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Norima užmesti bylos šešėlį ir pačiam prezidentui.
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Atsistatydino keturi aukšti Baltųjų Rūmų pareigūnai.

69-TIEJI METAI
Atskiro numerio kaina 20 centu

paid at Roston. Massacnusetts

V. Vokietijos kancleris
Willy Brandtas buvo atvy
kęs i VVashingtoną ir čia ap
tarė su prez. Nixonu Euro-j
j pos - Amerikos bendradar-'
1 biavimo. saugumo, finansų
ir kitus reikalus.
'

L. B. delegacija
Baltuosiuose Rūmuose
Ji įteikė platų memorandumą, adresuotą dr. H. Kissingeriui. Išgirsta kai kurių naujų pažadų ir pakartoti

....... 4
>
••
....
Į
seni, liecią Lietuvos okupacijos nepripažinimą.
Watergate skandalas, ki-{ Watergate skandalo esą pri-j
Bendrame pasitarimų pralęs išaiškėjus organizuotam j sidėję. Bet tai. žinoma, išnešime sakoma, kad Ameri-g m baiandžio 24 d. JAV paliesti sekantys klausimai:
Įsibrovimui
Į
demokratų
par’
aiškės
tolimesnėje
bylos
eika pritaria ir remia Europos, j B Kfašto ,valdybos (lelega. Pabaltijos valstybių aneksi
.••
• 1 .• •
• ,•
J
•
tijos prezidentinių rinkimų' goję.
i saugumą. Saugumo gaian-j -a gap;uosiuose Rūmuose jos nepripažinimas ir Euro
akcijos štabą, vis garsiau ai
tuos nebus mažinamos, bet, buvo
jimta Valstybinio..pos Saugumo Konferencija.
dėdamas kone kasdien dari Pas aruoju laiku bando
Brandtas
l.f5 a!:k iai !!el)asakęsj Saugumo Tarybos (Natio-j Lietuvos DiplomatinėsTardaugiau plečiasi, paliesda mas išryškinti kaltinimas,
kad \ okietija padidins savo. nal Security Council) nario' nybos tęstinumo užtikrini
mas vis naujas sritis ir nau kad Watergane Įsiveržimas
Įnašą Amerikos kariuomenei'įi dr. Gerald R. Livingston.
mas, žmogaus teisių paverg
jus asmenis. Kadangi šio buvęs vvkdvtas su ČIA žvališlaikyti, tik galima suprasti,!
tose Pabaltijo valstybėse iškad jis linkęs tai padaryti. | I)r. 4Livingston
1¥iI1
Įvykio tyrinėjimo iškelti fak- ? gybos žinia, ar bent ta žval
darbuoja-j kėlimas Jungtinėse Tautose.
iai, gandai ir Įtarimai ėmė Į gyba bandžiusi teisybę už
Brandto nuomone, nėra* si tiesioginėje prezidento i Simo Kudirkos likimas,
liesti net pati prezidentą, tai! dengti.
pagrindo manyti, kati tarp|Nixono patarėjo Valstybinio! transliacijų.-pabaltiečių kaljis buvo priverstas tuo ne-'
Europos ir Amerikos kilsi saugumo reikalams dr. H. Į bomis Įvedimas per Radio
Nors prezidentas pažademaloniu klausimu ne tik vėl
Prezidentas Richardas \i\onas. kurio aukšti parei
"prekybos karas“. Nesklan-' Kissingerio žinioje, būda- Free Europe ir Radio Liberviešai prabilti i tautą, bet ir' j§s visokią paramą bylai iš
gūnai Įsipainiojo i \Vatergate skandalą, pareiškė, kad
dumų gali būti, bet juos bū mas atsakingas už Europą |ty» aukšti sovietų muitai
imtis kai kurių konkrečių į aiškinti, bet išleidęs instrukliečiančios srities reikalus. siuntiniams ir v aržymai keesąs atsakingas už ju darbus, nors ir nekaltas.
sią galima išspręsti.
žygių tai bylai išnarplioti. ‘ ciją, kad esami ir buvusieji
liauti besilankantiems paNetrukus Į V. Vokietiją
' Baltųjų Rūmų pareigūnai
LB delegaciją sudarė Kr. vergtoje Lietuvoje.
atvyks Brežnevas.
Balandžio 30 d. preziden-i tardomi turi ar gali nesaky-,
Maskva naikina
valdybos vicepirmininkas ir
tas Nixonas. kalbėdamas peri ti nei senato komisijai, nei
Dr. Livingston su memo| LB v isuomeniniams reikaIndėnai pasirašė
respublikas
televizija, pranešė, ką jis« jury ir nei FBI. ką jie yra
lams pareigūnas Algimantas kandume keliamais klausituo reikalu esąs padaręs.
j kalbėję su pačiu prezidentu,
!
Gečys. Krašto valdybos na- mais buvo gerai susipažinęs. _
i iki šiol Sovietu S-ga susi-,
tarpusavio pokalbių, liečian-j
• re specialiems uždaviniams JAV Lis Klasto valdybai is
! rieda iš 15 respublikų. Viso
Jis priėmė VV atergate by-i gjų prezidentą, ir ką matę a1 I
Jau pasirašyta paliaubų! ir informacijos vadovė Auš- anksto Baltuosius Rūmus
kie pianai ruošiami atskirai
los paliesto gen. prokuroro j žiną buvus prezidento raš-į
ai respublikai. Da-i sutartis, ii šį trečiadieni tu-! ra Mačiulaitytė - Zerr ir painformavus apie rūpimus
j kiekvienai
Richard G. Kleindienst atsi-į tuose.
reikalus. Jis LB atstovams
i bar ta tv arka keičiama. Visa ’’ baigtis "karas“ tarp ūžė-i Krašto valdybos ryžininkas
statydinimą ir jo vieton lai-Į
musių VVounded Knee vie-isu Valstybės departamentui užtikrino, kad JAV Lietui sąjunga padalinama i 7 rakinai paskyręs buv. krašto! Nebuvo senate ir spaudoj
vos valstybės inkorporacijos
, jonus. Europinėje daly bus tovę ginkluotų indėnų ir juos Algimantas P. Gureckas.
apsaugos ministrą Elliot L.'parodyta daug pasitikėjimo
i i Sovietų Sąjungą nepripaapsupusios policijos. Tasai
j 3 rajonai: šiaurės - centro, Į
Richardsoną, kuri senatas! ir gen. prokuroru RichardLB delegacija Įtekė išsa-! žins. Dr. Livingston pareiš
Į kuri ieina ir Pabaltijo res- "karas“ tęsėsi 69 dienas ir,
dar turėsiąs patvirtinti.
sonu. kuris esąs respublikobuvo sutraukęs net daugybę'
H. Kissingeriui adre- kė. kad jis žinąs, jog šis už
1 publikos: pietų, i kuri Įeina • užsienio žurnalistu.
j nas ir dabar tyrinėsiąs res!suotą memorandumą. Jame tikrinimas daugeliui mūsų
Ukraina, Moldavija ir KauKleindienstas esąs -pasi publikonų pareigūnų nusiį yra tapęs šablonu dėl dažno
traukės iš pareigų dėl to. Į kaitimus prieš demokratus. Elliot Richardson laikinai pa-! Lažo respublikos, ir Volgoskartojimo ir jo nuoširdumu
I)r. H. Kissingeris
kad daugelis Watergate by Bet Richardsonas pareiškė, skirta.' generaliniu prokuroru L ralo. Azijoje esanti teritopabaltiečiai ima abejoti. Ta
\Lebanone kariauja čiau šios abejonės esančios
loje paliestųjų esą jo drau kad jis, kai tik bus senato ryšium su VVatergate skandalu 1-ba padalinta i 4 rajonus, Maskvoje
h
gai ar bendradarbiai, tad tose pareigose patvirtintas, pasitraukusio Kleindiensto \ iebe pagrindo. JAV Pabalti
Tai
vė!
didelis
žingsnis
at

