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Chicagoje mirė daktaras
Steponas Biežis

Indokinijos taika skęsta
parako dūmuose
Tarptautinė taikos priežiūros komisija negali veikti.

Praeita penkiadieni, ba-|

S. Cibas
;hmsXastK1eas.VelkfJai'Boston Pop. koncertu

Jau pašauti keli jos stebėtojų helikopteriai, ir žuvo 9 asi

menys.
dijos

Komunistai ruošiasi didžiajai ofensyvai. Kambo

sostinė apsupta. Kuo prez. Nixonas gali komunistus

l
Jaunas bostonietis pianis-1
Velionis buvo gimęs 1889; tas Saulius Cibas, šiemeti
dar pagąsdinti, niekas nežino.
i
metai* Bliūdžiu kaime. Pa-j Paimantis aukštesniaja mot
r-včžio apskr. Panevėžyje l kyklą jr studijuojantis konFe Vietnamo taikos sutar-1 mo teritorijoje yra daugiau
baigės 4 klases, atvykęs i A- sei vatorijoje, yra padaręs
ties pasit ašvmo, amerikiečių: nei 190,009 komunistų ka.
.
i
-•
i •
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me’ika t^ė mokslus ir 1912 tokia pažangą muzikos me- Tautos Pundo vcldyba. iš kaire.' į dešinę: vicepir maun.sa- A. Reventas. iždininkas P. Minkūnas. j' ,kariuomenės
atitraukimo, a-jriuomenes ir partizanu. \ i
metais ( hicagoje baigė ba-| rje, kad atkreipė i save ir j pirmininkas prel. J. Balkūnas. sekretorius .1. Paže mcn::>. vicepirmininkas .1. \ iigaivs ir vykdomasis ! merikiecių belaisviu graži- sa laiką i Įlietus plaukia di
1
*
*■ *— *■
kalautO" laipsniu \ alpai aiso j čionykščių amerikiečių mu-j vicepirmininkas Z. Jury s. Tautos Fondas netarpiš kai kaių a aukas Vlikui.
mmo ir Tarptautinės komi- džiuliai kiekiai ginklų atre
universitetą. 1914 m. jis dar j zikos garsenybių dėmėsi. Į
Nuotrauka A. Tamošaičio
J sijos taikos sutarties vvkdy- montuotais ar naujai nutiesbaigė Chicagos medicinos ir
•mui prižiūrėti Įsteigimo In-jtais keliais. Tos jėgos kon
Kovo 30 d. konkurse, ku
chirurgijos kolegiją, gauda
dokinijos karo tema turėjo centruojamos Šiaurės Viet
riame varžėsi daug jaunų
mas
medicinos
daktaro
lyg ir nublukti. Atseit, taika namo. Kambodijos ir Laoso
laipsni. 1933 m. jis Įstojo vokalistų ir instrumentalis- Brandtas draugiškas Sovietų Sąjungą
teritorijoje prie pat Pietų
Aklų ir melagių
! šiuo metu Pietų Vietna*u.
Saulius
Cibas
laimėjo
JAC chirurgų kolegijon.
Vietnamo sienos. Čia gabe
i sutarta, tad nėra reikalo ka
: Wollaston Glee Club Schonamos priešlėktuvinės rake
Amerikai
keičia savo atstovus postringavimai
ru daugiau rūpintis. Deja.
Dr. St. Biežis dirbo ne tik j larship — 500 doleriu. Čia
tos ir tolimo apšaudymo ru
Sovietų Sąjungos vyriaušiaurės Vietnamo radijas toji i:g arsintoji taikos sutar- sų gamvbos patrankos, ku
savo profesijoje, bet labai j jis atliko Brahmso IntermezV. Vokietijoje būna issiI • ti ir pati taika kasdien vis
aktyviai reiškėsi ir eionykš-i z° Eh minor ir Rhapsody G . šokimų prieš -JAA . Tuo pasi- sy bė keičia savo ambasado- po buv. JAV gen. prokuroro]
riomis bus galima pasiekti
į naudodama Brandto opozi- rius Washingtone. Londone Člarko aplankymo ameri-į giliau skėsta parako dūmuo- iv įviti 'suio'iinų
tėję lietuviu visuomeninėje! minor

koslovakijoje.
Be to, jis kelis karius buvo didžiuliam orkestrui ir duo- r^s krastui Pavo^.
Lietuvių Gydytojų d-jos pir-■ dąs kone kas savaitė popuBrandtas paskelbė, kad V.
Į Londoną Smnnovskio
mininkas, ALTos Chicagos; Haiios muzikos koncertus. Vokietija griežtai vykdys
vieton
atvyks dabartinis kuiskyriaus pirmininkas. Ame-, a. Fiedleris pakvietė Saulių Nato sąjungos nario prievorikos L. T. S-gos pirmasis, Ciba atlikti piano
partiją! les ir kad sąjungininkų ka- tūros ryšių su užsieniu divicepirmininkas ir nuo 1940 Į Smith Colle.ge užpirktame j riuomenės buvimas yra gy- rektorius Lukovas.
metų — SLA vyr. gydytojas! koncerte.
! vvbinės svarbos krašto sauKas atvyks i Washingtokvotėjas. Nuo 1951 m. jirj
Tas koncertas iėvks gegu-! gurnui,
ną
pakeisti Dobrinino, dar
dar buvo Chicagos sanitari-, žės mėn. 8 d.
Svmphonvį
Gegužės
1-2 dienomisr ria
jis nežinoma.
nio distrikto vy,, chirurgas,, Hali Bostone.. S. Cibo m o- la^
wihi^one
vedė^ Margučio radijo svei-1 gamoje L. Beethoveno PiaDiplomatu tarpe mano,
U O.^ yilU, no Conceito no. 1 in C ma- prieš
nripš komuniste
bloką rrtikiikomunistų bloką
reika- ma. kad tie pakeitimai da
St. Biežis sveikatos ir kt.; Jorlu būsimoje Saugumo kon- romi dėl to. kad norima už
klausimais
rašinėjo' _ Kadangi šis koncertas yraĮ ferencijoje ir kituose pasita- sienio ministerijoj sutelkti
ausimais dažnai
dažn,
je ir 1953 m. <
anksto užpirktas tai Iiku-j rimuose.
! daugiau gabių, patyrusių ir
lietuvių spaudoje
išleido knygą,
pavadintą
laisvu vietų nedaug. No-j
gerai pažįstančių Vakarų
"Būkite sveiki“.
g intieji koncerte dalvvauti j
gyvenimą diplomatų, kurie
-ir
,
! ir musu įauna pianistą is-»
,
galėtų geriausiai formuoti,
Velionis buvo kone nuoia-;
‘
•
*
i
; gus i, galite sau vietas re-! UnlUn
naują politiką su VakarųĮ
tims visokiu seimu ir suva-i
, i t
* ttOlO t KaSSO
.
i
C
'
i- • zervuoti jo namu telefonui
Eurona
ir JAV-bėmis.
ziavimų dalyvis ir sugebėjo gpg jc
1
R-1I--’
1

geresnis g\\enimas, negu į hergeris rašo. nors Washingturi Amerikos belaisviai .
tono santykiai su Pekingu ir.
i Maskva vi a ir pagerėję, nors
Tai, ne pirmas toks aklas amerikk;čiai šiaurės Vietna
amerikiečių pareigūnas, ku- mui žada ir ekonominę pa
ris nieko neregi, atsidūręs galbą kraštui atstatyti, —i
už geležinės uždangos.
' nėra jokio ženklo, kad koO kokios ten buco iš tikro! munistai būtų linkę atsisa-

vai užvetuoja. Jau kelis tos
komisijos helikopterius, kuriais skrido net ir pačiu ko-

munistų atstovai, šiaurės
vietnamiečiai pašovė, ir žu
vo 9 komisi ios stebėtojai.
Nėra abejonės, kad heli
kopteriai pašauti sąmonin-

oar Kanados atstovas rengiasi is komisijos visiškai
pasitraukti.
pri
P’ie šios situacijos prisidėjo ii nastaruiu savaičių
komunistu laimėjimai Kambodijoje, kur jie visikai au
sinio sostine Phnom Penh,
tuos belaisvius vadina me- j
_ _________________ __
atkirsdami visus susisieki
lagiais. pati akiplėšiškai me-,
mo kelius. Nors ten ameri
luodama.
Sikkima
sukilo
prieš
kiečiu karo aviacija veikia
’A'. F"iedIelio koncertai je nri^gaSuris dammnKas
nnnrnllz
didžiausiu
įtempimu, bet ji
j
būna transliuojami ir per te- Pablo Picasso. 91 metu „„ T/V/t/j/rttO/ P<W<)be
\ fimerikiečių žentą
tos blokados pralaužti dar
Gray atsisakė
jlevizija.
, ziaus.
\ nsl mi misi
;
Maža Sikkimo valstybėlė vis nepajėgia, ir srresia visiš
S. Biežiui milus, JAV lie-!
Sauliui Cibui linkime ge-į
, . ttamirOlC
n.uftu
j Himalajų kalnuose
(tik 2, kas dabartinio Kambodijos
tuvių visuomenė neteko ver-; riausios sėkmės!
'
e-lonis vadinamas dai
kandidatuoti
_ milžinu, nes niekas kitas J Teroristai pagrobė aLai-j
I 800 kv. mylių ploto ir 200. režimo sugriuvimas.
lingo senosios kartos atsto-'
nėra tiek Įtakos padaręs šių '£os a(hpiio!a Alemaną ic
Prez. Nixono pasiūlvtasisĮ 000 gyventojų) buvo Indijos
Negeresnė padėtis ir Laovo ir bičiuliško žmogaus.
! Arabų teroristai
j dienų menui, kaip Picasso. ! portugalų kilmės amerikie-j kan(Įatas j rri direktorius) p-loboje. -Ja valdo iš Nevv'se, kur popieriniai su<itariI Velionis buvo ispanas. betJ
biznierių Cruzą, Kodakol paį, jck Gray atsisakė kan-i Yorko kilusią amerikietę ve-’mai taip pat karo veiksmų
|
vėl
puolė
žydus
!
diktatoriui
Frankui
paėmus!
fiimos
at?akin^ pareigūną.; didatuoti. nes senate atsira-! dęs Chogyal. Prieš jį dabar' nesustal
Bindokienė laimėjo
tabdė ir
komunistai
paemu. ,
;
do
daug
jo
priešininkų
ir
ka

sukilo pora opozicijos parti-! sutarčių vykdvmu nesirūpiPraeitą pirmadieriĮ arabų5 Ispanijoje valdžia. Picasso
skaitinių konkursą teroristai užpuolė Nikosijos1 savo kraštą apleido ir gyve- di ruzas buvo paleistas, su-> žin ar būtų buvęs patvirtin- jų, kurios kaltina Chogyalą| na- Tokio* taktikos iie visamokėjęs grobikam 1 mik 300' fas
suklastojus linkimus.
i da laikėsi, ir tai galima buLB švietimo tarvbos su-'aerodrome- Kipre, Izraelio no Prancūzijoje.
tūkstančiu doleriu.
Negalėdamas
pats
su
prieį vo numatyti ir prieš sutarčių
daryta komisija iš pirm. dr.kuris turėjo sKristii
I šermenis velioniui pasšais susitvarkyti, Chogyala i Pa?11-ašyma.
Heiiriko Nagio, Vytauto Jo- 1 Tel Avivą. Jvyko susi-au-l kutinę pagarbos atiduoti at-!
Per paskutiniuosius 2 me-.
į
paprašė Indiją atsiusti savoj
Kaip tokios oadėtie* akinvno. Dainos Kerbelvtės, dymas, vienas teriristas nu- j vvko ir kitas genialus meni- tus Argentinoje buvo pa-į
šautas, o kiti pagauti.
’ rinkas ir toks pat seneli* č(< žiobta apie oO biznieriu. ku-,
Mississippi upė taip užlie-, kariuomenę tvarkai grąžin-: vaizdoje pasieks JAV ?
Reginos Staskevičiūtės ir
Tuo pat metu Nikosijoje’ Jistas Pablo Casals., kurisirie, norėdami išsipirkti,su-didžiausius_ žemes plotus, ti.
| _ Noys p-ez. Nixona< siauRasos
Lukoševičiūtės, iš
iaunimo skaitiniu konkursui arahai užpuolė ir Izraelio: v,a taip pat pasitraukęs nuo! mokėjo apie 5 milionusdo-!^ad tūkstančiai žmonių tu-Į šis karaliukas yra studija-.1(dnarn’,V 11 ,r’a''ina ka"
atZTu
kūriniu geriaiSiu fasadą - nušovė sargy-' Franko režimo iš kpanijos. i lerių.
( rėjo apleist, savo sodybas,, vęs Amerikoje ir čia susira-! zin kokiais
sunkiais pa lalirii.aži'no DanutV Bindo-1 Kini ir išsprogdino bombą.
'
'
i
| yra zi.vu.iu. o nuostol.ay Iau! dęs sau ir žmonelę.
j rinrais . bet niekas nęzino.
kienės apsaka "Parkas ana-Į Ambasados pei-sonalas ne-l
pus gatvės“ ir jai paskyrė; nukentėjo
$1,000 premiją.
j
/

D. Bindokienė jau seniau į

•
•
Elta informuoja, kad Pra i
no ir Algirdo Bražinskų by
la vėl bus svarstoma Ankaros apygardos teisme balandžio 20 d. .Ji buvusi atidėta

^^^SŽ^alandzio
20 d.
pysaKą
.Mieste nesaugu ..
Be to. ji yra išleidusi romą-,
ną ”Viena pasaulyje“.

Premijos įteikimo

iškil-

mės bus gegužės 13 d. Chi-

f

pairos Jaunimo Centre.. I .ias
atiyks ir komisijos pirmi-! dėl to. kad sovietų advokaninkas poetas Henrikas Na- tai
nespėję paruosti rei• kalingus dokumentu.-.

trvs.

MZ ”re/ni«

varymą“

jasi girdint, kaip jie buvo! Jle.™s aąita«ja ir sabotažo
kankinami b- kokiose saly- Į veiksmaisnepasisektu nuo-ose laikomi.
‘ , versti dabartinės P. Vietna- į
' mo vvriausvbės irr preziden
preziden-Į.
Jiems negalima netikėti,:
Thieu, jie ryžtasi savo
nes apie tai kalba daugybė, j tlks^a Pliekti didelio masto
bet raudonoji aktorė Fondą,kal° veiksmais.

\Admirolas-TurkijoS Haičiu0,ama per $40 mil.
«/wi«S s^s’mjmonė ” ^aali'bot’"
i
•••
, Mviiote rasta S,(H)0
\prezidentas
i
AFL-CIO unijų preziden ’
.rt ra tikra, kad amerikiečiu
1 kariuomenė nei
Kamboditas Meany labai piktai ėmė i\netų sodyba
ioie. nei Laose ar vėl P’e*u

Ka'.', h”V-

Turkijos parlamentas istisą mėnesi nepajėgė išrink- hui<1
u««u pomiKą
Praeitame numerv rašėm.' Vietname nebus išsodinta.
ti valsltybės prezidento, nesj
ragina. on?*'es^
įs ini-,
šventosios pajūrio pei-j Vargu ga’ėtu būti a’-nauiinpartijos negalėjo susitarti.;
y 1 nuzem,n 1 j kėse rasta Įvairių namų apy- tas ir šiaurės
Vietnamo
Pagaliau joms pavyko susi- mais ° ainasį vokos daik*ų, kurie yra 5.000 bombardavimas, ne* iau lakalbėti, ir net kariuomenės
* * ’
: metų senumo. O štai latviu bar kongresas ir tok’ns minvadam pritarus, buvo išrinkMiami majoras, du teisė- archeologai Rujos upelio. į-jties bijo. Ka> dar? Negi Atas 70 m. atsargos admiro-jai ir keturi kiti pareigūnai tekančio i Burtneko ežerą,: merika turės Pietų Vietnalas. buvęs karo laivyno va- apkaltinti sukčiavimu ir ky- žiotvse aptiko s.uoo metų mui ar Kambodiiai "naskonorėjo įseu...
Pasauly kvailybių nieką-das dabar senatorius Koru- šių ėmimu ir iškeltos jiems amžiaus žmonių gyvenvie-. linti“ keletą atrtmi’iių Į»abylos.
j trankų? Labai abejotina.
tės liekanų.
turkas.
(.a netrūksta.

Seaisporte. .Me., nubausti«
vyras ir žmona Robeitsonai
už 20 metų mergaitės Tovver.
mušimą. Jie ją mušė. noredarni iš jos išvaryti velnią... ■
Mat. jie tiki. Kad tą mer-,
gmą buvo apsėdęs velnias,
kuris labai priešinosi ir ne-

PuUapfe antrai

Ar negalėtų „pažangieji”
žengti dar vieną žingsni?

ra tik dalis bendros Jono XXIII nustatytos ir Vatikanu II;
susirinkimo patvirtintos R. K. Bažnyčios strategijos.

Ką kiti rašo?
VATIKANO RYTŲ POLITIKA

Vadinasi. Lietuva jų raudonoje širdyje vis dar yra'
gyva, miela, kuriai tik kuo ilgesnio amžiaus ir kuo didės-!
nes gerovės tegalima trokšti.

