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\launi kongresmanai

Arabų teroristų ginklai
kreipiami prieš Ameriką
Padegta amerikiečių

bendrovės alyvos

69-TIEJI METAI
Atskiro numerio kaina 20 centu

Prasideda nauja invazija
į Kambodiją

nori maištauti

JAV kongrese yra nema
žai atgyvenusių senienų.
Pav.. jame komisijų pirmi
ninkais tampa tik seniausi,j
Pietų Vietnamo daliniai peržengė Kambodijos sieną,
nors ir netinkami, nauji at-1
omą, kad gali iš kitos pusės įžengti ir Tailando ka
stovai kuri laiką negali is į Sakoma,
ti ibūnos piabilti. Prieš tas!
riuomenė, nes Kambodijoje komunistai jau visai priartėję
-enienas keliamas balsas
bet jis vis nustelbiamas.
piįe sostinės Phnom Penh.

rafinerija ,

Lebanone. Teroristų veiksmai gali labai išsiplėsti. JAV į
ir Izraelį arabai vadina vienu priešu su dviem galvom.

/Arabai jau seniai nežiūri dar labiau didina arabų Įtū
Dabar susiorganizavo net; »y
simpatingomis akimis ĮJAV, žimą. Net ir vakariečiams
Po prez. Nixono pasiunti| 31 demokrato grupė, kurios Į*’ IXOUUS I CUgiUSl
kurios, nors ir veda stambią palankūs arabu valstybių vai nio gen. Alexander Haig
i ardu Mezvinski, demokra-į
i ♦ i >„• _ •
alyvos prekybą su arabuĮ dai jau būgštauja, kad. lai
1 apsilankymo Pietų Vietnapališkė,
ka.i
!
f
kelionei
' tas iš Io\vo
valstybėmis, betgi viešai kui bėgant, gali ir jiems ne
’ me. Tailande ir komunistu
i jie nelauksią d\eju> ai tie-} prez. Ni.vonas pareiškė J suspaustoj Kambodijoje ga
ginkluoja ir diplomatiniais pavykti radikaliųjų arabų
Visiems * Keleivio' skaitytojams, platinto- jus metus, kol gaus teisę pit-j žurnalistams, kad jis numabūdais palaiko Izraeli. Iki sluoksnių ir teroristų sukont-1
Įima buvo laukti kokių nor:
reikšti savo nuomonę
šiol arabų teroristai savo roliuoti.
to aplankyti Europos valsty ryškesnių veiksmų, siekian
įams, rėmėjams ir bendradarbiams linki
ginklus netarpiškai priš abes. Pirmiausia jis pasima- čiu išgelbėti nuo komunistų
Tokios
padėties
akivaiz

merikiečius bene skaudžiau
‘tvsiąs su Prancūzijos prezi- užėmimo Kambodijos sosti
me linksmų ir malonių Velykų,
Brandtas laikosi
I lentų Pompidou, bet dar nę Phnom Penh. i kurią visi
siai buvo nukreipę Sudane, doje amerikiečių spaudoje
Keleivio’ leidėjai ir redakcija tvirtai
kur, kaip atsimename, buvo pasigirsta balsų, kad visa
I nesutarta kada ir kame.
žemės ir vandens keliai jau
JAV
Artimųjų
Rytų
politinė
nužudyti du JAV diplomati
1 buvo priešų atkirsti, o taip
Baltųjų rūmų
spaudos pat ižsaUo()ti ir dabartinę
Baigėsi V. Vokietijos so
niai atstovai. Bet pastaruoju linija esanti nuo pat pra
cialdemokratų partijos su sekretoriaus pavaduotojas gen. Lon Nol valdžią. Išaiš
metu Palestinos partizanų džios klaidinga. JAV, palai
kydamas
Izraeli,
iš
kurio
važiavimas, kuriame kancle \Varren sako. kad preziden- kėjo. kad tik amerikiečių
pyktis dar labiau Įkaito.
Nesugeba
užlopyti
Pravda
smarkiai
ris Willv Brandtas vėl per-1 tas aplankysiąs Britaniją, bombonešių parama negali
nieko negaunama, o reikia
i
,
j
>•
rinktas partijos pirmininku* Prancūziją ir V. Vokietiją. Kambodiją puolančių komu
Izraelio kariuomenės gru iam tik duoti milionus dole’
praranda
arabų
kraštui
!
puolė
kinus
nu.
104 balsais prieš 20 ir 4 su- į prieš tai pasimatęs su tų nistų sutramdyti, nors Mepei visai netikėtai užpuolus
: valstybių vadais.
net Lebanono sostinę- Beiru-.
alyvą,
jų
sim.patijas
ir
stuKongrese
vra
daug
geru Sąjungos įtekin
silaikius.
kong lApe
susisiekimą su
,
. .
.
. .
....
,
----------------------- Sovietų
Tų pasimatymų tikslus sostine ir pavyko atidaryti.
tą. nužudžius kelis arabų mia juos į sonetų glebi. De- j ekonomistu ir teisininku .bet giausias laikraštis Pravda
partizanų vadus ir sunaiki- ja. tokie balsai dar reti ir jie
- vis nesugeba
‘
...............
*- to-, labai smarkiai puolė Kinijos
Jo pavaduotoju perrink laikas dar nepaskirtas.
išleisti
Kambodijos gynimui rei
nūs partizanų stovykla, pa- pavėluoti, tad vargiai jie tu kio mokesčių Įstatymo, pro j vadovus, vadindama juos tas Schmidtas. kuris laiko
kia žemyno jėgų, o pačių
sklido gandas, kad tei buvę. rėš kokios Įtakos JAV už ____
kurio ______
skyles ______
neišlįstų sausi tarptautiniais neramumų kė mas Brandto Įpėdiniu. Ant-ji ilnįuįe mirė Zymį
kambodiečių pajėgos yra
Įvykdyta su amerikiečių pa-i vienio politikai, kone besą-j ne( iabai turtingi asmenys,
lėjais ir girdama JAV-bes ruoju pavaduotoju išrinktas
per silpnos. Amerikiečių ka
rama. Nors tuos gandus JA\ i lyginiai palaikančiai Izraeli.
Pavyzdžiui. 1971 metais už tai, kad šios plečiančio? Kuehnas
\operos solistė
riuomenės ten jau nenuveši.
griežčiausiai neigė, bet ara.
.
Į net 276 asmenys, uždirbę bendradarbiavimą su SovieBalandžio 7 d. Vilniuje Bet. atrodo, rasta kita išei
Į Brandtas smarkiai pasisa
bai tiem paneigimam neno-j ^UUniai SUSirgo JTIUZ.• ne mažiau kaip po $100.000. tų S-ga.
viena Įžymiųjų
Vil- tis: i Kambodiją pradėjo
kė prieš kai kuriu jaunuju, mirė
.
.
rėjo ir nenori tikėti. Tad jie į
.
I federaliniu mokesčiu nemoradikalų siūlymus,' suvažial
solisčių Elena žygiuoti Pietų Vietnamo dapasirvžo amenKieciams
amerikiečiams aisiatsi-!. Zenonas xNomeika
pasiryžo
» wiw mu
J kėįo nė cento.
,
Kinijos politika esanti priĮ liniai.
kerŠintL
I Ga'ome liūdna žinia, kad Į Konizl.p,manai
.„„phpf„ ‘ s"nkt.a .
Kinai vilnas pareiškė tvirtų para-p nulakina, 4s m. amžiaus. ,
mą kanclerio vidaus ir už-, jj
Žinoma, toks Karo veiks
Ir -tai nraeita savaite asusirgo Rochestery. I
"eiamumus sienio politikai. V. Vokieti-! 2944*'yra gimusi Brianske.
m. su tėvais atsikėlė
mų išsiplėtimas Indokinijoje
rabų teroristų dalinys, vadi-|N-Y., gyvenas muzikas, j jie
i; nebūtų palinkę
--- ginti
- - tur-, Azijoje ir trūktą sovietų-ja-j J?
toliau palaikys tamp-. Vilniu, -ia baigė konserva; tik po nepilnų trijų mėnesių
virtuozas Zenonas tingųjų reikalus.
......c ’Lebanono »„vAKti
namoji
revoliu-į■ varge
'a!
> POnu susipratimą.
! nūs lysius su JA V, nes tai j tori -ą‘ irnuo 1952 m. daina. nuo taikos sutarties pasira
cinė sargvba“, užpuolė ame-i Nomeika. Jis yra suparalvreikahnga ir Vokietijos V', vo Vilniaus operoje,
šymo yra rizikingas. Ypač,
aplamai Europos saugumui. 1
R«h^erio°H)knta«ed}tasl Didėja savižudžių
Bilioninė
prekyba
kad pačiame Pietų Vietna
sancią 29 mylios Į pietus! nocnesieno ligoninėje
Tą faktą Brandtas ypatingai} jį buvo apdOVanota res- me stovi stiprios komunistų
nabrėžė.
nuo Lebanono sostinės Bei-, Z. Nomeika guli ligoninėj skaičius
! su Sovietų S-ga
įpublikine premija buvo su jėgos. Bet. matyt, kitos išei
luto. Jie nužudė rafinerijosi jau antra savaitė, bet sveikeiktas liaudies artistės var- ties nebuvo Kambodijai išTyrimų duomenys rodo,į Milžiniška Occidental Pet-i.ę
«
•
sargus, kulkosvaidžių ugni-; kata dar negerėja,
jdas. Čiudakova buvo labai J gelbėti.
kad per paskutiniuosius 251 rolium bendrovė pasirašė * L 'l U"1 lu
mi ir sprogmenimis padegė!
; gerai išmokusi lietuvių kalmetus savižudysčių skaičius sutarti su Sovietų S-ga. Ji)
tlTimus 1 ba ir dainavo be akcento.
aivos tankus ir apgadino ra- Milionai nuostolių
Pietų Vietnamas aiškina,
labai pakilo.-ka
dkitais
meduos
per
20
metų
Sovietų
'
I^KiaUiyU
(llimUS
fineriją. Sudege apie 30.000:
kael tai daroma Vietnamo
Pi
tais 70-80 tūkstančių jau- S-gai dirbtinėms trąšoms
ms ga-j
Prez. Nixonas iki šiol lygi Palaidota balandžio 10 d.• apsaugai, nes komunistai
statinių benzino ir padaryta ;rfe/ potvynio
asinas ! įr dengia vadinamąją Wa-j Antakalnio kapinėse.
karo veiks mų nesustabdę ir
nuolių tarp 15 ir 24 metų j minti pagrindinei ma
šimtai tūkstančių doleriu
Mississippi
upė
dažnai
megins žudytis įp 3,500- ir chemines medžiagas 4Hei*gate aferą— užpuolimą!
nuostolių
puola pietiečius iš Kambodi
i patvinsta, bet šiemet potvy- • 4.000 nusižudys.
(dirbtinių trą-u kombinatam ; demokratu būstinės. Prieš joj
jos. Tai tiesa, bet. aišku, tu
Kai kurie arabų partizanu 1 nis Xra toks, kokio nebuvo
į ir vamzdžius skystam amo- tokią laikyseną pasisakė net j: Vyskupai prieš
rimas galvoje ir visos Kam
Manoma, kad savižudžių' niakui Įuostus nutekėti. Su- buv. kandidatas i preziden-!
vadai bando ši rafinerfjos-por 37 metus.
bodijos likimas.
arkivyskupą
užpuolimą primesti irgi Iz-1
Vanduo užliejo 2.6 mį]. į skaičius kyla dėl narkotikų tarties objektas sieks net 8 tus sgn. Goldvvateris
I
’ ’bilionus dolerių.
’ ’ '■
Mainais*.
I Trys Kipro vyskupai atė-l
Gen. Nol nuverstas byvęs
raeliuią bet toji Lebanono.akru žemės, nuostoliai ver-' Yartojimo padidėjimo.
sovie‘ai teik< Amerikai ivaiBaltųjų rūmų patarėja!jį a,.Į<ivvskupo Makariosj Kambodijos valdovas prinrevoliucinė sargyba“ pilsi- į tinami $100 milionų.
rias savo krašto žalįavas.
į Anne Armstrong. kuri yra kunįgVstę ir laiko ji papras-' cas Sihanouk savo kalboje
pažįsta, kad ji tai padariusi.;
Anglijoje
laimi
Į tarpininkė taip Baltųjų ru- tu eiliniu piliečiu Michael Į paskelbė, kat gen. Hai g eAmerikiečių bendrovės ra-1 įfjį^ komunistas
finenjos užpuolimas laiko- j
i mų ir respublikonų centro Mouskos dėl to, kad jis ne-Į sąs susitaręs ir su Tailandu,
J
ar
kiečiai
komiteto, taip pat pareiškė atsisako būti ir K pro prezi- kad ii- tas pasiųstų savo ka
mas tik pradžia platesnio j/„„ag Gaška
Darbo
partija laimėjo
L’ž kvšiu ėmimą patrauk- sutinkanti su Goldvvateriu,! dentu.
riuomenę i Kambodiją.
masto teroro veiksmų prieš į
Londono
tarvboje
dauguma.
;
f
"
s
Oueens
(New^
ka
j
Watergate
bvla
kenkia
.
(
amerikiečių Įstaigas ne tikį
Balandžio 6 d. Vilniuje
............................................................
Makar.os jų neklauso J
Kaip toIiau tie įvvkiai su.
Yoi-ko) prokuroras MackelI.respublikonu partijai ir kadi
arabu kraštuose, bet ir ki mne žymus komunistas Ig-j 0 taip pat ir keliuose kituose'
’r ^ar pora asme- reikia visus dūmus išsklai- nes; sako’ ne Jle’ bet Y.1*1? į-J siklostys, dar sunku pasakytur. o taip pat ir prieš JAV nas Gaška. 81 m. amžiaus.' didmiesčiuose. Londone jiei ’°
vyskupų taiyba tegalinti tą|ti bet aiAku. ka(j pasira yta
diplomatus bei kitus paski- ėjęs llabai aukštas pareigas daugumos buvo netekę prieš nM- MackelI žinioje dirbo 80 dvti iki <ralo.
j klausima spręsti.
j taikos sutartis karo pabūklų
’ nea-i1 partijojje ir apie -10a metų
* !j 6- metus.
prokuroro padėjėjų.
rus asmenis.. Tą arabų
pykantą. nukreipta prieš a-j buvęs vadinamuoju Lietu-;
Lietu-j
i
* * *
j
nenut^f'^- kad
v ,
«, ,. ... . ,. . J k ūpai laikomi Kipro prijun-, komunįstaį įr toliau veržiamerikiečius. ypač kursto a- • vos užsienio reikalų minist-! Savivaldybių linkimai pa-;
Londono aerodrome vie...
1,
YakarV Vokietijoje dirba
prie Gracijos šalinin-įsi o amerikiečiu bombardarabu radikalu spauda, kuri i ru. Buvo apdovanotas Įvai-Įrodė, kad nepasitenkinimas
, ...
nas banditas pagrobė sunk- apie Z su puse miliono uzsie-11...; .
viniai nesiliauna.
-• * . *
.
j u- • i
j
•
iKak JAV ir Izraeli vadina vienu i riausiais ordinais.
konservatorių valdžia dide-1

į

i

kuriuo buvo atvežtas mečių darbininkų, daugiau-'

ir tuo pačiu priešu, tiktai tu-i
I. Gaška kilęs iš Diržių. Uadeim’^tu ir olatinos krovi- šia turkų, graikų, jugoslavų.
rinčių dvi galvas.
j Pakiuojo rajono
į ________ ===== ny» $1.2 miliono vertės. . . Dabar labiau susirūpinta jų
šiuo metu jt Saugumo
Taryboje nagrinėjamas Le-’
banono skundas prieš lzra.-\
eli dėl Beiruto užpuolimo.!
Arabų atstovai ir Sovietų!
Sąjungą reikalauja pašalin-,
ti Izraeli iš Jungtinių Tautų.!
Žinoma, tokiam nutarimui j
JA\' priešinasi ir. reikalui
esant, ji vetuos. Tas faktas'

tornadai siautė

_. !

drebėjo

• • •

/P

ŽUVO

Daugiausia dėl to kenčia
civiliniai gyventojai, šiuo
gyvenimo sąlygų
pagerini
metu jie tūkstančiais bėga
M keleiviai
mu.
iš Kambodijos i Pietų Viet
Šveicarijoje sudužo Brita- namą, gelbėdamiesi nuo su* *
n
*•
11 i- jj i nijos lėktuvas, kuriuo skri,
,
...
.
stiprėjusiu bombardavimu ir
Liaug rūpesčio kkelia
•-• ... .
.
do 144 asmenys. Is jų J6 zu- kjtŲ karo veįksmu. paug

...
......
|
Neseniai mirusio dailinin-i
...
.
žeme. Stiprus žemes drebeji-'.
„
i
•
Pablo i icasso p&likti jo
mas nesen.ai buvo ir Costa .
- . . .
i
• i
i - • ’
e*. . ,
•
j turėti kitu dailininku kuri-1
Kicoj, kuris padare nemaža
. .
..
.
......
1
mai velionies įpėdiniu buvo de;aitis benzino trukumas,
Praeitą sekmadieni TexaIV*
! atiduoti garsiajam Louvre į nes ir jo pareikalavimas vis '°*
! žūsta, daug sužeistu, o dar
siautė dvĮ sūkurinės audBeveik 100 keleivių buvo daugiau visiškai išbadėjumuziejui. Šių darbų vertė didėja. Bet paaiškėjo ir to
ros- praėjusios pusės mylios i
taku. Dėl jų žuvo 7 asmenys
Norvegai išvarė sovietų fain pat skaičiuojama milio- geroji pusė: dėl to trūkumo moterys. kurios skrido Į Ba- siu. nes tokiose sąlygose no
miambasados
sekretorių, kuris nais dolerių, kaip ir Picasso mažėja nelaimingų atsitiki- belio paroda šio to nusipirk-į spėjama jų globa
pasirū’’’ '^vo padaryta apie o
ti.
' pinti.
buvo sučiuptas bešnipinėjąs. kūriniai.
į mų skaičius.
lionai dolerių nuostolio.

