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Sovietų saugumo vadas 
Politbiuro kėdėje

Išmesti du seni Politbiuro nariai, o Įsodinti trys nauji,

Uždraudė naudoti
! maiste hormonus
1 Maisto gamintojai visai 
į nesirūpina, ar jų gaminiai 
i nepakenks vartotojam. Jiem 
į .erūpi tiktai pelnas, štai, 
j kad ii’ toks pavyzdys.
• Jie i galvijų maistą dėda- kurių tarpe ir saugumo policijos viršininkas Andropov.
! vo hormoną I)ES. nes jis pa-1
j greitina augimą. Patirta,i Vakarų valstybėse vieno! Dabai’ pilnateisiais na- 
kad, duodant to hormono, * * . . .
■air.ijas pasiekia 1,000 sva-’ar kito ministro pakeitimas, nais j Pontonu ą įsodinti uz-

5 ių svorio per 35 dienas grei-jnėra didelė sensacija, ir toks sienio reikalų ministras A. 
; čiau. Taigi sutaupoma daug . , . , . . ...
! pašaro, ir dėl to gyvulio au-j’v-VK!s (^ai ne zenklas kokių 
| ginimas daug pigiau atsiei- nors nepaprasų valdančios 
' "“babar žemės ūkio sekre- Į >,artijos l>olitinilJ ,'efo™ų-
torius uždraudė tą harmoną 
vartoti, nes patirta, kad kai 
kurie gyvuliai nuo to harmo

Tuo tarpu iš Sovietų Sąjun- 
’gos Politbiure Įvykusių pel

no gauna veži. Jis gali būti {mainų yra pagrindo prana- 
pavojingas ir žmonių svei- į gauti ir soviet politinio re_ 
katai. J i

Gromyko, kiašto apsaugos 
ministras marš. A. Grečko 
ir Valstybės saugumo komi
teto viršininkas J. V. And
ropov.

Kai kurie užsienio diplo
matai mano, kad krašto ap- 

žimo pagriežtėjimo. susvel-' saugos ir saugumo viršinin-

V. Alseika reklamuoj 
Vilką filme

Televizijos filmas vadinasi "Aš, Vytautas Alseika“.

Jis vaizduojąs Vliko kovą prieš Tarybų Lietuvą...

Kaip "Vilnies“ korespon-• su JAV. Britanijos ir kitom 
dentė V. Petkevičienė ba-1 žvalgybom ir tu kraštų vy- 
landžio 23 d. iš Vilniaus pra-: riausybių parama, kaip V.I
neša. tenykščiams televizijos Alseika aiškina. Reiškia, už 

jo- pečių stovi "didelė jėga“, 
jo špiegai viską žino, kas tik į

Vytautas Alseika“, kuris> Lietuvoje dedasi, kas savoj 
trunka apie 35 minutes. Į tautai nusipelnęs ir kas nu- į

Minėtoji korespondente į įkaitęs...
tarp kitko rašo: j .Taigi, mes beveik siūly-

,,XT - . T • x x , • i tujine Vlikui pasiusti Vvtau-Naujasis Lietuvos televi-1 1
tdi Alseikai padėkos tele-zijos filmas pasakoja apie T j frfjJftf,

. v x į gnamą, jeigu jau būtu nega-žurnalisto emigranto Vytau- : J u „
! lipia pridėti ir jo turėtos ai-: Draugas ra-o ga\ęs Bia- Praeitą savaitę Havvajus

to Alseikos gyvenimą. Is ar-i gOg , zinskų balandžio 20 d. rašy- ištiko žemės drebėjimas. La
chyvu paimti filmo kadi 
nuveda žiūrovus į Vakaru 
Vokietijos Roitlinsreno mies
t?, paskui į Niujorką. Čia V.įg^ keturįoliku 
Alseika dirbo reakcingiau-J į
šiame lietuvių išeivijos šta-• \ Pagerbė garSlįįį
be — Vlike. Autentiški do-i Nuo 1/64 metų didžiausiai įpfloyfl CarilSO
kumentai parodo, kad Vh->vo taipFpatvinusi/kKaip daJ Neapoly iškilmingai 
kas nuo pat savo gyvenimo1 bar. Net 10 mil. akių plotas: gerbtas garsiojo tenoro En-

I w — rj 1 ■, ZA 4- \Ta i z\ r.4 z\ 1 i i a z*vlrųA*l
pradžios kovojo prieš 
bų Lietuvą...“

gos. i zuisnų uaidinuiu -v u. įsuko žemes uieoejnnas. jua-
aiį Tik. Vytautai. susimilda-J tą laišką, kuriame rašoma: bai nukentėjo Hilo miestas.

i... . . , ..! I Nuostolių skaičiuojama apie
rųi mas nenutilk, kol dai gali j šiandien buvo septintoji, $9 mil.. keliolika žmonių v-

inekėti! Į teismo sesija, tačiau ir vėlf ,-a sužeista? 
> jokio sprendimo, jokios pro- 
! švaistės“.

Gyvulių augintojų sąjun
gos pirmininkas, aišku, kri
tikuoja valdžios potvarki ii'J lūžio.
baugina, kad mėsa turės pa- i i li reikšti net tam tikrą Brež-

į Iki šiol nuo Nikitos Chruš-! nevo priežiūrą. Įsidėmėtina, 
j čiovo nušalinimo 1964 m. i ka(^ nuo Beri jos laikų saugu- 

Politbiure. kuris formuoja
Soyįętijos vidaus ir užsienio •

nėjimo ar kurio nors linijos1j kų Įjungimas i Politbiurą ga-

brangti.

Hot fa vėl nori 
valdyti

mo policijos viršininko Po
litbiure nebuvo. Toks šios

Pagarsėjęs teamsterių va- j poJitika didesnių pakeitimy j 1’a®ies pareigūno iškėlimas
PaskutinĮ karta toks že- das Hoffa už unijos pensijų | 

j mės drebėjimas buvo 1951J f°nde padarytas suktybes • nebuvo. Bet ligi pastarųjų 
’ metais. j buv o-nuteis as kalėti. Poke-ijajku jgj-p0 (jaUg nauju So-
! j lenų metų jis išleistas i lais- °
\ Ntnriti<t stilitnimn vę, bet jam uždrausta iki vietijos vidaus ir užsienio. n aujas saugumo 1980 m aktyviai reikštis u_. problemu gu kui-om sugido_
viršininkas "‘^m^omis Hoffa> prireikė ir lankstesnėsna-

. • giamoji Europos saugumo ir
bendradarbiavimo konfe-

neabejotinai žada dar kie- 
tesni kumšti prieš žmogaus

teisių reikalautojus ir neru- 
siškų respublikų tautinius 
balsus, kurie vis labiau gar
sėja Sovietų S-gos ryšiams 
su Vakarais glaudėjant.

Šia proga Vakaruose pri
simenami ir dar neseni mar
šalo Grečko grasinimai va-

Filmui panaudoti
Alseikos pareiskima, spau-, —dain? padainavo5 šių dienų nep’ri-'te Hoffa pareiškė, kad tai j
daij,apie Vliko veikiau kt. tižiausioje nelaimes padėty. F,ai >U:? tenoiai. Mano dėl kjausomas įdomesnis dalykas, negu pa

dinamiems "vakaių imperi- 
naujos Indokinijos alistams“. kurie, esą, vis dar 

neišsižadėję savo "agresyvių
siekimu“.

kombinacijos, padidė-
kad jie. išėję iš kalėjimo, į Kinijos tarptautinis vaid- 

Gray atsisakyti paskatino i bus suinteresuoti kalėjimų imuo p- Tokie ir dar kiti 
| irtai, kad jis prisipažino su-1 reforma“. j . ... .

ir nr-’pš buvo paleidę i erdvę labora-j | naikinęs dvi raštų bylas, jų I : ‘ " 1<sau e 11 o i iu bjuro narjaj yra bent tuo
toriją Salut 2, kuri buvo/ Paz-]'metlIJa, Cai,us.°, neskaitęs. Taip' padaryti'. Kalifornijoje SDrogOl™ nariV perkratymą, kuris p .

. ją nukreip- skirta skraidyti 6 mėnesius Neapoly paskutini karta dai- ,'i?akęs.. (|abartinis pl.ezi.i 1 P naskelbta, balandžio 27 d 1
eiklą pareklamuoti očia'ar net n^au- Ko1 kas joje "f'0 1901 .ir.?ietJ)S kį1’. dento patarėjas vidaus vei-\šaudmeūU traukinys1, eiKią paieKiamuou, o ua; _Tio Į tiko buvo labai ispektas. Po - - - ■ 1 w '

erdvės laboratorija
aplinkos

Negalėjo dalyvauti Pla-' šininką. 
cido Domingo ir Nicolai;

mokėdamas brangius dole
rius, visada stengėsi savo 
antikomunistinę 
Lietuvos okupaciją

tą Vvxx.x<j F„.TOi«.««vu, M astronautų nebuvo. Jie ten! tjR« jabai ispektas. Poj kalams1 Ehrlichman ar pata-{ c r 1 T. • i j - n
ne tik spaudoj, bet net ii'Į bū*ų nuvykę vėliau. ' ;° ^aruso-eal-ne-kė-j rėja<, teisė< reikalams Dean į Kalifornijoj Grand Oaksj Įdomu tai, kad įsPolitbiu-

Balandžio 3 d. sovietai j Gedda. Kadangi naujieji Polit-

filmu ta veikla nušviečiama; m. sovietai buvo pa-. kojos.
. . . „ . . [ Įleidę tokią laboratoriją Sa-' šiame koncerte organiza-

tiesiai Lietuvos žmonėms ir| jut i su 3 astronautais, bet J toriai tą ginčą šitaip išspren- 
be jokių Tautos Fondo iš-Į jie. po 23 dienų grįždami Į J dė: Caruso vaikaitis scenoje 
laidų...

Kad Vlikas Lietuvos oku
panto atžvilgiu yra reakcin
giausias, tėra tik gera žinia.! . JA\-^ specialistai,buvo tai Į

Į žemę, užtroško.

nes

i (nebeatsimenąs katras), o! Prekiy stoty Įvyko spiogi- f0 išmestas buvęs Ukrainos
dabar paaiškėję, kad tie ras-1 mas traukiny, kui įame luv o
tai lietę V'atergate byla. ! pakrauta 2 mil. svarų bom- komunistų partijos generali

apsikabino su kritiko ipė-[ Galvojama nutraukti] ]‘dn^ Specialistai sako... _ _ I • I I r z-I T Z J >• VN ZA 1 • ZI

pakr;
bų. Sprogimai tęsėsi 24 va-, nįs sekretorius Piotr J še-

eznevo salininkai, 
tai šis pasikeitimas yra lai
komas ir Brežnevo pozicijos 
sustiprėjimu, kas yra svarbu 
prieš jo numatytus vizitus
Europoje ir Amerikoje ir 
prieš Europos saugumo kon-

Praeitą šeštadieni sovietų i diniu. tuo mostu parodyda-
valdžia paskelbė, kad Salut 1 mi susitaikymą.
2 sugedo. Ji skraido varta-! 
hodamos!. be kontrolės. Hirohitai neleidžia

! kad pavojus dar nėra praė 
! jęs.

Apie 35,000 žmonių turė-

f lest. Jis jau seniau buvo ap-i ferencijos derybas, 
kaltintas perdideliu ukrai-

«, tn’-« ir turi boti Li- ! Jau. an(tsiiau įgebėję bet. važiuoti i JAV-bes jis to.AS n tun buti. Lie- SOvietai nepasisekimą tiktai i

. Ellsbergo bylą j - Apie 35 000 žmonių turė-r^‘7.*"“' ..... “ Ta proga Brežnevas sav<>
Los Angeles teisme jau! j0 apleisti savo namus. p0- niečia nacionalizmo Puose_I kalboje Centraliniame Ko-

seniai eina Ellsbergo ir Rus- rai tūkstančiu leista sugrįžti Įėjimu bei nesuderinama su! ... ,............  .i. i T.r boUJvrovv,; -x- * mitete plačiai aiškino page-so bvla. Jie Kaltinami pavo- savo namų pažiūrėti. j TZ •> . 1 1 &i -x ,, ~ . rf , • Kremliaus pažiūromis eko-' .. . . ...... ,

! Japonijos imperatorius 
j Hirohi’o jau senokai buvo

tuvoje laisvės besiilgintieji dabar patvirtino.

žmonės tikrai nusimintų Gumos darbininkai 
girdę, kad Vlikas vra rusų j ..
okupantų ir komunistų ge-; nestreikUOS į ponijo........................
ras draugas ir rėmėjas • Didžiųjų gumos bendro- 5Pn!?nia; Peleidzia rmpe-
ias diaugas n rėmėjas. , Rubbejratonui važiuoti į Washmg-

Workers ir The Gudvear' t°na-

ge krašto apsaugos ministe
rijos slaptų dokumentų. 

Pentagono advokatai jau

Amerikiečių laikraštis mi-{ į ėjusių ii- padidėjusių ekono-

Taip pat labai gera žinia

ni, kad jų tarpe buvo ir Vin-! namine politika ir buvo nu-l su JAV-mis nau-
cas Bukauskas, 24 metų, ku-!^,^ nuo vadovavimo' ’ ’ ‘

da Sovietu S-gai. neužmirš- 
griuvėsių Krūvų. , uarainai. Bet 'jis dar vis sė-i (Iamas pabrėžti, kad šiuos

Žmonių aukų nėra. bety-|UA,-o Politbiuro kėdėie . • ......
Ellsbergo butą buvo Įšilau-Į ra kelios dešimtys sužeistų. J f santykius turi lydėti ir pa
že Liddy ir Hnt. kurie jau Medžiaginių nuostolių labai! . . didėjusi komunistinė propa-Is Politbiuro išstumtas ir; J 11

i, •• ki.-i, „' ganda. siekianti "palenktiįbuvęs Rusijos respublikos,6 1

i pakviestas atsilankvti JAV-! svailso tos bylos nutrauki-j ris grįžęs savo namų vietoje,’
’ - Dabar paaiškėjo, kad .Ja-I mo . klausimu, nes neseniai: rado tik griuvėsiu krūva. ) Uta 

,iios vJriausvbė. onozici-'ĮIa?*:skeJu-, kad, 1971. -1:

nuteisti \Vatergate byloje, daug. 
Jie norėjo pagrobti kaltinto-: ""

J milionu žmonių protus iri Tyre and Rubber — susitarė Ji nekviečia ii’ Nixono at-
Lietuvos gyventojams, kad ■ su unjja naujos sutarties rei-: silankvti. Užsienio reikalu! -----

jui reikalingų dokumentų. ! Maine valstijoje dar vei 
kė senovės istatvmas kuris !), eTr|iei as P oronovas :

, + ____ i širdis mūsų pusėn“.konservatyvumu - 1
sileidimu vidaus saugu-; Pamatysime, kaip K.G.B.

I viršininkas tas širdis lenks...



Puslapis anfria "A, KELEIVIS, SO. 3CS7C5I Nr. 18. 1973 m. gegužės 1 d.

Gegužės Pirmosios proga

Gegužės Pirmosios proga visada prisimename pasau
lio darbininkų sąjūdžių siekimus, jų šviesius ateities idea
lus. dėl kurių tiek kentėta ir nesigailėta net kraujo aukų.

streikus, nutarė gegužės 1 dieną paskelbti dai bininkų vie- Matyt, toks verbavimas reiškia gerą biznį. Dabar mo- NUSTABUS DAINININKO 
nybės diena ir ją švęsti visame pasaulyje. teris verbuoja jau nebe tik kunigai, bet ir agentūros, ir jau ”REKLAMAVIMASIS“

nebe į vienuolynus, o dirbti tarnaitėmis, slaugėmis ligoni-!
Pirmą kartą Gegužės Pirmoji buvo darbininkų šven- nėse ir darbininkėmis tekstilės fabrikuose ir siuvyklose, i Kanados "Tėviškės Žibu- 

čiama 1890 m. Vokietijoje, Austrijoje. Prancūzijoje, Itali- Jeigu anksčiau buvo gabenama šimtais, tai dabar jau pra- riai balandžio 19 d. rašo: 
joje. Belgijoje ir kitose V. Europos valstybėse. I dedama tūkstančiais. Vien i Vokietiją slaugėmis dirbti iš „Sol. Vidimanto Valatkos

Filipinų buvo atgabenta daugiau kaip 3,000 moterų, iš koncertas, surengtas radijo
Gegužės Pirmąją pirmą kartą darbininkai šventė Į Pietų Korėjos tik per praeitus metus arti 6,000. Tarnaitė- programos "Tėvynės Prisi-

1890 m. ir Varšuvoje.

Rusijos sostinėje Gegužės Pirmoji pirmą kartą švęsta
1891 m. ’

Lietuvoje Gegužės Pirmoji pirmą kartą buvo kukliai 
paminėta socialdemokratų vadovaujamų ratelių organi
zuotame slaptame susirinkime 1892 m. Vilniuje.

1893 m. gegužės 1 d. Vilniuje buvo skirti du slapti 
‘ darbininkų susirinkimai, kuriuose dalyvavo apie 150 dar

bininkų ir inteligentų.

1896 m. gegužės 1 d. buvo įsteigta Lietuvos Socialde
mokratų partija. Tų metų ir Gegužės Pirmoji jau buvo kur 
kas ryškiau paminėta. Vilniuje susirinkimuose dalyvavo 
apie 500 asmenų, plačiai paskleista atsišaukimų. Slapti 
susirinkimai ta proga buvo Kaune ir kituose miestuose.