Straipsnio autorius kelia klausimą dėl Jono XXIII. nu;alimus 1>anaikinti.
užsimotojo plano sėkmingumo:
t
į Senoji valdyba naujajai

„Istorija pakankamai įrodė, kaip ir kitos religijos! neperdavė bylų. kartotekų
(judaizmas, baptistai, mahometonai) mėgino prisitaikyti ir laukia teismo sprendimo,
ir pasitarnauti komunizmui, bet. atlikę “mauro rolę“, bu bet naujoji valdyba bankam
vo atmestos ir atsidūrė persekiojamųjų eilėse. Pagaliau pranešė savo naują adresą
ir parašus pinigams išimti,
komunizmas su tokiu pat įnirtimu, kaip anksčiau R. K.
todėl bankai senajai valdy
Bažnyčia, persekioja savo eretikus ir atskalūnus, ar tai bai uždarė kreditus.
būtų buvę trockistai. dešinieji ar kairieji, tautiniai ar libe. .
rainiai komunistai. Jokios išimties, atrodo, nebūtu taiko- į . 0 ųai padėčiai esant, nei
i • x
ikomunizmui...
•
‘
ss viena
ma ir katalikvbe nuspalvintam
• valdyba
-im negali
• r • norma, , .
1
I hai veikti. Tai turi kenkti
„Pagal marksistinę logiką, nuspalvinta komunizmu ' bendram šalpos reikalui,
katalikybė bus laikoma mėginimu įsibrauti į tarybinį gy-; Chicagos apskrities balfivenimą, idant vesti griaunamą darbą iš vidaus. Todėl vi-1 cinkai šitaip atsiliepė čia mi
sas Vatikano planas išbandyti galimumus Rytų politikai Įni'^ Reikalu:
BALFo Chicagos apskri
Lietuvoje yra iš anksto pasmerkta nesexmei
ties ir skyrių valdybų atsto-

Atsiskleidė paslaptis, kad Lietuvoje su Vatikano ži
nia veikia slaptos katalikiškos organizacijos, kurių tikslas,
kaip atrodo, būtų ne atstatymas Lietuvos nepriklausomy
bės ar demokratinių laisvių, bet iškovojimas vien tik R.
Katalikų Bažnyčiai teisių ir laisvių, prisitaikant prie ko
munistinės santvarkos. Tokia politika jau nuo seniau yra
žinoma Vatikano „Ostpolitik“ (Rytų politika) vaidu ir
plačiai taikoma ir praktikuojama satelitų valstybėse“.
i

Bet kaip tada tą jų tegul ir ”komunistinį patriotiz
mą“ suprasti, kad. taip mylėdami savo kraštą, jie net
puse lūpų neprasitaria, kad vis dėlto būtų da? geriau,
jeigu dabar egzistuotų bent ”nepriklausoma komunisti
nė Lietuva“, — bent tokia, kaip Lenkija, Čekoslovakija,
Vengrija?

Negi mūsiškiai komunistai nenori to, apie ką net
Lietuvos komunistai tyliai svajoja ir- dar tyliau pasikuž
da. negalėdami viešai prasižioti?
O atrodo, kad mūsiškiai raudonieji net „komunisti
nės laisvės“ savo. kraštui nelinki.
Užuot troškę Lietuvai bent sovietinių satelitų statu
so, daugelio Lietuvos komunistų idealo, čionykščiai „pa
žangieji“. gyvendami laisvėje, iki šiol tik vergiškiausiai
pataikauja ir tarnauja maskvinių komunistų rusiškojo
nacizmo siekiams, be atodairos garbina jo vadus, Mask
vos vykdomą Lietuvos ekonominį išnaudojimą, lietuvio
pelnytos garbės apvogimą, lietuvių komunistų kultūrinės
ir- kitokios iniciatvvos varžvma.
Juk tai yra vergiškas garbinimas pono, kuris savo
kumečiui leidžia pasiganyti dvaro girioje ožką. už taiJ
atimdamas iš jo karvę ir jauną pačią.

Priminęs The Christian Science Monitor Maskvos
korespondento Paul Wohl išvadą, kad “Lietuva tapo ban
dymo lauku, nustatant Sovietų ir Vatikano santykius“. V.
Karosas tęsia :

„Taigi, peršasi išvada, kad Vatikanas per slaptas ka
talikų organizacijas Lietuvoje, prez. Nixono į Maskvą at
vykimo proga, nutarė Kalantos ir kt. liepsnose dar sykį
išbandyti "Ostpolitik“ galimumus. Tačiau Vatikano ne
sėkmei. katalikų sukeltas protestas nelauktai išaugo i tau
tinį sąjūdį, kuris reikalavo „Laisvės Lietuvai“, o tas ir
sumaišė planus. Vatikano „Ostpolitik“ yra pastatyta ant
koegzistencijos principo tarp komunizmo ir- katalikybės.
Vatikanas, atsisakydamas nuo bet kokios prieškomunistinės ir priešsovietinės veiklos, tikisi sulaukti R. Kat.
Bažnyčiai pilno pripažinimo tapti integraline komunisti
nės santvarkos dalimi. Ta politika, pradėta pop. Jono
XXIII, davė gana didelius laimėjimus R. Kat. Bažnyčiai
Rytų Europoje, ypač Jugoslavijoje. Vengrijoje, Čekoslo
vakijoje ir Lenkijoje. Tačiau tie laimėjimai nėra galuti
niai. kol Maskva neduos pilno pritarimo. Pav., Lenkijos
komunistinė valdžia sutiktų pasirašyti konkordatą su Va
tikanu ii- pakviesti popiežių, bet trūksta Maskvos antspau
do. Čekoslovakijoje po sovietinės invazijos tapo suvaržy
tos čekų pilietinės laisvės ir atimtos visos A. Dubčeko pri
pažintos R. K. Bažnyčiai privilegijos. Tenka daryti iš
vadą. kad Kalantos ugnyje buvo bandoma Vatikano “Ost
politik“'ne vien Lietuvos, bet ir visos Rytų Europos.“

BYLINĖJASI

R. K. Bažnyčia nuo pat savo įsikūrimo pradžios nie Martinkus.
Kad seimas posėdžiavo
kuomet nekovojo ir nekovoja už tautų ar žmogaus laisvę.
Jos tikslas buvo ir liko išlaikyti savo egzistenciją, prisi-' prasilenkdamas su statutu,
taikant prie besikeičiančių istorinių aplinkybių, atitinka-;-kad jis neteisėtai nutarė ismai pakeičiant savo politinį ir ideologinį rūbą. Praeityje: kelti centrą į kitą vietą., seitokiu manevrų dėka R. K. Bažnyčia pergyvendavo susida-i n.ie 1},'^asn^so. nePaE® ė,
• - ,krizę
- ir
• vėl įskildavo •i pavirsiu.
• -• T;
i; tik
nusia
. vėliau
, . Balfo
,. . 100-sis
. .aky"
• 1
nūs valstybiniame teisme
o, .
•
, . i ,• i ,
•
iT
VVTTT iškėlė bylą ir prašo seimo

Jie kalba lietuviškai ir kai kurie angliškai net men
Pradžioje švedų, vėliau Vak. Vokietijos spauda C'Takai temoka.
gesanzeiger Regensburg“. VIII.8.72) paskelbė, kad Lie
tuvoje veikia slaptos organizacijos, kurių nutarimais ir
Jie skaito savąją lietuvišką spaudą, nors ji ir fana- S burtų keliu buvo parinkti susideginimui asmenys. Apie tų
tiškai partinė ir Maskvos archiriejų diriguojama.
į organizacijų idėjinį veidą tepasakyta, kad jos „linkstančios į socialistiškai nuspalvintą katalikybę“ ir kad “didelį
Jie domisi dabartinės Lietuvos kultūriniu ir ekono-» susirūpinimą susideginimai sukėlė Vatikane, kur. esą. ži
miniu gyvenimu bei jos likimu.
I noma apie šiuos ryšius. Ar susideginimai atsilieps į Vati
Jie, aplankę Lietuvą, net savo gimtąsias vietas ar j kano politiką komunistinių kraštų, ypač Sov. Sąjungos,
tėvų kapus, prisimena savo pačių jaunystę, jaudinasi ir atžvilgiu, lieka neaišku“ (“Draugas“. IX.12.72).
Nenorėtume tikėti, kad jie džiaugtųsi visišku Lietu-j
vos surusinimu ir ateityje net jos vardo nugrimzdimu so- i
vietinių rusų durpinyčioje.
!

BALFININKAI

Jono XXIII planas nėra nei originalus, nei revoliuci-! Pernai spalio 28-29 dienis. Jis veikė pagal Vatikano išbandytą istorinį dėsnį: kri- i nomis Clevelande i vykęs
tišku momentu atsipalaiduoti nuo žlungančios valstybės i Balfo seimas 42 balsais
ar santvarkos ir persimesti į naujai kylančių jėgų stovyk-! prieš 35 nutarė Balfo centrą
lą. Tokia procedūra, nors ir skausminga, užtikrindavo perkelti iš New \ orko į C hipraeitvje R. K. Bažnyčios tęstinumą, kuri Jono XXIII bu- cagą, išrinko naują valdybą,
vo pavadinta aggiornamento vardu. Pagal šį dėsnį R. K. kurios prieky atrištojo *laBažnyčia veikė ir tebeveikia ne vien pasauliniu mastu. rija Rudienė. Direktorių pir
mininku išrinktas buvęs val
bet ir pavienės tautos ar paskiros bendruomenės plotmėje. dybos pirmininkas kun. V.

Lietuvių evangelikų reformatų žurnale „Mūsų Spar
Neturime čia nei noro, nei tikslo išgarinti iš čionykš nai“ 1972 m. gruodžio mėn. numery yra V. Karoso ilgas
čiu mūsų vadinamųjų “pažangiųjų“ tautiečių jų komu straipsnis "Lietuva Vatikano politikoje“. Čia duodame iš
nistinių idėjų, jeigu jie tokias turi susiformavę, susikie- i jo kelias ištraukas Vatikano Rytų politikai geriau pažinti.
tinę ar iš kitų įsisavinę, nes tokios pastangos dažnu atve
ju prilygsta užsimojimui iš rupaus žvyro išvirti kruštie”1972 m. gegužės mėn. Romo Kalantos. V. Stonio ir
nės sriubą. Be to. dar ir labai abejojame, ar daug tų „ko K. Andriuškevičiaus protesto ženklan susideginimas ir
vingų“ moterėlių ir senelių bent apvtikrią komunizmo kruvinos demonstracijos Kaune ir Vilniuje su daugybe
sąvoką nutuokia. Greičiau, tai yra tiktai gyvenimo ap areštų rado platų atgarsi pasaulio spaudoje ir tuo nušvietė
linkybių ir propagandos sudarytas jausminis praktikoje lietuvių tautos tragediją, bet tolygiai atskleidė ir ne vieną
nepažintai komunistinei santvarkai palankumas. Na, paslaptį, saistančią Lietuvos likimą. Pradžioje buvo gal
tiek to. kaip ten bebūtų.
vota, kad tai buvo tik desperatiški pavienių lietuvių pasi
aukojimai, pasiiyžusių savo auka atkreipti Vakarų pasau
Bet mus domina kitas klausimas.
lio dėmesį (ypač prez. Nixono kelionės į Maskvą išvaka
Mes neabejojame, kad mūsų čionykščiai “komunis rėse) į sunkią lietuvių tautos ir R. Katalikų Bažnyčios
tai“ vis dėlto yra lietuviai.
padėtį Sovietų Rusijos okupuotoje Lietuvoje.

net graudžiai apsiverkia.
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; Balfo centro įstaigos patal• P.ose-.Chicagoje, aptarus su
sidariusią Balfo padėtį ry
šium su buvusios centro val, dybos delsimu perduoti visa
’ centro įstaigos ir kitą veik
Sviesto politikos galvosūkiai
lai reikalingą medžiaga da
bartinei centro valdybai ir
Europos Ekonominės Bendruomenės sandėliuose sto 1 su užvesta New Yorko teis
vi sukrauta 400,00t> tonų sviesto. Tai yra atsargos, kurių me byla prieš Balfą
nepajėgiama suvartoti Bendruomenės kraštų rinkoje, o i
Pareiškimas.
kiti kraštai neišperka eksportui (sviestą pasaulis, aišku,
1. Posėdžio dalyviai ap
išpirktų ir suvalgytų, jei pinigų turėtų...). Iš tiesų tos at
sargos yra tikras galvosūkis. Net ir geležis per ilgesnį lai gailestauja. kad buvusioji
. centro valdyba nekooperuoką rūdimis išeina, o sviestas...
• ja su dabartine centro val-

Pasaulis aplink mus

_ . .. t •. -x,
,
.
.
, .
dyba Balfo įstaigos perkėliBeieskant išeities, kur tą sviestą dėti. kaip palaips- mo j chicagą. reikiamų doniui nesusenusį pakeisti šviežiu ar pačias atsargas suma- kumentų perdavimo ir kituožinti, buvo nutarta pigesnėmis kainomis pardavinėti ne- se reikaluose, kas kenkia
turtingiems savo kraštuose (tiems, kurie pragyvena iš so- Balfo veiklai.
cialinio draudimo pašalpų, pensininkams). Ne visuose
2. Posėdžio dalyviai, apBendruomenės kraštuose dar tai vykdoma, bet ir tokios' svarstę 100-tojo Balfo skypriemonės atsargų perdaug nemažina.
riaus vardu veikiančių asi menu Eugeni jaus Noako. JoDabar kaip tik pasisiūlė stambus pirkėjas — Sov.;11® Jankaus ii Antano KanSajunga. Ji nori pirkti 200.000 tonu. vadinas, pusė atsar-' ?° Pia
' as .
", ®
..
j_,. ...
.. ‘
.
i ko teismuose prieš Balfa.
gas
5. f ,bvlos
, vra‘
& laikančiu sandeliu‘ iš karto istustetu.
‘ visada vargina„ .randa, kad, sios
ma rūpesčių, kaip sumažinti atsargas. Bendruomenes ze- nepaprastai
kenksmingos
mės ūkio reikalus svarstanti ir sprendžianti komisija Sov. • gajf0 veiklai ir turės didelės
Sąjungos pasiūlymą sutiko su tam tikra baime: gal. sako,; Įtakos į reikiamos šalpos superdaug mažos atsargos liktų. Bet su tokia baime gal bus telkimą tos šalpos reikalinsusigyventa.
j giems ne tik šiais metais .bet
j ir ateityje. Todėl bylų užveYra žymiai opesnis klausimas, susijęs su Sov. Sąjun-j dimo veiksmą vertina kaip
gos pasisiūlymu pirkti sviestą. Sov. Sąjunga nori gauti į pastangas kenkti Balfo veiksviestą už šeštadalį tos kainos, kuri yra nustatyta Bend- į *ai" ir prisidėjimą prie okuruomenės kraštuose, arba už puse pasaulinės rinkos kai-(P?.?10 Vykdomo mū>u iseinos! Tai reiškia, kad Bendruomene iš savo fondu žemes
...
...
Ūkiui remti uz tą parduodamąjį sviestą tun primokėti apie CTiovimo 5,’lbioje jalnos
125 milionus svaru. Primokėjimai. žinoma, eina is mokės- srjĮVje
čių mokėtojų kišenės. Vadinasi, visų devynių Bendiuome-’
Valerijonas Šimkus,
nės kraštų gyventojai per sviestą šauniai parems Sov. Są-!
pirmininkas
junga! Puikus ironijos pavyzdys.
{
Kostas Januška,
sekretorius
I
Europos Ekonominės Bendruomenės kraštų žemės1
ūkio politika taip tvarkoma, kad iš gyventojų sviestas
superkamas tam tikra nustatyta kaina, vistiek, kur ir už
Imkit ir skaityki?
kiek jis būtų paskui parduodamas ar laikomas sandėliuo
Kipro Bielinio
se laukti liesos dienos. Ypač išlaidingas yra tas sandėliuo
se pelijantis — jis per ketvertą metų Bendruomenės že
knygą
mės ūkio fondui vra kaštavęs 475 milionus svaru. Jeigu
jis ten visas begulėdamas pakarstu ir nebetiktų naudoti, TERORO IR VERGIJOS
tai sudarytų tokią sumą nuostolių. Jei pusė būtų parduota
IMPERIJA SOVIETŲ
Sov. Sąjungai už pigią kainą, primokėta, kaip sakėme,
RUSIJA
būtu tik 125 mil. svaru.

Įdomu, ai- niekam iš mūsų “pažangiųjų“ neateina
i galvą mintis vis dėlto žengti dar vieną žingsnį kiek kita
kryptimi? Pavyzdžiui, pasiliekant ir toliau „pažangiu“
„Pasirodė, nei kieta Pijaus XII antikomunistinė po
ir komunistu, per kokias revoliucines Velykas imti ir at zicija. nei propagavimas socialinių reformų pagal išgar
siskleisti kiek kitokio pr anašo — Mao Tse-tungo „raudo sėjusią „Rerum Novarum“ encikliką, — nesugebėjo su
nąją knygelę“? Juk Ma<
gi komunistas, bet jis. bent stabdyti augančio komunizmo katalikiškuose kraštuose.
tuo tarpu, remia rusų pavergtų tautų išsilaisvinimo pa Tuo tarpu, priešingai katalikų filosofijai, komunizmo įta
stangas, ta kryptimi žadina ukrainiečius. Kaukazo tau ka protestantiškuose kraštuose buvo visai nežymi. Įdo
tas ir primena net ir- Maskvos įvykdytą Pabaltijo užgro miausia tai, kad mohametonų. budistų, indų ir net pago
niškuose kraštuose, nežiūrint ten viešpataujančio skurdo
bimą.
ir atsilikimo, komunizmas nerado plačios dirvos savo veik
Komunistinės Kinijos atstovas šiandien Girtai sėdi lai. Tik katalikiškuose kraštuose ir tautose komunizmas
Jungtinėse Tautose, net jų Saugumo Taryboje, turi ne gerai tarpsta ir sudaro įimtą grėsmę. Jonui XXIII buvo
maža savo šalininkų ir rėmėjų, ir jo balsas garsiai nuai aišku, kad R. K. Bažnyčios ateitis priklauso nuo komunis
di per- pasaulį, nemaloniai atsisekdamas ir į Sovietų Są tinių ir socialistinių jėgų galimos pergalės ir tai. pirmon
eilėn, katalikiškame pasaulyje. Jis padarė lemtingą spren
jungos vadų ausis.
dimą : atsisakė nuo Pijaus XII ir visų ankstyvesnių popie
Na, sakykime, kad nei Mao, nei Chou En-lai Lietu žių antikomunistinės ir antisovietinės politikos ir pasuko
vos nuo Sovietų Sąjungos neatplėš, bet pasaulio opiniją į koegzistencijos, dialogo ir net i bendradarbiavimo kelią.
nuteikiantis Kinijos balsas vis dėlto gali būti naudingas Savo pagarsėjusioje enciklikoje “Pacem in Terris“ ir vė
ir dabartinei komunistinei Lietuvai vienokios ar kito liau „Mater et Magistrą“ jis prabilo taikos ir socialinio
kios padidėjusios maskvinės grėsmės atveju.
teisingumo kalba, radusi atgarsį komunistiniame, so
cialistiniame ir, aplamai, kairiųjų pasaulje. Vėliau ant
Taigi ir mūsų maotsetunginiai „pažangieji“ gal bū šių pagrindų išaugo t. v. Vatikano Rytų politika, kuri tėtų ‘jų mylimai ir apašarojamai komunistinei Lietuvai
daug naudingesni, negu dabar nusižeminančiai tešlovinI
Kaip Ševardnadzė valo Gruziją
dami rusų caro įpėdinius ir laimindami Lietuvos komu
Žinoma, tai nėra joks čionykščių lietuvių komunis
nistą šokdinantį jų botagą.
Prieš kelerius metus vienas lietuvis pasakojo, kad
tų kvietimas Vilkui į talką. Tegul “pažangieji“ vaduoja
Ar tokių jau tikrai nėra ir- negali būti mūsų „pažan savo komunistinę Lietuvą, o Ylikas — nepriklausomą gruzinai mėgsta draugyste su lietuviais ir kad Maskvos
giųjų“ tarpe?
demokratinę, kaip jis ją ateityje įsivaizduoja.
(Nukelta į 3 psl.)