T£xase

Nikaragvoj

vėl

Puslapis antrai

x i.

rrtzryiS, so. boston

Galima-negalima-negalima-galima

Vliko sąmata tik $44,000

Kiekviena valdžia yi.. ...įkusi pretenduoti i neklai-i
dingumą. kiekviena iš savo pavaldinių reikalauja besą- j
lyginio paklusnumo, kad visa. kas jos "pasakyta-parašy-1
ta“, būtų tautos ir padaryta. Atseit, tvirtoje santvarkoje
turis viešpatauti vadinamasis "susiklausymas“, nors daž
nu atveju tai tėra tiktai valdžios klausymas, privengiant
gresiančios bausmės.

16, 1973 m. balandžio 17

i Apgavo tris
redaktorius

Atseit, viso mūsų "bendravimo su kraštu“ patriotiKovo 30 d. New Yorke i- nius rašinius visuomeniniai i
’LITERATŪROS IR MENO*
vyko
Vyriausio Lietuvos Iš- politiniais klausimais.
nio elgesio ar moralės vertę nusprendžia faktas, ar tu tai
darai slaptai, ar viešai. Jeigu slaptai, tai viekas galima. į laisvinimo Komiteto TaryVicepirmininkas Juozas
SUMANUS POKŠTAS
jeigu viešai.— negalima.
1t bos
— Jposėdis.
-------- --Buvo
---- Jpatvirtin--- ------ Audėnas Xpainformavo apie!
.
I tas vasario 23 d. Tarybos po- Romo Kalantos savaitę, kuMinėtas Vilniuje leidžia
’
tautinės
'
s
^
(
^i°
protokolas,
išklausyri
paskelbta
gegužės
14-21
mas žurnalas jau ne pirmąjį
Kažin, ar nereikėtų mūsų veiksniams šios
d.
I
tai
žmonės
atkreipę
tas
Vliko
Valdybos
informa

a” kartą iškrečia sumanų balan
dorovės“ atžvilgiu persvarstyti savo neklaidingumą? Ar
vo dėmesį, nes jau gausiai džio 1 dienos pokštą. Tokį
cinis
pranešimas
ir
priimta
nederėtų geriems tautiečiams padėti ant karštos galvos
pradėję ateiti pageidavimai
Atrodo, kad panašių polėkių yra ir mūsų visuomenės po truputį ledo. kad jie. vykdydami valdžios "patvarky- 1973 m. sąmata $44,425 su įsigyti Kalantos paveikslą jis iškirto ir riemet.
mos.
išeiviškoji valdžia, kokiais tik vardais ar didžiosiomis rai- ‘ mus,“ visiškai nenusiardytų apikaklių ir nenusirautų pasj tik už vieną dolerį.
Jo kovo 31 d. laidoje bu
dėmis ji besivadintų. Ji taip pat pretenduoja i neklaidin-i kurinių plaukų — vienintelio dar iš Lietuvos likusio suveValdybos pirmininkas dr. •
vo išspausdintas Romo Sa
gumą ir reikalauja iš mūsų paklusnumo, autoritetingai iš; nyro?
J. K. Valiūnas painformavo' Sąmatos komisijos pirmi- dausko neva reportažas iš
anksto ir kone visam laikui pasakydama, kas mums daryti!
Tarybą apie savo buvimą ninkas Juozas Pažemėnas Anykščių, pavadintas "Pun
galima ir ko nega 1 i m a.
Mes nesiūlome santykiuose su Lietuva principo: Europoje. Vasario 20 d. Vii- ■ pateikė 1973 m. Vliko sąma- tuko laukia kelionė“. Jame
viskas, galima. Bet ar mes jau nesielgiame pa ko pirmininkas dr. Valiūnas tos projektą svarstymui, rašoma, kad Puntuką ren
Nors ir nemalonu kalbėti, bet šitieji mūsų valdžių našiai į aną anekdotišką žydeli, kuriam per šabasą važiuo- drauge su Estijos atstovu pradžioje bendrais bruožais giamasi perkelti į kitą vie
“galima“ ir "negalima“ prisakymai, jų logika ir vykdy-; ti negalima, bet, pasikišus po sėdyne butelį vandens, tuo Madride turėjo oficialų pa- supažindindamas su sąmamas praktikoje eilini senoviško proto tautietį vis dėlto i pačiu vienarkliu vežimu iš Kauno į Jonavą "plaukti“ gali- simatymą su Ispanijos už-i tos apimamais dalykais ir e- tą. Rašinys tai)) parašytas,
sienio reikalų ministerijos ■ ventualiomis pajamomis,
kad iš pirmo žvilgsnio atro
kartais gerokai stebina. O jau ypač, kai tik susiduriama ma?
aukštu
pareigūnu.
Pasikali
do, lyg čia rimtai informuo
su tuo nelaiminguoju "bendravimo su kraštu“ klausimu,
bėjimas buvęs labai nuošir-į Vliko finansų reikalams jama apie tikra dalyką, bet
kuris jau yra apramstytas begale žodis žodžiui prieštarau
Ar kaliais ir mes ne 'jojame į "Žalgirio mūšį“, apsi dus ir užtrukęs daugiau kaip vicepirmininkas Aleksandjančių įsakymų, patvarkymų, patarimų ir net grasinimų, žergę tiktai butelį prėsko vandenėlio, kuris garsiai ska Į pusantros valandos. Pagrin- ras Vakselis papildė Paže- atidžiau perskaitęs supranti,
jog tai yra tik balandžio 1 d.
landuojami?
galinčių sudrumsti ir valdžiai nuolankią galvą.
įdinė pasikalbėjimo tema bu-j meno pasisakymus. Bendrai pokštas.
vusi numatomoji Europos* dėl sąmatos pasisakius ir keNa, prisiminkime tik keletą ryškesnių pavyzdžių.
Saugumo ir Bendradarbia-' liems posėdžio dalyviams, Tam pranešimui apie Pun
vimo konferencija, kurios sąmata buvo svarstoma pa- tuko kelionę į kitą vietą pa
Va, net Elta mus kartais painformuoja apie vieną i
< paiuošiamieji darbai jau gal atskiras pozicijas.
tikėjo ne vienas Literatūros
kitą okupuotos Lietuvos rašytoją, patriotinė spauda nu- ■
; nuo pernai metų svaidomi
ir Meno žurnalo skaitytojas.
pasakoja knygos turinį, patalpina recenziją, kurioje tas
'
Helsinky.
i
Bendriems
Vliko
darbu
Ant tos meškerės užkibo ir
(19b3 m. kovo mėn. — 1972 m. gegužės 14 d.)
; reikalams — patalpos nuo- Draugo redaktorius B. K..
ar kitas veikalas net teigiamai įvertinamas. Vadinasi,— i
"Aš mirštu dėl Lietuvos laisvės4
Iš tebesvarstomų paruo-įmai, raštinės reikmenims. Į balandžio 5 d. pirmame pustai yra galima.
šiamuiu
darbu jau paaiškė-į atlyginimams už darbą, ke- lapv net pusantros skilties
» Žiupsnelis žinių apie didvyrį, kurį pagerbsime jo savaitėj
i ie, kad Ispanija ir Airija jo-j lionėms ir nenumatytoms iš- prirašęs, kad "okupantai no
Bet pabandžius tokį veikalą kur nors viešai paskaity- Į
gegužės
14-21
d.
j
kiu būdu nesutiksiančios pri-į laidoms — paskirta $9,200. ri perkelti Anykščiu Puntuti ar kitą suvaidinti, tuoj gali susilaukti iš tos pačios spau- j
Į pažinti dabartiniu Europos Leidiniams — Eltos biulete-1 ką“, o Naujienų redaktorius
dos ar kurių "organų" atitinkamos "moralinės reakcijos“, į
ir paaiškėtų, kad tai negalima. Negalima dėl to, kad tai.
Kai 1979 m gegužės 14 i valstvbių siem? teisėtomis ir • niams lietuviu, anglų, italų, j — apie tai balandžio 7 d.
‘ Pastoviomis: Ispanija dėl ispanų, prancūzų ir vokiečių net ilgą vedamąjį išdrožė...
daroma "viešai“, nors visi viešai žinome, kad iškiliausių •
dieno
, r
, 01Gibraltaro, o Airija dėl Šiau-; kalbomis bei knygoms —pa-i
čionykščių tautiečių lentynos pilnos okup. Lietuvos knygų.
sodP heosnose skęs-1
Ai,.jos
Į skirta <517,325. Keturiose ra-'
Nesuprato L. ir M. redaktantį Romą Kalantą gailės-J
■ d i jo stotyse lietuviškoms cijos pokšto ir Vilnies reJau visi žinome, kad okup. Lietuvos vokalistų ir
tingas praeivis bandė gelbėti
. . įj Ne be to. Vakarų Europos, programoms transliuoji i o- daktorius S. J. Jokubka. bet
nuo neišvengiamos ml „T5! valstybės esančios užėmu- kupuotą Lietuva ir Sibiro jis turėjo progos balandžio
instrumentalistų muzikos iš plokštelių ir per radiją klau-.
jis gynėsi ir šaukė:
syti galima, nes tas plokšteles perspausdina net patrioti
As>' sios gana aiškią linija prieš, lietuviams paskirta $10,300. 10 d. laidoje įgelti Draugo
mirštu
dėl
Lietuvos
laisvės
4 * • Sovietu Sąjungos užmačias, i Ypatingiems reikalams—P. redaktoriui, kad tas rimtai
nės organizacijos ir daro iš to biznį ir jas groja patrioti
„ . . D
.
laigi, Komas, apsipildamas
g g jr p konferencija, ir A. Bražinsku bylai vesti rašė apie Puntuko perkeliniai radijai. Bet tas plokšteles įdainavusių gyvų daini
benzinu
ir
padegdama;
benzinu
ir
padegdamas
sa!
at?totų
Taikos konferencija, j paskirta $6.000. Tautos Fon- ma.
ninkų klausytis salėje negalima.
į

Romas Kalanta

Vi
ve turėjo visai aiškų tikslą:; kurios
•znfi ugnyje, .l/nrl # or
Izvmrtrii
žūti
^į
eiptą I! . .

nes;(io ,ėšoms k
t; . af|mi_
_
svaretvti daugiau nistruoti paskirta $1.000.

1

vj

.

»

•

Pokšto sumanvtojai su
pasaulio dėmėsi į Lietuvos/ *
manytojai turės gardaus juoT .................. sudėtingi ir sovietams visai
pavergimą. Jo didžioj, gy-(
,ankūs klausimai,
Posėdžiui
pirmininkavo ko. sužinoję, kad jiems pavybes auka nebuvo veltui: į 1
Jonas Giedraitis— Lietuvos vvko net amerikonus apgau
jo pavyzdžiu bandė pasekti
Iš įvairių pasikalbėjimų Ūkininku S-eos atstovas, ti.
, ...
.....
.............
... . Europo je (Ispanijoje, Pran- sekretoriavo Bromus Bieliu
kiti, o tūkstančiai jaunuolių išdrįso išeiti i gatves ir viešai į cūzjjoje> Vokietijoje, švei- kas — Lietuviu Rezistenci
Balandžio 7 d. L. ir M. lai
sušukti: "Laisvės Lietuvai“, gi žinioj apie šiuos Kauno j cai jjoje) dr. J. K. Valiūnui nės Santarvės atstovas.
doje tas juokas šitais patiks
įvykius plačiai nuskambėjo per visą pasaulį ir visiems pri- ! susidaręs įspūdis, kad ten.
linamas:
(E)
minė tebesitęsiančią sovietinę Lietuvos okupaciją.
Europoje, Pabaltijo valsty
"Taigi — ar Puntuko lau
bių klausimus geriausiai su
SOVIETAI MOKA
Čia nė neminėsime visokių "galima ir negalima44 vaRomas Kalanta, gimęs 1953 m., gyveno su tėvais prantančios
kia kelionė?
Ispanija ir
DERĖTIS
žinėjimų į Lietuvą ir susitikimų ar pasikalbėjimų su i'š ’ Kaune, Vilijampojėje. dienomis dirbo, vakarais lankė į Prancūzija. Kiti posėdžio
Šią problemą, iškeltą R.
tenai atvykusiais, neštai jau nusibodusios problemos. Žy- vidurinės mokyklos vienuoliktąją klasę.. Nors ir plikiau-; dalyviai prileidžia, kad iš
Dabar paaiškėjo, kad So i Sadausko reportaže balan
miai įdomesnis yra pats naujausias įvykis.
» sė komjaunimui, bet mokykloje nevengė pasiginčyti su Į Europos valstybių Pabalti jo vietų Sąjunga užbaigė savo
; mokytojais Lietuvos istorijos, marksizmo ir ateizmo klau- : reikalus geriau ginsiančios, j<arjnju jėgiT stiprinimą Rv- džio pirmosios išvakarėse,
iš įvairių pusių, įvairiais as
Antai, Chicagoje gegužė? mėn. 6 d. privačia ini-! simais. Mėgo vargonų muziką, lankydavosi katedroje, • Didž. Britanija ir Olandija. _ tl? Europatsiųsdama* i pektais apsvarstė LM skai
ciatyva buvo suruošta okup. Lietuvos dailininkų grafikos į piešdavo kryžius ir koplytstulpius. Savo didžiajam žygiui i
. . . .
. J Rytų Vokietiją, Lenkiją, tytojai. Redakcija gavo ne
paroda. Rengėjam, tur būt, pasivaideno, kad tokią paro-' Romas rengėsi sąmoningai.
ifępb'mjninkas. Jurgis; Čekoslovakiją 1.200 naujų
dą rengti galima, nes apie įvairius Lietuvos dailininkus ir į
.
w
aaitis. ai. mai ėjęs pnmi- įanj.lj Tuo būdu Sovietų maža laiškų, kuriuose griež
jų kūiybą nevaržomai rašomi mūsų spaudoje straipsniai, J
Kai tik Romas Kalanta iš miesto sodo buvo nuvežtas J111?
in ol.Tna\°’i S-ga su jos globoje esančio- tai ir argumentuotai pasisa
dedamos jų darbų reprodukcijos, tie paveikslai mūsų pat-1 i ligoninę, kur po 12 valandų mirė, nerimas apėmė Kauną kaip Valdyba yra nurista-, mis valstybėmis Centro Eu- koma prieš Puntuko perkė
čiusi turėti dauigau ryšio su ! ropos ruože turėg 17>200 limą į Skuodą, rimtai kriti
riotinės spaudos puslapiuose tyli. nevaro jokios agitacijos, Būriai kauniečių rinkosi į miesto sodą, nešė gėles į Romo jaunimu, kad jis būtų geriau , tanku tris kartug daugiau kuojamos reportažo auto
o, be to. ir pora mūsų dailininkų Vilniuje surengė savo susideginimo vietą. Minios lankė jo karstą Panerių gat paruošiamas Lietuvos laisvi-, negu Nato valstybės,
riaus vaizduotėje sudarytos
kūrinių parodas ir tuo žygiu nei ten. nei čia valdžių nenu- Į vėje. Vilijampolėje, kur jis buvo pašarvotas jo tėvų na nimo darbui tolimesnei atei-■
"komisijos44 išvados. Deja,
muose.
čiai. Tuo reikalu būsią siū-j . leno.]e derimasi dėl ka- redakcija nesulaukė pačių
veilė bei savo principų neišdavė.
loma vasaros stovyklose,11U0rnenės sumažinimo. Jei "komisijos“ narių žodžio—
Gegužės
18
d.
milicija
karstą
su
palaikais
dviem
va

