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Richardsonas nesako, '
!

kad vėl nebombarduos i
j

Kambodijos komunistų partizanų bombordavimas bū

siąs tęsiamas, kol ten bus pasirašyta taikos sutartis, o Š.

Vietnamui taip pat galinčios būti pritaikytos represijos, ’ 

e
jeigu jis sulaužysiąs taikos sutartį. (

i 'jis turis vilti, kad gal tokiu
priemonių nereikėsią imtis.
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Bražinskų byloje sovietai 
įžeidę Turkijos teisiną
Sovietų S-gos prokuroras atsisakė teismui pateikti

t
papildomų Įrodymų. Byla vėl atidėta kitai datai.

I

Kovo 22 ii. Turkijos teis-! Anot tos žinių agentūros, 
me vėl buvo tęsiamas Bra-j "Antįojo kriminalinių bylų 

* zinskų bylos svarstymas.' teismo pirmininkas paskel- 
, Turkijos žinių agentūra ”A-i bė Sovietų Sąjungos vyriau- 
nadolu“ painformavo, kad siojo prokuroro laišką. Teis- 

j vyriausias Sovietų Sąjungos mas buvo pareikalavęs liudi
ju okui oi as neįvykdęs Anka-i ninku ir nukentėjusiųjų pa- 

■ ros antrojo kriminalinių by-! rei kiniu. I tai atsakydamas, 
lų teismo reikalavimo ap- i Sovietų Sąjungos prokuro- 

i klausinėti Bražinsku ivvk-i ras raštu pranešė, kad iis to- 
« dyto lėktuvo pagrobimo liu-1 kio reikalavimo negalįs į-

i Jis noris manvti kad Š. i 
į Vietnamo komunistai paga-į 
i liau daugiau susirė j Jnsią t 
i savo sugriauto krašto atsta-! 
į tymo galimybėmis, negu!
; nieko gera nežadančiais už- Bostono tautinių šokiu sambūris, kuriam vadov auja tina Ivaškienė. ši penktadieni, balandžio (> d. * (liniukus ir pateikti Turkijos, vykdyti, nes nusi kaitimas
i grobimais. Tai kalbėdamas, į 8;30 va, val da,vvaus v Anglijos liaudies šokių šventėje Brocktone. Mass. Tai bus 29-ji šventė.Į teismui to apklausinėjimo ‘ Įvykęs ju pačių (sovietų)
: gaLoie amei ide-| ^urjoje £js lietuviu sambūris dalyvauja. Be šios vyresniųjų grupės, šeštadienį 2 vai. po pietų, ten j da\ illius. Į teiitoiineje eid\ėje.
! čiu siūlomą šiam ės \ ie na-j j()ks .f mažlIju likėju grupė. Iš \ iso dai. vaus per 60 lietuvių šokėjų,
mui ekonomine parama su- *
griautam kraštui atstatyti. 

Bet

Toliau minėta žinių agen
tūra rašo:

Sovietai veržiasi į Įspėja saugotis 
Panamos kanalą sovietų apgaulės

i Pagarsėjusi Martha Kada Sovietų Rusijos 
I vyriausio prokuroro laiškas 
! buvo paskelbtas, tai vienas 

iš kaltinamuosius ginančių

TAV krašto apsaugos sek-’ ^ai ab^ri.na:, pr/fNa/ mezga.JAV kiauto ap.aug .. . JAA vėl betarpiškai įsikištų
retonus Elliot L. Richard-, . Raro veikgmus Vietname.; rMeins 
son. praeitą sekmadieni ra- neg kongresa? pakeltu
dijo programoje Meet the liausią triukšmą. Jau ir ria-i Y. Vokietijos kancleris, A ienas geriausių 
Piess žuinalistų Klausine- gpnatoriai ir kongresnia-1 V . Brandtas pakvietė So-'stra egu vakarų pasaulvje; jų
jamas, pateikė keletą tikrai-naj rejka}auįa. kad bombai-'vietų S-gos komunistu vadą admirolas John McCain. bu- kas Andrejus Sacharovas.! Mitchell yra pagarsėjusi sa-j ja vienašališkai i-vedžioria- 
vertų dėmesio pareiškimų,! davimai būtų ’ sustabdyti ir Brežnevą atvykti į Bonną.ivęs JAV Pacifico laivyno • raštu įspėja Jungtinių Tautų' vo aštriu liežuviu. Ji dažnaiIlia argumentus, neįvykdė 
ypač liečiančių tolimesnius, Kambodijoje^ o kai kas siū- Spėjama, kad Brežnevas ten viršininkas, sako. kad sovie-' gvjPti;n() moks}o ir kultūros! Pasisakydavo ir vienu ar ki-j teismo reikalavimo ir kad 
amerikiečių kalinius veiks-'Jo pasitraukti'ir iš Tailando . lankysis gegužės 12 d. Ala- tai iki šiol Kubai yra davę ()1 o-aniz;aei j-» (Une<co) kad!tu vaIst.vbiniu reikalu. To'ji toks jos esgesys yra priešin- 
mus Indokinijoje. Į ‘ Į noma, kad gegužės pradžio- visokio pavidalo medžiagi-i s^.ietn Sakmffos \.vriausv.i smarki moteris privertė ir

Ne mažiau abejotina, kad je bus patvirtinta Vak. Vo-Į nės paramos $6 bilionų ver-Į ^-s sutjkjnias prisidėti prie - savo v-vra a^3^* pioku- 
s kietiios sutar tissu Rvtu Vo- tės. (Primintina, kad visiems; ' ’ ‘ ‘ roro pareigų ir grįžti i advo-

karo!

l guia savo vyrą
: ' ’ į iš kaltinamuosius ginančių

šeši sovietų intelektualai,’ Buvusio J AV generalinio, advokatų Celal Yardimci 
i tarpe garsusis akademi-! prokuroru, žmona Martha j pareiškė, kad Sovietų Rusi-

Jis pažymėjo, kad Kam-į komunistai dėl ekonominės,

gas tarptautinei teisei ir Tur
kijos teismams.

bodijos komunistai ir toliau 
bus JAV aviacijos bombar
duojami. nes be šios para
mos būtu labai sunku dabar-

paramos atsisakytų agresi-! -kietija 
jos ir pagrindinio siekimo; 
užimti visą Indokinijos pu
sią usali. O žodiniai gąsdini-1 mini

arabų kraštams apginkluoti: autorių teisės apsaugos kon- katiną.
• Sovietų S-ga tėra davusi tikį vencijos galės būti panau-i 

Japonijos ministras pir- S6.5 bil.). Mat, Panamos ka-į dotas greičiau kai kurių au-. Narpliojant de 
ninkas Tanaka sutiko pri- nalas šiandien yra svarbes-į toriu teisėms suvaržyti, ne-Į būstinės užpuolimą

mokratu

"Advokatas Arif Čavdar 
paprašė, kad investigacija 
būtu pratęsta, ir kartu paste-

gate. aiškėja, kad apie tai 
žinojo ir kai kurie gana 

į Jau esame rašę. kad tuo! aukšti respublikonų ir Bal- 
1 reikalu susirūpino ir JAV J tųjų rūmų pareigūnai. 

Sovietai yra numatę Ku-į rašytojai ir kad rengiamasi'
S-ga ir Japonija dar boję ir Peili valstybėj Įsteig-į pasiūlyti pakeisti autorių! Mc( ord. vienas is jau nu-

nera pasirašiusios taikos su- L specialias karines misijas. I teisės įstatymą taip. kad sve-j teistųjų toje byloje ie>pub-
tarties. Sovietai turi užėmę jas pridengti nekaltais var-į tima valstybė negalėtų kont- 'ikonų, buvęs rinkimų apsau-

vimai vVkste Vokiu paltem-j pasisakė už kaikurių sočia-: japonų valdytas Kurilų sa- dais’ ~ susisiekimo centrų.; rokuoti užsienyje savo pilie-!patarėjas, senato tyri ne-
nu. kain fr anksčiau, nrieš' knes srities planų atmetimą; ]as ir noii jas pasisavinti, o' padangių satelitams kontro-i čių ra-tų leidimo

japonai — siekia tą teritori-! h’uoti. — o iš tikrųjų visa tai- 
ją atgauti. ' būtų skirta Panamos kana-

’ lui sekli, agentams priglaus- 
1 ti, sabotažams vvkdvti. I

vvriausv- mai vargu jiems daro kokį į imti Maskvos kvietimą at- nis, negu Suezo. todėl Sovie-i joms apginti.
i vykti tartis sovietų-japonų tu S-ga ir siekia jį kontro-j

Water-jbėjo. kad Sovietų Sąjungos

tinei Kambodijo
bei atsispirti prieš gerai 1 įspūdi, 
ginkluotus ir organizuotus'
komunistų partizanus ir ten ^PreZ. A lXOn(iS jau 
infiltruotas Šiaurės Vietna-j 
mo karines pajėgas. ^pradėjo Vetuoti

Kambodijoje bombarda-! Prez. Nixonas jau seniau 
ai vykstą tokiu pat tem

pu. kai}) ir anksčiau, prieš! . ...
taikos sutarties pasirašvma' ar jų vvkdvmo susiaurinimą,
Vietname ' ' laikydamas juos netiksliais

ir nenaudingais.
Jis pakartojo prez. Nixo- ..... ...

no pareikšta susirūpinimą. Siomi> dienomis, ji> v eta-J 
kari š. Vietnamo komunis-1 vo kopP'eso pmmtą istatv-|Hn;j3s sutartis 

tai. rasendami dideliais kie- ma'ku i ai.iliku.-ių n luo.-o,
kiais i Pietų Vietname užim- ^ilitacija, (paraosimm Pueno umjos susitarė 
tas sritis ginklus ir karino- bet kūnam darbui) S2.6 bri. darbdaviais sutikti sui arblt- 

’ Į rų nutarimais tais klausi- į 
menę. laužo taikos sutarties! Prezidento nuomone, tas'mais. kuriais negali savo, 
nuostatus. Buvo prisimintas! pianas yra finansiniu nožiū-! tarpe susitarti.
ir prezidento grasinimas,i riu nepateisinamas. Jis ža-' i
kad sutarties sulaužymo at-Į da vetuoti ir kitus kongreso Tuo būdu yra garantuota.; 
ve ju jie gali neabejotinai su- priimtus įstatymus, kuriuos kad bent 3 metus nebus prie-;

pradėjus vykdyti. reikėtų! no darbininkų streiko, kuris! 
kelti mokesčius. | skaudžiai paliesdavo ir kitas1

i pramonės sritis.
Paklaustas, kokie tie jav! Ąkį. Brando atsisakė '__________________

veiksmai būtų. — ar JAA !
\ėl užminuotu Š. A ietnamo Oskaro ZyfTiefllO Praeitą savaitę Georgijoj
uostus, ai \ėl atnaujintų Š.. , , ir kaimyninėse valstijose
Vietnamo bombardavimus.! < abaref filmas šiemet < sjaut- didžiu,- audra su tor. 
o ga! vėl išlaipintų savo ka-j.^voS Oskaiozymemus, bet; nadais? kurie padarė šįmtus

silaukti atitinkamos JAV re- 
akcijo

santykių reikalais.

Kaip žinoma, iki šiol So
vietu S-£

Nepaprasta plieno

• Jiuoti..

Prasidėjo mėsos 
boikotas

‘ jimo apsaugos komitetui liu 
; dijo. kad tą užpuolimą žino- 
; jęs ir to meto generalinis 
i prokuroras Mitchell.

I tai tuoj atsiliepė jo žmo-

su

I’ielu Vietnamo
Thieu atskrido i prez. .\i\ono

. .... Ina Martha, kuri astmų zo-Mesos kainoms nepa pias-, .... . ?■ . , .. . ’ , -.f. žiu nepagaileio tiems, kurietai paklus, visame krašte! ‘.A J , .. .., . J .... , u - nori ios vvra padalyti atpir-1 ki o sąjūdis skelbti mėsos! ‘ 1 J 1... . rp 1 * Ainiu UZUU ii IL4V7 11Lboikoto savaitę. T<is boiko-itikra((sius kaitininkus 
i tas jau prasidėjo balandžio j

1 diena.

prokuroro atsakymas yra 
įžeidžiantis Turkijos teis
mus. Tari šitie faktai turėtų 
būti priimti dėmesin. Arif 
Čavdar tai }) kitko pareiškė, 
kad Korievai (Bražinskai) 
esą lietuviu didvyriai, ir da
vė keletą ištraukų iš Jungti
niu Amerikos A’alstybių 
kongrese 65 kongresmanų ir 
21 senatoriaus jiasakytu kal- 

; bu. pabrėždamas, kari ’šitie 
asmenys nėra rusai (sovietu 
piliečiai) ir todėl jie negali 
būtfi laikomi Rusijai nusi
kaltę4

... 'Advokatas Arif Čavdar
?Z11^ \\/V0, • pateikė teismui daugiau do

kumentų. kartu pareikšda
mas, kari visi sovietu pri-Juo toliau, tuo daugiau'I . . . .... 7 , .. r-”." i siusti dokumentai esą mela-

1 Gvvulių augintojai grasi-! p)ln.ejl™(? pa* apcių n jo g,n<r} todėl prašė jo klientus 
na kun laika netioparduoti]^ (,emokratu 5^^ už. paleisu.

'gyvuliu ir tuo buriu sunarytij by,a •
; mėsos trukumą ir palaikyti! “
, jos aukštas kainas. , ; geras kalėjimų

"A’iešasis prokuroras pa- 
! rei-’kė. kadangi gavimas pa- 

! reiškimų apklausinėjimo ke- 
J liu buvo atmestas, tai Treb- 
' zono teismui nusiusti pareiš-

; Prezidentas isakė nusta-i, . v. . > •
i tyti aukščiausių mėsos SlfiinkaS...
i nu ribą, kad jos negalėtų, Toki ”gerą“ kalėjimų vir-į kimai turėtu būti laikomi 
įkilti, o tiktai kristi ar tose j tjninka turi Mass. valstija, j Pakankamais. 

prez.dentas; Hbose svyruoti. . j Bet jis geras tiktai žmogžu-į
1 "Antras aukotasis krimi- 
! naliniu bvlu teismas nu-rinius dalinius. — Riehard-j y,ls ge??ausia_į9<7, . milionf doleriu nuostoliu, o, rezdienciją San elemente. Cal. Darbo unijų vada< Mea-',

_ ____ti mu nrinazintne Tno (.or _ . * •- .n 1. -j ' -i 1 y .• • 1
i džiams. Tai Mr. Boone.

: nėm priemonėm paspausti šiau-
galvažuilžiams. Jis tų leidi- kad suinteresuotosios pu<ės

................ f______ __ _______________ mu neatšaukia net tada. kai. turėtu peržiūrėti pareiški-
siu veiksmų galėtu būt f vėl' Pažintos dovanos atsisakė. VVashingtone atidaryta iš rėš Vietnamą, jeigu jis nesilai- Šen. Mondale sako. kad išleistieji "atostogų“ nebe-į mus ir advokatai paiuošti
pakartotas, o gal ir visi. jtuo Protestuodamas prieš Sovietijos muziejų atvežtu kytu taikos sutarties ir karo kad 1971 metais 276 asme- giįžtaį kalėjimą. j savo išvadas, paremtas fak-

į žeminantį indėnų vaizdavi- garsių menininkų paveikslų veiksmais stengtųsi Pietų Viet- nys kurių pajamos buvo ne j tais. ir kad bylosnagrinėji-
Jis neduodąs jokių garan-1 ™ą filmuose ir pareikšria- paroda. Jos atidaryti atvyko namą užimti. mažesnės kaip $109,000. ne- Tokių žudiku jau keli ne-• mas atidedamas kitai da-

tiių dėl ateities, kurios dabar ™as simpatijas \Vornded pati kultūros ministrė Fur- Tai pirmas Thieu oficialus vi mokėjo jokio federalinio na- begrįžo ir greičiausiai tyko- tai
dar negalima numatyti. Bet Knee sukilusiems indėnam.’ ceva zitas Jungtinėse Valstybėse. jamu mokesčio.I ja naujų aukų. I Rep.
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Numatytas pastovus patariamasis komitetas prižiū-! LINKSMAI VALANDĖLEI 
lėti, kaip vykdomos individo teisės. Su teroru tvarkytis 

1969 m. pirmosiomis dienomis katalikai suruošė ii- bus išleistas atskiras Įstatymas.
gesnį (75 mylių) žygį iš Belfasto į LondonderrĮ. Tų žygi-, . . . . Garsusis italu dainininkas

Praeitą ketvirtadieni iš Hanojaus stovyklų buvo pa-I ninku buvo tik keli šimtai, ir prie Londonderrio užpuolę Kai visa tai piades veikti. palaipsniui valdymą iš I . Ga,.U(UC zmirė 1921 
leisti ir netgi gausios minios su šypsena išlydėti paskuti- . protestantai juos žiauriai sumušė, o protestantams pade- Įgaliotinio Whitelawo perims demokratinė Ulsterio vy- į ’ koncertavo nedidelia-

i j jusi ir didžioji dalis policijos. įiausybė, išskyrus tas sritis, kurios lieka Britanijos vyriau- > > ‘
utikti Saigone, vėliau Philipinuos ir pagaliau JAV-se.