Joje smulkiai aprašyta
bolševikinio teroro sistema,
tos vergų stovyklos, kuriose

kentėjo
ir
žuvo
musų
broliai, seserys, gimines ir
draugai. Knygos kaina —
75 centai.

KAS ĮKAITO KAMI
TAI OUONOI

DETROITO
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas
, darbiai. Vėliau, vaišiu metu,'
NAUJIENOS
meninę programą atliks
Čiurlionio ansamblio kankLėliu teatras nėra nieku lininkai, specialiai pakviesti

roitą atvažiuoja maždaug
kartą per dvejus metus. Ir
dabar atvyko. LB Detroito
apylinkės kviesti, po poros

KAS NIEKO NEVI

TO NIEKAS NEP1

kas, Tomas Čiras. Feliksas
Jesiukevieius, Ona Šilinskie- ~
nė ir Izabelė Patasienė.

WORCESTERIO NAUJIENOS

! ros ir Aleksandro Čaplikų
J. Krasinskas
į namuose, 788 E. Broaduay.
suvažiavimui
i So. Bostone.
Mirus apskrities pirm. ,JuBalandžio 1 d. buvo SLA
1
5-*ktioiio'š susiri'nkii'nas. ku? Hui Svikląj ir vicepirm Bepobūv
- ....
............... Kame daug laiko skina na-, netilki,,. Gngahunui sunKiui PATARIAMA |S ĮGYTI
neturėjome. Anksčiau buvu-Į mažiesiems,
i ciumi pei•r keletą pas alųjį) sįruošiniui SI.A 2-sios a|,-i'Usugus, apskiittes\althbos
Jaunimas birutininkiu
K. Barėno
si detroitietė, o dabar gyve
skridęs
"'ik.a pakriko, pei _ metus
!I metu,‘ ne?s scenoje -pasirodė ------ suvažiavimui, kinis! nebuvo
nanti Chicago’je Laima Ras-į L. Rastenytę pakvietė
šaukiamas suvažia
sekmadienio popietėje
Atsitiktiniai susitikimai,
net 82 asmenys. Programoje šaukiamas birželio 3 d. 11 vimas. Dabar vicepirm. B.
tenytė - Lapinskienė atva-j Detroito ateitininkai. Vaidi-į
žiuoja su lėlių teatro (pup-i nimo pradžia 4 vai. po pie-J Turime Detroite gražaus irgi buvo daug kas naujo. Y- val- L^tuvių Piliečių Klube. Gr igaliūno sveikata kiek pa- 216 psl.. kaina minkštais virsalėje. Tuo reika,
. trimis
, . .
i
- tu. Bilietu 1kainos
suaugu veiklaus jaunimo. Tusime, patingo dėmesio yra verta■ mažojoje
petshow)
I/VV ZMIVFVV
J Ui 1111X0 pasakomis.
pC4OC*XVV/ll iio. .
1 *
*1
imvi.
? A. Mikulskio sukurta muzi lu kalbėjo SI.A vicepirm. A.I S^jo Re to. valdyboj yra
y seki. J. Krasinskas. įzd. A.
Bus suvaidinta ”Petriukas iri sienJi'P<J -jot »u.\ \ai ams i
abejo,
daugiau dar
'TV"" daug
" C-'T""
"•-* kine "Rambvno baladė“ ku- Čaplikas. Z. Snarski:
po 1 doleri
vilkas“, muzika Prokofievo;
1 visokiems pobūviams paje- rios atlikimai reikėjo beveik M<*vs. J. Krasinskas. A. Čaplikas, iždo glob. Juozas
ekvs ir M. Peldžius.
GAVOME \:BOTĄ SKAI"Jonukas Žaliapirštis“, mu Suvažiuoia šauliu atstovai ka«s senimo. Daugeliu atve- “7 ...... Tamkus. J. Matulevičius, V. "
J
‘
!
jų,
gaila,
jaunimas
eina
sau,
visų
ansamblio
dalių
(moteDabrila,
Jonas
Dirvelis.
Kuopos raginamos siųsti čjy ”NIDCS“ SIENINIO
zika Dariaus Lapinsko; ir
kuo
daucau atstovu.
Lietuvių šauliu Sąjungos! ° senimas vėl sau- Vis da° ,rų V' Yyr c.h(),(;’. solist^
Apskrities
suvažiavime
liaudies pasaka "Dailidė,
J. Matonio laiškas
NUPLĖŠIAMO SU PASIPerimas ir Velnias“, muzika I tremtyje atstovai iš JAV ir’ Yra dar°mos padangos dvi kanMininkų, budies aistru- pasižadėjo dalyvauti centro
amerikiečių laikraštyje
SKAITYMAIS KALENDOirgi Dariaus Lapinsko.
Kanados Detroite posė-!ir. tris kartas sujungti \e mentų muzikantų), išskyrus valdybos pirmininkas PoviThe Evening Gazette ko-!
džiaus balandžio 14-15 die-'vdena
pastangų esu tiK tautinių šokių šokėjus. Įa< Dalgis, vicepirm. AlekRIAUS. KAINA $3.50.
...„ži,.,. a
, n
• sekreto-i
i + s vo . 28 . d. .,įsspausdmo
Sandras
Čaplikas
ir
1 , ... Jono ii
Laima Raslenvtė yra ižv- nomis. Iškilmingas posėdis’ PiaeitYJe aprašęs.
,
,
i Matomo įdomu laišką, pavami aktorė, vaidinusi Off- bus šeštadieni, balandžio 14 <
.
* dwlika&minučiu nusilesęs llUS A^'n'das Budreckis.
dinta Doesn
Kovo 2o d. Lietuviu na- dvylika minučių
- *
Kuopos raginamos siusti ' n
s ’t Trust Soviet Į LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Broadway, televizijoj ir fil- d. Lietuvių namuose ir praomu’ nu.įtekęs
manau,
,
„
,
’
,
.
>
Propaganda.
muose, o taip pat eilėje lie-įsidėslO vai. rvte. I ji vra »a-‘muose birutininkės. Kristi-' k^b’ . šia^’ kuo daugiau atstovų.
i
1
luriine uteuivos zemeiatuviškų pastatymų Chieago- kviesti ir Detroite‘ gvveną inos Dauvydlepės vadovauja- • krienai ausiai.
Ta diena 1 vai. klubo di-'
Miirę
! pių — uz au centų, uz $2.50
lietuviškos spaudos bendra-1™03’ sl,ren^ė vadinamąją į Be to. Čiurlionio ansamb- džiojoj salėj SLA 57-ii kuo-į
Per
kovo
mėnesį
mirė
vieį įsusan-vsioneasi
^Sekmadienio popietę“, ku-; \>r LY; viu.nv«iv auginu- pa ren?;a šaunų banketą su i ,
tos
lietuviai:
Juozas
šilans:
- - - - «
Irioie jaunimui buvo leista p1? Į1.’ve^ atgaivinęs seną na- menine programa. Gros ge
' groti pirmuoju smuiku. Met.>dlclJįĮ
tautinius sokius ir ras orke<.t,..K
GALIMA GAUTI
jaunimas buvo pakviestas! lau.<,!les jnsttumentų muzi-, Tod3, vW į*,, j
(Atkelta iš 2-ro puslapio)
i atlikti meninę programą, i į? l'letl ■' choro dainavimą. fja ,a ,jiena ; \Vorecsteri
MAISTO
Keleivio administracijoje
1
I Scena pas mus buvo tam rei' ‘
SIUNTINIAI
'
1
galima
gauti Leono Saba
Scenoje reiškėsi prieš ke-. Lalui labai tinkama, nes diSandaros suvažiavimas
PASAULIS APLINK MUS
Į LIETUVĄ
liūno "Sočiai Democracy in
! le’a mėnesių aktoriaus Ka-į dėlė-erdvi, nebuvo susikimw_
Laima Rastenytė atveža

Ruošiamės apskrities

i

Pilnai apdrausta!
Nieko primokėti!

i Tsarist Liihuania, 1893—
j 1904“.
!
Kaina $1.00.

40 sv. kvietiniu mil
tu .................. $58.00
40 sv. cukraus $60.00
40 sv. rvžiu ... $66.00

GANA TO

rūpina-, drąsiai pranesejo pareigas
si su kaupu atiduoti visokias ūkines duokles, o gal dėl to, einant, pirmiausia buvo pa-!
Pasiuntinio K. š k i r p o s veikalas
kad lietuviai ir gruzinai, vaizdžiau išsireiškiant, mėgstą kviesta vienintelė nebe jau- ■
iškėlę galvas vaikščioti, nelinkę maldavimais rodyti prieš į nuolė, o keturiu vaikų moti-,
SUKILIMAS
rusus nusižeminimą, prisistatyti mažesniais. Tur būt, abi'na Linutė Petronienė solo !
galimybės yra realios ir reikšmingos. Žiūrėkit, štai. lietu- : įdainuoti porą dainų. Gra
LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI
vių rašytojų geresniuosius kūrinius rusai, kaip K. Korsa- i
gerai nralayintu soprakas liudija, via plačiau išgaišinę, gėliau įvertinę, daugiau
gausiu plojimu. Be- Jau atiduotas spausdinti ir bus pardavinėjamas po 15 doapie juos entuziastiškų kritinių darbų prirašę, negu patys je jai ak0mponavo jau jau-Į ieriM» ° užsiprenumeravusiems ji iš anksto — po 12 dole- ,
lietuviai. O knojietuvio liudijimu, Lietuva is paskutiniųjų njmo atstovė studentė Regi-’ riu už knygą.
stengiasi kelti ūkinę gamybą, nes tada ji gaunanti didės-1 na Sližytė. Rasa Žemaitytei
Užsakymus siųsti autoriaus adresu:
nių kultūrinės srities nuolaidų.
‘padeklamavo Maironio ei-į
2043
36th Street, SE
.
! lėrasti. Paša iau ne karta vra :
Žinoma, bėdų turi ir tos laikančios iškeltas galvas. pasireiškusi kain o-era akto-!
Washington, D.C. Zip. 20929
Lietuva ir Gruzija, kaip ir kitos sovietinės respublikos, rė. b^t. nežinau kodėl, šį kar-'
Ana. užsienių spauda dabar rašo apie Giuzijos bėdas.
ta deklamavo laikvdamasi i
ederascio eiliuciu. Ivg bnoI)ata
Prieš pusmetį buvo pašalintas jos komunistų partijos dama pamesti kūrinio rit- :
vadas, nes buvęs įveltas į korupciją. Iš tiesų korupcija i ma. Vis dėlto ja reikia pa-į
Jungdamas 12 dol. čeki (arba Money Ordtr). prašau teiktis,
buvusi pasiekusi kraštutines ribas. Veikusios privačios' "irii už neoanrastai gera; atsiusti man ”>rkillimo“ knygą, kai tik .ji bus išspausdinta.
dirbtuvės, kurios gaminusios ir pardavinėjusios madin- į b'ptuviška tarti. Jos sesutė,
gus drabužius. Restoranus jų vadovai tvarkę kaip savo. Įp’Ya Žemaitytė, vos 14 nie-: Pavardė .
Visokie pareigūnai plačiai apsirūpindavę užsieniniais ga- P,anina naskambino ■ Gatvė
miniais. Kai pirmojo partijos sekretoriaus pareigas per-!a’lia0:5^ Fledeimaus.;
,
.j
,
.....
j j - Pi-ane^e ia« nrase nublika’ Gvvenviett
ėmęs buvęs vidaus reikalų mmisteris Ševardnadze, parei-1,
,• . • .
_ .
....................... \ -i
i......................
...
būti skambintojai atlaidžia, i
Parašas
girna, nusiėmę užsieninius laiKi odzius ir užsidėjo rus,skus, i pp5 ?akė
skambinanti ]
plačiai savo biznius isplėtusieji privatūs slapti fabrikam V1-e§aj pj,-ma Kartą .Jeigu jau!
tai ir jų talkininkai šimtas buvę susodinti į kalėjimus, o ' tajp tai ii naskambino tik-!
kitokie sauvaliautojai arba sėdį jau fabrikantų būryje.: rai puikiai. Pagaliau akorde- Į
arba buvę pašalinti.
Jono virtuozas, keletą metui
I buvęs šilainės tautiniu šokiu
Apie Ševardnadzę jau esą ir anekdotų nemaža, štai1 orupės akordeonistas Rimas
jis. sako, tik pradėjęs eiti partijos vado pareigas, sušau- Kasr>uti=; pora dalykų pagrokęs viršūnių posėdį ir dėl kažko balsuojant liepęs kelti io akordeonu. Programa vos
kaires rankas. Kai rankos pakilo, Ševardnadzei buvo aiš- pusvalandi teužtruko, bet
ku, kad visų riešus puošia užsieniniai lakirodžiai. Jis visenui buvo sulikta
siems pasiūlęs tuojau tuos papuošalus nusiimti. Be to, labai, labai šiltai. Tik nena-Į
esanti pasakojama legenda, kad jis atsisakęs persikelti i i P1 aslai gaila, kad salėie. be j
didelius namus — noris ir toliau gyventi vidutiniškam
,
.
bute ir naudotis savo žmonos verdamais valgiais.

NAZARETO MALŪNAS

Liaudis, sako, esanti patenkinta. Deja, prie tos liau- i n
u■
aies is tikro sunku esą prieiti. Kai du amerikiečiai laikvje1ie,
vai§ino -'alraštininkai Tbilisyje pasiryžę pasidairyti ir liaudies balso fajs užkandžiais tortais ir
pasiklausyti, juos visą laiką lydėję penki slaptosios oolici- kava. Bet čia iau su jaunijos pareigūnai...
į mu nieko bendra nėra, tai ir
! pastatysiu tašką.
Ar Ševardnadzei pasiseks sutvarkyti Gruziją, kad jos •
" ,
ūkio nesmukdytų susėdę neišmanėliai, išei- votojai. vagys Į
Koncertavo Čiurlionio
ir kvailiai, ta tik pamažu galės paaiškėti. Naujasis parti- i
ansamblis
f
jos sekretorius yra išėjęs gerą mokyklą — valdęs vidaus ■
f
reikalų ministeriją, dėl to pažįsta policinius metodus. Gru-1 Sekmadienį, balandžio 11
žinai, jau esame minėję, nelabai lanksti tauta. Azerbai-1^., Creswood High auditori-:
džaną jau prieš trejus metus iš balos pradėjo kelti taip joje koncertavo Alfonso Alipat buvęs vidaus reikalų ministeris, bet Maskva pripažįs- kulskio jau 34-tus metus ve-'
tanti, kad ten nepasisekė.
į damas Čiurlionio meno anS. Baltaragis
’ samblis. čiurlioniečiai į Det-

JUNGO

$68.29

SPECIALI

10 sv. kiaulės tauku.
10 sv. kvietiniu miltu.
10 sv. rvžiu ir 10 s v.
cukraus.
ECONOMY
PARCEL......... $40.70

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

7 sv. kvietiniu miltu,
4’Zj sv. rvžiu. 44 sv.
cukraus, 2!4 sv. ma
karonu ir 1 sv. maišy
tu vaisiu.
SPECIAL 5.... $43.56

5 sv. kiaulės tauku. 5
sv. rvžiu. 5 sv. cuk
raus ir 5 sv. kvietiniu
miltu.
SPECIAL 6 77$61.60

sv. kvietiniu miltu,
10 sv. rvžiu. 10 sv.
cukraus.
SPECIAL 3 . . $77.C0

20 sv. kiaulės tauku.
10 sv. cukraus. 10 s v.
rvžiu.
Daug visokiu maisto
siuntiniu
Mūsų katalogas
veltui!

Užsakykite tuojau pat.
Užsakykite tiktai per

Intertarade Express
Corp.
125 E 23rd Street
Fifth Floar
Nev/ York. N.Y. 10010
Tel. 982-1530

ties turime šito biznio 23
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintu užsa
kytoju.

! Paskutinis — trečiasis — dokn' mentuotas Kipro Bielinio atsi
minimu tomas. Jis liečia mūsą

I■

nepriklausomybės 1917-1920 m.
kovas ir nepriklausomos Lietu-

Į vos gyvenimo pirmuosius metus.
Knyga gaunama Keleivy, Dar
bininke, Drauge ir pas kitus

knygų platintojus. Kaina S5.00.

JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS

"KELEIVIO“

1 9 7 3

METŲ

Kalendorius
Jj redagavo

Stasys

M i c h e1 s o n a i

Kalendoriaus kaina tik $1.50

M.ČAPKAUSKAS
NECIBDFTA-NEM5OŽTA KVYGA JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS,
už
3.7s gaunama šiuo adresu:
ČAFJGV SKAS.854-3OTH AVĖ, LASALLE, Q, CANADA

V.

s

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

KELEIVIS

i

636 E. Broadvay
So. Boston. Mass. 02’. 27

taslapis ketvirtai

Nr. 15,1973 m. balandžio 10

KANDiDATAI Į LB
ROMO KALANTOS
siuntė $110, kuriuos sudėjo: j
po $25 — P. Kaladė, B.
PAVEIKSLAI
TARYBA IR SEIMĄ
, Kruopis ir J. Kuodis: po $
a
J
j 10 — E. Juciūtė ir A. MažiuJau metas pradėti ruoštis
1973 m.
gegužės 19-20
j
1972 metų Vliko seime Clevelande dr. J. K. Valiūnas ]js: pO $5__J. Girnius. R. Romo Kalantos savaitės (ge- dienomis bus renkama JAV
buvo perrinktas Vliko valdybos pirmininku sekančiai tri-: Petronienė ir L. Romans- gūžės 14-21) minėjimui.
Lietuvių BerTrumu nės VII
x 1 1
••• rr .
ij •
>
• i
z i • —
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos! F jų• metų
kadencijai. Tautos Fondui vadovauti dr. J. K. kienė.
Taryba ir atstovai į IV Pa* ’ *
i
Prašoma nedelsiant pasi- saujjQ Lietuvių BendruomeValiūnas vėl pakvietė ilgameti TF pirmininką prel. Joną
Tautos
Fondo
įgaliotinis
(
rūpinti
įsigyti jo paveikslą 1R-S g ;ma
Balkūną. kuris nenuilstamai aukoja visas savo jėgas Lie
Nuteisė Jehovos liudininkus
Įamžino muziką J. Švedą
A. Januška surinko ir pa-( (po $1.00), kad vėliau, suBostono apygardoje Į LB
tuvos laisvei atgauti.
siuntė $85. Juos sudėio: po plaukus daugiau pageidavi- T?rybr yra pasiū! ti kandiAssociated Press Maskvos * . . Lietuvoje Įamžino muziką
Dabartinė TF valdybos sudėtis yra šitokia: pirminin 825— A. ir A. Januškos ir mų, nebūtų sutrukdytas grei- datai: Povilas Jančauskas iš
korespondentas James Pei-j Joną Švedą. Jis jau 1940 m.
A. ir J. Starinskai: $15 — B. j tesnis paveikslų išsiuntimas. Brocktono, Juozas Kapopert praneša, kad Klaipėdos i pagarsėjo suorganizavęs ži- kas prel. Jonas Balkūnas, vykdomasis vicepirmininkas Ze ’r A. Monkevičiai: no $10—•
.
-s
čius, Algis Makaras, Vytauteismas nubaudė 4 Jehovos' namąjį Vilniaus Filharmoni- nonas Jurys, vicepirmininkai vajaus reikalams Antanas A. ir J. Šilimai ir S. ŠmitieKreiptis: Elta, 29 W'. 57
Stelmokas ir Algis Valiudininkus kalėti po 5 me- •' jos liaudies dainų ansambli Reventas ir Jonas Vilgalys. sekretorius Juozas Pažernė- nė.
Street,
New
Yorrc,
N.Y. Račiūnas iš Bostono.
tus, 2 po dvejus metus ir, 11 ir jam vadovavęs iki mirties, nas. iždininkas Petras Minkūnas.
Į Seimą pasiūlyti kandi
Tautinės S-eros skyrius su 10019.
du su puse metų ir du — są- ■ Antakalnio kapinėse Vil(ELTA)
datai: Povilas ’ančauskas iš
rinko $221 Altai. Tos sumos
lyginiai trejus metus.
j niaus miestas jam pastatys
Tautos Fondo valdybos vienintelės pareigos yra lėšų aukotojai surašomi bendra-1
Brocktono,
Juozas
Kapo
atitinkamą paminklą, prie telkimas Vliko darbams tęsti. Pagrindiniai TF talkinin
me Vasario 16-sios minėji
-f F-<55 čius, Juozas Stašaitis iš Bos
Kas tie Jeho\o» liudinin-, Tilto g. Nr. 7 bus prikalta
tono ir
Donatas
Šatas iš
kai — užsienio atstovybės ir JAV Įgaliotiniai, o rėmėjai— mo aukojusiu dalyviu sąra
kai?
» paminklinė lenta, o Panevėmantauskai,
S.
Katin,
E.
Warwicko.
P.I.
še.
Jo
visos
aukos
skirtos
AlAltą. L. Bendruomenės apylinkės ir visos lietuviškos or. _ ...
...
t žio pedagoginė muzikos mo*ai. išskyrus O. IVaškienės. Kleinas, I. ir S. Kontautai.
Jų sutikimas kandidatuo
Lietuvių Enciklopedija a-į kykIa pavaįinta jono švedo šiose valstybėse:
kuri
Vlikui
aukojo
$190
ir
j
M.
Krutulienė,
T.
Kuprienė.
ti yra gautas.
pie juos šitaip rašo:
; vardu.
Altai $10.
’ L. Lendraitis, J. ir V. LendBostono LB apygardos
Australijoje — pirm. F. Ročius Melburne ir pirm.
raiciai, K. Merkis. P. Nava- valdyba nuoši d'iai dėkoja
"Jie tiki jau prasidedant i
1 kun. P. Butkus Sydnejuje, kurie apjungia ir kitas lietuvių MINĖJIME AUKOJUSIŲ viskis. 0. ir A. Nevieros, E.
aukŠ Ta i išvn Tintiems kanantrąjį Kristaus atėjimą ir
gyvenamas vietoves.
cadačac
J Norkūnienė, B. Paliulis, J. lidatr.m--. sutikusiems \isiseksianti tūkstantmeti, per j
daryklos
SĄRAsAS
j pet|.u]js j ,r p pIikšniaj
jur.-ti i Lietuvių Bendruo
kuri nusidėjėliai iš naujo!
So.Bostono Lietuviu Pil. j
Ihisxepii!ai!is, E. ir P. menes d arba ir atstovauti
Didž. Britanijoje — pirm. P. Mašalaitis.
turėsią išganymo galimybę.! Nors daug kartų raseme
Kanadoje — pirm. Aug. Kuolas.
(j_įa __ $200.
*
i Račkauskai. S. Rackevičius, mū<ų auvganb-s lietuviams
Neturi nei bažnyčių, nei į aPle okupanto sudarytas ai', ir K. Simanavičiai, Soci Tose au’:Lietuviu
dvasininkų, nes visokią hie-| Į»i palankias girtuoklystei
Naujojoje Zelandijoje — Įgaliotinis J. Fečiulaitis.
J. Stašaitis — $50.
1-archija, neišskirdami nė Lietuvoje plisti sąlygas, taVenecueloje — Vliko atstovybės pirm. VI. Venckus.
: su tumiose.
Po $30: A. Čaplikas ir G alistų s-gos kuopa, T. Stan-’ Bevd
kūnaitė. M. Sutkienė, Z.
].asauiinės, jie laiko nelaboW spauda nuolat pa
LB Ecstono Apygarda
V. Vokietijoje — pirm. St. Vykintas-Povilavičius.
ir A. Stapulioniai.
t Šalnienė, O. ir A. Šležai. J.;
jų dalyku“.
f’“0!’3 nal!’us g'rtuokliaviPo $25: A. ir J. Januške- špakevičius. J. Tuinila, V. ir LABA I C FA* A T PA VYKĘS
mo ir neva kovos su juo iakįgaliotiniai JAV-se tiesioginiai veikia savo apylin vičiai, M. ir S. Lūšiai. San
A. Tumai, K. Vasiliauskas.
Taigi tie sektantai ir so-' ^uskėse :
daros 7 kuopa ir S. Tamo J. Venckus. Z. ir A. Vieškal- RELIGINIS KONCERTAS
vietinę valdžią laiko „velnio : g. m. sausio 25 d. ”Sošaitis.
niai, O. Vilėniskienė. J. Viz-! j ,....
išmislu“.
| vietskaja Litva“. išeinanti
padieni šv.
Los Angeles, Calif. — A. Skilius.
baras,
V.
Vizgirda,
P.
Žič-;p
e
i,,jT
:v
-?
Po $20: O. ir A. Andriuia:.-: • sijos baži Vilniuie, idėjo straipsni, ku-i
Santa Monica, Calif. — J. Kutra.
• Tone, su renglioniai, O. ir A. Bartašiūnai. kus, L. Baranauskienė, VIa- • nvį0
Teisiamieji buvę kaltina-. rJg pavaajntas „Nusikalsta
Branford, Conn. — J. Šaulys.
N. ir A. Griauzdės, S. Jane-,' (’as N.
mi už pogrindžio organiza-; rnag versias“ Jame rašoma,
Į tas didelio ma.To religinės
Hartford.
Conn.
—
A.
Dragunevičius
ir
A.
Mockus.
i
liūnas,
V.
Kazakaitis.
G.
Lecijos, sovietinei tvarkai piie- Į.af^ nesenjai, padarius šenPo $5: H. Antanavičienė, j muziko- kone
ir meni___ virvei
New Britain, Con. — B. Semaška.
; veckis, A. ir V. Keturakiai, : p Baeninskas. Br. Bajjer- niu, ’r Kitac p< Tūriais tikrai
šingos
ir raginančios nepa-Į įvnj_ s gimtus ,kratų, buvo iš-Į
_ i
Stamford, Conn. — J. Valiušaitis.
klusti sovietiniams istaty-Į pilta šimtai ntru‘ namines!
: A. Lizdenis, G. ir B. Miko-1 čius. J. Bogušis, J. Dūda, S. gerai pavvko. Tai bene jau
Cicero.
III.
—
J.
Švedas.
niai. Kennebunkporto pran Galdikienė, M. Giedraitytė. septintas tokios rūsies l-z
Kon
mams. literatūros spausdi-: degtinės, apie 20 tūkstančių
Chicago,
111.
—
K.
J.
Avižienis,
A.
Dzirvonas.
T.
K.
ciškonai.
L.V.
s-gos
Ramo

certų,
kurie
buvo
surengti
0. Girulienė, S. Grigūnavinimą ir platinimą. Sovieska-i litru bl ogos ir paimta 230 į
vės skyrius, P. ir J. Raite čius, T. Janukėnas. B. ir A. per eile metu.
Rūta. J. Sadūnas, S. Stasiūnas ir B. Vitkus.
ia Litva dienraštis rašęs, kadį degtinei varyti aparatų. Y-'
Šių visų koncertų ir.icialiai, J. Sonda ir Vyčių 17 Jokūbaičiai, kun. A. JaniūEast St. Louis, 111. — I). Grybinaitė.
tos sektos literatūra ir tie-'patingai pasižymėjęs esąs'
kuopa.
nas, B. Januškevičius, J. Ka-! torius ir omanys
vra
sioginiai
nurodymai ateida- Šalčinskų rajonas, kur paimMelrose Park, III. — J. Urbelis.
’to
Pocius. E. Ir V. Kuodžiai, J. | komp. Jero:
Cačinskas.
Beverly Shores, Ind. — J. Eigelis.
vo iš centro. kuris yra ta 72 aparatai ir išpilta 13
V. Mickūnas — $16.
Lekys.
V.
Liaubienė,
S.
Lie-i
Jo
pastareų
r
:
■
a
-vyko ir
tūkstančių litru brogos. A-;
Po $15: M. Balukonienė,
Washiijgton, I).C. — G r. Krivickienė.
Brooklyne, N.Y., kuriam va pytikriai esą apskaičiuota.'
vn
okmudiepas, A. Lileikis. J. IJutko- Į mrv re 
V. Chavves. B. KrikščiukaiBaltimore. Md. — C. Surdokas.
dovauja
Nathan Homer kad 50-je baudžiamųjų bylu
tienė, S. Santvaras, G. Si- nis. A. Misaitis, V. Mačiu- nuo .-'c-n". -■'U' -r. ..ūkęs arSo. Boston, Mass. — dr. P. Kaladė.
Knorr. Ji laikraštis vadina duomenys rodą. jog brogai
monaitis, I. Sirafavičienė. B.
Mališauskas. P. tipilne b< yčią klausytojų.
Detroit, Mich. — E. Bulotienė ir V. Pauža.
„reakcionierišku antikomu- buvę sunaudota 1070 kg. ru
Kone
mo je bu
Skrabulis, N. Šležienė ir jJ Markelionienė, E. Maiįoška,
Delran.
N.J.
—
B.
Raugas.
nistu“.
vo
J.
S.
B
:ho,
P
žardo,
P. Naruševičius, P. Nikol
činiu miltu, daug cukraus ir
Vembrė.
Nevvark.
N.J.
—
A.
Trečiokas.
kis, S. Petružienė, SLA 365 T. Dubois, F. Mendelssohno,
Pasak tą pati laikrašti.! bulviu.
Po $10: K. Adomavičius, kuopa. 0. Sinkienė, S. Sa A. Schoenbergo, R. WagnePaterson, N.J. — A. Rugys.
Jehovos liudininkams Sovie-t'
Č. ir T. Aleksoniai, J. ir P. kalauskas. A. Šarka. K. Ši ;o.
Buffalo, N.Y. — R. Masiulionis.
Dvarža’- ■ ■ ir Jeronimo
Menininko pareiga...
tų Sąjungoje vadovaująs į
Ambraziejai.
A.
'Andriušie. i
Cleveland, Ohio, — H. Idzelis ir I‘. Karalius.
mėnas. L. Švelnis, O. Tiškus. laci sko Ki 1 imai. AtlikėVilijus Arai jus, senyvo am-j Lietuvos komunistų parti:
P'
;
A
l
)anavičie
«A
.S.
«
’
į
B. Utenis. V. Vaich, P. Vei- jai — ;v Pet.p parapijos
E. Northport, N.Y. — J. A. Giedraitis.
žiaus žmogus. Jis nuteistas jog cen|ro komiteto sekretoi P. A veikos, A. Bačiulis. A.! [apė. J. Valentukevičius, J. '■-hora^.
Lidingtono filharPhiladelphia, Pa. — S. Jurskytė.
5 metus griežtos t\ arkos ; rjus Antanas Barkauskas
•
J
5T
B
į
lk
1
0s
’
J
\
lr
V
Ba
i
er
-|
Valiukonis,
P.
Verbickas,
E.
moni jo
. Berklee ko
Providence, R.I. — kun. V. Martinkus.
darbo stovyklos.
j „Sovetskaja Kultūra“ žur-j
• ciai, J. Bakšys,-kun. A. Balt-;i žižniauskienė,
žižnianskipnė. X,
X X.
X X
X
legijos
choras
ir orkestras,
ūme rašo
įasu.
Milvvaukee, Wisc. — J. D. Daigienėii P. Mickeviė.us-. JTJįūnas< p p]jumas t bo_į
.
.
.
.i nale
o taip pat T lig tai Daiva
Arai.us organizavęs slap į ,.
!
Šiuo metu Tautos Fondo valdyba ruošiasi pravesti oUjas r nū(ja p Giedrai-! Be to. 33 asmenys aukojo
Mongirdaitė
- Richardsoniejyį Gineitienė. St. Grie mažesnes sumas.
tas Jehovos liudininku gru ! .. ^es’ Rornunis"ai- pabrė- 1973 metų vajų. kuris bus skelbiamas gegužės - birželio.
nė, Albo: ; J. Vander Post ir
peš ne tik Lietuvoje, bet taip J žiame: kiekviena^ memnin- mėnesiais. Nuolatinis Tautos Fondo adresas yra:
žė - Jurgelevičius, J. Grigą-! Viso labo Vasario 16 pro- išgarsėjęs ": ■ ■-> \-P pozas
pat Latvijoje. Kaliningrado'kas turi ištikimai tarnauti
...
lus. A. Gustaitis, A. ir L. ga Altai suaukota suma pra- Albinas Prižgintas. Diriga
Lithuanian National Fund, 64-14 56th Road, Maspeth,
(Karaliaučiaus) ir net Le-j kilniam komunizmo reika-!
į Herbstai, V. Ivanauskas. O. šoka $2.500 ir kitoms orga- vo Peter Hazzard ir Jeroni
ningrado apylinkėse.
į Juk °
„drovėtis“ savo isi-1 N.Y. 11378.
Tvaškienė, J. Jurėnas, I. ii nizacijoms kiek daugiau nei mas Kačinskas.
i tikinimu
nJimanf marlin. j
R. Kalvaičiai. A. ir B. Ka- $1.000.
Tiesa, orkestre dar grojo
I
Vainodėj (Latvijos mies-Į gą "neutralo“ pozą“.
ir
smuikininkas Izidorius
,
,telis
, Lietuvos
,
v1pasienyje)
.a_ *J . A-l• Is tiesu, net+ drovu
toki;
A asyhūnas. patalkindamas
leksandra Crecaite organiza-4.<
■
šiam renginiui.
•
i
-mv
«
r
x
l.
pamokymą
skaityti,
PUIKIAUSIA DOVANA JŪSŲ GIMINĖMS
vusi žurnalo The vvatcho-!
<| Foks jungtinėm lietuvių
v.er“ ir kitos literatūros per-! Egzaminai stojantiems
LIETUVOJE ir SSSR
J Altos skyriaus prašomi.; kiekvieno aukotojo bendrą}
t
>m surengspausdinimą.
|
* i tas koncertas jau nėra tik eii aukšt. mokyklas
j spausdiname Vasario 16-sios 1 sumą:
{
Naujausias FURGON (STATION WAG0N) modelis
|' Iii > ' a apinis Į ykis: tai
Sovietskaja Litva rašo,! g
žJ (]
p,oga aukojusių sąrašą. Jisį
Po
$150:
Br.
Veitas
ir
R.
kad tų grupių vadovai ragi-Į
' I platau ?
ngo lietuvių
veltas atidžiai perskaityti. yepa
VAZ—2102—6(1 AiP—.» vielos—5 durys.
no savo pasekėjus vengti pi leidžiamas „Tarybinis Mo nes daug ką pasako.
ir ame;': kiečm kultūrinio
Ką tik gavome labai ribota
lietiniu pareigų, nepaisyti kytojas“ rašo, kad 1972-73
J.
Mikalauskas
Po
$100
be
n f 1 ra d a' b: a vi m o rezultaRedakcija
mokslo
metais
Lietuvoje
reisovietinių įstatymų, skelbė
ir J. Rasys.
ik s vei
absurdiškus išgalvojimus,I ^.1° laikyti lietuvių kalbos
kinti
i;.
’
Tikė
J.
Vasys
$70.
A.
Kriščiū