ruošti simpoziumus, suorga- bus susitarta jas mažinti, jie, matyt, iškart perkando
Bet pasirodo. į okup. Lietuvos dailininkų paveikslų
originalus žiūrėti lygiai taip pat negalima, kaip ir į gyvus landom anksčiau, nei buvo skelbta, išvežė ir palaidojo nizuoti kilnojamus knygyne-įtai* ne kitaip, kaip lygiu pro- balandinio reportažo keva
dainininkus! Chicagos Lietuvių Taiybos ir LB apylinkės Ramainių kapinėse., nes bijojo, kad laike laidotuvių neį lius. kad jaunimas susipa-į^ntu abiejuose, blokuose,
lą. Jų nuomonę, tur būt. iš
aplinkraštyje tuo reikalu aiškiai pasakyta ir kodėl nega vyktų demonstracijų. Tačiau tai įtampą dar padidino. žintų su Vliko leidiniais ir - kadangi sovietų kariuo- sakė
vienas skaitytojas
>ra kartus daugiau,
| Minios žmonių žygiavo iš Viiiampolės, kur buvo susirinkę pasaulio spauda, rašančia alima :
trumpame
laiškelyje: "Ko
1 laidotuvėms, ir iš kitur į miesto sodą. čia keletas jau pie Lietuvą. Be to. visuome- tai.n^ nP?r Pus£ sumažinus
ninei jaunimo minčiai vvstv-1 a
karo pajėgas., dėl i Skuo dą? Arne geriau
"Nesvarbu, kokiais keliais paveikslai gauti, nežiū nuolių miniai kalbėjo apie Kalantos mirties prasmę ir Lie ti aiškinamasi su Lietuvių ^oxieĮai
tiek turės žymiai atridenti jį (Puntuką) prie
rint kad ir iš privačių rankų, bet viešoje vietoje jie tam tuvos laisvę. Eisenose ir sodelyje skambėjo šūkiai: Romas Bendruomene dėl visuome- j daugiau.
"Literatūros ir meno44 redak
pa maskviškės propagandos įrankiu, panašiai, kaip oku 1 žuvo dėl Lietuvos laisvės“, "Laisvės Lietuvai“ ir kiti. Mi nės mokslo dėstymo šeštaJie sugeba ir derėdamiesi cijos durų? Jeigu redakcijos
panto aprobuotos literatūros viešas parodymas...“
licija nepajėgė minios išsklaidyti, nors naudojo jėgą. De dieninėse ir kitose lituanis-i vakariečius apgauti, iš ankš vyrai tokie pat stiprūs, kaip
monstracijos užsitęsė iki vėlyvos nakties. Yra žinių, kad, tinėse mokyklose. Esą, pra- to tam atitinkamai pasiruoš- ir ršmoningi, tai padaryti
Mes nematėme, kas toje grafikoje vaizduojama, bet mimai susirinkus ties Įgulos bažnyčia, jos bokšte buvo iš vei-stu skelbti ir konkursi- darni.
būtu visiškai nesunku... Tad
labai abejojame, kad parodos rengėjai būtų iškabinę kelta Lietuvos trispalvė, o gatvėje nuskambėjo Lietuvos
geriau į Vilnių!44
Lenino ar Antano Sniečkaus portretą su plaktuko ir himnas.
Dėkojame už pasitikėjimą
pjautuvo aureole aplink galvas. Na. vis tiek negalima!
Pavergtos lietuvių tautos laisvės troškimas prasiver ir toki aukšta mūsų redakci
Minėtas aplinkraštis dar pabrėžia, kad šiuo atveju rei
Sekančią, gegužės 19 d., vėl gatves užpildė tūkstan žė tragiška, bet ir heroiška Romo Kalantos gyvybės auka
jos balandinio juoko į verti
kia stipriai reaguoti prieš "iš anapus ateinančią melagingą tinė jaunimo minia. Buvo atvykusių iš Latvijos. Estijos ir
ir po to išsiskleidė marinių demonstracijii forma. Okupan- nimą. Na, o į Vilnių Puntupropagandą“. Gerai, prieš melagingą propagandą mes kitur. Ir tik atvykus gausiems kariuomenės daliniams, de
tu pastangos suniekinti Kalanta ir patriotiniu demonstra.
visada stipriai reaguojame, bet dar nežinome, kas tuose monstracijos buvo užslopintos. Gatvėse ėjo didelės muš- ciju dalyvius nieko neįtikino. ‘
'
Įko negabensime todėl, kad
*
(gan daug skaitytoju labai arpaveiksuose melagingai nupiešta. Argi Lietuvoje nėra nei tvnės su milicija ir kariuomene. Buvo suimta per 200 detokių grafikų, nei tokio popieriaus ir nei dažų, kuriuos čia j monstrantų. buvo daug sunkiai sužeistų.
Romas Kalanta savo heroišku žygiu atsistojo greta I J-jum^ntuotai į’ode tokių kemums melagingai rodo?
|
Pilėnų gynėjų, pirmųjų savanorių ir nepamirštamų parti-■ lonilJ
prasmis urną.
I
1972 m. rugsėjo 25 — spalio 3 d. septynis suimtuozanų. Jo vardas liks Lietuvos istorijoje visiems laikams.
Taigi iki sekančios balanŽinoma. kaip ir kitais atvejais, ir į tuos grafikos kū- rius jaunuolius (17-25 m.) demonstrantus Vilniaus teis- kaip aukščiausio pasiaukojimo tėvynei skaidrus pavyzdys. Jžio 1-sios! Ačiū už dėmerinius, užsidangsčius Jangus ir užsidegus žiburį, slaptai mas nubaudė nuo 1-nerių iki 3-jų metų kalėjimo bausmė(ELTA)
'*• —baigia laikraštis.
žiūrėti galima...
mis. Kiek vėliau vieną nubaudė 10-čiai metų.

O štai San Franeico amerikiečių simfoninis orkest
ras gastroliuodamas ruošiasi užsukti ir į Vilnių. Tai turė
tų būti negalima. Bet mūsų veiksniai išsiaiškino, kad
tiems orkestrantams būsią pasakyta, jog Lietuva yra so-;
vietų okupuota ir JAV tos okupacijos nepripažįsta, —
taigi koncertuoti bus gali ... Tuo tarpu mūsų muzikams,
kurie taip pat žino, kad Lietuva okupuota ir tos okupa
cijos jie patys nepripažįsta. Lietuvoje savo meną rodyti
negalima, jeigu ten būtų ir kviečiami.
Į
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas
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KANADOS NAUJIENOS
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KAS NIEKO NEVEIKIA.

TO NIEKAS NEREIKIA.

'A

Sveikinimas Velykų proga

Linksmų ir maloniu Velykų nuoširdžiai linkiu savu ii I

KODĖL LIETUVIAI

į

Nebetoli ir Velykos, todėl
noriu pasveikinti ir palinkė
molinai Adelei, tėvui Vincui ir seserinis Danutei ir
ję , ti malonių Velykų ir sveika
Onutei. gy venanliems Floridoje.
tos visam Keleivio štabui,
Alfredas .1. Morkvėnas
seniem
bičiuliam, dabar
Floridoj gyvenantiems Ke, leivio skaitytojams Leonui
Stasiuliui su žmonele. Juo-

MONTREAL, QUE.

I

NEGAVO?

!

"Litas4“ turėjo $12,500

pelno
Kanadoje leidžiamų "Tė
6?
viškės Žiburių“ balandžio 5
d. laidoje yra net 4 puslapių
"Lito“ bankelio nariu mepriedas, kuriame išspausdin- tinis susirinkimas buvo ko
tus ištraukos iš premjero vo 24 d.
Trudeau pranešimo parla-1
mentui apie Kanados vy-'
Bankelio vedėjas P. RuMinės Šaulių S-gos kūrėjo
riausvbės daugiagultūrinės dzinskas pranešė 1972 m. apolitikos siekius. Ten yra pa- ‘ pyskaitą, kuri rodė. kad
ICO-ji gimtadienį
skelbtos ir pašalpos Įvairiom bankelis turėjo $285.000 patautinių mažumų organiza- .iamV’ pelno liko $12.500.
Šeštadieni, gegužes 5 d.
cijom.
Nariams palūkanų išmokėta
i 7 vai. vak. Maironio parko
$196,000.
salėj. 52 So. Ųuimsigamond
Paalpas vra gavę armė
i Avė.. Shrevshurry. Mas*.,
nai, portugalai, ukrainiečiai, ’ Susirinkimas nutarė naiškilmingas L'etuvos šaulių
graikai, lenkai. Japonai, ki-! skirti 6G dividendo už še• s-gos Įkūrėjo Vlado Putvioniečiai. rusai, vengrai, rumu-1 rus. bet ta suma ($M8.?o\
Putvm^k’o gimimo 100 me
nai.
• kaip ir pernai, paaukota IB
tu sukak ie* minėjimas.
į Montrealio apylinkės šalpos,
Gavę pašalpos ir Kana-į fondui.. Kitom lietuviškom; Antanas Jenkins rašo mašinėle, kai jo pirštai dar buvo lankstūs į Meninėje programoje dados latviu šalpos draugija* organizacijoms paskvrė $'
‘ lyvauja rašytoja* Antanas
jaunimo kongresui šiais me-į 3.000. r to* sumos lituanis-j
;
Gustaiti*, kuri* skaitys savo
A. JENKINS NEBEGALI RAŠYTI
tais rengri. o estų istorijos j b’nei mokvklai teko $1.000.1
, humoristinę ir satyrine kūrvkomisiia Toronte gavo pa-Į ”Neorikiansnmai Lietuvai“
kis
telefonu
kal.
b3- i;‘ Meno Mėgėjų Ratelio
Daug Keleivio skaitytojų S. Drevini
J
šalpą išversti i anglų kalbą' $200.
'Tėviškės Ž’bnriam=
I
į yra klausę, kodėl neberašo bejosi ir su A. Jenkinsu,! l)en^etuka.*.
500 puslapiu knvgą — estų S100. ”1 itnanus žurnalui š
G
ros
..
.. . į A. Jenkins, kurio "Iš tolimų- j>erdavė jam keleiviečių lin-,
’ros “'‘’Ja< orkestras.
kilmės kanadiečių istoriją 100. Vakario ) gimnazija1 j įy Hawajų“ rašiniai seniau kėjimus ir sveikinimus. A.'_ Sekmadieni, gegužės 6 d.J(
$100 ir t.t..
nuo 1898 metu.
’ būdavo beveik kiekviename1 Jenkins S. Drerinski papra- 1?kilmingo* marios, giedo
Keleivio numery ir su įdo- sęs atvežti
keleiviečiams sobsfa* \aluis Roževičius.
Nuostabu, kad tame sara-į "T im“ vridvhai pirminin
Tikro
atsa-' nuos
i mumu skaitomi.
...............
.............
, 2rdž;u linkėjimų
....ir -pa- . Visi_. sau :ai dalyvauja
---------u- riše nėra lietuvių. Matvt, lie-jkauja P. Vaupša*.
■
kvmo
neturėjome.
Visą
teii
:7
akKa
;;
d
au
,sunkiai
bėga.
kiuotėje.
Vėliau
ju
susirintuviai dar nesugalvojo rei-!
I *vbę tesužinojome tik iš ne-į - 'aiK.-cioti. Kad nelabasis kimas ir priesaika,
kalo. kuriam galima būtų!
DELHI, ONT.
seniai grįžusių
grįžusiu iš kelionės
i|. artritis taip sukaustęs
.seniai
-------- r
. - ran-!
pašalpos-prašyti. Nėra abe-i
f Havajus Aldonos ir Stasio į Aa>nt‘ >(‘.2'a;’s i’' plunks-; SLA 57 kp. susirinkimas
Pavasario šventė
jonės. kad tokiu reikalu vra»

i-

TOKESTEMO NAUJIENOS

į

i Dievinskų.
!!™to'.'ėl. nebeKaI-is i
daug. tik jiems niekas ne-'
j ir Keleiviui rašyti.
Svarbus kuopos susirinkiJą
rengia
"Palangos
“
an

duos lė'ų, jei nebus pateikJie porą savaičių su eks
. mas bus sekmadieni, gegu-į
samblis gegužės 5 d. gražioj
tas aiškus planas.
Žinia liūdna.
žės 6 d. 2 vai. popiet Lietu-.
j Tillsonburgo
Community kursija praleido Havajuose.
! vių piliečių klubo salėje. Vi-1
■Centre salėje. Programoje!
TORONTO, ONT.
si nariai kviečiami daly vau-*
| dalyvaus ir plačiai žinomas i
itL
i
Žavus "Grandinėlės“
i Montrealio "Gintaras”.

Dalio padange e

konccertas

Balandžio 1 dieną buvo
iš ^Clevelando ' pakviesto!
"Grandinėlės“ tautiniu šokiTa"o koncertas, ku- i
.

.

J

Reikia lauk'i. kad to įvy-i
kio nepraleis ir artimųjų)
miestu Londono. Hamilto-Į
Kovo 31 d. Chicagoje bu- metu Balfo pagrindinis klaun0> Toronto ir kt. lietuviai. . vo sušauktas Balfo direkto-: simas yra nebe tas. ar Balv A c _ T MWVTią * rių taiybos posėdis, kuriame; fas turi būti trnne^ar Raine

, KAS NORĖTU MOKYTIS iš 32 asmenų dalyvavo 23.
nei;

Nauja Moterų klubo

J

valth ba

Balandžio 9 d. Lietuviu!
moterų klubas išsirinko ši-;
tokią valdybą: pirm. Ievai
Tamo-iūnienė. vicepirminin-i
kė Viktorija Steponaitytė, i
sekr. S Ghaleckienė, fin. į
sekr. Ona Gataveckaitė-Jos-!
linienė. ižd. Marija Garrie-1
nė, iždo glob. Anelė Stelvienė ma’š. Orą Dudonienė. b
Seniau klubas buvo dide
lis ir veiklu*, turėjo net sa
vo chorą, kuriam vadovavo!

. mieste, nebe tas, ka? laime.
nuo gėrėjosi daugiau
l’ž juo* svarbesnis
1.000 žiūrovų. Jų tarpe buvo, VASA1RIO ŠEŠIOLIKTOS i Nauju direktorių taiybos < teisme.
klausimas, kuriuo keliu grąir nelietuviu.
į
GIMNAZIJOJE?
i pirmininku išrinktas Madas
į normalią vagą šaipo?
.
.
.. ..
Selenis iš Detroito. (P°sei- reikalą:kuriuokeliugrąžinMokytojų suvažiavimas t
Vasai io 16 gimnazijos lie- mo Detroite praeitų metų
pasitikėjimų bei vienybę
Į tuvių ir anglų kalbų moky- spalio mėnesi direktorių talietuviu veikėju, kurie
lietuvių lituanistiniu mokvk-; toja Marija Saulaitytė mo- rybos pirmininku buvo is- tauiriai aukoja savo laika ir
Kovo 24 d. buvo Kanados kyklos Velykų atostogų me rinktas kun. \ aclovas Mar- jėgas bendram talpos reikalu mokytojų suvažiavimas, tu grįžta paviešėti pas savo tinkus. buvęs valdybos pir- ]up\
i kuri atvyko iŠ 9 mokyklų, tėvus ir, gimnazijos vado- mininkas).
kuriose mokosi 752 moki-J vybės prašytą, mielai galėtų
Turtui ir byloms ri seno-i
Manoma, kad geriausia*
niai, 51 mokytojas ir 10 sve-Į suteikti informacijų apie sąlygas Va*ario 16 gimnaziim sios valdybos perimti išrink- kelias tam pasiekti — sučiu.
mokvtis be mrArklo bend" ta sneciali komisija: J. Ja-! saukti nenaprasta seimą:
mokytis bei mokyklos bendČepaiti* A Vakse-;”a™e Balto vadovybė gra- bė iš neisiaštrinusiu šiame'1
....Iš mokytojų pranešimų rabučiuo*e gyventi mokslei- ^ltlsTK’C7aitls‘A'- •
- žinAi tinimu
jgnlioi'mu*: konflikte... Ir tai turėtu būti
lis. , J.
Švedas.
Perėmimui . n 11 "
aiškėjo, kad mokiniu skai viams iš JAV ar Kanados.
. x
i paskirta balandžio 14-15' b«tų sudaryta r.airiu vadovy- padaryta kuo greičiau“.
čius beveik visur mažėja.
Mokytoja M. Saulaitytė, dienos.
: atsiveža ir norintiems paroj
\ Vakselis atsisakė ko-j
HAMILTON, ONT.
Į dyti skaidrių iš \ asario 16 misijoj dalyvauti, nes dar Į
Talkos“ talka lietuviškiem gimnazijos gyvenimo.
! nėra baigta Balfo bvla Nevv j
reikalam
I
NT
k i
i- -.o j
J Yorko teisme, kuri bu*!
i on i0,, n11, -I0 1> d. iki • ęnren džiama balandžio 23
Kovo 17 d. buvo "Talkos“ 29 d. M. Saulaitytės adresas i ri;PPo
vra toks:
bankelio narių visuotinis su
!
Nutarta pranešti bvlą užsirinkimas. kuriame buvo
į vedusio Balfo 100-jo skv-j
Old Colonial Rcad,
pranešta, kad bankelis per
j riaus valdybai, kad bvla nu-j
Oakville, Conn. 06779
nai lietuviškiems reikalams
! trauk’u ir atsiustu protokolo :
paskyrė $7.150.
Tek: (203 ) 274-8395
nuoraša to susirinkimo, ku-1
.
riarne buvo nutarta bvlą užK.
Bankelis veikia 18 metų.
i vesti. Jei bvla nebus nuPer tą laiką lietuviškiems
:
riaukta, centro valdvba igaJAV LB TARYBOS
reikalams davė $28,525. na
: liota imtis teisiniu priemo- i
riams palūkanų išmokėjo
SUVAŽIAVIMAS
niu išreikalauti iš bvla užve-j
$840.109, o paskolų išdavė
i dusiu asmenų atlyginti Bal- •
Balandžio 28-29 dienomis!
daugiau nei $16,500,000.
fui padalytus nuostolius.
Bankelio vedėjas yra E.: Hovvard Johnson
Motor
"Darbininkas“, grįždama* •
Lengnikas.
į Lodge, 135-30
140th St.,
Jamaica. N.Y. (prie J. F.' P’J\e Balfo reikalų, balan-i
Kennedy aerodromo) posė- d^io 13 d. šitaip rašo:
džiaus JA\ Lietinių Bend-,
“Ir kai patvs Balfo direk-'
GALIMA GAUTI
j ruomenės taryba.
toriai vienos ”valdžios“ ra- į

NAZARETO MALŪNAS

Sandaros susirinkimas

MILIONAS DOLERIU UŽ

Sandaros 16-sios kuopos
susirinkimas bus Š-eš adieni,
balandžio 28 d. 6:30 vai.

PICASSO PAVEIKSLĄ

vak. Lietuvių piliečių klubo
salėje. Jame bus renkami at
stovai į apskrities suvažiavi
mą gegužės 20 d. So. Bosto
ne. Visi nariai kviečiami daIvvauti.

MAISTO
SIUNTINIAI
Į

JAV dailės muziejus Washingtone už neseniai miru
sio garsiojo dailininko Pablo Picasso 6 pėdu aukščio ir
2 pėdu pločio
pavveikslą
"Apnuoginta moteris“ sumokėjo viena milioną ir 100
tūkstančiu dolerių. Tai vra
aukščiausia kaina, sumokė
ta už. to dailininko paveiks
lą. Paveikslas piestas 1910
metais.

LIETUVĄ

Gyvatė ge!ia skaudžiai, o
pikto žmogaus liežuvis —
dar skaudžiau.

Pilnai apdrausta!
Nieko primokėti!