Po kelių dienų katalikai pakartojo mažesnio masto 
žygį, kuris baigėsi muštynėmis. Matydamas, kad tokiomis 
sąlygomis vargu begalima bandyti ką nors reformuoti, 
atsistatydino min. pirm. O’Neillas. Pareigas iš jo perėmė 
mažiau savarankiškas Chichesteris - Clarkas, bet Įvykiai 
pradėjo dar smarkiau riedėti Į pakalnę.

Vietnamo karas „baigėsi” i Įvykiai labiau įsisiūbuoja

\ Menas ir biznis

niai amerikiečių karo belaisviai. Jie buvo džiaugsmingai j jusi ir didžioji dalis policijos

Tą pati ketvirtadieni iš Pietų Vietnamo išvyko ir pasku
tiniai amerikiečių kariuomenės daliniai, paskutini kartą 
prie vyriausios būstinės br. nuleista JAV vėliava. Reiš
kia, — Vietnamo karas „baigėsi“. Netgi, kaip mėgstama 
prez. Nixono kartoti, — "baigėsi garbingai“...

Išlydint paskutinius amerikiečių karius,, vienas pie
tų vietnamietis pareiškė: "Jie buvo geri. Jie nevogė mūsų 
vaisių, negrobė turto ir gyvulių...“

Iš tiesų, kone per 12 metų Amerika i Vietnamo karą 
„investavo“ apie 103 bilionus dolerių, paklojo apie 50,000 
savo piliečių gyvybių ir išsivežė apie pusę miliono sužeistų.

Toji didžiulė auka tikrai yra garbinga, jeigu ji buvo 
skirta apsaugoti Pietų Vietnamui nuo šiaurės komunistų 
invazijos ir užgrobimo. Tik, deja, ne visoms vergiamoms 
mažosioms tautoms tą JAV idealizmą tenka patirti...

Katalikai pradėjo statyti barikadas

Gindamiesi nuo policijos ir protestantų, katalikai 
Londonderryje pne savo rajono pradėjo statytis barika
das. Katalikai jaunuoliai po tų pakartotinių muštynių su 
policija išsprogdino kelias pašto agentūras Belfaste Dėl 
padėties Ulsteryje susirūpino Airijos respublika, ypač 
kai kurie vyriausybės ministrai. Susisiekta su Ulsterio 
IRA vadais — jie buvo kalbinami pradėti veikti, bet dar 
vis delsė, nes neturėjo ginklų ir. matyt, tikėjosi kitomis 
priemonėmis laimėti, ne ginklais ir sprogdinimais. 

Protestantų demonstracija Londonderryje
Kaip ten bebūtų, bet šį kartą karas pasibaigė“ labai i

nepaprastai: jis baigėsi tiktai taikos sutarties popieriuje, j Bet 1969 m. ruduo lemiamai paveikė Įvykius. Lon- 
Tikrovėje — Pietų ir Šiaurės Vietnamu dalinių mūšiai į donderryje rugpiūčio 12 d. protestantai suruošė milžiniš- 
vyksta pilnu tempu, dalyvaujant aviacijai ir sunkiesiems ką demonstraciją. Ją sudarė keliolika tūkstančių unifor- 
ginklams. Dar ir šiandien kovoje žūsta tūkstančiai karių , muotų vadinamųjų oranžo ordino narių, kuiie laikėsi pro- 

vokąciškai.

' me JAV miestelyje. Jo pro
gramoje buvo daina „Kal
vis“. Prieš koncerto pradžią 
ji aplankė kažkoks žmogus
11* f Q •

Protestantų unijistų partijos konvencija kovo 27 d.
348 balsais prieš 231 ir apie 100 susilaikius atmetė deši- perskaičiau progra-
niojo partijos sparno pasiūlymą pasmerkti Londono pla-. moje kad dainuosite 
ną. Po to balsavimo daugeliui opozicijos narių apleidus, dainą apie kalvį. Aš esu 
salę. 381 prieš 44 balsus nutarta derėtis su Londonu dėl‘miesto kalvis ir noriu jus 
tų plano skyrių, kurie yra priešingi partijos politikai. * prašyti, kad dainoje primin- 

• tumėte, kad aš taisau ir vai-
Buvęs min. pirm. Faulkneris konvencija patenkintas.

Jis mano, kad bus galima išsiderėti norimų plano pakeiti
mų. Kitokios nuomonės jo varžovas, dešiniojo sparno va
das Craigas. Jam atrodo, kad partija yra taip suskilusi, 
kad ji nepajėgs sėkmingai dalvauti rinkimuose. Jis gra
sino apleisti partiją, bet galutini sprendimą dar atidėjo.

sybės žinioje.

Protestantų ir katalikų reakcija

kiškus vežimėlius“.

Nieko ypatinga

White Paper dėsnių Įgyvendinimą remia katalikiš
koji socialdemokratų ir darbo partija. IRAai artima Sinn 
Fein partija, sabotuodama rinkimus, ruošiasi kandidatais 
statyti tuos žymesnius katalikų vadus, kurie yra laikomi 
internuoti.

Gaisus vokiečiu poetas, 
humoristas ir dailininkas 
^Vilhelmas Buschas (miręs 
1908 m.) kaiti! pateko Į 
draugiįą, kur buvo kalbama 
apie ižymų olandų dailinin
ką. Vienas svečias garsiai 
žavėjosi:

Dar ir
ir civilinių žmonių. Komunistai, sutraukę didžiules pajė
gas, stovi kone prie Saigono vartų. Taikos vykdymui pri- Katalikų jaunimas iš savo rajono apmėtė demonst-

— Šis dailininkas galėjo 
1 vienu teptuko pabraukimuAirijos respublika White Paper sutiko palankiai.

Šiuo metu spėjama, kad rinkimai Į Ulsterio parla- j naveikslė besijuokianti vaŪj*l*vl* — • (i - * - -mentą gali būti birželio mėnesi.

O bombos tebesproginėja

ką paversti verkiančiu.

; — Nieko čia ypatinga aš
į nematau, — atsiliepė Bu- 

Po 3 ramesnių dienų Belfaste ir Londonderryje 2 va- i schas. — Mano motina tą 
landų tarpe sprogo 8 bombos, padariusios nemažai me- i pat padarydavo vienu šluo- 

iiis uieiia» nčttaimai iai-, džiaginių nuostolių. be to, žuvo vienas karys ir pora civi- * tos smūgiu.
įsakyta pasitiaukti po- j rpaį rodo. kaip IRA žiūri Į Londono paskelbtą planą,

žiūrėti suorganizuota tarptautine komisija — bejege. Ko- x ». . . . .... ,, „ , ,• , . T • iz k i-- • ..... j rantus, o šie ryžosi nubausti tokius neklaužadas. Prie bau-mumstai spaudžia Laose ir Kambodijoje, ir amemuecių • ... .... . ,, . . .
aviacija neatsikvėpdama bombarduoja ju frontą. Tailan- i de« P"s>dP° P° !«Ja, XPa« pagalbine, „■ pradėta san
de stovi parengty 450 B-52 didžiųjų amerikiečiu bombo- ! 'leg11ntl, ka‘al,lkV.nama1' Tn,s dlenas katal,kal lai’

I kesi uz barikadų. Policijai buvo Įsuki
nėšių ir apie 50.000 aviacijos personalo. 150 tokių pat' litines pareigas perėmė kariuomenė, kurių Londono lei-1 ėVartū‘b taikau? sunku Vlstoi7‘gšven?mąVasukt?i ; Trumpiausias meilės laiškas 
oro tvirtovių Guamo saloje ir daugybe mažesnių plaukio-! dimu iškvietė ministras pirmininkas. . 1
ja lėktuvnešiuose. Gi pačiame P. Vietname dar liko 7.200 į 
amerikiečių „civilinių tarnautojų“, kurių dauguma yra i 
buvę kariai ar karininkai. Tai „specialistai“, kūne padės Į 
Vietnamui atsistatyti...

Riaušės Belfaste

j normalias vėžes.
S. Baltaragis

į Dar nespėjo Įtempimas atslūgti Londonderryje. kai 
i prasidėjo žymiai baisesnės riaušės Belfaste. Į ši miestą

Bet Vietnamo karas, sakoma, vistiek „pasibaigė“... j irgi buvo atsiųsta kariuomenės.
Tik prez. Nixonas dar grūmoja Š. Vietnamo komunistams 
skaudžiom represijom, jeigu jie nevykdysią taikos sutar- ‘ Iš pradžių katalikų vadai ir IRA organizacijos dali- 
ties. Tik nežinia, kokios tos represijos gali būti. kai jau 1 nių vadai tarėsi su britų kariuomenės vadais dėl tvarkos, 
dabar senatas ir kongresas rėkia ir reikalauja sustabdyti * Tačiau katalikai turėjo ne tik tvarką tarp savųjų palaiky- 
besąlvginiai bombardavimus Laose ir Kambodijoj. i ti, bet ir nuo protestantų gintis.

O paprastais žodžiais tariant, sĮ karą pradėjo strate- > Protestantai ypač dideli puolimą prieš katalikus su- 
gai, ji dešimtmeti pratęsė persenę diplomatai, senatoriai, 1Uošė 1969 m. naktį iš spalio 11-sios į 12-ją dieną. Kariuo- 
ir gatvės barzdylos, o "užbaigė“ talentingas žydelis dr.! menė žiauriai patvarkė protestantus.
Henrikas Kissingeris. Ir dabar tik belieka palaukti, kaip ,

Tarptautin s terorizmas
Kaip kiekvienas kasdieninę spaudą skaitantis ar te

levizijos bei radijo žinių klausantis galėjo pastebėti, poli
tinio teroro veiksmai pasauly nepaprastai didėja. Teroro 
Įvykiai, kurie seniau buvo retenybė, dabar jau tarsi „Įpras
tas“ dalykas. Kokios to reiškinio priežastys ir kur link 
visa tai veda?

vystysis Įvykiai „taikos laikotarpyje“. Keičiasi premjerai — padėtis negerėja

1969 m. paskutinėmis dienomis susikūrė vadinamasis

Neseniai Reader’s Digest išspausdino tarptautinio 
politinio teroro klausimais pasikalbėjimą su Įžymiu britų 

. žurnalistu Brian Cozier, kuris dabar yra Tarptautiniams i 

. konfliktams studijuoti instituto direkorius Londone. Jis j 
. ! teroro problemomis domėjosi daugiau nei 20 metų, tad jo

j Apie meile yra prirašyta 
saldžiausiais žodžiais ilgiau- 

. šių laišku, bet yra ir labai 
į trumpų, kuriuose daug pa- 
• sakyta. Štai vienas pavyz
dys.

I
i Scenoje vaidino pasauli
nio garso prancūzų aktorė 
Elisa Rachel Felix (mirusi 
1858 m.), o ložėje sėdėjo 
gražu? ir turtingas aristo
kratas, kuris ta aktore labai 

: „susidomėjo.“. Jis padavė 
savo tarnui Įteikti aktorei 
savo vizitinę kartelę, kurio- 

i je tebuvo parašyta:

„Kame? Kada? Kiek?“ 
Netrukus lis gavo čia nat

Kur protestantas žudo 
kataliką, o šis-protestantą

ir trumpą bei aiškų atsakv- 
ma, antroje pusėje kortelės

Jis pastebi, kad mūsų laikais pasireiškęs terorizmas užrašytą:
I praėję kalėjimus už teroristinius veiksmus. Apie 1970 m. gymiai skiriasi nuo senovinio. Pirmiausia, dabartinis poli- i

i provizorinis IRA sparnas, kuriam vadovauti atėjo buvu- 
j šieji karingieji vadai, ne vienas dar iš ankstyvesnių laikų

žodis yra vertas rimto dėmesio.

Kaip

''Tęsinys)

tai atsiliepė katalikai

Katalikai i tokias provokacijas masiškai reagavo tik 
1967 metų rudeni. Jie jau buvo Įsteigę savo sąjūdį pilie
tinėms teisėms ginti ir to sąjūdžio vardu suniošė tą rude
ni demonstraciją ne sostinėje Belfaste ir ne tirščiausiai
katalikų gyventojų turinčiame London denyje, bet tarp 
Coalislando ir Dungannono. Jokios riaušės dėl to neįvyko. 
Kitą (1968 m.) rudeni demonstracija jau buvo suruošta 
Londonderryje. Šįkart viskas baigėsi žiauriomis muštynė
mis su policija.

Provincijos vidaus reikalų ministras Craikas skelbė, 
kad šią demonstraciją ruošusi IRA, bet tai buvo netiesa.

I policijos žiaurumus atsakydami, studentai Belfaste 
suruošė protesto demonstraciją. Ian Paisley šalininkai 
buvo susiorganizavę mušti studentus, bet policija neleido.

Be kita ko. tas pilietinėms teisėms ginti sąjūdis jau 
turėjo savo reikalavimų programą — dėl protestantiškų 
savivaldybių sauvaliavimo, dėl akivaizdžių neteisybių nu
statinėjant rinkimines apylinkes, dėl to. kad vienas žmo
gus tetuii turėti vieną balsą.

Po katalikų demonstracijų ministras pirmininkas 
O’Neillas paskelbė reformų planą. Kai po to tuojau katali
kai pasiskelbė įuošią žygį. Paisley šalininkai pradėjo rink
tis visaip ginkluoti užkirsti kelio. Viskas buvo sustabdyta, 
ir O’Neillas pašalino savo vidaus reikalų ministrą Ciaigą, 
kuris vėliau iškilo kaip pusiau politinės, pusiau karinės 
organizacijos vadas.

j vidurį IRA pradėjo jau savo teroristinę veiklą. Protes- 
i tantai įtarė, kad kariuomenė palaiko katalikus, ir net imta 
bijoti, kad protestantai nepradėtų sukilimo, žodžiu, abi 
pusės gyveno įtarimais ir nerodė noro daryti nuolaidų.

Atsistatydino min. pirm. Chichesteris - Clarkas. Jo 
vieton atėjo Faulkneris. Kad aprimtų šaudymai ir sprog
dinimai. kariuomenė suėmė daugiau kaip pusantro tūks
tančio įtariamųjų, daugiausia katalikų. Dalis jų buvo in
ternuota. (Dalį jų vėliau paleido provincijoje valdžią per
ėmęs Britanijos atstovas Whitelawas). Tai sukėlė katali
kų pasipiktinimą. Teroras dėl internavimų nesumažėjo.

Referendumas
Whitelawui per tuos metus nieko nepasisekė pada

ryti. Paleisdamas dalį internuotųjų, jis tikėjosi įsigyti ka
talikų atlaidumą. Tačiau tai nedavė jokių vaisių. Kvietė 
tartis partijos vadus — nieko neišėjo. Dabar, kovo 8 d., 
buvo vykdomas referendumas. Nubalsuota, kad Ulsteris 
turi ir toliau pasilikti Britanijos provincija. Bet tą refe
rendumo dieną dvi didžiulės bombos sprogo Britanijos 
sostinėje Londone ir sužeidė daugiau kaip 2O0 žmonių 
(vienas mirė). Kitos dvi bombos buvo suspėtos išmon
tuoti.

Britanijos planas Ulsteriui tvarkyti

tinis terorizmas yra tarptautinis. Jis yra vykdomas ”pa- ( j « 
saulinės teroristų brolijos* Teroristus jungia bendros pa-! 
žiūros, jie dalijasi teroro technikos patyrimu, vieni kitus! 
remia ginklais, vieni kitur treniruoja. Teroristai dažniau- ' 
siu atveju yra gerai išsilavinę vyrai ir moterys, kilę iš vi-; 
duriniosios visuomenės klasės. |

„šiandie. Pas mane. Vei-

AR JIEMS PAVYKS 
PRASIVERŽTI?

Kaip praneša spauda, per 
, vykusius šiomis dienomis 

Ne visus politinio teroro Įvykius dienraštinė spauda Į Vokietijoje karinius 
skelbia, bet Tarptautinio konfliktam tirti institutas yra 1 manevras keletas raudonar- 
surinkęs nepaprastai daug davinių. Tik per paskutiniuo-' miečių pasišalino iš kaliuo
sius penkeris metus teroristai buvo pagrobę daugiau nei: menės, norėdami prasimušti
du tuzinu diplomatų, iš kurių tiys nužudyti. Politiniais su
metimais tik Gvatemaloje tarp 1970 m. lapkričio ir 1971 
m. kovo mėnesiu buvo nužudyta 700 asmenų.

Įsidėmėtina, kad teroristai savo ginklus yra nukreipę 
ne prieš diktatūras, bet prieš Vakaių stiliaus demokrati
nes santvarkas. Neminint kitų pavyzdžių, štai tik JAV-se 
per trumpą laiką jie yra išsprogdinę 4,330 bombų, kurio
mis griovė valdžios įstaigas, bankus, mokyklas.

i Vakaras. Per įvykusius su
sirėmimus su juos gaudan
čiais du Raudonosios armi
jos kariniai milicininkai ir 
vienas Pytų Vokietijos ka
reivis krito nukauti.