1899 m. gegužės 1 d. Vilniuje pirmą kartą buvo su
ruošta vieša demonstracija, kurioje dalyvavo per 200 as
menų. Keliolika jų buvo suimta.

1901 m. 
monstracija.

gegužės 1 d. jau ir Kaune buvo vieša de-

Tai nuolatinė ir ilga kova už išsivadavimą iš savanaudžio j
. . . , . , , , ..... 1902 m. gegužės 1 d. Vilniuje milžiniška minia žygia-
kapitalisto priespaudos kova uz darbo sąlygų ir atlygini- j v0 tvėmis> dainuodama revoliucines dainas; policija ir 
mų pagerinimą, už darbininko sukurtų gėrybių teismges- ; jaj ke)i -0 demonstrantų buvo šu
nį padalinimą uz darbininko teisę turėti balsą valstybės • imta Gu el.nat01.iui Valiui paliepus, kitą diena 26 iš jų 
valdyme, uz darbo žmogui prideramą pagarbą, uz taiką. Į buv0 nup|aktį ,ykštėmis Už tai keršydamas. 18 m. jau-

Tad nenuostabu, kad tokiu metu tuoj nukrypsta mū- Į "u0*5s b™distas Leke,tas kėsinosi į gubernatoriaus gyvy- 
sų akys Į Sovietų Sąjungą, kurią, esą, sutvėręs "patsai. •*> J“, ?.f?km’n*"* įkertas bn-zelio 10 d. buvo pakar-. 
darbo žmogus*', i jos komunistinę santvarką — tąją "visų • ^as V^uk'skio aikštėje.
darbo klasės idealu įkūnytoja“. Šia proga nesileisdami i’ , .. , ...‘ * * - i 190o m. gegužes 1 d. demonstracijų buvo įvairiuose
jokius smulkesnius šios „palaimintos sistemos“ nagrinėji- Į Lietuvos miestuose. Šiauliuose buvo paskelbtas visuotinis 
mus, tegalime tik trumpai žvilgtelėti, kaip toje „pavyzdi- į politinis streikas, 
nėję darbo žmonių šalyje“ tie darbininkijos idealai jau ,
įkūnyti ar dar kūnijami. > 1919 m. balandžio 30 d. vidaus reikalų ministras P.

m., . . . . , . • Leonas ir darbo bei socialinės apsaugos ministras J. Pak-
Tikrai, privatinio kapitalisto ar kokio kito fabnkanto; nys ?egužfe j d paske!bė Dal.bo žmoni„ taut« solidara-

ten jau seniai nebėra. Oficialiom akim žiūrint, nebėra } 
netgi nei privatinio šiaučiaus, nei kriaučiaus, nei barzda-} 
skučio ii nei įakalio, kuiis išnaudotų kitą įakalį. Jų piof e- { iki 1928 m. gegužės 1 d. buvo teisėta šventė, Vėliau 
sijų ir įmonių viršūnėje už plataus stalo sėdi jau daug ga- ta diena buvo skirta ir pavadinta Medelių sodinimo švente, 
lingesnis už bet kuriuos buvusius kapitalistus valdžios biu- * 
rokratas, prieš kurį darbininkui nebegalima nei protes- į 
tuoti, nei streikuoti, nes jis yra „darbininkų atstovas“.

mo švente.

Darbininkijai nereikia savo atstovų net ir pasirinkti, j 
nes jiems parenka juos komunistų partijos centrinės istai- j 
gos, kurios „geriau žino“. darbo klasei reikia.

Darbininkui nedera reikalauti nei darbo sąlygų pa-1 
gerinimo, nei algos padidinimo, nes valdžia irgi 
žino“, ko jam reikia ir ko nereikia.

mis filipinietėmis tiesiog užversta Ispanija — jų ten jau minimai“, susilaukė daugiau 
yra keliolika tūkstančiu. Netrūksta'ju nė Anglijos ligo- kaip 200 dalyvių, nois tą va- 
ninėse. fabrikuose ir tarnaitėmis. ’ ' karą abiejose Toronto lietu-

vių katalikų parapijose bu-

Tragedija, žinoma, yra ne pats tas moterų gabeni- vo rekolekcijų užbaiga, 
mas. bet jų išnaudojimas. Priskaičiuojamos didžiulės su- ’ Koncertui pasibaigus, soL 
mos uz kelionę, uz busimąjį apmokymą, agentūroms uz y Valatka padarė trumpą 
tarpininkavimą, už dokumentų sudarymą. Jei iš pradžių pranešima apie savo jarbą 
kelionė turėdavo būti apmokama iš anksto ir dėl to tėvai sovietų saugume. Iš profesi- 
išsi'pardavinėdavo ar prasiskolindavo, dabar jau prakti- jos jis esąs miškų želdinimo 
kuojama kita tvarka. Tik pasirašyk sutartį ir važiuok, inžinierius ir toje srityje dir- 
kur laukia gerai apmokami darbai. Bet iš Filipinų į Itali- bes Palangoje, kur 1961 m. 
ją. štai, vien už kelionę paskaičiuojama daugiau kaip buvo užverbuotas ir paskir- 
1,000 dolerių (iš tiesų kelionė lėktuvu kaštuoja tik truputį ta$ sekti kunigus, teikti
daugiau kaip pusę tos sumos, bet visi nori uždirbti). Rei
kia, aišku, tą sumą atiduoti, ir dar atmokant priskaičiuo
jami aštuoni procentai palūkanų. O čia atlyginimo ta at
važiavusi tarnaitė gauna 30 dolerių mėnesiui. Tiesiog 
sunku įsivaizduoti, kaip tokia moteris gali išmokėti, ką ji 
yra skolinga už kelionę, ir sutaupyti, kad galėtų grįžti

smulkmeniškiausias žinias. 
Jos vėliau buvo naudojamos 
kunigams palaužti bei kom
promituoti. Buvę pasiūlyta 
net jam pačiam stoti kunigų 
seminarijon“. (Visur mūsų 
pabraukta. Kel. red.).

namo. Be kita ko, net ir tokioje Italijoje tarnaitei oficia-(
liai turi būti mokama apie 200 dolerių mėnesiui, vadinasi, ' Nuostabus atvirumas! -Jei 
iš svetur atsigabentosios moterys dirba daugiausia be dar- tikrai taip buvo, kaip čia ra- 
bo leidimų, agentūros sugeba jas aprūpinti laikinomis šoma, — jeigu V. Valatkos 
vizomis ir perleidžia dirbti už menką atlyginimą. Pasi- informacijomis pasiremda- 
traukusios ar atleistos iš darbo, jos negali naudotis vais- Lietuvoje enkavedistai 
tybės globa. " ! nar*nėj° net kunigam kaulų

: sąnarius, tai kažin ar never-
Kurios jų pakliūva į fabrikus ar siuvykyklas, kaip pa-! ^.1° ^plūtui Plies koncerto

pradžią bent trumpam už
suk i į minėtų rekolekcijų

, _ .... , .. ... , , , . , , . j užbaigą ir vis "dėlto padaryti
besnes uždirba pakenčiamesni pinigą, bet kai atskaitoma nors simboline atgaila? Nors 
už išlaikymą ir skoloms grąžinti, nebe kas belieka. Reika-! f]ęĮ žmonių akuT kuriems 
laujančioms grąžinti namo sakoma, kad jos turi pirma at-, dainavo... O atgailos žodžio 
silyginti už kelionę. Į iš jo dar negirdėjome.

aiškėjo Britanijoje, sugrūdamos gyventi visokiuose lau
žuose. Pramokusios darbo, ilgas valandas dirbdamos, ga-

Didžiausių nesusipratimų būna su tomis, kurios at- i 
važiuoja dirbti tarnaitėmis. Kai kur, kaip aiškėja, reikia i 
dirbti 6 dienas per savaitę po 13 valandų. Kadangi sam
dytojai pasirašo tam tikrus įsipareigojimus agentūroms, 
tai prilaiko tas moteris kai kada ir teroru, grasinimais. 
Ana, viename Britani'jos mieste jauna filipinietė buvo 
surasta gatvėje sumušta ir apdraskyta savo darbdavių. Ji 
nedrįso pasiskųsti policijai, kad nebūtų ištremta. Kai ku-
l ios atvažiuodamos neteisingai užpildė agentūrose pakiš
tąsias anketas — ištekėjusios ir turinčios šeimas rašė. kad 

1955 m. popiežius gegužės 1 d. paskyrė šv. Juozapui, jos yra netekėjusios. Tokiais atvejais lengva jas šanta
žuoti ir gąsdinti.

Dabar Lietuvoje gegužės 1 d. minėjimus rikiuoja ko-1 
munistų partija, kuri visus šūkius ir kitus nurodymus gau
na iš Maskvos. Darbininkui lieka tik susilenkusiam klau
syti įsakymų, o jiems nepaklusus, būti pasiruošusiam vyk
ti į pri verčiamųjų darbų stovyklą kur nors Mordovijoje ar 
kitur.

Geriausia, tur būt. laimėjo tos, kurios pateko į valsty
bines ar savivaldybines ligonines, jeigu atvažiavo su dar
bo leidimais.

2322

„geriau j

Seniau kovojanti ir demonstruojanti darbininkija 
pati laužė galvas, kokius čia plakatus pasidaiyti. kokius 
šūkius iškelti, ką proklamacijose parašyti, kad visa tai 
tikrai išreikštų darbininkijos mintis, jos siekimus ir reika
lavimus. Šiandien — visi šūkiai atsiunčiami iš Maskvos, 
nes valdžios biurokratai "geriau žino“, ką reikia šaukti, 
ka kalbėti ir ka tvirtai užsičiaupus nutylėti.

Šiandien Sovietijos darbininkija yra taiki. Ir Gegu
žės Pirmosios demonstracijoje žygiuodama, ji nerėkauja, 
kaip seniau, kapitalistiniais laikais: "Šalin tironai! Šalin 
policija! Pakarti raudonsiūlius!“ Tam nėra jokios pras
mės.nes policija demonstracijoje žygiuoja toje pačioje 
darbininkų gretoje, o tironai stovi tribūnoje ir priima pa 
radą... Be to. čia pat už darbininkų kolonos rieda tankai.

Taigi, visai kiti laikai! Valio!

Taip pat ir šiandieninėje Lietuvoje. Lietuvių darbi
ninkijos „laimėjimas“ rusų komunistų pjautuvu įkūnytas 
ir kūju užtvirtintas. .Jokio rūpesčio. Ūkininkas neturi savo. 
žemės, batsiuvys savo — kurpalio, siuvėjas— savo adatos.
Lukiškių aikštėje stovi visų mūsų darbininkijos „laimėji
mų“ simbolis — šalto granito stabas ir iškėlęs ranką lai
mina pro jį žygiuojančius į „šviesią ateitį“. Nesgi jau vis
kas pasiekta, ko tik jis norėjo: laisvė okupantui visoje 
Lietuvoje, brolybė lietuviui kalėjime ir visiems lygybė 
kapinių žemėje.

GEGUŽĖS PIRMOJI

1886 m. gegužės 1 d. JAV-se buvo didelių darbininkų 
streikų ir demonstracijų, reikalaujant 8 vai. darbo dienos.

1899 m. Paiyžiuje susirinkęs Socialistu Internaciona
las, paminėdamas JAV-bių darbininkų 1866 m. gegužės

Pasaulis aplink mus
VERGIŲ PREKYBA EUROPOJE

Kai kuriems Europos kraštams trūksta darbinin
kių (pvz., Vokietijai). Kai kurie turi jų per daug. Bet 
šventa teisybė, kad be išimties visų kraštų stambūs ir 
smulkūs darbdaviai norėtų išsiversti pigia darbo jėga. 
O pigios darbo jėgos yra tokiuose netur tinguose ūkiškai
atsilikusiuose kraštuose, kaip Indija, Filipinai. Korėja. 
Žmonėms namie nėra darbo, ir jeigu tik kas nors juos pa
kalbina, tai jie ir skuba. Tik paskui, kai suviliotieji pasie
kia darbovietes, pradeda aiškėti biauri tikrovė.

Jau kuris laikas iš tų neturtingųjų kraštų Į Europą 
gabenamos moterys, ir atviresni laikraščiai vadina tai 
tiesiog vergių prekyba. Senesniais laikais vergus, žinoma, 
gaudydavo pirkliai ir jų tarnai prievarta, bizūnais suvary
davo į laivus ir dar pančius uždėdavo. Dabar tos moterys
gabenamos lėktuvais, ir agentūroje jos pasirašo sutartis. 
Deja. sutartys sur ašomos taip, kad atvežtąsias galima bū
tų išsunkti, ir- darbo sąlygos būna visiškai kitokios, negu
agentai pažada, ii- kai kurios tų moterų, nesugebėdamos 
išsivaduoti iš vergijos, net nusižudo, o kai kurios pradeda 
verstis prostitucija.

Jau kiek anksčiau laikraščiai buvo išsiaiškinę, kad 
už tą moterų gabenimą yr a atsakinga katalikų bažnyčia. 
Kunigai, sako, pakalbina jaunas moteris važiuoti į Italiją |

Vokietijos vyskupai tsengęsi tą moterų įgabenimą 
sustabdyti, bet jiems nepasisekę. Norima reikalą aiškinti 
per tarptautinę darbo organizaciją. Rodo susirūpinimą ir 
vyriausybės tų kraštų, iš kurių vežamos tos Europoje iš
naudojamosios moterys. Tačiau aišku, kad nelengva bus;__
pelningam bizniui aplaužyti ragus.

S. Baltaragis

imkit įr skailvkir 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikimo teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

i --

NAUJA RAŠYTOJŲ I 

VALDYBA
i

Korespondenciniu būdu 
išrinkta šitokia Lietuvių Ra
šytojų Draugijos valdyba: 
pinn. Tėv. Leonardas And- 
riekus, vicepirm. Algirdas 
Landsbergis, sekr. Leonar
das Žitkevičius, ižd. Jurgis 
Jankus ir narė Nelė Maža-, 
laite.

Kandidatai — Danguolė 
Sadūnaitė, Albinas Bara- j 
nauskas ir Ona Balčiūnienė- 
Audronė.

Visi valdybos nariai gy
vena Nevv Yorke, išskyrus 
J. Jankų, gyvenantį Roches- 
tery. N.Y.

Revizijos komisijon iš
rinkti Stepas Zobarskas. 
Kotryna Grigaitytė ir Pra
nas Naujokaitis.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas)

NAZARETO MALŪNAS

GALIMA GAUTI
ir kitus Europos kraštus stoti į vienuolynus. Kai tokios at-1 Ke^e>v>° administracijoje 

įgalima gauti Leono Saba
liūno ”Social Democracy in

keti ir dar duoda „auką“. Jeigu moteris nori grįžti, ji ne- Lithuania, 1893—

turi iš ko- Kaina $1.00.

važiuoja, pasirodo, turi dirbti daugiausia juodadarbėmis. 
Tėvai ar giminės išparduoda, ką tik turi, kelionei apmo-

M.ČAPKAUSKAS
NEGinDFTA-NEREC.ŽTA KVYGA JAV IŠĖJO IŠ SPAUDOS. 

UŽ t 3.7R GAtfKAMA ŠIUO ADRESU:
V. UArKAUSKAS, 854-3OTH AVĖ,LASALLE, Q,CANADA



>h. 18. 1973 m. gegužės 1 d. KElJElVfS, SO. BOSTON ▲ UDiapi^ UCViM

KAS KAITO

TAS fiOONOO Amerikos Lietuviu Gyvenimas kas nimo nevbha. 
to NIEKAS NEPUKIA

BALSAVIMO KORTELĖ
JAV Lietuvių Bendruomenės Bostono Apygardas 

1973 m. gegužės 19-20 dienomis įvykstančių linkinių

KANDIDATŲ SĄRAŠAS 
| JAV lietuvių Bendruomenės Y'II-ją TARYBĄ

(Balsuoti ne daugiau kaip už 2 asmenis)

I JANČAUSKAS, Povilas, 57 m., Rrocktonas 
į KAPOČIUS, Juozas, 65 m., Bostonas 
£2 MAKAITIS, Algis, 28 m., Bostonas 
[2 STELMOKAS, Vytautas, 66 m.. Bostonas 
j VALANČIŪNAS, Algis, 24 m., Bostonas 
Į ŽIDŽIŪNAS, Vladas, 63 m., VVorcesteris

į Pasaulio lietuvių Bendruomenės IV-jį S E I M Ą 

(Balsuoti ne daugiau kaip už 3 asmenis)

Į Į JANČAUSKAS, Povilas, 57 m., Brocktonas 
J KAPOČIUS, Juozas, 65 m., Bostonas

į Į STAŠAITIS, Juozas, 59 m., Bostonas 
j [ ŠATAS, Donatas, 44 m., Providence

BALSAVIMAS

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Šis tas iš pranciškonų 

veiklos
i
i Siame 
• nės kai 
! apie poi

didesnė pusė buvo pasko
linta.