INŽINIERIŲ AUKOS
kad dan giau
kad sovietų valdžia yra šė ir literatūros egzaminus, kas
nas $60.
tokių būtu.
norėjo įstoti į aukštąją mo
tono padaras.
Gausiems j
Po $50: J. Čereška, K. Dekontingentą ir siūlrme juos klientams
Bostone visų svecialybių
los dakykla. Egzaminus laikė 9435 inžinieriai yra susispietę į venis. A. Girnius, V. IzbicIvviams nuoširdži :J vadėko—pirmas atėjęs — pirmas aptarnaujamas tvarka—
( m tenka pastebėti, kad stojantieji. Labai gerai išlai- savo draugiją. Jai priklauso t kas, č. Mickūnas, D. Šatas
pijos k! -b.
A\-se ir minėtas jehovi- kė 867. gerai — 3755, paten- 50 asmenų. Vasario mėnesio Į ir V. žiaugra.
po S.'USS1.25.
;
kum
A:.
"•>>
P’
j ūn as ir
nirifCn
Sifnhmvov laik !_•
__ • — 4457,
I
..
•!.ninku TH
Thep \\
M’atchovver
kinamai
neišlaikė
susirinkimą jie visada skiria
Po $40: V. Kubilius. Br.
no
koncerto
om
ai
>šis modelis yra Lietuvoje ir SSSIt labiausiai pageidaui un is
•jos salėje
i
raštis praeiviams kaišioja 356. Kiek iš jų į aukštąsias Lietuvos nepriklausomybės; Makaitis, E. Manomaitis ir
visus pavaišino,
automobilis šeimos kelionėms, išvykoms stov\klauli,
mas gatvėse, ir visokie „pra mokyklas bus priimta, laik sukakčiai paminėti ir jame; A. Škudzinskas.
i
i oKs kultūrinu .'vnginvs
apsipirkti ir t.t.
našai“ savo sektantu suva- ramtis nerašo.
surenka aukas.
j Gr. Galinis $35, J. Gimbukultūnn g< > ir nenuGaunami TIESIOG iš vienintelės
Pernai
jie
suaukojo
$;
tas
$30.
tautejusio klebono nuopel
ziayitauose tiesiog iš pilvo
Tik 7J90 aulomobiliu
1.670,
o
šiemet
$1,570.
Iš
tos
Po
$25:
K.
Bailinas.
E.
nas.
‘
rėkia apie besiartinanti pa
V O VNESHPOSYLTORGo Įgaliotos firmos
sumos
Amerikos
Lietuvių
Cibas.
J.
Dačys,
J.
Dabrila,
saulio galą. kiti net daro
Tiesa kovo 15 d. rašo.
SKUBĖKITE UŽSAKYTI. KOL NElšPARDUOI AS
„stebuklus“ ii- šalies prezi- kiek lengvųjų automobilių Tarybai —$795, Vilkui —$ V. Eikinas, Ž. Gavelis. D.
KONTINGENTAS!
dentą vadina įsikūnijusiu skirta Lietuvai: 1970 me 475, Lietuvių Bendruomenei Ivaškienė, A. Kriščiūnas, J.
tais — 1.200.
1971 m. — —$170. Lietuvių Fondui—‘ Kuncaitis. K. Nenortas ir A.
Liucipierium. — bet demo 3,180, 1972 m. — 5.350, o! $60, Batunui — $10. Litua- Zikas.
Abraomas ir sūnus, j,i'ekratinė valdžia dėl to ne šiemet — 7,790.
! nūs žurnalui — $10 ir Liet. į Po $20: R. Budreika, AT
miju< tas i manas, paraše
griūva.........
policija „pranašų* = Tiesa pripažista, kad nors'Kataliku Mokslo akademi- Laųšys ir L. Rudžiūnas.
IA
Joyzas I.. t .'.a-. 206 psl.,
240 FIFTH AVENUE (tarp 28 ir 27 g-vės)
Po $10: J. Balčiūnas ir R.
‘
J
j parduodamų masinu skai- jai —$oO.
i kaina $1.50,
dina, nes laisvoje visuome-’čius didėja- bet paklausa' Dauguma aukojo kuriai Bričkus.
NEW
YORK,
N.
Y.
10001
Sunkiausiu keliu, roma
• e •
nėję. laikui bėgant, ir visos nejiatenkinama. Automobi- nors vienai organizacijai,
nas. yarasė Tu
Gliaudą,
Tel. (212) — 685-4537
I)r. P. Kaladė surinko ir
kvailystės laisvai iš galvų liai skirstomi įmonėms, or- bet buvo ir tokiu, kurie savo
25 1 u-l., kieti virš-liai. kaiišgaruoja. O Sovietijoje vis ganizacijoms. kolūkiams ir auką padalino tarp kelių or atskirai Tautos Fondui, ku> 00.
da:
be lazdos nė žingsnio kt
camzacijų. Čia spausdinam j, ,s telkia lėšas Vlikui. pa-

Iš okupuotos Lietuvos i Tautos Fondas-Vliko bankas
t

t

Bostoniečių aukos

STATION-WAGON

PODAROGIFTS, INC

Nr. 15,1973 m. balandžio 10

KELEIVIS, SO. BOSTON

įsikalbėjimas '
Maikio SU Tėvu

Išėjo
į
Keleivio
kalendorius
kaina $1.50

O-J A
' L>tiVA

j dainuoja

Poslapis penktas

bet nuolankiem teikia malonę. ATSIMINIMAI, parašė JUO- jrišta, kaina $1.00.
5 Nusilenkite tad po galinga Diezag Į,jūrinius 24 b DUSla
NEPRIKLAUSOMĄ LIE
vo lanka, kad jis išaukštintų
...
’
TUVĄ ATSTATANT, Rajus tinkamu laiku". (1 Pet. 5:5, i Plai» Kama.............A4.00
G). Ir vėl skaitome: "Tuomet! KĄ LAUMES
LEME polo Skipičio, 440 puslapių,
\ iešpats (Jehova) pasidarys • (apie Salomėją Nėrį). Pet- kaina ............................... $5.
urm nm_
_
die- »
\į Karaliumi visi žemei; aną
•one
’
ea
Orintaite*,
234
pžd.
NEPRIKLAUSOMA
LIEr.ą Viešpats jKisirodys esąs vieKaina $3.00.
TU VA, K. Skipičio atsimiV iias. ir jo vardas bus vienas
1 —Žak. 14:9.
GYVENIMO VINGIAIS nitnų Ii tomas, 476 psl., kai
Taigi, mieli skaitytojai, artinkitės p. ie Dievo, lai jis artinsis j*- F. Kalvaityte»-Karyelie na $7.00.
Atsitiktinio kareivio už
prie jūsų. "O Dievas, kuris tei- nes, 360 psl., kaina . .$3.50
kia vilti, tepripiklo jus visokiu
DANGUS DEBESYSE,— rašai, Jono Januškio atsimidžiaugsmu ir ramybe tikėjime. 1918-1919 m. išgyvenimai, karo laikų Europoje,
127
kad šventosios dvasios jėga jus
parašė Juozą* Švaistas, 32-5 • nimai iš Antrojo pasaulinio
būtumėt jnrtekę viltimi“.
Kas domitės Tiesa, mes pri psl., kaina minkštais virš* . psl., kaina $2.00.
iais $2.50. kietais $3.75.
ANTANAS SMETONA
siųsim veltui spaudos. Kreipk;
tės šiuo adresu:
ŽVILGSNIS J PRAEITI IK JO VEIKLA. Parašė J.

smarkiai kilnojosi ir lanks
tėsi. Buvo tai laikotarpis,
kai- Augustaitis, 154 psl., kai
iC- Žuko, 476 psl.,
Lithuanian Dilde Students,
kada susidarė didžiausi kal
212 E. 3rd Street,
Pirmoji solistės ilgo gro
«,'.....«..... ... - J&5 na $1.50.
na
Spriny Vallev. III. 61362.
nai ir didelės tarpkalnės u- jimo plokštelė jau išleista.
MYKOLO
KRUPAVI
Gana to jungo, Kipro Bie
(Skelbimas)
pėms, ežerams ir jūroms. Di Visos dainos įdainuotos
ČIAUS ATSIMINIMAI, 364 linio atsiminimų III-sis to
deli lietūs ir potvyniai nuo lietuviškai.
mas, 492 psl.. kaina $5.00.
psl., kaina $10.00.
lat plaudami žemės veidą
trraužė ir ardė jos uolas, iš t Plokšteles kaina pas plako laikui bėgant susidarė į tintojus $6.00.
palaidas žemės sluogsnis,
Užsakant :su persiuntidirvožemis, kur pradėjo mu $6.75.
augti augmenys.
TRYS IR VIENA. Janinos
— Atrodo. Maiki. kad Į
Lcs Enterprises
Naiūnės atiminimai apie
taip galėjo iš tikrųjų būti.
BELLE - ARTI Engr.
rašytojus Gabrielę Petkevi
Aje pasakyk kada pirnmti- j p o gox 122, LaSalle 650. čiūtę Balį Sruogą. Jurgį
nis
lietuvis atsirado ant svie,
Savickį ir Juozą švaistą .171
x o
Ųue., Lanada
to '
pis., kaina $3.00.
— Palauk, tėve, jam čia
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS,
dar ne laikas. Pirma turi atgen. Stasio Raštikio atsimisnasti gyvuliai, kart butu.
.. .
kullūrinė; inj nimų III tomas, 616psl., kaimėsos. Tik tada pakviesimesuvažiavime
----,(
<tisot)
lietuvi i svečius. Bet apie tai f01 mafijas svetimiems re-,
i/AiryvsiM pa i
ookalhė^imp kitąkart
• fere n tas gvd. Y. Bvlaitis* Jy“ VALDYSIM PA:l k je, Maiklk kitąkartkad pakliūti i di-!SAU^’ Paras* L Dovyde-!
y
naĄ , tomas 268 psl., II to-,
I - Jes, Malki, k,laka t
bus geriau, ba dabar yra mė
tunikomis temomis 'via be-! mas
’>sl kltk' l'-n0 'omo
sos boikotas. Nu, tai Ai sv
kaina
$
1.00.
veik neįmanoma.
ėn T
jų agen
RAŠTAI — STRAIPSNIAI
1