Vakariečiai abejoja bėg
lių pasisekimu prasiveržti į 
Vakaras, nes tuoj po susirė
mimo visus kelius apstojo 
Raudonosios ai-mljos šar
vuočiai. o pasienis, kaip ži
nome, yra ne tik tirštai už
minuotas, bet ir aptvertas 
spygliuotom vielom ir stro- 

f piai saugomas.
Britanijos vyriausybės vardu Ulsteri valdąs Whitela- 

was kovo 20 d. paskelbė vadinamąjį White Paper. Juo 
numatoma leisti proporcine sistema išsirinkti apie 80 na
rių turintį parlamentą. Kaip tas parlamentas turės tvar
kytis. teks aiškintis su Whitelawu. Numatyta, kad pagrin-j ristai prie savo tikslo gerokai priartėjo, 
dinis parlamento darbas vyks iš visų partijų sudalytuose, 
komitetuose, ir tuose komitetuose partijoms teks tarp sa- ’ 
vęs dalytis pirmininkavimu. zacijų

! keliauja paštu. Jie palaiko ir telefonini ryšį. Arabu tero- nuo saldės patekėjimo iki
Britanijos vyriausybė pasiliks sau teisę tvarkyti rin- ,istų Al Fatah turi savo radijo stoti, Kubos radijas kas- jos nusileidimo. Naktį jokio 

kimus, policijos darbą ir teismus. , (Nukelta Į 3 psl.) pasninko nėra.

Brian Crozier nuomone, tokiais veiksmais teroristai 
siekia palaužti visuomenės pasitikėjimą demokratine san
tvarka ir demokratinių valstybių vadovybe. Pasikartojan- 
tieji žudymai, grobimai ir bombardavimai verčia vyriau
sybę suvaržyti demokratines laisves, imtis griežtų priemo
nių tvarkai išsaugoti, o tai kelia eilinių piliečių nepasi
tikėjimą ir nepasitenkinimą savo valdžia, ko teroristai i 
ir nori. Pavyzdžiui, Urugvajaus teroristai ko tik nenuver
tė valdžios, o Šiaurės Airijoje teroro padarinys — visuo-
menės skilimas, internavimai be teismo ir kt. Taigi, tero-į MusuImonai kasmet pas-

į ninkauja vieną mėnesį, bet 
I tiktai dienos metu. Jiems y- 

Turimos žinios aiškiai atskleidžia ir teroristų organi- j ra draudžiama valgyli, gerti 
ijų veiklą, ir jų perėtojus. Teroristų literatūra laisvai ’ jr rūkvti per metus 30 dienų

KAIP MUSULMONAI 
PASNINKAUJA



Nr. 14, 1973 m. balandžiu 3 KElJEJVlS. SO. BOSTON bt'ČVuiS

KAS SKAITO BAIK

TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas CAS NIEKO NEVEIKU. 

FC NIEKAS NEPEIKU

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Mirė Pranas Spūdis

rui tepasiųsta $1,500, nes LIETUVIU B-NĖS SEIMAS 
šių metų aukos neprašoko,
kitų metų sumų. Kai kieno1 Lietuvių Bendruomenės 

Pranas buvo Lietuvos kai- norėta trečdali surinktų pi-’ IV-sis seimas Įvyks 1973 m.

KUR ŽMONĖS ILGIAU 

GYVENA?

Jungtiniu Tautu statisti-

ENCYCIOPEDIA LITUANICA

adinhiistiaci įa i!;nV ka tik galėjo, 
'■ i'1 'lisi !.u\ii; tiek pn lonierahiiių.

I „ _. .. . , .. •», t- i o, -Ai,, i ..UK,u ;š kuriu gaunamas prenumeratos! mo žmogus. Jis jo papročių nigų duoti pranciškonų Kul-, įugpiūčio 31 i lug^jo 1 i ko§ jstai ^urinktomis ži- jga-iut,. prairta
Kovo 23 d. staiga mirė 75 nepamiršo ir po svetimus tūros Židinio statybai, bet 2 dienomis \\ ashingtone. Į w»n .,m_ 'v » iu s.u km i kūnun-

Velionis Pranas yra gi-
Įsirengė ir su didele meile kad is Įvairių vietovių 30 20 dienomis) ir ta 
tvarkė 30 kv. sieksniu vai- sportininkų i-uošiąsi kelio- tvarka, kaip ir ats

pačia jan(ų^ danu amžius. Visut 
stovai i moteru amžius vra 5-0 me-

ana iš.

męs ūkininko šeimoje netoli siu sodeli ir gėlių darželi, j nei i Lietuvą. Jie neatsto- Lietuvių Bendruomenės VII tais ilgesnis už vvru 
Marijampolės, buvo baigęs1 ' ‘ . vausią jokiam sambūriui, tarybą. • •'
pradžios mokyklą, buvęs: Mirtis Pianą ištiko staiga. Į bet vis dėlto esanti kažkokia Tje patys asmenys gali Vakaru Vokietijos 
pirmųjų Lietuvos laisvės ka-i Dar kovo 22 d. jis buvo svei- vadovybė, kuri ir išlaidomis kandidatuoti i seimą ir tarv- amžius tik 69.16 m.

Nro darbo pradžios praė’o dau
giau kaip S melai. Per ta laika kai- 

' : < :- i<ik> i'.i;.gi;ui 1?*' Kai t>“l'e. i oeUčt.S

Kartais vyrui malonu tu

rėti pavydulingą žmoną, 

nes visuomet girdi ją kal

bant apie tai. ką ji myli.......

i

PATARIAMA įSIGYTl

K. Barėno
Atsitiktiniai susitikimai, 

216 psl.. kaina minkštais vir-

rių eilių dalyvis, kovoje dėl kutelis. Tą dieną sutiktas pasirūpinsianti. Buvusi nu- bą, tjk jje turj siūlomi
savo krašto laisvės sužeistas.! gatvėje juokavo, o kita die-į matyta uniforma iš Lietuvos atskirais sąra-ais Dėl kan- tolokai atsilikusios nuo nu-,

Iną jau gulėjo mirties pata-1 vėliavos spalvų, bet sužino- didatų siūlymo tvarkos jau nėtu Skandinavijos kraš
išvykoj A-* ba, kad tokie uniformuoti buvo rašvta praeitos savai- nes čia vyru amžiaus vidi
e apsigyve-! i - ,

no Kanadoje, dirbo miško’

...pi, vargana paUėiis. administra-
-' ; i .i n< bemif,:> kitos išeities, kaip

j tome kainą iki S2t: oTa iau
JAV-bės šiuo požiūriu yra » > = p .-meneraioi ;.u a.;.- imi

1 puiki.-’ pn>g4 pas. amio’i serą 
(Kie'u lomu kaina <$l5.fXP.

. . _ „ IStU. ; Lengvata tokia: kas Encyclopedia

Vėliau Pranas išvyko i A-j j ba, kad tokie uniformuoti buvo rašyta praeitos savai- nes čia vyrų amžiaus vidur.: titu.micn užsiprenumeruos iki i9.’3
merika. Pradžioje apsigyve- į i sportininkai Maskvos nebū- Keleivyje. kis — 66.6 n;., o moteru  rK " J 2':S 1 d- t3S 1 ir " tomus

Su iuo naskutini karta at-! šia isileisti.
darbus. Iš čia persikėlė i i sisveikinti atėio didelis hū- 
Pennsylvaniios anglių ka-j rvs draugu, bičiuliu ir pažis-' Lietuvoje j: 
svklas, kur išdirbo lO metų. ’ ^a™V- Čia šilhisžodžiui tarė; savaites ir ga 
ir vėl grižo j Kanadą.

LB Bostono apygardos v-ba -4 m. qa-ic po $15 OC. Po gegužės pirmos 
li<>ui s visti ’omų kaina bus STt: (K).

ILietuvoje jie pabuvosią 3! 
salėsią sportuoti

, SI A centro iždininkė Eunh-j Įvairiuose miestuose. j
! rosiu o Mikužifpė. kun. Pet-;

Ten iis 1931 m. vedė ne-J ras Da<rvs. Jonas Vilkaitėj Pasišovusieji vykti esą gi-. 
seniai iš Lietuvos atvykusia i Jonas VpU’tis. o S. Briedis, Jaa JAV-se ir Lietuvos;
Brone Ramanauskaitę, su
kuria laimingai i'šo-vveno 42 
metus, taigi ligi mirties.

Ahu Snūdžiai anksti isi-j kąpin~y; ----- «-----.................. - tLfaebine vėliau Tmnrnved , ū . ............. .
piurė i SLA. lietuviu suivė-1 į^na. Čia žodi tarė kun. P.; masi. : Mach ne™ b^ ' * sl‘at’.gusiujų i
”u uniios socialistu vėliau ir DaGTs- I -’ Iri -; ”en(hoveJ.e-. P}1’, amžių sutrumpina apkreČia-'
i T ietuviu darbininku ios! ’ Bet yra abejojančių dėl j įla^e .hetuvių parapijai sv. j mos Hgos.
veikla Jie visur buvo dariri : P° laidotuviP visi daly- tokios kelionės tikslingumo. į ^’ augijai. Liko-™-—-------------------------

‘ j viai buvo pakviesti vaišiu. i Jie nori žinoti visuomenės! !U(^in^s zmona ^ariJa’^r0* Para?’nk savo pažįstamus 
(nuomonę. Jų atstovai buvę j Juozapas ii sesuo Sofija išsirašyti Keleivį. Jo kaina

Altos posėdis ! Prižadėję ateiti j Altos po-Į Xark.«f'- ""■'»>"« $7.00.
j sėdi, bet niekas neatėjo. ! ______

o jo žmona vėliau draugijos: Kovo 20 d. Altos posėdis’ -^bos posėdžio dalyviai] 
pirmininkė. Tas pareigas ji buvo skirtas pasidalinti min- Pasisakė Prieš tokią kelionę.• 
ji tebeeina ir šiandien. Ji, timis apie Vasario 16 minė-; * J. Vlks
taip pat uoliai dalyvauja > jima ir numatoma spartinin- Į >
SLA, Balfo. socialdemokra-1 kų kelionę i Lietuvą. j WATERBURY, CONN. 
tu veikloje, atstovauja joms
bendrinėse organizacijose. Paaiškėjo, kad Altos cent- Moterų klubo meno paroda

tūs, pareigingi.

Velionis Pi'anas buvo vie 
nas pinnųjų LDD iždininkų,

NASHUA. N.H.

Mirė K. Narkis

Sovietu
! amžiaus vidurkis

bailingos vyru 
65 m.

i'raš'

! -t'.ik:;u:i
š.>. lengvata pasinaudoti. 

■ Jūsų nž--;akvino.

GAVOME ’viBOTĄ SKAI

ČIŲ ”NIDOS“ SIENINIO 
NUPLĖŠIAMO SU PASI

SKAITYMAIS KALENDO
RIAUS. KAINA $3.50.

I 'ž: nkvtnt!: siųsi i: Encyclopedia

i Trumpiausias amžiaus vi-i L'tuanica- 385 w- Broadvvay. p.o. 
: durkis yra Gabone (Afri-« box 9:. so. Boston. Mass. 02127, usa.Mass. General ligoninėje; ko>) _l)ik m 

Bostone mirė .4 m. amžiaus Tele,.: darbo mitu (C17) 2££-7?30,

Pasiuntinio K. š k i r p o s veikalas

SUKILIMAS 

LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI

SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ
Pilnai apdrausta! 
Nieko primokėti!

4C sv. kvietiniu mil
tu ..................  $58.00
46 sv. cukraus $60.66 
46 sv. rvžiu .... $66.00
SPECIAL I $68.2)
16 sv. kiaulės tauku. 
16 sv. kvietiniu miltu. 
16 sv. rvžiu ir 16 s/, 
cukraus.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
iuiiine į.ie.iooM žemėla

pių — uz uo centų, už $2.50 
(suiao-vslomasi

GALIMA. GAUTI

Keleivio administracijoje 
galima gauti Leono Saba
liūno ’Tocial Democracy in 
Tsarist Lithuania, 1893— 
1994“.

Kaina $1.00.

G A NA TO J U N G O

Į Lietuvių moterų klubas 
(Atkeltais 2-ro puslapio) i »‘uošia moterų piešinių, au-

TARPTAUTINIS TERORIZMAS

jau atiduotas spausdinti ir bus pardavinėjamas po 15 do-

sekmadieni, šv. Juozapo pa-!
dien transliuoja teroristams „pamokymus“ Įvairiomis kai- rapijos salėje, John St., Wa-j 
bomis, jie keliauja lėktuvais, automobiliais ir kitom prie
monėm per valstybių sienas. Jie turi savo bazes Sovietų 
Sąjungoje, Rytų Europos satelitiniuose kraštuose. Kinijo
je. Šiaurės Vietname, šiaurės Korėjoje ir Kuboje, šiose1 Lankytojams bus proga j 
bazėse jie apmokomi ir aprūpinami reikalingais padirb-! pasjg,.ožėti lietuviškom dro-i 
tais dokumentais ir amunicija. ! bėm bei kitais audiniais.!

: lerių, o užsiprenumeravusiems j j iš anksto 
1 dinių ir kitų ,meno dai bų j j.jy knyga, 
i parodą š. m. balandžio 8 d., *

terbury. Conn. Paroda vyks 
nuo 10 vai. ryto iki 6 val.i
popiet.

po 12 ilihe-

ECONOMY
r AKCEL.........$49.79
’7 sv. kvietiniu miltu. 
4’ė sv. rvžiu. 4‘_- sv. 
cukraus. 2! 1 sv. ma
karonu ii 1 sv. maišy
tu vaisiu.

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

Užsakymus siųsti autoriaus adresu:

2043 36th Street, 5E 

Wasbington, D.C. Zip. 20029

•................................... Atkirpti: ...............................................

Data .....................................

Jungdamas 12 dol. čeki (arba Money Order), pra.'au teiktis

Tiek Sovietų Sąjunga, tiek Kinija ir kiti komunisti- nagingų rankų medžio dro-j p.lv.inJ- 
niai kraštai, vaidindami gerų santykių su Vakarų demo-i žiniais ir moteru piešiniais.: ‘uar e

Lietuvos gintaro išdirbiniais, j-atsiust i man "Sukilimo“ knygą, kai tik ji l».>s i-.-.iu d iin:

kratinėm valstybėm troškimą ir siekdami sau naudos, kita ;
ranka organizuoja teroristus, demokratinėm santvarkom • — j- ----------- j- ----------- , r . .
sugriauti. I parodoje, tarp kitų, su savoj ^yvenvieu

‘piešiniais dalyvaus ameri-į 
Sovietai Įvairių kraštų ir rasių tarptautinius šnipus ir kiečiu meno parodose pasi-! 

teroristus paruošia Lumumbos universitete Maskvoje. To- žymėjusi vvaterburietė Ge-į 
kie „teroro daktarai“ yra užplūdę Pietų Ameriką. Arti- ^°evai^ Bemorienė ii vienos 1
iriuosius Rvtus, Turkiją. Japoniją. Komunistinė Kinija sa-' ?^irP_?.s ne^HJŲ generacijų 

. j-- • jš J . pieseios — Elena Jasaitiene. •vo teronstus pradėjo Glamžuoti 1960 m ir. lenktyn.au- ; ’jos duk(ė Julyita Kovienė irĮ 
dama su sovietais, juos siunčia į Aziją. Afriką, P,etų A- šio, (Įukre]ž Lj(|a Kovaitė I 
metiką. 196o m. teroristu ir ginklu Kinija buvo prigabe- j į
nusi Į Indoneziją, bet sukilimui nepasisekus, tarpusavio ; Parodos lankytojai bus' 
žudynėse žuvo apie pusė miliono indonezų. j pavaišinti kavute ir klubo

į nariu kepiniais.
Minėtas žurnalistas mano. kad nesutramdyto politi-; Pernai Įvykusi panaši kiu-Į 

nio teroro veiksmai gali dar padidėti ir'jo technika pato- ; bo ruošta paroda labai ge-j 
bulėti. Prie lėktuvų grobimų, šaudymų ir bombų gali būti • rai pasisekė. l
pridurtos ir kitos teroro priemonės. Jau dabar yra siun-1 y— Waterburio ir kitu 
tinėjami sprogstamieji laiškai, o kokia garantija, kad te-' vietovių lietuviai maloniai 
roristai nesusimontuos kad ir mažo pajėgumo atomine ; kviečiami atsilankyti, 
bombą, neims vartoti bakterijas ar cheminius nuodus? Jų j ‘ k.
nevaržo jokios tarptautinės sutartys. {

i

Šioje lietuviškojo meno j
1 Gatvė

Parašas

NAZARETO MALŪNAS

Kovai su tarptautiniu teroru Crozier siūlo isteioti , • J
specialias ministerijas, atitinkamai paruoštus antiteroris- ij OvZllOS KULVOS
tinius dalinius, apmokytus specialistus, Įsteigti tarptautine j 
sąjungą, sudaryi sutartis oro piratams išduoti, padidinti i POEZIJOS PILNATIS * 
bausmes. Į Bernarjo Brazdžionio poe- Į

Pokalbininkas Įsitikinęs, kad didelę atsakomybės da- Į gurioje šutai-,
h uz plintantį tarptautini politini terorizmą turi prisiimti j ]eistų knygų kūriniai. Puoš-' 
ir vadinamieji Vakarų inelektualai. spauda, radijas irte-;nus leidinys, 592 psl, kai-' 
levizija. kurie skelbia tik negatyvią demokratinių santvar-: na $10.00?
kų kritiką, neduodami vietos ar neskirdami dėmesio tam ; Pavieniai žodžiai, Jonas 
negatyvumui priešingos nuomonės. • Mekas, 95 psl., kaina $4.00. r

M.ČAPKAUSKAS
NEOIRDfTA-NERBntTA KVYGA JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS. UŽ S 3.75 GAUNAMA ŠIUO ADRESU:
N CArjCU SKAS, 854-3GTH AVĖ, LAŠAM E, Q, CANADA

i

a

5 sv. kiaules tauku, •> 
sv. rvžiu. 5 sv. cuk- 
raus ir 5 sv. kvietiniu
miltu.

