atsiminimai apie-251-psl., kieti viršeliai kaitės mokyklos mokiniai.
rašytojus Gabrielę Petkevi-i na $5.00.
ti su melodijomis. Jie sudaro niais ir rankraščių reikalais. Chorų vadovai yra prašom;
; čiūtę, Bali Sruogą, Jurgį J Kiauros rieškučios, romaLAWRENCE, MASS.
909 atskirus savarankius jam nedelsiant siųsti savo pageidavimus ir komentarus.
Pamokų metu atvvko tar I darbo dainų tipus.
1 Sa vickį ir Juozą Švaistą ,171< nas, parašė Antanas MusteiTaip pat pageidaujama, kad chorai ir jų vadovai sa
dytojas ir policijos atstovas į
1 pis., kaina $3.00.
! kis, 259 psl., kaina $4.50.
Pataisome klaidą
vo
pageidavimus
bei
pasiūlymus
techniškais
leidinio
reiir tardė 4 mokinius.
Jiems
|
I
Brolio Mykolo gatvė. 1 O.... .
Kalendoriniu apeigų dai-j
- .
. .
„
buvo duodami klausimai; ar nu esama 3 526 iš jų su me-! kalais netrukus pareikštų jo administratoriui V. Saleiūnui,
JAUNYSTĖS ATSIMINI- manas, parašė Eduardas
Praeitame numery Vasa
MAI,
Vlado Požėlos, 335 Cinzas, 303 psl.. kieti virše
klebonas rengė niimaiaiko- io(jijomis
užrašyta'
1,090.;
418
Main
St.,
Delran,
N.J.
08075.
rio 16 minėjimo aprašyme
is užrašyta
muniiai. kiek laiko mokė. ar Jos sudaro 67 tipus.
JAV LB Krašto Valdyba
pasakyta, kad iškilmingas Ps^* kieti viršeliai, kaina — liai. kaina $6.00.
davė katekizma. ar davė,
Vvtautas Alantas, AMŽI
susirinkimas buvo Šv. Pran-; $4-00.
maldaknygę, ką kalbėjo kle- _ Nėra vinių, koštuvų, sietelių
ciškaus parapijos salėje, o!
NAS LIETUVIS. 1 dalis, 412
bonas?
j
i
turėjo būti parašyta: „LieMES VALDYSIM PA- psl., kaina minkštais viršei
I maskvinio komunizmo ST. CATHARINES, ONT. dirbusiems K. Bogušiui, K. i tuviu katalikų tautinės pa- SAUM> parašė L. Dovyde-«liais $4.50, kietais — $5.00.
Vilbikaičiui ii J. Lelevičiui,
•• -aUie**
. nas, į tomas 953 pSjn to-j To paties romano II dalis,
Vaikai buvo tardomi; rojų vedamoje Lietuvoje lei-'
Vasario Šešioliktoji
bilietų pardavėjui A. Panų-,
į mas248 psl. Kiekvieno tomo! 414 psl., kaina minkštais
maždaug apie po valandą. ! džiama „Tiesa“ skundžiasi,
miui. šeimini ūkei P. PolgriUž klaidą atsiprašome. ’ kaina $4.00.
j viršeliais $6.00, kietais —
kad —
1
’
1 Lietuvos nepriklausomyKiti mokiniai buvo tardo
i $6.50.
nėra stambiųjų pašarų bės paskelbimo 55 metų sumi klasėje. Tardytojas ant
Vytautas Alantas, ŠVEN
lentos parašė „ Zarazu raio-Į smulkintuvų. Senosios siloso kakti mes minėjome šitaip.
TARAGIS, istorinis roma
Ta proga prie miesto sano prokurorui“, o mokiniai kapoklės, kurios, beje. mum
nas, I dalis. 405 psl., kaina
turėjo parašyti, kiek kartų puikiai tarnavo, susidėvėjo“, vivaldybės rūmų 3 dienas
minkštais viršeliais $5.00.
, plevėsavo Lietuvos trispalėjo pas kleboną, kas ir kaip j
PRANEŠIMAS
J. Kralikauskas,
VAIŠ
juos mokė tikėjimo, ir pasi-1 ’T pienine turime pristaty- vė. Vasario 18 d. lietuvių
VILKAS, premijuotas ro
. f*
rašyti.
j ti švarų pieną, bet niekur koplyčioj buvo iškilmingos
dolerio kurso pakeitimo reikalu
manas, 234 psl.. kaina $4.50
| negauname koštuvams šie- ’ pamaldos už žuvusius laisBrčkšmes našta, romanas,
Kitą diena motinos atėjo’, telių“...
įves kovotojus. Jos buvo
parašė Jurgis Gliaudą, 384
Skelbiame oficialiai apskaičiuotą ir nustatytą
i mokvklą skustis dėl vaiku j
.
.baigtos Lietuvos himnu. Po
psl.. kaina $6.00.
dolerio kursą
tardymo. Kai kurie vaikai* ”Nėt gėda sakyti, kad že--pamaldų prie Laisvės paPranas Naujokaitis, PAtaip buvę išgąsdinti, kad į nrės ūki aptarnaujančios or-; minklo padėta puokštė gė! S1SĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ,
$ 1.35 už rublį
nakti neęalėie
i ganizacijos — rajkoopsą-i jju Cia žodi tarė savanoris
galėję užmigti.
i! 232Jurgis
psl., kaina $4.00.
į jungoje, veterinanneje vais- Steponas Uibinas.
Gliaudą, BRĖKŠPODAROGIFTS, INC.— yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, gaunanti VNESHPOSYLApdovanojo V. Žemkalnį : tinėie negalima gauti, paSvarbiausia minėjimo da
i MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
TORGo kvotas automobiliams specialiomis dolerio kainomis:
; vyzdžiui, žirkliu gyvuliu nu- lis buvo vasario 17 d. vakana $6.00.
Arch. Vytautui Žemkal meravimui. šukų karvėms 4 re
Birutė Kemėžaitė, SU
niui suteiktas nusipelniusio šukuoti. Nežinome, kada iri į saje sunešu 4 vėliavas.
DIEV.' AŠ IŠEINU..., 29|4
ZHIGULI VAZ 2101
$35S
architekto garbės vardas.
kas parūpins pasagvinių“. rb apylinkės pirm. K. Šu
psl., kaina $4.50.
,
MOSKVICH 412 IE
$3570.00
_i kienė pasveikino visus dalvPragaro vyresnysis,
pre
i vius. tėv. J. Liauba. O.F.M.,
MOSKVICH 108 IE
$3285.00
mijuotas romanas, parašė
PAAŠTRĖJO KOVA PRIEŠ „SAMIZDAT“
1 sukalbėjo invokaciją, sveVytautas Vtdertas, 273 psl.,
ZAPOROZIIETS ZAZ 068 $2250.00
J čias iš Toronto V. Taseckas
kaina $5.00.
dienos Theirint viso to, sausio, kovo ir | pasakė gražią kalbą.
Vasario 20 dienos
Alpis, romanas, autorius
PODAROGIFTS, INC.__ .vra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti dovaninius certifiWashington Post išspausdi-j gegužės mėn. išėjo Kronikos 1 Meninę programą atliko
Kazys
Karpius, 227 psl., kai
katus per VNESHPOSYLTORGą be jokiu tarpininku, banku ir t.t.
no įdomų Murray Seagerio i 23. 24 ir 25 laidos, aprašv- A. Pakalniškytė. Ji dar jauna $5.00.
PODAROGIFTS. INC.— yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima užsakymus
straipsni '’Soviets Ham-j damos KGB akciją, paduo- na, bet turinti aiškių duome
Rezistencija,
romanas,
string Dissident Publica-' dant agentų ir jų aukų pa- nų siekti tų dainos meno
PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES — SPECIALIOS
parašė R. SpaHs, 429 psl.,
tion“ (Sovietai pakerta šak.i vardes.
aukštumu, i kurias yra paki
PIRMENYBĖS PAŽYMĖJIMAMS, kiekviena.^ po $2.60, ir pi įstato
kietais viršeliais, kaina —
nis disidentu leidiniui) ku-;
lusi L. Šukytė. Be jos. pui
šituos užsakymus tiesioginiai per VNESHPOSYLTORGą aukštos
$6.00.
ris duoda išsamu vaizdą apie
Po prezidento Nixono vi kiai pasirodė S. Zubrickiekokybės prekėms, gaunamoms specialiose krautuvėse ir prekių
Anatolijus Kairys, IŠTI
paaštt’ėjusią KGB kovą zito Maskvoje kova su „sam- nės ir N. Gverzdytės vado
KIMOJI
ŽOLĖ, 254 psl. ros
sandėliuose daugelyje didesniu miestu LIETUVOJE ir SSSR.
prieš pogrindžio "samizdat“! izdat“ dar labiau paaštrėjo, vaujami Nemuno mažesnie! manas, kainą 85.00.
P9j)\ROGIFTS jyp gauna iš \ NESIIPOS5 LTORGo pranešimą apie kiekvieno i!/..'-al<yspaudą. Pogrindžio šaltiniai! Buvo areštuotas Piotr Jakir. ii ir didesnieji šokėjai.
Į
Andrius Valuckas,
NEmo
Įvykdymą
ir
painformuoja
siuntėją.
prane-a, kad. esą. 1971 m. i garsaus Raudonosios armiPirm. K. Šukienė nuošir
' MUNO SŪNŪS. II romas,
gruodžio pabaigoje Sovietų! jos generolo, nužudyto per džiai padėkojo solistei A.
t 428 psl , kaina $4.00.
PODAROGIFTS, INC.__ .v,‘i VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiuntimo Įro
Sąjungos KP Centro Komi Stalino „čistkas“, sūnus. Pakalniškytei, šokių vado
Andrius Valuckas
NE
dymus, atitinkančius jos susitarimą su VNESIH'OS^ LTOLGu.
tetas Įsakė KGB sutriuškinti Kronikos 26 laida su Jakiro vėms St. Zubrickienei ir N.
MUNO SŪN ŪS, m na nas iš
pogrindžio spaudą, ypačiai arešto aprašymu pasirodė Gverzdvtei (jom buvo įteik
suvalkiečių ūkininkų sukili
Globė Parcel Service. Ine., 72.3 VValnut St.. Philadelphia. Pa 19106
„Einamųjų įvykių Kroniką“. liepos - rugsėjo laidoje.
ia po geliu puokštę), paskai
mo 1935 m., I tomas, 2S0
Cosmos I’arcels Express Corp.. 488 Madison Avė. New York, N.
Kraių. apklausinėjimų iri
tininkui V. įaseckui, bare
psl.. kaina $3.00.
Y. 10022
suėmimų banga prasidėjo' Kaip paprastai, toje laidoAloyzas Baronas, PAVAPaekage Espress & Travel Agenevy 1776 Broadway. New York,
1972 m. sausio mėn. ir nu- je taip pat buvo duoti apra; SARIO LIETUS, 261 psl.,
N.Y.10019
siautė viena." nuo kito taip šymai areštų ir teismu Uk
' kaina minkštais viršeliais
toli esančius miestus, kaip rainoje, Lietuvoje, žydų pa metų gale, nepasirodė. Kai
Arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą
J $2.59, kietais $3.75.
Lvovą Ukrainoje. Novosi stangų. išemigruoti Į Izraelį kurie pogrindžio šaltiniai
Agonija, romanas, antra
daro užuominas, kad Kro
birską Sibire ir Vilnių Lie ir pan.
laida, parašė J. Gliaudą. 406
spausdinimas turės
į nikos
----- ------------------------ bū" :
tuvoje. Įtariamųjų pogiin-j
psl., kaina $5.00.
27-ji laida pasirodė lap-!^ sustabdyta- kuriam laikui.;
džio spaudos veikėjų ir su
Vėjas lekia lyguma, romą.
elias savaites' "Kova yra baisiai nelygi“.!
jais ryšius turinčiu užsienie kričio mėnv kelia
nas.
parašė Aloyzas Baro240 FIFTH AVĖ (tarp 27 ir 28 g-vės) NEVV YORK, N.Y.
čių sekimas buvo sustipnn- pavėlavusi, mažesnės ap_ sako pogrindžio šaltiniai,
j nas. kaina $4.00.
tas. Pagal pogrindžio šalti- imties ne?i: paprastai, kas ”Mūsų yra tiek nedaug, ir
10001
D. Nendrė, AIDAS TARP
nius, kai kurie samizdato! liudijo, kad KGB akcija bu- mes negalime kovoti prieš
TEL.: (212) 685-4537
1I DANGORAIŽIŲ romanas,
veikėjai buvę suimti. ’()et v° dalinai sėkminga. 28-ji tokį aparatą kaip KGB.
365 psL, kaina $’.
(E).
I