Na. ir prasidėjo linksmas 
gyvenimas. Savaitgaliais vi
sas pastatas pradėjo drebėti
nuo trankios muzikos ir įs-

artos lietuvių gyvena ^elu^1V tnuksmo o pro lan- tai padarė ne parapijiečių; metais ti 
>ora tūkstančiu. Bet tesi veržęs dvokiantis gė- naudai, o tiktai dėl. to. kad $57,(HM), 

ralų kvapas nuodyti apylin
.............. ........................... .  _ L. Fondo

s;a. kad sekmadieniais 
to paties pastato

mieste prieškari-

į Negalėdami vieni iš šios ! laukė dr. Antano Razmos! Gitos M ei t e\ kiu es v 
klampynės išbristi, jie buvo j projektas 1962 metais. Jau vaujamos. . -em iaus ai e, 
priversti sudaryti plačios tais pačiais metais naujagi-
apimties bažnytinę tarybų, mis LF susilaukė $17,000 
Pradžioje daugelis labai ap- kraitelio. Pamečiui, pagrin- 
sidžiaugė, kad toronliečiai ■ diniani kwpit<jhii didėjant, 
pranciškonai patys pirmieji augo ir nuošimčiai, kurie 
bažnytinius reikalus nukrei- kasmet paskirstomi lietuviš- 
pė i demokratini kelią. Bet kam švietimui ir kitiems kul- 
netrukus paaiškėjo, kad jie tūriniams reikalams. 1972 

tie nuošimčiai sudarė

D. Jonynaitė, V. Kronkaity
tė ir D. Merkevičiūtė padai* 

keturias dainas.na v o

Po programos pasivaišin
ta dalyvių pagamintais ska
nėstais ir pasikalbėta.

Albina Lipčienė

Bostono Apylinkėje: Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
muose, 484 E. Fourth St., So. Boston.
Gegužės 19 d. nuo 12 vai. iki 2 vai. popiet

nuo 6:30 vai. iki 8 vai. vak.
Gegužės 20 d. nuo 11 vai. iki 2 vai. popiet 
Adresas balsuojantiems laiškais:
Aleksandras Lapšys, 64 Fisher Rd., Dedham, Mass. 02026.

Brocktono Apylinkėje: Šv. Kazimiero parapijos salėje,
21 Šaulelį Avė., Brockton.
Gegužės 20 d. nuo 7 vaL iki 3 vai. popiet 
Adresas balsuojantiems laiškais:
Bronė Meižienė, 16 Holbrook Avė., Brockton, Mass. 024C1.

turėtų kam sušerti nors dali ■ i
neskaniai privirtos košės. B. Fondo susiformavimą

pro Keletas tarvbos nariu, suži- Neu Havene atpasakojo A.
langus į noję skolų naštos svori, jau Gruzdys. Perskaitė ir ilgoką

dangaus aukštybes skrenda per pirmą posėdį iš tarybos BF nari0 ^rašą.. Su siu me-!
ir maldų garsai. Nors dau- pabėgo ir viešai kviečiami i tu vajaus rezultatais New'
geliui pat a pi jiečių tokios rū- ja negrįžo. Havenui skirta kvota jau į-'
sies maldos livbai nepatinka,Į \ . , ., vykdyta. Vis dėlto, ir kvoa
bet pranciškonų sudrausti Netrukus sueis dvidešimt ----- ------------ 'i
ne'uri iė°'<x , metų nuo antrosios pavapi-ne m. je„<> , jos

Taip prabėgo apie pen- rapijai nereikalingu palatų 
kiolika metų. Kadangi su statybai virs vieno‘miliono 

'■ saliu pajamomis skolos iš- į doleriu jau išleista

j vieningai gyvendami, jie ir . “ J T) ... , . 
anais sunkiais laikais isten- e> Bet hūdniau-
gė pasistatyti bažnytėlę ir 
apsirūpinti lietuviu kunigu 

į Bet laikas, griaudamas vis
ką. sugriovė ir mažo skai
čiaus lietuvių vienybę. Vie
ni nugarmėjo i bolševikini 
dumblyną, kiti kitaip pakri
ko. o lietuvių pinigais pasta
tyta bažnytėlė sulaukė kita
taučio kunigo.

na-:
Tik pokario metais, atsi- mokėti nepajėgė 

darius vokiečių žemės var- visa ta laika 
tams. čia
giau lietuvių, kurie pasirūpi- parapijiečiai, nuolat didės- • vienos 
no ir kitataučio kunigo pa- nės bažnyčios pažadais mai-, pe, • 
kei imu. Bet neilgai buvo tinami, stengėsi skolą lik- 
geras ir lietuvis kunigas, viduoti. Bet dar nebaigus

AUTOMOBILIAI

Į LIETUVĄ

PI(\'\ GULANT! J A 
1/I S,AI pristato

IŠSIRINKITE Iš ŠIŲ
NAUJU MODELIU

ZHIGULI VAZ 2101
įvykdė, dar negalime paša 
kvti Amen. Iki miliono dar j 
reikia apie £200,000. Dar ir; 
mū<u kolonijoje vra tokiu, i 
kurie gal dar taps fondo na-j 
riais. o kiti savo įnašus dar;’< 
padidins. Fondo reikalinmi-į 
mu niekas nega H abejoti, ir.! 

mair’b'. kad iau nebe- ,

Kaina $3,520
NAUJAUSIAS 
PAGERINTAS 

SPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina ........... $1.036.50

ir gero-
mokėti
visatą laiką parapijiečius; skolos padalyta, o bažnv- 

privažiavo dau- ragino prisidėti aukomis. O čios statybai dar ne tik nė
pl\ tos nenupirkta, toli diena iki miliono. 

kalbos apie jos staty
bą užmirštos. Dar daugine-J Naujais nariais fondan

, . - • , ... , , , tu praeis, kol skolos bus iš- vajaus metu istojo 7 asme-i
Į \i«u jam pnmetegobšumą, mokė-. senos skolos, o nau- m()kėtos, hat jr nvs (.ieimos)/Vaiva Vėbrai-'
, km nesiskaitymą su parapi- jos bažnyčios nei pamatu ; ,-.ia )ietuviam< bus |k; ,f in„;- $I00 Da|j Rama.
, j.eca.s o dar k.t. k.toknv nematant. pranciškonai uz- ,;n„a nes visi . *. hai l naUskaitė - Jansen - S100, 
i priekabiu išrado. O kai tu sinorejo naujos n daug d,- išmilti. 0 ju vaik . nekalb^ Vanda ir Antanas Gruzdžiai

todėl Per kai - • virs ketvirčio miliono 1
J

FURGON
VVAGON

STATION
$3.881.25

1 priekabių prisirinko visa desnės klebonijos.
! kiūva, tada atsirado keletas: pet tada jau ir parapijie- 
igudiuo.ių, kurie pradėjo j čiai išdrįso pasipriešinti: 
i ^abin.i vyskupijos duris,' per nuolatinius ir įkyrius ra- 
. piasydami pakeisti kunigą. Į gjnjmus statybai sunešė to-'

. ............................ , . 0 vvskuniia tokiems pra-i kia maža sumą, kad su jaKitų vietovių, kaip Massachusetts, Maine, Nevv Hampshire, Rhode : „ U - • 1 • . nob„Vn oollm-i
Island, Vermont ir nepriklausantieji apylinkėms lietuviai bal-1 symams nešykšti, Ji vietoje | 1 • . • g
suoja asmeniškai arba laiškais pasirinktoje apylinkėje. Įprašomo ueno kunigo at- nu ietį. . e>u au'( ami ais * 

Į siuntė net keturis, ir dar ne' vai atplaukiančių aukų, jie, 
i betkokius. o tėvus pranciš- • pradėjo reikalauti daug 

PAAIŠKINIMAI į konus. Bet. visų nustebimui, į griežčiau
1

VVorcesterio Apylinkėje: Šv. Kazimiero parapijos salėje,
44 Providence St., VVorcester.

Gegužės 20 d. nuo 8:30 iki 12:30 vai. popiet.
Adresas balsuojantiems laiškais:
Juozas Steinys, 132 Houghton St., VVorcester, Mass. 01604.

lietuviškai. Be to. tada ir papildė savo įnašus, įrašy- 
nranciškonai čia nebus rei- darni LF nužudytą broli Bro- 
kalingi, nes ju vietoje šeimi- nių — $100. Kiti inešė po: 
ninkaus kitataučiai

J. Rainis

1 mažiau su pažadais papildy-, 
! ti iki $100. Vajaus metu gry
nais pinigais surinkta $570.

lais-, Organizuojasi pensininkai Pasakvti po keletą žodžiu, 
1 pakviesti Salomėja Valiu-1 

~ Balandžio 7 d. Toronto' k;onė r MKF New Haveno 
Visiems nustatė Lietuvių namuose įvyko pen-, Į,jvb0 pinu.. Marijona Joku

Balsuoti eali kiekvienas lietuvis sulaukės įs metu amžiaus ‘ senojo kunigo neatsiėmė, o aukų sumas, sudarė rinkėjų' sininkų susirinkimas, ku- 
Balsuod gali kiekvienas lietuvis sulaukęs 18 metų amžiaus, pavedė steig-, būrelius, būreliams paskyrė! riam pirmininkavo dr. J.

2. Kiekvienas balsuoja savo apylinkėje Rinkimų Komisijos| ti antrą parapiją. Tokiu bū-1 vadovus, o vadovams davė; Kaškelis ir sekietoiiavo \ . Į vičius— SLA 142 kp. 
nurodytoje rinkimų būstinėje nustatytu laiku. Į tarn penkių tūkstančių! skambius kapitonų pavadi-' S‘įeitas. i

iš kuriu

baite. AI.RK Mot. S-°os pir- 
ir Zenonas Merke-mim’nkė

Kiekvienas balsuoja asmeniškai, kito įgalioti negali.
du tarp 
lietuviu.

J
apie pora nimus ir pasiuntė landžioti! Dr. J. Kaškelis plačiai aiš-

4. Tie, kurie asmeniškai negali dalvvauti r
balsuoti laiškais. Balsuotojas kiekviename kandidatų ne^ (jvi parapijos SU septy
■nėjęs kryželiu ne daugiau kandūlatu. kiek leidžiama rinkti, bal-, n;afa kuniaa,s> nes senasis, užtraukė vivš miljono
sav,mo kortelę deda , mazesn, voką uzkpdęs deda ji į d,dėsni; . pavaduotoją.; n-rtkola i »,a-
voką ir ant sįo (didesnio voko) užrašo savo vardą, pavardę ir: "b • t • <*oienų naują pasnoią ii pia
adresą ir jį siunčia Apylinkės Rinkimų Komisijai. Ant voko už-i o pranciškonai net vargom-j flėjo statybą be parapijiečių 
rašoma, kad tai yra balsavimo vokas. i kunigą samdo. i sutikimo. O kai ją baigė.

_ , , ,. . . . , • Pradžioje pranciškonai ‘ parapijiečiai dar labiau nu-Seima savo balsavimo vokelius gali siųsti viename voke, tik' riauzioje p din v i J 
ant
. bendrą voką turi įdėti balsavusių asmenų sąrašą su adresais. t

Jis priminė, kad ir valdžia; 
remia tokių pensininkų or- j 
ganizacijų kultūrinę veiklą. Į 
Tokios latviu, estų ir kitu i

EKSPORTO MODELIS 
MOSKVITt H 112 IE 
Kaina .................... $3-578

MOSKVITt H 40S IE
K=»in » ...............$3.285-00

Z APOROZHETS Z AZ966 
Kaina..................$2.250
Prašykite specialaus biu. 
letenio su automobilių 
'nuotraukomis.

UŽSAKYKITE TUOJ
UŽSAKYKITE TIK PER 
INTERTRADE 
ENPRESS CORP.
125 East 23rd Street 

Fifth floor
Nevv York, N.Y. 10010 

Tel. 982-1530

Mes turime šito biznio 24 
metų patyrimą ir duug 
tūkstančių patenkintų 
užsakytojų.

Pasiuntinio K. Škirpos veikalas

S U K I L I M A S

LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI

jau atiduotas spausdinti ir bus pardavinėjamas po 15 do-
seima savo Daisavimo voKenus gan siusti viename voko, tik , -----------g I . a - i' • ’ i • « • • .. .- . ,jo reikia pažymėti visų balsavusių vardus, o g,-upė asmenų. •>«« m®1'“8- Pamaldas at.; -'tebo, nes kai,u su kaldino., tautybių .pensininkų organ lenų, o užsiprenumeravusiems ų is anksto — po 12 dole- 
>dra vnka turi irtoti b^lcnv-utsiii ncmonii cn nHrp«,ic ! likinėdami kitataučiu baž- bska klebonija, net ant baz-i zacijos jau gavusios įs vai- j riu už knygą.

Trūkstant balsavimo kortelių, 
apylinkės Rinkimų Komisiją.

5. Balsavimo laiškas Rinkimų 
vėliau kaip gegužės 20 dieną.

i nyčiose ir kino salėse, o gy- į nyčiai statyti numatytos vie- džios 
reikia kreiptis į atitinkamą j ven(jamj svetimose kleboni-į tos. išdygo dar vienas į se-

i jose, per pamokslus labai novines katakombas pana- 
švelniai ir nedrąsiai visiems šus pastatas su dviem dide-Komisijai išsiunčiamas ne

6.

primindavo, kad jiems būti- Ičm šokiu salėm ii- modemis-
nai reikalinga klebonija, i kais išgėrimų bufetais. Tik 

Balsuotojas balsavimo laišką gali įteikti asmeniškai Rin- Kafjanoį jj tikrai buvo rej_ i šias sales statydami, buvo 
omisijos nariui rinkimų dieną arba anksčiau. ! , ,• . j-i _ _ ....... _• nuototo lu.

finansinės paramos. 
Pažadėjo pensininkų or-

ganizaciją remti ir Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės
pirm. J. Karpis.

Į valdybą išrinkti pirm. |

knygą.

Užsakymus siųsti autoriaus adresu: 

2043 36th Street, S E

Washington, D.C. Zip. 20020 

.......................... Atkirpti: ..........................

'kalinga, todėl parapijiečiai! apdairesni, nes pastatė be j S- Pocmnas, Mcepum. M.
7. Balsuojant už daugiau kandidatų negu leidžiama, baisa- i nesipriešino ir, sumetę rei- kad lietui etų pro kui i Šen enene, se.'.. . . acvs,

vimo kortelės subraukymas arba pastabų prirašymas daro kor- kalingą sumą pinigu, nupir- i gatves išsiveržti triukšmas 
telę negaliojančią. į ko aštuoniu kambarių namą. Deja,

8. Šios Tarybos rinkimuose išrinkti Tarybos nariai bus pa

kimų Komisijos Data

skirstomi Apygardoms proporcingai pagal balsuotojų skaičių. Kad 
Bostono Apygarda į Tarybą išrinktų daugiau atsto\ų. reikia vi
siems dalyvauti rinkimuose.

Dalyvauti rinkimuose ne tik mūsų visų šventa pareiga, bet ir 
garbės reikalas. Parodykime, kad mes tikrai vertiname lietuviš
kus reikalus ir nuoširdžiai remiame tuos, kurie tam darbui pasi
švenčia ir aukojasi.

9.

nytėlėje septyni kunigai ne
galėjo sutilpti. Tuojau buvo 

į nupirktas sklypas, sudarytas 
Apygardas Rinkimų Komisijos adresas: Kazys Šimėnas,! projektas ir pradėta StatV-

ir visos salės neat- 
Persikėlę po nuosava pa- nesą tiek pajamų, kiek rei- 

stoge. vėl pradėjo visiems, kia paskoloms dalimis mo- 
priminti, kad negalima gy- keti, tad jie verkšlendami 
venti ir be savo bažnyčios.! lenda prie parapijiečių. 
Parapijiečiai vėl mielai au- į prašydami prisidėti prie pa. 
kojo. nes senoje mažoje baž- * skolos mažinimo. O dauge-

| narys kultūros bei kt. rengi- 
! niams J. Jagėla. ižd. J. Sta
naitis.

Jungdamas 12 dol. čekį (arba Money Order). prašau teiktis 
atsiusti man "Sukilimo“ knygą, kai tik ji bus išspausdinta.

45 Alban St., Doįvhester, Mass. 02124.

JAV LB Bostono Apygardos 
Rinkimų Komisija

ba. Bet kadangi ji ėjo smar
kiu tempu ir su daugeliu 
kliūčių, o parapijiečiai ne
spėjo padengti visu išlaidų.

lis parapijiečių, protestuo
dami prieš bereikalingą pi- j 
nigų švaistymą ir nepakęs-’ 
darni nuolatinio verkšleni
mo, pradėjo iš jų globos 
bėg i. Vieni patylomis griž
ta i senąją parapiją, o kiti

I revizijos komisiją išrink- 
4i: J. Česėkas, V. Štreitas ir 
St. Banelis.

Susirinkime dalyvavo apie Į 
50 pensininkų. Toronte jų i 
yra per 300.

NEVV HAVEN. CONN.

LF dešimtmečio minėjimas

Pavardė ..

Gatvė .... 