J
a rį-ę-' ■< - '$ • --

SPECIAL 5 .... $43.55

SPECIAL 6 . $61.60
26 sv. kvietiniu miltu.
16 sv. rvžiu, 16 sv. 
cukraus.

SPECIAL 3 . . $77.00
20 sv. kiaulės tauku. 
16 sv. cukraus. 16 s;, 
rvžiu.
Daug visokiu maisto 

siuntiniu 
Mūsų katalogas
veltu i !

Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per
lnt erta radę E\press 

Uorp.
125 E 22rd Staeet 

f ifth Floar
Nevz York. N.Y. 10010 

Te!. 9S2-1530
(Tęs turime šito biznio 23 
,-ietu patyrimu ir tūks
tančius jiatenkintų užsa
kytojų.

■ V.Š .... ■’
t ■ i.

z/cifc-_X
1

Paskutinis — trečiasis — doku

mentuotas Kipro Bielinio atsi-

1 minimu tomas. Jis liečia mūsai
nepriklausomybės 1917-1920 m. 

kovas ir nepriklausomos Lietu

vos gyvenimo pirmuosius metus. 

Knyga ga. u nanui Keleivy, Dar

bininke. Drauge ir pas kitus 

knygų platintojus. Kaina J5.00.

JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS

"KELEIVIO“ 1 9 7 3 METU

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.59

"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių. Įdomių ir naudingų skaitiniu šal
tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
j; užsisakyti. Pinigus siuskite šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadv f»v

So. Boston, Mass. 02127
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Iš okupuotos Lietuvos
Arch. V. Landsbergio 

kūrybos paroda Kas valdė ir dabar valdo
j o Milieris gauna tik $35.000., 
j Mažesnės algos ir kitų vado- ■■ 
vybes narių.

Ką tik gavome

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

NAUJŲ LIETUVOS PONŲ PRIVATINĖS PIRTYS

The New York 
laikraščio Maskvos

Times je padarytos nepaprastos 
korės- j pažangos, tai šiuo atveju at-

pondentas Hedrick Smith, siprašydarni viešai pripazis- 
kovo 27 d. laidoje rašo. kad tame, kad pažanga padaryta 
dabartiniai Lietuvos ponai didelė. Grafas Pšedzeckis 
Įsirengė net specialių pirčių, I kadaise maudėsi tik seno su- 
kuriomis tik jie vieni tegali. aižėjusio marmuro dubeny- 
naudotis. Smith tai patyręs' ’je, o dabartinis kolchozo pir- 
iš Pravdos straipsnio, tą fak-' mininkas ar rajoninis parti- 
tą iškėlusio. į jos sekretorėlis laisvai raito-

. si plačiame šiltame baseine, 
Pravda rašo. kad ji nesan-; pasikaitinęs ant plautų sąna

ri nusistačiusi prieš tokias! rius. truktelia gaivinančiai 
suomiškas pirtis (Sauna), šaltą vodkos burnelę ir dar 
bet tik prieš tai. kad jos sta-j „padavėja“ paduoda, ko 
tomos iš visuomeninių fon-’ reikia...
dų. o naudotis jomis tegali:
tik išrinktieji. Girdi, Įėjimas 1 Žinoma, negi i tokią pirtį 
i tokias piltis esąs sunkesnis,’ gali Įsileisti suodiną fabriko 
negu Į atominio reaktoriaus' darbininką ar kolchozinin- 
patalpą. ! ką-mužiką? Tokie partijos

ir valdžios atstovus kartais
dar gali ir 
užkrėsti.

liaudies utėlėmPravda aprašo vieną to
kią pilti netoli Raseinių, ku
ri pastatyta Aušros kolcho-Į 
zo lėšomis, o pradžioje ja! Ką pasakytume, jeigu čia 

tesinaudojęs tiktai kolchozo; . būtu7
pirmininkas Valinčius ir jo; P f

artimiausi draugai. Nuoga-į JAV-se automobilio 
liai ten per naktį jiuotauda 
v
nos
tuščių bonkų. kolonėlės, pasako pro auto-

. ........................1 mobilio langą patarnauto-
Apie šią pirtį sužinojusi juk kjek benzino ipilti. jam 

Raseinių komunistų partijos. sumoka ir važiuoja toliau, 
vadovybė ir ėmusi . protes-• Visa tai trunka tiek laiko, 
tuoti, kol ir jos nariai tapo į kjek j0 reikalinga benzinui 
nuolatiniais pirties laikyto- j baką pribėgti, 
jais. Pagaliau toje pirtyje
pradėjo lankytis svečiai iš 
Kauno. Vilniaus ir net iš 
Maskvos...

Tiesa kovo 22 d. rašo. kad 
_ Vilniuje buvo suruošta ar- • 
1 chitekto Vytauto Landsber-! 
gio - Žemkalnio darbų pa-Į 
rodą.

Ta proga ji pasveikinęs 
partijos, vyriausybės ir kul
tūros darbuotoju vardu kul
tūros ministras L. Šepetys ir 
iteikes jam diplomą, ženklą 
»r oažymėjima apie Lietuvos 
TSR nusipelniusio architek
to garbės vardo suteikimą 
architektų s-gos pirm. A. 
Rasteika nušvietęs Lands
bergio gyvenimo kelia, pa
pasakojęs apie jo žvmiausius 
projektus ir supažindinęs 
su ’io dabartine veikla archi
tektūros paminklu apsaugos 
srityje.

V. Landsbergis - Žemkal
nis visiems dėkojęs ir pasi
dalinęs „prisiminimais apie 
sunku architektu darbą bur
žuazinėj Lietuvoj“.

Kas atsimena nepriklau
soma Lietuva, tas žino, ko
kie „vargšai“ buvo ten ar-

. Abraomas ir sūnus, pre-

I Dabar išparduoti senųjų mijuotas romanas, parašė 
bosų nupirkti brangūs auto-į Aloyzas Bai onas. 206 psl., 
mobiliai, ir žadama apsieiti kaina $4.50,
su pigesniais. Calillacą, ku- Tr/s ir viena, .Janinos Na- 

Antanas Bačėnas, anglia-' kio nužudymo nebuvo. Uni-, riuo važinėjosi Boyle, iš var- rūnės atsiminimai; i rašy. 
kasių unijos narys nuo 1909 jos buhalteriai patvirtino, ( žytynių savo 14 metų dukrai tojus G. Puzevičiūie. Bali
m. liepos 10 d., perskaitęs kad to tariamojo komiteto( už $2,500 nupirko Tarento-'Sluogą, Jurg; Savickį i Juo-
Keleivio nr. 10 žinią „Kokie išlaidų sąskaitas buvo Įsa- no angliakasys Bosakas. za švaistą, T. 1 p.-k, kaina
žmonės valdė angliakasių kyta paruošti tik po Yab-j (Varžytynėse tegalėjo daly- $3.00.

angliakasių uniją

uniją“, parašė laišką, kuria- lonskio nužudymo. vauti tik eiliniai angiiaka-
me ne prašo, bet reikalauja Nors B ]e kad tie. šiai).
parašyti kokie žmones da- S2„ 000 buvo 
bar valdo minėtą uniją. jos reikal?ms> jis vžliau

Mes, ne A. Bačėno reika-' nesidomėjęs, kas su tais pi
la vimą vykdydami, bet ma- nigais padalyta, todėl pro-
nydami, kad tas klausimas kuroras ir sakė teisme, kad viešbutyje Washingtone. ku

riai s naudojosi unijos cent
ro sekretorius - iždininkas, 
nuo 1963 iki 1968 m. galo 

• sumokėjo $68.891.
Iš to, k

Kaip senieji bosai „tau
pė“ unijos lėšas, rodo ir šis 
pavyzdys: unija už 2 kam
barius Sheraton - CarPon

Sunkiausiu -keliu, roma
nas. pa ašė Jurgis Gliaudą, 
251 psl., kieti vii sėliai, kai
na $5.00.

Įdomus daug kam. trumpai Boytei nebuvo ir reikalo tuo 
atsakysime. i domėtis, nes jis iš anksto ži-

Piimiausia, palyginimui! noj0, ^am Jle -"kirti, 
su dabartiniais vadovais.' Prater pripažintas Įvyk- 
prisiminkime, kokie valdė dęs pirmo laipsnio žmogžu- 
uniją seniau. ; dy

Esame rašę. kad anglia- Į mas 
kasių unijoj viešpatavo dik-: Reikia laukti, kad netru-

rstę, ir jam gresia kalėji-i gal bus aišku, kad seniau u- 
as iki gyvos galvos. niją valdė savanaudžiai, ku

DEre no Myko’o gatvė, ro
manas, parašė Eduardas 
Cinzas 303 »L, 1 ieti virše
liai. kaina $6.00.

Kiauros rieškučios, roma

ną pasašvta, nas, paraše Antanas Mustei
kis, 259 psi., kaina $4.50.

Palikimas, poeto rausto 
Kiršos iki šiol niekur ne- 

' " .... ciai, io uz-

riems ūmios

Unijos narių tarpe augo'rinkimai buvo suklastoti,)

,,u .---- - - j-j su teisybe ir neturi.. j
artimiausi draugai. Nuoga-į JAV-se automobilio vai-Į
liai ten per naktį puotauda-Į ruotojas benzinu apsirūpina' Ka padarvsi, dabar ten vi-Į 
vo, skambėdavo baliaus dai-: net automobilio neišlipda-'ri privalo nieko gera nema-' 
nos. o rytą išmesdavo dėžes . mas jjs privažiuoja prie tvti nepriklausomos Lietu-

statytas Joseph Yablonskis, ; rugsėjo mėn. 
senas unijos veikėjas Bovle dar driso kandida- i Sunkiausiu keliu, roma

nas, parašė Jurgis Gliaudą,

privažiuoja pr:
•nib

Unijos vadovybė prieš ji tuoti, nors jau buvo teismo 
nukreipė visas lengvąsias ir nubaustas už unijos fondui 
sunkiąsias patrankas, neap- oanaudojima rinkimu reika-/ 
sakomą šveižtų sriautą. Bu- tems. Bet iis pralaimėjo. U-į 

tas Landsbergis turėjo kai- vo skelbiama, kad jis norįs niios pirmininku buvo iš-į f A
beri užsimerkęs. ! uniją „parduoti“ darbda- rinktas Arnoldas Milieris. j

i viams, iššvaistyti uni jos fon-’ Naujoji vadovybė tuoj ė- •««»•»»»*•

vos pryvenime, tad ir Vvtau-

5,000 metų senumo radiniai dus ir t.t.

O kaip vairuotojas benzi
ną gauna dabartinėje Lietu- 

i voje, sužinome iš Tiesos ko- 
' vo 21 d. laidos aprašymo: 

Minėta pirtis atsiėjusi.
$19.000. Bet dar prašmat
nesnė pirtis esanti 7 mylios 
nuo Vilniaus. Jos statyba at- lonus
siejusi $85.000. kurie panau-; ja juos degalinės darbuoto-! 
doti taip pat iš visuomenės jui ne iš karto, o dažniausiai 
lėšų. : pagalvojęs, kokios „vertės“

i (kokiam kiekiui) pateikti.' 7,. 
Juk jeigu liko tik stambio

! 251 psl., kieti viršeliai, kai- 
na $5.00.

Kiauros rieškučios, roma
nas, parašė Antanas Mustei- 

»kis, 259 psl., kaina $4.50. 
į Brolio Mykolo gatve, ro- 
manas, parašė Eduardas 

.M i Cinzas, 303 psl.. kieti virše- 
! liai. kaina $6.00:

\ Vvtautas Alantas, AMŽI- 

V NAS LIETUVIS, i dalis, 412 
y psl., kaina minkštais virše- 
■' liais $4.50, kietais — $5.00.

To paries romano II dalis, 
i., kaina minkštais 

$6.00, kietais —

Rinkimų tvarką 
prižiūrėjo ištikimi Boyles 
vyrai. Aišku, kad tokius rin
kimus tegalėjo laimėti-rik
Bovle.

mė energingai veikti. Seno-: 
ii vadovybė, naujajai dar 
nepradėjus veikti, pasisku
bino Boytei ir kitiem vadam/ 
paskirti aukštas pensijas.’ 
Naujoji tuoj nutarė tas pen

po 3 savaičių. 1969 m.gruo-i rijas sumažinti. Pavyzdžiui,! 
džio 31 d., savo namuose jisJ Boytei buvo paskirta 
įo žmona ir duktė buvo nu- 000 bet ii dabar sumažinta 
žudyti. i ibi $16.000. Tas pat padary-

Iš karto kilo įtarimas, kad ta ir kitu aukšrirlu parei<rū- 
Yablonskis buvo nužudytas'™ atžvilgiu. (Eilinis anglia- 
dėl to. kad grasino iškelti kasys gauna tik $1.800 pen- 
vie-umon Bovles ir jo drau-: sijos).
gu „gražius“ darbelius.

Prasidėjo tardymas.

Vykdant nusausinimo dar
bus Pa’iūrio pelkėse (prie 
Šventosios) 1965 m. buvo 
aptikta Įvairiu senovės daly
ku — molinių puodų, kauli
niu žeberklų, ylų ir kt. Vė
liau vvkdant archeologinius

Yablonskis pralaimėjo, o
11 I

iis privažiavo, išli- , . ,1 Vl-O kasinėjimus, jų rasta dar
daugiau.

„Štai
po is masinos. Išsitraukia ta

benzinui. Atskaičiuo-
O štai šiemet rastas ypač 

nepaprastas radinys: 44 
centimetru ilgio lazda iš ra- 

(greičiausia elnio), ke-
....... 7rAUk- eigU‘ .Stam 2-t 'turkampio pjūvio kotu su

tis daranti dideli įspūdi. Jos kupliuos. teks tartis de!; skvl|lte daiIia fku,
pneskanibans išklotas sto- -grąžos“ smulkiais talonais,! tQn-5ka hriedįs „alva Rn,,_ 
rais kilimais. Požeminiais kuriu neretai stokoja. O jei-1 kl].jo vietoje tu,.ėn,si būti 
laidais įvesta elektra ir tele-; yu negausi grąžos, kaip pas-į
fono ryšis su miestu. Papras-, kui „nurašyti“
tai kaitinimui naudojamos; degalus? ' i tės, išoiautos iš akinės atša
malkos yra pakeistos dujų j Yra ko R ,va Dal. |kos. "Nežinomasis skulpto-; 
šildymu. Ištaigingame pne-i . | rius turėjo labai gerai na-1

Bet. anot Pravdos. ši

io vietoje
nupjauta latro rozetė, dvi 

nepaimtus! pedidelės p-o-jagrečios ausv-

aiškėjo ir žudikai. Jų i buvo gaudavo 
suimti, iš jų 6 nubausti. o: ' 

vieno — Alberto Passo

f Pašalinta senoji vvkdo- 
b*a- moji taryba, kurios nariai i

viršeliais 
$6.50.

■ Vytautas Alantas, ŠVEN- 

Pirmoji solistės ilgo gro-! TARAGIS, istorinis roma- 
jimo plokštelė jau išleista. : I daiis. 405 psl., Kaina

Visos dainos įdainuotos minkštais viriniais $5.00. 
i lietuviškai. Į J- Kralikauskas, VAIŠ

VILKAS, premijuotas ro-

nemažas algas. 
Iškelta byla buvusiai 10 Įdar vieno— Alberto Passo' " • £ • • A v. •' mu $6 75- bvla bu? netrukus nagri-: aImen.V '.vplomajai tarybai mu

___ i uz unijos lesu be reikalo is-‘ Les E

Plokštelės kaina pas pla

tintojus $6.00.

Užsakant su persiunti-

manas, 234 p kaina $4.50

para,
t pol..

sildvmu. Ištaigingame pne-i . • 1 , . 6 . * . rius turėjo labai ger• . • t i. i sn patvs apsukriausi vairuo-1 .. .. -te _ . • 2anevje stovi ilgas poliruotas, p P. • .. , . i zinti šio zvenes anat:• ■' - , • • tojai panašiems apmastv-į, , , . .... .stalas, saltytuvas ir naujau- n kad taip realistrskai s.i . ,,, c,, kt,, »z i ve i i.'t,.- <\cii su gebe-, ... j t .5- mams ar pasitarimams ura- ... 1 . , !sias televizijos modelis. , l° Ji pavaizduoti . rašo įzv-
noma. yra ir židinys, prie
kurio sėdėdamas gali žiūrė
ti televizijos programos.