Ką tik gaveme

CHORAMS DAINŲ RINKIMO REIKALU

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI
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Pasikalbėjimas '
Maikio sa Tęva

Poslapis penktai

. KELEIYIS. SO. BOSTON

tas U-‘ts Istorikas ra-, |jet Aivai permainai Įvykus, dauVis dėlto yra skirtumas, .
dėl tos smulkmenos ir neso;
Konstantinas
įsakė valsty gelis manė, kad jau laukimo diepaminėjau. Bombų sprogi- kai pati užsirakini ir kai ta lx?s pinigais pastatyti bažnyčias, nos pasibaigė ir kad imperato.
kurios persekiojimo laikais bu- riaus atsiverumu buvo įkufta
nėjimas arklius tikrai išgąs-, ve užrakina.
vo sutikintos. Jis padovanojo ant žemėg ,auk?arnoji Dievo Kadino. tėve. ir jie leidosi bėg-!
daugeli akrų žemes rf pijstaty- ralvstė vienas istorikas> raiy.
ti, bet aikštėss gale stovėjo
, I' .
„ L• < „ „,
d?\ f/ 1
^ny' dami‘* aPie tu<* klykus, sako:
Uja lMEVO KARALYSTĖS ŽINIOS cių Kriksciomsio klierikai buvo
..Rai jįe stai
buV()
,iuo.
su bomba bol šėrikas Bačuia
paliuosuoti nuo taksų ir pasida suoti nuo persekiojimų ir nebu
Kuprašvili. ir jis metė bom-!
rė valdininkais. Net ir su pasau vo skaitomi |>asaulio išmatomis,
Tęsinys 12.
bą arkliam po kojų. Sužeis-J
liečiais buvo maloningai apsiei- jau Dievo Karalystė atėjo. ImLAIMIMAS DIEVO
I narna.
buvo periamos
dedamos , tuojau
ima Dovanos ouyo
auksmaS. kad
ti arkliai suklupo. Tuo tarpu
tuoiau pasigirdo
pasigirdo ššauksmas,
kad
prie
dovanų
ir
privilegijos
prie
rie
buvo
laikomas
niato_
kitas bolševikas Čibriašvili
KARALYSTĖS
primilegijų. buvo viešai skelbia- muoju pįeVo atstovu ir piktųjų
pagrobė iš vežimo maišą su Žmonės turi labai mažai kant ma
,a ir piginama mesti šalin savo
naikintoju kai Velnias dar
pinigais ir nusinešė i sutar rybės. ir dėl to laikas nuo taiko senovinius prietarus ir priimti tebebuvo viešpataujančiu kuni
ta vietą; taip grobis buvo iš-i atsiranda tokių kurie nenori 'tiesą' “.
gaikščiu“.
Valstybės kaštais Krikščio
.m/m************************* Ulbėtas. Vėliau pinigai bu“u.t
nims buvo įteikiamos pilnos
Kas domitės Tiesa, mes privo išgabenti užsienin ir per i ie manė. Kad jiems pavyko 1- Šventojo Rašto kopijos, kurios siųsim veltui spaudos. Kreipkiklausimas, tėve. ir skatina
duoti bolševikų centro ko steigti Karalystę. Apie tokius pirmesniais persekiojimų laikais tės šiuo adresu :
ieškoti atsakymo, lr todėl
Povilas šitokiais žodžiais: buvo sunaikintos. Per daugiau
mitetui. kuriame juos priė įašė
Lithuanian Bible Students,
"Jūs jau esate sotūs, jau pralo- kaip tris šimtus metų bažnyčia
minėtas žurnalas sudarė
212 E. .'ird Street.
mė Leninas, Krasinas ir
be mūsų viešpataujate“. buvo iškentėjusi žiauriausius ir
mokslinę ekspediciją su pa Bogdanovas. Tai buvo 1905; bote,
Spring
Valley. III. 61362.
Tolesni Povilo
žodžiai aiškiai mirtingus persekiojimus. Bet i
tyrusiu medicinos ekspertu, metu revoliucijos laikotar ’ parotlo. kad jis suprato, kad dar dabar dalykai virto visai kitaip.
(Skelbimas)
kad atsakymo ' paieškotu
pis. kada caro valdžia buvo nebuvo laikas kaialiauti. dėl to
aukštuose kalnuose, kur plėšiama visokiais būdais: jis dar pasakė: “Kad gi ir vieškad ir mes \iešpažmonės susilaukia 100 metu; Į buvo plėšiami monopoliai.’palautėmėte.
- ! Kor.
tautumėm su jumis*
su geru kaupu. Ir tas eksper geležinkeliu kasos, pašto i-Į4:8tas, d-ras Leaf, savo tyrimų staigos ir valstybiniai ban Ražnvčios išlinkimo ir Evan
raportą jau paskelbė, pažy kai. Tokie veiksmai buvo gelijos skelbimo gadynėje trijų
mėdamas savo pastabas ir i vadinami ”ekspropriacija“ Viešpaties pasekėju jiareiga bu
vo ne karaliauti, liet kentėti. Jų
išvadas. Ateitis;gal parodys..o v-)iau ..palti2'ani<u kanr pagarbinimas
ir išaukštinimus
kiek jo surinkti duomenys
,e- va,()žja Liet„voje bu turėjo ateiti tik po Kristaus ant
yra pagristi, bet tuo tarpu; v<( atsi,.a(Iusii, tokiuJ orga- rojo atėjimo ir jų prikėlimo iš
numirusių.
Niekur šventasis į
įdomu juos paskaityti.
nizacnu. kaip "Perkūnėlis“ Raštas neskelbia, kad Dievo '
„Giltinė“. kurios plėšikau- žmonės, tebūdami kūnuose, gali
— Nu. tai pasakyk, ką jis i davo ir dengdavo savo elge karaliauti su Kristumi. Apašta
lai ir kiti ankstyvos bažnyčios
surado?
si ” revoliucijos“ vardu nariai buvo atvirai persekioja—. Gerai,
tėve, štai kaiku
1 Prieš
. . .....................
.................
— tokius „revoliucionie
.v. „UUV....UV-: ™ ir visu tautų neapkenčiami. Į
ne jo Įspūdžiai 1S Gruzijos į rjius
us«
npt j,.
kaip kad Jėzus pranašavo apie*
“ ėmė net ir bolševiką .mos.
Pagoniškasis netikėlių iki- į
kalnu.
kovoti.
saulis paniekino ir atmetė Kris-j