Dr.
Henry
Kissingeris
PartizantUS
minėtos bylos gvildenime tuoj paskirs senatui priimti ton.
jo valstybių teisę i laisvą
skiroms respublikoms panai-> ba,. Maskvoje smulkiai ap-j, Lebanone yra daug pabė- apsisprendimą rėmė ir to
nenoris būti Įtartas šališku ną nešališką bylos tardytoją.!
mu. Naujas gen. prokuroras!
_
į ———— -------- -———- kinti, nes visi planai bus (aija Brežnevo kelionės !; gėlių iš Palelstinos. Jų tarpe liau rems. Europos Saugu
Richardsonas prisiimąs pa-i Kuo toliau toji byla gvil-1
.
w
_ ruošiami ne Lietuvai. Latvi- VVashingtoną planą.
nemažai arabų partizanų, i mo . Konferencijoje šiuo
reigas iškasti visą šio Įvykio'denama, tuo daugiau
Argentinoje UUSOVė jai( Estijai ar Gudijai at-: Grįždamas iš Maskvos dr.! kurie dabar vykdo Įvairius! klausimu kompromisų ne
skirai, bet visoms kartu.
tiesą iki dugno.
‘‘
Į nimų atsiranda. Jau kai kuri j
.
Kissingeris sustos Londone Į teroristinius veiksmus Izra- bus daroma.
spauda bando Įtarti ir pati!
Taip Lietuva pamažu virs pasitarti su britų vyriausybe.' elyje.
Visais memorandume iš
Tuo pat metu prez. Nixo-t prez. Nixoną, kad jis tą nu- ;
Manoma, kad Brežnevas! T- . . . , .
.,
buvusiu Severo - Zapadnyj
Teroristai
Argentinoj
nu,- .----,
~~l.----- *•’ • tav
i
v- - r
- ‘ Kai uz tokius veiksmus keltais klausimais jaustas
nas priėmęs atsistatydinimai sikaltimą žymiai anksčiau
krai nors <lar vadinsis res-j! JAV atvyks birželio men., ke,.įv(]ami IzI.ae|jo da|iniai
«
šovė
buvusį
kariuomenės
Baltųjų Rūmų palankumas.
ir dviejų savo patarėjų bei, žinojęs ar net užgynęs.
publika. () vėliau nesunku
i Lebanono sostinėje partiza Suteikti pažadai visais tais
gerų draugų H. R. Halde, , .
| štabo .viršininką admirolą bus administraciniu raštu ir
!
nu būstinę ir nužudė jų 3 va klausimais, tačiau jie dėl rei
mano ir J. D. Ehrlichmano.! Kaip ten bebūtų, visas sis. Quejada, važiuojanti i dar- ta varda ištrinti.
Connally
perėjo
pas
kirminalinių nuotykių epizo-'
į dus, tai partizanai savo te-1 kalingų kitų suinteresuotų
das
nė
kiek
neprisideda
prie
j
‘ rora nukreipė prieš ameri šalių ir JAV valdiškųjų iBe to, jis pareikalavęs at
respublikonus
Meksika
paleido
30
kiečių Įstaigas, padegė naf staigų pritarimo šiuo metu
-i •
.
sistatydinti Baltųjų' Rūmų Amerikos gero vardo stipri- į
neskelbtini.
Buvęs Texaso gubernato tos sandėlius ir kt.
štabo teisių patarėją John •n]mo užsienyje, tad net prez.;/ miešė k(UM! irulgil kalinių už konsulą
i
Nixono
buvęs
varžovas
šen.!
Lebanono
kariuomenė
darius ir ilgametis demokratas
W. Deana.
Audiencija truko 45 mi
i McGovem radina spaudą ir:' kontrole
Meksikos vyriausybė suti JohnConnallv paskelbė per-į bar ėmė savo krašte partinutes.
Tai šiais metais ant
Savo kalboje prezidentas visuomenę nesuteplioti prieš Į Kongresas pratesė orezi- .ko paleisti iš' kalėjimo 30 einąsi respublikonu partiją, zanus malšinti, ir iv’ko kru
,-a i<<)ntro]juot, kai- politinių kalinių mainais už
Manoma ,kad jis bu pa- vinu susirėmimo arabu su a- roji LB atstovams suteikta
teisinosi, kad jis apie Wa- pa» u 10 aki> v]?Os Amen-« dent
partizanų pagrobtą JAV ge- kviestas svarbioms valstybi- >ab?is. Tai siifc'kė daug pa- audiencija Baltuosiuose Rū
tergate Įvykį tesužinojęs tik kos >u jo» piezidentu imtl_ į nas j,-algas dar 1 metus.
T^’-aeliui. kuris da muose. Audiencijai išgauti
kovo mėnesį, kad pradžioje
neralini konsulą Leonardį.' nėms pareigoms,
negalėjęs patikėti, kad to Prabangą mėgstąs
Gyvenimas rodo. kad kai- 59 metų. Kaliniai nuskraidyNixono pirmosios kaden- bar švenčia savo nenriklau- nuoširdžiai talkino JAV se
nato mažumos vadas šen.
kie aukoti Baltųjų Rūmų pa
nos vis kyla. nepaisydamos ti i Kubą, bet teroristai sta- cijos metu jis buvo finansų somvbės 25 metu sukakti.
Hugh Scott, su kuriuo arti
reigūnai yra i tą dalyką Įvel ^en erotas
: jokių kontrolių.
to naiųus reikalavimus.
sekretorius.
mai
bendradaibiavo Krašto
Sovietus kaltina dėl
ti. kad ši karta jis ne patsai
; valdybos narė Aušra Mačiu:en. Proxmire kreipėsi ii
vadovavęs rinkiminei veik
j
laitytė - Zerr.
kontrolės
ištaigą,
prašvdašnipinėjimo
lai. kad neturėjęs laiko ja
t,
mas patikrinti jo turimu
pakankamai kontroliuoti.
Kinijos valdinė spaudos!
po audiencijos LB deleduomenis
apie švaistantį
agentūra smarkiai užpuolė gacija apsi lankė Lietuvos
Bet jis pabrėžė, kad. bū-j valstybės lėšas generolą.
Sovietu Sąjungą, kaltinda- pasiuntinybėje, kur su kel
damas prezidento pareigose.; Pasak šen. Proxmire. oro
1 ma ja dėl "gėdingo šnipinė- tais klausimais supažindino
pasiryžęs prisiimti visą atsa- pajėgu logistikos vada- nen. '
; jimo" kitose valstybėse ir atstovą J. Rajecką ir patakomvbe, nors ir nesąs tiesio-} GaFon Įsakęs taip nagražin-šnipinėjimo stovyklų organi-į fėją dr. S Bački.
giniai kaltas.
tf savo lėktuvo vidų, kad'
žavimo britų kolonijose Azi-i
! tam reikalui išleidžiama net'
joje.
: LB atstovai taip pat IanDeja. ir toks prez. Nixonoj $430.000.
Sovietinis
revizionistinis
: kėši šen. H. -Jacksono bei
pareiškimas i VVatergate by-! —■ _—- .----- . — — . —= i
1 imperializmas savo gėdingos kongresmanu J. Eilberg ir
la neinešė naujos šviesos. ;
ietoi pasitraukusio ryRICHARD KLEINDIENST agresijos užsienv tikslais vis W. G reen Įstaigose, kur bu
H. R. HALDEMAN
i šium su \Vatergate skandalu.
JOHN EHRLICHMAN
JOHN DEAN
Spauda ir kalbos komen-Į Baltųjų Rūmų personalo vir-‘ lukšti valdžios pareigūnai, jau išlėkę iš savo vie.ii ryšium su N^atergate skandalu. Iš kairės i de daugiau ii daugiau naudoja vo aptarti planai ryšium su
šnipinėjimą perversmams ir Tragiškojo Bidželio Įvykių
tatoriai pastebi, kad prezi-. sininLo Haldermano pa<kir- šinę:
.
buvęs prezidento \i\ono teisiu patarėjas John Dean. .34 m., buvęs prezidento patarėjas vi sabotažui vykdyti užsienio
atžymėjimų senate ir atsto
dentas nieko konkretaus ne-! tas tom pareigom gen. Haig, ' daus reikalais John Ehrlichmnn. 17 m., buvęs B iltujŲ rūmu personalo viršininkas Harry K. Halvalstybėse
“
,
sako
minėta
avų rūmuose.
sas pasakęs, kuo tie jo atsi-! buvęs dr. Kissingerio nadė- deman, 17 m., ir buvę-, generalinis prokuroras Richard Kleindienst. 50 m.
ęentūra.
I
(LB Inf.)
statydinę pareigūnai prie ‘ Jc.laspaliaubas
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Motina
Vargu berastume dar najesnių, dar negirdėtų, dar
gražesnių ir nuoširdesnių žodžių, skirtų motinai, kiek jų
jau yra didžių ir mažų žmonių išsakyta jai mūsų meilei,
dėkingumui ir amžinai pagarbai išreikšti. Ypač gausu jų
ir mūsų liaudies dainose, kur beveik nėra vėsaus ir nepa
gražinto žodžio "motina“. o visur tiktai skambieji — "mo
tinėlė“. "močiutė sengalvėlė“, "močiutė saulužėlė“, kuri
"augino dukrelę, kaip žalią liepelę“, ir sūneli, "kaip ąžuo
lėli“, kuri "ašarom laistė sierą grumstelį“ ir "rankeles lau
žė, gailiai vaitojo“, savo vaikus svetimon šalin ar karan
išlydėdama.

Sinclairio gavo kyši — $200,
000, o iš Doheny — $100,
000.
i

į
Sekretorius buvo nuteistas!
už kyšio ėmimą. Sinclair nu-;
baustas už senato ir teismo
paniekinimą. Sutartis šalti
nių reikalu panaikinta.
Pagelbsti išvengti mokesčių

Jonui Vilkaičiui 88 metai Danos Stankaitytės koncertas
kiek dar kitų draugijų,
kuriose J.V. uoliai veikė:
. Lietuvos mokytojų profesinė
Į sąjunga, Draugija užsienio
| lietuviams remti, Draugija
i kovai su džiova, Lietuvos
' vaiko. Lietuvos motinoms ir
vaikams globoti s-ga ir kt.

’

O

Nors jos programa buvo
sunki (net devynios operi
nės arijos!) ir savo stiliais
tikrai sudėtinga, viešnia
klausytojus įtikino, kad ji
tebėra pačiame jėgų stipru
me, nes tokiom pat lakiom
frazėm ji dainavo dramati
nes, lyrines arijas ir net
mezzo-sopraninę Habanerą.
Kaip yra sakoma, jeigu Die
vas jau kam ką davė. tai ir
dribtelėjo, taip ir Danai
Stankaitytei jis davė ne vien
nuostabią balso kokybę, bet
ir turtingą to balso kiekybę.

Neišvengė skandalų ir
j
prez. Tiumano administra
Aišku, ne mažiau veiklus
cija. Kongreso tyrinėjimai
• jis buvo socialdemokratų
parodė, kad politinė įtaka
; organizacijoje, jai veikiant
buvo daroma valdinėms palegaliai ir nelegaliai, kuriai
rangoms
ir
paskoloms
gauti.
j jis priklausė nuo studentaJi taip pat rankeles laužė ir ašarom tėvynės žemę vil
Susekta
suktybių
mokesčių
! vimo laiku. Ir šiandien jis ygė ir paskutiniųjų karų ir okupacijų metu išlydėdama sa
srityje. Plačiai nuskambėjo
Į ra Lietuvos Socialdemokravo vaikus į kalėjimus, i tremtį, laidodama juos girioje ir ada audinės kailiniai, ku
Ateinanti penktadienį, ge-į tų S-gos atstovybes užsieny
mums nežinomon pasaulio platybėn išklystant....
Lietuvių radijo valandos . Pirmą kartą Bostone buvo
riuos gavo Baltųjų rūmų ste- gūžės 11 d., Nevv Yorke gy-! vadovybėje, o taip nat ir
nografė, kurios vyras kailių venančiam Jouni Vilkaičiui i Amerikos Lietuvių Social- Laisvės Varpo pavasarinis padainuotos Vyt. Klovos
Tad norėtųsi tikėti, kad toji lietuvio meilė savo mo bendrovei parūpino paskolą. sueina 85 m. amžiaus. Mes demokratu S-gos centro ko- koncertas, kuris buvo su- perkomponuotos liet. liautinai ir per kruviniausius buvusių dienų sąmyšius išliko
nuoširdžiai sveikiname jį to- mitete bei ios Literatūros rengtas Petro Viščinio rū- dies dainos, jų forma atsarAukšti pareigūnai eme1 kio garbingo amžiaus sukak- Fondo valdvboie. Ne be jo pesčiu ir pastangomis, įvy-' giai ir subtiliai praplėsta,
tokia pat karšta, nuoširdi ir pastovi, kaip toje mūsų liau
kyšius,
pradedant šaldytu ties pioga ir linkime jam į oastaneų pasirodė ir pasku- ko š. m. balandžio 29 d. 3 Skaitmenimis tas kompozidies dainų skaisčioje senovėje, nes. regis, jokia ideologija,
joks vargas ir turtas negali užgesinti mūsų atminime liku vais ir baigiant apmokėiom savo įvairių naudingų mūsų tmieii fondo leidiniai — K. val. po pietų So. Bostono cijas būtų galima taip pasio motinos žvilgsnio, joks modernaus gyvenimo triukš atostogom ištaigingose va visuomenei darbų gražią Bielinio "Gana to jungo“ ii Lietuvių Piliečių d-jos III d. • vaizduoti: 1—2—1, t. y.
puokštę įdėti dar nevieną V. Požėlos Jaunvstės atsi-i salėje. Koncerto atlikėja—'liaudies melodija, kompozimas negali nustelbti įsirėžusių mūsų sieloje jos žodžių sarvietėse.
į viešnia iš Chicagos Danatoriaus itarpa, liaudies mevertingą indėlį.
• minimai“
aido ir mūsų galvą glosčiusios jos rankos graudinančio
Gen. prokuroro pavaduo
i Stankaitytė. Tai lietuvių vi-: lodija. Tai yra tikrai įdomūs
virpėjimo.
tojas Caudle. kuris prižiūrė J. Vilkaitis visuomeniPaskutiniuoju mobi J.V. j suomenėj plačiai pagarsėju-1 ir sveikintini ieškojimai, ku
jo mokesčių reikalus, net bu
Deja. Sabtelėkime. Ar ne per daug šviesiai patys vo nuteistas ir pasodintas Į niuose baruose sukasi jau ii- labai susirūnino surinkti me- si dainininkė. Chicagos Lie- * rių grožį D. Stankaitytė
giau nei 60 metų, ir visiems dži^°a. kuri liečia socialistų; tuvių Operos pirmaeilė so- mums atskleidė itin niuanapie save nukalbėjome?
- kalėjimą už "patarimus“.
, jo darbams išsamia išskai- veikla JAV-ce. J’e čia i lie-i listė, dramatinis sopranas, suotai ir jautriai.
Kažkodėl mūsų atmintyje vėl įskilo tragiškoji Anta- .i
j kajr-p išvengti mokesčiu.
. - Jį čiuoti nebūtų čia ir vietos, ‘tuviu gyvenimą ineš* didoR, gražaus tembro galingas ir
.
no Sniečkaus motina, kuri, nuo savo tikrojo sūnaus gelbė-•Ji kalėjimą
kalėjimą pakliuvo
pakliuvo ir Ba
ir Baltų-1
j indėli, bet tn darbo dar nie-' spalvinga? balsas. Leki’’ net .
Stankaitytės. kaip daidamosi, turėjo bėgti išeivijon ir mirti svetimoj šaly, nesu-!
pareigūnas Qana dk priminti, kad jis, kas nėra objektvviai pasvė- ir nešykšti prigimtis riešku- nininkės, pajėgumą atsklei-. jų
iu rūmų
rūmu aukštas
ankstjKinuvoi<rnnocĮ
laukusi šviesesnės dienos... Geriau tokio įvykio mūsų isto- i (appointment secretary) Co- ’- spaudoje
’• pradėjo reikštis ręs.
”
! čiomis nežarsto.
dė operinės arijos. Kiekviennelly.
,
na
jų buvo padainuota turį i joje nebūtų buvę.
1906m.. yra daug rašęs vi-J
Vilkaičio' Danos Stankaitytės kon- tingom balso vf.Jarsom, at
Na, o kurgi šiandien nevieno mūsų pačių "močiutėj
Brangūs
kailiniai
nuvertė
skiru vidiniu Įsijautimu.
sengalvėlė“?
praskami
nuo sosto
Ne toji, kuri dar šiandien mus i-r maitina, ir rengia, ir •
'
į ra Keleivio ir Naujienų būdamas Valstybinio drau-! čanausko populiari daina bėjo lietuvių kompozitorių
kloja patalą, kuri parneša iš darbovietės algą, moką už į Prez. Eisenhowerio me- nuolarinis bendradarbis, yra J dimo Įstaigos valdytoju, j Kad aš našlaitėlė, K. Kavec- kuriniai— Jul. Gaidelio Damūsu mokslą ir net pramogas. Bet anoji — jau tikra į tais Baltuosiuose rūmuose, redagavęs Mokyklą. Darbi- į daugeli atleistųjų is darbo, ko Na, taikas (žodžiai K., nos arija._ J.Karnaviciaus
sengalvėlė, kuri, ir turtą, ir sveikatą, ir savo širdį mums! galima sakyti, karaliavo bu- ninku Gyvenimą, Savivaldy-! lietuvių priėmė savo Įstai-į Grigaitytės), Vyt.Klovos O,naktuže rami iš Gražinos
iv V. K. Banaičio Rūtelės aatidavusi, šiandien jau nieko nebeturi ir net labai sunkiaivęs N. Hampshire gubema- bę, Darbą ir Sveikatą, Tai-1 £°n> paskirdamas
Rūta žalioii,
ta mūsų liaudies dainų "varen žingsneli“ žen<ria
itorius Adams, bet Bostono ką. Be jo rankos nei'šsivertė pors provmcijon. kur jų nie-j dainos
v T Mo- riia iš Jūratės ir Kastyčio.
tą musų liaudies dainų v ai gų zmgsneų žengia.
;
socialdemokratŲ pOffrin., kas nepažino, ir todė! galė jo čiutės <dvarely, Oi, tu. eglele, Tačiau koncerto tikrieji
Atleiskite, ar ji tik nėra savo vaiku visiškai užmirš-! .U ant meškeres: Goldfine dzio spauda.
, ramiai tuos laikus išgyvent. VI. Jakubėno Ežerėlis"(žo-, aukso pinigai buvo P. Masta seneliu Drieelaudoie? Net Motinos diena neaplanko-‘ padovanojo Adamsui branĮ Tuo budui ns neviena isgel- džiai F. Kiršos) ir Spindulė- ca2'ni Santuzzos aiTja iš op.
ta senelių prieglaudoje. ;\et Motinos dieną neapia o- i
vikunos kailinius už
Didelių nuopelnų J.V. tu- bėjo nuo Sibiro. Tokių yrya lisvakara (žodžiai Marijos’ Favalleria Rusticana, ypama, nepaguodžiama? Ar ir ne vienas tų gražiųjų žodžių g.
q
socialinio draudimo srity- - ir dabar JAV-se.
Sims). Juk Gaidelio Danos «ai gi G. Verdi Aidos arija
jai jau nebepakartojamas?
doje. ,Rurią
turėj-0 su fe_ je Kai Lietuvoje buvo Įves-į
.
arija ir op. Dana, P. Mas-J1' G- Verdi Leonoros arija
_ A
.. ...................
i u- v? -• j- x »» - i deralinės prekybos komisi- tos Ligonių kasos. J.V. buvo; Žinoma, tai toli gražu ne cagni arija iš op. Cavalleria!°P- Likimo galia. NatūraO taip. Tai žiaurioji realybe Nes šiandien ta močiuKaJ
dajykas išėjo vie- pirmasis Kauno miesto ligo- visi garbingo sukaktuvinin- Rusticana. G. Verdi arija iš lu ir suprantama, kad tokie
tė sengalvėlė“, močiutė saulužėle' jos užaugintiems, isAdamg
j ašė at_ nių kasos direktorius. Jis su- ko darbai cia suminėti. Mes op. Aida. J. Kamavičiaus nat ”pi™firai“ klausytojų
mokslintiems ir šiame turtingiausiame krašte praturtėju-, ]eidžia’mas iš parei<m 0 kūrė kasos administraciją,'“nkime, kad jo širdis, nors Gražinos arija iš op. Graži- į puolimai buvo liet. kompo—
1949
jau pirmą karta na. V. K. Banaičio Rūtelės; Storiu darbai.^ Aplamai gi.
siems vaikams jau nebereikalinga. "Ji trukdo jaunos šei-' Qojd£jne vėliau buvo nu- ’kuri- *buvo pavyzdys
vėliau
i "sustreikavusi“, dar ilo-ai arija iš op. Jūratė ir Kasty-i
Stankaitytė yra operinė
mos gyvenimą... Apsunkina... Nėra laiko ja rūpintis... Per Į baustas už mokesčiu nuslėkuriantis
kitoms
kasoms.
Jis
plaktų
ir
kad
jį
likimas
dar
tis.
G.
Bizet
Mikaelos
arija
dainininkė,
tad nenuostabu.
didelės išlaidos... Visiškai Įkyrėjo!..“
j nimą ir tąsėsi po teismus,
tuo" sumanė leisti žurnalą ( j]gai laikvtu mūsu tarpe mū- iš op. Likimo galia. Be to,: kad oneru ariios ir buvo jos
kol numirė.
Tai tikrų kasdieninių atsidūsėjimų iškarpos.
socialinio draudimo ir svei-( SŲ pasigėrėjimui ir visuome- klausytojų prašoma, viešnia; koncerto "nugarkaulis“.
i
katos reikalams, kuri ir re- nės labui.
Nemalonumų turėjo
dar padainavo Laumianskiez- j-. . t-, i Rūpestingai ir jautriai sodagavo. Jo sumanymu Ligo- Į
y.gas
Mes čia nesiekiame jus nebūtais dalykais pagrauden
nes
romansą
(zodz.a, F j]igte; ako«
komp.
ir Johnsoną*
į niu kasa isteigė pirmąją vai-1
ti. Jeigu norite, teikitės patys pasikalbėti su specialiais;
;Knsos). G. Puccm anM .sI jeronima, Kači„»k„. Įš tiksocialinių žinybų tarnautojais, kurių uždavinys — už-i Prez Johnsonui nemalo-^*' “i? i kį,rii» l’oils!° «SS»*SWR!HSS«S5Bi nu Madame Butterflv ir G.'
jonnsonui
i ro, liūdna ir gaila, kad tokio
megzti ryšius taip vaikų ir jų visiškai užmirštų senelių j „„nez.
“'priart
Baker,nemaio
‘kuri'jis .buvo siunčiami kasos narių
Bizet Carmen
ztt
v
a,1
J3
1S
°P*
į meninio lygio koncertas tuGALIMA GAUTI
į
tėvų. pamestų vien valdžios įstaigų ir mirties globai. Jie rekomendavo genami „riim-i vaikai. Ta pavyzdi vėliau se-;
Carmen (Habanerą).
jrėjo praskambėti akustiškai
Keleivio administracijoje
galėtų jums dar daug Įtikinamiau papasakoti apie gąsdi tFp^iuntbiu. Vėliau Baker! kė ir kitos kasos* TaiP Pat
Išvardintus muzikos kuri--kul'Šioi °- te. t0'
ir.virnantį tų buvusių "dukrelių liepelių“ ir "sūnelių ąžuolėlių“ buvo senato demokratų par jo sumanymu Ligonių kasa galima gauti Leono babar.ius D. Stankaitvtė padai-1
?ammia.s kvepiansumaterialėjimą ir jų širdžių suakmenėjimą.
tijos reikalu vedėjas ir. savo Įsteigė savo sanatoriją džio- liūno "Sočiai Democracy in navo išraiškiai.' stilingai.IC1OJ
naudodamasis, per vininkams. Vis tai buvo nau- Tsarist Lithuania, 1893—
Kaip gaila, kad lietuviai, tų švelniųjų motinėlinių padėtimi
švariom intonacijom ir itin • D. Stankaitytė po koncer
trumpą laiką sugebėjo pasi-’ P *r naudingi darbai.
11904
dainų tautos palikuonys, šiandien ir šiame krašte nėra
gera dainavimo technika.; to buvo apdovanota ne tik
Kaina $1.00.
^\^°ni€ri^:.Kai
Kai kam anuomet J.V.!
paguodžianti išimtis.
; karštais plojimais, bet ir gėdarbeliai paaiškėję jis |veiR]a n
iR todėJ teRo
- j lėm. Maloni staigmena bu1
asitrauktL
;
Bet tebūnie pagarba tiems sūnums ir dukroms, ku buvo nuteistas kalėti, bet po’ ~ tu
{ vo, kai su gėlių puokšte sariems jų močiutė sengalvėlė iki paskutinių jos dienų išliko 17 mėnesių išėio i laisvę ir.
1 vo vyresniąją kolegę pasveibrangesnė už visus patogumus, už turimus ir prarastus reikia manyki, kad savo mi
Gilių pėdsakų J.V. yra ;
' kino solistė Daiva Mongiri■ daitė.
lobius, kurie savo tvirta ranka paremia jos senatve svyruo lionus vėl sėkmingai didina. palikęs ir kaip savivaldybi-’
jančius žingsnius, kaip ji kadaise su neišsakoma meile ir
ninkas. Jis 1920-1924 m. bu-lt
Lietuvių radijo valandos
£ie
ir
kiti
skandalai
jau
vo Tauragės apskrities savi- i
rūpestingumu dabojo savo vaikų pirmąjį žingsni gimtojo
; Laisvės Varpo pavasarini
pamirštami ar jau visai pa vavldybės pirmininkas ir į
je žemėje.
j koncertą aplankė tikrai gaumiršti. Pamirštas bus ir Wa- per trumpą laiką ją pavyz-j
' sus pulkas Bostono lietuvių,
tergate skandalas. Ji vėl pri dingai sutvarkė. Jo pastan
i galima sakyti, jų buvo pilna
siminsime. kai iškils koksai gomis Tauragėje Įsteigta;
j
salė.
kitas dar didesnis triukšmas, Mokytojų seminarija, kurio-;
i kuri bus ivelti tie natvs ar je jis taip pat ir mokytojavo.
K. R-tas
dar aukštesni valdžios pa
reigūnai.
Socialdemokratam ir liau-,
dininkam 1926 m. sudarius'
TINKA DOVANOTI
vyriausybę,
J. Vilkaitis buvo i
Šiuo metu JAV spauda tamento žinioje, perleisti vipakviestas savivaldybių di
Timeless Lithuania — palabai daug rašo apie vadi- daus reikalų departamento
rektorium. Po gruodžio 17
; rašė buvęs JAV atstovas
namą jį Watergate skanda-. žinion ir išnuomoti naudoti
d.
perversmo
jis
tas
parei

į
Lietuvoj Owen J. C. Norem,
lą, Į kurį yra Įmaišyti ir. dviem naftos magnatams—
gas turėjo apleisti.
' 299 psl., kaina $4aukštieji Baltųjų rūmu pa-; Doheny ir Sinclairiui.
Įsigykite teisininko P. Salo
POPULAR LITHUANIreigūnai. Atrodytų. lyg tai' Senat0 komitetui tyrin4.
O koks jo indėlis Į Lietu
parengtą
leidinį
"Kaip
su

!
A
N
RECIPFS. naraiė Jn«i
butų dar niekad nebuvęs f-l jan(> paaišk6jo> kad vidaus
vos kooperacijos gyvenimą!
Daužvardiene. kaina $3.50vykis. O iš tiki-ųjų Į panašius į reikalų sekretorius Fall iš daromi testamentai". Tai la- j Jis vienas iš kooperatinės,
Introduction to modera
skandalus ir seniau ne vieną skandalas. 1923 m. gale se- bai naudinga informacijų spaudos darbininkų. Raidės,
! Lithuanian. parašė Dambkartą buvo Įvelti aukšti vai- Į natas pradėjo jį aiškinti. Pa* kooperatinio draudimo Ko
į riūnas, Klimas ir Schmaldžios pareigūnai. Žvilgtelė- ’ aiškėjo, kad $100 mil. ver knygelė norintiems sudary operacija bendrovių steigė
m.Capkauskas
! stieg, 471 psl , didžiausias
kime atgal tik 50 metų.
j tės naftos šaltiniai prie Tea- ti testamentą. Ten yra ir tes jų. Jis Spaudos Fondo, Pa-’
1 ir moderniausias angliškai
MBOiaDf.TA-NElOSnŽTA KVYGA JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS.
ramos
vadovybių
narys.
Vi-Į
' kalbantiems lietuvių kalbos
tamentų pavyzdžių. Jos kaiUŽ
3.7S GAUNAMA ŠIUO ADRESU:
sur pilnas Įvairių sumany-!
>300,000 kyši*
Hjlls, Kalifornijoje, kurie i
M ČAriunSKAS,85«-3OTH AVĖ, MSAI LE, Q, CANADA
; vadovėlis, kaina $7.
mų.
‘
J
Tai gai-sus Teapot Domė buvo krašto apsaugos depar-. na — $3.00.

i

j

NAZARETO MALŪNAS

Nepirmas ir nepaskutinis
skandalas

TESTAMENTAI

t

KEIilVlS. SO. BOSTON

Nr. 19.1973 m. giruže. 8 d.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas

VVORCESTERIO NAUJIENOS

CONNECTICUT KLONIUOSE

PREMUA ui VERTO,US

J. PETRĖNAS GRJŽTA
| NEVV YORKĄ

KAS NIMO IVETDKIAa
VO NIEKAS NKPBK1A.

Poezijos knygos

Lietuvių rašytojų kuri-'
Norton bendrovė statys i užsiprenumeruoti
metams
NEW HAVEN, CONN. < pijos bažnyčioje religinės niams plačiau pasaulyje paToronte leidžiami ’Tėviš
muzikos koncertą gegužes skleisti Lietuvių Rašytojų kės Žiburiai“ balandžio 26;
Palikimas poeto Fausto
už
$7?
fabrikus Sovietų Sąjungoje
19 d. (šeštadieni) 6 vai. po Draugija skelbia PETRO d. rašo, kad J. Petrėnas pa-1 Kiršos iki šiol niekur ne
* * *
į LMKF klubo dešimtmetis
pietų.
Programą atlikti suti VARKALOS vardo litera sitraukė iš "Nepriklausomos; spausdinti eilėraščiai, jo už
Sandaros 16 kuopos sekViena didžiųjų mūsų
' retorium išrinktas Vvtautas
1962 m. Nevv Havene pra ko du žymiausi mūsų pa tūrine premija.
Lietuvos“ redaktoriaus pa-, rašai įvairiais klausimais ir
bendrovių yia Norton, ku ilgimas.
I įeigų, bet sutiko dar jas eiti, kt., 318 puslapių knyga, ku
~
! dėta kelti mintis steigti kraštyje gyvenantieji solisrioje čia dirba per 4,000
I MKF klubą. Iki to laiko, tai Irena Stankūnaitė-Silva.
Premijos nuostatai
kol leidėjai gaus kitą redak rią spaudai paruošė Stasys
darbininkų. Įvairiose šalyse
Salė kuopos banketui užk»s ir žinojo apie Moterų ir Liudas Stukas. Be solistų.;
Santvaras. Iv ma $6.00.
torių.
ji turi 30 fabrikų, kuriuose
|
klubų
federaciją,
tai
tokio
dar
bus
atlikta
pora
dalykų
1.
Premija
skiriama
už
sakyta spalio 7 d.
dirba 18.000 darbininkų.
• klubo Nevv Havene nebuvo., vargonais, o taip pat ir čelo.! lietuvio rašytojo-jos prozos
Buvęs
A SLA leidžiamo sa-jI
J. Krasinskas
I
'Bet papūtė nauji vėjai. Ap-! Sol. Irena Stankūnaitė kūrinį — romaną, novelių vaitraščio "Tėvynės“ redak-1
Ji yra susitarusi Sovietui
sigyveno čia Gražina Matu- mums yra labai gerai pažis- rinkinį, dramą, arba jo sure- tolius rašytojas Juozas Pet
AUTOMOBILIAI
Sąjungoje pastatyti fabrikų*
laitytė-Ranirt. Jei neklystu. tama ir sava. Ji turi gražų daguota ar išverstą lietuvių rėnas "Nepriklausomos Lie-,
Įvairioms tekinimo staklėm
BROCKTON, MASS.
I LIETUVĄ
i ii jau buvo dirbus Nevv Yor- balsą, gražią išvazdą. L prozos antologija. pasiro-, tuvos“ redaguoti buvo pa-!
gaminti.
' ko klube. Beveik tuo partu Stankūnaitė yra gimusi Bra- džiusius 1974-1976 metais kviestas prieš metus. Pasak!
PILN A G ARANTU A
LB susirinkimas
metu aosigvvveno ir S. Va zilijoje, subrendo ir pasiekė anglų kalba.
"Tėviškės Žiburius“, jis pa-į
GREIČIAUSIAI pristato
Nortono bendrovėje dirba
aukštos dainavimo techni’ sitraukęs dėl asmeniškų
liukienė.
sti
ori
šios
minties
LB
apylinkės
metinis
suir lietuviu. Dirba ten ir inž. •
IŠSIRINKITE Iš ŠIŲ
2. Premijos dydis — 1000 priežasčių — Montrealy jis i
1 rėmėja. Ir štai 1963 m. pa- kos Amerikoje. Lietuvos ji
NAUJŲ MODELIŲ
Edvardas Tamulevičius. Jis' sirinkimas ivvko kovo 18 d.j
(apie 2500 nepritapęs. "Antra vertus.'
pradžioje sukviestas nėra mačiusi, bet kalba gra- anglų svarų
ZHIGULI VAZ 2101
žiai lietuviškai ir vra nuo- dol.). Jos iniciatorius ir me- J. Petrėnas yra pakartotinai i
Kaina .............. $.3,520
širdi lietuvaitė. Dainavimo cenatas PETRAS B. VAR-' pareiškęs. kad redagavimą!
NAUJAUSIAS
mokėsi garsiojoje Juilliard KALA, Purley (Suirey). labai sunkinanti dar prieš jo:
PAGERINTAS
j
mokykloje ir ją baigė ma Anglija.
’EKSPORIO MODELIS
į pat pasitraukė dr.' Petras j Poli,in? veikl«i atvykimą tam tikruose vi-į
ZHIGULI VAZ 2103
gistro laipsniu.
suomenės sluogsniuose susi-!
Turtingoms bendrovėms Bizinkauskas ir Donatas;
3.
Kaina .......... $4,036.50
Komisiją
premijuotiJinai atliks L. Stuko MalNuo pat klubo isikūrimo
dariusi
opozicija
’
N.
Lietu-!
nebaisus ir komunizmas. Jos. Jančauskas. Dabar valdvba
skiria
FURGON STATION
nariu skaičius yra labai ma- dą. po vieną Haendelio ir nam
. veikalui. atrinkai
.
vai‘ “. rašo "Tėviškės Žibu
moka prisitaikyti, kad tiktai ’ sudalyta iš 5 asmenų, kurie žas.
WAGON .,
$3,881.25
Daugiausia yra buvę 18, Mozaito kūrinį ir duetą su Lietuvių Rašytoju I^augija. riai“.
galėtų padaryti gerą biznį. šitaip pasiskirstė pareigom: o dabar yra 14. Dvi narės! L. Stuku — Donizetti Avė »e trijų L R D nariu, išsamiai
EKSPORTO MODEIJS
pažistančiu
literatūra
anglu
MOSKVITCH 412 IE
Stasy Eiva— pirmininkas, mirusios, dvi kitur išsikėlė' Maria.
Kaina ............. . $3.570
Nortono bendrovė valdo
kalba
komisijoje
dalyvaus
Irrtlrif Jr «lri»JfvVJr
Sol. Liudas Stukas pas
Albina Baškauskienė — ka-i šventi. Negalima daug ir
ma daugiausia švedų kilmės sininkė. Bronė Meižienė —‘tikėtis mažoj kolonijoj,
MOSKVITCH 408 IE
mus dar negirdėtas, nors y- ; bent vienas nelietuvvis tos
Kipro RielinU*
Kaina
............ $3.285.00
žmonių.
'
srities
specialistas
ir premira dainavęs beveik visuose
sekretorė, Zuzana Baraus-!
Z APOROZHETS ZAZ966
knvga
kienė ir Aleksandras Man-- Per dešimt metų teko pa- Amerikos didmiesčiuose lie-Į Jos mecenatas.
SLA 57 kp. susirinkimas
Kąina^^^^^^2j250
tautas — valdybos nariai. ' tirti daug įūpesčiu. kartėlio. tuviams ir amerikiečiams.’■
4.
Premiiuojamas
verstiTERODO
IR
VVR
GI
IO
Prašykite specialaus biu
Revizijos komisi jon iš-! skausmo, bet taip pat iri Pirmines roles yra dainavęs j
SLA 57 kuopos susirinki
nis
veikalas
turi
atitikti
,
letenio
su automobiliu
IMPERIJA SOVIETU
mas birželio 3 d. neįvyks, rinkti Romas Bielkevičius, i džiaugsmo. Klubui 5 metus Chicagos Lietuvių Operoje šiuos reikalavimus:
'nuotraukomis.
nes tą dieną 1 vai. Lietuvių Antanas Turkštas ir Antani-.1 pirmininkavo dr. G. Vėbrie- (dabar Carmen), Essex ope
RUSI.IA
UŽSAKYKITE TUOJ
klubo salėje bus šaunus ban-. na Sužiedėlienė.
i nė, 3 metus — dail. L. Žido-. ros ir Nevv Jersey operos te
UŽSAKYKITE
TIK PER
a) Jls turi būti literatū
Joje smulkiai aprašyt
INTERTRADE
ketas ir SLA 2-sios apskri-!
__ - - __
'
“ metus Gr. Matulai-1 atruose.
riškai vertingas.
E X P R E S S CORP.
S.
Užsieny jis koncertavo
; tvtė-Rannit, o dabar
ties suvažiavimas. Jame pa-s
rinkimų komisija
bolševikinio teroro sistema
125 East 23 rd Street
> Vokietijoj. Italijoj. Londob) Jo autorius gyvenąs tos vergų stovyklos, kurios*
sižadėjo dalyvauti visi SLA, Komisija ,.inkimams j vn'i Valiukienė.
Fifth floor
■
ne,
Kanadoj,
Aliaskoj
ir
PieNew
York.
N.Y. 10010
laisvajame pasaulyje.
!
centro vadovybės nariai.
j, B Taryba ,r
; Jgu
Tel. 982-1530
; tų Amerikoj.
kentėjo
ir
žuvo
mūši
c) jo leidykla pakanka- broliai seserys, giminės b
Mes turime šito biznio 24
Nesivėlinkite įsigyti bilie i LB seimą pravesti susideda' nesy klubas suruošė puikų Į Šiame koncerte L Stukas
is
6
asmenų:
pirm.
Bronė
koncertą.
Programą
atliko;
metu patyrimą ir duug
atliks savo kompoziciją Tė- mai žinoma, kad būtų garantą į banketą.
tūkstančiu patenkintu
Meižienė,. sekr. Julija šau-, Hvi žymios lietuviu meniniu-. ve Mūsų, Haendelio ir A.! tuota veikalui žymiosios į draugai. Knygos kaina užsakytoju.
lienė. nariai— Aldona Dulsso] Irena Stankūnaitė- Stradella kūrinius.
Į spaudos recenzijos ir bent 75 centai
Sandaros kuopos atstovai
I ki.enė’ V”da Šukienė, Jonas §i]va ir pianistė Aldona Ke-! Turėsime progos išgirsti Į vidutinis tiražas,
apskrities suvažiavime
į Bielkevičius ir Petras Višči-. palaitė. Koncertas labai pa- ir senus, garsius ir retus sv.
nis.
į s’sekė. Dalyvavo daug sve- Kazimiero bažnyčios vargo5. Neradus premi’juotino
Sandaros 16 kuopos ba-:
čiu iš apvlinkės. Klubas bu nus, kurie vykusiai buvo at-: veikalo, komisija gali minėPasiuntinio K. š k i r p o s veikalas
susirinkime is
Rinkimai į A II-ją LB Ta-įV0
pasnyzes suruošti
du remontuoti ihgs m. n
vo pasiiyžes
suruošti po
po du remontuoti 1968 m. ir pla-1 tąja premija paremti jau iš
Iin
e e£ C1J
Lvbą Biocktono apylinkėje parengimus kasmet. Be mu- čiai aprašyti "Music“ žurna- versto literatūriniu atžvilgiu,
SUKILIMAS
\ vaV 1 an aios. "S1OS aP
salėje po bažnyčia, 21 • -zikos, dainų, dailiojo žodžio le sausio mėn. vargonų mu- vertingo rankraščio išleidi-! 4
skrities suvažiavime gegu Saw*elle A\ e., Broestone.. koncertu, vra suruošęs pa- zikos specialisto Paul
Jor-jma žinomoje leidykloje, jei I
žės 20 d. Čaplikų namuose gegužės 20 d., sekmadieni skaitąs apie Donelaiti. Milą- dan..
LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI
i tokios paramos leidykla rei-Į
So. Bostone: Stasys Kleinas.■ nuo 7 vai. ryto iki 3 vai po
siu, Radauską. Vaiž^anta, j Po religinio koncerto ma-‘kalautų.
I
Vytautas Ilgūnas, agr. B. pietų.
i parodęs B. Pūkelevičiūtės žojoj parapijos salėj busj
jau atiduotas spausdinti ir bus pardavinėjamas po 15 do
i
Grigaliūnas, Antanas Tarnu-i
.' A ukso Žasi išsiuntęs kelio- klube nartų dailininkių Da-! 6. Nei premijuotino, nei! lerių, o užsiprenumeravusiems jį iš anksto — po 12 dole
levičius. Juozas Krasinskas,1 Negalintieji
asmeniškai
-4. 4. i
-tiika siuntinių lietuviams lės Ramanauskaitės - Jen-' remtino veikalo neradus,* rių už knygą.
Vvtautas Mačys, Jonas Stan 1;balsavimo
vieta
atvykti,
gat on v; JnJn
' šen ir Lijoles
i •• i- Zidonvtes premija atidedama 1977-791
ii „ .
, x
"
\. i• Lenkijoje...
kevičius ir Antanas Tam- Ii balsavimo korteles gražm-:
;
Užsakymus siųsti autoriaus adresu:
J
... • t .
i
ciai nematytu kuriniu paro- metams.
kus.
i|ti
t
nnkimu komisijos nimu-j Klubas savo dešimties da. o didžiojoj parapijos sa
2043
36th Street, S E
• nmkei B. Meižienei, 10 Hol- : metu veiklai atžymėti ruošia lėj — trumpa klubo veiklos PABALTIEČIŲ ŠVENTĖ
. brook Avė.. Brockton. Mass.; šv. Kazimiero lietuvių para- apžvalga, sveikinimai. Veiks
Washington, D.C. Zip. 20020
Vietos laikraštis
02J01 ne vėliau gemzės 18
ir bufetas, baras.
} New Jersey valstijos estų.
apie adv. R. Sarapą
d. Vėliau gautos kortelės ne #**«*#*#*»********«*#****#«##**#*
Klubas prašo nemošti nie-į latvių ir lietuviu dainų ir šo ................................................ Atkirpti: .............................................. *
bus užskaitomos.
Data .............................................
vaitę ligoninėje, dabar ji ko tą dieną ir atvykti į mi- kiu šventė bus birželio 17 d.
Vietos dienraštis 'VVorces
Garden S‘ate Arts Center,
i
nėjima-koncertą.
sveiksta
namie.
ter Telemam balandžio 27 į Tš Brocktono apvlinkės
Jungdamas 12 dol. čeki (arba Money Order). prašau teiktis
, Mieli apylinkės lietuviai, Holmdel, N.J.
d. parašė
straipsni aa-,, VH-ią
ir L.I5
LB Sdsei- '
re mažu .-uaiiR'iu
» u-ia LB
LH Tarvba
1 ai VOa 11*
Jos programoje dalyvaus atsiųsti man “Sukilimo“ knygą, kai tik ji bus išspausdinta.
nie adv.r. Richardą Sarapa,. ma kandidatuo’ia buvęs anv-Į St. Eiva dirbs Brocktone kaip maloniai susitikome visu trijų tautų meno sam- į
prieš dešimt metų. taip susi- Į
Pavardė ............................................................................... ..
kuriamee iškeliamas jo pa-'linkės Pirmininkas Povilas'
būriai. Jų tarpe bus ir pla
Naujasis
apylinkės
pirmi-j
tikime
ir
dabar!
doiumas ir teisingumas.
j Jančauskas.
ninkas Stasys Eiva, ilgus
Gegužės 20 d., sekmadie- čiai išgarsėjusi Clevelando Gatvė ............ ................................................................................
lietuviu "Grandinėlė“ ir mo
Adv. R. Saiapas atsisakė j Paceidauiama. kad kuo metus dirbęs sprovizoriaus ni. 10:30 vai. bus pamaldos
Gyvenvietė ........................................................................... ..
terų
sekstetas
"Žibuoklės
“
.
už
klubo
geradarius,
miiudarbą
Bostone,
dabar
gavo
iš Human Rights Commissi-! ^an<n-au ietuviu dalyvautu
Parašas
on. negalėdamas pakęsti ne-' rinkimuose, npt; nagai bal darbą vienoje Brocktono sias ir gyvas klubo nares.
KAS PUOŠ JU KAPUS !
■teisingų dalykų.
Albina Lipčienė
I
suojančiu skaičių nustato vaistinėje ir galės daugiau
GĖLĖMIS?
laiko
skirti
visuomeninei
mas anv<m»vJnms atstovų
■■,i.»,ii«i»i*»«
Mirė
veiklai.
skaičius i T B Taryba.
• •
Gegužės 18 d. sueina 11
Balsuoti turi teise kiekvieJAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS
metu.
kai mirė Juozas StilApylinkės sekretorė Bro
Balandžio mėnesi mirė •
; sonas. Jo kapą puošdavo ne
keturios lietuvės: Marcelė nas lietuvis, sulaukė® 18 m. nė Meižienė. kuri taip pat
"KELEIVIO“ 1 9 7 3 METU
toli kaninių gyvenantis Pra
Watkins - Vaitekūnienė, bu-( amžiau®.. neatsižvelgiant i vadovauja LRK Motera
nas Spūdis, bet ši pavasarį
vaisi žymi katalikiškosios į tai. ar iis senas ate; i® , čia kuopai Brocktone, Velykų
ir Pranas atėio ten, kur ir
šventes praleido pas sūnų
sroves Vi
Vincenta gimęs ar atvykęs vėliau.
Juozas
ilsisi. Gyvi juodu il
Almantą Meižį VVayne, N.J.
Baltrukonienė. Alena SteiVI UR KLYS, A. Giedriaus gai kartu veikė tose pačiose
vienė ir Anelė Baužienė.
Serga
Kaimynai
apysaka, 130 psl. kai organizacijose.
Mirė F. Studžia
Jį redagavo Statyt Michelsonas
Vagia Keleivį
na ......................... 11.80 jie yra ir Cvpress Hill kapi
Šiuo metu serga net dvi
Kalendoriaus kaina tik $1.50
Du broliukai, 3 veiksmų nėse — palaidoti gretimai.
Balandžio 16 d. savo na
Brocktono LB apylinkės naGeroji
Bronė
Spūdienė,
Iš Lietuvių klubo vagia' rės. Zuzana Barauskienė. muose širdies smūgio ištik komedija, Anatolijus Kai"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
| puošdama savo vyro kapą, (
Keleivi, ypač kai ten yra kas Į kuri yra ir Lietuvos Vyčių Į tas mirė Faustas Stundžia. rys, 78 psl., kaina $2.50.
pedija — visokių gražių. įdomių ir naudingų skaitinių šal
nors parašyta apie Worces-. centro pirmininkė, sunegala 48 metų amžiaus, palikda BALTASIS STUMBRAS, ; neužmiršo ir Juozo kapo patinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite
premijuota apysaka, pa- j dabinti rūtomis,
vo ir jau ’keletas mėnesių
tert.
......y- Į mas našlę ir trts jaunamerašė Gintarė Ivaškienė,! Aš su kapiniu administra-1 jį užsisakyti. Pinigus siuskite šiuo adresu:
1 ra daktaro priežiūroje.
I čius vaikus. Abu Stundžiai
133 psl., kaina $3.60.
t eijos pagalba kiekviena pa-J
Nepadoru taip daryti. Juk Į Apylinkės kasininkė Al-1 buvo ilgamečiai šv. KazimieKELEIVIS
AIŠVYDO PASAKOS,; vasarį Juozo kapą padabinu,
yra žinoma, kas tai daro, ir'bina Baškauskienė buvo su-* ro lietuvių parapijos choro
636 E. Broadvav
! parašė Antanas Giedrius, gražia žole.
1
j tokius kreivai žiūrima. Ar į žeista automobilio nelaimė-j dalyviai.
So. Boston, Mass. 02127
' 140 psl., kaina $3.00.
į
Natalija Stilsonienė
jau sunku pačiam Keleivį jje. Išgulėjusi ilgiau nei sa-j
P. J.

Knygos
jaunimui

Kalendorius

i

Nr. 19.1973 m. gegužės 8 d.

hislapis ketvirtas

Kaimo Jurgio užrašai

saulės nesimato... Ir sninga,
sninga, sninga...
; TRYS IR VIENA, Janinos
Pavartykime bet kokį aVilija Povilaitytė, 9 sk. i Narūnės atsiminimai apiemerikiečių laikraštį— dien
■rašytojus Gabrielę Petkeviraštį, savaitraštį ar mėnraš
čiūtę, Balį Sruogą, Jurgį i
Lietuvaitė
tį, — ir kiekviename rasime
Savickį ir Juozą Švaistą ,171
skaitytojų laiškų redakcijai
pis., kaina $3.00.
Aš mergaitė
skyrių. Tie skyriai labai įdo
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS,
Lietuvaitė.
mūs, nes juose skaitytojai
Drabužėliai puikūs mūs: gen. Stasio Raštikio atsimi
pasisako visokiais juos do
nimų III tomas, 616 psl., kai
Gražios spalvos,
minančiais klausimais. To
na $15.00.
Margi raštai. —
kie skaitytojų balsai redak
MES
VALDYSIM PAJuose spindi Lietuva.
cijai dažnu atveju yra kel
ŠAULĮ, parašė L. Dovydė
Rima Jurkutė’, 6 sk.
rodis, kuriuo turi vesti laik
nas, I tomas 268 psl., II to
raštį. kad jis visada būtų Vedamajame „Vasario Še- mas 248 psl. Kiekvieno romo
įdomus, kad atsilieptą i vi-i iio|iklojp. redaktorė Kristi- kaina $4.00.
GANA TO JUNGO, Kip^
auomenes pulsą.
! na Mališkaitė, 8 sk., pasisaro Bielinio atsiminimai, 492
Tokių laiškų gauna ir!
psl.. kaina $5.00.
LAIŠKAI REDAKCIJAI

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!
Kuo nusikalto kultūros

talistiniu kraštų“.

žurnalas?

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

GANA

TO

Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje
Lietuvoje 1920-1940 (rašo

JUNGO

RETO

dr. VI. Bublys, J. Eledžinskas, J. Clemža, J. Strazdas,
P. Rudir.skas, L. Dargis, K.
j šeštokas. J. Vilkaitis. L. Gi' riūnas, A. Reventas), 257
! psl., kaina minkštais virše; liais $9.50. kietais $10.00.
Dabarties kankiniai (Lie
tuvos vyskupų, kunigų ir tij kinčiųjų kryžiaus kelias pir
mojoje ir antrojoje sovietų
okupacijoje), pa. a ė Matas
Raišupis. 434 psl., kaina —
$10.00.

ĮDOMUMO

fC JUj'£1 A

Šniuko žodžiais. „redakPrieš pusmeti buvo pa- eija pastaruoju laiku kai ką
keista dalis žurnalo ”Kultu-, g',zlugg™ g’ g“• žgros barai“ redakcijos, pat-igj“ g„eItA?g.gu.m_.:.,.,1^
sai žurnalas supilkintas. i- ologinis skaitytojų auklėji
spraustas i siauresnius „ta mas marksizmo - leninizmo
Amerikos Letuvių Taryba
rybinius“ rėmus. Šių pakei idėjų dvasia, kova prieš bur
(30 metų Lietuvos laisvės
žuazinės ideologijos lieka
timų priežastis dalimi at nas kultūros srityje“.
kovoje), parašė Leonardas
skleidžia D. Šniuko straips
Šimutis, 498 psl., kaina $10.
(E)
nis „Už didesnę talką Kul
Amerikos lietuvių istorija,
tūros baruose“, tilpęs parti A. Sniečkui įteikė ordiną
redagavo dr. A. Kučas, 639
jos teoretiniame mėnraštyje
psl., kaina $10.00.
TAU, LIETUVA, Stepo
„Komunistas“ (1973, nr. 1).
i
Numizmatika, parašė Jo
„Tiesa“ rašo, kad balan
j „Mes, Montrealio šešta- no Kairio., 480 ysL, kai
nas Karys, 340 psi. kaina —
džio 27 d. Maskvoje Sovietų
Vienas kitas jų atklydo j dieninės Mokyklos moki- na ........................................$2.00
P^isa žurnalui S-gos prezidentas Podgor- nett Kaimo Jurgio vardu.iniai, išleidžiame savo laikPENKTIEJI METAI. Kip
perdideli dėmėsi „meno pro nas Lenino ordiną ir „Pjau Net su piniginiu priedu laik-i raštelį „Liepsna“. Visi rasėK
AK*
Elena.’:; Si g:. aa Kolupairo
Bielinio, 592 puslapiai,
pagandai ir kultūros istori tuvo ir kūjo“ aukso medali raščio leidimui. Už tai nori-J me, visi norėjom prisidėti
j los niexintojai, parašė Ksai vp...,.
jai“, nepaisymą „darbininku iteikė „Socialistinio Darbo si tarti nuoširdžiausią pade-į prie Vasario 16-tos paminė- kaina ........................... $2 00
2 psi., kaiDIENOJ ANT. Kipro Bie- Paskutinis _ trečiasis — doku-1
ir valstiečiu klasės“ porei-j Didvyriui, Lietuvos KP CK kos žodį Feliksui Kontautui i jimo ir įsijungti į dirbančių
ainio, 4t>4 psi.. kaina....$2.00 mentuotas Kipro Bielinio a t.si-1 Rimai ir
imai, Vaižkių.
pirmajam sekretoriui A. So. Bostone. Pranui Mekš-Į eiles“.
PASKUTINIS POSĖDIS
Ačtma $2.00.
e
.
_ Juozo Audėno atsiminimai minimų tomas. Jis liečia mūši) 8anio,
Sniečkui. Garbingas apdo l iūnui Montrealyje ir visiem}
.
.
. Antano Škėmos raštu II t.
Nepatiko partijai ir „api vanojimas jam paskirtas už tiem, kurie nepanorėjo, kad
Mums telieka tik palinkę-į
«j
$4.00, nepriklausomybes 1917-1920 m. - (tjramos veįkaįaį
bendrinančių išvadų nebu didelius nuopelnus Komu iu pavardės būtų paminėtos. ti, kad šio gražaus darbo,
- Julija,
”7
jsx»s;
įs-re&fc&'TS
. kovas ir nepriklausomos Lietu-, ir Kiti, ŽVk'KKie, Kalėdų
vimas“, t. y. grubios propa nistų partijai ir Tarvbų vals
.... 1 Živilė,
gandos vengimas.
. , Pabudimas, Vienįas
tybei ir 70-tųjų gimimo me
i Montrealio
Lituanistinės ^P^A LIŪDŽIU, Petrone- vos gvvenimo pirmuosius melus.;; vaizdelis,
Araraxia), 440
tinių proga“. Taip paaiški
Redaktorius,
perskaitęs
ir.
Mokvk
,
os
mok?leiviu
širdy,es
Liudziuvienes,
88
psl.
Knyga
gaunama
Keleivy,
Darį
psk>
kal
ia
$6.00.
Žurnalo „klaidų“ saraše na „Tiesa“.
$1 bininke, Drauge ir pas kitus1 SIAURUOJU FAE.C.LIU,
pats pasidžiaugęs, perdavė
ir pareikšti jų mokyto-1.
minima apybraiža „Ąžuo
NEPRIKLA
USOM
YBĖS
K.
Kriaučiūno, 178 psi.,
las“, nustebinusi „neklasi- į M. Mironaitei garbės raštas ! man sunkoka rasta, tarda-! jams jr rėmėjams nuošir-Į
SAULĖJ, Mvkolo Vaitkaus knygų platintojus. Kaina $5.GU. kajria
mas
:
„Pasiskaitvk,
»
verta
.
(
j;j
a
pa
g
ar
bą.
Tebūnie
jų
vij
niu idealizuojančiu Jono į
I
atsiminimu (1918-1940) Vi
‘ LIETUVOS VYČIO PĖD
i su veikla Lietuvos labui.
Šliūpo asmenybės pristaty-Į Aktorė Monika Mironai-: paminėti“.
tomas. 295 psl., kietais vir- į
|
‘
*
*
»
SAKAIS, Juozo Si.roĮlos įdomu“.
tė - Baltušienė apdovanota1 Rašo Montrealio Lituanis-*
i
mūs 1940-1945 m. aisiminio . , i šių metu Keleivio nr. 11
Aukščiausios tarybos garbės tinęs Mokyklos 8-tojo
sky’
Kaimo
Jurįis
šiek
tiek
pa-.ATSIfcIMMAI.
pa-ase
Juo
Buvusioji redakcija taip raštu už nuopelnus, ugdant
■ mai, 176 psl. kaina $2.00.
”K1IE
! kalbgjo įe d Al, Kris-! z:“.
246 imsią
i ATS1M1NLMAI IR iMINpat apkaltinama „ne visa lietuvių tarybini teatro me liaus mokinė:
da“ parodžiusi „nusimany ną ir aktyvią visuomeninę
TYS, Kazio Griniaus, I to
■t ai po n io poezijos kny-;
LAUMES
LEME
„Didžiai
Gerbiamas
mą ir sudėtingais ideologi veikla.
mas, 300 psl., kaina ...... $2.
ga „Visas turtelis — šimtiRedaktoriau.
jos bei kultūros sąveikos
E
ATSIMINiMAl IR MIN
! nė“. Į tą pasikalbėjimą il- (apie Salomėją Neri). Pet
JO.
•onė ė? Orentaitės, 234 psl.
TYS, dr. Kazio Griniaus,
klausimais“. Pasak šniuko,
, Siunčiu Jūsų žiniai Mont- į glausiu laišku atsiliepė ne
Nusipelnęs žemės ūkio
Kaina
$3.00.
II tomas, 336 psl. kaina $5.
žurnalas daug rašęs anie
realio Lituanistinės Mokyk-!pats autorius, kuris „...šiuo
darbuotojas
VYNUOGĖS J B RAKTU
i UViktoras Biržiška, DĖL
„užsienio kultūrą“, „moder
( los laikraštėli „L i e p s n a“. į metu neturi laiko rašinėji- ■
-y
c;
įoooooooioos
SAI
Julijos
Švabaitės
ei

MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nistinio meno paskutines ap-; Ministrų prim. pavaduoSu geriausiais linkėjimais. muL nes’ baigęs studiiuoti,
lėraščių
rinkinys.
96
psL,
nimai
(1920-1922 m.), 312
raiškas“, o partija pageidau-1 tojui Edvardui Čipkui uz
1 spalvų, garsų, kvapų ir jaus- ■
kaina $2.00.
psl., Kaina mi. Kstais virše
Ar skaitytos?
Kristina Mališkaitė į mų spektrus, šiuo metu perjanti, kad „daugiau dėme- j nuopelnus, vystant žemės
Pavieniai žodžiai, Jonas liais $2.50, kietais—$3.75.
ėjo į nagrinėjimą ultra-j
šio būtu skirta socialistinių1 ūkį ir aktyvią visuomeninę
Brolio Mykolo gatvė, ro- Mekas, 95 psl., kaina $4.00.
PER GIEDRĄ R aUD'Liepsna“ redakcija“
šalių kultūrai, marksistinės veiklą, suteiktas nusipelniu-!
įausmių...,“ bet—kažkoks to' manas, par išė Eduardas ŠERKŠNO SIDABRAS, M RĄ, Mykolo Vaitkaus
v
atsiIne to tiumpo laiškelio auįorjaus knygoj apdainuo-1 Cinzas, 303 psl.. kieti viršeir pažangios pakraipos ido-! šio žemės ūkio darbuotojo
IV7 toVaitKus, 86 psl., kaina minimų (1909-1918) IV
yra ir priedas: 22-jų prasyO t i e j u s. . liai. kaina $6.00.
mioms asmenybėms iš kapi-1 garbės vardas.
$1.50.
mas, 2/2 psl., Kama Kietais
, mimo popieriaus lapų įdėtų Norg
’nul.o(,o
adresa į
Z1QB
• POEZIJOS PILNATIS, viršeliais .................. $3.75,
i gelsvos spalvos viršelius ir Hot Sl)ring? Arkansf, bet;,RIA, Plauk1a> roIiiai,a.. Bernardo Brazdžionio poe
To paties autoriaus tomas
I
u ug1.s sus£g
ga]ima jg visos tos krei-i tš kny gnešio kun. M. Šilta zijos rinktinė, kurioje sutal VI kietais viršeliais $3.75,
PABALTIEČIAI KARTU GINS SAVO REIKALUS i
iePHla • 31 pačių
os j vazongS suprasti, jis gvvenas į raviciaus gyvenimo, 233 psi., pinti geriausieji visų jo iš-: minkštais $2.50.
: mokyklos 2-9 skyriaus mo-; .f au^
Braz}H_ j
leistu knygų kūriniai. PuošSIAUBINGOS DIENOS,
1973 m. balandžio 18 d..joje. kuriame gausiai daly- kinių prirašytas, suredaguo- - jx:„no.i5c„
L-n»- nof i A
«« «
n u a * VirM nūs leidinys, 592 psl., kai- 1S44..1S50 .net; atsiminž-
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Nemarioji žemė, nretu
v
?S poezijos posRlUO-

! Tnai\ paiašė Juozas Kapaį įinskas
---------- , 273 pusi. kaina SX
: Jaunystės atsiminimai, pa-

Alfonsas IiruouS.; ragė Vladas Požėlą. 335 psl.,
vavo du estai — Pleer ir Sa- cią dramą liouble \\ įth Ui-į
pai§ Lukauskaitė ir Lo-; Otiejaus laišką. Kaimo Jur-I romanas iš lietuvių emigran 1/6 p>l.. kaina .$5.09. , ; Nužemintųjų generacija.,
ar. du latvviai — Gra*va ir ants“.
reta Povilaitytė. Jos dėkoja gj sukrėtė baisus drebulys.
gvvenimo, 242 psi., ka?
Dialogas su kraštu, Aki egZijį0 pasaulėjautos eskiLiejinš ir tiys lietuviai —:
mokytojams M. Jonvnienei. ( jr išgąstis piestu pastatė pa-jRa ^2.50
mirksniy kronikos, a^^Įzai, paraše Vytautas KavoValiūnas. Valaitis ir Razgai- ■ Be to. dr. Valiūnas. ilges- M. Malcienei ir P. Adamo-! skutinius viršugalvio plau, kaina £2.
dvidešimtajame knyga, parašė Bronys Raila, j
Meilė
tis.
i nį laiką buvęs Europoje, pa- niui už pagalbą, o „Litui“— kus. Net ir vidurnaktį prisio60 psl.. įrišta, kaina Si.b'O.Į The Forest cf Anykščiai,
’ pasakojo savo įspūdžius dėl Pr. Rudinskui ir Z. Piečai-: sapnavo kažin koks šikšno- amžiuje, parašė Petras ManMelagingas Mikasės laiš’j Anįano Barai-,ausko
deikis, 273 psL, kaina $5.00.
Pradėdamas posėdi, dr. J. tenykščiu nuotaiku rušium j tienei už laikraščio atspaus-!
Draugas
don Camillo, , kas, pai ase Jurgis
„ Jasinsvas. - kas tekst* 5 su Nado Rastej sparnio sparnais plasnoianK. Valiūnas latviams ir es-, su E.S. ir B. konferencija, j ^inima.
klebono ir vietinės; 69 psl.. kaina $1.50.
j n-10 anglišku vertimu ir Juo■ tis žaliaodis Otieius. kurs
tams padovanojo po vieną į Ispanija dėl Gibraltaro, o j
Turinvie be pagiindinės!taikstfei tiesiai komunistų partijos sekreto-J-IETUVIŲ LITERATO.z0 Yil.,.,o ,vai._,,
knygą — „The USSR-Ger-įAirija dėl šiaurės Airijos ne-»
’
tarsi!j liaus pasikalbėjimai. 216j RA SVETUR, 697 psl. Joje; ka;na $;k00?
man Aggression Against Li- sutiksiančios tvirtinti dabar- dalies, tra ".Juokai“. ”Ma-i P™ Adomo obuolio, tarsi
i
A. Vaičiujaitis apie po-j Vytautas tfce Great Grand
kaina $3.
thuania“. Toliau kiekvienos5 tiniu Europos valstybių sie- žuju skyrius“ „Mislės“ ir’ rengdamasis vienmarškinį 1 Mūsų mažoji sesuo, Anta- eziją. K, Keblys apie romą-į
cf ĮJtkuania by dr. Jo
tautos atstovai trumpai pa- nu. jei konferencija to rei- „Lėlės galvosūkis“ bei atsa-l n‘ basą Kaimo Jurgi nesti i no Vaičiulaičio apysaka, 104 na. R.Šilbajoris apie novelę. GępĮj g Končias, 2*1 psl..
00
, .- ,
informavo apie savo bei jų; kalautų. Prancūzija norinti kymai į mįsles ir galvosūkį. • Amazonos pragarą, kur nei psl. kaina minkštais virše * SSantvaras Ui-ie dramaiUr-Į QSi kabia kieir-K v.Keliais
organizacijų veiklą ir toles- • užimti vadovaujančią pozi- Rašinėliai trumpi ir įvairūs, j jokios poezijos ir nei prozos liais $2.50, kietais $3.00.
giją, V. Kulbokas apie kriti-1 $3.00. minkštais $2.9c.
nius veiklos užsimojimus. į ei ją Europoje ir nemananti kaip ir dera mokyklinio am-j neraBe namų, premijuota a- ką, J- Girnius meta žvilgs-j
eWAKENING LITHUA■ nusileisti sovietams be di- žiaus rašytojams. Vieni yra j
_
_
.
. pysaka. parašė Andrius No Į nį į visą tą literatūrą apla
187 psl.. kaina $3.00.
Estai teberuošia doku- dėsnių iš jų pusės nuolaidu, davė po pora. o kiti po vieną į . Norėdamas is,- engti tokio rimas, 200 psl.. kaina $3.50 mai ir šio kūrybos laiKotar-} NIA,
"n. a
-K kubas J.
mentini memorandumą vy-j (Jų nuomone, Europa esant’ kūrinėli. Rašo net daugiau i siai,b° pasikartojimo. Kai
problemas,
Č.
Gricevi-; yp.' .
Lemtingos
dienos,
Jono'
pio
itantiem
rb
riausvDem, dalyvaujančiom į viena nuo Viduržemio ik’ nei 40 autorių. Tai tarsi 40 mo Jurgis Otieiaus laišką JaŠkausko apysaka, kaina j čius paruošė išleistų knygiĮ?a,.,.- .r.,
>;k
susiEuropos Saugumo ir Bend-i Uralo). Vokietijos gvvento- gėlių puokštė. Tikrai gražu, persiuntė Brazilijos džiung $2.50.
Įsaraša.
Kaina
SI
lažmti
-.t
I
u
vos
praeitilėse gyvenančiam savo pa1
radai biavimo konferencijos į jai pirmiausia siekia gero o ir naudinga.
LIETU VOS ISTORIJA m i r dabart
j N.i!Fordo gatvės elegijos.
Į
zistamam
Molio
Motiejui.
paiiiošiamuosiuose darbuo- j gvvenimo, o atbėgę iš Rytu
! dideli susidomėjimą sukėlęs! VI-ji Rida parašė dr. v ars
Agonija. ; omanas, antra
štai, pavyzdžiui P°ra j prašydamas vietoje su Otie-J poeto Jono Aisčio straipsnių i da
se Helsinky. Jie pradėję; Vokietijos, nori užmiršti vi1’!
Ja Daugirnane-bruemene
’ laHa< ?.r
j ; ;jjaU(]a. 406
ruoštis ir 1976 m. JAV 200 sas kovas ir aukas.
'Liepsnos“ gabalėlių:
•jum išsiaiškinti visas litera- rinkinys.
' '
“
Kaina minkštais! 41 1 psl.. daug paveikslu, ke f ,)S] , kaina $5.00.
metų jubiliejaus šventei.
tūros teorijas ir poezijos šelmis — $3.75.
Po išsamių informacijų vi! Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta ,
Žiema
'branduolio
sudėti.
Tam
pa5
sų buvo sutarta pasiųsti į
į
Tau, sesute, Prano Lem-į Kaina ....... ................ $6 ;
Latviai ruošia laiškų rašy-.
_ .
. „
i Čiam Molio Motiejui Kaimo berto gyvenimas, kūryba.' Lietuvos konstitucinės tei į
: Helsinki, savo delegacijas.
Sninga. Saitas siaurės ve-1
mo vaju Amerikos respub-i U'V ,
, ..
J
•
i
j t> j- į kurios ten turėtu veikti sujas
eina per kaulus. Vaikai! Jl’rtds persiuntė ir poezijos prisiminimai, 269 psl., iliust- sės klausimais, parašė Kos- ‘
Iikonų partijai, kad Radio , . . . ^ p.,.. . ,
r'O '"""'ii
t-k T
f-. Ktransliacnas
t ■■
visu Paba tilo
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____ ____
_ apsi-'
____ ’ !nkĮnĮ. ”Vl^ turtelis — ruota. kaina kietais virše tantinas Račkauskas, 178 į
lekia į___
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Liberty pradėtų
’ tartinai
,
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Anglų - Ii.. u ■ ’ : kalbų žopsl.. kain-- $2.
vardu.
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• i
• J gimimo^
liais $4.00.
šimtinė'
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WE WILL C0NQUER : dynas, \ Bar;
). 590 psl.
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Palankiai buvo sutiktas| matosi tik jų išsigandusios’
THE
VVORLD
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Liudas
spiekžodžių
kaina $6.
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Sudermann.
išverlaukia ir'-4.-1^ ir 1 u.
Lietuviai painformavo a-! Europoje veikiančios Paba!-' akvs ir raudonos nosys.
' , Kaimo
. - Jurgis ...
100 1 1 oi-? „.1
• o
- i 1.bylos
1
•
n,c /o n- n *
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ivairiau«iom' te„eono
V. Volertas. 132 psl., kai- ’ Dovydėnas,
21 < psl., kaina
prie
Bražinskų
eigą,
1 tiz/u
tiecių Draugijos
{Baltische
i (,,uu
sJ<tu laišku
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l ietuvių-ar
kalbų 20iūrininko Gadliausko pabė-Į Geselschaft), kurios visuoti-; Paukščių visai nematyti, temom. I kiekvieną jų. pasi- 1,a ' V
cT farsavi*
*
*
girną iš sovietų laivo. Pietų’nis suvažiavimas įvyko kovo A.nt gatvės (gatvėje) vai- remdamas savo kaimiška išSmilgos, A. Giedriaus 15 Amerikos lietuviu politika,
ra.,e ir
siapie
Amerikoje įvykusį lietuvių i 23-25 dienom Lueneburge, kiojasi katinas su susalusia mone, stengsis nedegdamas apsakymų. 204 psl., kaina parašė dr. K. Šidlauskas, i- — <. )00 ’■
1. Si..
7 1*
K21minkštais
viršeliais
$2.50.
vadas
dr
P.
Grigaičio,
kal

kongresą, apie eucharistini'atsiliepimas talkai.
.uodega ir sustipęs šuo su atsakyti.
kintais — $3.75.
na $1.50.
Kaimo Jurgi*
kongresą, įvykusį Australi l
.(E) baltu snukiu. Dangus pilkas, ;
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KELEIVIS. Sa BOSTON
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Pasikalbėjimas '<■
Maikio sa Tęva

j įlinkai vos begalėjo sulaiky- ve: ”Nebijokis, aš esu pirmas jiems tarė: ”Tus Jėzus, kuris
ti juoką. Tuo tarpu kitas gu- ir paskutinis, ir gyv asisjuš bu-' paimtas nuo jūsų i dangų, taip
KRAITIS
verte Mikli Pulkinin- vau numiręs ir štai esu gyvas! pat ateis, kaip matėte jį einant}
ein
sdids -1
veue
dinų.
rumuu«
per
amž
į»M amžius
ir
turiu
mirjj dangų
“
.. —
Ap.
Darb.
11:9-11.
:£
m
.
,*
♦
niimaii
l
)er
amžl
amzlu
s
ir
tunu
mirdangų
“
—
Ap.
Darb.
i
kas vėl klausia tą pimiąjj tįes įr pragaro raktus“. (Apr.; Jo antrasis atėjimas reiškia
J. Roland, San Francisco, kareivį:
1:17,18). Ateina laikas ir visai > visų dalykų atnaujinimų, suCal, — $6.50.
_ o kaip vadinasi tas nebetoli ta valanda, kurioje ši. stabdymą vvisame pasaulyje ka/
i tas Gyvasis panaudos anuos rų. panaikinimą keršto ir neapyPo $3.50: J. Jasinskas.
gy\UIV&.
.
! mirties įr prakuro raktus ir iš- kautos, sugrąžinimą žmonių širChicago, Ilk. A. Macijaus
— Ol'kllS, pone pulkinin-. ves iš kapų visus mirties kali- dyse tikrosios Dievo ir artimo
kas. Hamilton, Ont.
ke!
Į nius, kaip yra parašyta: "Atei-1 meilės, pašalinimą nuodėmės ir
Po $3.00: J. Svisčiauskie_ 0 kali) vadinuosi aš? i na valanda> kurioje visi, kurie visų tyčių bei nepataisomų nu.
*
“ * ‘yra kupuose, išgirs Dievo Sū- sidėjėlių; išgydymą visų sernė, Dorchester. Mass.. T.
Orklis, pone pulkinin naus balsą ir išeis“. Iš tiesų tai gančiųjų ir pabudinimą iš mirYankauckas, iš Dorchester. ke! — vėl pakartojo karei yra Geros Žinios, paliksminan- ties užmigusiuosius. Apie šias
Mass., A. Stankus, Hartford. vis, nesuprasdamas, ko iš jo čios tikinčiųjų širdis. Yra ver- geras naujienas kalbėjo visi
Conn., T. Vilkas. So. Bos nori pulko vadas. Mat, jis ta Įsigilinti Į jas ir nuodugniau šventieji Dievo pranašui,
ton, Mass., E. Bajjerčius, girdėjo, kad ir karininkai išnagrinėti šitokius įdomius du- 1
Kas domitės Tiesa, mes priBrockton. Mass.. J. Mikala- pulko vadą vadina Orkliu, lykus.
Po prisikėlimo iš numirusių siųsim veltui spaudos. Kreipkivage. Flushing, N.Y.. A. Ma tai neabejojo, kad tokia jo Jėzus pasirodė daug kartu ir , tėš šiuo adresu:
paskui, savo mokytiniams beina-1
.. ,
tulis, LaSalle, Que., A. Ste pavardė.
tant, buvo paimtas į dangų. Kui į Ldhuan’an bible Students,
jo mokytiniai dar tebežiūrėjo:
212 E. 3rd Street,
— Jis buvo pasisavinęs nės. Bronx, N.Y., J. Stašai
Sprint Valley, Iii. 61362.
perdaug galios, kokios kons tis, Mahonev City, Pa., A. GAVOME RIBOTĄ SKAI- aukštyn, ir vėl pasirodė dvasi
(Skelbimas)
titucija prezidentui nepri Maceina. Southington. Cn. ČID “NIDOS“ SIENINIO niai Dievo pasiuntiniai, kurie
pažįsta: jis nepagristai var A. Stripeikis. Mridgeport NUPLĖŠIAMO SU PASI.
tojo savo ”<veto“. paralvžuo- Conn.. P. Yurkštas. Roches- SKAITYMAIS KALENDO.
damas tuo būdu kongreso! ter, N.Y. B. Kondratas. RIAUS. KAINA $3.50.
darbą; jis trukdė rinkimus.| Quaker Hill, Conn.
A. Baltrukonis, Cleveir tai]) toliau. Buvo ir dau
giau panašių bylų. daugiau land. Ohio — $2.50.
DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
Po $2.00: V. Lekavičius
sia vis teisėjams — už girty
bę, už kyšių ėmimą ir kt. Bet ‘ Edmonton. Alb.. A. Palu KAS SVSTAHDYS PASAI LY
KARĄ?
aš nemanau, tėve. kad pre-j binskas. Montreal, Que., N.
Išganaitis,
Hamtramck,
MiNR. 3
zidentui Nixonui bus tokia;
chigan.
byla keliama. Watergate |
Apie ši Įvykusį istorišką lak
skandalas tačiau padarys j Po $1.50: W. B’užgis. Se- ia (>.ir kalba kitas liudytojas, šv.
i’oiiias. sakydamas^ “Nes ašį
daug žalos respublikonų; eoncus. N.J., P. Sabaliaus jums
padaviau visų pirma, ką1
kas,
Naugatuck,
Conn..
J.
partijos ateičiai. Ypač se-’
ėmiau, kad Kristus numirė už I
kantiems prezidento rinki-: Garienis. Akron. Ohio A. mūsų nuodėmes; kad buvo pa-!
Ziitlotas ir kad prisikėlė rečią ,
mams. Spiro Agnevv, dabar- Kauras. Brooklvn. N.Y.
dieną, kaip sako Raštai; kad pa-1
Po
$1.00:
V.
Jesinevičius
tinis viceprezidentas, kuris ■
drodė Kėliii (Petrui) ir po to*
Ont., A. Shupet"'p' JtrU^
,H> V"
po Nixono tikėjosi tapti < Hamilton,
r
1
{\ienuohkai. Paskui jis pasirodė,
šimtams
iip penkiems
(M‘l
prezidentu, jau dabar pa ns, Ea\\ 1 ence. Mass., l. daugiau kaip
broliu
vienu
kurtu.
“
—
1 Kor.
Kupčinskas.
Detroit.
Mieh..
reiškė susirūpinimą, kad,
15:3-8.
į
prieš ji kabosianti Water- K. Du’kvs. Prince George.
Tas Jėzus, kurio prisikėlimą
gate šmėkla.
I ,B.C.. rZ. Danilevičius, Sud- liudijo šimtai akimis mačiusiu
bui y, Ont.. J. Thomus. Nc-t liudytoju, pats pasakė apie sa— Bet kiti prezidento' wark, N.J., J. K. Karasija, Į
j
rinkimai bus negreit, Maiki. Worcester, Mass.
Žmonės bus viską pamiršę. ‘ Po 50 centu: S. Thomas. ,
SPECIALIAI
Bridgeport. Conn.. J. Yudei-'
— Jeigu vienas kitas ir kis Yonkers. N.Y.
Į LIETUVĄ
Visiems aukotojams dė
pamirš, tėve. tai nepamirš
Nieko primokėti!
demokratų partijos politikie kota
Veltui
pristatoma
Keleivio administracija
riai. Jie ir dabar trina ran
Pilnai apdrausta!
kas ir džiaugiasi, kad res
SPEC1ALI
$68.20
Gusaras ir pulkininkas
publikonų vadai padarė sau
10 sv. kiaulės tauku.
politini ”hara-kiri“ ir kad
10 sv. kvietiniu miltu.
Lietuvos
kavalerijos
pul