Čia lankytojai tik už Įėji
ma turi sumokėti apie 14 do
lerių. o dar už 11 rubliu gau
na maudymosi chalatą, ke
purę ir medines klumpes.

Kas gali tuo rojumi nau
dotis? Aišku, tik ne tie, ku
rie uždirba mažiau kaip 150 
įublių per mėnesi.

Pravda pažymi, kad šita 
pirtis duodanti kas mėnesi 
900 rublių nuostolio, kuris 
padengiamas iš visuomenės 
lėšų.

randa ne vieną minutę.

Bet štai vairuotojas jau 
prie langelio. Tačiau džiaug-» 
tis dar anksti. Degalinės 
darbuotojas turi atidžiai 

į peržiūrėti kiekviena taloną 
— ar jis su autoūkio ant
spaudu. pareikalauti kelio
nės lapo ir patikrinti, kam 

į vaimotojas atstovauja.

Sakysim, viskas tvarkin
ga. Bet dar reikia talonus 
suskaičiuoti, nuvertinti, at-

' mioii archeologė dr. Ramu- 
(tė Rimantienė.

kimus ju dali, suskirstvti

Minėtas sovietų laikraštis 
rašo. kad Lietuvoje yra ir 
kitų „saunų“, kurios pasižy
mi ne tik luksusiniais vidaus 
Įrengimais, bet esama ir ba
seinų. O dar didesniam svei
katingumui — yra ir nuola
tinių „padavėjų“...

pagal benzino vertę ir rūšį, 
sudėlioti i tam tikras vietas. 
Tik dabar vairuotoias pasu
ka prie kolonėlės, ikiša "žar
ną“ Į baką ir laukia, kol de
galinėje paspaus mygtukus.

Kaip teigia statistika, vie
nas iš dešimties vairuotojų 
benzino užsiprašo perdaug. 5 
nes klaidingai nustato teis-) 
vą talpą, du iŠ dešimties jo' 

! užsisako per mažai ir dar 
Į kartą bėga prie langelio.“

Kadangi tarybinė spauda’
mus vis kaltina, kad, esą. Paragink savo pažįstamus 
nenorime Įžiūrėti ar pripa-, išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
žinti komunistinėje Lietuvo-. metams $7=00.

Geologas Kęstutis Šulija 
tvirtina, kad šie radiniai yra: 
iš 3380 metu prieš Kristų, 
vadinasi, daugiau nei 5000 
metu senumo. Jie neabejoti
nai baltu kilmės, vadinamo
sios virvelinės keramikos 
kultūros laikų, kuri švento
joje esrzistavo trečiojo tūks
tantmečio prieš Kristų pra
džioje. Tr baltų genčių pasi
rodymas toje srityje sieja
mas su minėta kultūra.

Kasinėjimai bus tęsiami 
ir šia vasarą. Jie gal duos 
dar dauigau medžiagos mū
sų senajai praeičiai pažinti.

ne jama. . ...
Kaltieji patys prisipažino1 a^vojnną.

Yablonski ir jo šeima nužu-i 
gavę $20.000. Iš ■

-■ , ju sužinota, kad tuos pini-s anatomija, i •'1 ... . . ..' - t gus jiems įteikė nemaži ang-1 
liakasių unijos pareigūnai 
W. Prater ir A. Pass, kad,
Prater nurodęs, ką daiyti, i 
kur eiti ir t.t. W. Piaterio 
bvla sprendžiant paaiškėjo

KEIČIA VIETOVIŲ 
VARDUS

metu 
sritį,

visus lietuviškus ir vokiškus 
vietovių vardus pakeitė vi
siškais. Dabar jie tą ‘jat da
ro Sibire. Rusai Tolimųjų

Komunistai. karo 
užėmę Karaliaučiaus

viso labo $10 ;
milionų.

Les Enterprises 

BELLE - ARTI Engr.

Pranas

S’SĖJAU
232 psl.,

Sumažintos vadovybės al
gos. Bovle gaudavo $50.000.

P.O.Box 122, LaSalle 650,į,,-Ui'sis 

Que., Canada

PUIKIAUSIA DOVANA JŪSŲ GIMINEiMS 
LIETUVOJE ir SSSR

ir daugiau Įdomiu dalyku, i 
Prokuroras teisme aiškiai 

pasakė, kad buvęs to meto 
unijos pirm. Boyle yra „tas
•’smuo. kuris paskatino ju
dėti visa šių ivvkių grandi
ne“. Tiesioginių irodvmu 
prieš Bovle nėra. bet tie $ 
20 000, kurtuos gavo Yab-, 
lonskio žudikai, buvo per
vesti Bovles isakvmu.

Bovle liudijo, kad tie pi
nigai buvo pervesti specia
liam komitetui propagandos 
'•eikalui unijai nepriklausau-i 
čiu angliakasiu tarpe, kad 
tam 23 asmenų komitetui tu
rėjęs vadovauti Tunrblazer. 
bet Šis teisme liudijo, kadi 
tokio komiteto iki Yablons-'

Rytų srityje, kurią 1859- 
1860 metais pagrobė iš Ki
nijos, apie 250 vietovių, li
pių ir kalnų vardų pakeitė 
rusiškais, kad atrodytų, lyg 
ta sritis nuo amžių esanti 
buvusi rusiška

Naujausias FURGON (STATION WAGON) modelis

VAZ—2102—4>0 MP—5 vielos—5 durys.
Ką tik gavome labai riiiolą

STAT10N-WAG0N
kontingentą ir siūlome juos klientams 

—pirmas atėjęs — pirmas aptarnaujamas tvarka—

po $.‘»,8S1.25.

išis modelis yra Lietuvoje ir SSSR labiausiai p;igeidav am 
automobilis šeimos kelionėms, išvykoms stovyklauti,

t
apsipirkti ir t.t.

Gaunami TIESIOG iš vienintelės

V O VNESHPOSYLTORGo iga’iotos firmos

SKUBĖKITE UŽSAKYTI. KOL NEIŠPARDUOTAS 
KONTINGENTAS!

PODAROGIFTS, INC
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 g-vės)

NEW YORK, N. Y. 10001 

Tel. (212) — 685-4537

EreKsmes našta, romanas, 
te Jurgi.- Gliaudą, 384 
kaina $6.00.

Naujokaitis, PA- 
ŽALIĄ RŪTĄ,

kaina $4.00. 
GHauda, BRĖKŠ- 

Mc.S K AŠ i A, 384 psl., kai™ 
na $6.00.

Birutė Kemėžaitė, SU- 

i DIEV! AŠ IŠEINU...,
! psl., kaina $4.50.

Pragaro vyresnysis,

• mijuotas romanas, paraše 
I Vytautas Volertas, 273 psl.,

■ kairu $5.00.
j Aipis, romanas, autorius 
; Eazvs Karpius, 227 psl., kai

na $5.00. *
Rezistencija, 

parašė L. Spabs, 
kietais viršeliais,
56.00.

Anatolijus tea:“ys, IŠTI

KIMOJI ŽOLE, 2o4 psl. ro
manas. kaina $5.00.

Andrius •/?. ackas. NE
MUNO Šri?- BS. II tomas, 
128 u.-i . kaina $4.00.

Andrius Vaiuckas. NE
MUKU SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkiri.Aų sukiii- 

280

294

pre-

romanas, 
429 psl., 
kaina —

‘ J.

mo r.. Jo n... I temas, 
psi.. kaina $3.00.

Alovzas Baronas, PAVA

SARIO LIETUS, 261 pri.. 
kaina minkštais viršeliais 
$2.50. kietais $3.75.

Agonija, romanas, antra 
laida, parašė J. Gliaudą. 406 
psl.. kaina $5.00.

Vėjas tekia ly i. FD1ZUL 
nas. parašt Aloyzai; Baro
nas. kain.. S4.0C.
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Pasikalbėjimas v 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Iseyo
Keleivio

kalendorius

. nis, yra dvasios ramybė, 
j Niekas taip r.etrumpina gy-j 

veninio, kaip blogi santykiai į 
su artimaisiais, pavydas iri

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINUSIAI

įrišta, kaina $4.00.

neapykanta.

JREKORDAVO 

IŠPAŽINČIŲ EIGĄ

kaina $l.50\

, mas 282 psl.. kaina $3.50. 
Nuo krivūlės iki raketos,

Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.

Milžinų rungtynės, Myko>
ėiūtę Balį Sruogų. Jurgį oimų ii tomas, 476 psl., kai lo Vaitkaus atsiminimų VIII

nepriklausomą lie*
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių,
TRYS IR VIENA, Janinos kama .................. ............. $5.

Narūnės atiminimai apie; NEPRIKLAUSOMA LIE- 
rašytojus Gabrielę Petkevi- Į TU VA, R. Skipičio atsimi-

Du Italijos žurnalistai - -,VC?KIA‘
Nobelio Valentini ir (Tara atsimi-
di Meglio — apsiginklavę} 616 psl., kai-
’ekordavimo aparatais, ėjo na
.-•pažinties pas painaus am
žiaus kunigus, pasakojo 
,iems savo būtas ir nebūtas 
nuodėmes, daugiausia kal
bėdami apie lytinius santy
kius. Tuo būdu jie užrekor- 
lavo 636 išpažintis ir kūni
ni pamokymus bei patari

mus.

Savickį ir Juozą švaistą ,171 na $7.00. tomas. 203 psl., kaina —
pis., kaina $3.00. Atsitiktinio kareivio už- minkštais viršeliais $3.00,

rašai, Jono Januškio atsimi- kietais $3.50.
karo laikų Europoje, 127 JAUNYSTĖS ATS1MINI- 
nimai iš Antrojo pasaulinio MAI, Vlado Požėlos, 335 
psl., kaina $2.00. , psl.. kieti viršeliai, kaina —

ANTANAS SMETONA $4.00.
IR JO VEIKLA. Parašė J. Gana to jungo, Kipro Bie*

M*******************************

Daug svieto mačiusi, jes.
Maiki.

— Aš, tėve. žinau, kad to
kių knygų mes jau pusėtinai 
turim, bet nei viena jų neat
skleidžia tos praeities, kur 
istorija nesiekia. O mums 
daugiausia tie laikai ir rūpi. j 
Vėliausią Lietuvos istorijai
oarasė, jau būdama Amei i-. Surinktąją medžiagą jie į 

.Siuogiene, bet n paskep)f, knygoje, kurios iš-
ji prisipažįsta, kad iš piois-1 jau pasirodė Expres-
torės nėra žinių. Ji, proisto- ŽUfnale 
•e, nuskendus praeities mig-1
'ose. . Popiežius į tai tuoj reaga-

— Ar Sruogienė taip sa- vo isakvmu ekskomunikuoti * * *<o? knygos autorius ir leidėjus.
— Ne tokiais žodžiais, tė- pastarieji dėl to nesusi- 

ve. bet ji pabrėžia tą patį į jaudino. Mat. leidėjai yra
aktą. : metodistai, o knygos auto-

— Maik. as to nesupran-rjaj nepraktikuojantieji ka
tu. • talikai.

— Ko nesupranti?
— Nesuprantu, kaip tai; Valentini ekskomunikavi- 

galėtų būti, kad apie Lietu- mo potvarkį vadina barba-
va jau nebūtų žinių? rišku. Jis su di Meglio esą

MES VALDYSIM PA*
ŠAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
nas 248 psl. Kiekvieno tomo 
eaina $4.00.
1A8T-M -STRAIPSNIAI 
vTSLMIMM Al. parašė Juo 

zas Liūdžius, 246 pusią 
piai. . .. $3 OT
ATSIMINIMAI APIF 

UOZA LIŪDŽIU. Petronė 
ės Liūdžiuvienės, 68 psl
aina .............. ............ $1

KĄ LAUMĖS LĖMf 
apie Salomėją Neri), Pet 
onė'ės Orintaitės, 234 psl 
Kaina $3.00

GYVENIMO VINGIAIS 
tr. F. Kalvaitytės-Karvelie

nės. 360 psl.. kaina $3.50
DANGUS DEBESYSE,—J 

1918-1919 m. išgyvenimai t 
Kiraše Juozą* Švaistas, 32-r J 
psl., kaina minkštais virše ! 
’ia’* $‘?.5O kietais $3.75 į

2V11GSNIS I PRAEIT,,

— Sveikas, Maiki! . Plungės parapija, turėjo dar
— Gerai, tėve, gerai, kad atsirasti pati Lietuva,

išmokai pasakyt lietuviškai. ‘ — Ar tu žinai, kada ji at-
— Nu. pasakyk man gerą sirado?

lietuvišką istoriją, tai aš dar i — Žinau, ką istorija sake 
geriau išmoksiu. • ir ko nesako.

— Istorijomis, tėve, mūsų .— Nu. tai koman, išviro-
žmonės daug ką vadina. Ne- zyk, kaip atsirado Lietuva? 
žinau, kokią istoriją tėvas — O kodėl tėvas pats ne
turi galvoj. i pastudijuoji?

— Žinai, Maiki, kai aš bu- — Kad mano akulioria1 
vau jaunesnis, tai man labai jau paseno, Ant druko jar 
patikdavo istorija apie Gra- neprimatau.
žiąją Magelioną: nu, tai bū- — Bet ar žinai, tėve, kad 
tų gerai, jeigu tu man ją at- Lietuvos klausimu ir istori- 
naujintum. Juk tu, turbūt, ją ja nedaug tepasako, 
moki, ar ne? ‘ — Kodėl?

— Ne, tėve. tai ne istorija, — Todėl, tėve, kad nėr? 
o pasaka mėgstantiems pa- žinios, kada Pabalčio krašto 
sijuokti. Aš žinau, kad to- atsirado pirmieji gyventoja' 
kias pasakas mūsu žmonės ir kas jie tokie buvo, koki? 
vadina „istorijomis“. bet aš kalba jie kalbėjo, kokius 
jas vadinu tik pasakomis ir dievus garbino ir kokių bi 
aš jų nemoku.

— Tai kokias tu moki?
Gal žinai apie 40 razbainin-
ku?<-

— Bet čia, tėve, ne istori
ja, o pasaka. . ; f?ar nebuvo. Istorija atsira

— Nu. tai išvirozyk man. fi0 tik tada. kai žmonės iš
kas yra istorija. i moko ra-vti ir. ka fu akvr

— Istorija turi būti moks-} matė pradgjo užrašinėti. L' 
linis praeities tyrinėjimas ir tokiu užrašu ir susidarė isto- 
aiškinimas, tėve. Ji aiškina,! rija/ jos šiandien ir suž? 
kas praeity buvo. Jeigu iš nOm, kaip tada -atrodė že 
tikrųjų buvo, tai kas buvo,! mės veidas ir kokie kur gy 
kada tai buvo ir kodėl bu-jVpr|0 žmonės. Bet anais lai 
vo? Paimkim _ kad ir tokį, kajs bai Pabalty kūrėsi Lie 
klausimą, kaip Amerikos; tuva. ar kas kita, žmonės ra 
atradimas. Kas ją atrado? Į^vt dar nemokėjo ir nieke 
Istorija pasako, kad ja atra-Į užrašyt negalėjo. .Tie galėja 
do italas Chistoforas Kolum-į saVo isnūdžius t’k žodžiu na 
bas. Kada tai buvo? Istorija' sakyti kitiems. Bet tai nebu 
pasako, kad tai buvo 1492; vo istorija. Tuos laikus va 
metu spalio 12 dieną. O ko- dina proistore. Kad ir būtr 
dėl iis ia atrado, kas ji pa
skatino? Ir čia istorija duo
da atsakyma: jis ieškojo

Žinių yra. tėve, tik nė- • tenorėję parodyti, kaip kai 
'•a tokiu, kokių mes dabar kurie kunigai yra atsilikę 
norėtume. Mes norėtume su- nuo šių dienų gyvenimo ir 
žinoti, kaip Lietuva atrodė papročių.
oroistorės laikais, kada žmo
nės dar nemokėjo rašyti ir „Mes norėjome pradėti 
negalėjo palikti jokių rašytų pokalbį. Mes negalvojome 
žinių apie save. darą ką nors skandalingo“,

— Jeigu lietuviai tada jau sako di Meglio. Jos nuomo- 
gyveno, Maiki. tai vis jau ne. ekskomunikacija yra vi- 
"urėtų būti kokių pėdų ko- duramžių liekana, 
kių tulšių ar ko. i

— Aa, tėvas jau pradedi V alentini rašo. kad jis ku— 
galvoti kaip koks archeolo- nigui išpažinęs, esąs medici-j 
gas. Į nos studentas, turįs sužadė-’

— Maiki. nesiplūsk! tinę, bet tuo tarpu negalįs;
— Tėve. aš nesiplūstu, jos vesti, ir klausęs, ar jis! 