h ejo

Keleivio

'
1
i
S
;

kalendorius

kaina $150

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA

STASYS MICHELSONAS

taus kryžių, ir dėl to tie. kurie 5
— Bet tu sakei, kad jis J
Čia, Maiki. man ceka- skelbė Kristaus vardą ir Jo Ka-1
buvo Kaukazo
,
ralyste.
ralystę. turėj<
turėjo kentėti išniekini
•• kalnuose.
iz i
.1 va istorija. Aie mes nutolom
“mą
"-y-ir persekiojimą.
— Gruzija vra Kaukazo
-- ±
i
* • ir- Stalinas
e* v
nU()
su simtamerlaks.
teve. 1menai
-• Kaukazo
Kai pagoniškasis karalius ,
ciais
gvventoiais, o aš ir a- Konstantinas
priėmė krikščiony-:
',ime‘
pie
mos
norėjau
pasiklausy>
ix>,
tuomet didžiumoje krikščio 1
— Ar tai tenai jis ir caro 4-7
J„
tbus?o
... i • •• _ i*liovėsi.
- • 313 •i
mų persekiojirras
ti. Tai kaip_ dabar
banka apiplėšė?
metais tasai valdovas pasirašė 1
nutarimą ”Nuo šio laiko. •
— Tenai, tėve.
—Apie šimtamečius žmo Į šitokį
kuris
nori
laikytis Krikščioniš— Nu tai pasakyk apie nes, tėve. galėsime pasikal j kos religijos,,
turi pilną laisvę
tai daugiau, jeigu žinai.
tai daryti niekieno netrukdo
bėti kitąkart.
— Žinau, tėve.
mas“.
i
-— Gal ir tu pats tenai bu-J — Nu, tai tuo tarpu tebū-1
vai?
na gudbai Maiki
— Ne, tėve, aš tuo laiku
VŽSAKYKITE TI’OJ!
GERIAUSIA
DOVANA
buvau Amerikoje.
MAIKIO IR TĖVO
— O kada tai atsitiko? '
J LIETUVĄ!
KRAITIS
— Tai atsitiko 1907 me
SPECIALŪS RUBLIŲ
tų birželio 26 dieną Tifliso!
CERTIFIKATAI
S. Jurkevich. Haverhill,
mieste, Erivanės aikšte <j.’
I
Už juos jūsų giminės Ra
— Sakyk toliau, toliau... ' Mass. — $6.00.

— Sveikas, tėve! Atrodai, nai. Tuo tikslu jis pasirinko
susirūpinęs.
j SovietųRusijos
Kaukazą.
— Darau rokundą sume-įPietų Amerikoj Andų kai
nės. Maiki.
į nūs ir Indijoj Karakoramc
— Kodėl?
! kalnus.
— Ir aš pats nežinau, ko-i — O kode* jis pasirinkt
dėl. Gal perilgai gyvenau, Kaukazą. Maiki? Ar tik ne
ar ką? Žinai, kad jau visi bus čia komunistų propa
seni mano frentai išmirė. ’ ganda, ką?
Jeigu Gabrielius dabar man i
užtriūbytų, tai jau nebūtų
— Ne, tėve, jis tik moks
kas nei paminklą man pa-, lininkas. jokia propagandr
statvtų.
! jam nerūpi. Kaukazą jis pa
— Apie mirti negalvok, j sirinko savo s'udijoms dė
tėve, tai ilgiau gyvensi.
i to, kad tenai yra daug senr
— O kaip tu rokuoji, kaip' žmonių. Ji? norėjo sužinot'
Po $3: J. Žarnai, Gibbs-'
ilgai žmogus Amerikoje ga- priežasti. kodėl jie gyveni'
— Apie 10-tą valandą ry to\vn. N.J., A. Banylis, Mia-i
Ii gyventi, jeigu armobilas tenai ilgiau, negu kitur?
to per aikštę važiavo veži
jo neužmuša?
i — O kaip su Lietuva mas. Iš visų pusių vežimą mi, Fla., V. Mickevich. Bal-j
— Tai daug priklauso nuo Maiki? Juk \isi žino, kat lydėjo ginkluoti kazokai. timore. Md., B. Mudėnas. Į
to. tėve. kaip gyvensi ir kiek Plungės paranijoi sveikiau Aikštė buvo nilna žmonių. Worcester. Mass., A. Bara-!
▲
*• nauskienė, No. Palm BeachJ
išgersi.
• sias oras. Kodėl jis nevažia Staiga i kazokų
būrį pradė Fla., J. Darzinskas, Mt. Cle-I
vo tenai? Aš būčiau galėjęs jo lėkti bombos. Sakoma,1
, , .
.
.
,
’,mens, Mich.. A. Kalashni-j
— Nu, tai išvirozyk, kai o ’jarn jr klumočium pabūti,
kad dvi pirmutines bombas kov> Hartford, Conn., J. Į
reikia gyventi ir po kiek
kasdien išgerti, kad giltine
— Bet
negirdėjau, tė metęs pats Stalinas Is viso, Galskis Chicago, Ilk. M.;
nepabarškintu i duris?
ve,
Plungės parapijoje sprogo astuonios bombos, j Katinienė Norwoo(i Mass. j
— Kaip gyventi, tėve. tai, žmonės gyventų po 100 me Tuo pačiu laiku aplink veži-; j Bakanavičius, Brome.!
Ima sproginėjo šautuvų ir re-' Que __
50,
d'^elis klausimas, labai di- įu_ Aš žinau, kad žemaičia’ volverių šūviai. Ugnis buvo į
delis. Ji tyrinėjo ir Harvar-į vra SVeiki ir drūti vvrai. ji<
do universiteto profesorius j smarkiai mušėsi su krvžiuo laikoma į kazokus. Aikštė} Po $1 50; E Tamašausištuštėjo. Publika, i.:pnp DePoit Mieh A
Aleksandras Leaf. rimtas čiais ir apsidirbo su kitai bematant
išbėgiojo. Aplink vežimą KubBas, Chieago, iii.. .ITuJ
medicinos autoritetas.
priešais, bet Žemaitija
— Tai gal ir man reikėtų, žemas kraštas, o tam dakta gulėjo nebegvvi 3 kazokai,} map? Montieal. Que.. A.
o 50 kazokų ir pasalinių Andriušienč. Easton, Pa., K. j
pas ji nueiti, ką‘
i rui rūpėjo aukštu kalnu gv žmonių raitėsi ir vaitojo su i jonušas? E(len, Ont, K. Gu-i
— Aš gabu tėvui pasaky- ventojai. Ar dabar bus aiš
-------------------keisti! dauskas. E. Chicago. Ind.J
ti jo
nuomone.
Kaip
minė ku?
za ,
v
a
I J. Ramonis. Los Angeles
jau. jis neseniai ši klausima
— Ne. Maiki. nelabai.
k%buv0 tome vez,-| Cal.. F. Zavist, Chicago, IH.,1
tvrinėio ir savo išvadas pa-j — Kodėl nelabai?
me, Malk!’
A Paulauskas, St Petei-srašė ilgame raporte, kuri iš
- Tuo režimu teve bu-, bu
F|a ,, Kum|)as. win
spausdino ^National GeoŠtai, Maiki kode’
v7at!!,"aro vaz!°.?. I,’1' nipeg, Munit.. J. Mortus.
praphic“ žurnalas. Aplamai, i •'jeigu žmonės gali gvvent ™
mra! is Tifliso pašto , Vals. Mexico
(
jo nuomonė tokia, kad žmo-j po 100 metu kažkur kamur tvbes banką.
|
gaus amžius daug priklauso} se. tai kodėl jie nedali tie’
Ar daug?
;
po
A. Sederas.J
nuo jo paties.
gvventi mūsų S3auboslone‘
— Buvo. rodos. 341,000 Warehouse Point, Conn., J.
1
—
Vot.
vot.
ta
aš
ir
noriu
Arba
Brooklyne?
Arba
či
rublių,
tėve.
' Biliūnas, Westhampton. N.
1 X
žinoti.
Vagoj? Arba Kanadoj? —
viska pagrobė Sta-; yy. Gudgis, Fort Johnson
Niekur!
Aš.
Maiki.
nekalbu
— Priklauso nuo to. tėve.
linas?
} N.Y., A. Yacobonis. Mahakaip žmosrus eliriasi. ka jis
‘”7' l-nrie
di.noy City. Pa., K. Geležinievalgo, kokioj anlinkoi arwe-j. a
^a.’]
Ne, tėve. kitas juos pa-j n£ Franklin. Mass., R. M.
na. ir paskui dar nuo to. ^'/ose ir mamose. Ale oairn globė, tačiau užpuolimas Yonaitis, VVorcester, Mass..
kaip lirai gyveno jo paties k,m
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Į, rūnėjo sužinoti, kain žmoKeleivio administracija
kia tokio amžiaus kitur9 šis ’vyki pasakyti trumpa? togaus gyvenimą veikia kaiį:

li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas
pat. kaip turint i00 dol.
Krautuvėje už tą sumą
galima pirkti prekių $
200. $300 ar net daugiau
vertės.
Rublių certifikatai gali
būti iškeisti paprastais
rubliais labai geru kursu
Pilnai garantuota ir
apdrausta.