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA

STASYS MICHELSONAS

j
ATSIMINIMAI
APIE
— Koman arčiau. Maiki! j ryti. nei sunaikinti. Ji visaVOKIETIJA
JUOZĄ LIŪDŽIU, PetrončŠiandien turi man išvirozyt, į da buvo ir bus. Bet jos forIčs Liūdžiuvienčs, 88 psl.
kada mūsų tauta atėjo Lie-i ma kinta. Vienoj vietoj ji
DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
LB veikla
iaina ..................................... $1.
tuvon. Juk praeitą kartą ža-į gali šviesti kaip saulė; kitur
VISOS ŽEMĖS KAKALĮ! S
dėjai.
’ J3 matom jūromis ’hanguoVokietijos Lietuvių Bend
— Bet kalbant apie mūsų' jaučią; dar kitur ji žaliuoja
NR. 2
1
ruomenės tarybos suvažiavi
IŠSAKYKITE TIOJ!
tautos praeitį, tėve, man ro-, girių medžiais, o kai kada mas įvyko kovo 2-3 dienom Turėdami išmintingų ir geru
GERIAUSIA DOVANA
dos, kad reikėtų pradėti nuo loja suns balsu. Ir tai vis U Romuvoje. Senaiam prezi teisybės mokytojų ir tobulų tei
singumo pavyzdžiu, žmonės
Į LIETUVĄ!
tada, kada ji dar nebuvo'pati medžiaga, tėve.
diumui atsistatydinus, buvo greit Įpras ir išmoks gera dary
Lietuvos pasiekus, tada bū-! — Maiki. kodėl tu mar išrinktas naujas; pirm. inž. ti ir vengti, kas pikta. Turėdami
SPECIALCS RUBLIŲ
tų pilnesnis tos praeities' nepasakai, kaip atsirado že- T. Valiūnas, vicepirm. tėv. ir pasinaudodami gerais patari
CFRTIFIKATAI
mais,
jie
Įstengs
pasipriešinti
me
,
vaizdas.
l ž juos jūsų giminės ga
Alf. Bernatonis, sekr. mok. gundymams ir sugenės atmesti
— O ar tu žinai, kur ji
li pirkti, ką (ik nori. mo— Aš, tėve, pirmiausia V. Bartuševičius.
savo senuosius negerus paproKą tik išleisti 1905 metų revoliucio
kėrtami (ik mažą dali tik
tada buvo?
kuIšrinkta ir nauia valdyba. <!u; ' ieiĮas ^era? Pat:trimas.
‘
’ norėjau paai-kinti, kad me
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
rosios kainos. Tai yra tas
, • snaip
• pasiskirstė
• i • i- narei* • nvražmones
dži-iugsn
šitain
nacidrirtfė
**'-Klausvkite
,i/
-‘ -ugsmu
priims,
,4S ?inau, tėve,
džiaga, iš kurios yra susida ktn-i
šitaip
pareių
kun
pasisKiiste
toks; su
n?Įnes
pat. kaip turint 100 dol.
įžymaus advokato, Seimo nario, mi
\ o tokie taikai, kada žmones ( rjusj mįjsu žemė. yra amži gomis; pirm. kun. Br. Liubi- jūs. kurie žinote, kas teisinga,
Krautuvėje už tą sumą
nistro Vlado Požėlos labai
galima pirkti prekių $
\ienoj vietoj negy veno. les- na ^et rejgkjasi įvairiausiais nas, vicepirm ir sekr. J. Ba- mano žmonės, kurių širdyse ma290.
$300
ar
net
daugiau
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
kodami maisto jie klajojo. būdajs tjk num sunku su visas ir ižd. Alg. Palavins-;n? Matymas; nebijokite mž^
vertės.
°
i
nių
apjuosos
ir
neissigąskite
jų
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
Ir buvo laikai, kada žemės prast]- ųa(j visa tai vra ta kas.
Rublių rertifikatai gali
piktžodžiavimų". — Iza. 51:7. Į'
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
bū'i iškeisti paprastais
paviršiuje žmonių visiškai •
medžiaga. Jeigu tos me
Kontrolės komisija paliko Toliau Dievo žodyje pasaky
labai geru kursu
gauti Keleivio administracijoje.
nebuvo.
^;oo.nc visatoje nebūtu, ta senoji: J. Pauliukevičius. Fr. ta. kad teisingo Viešpaties ka- ' rubliais
. . . .. Aišku,
. kad ,tais
. lai/j“; džiagos
Pilnai garantuota ir
e,
•
r>
np
j
ii
-;
raliavimo
metu
’
’
Nebus
girdėta
kais ir lietuvių negalėjo bū-'
i}. žemėg nebūtlL Jos at Skėrys ir R. Tendzegolskis.-tavo šalvje neteisvbės, naikiniapdrausta.
:ixa»ma2UBi
ti.
Certifikatai
pristatom*
Garbės teismo pirmininku mo ir griovimo tavo ribose, iš
siradima mokslas aiškina
jūsų giminių namus
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
— Tai kas tada buvo?
, taip; prieš milionus milionr brinktas dr. J. Grinius ir na-' £e,,Jėjiir?as apsups tavo sienas
maždaug j»er 3 savaites.
t
riais
gvd.
V.
Bvlaitis
ir
V.
V
.
f
y
rms
tavo
vartus".
<
Iza.
60:
I
ž
specialųjį
rublį
yra
— Tai priklauso nuo lai- metų saulė susitiko su kitu ;
J
i IK). Dar pasakyta: Jai paimama $2.60.
į matę. nužemintieji linksminsis.
ko, tėve. Buvo laikas, kada ja panašiu kūnu. Įvyko bai- Svilas.
TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ
Jokiu primokėjimų!
Atstovais
i
Ketvirtą
jį
P.L.
‘
Ieškokite
Dievo,
ir
jūsų
siela
ir šitos planetos, ant kurios si katastrofa. Ar tie kūną’
Galite siųsti bet kokią
Gbal. 69:39).
suma.
mes dabar gyvenam, dar ne- užsidegė nuo to kontakto, at B. seimą išrinkti: mok. R.; ,?.us
Pasinaudokite paskutine ge/a proga įsigyti visas 4
K AINOS DIDESNĖS
buvo.. Buvo tik tuštuma.
i degė ir pirma, tas tikrai nė Baltulis, dr. J. Grimus, kun., varjrinjrŲju bus likra džiaugsmo
• knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
DĖL DOLERIO
— Maiki, tu dažnai kriti-' ra žinoma; gana to, kad p< B. Liubinas, teis. J. Luko-! priežastis. Apie tai ir Vėl Die
Į Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
M PIGINIMO
ir inž. J.Valiūnas..
viškajame Amžių Piane, 280 J
kuoji Bibliją. Ale Biblija,■ surikūlimo visa saules masė nius
Prašykite mūsų naujo
Patvirtinta 197/,;> m
m įsiaiišlai-’( P
P-v« ^mes
S!?aip
Dienojant, 464 psl.
ratviiiinta
-()us,a
prana
ai sak(K
kad skaitome:
dėi moks- • '(
iliustruoto katalogo
išaiškina šitą bizni geriau, i jau liepsnojo, ir daug jos bu
Ji pripažįsta, kad buvo lai- vo ištaškyta po erdvę. Iš to.£ ,U apyskaita 63.966.1-) mai-'lo padidėjimo pasijilės dar di i
UŽSAKYKITE DABAR
Penktieji metai, 592 psl.
ir platesnis nepasitenki
UŽSAKYKIT TIK PER
kas. kada nieko nebuvo. Ale medžiagos ilgainiui ir susi kiti. (Iš Vokietijos vyriausy dėsnis
Gana to junga, 492 psl.
000 nimas. kuris galop ‘apsireikš vibuvo Dievas, ir jis sutvėrė formavo mūsr.-kė žemė. Ga1 bės gauta paramos 45
1NTERTRADE
yy"sasvjetjnėje revoliucijoje, nu?
• 1
ENPRESSS ( ORP.
graujančioje rims Įstatymus
ir
žemę. visus'gyvulius ir antį būt. kad is kitu dalių susida markiu, nanų mokkescio su-'■;
Teroro ir vergijos imperija
125 East 23rd Street
’
tvarką:
pasekmėse
Įvyks
anar•inkta
3.197.15
markiu).
galo sulipdė į save panašų i rė ir kitos planetos, bet čiSovietų Rusija, 309 psl.
Fifth Eloor
Vokietijos L. Bendruome-| c,1ba ir nelaimes visoms kla I
žmogų.
' i mes ju neliesim. Čia mum
New
York,
N.Y.
10010
- . - o.-,
,- ,
. no- sems: bet P.id siu sumišimu vi
Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
e tu. l o_ apy linKes SU 1,02/ duje dangaus Dievas Įsteigs sa
Tel. 982-1530
.» j rūpi tik žemė.
— Biblija, tėve. geras įs-j — Jes, Maiki, kalbėkir nariais.
• vo Karaliją, kuri patenkins visų
turi
labai
daug, labai įdomių ir moka sklandžia! papasa*
LABAI SVARBU!
minties šaltinis tiems, kurie i apie žemę.
Priimta šių metų pajamų; tautM troškimus. Nualsinti iri
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvą vežiojo drau.
A l TOM0 B I L I A I
! nugąsdinti savais nepasisekinieko nežino ir nesistengia
"»• išlaidu samata — 85.780!.mais
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 190o m. revo
ir mutvdami kad iu di- ,
Tik trumpą laiką
sužinoti. Seniau visi tikėjo, i
Atskilus nuo saulėm markiu ir 19/4 m. numaty-į džiausioji
pastanga suteikė jiem i
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
Greitai pristatoma.
kas Biblijoj parašyta, Bet! žemė dar ilgai sukosi erdve a 86.380 markių.
tik anarchija. Žmonės džiaugs-i
STATION WAG0N
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
i m ingai pasitiks dangišką ią vai-L
atsirado mokslas ir Biblijos -e degančio kamuolio pa\i
’
EURGON
“
i džią. nusilenks jai ir pripažins (
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža
Vasario 16 gimnazija
pasakas apie "pasaulio su dalė. Ji skrido aplink sauk
! jos tvirtą ir teisinga valstybę. 1
Kaina
....
$3,881.25
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
neapsakomu greičiu, ansup
* Taip žmogaus kraštutinumas !
MOSKVPKH 112 IE
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
Dabar ioje mokosi 93 mo-i taps dieviškąją proga ir "visu j
— Well. Maik, ieigu Bib-|f? tirš+u •ara]y debesų, iš ku
Evport m ode)
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
(52
berniukai
ir
41
H
"
,,tu
i
^P!
Id
r
mu
“
li.iai negalima tikėti, tai pa- rRi nuo’at liio verdantis lie kiniai
kaina
.... $3,570.00
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
MOSKVITtH
408 IE
sakvk, kaip atsirado mūsiš tus..v.Ir taip ji nesesi per ne mergaite, 6/ Katalikai ir 26 j Urtėje atėjimu/4__ Agajo. Į
suskaitomus amžius be jo evangelikai). Įstojo 16 nau- 2:7.
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk.
kė žemė, ka?
Kaina .. . .. $3.285.00
iu
mokiniu
.neseniai
atvvku-L
P
af
»ar
daugelis
dė'
savo
puilas ir kt.
ZH ĮGULI VAZ 2101
— Žemei atsirasti nerei- klo? ff' Vvbės. po truputi aus
dama
ir
susitraukdama.
Su
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
-l SU te\aiS 1S Lietuvos. Čl3j
jcpj jrj rūpinasi apie tai. j
kė.io jokio meistro, tėve. Ji
Kaina ........... $3.520.00
stingusi
jos
pluta
pradėic
dirba
19
mokvtoių:
12
lietu-i
ka
manys
apie
juos
jų
kaimynai
i
susidarė natūraliu keliu. Tą
Z*POROŽETS ZAZ968
raukšlėti*,
kain
džiūstančir
viu
ir
7
vokiečiai.
į
ar,
-‘
giminės,
jeigu
jie
Įtikės
i
parodė geologijos mokslas,
Kaina . .... $2.250.00
g Pradės gylio žiev ir taip forma-1 Be gimnazijos Vokietijos: d±irtin,t.i
pasiremdamas tais rekor-, 0 ,oko
Prašyki: mūs specialaus
kalnai. Kai galų ^alej lietuviai dar turi 9 vargo: mais. Bet ir vėl pažiūrėkime, ką j
dais. kurie vra pasilikę na- y°sl"_kalnai.^
biuletenio su automobilių
žemė*
erdvei .Į mokyklas SU daugiau nei 100Į sako pranašui: "Žmonių puiky-'
nuotraukomis.
čios žemės sluoksniuose. Ge zprnp< karštis
kartie šaPoi erdvė?
i
bė
bus
nužeminta
ir
vyru
aukš,
BUTAI
oloedjos mokslą papildė dar jf ^kvojo. tai paviršius jau: mokinių,
į ,’umas bus pažemints. Vienas
DĖVĖTI
DRABl ZIAI
fizika ir astronomija. Astro- ^erokai
^rl
Dievas tą dieną bus aukštinaIr tenai tas pat
jomija parodė, kad
day tu.—
Prašykite specialaus
nomiia
kart mūsiškė L/11* arn^ius i-n buvo U<X!
"
------- — ■—
> raa*. Stabai gi bus visai sutrubiuletenio!
žemė
vra
atsk-Duri
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:
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ir
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tirštus
’
r
”
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d,pna
žmogus
mes
šaiemė
atskilusi nuo saunps
tirštu*
į-•
„vnduK;.;
nežinome,
kad
amerikiečių
l.n
savo
sidabrinius
stalius
ir
Mes
turime šito biznio 23
lės: tam
inkio debesis
ne sPau'la la,,ai
Jes.
tam nereikėin
nere.kejo jokio,
,,alėjo *au!ės snindvbai
tik karlietuvis-1-'; auksines --..v.l;,. kurios
metu patyrimą ir tūks
meistro. O flZIKa parode. aJe}0 1ns Pasiekti. tlK Kai
.
roikalamc Panašiai j's 6"™ sau pasidirltęsa kad jas
tančius patenkintų užsa
kad medžiaca. iš kurios- su-’,as nu° karto flebesinose su-; *“">•
.a
mirbinin". -t«. 2:8. i i. 17. 20.
kytoju.
- • _
.
Pradėilts •
V
OKienjOje,
Kdioani
Dar kitas Dievo tarnas «»ako
siformavo žemė. yra amži- į'i^dav,, žaibai,
plut-i aP,p vokiečių spaudą
kad "Dievas pri( šin;isi i dirtiem.
na: jos negalima nei natia- ttemei drebėti.
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MOTERŲ SKYRIUS

Janina

Degutytė

NAMO
Devynios mylios į mano motulę,
Devynios mylios į gimtąją šalį.

VYTAUTAS ALANTAS

Ar meilė grįžta atpėdžiui?

Grįšime gervių trikampiais pulkais,
Grįšim prie slenksčio šiltais pelenais,
Kur bus prastovėta kalne (luobelė,
Kur bus prarymota uosio tvorelė,
Grįšim nuo jūrių pieno puta,
Grįšim nuo marių kraujo puta.

(Tęsinys)

' jau čia pat ir Velykos, tai
nusinešėme ir lietuviškais
raštais išskutinėtų margučių.
Kad galėtume vaizdžiau
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus leisis- papasakoti apie Lietuvos
miestus ir Baltijos jūrą. tu
reikalais. Tie klausimai turi būti bendru
rėjome ir skaidrių.
informacinio pobūdžio. Klausimus ir it i
Vaikai ypač domėjosi
sakymas spausdinsime šiame skyriuje mūsų jūra ir gintaru. Kiek
t
Laiške reikia pa ž-mėti, kad esate Keleivio vienas norėjo
pačiupinėti
skaitytojas.
! gintaro gabalą ir pats įsitiprašome siusti tiesiog š»*m, kinti, kad jis patrintas pri! traukia gabaluką popie
riaus.
Dr. M. šveikau<kas. Attor.iev ai Li».
Bet didžiausio susidomė1860 Centre Street
; jimo sulaukė mūsų marguW. Roxbury, Mass. 02132
i čiai.
j
, . .
...
’ Tiriamos pasiėmėm ir loKlausimas
y. atlyginimo sužeis a
c
nUo kurio vaikai galėjo
h.n,nk„. uz ,0 kančias u kjaukinus lMinėtt Gaila bu.
Prašau man patarti, ar nemalonumus, kuriuos tenka vo. kad kiaušinių teturėjo
man apsimoka kelti bylą bu- jam išgyventi ryšium su jį is- me 24, o vaikų buvo 70.
vusiai savo darbovietei už tikusia nelaime,
Kiek džiaugsmo ir klyksmo
akių sūžafojindą, jei tai įvyJei Tamsta, pav.. būtum buvo, kada kuris nors išloš
į ko prieš aštuonerius metus, taip rimtai sužeistas auto- davo kiaušini.
1965 metais, dirbant fab- mobilio katastrofoje, kuri iMokytojai ir vaikai labai
rike, su tam tikrais chemi- vyko ne dėl Tamstos kaltės, prašė, kad mes kitą kartą
kalais per akcidentą man tai galėtum kaltininką pa pamokytume juos, kaip tuos
buvo išplikytos akys. Fabri- traukti atsakomybėn, ir, jei margučus išskutinėti. Mes,
ko gydytojas, ne akių spe-; jo kaltė būtų i teisingai
• .1 ._ nu.1! žinoma, pažadėjome tai pacialistas, man suteikė pirmą i statyta, jis arba jo draudi- , t -

Teises patarimai

Devynios mylios į mano motulę,
Jai jo pagailo, ir ji draugiškai tarė:
Devynios mylios į gimtąją šalį.
— Aš sakau, Morkau, kad tu likai svajotojas kaip
buvęs: svajonė tau tikresnė tikrovė už pačią tikrovę. Tu
Tris mylias jūrių marių
trokšti manęs savo svajonėse, bet užmiršti atsigręžti i kas
Antele perplauksiu,
dienybę. Aš nebe ta, kas buvau, ir tu nebe tas. Sakykime.1
Tris mylias girių žaliųjų
aš sutinku skirtis su savo vyru, sakykime, mes abu per- i
Gegute parlėksiu,
<
siskiriame, o kas toliau? Svajoti apie gražią ateiti gal ma-!
Tris
mylias
lygių
laukelių
lonu ir gražu, bet mes abu jau esame per daug gyvenimo
Pėsčia pareisiu.
vėtyti ir mėtyti, nekalbant apie tai. kad, mums susidėjus, I
mūsų abiejų praeitis vilktųsi paskui mus. kaip išdvėsęs. |
Žingsniai sužeis žaliais ąžuolais,
perkaręs šuo. Tu sakaisi galėtum pamiršti savo šeimą: gal
Žingsniai pražys baltais dobilais.
galėtum pamiršti savo žmoną, bet niekados negalėtum i
pamilsti savo vaikų. Aš tai tikrai negalėčiau pamiršti savo
vyro gal ne tiek dėl to, kad ji labai mylėčiau, bet dėl to, *
kad jis man labai geras: aš negalėčiau sau atleisti, jei:
padaryčiau jam skriaudą: jis mane tikrai labai myli.
i
— Kalbėk atvirai, Iza, tu manęs nebemyli. Kad mylė-1
jų dienų galėjau grižti i dar-Į čias“ (pain and sufferir-g), t ^acl vaikams ji Jabai.patiko.
tum, taip nebekalbėtum.
i
bą, bet man buvo'prirašyti j ir už „galutinį akcūdento re-j-Mokytojos, apstojusios mus
— Ar moteris gali pamiršti vyrą, su kuriuo ji sudegi- ‘
akiniai (prieš tai dirbau be zultata“. būtent, — nesvei-j ^bi. labai žavėjosi mūsų tauno ant meilės aukuro savo rūtų vainikėli? —ji nusijuokė.
akinių). Šiais metais, kai kas akis. Tačiau pagal tuos; tinias drabužais bei gintaro
— Tada mes galėjome žaisti ugnimi ir žaidėme, dabar —
’Workmen’s
Compensa-JĮ karoliais ir sagomis.
per vėlu!
j Conneeticut universiteto gerai. Už patologinius tyri- man reikėjo pakeisti aki tion“ istatvmus Tamstai <?e-l Mano dideliam nustebinius. daktaras, patikrinęs
— Kas nežaidžia su ugnimi, tas tik gyvas lavonas, žurnalas 1 he Conneeticut mus gavo Baucho-Lombo
; liausiu atveju gali būti atly-1
sekančią dieną sūnus,
beveik njeko ginta vien už ta laiką, pet j gĮ'ĮŽęs i- mokyklos, atnešė
Meilė ir kūryba vvra žaidimas su ugnimi. Jei tu nenori Alumnus“ kovo mėnesio nu - medali ir Sheardo-Sanfordo ka.rioj.
did pluoštą paveikslų. Saskirtis su vvru. nereikia: mes ir taip galime susitikinėti meryje paskvrė net šešiomis žymenį.
1 nemato; uždengus dešinią- kuri negalėjai dirbti, t. y. . dideli
; A\° •’ ’Čia dovana nuo mūsų
kada-ne-kada ir kur-ne-kur. Juk mes niekam nekliūvame... nuotraukomis paįvairintus
ją aki, viskas atsiduria rūke. už nustotą uždarbi.
visu vaikų“.
keturis
puslapius
jaunai
34
Į
George
Washmgtono
uni
bijau, kad mano ir
— Moteliukas. viešbutėlis. Ikambarėlis nuošalioje metų ebi,u,-gėi dr. Julijai, vertėto ligoninėje atlikusi Dabaroaš
Jei
Tamsta
patrarJ'’
im
j "aK—
Kai pradėjau juos varty
gatvelėje, ar ne, Morkau? — ji šypsojosi.— O kur sąžinė? Viiinskaitei. S'raipsnj para- onvalomą praktiką, dr J.
buvusią
darbovietę
atsako