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

GANA

SPECIAL I

TO

JUNGO

$68.20

10 sv. kiaulės tauku.
10 sv. kvietiniu miltu.
10 s v. rvžiu ir 10 sv.
cukraus.

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

ECONOMY
PARCEL......... $40.70

7 sv. kvietiniu miltu.
4'ri sv. rvžiu. 4'- sv.

cukraus. 2ri sv. ma
karonu ir 1 sv. maišy
tu vaisiu.
SPECIAL 5 . .. $43.56

5 s v. kiaulės tauku. 5
sv. rvžiu, 5 sv. cuk
raus ir 5 sv. kvietiniu
miltu.
SPECIAL 6 . . $61.60

20 sv. kvietiniu miltu,
10 sv. rvžiu. 10 sv.
cukraus.
SPECIAL 3 .. $77.00

20 sv. kiaulės tauku.
10 sv. cukraus. 10 s v.
rvžiu.
Daue visokiu maisto
siuntiniu
Mūsų katalogas
veltu i !

Užsakykite tuojau pat.
Užsakykite tiktai per
Intertarade Express
Corp.
125 E 23rd Street
Eifth Floar
Nevz York. N.Y. 10010
Tel. 982-1530
Mes turime šito biznio 23
pietų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

Paskutinis — trečiasis — doku*

mentuotas Kipro Bielinio atsi
minimų tomas. Jis liečia mūsų

nepriklausomybės 1917-1920 m.
kovas ir nepriklausomos Lietu

vos gyvenimo pirmuosius metus.
, j Knyga gaunama Keleivy, Dar-

p bininke. Drauge ir pas kitus
i
knygų platintojus. Kaina $5.00.

JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS

"KELEIVIO“

1 9 7 3

METŲ

Kalendorius
Jį redagavo

Stasys

Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50

Keleivio administracijoje
...
, ,
...
, ginami i suvažiavimą vvkti, i
galim, gauti Leono S.ba-| ,n^ds£*“ ba antlz,° 28 <b kitos nė. sudaroma .spūdis,1

: ]yg veikia jau du Ralfai,
liūno "Sočiai Democracy in 10.30 vai. ryto.
Paragink savo pažįstamus kaip veikia dvi Vokietijos.
Tsarist Lithuania, 1893—
išsirašyti Keleivį. Jo kaina dvi Kinijos, du Yietnamai.
1904“.
i metams $7.00.
"Mums atrodo, kad šiuo
Kaina $1.00.

name kaimelyje.
Leonui
Marija Jablonskytė-Meškie- Laukiuskui ir kitiems pažisnė. Dabartinė valdyba yra tamiem?
sudaryta iš veiklių mo’erų,
Visiemss naug
d
s; tesiu, sautai galima tikėtis, kad jos lėtu dienu!
darbas bus našus.
J. Krasinskas

M. ČAPKAUSKAS
negirdita-nereočta kvyga jau išfjo iš spaudos.

UZ S 3.75 GAUNAMA ŠIUO ADRESU:
N. ČAFKAUSKAS, 854-39TH AVĖ, IASAI LE.Q,CANADA

"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių, įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1873 metų kalendorius. Nesivėlinkite
jį užsisakyti. Pinigus siuskite šiuc adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadvav
So. Boston, Mass. C2127

Nr. 16,1973 m. balandžio 17

Puslapis ketvirtas
NET BATE ĮRENGIA

JEI TAIP APIE SOVIETŲ

ŠNIPINĖJIMO APARATĄ PREZIDENTĄ IŠSIŽIOTŲ!
PRANUI SPŪDŽIU

Jau senokai susekta, kad
i komunistai vakariečių atsto
vybėse slaptai Įrengia priei mones pasikalbėjimams nu
klausyti. 1964 m. JAV am
basadoje Maskvoje buvo su
rasti net 52 tokie aparatai,
o Varšuvoje — 55.
!

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
Štuthofo kalinys apie

Minės Vilniaus sukaktį

Balį Sruogą

Bimba „Laisvėj“
džio 6 d. rašo:

balan-

11

„Bet niekas, bent kol kas,
nė nekalba apie baudimą są
mokslininkų prieš Demokra
tų Partiją aukščiausio vado.
Mat, tuo aukščiausiu nusi )
kaltėliu yra mūsų preziden £BI
tas Richardas \ixonas. Juk
jis per savo patarėjus Mr. ;
Dean ir kitus juos organiza
vo ir instruktavo (Užpulti
demokratų rinkimu būstinę
Watergate. Kel. red.).
Ar
padoru, ar teisinga ‘juos
smarkiai bausti, o ponui pre
zidentui nė vieno
plauko
nuo galvos nenurauti?“

staiga mirus,

jo žmonai,

mūsą kuopos pirmininkei

Bronei S p ū d i e n e i reiškiame gilią užuojautą.
Lietuviu Darbininku dr-jos

Septintoji kuopa

paminklų apsauga besirūpi
nantieji turi ir su kokiais
sunkumais kartais susidu
riama.
.
Aplamai, rašytojo K. Al
meno sklandus žodis buvo
idomus ir naudingas gilesi niam savo kiašto pažinimui.
!
Bostono sparti n inkai

laimėjo

ir pralaimėjo

Šiemet Vilniaus miestui
iI
sukanka
650
metų.
Vilniuje
"Tiesoje“ kovo 18 d. Eu
Tada tie aparatai tebuvo
I
Rytų sporto apygardos
genijus Skibarka papasako ta sukaktis bus paminėta paprasti, leigviau aptinka
į žiemos rato pirmenybės ivyjo. kaip jis, kopdamas i Hi birželio 29 d.
mi. Dabar technika šioje sri
t ko balandžio 7-8 dienomis
llgametei Bostono Lituanistinės Mokyklos mokytojai
malajų kalnus, sutikęs Vasi
tyje yra labai pažengusi, to
Elizabethe, N.J. Bostono
V. Mickevičiaus-Kapsuko
VIDAI KAROSAITEI - KLE1NIENE1
lijų Akimovą, kuris taip pat
dėl ir tie aparatai yra daug
LSS „Grandies“ sportinin
nacių buvęs uždarytas Štut
premijos žurnalistams
tobulesni ir sunkiau pastebi
kai ir So. Bostono Lietuvių
mirus, jos vyrui Eugenijui Kleinui ir šeimai,
hofo koncentracijos stovyk
mi. Visose užsienio reikalų
Pii. klubo krepšininkai tose
velionės motinai Felicijai K a r o s i e n e i,
Vinco Mickevičiaus-Kap ministerijose yra net atskira
loje. o dabar esąs Maskvos
pirmenybėse
taip pat daly
broliams Rimui ir G i n t a r u i, seseriai G i e d suko
premijos
paskirtos
P. Lumumbos universiteto
tarnyba, kuri rūpinasi atsto
vavo.
r e i ir kitiems artimiesiems reiškiame giliausią užuo
docentas, chemijos mokslų šiems žurnalistams: miru- vybių apsauga nuo to krašto,
Varžybų rezultatai tokie:
jautą.
kandidatas.
i šiam "Vilnies“ (Chicagoje) kuriame jos yra, šnipų.
Mūsų krepšininkai jaunuBostono Lituanistinės Mokyklos
Šitaip „Laisvės“ redakto
; redaktoriui Vincui AndriuĮ čių klasėje (iki 12 m.) pra
mokytojai ir mokiniai
JAV valstybės departa rius Antanas Bimba rašo a— "Dievų miškas“ — tai i Hui už „ilgametę publicistilaimėjo prieš Nevv Yorką,;
mente tas reikalas yra pa- pie JAV prezidentą, kuri jis
jauniu A klasėje pralaimėjo;
ienam iš sekreto- vadina „mūsų prezidentu“.
prieš Philadelphiją ir Nevv,
iduotojų. Pasak ji.
Yorką,
;
LAIŠKAS REDAKCIJAI
BROCKTON, MASS.
Tas pats A. Bimba beveik
silijus pradėjo pasakoti. —.redaktoriui Anatolijui Be- nors „tarptautinis klimatas“
So. Bostono Liet. Pil. klūk
Teko ten ir man atsėdėti po- i riozovui už dokumentinius pasikeitė, bet slaptas šalta kiekviename numery dejuo
bo
krepšininkai Įtikinančiai
Laukiame kantatos
' Gerbiamas Redaktoriau,
ja,
kaip
maža
laisvės
esa
rą metų kartu su žinomu lie- filmus (Pr. Zibertas. L. A- sis karas tebetęsiamas. Tai
i Perskaitęs Maikio su Tėvu gerai pasirodė, lengvai lai
vienur, tai kitur ambasado JAV-se.
domauskas,
Juozas
Vitas)
;
Atsisveikinimas su tėvyne pasikalbėjimą, kuriame bu- mėdami prie W; diingtoną
tuvių rašytoju Baliu Sruoga.
se vis susekami slapti apara
Kaišiadorių
rajono
laikraš

O kas atsitiktų Lietuvoje . nS°j1 Piaeitm nugnmzdu-j v0 mjnėtas Tiflisas (dabai rezuPatu 91:64 ir aries Phi"Dievų miškas“ — taip ra
tai.
siu 27 metų vilkstinė atsky-. Tbilisi, Gruzijos sostinė.j1“1'lezulta’.u 105.70,
šytojas pavadino savo knv čio „Į komunizmą“ redaktotokiam, kuris nors vieną nei
gą. kurioje jis aprašo neap-1aduotojui Pianui
rė mus nuo mūsų liūdno at-j j>e(j
paskendau atsimini-,. Merginos bnkhninkės šf
giamą žodį paradytu apie
Neseniai
buvo nunešė
toks atsitisakomai išniekintus žmones« Grabijolui uz siiaipsniuszeTarnaitė
na
sisveikinimo su Tėvyne. To į muose. juk ir aš ten 4 metusi karta ^lubavo, pralaimeS-gos prezidentą , , .
, • • , • „
• „_
— "klipatas“. Toks „klipa-‘me? ūkio gamybos klausi- kinia- Tai naite nunese pa- Sovietu
i
- i damos B klasoi**
T, , ‘
&
.!
m fakto akivaizdoje ne vienas tarnavau rusų kariuomene-;
• ™ •/ , , , ..' t ,
Podgorni.
partijos
vada
..
.
.
,
,,
•
taisyti
diplomato
batus.
Pa

, 1 - v
mais; Tiesos“ reriakcnns
redakcijos
Philadelphiją
ir A
je,
Tverės
kavalerijos
pul-j^.
o;
^t
15
b {'.lja"*';i
?
1
,
.
.-.is
musu
nustebę
klausiame.
ta“ buvau ir aš.
Brežnevą
ar
net
ir
apie
A.!
‘
stebėta,
kad
bato
kulnyje
bendradarbiui Aleksandrui
Yorką ir
ke. Mane i kariuomenę pa-1;/1"’ \ L!les
buvo įmontuotas mažas apa- Sniečkų? Kodėl to Bjmba * kodėl Stasio Šimkaus popu- _ _
Keziui
už
straipsnius
žemės
™
i
Jersey.
— Štuthofe buvo kalina
neužsimena?
Kodėl
mes
iki
;: iriajai, nostalgiškajai kan-į
eme
1906 m.
ūkio
klausimais
ir
„Mokslas!
ratelis.
kuris
pajėgė
perduoneužsimena?
Kodėl
mes
iki
—
į
—
~
•
Tinklinio
jauniu Y klasėj
mi
žmonės, ir technika“ atsakomajam « bato savininko ar su juo šiol nė vieno kritiško žodžio j ?‘al
noitĮvairiausiu
,,**adžioietautų
ši 'stovykla
Ats.sverkm.mas su I
Pu mą kartą ten
j Bostonas laimė
įo pirma vieno.s p.adzioje s. stovy
.
. Tasetkui kalbančio pokalbi iki 100: apie tuos sovietu tūzus nesa- į tev.vnę Bostono ,r net pla-,c.au juodą moterį Pirmą
ėdamas \ew Yo,
buvo skirta tik
un. lenkams.,
■... ,
, ,
: ----------r<
»me sovietinėje spaudoje ra-1 tesni°J°J N* An^osPa(:an"i kartą pam.aciau dide - kal" ka.
„Dievu miške“ kalėjo pran-j už straipsnius ekonominiais Į jai nų atstumo,
' de ar skaitę9
! £ėje per visą tą ilgą laiko-ną, iš kurio bėga karštas
..
i
Pirma vieta iškovojo ir
cūzų, žydų, olandų, belgų, j klausimais.
Šiuo metu Maskvoje sta-' ‘
"
'tarpi vis neatsirasdavo pro-! vanduo. Jis labai sveikas. Bostono
vyrai tinkh’ninkai.
Buvo įrengti 3 tvenkiniai, į laimėdami prieš Nevv Yorką
Čeku norvegų — visų neiš-J
Vengrai apie J. Grušo
i tomi JAV ambasadai namai.
Aišku, toksai žurnalistas gos praskambėti?
! kuriuose pasimaudė vieną
vardinsi. Per šešetą metų*
kūrybą
i Stato sovietų darbininkai, ar kalbėtojas tenai tuoj pat'
....
ir Baltimore.
ten pabuvojo 120 tūkstančių j
"
• bet vidaus Įrengimams bus atsidurtų Mordovijos durpy-i
Lalų gale tik šį pav asari, mėnesĮ. net negalėjusieji pa
Sportin inka i nuošird žiai
kalinių, iš kurių 80 tūkstan- j
Pernai Vengrijoje išleista atvežti darbininkai iš JAV. nuošė ar kurioje kitoje kon- gegužės 6 d., ji bus iskilmin- eiti grįždavo namo sveiki.
dėkoja tiems tėvam kurie
Į Juozo Grušo apvsaku rinkti- Bus stengiamasi viską pada- centracijos stovvkloje. Tai -p3’ PiakcLą IS numiiusių, kai
Būdamas manevruose Aciu žuvo“
parūpino siKiisiekimo prie
nė buvo kritiku*ir skaitytojų lyti, kad komunistai nei- kokia ta Sovietijos laisvė, komp“ Juliaus Gaidelio ve-, lgksandrope. mačiau ir Aramones
i žaidync s.
j - _ Brocktono
.. ..i ~ šv.
... Kaziz . rato ka]ną, gaj 16.000 jiedu
Su Baliu Smogą Vasilijus į labai palankiai'sutikta. Lite- rengtų slaptų klausymo apa- kurią tas pat Bimba nuolat damas
V. F.
miero parapijos choras su- aukščio. Jis buvo Persijos
nebuvęs pažįstamas, bet sa- i ratūrinio laikraščio „Ellet es ratų.
liaupsinai
į drebins Brocktono North pusėje.
į
ko:
irodalom“ recenzentui Gra•iY.ra’one dalyvauja
išo prozos pagrinde esanti
Kai kurie JAV laikraščiai KAIP VERTINA NIXONO: Junior HlS'h School skilau-.
Kaukaze labai geros že- ’
ir lietuviai b etikai
- klausė,
1-1—" kodėl -----j tus savo parapijos 75 metų j mės, auga visoki vaisiai. Bet
-Tačiau daugelis kalinių ”neto-bulo,
paminto, -kartais
prezidentas
POLITIKA
sukakties koncerte.
ten siautė ir drugys. Daug
pagarbiai atsiliepdavo apie iškreipto, tačiau galu gale Nixonas. . keliaudamas
į
Va 11 i n a m osics „Pa t rio t ų
silpnos sveikatos, tačiau ne visa nugalinčio žmoniškumo Maskvą, liepė ten nuvežti ir
iš Lietuvos žmonių ‘jis nuvaLouis _ Harris visuomenės I Ta kantata ir anais laikai:
lienos“ metu čia kasmet yra
jo automobili. Pasirodo, kad
palūžusi lietuvių rašytoją,; apoteozė“ Pasak jo.
demon " - • •
.
da-