Archeologas yra garbingas galįs turėti su ja lytinių j 
žodis. Tai mokslininkas, ku- santykių. Kunigas pataręs; 
ris kasinėdamas žemę ieško jam geriau susirasti prosti-j 
oraeities liekanų. Turim jau lutę, bet neliesti savo suža-į 
keletą tokių pasišventėlių, d etinės. Iš 100 kunigų tik 14 j 
kurie rūpinasi Lietuvos ar- leido prieš vedybas daugiau i 
cheologija, renka senienas negu nekaltą bučkį. j
ir deda jas į muziejus. į . . : . j

— O koks pažitkas iš se-; Valentini kunigu patari-, 
nu daiktu? . mus taip išreiškia vienu sa-į

— Kuo tokia iškasena se-Į kiniu: ’ Penkios minutės-
nesnė. tėve, tuo Įdomesnė. 1 prieš vedybas— nieko ne-į 

tėve, nes tais laikais istorijom Į Pavyzdžiui, kasant per ko-“galima, penxios minutės po 
kią pelke griovi. žmogus iš-! vedybų — viskas galima“.

.TOJO.
— Nu, ar istorija to nepa 

sako?
Ji negali to pasakyti

•'š ios dar likusiu kokiu atsi 
minimu, jais remtis iau ne 
gab*m. ne? tokie atsiminima’’

trumpesnio kelio Indijon ir j o-ali būti jau iškraipyti, o ka’
netikėtai aptiko Ameriką 
Tai va. tėve, ka reiškia isto
rija. -Jeigu nori ką apie tau
tos ar tautu praeitį žinoti, 
klausk istorijos. Ji pasakys. 
Bet nepasakys to nei gražio
ji Mageliona. nei kantrioji 
Elena.

K
na

Žvko, 476 psl

kasa seno puodo šukę. Ar-į
cheologijos mokslui ta šukė PREKĖ, KURIAI NIEKAS
vra svarbus radinys. Ji pa-’ 
rodo, kad senovėje toj vie-' 
toj gyveno žmonės ir jau 
mokėjo darvti puodus. Ga-’ 
bus
švti

NEPAKENKIA

Italija pokariniais metais 
yRejo darvti puodus, (ra- vra išgyvenusi nemaža eko-i 
s mokslininkas gali para-; nominių krizių ir kitokių e-' 

apie tai labai įdomią, konominių sunkumų .Bet jo 
; je gaminama viena prekė.

— O žinai. Maiki, as no-; kurios nei rūdvs, nei kandys 
vėjau duot tau per ausį, kai jr nej krizės nepaliečia. Tai 
tu palyginai mane su arche- itališkasis vynas!
ologu... Uskiuzmi, Maik!

— As nepykstu, tėve. Ki-; Praeitais metais Italija į 
’asyk galėsime vėl pasikal-, užsienį eksportavo net 354 
bėt. Ga! sužinosime, kada’ milionus galionų savojo vy- 
mūsų tauta atsirado Lietu- no. O tai yra 58'; daugiau.
voje. necu 1971 metais. Tokio me-

— Olrait. Maik. tik neoa-į tinio eksporto vertė yra 268 
dabar aš užeisiu milionai doleriu.mirs’.f. O na nar as užeisiu 

nas Zacirką. Seniai jau pas į
ji buvau. Daugiausia italų vyno iš

vežama į Prancūziją. Pernai 
jo ten parduota 198 milionai 
galionų. Nemažai jo parduo- 

Į dama ir kitoms Europos 
iausias žmogusi 'aklybėms. JA\ pernai ita- 

f) ka cakn kiti mikn k-i vra metu. Jis turi 9 sū-į Hskojo vyno įsivežė 7.4 mil. 
torikai. Maiki? Juk turime.’ 9 dukteris, 164 vaikai-j d_aU_!

kada ir grynas prasimany
mas. kaip dievo Perkūno 
„stebuklai“, „geležinis vil
kas“ „a ’ t varas“ ir kita tau- 
fo*aka. Taioj istoriniu fak
tu apie I ie*uvos atsiradimą 
nėra. tėve.

ILGO GYVENIMO 

PASLAPTIS

Irane seniausias

Olrait. Maiki. ieigu tu tain;
daug anie istoriįa žinai, tai į.*nai'T’• ,',UA f cius ir provaikaičius šitas! sriau’ nel" ankstesniais me-!
pasakyk ka nors ir man, is,; 5vta ir laikraščiai tas Matūzelis dar neseniai dir-! tais.
istorijos. Vot. įsvirozvk. ka-! bo. !
da, kain ir kodėl atsirado
mano Plungės parapiia?

— Man rodos, kad ja įkū
rė tavo. tėve. tėvai ar jų tė
vai. Bet aš pasakysiu, jog 
pirma, negu buvo iknrt<«

ia parašyta ir laikraščiai 
knygas garsina. Nusipirk 
nors viena, tai dauigau žino
si ir galėsi man pasakyt. Jei- 

' gu ko nerasi, tai aš pamačy- 
sJu. Juk ir mano galva ne 
molio prikrėsta*. im<»da>

i
Jo žodžiais, ilgo gyveni-. za 11

mo paslaptis glūdi saikiame! 
valgyme ir mokėjime protin-; 
gai tvarkyti dienos darbą. 
Bot svargiihisia, sako tasse-

.. t

nemažai vyno isjye- 
iš Prancūzijos.

Jei nori bėti kelrodis, ne
sistebėk. jeigu tave iš*ma- 
luos.

kai-; 
$5 '

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
GAULĖJ. Mvkolo Vaitkau* 
įsiminimu (1918-1940) V; 
•omą?. 295 p«J.. kietais vir
šeliais kaina $3.75

Jaunvstės atsiminimai, pa- ■ 
rašė Vladas Požėla, 335 psl..

UŽSAKYKITE Tl’OJ! 
GERIAUSIA DOVANA 

f LIETUVĄ! 

SPEdAU'S RI KLIŲ
CERTIFIKATAI

Už juos jūsų giminės ga- 
I pirkti, ką tik nori. mo- 
k ėaanti tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat. kaip turint 100 dol. 
Krautuvėje už tą sumą 
<ralima pirkti prekių S 
200. $300 ar net daugiau 
vertės.
Rublių eertifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Cert ifikatai pristatomi 
jusu giminiu neonus
mazme.ig |M*r 3 savaites, 

rublį yra17. /{K-cialiiij
imama §2.60.

Jokių primokėjimų! 
Galite siųsti bet kokią 
suma.

KAINOS DIDESNĖS 
DĖL DOLERIO 
NT PIGINIMO

Prašykite mūsų naujo 
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESSS CORP. 

123 East 23rd Street 
Fifth Floor 

New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530 

LABAI SVARBU! 
AUTO .M O B I L I A I

Tik trumpą laiką
Greitai pristatoma.

MOSKVITC H 412 IE -

Expcrt model 
Kaina .... 
MOSKVITCH

Kaina . ..
ZHIGULI

$3.570.00 
408 IE

.. $3,285.00
VAZ 2101

Kaina ............ $3.520.00
ZAP9ROŽETS ZAZ 968

Kaina ............ $2.250.00
Praryki, mūs specialaus 
biule'enio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABl ŽIAI

Prašykite specialaus 
biuletenio!

Mes turime šito biznio 23 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

Augustaitis, 154 psl., kai- linio atsiminimų III-sis to
na $1.50. į mas, 492 psl.. kaina $5.00.

VYSKUPO P. BŪČIO Mykolo Krupavičiaus atsi. 
ATS’MINIMAI, I tomas minimai, 364 psl., kaina — 
320 psl., kaina $3.50, II to- $10.00.

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

TIK UŽ DEŠIMTJ DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga įsigyti visas 4 
į knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
■ Bielinio sūnus Kipras Bielinis:

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 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 praturtintų 
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.

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS•**•*•(££****••*•**•••
VYTAUTAS ALANTAS

Ar meilė grįžta atpėdžiui?
(Tęsinys)

Morkus muilo ir stengėsi Įspėti, kokį Įspūdi jai pada
rė jo kalba. Šįkart ji nebesišypsojo: ji buvo rimta. Ji mąs
tė, nuleidusi galvą ir Įsižiūrėjusi i rūkstančią cigaretę. Jos 
tamsūs plaukai buvo glotniai sušukuoti atgal ir suimti i 
vieną kuokštą. Ant jos veido nesimatė jokios raukšlelės,1 
tik plynoje, aukštoje kaktoje viršum nosies juodavo maža j 
sąvartėlė.. Mažose gražiai apibrėžtose atidengtose ausyse j 
kabaliavo varvekliško pavidalo sidabriniai, panašūs i tyro į 
vandens lašelius, deimančiukais besibaigią auskarėliai. į 
Ji vilkėjo plona, vasarine, be rankovių, nuslinkusia nuo | 
vienos peties palaidinuke. Jos rankų dilbiai buvo dailiai ‘ 
apvalūs ir slankiai ėjo nuožulnyn, užsibaigdami skoninga j 
apyranke papuoštais riešais. I

Ji sėdėjo koją užsimetusi ant kojos, ir jis galvojo, J 
šliaužiodamas akimis nuo grakščiai išlenktų slėsnų iki ke- ‘ 
lių. kad tos kojos nepadarytų gėdos ir pačiai grožio dei-; 
vei. Jis nusikeikė savo širdyje iš susijaudinimo ir, metęs j 
žvilgsni i jos mažų perliukų vėrinėliu apjuostą dailų kak- j 
lą. nusigręžė i šalį. Gal jis ir nebūtų galėjęs pasakyti, ar Į 
Iza buvo gražesnė už Aliną, bet ji kone iki skausmo žavė- ’ 
jo ne tik Izos kūno grakštybė. bet ir jos talentas, jos dva- j
sios giminystė su juo pačiu ir aplamai inteligencija, ku-pomo vardas Heathrovv kaž- 
rios neturėjo jo žmona. j kaip nelengvai ištariamas.

3E

Jonas Lap a š i«i s 

DEBESĖLIAI

Filkasparniai debesėliai, 
vėjo sparno nešami, 
sklando ryto dangumi, 
virš sodybų pasikėlę..-.

Lijo vakar, šiandien vėlei 
girdo žemę lietumi 
pdkasparniai debesėliai.

Spinduliuoja, žvilga sodas, 
laša rasos nuo Ūkų, 
čiurkšlės nuteka taku, 
staipos obelys rasotos, 
o karkliukų margos šluotos 
linksta, glaudžias prie langų, 
spinduliuoja, žvilga sodas.

Filkasparniai debesėliai, 
ryto vėjo nešami, 
merkia šiltu lietumi 
žiedus ir medžius prikėlę...

I.ijo vakar, šiandien vėlei 
supas plauko dangumi 
pdkasparniai debesėliai.

a s giausia nukenčia . japonai, yra iaikoma oiandė “Prince- 
naujazelandieciai n indai. s- paujįne“ gy venusi praei-

i ^ .... j • ' tame šimtmetyje. Ji, būda-
Pirmieji visada yra» ąp?-| ma w metu. buvo tik 23.2 

krovę brangioms prekeims,: aukščj- . ,, sva_
o paskutinieji du dėl valiu- 
tos suvaržymų vežasi pini-

l gus lagaminuose, kuriems 
dingus, nėra galimybės skųs- 

, tis.. Mažiausiai nukenčia 
! blogi, apdriskę, virvėmis ap- 
| rišri lagaminai, nors juose ir 
! milioninės vertės prekės 
j kartais prašmugeliuojamos. 
Nėra laiko visų patikrinti.

' r. iek o nebus leista daryti, kas
;‘alėtų pakenkti ar Įžeisti ką 
nors Dievo Karalystėje (Iza. 
i 1:9; Rom. 8:21). Tokią val
džią. 1 e abejo, daugelis jaus jx*r 

š i ia esant, kaipo laužančią vi
ii- jų pirmesniuosius papročius 

ir palinkimus ir kaipo griaunan
čią visas esančias Įstaigas, pa
matuotas tais k didingais pa
pročiai ir klaidingais suprati
mais apie laisvę. Tokia valdžia 

1 įos tvirtumo ir gyvumo sim 
belišlv.i vadinama geležine val
džia — ’.Jis valdys juos geležine 
lazda* “

Pas? ulinis kriminalistų centras
LONDONO AERODROMAS

Didžiojo Londono aerod

--------- .....
— Sėsk, Morkau, noriu tave kai ką paklausti, — pa- pamatyti tikrąjį to aerodro-

galiau ji pakėlė akis. — Ar tu niekad nemylėjai savo žmo
nos?

Aukščiausiu žmogumi lai
komas 1940 m. miręs Robert 
Wadlow, pasiekęs 8 pėdas 
ir 11 colių aukščio ir svėręs 
491 svarą.

RAMIAUSIAS 

KANDIDATAS

1916 m. Į JAV preziden
tus kandidatavo Hughes ir 
Wilsonas. Hughes savo lai
mėjimu visiškai neabejojo.
Jis Įsakė savo tarnui rinki
mų dienos naktį nekelti jo 
iš miego, nes jam. kaip iš
rinktam prezidentui, ryto
jaus diena būsianti sunki, 

i sais ar neegzistuojančių’turįs &erai pailsėt;.
Į žmonių dokumentais. j vidurnakčio paaiškėjo, 

j kad rinkimus laimėjo Wil- 
Prie visų tų aerodromo ‘ sonas. Vienas reporteris at- 

! vargų paskutiniuoju laiku • vyko tos žinios pranešt’ Hu
dai- prisidėjo lėktuvų pagro- ghes. Bet tarnas atsisakė jį 

įbimai (hi-jackings). Nuo žadinti, nes, girdi. — ”pre- 
! 1968 metų jau yra bandyta zidentas miega ir nenori bū- 
pagrobti 200 lėktuvų, ir tas d trukdomas“.

: skaičius vis didėja. Apie 15, ”Kai jis pabus, pasakvk , _.
000 žmonių jau yra išgyve- prezidentui, kad jis jau ne 'drauyai. knygos 

j nę oro banditizmo terorą, iš prezidentas“, —1-_ ........ sn
i kuriu 19 yra žuvę. Vien tik teris ir išėjo, 
t Britų BOAC bendrovė ap
saugai nuo oro banditų per ~
melus išleidžia 1.5 mil. sva
rų. Tas ne tik suėda bendro
vės pelną, bet dar padaro

I
I Šalia prekių per Londono 
i aerodromą eina ir žmonių 
Į kontabanda. Sakysim, pa
kistaniečių ekskursijos at
vyksta iš Įvairių kraštų pa
matyti Buckinghamo rūmų 
ir Šekspyro gimtinės. Dalis 
jų Įsimaišo Į čia gyvenančių 
draugų šeimas ir nebegrįžta, j 

; Kiti atvyksta su pirktais pa

i Kas domitės Tiesa, mes pri- 
— i’ 'im veltui spaudos. Kreipki
tės šiuo adresu:

• Lithuanian Bible Students, 
212 E. 3rd Street. 

Spring Vallev. III. 61362. 
(Skelbimas)

Imkit ir skaitvkir 

Kipro Bielinio 

knygą

ILtCRO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 

Kaina —
pasakė repor-

liškiems skridimams. Atsi
lankę Įvairių valstybių aukš
tieji pareigūnai specialiose

Pasirodo, dar sunkiau yra patalpose priimami pagal

t mo veidą ir patirti, kas de
dasi šiame milžiniškame 
žmonių skruzdėlyne.

Jis nusileido į foteli neskubėdamas ir pasijuto, lyg 
būtų atsisėdęs prieš reiklią motiną, mokytoją ar nuodėm
klausį. Ji pasiūlė jam cigaretę ir padavė žiebtuvėli. Jis 1 V*ltt" ““"T"1 
mašinaliai užsidegė rukai? ir, nežiūrėdamas į ją, atsake: j ae,.odlT,me> norėdamas pa.

, ... .... „,, i ..... , , Į matvti jo gvvenima iš arti.— Ar meile meilei lygu . Meluočiau, jei sakyčiau, kad ’ - j --

Sunday Times žurnalistas 
Brian Moynahan praleido

užimamąją vietą. (Iš viso 18 nuostoliu.
atskirų laipsnių). Atskiras 
patalpas turi ir milionieriai 
bei kitokios pasaulinės gar
senybės. skraidančiais nuo
savais lėktuvais. Iš jų labiau’ 
šiai nepopuliarūs tarnautojų 
tarpe yra Yul Brynner ir Si
natra.