ėjimJ
ti, pamačiau, kad tuose pa
mybėn. turėtum Įrodyti ne veiksluose vaikai stengėsi
— Pasakyk man, Iza, štai ką: kai aš pirmąkart atva šė redakcijos narė Karen A. I Žilinskaitė piadėjo dubti e sėjimo
,
Fabriko daktaras man fo tik. kad Tam
žiavau i šituos namus ir kai tada vikaras Simnas erzino
rmine kad nahučiuočiau tave namu šeimininke ir kai ta-.Gi
'"'ava-pavadintas ”Dr., Hartfordo ligoninėje ir Ve- kio pažymėjimo nedavė
mane. kad pabučiuočiau tave, namų .eiminmkę, 11 ka ta . Julija y nukaitė — rvztin- teranų ligoninėje East O- aš jo ir neprašiau, nepagal
ve bučiavau,
artu• nesnvpstelejai
man 1 ausi: Morkau! Ar ga motelis
t • v yių uaroo
da.-hn srity<sritv
mt
• apie• 1 galimas
t
1 5 i iu. Dėt Kaa tamsta įesKoiai
... A .
• ] o
range, N.J.
vojau
pasek,
man tik taip1 pasigirdo?
-J.
•
2
:
.
.
’
name
paveiks
e
buvo nunieš1 s
je .
<
mes. Vienintelis Įrodymas, o negalėtai surasti tinkamo t
1
i
<as
margutis
ir
daugelyje
— Gal žaisdama ir šnypštelėjau, gal norėjau draugiš- į .......................
Jos širdį traukė chirurgi- būtu tas receptas, kuri man' darbo dėl to. kad turi
jū’ a. Keli vaikai nuia.AtHkus nustatyta prakti- prirašė akių specialistas, „prastą“ aki, kuria esi su-į Baltijos
kai tave pasveikinti po ilgo nesimatymo, gal mane tokia > Ji gintu?įsi kietu v oje
ne
s
ė
mus
dvi tautiniais draį
m.,
is
kur
tėvai
pabėgo,
kai'bo
iSloiVuio
rpfknlinomc:
i,,,,.;
pabėgo. Kat j ką ir išlaikius reikalingus pas kuri mane buvo nusiun-j žeidęs darbe.
žaisminga nuotaika pagavo?..
1 bužiais
va 8n tPY^ ^tkržf T A V I egzaminus, dr. J. Vilinskai- tę? fabriko daktaras.
! Pensininkui toki dalykai Vai
— Gal tave staiga pagavo tokia nuotaika pažaisti su komunistai
ciau tuos paveik
c ; > pra(|žios
. atvy mok
o 1 JAV..^.
buvQ suteiktag chirurgės
Kai mano akys buvo su- irodvti bū‘u sunku Darbo--' i
ugnimi? O ar tu neįleidai pabučiuojama pabaigusi mano j ą.
ykla>
:iu« ir širdyje buvo labai
rietės kompanija visuomet; ne,;l kad v;=p-f
" o?
poni etų.
I nemokėjo angliškai susikal- vardas. Dabar ji sėkmingai klotos, as jau turėjau 64 /mėtės
.
..
metu*
.Už
metu
po
akcidenbus
tos
nuomo^ė^.
kad;
„„n
’
--,
T
‘
— Tu pabučiavai mane draugiškai: į tavo bučini aš « bėti su kitais vadais, bet šie, daro beveik visu rūsių ope- to aš išžja„ iš tos darbovie-' Tamsta ne-aimi d irbo dėl'
atmintyje is mūsų
kaip moteris neatsiliepiau, o tu iš to padarei kažkokias| buvę jai nepaprastai drau- racijas dausiausia veteranų tė« j „ensfia. Toj darbovie-."”-" amžiaus, o ne dė, --uj L,? I’l'o!?.ran?e!es- p/ai
labai toli siekiančias išvadas! — ji vėl nusijuokė. — Ne. jgiški. Jų tėvai ją pasikvies* ligoninėje Newimrtone. Be tei
,s; išdirbau
įžni.-ht... 88 su
... puse
r,,.™ metų.!
„•>
:-"'o nnmo skyriaus vaikai.
to, ji operuoja McCook ir nabar esu jau 71 metų am-' Beie. kai kuriu valstijų;
Morkau, motelinė meilužė pasidaryti nenoriu. Anais lai davė i namus.
O. J.
Hartfordo ligoninėse.
kais iš meilės būčiau galėjusi nusidaužti i pasaulio pakraš
j „Workmen’s
Compensai• ziaus.
Labai gerai baigusi aukš
ti: turtas man buvo nė motais, bet dabar aš pripratau pri<
i
Don
“
įstatvmai
numato
tam’
Skaitytojas
Dr.
J.
Vilinskaitė
ne
tikį
tesniąją
Hartfordo
mokyk

i tiki a vienkartini sr*ecffinj.
prabangaus ir saugaus gyvenimo. Jei mes abu išsiskirtu
operuoja ligonius, bet ji yra ■
lą.
gavo
stipendiją
ir
1960
me ir susituoktume, tu tikriausiai turėtum mokėti alimen
'mokėjimą, kad ir nedideli,'1 O Lni7<¥ll 11*7
chirurgijos profesoriaus a-1 Atsakymas
m.
baigė
Hartfordo
univer

.vž vadinama “ln« of func-j i& lllly
ll£ lĮ/fcl
tus savo žmonai: iš ko mes gyventume? Jokio darbo aš
sistentė. skaito
studentams!; v H'
siteto
chemijos
zoologijos
------------------’s įlon,“, Tams*ai būtu pravar-i
nemoku ir nenoriu dirbti. O tau išėjus Į pensiją, kas tada? skyrių. Ą ei gavusi stipendi- paskaitas ir vykdo moksli- ’ fonnJnsation“ ”Workmen
įstatymu tu dėl to įsikalbėti su vi
e_
Atsitiktinio kareivio užraBijau, kad, užuot gėrę saldybių taurę, mes neužspringtu
,ą. įstojo i Philadelphijos'nius tyrimus patologinės fi-s tikslas vra aprūpinti medi- tiniu advokatu,
' šai, J. Januškio atsiminimai,
me begerdami iš jos per kraštus besiliejančias kartybes.. moterų medicinos kolegiją, biologijos, plaučių kvėpavi-1
*
aprūpinti medi
j
ciniška
pagalba
ir
išlaikymu'
127 psl., kaina $2.00.
Sintautus norėjo jai atsakyti, bet staiga susilaikė: ji kuria baigė taip pat labai' mo ir kitose srityse.
JUOS YPAČ DOMINO
|
tuos
darbininkus,
kurie
ne-į
Stepono Strazdo eilėraš
pasijuto atsidūręs ant kryžkelės — vienoje pusėje žaiža
oaįėgia dirbti dėl juos darbe
čiai, 159 psl. kaina $2.50.
MARGUČIAI
ravo apakinanti, didelė šviesa, kitoje tamsėjo neperžen
štikusios nelaimės. Šių įsta-į
Pdurklys, apysaka vaikam,
giama naktis, tačiau ir didžioji šviesa staiga pragaišo, i
Giedrius,
.’ikroji diaugystė gali dar šviesiau nuskaidrinti, kaip tu!!’,'ml’ nuostatai (provisions)
Jvakarus nuo Bostono yra j pa,.ašė Antanas Gi,
jos vietoje ėmė automatiškai žybčioti didelis užrašas: m’
akai. tavo saulė,y,i,, kaip kad mano meilė, nes draugystė- nenumato uzmokesn.o , t mažas Doveno m.eriehs, kt,- no ,lsi.. Raina $1.8(1.
1
Imamo
cnrcoPū ir
k’cipiuc lie-!
1P-I
ražas! Viskas aišku, pokalbis buvo baigtas! Vienintel
name gyvena
ir keletas
Juodojo pasaulio sukilie
nebus
melo
ir
apgavystės.
rrrr,„„„rt,tfrfrrrrfrrrrfnffr • tuvių šeimų. To miestelio j mas> parašė Stasys Michelpasaulyje būtybė, kuri galėjo dar nušviesti jo gyvenimą
— Taip, žinoma, taip, — jis murmėjo, — ačiū už gepati nebegali išsikapanoti iš kasdienybės džiunglių. Meil
-Dauguma gydytojų sva.'mokyklos mokytojai Įabai Lenas, 127 pri.. kaina $2.00.
us
norus.
nebegrįžta atpėdžiui: jo viltis buvo tik gražus miražas
joja turėti proga'operuoti, i
™rka,s. kurie Ka ba- Tikra te,sybe ap,e Sov,etų
Jo
jaunyvas
veidas,
kuris
pokalbio
metu
kartais
nus
7r
a
x
kitomis
kalbomis.
Jis ją suprato ir nesmerkė, bet jam dėl to nė kiek nebuv'
mokvti ir tyrinėti. Aš esu lai-1 . .
,
, ,,Paskuti.--Sąjungą (paraše
, . J. Janušvisdavo
viltimi,
vėl
apniuko,
pasenėjo
ir
pasislėpė
po
mingaj turėdama galimybę "moju metu mokyklos va- kls),»fi psL, ka.na oO centų.
lengviau.
asdienybės
kauke.
Jam
buco
graudu,
gėda
ir
pikta
ant
da,vti visus tuos tris diiv3 doP’be
k.V.,eStl
K"mgU cel,batas, paraše
— Gerai, — atsistojo jis, — rodos, paskutini kart'
25
avęs.
Ji
siūlo
jam
draugystę,
bet
kokia
gali
būti
dr
reikia nuleisti mūsų meilės uždangą. Bet, prieš nule;
š su motei imi, kui ios trokšti, kurią myli ir kui
džiant, paskutinis atsisveikinimas, — ir sulig tais žodžiai
įsakiusi tuo*pačiu, pamokslauja tau apie draugystę
jis griebė ją Į glėbį.
kimybę vyrai? Jis žinojo, kad jo santykiai su Iza ir jo
Ne, šįkart ji nesigynė, bet jis jautė bučiuojąs medini trunka 30-45 minutes, per
Žemaitės raštai karės meMalonu, kad šitai
yru niekada nebebus tokie nuoširdūs, kaip kad lig šiol.
statulą...
-4Pkurias stengiamasi kuo vaiz- tu, 126 psl., ksina 50 centų.
, .. apie saJžuot raminę, jos žodžiai kėlėjo rūstį ir nepasitenkinimą. vaitei tain sekasi jos profe- ,.
Jis paskubomis sūkio vė į mašiną likusius paveikslus
Juozas Stalinas, 32 psl.,
i' vo 'ikraštą •ir, jei
• • įmanoma,
•
:• jis bijojo, kad ji to nepastebėtų ir neimtų jam reikšti sijos darbe.
kaina 25 centai.
ir jie išvažiavo. Sintautas dėjosi, kad jam daugiau nieką
ižuojautos.
nerūpi, kaip tik vairas, o Iza žiūrėjo tiesiai pro langą nes;
įdomu pastebėti, kad JAV Į parodyti tautinių rankdar , Žalgirio mūšis, parašė dr.
—
Pakilau
kaip
sakalas,
o
nutūpiau
kaip
smirdantis
bių, padainuoti dainų ar pa Daugirdaitė - Sruogienė. 24
dairydama. Nuotaika buvo įtempta ir labai nejauki. Tars
iš 27.009 chirurgų moterų šokti
abalas.
po
velnių!
—
jis
ironizavo
pats
save.
—
Karalietautinių šokių.’(Po es
nepajėgdama pakelti tos įtampos. Iza vėl ėmė kalbėti:
chirurgių tėra tik 300. Ma tės atsilankymo mokykloje psl.. kaina 50 centu.
įės juokdarys su kapišonu ir varpeliais aplink galvą!
Socializmas ir religija, E.
tyti. todėl ir straipsnio auto- mano sūnus g-vrėsi i brukęs
— Tu pasakei, kad sena meilė nerūdyja: gal ir ne •
Ir jis tartum pajuto, kad jo smegeninėje raitosi iš rė dr. J. Vihnskaitės darba;
Vandervelde, 24 psl., kaina
. ,
,.
Tu man visada buvai artimas kaip vyras, žmogus ir rašy
1
• soKp10 centų.
noko kip as, brūžindamas aštriais rageliais pakaušio pavadino ”wrų darbo sriti-j
to’jas. Atskleistos kūno paslaptys ir patirti meilės džiaugs ieneles
Demokratinio socializmo
• mi“ (malė field) ir pavaiz-j Tokių valandėlų jau turėmai niekad neišdyla iš moters atminties. Aš tave mylėia’
— Gerai dar, kad nors pajuokos dvasia neapleido I davo, kad ryžtinga moteris1 jo estai, vokiečiai, airiai, orą dai. (S Kairio įvadas),
nuoširdžiai, be melo, apgavystės ir veidmainystės, ir toki; nanęs. —jam dingtelėjo. — o šiaipjau žūva viskas: tė-j tain nat rali sėkmingai toje! norvegai ir kt. Atėjo eilė ir 64 psl.. kaina 50 centų.
Socialdemokratija ir koaš likau lig šiol: tiesi, teisinga, padori moteris. Man da
•ynė, šeima, meilė ir aš pats...
Į srityje dirbti.
• lietuviams.
bar nebūtų lengva pakeisti save: imti meluoti, veidmai
Mes, dvi motinos, pasi- munizmas (K. Kauskio), 47
•
•
•
(Minėtą žurnalą mums' puošėme tautiniais drabu-; P?l- kair.a 25 centai
niauti, apgaudinėti. Aš nenoriu skirtis su savo vyru, neno
(Tai
i-trauka
iš
Vytauto
Alanto
romano
"Amžinasis
parūpino
žurnalistas Adol- žiais. prisirinkome gintaro
AtsKirai sudėjus, jų kaina
riu jo ir apgaudinėti. Aš tau siūlau savo draugystę, kur
mūsų amžiuje gal dar net svarbesnė ir reikalingesnė už Lietuvis“, kurį galima gauti ir Keleivio administracijoje.; fas Bernotas iš Concordo, N. bei medžio drožiniu ir nuė- ?U-10. bet visos kartu parH.).
! jome į mokyklą. Kadangi duodamos už $2.
meilę. Mano vyras tave taip pat tikrai myli ir gerbia. Kaina $4.50.),
__

Ryžtinga

moteris vyrų darbo

srityje
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Poslapis septbAat

KELEIVIS, SO. BOSTON

■
BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

MUMS MALONU PRANEŠTI VISIEMS SIUNTI N

Vietinės žinios

IU

SIUNTĖJAMS

TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

LIETUVOJE ir SSSR,
kad dabar pasiūlome

liaują

didelį

STEPONAS KAIRYS

pasirinkimą įvairiu naujų

(įniktu ir kartu

MOTOCIKLUS. ŠALDYTI VI S. SKALBIMU MAŠINAS, TE1.E VIZIJOS

Serga A. Janavičius
■
I
Balandžio 6-8 dienomis1 Savanoris kūrėjas Arturas
Brocktone buvo 29-ji N. 1 Povilas Janavičius, praeitą
Anglijos liaudies šventė. Ba-Į lapkriti turėjęs operaciją,
landžio 6 ir 7 dienomis jos vėl sunegalavo ir pateko ton
programoje dalyvavo Onos pačion St. Elizabeth ligoni
lvaškienės tautiniu šokių nėn Brightone, Mass.. tik šį
mažųjų ir vyresniųjų grupių: kartą širdininkų skyriun,
šokėjai ir. kaip visada, nusi-! kardinolo O’Connolly vardo
pelnė smarkių publikos plo- oastate, IV aukšte. 415 kambaryje.
jimų.
Bostono savanoriai kūrė
Šventėje visas dienas bu
jai,
ramo venai ir visi geros
vo pilna žmonių. Ja, be abe
jo, labiausiai džiaugėsi lie valios tautiečiai kviečiami
tuvių vienuolių laikomos ligoni aplankyti, paguosti ir
prieglaudos senelių būrys. palinkėti kuo greičiau pakai kurie jų tegalintieji tik i sveiki
Lankymo valandos nuo 2
su vežimėliu judėti. Jiems tą
malonumą suteikti pasirūpi iki 8 vai. vak.
no jų kapelionas kun. V.
Jos nepamiršo savo pareigos
Valkavičius.
Bostonietės Petronėlė MarP. Ausiejus vėl ligoninėje kelionienė ir Liucija Bara
nauskienė negalėjo dalyvau
Didžios nelaimės užgriu ti Vasario 16 minėjime ir
vo Petro Ausiejaus pečius: neturėjo progos ten atiduo
jis jau kelis kartus operuo ti savo auką Lietuvos laisvi
tas, bet dar vis ne gana. Pra nimo reikalams. Bet ‘jos tos
eitą . savaitę-rjam■, Carney
livėliau
. • ..įpareigos nepamiršo: ve
gonmeie
vėl
padaryta
sunki
+
•
*____ J
atėjo į musų įstaigą ir pa
operacija.
prašė jų aukas perduoti AlLinkime greičiau visiškai os skyriaus iždininkui. Pir
pasveikti.
moji paaukojo $5, o antroji
„ .
. .,
.„
810. Jos įtrauktos į bendra
Postone pa.iva.deno Įžymu, ■ aukotojy įraš?.

Jie labiausiai džiaugėsi

\I AK VII S.

Taip pat rūbus, medžiagas, kailinius, rankinius laikrodžius ir
NAUJI

OIL ('O'ITANY

ZILDR1CII

KAMERAS, SIUVIMO MAŠINAS. BALDUS.

AUTOMOBILIŲ

MODELIAI:

ZHIGULI VAZ 2101

$3520.00

MOSKVICH 412 IE

$-1570.00

MOSKVICH 408 IE

$3285.00

dar maisto

į

i-o.luktiis.

130 Safforcl Street

Wollaston, Mass.
Tel. 472-2086

02170

o«IK«ot

ZAPOROZHETS ZAZ 968 $2250.00
MES YPATINGAI SIŪLOME NAUJAUSIĄ PAGERINTĄ EXFORT

MODELĮ

Apšildymo įrengimai & APTARNAVIMAI

Aliejaus kuras

ZHIGULI VAZ 2103 75 H.P 4 duru SEDA N. kaina.............. s 1.03;,.50
(rodoma Automobilių parodoje Coliseum Nevv Yorke)

Aliejaus degikliai

Krosnys ir garo katilai

PODAROGIFTS, INC.— yra VIENINTELĖ firma Amerikoj e. siunčiant: dova uit dus certifi
Vandens šildytuvai
katus per VNESHPOSYLTORGą be jokiu tarpa:.! ai. •
i.- '.t
Elektros tinklo įrengimas
PODAROGIFTS, INC.— yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri p.i.ma už,a.,ymu<
Dorchester — So. Boston — So. Shore
PREFERENTIAL ROUBLE CERTIEICATES — Sl’E; IALIOS
PIRMENYBĖS PAŽYMĖJIMAMS, kiekviena?-, po S2.00, ir p; : ato
šituos užsakymus tiesioginiai per VNES11POS5 l.ToRG.t
kokybės prekėms, gaunamoms specialiose krautuvėse ir prekių
sandėliuose daugelyje didesniu miestu LIETUVOJE ir SSSR.
f $ Dažau ir Taisau į!
PODAROGIFTS, INC.— gauna •«isvvpouoaovt
-mok pranešimą
" •
- ,t- :> .k\ i< n > i•/ -ak. DRAUDIMO AGENTŪRA
VNESHPOSY LTORGo
apie
Atlieka Įvairių rūšių
iNamus iš lauko ir viduje.
mo įvykdymą ir painformuoja siuntėją.
draudimus
Lipdau popierius ir taisau
PODAROGIFTS INC__ -V1‘a VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiu.įro
visKą, ką pataisyti reikia.
Kreiptis senu adresu:
dymus, atitinkančius jos susitarimą su VNESIU’OSY 1 TORGu.
Nauaoju tik geriausią

atiki:

medžiagą.
JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Avė.
Dorchester, Masa.
Tek CO 5-5854

KŽientų patogumui užsakymus galima paduoti bet kuriai prie mūsą prisijung i i bintai:
Globė Parcel Service, Ine., 723 VValnut St.. 1‘hiladeipLia. Pa 1 ‘H(><»

Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Avė. Nevv V ork. N.