atlikinėti žeminančia proce-i mūsiškė, nevieną istorinį suSiose 26 mvliu
bėgimo
PAGYRĖ PABALTIEČIUS
mančiukas. Joje klausova
Keleivi skaitau jau apie
durą — nuskambėjus šai į krėtimą, literatūra“.
■
varžybose
dalyvavo
1.569
visad paperka lietuviškai 60 ™etL?ir skaitysiu, kol gyžiai komandai „Muetzen
i bėgikai.
!
„Literaturnaja Gazeta“
kelio pradžia
Prezidento veiksmam tai mozortiškas muzikiniu idė-1 vas būsiu.
ab“. nusiimti kepures. Vo
i išspausdino straipsni, kuria- kai išlaikyti pritaria 76' :l iu bei technikiniu išraiškos! Be-ie’ pamiršau, kad anuo- 1 buvo Hopkintone ir uabaikiečiai be abejo suprato DAR VIENĄ ĮGRŪDO Į į me rašoma, kad pernai So- Vietnamo karo užba^mui;)ri
ntarnaudamas caro ka ‘ ga prie Prudentian dangolietuvio gudrybę, tačiau nie- į BEPROČIU LIGONINE ‘ yietų Sąjungą aplankė 2.5 —70G : santykiams su Ki-U
__ ___ UJU1 ‘ rinm
fališkas jausmų grynumas, i riuomenėJe’ algos gaudavau 1' aižio Bostone.
ko padaryti negalėjo. Jie Į-į
; mil. turistų iš 100 valstybių. Į nija — 68' >, santykiams su;
j per mėnesi 50 kapeikų, o;
įdomu tai. kad tarp gau
tarė. kad Balys Sruoga slap- ■
Sovietiniame rojuje tiktai į o 1975 m. jų laukiama 4.51 Sovietų Sąjunga — 67'
siai kantatai atlikti cho- dirbti reikėjo labai daug. i sybės bėgikų vra ir lietuviu.
ta rašo dienorašti. Dažnai ji valdžia
1
vra neklaidingas'mil. Straipsnio autorė, vie-i
ras i talką yra pasikvietęs Reikėjo kasdien eiti ir pra-* Dail. P. Lapė. kuris ir sportu
kratydavo
Vidaus politikos klausi- du Įžymiuosius solistus: Dai- tybų, ir arklius prižiūrėti, ir i domisi, pastebėjo, kad bėgižmogaus proto matuoklis. • na iš turistinių grupių vado-j
\T
• 1 •!
1
1
___ _____ X___ .. — _ -1 X* J...
• T .
Jeigu esi nepatenkintas vai- vių, aiškiai sako, kad turis-’mais:
vą Mongirdaitę - Richardso- pas save tvarką palaikyti,; ku ę.rase yra ir šie lietu
Korespondentas aplankęs džios politika,—tai esi ne-’tų aptarnavimas yra pras-J
Akimovą jo bute Maskvoje sveikas ir važiuok i bepro-j tas. kad jie turi daug nema-į Prezidento santykiams su nienę (sopranas) ii Stasi! batus nušveisti, kad blizgė- viai: Alfonsas Y’enckus iš
į tų kaip saulė. Jei tik kas Nevv Jersev.
Raimundas
Liepą (baritonas).
ir, apžvelgdamas jo biblio-1 -.
.
lonumų,
nepasitenkinimų.l kon£resu tepritaria 35\:_
.
1
rv---i
• imu ligonine gvdvtis...
I nors ne taip. kaip vyresniam Aušrotas iš Cambridge. Ga
teka. pastebėjęs rusiškų iri ‘
*
; tiktai Latvijoje. Lietuvoje, aplinkos užteršimo
apsau-|
.
,
.
.
į
Linkėčiau,
kad
ne
tiktai)
patiko, tuoj gaudavai i snu- ry Čeponis iš Nevv Yorko,
lenkiškų knygų apie Stutho-j 48 metu amžiaus geofizi- Estijoje, Gruzijoje ir Arme- ga. - 32-, : uk.o paskatų,,- B|wktono
apylink&. bet ki.
Jurgis Straznitskas iŠ Conn.,
fa. Jų tarpe radęs ir A. Sa-i kas Podjapolskis neseniai nijoje patarnavimas turis mo priemonėms — 260 : ir tolimesnių vietovių lietu-į
Oi. daug vargo ir šalčio James Jankau-kas iš Statmulionio kandidatinės diser-i su kitais pasirašė reikalavi- tams esąs pakenčiamas, nes federaliniu išlaidų politikai viai nepraleistų progos šią kenčiau ir muštas buvau!
ford, Conn.. Tomas Matulis
taciios „Balys Smogą —! mą paleisti politinius kali- tos respublikos, esą. buvu — 27U : dolerio nuvertini
kantatą gegužės 6 d. 2 vai. i
Atsiprašau, kad vi-a tai iš Rodgers u-to.
dramaturgas ir teatro kriti-1 nius. panaikint mirties baus- sios už Sovietų Sąjungos ri mui — 490 : jo kovai su popiet Brocktono North Ju- aprašiau, bet tai teisybė,
Gai bėgančiųjų tarpe yra
kas““ autoreferatą, kuri at-lmę ir protestavo prieš trė- bų ir todėl ten prigijo euro- kainu kilimu — tik 120 .
nior High School salėje iš-,
Sudiev!
lietuvių
ir daugiau, bet vien
siuntęs Lietuvos mokslų a-1 mimus dėl politinių priežas- oietiški papročia elgtis su
girsti.
.
B. Jasudavičius
iš pavardžių sunku juos at
"Vadinasi. JAY’ visuome
kademijos Lietuvių kalbos* čių.
turistais.
J.V.G.
Pittsburg, Pa.
rinkti. nes vra visokių Kaulnės dauguma pritaria prezi
ir literatūros institutas.
Į
akių.
Kakiakakių bei pana
dento užsienio politikai, bet &
j
Taigi, aišku, kad jis jau
šių ir graikų.
Rekyvos elevatorius
labai priešinga jo vidaus po
"nesveikas“. Jam buvo at
Imkit ir skaitvkir
litikai. ypač smerkia jo ne
siųstas kvietimas ateiti i
šios 26 mylių maratono
Vasario 3 d. "Komj. Tie Maskvos specialią psichiat
pakankamai
veiksmingus
i
distancijos
rekordas 1970
Kipro Bielinio
žygius aplamai ūkio ir kainų’
soje“ rašoma, kad prie Rė- rinę ligoninę gydytis, bet ka
Į metais buvo 2 vai. 10 min. ir
knygą
kvvos ežero (arti Siaubu) dangi nepakluso, tai buvo
reguliavimo srityje.
30 sekundžių.
esąs kuriamas
pramonės ten prievarta nugabentas.
Kazys Almenas kalbėjo apie Lietuvos pilis
TERORO IR VERGIJO
LIETUVIŲ GYDYTOJŲ
miestas. Jau esą pastatytas
Susirenka Dorchesterio
Praeita šeštadieni Kultu- istoriniams romanams, yra
milžiniškas, maždaug 25
IMPERIJA SOVIETŲ
SUVAŽIAVIMAS
klubas
riniame subatvakary rašyto- apvažinėjęs ne tik Lietuvą,!
aukštų pastatas — grūdų eRUSIJA
NAUJA AŠTUNTOJI
Dėvimas'-- nasaulio lietu- Jas ^azVs Almenas, svečias | bet aplankęs ir už jos dabar-j
levatorius ir džiovintuvas.
Dorchesterio Lietuviu Pik
Joje smulkiai aprašyti
PRADALGĖ
\Yashingtono. gausiam; tinių ribų išlikusius šiuoss sePer pusvalandi mašina per-*
valanti 100
o y-. Keleivyje jau galima gau-!I bolševikinio ten
.. tonų. grūdų,
.
i a dvi masinos. Is viso eleva-i gUOta Aštuntąją Pradalge/ tos vergų stovy
toriuje telpa apie 32.000 to-*
’
*
!,
ir
ti rašytojo K. Barėno reda-; kentėjo
Visi nai iai kviečiami
kokiame stovyje tos senų pi
nų grūdų. Greta to. statomas; kurjoj
ra 23 rašytojų pro-A
i- ; se«erv«s fbmmes ir racija Eiaternitas Lituanica skaidrėmis.
lių
liekanos
dabar
yra.
kiek
brauti,
malūnas, kuns per metusi
.- br°"ai’ SeS€I>S’ gUnl"eS ” minės savo «5 m., o Lietuviu
Prelegentas, domėdamaAdv. A. Young.
primalsiąs apie <0,000 tonų zos- poezijos .r dramos ku- draugai. Knygos kaina — kataliku gvdvto iu korpora- masls Lietuvos istorija ir jos yra restauruotos, kokiu
rimu.
Kaina
minkštais
virseki et orius
"kvietinių miltu.
•inkdamas medžiagą saco! planu kultūros ir istoriniu
'•ijm Gaj;i 15 m. sukaktį

Bostonas

eliais

i

kietais—$5 00» 75 centai.
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irptįsikalbiėjimas v i
iLJMaikit su Tėvu]

~ Poslapis penktai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Keleivio
kalendorius
i
MMH
baigiamas datuoji

išparduoti
kaina $1.50
Pirmoji solistės ilgo gro
Į duo, saulės šviesa ir šilima. jimo plokštelė jau išleista.
Jie palaiko žmogaus gyvy
Visos dainos Įdainuotos
bę. Atimk nuo žmogaus orą, lietuviškai.

LABAI {DOMŪS
ATSIMINIMAI

zas Liūdžiua,
Liūdžius, 24b
Ž46 pusią

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra
KĄ LAUMES LEME polo Skipičio, 440 puslapių,
(apie Salomėją Nėrį), Pet- kaina .......................... .....$5.
one'ėt Orintaitės, 234 psl. • NEPRIKLAUSOMA L1EKaina $3.00.
TUVA, R. Skipičio atsimi
piai, kaina............ $3.00

I

TRYS IR VIENA, Janinos
Narūnės at>. minimai apie
rašytojus Gabrielę Petkevi-.
čiūte Bali Sruogą. Jurgi: GYVENIMU VINGIAIS nimų Ii tomas, 476 psl., kai
Savick: ir Juozą švaistą .171 ,dr. P. Kalvaitytės-Karvelie na $7.00.
Atsitiktinio kareivio UŽ
pis., kaina $3.00.
nės, 360 psl., kaina . .$3.50
DANGOS DEBESYSE,— rašai, Jono Januškio atsimiĮVYKIAI IR ŽMONĖS,
gen. Stasio Raštikio atsimi 1913-1919 m. išgyvenimai, karo laikų Europoje, 127
nimų III tomas, 616 psl., kai parase Juozą* Švaistas, 325 nimai iš Antrojo pasaulinio
psl., kaina minkštais virše psl., kaina $2.00.
na $15.00.
ANTANAS SMETONA
MES VALDYSIM PA iiais $2.50. kietais $3.75.
SAULĮ, parašė L. Dovydė ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, IR JO VEIKLA. Parašė J.
kai-; Augustaitis, 154 psl., kainas, I tomas 268 psl., II to K- Žuko, 476 ps!
$5 na $1.50.
mas 248 psl. Kiekvieno tomo na
MYKOLO
KRUPAVIGana to jungo, Kipro Biekaina $4.00.
GANA TO JUNGO, Kip= ČIAUS ATSIMINIMAI, 364 linio atsiminimų III-sis to
mas, 492 psl.. kaina $5.00.
o Bielinio atsiminimai, 492 psl., kaina $10.00
nsl.. kaina $5.00.

vandeni ir saulę, is jo liks
.
tik gabalas bejausmės me- . Plokšteles kaina pas plaLIETUVA BUDO, Stepo
džiagos.
į "ntoJU! $6-°°no Kairio atsiminimai. 416
—Džiūsta moment. Maik. į Užsakant su persiunti- osl.. kaina.................... $2.06
Aš noriu aiškumo. Tu sakai. Į mu $6.75.
TAU. LIETUVA, Stepo
no Kairio,
4S0 ^sl., kai
kad mokslininkai netiki,
Les Enterprises
na
................................. $2.0f
žmogų išsivysčius iš monkes. j
BELLE . ARTj Engr.
PENKTIEJI
METAI, Kip
Nu. jeigu taų>, tai ir as su Į
jais sutinku. Ale jeigu taip, P.O.Box 122, LaSalle 650. ro Bielinio, 592 puslapiai
Que., Canada
kaina ............................. $2 00
tai kodėl jie žmogaus atsi
DIENOJANT, Kipro Bie
radimą visada maišo su
<mio. 464 psi.. kaina....$2 0<
monke?
į
PASKUTINIS POSĖDIS
— Ne, tėve, ne visada iri
Juozo Audėno atsiminimai
ne visi mokslininkai taip da-,
227 psl., kaina...... ... $4.001
ro: bet jeigu kuris jų tai Į) išRAŠTAI - STRAIPSNIAI I
MAIKIO IR TĖVO
sireiškia, tai greičiausiai
ATSIMINIMAI
APIE 1
MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
i iuokais. o kartai gal ir be
KRAITIS
’ JUOZĄ LIŪDŽIU, Petrone-:
juoku, nes archeologai kar
J les Liūdžiuvienės, 88 psl.
STASYS MICHELSONAS
tais iškasa tokio tipo kaulus.1 Aukojo:
kaina .............................. $1 !
kad nelengva tą tipą atpa-į J. Savuhoms, Miami. 1- la
NEPRIKLAUSOMYBES I
M. Krauza, Montreal,, SAULej, Mvkolo Vaitkau*
— Au di du. Maik?
’ rė tokios sąlygos, kad atsi- žinti. ar tai buvo žmogus, ar
beždžionė.
Taip,
pavyzdžiui.
Que..
po $8.50.
— Tėve, nebūk antras j rado augmenija ir tada praj atsiminimu (1918-1940) V
1892
metais
dr.
Eugene
Du
Nixonas.
i dėjo vystytis gyvūnija. Iš
Po $3.00: A. Ūselis, New, tomas, 295 psl.. kietais vir
— Ką tu čia nori man pa-! pradžios niekas nebuvo te bois antiko Javos saloj kau York. N.Y., A. Pilvelis. Law- šeliais kaina $3.75.
sakyti?"
’ bula. Bet milionams metų lus. dėl kuriu dalvkų žinovą1" rence, Mass., J. Thomas,'
XT .
, x- i i
' slenkant ir evoliucijai vei- negalėjo susitarti: vieni spė Chicago, Ilk. L. Bazėnas.
— Noriu pasakyti, kad ne- j.jant viskas augo. keitėsi ii jo, kad tai priešistorinio Naugatuck, Conn., J. Doba,
UŽSAKYKITE TI’OJ!
keistum savo nutanmų, kalP: tobulėjo. Evoliucija veikia ii žmogaus liekanos, o kiti lai Woodhaven. N.Y., E. RomeGERIAUSIA iM)V ANA
Nixonas. Jis paskelbė visam, fjai)ar ju^ žmogus neatsi- kėsi
nuomonės,
kad
tai
bežI LIETUVĄ!
... _
. ,.
x ..
lis. Cokhvell, N.J.. M. Subapasauliui n pats džiaugėsi, j ra(jo žemės paviršiuje iš kar dziones
kaulai: tačiau,
.
i čius, Kongston, Pa., J. GirdSPECIALŪS RUBLIŲ
kai! Vietnamo kai as jau pageraj apsirengęs ir apsia- spręsdami iš nugarkaulio vainis C1inton. Ind.
CERTIFIKATAI
baigtas, o dabai vėl sako,* VęS Evoliucija iškėlė ji iš konstrukcijos, jie Įsitikino.! V. Metuza. Bloomfield,
Už juos jūsų giminės ga
kad karą reikia tęsti toliau.; žemesniu gyvybės formų, tė- kad jis vaikščiojo stačias, ir p
_ <?-> -n
li pirkti, ką tik nori, mo
nes komunistai dar nesu- _ e
todėl pavadino ji Pitekant-i
’’
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
kėdami tik mažą dalį tik
mušti.
•
t
ropus Erectus. kas reiškia:,
P° $L50: J. Zautra, La\vrosios kainos. Tai yra tas
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
.. A A .
. . . ‘ — Gal norėjai pasakvti. stačiai vaikščiojantis bež-'rence> Alass.. M. Kri-ciūnas.
pat, kaip turint 100 dol.
įžymaus advokato. Seimo nario, mi’
M “f
"e ma"°
i ka(1 iŠkŽlS iŠ monk&? ’
Krautuvėje už tą sumą
džionžmogis. Nustatyta, kad Hot Springs, Ark.. M. Okunistro Vlado Požėlos labai
galima pirkti prekių $
io gyventa pleistoceno am-.rienė, Putnam, Conn., W.
— As žinau, bet tėvas taj
k j
200. $300 ar net daugiau
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
žiuje, kuris tęsėsi apie mili-Į Germant. Gulfport. Fla.
vertės.
taip pat laužai savo nutari_
nenorf?
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
Rubliu certifikatai gali
oną metų prieš ledu gadynę. ’
31.00: H. Katinas. E.
ma, kaip ir jis.
t
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
būti iškeisti paprastais
,.
. „
Į — Todėl, kad tikrai nie Tai buvo tipas, iš kurio ga- Lynn, Mass.. J. Žemgulys,
rubliais labai geru kursu
gauti Keleivio administracijoje.
— Koki nutarimą .
i j.as nežino, kaip žemėje at Įėjo išsivystyti lygiai bež-, Hartford. ( onn.. P. LeimoPilnai garantuota ir
— Abudu. tėve. buvome sjra(j0 žmogus — ne tikta' džionė. kaip ir žmogus. To-;nas» Laundale. Cal.
apdrausta.
į
<
Sertifikatai
pristatom'
nutarę kalbėti lietuviškai, žmogus, bet ir pati gyvybė dėl anglų mokslininkas Da-i po 50 centu: J. Jasiulevijūsų
giminių namus
bet tėvas vėl
audiduoji. , Tikrai to nežino nei profesi vid Stan-Jordan savo veika-! čius, Waterburv, Conn., D.
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
maždvtug jjer 3 savaites.
Juk tai angliškas žargonas. ona]aj biologai, kurie atsidė le „Footnotesto Evoliution“įSebestian, La Grange. III.. ;
Už specialųjį rublį yra
imama $2.60.
. — Nesibark. Maiki. Ge- je -a klausimą tyrinėja. Spė tiesiog sako, kad žmogus v-, A. Baniulis. Bilerica. Mass.,
TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ
Jokiu primokėjimų!
riau gijžkim prie savo istori- jjmų yra visokių, tėve, be‘ ra niekas daugiau kaip „iš J. Pakudaitis. Chicago. III..!
Galite siųsti bet kokią
jos apie praeiti. Vot, išviro- ko! kas dar trūksta aiškių i sivysčiusi beždžionė“ (a de- J. Januška. Paterson, N.J. į
suma.
Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4
KAINOS DIDESNĖS
zyk. kada ir kaip atsirado rodymų. Tik vienu klausimi veloped ape).
Visiems aukotojams nuoj knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
DĖL DOLERIO
ant svieto pirmutinis mūsų mokslininkai sutinka, ta
!
širdus
ačiū.
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
M PIGINIMO
— Bet kaip tu rokuoji ■
bočius.
į įuo, kad žmogus išsivystė e
Prašykite
mūsų
naujo
Maiki, argi aš galėčiau būti;
Administracija
Dienojant, 464 psl.
/
iliustruoto katalogo
— Jis, tėve, neišdygo per; voliucijos keliu is žemesni) ’šsivvsčiusi monkė?
Į
vieną nakti, kaip baravykas ■ gyvybės formų. Prieš toki:
UŽSAKYKITE DABAR
Penktieji metai, 592 psl.
NUSLĖPĖ MILIONĄ
—
Aš.
tėve,
nežinau.
Bet
UžSAKYKIT
TIK
PER
girioje. Turim grįžti dar tru- nuomonę šoka evoliucijo
Gana to junga, 492 psl.
MOKESČIŲ
INTERTRADE
puti giliau i praeiti. Ir nepa-! Priešininkai. kurie skelbia kai kurie mokslininkai yra;
ENPRESSS ( ORP.
mirškim. kad mūsų žemė yra kad žmogų sukūrė pagal sa bnkę manyti, kad žmogus}
Teroro ir vergijos imperija
125 East 23rd Street
milionierius
ne
tiesiog
iš
beždžionės
išsi-j
Brookfieldc
ajiskritas kamuolys ir kad.vo išvaizdą Dievas.
Sovietų Rusija, 309 psl.
Fifth Floor
vvstęs, tik iš bendrų tėvų. j Krock pripažintas kaltu, nuNevv
York,
N.Y.
10010
ji visada sukasi aplink savo ; — Ir aš taip tikiu. Maiki Jiegalvoja taip: prieš milio-; slėpęs $1.4 miliono mokesPirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
Tei. 982-1530
aši.
i — Bet jie sako, tėve, kai nus metų žemėje buvo tokia i čių.
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa»
LABAI SVARBU!
— O kas ta aši šmeruoja?
a> a
v.!en.asj°. ^rn0‘ gyvūnų veislė, kun iš vienosį Kr<)ck yfa jJetuvos žydo
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau.
A U TOM O B I L I A I
f
— Turėtum klausti. kas-nlJa ?L’S.1( eda »s visokių ra Pu.?? .)m 0 i)aJla.s\ 1. zmoę?’ J emigranto sūnus. J is savo j
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 190a m. revo
Tik trumpą laiką
tepa. o ne „šmeruoja“. ne<ęsių, ir kiekviena vis kitokios o iš kito> — į beždžione. Si-; ka
,.j
e
,.^
pradėjo
Worceste-Į
(
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
Greitai pristatoma.
*į išvaizdos ir spalvos. Aišku ta veislė skilo pusiau. Is vie karjerą pradėjo
čia kalbinis žargonas.
STATION WAGON
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
.. .
,
rv pardavinėdamas laikra^-i,
— Nu, tai pasakyk, kas' kad tai ne vieno Dievo dal nos grupė išsivystė bezdzio-' v‘
1
"FURGON
“
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža
bas. Jų pasaką tenka atmes nės. o iš antros susifoirniavo! $600 Dabar jo 1964 m jjs;
tepa?
Kaina
....
$3
881.25
]
$600
milionų.
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
ti. tėve.
MOSKVITCH 112’ IE
'vairios žmonių rasės.
Rasy-! buvo apdovanotas specialiu j
— Bet žemės ašis nėra te
.
skaitytojo
mūsų tautos praeities pažinimą.
— Ale sakai, kad ir moks- tojas .Joseph McCabe savo j.,Amerjcan Success st0 '
pama. tėve. Ji nėra tepama,
Export model
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
Kaina
.... $3,570.00
nėra matoma ir nėra apčiuo laii visko nežino.
knygoje Evolution of Civ i- Avvard“. Jis turėjo artimus į
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
408 IE
MOSKVITCH
f- piama. Ją galima tik Įsivaiz
— Bet mokslas, tėve ieš lization galvoja, kad gali-sU buv prezidento!
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk.
ko teisybės, tyrinėja žemėje ma drąsiai sakyti, jok tas Kennedžio šeima. Kai Ken
Kaina . . . . . $3.285.00
duoti. tėve.
las ir kt.
ZHIGULI VAZ 2101
— Tai geriau apie ją ir likusius žmogaus kaulus, <• skilimas Įvyko ne mažiau nedy buvo renkamas prezi
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
evoliucijos priešininkai sa- kaip prieš 1.500.000 metu. dentu. Krock aukojo didelę
nekalbėki.
Kaina .......... . $3.520.00
i
....
x.
, , . .Iko. kad tyrinėti nevalia tu- gi anglu mokslininkas Sir Įsumą rinkimu propagandai.
ZAPOROŽEI ’S ZAZ968
—
žinau,’ tev
tėve.
I i
~ Aš zinau
e, kad tai;
tai;
tikėti, kaip sakome. Be Arthur Keith sako. kad žmof' Kaina . .... $2.250.00
nuobodi tema, bet reikia i aklai tikėti mokslininkai ne gus persiskyrė su beždžione’ Jam gresia 12 metų kalėti
Prašyki: mus specialaus
tuos dalykus žinoti, nes iš jų, nori. tėve : jie ieško faktų. 1 eligoceno amžiuje: o kaip,’,r 339.000 sumokėti už mebiuletenio su automobiliu
susideda *gamtos
mechaniz-!t
nuotraukomis.
įsako
geologijos nrofesoriusl lagingą mokesčiu praneši■
— O ka iie surado?
*
mas. su kuriuo surištas ir
BUTAI
j SoIIas, tas amžius pasibaigė! ma lr
metų kalėti bei dar:
— Surado, tėve. kad ym°1 prieš 1,800.000 metų. Taigi j $30.000 pabaudos už mokės-'
DĖVĖTI DRABl ŽIAI
■ žmogus. Jau sakiau, kad
’ mokslas spėja žemę atskilus gus sutvertas ne iš Dievo; gali būt. kad tada jau gv’ve- čiu nusukima.
Prašykite specialaus
: l nuo saulės. Tas pats mokslas žodžio, bet susidaręs iš gam-i
biuletenio!
no
ir
mūsų
bočiai.
!
Sis
apsukrus
žydelis
da