Gyvenvietė

Parašas

JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS

______ nors ir negrįžta, bet ir pne' Minėjimas buvo balan- j
odėl buvo užtraukta stam-' ^kolų grąžinimo nepriside-Į džio S d. Jis piadėias pamal-

'KELEIVIO“ 1 9 7 3 METŲ

Kalendoriusda, j domis, o 5 vai. parapijos di-
Todėl šiuo metu jau atsi-! džiojoj salėj buvo antroji to

tinka ir taip. kad iš vienos ( minėjimo dalis.

bi paskola.
Bet, visu nustebimui, vie

toje laukiamos bažnyčios iš, - o, 1 . . . . , , .------------------------------ • X , • 1 X -• ■ i Jį redagavo Stasys Michelsonaskaina $4.00, kietais Mra-S dveo didelis pastatas su tri- vietos skolina, o į kitą grązi- T o • v • I ............................
liais $4.65. Rinkiny yra 15 mis salėmis, iš kurių pirmą- na’ ^uo skolos vis vienį tpiadejo LF įgaliotinis Kalendoriaus kaina tik $1.50
n0\e?-Ų{ v. i j ja paskyrė vienuolynui, ku- nesumažina, ne? augamiejii an^^ondalcil "Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo-

Abi knygas išleido Nidos Hame irengė ir maža ko j nuošimčiai neleidžia. Ne. Maciau apie fondą kai- visokiu gražiu :aomiu ir naudingu skaitiniu šal-
knvfru klubas 1 ladbroke • ♦-! ‘ vi • - i- ’ dano- naripda ir nradpfn bėjo svečias is VVaterburv , ?ecnJa — visokiu gi azių. .uoimų n nuuuingų »h.aiunių saiKnygų Kiuua., i i^onioKe tele. o likusias — šokiams. <’aug paneria n piaaetai j . - ! T t k-alpndnrin^ Kosi vėlinkite

psl., kaina $4.00. kietais vir- Gardens. London, W 2UP, triukšmingiems išgėrimams ^auia ir savotiška prekvba: įA- Brazauskas. Kalbėtojas ; tmis. Toks bite ir 19/3 me.ų kalendorius. Nesivelmkite 
sėliais $4.65. Knygoj yra 25į Gr. Britain. į jr įvairiems kermošiams. O lietuviu apdėvėtus rūbus supažindino su pačiomis pir- K ’iz^akyti. Pinigus siųski e siuc adresu:
novelės. ‘ ----------------- -—; vi«a etatvha cn vi«i Hiii’mii ir kitokius senus daiktus su-, m?sionus LF steigimo minti- _ KELEIVIS

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Po angelų sparnais, nove
lės. parašė Alė Rūta. 191

Talkos rytas, novelės, pa
rašė Jurgis Gliaudą, 229 psl.

: visa statyba, su visu kliūčių ------------ — -------- XT. _ - .i _ renka dvkai. o neturtingiem rn.s. Nuomonių ir pasiūlymųParagink savo pažįstamu, paralinimu ir .šalutinių n.a.!.;t . parduoda už 1110 reikalu būta
uairašy,i Keleivį. J„ k.i„. mų nup.rt.nw kamavo virs; ^^iam> parduoda uz 
metams $7.00, į vieno miliono dolerių, kurių • l)inlSUs>- Į * 1

būta kelių, bet 
imo susi-1 So.

636 E. BroadvBv 
Boston, Mass. 02^.27



Rislapis ketvirtas Nr. 18, 1973 m. gegužės 1 d.

Iš okupuotos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

PRISIMINĖ MOKYTOJĄ 

J. ADOMAITĮ

Kultūros Barų žurnalo š. 
m. sausio numery išspaus
dintas Juozo Skomskio 
straipsnis "Sąžinės teismo 
akivaizdoje“ apie buvusi 
Šiaulių gimnazijos literatū
ros mokytoją Joną Adomai
ti.

J. Adomaitis ilgus metus 
dėstė Šiaulių gimnazijoje . 
nepriklausomybės laikais ir p J. _ 
buvo mokiniu labai megia-lT. , « « ,
mas. Nenutraukė to darbo ir, vajkams aiškinusi ka(, „mQ_ 
vehau. Pnes 25 metus ,sejo, Tevvn- _ S ||pv
i pensiją., apdovanotas nu- a „ (T binis Mokytojas, 
sipelniusio mokytojo vardu į

Minėtame straipsny kalba 
apie savo mokytoją šiandie 
aukštai iškilę Įvairiose srity
se asmenys. J. Adomaičio 
buvusių mokinių tarpe yra 
ir dabartinis akademikas bei 
rašytojas Kostas Korsakas, 
kuriam J. Adomaitis už kla
sėj duotą temą "Pavasaris“ 
parašęs pirmąji penketuką 
savo pedagoginiame kely.

Visi jie su didele pagarba 
prisimena savo mokytoją, 
kuris sugebėjo pavergti sa 
vo mokinių širdis ir protus 
puikiu dalyko išmanymu ir 
dėstymu.

Jo buvęs mokinys, dabar 
plačiai pagarsėjusio kameri
nio orkestro dirigentas, nu
sipelnęs artistas Saulius 
Sondeckis apie savo mokv-

Kas yra "tėvynė“?

Vilniaus 19-sios vidurinės 
mokyklos mokytoja Laima 
Grigaitė l-e klasėje moko 
vaikus pažinti raidę T. Ji 
lentoje parašo: Tadas, Tėtė, 
Tėvynė. Vaikai skaito tuos 
žodžius ir užkliūva už žo
džio Tėvynė — ne visi vai- 
kai žino. Kai vienas vaikas 
pasakė — "Mūsų Tėvynė v- 
ra Vilnius“

kaip 65,000 gyventojų. Da- 
. bar jų — 100,000.

Prieš dešimt metų buvo 
paruoštas kitas generalinis 

f užstatymo planas. Jis numa-i 
tė plėsti miestą abiejose’ 
plento pusėse Bubių, Page
luvio ir kitų poilsiaviečių 
link. Naujoji gyvenamoji te
ritorija suskirstyta struktū
riniais rajonais, išsidėsčiu
siais po tris abipus plento.

s . tai mergaitė ,n 
"Vilnius vra mū-

Šitaip yra plaunamos lie
tuvių vaikų smegenys pačių 
lietuvių mokytojų rankomis. 
Skaudu ir gėda.

Kur mano gimine:

"Tiesa“ balandžio 5 d. 
spausdino šitoki laišką:

įs-

Kairėje kelio i Kelmę pu
sėje pirmasis ir antrasis Lie- 
porių mikrorajonai jau bai
giami statyti. Prasidėjo tre
čiojo, paskutiniojo mikrora
jono. kuriame gyvens dau
giau kaip 10,000 žmonių, 
statyba.

Baigtas naujojo Dainų 
gyvenamojo rajono detalaus 
išplanavimo projektas. Te
ritorija tarp gatvių ašių už
ims 106 ha plotą. Numatomi 
4 mikrorajonai, kurie bus 
užstatyti naujos serijos 
stambiaplokščiais namais. 
Šiame rajone gyvens apie 
30,000 šiauliečių.

< * JU

Lietuvis Justinas Niekra- 
ša yra Sovietu Sąjungos e- 
nergetikos ir elektrifikavimo į 
Maskvoj ministro pavaduo-l 
tojas. j

Pirmoji solistės ilgo gro 

jimo plokštelė jau išleista.

Visos dainos 
lietuviškai.

Plokštelės kaina pas pla 

tintojus $6.00.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

TRYS IR VIENA, Janinos 
Narūnės ato.minimai apie 
rašytojus Gabrielę Petkevi
čiūtę, Bali Sruogą, Jurgį 

S Sa. ick: ir Juozą Švaistą ,171 
b pis., kaina $3.00.

■ ĮVYKIAI IR ŽMONĖS, 
i gen. Stasio Raštikio atsimi-

■ nimų III tomas, G16 psl., kai
na $15.00.

MES VALDYSIM PA
SAULĮ, parašė L. Dovydė
nas I tomas 268 psl., II to- 

, mas 248 psl. Kiekvieno romo 
Įdainuotos 1 kaina 84.00.

GANA TO JUNGO, Kip« 
ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl.. kaina $5.00.

Užsakant su persiunti. 

mu $6.75.

Les Enterprises

BELLE - ARTI Engr.

P.O.Box 122, LaSalle 650, 

Que., Canada

TCOJ! §

GANA TO JUNGO

RETO
ĮDOMUMO
KNYGA

S -t

Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje 

Lietuvoje 1920-1940 (rašo
dr. VI. Bublys, J. Fledžins- 
kas, J. Glemža, J. Strazdas, 

• P. Rudinskas, L. Dargis, K.
, šeštokas. J. Vilkaitis, L. Gi- 
į riūnas, A. Ręventas), 257 
j psl., kaina minkštais virše- 
; liais $9.50. kietais $10.00. 

Dabarties kankiniai (Lie- 
£ ;• tuvos vyskupų, kunigų ir ti- 

■ kinčiųjy kryžiaus kelias pir

TAU, UETUVA, Stepo
no Kairio, 480 rsl., kai
na ............................. $2.00

PENKTIEJI METAI. Kip

ro Bielinio, 592 puslapiai.
kaina .......................... $2 00

DIENOJ ANT, Kipro Bie- Paskutinis — trečiasis — doku-1 
<inic. 4o. psi.. kaina....$2 00 menluotas Kipro Bielinio atsi-

M i
; m.

mojoje ir antrojoje sovietu
I] okupacijoje), parašė Matas 

Raišupis. 434 psl., kaina — 
$10.00.
Amerikos Lietuvių Taryba

(30 metų Lietuvos laisvės 
kovoje), parašė Leonardas 
Šimutis, 498 psl., kaina $10.

Amerikos lietuvių istorija, 
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaira $10.00.

"Savo vaikystę menu nuoį^ 
septynerių metu. Ji prabėgo j

■’ Baltarusijoje, Vitebsko, O-j LAIŠKAS REDAKCIJAI 
bolsko, Podevilsko, Ostro-i
vensko vaiku namuose. Juo- Spaudoj paskelbtas ALT- 
se baigiau vidurinę mokyk- Os raginimas, kad JAV lie- 
lą. Paskui mokiausi Vitebs- tuvių visuomenė rašytų se
ko staklių - Įrankių techni- natoriui Henry Jacksonui 
kūme. i padėkos laiškus už jo pasiū-

1969-1971 metais tarna
vau Tarybinėje Armijoje

toją Joną Adomaiti šitaip, primorės krašte. Demobili-
kalba: I zaYęgis likau dirbti Vladi-

-Jo pamoka — savotiškas;
spektaklis, fejerverkas, im

lytą kongresui rezoliuciją, 
kuria siūloma neteikti So
vietų Sąjungai jokių preky
biniu lengvatų, kol pastaro
ji neatleis suvaržymų sovie-

provizacija. reiklus pokalbis 
su rašytoju ir savimi. Moky
tojas valdė mūsų mąstyseną 
tarsi dirigentas orkestrą. Ir 
šiandien vėl dėl jo "kaltės“ 
esu Įsitikinęs, jog meninin
kui negalima užsidaryti vien! tėvai? Ar jie gyvi? 
savosios profesijos rėmuose, , 
jo sieloje turi derintis ir li

t vostoko valdyboje Dalmo- Įjj piliečiams, norintiems e- 
reprodukt b i migruoti i užsienius.

Taip prabėgo dvidešimt 
vieneri metai. Tačiau mane 
kamuoja daugelis nežinomų 
dalvkų. Kaipgi aš atsidūriau 
vaiku namuose? Kas mano

Tuo pačiu reikalu noriu 
pasiūlyti gal praktiškesni 
būdą. Savaime suprantama, 
kad tokie laiškai ir senato- 

. riui Jacksonui rašytini, nes 
i tai būtų jam moralinė para
ma. Bet kad šen. Jacksonas

, . . ., • j • , ^*ors Pase užrašyta, kad atsiektu savo tikslą, jam rei-
eratuios, ir muzikos, ir dai- eSu baltarusis, turiu lietuvis-' kaIinga ir kitu senatoriu pa- 
es stre°s. Tuomet turėsime j ką pavardę. Ar tik nebus ramJ kitai ‘tariant 

kultunngą asmenybę. Lan-j mano gimtinė Lietuva? Gal kalingi iu balsai 
garsiausius pasaulio; būt joje yra ir artimieji? “

Tuo reikalu siūlau, be šen.
kau
muziejus, skaitau knygas —' Taip norėčiau juos pamaty- 
gaido kol kasneieikia. tebe-, ti arba bent ka nors sužino-’ Jacksono rašvti laiškus irT i • 1 » i * tjaučiu savo mokytojo balsą. ■ ti apie tai 
kaip tik siekusi kultūrinės; 
darnos jaunoje širdyje. Jos į 
naudingojo veikimo koefici-j

V.

Vladivostokas.

Balčiūnas
savos valstijos senatoriams.« 
reikalaujant (žinoma man- i 
dagia forma), kad jie ne tik { 

! balsuotu už Jacksono rezo-1
entą visų pirma didino tai.; Huciją, bej iš savo pUsės rei.
kad literatūra niekuomet ne-.- ... . . v. .
būdavo dėstoma atsietai nuo | Į? le,)tlh > menta snausti Sovietu S-<’a
bendrosios kultūros, žmo-! ! a^su: 690000 Pr.moresį

gaus sielos. Gal todėl ir iki; Ba J nežmoniškus mintus do
šiolei liko tviili jos suvoki-' liūnui Vladimirui Petrovi- nezmoniskus muitus do , 

mo pagrindai.“

,_|kalautų Valstybės departa-

UŽSAKYK ITI
5 TIKTAI PER 

I N T ERTU A I) E 
E X 1> K E S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA

I LIETUVĄ:
SPEC IALŪS RI KLIŲ 

CFRTIFIKATAI
INTERTRADE

ENPRESS ( ORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ, IR JŪS t GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik m;:žą dalį tik
rosios kainos. 'lai yra tus 
pat. kaio turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pir' ti prekių -S 
200. $3U0 a: net daugiau 
vertės.

INRERTRADE
ENPRESS CORP. miel u 
pasius jums veltui Įrody
mus.
Rubliu eertifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PIIN\ GARANTIJA

LABAI GREITAS
» PRISTATYMAS
Ceri ii ikatai pristatonu 
jūsų giminiu namus 
maždaug per 3 sa\ nites. 
Už specialųjį rub:į y;a
imama S2.SO.

Jokiu primokėjimų!
Prašykite mūsą naujo 

iliustruoto katalogo
UŽSAKYKITE DAP>AR 
IžSAKYKIi TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth I .-oor 

Neu York. N.Y. 1G010 
T ei. 9S2-I530 

LABAI SVARBU!

čiui, iki pareikalavimo. Ar- 
i ba "Tiesos“ redakcijai.“

Paminklas generolui 

Šiauliuose

Šiaulietis skulptorius Do
natas Lukoševičius su

Kas žino. kiek šiandien 
: vra tokiu lietuviu, kuriuos 
į kankina šitokie klausimai ir 
i neranda i iuos atsakvmo?

... ... __ _ , Y1.'! Tai vaikai, kuriu tėvus išve-
nieciu aichitektu V. Gabriū-į.?p j Sibirą, kuriu tėvai žuvo 
nu Auna paminklą gen. Fe-į kalėjimuose kurie nasimetė 
hk>pi Baltūsiui - Žemaičiui, ' per Laro veiksmus ir pan. 
kuris 1918-1919 metais or-į 1
ganizavo Šiauliuose vad. Že-!
maičių pulką ir kovojo su 
Lietuvos , kariuomene. Jis

Miestas plečiasi Kelmes 

link

mirė Maskvoje 1957 m. 
Bronzinis paminklas bū

siąs pastatytas prieš F. Že
maičio vardo vidurinę mo
kykla.

Šiaulių miesto laikraštis 
"Raudonoji Vėliava“ rašo:

vanu siuntiniams ten gyve 
nantiems giminėms, kad bū
tų išimti vartai iš Berlyno 
gėdos sienos, pro kuriuos 
žmonės galėtų laisvai susi
tikti. paliekant pačią sieną 
stovėti, kad ji liudytų būsi
moms kartoms, kokių prie
monių reikia išsilaikyti ru
siškajam komunizmui.

Rašant laiškus, vengti ko
pijavimų — nesvarbu, kaip 
laiško turinys atrodys, svar
bu. kad jis individualus. 
Vieno turinio laiškai senato
rių Įstaigose metami Į krep
šius.

Visu senatoriu adresas v-

A 1 1 M O B Į į, f A I
1 Pilna garantija 

Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE Iš ŠIŲ 
NAUJU MODELEI!

ZHIGUU VAZ 2101 
Kaina .......... $.L">2ū.OO

NAUJAUSIAS 
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGII.I VAZ 2103 
Kaina ........ .. S4.(j.{6.50
Ui RGON

STATiON \YAGON 
Kaina .... $3,881.25
E\p<>rt mode* 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina .... $.3,570.00
MOSKVITCH 
Kaina ..........

408 IE 
83.2S5.00

"Pirmasis Šiaulių genera-
! linis planas buvo paruoštas| ra tas pats: United States 
i prieš dvidešimt trejus metus.; Senate Building. Washing- 
' Tada galvota, kad po d e-j ton. D.C. 20510.

Baladžio 15 d. Kaune mi-j šimties metų mieste gyvens’
rė Kristina Poželaitė, po. 42.000 gyventojų, o dar po 
Gruodžio 17 d. perversmo į tiek—62.000. Bet pramonė Chicago. III

Mirė K. Poželaite

K. Radvila

sušaudyto komunistų vado’vystėsi sparčiau, ir laikas
Karolio Požėlos vyriausioji; pralenkė projektuotojų lū- 
sesuo. 85 metų amžiaus. Ji kesčius: jau 1960 metais 
pati komunist- nebuvo. | Šiauliuose buvo4 — a daugiau

Pajuokos bijo net tas, ku
ris jau nieko nebijo pasaulj

ZAPOROŽETS ZAZ 9*^
Kaina .......... $2.250.00
iVa-yki: mūs specialaus 
biuletenio su automobiliu 
nuotraukomis.

BŪTAI
DĖVĖTI DRABl ŽŪM
Lanlytojams iš SSSR
Mes turime šito biznio 2 I 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytoju.

Numizmatika, parašė Jo
nas Kar-. s, .-įčiiiiii —-
$15.00. ’

Elegiški Stepono Kolupai- 
j los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai- 

! na $1.00.
p:_  • ir Nerimai, Vaiž- 

55 ns’. kaina $2.00.
i i - „ i Antano Škėmos raštu II t.

221 psl., Kama ............ $4.00! nepriklausomybės 1917-1920 m.; , . ..„p- .i.,;
PAiTM ._WA IPSNTA1 i | Į.uiaUiOs vtis.aiai

k ‘ kovas ir nepriklausomos Lietu- , ir kiti, ŽVč'kidė
, į Živilė,vos gvvenmo pirmuosius metus, i . , . . .;vaizc-:Es, A?araxia), 440

Knyga gaunama Keleivy, bar- i psj % kaina $- .00.
SIAURUOJU TAKELIU,

K. iŠ. Kriaučiūno. 178 psl., 
.$2 

O PĖD-

PASKUTINIS POSĖDIS
Juozo Auoėno atsiminimai

J ATSIMINIMAI APIF 

JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė

lės Liūdžiuvienės, 88 psl.
caina .................................. $1

minimu tomas. Jis liečia mūsą!

bininke, Drauge ir pas kitus

• Juliją, 
Kalėdų

l aba imas. Viekas

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
I SA.ULĖJ, Mvkolo Vaitkau# ! knygą platintojus. Kaina $5.33 J 
, atsiminimu (1918-1940) V j j LIETUVOS VYč’C
tomas. 295 psk, kietais vir
šeliais kaina $3.75. 
ATSIMINIMAI, pa 'cšė Juo
zas l iūdžius, 246 pusią 

’ piai. kain« . . ?3 PO 
KĄ LAUMĖS LĖMF 

(anie Salomėja Nėri). Pet 
•onė ės Orintaitės, 234 psl 

Kaina $3.09.
I
i -k: 5t^-<z>s.-<occo5!c«©!3oę
| • Ą e • f ’ ' l '■
i Ar skaitytos?

Brolio Mykolo gatvė, ro-
i manas, parašė Eduardas 
, Cinzas, 303 psl., kieti virše- 
! liai. kaina $6.00.

Juozas svaisius: Z1OB 

RIAI PLAUKIA, romanas 
bis knygnešio Kun. M. Sida 

' ravičiaus gy veninio, 233 psk 
' catna $2.69.

Ažoyzaa r>«r<>nas: ViENl
’sl MEDŽIAI, 117 psl. k«w
! na $ 1.50.

Vvtautas Volertas, G Y 
j VENIMAS YRA DAILUS
j - omanas iš lietuvių emigran 
tu gyvenimo, 242 psk, ka* 
na $2.59

Meilė dvidešimtajame

amžiuje, parašė Petras Man- 
deikis, 273 psl.. kaina $5.00

Draugas don Camtllo,

IMKITE

75

į* fu « 7 tz 3 IAŪ S - S -j 3 4 .ju— -Z j- — -a, zK-2

Palikimas, poetu Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai Įvairiais klausimais ir 
kt., 318 puslapių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stasys 
Santvaras. Kurna $6.00.

POEZIJOS PILNATIS, 

Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal-

SAKAIS, Juozo Strolios Įdo
mūs II . -1945 . atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to-
inas, 300 psl.. kaina ...... $2.

ATSIMINiMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus, 

ll tomas, 336 psl. kaina $5.
Viktoras Biržiška, DĖL 

MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psk, kaina mii kštais virše
liais $2.50. kietais—$3.75.

PER GIEDRĄ LR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimu (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
virš ’ is................... $3.75,

To paties auto >riai is tomas 
VI kietais viršeliais $3.75,

pinti geriausieji visų jo is- minkštais $2.5č. 
leistų knygų kūriniai. Puoš-: SIAUB1NGGS 
nus leidinys, 592 psk, kai- 1944.1350 .netu 
na $10.90. -

Nemarioji žemė, Lietuva S činskas, 273 pusi. kaina $3. 
pasaulinės poezijos posmuo- 1 Jaunystes atsiminimai, pa
se, sudarė Alfonsas Tiruolis,
176 psk, kaina $5.00.

DIENOS, 
atsimini-

parašė Juozas Kapa-

s’ ‘ 1 ašė VI: žėla, 335 psl.,
i -7;7 e

1 -
generacija,

Dialogas su kraštu, Aki j egzilio pasaulėjautos eski-
mirksniu kronikos, ant’-?
knyga, parašė Bronys Raila 
560 }>sk. Įrišta, kaina $7.00. Į 

Melagingas Mikasės laiš’l 
kas, parašė Jurgis Jašin-ka

1 žai, parašė Vytautas Kavo- 
i lis, 77 . na $2.

The Forest of /.nykščiai,
io Bar-.:, msko lietuviš-

'domūs klebono ir vietinės! 69 psk. kaina $1.50. 
komunistii partijos sekreto-J LIETUVIU LITEDATO-

ka.- tek.gys su Vado Raste-
10 ai 

j zo
disku i rimu ir Juo- 

Tininio i adų, 61 psl.,m

riaus pasikalbėjimai. 216! RA SVETUR, 697 psk Joje; '<ap-;a $3.00.

psk. kaina $3.
Mūsų mažoji sesuo, Anta

no Vaičiulaičio apysaka, 104

rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją. K. Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novelę.

kaina minkštais virše-'S. Santvaras apie dramatur-psk
liais $2.50. kietais $3.00.

Be namų, premijuota a

Vytauta s the Great Grand 

Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Konči ų 2.1 psl.,
psL. kaina is k ebais

giją. V. Kulbokas apie kriti- 53.90. mini $2.0u1. . I 1 X. - -•! iką, J- Girnius meta žvilgs i EWAXk ri’Nn LITHUA- 
pysa.Ra. parašė Andrius No !uj : visą tą literatūrą apla- J NIA, lf raina $3.00.
rimas, 200 psl.. kaina $3.50 niai ir šio kūrybos laikotar-1 j< kubas J.

Lemtingos dienos,

Jaškausko apysaka, kaina 
$2.50.

f, 1 Milfordo gatvės elegijos.

’i dideli susidomėjimą sukėlęs 
3 poeto -Tono Aisčio straipsnių 

rinki nvs. Kaina minkštais 
šelmis — $3.75.

Tonoinio problemas 
1

C. Gricevi-
knygij!

Tau, sesute. Prano Lem-1 Kaina

cius naruose įsieu 
sąraša. Kaina $10 

LIETUVOS IS 
Vl-ji laida, parašė d r. Van 
da Daugirdaitė-Sruc-cdenė 
414 psk, daug paveikslu, ke ' 
li žemėlapiai, tvirtai Įrišta ■< Tr _ •  d* •

- t •

$6
berto gyvenimas, 
prisiminimai, 269 psl.. iiiust- 
ruota. kaina kietais virše- 

' liais $4.00.
? J Lietuviu pasakos, parašė 
V Herman Sudermann. išver-!

tė V. Volertas. 132 psl., kai-i 
k na $3.00. ' $5.00.
G Smilgos, A. Giedriaus 15,' Amerikos lietuviu politika 

204 psk, kaina parašė dr. K. Šidlauskas& apsakymų
minkštais viršeliai? 

$3.75

1

Stukas. Ji 
angliškai 
pažinti su 
mi ir dab<

. itantiem 
tiem susi- 

;vos praeiti-
•timi.

Geri zcdyaai
iietuv.kalbu žoAnglųkūrvba. I Lietuvos konstitucinės tei »

sės klausimais, parašė Kos-' dynas, - . Baravjko, 590 ps-t. 
tautinas Račkauskas, 178j apie 3-f.Oob žotįžnų kaina $6. 
psk. kain* $2. Lietuviškai

WE WILL CONOUER -i....- 
THE Vv'ORLD by Liudas • 
Dovydėnas, 217 psl., kaina1

ti.

t ietuviu-ar 
dvnas, P
raitė ir :

< Ci rit ei * J

. K.2.5 ZO-
e . čio. 11

.• ’ 0 
$7 t i ». 

ksibų žo- 
Karsavi-

s $2.50. • vadas dr P. Grigaičio, kai- v
13 $1.50.

a i
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Keleivio
kalendorius
baigiamas
išparduoti

kaina $1.50

tokių dokumentų, kuriais 
galėtų diskredituoti demo
kratus ir tuo būdu užtikrinti 
Nixonui rinkimų laimėjimą. 
Todėl respublikonų politi-Į 
kieriai nutarė neleisti areš
tuotų savo bičiulių teisme 
klausinėti. Jiems buvo paša- J 
kyta: prisipažinkite kaltais.* 
tuomet bylos nebus, jokių į 
liudininku nebus, ir šis kri- Į

Bet dabar, kad ir su tokia džiūgavo ir aukštino Dievą sa- teisiųjų ninkais ant ki-yžiaus, Aloyzas Baronas, 206 psl., 
• *i •• 44 • kvdamus: * nuzucicic. L?i6\ds ji piiKtit, bnjn.* 's-l VI

privilegija , ponas prezi- • -pašlovintas esi, Viešpatie, pašalinęs mirusiųjų buveines Raild $4*' ,
(lentas jau traukiasi atbulas nn-,sll tėvo Izraelio Dieve, nuo peagaio, šeolio) skausmus; nes 
ir pataria savo "štabo“ VV- amžių ir per amžius. Tavo, o PUVO negalima, kad jis jos bū- 

1 , . . * Viešpatie didvbė ir galvbė. ir tŲ laikomas“. — Ap. Darb. 2:rams kooperuoti su teismu ' \ ; A* ,VT 23 >4
ll" būti liudininkais senato vį.. ,,es visa. kas danguje ir ant Į Kas domitės Tiesa, mes pri 
komitetui. i žemės, yra tavo; tavo, o Viešpa-Į siųsim veltui spaudos, kreipki-

— O pasakyk, Maiki, kas^į; karalystė, ir tu viršesnis už, tės šiuo adresu:
yra privilegija? I visus kuniį.uikšėius“. — 1 Kro 1 

*nikų 29:10.11.
— Trumpai pasakius, tė-l Panašia; ir naujojoje gadynė- 

ve, privilegija via vieno i X** kai žmones bus pažinę savo 
i ' r*.,i,1 meilingąjį visų gerų dovanų Da-zmo^aus Į>tas.\. .as. Galima! jįe džiūgaudami girs ir

ir kitaip pasakyti: pnvilegi-į garbins <>angaus ir žemės Sutvė- 
Į ?a yra diktatoriaus ragai.; rėją. šventraščio^ studijavimų 

Arba: kas man valia, HimdA,1"“dmt‘ tonie» puslapy, mes

- 1
Lithuanian Bible Students, 

212 E. 3rd Street, 
Spring Valley, III. 61262. 

(Skelbimas)

Sunkiausiu keliu, roma
nas. parašė Jurgis Gliaudą, 

:j251 psl., kieti viršeliai, kai
na $5.00.

Trys ir viena, Janinos Na
rūnės atsiminimai apie rašy
tojus G. Petkevičiūtę, Bali 
Sruogą, Jurgi Savickį ir Juo
zą švaistą, 171 psl., kaina 
$3.00.

— Pasakyk, Maiki, kokia cionalis komitetas turėjo į-
ten zavieruka pasidarė Va-Įsitaisęs sau būstinę, kur bu- 
šinktone? Gazietos rašo, kad; vo daromi rinkiminiai pla- 
net krabras mūsų preziden- ( nai, kur sueidavo jiems rei- 
tas nusigando. Sako. Kali-j kalingos žinios; tenai buvc 
fornijon pabėgo. Pasakyk,; laikomi ir visi jų dokumen- 
ar tai teisybė? . tai prieš respublikonus; te-

— Teisybė, tik ne tokia, ’• nai buvo daromi ju susirin 
kaip ji tėvui atrodo.

JŲ
t kimai ir nutarimai.

jums
nevalia.

— Bet ir diktatoriams ne 
visada sekasi. Maiki. Hitle
ris norėjo savo ragais išba
dyk visą svietą, o kur jis da
bar? Jeigu nebūtų nusišovęs, 
tai būtų pakartas.

RYTŲ VOKIETIJA

GEROKAI APŠEPUSI

Į skaitome: '"lai turėjo parodyti, 
į k:al 'laikas didelių priespaudų. 
; kokių nebuvo nuo tautos pi’asi- 
! dėjimo*. pasibaigs visą pasaulį 
I siekiančioje anarchijoje, ir tuo- 
! met žmonės išmoks tylėti ir ži

nos. kad Jehova yra Dievas, ir 
Jis bus išaukštintus visoje že
mėje. (Psal. 46:10). Sąlygos, 
kurios simboline kalba pavadin- 

• os banguojančia jūra. ištirps- 
į tanėia žeme. krintančiais kal- 
! nais ir degančiu dangumi, tuo- 
i met praeis, ir suvargintoji žmo-

Ką tik gaveme
Mūsų piaeities beieškant,

parašė Česlovas Gedgaudas, i 
357 psl., didelio formato,* 
įrišta, kaina $15.00.

PATARIAMA ĮSIGYTI

K. Barėno
Atsitiktiniai susitikimai,

Abraomas ir sūnus, pre- 216 psl.. kaina minkštais vir- 
mijuotas romanas, parašė sėliais $2.50.

j nija pradės pastebėti "naują 
Valstybinės santvarkos dangų ir naują žemę“, teikian

čius ramybės ir palaiminimų**.
Viešpaties Jėzaus gimimas 

buvo visų viršminėtų Dievo pa 
si gyrimo žodžiai, kiek rea-! žadėjimų pradžia. Trisdešimt

vertę ne tiek nusako jos va
dų ar politinių teoretikų pa

minalisnis skandalas bus už-’
glostytas. Taip jie ir padarė. į jas Gyvenimo faktai, visiem! >» ūns 
Suimtieji prisipažino kaltais' matomi liudininkai. Tasai!
neklausinėjami. Publika ste-1 reajus mastas ypač tinka ko-' į pak-dūntas am kryžiaus niii;u 
bejosi, bet pasirodė, kad ■ munistinei santvarkai pa- ir vėl j<> mokytiniai ir visi tais i
jiems burnos buvo uždary-: gvertj * : laikais buvę tiesos mylėtojai bu- j
tos pinigais. Už tai, kad pri-Į no nasauli- v<’.,-abai nuIlu‘*ė- Įiet “’ 'į
sipazino kaltais, gavo kale- nį0 karo visa Vokietija kė-'mą žinią, tardamas: “Kam ieš- į 
jimo ir dabar tyli liežuvius. j^sj p pelenų ir griuvėsių.• kote gyvojo taip mirusiųjų. Jo i 

Į prikandę — už tai, kaip sa-' Kaip šiandien atrodo Vaka-
■ koma. jie gavę apie milioną

dolerių. ! paslaptis. Jos miestai atsta-į įkvėptas liudytojas sakydamas:
s tyti, pramonės i monės atsta- ’j <J“zų). kuris Dievo, nusta- * - - ’ U * tytu nutarimu ir pirmzinojimu

tvtos ir sumodernintos, kas- buvo išduota*

ti- pusei metų praslinkus, 
atidavė savo kūną kaip 

atpirkimą už pasaulio žmoniją

nėra čia. Jis atsikėlė**.
_ , Apie tą patį svarbų atsitiki-

rų \ okietija — niekam nėra mą liudija kitas Dievo dvasios

— A, tai visgi teisybe. Nu. i — O respublikonai to no
tai išvirozyk, kaip tau atro- žinojo?

• — Nežinojo, tėve, bet ži-
— Pirmiausia pasakysiu,' noti labai norėjo. Dabai

kad tėvas netiksliai Wa-i klausyk, tėve, kas atsitiko, 
shingtono atmosferą vadini.-Čia bus skandalo pradžia 
Sakai, pasidarė ”zavieru-1 Tai buvo, žinoma, praeiti 
ka“. Tokiu vardu Lietuvos, vasarą, birželio 17. apie ant 
liaudis seniau vadindavo' rą valandą nakties, kada vi 
smarkų oro sūkurį, viesulą si teisingi žmonės ramia 
arba audrą. Bet Washingto- Į miegojo, naktinis sargas ta 
ne ne oras pašėlo. Tenai ki- da davė demokratams žinią 
lo politinis skandalas, i kurį kad jų būstinėn yra kažka 
yra įveltas ir pats preziden- įsilaužęs. Tuoj buvo pašauk 
tas. į ta policija. Atpyškėjo kel'

— Ar tai dėl to jis iš Va-! vežimai policininkų, aj)sto
šinktono pabėgo?' , jo visus demokratų būstinė

1 išėjimus ir. atstatę ginklu?

— O kas tuos pinigus 
jiems sudėjo?

— Pinigai buvo paimti iš 
prezidento rinkimų fondo, 
tėve. Tikra suma nežinoma, 
tėve. nes tikrai nežinia, kiek 
■ame fonde iš viso buvo.
Teisme paaiškėjo, kad, rink
dami Nixonui aukas, niekas 
tų pinigų neužrašinėjo. Pa
vyzdžiui, vienas respubliko
nas turėjo surinkęs $25.000 
ir rodė čekį kitiems, bet tą 
čeki padėjo bankan. paskui 
pinigus išėmė, ir ta suma 
kažkaip sudilo
komiteto iždininkas turėda-- Statistika lod o kad g 6

F n,u? tki milionų Rytų Vokietijos gy-
venamųjų namų tik 2.5 mil. 
turi privatinius toiletus ir 
mažiau nei 600,000 centra- 
lini šildymą. Apie 40G R.

p ., . : įint, jisPrezidento ž m

dieninio vartojimo reikmenų 
—perteklius, gyventojai bū
tinų patogumų stoka negali 
skųstis.

Tuo tarpu surinktos Rytų 
Vokietijoje žinios rodo vaiz
dą gerokai skirtingą

Pripažįstama, kad Rytų 
Vokietijos gyvenimo lygis 
yra daug aukštesnis, negu 
Sovietų Sąjungoje ar kitose 
jos satelitinėse valstybėse. 
Bet vakariečių akimis žiū- 

yra vis dėlto labai

pirmzinoji 
jūs prikalėte ne-

$700.000, bet dabar ir pas jį 
atrastas didelis trūkumas. ’ 
Kaip rašo ”New York Ti
mes“, areštuotiems už prisi-

SPECIALIAI

j LIETUVĄ

Nieko primokėti! 
Veltui pristatoma 
Pilnai apdrausta!

SPECĮAL 1 $68.20

10 sv. kiaulės tauku. 
10 sv. kvietiniu miltu. 
10 sv. rvžiu ir 10 sv. 
cukraus.
ECONOMY 
PARCEL.........$40.70
7 sv. kvietiniu miltu. 
4’/2 sv. rvžiu. 4’/- sv. 
cukraus. 2Vt sv. ma
karonu ir 1 sv. maišy
tu vaisiu.

oažinimą kaltais buvę išmo-i Vokietijos namų nerandame 
keta šimtinėmis $175.000: • vonios 0 milionas—neturi
Kiti k’jari rlanorian Rn. i i i- i •

— Iš Washingtono, tėve, 
jis išvyksta dažnai. Laikraš
čiai seka kiekvieną jo žinks- 
ni, ir iš to matyt, kad Wa- 
shingtone jis retai būna. Ma
tai
sai
kalnuo
loję. o trečią Kalifornijos 
pajūry; ir jis lanko jas kas

puolė į vidurį: čia darbavos [ 
5 vyrai. Pamatę prieš sav* 
ginkluotus policininkus, ji< 
iškėlė rankas ir nežinojo k; 
sakvti. Tuo i visi bu vo sura

kiti sako, kad daugiau. Bu-j vandentiekio.
\ęs valstybės gynėjas (pro-, Keliauninkai tvirtina, kad 

net Drezdenas, kuris inten
syviai atstatomas, dar pilnas', 
karo griuvėsių miesto pa-

kratyta. Seifai susprogdink'
savaitė. Todėl ir ši karta iis’ ^kumertai. popieria-’ 

-r,„4; laiškai jau buvo sukimšti 
Įmaišus: ir buvo‘jau išimt; 
dalis lubu. kur turėjo būti į 
taisytas klausymosi apara

mų, ypač laikraštininku. J.s ]iko‘nu fnjpai bfltu ,
dažnai juos ir pats pas.sau-; . , (!cmok,:atu hf]n.
kia, kai nori ką nors visuo
menei pranešti. Bet iis ne

išskrido Kalifomijon. Bet Į 
laikraščiai rašo. kad per Ve
lykas jis buvo Floridos salo
je. Jis vengia pašaliniu žmo-,

nori, kad jie patys apie ji 
rašytų. Ynač jis vengia jų 
dabar, kai Watergate skan-į 
dalas Washingtone verda, j

— Vot, apie tą skandalą 
aš ir noriu žinoti. Pirmiau
sia — kodėl jis vadinasi 
Watergate?

— Tai yra viešbučio var-Į 
das. tėve. kur tas skandalas, 
įvyko. Tai buvo dar pereitą!

kuroras) Mitsheli, kuris da
bar vedė Nixono rinkimu 
kampanija, prisipažino, kad 
He pinigai buvę išmokėti iš į kraščiuose,
Nixono rinkiminio iždo. Tai-į uju jų namų Janai maža ir j 
21 sulinkto^ aukos pavarto-Įbutu trūkumas nepanrastai 
jos ne tokiam tikslui, kuriam Į didelis. Naujos valdiškos!

statybos koncentruojamos i

nauju 
labai

gyvena-

įstatymaižmones aukojo. . n„llv-eIIUUI„a,„o5.
.tz toki elgesį baudžia. ;tiktai miesto centre užsienio-;

— Tai areštuoti septyni* čiu akims sužavėti, o darbi-' 
prezidento frentai. sakai,! ninkai gvvena priemiesčiu 
jau susodinti už grotų? i apgriuvusiose ir 25 metai

Tr , , ...... | nedažytose lūšnose.— Kol kas ,ie laisvi, pa-, n. ,1 , Bet užtat propagandos —leisti uz užstatą, nes, manau t nptHcV_4O 111 T" f* 1 4. • lavll L4kad apeliuos. Jie nubausti i 
gana skaudžiai. Ir atrodo j 
kad gali būti daugiau areš-i 
tų, nes sąmokslas buvo pla 
tus. Buvo įsivėlę beveik visi i 
Baltųjų Rūmų štabo nariai.!

•DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS

kalbama. Čia pat jau buvr
atvežtas aparatas, vielos i į prezidento patarėj'ai ir drau-į 
kiti prietaisai. Paskui buv< Į<raj j: pradžios jis buvo už-! 
suimti dar du respublikonai
to paties špionažo bičiuliai 
Iš viso atiduota teisman sep 
tyni kaltinamieji, ir kai ku
rie jų jau nuteisti.

— Ar gali teismas taip 
greitai kaltinamus nuteisti

KAS srSTA’invs PASAI LY 
KARĄ?
N R. 3

| Su tuo sutinka daugelio kit .s 
pranašystės, kurios pranšauja 

Šio są-iapie Ramybės Kunigaikšti ir sa- 
. , . . , J ko. kad jo karalystei Įsikūrus,

mokslo prisidėjęs. Sušaukto.! ramybei'nebus galo. Kalbėdamas 
laikraštininkų konferencijoj

ginčijęs, kad kas nors is 
artimųjų būtų prie

apie tuos pačius įvykius, prana
šas Mikėias sako: "Jis (Vieš- 

... . .... ,. . pats) darys teismą tarp dauge-
pa’-eiske: As galiu pasakv-t,io tautu ir nubaus (sudraus ir 
ti kategoriškai, kad niekas* nuiamins) net ir tolimiausias; b

rugpjūčio 29 d. jis drąsiai

Maiki? Juk kaltinamieji vi 
j sada ginasi, valdžia turi pri-» vienas iš dabartinės 

, . .Įstatyti liudininkus jų kaltei j nistraci jos nėra prie šio keis-haviįo ir nebesimokys
į Ysarf;. kai resP.Hbllkonu_15; irodyti. Tokios bylos tęsiasi, to (bizarre) incidento prisi-j kariauti“. — Mik. 4:3. 

demokratų partijos Ittosesi Į ]ap)aj Ugrai ar np Maiki? i T.-vSli'on bo,’ Pirmesniame straipsnyje
__ ___ Psalmėje

Tiesa. tėve. Bet čia ne
paprasta byla ir nepaprasri 
kriminalistai. Jie yra politi
niai sąmokslininkai, konspi- . .

• ratoriai. Jie dirbo preziden- bud\ti. Tai yia mano, 
labui.. -Iie tikėjos; rasti ka,P autoriteto, privilegija .

prezidento rinkimams, ir 
vieni su kitais piktai kovoj’o.

— Koman, koman. aš no
riu viską žinoti; aš cekavas 
žmogus.

— Watergate viešbuty, 
teve. demokratu pailijos na- to

iš Baltu iu Rūmu štabo, nei jie pavers savo kalavijus į norą- |i

SPECĮAL S.... $43.56
5 sv. kiaulės tauku. 5 
sv. rvžiu. 5 sv. cuk
raus ir 5 sv. kvietiniu
miltu._________________
10 SKARELI V . $60-39

5 vilnonės, didelių ar ma
žu gėlių ar turkiškų raš
tų. visokių spalvų, ir 5
šilkinės, visokiu spalvų.
ORO PAŠTU 869.71
5 VILNONĖS 
SKAROS .... 816.09

didelių ar mažų geliu ar
turkišku raštu.
ORO PAŠTU —- $55.11

5 VILNONĖS 
SKAROS ....... 853.90

SU KUTAIS Iš 
PUSIŲ

i VISŲ

ORO PAŠTU __ 863.25
—NETIKRI KAILIAI—
KAINA §118.80

Aukščiausios vertės ir 
didžiausias pasirinkimas

DAUG KITOKIŲ 
VERTINGŲ IX) VAN Ų

Prašykite veltui 
iliustruoto katalogo!

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos 
įžymaus advokato. Seimo nario, mi-* 
nistro Vlado Požėlos labai 
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras 

i juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
i Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
• gauti Keleivio administracijoje.

į

į KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
Į

TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ

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

Dienojant, 464 psl.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa* 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su save tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk. 
las ir kt.

Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.

/ A*/*

KELEIVIOietis į pjautuvus;
kitą ka
da u gra u

lik. 4:3.
Pirmesniame

i • gus ir savo
aunu-Į vjena tauta nekels prieš kitą ka- •'

; dėjęs.“ Ir vėliau, kai senato į. 
komitete kilo sumanymas ^;ijotme: 
ši'ą skandalą ištirti, prezi- "liaukite 
dentas pasakė: "Nei vienas iesl) 
mano vvru neis senato komi-

ci-
dar

ir žinokite, kad aš 
Dievas. Išaukštintas būsiu 

tautose: išaukštintas būsiu že
mėje“

Kaip senovėje išrinktoji Die
vo tauta ir jos karalius Dovydas ,

Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per

INTERTRADE 
ENPRESS CORP. 
125 E 23rd Stlfcet

Eifth Floar
New York, N.Y. 10010 

Tel. 982-1530 

LABAI SVARBU

Lankvtojams iš SSSR 
DĖVĖTI DRABUŽIAI
Prašykite socialaus 

biuletenio!
Mes turime šio biznio 24 
pietų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

prenumerata-gera
dovana
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MARIUS KATILIŠKIS

Išsiilgę laukiam, atvažiuokit!
Žiūrėsim, mėginsi?, gar ir kas nors. Kur jau ten neiš

eis... Su vyrais gal ir susikalbėtumei, o čia dominuoja mo
terys. Tai prislopina balsą, tai suklega kaip žąsys turguje. 
Vis paskersakiuoja viena i kitą ir vis bėbčioja j duris. Tuo 
pačiu prasideda apsidalinimas dovanomis. Kad būtumei • 
galėjęs bent pusę tonos pasiimti. Ir pasidaro nyku. kad j 
nebeturi kuom atsimokėti už parodytą širdį. Pasilieki vie- i 
nūs marškinius, eilutę, kurią apsivilkęs, porą hatų ant ko-1 
jų. Užteks, ‘jau čia jiat kelionė atgalios. Maskva, Kopen-: 
haga, Ne\v York.

O čia Vilnius,

Trakai.

Druskininkai su Pirčiupiu. I

Martynas Žalys purtėsi. Jam nepatiko tokios istori- Į 
jos. Uždarys kaip jauti diendaržyje, ir žinokis. Jautis gal1 
bandytų ragais išversti tvorą. O tu neišversi. Ir nebandyk, i 
Nieko nebus, kol neleis laisvai aplankyti visų gyventų i 
vietų, neleis pasivaikščioti vaikystėje ir jaunystėje išmin-; 
tais takais. Nors tie takai ir takeliai seniai apžėlę ar iš
versti traktorių ir buldozerių. j

1
Ne kas ten ir belikę, iš kitos pusės žiūrint. Tėvai vie-1 

nas ik) kito suguldyti smėlėtam kaubury. Ten pat pavie- į 
tojo ir broli, grįžusi iš Sibiro tik tam. kad numirtų savame i 
krašte. Seni pažįstami, seni draugai? Kas juos bežino, kas 
juos bepažintų, ir susitikus kokia bebūtų kalba po ketvir- ( 
čio šimtmečio? Niekų niekeliai. Taip, jis palaikė ryšius su Į Filosofo 
brolio našle. Jis jautė prieraišumą tai smalkiai moteriai. ‘
Likus viena su pačiu jauniausiu, dar iš piemens metų neiš-.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kazys Jakubėnas

BERNUŽĖLI DAINORĖU Teises patarimai

Nr. 13. 1973 m. gegužėm J d

Jan-

Bernužėli dainorcli,
Dainą padainuok,
Mergužėlei skaistveidėlei 
Veidą išbučiuok.

Dainužė lė seserėlė 
Tyliai suskambės,
Mėnesėlis brolužėlis 
Aidą palydės.

Ir žvaigždelės kaip žvakelės 
Švies ir mirguliuos,
Ir pavasaris širdelėj 
Amžinai žaliuos.

IŠ PAVASARIO GĖLIŲ

Iš pavasario gėlių,
Vos pradės žydėt,
Aš vainiką pinsiu žalią,
Bus gražu dėvėt.

Baltą pievos dobilėlį 
Pindama į jį, f
Vardą mielo bernužėlio 
Slėpsiu sau širdy.

Baltas pievos dobilėlis 
Žydi ir žydės,
Mano mielo bernužėlio 
Visos pavydės.

(Poetas Kazys Jakubėnas yra gimęs 1908 m. 
Jis buvo 1950 m. komunistų žvalgybos nugala
bintas. nes protestavo prieš sovietų vykdomus 
Lietuvoje žiaurumus.)

Advokatė dr. M. šveikauskienė 
kyti j Keleivio skaitytoją klausimus teisė 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendre 
iafor marinio pobūdžio. Klausinius ir «J 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje i 
Laiške reikia pahmėti, kad esate Keleivi. į

manas, parašė Jurgis 
kus, kaina $4.00.

Birutė Kemėžaitė, SU*
... . DIEV! AŠ IŠEINU..., 294utikoatsa-, ...; psl., kaina $4.o0. 

MINDAUGO NUŽUDY
MAI, Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl. kaina $3.
Aloyza* Baronas: LIEP-

kerštas

Prancūzu akademikas Ber-

I

I
skaitytojas. j pA, IR BEDUGNĖS, pre
kiausimus prašome siųsti tiesiog š»*h» j mijuotas romanas, 279 psl., 

<aina S3.C0.
D. Nendrė, AIDAS TARP

DANGORAIŽIŲ, romanas,
165 psl.. kaina $5.

Pragaro vyresnysis, pre-
nijuotas romanas, parašė
Vytautas Volertas, 273 psl.,
<ana $5.00.

Alpis, romanas, autorius
Kazys Karpius, 227 psl., kai- 
la $5.00.

Rezistencija, romanas,
•arašė R. SpaPs, 429 psl., 

kietais viršeliais, kaina — 
'6.00.

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas. kaina $5.00.

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS. II tomas, 
’28 psl. kairia $4.00.

Andrius Valuckas NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
mvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., T tomas. 280 
•>sL. kaina $3.00.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261. psl., 
kaina minkštai? viršeliais 
$2.50. kietais $3.75.

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

Vėjas lekia lyguma, roma_ 
nas, parašė Aloyzas Baro
nas. kaina $4.00.

Birute Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,

Omanas, 237

Dr. M. Šveikauskas. Attoraey ai l.aw. 
1860 Centre Street 
W. Roxbury, Mass. 02132

. mas parašų skaičius, neskai- 
j tant Tamstos parašo.

Turėjome dėdę. kuris bu-. Tamsta sakai, kad buv< 
vo mūsų sponsorius ir suda- pakviesti du kiti liudininkai

Klausimas

rė visus dokumentus į Ame- Jei, be jų, pasirašė ir testa-
riką atvažiuoti. Atvažiavę mentą surašęs žmogus, tad
apsigyvenome pas jį. Jis 

1 mums visokeriopais būdais 
J padėjo, ir mes susigyvenom 
j su juo kaip su tėvu, o ne su 
! dėtie.
' Jis buvo našlys, savo vai- 
: kų neturėjo. Jis turėjo du 
; brolius Lietuvoje, bet iš jų 
• nieko nebuvo girdėjęs nuo 
karo pabaigos.

sofas. — Jūs turite papras
tai sakyti: "Nu veskite mus 
į girdyklą.“

...... i -j i--- xt v • • • • nardas Fontenelle (1657-iėjusiu, p nenuleido dusios. Vyrą su abiem vyriausiais ir, šnekučiavos su dviem j------------------------------
mergaite, kurie taip ir nebepasirode. įsbugdzius nezimon, | jaunuonaįs. Norėdami pasi-’
ji kibo visom keturiom išlaikyti, kas liko. Jos energijai, su- ’ ,;ajj)Vti filosofo, jie sugal-j Kartai* vyrui malonu tu- 
manumui ir pramatymams tegalėjai pavydėti.. Martynas, vojo klastingą klausimą: i1“
Žalys aplankydavo brolienę, paguosdamas, kai kur patai- i 
dainas ir vis stebėdamasis, karp ji taip susitvarko. Vienas 
Įvykėlis parodė, kad ji nebuvo vien gabi šeimininkė, bet 
ir gyvenimo stebėtoja, net maištininkė, sakytume.

-Pone Fontanelle, kaip
bus prancūziškai 
giau pasakyti: "Duokite į 
mums atsigerti“ ar 
kitę mums atsigerti“

Josnedidokas ūkis savo sėdyba rėmėsi į gatvelę mies- j — Nė vienas šių pasaky-I
telio pakrašty, kuri dėl savo kreivumo nuo senovės buvo'mų. jaunieji ponai, jums ne
vadinama Vingio gatve. Ir taip kurią dieną ji, grįždama! tinka, — ramiai atakė filos-
iš pašto, lyg iš užpakalio sugriebta, sustojo. Koresponden
cija iškrito iš rankų. Kur dingo mūsų gatvės pavadinimas? 
Ant stulpo, kur metų metais kabėjo lentelė, ženklinanti, 
kad čia Vingio gatvė, dabar kažin koks skardos gabalas 
baltai nudažytas ir tirštai juodai užrašyta, kad čia... 
KURVEN STRASSE.

Ak, šitaip! Tiek jau ji sumetė, kokia čia betvarkė 
Susirankiojo popierius ir pustekinė pardūmė namo. Pa 
lauk, pažiūrėsim, kas čia gyvena! Susigraibė atsakant 
pagaikštį ir atgal. Tuojau prie kaimynės: — "Kibildien 
išeik, pamatysi., ko nemačius!“ Toji išlėkė nusigandus: — 
"Kas, kas? Ar vėl raganos ožys mano agurkus skabo?‘ 
"Ką tau agurkai ir ožys? Eik ir pasiskaityk, kad mes kur 
vos.“ "Kur parašyta? Kokios mes kurvos?“ "Nu. tuojai 
pati pamatysi, tik einam!“ Jos paėjo ir išsikėlė Miklošie 
nę. paskui Stonienę. Kas atsitiko? Nieko neatsitiko, til 
rašo, kad čia — kurvų gatvė. Ar laikraščiuose taip rašo' 
Ne, ne laikraščiuose, čia pat. Pakeliui dar kaimynių pri 
sidėjo. O vaikai jau rinkosi, nujausdami pramogą.

Tamsta palikimo nenusto
tum. Tačiau, jei Tamstos pa
rašas buvo vienas iš triji 
reikalaujamų parašų. — ta: 
Tamsta esi nustojęs savo pa 
likimo. Matyti, tai}) ir įvyko, 
nes Tamstos advokatas 
Tamstai pranešė, kad ne
gausi savo palikimo.

Man suprantama, koks
Prieš metus jis nutarė pa-’ tai skaudus smūgis, bet. de 
ly i testamentą. Lietuvio la niplrn nnorsiliidai

advokato mūsų miestely nė-
ja, nieko geresnio negaili 
pasakyti. Dėdės pažadai

ra, bet yra lietuvis, kuris* liudininkai, kurie tuos paža
da parduoda "Insurance“ dus girdėjo, šiuo atveju 
(draudimą) ir taksus pildo.• Tamstai nepagelbės.
Dėdė nenorėjo eiti pas sve-J Beje. patariu pasikalbėti 
timą advokatą, sako. savas: <?u dėdės senu drau n>, kuris, 
žmogus geriau.

Atėjo tas žmogus pas dė
dę į namus, surašė testamen
tą. Pašaukė du liudininku,' tis“ *— residue. Nors teisi- 

Tamstai "sko- 
kaipo Tamstų

n- mes visi pasiraseme po 
dėdės parašu.

Prieš mėnesį dėdė pasi-j
mirė

matyti, yra palikimo "resi- 
duary legatee“. t. y. kuriam 
yra paliktas palikimo 'Tiku

mai jis nėra 
langas“, bet

.į dėdės toks senas draugas
Paėmę testamentą sul ?a^ jausti moralines 

dukterim nuėjome pas ame-i komvbės“ Tamstų, dėdės gi-! premijuotas rom: 
rikoną advokatą. Tas sakoj ni’niT- atžvilgiu. • psL kaina $5 00.
kad mums yra paliktas dė-į Noriu dar pasakyti, kad
dės namas ir ’bonds“. San-į draudimo agentas, kuris su-

Prie stulpo vaikų būrys jau itin gausus, ir paaugli 
ir praeinančių piliečių, neįspėjančių, kas čia atsitiko a 
atsitiks. Žalienė stovėjo priešaky, abiem rankom tvirta 
įsitvėrusi pagaikštį, išsižergusi, atsispyrusi į žemę. rūs‘ 
ir nesuvokiama, kam ji pasiryžusi. "Skaitykit, kas čia pa 
rašyta!“ — šūktelėjo jinai. Už jos ratu ošė vis tirštėjant 
miestelio minia. Kai kas skaitė, tik nieko neįskaitė ir vėl 
nias žino, kas ten parašyta, tik stumdėsi į šonus, kikeno 
prunkštė ir nieko daugiau. Tada Žalienė iškėlė vėzdą i 
įniko tvoti į lentelę. Ji skambėjo, barškėjo, lankstėsi, rai 
tesi, bet nepasidavė. Matyt, gerai privaržyta. Pribėgo vai 
kykštis ir sako: —"Leiskit man. tetule, aš ją nulupsiu“ 
Trimis atsispyrimais Įsliuogė stulpan, ir sulankstyta len 
telė barkštelėjo ant žemės.

Dabar, kai jau pradėta, tai šitaip. Visos miesteln 
gatvės yra suvokietintos. Kol dar gyveno keliolika žydi 
šeimų, tai jie gal ir būtų supratę, kas ten parašyta. Be‘ 
žydus sąžiningiausiai išskynus kam čia vokiškai? Jaunuo
menė praneša, kad Pasvalio gatvės jau nebėra, o yra Pa- 
sevvalk. Krinčino gatvė— Kringau. Ilgoji — Langen Stras-

Kszvs P’ačenL. PULKIM 
A.NT KELIU-... romanas iš 

Strazdelio gyvenimo. 
200 p?.. kaina $2.00 
160 ps., kaina $2.00

Nemunas teka per Atlan
ta, Vytauto Alanto 5 nove
lės. 263 psl. kaina minkštais 
viršeliais $3.00. kietais $3.50

Aitvarai ir giria, Jurgio
, J>a?a!7iGb'avdo? romanas iš partiza- tai gali būti 

kriminalinėn

nes visuomet
taisyklin-: ^ant aP*e 
”nUi,u„ 5 • * *

"Atneš- j Lietuviai ir žemaičiai, ai kuriuo kartu iš Lietuvos at- { 
? galvijai esame? Argi tevis- važiavo prieš 60 metų

mums

la aeoes senam draugui, su tymai draudžia tokiam as
meniui, kuris neturi leidimo

kos kalbos niekad nebmokė- Dabar advokatas
Sime:

i praktikuoti teisę, užsiimti 
testamento rašymais arba,

Fstaigiai pareiškė, kad mūsų atlikti kitus teisinius 
D. Poška ; palik imai negalioja, nes,'navimus. Už 

i girdi, aš neturėjęs teisės pa-j patraukiama? 
įsirašyti dėdės testamento, i atsakomybėn, 
i nes aš esąs giminė, todėl vi-!

se. Vilniaus — \Vilno, Šiaulių— Schaulen. Esama ir dari sas dėdės tuitas pasiliks dė-| 
keletą menkų gatvelių kvailai suvokietintų. Ar tai vokie-’^ės draugui, kuris pats yra- 
čiu *"U>> Knc Tu ič \ric/-k rinkimo+n iv iiume! aj)ie 80 meti) amžiaus ii nė-.čių darbas? Ne.kur ten bus. Jų iš viso nesimato, ir jiems! aP!? 80 metų amžiaus ir 
ūpi svarbesni dalykai. Tai vietiniu persistengimas. Toks ,a

Kur man dabar kreiptis ir 
kas man daryti? Dėdė man

rupi svaioesni dalykai. Tai vietinių persistengimas 
gimnazistas iš Panevėžio tvirtino, kad niekas niekur to > 
nedaro. Jis buvęs visuose miestuose ir nieko panašaus ne
matęs.

Nu, aišku, tai mūsų viršaičio, to vokiečių subinlaižio. 
šmislas. Žalienė manė, kad šitą jam pačiam į akis pasa
kyti ir reikia. Valsčiaus valdyba čia pat, tad visa govėda 
jiu — urais ir sugarmėjo prie kaimo rotušės.

"Musrn reikia viršaičio! Tegul jis pasirodo!“ — šau
kė bent keli balsai.

"Ko jums reikia?“
"Mes sakėme, viršaičio!“
"Kokio viršaičio?“
"O kokį mes turim? Nugi viršaičio Motušo!“
"Nėra viršaičio šiandien“, — tikrino valsčiaus poniu

kas. tur būt, sekretorius.
"Yra. yra“ — klykavo vaikai. "Mes matėme, kai jh 

tvažiavo su lineika“. Moterys taip pat: — "Mes norime 
aklausti to utėliaus. kodėl jis mūsų gatves subiauriojo !“

Ponelis dingo viduje ir netrukus išėjęs pareiškė, jav 
Jktoku balsu, kad pono viršaičio įsakymu triukšmadariai 
uri skirstytis tučtuojau, jei nenori susidurti su policija.

Du policininkai vaikščiojo priešpriešiais, vienas kitą 
plenkdami ir tarsi padrąsinančiai šypsojosi, dar akį pa- 
nerkdami. Jeigu jau norit, tai duokit, mes dar pridėsim 
įagaryčiv. Moterys pamažu skirstėsi, tvirtindamos, kad 
įei policijos, nei to suskiaus viršaičio nebijo. Vaikai savo 
iždavinį jau buvo supratę, ir. pusvalandžiui nepraėjus, vi- 
os gatvės tapo nu vokietintos.

neseniai žadėjo namus maniai psl., kieti viršeliai, kai 
užrašyti ir aš turiu liudinin-; na $5.00.

Kiauros rieškučios, roma
nas, parašė Antanas Mustei
kis. 259 psl., kaina $4.50.

Brolio Mykolo gatve, ro- 
larvtų. Prašome mums atsa-į H?anas’ Eduardą;
kyti grei‘ai, mano žmona;
net susirgo iš to sielvarto. ia1, *aina §0.00.

ku. kad iis taip žadėjo. Ne-į 
ę-j ji? paliktų visą turtą sve
timam? Juk tai būtu negir
dėtas neteisingumas, jei įsta
tymai tokią nesąmonę pa-

Mes esame neturtingi ir

(Pabaiga kitame numeryje)

nu veiklos, 254 psl., kaina 
$4.50.

romanai il2knygųuž$2
Sunkiausiu keliu, rona- į A,sitiktinio kareivio užra. 

nas. paia&e Jurgis Gliaiu.a, i januskį0 atsiminimai.

Vytautas Alantas, AMŽI-
vaikus leidžiame į mokslus. NAS LIETUVIS, I dalis, 412

A.S.
Massachusetts

Atsakymas
viršeliais

Deja. turiu pasakyti, kad $6.50. 
Tamstos advokatas yra tei
gus ii- kad palikimas Tams- 
’ai pražuvęs. Tamsta ne*u-

psl., kaina minkštais virše
liais $4.50, kietais — $5.00.

To paties romano II dalis, 
414 psl., kaina minkštais;

127 psl., kaina $2.00.
Stepono Strazdo eilėraš. 

čiai, 159 psl. kaina $2.50.
Murklys, apysaka vaikam, 

parašė Antanas Giedrius, 
130 psl.. kaina $1.80.

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel- 
onas. 127 psl.. kaina $2,00.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą (parašė J. Januš- 
<is). 96 psl., kaina 50 centų.

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

Ar buvo visuotinis tvanas,
$6.00, kietai;

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, istorinis roma-

-• - * ♦ ♦ vnas, I dalis. 405 psl., kaina•ėjai testamento pasirašyti . . . . ,. !boa J ... minkštais viršeliais $0.00.ne dėl to, kad esi gimine 
bet dėl to, kad Tamstai yra Į 
palikta turto tame testa
mente. Pagal įstatymus, jei 
asmuo, kuriam, arba kurio 
žmonai, paliekamas turtas,

J. Kralikauskas. VAIŠ
VILKAS, premijuotas ro-

_ Į >4 r»sL. kaina 25 centai.
Žemaitės raštai karės me

tu, 126 psl.. kaina 50 centų.
Juozas Stalinas, 32 psl.,

kaina 25 centai.
Žalgirio mūšis, parašė dr. 

Daugirdaitė - Sruogienė. 24 
psl.. kaina 50 centu.

Socializmas ir religija, E.
manas, 234 psl.. kaina $4.50; Vandervelde. 24 psl.. kaina

Brėkšmės našta, romanas 
parašė Jurgis Gliaudą, 384

10 centu.
Demokratinio socializmo 

nradai, f S Kairio ivadas),
tatvmu reikalaujamu liūdi-i Pranas Naujokaitis. PA- 64 nsk. kaina 50 centų.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio). 47 

būtų keturi parašai, vietoje) Jurgis GHauda. BRĖKŠ- psl.. kaina 25 centai 
• trijų reikalingų parašų. tada; MĖS NAŠTA, 384 psl., kai- Atskirai sudėins. įu kaina 

$11.40. bet visos kartu par - 
ro> duodamos už $2.

pasirašo, kaip vienas iš trijų) psk. kaina $6.00.
Matymu reikalaujamu liūdi-į Pranas Naujol 
ninku, jo arba jo žmonos)SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ. 
mlikimo dalis negalioja. Jei; 232 psl., kaina $4.00.

(ši Mariau? Katiliškio novelė paimta iš "Metmenų“ 
kultūros žurnalo nr. 24. "Metmenų“ 4 numerių prenume
rata $10. Adresas: 2606 Princeton Avė., Evanston, III.į viskas būtų tvarkoje, nes'na $6.00.
60201). ibūtų įstatymų reikalauja-i Namas geroj gatvėj,
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******************************************************************* {Romas Viesulas Bostone

Vietinės žinios h Gegužės 12-13 dienomis 
Tautinės Sąjungos namuose

[•So. Bostone Įvyks Romo 
Viesulo darbu paroda.

^mm************************'"4"******************************. Parodo^ lankymo valan- 
i dos — šeštadieni nuo 4 vai. 
'popiet, sekmadieni nuo 11 

»J vai. ryto iki 1 vai. popiet, 
j' Atidarymas šeštadieni 8 
į * vai. vakare. Po to vaišės, 
j: Visi maloniai kviečiami' 
♦, atsilankyti.
L Rengėjos —
• j Skaučių Židinys J

r

PABALTIEČIŲ VAKARAS

ŠEŠTADIENI — GEGUŽĖS 5 D.
Lietuvių Piliečių Draugijos III-jo aukšto salėje

368 West Broadvvay, South Boston
PROGRAMA:

6:30—Kokteiliai ir užkandžiai
7:30—Pirmasis jaunųjų pabaltiečių instru

mentalistų ir dainininkų konkursas- 
konc ertas

Gausus bufetas — veltui. Šokiai, grojant latvių 
šokių orkestrui.

Suaugusiems — $5.00
Jaunimui, studentams ir pensininkams — $3.00
Atskiras rezervacijas ir stalus galima užsisakyti 

pas
1. Veitienę 698-1990 
Č. Mickūna 828-0484

A. A.

VIDAI KLE1MENE1 - K AROSAI i EI

mirus, šaulę motiną I e I i c i j ą. šaulį broli 
Gint arą, vyrą L* u g e n i j u. vaikus. broĄ 
Rimantą ir seserį Giedrę su šeini.« nuoširdžiai 
užjaučia

I..Š.S.T. Jono Vanagaičio kuopa 
Bostone

BŪKIME VISUOMET JAUNi. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKJ, KAD MŪS V KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

ALDRICII OIL CO’IEANY

130 Safford Street

Wollaston, Mass. 02179 
Tel. 472-2086

Kun. A. Janiūno sukaktisĮ
• J Šv. Petro lietuvių parapi- 
; I jos bažnyčios kamendorius 
z kun. Albinas Janiūnas gegu- 
j' žės 6 d. minės savo kunigys- 
/ į tės 25 metų sukakti.
1: Sukaktuvininkas yra gi- ii' M. Venys. 
f '• męs ir užaugęs Cambiidge, Dauguma jų jau yra mirę. •

bendrovės kūrėjai buvo: A.jtan opera buvo atvykusi 
'Ivaškevičius. P. Barkevičius. Bostoną i; čia smaidino 7i 
P. Čaplikas. J. Dragašius, N.: spektaklius. Aunuos mate ir! 
Gendrolis, K. Jurgeliūnas, ■ ne vienas lietu. is.
J. Kasmauskas, A. Klimas.!
F. Karvelis, M. Mockapet-; s. Naudžiūnas ligoninėje 
ris. Z. Morkūnas. P. Protą-!
pas, M. Overka, P. Rupkelis Senas bestorneus Stasys 

Naudžiūnas sunegalavo. Da
bar jis guli City llospital.

1

oil

U Mass,. bet lietuviškai kalba Vėliau vietoj "Ateities“! 
•; taip. tartum tik neseniai bū- Padėta leisti "Sandara“.
< j tų iš Lietuvos atvykęs. Jis! j Krasinskas
j į dažnai dalyvauja ir ivairiuo-
2! se lietuviškuose renginiuo-

Linkime
sveikti.

jam gre iau i>a-

Apšildymo Įrengimai & APTARNA\ IMAI 

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

Dorcbester — So. Boston — So. Shore

i i se.
Pavykęs Laisvės Varpo 

koncertas

i_________ Jungtinėse Tautose 53 
valstybės gyventojo skaičių-Į 

imi yra mažesnės už Lietu-' 
Praeitą sekmadieni So., vą. o 37 valstybių teritorija } 

! Bostono mokyklų Roman-Bostono Lietuvių Piliečių, yra mažesnė, negu Lietuvos, 
idines šachmatu varžybas ^-jos salėje surengtas Lais- Taigi mažųjų valstybių lai- 
luimėin Rmokline Hio-K V^S Varpo radijo koncertas kotarpis nėra atgyventas.
Antrą viet? laimėjo Bostono “ė daug publikos, o
kolegijos mokykla, šioje ko- u^sIlla Chicagos opeios 2^X133
maudoje žaidė Jonas Alek- lst5 ^ana Stankaitytė. at- 
sonis, kuris laimėjo dau- 1^.?S1 ir operų

• giausia taškų savo Roman-ai DU >ePe*tuarą, sutikta ir 
i dai (4-1). Trečią vietą lai- i?a ^^? didžiulėm ovaci- 
i mėjusioje komandoje (Bos- JTorrk komp.
| ton Latin) žaidė Tomas Gii-; ^ei onirnas Kačinskas.

i niV^' »_ - v I Išsamesni koncerto iverti-Geguzes men. iš New Yor-

Jaunieji pasižymėjo

TESTAMENTAI
Įsigykite teisininko P. Šulo

parengtą leidinį "Kaip su-j
laromi testamentai“. Tai ia-i
bai naudinga informacijų!" 1knygelė norintiems sudary-

Dažau ir Taisau
.samus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau 
įSEą, ką pataisyti reikia.

Nauajju tik geriausią 
medžiasa-

JONAS 3TARINSKAS 
220 Sa^in Hill Avė. 
Dorcbester, Mase.

TeL CO 5-5854

<» 
? • 
) t

ii

DRAlDLMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairiu rasiu 

draudimus
KreipiLs senu adresu;

BKON’S KONTRIM 
598 Brmdway 

S«» Bos«nn. Mass. 02127 
Tei. A N 8-t~61

I ko žada atvvkįi i Bostoną ?atalpinsim.e ki!alne| i testamentą. T.-n yra ir

Dainininkė Jūratė Veblaitytė- Pianistas Saulius ( ibas dalyvau- 
Lichtfield dalyvauja jaunųjų pa- ja jaunųjų pabaltiečių meninin 
baltiečių konkursiniame koncer- kų konkursiniame koncerte ši;

j «.««« <xv» vn.L1 i Keleivio numeryje,
jaunių komanda pasirungtų J
su Bos-ono jauniais iachma- ū,. GoJtautas Ua|biio a ie 
tinmkais.

Kazys Merkis numato to-

amentų na .yz.i/ių. Jos kai- 
j įa — $2.00-
i

1
lietuvybės išreiškimą

i 400 midų sukakties
Praeitą šeštadieni Bosto-j mas.

□AVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
te gegužės 5 d. So. Bostono Lie- šeštadienį So. Bostono Lietuvių! Rią jaunių komandą: Tomas 
tuviu Piliečiu d-jos salėje. i Piliečių d-jos salėje. Girnius, Jonas Aleksonis,

Petras Raskauskas Nijolė no Sėtuvių -kultūros klube 
Ivaškaitė ir Darius ar Ra- kalbėjo prof. Stasys Goštau-i

mmeji- LIETUVAa

LDD kuopos susirinkimas i Jeigu tokių būtų daugiau, mūnas Ivaškai. New Yorko tas aI)ie lietuvybės išreiški- 
j komandos priešaky bus Zig- ma dabartiniame gyvenime.

Rugpjūčio 12 d. Romuvos 
Parke Brocktone Minkų ra-
rH

Lietuviu Darbininku d-jos knygos nepeletų mas Diėpinigaitis, pasižy- -vavo per 40;
21 kuopos susirinkimas bus Tv p„1andae ,4 ! mejęs Rytu apygardos šaeh-Uubo lankj tojų. j
ši sekmadienį, gegužės 6 d. r,LL,. r" ‘L.- 7Atų varz-vbose Ehzabethe,’i J. V.

Francisco, Cal., užsisakė N.J.
J. S°-. Bos‘?n.0, knygų už $33 ir dar pridėjo
Lietuvių Piliečių d-jos nata!-, Keleiviui paremti. 
pose. Visi nariai kviečiami!
dalyvauti.

Iš Sandaros istorijos

JO gegui ine.

į Rugsėjo 30 d. 3:00 vai. po
New Yorko opera Bostone - V/?,}1'. ' 

r ■ Piliečiu

Praeitą savaitę Metropoli-

sostono Lietuviu

C. Janeliūnienė,

sekretorė

1914 m. sausio 14 d. bū- 
rys bostoniečių suorganiza-i 

Bark. Md., Įsigijo knvgu už vo Ateities bendrovę, kuri'
$18

K. Almenas iš College

auditorijoje 
(Lietuvių i romėnės Bos

tono apylinkės rengiamas' 
Tautos šventės minėjimas- 
konceilas.

G-.O?

J

pradėjo leisti "Ateiti“. Šios i
PARENGIMŲ

KALENDORIUS

UŽ VIENĄ DOLERĮ IR 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS 

CENTUS PER MĖNESĮ 

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI 

NAUJAS TEXAC0 ALYVOS 

DEGIKLIS (BURNER) KURIS 

NEPAPRASTAI SUMAŽINS 

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

NEJUČIOM.
Iš anksto jokio įmokėjimo * Išsimok ėti per 60 mėnesių * Jokių procentų

WHITE FUEL
CORPORATION. 900 Kasi First St.. Boston. Mass. Tel. 268-4500

i Gegužės 5 d. So. Bostono 
'Lietuvių Piliečių d-jos III a.
Isalėje Pabaltiečių draugijos 
j vakaras. Programoje—Jau 
|Jaunųjų pabaltiečių muzi
kantų ir dainininkų konkur
sas - koncertas.

• * ♦I
i Gegužės 6 dieną 2 vai. pn 
j pietų North Junior High j 
jSchool salėje Brocktone Šv. j 
Kazimiero parapijos choro į 
75 metų jubiliejinis koncer. 

į tas -
i • • »
Į Gegužės 12-13 dienomi- 
'Tautinės S-gos namuose bus 
'dail. Romo Viesulo kūrinių 
j paroda, kuiią rengia Skau
gių Židinys.

Gegužės 13 d. kun. A. 
iKontauto 25 metų kunigys
tės sukakties minėjimas: 
i 4 vai. mišios šv. Petro baž
nyčioje, o 5:30 vai. pokylis 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos salėje.

• • »

Gegužės 20 d, Stepono 
Dariaus posto salėje Sanda
ros moterų banketas našlių

1 karalienei pagerbti.
• • »

Gegužės 20 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos

•
Spalio 21 d. So. Bostono 

Lietuviu Piliečių d-jos III a.Į 
salėje lietuviu radijo valan
dos Laisvės Varpo rudens
parengimas.

* * ♦

Lapkričio 11 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
oatalpose Bostono ramovė- 
nų rengiamas Lietuvos ka
riuomenė^ atkūrimo 5G metų 
sukakties paminėiimas

IŠM OMOJAMAS JU TAS

Nuo š. m. birželio 1 d. Dor-11 
chestery išnuomojamas 5 kam
bariu bulas antrame aukšle su 
apšildymu ir visais patogumais. 
Tik senesnio amžinos žmonėms.

Skambinti te!.: 288-1168.
(20)

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
Programa i\aujoj Anglijo, 
s stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FA1 
101.7 me.. veikia sekmactie 
uiais nuo 1 ik i :3d vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausių 
aa8aulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
tos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 5 
Baltic Florists gėlių ir dovs 
nų krautuvę. 502 E. Broad

III aukšto salėje Jono Vana- w^y, So. Bostone. Telefo- 
gaičio šaulių kuopos rengia- nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas Vilniaus universiteto mas ir Keleivis.

informuoja skaitytojus apit pasaiiūrė:- ir aviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nunirai:!. : ' af- ii :i pasisako 
apie visos mūsų visuomeninius be’ kaf . in; - kiaulinius. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laišku sk> r:-:, ku-. Šime laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomon a k:e! vi no visiems 
svarbia problema,
rNEPRIKLAUSOMA LIETCVA“ vr-i - liska. mūsų JĄ- 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų hemlra ,i idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, k-s i i '.r diroa už 
nepriklausomą Lietuva.

Metine prenumerata JAV-s<» JR.OO 
Adresas:

7722 George Street. LaSalie-Montrenl. S' V -p.iehec. t ANADA

SLA SUSiVIENLIi.il AS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met | tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPT YNIS MILIONUS d .ienų 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratemaline orgar.iz? • js — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pa.š;.!rą, Kuri ym 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS w*ieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbas pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mijono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir sau i. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių ’-c- . !'Uusias 
apdraudas nuo $100.00 ik» $10.00C.ūC.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrnudą — Esl 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyver.ri.o pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? : g i TERM
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos ‘:k . " mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALP APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, tekomenduojar.ia lūdcviškf 
klubų ir draugijų nariams. U? $1.000.00 akciaenta- 
Iės apdraudos mokestis $2.00 i metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kojoT ■ : : Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir Te plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas lrfermacūas jeigu
parašysite:

Lithuanian Allfonce of Amerma
807 West 30th Street. Nck . r\ N Y 10001

<

SUSiVIENLIi.il


Nr. 18. 1973 m. gegužės 1 d. KELEIVIS, 30. BOSTON Puslapis aštuntas

the tono ir apylinkės lietuvius ir pensininkam - $3.00. >

Vietines žiniosi
ŠEŠTADIENĮ— PIRMASIS JAUNŲJŲ PABALTIEČIŲ 

KONKURSINIS KONCERTAS

į statyme „Fiddler on
• Koof“ pagrindinę Chavos pasiklausyti siu 5 jaunų me- 
rolę. Ji dažnai dainuoja lie- nininkų „Pabaltiečių vaka- . .

'tuviu parengimuose New;ie“ šeštadieni, gegužės 5 d. į stalus galima užsisakyti pas. 
I yorke. Vakaras prasidės 6:30 vai.:Ireną Veitienę (698-1990) ir

vak. su kokteiliais ir užkan- Česlovą Mickūnų (828-,
džiais. Jaunųjų menininkų 0484).____________
konkursas - koncertas prasi- *

Atskiras rezervacijas ar;

Stephen Panico iš Somer-

ville, Mass.. studijuoja bizni. 
Pianiną studijuoja 12 metų. 

Erik Veski iš Syracuse, N.
Pirmajame jaunųjų pabal-j Saulius Cibas iš Miltono, y stU(jijuoja Syracuse uni- 

tiečiu instrumentalistų ir yjass ? lanko Miltono aukš-! versiteto muzikos mokykloj.
kia ir Nevv Jis yra laimėjęs Lincolndainininkų konkursiniame. tesniają mokvkl 

koncerte, kuris Įvyks ‘Ta-; England konservatorija. Ba 
baltiečių vakare“ šeštadienj, ųandžio 30 (1 jis pasirodė 
gegužės 5 d., dalyvauja šie’ kaip piano soiistas VVollas-

dės punktualiai 7:30 vai. v. GAVOME RIBOTĄ SKAI- 
Po programos — bufetas ČIŲ „NIDOS“ SIENINIO!

ir šokiai. NUPLĖŠIAMO SU PASI.!
Bilietai suaugusiems —.SKAITYMAIS KALENDO.

85.00, jaunimui, studentam RIAUS. KAINA $3.50.

IEŠKOME NAMŲ SAVININKŲ

MCSŲ„GOLDEN PLATTER“
I

DALIŲ TARNYBOS PLANAS DABAR SIŪLOMAS

VELTUI

PILNAS PATARNAV IMAS 
PER IŠTISUS METUS VISIEMS KVALIFIKUOTIEMS

NAMŲ SAVININKAM

Center Student. Kivvanis. 
John Philip Sousa atžymėji- 
mus, Syracuse universiteto

jauni menininkai: tenoras; Ion* (f]ee klubo koncerte Gino Lombardi ir Garmel
Wayne Aleska, pianistas Qu;ncv 
Saulius Cibas, sopranas Jū-! 
rate
Stephen
Erik Veski. Čia norime bent

Atlantic jn. aukšt. aukš. muzikos mokyklos sti-
----------- —,-------- . . , . , pendijas. E. Veski yra skam- y
Lichtfield. pianistas! ” -oK\lx()yo 1 binęs estų ir amerikiečių į
n Panko ir pianistas S. < įbas a.mejo $oW> Wol- ! bHkai New Yorice. ‘ ' 

lastono Glee klubo stipendi-Į
. • i « • • • ia konkurso keliu Taio oat! Visi jie vra iš grynų artrumpais bruožais su gus su- i - nu. :<up . j . a.j .

u* •' i vra laimėles Arion atzvmė-1 mišriu lietuvišku šeiniu, tikpazindinti lietuvių visuome-:-..a y , • ‘ w ‘ *. jimą. Gegužės 8 d. jis daly- vienas v eski — estas.
Šiam konkursui vertinimo 

komisiją sudarys: lietuvis!

ne
Wayne Aleska iš Wolfe-: v.aula. Arthuro Fie(llelio .li- 

' riguojamo koncerto progra- 
boro. Nevv Hampshire. stu- moJ-e Svmphonv Hali. 
dijuoja dainavimą New>
Hampshire universitete. Jis Jūratė Veblaitytė- Licht- 
laimėjo gimnazijos geriau- field iš I.ocust Valley. N. Y., 
šio dainininko premiją — studijavo muziką Barnard 
81.200 stipendiją. Gimnazi- kolegijoj (gavo bakalauro

pąrti K Ser*«cc

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

Įskaitant ir kasmetinį alyvos 
degiklio (burner) remontą.

773-4949 

S O. S H O R E
ARBA

4 3 6- 1 2 0 4 

BOS T O N
* 24 valandų patarnavimas 

* Automatinis alyvos teikimas
* 20.9 centai už galioną 

JEI NORITE. IŠSIMOKĖTINAI

SOI rn bostono lietuvių piliečių klube 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
M O 3 V AU POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAI KIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETI VI.ŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

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

LIETUVIŠKI PIETŪS

(Balandėliai, kugelis dešros, kopūstai ir kt.)

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.ILL.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

Climatic

alyva

ir

Alyvos degikliai

Šiltas vanduo

Hartfordo universiteto mu-Į 
zikos profesorius Vytautas! 
M alijošius, estas Bostono u- 
niversiteto muzikos profeso
rius Endel Kalam. latvė ( 
pianistė dr. Karina Gut-i

dažnai, laipsnį) ir Kolumbijos uni-jbergs ir Bostono konserva- 
vaidindavo pagrindines ro- versiteto muzikos kolegijoj Į torijos dainavimo prof. Iride 
les, tarp jų Don Kichoto (Įsigijo magistro laipsni), i Pilla.
vaidmenį ’Man of La Man- š. m. sausio mėn. Jūratė vai-! Naujosios Anglijos Pabal- 
cha“ vaidinime. dino Community teatro pa- tiečių draugija kviečia Bos-’

jos pastatymuose FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY 

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

£XPRESS CORP.

144 Milbury St.

VVORCESTER, MASS.

Tel. SVV 8 2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VV orcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iž VVoices-

terio į Lietuvą ir kitas Rusi 
jot valdomas sritis- Čia kal

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

Ci* galima gauti Įvairiau 
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kanomis.

Vedėja B. Svikliene

Senas parvirsta ir negir
tas.

Plood Sųuare
Hardicare Co.

Sa- aiokaa >. i. ALEKNA
628 EAST BROAOWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 

TELEFONAS AN 8-4148 
Barijb.nin Aieore Lažai 

Popieroa Sienonif
Stiklą? Laoganu 

Vtackla re m aienya i;amaza> 
Reikmenys plurnbenama 
Viaciri«» daiktą*

Te:eionaj»: AN 8-2805
trr. Jos J. Donovan

i
IDr. J, Pašakarnio

J P fi D I N I S
OPTOMETRISTAS

* Valandos:
J.1HK' 9 vai rvto iki 5 vai. vak [ 
s Trečiadieniais nepriimama (

447 BROADVVAY Į
* South Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuviška vaistiną 
Sav. Emanuel L. Rosengard. B. S., Reg. Pnarm.

182 a W. Broadway, tarp E Ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 rai. ryto iki 8 vaL v-. Išskvrus šventadienius lr seka*. 

>99E09C60COOeSiSiQ090e090Si6^COSO>SOS<>SOCOCCCO^COQOSOSO?

M & T OIL CO., Ine.’
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127i

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis Įpilimas
□ Patogios mokejimo :sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662;:;
1 b

r-.

Už nosies 
vedžioja.

ne tik jaučius

I

I

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, rtraon 
to ir projekta’ imo darbus iš lau 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pairai Jūsų reika
lavimų. Šaukit* visados iki * va- 
’andų vakaro.

Telefonas: 698-8675

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd i
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRISTt 
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS-

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

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

Paštu nesiunčiame.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. 
Newton Centre, Mass. 02159

Tel. 332-2645 i į
' 1»#»*#>»*»»#>***>»**»»»*#+#**

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

jjjrrm-rrrrrrrrrrrrrrrrfrrrrrrrrr ^««#***###*#*#*#*'»##*##****#**#**#*#********#*###*****************#*

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
VVorcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
J Tiesiai iš VVorceslerio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielines gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO I LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotu* 

kraštu*
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

So. Boston, Mas*. 02127
Tel. 268-0068

South Boston Savings Bank
ALFRED VV. ARCHIBALD PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mas*. 02127

Skambinkite 268-2500

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

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

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki peukt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. rvto iki 12 vai. dienos.

Trans-Atiantic Travel Servic
DAIGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

e ii

::

«3r«JOI
už nemažesnius kaip $1,000 dvieju 
metų įspėjime* indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.271 < pelno)

už visus kitus indėlius moka

g%

51• %

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 109-tuosius metus.

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra

K „ virš $274,000,000 ..

e-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 •-

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, piuleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

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

Globė Parcel ServiceJ.Inc.
Rublių certifikatus. automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCc
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: Kasdien 9__  5

Šeštadieniais 8—12

393 VVest Broadvvay 
So. Boston, Mass. 0212 Z 
Telefonas: 268-8764

VLsų skyrių vedėja Aldona Adomonis

»