Certifikatai pristatomi
Jūsų
giminių namus
maždaug per 3 savaites.
- Už specialųjį rubiį yra
imama $2.60.

Jokių primokėjimų!
Galite siųsti bet kokią
suma.

KAINOS DIDESNĖS
DĖL DOLERIO
NUPIGINIMO
Prašykite mūsų naujo
iliustruoto katalogo
UŽSAKYKITE DABAR
UŽSAKYKIT TIK PER
INTERTRADE
ENPRESSS ( ORP.
1 East 23rd Street
Eifth Eloor
New York, N.Y. 10010
Tel. 982-1530
LABAI SVARBU!
Al TOM 0B I LI Al
Tik trumpą laiką
Greitai pristatoma.

MOSKVITCH 112 IE
E\port m odei
Kaina
.... $3.570.00
M0SKV!T(H
108 IE
Kaina ... .. $3,285.00
ZHKiULI VAZ 2101

Kaina ......... $3.520.00
ZAPOROŽE i S ZAZ 968
Kaina .......... $2.250.00
Prašyki: mūs specialaus
biuletenio su automobilio
nuotraukomis.

BITAI
DĖVĖTI DRABl ŽIAI
Prašykite specialaus
b i ’u I e t e n i o !
Mes turime šito biznio 23
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

QS

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
įžymaus advokato. Seimo nario, mi
nistro Vlado Požėlos labai
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
gauti Keleivio administracijoje.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

,1

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga įsigyti visas 4
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
Dienojant, 464 psl.
Penktieji metai, 592 psl.

.f

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija
Sovietų Rusija, 369 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau.
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 190o m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek Įiraturtintų
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk.
las ir kt
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
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dovana
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KELEIVIS, SO. BOSTON

GAVOME RIBOTĄ SKAI

Teises patarimai

MOTERŲ SKYRIUS

■ Moteris Sovietų Sąjungoje

“NIDOS“

SIENINIO

’ NUPLĖŠIAMO

SU PASI-

ČIŲ

Kai kam gali atrodyti la- SKAITYMAIS KALENDObai keista, kad Amerikos RIAUS KA!NA $3.50.
m—ww».
moterys nenon lygių teisių
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at dingtono
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VYTAUTAS ALANTAS
Laiške reikia paūmėti, kad esate Keleivit sovietu motelis su tokiu so-; nes teises, negu vyrai, kurias
vietinės propagandos teigi-i prarastų Įgyvendinus v;
vadi-;
skaitytojau.
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mu
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namąją
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Klausimus prašome «festi
į tų moteris pasaulio grožio ir j čia yra įpareigotas savoj
adresu:
į madų kopėčiose yra žemiau-* žmonai duoti butą. maistą,
l)r. M. Šveikauskas. Attornev ai
ji šioje pakopoje, mažiau už- aprėdą, jo palikimo dalis
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nz,
nors
testamente
ir
nieko
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SVETUR, 697 psl. Joje
turi
laiPaveikslų iškabinėjimas ėjo galop. Dailininkės vyras
W. Roxbury, Mass. 02132
• ko ir daug daugiau darbo būtų užrašyta, vistiek tenka rašo A. Vaičiulaitis apie poVyžainis ir Draugijos V aldybos nariai Višakis ir Kaušpė
žmonai ir t.t. Tokios isskir- eziją. K, Keblys apie roma1
valandų negu vyras.
das darbavosi Lietuvių Namų salėje. Nois dar tebebuvo
Klausimas
Tad
maloniai prašau! Tyrimai yra parodę, kad tinos teisės abi lytis sulygi- ną. R.Šilbajoris apie novelę,
ankstyvas pavasaris, bet Įdienojus saulė pakaitindavo lyg
Tamstą patarti man. ar ver-j sovietų moteris, vidurkį i- nus ga.lėtų būti panaikintos. S. Santvaras apie drardaturv ašarą, ir pro atvirus langus vidun tvino šiltas, kone tvan
Mūsų mies’as yra Įsikūręs ta kreiptis Į kitą advokatą' mant, dirba mažiausia 40 Be to, tada gal moteris ir i giją. y. Kulbokas apie kritikus oras. Vienmarškiniai parodos rengėjai kartas nuo kar- Į tarp "dviejų didelių* * upių. ir ar ką nors būtų galima lai- valandų per savaitę fabrike kanuomenę mobilizuotų, ko ką, J. Girnius meta žvilgi
to prieidavo prie kampe stovinčio staliuko su Vyžainio 1972 m. vakarą Įvyko potvy mėti?
i nj j vjsa
literatūrą apla
kelių tiesime ar kolchozuo os visiškai nenori.
atsigabentu šaldytuvėliu ir, prasiplėšę skardinių dėžučių nis ir paupių gyventojams
I se ir, be to, dar 35 valandas
mai ir šio kūrybos laikotarviršelius, vėsindavosi šaltu alumi. Ypačiai prie staliuke padarė daug nuostolių. Ta
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tie sapaliai supras ir Įvertins? Gal tūlas atsiras gudrėles
bo susirinkime dalyvavo
Su savo advokatu reikėjo vyrai užima riaibų prižiuro- viešnios iš Now Rochelle A. da Daugirdaitė-Sruogienė,
nis, o visi kiti apie meną tiek teišmano, kiek kurmis apie bijos vyriausybės nustatė,
kiek padaryta nuostolių, irį pasibarti p. jei pasirašant toju ir ankstesnes administ41 4 ns’. daug paveikslu, ke
saulės šviesą. Tikriausiai dar atsiras ir kvailiūgu, kurie
Kazickienė su dukra -Jūrate, li žemėlapiai, tvirtai Įrišta.
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vadas dr P.
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tikras, kad prikelti senąją meilę jam tikrai pavyks.
už potvynio nuostolius. ToRimai ir Nerimai, Vaiž’• t žino’ kad tikru atst0VV m<Hti moteriškumo, susilyginti ira nio 55 psl. kaina $2.00.
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Sovietu nropaganda skel- kytupirmąkart? ši paskutinė mintis ji labiausiai džiugino ii Į ^toSu'^auJuž potvynk
tą ir vietoje įssiaiskinti, ar bia, kad 7^% gydytojų yra;
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kalbėta vien tik a_ ’ šąL J. JanusKio atsiminimai,
— Iza! — jis pasakė tyliai, atsistodamas prieš ją ii Į ži?°. marįužrnok®tutada vra blogiausiai atlyginama,, pie klubo dešimtmečio pa-Į
l)sb’ ka>na ?2.00.
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t uz visus 1972 metus mokės mą, ar ne. Jei ne.
suimdamas uz alkumu.
čius (property taxes).
nePa, u,.; .
.
kaip ir nrekybos tarnautojų minėjimą. Jis ruošiamas ge-į
v
Ji nesipriešino, kaip ir tada rūsyje, baigusi tapyti jt
Dėl nekilnojamojo turto ar pradžios mokvklu moky-jgužės 19 d. ir bus pradėtas! .. Stepono Strazdo eilėraš.
portretą, ir stovėjo nuleidusi galvą, tačiau, kai jis norėj<
I)>-' kaina
Kreipiausi pas savo ad mokesčių (property taxes) į01*u kur taip pat dirba dau- • religiniu koncertu. Dar bus; ciai’
už smakro pakelti jos veidą, ji žengtelėjo atgal ir klausia vokatą. Jis atsisakė traukt' —-Tamstos advokatas visai gjai1«;a moterų.
iir klubo narių dailininkių į
apysaka vaikam,
mai žiūrėjo i ji rimtomis akimis:
miestą teisman. Jis tik sakė eisingai Tamstą _painforTokia laime davė Sovietų[ Lijolės Židonytės ir DąlėJ Murklys,
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— Ką tai reiškia. Morkau?
130 psl., kaina $1.80.
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— Ką tai reiškia? — pakaltojo jis nustebęs. — Pa
«
tyri ir supratinga moteris klausia, ką tai reiškia! Tai reiš nio padarytų nuostolių ii kesčius nuo tos dienos, kai, komunistu partija.
Juodojo pasaulio sukiliA. L.
miestas
pasidarė
Tamstos
*
kia, kad aš tave myliu, visada mylėjau, kad labai nudžiu kad miestas man turės grą
; mas, parašė Stasys MichelMOTERŲ TEISIŲ
gau vėl tave sutikęs, — ir jis norėjo vėl ją apkabintų bt 'inti miestui sumokėtus ne nekilnojamojo turto savi-į
onas. 127 psl., kaina $2.00.
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—
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par