Mes
turime šito biznio 23
oni/,.
tns
plfinpntu.
•
I sako. kad žemė ilgą laika tos elementų.
.l
—
Tai
nejau
mūsų
patrio^
)ar
garsina
“
ir
Lietuvos
metu
jai-yrimą ir tūks
— Nu, o kas tie liamen
$ buvo visiškai tuščia. Bet
tančius
patenkintų užsa
tai to nežino, Maiki? Gal vardą, nes amerikiečių spausaulei šviečiant ir šildant ir tai?
kytojų.
reikėtų juos painformuoti, da ji. kaip kilusi is Lietuvos
jį žemei besisukant aplink sa-j — Ju gana daug. te ve. bet
vadina lietuviu
< vo asi. jos paviršiuje <usida- s'’arbbmsi vra šie: oras. van- ar ka*'

KELEIVIO
prenumerata-gera
f
dovana
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tar*

ftttlapis MUI

PAGERBĖ KONSOLĘ

MOTERŲ SKYRIUS

Teises patarimai

J. DAUŽVAiRDIENĘ

tei pasidavusio žmogaus pastanPragaro vyresnysis, pregomis nebus galima si pageidau- mijuotas romanas, parašė
jama tikslą pasiekti.
A
.
. Beieškodan.u ir negalėdama
ytautas \ olertHS, 27o psl.,
negak

Advokatė4r. M. šveikauskienė sutiko aUa- ’ Chicagoje buvo pagerbta ®“”^įnimą.° žmonija * pateks* Į kaina $5.00.
Alpis, romanas, autorius
kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teises į Lietuvos generaline konsule. sįejvarla jr nerįma< kaip pasa-i,,r
907 „d Vai
Mtobh. TU HMM tari MU tatoįJuzį Daužvaidienė. Josgai-.j Ryta pranašystėje:
.lie kuiP,Ufc’ “ P ’
f*************************************** MMMSC2SM***
. bei kovo 11 d. Drake Hotel dzios salyje, sukniubs ir alks. is- na $o.UU.
informacinio pobodžio. Klausimus ir M!EnvAe»H^aeka«Utfle V„_ alkę jie pyks ir keiks savo kara-1
Rezistencija,
romanas,
• buvo suruoštas banketas, ku lių ir savo Dievą. Jie pažvelgs* [)ara
;^ R Spal’S, 429 psl.,
sakymus ty»oad«orioio šiame skyriuje j
riame dalyvavo apie 650 aukštyn ir pažiūrės i žemę. bet;
Vytautė Žilinskaitė
Laiške reikia paūmėti, kad esate Keleivi)
žmonių, jų tarpe 30 diplo- štai sielvartas ir tamsybė, su kietais viršeliais, kaina —
skaitytu ias.
naikinimas ir suspaudimas ir $6.00.
| matinio korpuso atstovų.
beivejąs tamsus debesis, ir jie j
Anatolijus Kairys, IŠTI
Klausimus prašome siusti tiesiog V**e
negalės iškristi iš savo susp.iu
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
Bankete Chicagos miesto dimo“. — Iza. 8:21.22.
adresu:
manas.
kaina $5.00.
burmistras Richard J. Daley Apie pačius gąsdinančius pa
Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai l-a».
pabaigos Įvykius kalbėj<
Andrius Valuckas,
NE
Įteikė J. Daužvardienei to šaulio
1860 Centre Street
Viešpats Jėzus, vartodamas ži
MUNO SŪNŪS. II tomas,
Nežinau kitos tokios šeimos, kur taip darniai būtų
{miesto garbės medalį.
W. Rok būry, .Mass. 02132
nomus ir paprastus simbolius i
128 psi . kaina $4.00.
prilyginimus. Luko Evangelijų
auklėjami vaikai, kaip Karklų šeimoje. Ir tėvas, ir motina
Andrius Valuckas. NE
Ta proga Illinois valstijos je, 21-me sk. nuo 25 iki 27 ei:
puikiai supranta, kad auklėti reikia ne sausais pamoks
jis
sako:
“
Bus
ženklu
saulėje
MUNO
SŪNŪS, romanas iš
' nelaimę liečiančias detales Atstovų rūmai priėmė rezo- mėnulyje ir žvaigždėse, o žemė
Klausimas
lais. o gyvu sodriu pavyzdžiu. Jiedu taip pat žino, kad
uvaikiečių ūkininkų sukili
savo draudimo agentui.
Huciją, kuria vnutarta
pasveije didelio išgąsčio tai p tautu de
auklėjimo metodai neturi kirstis, o tarsi du upeliai susilie
°
1 • a. • T T"\
J•
1
•
Važiavome automobiliu. Tamstų draudimo kompani- kinti J. Daužvardienę, kaip smarkaus jūros ir bangų e .ime mo 1935 m., I tomas, 280
ti i v ieną upę ir gražiai čiurlenti bendra vaga... 0 ne, toli
žmonės džius iš baimės, i, ouk
*ražu ne iš karto Karklai pasiekė šią santarvę — praeity J Sūnus vari avo. Netoli mūsų ja ves jeikalą -u ieškovais žymiausią 1973 m. Amerikos Jami to, kas turi ateiti visan >sL. kaina $3.00.
Aloyzas Baronas, PAVA
lietuvę, jos pagerbimo pro pasauliui; nes dangaus galvbe
visko būta!.. Užtat dabar jų šeimoje gražu akiai ir miela namų, prie gatvių sankryžos,, (plaintiffs)
ga.
Mis sujudintos. Tuomet išvyt KARIO LIETUS, 261 psl.,
jis sustojo, nes ten buvo j
ausiai.
žmogaus
Sūnų, ateinanti debe taina minkštais viršeliais
“stop“ ženklas. Kiek palau-' Dėl Tamstų ieškinio uz
syje
su
didele
gulybe ir didvbe.“
2.59. kietais $3.75.
Juzės Daužvardienės pa
kęs,
pradėjo
labai
is
lėto
va,
Tam*tų mašinos sudaužyApie šituos laikus pranašavi
Auklėti jiedu pradeda nuo pat labo ryto.
Agonija, romanas, antra
šit*
ine gatvę. jis
Gaija ka(j TamsfU sū-i gC1
šventasis Dievo
oievo pranašas sim
žiuoti į pagrindine
Jis .j
aida, parašė J. Gliaudą. 406
i
- a\
.
ia.m.” su cagoslaikraščiai: Economisti kiais žodžiais:
kad rneva‘ A vpų dan
rr.;
Sūnau, — romiu pusbalsiu taria Karklienė savo sako,
•
t
, ’i nus uzPlkle ?■ pąsirase ano Newspaper (kovo 7 ir 14).I ^Susirinkite tautos ir būkit< >sl.. kaina $5.00.
•i
.
j
.•
..
i *x • t Q*iau 10 m Y iltį pjcitumu. luoi v^inintniA HrzUiflimo komnugalėtos. Tarkitės, ir jūsų su
Vėjas lekia lyguma, roma.
sunui. — tu ir v ei
News - Herald i n.Viny
patingėjai padaryti rytinę mankštą! metu iš kaiiiorios pagr
,,a,nįn<li-'°&Jr“ Southwest
,,
*
o
,
r,
mas bus nieku paverstas
panijos
blanką.
Tamstos
ne

Pažvelk, vaikuti, i savo tėvą! Argi tu nori pa virsti i toki nės ga'tės pusės lėkte atlė
(kovo 8), Southto\vn Econo-j sakykite nutarimą, ir jis nei ms. parašė Aloyzas Baror
turėjote
jokios
prievolės
a-,
m
įst (kkovo 14).
tas. kaina $4.00.
j vyks“. (Iza. 8:9-13). Ir vėl
I>at išdribtapilvį žąsiną?..
kė kita mauna ir mūsų ma- no vairuoto jo
draudimo i
,
“
Viešpats
pavertė
niekais
žrno
Birute Pūkelevičiūtė. —
(E)
’ nių sumanymus, jis panaikina
šiną smarkiai apdaužė. Ki-j kompanijos blanką pildyti,
j tautų sumanymus. Vieši ‘.ties g Rugsėjo šeštadienis.
— O tu, dukrele. — viena ketvirtine balso prabyla tos masinos vairuotojas,; Dažnai toks "pildymas“ ga-:
KELI TŪKSTANČIAI
sumanymas pasilieka per am- premijuotas romanas.. 237
tėvas i dukrą. — nevalgyk, nekimšk baltųjų pyragų! Įsi duodamas mūsų sūnui savoHi pakenkti. To nereikėjo*
j žius, jo širdies mintys nuo kar- psl., kaina $5 D0.
METĖ KUNIGYSTĘ
žiūrėk į tą tešlos kalną, kuris vadinasi tavo mama, ir pa dokumentus, kad tas galėtų• daryti, nepasitarus su advo-'
I tos i karta“. — Psal. 33:; 0,11.
Kazys Plačenu. PULKIM
1 Labai aiškų ir lengv.ii supran
imk juodos duonos riekutę.
nusirašyti reikalingą infor-j katu.
; Vatikanas paskelbė duo-'tarną dabartinės keblios padė- ANT KELIU—, romanas iš
1 maciją, pasakė, kad tai bu-į
. menis apie katalikų bažny-.tie? 1:įai*h'!,1'ima randame kny- kun. Strazdelio gyvenimo,
— Mano berniuk, — dar tyliau ir ramiau byloja į vusi jo klaida, kad jo drau
Anas vairuotojas, matyti,’ -• -mm
, j--4l goję Dieviskasi Amžių l ianas, i tomas 200 ps.. kaina $2.00 19 ii m. piadžioje.
i 250 nus’upv šitaio skaitome:
Karkliene. — aš ir vėl suradau tavo kišenėje cigaretę! 1 dimo bendrovė atlygins neturi “property damage co- ciąKatalikų
buvę 659 milio- “Visos šios nelaimės tik tyri [J tomas 160 ps., kaina $2.00
Nejau, nejau ir tu krakšėsi kiekviename žingsnyje, kaip mums už visus nuostolius ir verage“. Kai kuriose valsti nai, arba tik 18.49? visų Že- rengs pasauli suprasti, kad nors
Nemunas teka per Atlan
jose
toks
draudimas
nėra
šitas senas kranklys, nejau tavo skaistūs veideliai pavirs* kad jis tuoj pat pranešiąs.
mės ffvventoiu Buvę 191 ' žn?onės «a? P.lanu<>rJ ir tvarkyti ta, Vytauto Alanto 5 nove