Y. 10022
Kodėl negalėtų taip paPackage Express & Travel Agency, 1776 Broadvvay. Nevv 5 ork.
! daryti visi tie, kurie dėl šioN.Y. 10019
Praeitą sekmadienį ir pir-Į kiu ar tokiu priežasčių neatArba tiesioginiai į mūsų vyriausią Įstaigą
madienį Bostone viešėjo j vyko i Vasario 16 minėjimą?
išgai-sėjęs Ottavos universi-1 Jei pažvelgsime į aukotojų
teto profesorius dr. Antanas sąrašą, tai pamatysime, kad
Ramūnas, kuris čia turis rei- i ten trūksta daugelio netgi
240 FIFTH AVĖ (tarp 27 ir 28 g-vės) NEW YORK, N.Y. 1C901
kalų Harvardo universitete, plačiai žinomų asmenų.
TEL.: (212) 685-4537
Kaip mūsų korespondentas
praneša, jis vėl ruošiąsis ii-,
gom tarptautinėm kelionėm.!
.arf?I. savo pažįstamus
versitetuose paskaitas.
' ,ss,rasVtl Keleivį. Jo kaina į
Į IŠNUOMOJAMAS IK TAS
PARENGIMŲ
kur skaitysiąs įvairiuose uni- 71etams $7.00.
i Minės Vilniaus universiteto I

BRONIS KONTRIM

598 Broadvvay
So Boston. Mass. 02127
Tel. A N 8-1 "61

prof. dr. Antanas Ramūnas!

PODAROGIFTS, INC.

KALENDORIUS

sukaktį

Spūdienei reiškiu

gilią užuojautą ir kartu liūdžiu, netekęs gero asmeniško
draugo.

Povilas Kriaučiukas
Miami Beach. Fla.

į

Dorchesteryje išnuomojamas

šaulių

vių Piliečiu d-jos 3-jo aukš-
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j
j
Balandžio 29 d. 3 vai. po
So. Bostone ( it. Point rajone;
.to salėje rengia Vilniaus u-'pietų So. Bostono Lietuvių ..
,
. •
j niversiteto 400 metų sukak- Piliečių d-jos III aukšto ^.į ,^nuomo>'r"-:s
ir-'s- k™pi ties minėjimą. Jame paskai-; Įėję lietuvių radijo valandos;
< " ‘" nuo 9 '.į*' *; %
•tą skaitys istorikas Simas Laisvės Varpo pavasarinis},k’ 6 'aL vakarw’ ° sava,*«,,a,s
nuo 4 iki 8 vai. popiet telefonu
Sužiedėlis.
j koncertas.
268438 f.
I

UŽ VIENĄ DOLERĮ IR

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS
CENTUS PER MĖNESĮ
ĮRENGIAMAS VISIŠKAI
NAUJAS TEXACO ALYVOS

DEGIKLIS (BURNER) KURIS

NEPAPRASTAI SUMAŽINS

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!
NEJUČIOM.
Ii anksto jokio įmokėjimo * Išsimok ėti per 60 mėnesių * Jokių procente

WHITE FUEL
CORPORATION . 909 East First St.. Boston, Mas®.. Tel. 268-450 »

I

» • •

V A ! T R A ši

I S

Nepriklausoma

Balandžio 22 d. So. Bos- 5 kambarių butas pirmam aukš
tono Lietuvių Piliečių d-jos t te 2 butų namuose. Skambinti
kuopa gegužės 20 d. 3 vai. saleje Lietuvių krepšininkų! tel. 282-159 4 po 6 va!, vakaro. '
(i7) ;
po pietų So. Bostono Lietu- komandos šokių vakaias. ;
Jono Vanagaičio

PRANUI SPŪDŽIUI
mirus, jo žmonai Bronei

d A

LIETUVA
informuoja skaitytojus apu pasaulinius ir lietuviškuosius
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotrauka ir ab irai pasisako
apie visus mūsų visuomeninio- hm kuCūrinius klausimus.
Jame rasite įdomių skaitytoių laišl-r <!■,> -; . kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema.
NT *’RIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinarniška*. mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir diroa už

nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se
Adresas:

7722 George Street. I^Salle-Montreal. f,90. t) :ebec. CANADA

(15)

Į Gegužės 5 d. So. Bostono
, Lietuvių Piliečių d-jos III a.
salėje PabaLiečių draugijos
Rimtas našlys pensininkas
į vakaras. Proglamoje Jau- ieško gvvenimo draugės, taipogi
i Jaunųjų pabaltiecių muzines vieniiinl 8V.
I kantų ir dainininkų konkur-l Tenli vra
. sas - koncertas.
* * *
Našlės pensininkės,
kurios
Gegužės 6 dieną 2 vai. po norėtu ramiai praleisti rudenė-'
J pietų
North Junior High jančias gvvenimo dienas, laiš-'
' School salėje Brocktone Šv. kus su trumpu gvvenimo apra
! Kazimiero parapijos choro šymu siuskite Keleivio admi
' 75 metų jubiliejinis koncer. nistracijai, pažymėję ant voko:
P.T.
) tas I
Atsakysiu tik i rinitus laiškus.!
i
* * *
P.T.
j Gegužės 12-13 dienomis
(15)
1 Tautinės S-gos namuose bus
' dail. Romo Viesulo kūrinių
j paroda, kui ią rengia Skauį čių Židinys.
RADIJO PROGRAMA
• •
Seniausia Lietuvių Kaėij*
Gegužės 20 d. Stepono
Programa Naujoj Anglijo
, Dariaus posto salėje Sanda
ros moterų banketas našlių uš stoties WLYN, 1360 k.
lociklų ir iš stoties FM
karalienei pagerbti.
• • >
101.7 mc.. veikia sekmadie
Gegužės 20 d. So. Bostono niais nuo 1 iki 1:30 vai. die Į
Lietuvių Piliečių draugijos ną. Perduodama: Vėliausi!,
III aukšto salėje Jono Vana tasaulinių žinių santrauka
gaičio šaulių kuopos rengia r komentarai, muzika, dai
mas Vilniaus universiteto ios ir Magdutės pasaka.
400 metų sukakties minėji Biznio reikalais kreiptis |
mas.
Paltie Florists geliu ir dova
• •
ių krautuve, 502 U Broad
Rugpiūčio 12 d. Romuvos vvay, So. Bostone. Telefo
Parke Brocktone Minkų ra nas A N 8-0489. Ten gauna
mas ir Ke'eivii
dijo gegužinė.
f

SUSIVIENIJIMAS

SLA

LIETUVIU

AMERIKOJE
išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir

nariams.
fraternalinė organizaciis

SLA—didžiausia lietuvių

—

duoda gyvybės apdrauda ir ligoje pašalpą. kuri yra
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS uriesko pelno, o teikis

patarnavimus savitarp’nes pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir sau. d. Kiekvienas
lietuvis čia gali gau+i

įvairių klasių reika tingiausias

apdraudes nuo $100.00 iki flO.OOO.ūC.
SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Ea.

dowment Inscrance, kad jaunuolis ^autų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM

apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.09 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALt!

APDRAUDA naudinga visokio

rekomenduojama

amžiaus asmenims,

lietuvišką

klubų Ir draugijų nariams. Už $1.000 00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 į metus

ŠIA—kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės
* kuopų veikėjus,

ir

vie plačiau paaiškins apie

Susivienijimo darbus.

Gausite

spausdintas

informacijas.

jeigu

parašysite:

Lithuanian Alllanee of America
307 West 30th Street, Ncw Yo-k. N.Y. 1M01

I

!

Jamaica Plain, Mass., prie pat,
parduodamas 3

atimam ar ui.
.
■ butu po 5 kambarius modernia-!
Ši radijo programa trans Tun m°ket, anglų .r lietu-Į
bu.
liuojama penktadieniais iš I viu kalbas,
tuose centrinis šildymas, du bu-j
stoties WBUR
90.9 FMj Dėl aųlygu kreiptis į
tai apšildomi gazu, trečias —.
banga nuo 8:00 iki 8:30 vai.j
Trans - Atlantic Travel
alyva.
{
vakaro.
I

p*****#*e********#***********«********** ******************* */^***-

Lietuvos pilys subatvakary;

_
.
Reikalinga tarnautoja nuo-

PROGRAMA

Vietines žinios

Parduoda

IEŠKO TARNAUTOJOS

GARSO BANGŲ“

Sandaros susirinkimas

Service,

Į Kultūrinį subatvakari
balandžio 14 d. iš Washingtono atvyksta rašytojas Kazys Almenas ir skaitys paskaitąfc apie
Lietuvos —pilis. I
1
Subatvakaris bus, kaip ir
visuomet, Tautinės S-gos na-Į
muose So. Bostone. Pradžia i
7:30 vai. vak.
K. Almenas yra gerai lietuvių visuomenei žinomas
kelių istorinių romanų auto
rius.

Puslapis aštuntas

KELEIVIS, 50. BOSTON

Nr. 15,1973 m. balandžio 10'

Kreiptis

ALT Sandaros 7-tos kuopos nariams pranešama, kad
balandžio 15 d. (sekmadienįi šaukiamas nariu susirinkimas So. Bostono Lietuvių
*!
Piliečių d-jos patalpose. Susirinkimo ptadžia 2 vai. po
pietų.

telefonu

372-9537!

Balandžio G d. buvo pasi-Į
393 West Broadvvay,
John Petrus
kalbėjimas su Algimantu
So. Boston. Mass. 02127
13 Vernum Street,
Gureeku. Lietuviu BendruoTelefonas:
(617)
268-8764
Haverhill, Mass.
menė's Tvšininku Valstybės
(|epartamente. Tai pokalbis
įdomiomis Lietuvos laisvinimo temomis.
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE
Balandžio 13 d. progra
penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia
Valdyba
mos nebus.
Balandžio 20 d. bus transS. Santvaras savo kūrinius
i iuojamas koncertas iš Šv.
M
skaitė Rochestery
Petro lietuvių parapijos baž-j
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO
■>
nyčios.
Berklee
College
ofj
Pakmdžio 7 d. Iioehesterv.
— SKANI LIETUVIŠKA PICA
N.Y.. b.i\c poeto Stasio San-I Mus‘c simfo!>inis .'>'kestras
Mirė M. Ovirkiene
— VOKIŠKAS ALUS
t.aro kūivbos lakatas, kuJe'?
Balandžio 9 d. mirė Mari
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
riame , as autorius skaitė nimui Kačinskui, atliks A.j
ja Ovirkiene. bostoniečiams
— IJI.l t VISKAS MALONUS PATARNAVIMAS
savo eik i a š Sius. Vakarą Dvoržako ’Te Deum Lauda-į
gerai žinomo Jono Ovirkos1
— TRIJŲ’ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA
; ruošė Bochesterio kultūros mus“, ši speciali muzikos:
žmona. Pašarvota J. Lubino
programa
tęsis
visa
valan-!
klubas.
šeštadieniais ir sekmadieniais
koplyčioje. Laidojama ba
dą.
i
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.
landžio 12 (L. ketvirtadieni. L?r.
n J. Gimbutas
. .
z-.Balandžio 27 d. programa,
Lhicagoj
vra
skirta
supažindinti
su
!
LB apylinkės susirinkimas
. •
■ -,
... .
LIETUVIŠKI PIETŪS
f įTuamstmos Instituto pre- Encyklopedia Lituanica.
Balandžio 7 d. buvo meti- zidentas dr. Jurgis Gimbu(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.)
nis LB apylinkės susirinki- tas praeitą savaitgalį buvo
Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!
mas, kuriame dalyvavo apie! išvykęs į ('hieagą dalyvauti
40 asmenų. Patvirtinta 1972; pasitarime Mokslo ir kūry-j Paragink savo pažįstamus
S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ
metų apyskaita, išrinkta be-j bos svarstymų ruošos reika-Į išsirašyti Keleivį. Jo kainai
1
veik ta pati senoji valdyba. lu.
metams $7.00.

tas.

EXPRESS CORP.

Plotui StĮuare
Hardtvare Co.

WORCESTER, MASS.

yra vienintele oficiali jstai-i
ga YVorcestery, kuri siunčia
siuntimus tiesiog iš YVoices-'
terio į Lietu vą ir kitas Rusi į
jos valdomas sritis* Čia kai- .

ON S

oSTi

PER IŠTISUS MĖTIS VISIEMS KVALH ĮKLOTIEMS

l F ft D I N I S
OPTOM E i RISTAS
5 val vak ,
trecia dien nūs nepriimama i

447 BROADVVAY

South Itost.n. Maaa

H
<i

Dr. Amelia E. Rodd <į
!
r

S O.

Valandos:
Vedėjas PETRAS VIŠČINIS
nuo 10 ry+c> iki 6 vakaro
Trečia dieniais—u ždara
173 Arthur SI., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209
445 BR0ADWAY
j: SOUTH BOSTON, MASS. i
»***************************e***e**^»^^ ************* r**************************************************

fe
b
i:

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

BOS T O N

ir

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

Alyvos degikliai
Šiltas vanduo

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

Worce*ter, Mass. 01604

AND

Tet. 798-3347

TRAVEL INFORMATION

Tiesiai iš Worceslerio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vielinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairų vie.
tinęs gamybos ir importuotu
prekių iš kitų kraštų visai že
į
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už

sakytas prekes.

AM 1,430 KC

OPTOM ETRISTt

436-1204

alyva

Sekmadieniais 11-12 vaL

(RUDOKIUTĖ)

ŠUORE

ARBA

Ulimatic

Lietuvių Radijo
Valanda

/{(S

gamybos medžiagų ir kitų :£ Valandos:
daiktu, tinkamu Lietuvoje.
9.va/ rv\°

*2
jS
P

PILNAS PATARNAVIMAS

7 7 3 -4 9 4 9

Laisves Varpas

Telefonas: 698-8675

l)r. J. Pasukami#

.
.
. labai žemomis kainomis.
Vedėja B. Sviklienė

Tel. 332-2645

'►

Atlieku visus pataid.vmo. remon
to ir pro.iekta'imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir
biznio pastatų, pažai Jūsų reika
lavimą. įaukite visados iki 9 va
landų vaitam.

TEL. AN 8-2124

Čia galima gauti įvairiau | S
šių importuotų ir
vietinės i f

VELTUI

Įskaitant ir kasmetinį alyvos
degikliu (burner) remontą.

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

1

'' >> 321 Country Club Rd.
bNewton Ctatre, Mass. 02i59

49 Chureh Street
E. Milton, Mass.

Siuntiniai uueir.a greitai u

tvarkinga L

DALIŲ TARNYBOS PLANAS DABAR SIŪLOMAS

Tik dėl malonumo jutos patar
nauti, kaip naujiems alyvos šil
dymo klientams, mes duosime
jums veltui visokeriopą patarna
vimą. Įskaitant ir mūsų garsiąją
“Colden 1 latter" apsaugą.

* L- Urtj 1 E.JL.E.

Real Estate & Insurance

Carpenter & Builder

i. ALEKNA
628 KASI BROAOtVAI
SOL'i'H BOSiON, MASS.
lEl.Et
a AN 8-414#
.Mt ore Oažfti
Popieros Sienon,*
Stiklas Laagamt
»’(»- • 1« reik r»en»» namam
Reikmenys pJumheriama
V*»r čie

bama lielnviikai, paiarnauj

greita, u ųirn-ngar.

A J. NA flAK^Y

A. J. NAMAKSV

Peter Maksvytis

Atranku

Tel. SVV 8 2868

MCSŲ ’GOLDEN PLATTEK“

NAM Ų SAVININKAM

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
žmogaus — be ydos.
.

Už nosies ne tik jaučius
vedžioja.

jyr ****♦*♦******»#***#•■#**###********«

144 Miibury St.

NAMŲ SAVININKŲ

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

Senas parvirsta ir negir

COSMOS PARCELS

IEŠKOME

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

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
IS BOSTONO J LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus
kraštus
Pristatymas greitas ir
garantuotas

Prekės parduodamos nuže>
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti
rublių
certifikatus,
automobilius,
šaldytuvus ir pan.

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

*****♦♦e***♦***♦*****♦****«-*****************************************, J f
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South Boston Savings Bank

The Apothecary

ALFRED

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Trans-Atlantic Travel Service

M. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

ĮSTAIGA

Parduodame tiktai vaistus, iėpildome gydytojų rs

Skambinkite 268*2500

ceptus ir turime visus gatavus vatotus.

Jei reik vaistų — eikit j iktuvišky raistiny.

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

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

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharnt

882 a W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

•

Telefonas AN 8-6G20

ar juos pasikviesti išvėčius — geriau

TRAVEL SERVICE, čia visulėktuvų
bilietai (International and Domestic Air Tiekets)
išrašomi belaukiant — be jokio
papildomo mokesčio.

740 Gallivan Boulcvard, Dorchester, Mass. 02122

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v_ išsk^rv? Sveatadieniim lr sek*.

Skambinkite S25-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. rvto iki 12 vai. dienos.

H

M & T 01L
641 E Broadvvay

TiC. • ' 'i
I

Siunčiant pinigus ir siuntinius j Lietuvą ar perkant pre

kes tiems siuntin ams (skarytes, megztinius, įvairias
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

r

H

Globė Parcel Service,Ine.

už nemažesnius kaip §1,000 dviejų

1
So. Boston, Mass. 02127^ 1

melų įspėjime indėlius moka
(Iš tikrųjų los rūšies indėliai duoda

□
□
□
□

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

6.27'ž pelno)

Krosnies aptarnavimas
Automatinis ĮpiHmas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

už visus kilus indėlius moka

SI

%

Trans- Atlantic Trading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos:

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

Bankas veikia 109-tuosius melus.

Skambinkite

šeštadieniais

Šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

-..•j

JA '

,

*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fe

Telefonas: 268-8764

virš $274,000,000
Ar

8—12

393 West Broadvvay
So. Boston*Mae*. 02127

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

268 -4662; v

9__ 5

Kasdien

vę 1; >
j *****************

Visų skyrių vedėja

Aldona Adomonis

*******************