ji nesileido ir žiūrėjo i ji ne tiek nustebusi ir susijaudinu, ulnojamojo turto mokės davimo dienos. Nemanau, ĮSTATYMAS PAVOJUJE
ius (property taxes) nuč
TESTAiffENTA/L Tikra teisybė apie Sovietų
si, kiek susidomėjusi.
kad kitas miesto advokatas.
lirkimo datos.
; Sąjungą (parašė J. Januš-1 11 Kongresas yra priėmęs.
?aklu ar norėtų si reikalą konstitucijos pakeitjmą> kui kis), 96 psl., kaina 50 centų.
— Palauk, — tarė ji. —tu mane myli ir visada mylė
įsigykite
teisininko
P.
Šule
!
Kreipiausi i miesto virsi vėl svarstyti iš naujo.
ris numato vyrų ir moterų1
jai! Nuostabu! —Ji atsisėdo i foteli, užsidegė neskubė tinką (City Manager). Jis
Sovietu propaganda ne eisiu lygybę visose srityse,! Patengtą leidinį Kaip su- į Kunigų celibatas, paiase
dama cigaretę, tarsi pasiruošdama ilgesniam pokalbiui. - ako. kad miesto vadovybė šykšti liaupsinti laiminga bet jis Įsigalioti tegali tik tatestamentai“. Tai la-! kun. Fox, 58 psl., kaina 25
Tai tikrai Įdomu, tikrai! Gal aš neturėčiau leisti tau api
aip nubalsavo ir jis nieke moters padėti Sovietų Są čia, jeigu jam pritars bent 38 bai naudinga informacijų > centai.
’egali padėti. Mano. advo- jungoje. Ji teigia, kad ta; valstijų seimeliai.
! knygelė norintiems sudaiy- į
tai kalbėti, bet...
vra
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visoms
valsty
■atas
pabarė
kreiptis
Į
kit?
— Tu stebiesi? — jis ’ja pertraukė.
Kol kas už Įstatymo pa ti testamentą. Ten yra ir tęs i Ar Luvo visuotinis tvanas,
bėms ir tauroms,-kaip reiki? keitimą pasisakė 28 valsti tamentų pavyzdžių. Jos kai- j C4 psL, kaina 25 centai.
niesto advokata.
— Stebėtis gal ir nesistebiu: gyvenime per daug vi;
na — $3.00!
.
. _
„ .
_
jos, o 10 — prieš. Dar lieka
ko mačiau...
Žemaites rastai kares me
12 valstijų. Jeigu iš jų dar 3 į
— J u to nelaukei?
! tu, 126 psl., kaina 50 centų.
— Man rodosi, Iza. kad tu aplamai stengiesi uždėt’ pasisakys prieš, tai bent
ŽEMĖLAPIAI i Ju°zas S,alin*5’ 32 pslšiais metais minėtas pakei-j UETU VOS
— Teisybę sakant, ne. Aš niekada negalvojau išm;
kaina 25 centai.
torą dažu sluoksnį ant mūsų praeities.
timas neįsigalios. Bet kiek-Į Turime iJemvos žemėla
runų kelti iš kapų. rodos, jau tau sakiau.
— Ne aš, o pats gyvenimas deda dažus ir dulkes. Me viena valstija dar turi 7 me-! pių — už 50 centų, už $2.50
Žalgirio mūšis, parašė dr.
— Mūsų meilę tu vadini numirėle?
įebe tie. kas buvome, Morkau: daug išgyvenome, sens tus laiko savo nuomonei pa-i < sulankstomas)
Daugirdaitė
- Sruogienė, 24
— O kaip tu ją kitaip pavadinsi?
elėjome. turime šeimas. Aš; jau baigiu ketvirtą dešimtį keisti.
! psl., kaina 50 centų.
— Sena meilė nerūdyja ir nemiršta.
' tu, tur būt, būsi gerokai Įkopęs i penktą dešimtį...
įdomu, kad Oklahoma pa
— Nekurstomas laužas visada užgęsta.
Socializmas ir religija, E.
— Užmiršk aritmetiką ir nedėliok ant svarstyklii keitimą atmetė dėl to, kadį
Im* it ir skaitvkir
— Laužas užgęsta, bet žarijos dar ilgai žėruoja p<
i Vanderveide, 24 psl., kaina
ž ir prieš! — pertraukė jis nekantriai. — Svarbiausia, k? ’r Biblija moterims nepripa-i
Kipro Bielinio
lenuose: reikia tik papustyti, ir jos vėl suliepsnos.
žistanti
Ivgių
teisių
su
vy-|
: 10 centu.
nes jaučiame! Kas, kad mes vedę ir turime šeimas? Šian
rais. o Nevada jį atmetė, j
knygą
’ien vedę. ryt galime būti laisvi! Jei tu galvosi tik apii
kai seimelio atstovė paprašė
Demokratinio socializmo
— Tu kalbi, kaip aistros pagautas jaunuolis. Morkai
ižtvaras. už užtvaru ir liksi!
TERORO IR VERGIJO.* ! pradai, (S Kairio Įvadas),
atmesti.
— ji šypsojosi, kažkaip nuolaidžiai ir motiniškai žiūrėd?
Pagarsėjusi savo aštriu
6-1 psl.. kaina 50 centų.
— Atrodo, kad tu mane nori išvaduoti iš šeimos neva
ma Į ji, lyg Į neklaužadą, padykusi vaikapalaikį. kuri
IMPERIJA SOVIETŲ
’
iežuviu
buvusio
generalinio
los! — pasakė ji žaismingai ir pridūrė rimtai: — Mar
. - . v
nori ją Įtikinti, kad jis galis prigydyti varlei išnarintą kr
RUSIJA
odos,
kad
tu
siūlai
man
skirtis
su
vvru
ar
ji
apgaudinėt?
i
prokuroro
Mitchellio
žmonai
Socialdemokratija ir ko
ją, ir ta jos nuolanki šypsena jį erzino neišpasakytai. —
JMartha yra taip pat griežta’ Joje smulkiai aprašyti munizmas (K. Kauskio), 47
Ar ne toks pat žiežula tu buvai ir anais laikais, atsime
to pakeitimo priešininkė.1 bolševikinio teroro sistema psk kaina 25 centai
(Bus daugiau)
ni? — Iza kalbėjo toliau. — Aš visada paskubomis turė
Aš piktinuosi tuo moterų tos vergų stovyklos, kuriose
davau malšinti tavo aistras. Žinai, mane visada stebim
(Ta
Tai ištrauka is Vytauto Alanto romano „Amžinasisj jaisvės bizniu. Lygios teisės kentėjo ir žuvo mūsų
Atskirai sudėjus, jų kaina
tavo dvilypumas: tu gali būti labai rimtas, bet gali būti i Lietuivis“, kuri galima gauti ir Keleivio administracijoje.4— mums jos
jos nereikalingos
nereikalingos! broliai, seserys, giminės ir $11.40. bet visos kartu par
tikras vėjo botagėlis...
Kaina $4.50.)
Tai kvailybė!“ sako Martha. draugai. Knygos kaina — duodamos už $2.
Advokatė dr. M. Šveikauskienė sutiko atsa- išspręsti moterų klausimą,
kyti į Keleivio skaitytoj? klausimus teisės,
q Ap agentūra paskelbė
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro1 savo korespondento Led-

Skaitykite
šias knygas

Ar meilė grįžta atpėdžiui?

F-

.75 centai.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 12, 1973 m. kovu žu d,

Eū'!apf«

************************************************* ,*************jf JAUNIMO KONKURSAS ^******************************************************************^