Santarvė

i geltoną dynę. nejau švirkši seiles kaip senas kuinas, ir | savo agentui ir viskas būsią j privalomas. Todėl, norint 398 parapijos, 1S kurių 39. visi jų planai bas bergždi tol, lės, 263 psl.. kaina minkštais
tavo žmona gėdvsis su tavim išeiti į gatvę?!
I sutvarkyta. Jo mašinoje sė-;&auti savo nuostolius, tektų 431 neturėjusi nuolatinio ku- kol jų savimeilė ir tamsumas, viršeliais $3.00, kietais $3.50
Įdėjo dar trys jauni vyrai, ir Įtraukti atsakomybėn patį nj0-0
Aitvarai ir giria, Jurgio
: ims viršų ant jų. Tas Įtikins vi- į
sus, kad vienatinis išpildomas Gliaudos romanas iš partiza— Dukryte jaunoji, — godoja tėvas. - bene tau vii- Į ™ Kil llėj0 pasikalbėjimą, j vainotoją, ir, jei Tamstoms
Kunigų buvę 419,728, iš kelias to keblumo atitaisymui, nu veiklos 254 psl., kaina
• pasisektu gauti sprendimą
keti mini sijonaiti, jei esi paveldėjusi savo mamelės ko«.50.
Laimei, mūsų sūnus ne-’ savo naudai, reikėtų pinigus ją vienuolių _ 148.804. (Mo- £
jas? Slėpk jas kuo giliausiai, kitaip liksi senmerge! Kai|b„.o suį;s.a/ir nuvvko i>auti g paties vairuotojo, o tėra v ienuolių buvę 1,004. sas klases ir Įvykdytu teisingu-; Juozas Švaistas: .2JOBtavo mama bėgiojo paskui mane. ji žinojo, ką darė: jos I ĮMky]i • kuri važiav0. ’
'.ne j0 kompanijos. Dažniau- 304).
i mo principus kol kietaširdžiai ’ ąjAj PLAUKIA, romanas
sijonas siekė kulkšnis!
Į
šiai taiyra
yrabielenffvas
197(
Nelengvas dardar1970 metais 3,495 kunigai ^blpsniš^Są^iki^^Die-iiš knygnešio kun. M. SidaNegirdėdamas nieko iš a-į bas.
metę kunigystę, 6,839 mirę, Vo paveikslui, šis ir yra tuomi. ravičiaus gyvenimo. 233 psk,
— Sūneli mielas, — Įspėja motina, — nepradink va- Į nos mašinos vairuotojo arba i
o nauių įšventinta tik 7,697. ką Dievas yra pažadėjęs visiem ! kaina $2.50.
Tačiau vra ir kitaproce- taigi kunigų skaičius suma- įY-v.kįnti
Tūkstantmetiniame i
Alovza* Baronas: ViENIkaraįs! Tavo tėvas iki išnaktų lakstydavo pasispardyda-j jo draudimo bendrovės, su
,
•.
..
—
o 4?or7 Kk
_ Kristaus karaliavimo Amžiuje.
dura,
kuria
vadovaiųantis
zejęs
2.637.
Daugiausia
mekur
j
j
ehova
ives
per
tos
xelaimas kaip drigantas, užtat dabar vien pelenai byra...
‘ nūs parašė tam vyrukui laišMEDŽIAI. 117 psl. kai$ 1.59.
ką (adresa žinojo iš doku-J kaltais pavyksta išieškoti iš te kunigystę JAV-se —636, mių Dienos bausmes i rpamokinimus".
—
Ezek.
11:19;
36:/o,
Vvtautas Volertas. GY
— Gegele raiboji. — nepiktai graso pirštu tėvas,— mentu). Vėl nė žodžio. Ta-i “kaltininko“, neturinčio to- Italijoje tokių buvę 109.
36: Jer. 31:29-34; Sof. 3:9, Psl.
da
sūnus
paskambino
to
vykio
draudimo,
nuostolius.
VENIMAS
YRA DAILUS,
nereikia šitiek staipytis prieš veidrodį! Argi maža namie
46:8-10.
ATOMINĖ
ŠIRDIS
■ ro draudimo kompanijai. Jei neturit “collision“ drauromanas iš lietuviu emigranvienos papūgos?
Kas
domitės
Tiesa,
mes
pri
• Kompanija (bendrovė) at-Į dimo ir jei Tamstų mašinos
1 tu gvvpnimo, 242 psi.. kai-JAV-se yra apie 70.000 siųsim veltui spaudos. Kreipk; į na ^2.59
Įsakė,
kad
nieko
nėra
girdė!
pataisymas
nėra
vien
menk— Ąžuolėli manasis, — linguoja galva motina. —,..................... .. A
x
m
asmenų, kurie naudojasi a- tės šiuo adresu:
i .
_
,
i-ii
-i-i • •
-i
1
pisi
apie
akcidenta,
bet
kad!
niekis.
—
patariu
Tamsioms
j
Namas geroj gatvėj, ro>
kaimyne
man skundės, kad pnkulei
b otcmcifj
. . . hltink’n nymlrlvri i nnctitaiTi
....
, cn X7in_
Lithuanian Eihle Students.
J
i
vjos vaiką... Žinau,. ati jie
na
cnm
atsiųsią
blanką užpildyti, i pasitarti
šiuo mtLroln
reikalu
su vie- Piratais širdies mušimui paį manas, parašė Jurgis Jan212 E. 3rd Street.
tai prakeiktas tavo tėvo giminės kraujas. Bet imk save į
• tiniu advokatu.
skatinti ar reguliuoti. Iki
■'
kus, kaina $4.00.
Spring Vallev. itl. 61362.
nagą, imk, sūnau, nes toje giminėje ne vienas turėjo baig
Taip ir buvo. Mūsų sūnus!
šiol tie aparatai buvo varo-,
(Skelbimas)
ti kartuvėmis!
gavo blanka. kurią užpildė) Aš. žinoma, sprendžiu.
paprastos elektrinės bair grąžino draudimo kompa-1 kad Tamstų sūnus neprisi- terijos jėga. Juos reikėdavo
— Liepele mano, — nei bara. nei guodžia tėvas, — niiai. Tuo metu mes gavome dėjo savo elgesiu prie akei- beveik kasmet keisti, nes baU
kad tavo galvelė mokslams sunki — ne tavo kaltė. Ta: laišką iš savo draudimo i dento. Jei jis taipogi buvo terija per tą laiką išsieikvo-(
tavo motinos genas. Visa jos giminė — beraščiai ir ark-1 kompanijos, kad anos maši-j
maši-| “neatsargus“, — tada iš vi- davo, o tai būdavo pats ne-.
nos vairuotojas
ir jo kelei-j so nėra ieškinio. Šis nutari- maloniausias tokiems ligo- .Sunkiausiu keliu, romą-: Atsitiktinio kareivio užraliavagiai!
.... ""
viai traukia mūsų sūnų at sa mas gali būti tik advokato nams dalykas, nes tie įtaisai! nag parašė Jurgis Gliaudą, j šai, J. Januškio atsiminimai,
Vakarop Karklai pasijunta nuvargę: auklėjimas nu< kom vbėn. nes jie buvo su padaromas, nes “teisinė at- statomi į organizmą tamį25l Dsl kieti viršeliai kai-i 127 psl., kaina $2.00.
il'rn; rtnoropiinc
.7
i
o.
i
•»operacijos kpbu
keliu.
na $5.00.
Stepono Strazdo eilėraš
labo ryto atima nemaža jėgų. Jiedu pasitraukia į miega žeisti. Nelaimes metu niekas sakomvbė“ ir “faktiška at-ltikros
mąjį, įsižiebia spingsulę, susėda ant plačios kanapos' ii nesiskundė jokiais sužeidi-pakomvbė nevisuomet yra
Dabar jau yra amerikie- i Kiauros rieškučios, roma- čiai, 159 psl. kaina $2.50.
mais.
Į
tas
pats.
Murklys, apysaka vaikam,
čių ir prancūzų pagamintų) nas, parašė Antanas Musteiabuoja žvelgia priešais save, į sieną, ant kurios kabo ji
parašė
Antanas Giedrius,
aparatų. kuriuos varo atomi-! kis. 259 psl., kaina $4.50.
nuotrauka. Nuotrauka dar iš tų laikų, kai jiedu nebuvt
Po sa vaitės laiko gavome į
nė jėga. Toks itaisas gali be| Brolio Mykolo gatvė, ro- 130 psl.. kaina $1.80.
suradę bendrosios darniosios vagos, ir todėl badyte bade ’aišką iš to vyruko draudi-Į
Juodojo pasaulio sukili
pertraukos veikti apie 10 j manas, parašė Eduardas
akis.
mo kompanijos, kuriuo mus
metų..
*"* Cinzas, 303 psl.. kieti virše- mas, parašė Stasys Michelnainformavo. kad tas vyru
-onas. 127 psl.. kaina $2.00.
Prancūzų pagaminti apa-l
kaina $6.00.
— Tu. mano sengalvėle. — pasisukęs į žmoną, nuo kas neturi jokio draudimo.
Tikra teisybė apie Sovietų
širdžiai prisipažįsta Karklas prikimusiu nuo auklėjime >airal kuri galėtu jo kompa
ratai pernai buvo įstatyti 501
j
Abraomas ir sūnus, pre asmenų, o praeita savaitę ..^AS LIETUVIS, I dahs, 412 Sąjungą (parašė J. Janušbalsu,—tai lėkčiau, tai bėgčiau nuo tavęs kaip nuo maro.. nija mums užmokėti už mūmijuotas romanas, parašė
psl., kaina minkštais virše kis), 96 psl., kaina 50 centų.
Bet velku savo jungą susiriesdamas...
u mašinos sudaužvma. Tai- Aloyzas Baronas. 206 psl., pirmuosius amerikiečių ga liais $4.50, kietais — $5.00.
Kunigų celibatas, parašė
mybos apara-tus gavo 8 as
i.
mes
papuolėm
i
tikrą
be

kun.
Fox, 58 psl., kaina 25
kaina $4.50,
— O tu, gaigale prakeiktas. — nemirksėdama ir ne
To paties romano II dalis,
menys Newai-ko, N.J., ligo
lą
be
savo
ir,
atrodo,
be
414 psl., kaina minkštais centai.
žiūrėdama vyrui tiesiai i akis atsiliepia Karklienė, — kit?
Sunkiausiu keliu, roma ninėje.
nūsu vaiko kaltės.
Ar tivvo visuotinis tvanas,
viršeliais $6.00. kietais —
mano vietoj seniai būtų tave iš penkto aukšto išmetus..
nas, parašė Jurgis Gliaudą.
Amerikiečiu
pagamintieji
i4
r»sb. kaina 25 centai.
Bet gulu gyva į grabą...
Ka mums daryti? Jei mū-j
Psk» kieti viršeliai, kai- “širdies varikliai“ yra laiko $6.50.
Žemaitės raštai karės me
Vytautas Alantas, ŠVEN
n draudimo kompanija tu-į na $5.00.
Ir abu sunkiai ir darniai atsidūsta:
mi
natikimesni
nei
prancū-J
•■v« • • •
* TARAGIS, istorinis roma tu, 126 psl., kaina 50 centų.
ės sumokėti už mūsų nebūPalikimas, poeto Fausto zrkieji.
Juozas Stalinas, 32 psl^
nas, I dalis. 405 psl., kaina
— Tik dėl vaikų...
is sužeidimus, ar tai nepa Kiršos iki šiol niekur ne
kaina 25 centai.
minkštais viršeliais $5.00.
':enks mūsų draudimui ki- spausdinti eilėraščiai, jo už
Žalgirio mūšis, parašė dr.
J. Kralikauskas. VAIŠ
tis metais? Prašome mums rašai įvairiais klausimais k DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS VILKAS, premijuotas ro Daugirdaitė - Sruogienė, 24
itsakvti.
kt., 318 puslapių knyga, kumanas, 234 psl.. kaina $4.50 psl.. kaina 50 centu.
GAVOME RIBOTĄ SKAI INDIJA EKSPORTUOJA
KAS
SUSTABDYS
PASAULY
Socializmas ir religija, E.
Nukentėję tėvai
’ią spaudai paruošė Stasy*
Brėkšmės našta, rom,mas
BEŽDŽIONES
ČIŲ ”NIDOS“ SIENINIO
parašė Jurgis Gliaudą, 384 : Vandervelde. 24 psl., kaina
! Santvaras. Kaina $6.00.
KARĄ?
Per paskutiniuosius 18
psl.. kaina $6.00
10 centų.
Atsakymas
NUPLĖŠIAMO SU PASI- mėnesių Indija išvežė 69,000
Trys ir viena, Janinos NaNR.1
Pranas
Naujokaitis.
PA
Demokratinio socializmo
SKAITYMAIS KALENDO- ^džionių, už kūnas gavo
rūnės
atsiminimai
apie
rašy-1
Karas
yro
pikčiausia
ir
„
eap
.
SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ pradai, (S Kairio įvadas),
i $<20.000. Jos naudojamos į- Jei Tamstų valstijoje dar
1 vairiems moksliniams ban nėra įvestas vadinamasis lOJUS G. Petkevičiūte. BalĮ|pen£ja.nasUgedusiosiriškrypu- 232 psl., kaina $4.00.
! 64 psl.. kaina 50 centų.
RIAUS. KAINA $3.50.
Smoga, Jurgi Savickį ir Juo-; sios žmonijos liga, iš kurios ji
Jurgis Gliaudą. BRŪKŠ-;
Socialdemokratija ir ko“No fault“ privalomasis za švaistą, 171 psl.. kaina
dymams.
amžius landė išsigelbėti,
Paskutiniu laiku taikos įeskoto- MĖS NAŠTA, 384 psl. kai- munizmas (I\. Kauskio), 47
Kietai tikintieji indai bež- draudimas, reikalas būtų eo np
$3.0u.
jaj |>ėginėja šen ir ten. tariasi na $6.00.
psl.. kaina 25 centai
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI) džiones laiko šventomis. to-Į toks:
Kiauros rieškučios, roma- ir barasi ir visomis Įmanomomis
Birutė Kemėžaitė, SUAts Kirai sudėjus, ju kaina
Turime Lietuvos žemėla dėl vi a labai priešingi jų pa......
. . _
i
._ . .
priemonėmis stengiasi sustabDIEV!
Aš
IŠEINU...,
094
$11.40.
bet visos kartu parpių — «ž 50 centų, už $2.50 ' naudojimui kokiems nors
DėlI ieškinio pnes Tamstų: nas, paraše Antanas MUStei- (,V|j jr pjnaikinti pasaulyje karą. Bet nupuolusio ir saumylys- psl., kaina $4.50.
duodamos uZ $2.
(sulankstomas)
1 bandymams.
s«jnu : Patariu pranešti visasj kis, 259 psl., kaina $4.50.

12 knygų už$2

Ką tik gaveme

I
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KELEIVIS, SO. BOSTON

BŪKIME VISUOMET JAUNI, RYŽTINGI IR KIE
MUMS MALONU PRANEŠTI VISIEMS SIUNTI N I

Vietinės žinios

kad dabar pasiūlome didelį

naują

pasirinkimą įvairių naujų

daiktų ir kartu

AI’AK CIT S.

ALDRICH OIL CMU'ANY

KAMERAS, SIUVIMO MAŠINAS. BALDUS.

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

AUTOMOBILIŲ

MODELIAI:

ZHIGULI VAZ 2101

$3520.90

MOSKVICH 412 IE

$357<1.09

rosaite - Klemiene.
Ji pašarvota J. Lubino
koplyčioje.

Leonavičius laimėjo

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA EUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

MOTOC1KLI S, SALDYTI VCS, SKALBIMU MASINAS. TELE VIZIJOS

I
VIDA KLEINIENĖ
Praeitame numery pa-i
skelbtame Vasario 16 d. au-į D ..
.
»•»•
, . . ,
,
• -•
■ .
Po ilgos ir sunkios ligos
koiusiu bostoniečių sąrase j. . ,.. . _ ,
• - .
,
,
"
o
n
i balandžio 15 d. mirė buv.
per klaidą neįrašytas S. Hai- u ,
; ..
» • ‘ <>ia
Bostono lituanistines motusę. aukojęs $10.
y
mokytoja Vida KaAtsiprašome.
7 ...
. 1

SIUNTĖJAMS

LIETUVOJE ir SSSR,

MIRĖ MOKYTOJA

Klaida aukų sąraše

U

130 Safford Street

dar maisto produktus.