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS

VISOS ŽEMĖS KARALIUS 

NR. 1
Teisingai galima pasakyti, 

kad dar niekad nebuvo pasauly
je karaliaus, kuris būtų turėjęs 
valdžios visuose žemės kraštuo- ! 
se, nes iki vėlesniu laikų buvo 2 
šalių ir salų, apie kurias civili- * 
zuoti žmonės mužai ką težinojo. į

Taip yra Indijoje. Tenai y visai nieko nežinojo, i o-’
karvė yra šventas sutveri- vienas kuris nors karalius 

. . negalėjo būti visos žemes katamas, — jos negalima nei

(Iš Europos Lietuvio)

"ŠVENTOSIOS KARVĖS“ 
—SUNKUS GALVOSŪKIS

I

.... „ - - liumi. Bet pranašystėse vra aiš-
... ... _. , . • j v j Praėjusieji metai ypač bu- niauti, nei j’os mėsos valgyti, kiui parašyta, kad ateina bosas,

vedžiau nemylėdamas. Bu\au ja apsvaigęs, bet. kai dabar j Kai kurios įdomesnės jot vo "derlingi“ kriminalistam. Todėl ten milionai senu kar- fcuriu° Gyvasis ir Amžinasis 
pagalvoju, tikros, pilnos meilės tarp mūsų niekad nebuvo, atradimų nuotrupos čia ir Vien platinos dingo už 200,................................... '
Mes abu tempėme Įsikinkę šeimos vežimą, bet mūsų žings
niai niekad nesusiderino: ji ėjo sau, aš — sau. Kas man 
buvo gyvybinis dalykas, jai nei šildė, nei šaldė. Ji nemėgs
ta, tiesiog nekenčia mano rašyto ja vimo. ir kartais man ro- į pasauly tarptautinis aerod- spėjus pranešti apie jų pa- badauja, 
dosi ją pavydint man rašytojo vardo. Ji nesidomi literatu- J romas- r*er metus čia praei- vogimą. Tikroji pavogtų pre-

aprašomos.

Heathrovv vra didžiausias

dangaus Dievas bus vi.-us žemės. . AAA lOjasi net dldmies- valdovu. Dovydo Pralmėje skai-1
000 svarų, 44,000 svarų ver- cių centrinėmis gatvėmis, tome: "Viešpats pasidarė kara-i
tės Amerikos Banko čekių Jos suėda daugybę maisto. liūs. Jis ‘apsivilko didybe. Tvir- į
jau buvo inkasuota, dar ne- o naudos ‘jokios, ir žmonės taI buvo Pi‘staVt:ts P“*m:bs. ia<__... .... nesvyruoja, tvirti stovi tavo sos

tas nuo tada; nuo amžių tu esi‘‘ 
— Rui. 93:1.2.

ra, niekad nepaklausia, ką aš rašąs, ir net neskaito mane milionu keliautojų, kiu vertė nėra žinoma, nes Bet Indijoje

mūsų karaliui, giedok i; c. 
visos žemės Karalius vra

čionišką rutiną. Mes kalbamės, jei nesusipykę, apie vai
kus, baldus, jos sukneles, naktinius marškinius, pletkau 
jame apie pažįstamus; ji nuolat skundžiasi galvos skaus 
mais, bloga nuotaika, nuovargiu, nervais ir amžinai de
juoja, kad namas prastas, baldai pasenėję. kad ji neturint 
kuo apsirengti, reikalauja, kad ją užjausčiau, kartu su j; 
dejuočiau ir verkšlenčiau. Bet blogiausia tai. kad aš nie 
kad negalėjau būti tikras, kur taškas yra taškas... Kai vy 
ras sako moteriai: aš tave myliu, tai jis padeda tašką, be 
su Alina aš niekad negalėjau būti tikras: man rodos, kai 
ji visą laiką dėliojo daugtaškius. O be to, ji jau ėmė ieško 
ti svetimų gėlyčių pakelėse. Ji labai atsimainė, pradėjus 
dirbti fabrike...

Jis nutilo ir sėdėjo galvą nuleidęs. Ji beveik gailėjos 
išprovokavusi jį taip intymiai pasisakyti apie savo šeimy 
ninį gyvenimą. Ji nemėgo kasdieninio gyvenimo šiurkšty 
bių ir jų vengė, bet. kita vertus, toks jo nekuklus ir nevy
riškas savo šeimyninio gyvenimo užkulisių atskleidimą 
jai buvo savotiškai malonus: jo šeimyninio gyvenimo ne 
pasisekimuose ji įžvelgė kerštingą likimo pirštą. Ar ne ji 
sumaitojo jos jaunystę ir pražudė 'ją kaip moterį? Ar n 
dėl jo kaltės ji negali turėti vaikų? Jis tafta ją mylėjo, i
neabejojo, bet kas iš to? Kad jis dabar nelaimingas, ta 
moka už savo jaunystės vėją vaikiškumus. Anksčiau ar vė 
liau likimas sąskaitas suveda. Štai dabar tas išdidus, ga1 
votas vyras jau žilstelėjusiais plaukais šluosto dulkes pri 
jos kojų. maldaudamas pagalbos... Ji ne samarietė, ji tol 
gražu nėra pasiryžusi, gavusi per vieną žandą, atgręžt 
jam kitą! Ji jautė kylančio keršto saldybę ir buvo bepra 
verianti lūpas duoti jam triuškinantį atsakymą, bet, žvilg 
terėjusi į jį, susilaikė.

Jis sėdėjo nuleidęs gal vą, skendėdamas savo minty
se. Jis jautė, kad tas visas pokalbis praskambėjo kažkaij 
dirbtinai ir ne vietoje. Važiuodamas čia. jis tikėjosi suvai 
dinsiąs išdidų nugalėtoją, o dabar štai sėdi prieš motin? 
paliejęs pieną vaikagalys! Jis jautėsi nepatenkintas savi 
mi, ta moterimi, viskuo. Ko jau ko, bet nusižeminti prieš

Die-
Tokiu būdu kas dvi minutės!™0 PO"C1J°S apsKaiaavinra. -i’-“.....
"lėktuvas .. .
\ ienas lėktuvas. įainauiojų * Įtikėjimo žmonėms toks mu- mę. Dievas patapo Karaliumi
tame oro mieste yra 52.000, : isuimonu elgesys yra baisus Dievas atsiseko į save

\ I .. ,\ i šventąjį sostą, (autų noringieji]*• • . • • DUSIK3itlITIHS, tOCl^l J1C K0113Didžiausi vogimo soecia- - - - susirmKO, ADra<>i/io
h'stai vra pakrovėjai. Jie tu-

š j’ų 300 policininkų.

Londono aerodrome į- 
zyksta daugiau kriminalinių 
nusikaltimų, negu bet kurio- 
:e ’kitoj'e vietoje. Savo ap
imtimi ii
odromo

. .v v i • • t" viu skerdimas būtų uždraus-n issid.i-bę savo knminah-,^ net musulmonųams.
nius metodus ir palaiko ry-! 
ius su įvairiom pogrindžio'-

pamoKomą gies-

Dievo tau-
riaušes, reikalauja, kad kar-1 ta. Juk Dievas priklauso /t o 

skycui. Jis labai prakilnus" - 
Rsal. 47:6-9.

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 3C.O0O žodžių kaina $6.

Lietuviškai angliškas zo- 
dvnar, Viliaus Peteraičio. 11 
■aida. daugiau Kaip 30,000 
’odžin. 586 psl.. kairia $7 OO.

I ietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi
naitė ir šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių, 511 psl., kai
na -- $5.00.

12 knygų už $2
Atsitiktinio kareivio užra

kai, J. Januškio atsiminimai. 
127 psl., kaina $2.00.

Stepono Strazdo eilėraš.
:iai, 159 psl. kaina $2.50.

Murklys, apysaka vaikam,, 
narašė Antanas Giedrius, 
’30 psl., kaina $1.80.

Juodojo pasaulio sukili- 
nas, parašė Stasys Michel- 
-onas, 127 psl., kaina $2.00.

Tikra teisybė apie Sovietų
Sąjungą (parašė J. Janus
ais), 96 psl., kaina 50 centų.

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl., kaina 25 
centai.

Ar buvo visuotinis tvanas,
54 psk, kaina 25 centai.

Žemaitės raštai karės me-
u, 126 psl., ka ina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
raina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
įsi., kaina 50 centų.

Socializmas ir religija, E. 
Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

Demokratinio socializmo
□radai, (S Kairio Įvadas), 
54 psl.. kaina 50 centų.

Socialdemokratija ir ko-
nunizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$11.40, bet visos kartu par 
duodamos už $2.

Apaštalas Povilas buvo gera 
susipažinęs su Senojo Tęst amen 
to pranašystėmis ir todėl paša 
kė: "Tavo. Dieve, sosaa.s pei 
amžių amžius: tavo karaliavi 

. . - j mo lazda — teisybės lazda“,
'tepasiekta. Dabar vyriausy- Kitur ta pati luzda. reiškiam 
bė vėl sudarė komitetą su: ‘iešpatavimo pradžią, yra pa-

Jau buvo sudarytas ne-organizacija ae- kriminalistu organizacijom.Jvien‘as komitetasšit'm k!au. 
pogrindis“ pra- /ienas pakroveias pagautas! ,imuj

?nkia net visame pa 
įgarsėjusią Las Vegas. 
Teathro\v
’eimanto 
ontrabandininku

eisme pnsipažmo, kad 
Hk per vieną savaitę pavo

H i gęs ivairiu prekių UŽ 215,0001 k'?,. • ' 1 • {vadinta geležine lazda, griežtiyra pasaulinis t Polici ios ar>skaičia vi I )U'US1U aukščiausiojo teis-1 jeta k>lusVmo reikalaujam
vagiu, narkotikų -1’------no nariu priešakyje. Jis turi valdžia, šitai geležinei v Idži.mu. kiekvienas jų per metus

f • . 1)()1 no “pasidaro“ 15.000 svaru. Jierafijos importeriu ir nele-i — -• , • •1 . važinėja prabangiais auto
mobiliais

oadėti vvriausybei paiuošti 
’biem tikėjimam primtiną 
karvių Įstatymą“. Bet abe- 
ot’r.a, ar fanatikai gali būti 

’-ek:u nors kompromisu pa
tenkinti.

MAŽAS ŽMOGUTIS

Vengiąs Mykolas Meza- 
ros, 34 metų amžiaus, tėra 
.ik 33 colių aukščio. Spėja
ma, kad šiuo metu tai yra 
mažiausias žmogus pasauly.

Kaip žinome, normalūs 
kūdikiai gema apie 20-22 
colių, tai minimas vengras 
per savo 34 amžiaus metus 
tėra paaugęs apie 11 colių.

sikūrus, prasidės švietimo pro 
^rama, parodanti žmonėms, ko 
kią naudą turės tie. kurie atme- 
•avo pirmesniuosius savimeilė 
elius ir pradės vaikščioti tei

'ingais ir meilingais Dievo ke 
•iais.

Teisingoje, išmintingoje i 
neilingoje Dievo karalystėj, 
monės bus mokinami griežti 
eisingumo, kaip parašyt;; pra 
•ašystėje: "Kai tu darysi sav< 

teismus žemėje, pasaulio gyven 
ojai mokinsis teisybės“ (Iza 
i6:9). šitai teisybės valdžiai i 
dgalėjus. piktadarių laisvė 'ai: 
•-uvaržytu. Apie tai ska.itom< 
knygoje "Dieviškasis VnA.ii 
Planas“. 317 nsl. šitaip: aisv 
apgaudinėti, klaidingai a: kiu:: 
kitus aplenkti ar‘apsuk; i. bu< vi 
siškai atimta. Laisvė p;:<;"er/ 
ir persivalgyti, ar kitus nuvirdv 
ti bei pervalgydinti ar ki’oki. 
būdu apsilenkti su padorumu ne 

‘ i ~ 'no j I bus duoduma niekam. laisvė ai- SlO kovo 28 d. JIS atvy O leidimas daryti ką nors negeri 
į į New Yorką, pakviestas Vie-i nebus teikiama nei vienam 
’ tinio cirko. i Vienintelė laisvė, kokia bus duo

: ta kiekvienam, tui bus tai bu-
Lietuvis“, kurį galima gauti ir Keleivio administracijoje. Pačiu mažiausiu bet kada hJjvė' laisvė^iaryti gera -m?i; 
Kaina $4.50.). buvusiu žmogumi pasaulyje kit ienis visokiais būdais; bet

•aliu imigrantu centras.

turi tris at-
(terminais) 

u atskirais įrengimais kara-

Aerodromas 
kirus peronus

įr gyvena vilose, 
kuriu net lauko išvietės yra 
ninkštais kilimais išklotos. 

Iš visų keliautojų dau-

ą jis nenusižemins! Gyvenimo dantračiai gali jį kaip nori 
•iuškinti, bet išmaldos jis neprašys! Ir jis netrypinės pa- 
eltkojo pagal tos sirenos švilpynę! Ir kokia piktoji pa- 
unda jam šnypštelėjo ausin, kad ta graži, talentinga ir 
>rabangoje springstanti moteris viską mes ir susidės su 
mirdančiu fabriko juodadarbiu, fiziškai ir dvasiškai 
enstančiu kledaru, kuris iš tiesų padarytų protingiausią 
ingsnį ko skubiausiai išsidangindamas iš šios ašairi pa

kalnės■ės!

(Bus daugiau)
I

(Tai ištrauka iš Vytauto Alanto romano "Amžinasis
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IEŠKO TARNAUTOJOS

Vielinės žinios
Svarbus susirinkimasNepaprastai retas svečias 

mūsų įstaigoje
Lietuviu Bendruomenės 

Praeitą ketvirtadieni ir Bostono apylinkės metinis 
penktadieni Keleivio istai-! susirinkimas Įvyks š. m. ba- 
goje lankėsi jaunas juodo-1 landžio 7 d., šeštadienį, 7:30 
sios spalvos JAV pilietis vai. vak. Tautinės S-gos na- 
James R. L. Smarth, šiuo j muose, So. Bostone, 
metu apsistojęs Bostone ir J
čia renkąs medžiagą savo! Darbotvarkėje — valdy- 
moksliniam darbui. Jis stu-, bos ir rezizijos komisijos 
dijuoja antropologiją. Dve- pranešimai, pasisakymai dėl 
jus metus savo studijas yra pranešimų, valdybos rinki-

, Reikalinga tarnautoja nuo- 
• lėtiniam darbui.
, Turi mokėti anglų ir lietu
vių kalbas.
Dėl sąlygų kreiptis į 
Trans - Atlantic TraveI 
Service,

393 VVest Broadvvay,
So. Boston. Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Teroristas sutrukdė 

lituanistinės m-los darbą

It

Praeitą šeštadieni, kovo 
31 d., kažkoks teroristas ar 

mai irsiu metų veiklos gai- chuliganas apie 8:40 vai. 
rėš. ryto paskambino Bostono

policijai, kad So. Bostono 
Po to. bus kavutė ir visuo-! auJcšt. mokyklos patalpose 

iingas žmogus~ susidomėjo meniniai pašnekesiai. j (Thomas Park), kuriose šie- 
I ie*uva ir Kelei vio adminirt- Mielus tautiečius maloniai! met veikia ir Bostono aun-- racijoje nusipkXX kat » LBsusirin-: tesnioji lituanistinė mokyk-

ba knygų, liečiančių Lietu-, Kime-

tęsęs Švedijoje ir dabar dar 
palaiko ryšius su tenykštėm 
aukštojo mokslo Įstaigom. į 

Šis simpatingas ir kultu-'

vos istoriją ir kitas proble-, 
mas. Ta proga mes ji para-' 
ginome paklausyti ir anglų 
kalba transliuojamos lietu
viškos „Garso Bangų“ radi
jo programos, kur galės iš
girsti ir lietuviškos muzikos.

Antanas Matjoška,

piimininkas

Lygiomis su B.U.

j la, yra padėta bomba, kuri i 
• turinti sprogti 9:30 valandą.
| Atskubėjusi policija Įsakė 
visiems tuoj pat apleisti pa
talpas ir didžiulius mokyk-

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
16 dienų

Vyksta:

Kaina
gegužės 23 
birželio 6 
birželio 27 
liepos 11

nuo $ 6 4 1. 0 0

liepos
rugpiūčio
rugsėjo
spalio

18
85

i gruodžio 21

(Jungtis prie grupių galima 11 o s t o n e ar \ e w York e 
Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienu. Maskvoje arba 
Leningrade — 2 dienas ir Helsinkyje — 2 dienas.