septintai

BOKIME VISUOMET JAUNI RYŽTINGI IR KIE-

r

(Vietinės žinios

Naujosios Anglijos PabalTAI TIKJ, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
EKSKURS1J0SI
LIETUVĄ
(tiečių draugija rengia pir
mąjį jaunųjų pabaltiečių
STEPONAS KAIRYS
instrumentalistų ir daininin-Į
16 dienų
i kų konkursą ir kviečia jame"
a i n a nuo $641.00
jaunus estų, latvių
PASISEKUSI TALENTŲ generacijos kartu maišėsi, dalyvauti
. ...
kartu linksminosi. Jaunimas ir lie.tu\U. *\*
muz*a.?J
liepos
gegužes 23
13
ALDRICII OIL COMPANY
POPIETĖ
• savo šviesia nuotaika ir kai-,tus lr ^“ln'nkus- 17'25
birželio 6
rugpiučio
S
turingu elgesiu darė tikrai i me.t5 amzlaus-_
.
birželio 27
rugsėjo
5
Valentina ir Steponas
SteP°naS gerą įspūdi. Ypač penketu-! K™kursa^ ,vyks s m. ge130 Safford Street
spalio
11
Minkai kasmet surengia va kas inešė dauą gyvinto dai-i f*2“ 5 <!' 9.etuvį« Plliecty
Wollaston, Mass. 02170
dinamąją Talentų popietę. v • r „
gruodžio 21
. šokiais,
. , . . ra- draugijos
saieįe,
So. bosto I
nais
lietuviškais
G
J
Tel. 472-2086
Sukviečia Įvairius menus . ,...................... .... .
. ne. Mass.
fJungtis prie grupių galima Bosi <» n e ar \ e u Y <> r k e
teliais.
įvairiomis
figūromis.
U.
,
.
,
,
,
mėgstančius ar bandančius
Kiekvienas konkurso daLietuvoje šios grupės praleis po 11 dienu. M.tsk\ojc arba
'»
jaunuolius ii duoda progos
Linkėtina Minkams ir toJ ,J7is ?ri..būti Paruošęs 20
Leningrade — 2 dienas ir Helsinkyje — 2 dienas.
J
jiems viešai pasirodyti sce liau sėkmingai tęsti lietuvis, i “'J
i
programą !
noje. Šįmet tokia popietė kos kultūros darbą.
GRUPĖJE
DALYVIŲ
SKAIČIUS
RIBOTYS
—
' kun0Je •vra bent vlenas tau'
buvo surengia kovo 11 d.
NESIVĖLUOKITE!
|
i tinis kūrinys apie 4 minučių
Šleivys
So. Bostono Lietuvių Pilie-]
! ilgumo. (Vietoj vieno ilges
čių d-jos salėje. į kurią atsi ,
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipk’tės Į X
nio tautinio kūrinio konkurApšildymo Įrengimai & APTARNAVIMAI
lankė apie pustrečio šimto į
Mūsų padėka
i so dalyvis gali paruošti keSouth Boston, Mass. 02127
|
žmonių.
Aliejaus kuras
i lis trumpesnius tautinius kūAliejaus degikliai
Kovo 11 d. seniausių
riniUs kurie sudėti užtruktu
Telefonas: 268-8764
}
5
Jaunų talentų nuo 5 iki 19 tyviškų radijo programų N. i apįe 4 minUtes atlikti).
Krosnys ir garo katilai
*■ • - 1___ t O . ,.• •
1 1 1• I r
393
West Broadvvay
|
metų amžiaus
buvo 18: pia Anglijoje
39 metų sukakties! Konkurso laimėm-^
Vandens šildytuvai
nistai 7, deklamatoriai 2, a- talentų popietėje ir ”Miss skiriamos trvs premijos. PirSavininkė. Aldona Adomonienė 5
Elektros tinklo Įrengimas
kordionistės 3, dainininkai j Lithua iia of N.E“ Patricijai1 moii — $150 00. antro ji
Dorchester — So. Boston — So. Shore
air fares subjeet to Governament approva!
|
bei dainininkės 4, šokėja 1 ir Tamošiūnaitei pagerbti, ba- Į $W0.0O irtrečioii — $50.00
1
smuikininkas 1.
liuje dovanas gavo už piani-, Daugiau informaciiu i’
Jt
nu skambinimą Veronika į registracijos formų galima
Didi pagalba tėvams, kad. Bizinkauskaitė iš Brockto-! gauti nas Vioieta Balčiūnie
I
neuždaro
vaikų
nuo
vin0 Vida
Bederytė
iš West-]
_suomenes.
T _ savo
11S
_
1
__
_
_
L_
—
,,
n
vą
Ir
_
_
« ne. 116 Snring St.. Apt.
• B-3.
'ii
Tokiu būdu auk \voodo ir Ramunė Bernotai- W<»st Ro\burv. Mass. 02132
♦ ! i Dažau ir Tauau
ORAITMMOAGENTŪRA
lėjami. jie ir užaugę gal ne teis Nashua, N.H.. Julija. Tek <617) 323-0774.
!
Atlieka įvairių rūšių
išnyks iš lietuviškosios vi Kazys, Richardas ir Danutė
♦I Ii Aamus iš lauko ir viduje.
Non'ntieii šiame konkur
draudimus
Lipdau popierius ir taisau
suomenės tarpo.
Grausliai iš Nashua. N.H.Jse dalyvauti, prašomi užsi•i visKą. aą pataisyti reikia,
Kreiptis senu adresu:
..
,
už dainavimą. Andrius Kri-, registruoji pas V. Balčiūniefaunoj u tik geriausią
I
I
Šia pioga ten ’a paiei ’sj j sjujęgnas jg Miltono už smui- ne iki balandžio 5 dienos.
medžiaga.
BRONIS KONTRIM
t
♦
ypatingą pabarbą Graus- l kavimą.
JONAS STARINSKAS
598 Broadway
♦
220 Sawin Hill Avė.
t
liams iš N.H.. kad jie taip
Drevinskiai Havajuose
Su. Boston, Mass. 02127
I
Dorchester, Mase.
«
puikiai sugebėjo išauklėti] Už šokius premijas gavo:!
«
Tei. AN 8-1761
ienos
1 6 ir 2 2
t
leL CO 5-5854
«
savo penkių asmenų atžaly-j u£ pensininkų polką — JuSo. Bostono Lietuvių Pi
«
I I
ną.^ Juk 19 m. duktė Julija, 1 jja garz jr Jonas Ūselis, už liečiu d-jos pirmininkas StaKa ina nuo $ 5 9 8. 1 0
t
<
trečio kurso studentė, nesi-j mamės ir papės polką—Flo-'sys ir Aldona Drevinskiai išt
Išvyksta iš Bostono ir New Y orko
didžiavo scenoje pasirodyti] rencija ir Jonas Tamošiūnai vyko atostogų į Havajus. Jie
t
«
salia savo h metų broliuko.! (gražuolės Patricijos tėvai),; vrįš po poros savaičių. Lint
Lankoma: Švedija
Norvegija
I
kuris traukė solo, iir kitų 8-į už jaunimo polką — Julija i kime jiems daug maloniu it
Danija
Suomija
o AV AITRAšT I S
(
12 m. amžiaus jaunuolių. į įr Kazimieras Grausliai (se- spūdžių.
I
»
Tai pavyzdys tiems, kurie: su0 įr brolis), už valsą —
Smulkesnių žinių ir registracijos reika1 i ?. • e’.pkites i tI
Streikuoja' Walpole
ūgrereję nebeprikviečiami ; Jane ir Kazys Navokauskai,
I)
FINNAIR, 20 Providence Street. Boston, Mass. 62116.
♦
sceną kad ;r rimtam reikatango — Danutė Grauslvkalėjimo sargai
t
lui
1 tė su Antanu Račkausku, už
Tel. (617) 482-4952.
_
' tvistą — Danutė ir Ričardas
Mass. kalėjimu vadovai;*
Talentų programa vyko Qraus]jai (sesuo ir brolis), taip "nu vado vavo“. kad di I
sklandžiai ir nebuvo ištęsta
—
cancž*
pride of
of ^candmavi«i
seand
delio Walpole kalėjimo kaKomisijos 5 išrinktieji gainformuoja skaitytojus apk pasaubnĮus :r lietuviškuosius
Laimėjimo dovanos teko liniai pradėjo patvs valdyti
įvykius. f<e<1a dau:; ir Įdomiu nuotraukų ir at-:i:;i pasisako
air
fares
subjeet
to
Governamenl
::ppr<)
’
.
nu'
vo premijas.. Nebuvo
Nebūto nu Marijonai Yalmokienei, Re- kalėiima o nebeiškente sarapie visos mūsų visuomeniniu- bei kuttūrinius klausimus.
skriausti ir Kiti: jie uz savo ginai Makaitifcnei> Eugenijai
atgisįkė eiti pareigas ir
Jame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukia
meną gavo dovaneles. Net, Paekauskienei bei Izidoriui paskelbė streiką.
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
sv-irhja problema.
tr jauniausiu - smulki-, Vasyiiūnui ir Genei Viltie-j Dabar kalėjimą iš lauko
ninkas Izidorius Vasvliunas, np;
!
.
,
..
’NF°KI KLAUSOM A LIETUVA“ yra dinamiška mūsų Iš
kuris antruoju smuiki padė-; n6h
va^<* P?1^’ 0
eivijos laikraštis, ieškąs naujų beirlrad.at’iln bei idėjų, vi
suomet
atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir Girna už
(Atkelta
iš
2-tro
pusk)
1
School
saleje
Brocktone
šv.
jo dvylikamečiui smuikiniu-i Nuoširdžiai dėkojame vi-! k į
a
nepriklausomą
Lietuva.
SĖKMINGA
KAZIUKO
Kazimiero parapijos choro
kui A. Krisiukėnui. ir V. siems atsilankiusiems. pa-' <e*
MUGĖ BOSTONE
75 metų jubiliejinis koncer
Metinė prenumerata JAV-se $8.00
Minkienė, kuri jiems akom- reiškusiem sveikinimus pro-, 'af Kardinolas Madeiros
tas - banketas.
Adresas:
ponavo, nebuvo užmiršti. ! gramos knygoj, aukojusiem;
• • »
Dėkojame visiems į mugę
St.
Patrinko
parade
7722
George
Street. LaSalIe-Montreal. 690. Qoebec. CANADA
...
i pinigais, šeimininkei Moni-į
Gegužės
12-13
dienomis
•
atsilankiusiems.
-Ink
ir
jus
Programai paįvairinti bu- j-aj pievokienei ir jos padė-į
n. .St. Patricko Tautinės S-gos namuose bus buvote svarbūs mūsų paren-|
vo pakviestas PhiladėJphi-; iėjoms baro darbininkams.! Sekmadie
,
jos ateitininkių penketukas, kasininkei St. Maneikienei,1 Parade
iX)stone P1.1™;! dail. Romo Viesulo kūrinių K1 mo dalyviai. Kokia gi būparoda, kulią rengia Skau-į buvus mugė be jūsų? ToTai daili ‘jaunuolių puokštė.. laikraščiams už renginio1 ,Kai
SVSŠV1EM.!1)1AS
čių
Židinys. "
!
prašome nepamiršti mū_
Jos ne tik skambia daina za-: ffarsinima ir visiems kitiems, i kardmoIas Vadelios,
* e »
' su ir ateinančiais metais.
vėjo, bet teikė pasigėrėjimo kurie šiuo ar tuo prisidėjo
Šiemet tą d^eną mieste buLIETVMŲ
K. Nenortas
Spalio
21
d.
So.
Bostono
ir savo elegantiška laikyse-’ prje mūsu renginio pasiseki-! vo mažiau girtų, negu anksLietuvių Piliečių d-jos III a. j
tesniais metais.
na ir puošniu apdaru. Pii mo.
AMERIKOJE
salėje
lietuvių
radijo
valan'
moję dalyje pasirodė mar-!
P a r ri u o d a
Steponas ir Valentina
SLA—jau 80 met tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
PARENGIMŲ
dos Laisvės Varpo rudens Į• Jamaica Plain, Mass.. prie pat
gaspalviais tautiniais dra-;
jo daugiau kaip SEPTINIS MILIONUS dolerių
parengimas.
ij Franklin parko parduodamas J
Minkai
bužiais, antroje — dailiom 1
KALENDORIUS
nariams.
ilgom sukniom su tautinėm
butų po 5 kambarius moderniš
SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizaciie —
įuostom.
Vienas išėjo, vienas Įėjo
kai Įrengtas namas; visuose bu-,
Balandžio 8 d. 3 vai. po
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpų, kuri yra
į luose centrinis šildymas, du bu„
J.
•
o
’
pietų
Šv.
Petro
lietuvių
paMatyti, kad visur įdėta i Praeitą ke-vnladienj So.;
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikis
j tai apšildomi gazu, trečias —
ijog baž čioje parapijos
daug darbo: ir suderimi bal
patarnavimus savitarpinės pagalbas pagrindu.
alyva.
Bostono Lietuvių P^cių •
reiįg--nės muzikos
sai ir gera tarena. ii- puiki,
bertas"
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milnno dolerių
Kreiptis telefonu 372-9537 i
Lukysena scenoje. ^ia vii- vjenas miręs narvs ir vienas!
nuo 5 iki 8 va!, vak.
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
* •
cių, kad penketukas gali is-’
nQ.,.-QC *
. _ , « ~
13 Vern u m Street.
lietuvis čia gali g&u+i įvairių klasių reikalingiausias
augti į aukšto lygio pajėgą. J
’
* Balandžio 22 d. So. BosHaverhill, Mass.
apdraudrs nuo $100.00 iki $!O.OOO.OC.
Per vasario mėn. pajamų Į tono Lietuvių Piliečių d-jos
(13)
SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrr.udą — Ea.
Gaila, kad Bostono atei-'buvo per $13.000, o išlaidų j salėje Lietuvių krepšininkų
MURKLYS, A. Giedriaus
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
tininkai šias savo bendra-! pora tūkstančių mažiau.
komandos šokių vakaras,
« * •
apysaka, 130 psl.
kaiaukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
RADIJO PROGRAMA
mintes mažai tepalaikė. Į Jau paruošia 1972 metų
na ......................... ........ $1.80
Balandžio
29
d.
3
vai.
po
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM
Pastebėta. Kad salėje tebuvo, anpt
np;x
Seniausia Lietuvių Radij«
tik 3 sendraugiai ir, turbūt, j SDails<!inta Ji nariam- bus
^stono Lietuvių
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.09 mokes
Du broliukai, 3 veiksmų rTograma Naujoj Anglijo
nedaugiau ir jaunųjų idėjos i išdalint? kitame susirinki-! ,Pilie,čiu. d‘Pos
komedija, Anatolijus Kai- g stoties WLYN, 1360 ki
čio metams.
dratigų. O reikėtų tik nuo- i me
i
lie^uvnų radijo valandos rys, 78 psl., kaina $2.50.
ŠIA
—
AKCIDENTALT
APDRAUDA naudinga visokio
lociklų ir iš stoties FM
širdžiai džiaugtis ir visokei Laisvės Tarpo pavasarinis
amžiaus asmenims, rekomenduojant
lietuvišką
BALTASIS STUMBRĄ S, 101.7 mc., veikia sekmadie
riopai remti tokias entuzias-1 Susirinkimas plojimais 'koncertas.
klubą ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akcidentapremijuota apysaka, pa niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
tęs, kurios puoselėja lietu- i padėKojo T. Vilkienei už $,
* * *
rašė
Gintarė Ivaškienė ną. Perduodama: Vėliausiu
lės apdraudos mokestis $2.00 i metus
višką dainą.
į ^3 auką gražioms vėlia-; Gegužės 5 d. So. Bostono
pasaulinių žinių santrauka
133 psl., kaina .$3.60.
ŠIA—kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitfis
■ voms įsigyti, kurios pirmą; Lietuviu Piliečiu d-jos ITT a.
AIŠVYDO
PASAKOS, r komentarai, muzika, dat
* kuopų veikėjus, ir iie plačiau paaiškins apie
Mes nuolat skundžiamės, kartą buvo iškeltos prie, salėje Pabaltiečių draugijos;
ios ir Magdutės pasaka.
parašė
Antanas
Giedrius,
Susivienijimo darbus.
kad parengimuose nemato- draugijos namų vasario 16 vakaras. Programoje—JauBiznio
reikalais kreiptis
140
psl.,
kaina
$3.00.
Gausite spausdintas informacijas
jeigu
me'jaunimo. Šiame parengi- dieną.
! Jaunųjų pabaltiečių muzi-;
Baltic Florists ereliu ir dovs
ŽAIŽARAS,
D.
Čibo
pasaka
kantu
ir
dainininku
konkurparašysite:
me dėl to neteko nusiskųsti.
mažiesiems, teisybė dide-( nų krautuve. 502 E. Broad
! sas koncertas
Tiesa, daugelio pažįstamų
Lithuanian Alliance of America
* *
liems. Ados Sutkuvienės i wav. So. Bostone. Telefo
veidų neregėjome, bet išvy. Paragink tavo pažįstamus ?
807 West 30th Street, Nr* York. N.Y. 1M0I
iliustracijos, 21 puslapis,pas AN 8-0489. Ten gaun>
Gegužės 6 dieną 2 vai. po
dome ir daug: nematytų.
išsirašyti Keleivį. Jo kaina j
kaina .................. $1.50.'mas ir Keleiviu
__ '
pietų North Junior High
Buvo žavu. kad visos trys metams $7.00.

Vyksta:

liepos

KELIONĖS J SKANDINAVIJOS
VALSTYBES

Nepriklausoma

LIETUVA

SLA
f

I

Knygos

jaunimui

t

Puslapis aštunta*

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 12, 1973 m. kovo 20 d.
visu apylinkių lietuviai į^aušiai dalyvautų rinkimuose.
,. , u , ,
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Lietuvių Bendruomenės

Bostono kultūros klube

tarybos rinkimai

"GARSO BANGOS“ IR

IEŠKOME

Kovo 25 <1. 1 vai. popiet J- GAIDELIO SEKSTETAS
btai
uai- So. Bostono Lietuvių Pilie. ,. . .kovo 23 ad
Sta, uuomenys,
duomenys, men
klek bal-Į
Pihe.
|)enktadienj>
savo Bostono apygardoje j čių d_jos patalpose bus Lie- „J* penktadienį, kovo 23 d
per ankstyvesnius tarybos' luvių Da,.bininku d.jos ku0_ Garso Balotų radijo pro
rinkimus: 1955 m. (I tarys nariu su<į,ūkimas. Vi- ;?'a.™»,.e (,a'nuos. Juliaus
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(.aidėto
Gaidelio
vadovauiamas
vadovaujamas
vvvy
; ba) — 420, 1958 m —272. si nariai prašomi d alvvauti.
a
j
j
iz ij k
rV sekstetas.
i
1961 m. — 386, 1964 m. —
Valdyba
;
»Garso Bango,« gir<Hmos
461. 1967 m. — 591, 1970—1
iš radijo stoties WBUR
481.

Vietines žinios
L. Sutema ir M. Katiliškis

l

LDD susirinkimas

!

DALIŲ TARNYBOS PLANAS DABAR SIŪLOMAS

VELTUI
PILNAS PATARNAVIMAS

parvirsta ir negir

ENPRESS CORP.

WORCESTER, MASS.

Savininkas >. J. ALEKNA
62J» KAST BROAL»WAY
SOUTH BOSTON, MASS.
IELKFONAS AN 8-414*
Btujanuti Alcore Pažai
Popieros Sienoms

Tel. SVV 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia
siuntinius tiesiog iš VVoree*-

Stiklai Langams

V’sckle reikmenys namanu
Reikmenys plumberiama
Visokie fralcž’e* Hai'kta*

terio j Lietu vą ir kitas Rusi
jo* valdomas sritis- Čia kal

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai it
tvarkingai.

ęexrtrt..iar

<s ««s -.Tirai ia

rwi

Telefonas: AN 8-2805

— LI E TUVIŠKAS

Telefonas: 698-8675

*

South Boston, Mass

šeštadieniais

ir
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Alyvos degikliai
Šiltas vanduo

FORTŪNA FUEL C0.

(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.)
būsite maloniai nustebinti!

]
‘.4—

Newton Centre, Mass. 02159;;

Tel.

332-2645

.

Keleivio administracijoje
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari*
jų plokštelę. Kaina $6.00.
Paštu nesiunčiame.

laisvės Varpas

I

Lietuvių R a d ijo
Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL

(RUDOKIUTĖ)
OPTOMETRIST*
Valandos:

ALFRED

LIETUVIŠKA TIKU A VAISTINE

470 ADAMS ST., QUINCY
(Tuoj už Hollow)
40 metų patirtis vis geriau jums patarnauti

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ!

AM 1,430 KC

South Boston Savings Bank

The Apothecary

BOSTO N
* 24 valandų patarnavimas
* Automatinis alyvos teikimas
* 20.9 centai už galioną
JEI NORITE. IŠSIMOKĖTINAI

ir

LIETUVIŠKI PIETOS

Atsilankykite ir

4 3 6-1 2 0 4

alyva

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

SHORE

ARBA

Climatic

sekmadieniais

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B

S O.

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS
nuo 10 ry+o iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209
445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.
aė******************************** **********************************************************************
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<>
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::

Įskaitant ir kasmetinį alyvos
degiklio (burner) remontą.

— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta' imo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir
g biznio pastatų, pažai Jūsų reika■ (avimų. Saukite visados iki * va- R
landų vakaro.

I

Parti 4k Servi'-e

MALONUS PATARNAVIMAS

Dr. Jos. J. Donovan Ž
TEL. AN 8-2124
<< ►>
■ Dr. J. Pašakarnio : Dr. Amelia E. Rodd i:

Ci* galima gauti įvairiau
J F Ė D I N I S
sių importuotų ir
vietinės
OPTOMETRISTAS
gamybos medžiagų ir kitų * Valandos :
daiktų, tinkamų Lietuvoje, imir> ū vai rvto iki 5 vai. vak
S Trečiadieniais nepriimama
labai žemomis ku/nomis.
447 BROADVVAY

Vedėja B. Sviklienė

Church Street
E. Milton, Mass.

^PLATTER

— JAI KIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS

Real Estate & Insurance
321 Country Club Rd.

Carpenter & Builder

X ŪOLOEN

— VOKIŠKAS ALI S

A. J. NAMAKSY

Peter Maksvytis

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

773-4949

Už nosies ne tik jaučius
Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
VedŽi°ja‘ žm°sau’ - be ydo’PLOKŠTELĖ

Plood Sųuare
Uardicare Co.

144 Milbury St.

$6oc
vorth of
VRCTECTIflli

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

Jie čia skaitys savo kūry
Aukojo Balfui
šiuose tarybos rinkimuo-J
•
i
bą. Tad neabejojame, kad
se tarybos nariai bus pa
šių mielų svečių rašytojų žoGenovaitė ir dr. Bronius’
skirstomi pagal balsuotojų
džio paklausyti susirinks! skaičių. Bostono apygarda i Mikoniai Balfui paaukojo
pilnutėlė Tarptautinio Insti-1 tarybą galėtų pravesti bent $10. Nuoširdus ačiū.
tuto salė.
4 atstovus, tik reikia, kad
B. sk. valdyba
Senas

i/

S

NUO 3 V AL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

apylinkių rinkimų į So. Bostono ir V. Kaupas iš j
rašytojas Marius Katiliškis, komisijos.
Vl-je taryboje IConcordo, N.H po $3 ir P.
j Bostono apygardai atstovą- ' akavicius iš Rochesteno,
•>
kadaise už savo išgarėjusj
.
..
N. Y., $1.50.
! vo Ona Ivaskiene ir Engi jus;
romaną Miškais ateina ru- Sužiedėlis,
nes praeituose J
Visiems už paramą nuo
duo“ apdovanotas Lietuvių tarybos rinkimuose Bostono; §jrdus
apygardai buvo paskirti tik
Enciklopedijos premija.
Keleivio administracija
du atstovai i tarybą.

tas.

NAMŲ SAVININKAM

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

tos poete Liūne Sutema irjcesterio

.

PER IŠTISUS METUS VISIEMS KVALIFIKUOTIEMS

Paragink savo pažįstamus, 90.9 FM banga kiekvieną
Š. m. gegužės 19-20 dieBostono Apy gardos V-ba
išsirašyti Keleivį. Jo kaina penktadienį nuo 8 iki 8:30
nomis bus renkama Lietuvių
i metams $7.00.
vai. vakare.
Bendruomenes VH-ji taryAukojo Keleiviui
ba. Bostono apygardos rin3Z
ES=į
, ,
• ••
kimu komisija sudaro. KaPratęsdami
prenumeratą,
t. - o
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE
zys Šimėnas, pirm., adresas, daf pj įdėjo ir dovanų:
J
45 Alban St., Dorchester, Gaidys iš Nevv Yorko $25,
penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia
Mass. 02124, tel. (617) — J. Valaitis iš Irwingtono. N.
Ši kartą kiubo programoj
dalyvaus tikrai reti svečiai,!825-3352- naliai ~ Algis Y., $13. J. Johnsonas iš

atvykstantieji iš Lemont. III. Adomkaitis ir Vita Hodges. i Kaštono, Pa.. $6.50. S. Rac-'
T ....... .
. .
.
j Taip pat iau yra sudarytos! kevičius iš Dorchesterio,:
Ta, „k,l, jaune.mos.os kar-|
B,()ckt(,no ir ^ol._l Mass.. $5, K. Tamošaitis iš Į

SAVININKŲ

MCSŲ"GOLDEN PLATTER‘

Bostono Li--tuvių Kultūros!
klubo susirinkimas Įvyks ko-j
vo 24 d., ši šeštadieni, 7:301
,
, rr
.
• T r
va . vak. Tarptautinio Insti. .
.
1
OOP7 z.
tuto pataluose. 28i tommomvealth Avė.

COSMOS PARCELS

NAMŲ

W.

ARCHIBALD, PREZIDENTAS

ATLAS

PARCELS CO.

COSMOS PARCELS

82 Harrison Street,
Worce*ter, Mass. 01604

EXPRESS CORP.

Tet. 798-3347

TRAVEL INFORMATION
*

AND

{VAIRIAUSIAS DOVANAS
Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
siunčia betarpiškai
vų ir kitus Rusijos valdomus IŠ BOSTONO J LIETUVĄ
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
ir kitu* Rusijos okupuotus
vielinės gamybos medžiagų, ap
kraštu*
avo, maisto ir pramones gami
Pristatymas greita* ir
nių. Turime vietoje įvairių vie
garantuota*
tinęs gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

Prekė* parduodamo* nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti
rublių
certifikatus,
automobilius,
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vaL ryto iki 5 vad- vak.
o šeštadieniai*
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. '
Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay
So. Boston, Mas*. 02127
Tel. 268-0068

Trans-Atlantic Travel Service
i

'

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO
ĮSTAIGA

460 West Broadway, South Boston, Mas*. 02127

Parduodame tiktai vaisios, išpildome gydytojų re

Skambinkite 268-2500

ceptca ir turime visus gatavus vaistus.

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją
ar j bet kuri kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj

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

Jei reik vaistų — eikit j lietuviška vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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.

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

182 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6C20

740 Gaili van Boulevard, Dorchester, Mass. 02122

Nuo 9 rai. ryto iki 8 vaL v_ išskvrus šventadienius lr sekus.
^OeOOOQOOSeOSCe«GOOOOOS^S<%OSOSOC2007<ZX>SOSdOQOQOiOOQ!l

Skambinkite 825-9090
Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. rvto iki 12 vai. dienos.

medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay

a'
e*
i
už nemažesnius kaip $1.000 dvieju

melų įspėjimo indėlius moka

So. Boston, Mass. 02127

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai dnoda

r usss

□
□
□
□

kes tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, įvairias

GlobėK Parcel{Service,'Inc.

6®.

L

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

6.27'zž pelno)

Krosnies aptarnavimas
Automatinis jpilimas
»
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas
į

Trans-Atlantic Trading Co

54

už visus kitus indelius moka

(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos:

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimai

šio banko direktorių taryboje yra ady.

J.

268-4662;

•V

9__ 5
8—12

393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

Grigalus.

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

Jį

Kasdien

Šeštadieniais

Bankas veikia 109-1 uosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.

Skambinkite

V

virš $271,000.000

V

Visų skyrių vedėja

i

r

Aldona Adomonis