Wollaston, Mass. 02’. 7 J
Tel. 472-2086

So. Bostono LPD-jos šachLankymo valandos nuo 2
MOSKVICH 408 IE
8:1285.00
matininkas Algis Leonavi- iki 5 vai. popiet ir nuo 7 iki
ZAPOROZHETS ZAZ 968 $2250.00
čius laimėjo Rytų apygar- 10 vai. vakaro,
dos lietuvių šachmatų pirVelionė laidojama trečiaMES YPATINGAI SIŪLOME NAUJAUSIĄ PAGERINTĄ EXFORT MODELĮ
menybes. ivvkusias balan- dieni, balandžio 18 d., rytą. 1
džio 7-8 d.‘Elizabeth. N.J.
1
ZHIGULI VAZ 2103 75 H.P 4 durų SEDAN. kaina.................. 81.036.50
Vaižybose dalyvavo
101
C»n* bostoniečius
(rodoma Automobilių parodoje Coliseum New Yorke)
šachmatininkų iš Nevv YorT . ...
PODAROGIFTS, INC.— yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčiant: dnvar.iiuus cer'iH’
ko, Bostono ir Elizabeth. Po
So^iunasy
trijų ratų užtikrintai pirma- damas apie kov o - --o le
katus per VNESHPOSYLTORGą be jokių tarpii.ii.kų. 1 ..i k ir t.t i
PODAROGIFTS, INC.— yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri pri.nia užsaky nn:'
vo Antanas Vasiliauskas, N.l nomi?. f^icagoje vy usias
Y., turėdamas 3-0 taiku. Jo kepsimo ir tinklinio zaidyPREFERENTIAL ROUBLE C ERTIFICATES — Sl’EC. IAL1<>>
ikandin sekė V. Kulpa. A.'
_:ltaiP Pamini Bostono
PIRMENYBĖS PAŽYMĖJIMAMS, kiekviena- po 82.60. ir ; i įstato
Kvedaras. Leonavičius ir K. zaic*ejus.
šituos užsakymus tiesioginiai per VNESHPOSYI.TOKGą aukš
Merkis,
turėdami
po
2
taš-;
i,
„ j, k„-x_ -x
kokybės
prekėms, gaunamoms specialiose krautuvėse ir prekių
,
r* i
•
x t
'
Žavus buvo du bostoniskus. Paskutiniame rate Leo- R. . Linas Gineitis (meist.
sandėliuose daugelyje didesniu miestų LIETUVOJE ir SS: it.
PODAROGIFTS, INC.—
navietus nugalėjo Vasiliaus- riškas tašky medžiotojas) ir'
gauna iš VNESHPOSYLTORGo pranešimą apie kiek\ieiu> Užsaky
ką ir laimėjo Rytų apygar Ant. Anelauskas
7
(pastovus.
mo įvykdymą ir painformuoja siuntėją.
dos dovaną be pralošimoI ?, visapusgkas žaidėjas)“.
PODAROGIFTS, INC__
VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiuntimo įro
(jis dvi partijas remizavo:
_
dymus, atitinkančius jos susitarimą su VNESHPOSYLTGkGu.
prieš jaunuoli Z. Dičpinigai- ’ Tai buvo kandidatų į įsti ir V Kulpą‘)
1 vvkos Europon krepšinio ir
Laimėtojai išsirikiavo ši-. tinklinio rinktinių sudarymo Klientų patogumui užsakymus galima paduoti bet kuriai prie mūsų prisijungusiai iii mai:
taip: Leonavičius, Boston, žaidynės. Galutinai kandiGlobė Parcel Service. Ine., 723 Walnut St.. Philadelphia. Pa 191(0’
3 tš., Vasiliauskas, N.Y., 3 ' a^aiv. paaiškės žaidynėse
Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison A\e. \e« 5 ork. \tš., Kvedaras, Elizabeth. 3,£ejuzes °-6 dienomis DetY. 10022
taškai.
ir0ltePackage Express & Travel Agency, 1776 Broadvvay. Ncw 5 ork.
Komandinė dovana atite-į
N.Y.10019
Gali netekti darbo
ko Nevv Yorko šachmatinin-’
Arba tiesioginiai į mūsų vyriausią Įstaigą
20,000 žmonių
kams, kurie surinko 8 taš-i
kus (Staknys, Vasiliauskas,!
Kulpa). tiek pat taškų su-’ Mažinant išlaidas karo
linko ir jungtinė Bostono-E- reikalams. N. Anglijoje gali
240 FIFTH AVĖ (tarp 27 ir 28 g-vės) NEW YORK, N.Y. I0031
lizabeth komanda (Leonavi-1 netekti darbo 20,000 žmoTEL.: (212) 685-4537
čius. Merkis, Kvedaras), bet! nių. Gali būti uždaryta Bospagelbiniai taškai lėmė Nevv:tono laivų statykla (shipYorko naudai.
! vard), kur dirba per 5,000
į
Spalio 21 (i. So. Boston^
• Balandžio 29 d. 3 vai. po. Lietuvių Piliečių d-jos III a-’
Geriausia išeitis —
Bostoniečiai pasigedo Al- žmonių Westover aviacijos •
.
•
pietų So. Bostono Lietuvių; salėje lietuviu radiio valangio Makaičio, negalėjusio1 stovykla Chicopee. kur yra,
pražudyti dokumentus
. pniečių d.jos ffl auRšto sa_:
vykti i Elizabetho varžvbas. 5-000 kari0 ir apie 1,000 ei- j
Netrukus Bostone žada' viliM tarnautojų, Quonset • Iš Wallpole kalėjimo ato- Įėję lietuvių radijo valandos parengimas.
« » »
-pasirodyti Nevv Yorkas su!P°int oro laivyno stovykla'' stogų paleistas baisus žmog- Laisvės Varpo pavasarinis;
! Lap kričio i 1 d. So. Bostosavo jaunuoliais prieš mūsų - if kt• žudvs Subilosky nebesugri- koncertas.
jaunuolius
iraNevv Jersey su
Vien , ten dirbantiems
,
...
. o ?1Vžo?Daba7VedamaS'-tai°dy-,:
Į ™ a,;iclin *'«
‘'-m
savo komanda pnes mūsų g-u išmokama milionai. Quin-; mag dėl jo paiei(limo. Nie-i Gegužės 5 d. So. Bostono patalpose bostono ramovecy jau šiandien yra 8G be- kaq nenori būti kaltas, todėl Lietuvių Piliečiu d-jos III a. ni-' engiamas Lietuvos kadarbių. Brocktone net 10G ,: ge;iausia jšeitis — pražudv-I salėje Pabaltiečių draugijos 1
- atkūrimo 56 metų
o visoje Mass. valstijoje 7%, Į tj tos b los dokumentus, i vakaras. Programoje -Jau- į Nakties paminė.jonas
taigi daug daugiau negu vi- .taip ir dingo tie dokumentai, i Jaunųjų pabaltiečių muziDialogas su kraštu, Aki so krašto bedarbių vidurkis. ■ ir nėra jrodymo kas kaltas.' kantu ir dainininkų konkur-j
mirksnių kronikos, antr? Uždarius minėtas ir neminė-; Kalėjimų" viršininkas sa-i sas - koncertas.
knyga,
“
h.nyga, parašė
paraše Bronys
oronys Raila.
KaiiA. tas karines
Karines Įmones,
įmones, bedar
oeoar-‘iko j.afj jeidimą atšaukęs,
!
rb
i
560 psl., Įrišta, kaina $7.ov. bių skaičius dar padidėtų, i kit’as tarnautojas sako, kad j Gegužės 6 dieną 2 vai. po!
ParGUOda
t jo negavęs, o kai nėra tuo! pietų North Junior High
reikalu susirašinėjimo, ne-1 School salėje Brocktone Šv. • Parduoda mas 3 aukšt ų namas,
galima surasti ir kaltininko, j Kazimiero parapijos choro Dviejuose aukšt uose butai po I
Įtariama, kad žudikas iš j 75 metų jubiliejinis koncer- kambarius ir viename — penkių
I kalėjimo ”išsipirkou.
I tas ! kambarių, iš viso 13 kambarių.

PODAROGIFTS, INC.

Ar skaitytos?

oil Koof

Apšildymo įrengimai & APTARNAVIMAI
Aliejaus kuras

Aliejaus degikliai
Krosnys ir garo katilai

Vandens šildytuvai
Elektros tinklo įrengimas
Dorchester — So. Boston — So.

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje,
lapdau popierius ir taisau
viską, ką pataisyti reikia.
Naucnju tik geriausią
medžiagą.
JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Avė.
Dorchester, Mase.
TeL CO 5-5854

|
1 6 dienų

»

Kainai nuo $67 5. 00

(pagal dabartini dolerio kursą)
Jungtis prie grupiu galima Bostone arba N e w Yorke
Dar yra vietos šiose grupėse:

Rugsėjo

Spalio

5
3

• • »

"GARSO BANGŲ“
PROGRAMA

:
j

«

j

Kreiptis: 69 Old Harbor St.,'
Mass.. I aukštas.

Ši radijo programa trans-Į ^a,a ienei Pa&e1^^liuojama penktadieniais iš
stoties WBUR
90.9 FM
j banga nuo 8:00 iki 8:30 vai. •
!
vakaro.

j♦
.•
H
i

Kreiptis senu adresu:

Į
i
I

BRONIS KONTRIM
598 Broadway
So Boston. Mass. 02127
Tel. A N 8-1"61

t
I

T i S

Nepriklausoma

LIETU
informuoja skaitytojus :>pk t^tsituiir’:;- ir Įūiuviškuosios
įvykius, deda daug ir įdomiu n uot ra tiku ir ai-irai pasisako
apie visur, mūsų visuomeniniu^- bei ku! .‘rinius klausimus.
Jame rasite įdomių skaitytojų laišVi: -ksri.t. l-.uršime laukia
me abipusių pasisakymu ir nuomon ų kieH ieno visiems
svarbia problema.
’ NF’*RIKLAUSOMA LIE TUVA“ vra dinnmiškmūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs nau jų bei.-Ir.-t iat i,‘i' i»ei idėja, vi
suomet atviras kiek.vieno ruomonei. kų:i s
t ir dirna už
nepriklausomą Lietuva.
Metinė prenumerata JAV-se
Adresas:
7722 George Street. LaSaile-MontreaĮ. 690. <Pi?bec. CAN ADA

SUSIVIENIJIMAS

SLA

LIETUVIU
AMERIKOJE

ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių

SLA—jau 80 met $ tarnauja lietuvių visuomenei

nariams.
SLA—didžiausia

IŠNUOMOJAMAS BĮ IAS

Dorchesteryje išnuomojamas
Stepono: - kambariu butas pirmam aukš-

o

Gegužės 20 d.
Dariaus posto salėje Sanda-1 (e 2
nilm0<M.. skambinti
j ros motery banketas našlių ,e, 2K2-iy.,i p,, ii v.,1. vakaro.

ir

Gruodžio 21

j

Gegužės 12-13 dienomi-:*
K. Barėno
• Tautinės S-gos namuose bu
Atsitiktiniai susitikimai } dail. Romo Viesulo kūrinių
j 216 psl.. kaina minkštais vir- paroda, kurią rengia Skau. -eliais S2.50.
čių Židinys.
* •
į

t

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių
draudimus

OAVA1TRA

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

PATARIAMA ĮSIGYTI

I

Shore

(17>

• • »

Gegužės 20 d. So. Bostono
Lietuvoje šios grupės praleis 11 dienų; Vilnius, Druskininkai,
Lietuvių Piliečių draugijos RADIJO PROGRAMA
III aukšto salėje Jono Vana
—dienos ekskursijos į Kauną ir Trakus.
Maskvoje arba
Balandžio 20 d. bus trans gaičio šaulių kuopos rengia Seniausia Lietuvių Radijt
Leningrade — 2 dienas ir Helsinkyje — 2 dienas.
liuojamos Gounod ”Šv. Ci- mas Vilniaus universiteto Programa Naujoj Anglijo. į
GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —
cilijos mišios“ (diriguoja 400 metų sukakties minėji iš stoties WLYxN, 1360 ki
NESIVĖLUOKITE!
lociklų ir iš stoties FM
Jeronimas Kačinskas) ir du mas.
J. Kačinsko kameriniai kū• •
101.7 mc,. veikia sekmadie
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į
n7ia^ j— rter j
» Rugpiūčio 12 d. Romuvos niais nuo 1 iki J :30 vai. die
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
Balandz10 27 d. programa * parke Broc|ęt0ne Minkų ra- ną. Perduodama; Vėliausn,
pasaulinių žinių santrauks
South Boston, Mass. 02127
^inėr komentarai, muzika, dai į
« •
Telefonas: 268-8764
ios ir Magdutės pasaka.
PARENGIMŲ
Rugsėjo 30 d. 3:00 vai. po
393 West Rroadway
Biznio reikalais kreiptis
•
pietų
So. Bostono Lietuviu
KALENDORIUS
; Piliečių d-jos auditorijoje Baltic Florists gėb u ir dova
Savininkė: Aldona Adomonienė < > •
<»
Balandžio 22 d. So. Bos-!^'“"^ ^n^™omen^ Bo^
?XVo
(air fares subject to Government approv.il)
:!
Itono Lietuvių Piliečių d-jos i‘ono, apy'1"*?8 r?n??.amas Zyk5°s ^Ten Į-ųa.
J salėje Lietuvių krepšininkų Tautos šventes rn.nej.mas- n« AN 8-04^ T*'1' e
“ K*'"'’™' ,
Jjj fifff jjjifijffrrrrrrri-r-rrrri-r--"—---rr-rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrffjj^ ; komandos šokių vakaras.

lietuvių fraternalinė organizacija

—

duoda gyvybės apdraad< ir ligoje paš Ipą. kuri yra

pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS u«ieško pelno, o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse rcik.no dolerių

kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir san d. Kiekvienas

Įvairių klasių re‘k:;-ogiausias

lietuvis čia gali gauh

apdraudes nuo $100.00 iki $IO.OOO.bf..

SLA—jaunimui duoda gers Taupomąją Andr-adą — En.

dowment Insurance, kad jaunuolis .jautų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiat
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
apdraudą: už $1,000.00

apdraudos tik J3.00 mokes

čio metams.

SLA—AKCIDENTALf

APDRAUDA naudinga visokio

amžiaus asmenims,

rekomenduojama

lietuvišką

klabu ir draugijų nariams. U? $1.090.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 i

metus

SLA—kuopoj yra daugumoje lietuvių koioniju. Kreipkitia

\ kuopų veikėjus,

ir

lie plačiau paaiškins apie

Susivienijimo darbas.
Gausite

spausdintas

Informacijas

jeigu

parašysite:

Lithuanian Alliance of America

507 West 30th Street, Ncx Vark. N.Y. 19001

it
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Parduoda

Ačiū M. Stakoniui

Lietuviai šoks Emmanuel

Puslapis aštuntas

Mūsų bičiulis Motiejus
Jamaica Plain, Mass., prie pat
kolegijoje
Stakonis-Stonie iš Lavvren- _______
___ r___________
Franklin r
parko
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Vietines žinios

IEŠKOME

DALIŲ TARNYBOS PLANAS DABAR SIŪLOMAS

VELTUI
PILNAS PATARNAVIMAS
PER IŠTISUS METUS VISIEMS KVALIFIKUOTIEMS

NAMŲ

MALONUS PATARNAVIMAS

£XPRESS CORP.

WORCESTER. MASS.

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

Stacija

Stiklai Lar.faznt
reikmenys nainanu

Reikmenys pi uic beriama
Vr»«jr;e evlež-ea Kairta*

terio į Lietu vą ir kitas Rusii- i
jot valdomas sritis- Čia kal

Vedėja B. Svikliene

LIETUVIŠKI

Carpenter
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Ž Valandos :
fcinm 9 vai rvto iki 5 vai. vsk L
Šį Trečiadieniais nenriimama i
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447 BROADVVAY
South Boston, Mass

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

Šiltas vanduo

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUIN'CY

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

ZE

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

Builder

49 Church Street
E. Milton, Mass.

Newton Centre, Mass. 02159
Tel.

332-2645

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

Laisvės Varpas

Te-eiosas: AN 8-2805

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

ir

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

Real Estate & Insurance ;Į
321 Country Club Rd.

Telefonas: 698-8675

Dr. Jos. J. Donovan
-Dr. J. Pašakarnio

PIETŪS

S.B.L.P. ORAI GIJOS VADOVYBĖ

Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta’šmo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir
biznio pastatų, pažai Jūsp reika
lavimų. Saukite visados ild 9 va
landų vakaro.

4 3 6-1 2 0 4

Alyvos degikliai

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

Peter Maksvytis

Sąrantis >. J. ALEKNA
SZš KAST 8R(>ADWAI
801 JTH BOS JON, MASS.
TELEFONAS AN 8-414H
A5» ore Dažai
Popieros Sienoms

Tel. SW 8-2868

čia galima gauti įvairiau
•ių importuotų ir
vietinės
gamybos medžiagų ir kitų
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
labai žemomis kainomis.

Jf!

Už nosies ne tik jaučius
vedžioja.

alyva

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

’ A.J.NAMAKSV

Flood Sųuare
Hardicare Co.

144 Milbury St.

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

šeštadieniais ir sekmadieniais

I

10

Senas parvirsta ir negir

SHORE

ARBA

Climatic

— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

tas.

S O.

— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS

sekmadienį, balandžio 22 d.
jK
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos III aukšto saleje”1
vf Pradžia 7 vai. vak.
Auka $2.00

COSMOS PARCELS

773-4949

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS

Re to, bufetas — veltui:
šokiai — grojant latvių šo.
...
.
...
.
, ra!
'^Lietuvių klubo krepšinio komanda*^'
kiu orkestrui

Rezervacijas galima gau
ti pas Ireną Veitienę (6981990) jr Česlovą Alickūna
(828-0484).

{skaitant ir kasmetinį alyvos
degiklio (burner) remontą.

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— LIETI VISKAS

Bilietai suaugusi c i ns
$5.00. jaunimui, studentam}
ir pensininkam — $3.00.
-

SAVININKAM

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

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

(’linton. In.; po $2 — A. Į Šveikauską patarpininkauti, j
6:30 kokteiliai n uzdan- j af)švs Pedham, Mass., iri
ii-!
džiai;
B. I tenis. So. Boston, Mass. i Paragink savo pažįstamus
Visiems nuoširdi padėka, j išsirašyti Keleivį. Jo kaina
7:30 jaunųjų menininkui
Administracija
metams $7.00.
konkursas koncertas.

SAVININKŲ

MŪSŲ "GOLDEN PLATTER“

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

rengia
VELYKŲ
ŠOKIUS

NAMŲ

Lietuvių Radijo
Valanda

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd i:

Sekmadieniais 11-12 vai.
(RUDOKIUTĖ)
AM 1,430 KC
OPTOM E TRI STt
Valandos:
Vedėjas PETRAS VIŠČINIS
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
173 Arthur SL, Brockton, Mass. 02402. Tek 586-7209
445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
ėeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee^eėėeeeeeeee***********************************************************

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

ATLAS

PARCELS CO.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604

AND
TRAVEL INFORMATION

Tet. 798-3347
Tiesiai iš VYorcesterio 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 įvairių vie.
tinės gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že-Į
momis kainomis. Be to, siunčia-'

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO { LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus
kraštus
Pristatymas greitas ir
garantuotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti
rublių
me maistą, pinigus ir galite už
certifikatus,
automobilius,
sakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės šaldytuvus ir pan.
ten vietoje galės pasirinkti už Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.
sakytas prekes.

o šeštadieniais
Taipogi tarpininkaujame per
nuo
8
vai.
ryto iki 2 vai. p.p. •
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei- į
389 W. Broadway
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
So. Boston, Mass. 02127
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski
Tel. 268-0068
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South Boston Savings Bank

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

ALFREI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

Trans-Atiantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

IŠTAIGA

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs
Skambinkite 268-2500

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Ph&nn.

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

182 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas A N 8-6020

Nuo 9 vsl. ryto iki 8 vaU v„ išHkvrns šventadienius ir seka.

740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122
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.

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

So. Boston, Mass. 02127,

□
□
□
□

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

6.27't pelno)

Krosnies aptarnavimas
Automatinis įpilimas
Patogios mokėjimo [sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

511%

už visus kitus indelius moka

Bankas veikia 109-tuosius metus.

Skambinkite

f

šio banko direktorių taryboje yra adv.
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Darbo valandos:

Kasdien

9__

šeštadieniais

J.

Grigalus.

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

268-4662

Trans-Atiantic T rading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

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

virš $274,000,000
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Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, įvairias
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

įspėjimo indėlius moka

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda

*• •>. r

ar juos pasikviestiį svečius — geriaušiai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE, čia visų lėktuvų
bilietai (International and Domestic Air Tickets)
išrašomi belaukiant — be jokio
papildomo mokesčio.

Globė Parcel Service, Ine.

už nemažesnius kaip $1,000 dvieju
metų

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

5
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393 VVest Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja

I

Aldona Adomonis ~
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