GRl'PĖJE DALYVIŲ SKAUTUS RIBOTAS — 

NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės i 

South Boston, .Mass. 02127 

Telefonas: 268-S7G4 

393 West Broadvvay

Savininkė. Aldona Adomonienė 

air fares subjett to Governament :ippr<r. a!

j los rūmus krėtė, ieškodama
Tarpklubinėse šachmatų1 tos bombos- 

.. I^ngtynėse "Lithuanian at' joks sprogimas „ejvyko> 
Tai tikrai retas svečias, Boston L niversity in Cham- jokia bomba nebuvo lasta 

kuris ateity gal bus geras pionship Division kovo 30 bet po)icjja už ma jau 
lietuvių draugas. d. mūsų vyrai baigė lygiomis negarantavo o dauguma tė-

Į2i/>-2%, nors iš rungtynių Vų savo vaikus paskubom iš- 
Auka Vasario 16 gimnazijai į eigos buvo galima laukti lai- sivežiojo namo ir tą dieną

imėjimo, nes mūsų Jurgis pamokos jau' nebegalėjoj 
Ona ir Petras Radomskiai • . . , . ‘ i.H & j .

vietoje gėlių prie velionio' ^oza. '^ov su kapitonu -
savanorio kūrėjo Jono Ūse- i ^arcia turėjo pranašumo. Kadangl- Dat mokvk]os!
lio karsto aukoio 15 doleriu ! bet Paskutiniu momentu su- Laoangi tos pat mokyKioslio Kaisto aukojo lo dolerių nelauktai sukluno Patalpų kitame gale sesta-
Vasano 16 gimnazijai Vo- “ ™auKtai suklupo. dl-Aniflk tvain.n
kieti joje. ; °> be to. n eturejome si kar-

Ta pačia proga $15 Vasa- t? Algio Makaičio. Mums
• 1 _ •______•• • _ 1 • • focLmo loimni/O l/nnur.rio 16 gimnazijai aukojo ir 

Jono Vanagaičio šaulių kuo
pa Bostone.

taškus laimėjo Kazys Mer
kis 1. Saulius Girnius 1 
Aleksis Klinovas r>.

i Balandžio 13 d. mūsų vy- 
Niekados niekas nesiskun- rai turės paskutines šio sė

dė, kad buvo perdaug myli- zono rungtynes prieš Har-; 
mas. į vardo universiteto antrąją ;

L. Tolstojus 1 komandą. 4

tų ir nemažas skaičius jau Į 
suaugusių miesto gyventojų,! 
tai negalima numanyti, kam į 

11 tas teroristo ar chuligano ; 
gąsdinimas buvo skirtas, bet 
lietuviškam švietimui vis 
tiek padarytas nuostolis. .

PARENGIMŲ

KALENDORIUS I V
!i

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKJ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

* i

ii
!

/

ALDRICH OIL COMPANY

130 Safford Street

Wollaston, Mass. 02170 
Tel. 472-2086

J

-***#**####*###<

KELIONĖS I SKANDINA VIJOS 
VALSTYBES

16 ir 22 dienos

Kaina nuo $ 5 9 8. 1 0 

Išvyksta iš Eostono ir New Y orko

Lankoma: Švedija Norvegija

Danija Suomija

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kre jautės i 
FINNAIR, 20 Providence Street, Boston, Mass. C2I15, 
Tel. (617) 482-4952.

nncie of scandmaviapride of scandmavia

air fares subjeet to Governam.': •>pn>v: I

oal >»•«»♦

Apšildymo įrengimai & APTARNAVIMAI 

Aliejaus kuras 
Aliejaus degikliai 
Krosnys ir garo katilai 
Vandens šildytuvai 
Elektros tinklo įrengimas

Dorchester — So. Boston — So. Shore

Mūsų brangiam draugui

PRANU SPŪDŽIUI

mirus, jo mylimai žmonai Bronei ir giminėms gi
lią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Marija ir Jonas Staniuliai
LaSalle, Montreal, Que.

Mirus

PRANUI SPŪDŽIUI.

jo mielai žmonai B r o nei, visiems giminėms ir

draugams gilią užuojautą reiškia
Ona ir Aleksas šulaičiai

I

j
Woodhavene, N.Y., mirus

PRANU SPŪDŽIUI,

gilią ir nuoširdžią užuojautą jo žmonai B r o n e i, gi
minėms Amerikoje ir Lietuvoje ir visiems draugams 
reiškia

Antonetta Buivydienė
Riviera Beach. Fla.

Savanoriui kūrėjui. Jono Vanagaičio šauliu kuopos 

nariui

JONUI ŪSELIUI

mirus, jo sūnums Algirdui. Zigmantui- 
Kęstučiui ir Romui su šeimomis reiškiame 

nuoširdžią užuojautą.
LšST Jono Vanagaičio kuopa

u
«

<
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<
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«
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BJTAS

Balandžio 8 d. 3 vai. po
! pietų Šv. Petro lietuvių pa- jr___ T________ _________
rapijos bažnyčioje parapijos

' choro religinės muzikos pietų So. Bostono Lietuvių 
. koncertas. i Piliečių d-jos auditorijoje

• * Į Lietuvių Bendruomenės Bos-;
į Balandžio 22 d. So. Bos-’tono apylinkės rengiamas So- Lostone < ity Pomt rajone 
•tono Lietuviu Piliečiu d-jos Tautos šventės minėjimas-, ^nuomojam;^ kambarys, Kreip- 
i salėje Lietuviu krepšininku koncertas. i,Ls "uo 9 vai. ryto
komandos šokiu vakaras, i • * ’ !,kl 6 vak v:,k;,,°- ° savaitgaliais j

* * * I Spalio 21 d. So. Bostono nuo 4 iki s v;"- P°Piet telefonu
Balandžio 29 d. 3 vai. po Lietuvių Piliečių d-jos III a.. -6S-S-;SL

salėje lietuvių radijo valan-j G »)
dos Laisvės Varpo rudens1 
parengimas.

* * * Rimtas našlys pensininkas ’
Lapkričio 11 d. So. Bosto- i ieško gyvenimo draugės, taipogi 

no Lietuvių Piliečių d-jos pensininkės, nes vienišam gy-j

pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos III aukšto sa
lėje lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo pavasarinis ‘ 
koncertas.

» *

Gegužės 5 d, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje Pabaltiečių draugijos 
vakaras. Programoje —Jau 
Jaunųjų pabaltiečių muzi
kantų ir dainininkų konkur
sas - koncertas.

9 * *
Gegužės 6 dieną 2 vai. po 

pietų North Junior High 
School salėje Brocktone Šv. 
Kazimiero parapijos choro 
75 metų jubiliejinis koncer
tas - banketas.

• • »

patalpose Bostono ramovė-, venti yra nuobodu, 
nų rengiamas Lietuvos ka-1 Našlės pensininkės, kurios' 
riuomenės atkūrimo 56 metų norėtu ramiai praleisti rudenė-; 
sukakties paminėjimas i jančias gyvenimo dienas, laiš- 

i kus su trumpu gy venimo apra
šymu siuskite Keleivio admi- 

' nistracijai, pažy mėję ant voko:
! P.T.

Atsakysiu tik į rimtus laiškus.
P.T.
(15)

Ar skaitytos?
Dialogas su kraštu, Aki

mirksnių kronikos, antr? 
knyga, parašė Bronys Raila, 
560 psl., įrišta, kaina $7.0v.

Versmės ir verpetai, aki- 
Imirkų - straipsnių rinkinys

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Kadijt 

Programa Naujoj A ngi: jo.Gegužės 12-13 dienomis} Praeities ir artimų dienų ak- _
Tautinės S-gos namuose bus tualiais klausimais, parašė! ^tjgg WLYN? 1360 ki
dail. Romo Viesulo kūrinių 
paroda, kurią rengia Skau
čių Židinys.9 • *

Bronys Raila, 351 psl., kai
na $5.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo- 

Gegužės 20 d. Stepono Jga, 130 psl., kaina $4.00.
1 Dariaus posto salėje Sanda-■ ... ,
J ros moterų banketas našlių', ^rncas Krėvė savo laiv
I karalienei pagerbti. i1™.0“- ^rase Vincas Ma

« - , [ ciunas, 49 psl., kaina $1.00.
! Rugpiūčio 12 d. Romuvos nn krautuve
Parke Brocktone Minku ra- Aleksa.3 Ambrozė. 664 psl., ,ny krautuve, 

gausiai iliustruota, kai-1 way> >0 
na kietais viršeliais
minkštais — $8.

dijo gegužinė.9 9
Rugsėjo 30 d. 3:00 vai. po

Dažau ir Taisau,
Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą
JONAS STARINSKAS 

229 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Masą.
lei. CO 5-5854

I f

iit ♦
) • > I

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

EROMS KONTRIM 
598 Broadvvay

So. Boston. Mass. 02127 
Tel. AN 8-1761

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus aplr pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotraukų ir ai-irai pasisakė 
apie visus mūsų visuomeninius bei kutini ir,iu< klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytoju laišku skvriu. kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
NF°RIKI,AUSOMA LIETI VA“ yra dinamišks<- mūsų Iš

eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiek vieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba nž 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 

Adresas:
7722 George Street. I^SalIe-Monlrea’. G9ft. Ooebec. ('AN ADA

SLA
!«hse i

SU SŠV IENI.il MAS
L1ETUYIIĮ

AMERIKOJE

Iociklų :r iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmactie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 

ną. Perduodama: Vėliausių 
nasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis ' 
Baltic Florists geliu ir dov& 

502 E. Bros e 
Bostone. Telefo

$10, i nas A N 8-0489. Ten gaur.s 
• mas ir Keleivis

SLA—jau 80 met| tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę 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 klasių ’-eikaUngiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gon Taupomąją Apdrr.udą — E«l 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V A IK A MS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą.' už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALf APDRAIT1A naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviuką 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitčg 
į kuopų veikėjus, ir ue plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbns.

Gausite spausdintas informacijas jeigu 
parašysite:

Lithuanian Alliance uf America
507 West 30th Street. Nex York, N.Y. 10001

IENI.il
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Vietines žinios Į
Parduoda

Jamaica Plain, Mass., prie pat j 
Franklin parko parduodamas 3 1 

moderniš- 
isuose bu

mas, du bu
tai apšildomi gazu, trečias — 
alyva.

kreiptis telefonu 372-9537
RELIGINĖS MUZIKOS 

KONCERTAS

Dirigentai Peter Haz- 
zardas ii Jeronimas Kačins
kas.

Ateinančio savaitgalio po- _ Gražių lietuviškų val&u-

Nepaprastas religinės mu- Peikia tikėtis, kad tokios 
zikos koncertas bus ateinan- Įdomios programos ir jos at- 
ti sekmadieni, balandžio 8 likėjų pasiklausyti susirinks!
diena. 3 vai. popiet šv. Pet-l'™ Bo^ono ir apylinkės mu- 
ro lietuviu parapijos bažny-j21 mėgstantieji lietimai,
čioje So. Bostone.

Konceito programoje vra 
S. Bacho, P. Hazzardo. T.
Dubois, F. Mendelssohno. A.

Schoenbergo, J. Kačinsko, i 
R. Wagnerio ir A. Dvorako 
kūriniai.

Ją atliks šv. Petro, Arling
tono filharmonijos, Berklee 
muzikos kolegijos sujungti’

chorai ir tos kolegijos or
kestras, vargonų solistas iš 
New Yorko Albinas Prižgin-

tas. solistai dainininkai Dai
va Mongirdaitė - Richarso-į «<(!
nienė (>opianas) ii Albe! tas: halandžio S d. rengiamo religi-Į 

J. Vander Postas (barito-ĮRės mu/ikos koncerto organiza-' 
nas) . i torius ir dirigentas. 1

mp. Jei lininius Kačinskas,

šventė. Onos Ivaškienės va-į nroaouay, oo. cosiu-
dovaujamas lietuvių liau-j ne’^ass. ,
dies šokių sambūris toj šven-j Užsakykite įs anksto.
tėj dalyvauja nuo pat orą- i--------------... -------- -------- —
džios, t. y. nuo 1944 metų.!
Dalyvaus jo dvi grupės (a- j Pajuokos bijo net tas, ku- 
pie 60 šokėjų) ir šių metų ris Jau niek<> nebijo pasauly, 
šventėje.

Balandžio 6 d. 8:30 vai. 
vak. šoks vyresnieji, o ba-i 
landžio 7 d. 2 vai. popietį 
mažesnieji.

Minės Vilniaus sukaktį

T 1----- "

John Petrus 
13 Vernum Street, 
Haverhill, Mass.
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IEŠKOME NAMŲ SAVININKŲ

MŪSŲ’GOLDEN PLATTER“

DALIŲ TARNYBOS PLANAS DABAR SIŪLOMAS

VELTUI

PILNAS PATARNAVIMAS 

PER IŠTISUS METUS VISIEMS KVALIFIKUOTIEMS

Ailnius — Lietuvos sosti
nė, didžiausias jos miestas, 
Įžymiausias lietuvių tauti
nio. kultūrinio, religinio ir 
oolitinio gyvenimo centras, 
-demet jam sukanka 650 m.

Bostono Jono Vanagaičio 
saulių kuopa kovo 29 d. su
virinkime nutarė tą sukakti 
kuo iškilmingiausiai pami
nėti. Minėjimas numatytas 
gegužės mėnesio antrojoje 
pusėje.

Šaulių kuopa yra Įsitikinu
si, kad visos Bostono orga
nizacijos ši minėjimą viso
keriopai parems. K. Š.

SOlTli BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JA! UJ.-.i IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETI VISKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA 

šeštadieniais ir sekmadieniais
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETU V IŠ KI PIETŪS

(Balandėliai, kugelis dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ!

rt

*over’
$60C

į vorth of 
’ROTECTICNj

GOLDEN 
PLATTER

Ptfrti Ik Service

Climatie

alyva

ir

Alyvos degikliai

Šiltas vanduo

NAMŲ SAVININKAM

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

Įskaitant ir kasmetinį alyvos 
degiklio (burner) remontą.

773-4949 

S O. S II O It E

ARBA

4 3 6- 1 2 0 4 

BOSTON
* 24 valandų patarnavimas 
Automatinis alyvos teikimas

20.9 centai už galioną 
JEI NORITE IŠSIMOKĖTINAI

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY 

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

COSMOS PARCELS

£XPRES5 CORP.

144 Milbury St.

WORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868
I

yra vienintelė oficiali istai-į 
ga VVorcestery, kuri siunčia
siuntinius tiesiog iš VVorces-'į
terio į Lietuvę ir kitas Rusi i 
jo» valdomas sritis- Čia ka)-
bama lietuviška., patarnau-į 

pun. greitai i, J, psflora?,i
Siuntiniai nueina greitai u ,
tvarkingai. ! 7jr

•s■
Ci* galima gauti įvairiau Į F £ D I N t S

•iv. importuotų ir vietinės * OPTOME'TftisTAS 
gamybos medžiagų ir kitų Į Valandos:
daiktų, tinkamų Lietuvoje, * V 5 '

J L Trecia dieniai s nepriimama i

tas.
enas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ ATLAS PARCELS CO.

vedžioja. ! žmogaus — be ydos

? lood Sųuare 
Hardivare Co.

N. i. ALEKNA 
62S EAST BKOADWAI 
SOUTH BOSTON, MASS 
TELEFONAS AN S-414* 

Keniamin Alt“ re
Popif-rt<> Sienoms

Stiklai Langam* 
VLeckio reit neny.“ namam* 

Reikmenys plnriiheriaait 
Patirta4

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder

Church Street 
E. Milton, Mass.

Atlieku visus pataisvmo. ramoo 
to ir proiekta'dmo darbus iš lan 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagral Jūsų reika-

*s??kiįa visados ild S va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

»♦#****♦##**#• eeeeeeeeeee#**##**#**

į; A. J. NAMAKSV I
;! Real Estate & Insurance • į 
J 321 Country Club Rd. ;>
,įNewton Centre. Mass. 02159; >

Tel. 332-2645 iį«>

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijojeį 
galima gauti Lietuvos ope-i 
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

J. Pažvkarnio
įį TEL. AN 8-2124 B

\Dr. Amelia E. Rodd -:

labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė
447 BROADVVAY 

South Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Ap othecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų n 

ceptus ir turime visus gatavus vaistas.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosergaro, B. S., Reg. Ph&rnj.

182 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, <O, BOSTON. 

Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaJL v„ išskvros * er.- F 'ii-oies lr «ek».

M&T
So. Boston, Mass. 02127641 E Broadvvay

□ Krosnies’aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

>■ >

(RUDOKIUTĖ)
OPTOMETRISTt 

Valandos:
nuo 10 ryta iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS-

v
i

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

15 BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas

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

i:
i;

82 Harrison Street,
VVorcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš VVorcesterio siun

čiam Įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 

i vietinės gamybos medžiagų, an-į 
! avo, maisto ir pramonės gami- j 

nių. Turime vietoje įvairių vie. į 
tinės gamybos ir importuotų j
prekių iš kitų kraštų visai že-į krekės parduodamos nuže- 
momis kainomis. Be to, siunčia- j mintomis kainomis, 
me maistą, pinigus ir galite už- į ^*a^™a užsisakyti rublių 
sakyti jų gamybos prekes. Čia; certifikatus, automobilius, 

šaldytuvus ir pan.

D
::
::
;1 sumokėsite pinigus, o gimines 

ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per
< > 
i:
!; tam tikras įstaigas atsikviesti
< ’< I< I <1 <1I

Vį*•9M

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 VVest Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

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

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

Skambinkite 825-9090

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

T

už nemažesnius kaip $1.000 dvieju 
metų įspėjimo indėlius moka 

(Iš tikrųjų los rūšies indėliai duoda 
6.27% pelno)

už visus kitus indėlius moka

268-4862%

t
f

SO

. T:..

Si%
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Vilnas draudimas 

Įkinkąs veikia 109-tuosius melus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.

šio banko direktorių tars bo ję yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra
virš $271,000.000 0

J

gimines čia pas save į svečius 
ar nuoiaiiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- rak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broad way 
So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-0068

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti i Europį, Pietų Ameriką, Australiją 
ar Į bet kuri 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 (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

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

Globė Parcel|Service,;lnc.
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

T r ans-Atlantic T r ading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: Kasdien 9__  5

šeštadieniais 8—12

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

I Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis




