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Belaisvių grąžinimas
buvo užkliuvęs

Sovie’u S-ga paskelbė pri
sidedanti prie Ženevos kon-,
vencijos, apsaugojančios au• torių teises. Iki šiol Sovieti-!
The Wall Street Journal plačiai nušvietė Pabaltijo į
Komunistai nenori grąžinti 7 amerikiečių, patekusių
į joje nebuvo atlyginama už,
diplomatinių atstovų dabartinę padėtį, primindamas tų [
Į ten spausdinamus užsienio' i nelaisvę Laose, — JAV nenori išvežti iš Vietnamo pas1 autorių raš u s. Taip pat bu-;
kraštų okupacijų.
vo ~galima, sakysim,
ir JAV
i kutinių kariuomenės dalinių.
j
*
•
i
spausdinti sovietu autoriųMilionini tiražą turintis Sovietų Sąjungą prfpažiniJ raštus be jų atsiklausimo ir; Kaip žinome, pasirašyta mas turėtų baigtis trečiadielaikraštis The Wall Street nio klausimas toje konferen’ atlyginimo.
! aikos sutartis Vietname tai-. ni. kovo 29 d. Pirmadieni
L
,
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,
,
•
!.
.
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xT
n IturėjobūtiišvežtaišVietnaJournal kovo 20 d. pirmame cijoje ir nebus nagrinėjaDabar Maskva sugalvojo, ko-? dar negrąžino. Nois Pa-i
puslapv'je išspausdino savo mas, bet bet koks dabarti; kad galima vakariečius ir ši- vyžiuje Pietų ir Šiaurės Viet- ,n° 9<>0 amerikiečių karių.
: toje srityje apgauti. Ji pri, .
..
, ,
.... ,:““‘
bendradaibio Robert Keat- nių Sovietų S-gos ar jos sa•v j
•
. .. ,
namu delegacijos betarpisį sideda prie minėtos konven- kai derasi dėl Jkrašto politi-Į
1
lev ilgą straipsni, pavadintą telitų sienų neliečiamumo i
dieni — paskutiniai 2.500
•
-'•ijos.
bet
savo
Įstatymą
taip
,1
ar kiek daugiau. Tuo pat
Benamiai diplomatai .
| akcentavimas, lies ir Pabal- į
| suredagavo, kad Sovietijoje nės ateities, nors sudarytos
tiji. Tad Pabaltijo diplomą-;
«? gyvenančiu*. rašytojų
• «' * vai- sutartyje numatytos tarptau- Į metu komunistai turi grąJame R. Keatley primena , - „
•
.... . . • - j
...
x .,
.
į žinti paskutinius amerikiedžiai nepageidaujami raštai tinės komisijos
taikos igy-j .
gausiems
skaitytojams,
kad
•’
_
-i
&
‘ J
jėgos veiksmų savo sailms j
negalės būti be sutikimo ir vendinimui prižiūrėti, betį čiu belaisvius. Jų š. \ ietnaPražydo pasklido žiedai po laukus
’4 užsienyje spausdinami.
Sovietų Syunga prieš 33iišvaduoti vfe d4,
rf h.
,
.
.... . Į mo Įteiktame sąraše yra 107.
Ir pievas išpynė margai;
Aaio
ugnis
vis
vlsls
^aii Bet JAV reikalauja (Įar 7,
metus pagrobė Lietuvą ir h-, stengiasi> ka(1 minėta kon.
j JAV rašytojų sąjunga siū- neužgęsta, ir vadinamasis:
Aš skinsiu, sau pinsiu rausvus vainikus,
cas Pabaltijo valstybes, bet f
■■ , ' , ,
.į
i ’o pakeisti autorių teisės iĮ kurie pateko Į nelaisvę Laožydėsiu, kaip žydi laukai.
jų atstovai Washingtone fr! erencl.Ja ben dabar
ątfltvma taip.
iain kad svetima taikos laikotarpis jau liko se Kadangi*dėl šių Laose
}I statymą
6
, tuojancios neteisybes tiesiai |
Maironis
| valstybė negalėtų kontro- atžymėtas dešimtimis tūks-1
kai kur kitur dar tebepripa-; nepripažintų,
! esenčių belaisvių paleidimo
---- .
savo piliečių rastų, lei- tančiu auku abiejose pusėse.’
H
buvo smi
žistami ir eina savo parei-į
— j džiamų užsienyje. Šen. Mc- Kol kas palyginamai sklan-idl'H’
buvo sus.Robert Keatley Pabaltijo gas.
: Clellan tam pritaria ir žada ...
.
...
, taręs su komunistų atstovu
padėti ir čionykščių musui
Marius Katiliškis ir Liūne Sutema
‘
■"įtinkamą
pataisą
pasiūlyti.
(
^
’
a
j
yy^
0
tik
belaisviais
patik žodžiu, tai dabar komuJie vra simboliai tų buvu- į
. »
I
ši karta komii'nktiun i sikeitimus u amerikiečiu ka-l .
.. susitarimo
. .
n
,
u
veikla - pa vaiz
. TaieJ
laigi si
Kaną komunistam
> nistai šio
nenori.
di. u ,laisvu
kraštu
ir iiuamin- , diplomatijos
,
Bostono Kultūros Klube
bių
duoja
savo skaitytojams
ga§a! !r ^pavyks laisvam zo- riuomenės išvedimas iš Viet-! vykdyti, aiškindami, kad tai
kai didžiųjų valstybių jėgos na objektyviai, nors ta rea-;
dziui uždėti naujo apinasno.' namo.
1
politikos padalytos neteisy lybė ir nėra labai šviesi.
Praeitą
šeštadieni
Bostopą
novelę
"Verdenė
“
.
o
L.
j
Pagal sutarti, šis veiks- esąs Pathet Lao reikalas, o
! ne šiaurės Vietnamo.
no Lietuvių Kultūros klubo i Sutema porą pluoštų poezi-i Auksas mirusiai
bės. Žurnalistas cituoja lat
----- 1 programoje dalyvavo net du jos iš šiomis dienomis išeivio diplomato jam pasaky
į
Tokiam ginčui iškilus,
!
’nancl0S ^Os nauJ0S PoezlJos čigonų karalienei
svečiai rašytojai: Marius
j
prez.
Nixonas pareiškė, kad
tus žodžius: "Mes esame pa
L , knygos.
Mirė
M.
Zobarskienė
Katiliškis
ir
Liūne
Sutema
Lindene,
N.J.,
iškilmingai
|™rŽemio
ĮUfoje
silikę kalbėti už tuos. kurie
i likusieji 6,200 amerikiečių
Nors šiuos dailiojo žodžio j M Katiliškio romano iš-s palaidoja čigonų karalienė i
: kai iu iš Vietnamo nebus išnegali kalbėti, Latvis pa- irPr.Spudis
mi! ---Maiv
Mitchell. Ant velionės
lM/SW,Pr« l("Llf
.
kūrėjus
gerai
pažįstame
išĮ
trauka,
kurioje
vaizduojami
...
----------------,
i
' • i i i b
i • ♦
reiškęs viltį, kad dabartinė
Kovo 23 d. New Yorke po jų knygų, bet klubo vadovv- senelių namai, arba "atkla-| kaklo buvo užmauta ant kak-1 Komunistai jau Įvykdė se-,
to ’ . . ?.e
1.
politinė situacija, laikanti sunkios ligos mirė rašytojo j bė sudarė daugeliui tikrai, nės“ prieš kelionę amžiny-; lė iš dvidešimties auksinių Į ną carų svajonę — turėti lai-: '1?1. aniel piečių leiaisMai,
taigi ir tie 7. e&antieji Laose.
Pabalti sovietų okupacijoje. Stepo Zobarsko žmona Ma retą progą paregėti iš arti,kęn t?avo j(}()mju charakte-l nen dešimčių. Grabą ouotie- , vyną Viduržemio jūroje.
esanti tik laikina ir ji nesi- tilda, palikusi liūdinčius sa juos pačius ir išgirsti jų gy-! nu galenja įudijo nebles-,- • , .
Pirmą kartą sovietų laivyBe to, amerikiečiai nori
vo vyrą ir dukterį.
tęs amžinai“.
vą balsą, tad dar labiau pa- tanti šio rašytojo talentą —į
j nas ten pasirodė 1963 me-j pasilikti Saigone savo ambamilti ir jų knygą.
j‘jo nepaprastą pastabumą irp)0
°
‘‘
{tais. šiandien Viduržemio sados apsaugai 159 marinus.
Ten pat mirė ir Pranas
:
n01.7in7t.jn
’
;
mnnminbn
įir,
i
Karalienė
turi
turėti
pajūroje ‘jau plaukioja 60 so-'jo komunistai ir tokiam reiBetgi laikas toms atstovy Spūdis, palikęs liūdinčią
retus svečius gau-!
t,ukankamai piniglJ’kad »alaU vietiniu laivu eskadra
bėms nesąs palankus. Atsto žmoną visuomenininke Bro šiaiŠiuos
i kalavimui priešinasi.
susirinkusiems klausyto-i/vI’’ Gl L Salem0? > oe,tln,ej nors retkarčiais išgerti bent
„
.
vai sensta, jų eilės mažėja, nę Spūdienę.
jams pristatė poetas Stasys,
•
! stlk,elI d^ines • Paalįkln<>! „aiėtu „aralyžūoti JAV-biu
Taigi paskutinėm dienom
o Washingtonas naujų, ku
ąno-lan^tai paminarni > ba,
seimos atstovas. ’tenesanti v I-p..T.
1
. , z
mažinimai ir a
sant\aias. suglaustai
... persvei
. , lamai aidinti tra-1 veliones
t airMtnvin Jaivvla?
laivvnair
ki-i11 bpUiJ;,,
oeiaisvių giązinimas.
n aJiems reiškiame gilią už Santvaras
nėdamas
ir
Mariaus
Katiliš-'
?
k
?
ka
gaida
‘
Poezijos
megeLaidotuvių
dalyviai
tenai,
•
L
•
f
.
merikieči
kariuomenės išrie nebuvo diplomatinėj etr- uojautą.
nyboj 1939 metais, nepripa-’
kio beleii istikos kui inius. n,
,
?jOse buvo nemažai su-!
to kiekvienas sovietų j traukimas užkliuvo. Kaip
žįsta. Maskva ir Washingto- Juo toliau į mišką,
nas gyvena atostlūgio nuo

Pabaltijo diplomatus

į

tuo daugiau medžių

taikomis. daugiau įūpinasi
tarpusavio santykius page
Atsimename, kad prieš skaitė ištrauka iš
sti auna is iasomo tojams ir bičiulių būreliui! ^ene^ sudėtas “dovanas“ gy- j
Sovietu karo laivynas iri Galima spėlioti, kad korinti. negu senus kivirčus at rinkimus keli nemaži res naujo romano
>mano
"Juozapo
Su-'
buvo
suruoštas
geros
nuotai1
vie
J
i
išsikasė...
•
aplamai
yra smarkiai didi-! munistai galų gale nusileis,
naujinti. Net ir kongrese, publikonų pareigūnai slapaskutinioji“ ir trum- ’ kos priėmimas.
./„A,*,,
I tnamas‘ ?as 5 savaites.Pasta_ kaip nors gražins ir tuos litai isiverže i demokratu bus-! deikio pa;
Simtas
valstubiu
L 7- belaisvius,
.......nes
. ne
••
Šimtas
valstybių
nors ir pakalbama apie pa- tinę Watergate, norėdami,
. tomas vienas atomo
, . . Jįega
ega vava”J kusius
.
romas
povandeninis
laivas,
i
vergtąsias tautas, bet žo-Į pagrobti dokumentų ir tenai j
i Jų laivynas jau turi 4,000 pabai suinteresuoti, kad ame*
baudžia mirtimi
džiai apie "šaltąjį karą“ jau Įrengti mikrofonus pasikal
_
.
.
_
.....
I
mylių lekiančias raketas. . rikiečiai ko greičiau is \ ietbėjimams- nuklausyti.
tvlesni.
Jungtiniu Tautų juridinio * ‘
.....
,
P K ANUI S P Ū I) ŽILI
.
. J namo visiškai pasitrauktų,
Jie buvo suimti. Septyni
mis. ioo\alstybių už sun-į^^flI’ trukdo atvykti i Tada galės prasidėti didesmirus, jo žmonai. ALSS centro komiteto narei Bronei
Autorius ypač atkreipia jų prisipažino kalti ir jau ykius nusikaltimus baudžia
'nės reikšmės ivvkiai, nes Š.
dėmėsi Į lietuvių organizuo- ra nubausti ilgomis kalėjimo
S p ū d i e n e i reiškiame gilią užuojautą.
alstvbės
mirtimi. Tiktai 9 valstybės
! Vietnamas i pietus jau yra
tuma. jeigu jie sugebėjo net bausmėmis.
(AwtriM Veneo»ela, Domi-! Maskva UtaĮ „ori kad įkariuon)cnfe
Amerikos Lietuviu Socialdemokratu S-gos
prezidentienę pasikviesti i
ninkonu Respublika. Islan- „rekvbos sutartis su Amen- ,
-ak, k : ,
Šiomis dienomis vienas jų
savo tautinių šokių šventę.
dija. Kolumbija, Kosta Ri- ka būtų patvirtinta. Tada ii i" SUnk‘UJU g‘n,'lų'kU"e.bUS
Centro Komitetas
McCord pareiškė, kad jis ir
ka. Urugvajus, Suomija ir Sovietu S-gos komunistu va-i tvirčiausias komunistų ar
Laikraštis primena ir tai, i kl’.ti b.uy£ i?/ali.es spaudžiaEkvadoras) mirties bausmę das Brežnevas galėtu vasa-j ^mentas“ bet kuriuose ginkad Lietuvos gyventojai ne mi prisipažinti ir tylėti. Mat.
panaikino.
, , Kai kuriose
....kito- rą atsilankyti Į Ameriką. Bet j čuose dėl Pietų Vietnamo
tuo būdu teismui nebūtų rei
patenkinti sovietine santvar- kalo toliau gilintis i bylą ir
Įse valstybėse mirtimi bau-ižvtlai pakėlė toki triukšmą būrimus santvarkos
džiama tik už valstybės iš-! dėl Maskvos ivesto didžiulio,
-<*nya,Ko-.
vienas jaunuolis net suside ieškoti dar naujų kaltininkų.
New Yorko Altos skyriaus narei
davimą.
į mokesčio norintiems i užsie- į .....
ginęs. kad dėl to kilusios di-į
_______________________
liti
išvažiuoti žvdams'. kadi La'krast, ,p.u,din.nt gauSenato tyrinėjimo komite
BRONEI SPl PIENEI.
dėlės riaušės.
---------------------------------I
net
Kremliaus sienos sudie-! «»">» pa.kut.nemi. z.n.otui jis pažadėjo pasakyti paI
Atlanto valdenyne netoli l bėjo. Žvdai sugebėjo Įtikin-! rai», Laoso komunistai sutiStraipsnio autorius prime-! vardes kitų asmenų, kurie*
jos mylimam vyrui Pranui Spūdžiui mirus,
;
New
Jersey krato nuskendo1 ti net daugumą senatorių, i ko paleisti 7 ten buvusius
na ir sovietų siekimus būsi- vra taip pat kalti ir nepa-Į
Altos valdybos vardu gilią užuojautą reiškia
norvegu prekinis laivas. Iš, kad sutarties su sovietais ne-!
..... ....
. .
.
.
traukti atsakomvbėn.
mo.i Europos Saugumo kon-*
P. Ąžuolas,
30 ten buvusiu jurininku gv- tvirtintu tol. kol nebus pa-.......
•-i-i a-. -i •
i ......
1
tik amerikiečiu kariuomenes
ferencijoj šią Pabaltijo oku-j Pagaliau gal paaiškės, kie'
vas išliko tik vienas. 3 die- naikinąs tas išsipirkimo mopirmininkas
nas plūduriavęs audringoje kest>’s. Atrodo, kad sovietai paskutiniai daliniai greičiau
paciją Įtvirtinti. Nors tiesio-, no Įsakymus tie nubaustieji
iūorje.
yra linkę tvliai nusileisti.
pasitrauktų iš Vietnamo.
giniai Pabaltijos Įjungimo Į vyrai vykdė.
’

'
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Pmlapte antro

Teisingai via sakoma, kad ba;mė tun dideles akis.
Gal tai ir nebūtu blogybė, nes atsarga gėdos nedaro, bet
baimės išverstos akys labai dažnai mums pateikia ir visiš
Jau metų metus laikraščiai beveik kasdien rašo apie
kai kreivą tikrovės vaizdą, sukeldamos kone haliucinaci-;
jas. Tada rainas katinas gali mums pasivaidenti tigru, neramumus Šia urės Airijoje, todėl manome, kad skaity
nuo kurio gelbėdamiesi visiškai be reikalo sliuogiame į tojams bus Įdomus šis mūsų Britanijos bendradarbio tuo
medi. o liesta šuns uodega gali atrodyti viliojančiu tauti klausimu išsamus straipsnis.
Red.
niu kringeliu, kurio bandome atsikąsti prie arbatos.
Gaila, bet tokių haliucinacijų vis dažniau pasitaiko
Laisva, bet ne visiem
mūsų išeiviškoje politinėje * visuomeninėje veikloje, ku
rioje, ypač pastaruoju metu, baimės ir Įtarumo išpūstomis
Airija, matyt, nėra patogus gyventi kraštas. Skurdas
akimis tik ir dairomės, kuriuose čia krūmuose lindi mūsų vis tebeveja airius Į turtingesnius kraštus pragyvenime
"bendro fronto“ mirtinas priešas ir kur stovi drąsiai i klu ieškoti. Net ir Britanija, kuri Airijai yra nemažai kraujo
bus Įsirėmęs neabejotinas draugas.
nuliejusi, pilna airių.
Gal daug neapsiriksime tvirtindami, kad. uoliai tęs
dami šią pinkertoninę medžioklę iki šiol savo vaizduotėje
jau buvome susikūrę lyg ir du pagrindinius modelius:
vieną — mūsų tarpe slankiojančio komunistų agento ar
tiesiai šnipo, o kitą — nepriekaištingo patrioto, atseit —
"mūsų žmogaus“.

Na, kad būtų dar aiškiau,“leiskite šiuos du tipinius !
portretus dar kiek padidinti ir paryškinti.

13.

1973 m kovo 27 d.

muosius. IRA tada aprimo, naujieji jos vadai nutarė veik BAIMINASI ATOSLŪGIO
ti politinėmis priemonėmis, ir apie dešimtmetį buvo be
Maskvoje džiaugiamasi
keik ramu.
kai kuriais tarptautiniais po
litiniais laimėjimais, bet
Nelygybė toliau klesti
kartu ir vis labiau baimina
masi. kad „atoslūgis“ galis
Katalikai ir toliau Vistelyje buvo skriaudžiamoji man 4
x • u
-i.................... •
, i
prakiurdinti geležinę uždanzuma. Protestantai buvo puikiausiai užsitikrinę, kad gabaimė ryškiai atsispinlėtų neįsileisti katalikų Į savivaldybių tvarkymą. Rinkimų di sovietiniuose stfaipsniuoĮstatymai nepripažindavo rinkėjais tų, kurie neturi nekil- se? puolančiuose Vakarų panojamojo turto, vėliau pripažino įmonių savininkams dau- siūlymus, kaM esmine „atogiau balsų. O beturčiai ir buvo niekur neprileidžiamieji slūgio“ dalimi turėtų būti
katalikai. Be to. ir rinkimų apylinkių ribos yra sutvarkytos laisva informacijos tėkmė
taip, kad išeitų i naudą protestantams. Kur rajonai yra Į tarp kraštų su skirtingomis
tirštai gyvenami katalikų, ten būdavo renkama tiek pat i visuomeninėm sistemom“
atstovų Į savivaldybę, kiek ir mažose protestantiškose j , .
,
apylinkėse. Neteisybė badė akis. bet nebuvo, kas paiėgtui, "tai la.u °aosios armijos
kelti balsą ir padėtų laimėti. Tokios savivaldybes, aišku, į da<.
16) žinomasis
geriausius butus skirstė protestantams, o kaalikams davė į partjjos teoretikas V Platkovski perspėja, kad „įvaiprastesnius arba vertė juos gyventi griautinuose laužuo-i j ių politinių ’r ekonominių
se. Darbą taip pat katalikas galėjo gauti tik toki, kurio į ryšių tarp dviejų skirtingu
protestantas nenori dirbi.
sistemų valstybių išvystymas
skatina imperialistų viltis ideologiniam sabotažui soci
Ramus gyvenimas baigėsi
alistų šalyse sustiprinti“.

Kur protestantas žudo
kataliką, o šis-protestantą

Du padidinti portretai

V.

i

Dabar didžioji dalis Airijos yra jau laisva ir nepri
klausoma, bet ten kai kam vis dėlto stinga laisvės, nes
kiekvieną kultūrinės srities pajudėjimą tvarko ir prižiūri
katalikų bažnyčia. Dėl to visi žymieji jų rašytojai, prade
dant B. Shaw ir baigiant Edna O’Brien. gyvena ir kuria
paprastai svetur. Namie jie nepraeitų pro katalikų cenzū
rą ir neturėtų duonos kąsnio, o svetur išgarsėja.

Socialdemokraai kalba už katalikių

Vieni kitus šaudo

Sprendžiant iš kai kurios mūsų spaudos keliamo ala- I
Kitokia padėtis yra Ulsteryje, toje Airijos provinciI
so ir išgąsdintų visuomenės ar politiniu institucijų atstovų i joje, kuri iki praeitų metų kovo mėn. naudojosi iš britų
garsaus kudakinimo. komunistų agentas turėtų būti su • gautomis savivaldos teisėmis. Kai prasidėjo nepabaigiaraudonais akiniais ir Lenino barzdele. Žinoma, dar geriau j mos riaušės šu šaudymais ir deginimais, kai ir pasiųstoji
jį atpažintume, jeigu jis dėvėtų revoliucijos laikų kepurę kariuomenė nepajėgė tvarkos atstatyti, Britanija pat;
su matiku, bet, deja, dabar kone visada vaikštinėja vien-1 perėmė valdžią — paskyrė provincijai specialų sekretoplaukis. ir tai sudaro mums truputi sunkumo jau iš pirmo j rių, lyg ir gubernatorių Whitelawą. kuris iki šiol irgi nežvilgsnio atskirti jį nuo „mūsų žmogaus“.
j pajėgė nieko padaryti. Vykdomi sprogdinimai, karingieji
Jis atsilanko i mūsų pagerbimus ir minėjimus, klau-1IRA (Airi> respublikos armija) katalikai šaudo protes- i

Platkovskio apskaičiavi
Ramus gyvenimas protestantams baigėsi, kai katali mu vien Vakaių Vokietijo
kai prisiaugino daugiau inteligentijos, ypač dirbančios je veikia 110 „ideologinio
laisvose profesijose ir dėl to nepriklausomos ir nebijan- sabotažo centru“. JAV-se
čios kelti balsą. Iš pradžių tik vienas kitas tokių inteligen- į jų esama 170, Kanadoje 30
tų pasiėmė sau misiją ieškoti teisybės vieno kito nu- Į ir gausybė kitose šalyse. Jis
skriausto kataliko atveju ar rinkti duomenis, kaip tos į tvirtina, kad „ideologiniame
skriaudos reiškiasi. Bet greit apie tokius atskirus veikėjus : fronte nėra ir negali būti raėmė burtis daugiau katalikų, pasiryžusių kovoti už savo ; mybės. Idėjų ir klasių kova
teises. Dėl konkrečių skriaudų pradėta reikšti protestai į *arP abiejų sistemų tęsiasi
savivaldybiniam
ir vietinei
savival-jj 11 vyk> iki visiskos
---------v-------- Ulsterio rparlamentui
------------ ------.------ ---------u
. komuniz. . .
dybinei vyiausybei. Ulsterio parlamente buvo katalikų I ""į^munizino^tMu"'"’!?

so prakalbininkų karštų' patriotinių žodžių, bet — tyli ir i ^usJ.rb^™^
'I™.!*??"“’įtaklika aP!a-’° įtakingas
sprogdinimai
ir
šaudymai
atrodo bėprasmiški, nes i ėjo apsijungę Ulsterio socialdemokratų ir darbo partijoje. • partinis profesorius I. VoTie
S]
kažkodėl neploja.
as tuo nieko konkretaus nelaimi ir kelia pasibaisėji- į| ir dabar tos partijos vadai oficialiai atstovauja katalikų •: rOncovas tpm-pHnhirr
niekas
teoretiniame žurVadinasi. — jam. tur būt, neleidžia pritarti partijos) ma bet taip yra
’ reikalams, jie Whitelawo kviečiami tartis ir kalbėti už naje ”Komunist Moldavu“
disciplina ar kokie kiti įsipareigojimai....
i katalikus, jie katalikų vardu visur pasisako. (Nors lietu- (1972, nr. 11). Pasak jo,
j viai irgi katalikai.- bet daugumas jų nesutalpintų savo gal- Vakaru antikomunistai „sieSvarbiausia. — jis lanko iš okup. Lietuvos atvykstan
‘
voje mintie^, kaip galima būtų pavesti atstovauti savo kia sukurti psichologinį kličių dainininkų koncertus, susitinka ir kalbasi su kitais iš
■ reikalus socialdemokratams! Airiai čia žymiai pažanges- matą. kuriame būtų sugriauLietuvos atvykstančiais, bet kažkodėl plačiai nepasakoja,
i
nj).
ti masių sąmonėss socialiniai
—'
ką jie jam sakė ir ką jis pasakė.
, ir psichologiniai pamatai,
William Whitelaw, kuri Britani
Reiškia,,
vyksta
konspiraciniai
pasitarimai...
pažiūros imtų byrėti, ir atjos vyriausybė 1972 m. pavasarį
Kun. Paisley provokacija
•
;
sparumas
buržuazinei ideopaskyrė ministru šiaurės Airijai
O jeigu toks asmuo dar yra su ekskursija lankęsis
.
Tie atskiri katalikų šviesuolių pareiškimai sujudino
^ūtų prarastas
(Ulsteriui) valdyti.
''Lietuvoje, tai įrodymų net ir per daug, koks čia paukštis
(E)
karinguosius protestantų vadus. Katalikų memorandumai
Į mūsų patriotinį lizdą užsimaskavęs deda krokodilo kiau
•. ir skundai rodė, kad gali būti pradėta kas nors daryti višinius.
„AUŠRAI“ 90 METU
sos Ulsterio provincijos mastu. Protestantas unijistas mi-;
Tokių ženklų jau ir pakanka šitam „kenkėjui“ išvyti
nisteris pirmininkas O’Neill ir kiti nekaringai nusiteiku- ■ Kovo mėnesį sueina 90
už lietuviškos bendruomenės tvoros.
• šieji vadai ėmė galvoti, kad iš tiesų yra atėjęs laikas pra- metų, kai Ragainėje. MažoVisiškai kitoks yra „mūsų žmogaus“ modelis. Jis vi
dėti vykdyti reformas. Tada savo partiją turįs presbite- joje Lietuvoje, išėjo pirmasada rūpestingai nusiskutęs barzdą, apsikirpęs kudlas,Į
Kas dėl to kenčia?
* rionas kun. Paisley nebeiškentė, galvodamas, kad vietinė sis tikrai lietuviškas laikrasbalta apikakle įsirėminęs kaklą ir su tautiniu ženkleliu'
į valdžia jau vien savo kalbomis apie reformas sudaro pa- tis „Auszra“, kurią redagaatlape. Iškilmingesnių renginių proga jis pasiriša netgi I
Kenčia dėl to visi, bet labiausiai katalikai, kurie pro- vojų protestantams. Jis su savo šalininkais 1966 m. su- vo ^r- Jo^s Basanavičius,
tautinės juostos kaklaraištį.
I vincijoje sudaro trečdalį gyventojų (iš viso Ulsteris turi ruošė demonstraciją, kuri rimtai sujudino ir sujaudino : ^r- J°na? Šliūpas ii iti.
Jis garsiai keikia Lietuvos okupantą, mini pavardė-? pusantro miliono gyventojų). Tegu siais laikais ir kažin Belfasto katalikus. Su niekuonesiskaitydamiesi, paisliPlačiai primindamas savo
mis visus čionykščius „bendradarbiavimo“ šalininkus, va- j kaip keista atrodytų, kad Europoje dar tonie dalykai gali j njnkai pražygiavokaip tiktomis miesto gatvėmis, kurio- į skaitytojam ; lietuvių tautos
dindamas juos šnipais ar šnipų įgaliotiniais, jis tikrai žino,. būti. bet tikra tiesa, 'kad kova vyksta tikyoinių pagrindu.
protestantų demonstrantams buvo uždrausta pasiro-.istoriją J°s didingą praeitį,
kokiais tikslais kuris tautietis iš Lietuvos atvažiavo ar ten ■ Tačiau esmė tos kovos nėra tikybinė — šaudomas; dėl dyti nuo 1935 m. po žiaurių riaušių. Buvo susirėmimų ir J aukštindamas lietuvių kalbą
nuvažiavo, su kuo susitik o. ką sakė ir ko nepasakė, kas į lygiu teisių, dėl geresnių darbų arba iš viso dėl teisės bal- šį kartą, nors ir nežiaurių. Bet jau po demonstracijų, ma- ‘ į
loraantls u^°“
jam pritarė ir kas ne.
suoti. gauti darbą, dėl teisės susilaukti buto. Tie, kurie tyt. tų karingų nuotaikų įtakoje, protestantai vieną kata-;> jo lietuvio širdį. <šis laikraštis
Jis ne tik tvirtai laikosi „oficialių gairių“, bet netgi tas teises varžė ir katalikus skriaudė, yra protestantai. liką nušovė, o du sužeidė.
! pažadino lietuvių tautą iš
Tie,
kurie
buvo
skriaudžiami,
yra
katalikai.
Kur
nors
Afri

į miego, nurodė jai ateities
patsai tas gaires dvigubai patankina ir pratęsia ligi kiek
(Kas toliau vyko. rasite kitame Keleivio numery)
kos
ar
Azijos
kraštuose
kovojama
dažniau
rasiniu,
gimi

. uždavinius ir kelio kiyptį į
vieno tautiečio miegamojo.
niniu pagrindu, nors esmė būna politinė ar ekonominė.
Į laisvę. „Aušros“ prakalbos
S. Baltaragis
Mes nė kiek nenustembame, jeigu jis savo viešą pra Ulsteryje viską nulemia religinė etiketė. Gal tai ir supran
! paveiktas, ir Vincas Kudirka
kalbą baigia žinomąja citata: „Kaip saldu mirti už tėvy tama. nes Airijoje, kol ją valdė britai, religija ne kartą
5 į grįžo į lietuvybę, leisdamas
nę !“ Žinoma, jis nemeluoja, nors pats už tėvynę ir nemirė.
! „Varpą“, tęsė pirmojo laikMes juo pasitikime, nes ant jo veido nekrinta net jo sudarė pagrindą teroiui reikštis: valdžia remdavo pro
’ raščio pradėtą kovą prieš
Pasiuntinio K. Škirpos veikalas
testantus, o katalikai visokiomis priemonėmis kovodavo
paties skrybėlės bryliaus šešėlis.
i nutautėjimą, ekonominį lie
ir prieš jiems teisių neduodančią valdžią, ir prieš protes
tuviu skurdą ir carizmo prie
Dabar jau. rodos, viskas aišku, nėra jokių abejonių, tantus. Kai įsikūrė Airijos respublika, katalikai joje gavo
SUKILIMAS
spaudą.
su kuo ir prieš ką mes patys turime žengti.
visas įmanomas teises, o protestantai yra suvaržyti.
Nors „Aušra“ teėjo tik 3
LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI
metus, bet jos vaidmuo mū
Bet štai. kažkaip'vieną dieną ima ir atsitinka neįsi
sų tautiniam atgimimui yra
Ulsterio provincija nebuvo įjungta į Airijos respub
vaizduojamas dalykas! Nagi tas „mūsų žmogus“, pasi
jau
atiduotas
spausdinti
ir
bus
pardavinėjamas
po
15
do-|
nepaprastai didelis,
spaudęs po pažastim terbelę, ima ir iškeliauja „anapus“.... liką kaip tik dėl to. kad ji turi protestantišką daugumą —
Negrižtamai. Toks geras ir visada buvęs atsakingas... jos protestantai norėjo būti tampriuose ryšiuose su Brita lerių, o užsiprenumeravusiems jį iš anksto — po 12 doleBROCKTON. MASS.
O anas, su Lenino barzdele, vis dar lanko minėjimus, au nija. Sudalydami daugumą, jie ir valdžią ten paėmė į sa rių už knygą.
vo rankas ir nenori ja dalytis su katalikais.
koja. klauso mūsų karštų prakalbų, tik —neploja...
Užsakymus siųsti autoriaus adresu:
Sveikiname A. Eikiną

Tai ką dabar sakysite?

Tais pavyzdžiais mes anaiptol nenorime dar labiau
didinti vienas kitu nepasitikėjimo ar baimės isterijos, kol
pradėsime bėgti nuo savo paties šešėlio. Bet vis dėto. ar
nevertėtų kartais aistringiems „tautos išdavikų“ medžio
tojams atkreipi savo dubeltaukas ir į vieną kitą „mūsų
žmogų“, ypač per gaišiai baubiantį? Pavyzdžiui, kad ir į
tokį, kuriam čionykštis socialdemokratas Vra komunistas,
krikščionis — komunistas,, bepartyvis — komunistas,
"Aiduos“ — komunistai, „Metmenyse“ — komunistai.
„Švento Pranciškaus Varpely“ — komunistai, ir taip ligi
dailininko nupiešto raudono gaidžio, kuris neabejotinai
yra komunistų centro komiteto narys...
Kieno naudai nueina tokio rėkalos liežuvinės veiklos
padariniai?

Ramybė prieš audrą

2043

36th Street, SE

Antanas Eikinas kovo 12
, d. atšventė savo 75 metų gimimo sukaktį. Jis yra Brock.............................
......... Atkirpti: ................................................ j tono Balfo 72 skyriaus ilga
Data ................................... metis iždininkas. Su dideliu
pasišventimu ir pareigingu
Jungdamas 12 dol. čeki (arba Money Order). prašau teiktis mu atlieka šias pareigas per
atsiusti man “Sukilimo“ knygą, kai tik ji bus išspausdinta.
daugelį metų.
Washington, D.C. Zip. 20020

Viskas buvo pusiau pakenčiama, niekas nekėlė ma
siškų riaušių, kol katalikai nedrįso kelti galvų. Airijos
respublikoje, žinoma, yra nemažai politikų, kurie trokštų,
kad ir Ulsteris prisijungtų. Šiaip ar taip, tai yra dalis Ai
rijos. Bet iki neseno laiko vien tik katalikiškosios IRA
organizacijos nariai veiksmais pareikšdavo savo valią —
užpuldavo britų armijos būstines, kad įsigytų ginklų, nu Pavardė ............................................................. ...........
šaudavo kurį nors pareigūną ar susprogdindavo reikšmin Gat vė
gesnį pastatą. Bet ir tą terorą pripažįstanti organizacija •
vienu metu buvo apmalšinta, kai jos vadai pakliuvo į ka- Gyvenvietė
Įėjimą, o įtariamieji buvo internuoti. Nusižiūrėjusi į Britą- =
Parašas
nijos apsitvaikymą su IRA. Airijos respublika taip pat'
buvo sukišusi į savo internavimo stovyklas visus įtaria- —..........

a

i

Sveikiname Antaną Eiki
ną ir linkime daug sveikatos
ir ištvermės, dirbant gar
bingą lietuvišką darbą.

i

Brocktono Balfo

72 akyriaua valdyba

Nr. 13. 1973 m. kove 27 i.

KAI BAITO BAMU
KAS OUOlfOB

KE1£IVIS, SO. BOSTON

SičLpiS b. čvi«3

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS NIEKO NEVEIKIA,
TO NIEKAS NEPEIKIA.

NEVV YORK. N.Y.
rijos mokslui tai nepaprastos
LIETUVIS CRETA
I pasirodyti "šiomis dieno- Į LIET. BENTRUOMENĖS
svat bus leidinys.
• mis“. V. Radžius paaiškina, j TARYBOS RINKIMAI
ROCKEFELLF.RIO
Mirė rusu laikraščio
i kad į plokšteles 'jgrojimas j
Knygą \ riko lėšomis išlei
formaciją
pateikęs
Justas!
truko penkias valandas.' VlI-sios tarvbos rinkiredaktorius
Čiurlionio ansamblio
do
žinoma amerikiečių lei
Prezidentas Ni\onas DelĮ Pusdešris nepažymėjo ko- Duota ir keletas nuotiaukų,; muose> kurie Įvyks š. m. ge-' roito miesto Įmonių departadykla, kuri pati rūpinsis, kad
koncertas
Kovo 19 d. staiga mirė jos leidinys plačiau paplis*
Į medijos autoriaus vardo), rodančių rekordavuno sce- o-yžės 19-20 dienomis, bus mento direktorių inž. Raii •
, ;' sis
veinaids irgi bus suvai- nas. Jose matyti paskui so- renfcama 40 tarybos nariu, mundą Kuduki paskyrė JAY Novoje Russkoje Slovo dien- ų, })e* turėtume ir mes pa
Šis veikalas
Beveik
po (įveju metų dintas Lietuviu namuose ba- listai, choras, simfoninis or (Vl-je taryboje buvo 37 na- vandens taršos kontrolės ko-]
redaktoriui- Markas lieti knygą kuo plačiau pa
ines paskutini kartą pas janc|žio 28 d. Vaidins B. šve- kestras. Tai būsianti piimo- riai).
j misijos nariu, kartu sų Ne\v; V einbaumas, 82 m. amžiaus. skleisti.
mus yosejo 1. 71m. gegužes, reckienė> j> Garliauskaitė. ji Chicagos Lietuvių Operos
i Yorko gubernatorium Ro- Velionis tą demokratinėm
Juk nesunku būtų ja ap-.
6 d.) Čiurlionio ansamblis, R Žemaitytė, R. Rūkštelytė, plokštelių serija ir pirmoji i
Vyriausioji rinkimų komi- ckefelleriu, du Pont bend-: krypties laikrašti iedaga\o rūpinti parla mento atsto
koncertuos sekmadieni, ba_i k. Balvs. A. Pešvs ir J. Pus- plokšteles Įgrota lietuviška sija sudaryta Los Angeles, rovės pirmuoju vifceprezi- j 52 metus. Jame visada yra vus. aukš us administracijos
landžio 1 d. koncertas Įvyks , ...is. j opera Vakaių pasaulyje.
komisijos pirmininkas yra dentu d r. Gee. Kalifornijos daug žinių iš Sovietų Sąjun- paieigūnus' ir kitus Įtakin
Creswood auditorijoje. 1501 •( eblh
Da. nežinau, kiek plokšGraužinis - 3414 O- vandens ištekliu departa I gos. Jis tun daugiau skaity- gus asmenis.
N. Beech Daly Rcl, Dear- . ,
.
...
. ... ! teliu tame albume bus, nė
<,
tt • j J
x
J Ar bus dėstoma lituanistika.
veriand Avė., Los Angeles, mento dii\ Ginelli ir Arkan ! tojų, negu bet kuris kitas
born Heights priemiestyje.
I kiek tas albumas kainuos, Calif. 93094.
sas valstijos ekologijos ta į rusų kalba čia leidžiamas
Michigano universitete?
Prasidės 3 vai. po pietų.
i Nemanau, kad jis būtų neį' laikraštis. Jo skaitytoju tar GAVOME RIBOTĄ SKAI
rybos pirm. VVright.
Tik už 40 myliu nuo Dėt- i P?rka™as
my|inT
Bostono apygardos pirmipe yra nemažai ir lietuvių.
I ČIŲ "NIDOS“ SIENINIO
šiuo metu Čiurlionio an roito, Ann A.Uo mieste. |
nLokas yra Kazys šimžn..Inž. R. Kudukiui tos par
GARDNER, MASS.
samblis yra maždaug toks,
NUPLĖŠIAYO
SU PASI
mokslo ištaiga, žinoma* | 5inl, ’vjt n- ,. k * .u 45 Alfcan Sk. Dorchester, eigos bus antraeilės. Jo pa
koks jis buvo Vokietijoje yra
visame oacanlvie Tai vadi
e'lmt.vsNaujiena
kitokių liuksusiniu
grindinės pareigos ir toliau
SKAITYMAIS KALENDO
nepapras_, Mass. 02124.
Mirė
pačiame žydėjimo laikotar visame pasaulyje, lai vadi- da) ,
bus
vadovauti
Detroito
mies-!
pyje. I jo sudėti Įeina ne tik namasis Michigano univer-j tai (|ži i vi)juosi į *rf } -|
RIAUS. KAINA $3.50.
to imonbl rieimrtamAntiii
moterų bei vyrų chorai ir ke
li solo dainininkai, bet taip
pat ir kanklių orkestras bei
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
tautinių šokių grupė. Čiur-t
luome ueoįvos žemėla
Blanche Kemedyte, bi m.
lionio meno vadovai tebėra j studentų, kurių tarpe kele- cagoje, ir Detroite
New I Be
Jo Įstaigai priklauso Det i palikusi seseris Dirdienę ir piu — uz ui- centų, už 82.50
priklauso
lietutie patvs — Alfonsas ir Onai 'as tūkstančių yra is Euro- Yorke ir Bostone.
70'priemiesčių van-; į;enienę. Atfnė Andrikvtė t su -a o sto mas i
! riai,
viai. genantieji Maine. roito
°»° ir
".*'
pos ir viso pasaulio kraštų.
Mikulskiai.
Detroit News dienraštis ne Chicagoje stato "Carmen“ Massachusetts New Hamp. į "tiekis..kanąnzncna. dek- Bemorienž 65 m., mirusi'St.
shire. Rhode Island ir Ver* J"“
-k'' T™
Petersburae. Fla., bet palai
Koncertą rengia LB Det seniai šia mokslo Įstaigą ap
, ba apie 2.000
2.0«0 žmonių.
De- doti
atvežta
žmonių
i
* A j■ Gal.(lnel
i į. kul.
mont
valstijose.
GALIMA GAUTI
. L , i • !"
*
' doti
atvežta i Gardnen
Georgės Bizet 4 veiksmų
roito apylinkės valdyba. rašė. pabrėždamas, kad tai
i partamento
biudžetas
_
6
9
i
*
t
‘ tz
....
‘‘
gyvena jos wras Jonas KaRengėjai laukia, kad visuo-:y,a Vlenas is dešimties ge- opera "Carmen“ Chicagos
Keleivio administracijoje
VH
:
milionai
doleriu.
4 D
Kandidato smusm
■ ’ *
TAV
11'
•
' pusta-Bermore
ir seserys
; Poškienė ir Višniauskicnė ir galima gauti Leono Saba
<ad lietuvis su-:
liūno "Sočiai Derrocracv in
brolis James; Benediktas Tsarist Lithuania. 1893—
tokias aukštas
Narkevičius. 71 m., buvęs
čia erdvią salę. Bilietai po magistro laipsnio arba dok-< High School auditorijoje 20 dienos. Kandiriafais i VII į pareigas,
miško eigulys Krekenavos 1904“.
4 ir 5 dolerius suaugusiems,p0;aY\ atya^iu°.ja tautiečių* sspektakliai Įvyks balandžio tarvba gali būti kiekvienas:
Kaina $1.00.
apylinkėje, palikęs žmoną
o moksleiviams bei studen ir iš kitu JAV miestu.
28 ir 29, o ta>p pat gegužės
SĖKMINGA ŠOKIŲ
; Bronę. sūnų. 4 dukteris ir se
Į 5 ir 6 dienomis, šeštadie TAV pilnateisis n** jaunesnis j
* aoseooeeoes
tams — pusė kainos.
kam
18
mptu
amžiaus,
apv-j
ŠVENTĖ
serį Elena Pilkauskiene.- !
Šiuo metu lietuvių studi niais — 8 vai. vakare, sek
,. . .
'
- ’ . įlinkėję registruotas lietuvis,
G A N A TO JUNGO
juoja apie 20. Jie vra susior madieniais
Posėdžiavo LF vajaus
— 3 vai. popiet.’
J
Pernai vasarą Chicagojeį Višniauskas gavo žinių iš
ganizavę i LSS skyrių. Jie Diriguos Aleksandras
komitetas
Vienu
sąrašu
galima
siū-Į
suruoštoji
jau ketvirtoji tau-j Lietuvos, kad ten mirė jo
siekia kad U. of M. Įsivestų; čiūnas. Svarbiausias
Mi i tarvba nedau^au kaip, tinių šokiu šventė buvo ne i teta Juliia Višniauskaitė- RETO

DETROITO NAUJIENOS

ĮDOMUMO
KNYGA

Simu
apinėtuvių namuose. Pirmininkas
Tun
iQ,-n„
Jo,AHnno
ce
1
,
f
.
adresai
ir
nmodvtas
įgahoje
dalyvavimas),
bet
buvoįse,
Kėdainių
raione.
Be
to.
o 'kuriuo, reikann. esupažindino posėdžio daly mis sutinka. I uo tai pui dar
, • Aldona Stempuziene;
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sėkminga
ir
finansiniu
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pusseserė
Frances
I\oela — pnsmuose dviejuose cor.i būtu
vius su praeita rudeni reng- nelsSpi ęS..aS \ ienas labai irvalirna palaikyti j žiūriu.
\valchuk Bristoly u- pusbro
to "Sidabrinės dienos“ pa- syarbus klausimas — lėšos. į Gina Čapkauskienė. pasku- i
likokiai
aovlinkei
pri-Į
į lis Antanas Vekrikas Long
etatvmn apyskaita.
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i
statymo
*u kreikia
ieiŲAia tik pasirink- jį tiniuose — Margarita Mom-! V
klauso
sąrašo siūlytojai.
Viso labo pajamų turėta' Triande. N.Y. Visi savaičių
aiti 50 dol. nuostolio, nes li- tam htuamstikos profesoriui į kienė; Escamillo — Algir- J
$99.329.95 (už bilietus 8 18. laikotarpyje.
ko neišplatinta apie 150 bitaiP niažfJau^ aP,e! ^a^Brazįs;
.
j Prie sąrašo reikia pridėti 092, auku
$2n.53Li6). <>j
Gardneriškis
lietų. Vis dėlto LF reikalai 2’500 doL vieneriem metam,
LU1
bilietai platinami į siūlomo kandidato raštišką i išlai
$76.855.22. Taigi
hica^oie — vietiniai visi ^įtikima, nurodant jo am-: pelno liko 822,474.73. Ta
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nenukentėjo, nes susisinkuStudentu
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krei

žino.
Bilietus
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užsiėmimą
ir
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Įteikta
JAV
I.B
valdysiems i spektaklj 628 žmo
nėms buvo paskleista LF pėsi i Lietuvių Fondą. Ne- bi reikia rašyti tokiu adre nriinkės sąraše jis yra re-'bai.
Abraomas ir sūnus, pre-;
garsinančių lapelių, o per * kantriai laukiama LF vado su ....
.
.
gistruotas.
.
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Lithuanian Opera of Chi-*
; Didžiausios išlaidos: šo-Į mijuotas romanas, parašė
traukos metu pirmininkas ir vybės atsakymo. Jeigu atsaevvu žodžiu apie LF pakai-' kymas bus ce.eiamas tai l,e- ?ago, 6905 So. Artesian Avė. į ^pie kandūlatus i tarybą; kių grupių kelionės iš viso-Aloyzas Bai onas. 206 psk,
bėjo. Po spektaklio vėl kele-ika!bt
nu"
■ p,.
^90
Į ir linkimų < gą parašysime, $27,087 (JAV grupėms at-,ka*na S4.50, išleido Lietutas tautiečiu tapo I.F nariais! ft’oks.1° ™V,U '’.''aflz‘os Un'-! Kartu’reikia siusti čeki ir vėliau>
! lyginta tik 50', ), amfiteat-Į viškos Knygos klubas, 4545
; versitv of Michigan bus praKa.tu.eu.a siųsti^., ;BMtonoAp^ardosVaidyba
nuoma $12.85<I.S2. o.fet-i W. 63rd St.. Chicaso. III.
šimtininkais.
pažymėti. kiek,
! dėta dėstvti
60629.
■ ras — $5,475.
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ir
kuriam
spektak-:
Dr. Povilui Šepečiui, va-Į
Jūratė ir Kastytis
liui bilietų pageidaujama.
The USSR-German
Ag-]
’jaus komiteto nariui ir LF
Paragink savo pažįstamus
šventei rengti komitetui
Bilietų
kainos
parteryje
plokštelėse
tūkstantininkui, pasiūlius,
išsirašyti Keleivį. Jo kaina vadovavo dr. Leonas Kriau gression Against Lithuania. I>asLutinis— trečiasis —dnkupo
5,
7
;
8
ir
10
dol..
o
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buvo nutarta laiškais pa
čeliūnas.
metams $7.00.
by Bronis J. Kasias, 543 psl., Į mentuotas Kipro Bielinio atsi
Neseniai iš Chicagos ga ne — po 4, 7 ir 10 dol.
siekti tuos tautiečius, kurie
išleido Robert Speller & minimu tomas. .Jis liečia mūsą
i LF rėmėjų eiles dar nėra vau 32 puslapių leidini. ku-Alfonsas Nakas
Sons,
Publishers, 19 F 23rd
Įstoję. O ateinančio pobūvių riarne telpa Kazimiero Vik
į St, New York. N.Y. 10016. nepriklausomybės 1917-1920 m.
sezono metu bus bandoma toro Banaičio sukurtos, per
BROOKLYN, N.Y.
t Kaina $15.00.
kovas ir nepriklausomos Lietusurengti koncertą, kokio nai Chicagoje pastatytos
Detroite seniai nebuvo. Dėl "Jūratės ir Kastyčio operos
Minėjo gimtadienį
Šioje 543 į»sl. knygoje su- I vos gyvenimo pirmuosius metus,
i
to koncerto V. Kutkus Įga libretas (parašytas Bronės
dėti visi vokiečiu naciu ir 1U-! Knvga gaunama Keleivy, DarKovo 3 d. Randolfui Ge
liotas tartis su viena iš pačių Buivvdaitės), K. V. Banai
(su ,.
komunistu
už. , ~Drauge ir pas
„ ...
T.
• .suokalbio
, ,
, . i ..bininke.
kitus
čio biografija, trumpos diri diminui šateikai sukako 16
žymiausių mūsų solisčių.
grobti
Lietuvai
dokumentai.)
gento Aleksandro Kučiūno metų. Jį ta proga sveikino ir
Lietuvos laisvės bvlai ir isto- knygų platintojus. Kaina S.'.tK).
Per 800.000 doleriu Pa_l bei solistu Danos Stankaitv- apdovanojo jo tėveliai Lili-!
grindinio kapitalo turis, šj-Įtės, Stasio Baro, Aldonos ja ir Antąpas Šateikos. sene-1
met 57,000 dol. palūkanų j Stemnužienės. Margaritos lė Natalija Stilsonienė, Br. ’
paskyręs Įvairiems kultūros Momkienės biografijos ir vi Spūdienė. Bette Socha iš
JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS
reikalams. Lietuvių Fondas sų portretinės nuotraukos. Kalifornijos. O Feigerienėtikrai netrukus bus milioni- Leidinys išpuoštas Adolfo Rimkutė iš Long Island, N.
"KELEIVIO“
1 9 7 3
METŲ
nis.
Valeikos dekaraciju, akto- Y., giminės ir kaimynai. Per
_.
,. .
t . . . . rin rūbu eskizu ir ivvkusiu radiją jį pasveikino prof. dr.
Moterų valdžia — balandžio įj "Jūratės ir Kastyčio“ spek- Jokūbas Stukas.
Randolfas vra aukštesn.
gale
' taklių vaizdais.
i technikos mokyklos moki-j
? Jį redagavo Stasys Michelsonas
nys. pasižymėjęs moksle iri
Pereitą kartą rašiau, kad
20-ties gyvavimo metų pro-j Chicagos Lietuvių operą sporte, jis yra vienas iš ap-j
Kalendoriaus kaina tik $1.50
ga dramos sambūris Alka. apžvelgiančiame leidinio re saugos skyriaus narių.
,
"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra encikloKovo 14 d. buvo seno Ke-r
balandžio 7 d. Lietuvių na-; daktoriaus Vytauto Ra
' pedija — visokių gražių. įconrių ir naudingu skaitiniu šalmuose stato Balio Sruogos! džiaus straipsnyje paaiskin- leivio skaidytojo Jono Jakai-;
"Milžino paunksmės“ iš- į ta. kad minimas leidinys bus čio gimtadienis. Jonas yra*
' tinis. Toks bus ir 1973 metu kalendorius. Nesivėlinkite
traukas. Kitas spektaklis su įdėtas į kiekvieną 'Jūratės visų gerų lietuviškų darbu'
j: užsisakyti. Pinigus siuskite šiuc adresu:
M. ČAPKAUSKAS
kitokio žanro veikalu bus už ir Kastyčio“ operos plokšte-1 rėmėjas. Linkiu jam geros
KELEIVIS
laimingų
tnw savaičių. Tai 4 veiks- lių albumą. O tas albumas, j sveikatos ir ilgų
NEGIPDFTA-NERBOČTA
KNYGA
JAU
IŠĖJO
IŠ
SPAUDOS.
636 E. Broadvav
UŽM ČArWSKAS,
3.7S GAUNAMA
ŠIUOAVĖ,
ADRESU:
mu komedija "Moterų vai- patefono plokštelių firmos] metų.
854-39TH
LASALLE,
U,
CANADA
So. Boston, Mass. O2’.£7
Natalija Stilsonienė
džia“ (deja, man raštu in- RCA pranešimu, jau turis
į

NAZARETO MALŪNAS

Kalendorius

t

ft»lapis ketvirtas

Nr. 13. 1973 m. kovo 27 d.
jungtinis Aušros ir L. K..
Bendruomenės choras, diri-'
guojamas Vyt. Tatai ūno.
Į

Iš okupuotos Lietuvos
TARDYMO

Varėnos rajono Valkinin-l
kii parapijos tėvai kreipėsi
i rajono valdžią dėl mokiniu,
diskriminavimouž religinius'
įsitikinimus. čia pateikiame:
istisą jų pareiškimo tekstą: I
•
_______
I
Varėnos raj. DŽDT
1
Vykdomojo Komiteto
į
Pirmininkui
’
!
i
Pareiškimas
į

1 rys ir v,ei.a, JanlnosNa-

Sekmadienį, po iškilmin rūnės atsim-nimai ąpfc rašy
gų pamaldų, daugiau nei tojus G. PeiKevičiūtę. Bali
300 žmonių susirinko prie Sruogą, Jurgi Sa. ickj i. JuoBrazilijos nepriklausomybė d•"a švaistą 171 psl., kaina
paminklo Ipiiangoje. Vals-, •po-Oo.
Į tvbės policijos orkestras su-:
į groja abiejų kraštų himnus, ’ Sunkiausiu keliu, romažodi tarė Argentinos atsto-į
Para^*'
£’ll.aLlG3’
vas Zeferinas Juknevičius, o:V P ”
U!cuai, kai-

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
SKUNDŽIASI DĖL VAIKU

Ką tik gaveme

Ar turi teise minėti mokvtojai taip elgtis su mūsų vaikais: juos tardyti ir bauginti tik dėl to. kad eina i bažnvčią ir dalyvauja prie altoriaus pamaldose. Jie eina
mūsų vedami ir ipareigojami. Juk pagal prigimtį ir
Konstituciją mes turime vesti vaikus i bažnyčią ir pareigą gražiai juos auklėti. Kodėl taip elgiamasi su mūsų
tikinčiųjų tėvų teisėmis?

ištrauka iš Bernardo Braz- na
i džionio "Antrieji šimtmečiu,
. žingsniai” perskaitė Rvman-ėrelio Myxolo gaive, lotė Steponaity.ė.
'
I m?nas, Eduardas
; Cinzas, 303 psl.. kieti virseAtsisveikinimo pietūs su
kaina $o.00.
Šiaulių Kraštotyros draugijos 1930 m. valdyba. >
i dešinę sėdi Vladas Petrauskas (miręs Šokiais vyko dr. Vinco KuSibire), kan. Sarapas (miręs Lietuvoje), pirm. 1‘viik a.s Bugaiiiškis (miręs Vilniuje), B. Petkaus- dirkos mokyklos patalpose.
Kiauros rieškučios, roma
nas,
parašė Antanas Musteikąs (miręs Lietuvoje), Jackus Sonda (dabar JAV-, .*). Slo.i —Maigoiinas (Likimas nežinomas). Šą
Politinė komisija paruo- ; kis. 259 psi.. kaina $4.50.
lamomis Antanaitis (dabar Vokietijoj), Ignas lt aitis (miręs Sibire) ir Česlovas Liutkus (dabar
N. Zelandijoje). Draugija buvo Įsteigta daugiau ia P. Bugailiškio pastangomis 1927 m. gegužės šė visą eilę informacinių
straipsniu portugalų kalba,
Palikimas, poeto kausto
15 d. Jos steigėjai buvo P. Bugaiiiškis, J. Berge tis, dr. 1). Jasaitis, kun. J. lai pis J. Sondeckis.
• Kiršos iki šiol niekur noŠ m rugsėjo mėn. mūsų
Prašytume Gerb. Pirmi- V. Šliogeris, J. Švambaris ir K. l'beika. Draugija turė.,o apie 150 nariu. Jos tikslas buvo pažinti
o
vietos
laikraščiai
tris
die’ spausdinti eilėraščiai, jo užvaikai grižę iš mokyklos į ninku painformuoti mus, ar gimtojo krašto praeiti ir dabarti. jų gamtą ir kultūrą, apsaugoti senovės liekanas. 1928 m. drau
nas spausdino žinias apie ra-ai Įvairiais klausimais ir
skundėsi, kad mokykloje jie j taip gali tardyti mūsų vaigija perėmė iš Apskrities valdybos "Aušros“ m zieją ir per trumpą laiką ji tiek išplėtė, kad jis kongresą ir apie
Lietuvą kt., 318 j u-. :7ų knyga ku
buvo tardomi ar jie eina Į j kus ir padėti, kad daugiau
tapo pirmaujantis visoje Lietuvoje*, ypač jo etr gr.Jinis skyrius. Ji ne tik telkė muziejinę medžia Rengėjai š?a m opaganda la na
aut bu ->a u<5Ą Stasys
bažnyčią, kas kiti eina. ii; • taip nepasikartotų,
gą, bet daugiausia šios draugijos pastangomis Ik vosu'uukti 3 visos Lietuvos kraštotyrininkų su bai patenkinti, nes per radi Santvaras. K ina $6.06.
bauginami, kad už ėjimą i’
Valkininkai. 1971.X.10 važiavimai, ji išleido 5 Šiaulių metraščius, kuriu | ? suk . pta daug brangios medžiagos, nuo 1931 ją Lietuvos vardas iškeltas
bažnyčią bus sumažintas ei- *
Pasirašė 9 vaiku tėvai . metų leido (Įimtojo Krašto žurnalą, kuriame ske: bė tyrinėjimų medžiagą. Ji buvo pradininkė anke- ir tolimose Brazilijos vieto
gesys, Įrašyta i chrakteristi- j
jtų. pagal kurias buvo renkama įvairių sričių m džiaga. Tai paskatino ir kilus panašiai daryti. Pa vėse.
ka
I
*
7.
1 '
'7M
‘
Į
Varėnos raj. Vykdomojo galiau ir Mokslo akademijos etnografinis skyri" tokias anketas pradėjo skelbti, žodžiu, draugija
‘ k-L! i--riU
Lėšos sutelktos loterijomis;
Mano, Griežės J., dukrą! Komiteto pirmininkas p« 1(1 atliko neįkanojamą darbu kraštotyros ir mūsų i- (orinės medžiagos apsaugos srityse*. Ji sugebėjo
Valkininku vidurinėje mo-J dienų atsiuntė sitokj atsa- surinktą kultūros turtą išaugoti nuo sunaikinimą ir karo metu. Visam darbui visa laiką vadovavo ; ir Įvairiais vajais (apie 40' < i Sunkiausiu keliu,
roria■surinko jaunimas), ir liko;
pirm. P. Bugaiiiškis. Daug yra nudirbęs ir č. L a tikas, kari laiką buvęs muziejaus reikalų vedėjas.
i,-.,
g
Gliaudą,
kykloje klausinėjo mokyto-į
į nemažas pelnas (apie 15001 nas* parašė Jiu gis ...
ia Kliukaitė, mok\toia But-i
ui •
•*-i •
‘
dol.). skirsimas III P.L. Jau-į 251j>sl., kieti viršeliai kai- •
• ,
Patikrinus jusu pareiskikiene. direktore, ar einanti i
,
.J y .
i nimo kongresui, kuris Įvyks; na
.
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. , - . mą nenustatvta, kad Jusu
’ Brazilijoje ir Argentinoje '
Kiauros rieškučios, romaju
mažesne sesu j a . vajj.aj
tardomi. Moky-į "Aušros“ muziejui 50 metu
nyeia, kada eina ispazmt.es.,
k]ausinfj
jk
R .
į 1975 metų pabaigoje.
i nas, paraše Antanas AlusteiPnes metus jai buvo nnmm.| jie p,.aleiflžia sav(1 ,aisva.j
1 kis. 259 psl., kaina $4.50.
Kovo
11
d.
sukako
50
me-i
ta. (ei eisianti t bažnyčią ]aikj h. ka
f
l
•
Kongreso ;>roga išleistas: Brolio Mykolo gatvė, ronepnlets pne egzaminu.
. kvk]os nbu jr {as natūra,u . tų. kai Šiauliuose buvo ati-j
ki
180 psl. leidinys "Penktas i inanas, parašė Eduardas
darytas "Aušros“ muziejus,:'
'Pietų Amerikos Lietuvių! Cinzas, 303 psl.. kieti viršeTT . . .
... ; nes mokytojai privalo žinoti, kurį Įsteigė Šiaulių apskri
Urkioniu
astuonmeteie; , „
- - •
I Kongresas“, kuriame yra ne! hai. kaina $6.00.
. .
.
. o
. -•kuo užsiima iu mokiniai ir ties savivaldybė. 1928 m. jis į
m-loje mokytoja Saulenienei
,
, ....
tik kongreso smulki prograVytautas Alantas, AMŽI.
‘ J a j • -i
• i nuolat rūpintis iu auklėjimu, buvo
Kongresas atidarytas pa
perduotas Šiaulių j
praėjus vos pusmečiui po '
baugino mano. Andriuskevi-j
1
J*
•'
lietu- ma’ ^et
pat ^an2i inf°rčienės S., dukra, kada bu\ uneturite teisės Kraštotyros draugijai, kuri didesnio masto Įvairių kraš- maldomis šv. Juozapo
si Pirmosios Komunijos, ar reikalauti, kad mokytojai buvo Įsteigta 1927 m. Tošį tu lietuviu susitelkimo — vių bažny
einanti i bažnyčia. Kartu propaguotu tikėjimą, nes draugijos siela buvo teisi- Jaunimo kongreso. Pi u A- bei menine
kinyje
baugino, kad už ėjimą i baž Jūs puikiai žinote, kad baž ninkas Peliksas Bugaiiiškis, merikos lietuvių atstovui su- vaičių seseL^
nyčia bus irašvta i čharakte- nyčia vra atskirta nuo vals- prieš kelerius metus miręs1 sibūrė Sao Paulo mieste., V-jo PAI.Ko pirmininkas
, viršeliais $6.00, kietais —
\
ilniuje.
Jis
visą
savo
lais-.
Brazilijoje,
Penktajame
P
t
prel.
Pijus
Ragažinskas
svei$6.50.
ristiką ir negausianti darbo. įvKės jr visose mokyklose vx
va laiką aukojo muziejui: ne. Amerikos Lietiniu kongre-kino vietinius lietuvius ir 76
Vytautas Alantas, ŠVEN
į ra vedamas ateistinis moki tik pats rinko jam ekspona-į <e. įvykusiame vakario 22-25, svečius iš šešių kraštų,
Mano. Kazlauskienės J.,
TARAGIS, istorinis roma
niu auklėjimas, kaip to rei
tus,
bet
buvo
sutelkęs
ir
vi-į
dienomis.
Beveik
pusė
sveį
(Paklėštarės kaimas)
abu
nas, I dalis, 405 psk, kaina
kalauja dabartinis mokslo są būrį energingų padėjėjų, čiu atvyko iš Chicagos —I
Akademinę dali užpildė
sūnų klausinėio mokytoja išsivystymas.
minkštais viršeliais $5.00.
kurie glėgiais vilko muzieji- "Grandies“ i auti niu
■okiu įvaiiios sekcijos: jaunimo
Kliukaitė, direktorė ir iš ra-, jg-j yj
J. Kralikauskas, VAIŠ
, e-j.ė Pasaulio Liejono. ar buvo Pirmos Komu-!
i nę medžiagą.
Per trumpą grupė su vadove I. ?mie-. 8Tupe aptarė
VILKAS, premijuotas ro
Varėnos raj. Vykdomojo *a^a Aušios muziejus la-! liauskiene. is JAI rytu daJaunimo sąjungos steinijos kas iš berniuku ir mer- į
manas, 234 psk. kaina $4.50
i
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išaugo,
ir
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etnografinis,
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vavo
Petras
Molis.
I
ietu-j
aunasi
ir
statutą,
artimesni
gaičiu eina i bažnyčia, kasi
Brėkšmės našta, romanas,
Komiteto Pirmininkas
Į skyrius buvo turtingiausias, j vių skautu brolij ........iau-Į -endravimą tarp P.. Ameriprivedė prie Pirmos Komu-1
Vy į parašė Jurgis Gliaudą, 384
i kės kraš u. II PLJK vaisius.
į Dideli indėli i muziejų yra j sias skautininkas,
nijos.
ii
psk. kaina $6.00.
Z. Voroneckas
į dalvvauiant ir kongreso piri
inešes ir'dabar N. Zelandi-;
Praras Naujokaitis, PA
(Iš
Lietuvos
Kataliku
Baž

Savaitę
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ieš
kongresu
į
miniu
kui
R.
Sakadolskiui.
Mano, Blažulionienės J.,
SISĖJAU ŽALIĄ
RŪTĄ,
loie gyvenantis Česlovas,
jaunimas įvykime cr’iR atvykusiam iš Chicagos. Ku-.
Liutikas
(Užperkasės kaimas) sūnų. nyčios Kronikos Nr.2.)
x!232 psk. kaina 84.00.
ir dukra klausinėjo mokyto-j
savaitėje nie pmūrio; na- nj< u <ekciįa jsteio-ė P Ame(ELTA)
Gliaudą, BRĖKŠS.
m.
kovo
12
d.
m^eskyręs
dali
laiko
disteiiom
t
;u!;
t,
u
vienvbe
.
al)ta
.i
ja Butkienė, direktorė ir iš į
, MES NAŠTA, 384 psl., kai
rajono, kada buvo Pirmos |
lauš 50 rneta sukaktis buvo| ;r pokalbiais lėtinusiais rS savitarpio talka: Lietuvių
na S6.00.
Partija
spaudžia
rašytojus
iškilmingai paminėta.
i klausimais.
j____
n'mais. Cia
Čia dalyvavo
dahyuvo iš
iš,i pendruomenes
Birutė Kemežaite,
SU
Komunijos, kas mokino, ko
diskusijose!
Argentmos 14. is > rugva- vyravo IV PLB seimo ruoša :
DIEV.’ AS IŠEINU...,
294
kios mergaitės buvo.
!
i
Vasario 5 d. Lietuves ra
Dabar jis turi apie 60,009, jaus — 3, iš Brazili jos —25.
psk, kaina $4.50.
spaudos bei kultūros posėdy
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remanas,
me jiateikė tų dainų klasifi-i ’imonaitvtė. o iš vietiniu ievavę pamaldose. Čia vaikai 8'ingą pusę t sugrąžina i
5 : -L, k .
85.
Kovo 16 d. Vilniuje mirė j kaciją ir jų įvertinimą.
1 gų
\eonino šokėjo'
p Mekas. 9.> psl.. kaina 84 00
ti3*k gražau? nąto jr girdię i tikrą kūrybini kelia“?

i

V-sis Pktd Amerikos lietuvių

Poezijos knygos

Nr. 13. 1973 m. kovo 27 d.

Poslapis penktai

KELEIVIS, SO. BOSTON
POPAI VOGĖ RETAS

Išėjo
Keleivio

kalendorius
kaina $1.50
v*——*————*———*

KNYGAS, RANKRAŠČIUS į

i

I ADAI ITTI TMttQ
LA.l4.Al ĮL'VziIIUm

įrišta, kaina $4.00.

*
, mas 282 psl., kaina $3.50.
NtPRlKLAUSUMĄ HENuo krivūlės iki raketos,

FUVĄ A ĮSTATAM , Ra- Lietuvos paštininkų atsimipolo Skipičio, 440 puslapių, nimai, redagavo Antanas

ATSIMINIMAI

New Haven. Conn., teis-' trys ir vifna T-inino^ kaina ................................... $5. Gintneris, 53b psl., kaina —
NEPRIKLAUSOMA LIE- $5 no
nie iškelta by la dviem buvu S aStrfapie
šiem rytų apeigų graikų-pra- rašytojus Gabrielę Petkevi-' TUVA, K. Skipičio atsimiMilžinų rungtynes. Myko»
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me amžiuje prieš Kristų.
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— Tai iau pomirtinė žmo jau jis negalėjo iš Kristaus}
visi žmonės taip pasensta?
wrfr-r—f’
Kaina . .... $2.250.00
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vyks
i Lietuvą ir ten užrakilaukini su kantrumu tos
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j„i ‘ alėtos 1 >ie\ : Karalvstės čia
Karalienė yra susirūpinu nės senovės dainas.
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ant žemės.
si, kad karališkosios šeimos
Ant krištolinės jų lyties,
Kas domitės Tiesa, mes priTAI BENT BOBUTĖ
narių elgesys, nepriimtinas
Kurioj patsai save matai
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norėjo, ir priekaištavo sau, kad apie tai nepagalvojo iš
Kad grįšiu vėl? kada, kada?..
Karališkasis sostas, ypač kui pasmakrėn pistaletą ir
anksto. Ta moteris toli gražu nebuvo linkusi iškart pulti
jaunesniųjų tarpe, yra vis pareikalavo pusantro tūks
i meilės nuotyki, jam pamojus piršteliu. Jis susiprato, kad
Poetas Motiejus Gustaitis gimė 1870 m. vasario
menkiau vertinamas net tančio dolerių. Bet neilgai ji
Imkit ir skaitykit
bus gal per toli užbėgęs Įvykiams už akių. ir labai pasku
27 d. Rokų kaime, Panemunės valse., Kauno ap
kaip istorinė relikvija. Kai džiaugėsi tuo laimikiu: užbomis stengėsi susigyventi su mintimi, kad iš jo išsvajotų
Kipro Bielinio
skrity, mirė 1927 m. giuodžio 23 d.
praeitą lapkričio mėnesį ka aliarmuota policija greit pa
auksinių rūmų gali likti tiktai stiklų pabiros. Ir jam ding
ralienė lankėsi Stirling uni- sivijo ir areštavo.
knygą
telėjo galvon, jog nereikia pulti galvotrūkčiais ir sudėti
«versitete. tai ją apsupę stuPasirodė — jos ginklas te FLKGRO IR VERGIJOS
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j liškasis budelis jiems būtų DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
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sėdynės, o kita dūksta, kaip liepsnojanti prerija, šluoda
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KARALYSTĖS
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Manoma, kad šeimyniškų muose kelia tokius naktinius tas karalienės rūmams išlai-;
Tęsinys 13.
draueai. Knygos kaina —
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Karalyste tegali bud įkerta ti? Į:
rėk, Morkau, i ši žiedą. — ji ištiesė ranką su brangiu su se. Štai tokie nemalonumai
Karalienei rūpesčių teikia (*as. Kai ku11^ nariai klau- tada, kai šėtonas bus su i ;?: S I
ėmė šlėgti net Didž. Britani
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tuoktuvių žiedu. — Šis žiedas man daug reiškia. Tiesa,
Anglu - lietuvių kalbų žo
jos karalienės Elzbietos II ir jos svainis lordas Snow- šia, argi būtina, kad 8 tarnai ir jo darbai išardvti. o tai tepa
jis gali būti tik paprastas formalumas, bet man jis ištiki- karūną. Dėl to ji net buvo don. Jis geras fotografas, patarnautų net tada. kai ka- į1tik po Kristaus antrojo dvnas, V. Baravyko, 590 psl.
mybės ir amžino ryšio labai brangus prasmuo.
istorija parodo, kad aikui bė- apie 30.000 žodžių kaina $6.
I sušaukusi „kartališkosios vir- Į bet spaudoje pasirodė ir la- Ralienė pietauja su vyru be
Jis netikėjo jos žodžiais ir klausė sau vienas, kažin šūnės“ konfei enci ją, kurioje i bai geros jo gamintos nuogu J°kio svečio; ar būtina, kad gant daugeliui nusibodo buk
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Dar labiau nemalonu, kad karališkają porą iš miego? ris**l 532 metais turėjo sau daug įI mdžių,
5S6 psl.. kaina $7.00.
na būdama? O gal ji iš tikrųjų pasikeitė? Ji visada buvo gindama susitvardyti ir „pa
rimta...
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jau suaugusi ir gražiai pri- ir daugelio kitų Europos Muenštery „į.€it pasklido ir 0.1 kai. J. -Januškio atsiminimai,
kvapsniai. Palangėje žaliavo drausmingai surikiuoti ii Į Tai dar ne didžiausias ne nokusi mergina, mėgsta jo- monarchų. Todėl karalienė siekė persekiojimą kenčinnčiir 1 127* psl., kaina $2.00.
rūpestingai apkarpyti dekoratyviniai krūmeliai. Prie šąli malonumas, nes aišku, kad dinėti, medžioti lapes ir net ir rūpinasi tas paskutines krikščionLs kurie urmn sxuoino
•
gatvio susodinti medeliai leido žalsvus pumpurėlius. Pei pats grafas to „šmugelio_ per greitai važinėti automo- valandas atitolinti, kiek ga-, 81 įril^čk)n???JtuKIeS;.udė{i iStepono Strazdo eilėraš.
jo krūtinę nuvilnijo aštriai lūkestinga džiaugsmo bangelė nevarė, o pieną praskiedė biliu, dėl ko jau buvo kelis Įima ilgiau išlaikyti karalis- laukti Dievo Karalystės oasir žiai, 159 psl. kaina $2.50.
1 kartus įspėta. Bet dar blo- kojo sosto magiškąjį žėrėji- dymo ženklu, bet niekad neuž I
kad ir jam galėtų vėl sužvangėti pavasaris, bet tą švyste jo tarnautojai.
giau, kad ji kartais nepa- mą ir vidutinės inteligenci-,
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1 . 1 Karalienei didesniu .neJam dingtelėjo galvon kad gal reikėtų pokalbi baig |malonumi) sudaro kit'į šeiš
kųjų rūmų ir grįžta išbalusi kaialius sėdi aukščiau vistu turi visuomet atsiminti, kai 130 psl., kaina $1.80.
ti ir grįžti Į parodos salę, bet jis dail delsė. Jis galvojo mos nariai.
tik lyto meta... Tėvai norėtu, paprasto žmogaus nuode- į^nyčia. tebebūdama kūne. yri
kad gal pradėjo ne iš to galo. kad gal dar reikėtų pamė
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kad ji ištekėtų uz kokio ka-: mių...
o ne ka ūbaujanti bažnyčia. Tik
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mas nuo lango, ir stengėsi kalbėti ramiai ir santūriai, nor Jo grafą. Iš jo atimtas leidi-į si tik leitenantas Phillips,: ŠAUNIOS LIETUVAITĖS Kristaus liudytojas, ir jo narei -onas, 127 psl., kaina $2.00.
ga yra skelbti visa. ką Dievą
viduje svyravo ir blaškėsi. Jis nusprendė „išlieti“ jai savi nas vairuoti automobili vie-, taip pat išdykęs ir dar pra-'
daro ir kas jam ieakvta skelbt'
Tikra teisybe apie Sovietų
širdį ne dėl reikalo "išsituštinti“, bet tikėjosi gal ją pa įeriems metams uz vaziavi muštgalvis jojikas.
j Wisconsino universitete Parašyta Rašte, kad krikščioni Sąjungą (parašė J. Januš
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permaina nuo žemiš
Žemaitės raštai karės me
no
žmogelis,
sutinka
biįtybę,
kuri
dar
gali
būti
jam
pažmonos miegamąjį. — kalbėjo jis, nuo jos nusigręžęs. tu, 126 psl., kaina 50 centų.
žurnalistė Rasa Gustaity- turės apsivilkti nemirtingumu
"ici'yre
uoda ii laimė. Sakyk, Iza. ką tada bereiškia visi draudiJuk tikrai prie tavo miegamojo durų paraduoja legioną
Juozas Stalinas, 32 psl.,
istatymininkų, moralistų ir dvasiškių, kurie nešioja dide nai. Įsipareigojimai ir varžtai? Artas apKartėlis gyveni- tė paraše 287 psl. knygą •ako apaštalas.
<aina 25 centai.
Apie krikščionio pareigu i
ju neturi teisės peržengti visų užtvarų ir pasidžiaugt: „Wholly Round“, kurią iš
les afišas su parašais: "Negalima!“. „Uždrausta!“. „Sve
a
’
kslą
yra
gražiai
aiškinam
timas šalin!“, bet tu žinai, ir aš žinau, kad pro tas užtvara >askutiniais savo saulėlydžio spinduliais? Kas man vis; leido Holt-Rinehard-Wins- Dangiškoje Maniloje, kovo 2
Žalgirio mūšis, parašė dr.
prasiveržia milionai ir milionai tų, kurie galuojasi išpešt iievų ir žmonių draudimai, jei aš žinau neišvengiamai ton leidykla. Joje ji aprašo dienos komentoriuje. kame ši Jaugirdaitė - Sruogienė, 24
skaitome:
auksinę plunksną iš slėpiningo laimės paukščio uodegos ;eliaująs Amžinojon Tamsybėn? Ar tai nėra pasmerkto- žmones, pasirinkusius egzo taip
”
Krikščionis.
kaipo Yiesp-r je psl., kaina 50 centų.
0 paskutinio pageidavimo patenkinimas? Ar aš turiu tel tini gyvenimą.
Ne. tai nėra joks argumentas savo nusižengimui pateisin
mokytinis, kaipo mokinys Kri<
aus mokykloje, yra rengia: -•
es pasiimti tai. ką aš dar galiu pasiimti? Klausyk, Iza,
ti: savo nusižengimo negali išteisinti svetimais nusižen
Socializmas ir religija, E.
Anksčiau ji yra parašiusi užimti vietą Tūkstantmetinė):
gimais: kiekvienas turi stoti prieš Teisybės Tribunolą iš myliu tave, aš visą laiką svajojau apie tave, tu buvai „Turning On“ knygą apie Karalystėje ir dalyvauti jos gar Vandervelde. 24 psl., kaina
Bet tai dar ne viskas, toli gražu ne viskas: už tų visų varž lidžioji gyvenimo dovana mano jaunystė? saulėtekyje. moderniųjų nukrypėlių ko bėję. šlovėje ir nemirtingume. 10 centų.
Viskas jvvks savo laiku ka
tų, kliūčių, Įstatymų, kuriuos surašo gyvenimo tvarkovai Mes buvome laimingi tada. ir mes dar galime būti laimin lonijas.
yitt pažymėta šventame Rašte
Demokratinio socializmo
dar yra silpnas, trapus žmogus su savo tragišku likimu ai mūsų saulėlydyje. Mes abu menininkai, mes kursime
viskas bus Įgyvendinta per JėSakysime, tu pabundi vidunaktį ir spoksai į lubas, nieke avo gražų gyvenimą. Atsimink mūsų snaiges pne židinio!
NEW HAVEN. CONN. » zu Kristų, nes iis sugrįžo antra jradai, (S Kairio Įvadas),
Į kartą čia ant žemės visu v lni<
>4 psl.. kaina 50 centų.
nematydamas, tačiau visa savo esybe junti, kad tavo gy Tai buvo mūsų meilės ir laimės prasmuo!
r>
1
ra *
| darbų išardyti ir jo paties s >
Socialdemokratija ir koG. Merkeviciute—Wattono naikinti, to. kia s buvo Įgyvend:
venimas eina galop, kad ta naktis yra prieškambaris Di
nęs visokia blogybę ir baisia??. Tiunizmas (K. Kauskio), 47
(Bus daugiau)
džiosios Amžinosios Nakties, kuri tave greit apglobs. Ir
fondo stipendininkė
sius žiaurius darbus per dau- j )Sj Raina 25 centai
rodosi, kad sielvartas, kaip Giltinė, kaulėtais pirštais su
I
metu
1 giau nei 6.000 metu.
(Tai ištrauka iš Vytauto Alanto romano „Amžinasis
Jėzus
sugrižo
antra tavi.- į
AtsKirai sudėjus, jų kaina
gniaužia tau širdį ir stumia tave Didžiojon Tamsybėm
1968 m. Įsteigtas WatsoLietuvis
1 k40. bet visos kartu par
ivis“, kuri galima gauti ir Keleivio administracijoje. no fondas skiria $6.000 sti- nematomai įsteigti ta palaimiu-H
barškindama savo griaučiais...
J
Jis nutilo, iš lėto grįžo pne stalo, kur sėdėjo Iza, ir Kaina $4.50.).
pendiją baigusiems kolegiją tąją, pažadėtąją Karalystę, ku i uodą mos už 52.

Mot i e j usGustaiti*

r

MOTERŲ
SKYRIUS
P** * * * * * * * * * * #* * #* * * * *? «M>*MS±S MM**M

Ar meilė grįžta atpčdžiui?

Ir karaliene turi šeimyniškų
nemalonumų

Geri žodynai

12 knygų už$2

i

_ 4._ _ _ _ _ : _ _

rios prašėme ir tebeprašome —

Kr. 13. 1973 m. kove 27 d.

Puslapis septintai

KELEIVIS, SO. BOSTON
• JAUNIMO KONKURSAS *•**•***•**•••*••**•******♦•*******♦*********************************£

Vietinės žinios
Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad šių metu

kovo 21 dienos naktį So. Bostone staiga mirė mūsų

mylimas tėvas, šešuras ir senelis savanoris kūrėjas
JONAS

C S B L I S,

gimęs 1898 m. sausio 28 d. Ukmergės apskr. Taujėnų
valsčiuje.

Palaidotas kovo 24 d. po gedulingu mišių lietuviu
parapijos bažnyčioje Forest Hills kapinėse.

Nuliūdę sūnūs
Algirdas. Zigmą ntas-Kęst utis ir Romas su šeimomis

Savanoriui kūrėjui ramovėnui
JONUI

ŪSELIUI

staiga mirus. jo.sūnums Algirdui. Zigmantui Kęstučiui

ir Romui su šeimomis reiškiame gilią užuojautą.
Bostono Ramovėnai
ir Savanoriai kūrėjai

I Naujosios Anglijos PabalEKSKURSIJOS į LIETUVĄ
! tiečių draugija rengia pir' mąjį jaunųjų pabaltiečių
, instrumentalistų ir daininin1 6 dienų
i kų konkursą ir kviečia jame
Kaina nuo $641. 00
Ė;- dalyvauti jaunus estų, latvių
i ir lietuvių kilmės muzikan Vyksta: gegužės 23
liepos
1S
tus ir dainininkus. 17-25
rugpiūčio
8
birželio 6
! metų amžiaus.
rugsėjo
S
birželio 27
! Konkursas Įvyks š. m. ge-j;:
liepos
11
spalio
3
; gūžės 5 d. Lietuvių Piliečių <:
gruodžio 21
draugijos sai ėję, So. Bosto t
ne. Mass.
įJungtis prie grupių galima Boston e ar N e vv Y o r k e
Kiekvienas konkurso daLietuvoje šios grupės praleis |)«» 11 dienu. Maskvoje arb;:
• lyvis turi būti paruošęs 20
Leningrade — 2 dienas ir Helsinkyje — 2 dienas.
Į minučių ilgumo programą
GRIFftJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —
į kurioje yra bent vienas taui tinis kūrinys apie 4 minučių
NESIVfiLFOKITE!
! ilgumo. (Vietoj vieno ilges
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į
nio tautinio kūrinio konkur' so dalyvis gali paruošti keSouth Boston, Mass. 112127
i lis trumpesnius tautinius kūTelefonas: 268-8764
i rinius kurie 'udėti užtruktų
‘apie 4 minutes atlikti).
393 West Broadway
■ Konkurso laim*
Savininkė. Aldona Adomonienė
skiriamos trys premijos. Pir
moji — $150 00. antroji —
air fares subject to Governamenl ;»p;irov:i!
| $100.00 ir trečioji — $50.00.
• Daugiau informacini ir
j registracijos formų galima ■•♦♦*♦♦****♦♦♦♦*♦*♦***♦**
1 gauti pas Violeta Balčiūnie! ne. 116 Spring St.. Apt. B-3,
West Roxburv. Mass. 02132
i Tel. (617) 323-0774.
Norintieji šiame konkur; se dalyvauti; prašomi užsi, registruoti pas V. Balčiūnie
nę iki balandžio 5 dienos.

TAI TIKJ, KAD MŪSŲ KOVz\ BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

ALORICIl OIL COMRANY
130 Safford Street

Wollaston, Mass.
Tel. 472-2086

t

VALSTYBES

S P C I) ž I UI

staiga mirus, jo žmonai B r o n e ii S p ū d i e n e i

ir

ir artimiesiems reiškiu gilią užuojautą
Euphrosine Mikužiūtė

PRANUI

16 ir

KALENDORIUS

Kaina

2 2

dienos

nuo

$ 5 9 8. 1 0

Išvyksta iš Bostono ir Nevv V orko
Balandžio 8 d. 3 vak po
j pietų Šv. Petro lietuvių paLankoma: Švedija
Norvegija
• rapijos bažnyčioje parapijos
Danija
S uomija
, choro religinės muzikos
koncertas.
♦ Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu klaupk
« •
FINNAIR, 20 Erovidence Street, Boston. Ma>

Balandžio 22 d. So. BosI tono Lietuvių Piliečių d-jos
i salėje Lietuvių krepšininkų i
! komandos šokiu vakaras. ■ ♦

SPŪDŽIUI

mirus, jo žmonai Bronei Spūdienei

PARENGIMŲ

reiškiam

tęs

i

0211

Gertrūda ir Povilas Dargiai

Pittsburg, Pa.

ta

!
•
į
£

LB susirinkimas

—

nnda of scandmavia
pricfe

air fares subject to Govcrnamei ''i.yptov.-J

* * «

mas balandžio 7od. 7:30 vai. ucguz.es
Gegužės o5 u.
d. oo.
So. dusimu
Bostono kantų ir dainininkų konkur- pensininkės, nes vienišam gy.
vaita.. Tautinės S-gos namų Lietuvių Piliečiu d-jos III a sas - koncertas.
iventi -vra nuobodu.
JAV Lietuvių Bendruo
* * ♦
Našlės pensininkės
kurios
j i (Salėje Pabaltiečių draugijos!
„
„ .
i
...
menės Bostono apylinkės salėje, visi kviečiami dalyvakaras Programoje—Jau
Gegužės 6 dieną 2 vak po "orėtu nimui praleisti rudenėmetinis susirinkimas šaukia- vauti.
'Jaunuju pabaltiečių jnuzi- Pietų North Junior High’P-čias
dienas. laiš(School salėje Brocktone Šv. ;kus su trumpu gyvenimo apraparengimas.
įšymu siųskite Keleivio admi; Kazimiero parapijos choro n,stracijai, pažymėję ant voko:
75 metų jubiliejinis koncer l’.T.
Atsakysiu tik i rimtus laiškus.
tas - banketas.
UŽ VIENĄ DOLERĮ IR
• • »

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS
CENTUS PER MĖNESĮ
ĮRENGIAMAS VISIŠKAI

DEGIKLIS (BURNER) KURIS

NEPAPRASTAI SUMAŽINS
JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

NEJUČIOM.
U anksto jokio įmokėjimo * Iioimok ėti per 60 mėneoių * Jokių procentų

WHITE

FUEL

CORPORATION . 900 East First St. Boston, Mas-.. Td. 266-450.

l’.T.

(15)
Gegužės 12-13 dienom!?
j Tautinės S-gos namuose bus j
dail. Romo Viesulo kūrinių}
P a r tl u a fl a
paroda, kurią rengia Skau-J
Jamaica Plain. Mass.. prie pat
čių Židinys.
Frankiin parku parduodamas ?
• • •
Spalio 21 d. So. Bostono butų pu 5 kambarius moderniš
Lietuvių Piliečių d-jos III a. kai Įrengtas namas; visuose bu
salėje lietuvių radijo valan tuose centrinis šildymas, du bu
dos Laisvės Varpo rudens tai apšildomi gazu, trečias —
alyva.
Kreiptis telefonu 372-9537
nuo 5 iki 8 vai. vak.
13 Vernum Street,
Haverhil!. Mass.

NAUJAS TEXAC0 ALYVOS

NAUJA AŠTUNTOJI
PRADALGĖ
Keleivyje jau galima gau.
(13)
guotą Aituntąją Pradalgę,
ti rašytojo K. Barėno reda.
kurioje yra 23 rašytojų pro. RADIJO PROGRAMA
zos, poezijos ir dramos kū Seniausia Lietuvių Radijc
rinių. Kaina minkštais vir- j Programa Naujoj Anglijo
sėliais $4.50, kietais—$5.00. ia stoties WLYN, 1360 ki

lociklų ir iš stoties FM
101.7 mc.» veikia sekmadie
So. Bostone City Point rajone
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
išnuomojamas kambarys. Kreip
ną. Perduodama: Vėliausių
tis pirmadieniais nuo 9 vai. ryto
pasaulinių žinių santrauka
iki 6 vai. vakaro, o savaitgaliais
r komentarai, muzika, dai
nuo 4 iki 8 vai. popiet telefonu
tos ir Magdutės pasaka.
268-8.384.
Biznio Veikalais kreiptis 1
(15)
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuve, 502 E. Broad
' way, So. Bostone. Telefo
Rimtas

našlys

pensininkas ■ nag A N 8-0489. Ten gauna

ieško gy venimo draugės, taipogi | mas

1

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

Dažau ir Taisau

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka Įvairių rūšių
draudimus

fM&mus iš lauko ir. viduje.
Ijpdau popierius ir taisau
/isEą, ką pataisyti reikia.
rsauuoju tik geriausią
medžiagą.
JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Ava
Dorchester, Maaa.
TeL CO 5-5854

Kreiptis senu adresu:
BRONIS KONTRIM

59S Broadvvay
So. Boston. Mass. 02127
Tel. A N 8-1761

Nepriklausoma

LIETUVA

Tel. (617) 482-4952.

Balandžio 29 d. 3 vak po j»
pietų So. Bostono Lietuvių } |
Piliečių d-jos III aukšto sa- j *
Įėję lietuvių radijo valandos*
Laisvės Varpo pavasarinis
koncertas.

Apšildymo įrengimai & APTARNAVIMAI

SAVAITRAŠTIS

* » •

gilią užuojautą ir kartu liūdime.

02170

oil h«of

KELIONĖS I SKANDINA Vi JOS

P R AN U I

BOKIME VISUOMET JAUNi. RYŽTINGI IR KIE

ir Keleivis.

informuoja skaitytojus apP pasaulinius ir lietuviškuosius
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako
apie visur, mūsų visuomeniniu- bei kufiai inius klausimus.
Jame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių. kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema.
* NF”RIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinainiškVr. mūsų Iš*
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendr niai !;:ii bei idėja. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei. kuris kovoja ir dirba už
nepriklausomą Lietuva.
Metinė prenumerata JAV-se
z

ss.no

Adresas:

7722 George Street. I^iSalIe-Montreal.

Qu?ber. CAN ADA

SUSIVIENIJIMAS

SLA

LIETUVIU

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

kaip SEPTINIS MILIONUS dolerių

jo daugiau

nariams.

SLA—didžiausia

fraternalinė organizacija

lietuvių

—

duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia

patarnavimus savitarp;nės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių

kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
lietuvis čia gali gauti įvairių kl»3ių reikalingiausias

apdraudes nuo $100.00 iki $10.00C.b'C.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrr.udą — En.

dowment Insurance, kad

jaunuolis gautų pinigus

aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

jaunuoliams labai pigią TERM
$1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes

SLA—duoda VAIKAMS ir

apdraudą: už

čio metams.
ŠIA—AKCIDENTALfi

APDRATT5A naudinga visokio

amžiaus asmenims,

rekomenduojama

lietuviškų

klubų ir draugijų nariam*. Už $1.000.00 akcidenta-

lės apdraudos mokestis $2.00 į metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės
• kuopų veikėjus,

ir

jie plačiau paaiškins apie

Susivienijimo darbas.

Gausite

spausdintas

informacijas

Jeigu

parašysite:
Lithuanian Alliance of America

807 West 30th Street, Ncx York. N Y. 10001

^»«VV**W**«********M *##*<#**#4** 4 ■»# *•*<*#*#♦♦**# ♦*♦*
Vietines žinios
TĖVYNĖS

D-JOS AUKA

!

ATMINIMUI

Ir kiniečiai turi gengsterių

Gerbiamoji Keleivio

administracija,
Tėvynės Mylėtojų dr-jos1
seime 1972 m. lapkričio 12
d. Chicagoje Sandaros patalpose delegatai smulkiai
antarė draugijos ateities nuaptarė
matvtus darbu s ir taip pat t
ciu sp«
spauda
prisiminė lietuvių
kuri išeivijoje atlieka nei
kainuojamą darbą, be ku- !
rios joks lietuviškas kultūrinis darbas nebūtų Įmanomas, todėl nutarė ją paremti iš draugijos lėšų.
i

Vykdydama seimo ii vai
dybos nutarimą, siunčiu Ke
leiviui $150 čeki ir linkiu
jam sėkmės.
Su gilia pagarba

.......

COSMOS PARCELS

Senas parvirsta ir negir-

VVORCESTER, MASS.

yra vienintelė oficiali įstai-Į
ga VVorcestery, kuri siunčia

siuntinius tiesiog iš VVorces-!

terio į Lietu vą ir kitas Rusi i
jos valdomas sritis- Čia kai-(

8* r-run kas N. i. ALEKNA
SZb KAST 8KOA1>WA1
SOb'iH BOSTON, MASS.
lfcl.KKONAS AN 8-4148
Saiijfa'.uri Metre £>&ž«)
Popieros Sienoms
Stiklai Langams
Vtsckfs reik nenjs namams
Gelmenys p i u m beriama
f’Mirtal

bama lietuviškai, patarnau-Į tw<.
jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ii

ifrk.». 1#

—

Telefonas: A N 8-2805

Dr. Jos. J. bonovan
d)r, J. Pašakarnio
į
f F e D I N I s

siv_ importuotų ir
vietinės
OPTOMETRISTAS
_į
Valandos
;
gamybos medžiagų ir kitų
^nu<:»
va>
rvto iki 5 vai. vak l
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
labai žemonis kūmomis.

Vedėja B. Sviklienė

.

,

j Trečiadieniais nenriimama i
j
447 BROADVVAY
*
South Boston, Mass

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

L

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!
S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ^

49 Church Street
E. Milton, Masa.

Newton Centre, Mass. 02159;;

;į

Tel. 332-2645

Atlieku visas pat&ls.vma, ramooto ir projekta’ imo darbus i* lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir
] biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Sauki k visados iki S va
landų vakaro.

I

į;

jį Real Estate & Insurance ;•
321 Country Club Rd. ;į

Carpcster & Builder

'>

MEaMBOBaCUMSJ

Keleivio administracijoje j
galima gauti Lietuvos ope-i
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.0G.
Paštu nesiunčiame.

Laisves Varpas

I

Telefonas: 698-8675

Lietuvių Radijo
Valanda

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd

Sekmadieniais 11-12 vaL

(RUDOKIUTĖ)

AM 1,430 KC

OPTOM ETRISTt
Valandos:
nuo 10 ry+o iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

»<#«##*»<**#♦♦##♦♦*##♦♦♦*#**♦#»♦♦♦<><*#****♦*******♦*****************♦*♦*♦**♦*♦♦***♦*****♦**♦*****♦♦*♦*

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
B

The Apothecary

South Boston Savings Bank
ALFRED

LIETUVIŠKA TIKHA VAISTINE

DALIŲ TARNYBOS PLANAS DABAR SIŪLOMAS

VELTUI
PILNAS PATARNAVIMAS
PER IŠTISUS METUS VISIEMS KVALIFIKUOTIEMS

NAMŲ

W.

SAVININKAM

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.
Įskaitant ir kasmetinį alyvos
degiklio (burner) remontą.
773-4949

S O.

S ii O R E

ARBA

Climatie

4 3 6-1 2 0 4

alyva

BOSTON
* 24 valandų patarnavimas
* Automatinis alyvos teikimas
* 20.9 centai už galioną
JEI NORITE, IŠSIMOKĖTINAI

ir

Alyvos degikliai
Šiltas vanduo

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY

(Tuoj už Hollow)
40 metų patirtis vis geriau jums patarnauti

3E

A. J. NAMAKSY

Peter Maksvytis

SAVININKŲ

MŪSŲ ”GOLDEN PLATTER“

.

Už nosies ne tik jaučius
Nerasi medžio be sakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
vedžioja.
! žmogaus — be ydos.
PLOKŠTELĖ
gr
M

Elood Sųuare
Hardicare Co.

144 Milbury St.

Tel. SVV 8 2868

_ „.J,

IEŠKOME NAMŲ

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

7

į

tas.

£XPRESS CORP.

...

Į su vaišėmis SL Pradžia 7:30 j bus miesto gyvenimas, dar
Bostoniečiai nustebo, pra-j val- vak.
patirsime vėliau.
Gražus laimėjimas
eitą savaitę radę larkraščiuo" i
.________ i_____
_
________
±=T|
So. Bostono lietuvių Pilie- se žinią, kad policija suėmė
eiti d-jos šachmatininkai, 8 kiniečius, pas kuriuos raSOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE
.
,
V,.v J do įvairių ginklų. Tie jauni
penkiadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia
L
/ ‘ «fnt,ai ‘ laimėio £engsteriai Priklausą”Vai“ J *' 1 ‘ ‘
duoklio šešėlio“ oreanizaciBostono M LT lygos ”Cham-i jai, kuri veikia San Fran
k.
pionship Di vision“ rungtyty-! cisco.
cisco, Chicagos. New Yorko
Yorkoi!
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO
nes prie- Cambridge koman-' kiniečių tarpe, platindami)
da 4-1, atsigriebdami už ne- narkotikus, prievartaudami į
— SKANI LIETUVIŠKA PICA
\
.
prekybininkus ir kt. Matyti, j
— VOKIŠKAS ALUS
kiurttai pralaimėtas, rungty- jy mėginta savo veiklą iš— JAI KIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
iles pirmame susitikime 11 2-{ plėsti ir Bostone, bet nepy
— LIETI VIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
312. Penktadienio rungtynė-j vyko.
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA
se tasstis laimėjo: Algis Ma-į Bostono kiniečių tarpe to
šeštadieniais ir sekmadieniais
maitis 1. Aleksis Klinovas 1,; kių paukščių negirdėti.
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.
Ateis Leonavičius 1, KazysSveikina iš Floridos
Merkis 0. Jurgis Zoza 1.
LIETUVIŠKI PIETŪS

r, .
.’ Valerija Pimonoviene iri
Balandžio G d.musu vyrai c, •
................ 1
.
.
.
.
„
.
*
A
•
Stase
Otrosimoviene
siunčia ;
rungiasi
Helen Buchinskas,
ungiasi pi
ories Bostono Um- savo bičiuliams ir
• pažįsta-• * ,
versiteta, o balandžio 13 d. miems nuoširdžiausius svei-'
TMD ižd.
prieš Harvardo universiteto kinimus iš saulėtosios FloriNuoširdžiai dėkojame Tė-Ii komanda.
dos.
1

Ci> galima gauti įvairiau

Dideli pakeitimai policijoje

Latviu koncertas

i

JONO ŪSELIO

’
i
Balandžio 28 d. So. Bos-1 Bostono policijos viršimni tono Lietuvių Piliečių d-jos kas Di Gražia padarė dide-,
Bostono ramovėnai vieto
pakeitimų policijos vadoje gėlių prie velionio sava salėje bus latvių koncertas.
norio - kūrėjo Jono Ūselio Jo programą atliks vyrų ok- vų tarpe: vienus iškėlė ki-j
karsto aukojo 20 dolerių Va tetas ’ Kalvis" iš Toronto.
ton vjeton> kitus paaukštino.!
vynės Mylėtojų draugijai už sario 16 gimnazijai Vokieti
i
didelę auką.
{
Po
koncerto
—
vaišės.
Įė-i
Kiek
tai
pagerins
polieijoje.
j ’jimas i koncertą $3, o kartu jos darbą ir kiek saugesnis
Keleivio administracija

MYLĖTOJŲ

tvarkingai.

Puslapis aštuntas

KELEIVIS, 30. BOSTON

Nr. 13. 1973 m. kovo 27 d.

ARCHIBALD, PREZIDENTAS

ATLAS PARCELS CO.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

82 Harrison Street,
VVorcester, Mass. 01604

AND

TRAVEL INFORMATION

Tet 798-3347
Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius j Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vietinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės 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

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus
kraštus

Pristatymas greitas ir
garantuotas
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.

Galima užsisakyti
rublių
certifikatus,
automobilius,
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vals.
o šeštadieniais
•<
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p.
Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Tel. 268-0068
I►
::

Trans-Atlantic Travel Service

::

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO
ĮSTAIGA

460 VVest Broadway, South Boston, Mass. 02127

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra
Skambinkite 268-2500

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuviška vaistinę.

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

Sav. Emanuel L. Roeeng&rd, B. S., Reg. Pharm.
182 a W. Broadiray, tarp E ir F gatvių, SO- BOSTON.
Telefonas AN 8-6C20

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ isskvras šventadienius ir sekas.

Norintiems keliauti j Europą, Pietų Ameriką, Australiją
ar Į bet kurį kitą pasaulio Kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj
ar juos pasikviesti į svečius — geriau

siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE, čia visų lėktuvų
bilietai (Internationaland Domestic Air Tickets)
išrašomi belaukiant — be jokio
papildomo mokesčio.

Skambinkite 825-9090

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

M & T OIL CO., IncJ
641 E Broadway

I> av i

So. Boston, Mass. 02127

Krosnies aptarnavimas
Automatinis Įpilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

fv

Globė Parcel|Service,,lnc. 1

už nemažesnius kaip $1,000 dvieju
metu įspėjimo indėlius moka
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda
6.27'J pelno)

' 3ESJS .

□
□
[J
□

5

už visas kilus indelius moka

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

S?

70

Nuo įdėjimo dienos— Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas
Bankas veikia 109-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.

Skambinkite

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

268-4662;

virš $271,000.000
M

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

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos:

Kasdien
šeštadieniais

9__ 5
8—12

k

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

7^' .-r.' -T.ir •

r