būsimuose rinkimuose Wa10 sv. rvžiu ir 10 s v.
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
cukraus.
shingtonas atiteks demokra kininkas Jackevičius kalbė
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
tų partijai. Nixonas dabar davo tarmiškai ir sakydavo
ECONOMY
Įžymaus advokato. Seimo nario, mi«
turi valdžios aparate 2.000, ne arklys, bet orklis. Todėl
PARCEL.........$40.70
karininkai
ir
kareiviai
pul

nistro Vlado Požėlos labai
000 sau ištikimų žmonių. Vi
kininką
Jackevičių
juokau

7 sv. kvietiniu miltu.
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
si jie bus iššluoti, kai valdžią
4
,
z
2
sv
.
rvžiu.
4
’
/
s
sv.
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
paims i savo rankas demo-j dami vadindavo Orkliu.
cukraus. 2*4 sv. ma
Kartą,
eidamas
per
karei

Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
karonu ir 1 sv. maišy
kratai. Kai kurie aukšti Nixvinių kiemą, jis sustabdė gutu
vaisiu.
gauti Keleivio administracijoje.
ono padėjėjai jau dabar sarą. kuris nejiasisveikino.
pradėjo kraustytis iš Baltų-į — Ar tu žinai, kaip aš va
SPECIAL5.... $43.56
Bms3MBiiK!^ffinEmc!nPKBsrw33UKEBin>Bi:r!u:ictnR:»KaKir?ue3^'j.'!r»ii»!!
jų Rūmų. Pereitą savaitę at- ; dinuosi? — klausia jis sumi
5 sv. kiaulės tauku. 5
sistatydino justicijos minis-.1 šusi kareivį.
sv. i vžiu. 5 sv. cuk
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
raus ir 5 sv. kvietiniu
teris arba prokuroras Ri-! — Orklis. pone pulkinin
'I
miltu. __________
chard G. Kleindienst ir trys į ke!
TIK UŽ DEŠIMTį DOLERIŲ
10 SKARELIŲ ..$60.39
kiti stambūs prezidento Nix-j
5 vilnonės, didelių ar ma
ono šulai: vidaus politikos! — Kai])? Kaip? — susi
Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4
jaudino
pulk.
Jackevičius.
žų gėlių ar turkiškų raš
štabo viršininkas Haldeman. j
' knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
tu. visokių spalvų, ir 5
jo padėjėjas Ehrichman iri — Orklis. pone pulkinin
šilkinės,
visokiu
spalvų.
ke! — dar garsiau pakarto-!
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
ORO PAŠTU * $69.74
nrezidento patarėjas Dean.; jo
karevis.
I
Prezidentas Įvertino juos į
Dienojant, 464 psl.
5 VILNONĖS
šiais žodžiais: ”thev are mv! Aplink stovėjusieji kariSKAROS ....
$46.09
Penktieji metai, 592 psl.
elosest frieds and trusted as-,
didelių ar mažų gėlių ar
Gana to junga, 492 psl.
isstents in the White Hou-,
turkišku raštu.
ORO PAŠTU — $55.44
-'e
MAIKIO IR TĖVO

į

Keleivio

kalendorius
baigiamas
išparduoti

kaina $1.50

į

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA

STASYS MICHELSONAS
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I
;
'
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— Maik, aš jau laukiu ta- — Ne, tėve, jis nėra tuo
VęS<
* kaltinamas. Turbūt, niekas
j ir netiki, kad jis būtų Įsilaui žime dalyvavęs. Bet jam
— Gerai, tėve. gerai.
į prikišama, kad jis stengės'
— Jes, Maiki, man rūpi1 teisinti tuos, kurie yra šiokiu
tas Watergate biznis, kur: artokiu būdu su ta krimina
prezidento frentai nakties jjne afeia susirišę. Pavyzlaiku Įsilaužė Į demokratų džiui, Washingtono korescentro ofisą, norėdami iš-’ pondentas Clark R. Mollen
vogti rinkimų dokumentus, i dorff „Patriot Ledger’io“
Ar tas skandalas dar nepa- balandžio 28 d. laidoj rašo ■>
sibaige?
. „Gyvas klausimas Water
. > gate aferoje yra tas: Kode1
— Ne. tė'e, dar nepasi-; prezjfjenj.ag Nixonas nepa
baigė ir nežinia, kada Pasl-: šalino Baltųjų Rūmu pata
baiSsjrėjo John’o *W. Deano III
kai kovo 21 d. pareiškė ga
— Bet pereitą kartą tu
man sakei, kad didžiausi vęs ”naujų Įrodymų“, kad
kriminalistai jau areštuoti ir Deano tvarkomą Watergat'
nuteisti. Ar yra dar daugiau medžiagą būtinai turis pa
imti i savo rankas jis pats"
kaltininkų?
į Pastatęs šitą klausimą, ko
— Nuteisti tik septyni Įsi- respondentas kelia kitr
lauželiai. Penki jų suimti klausimą, būtent: ar neats;
nakties metu jau sprogdi- ras kongrese pasiryžimas su
nant demokratų būstinėj sei-. daryti prezidentui impyč
fus ir plėšiant dokumentus. • mento teismą?
o du kiti buvo areštuoti ki-.;
tur; ir visi jie tuoj prisipa-; — O ką tas reiškia?
žino kaltais, tai]), kad byla!
nebūtų teisme sprendžiama? — Tuo žodžiu, tėve. ang
ir visuomenė nieko apie tai lai vadina kaltinimą aukšnežinotų. Ir ilgai nežinojo . tam valdininkui dėl netin
Įsilaužimas Įvyko pernai ! kamo pareigų ėjimo. Pa
bet visuomenė apie tai suži- p”
tokiu atsitikimu kon
tik
šiomis
dienomis.
UT
esas
,
su
:lar0 kaltmams’
n o.] o
— Bet sakai, kad čia dai
aktą.
o
byla
sprendžiama sc
nes iki šiol net ir sensacijas
ne galas. Nu, tai kas galės
mėgstanti gatvinė spauda; nate.
Cyii
būti toliau?
tylėjo užsičiaupusi.
• — G kokia būna bausmė
Ne, tėve, čia dar ne
s jeigu toki valdininką rand— Kodėl?
Dabar žmonės tiki
viskas
! kaltu? Argi galėtu nreziden
'dūri. kas bus nubaustas. Bet j
— Nes bijota, kad tokio j tą pasodinti i džėlą?
arbiausias dalykas pamirš
skandalo paskelbimas pa-!
. .
tamas.
kenktu respublikonams rin- , ~
kimuose, ypač ju kandida- ^‘ tinmko i dzėla nesodj
— O kas tai per dalvkas.
tui Į prezidentus. Ir kai spau- na;
l\asabna
Maiki?
da nieko apie tai nerašė, res- apma
J \a f
publikonu kandidatas švilp-j
^a\a Jans^lnlŲ
— Tai Ameirkos koimpcidamas rinkimus laimėjo. Tai i t].jų k<>pstnuciją du senato ios atskleidimas prieš pašau-i
parodo, tėve, kokią galvbę''.lu tiecdaliai nu^piendzu IĮ. Kai Amerikos.preziden
'. • impyemento bylą. Bet to tas su patarėjais skraido po
Pirmoji solistės ilgo gro
turi M ashingtono valdžia, kios bvlos keliamos tikta' pasauli, mokydamas kitus jimo plokštelė jau išleista.
jeigu ji gali nutildyti viso federaliniams valdininkam amerikietiškos demokratijos
Visos dainos įdainuotos
krašto neva laisva spaudą, prezidentui, vicepreziden ir padorumo, tai Amerikos, lietuviškai.
Bet kai uždėtas jai apinas- tui, senatoriams, ministe valdžios partijos vadai da-j
Plokštelės kaina pas pla
ris dabar trūko, ji susuko vi- riams ir teisėjams,
ro kriminalinius sąmokslus! tintojus $6.00.
sais savo puslapiais, kad i
prieš opozicine partiją, nak-j
respublikonai prieš rinkimus ' — Ar buvo nors vienas: ties laiku laužiasi i tos par-į Užsakant su persiunti
buvo išlaužę demokratų par- prezidentas impyčytas?
tiios būstine, sprogdina jos! mu $6.75.
tijos būstinę. Ir dabar jau!
r,
. .
T ,
I seifus ir sabotuoja jos kan-į
Les Enterprises
Buvo. Ande-v Johnson.Į,,,-r|ate Al. ?a|i pasįuli? tf).;
pasigirsta balsų, kad šitą a-!
vanriūrą slėpęs pats prezi-j 1868 metais. Bet jis buvo is į kį amerikonizmą priimti? J
BELLE - ARTI Engr.
dentas.
į teisintas.
! — Jes, Maiki. reikėtų ge- P.O.Box 122, LaSalle 650,
— Ale visgi gazietos joj
Que.. Canads,
. ra i apie tai pamislvt.
nekaltina. Maiki.
į — ką jis padarė?
i

5 VILNONĖS
SKAROS ......
SU KUTAIS Iš
PUSIŲ
ORO PAŠTU' _ $63.25

—NETIKRI KAILIAI—
KA1\A_
$118.80
Aukščiausios vertės ir

(didžiausius pasirinkimas
DAUG KITOKIŲ
VERTINGŲ DOVANŲ
Prašykite veltui

iliustruoto katalogo!
Užsakykite tuojau pat.
Užsakykite tiktai per
INTERTRADE
ENPRESS CORP.
125 E 23rd Stieet
Fifth Floar
New York. N.V. 10010
Tel. 982-1530

JABAI^SVARBU
Lankvtojams iš SSSR
DĖVĖTI DRABUŽIAI
I rašykite specialaus
biuletenio!

Mes turime šio biznio 24
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytoju.

Teroro ir vergijos imperija
Sovietų Rusija, 3G9 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa»
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau.
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo ±90o m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk.
las ir kt
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.

KELEIVIO
prenumerata-gera
dovana

FttUpie iėHtf

’

Nr. 19.1973 m. gegužė; S d.

KELEIVIS, SO. BOSTOM

MOTINOS DIENOS PROGA
sveikiname visas Motinas,
Keleivio skaitytojas!

MOTERŲ SKYRIUS
' »•**#*•*#****»*♦*♦♦*♦♦**#•****•*••*•••*# M—— J
MARIUS KATILIŠKIS

rMau. i

SriilIi-ilICTS

Išsiilgę laukiam, atvažiuokit!

Teises patarimai

(Tęsinys)

ROMANAI
roma. nas. parašė Jurgis Gliaudą,
j 251 psl., kieti viršeliai, kaij na $5.00.
j
Kiauros rieškučios, romaj nas, parašė Antanas Mustei... kis. 259 psl., kaina $4.50.
Brolio Mykolo gatvė, ro
manas, parašė Eduardas
Cinzas, 303 psl.. kieti virše
liai. kaina $6.00.
į

Sunkiausiu keliu,

Vytautas Alantas, AMŽIAdvokatė dr. M. šveikuuskienė suliko alaa Į
kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teise , NAS LIETUVIS, 1 dalis, 412

reikalais. Tie klausimai turi būti bendr psl., kaina minkštais virše
O, tai jau seni laikai, ir kaikas sunkiai beitikima. Po
liais $4.50, kietais — $5.00.
informacinio pobūdžio. Klausimus ir t
ilgos tylos ir nežinios metų pradėjo pamažu aiškėti, kad
To paties romano II dalis,
sakymas spausdinsime šiame skyriuj*
ne visi išvalyti Sibiran. Nedrąsūs, labai jau santūrūs laiš
114 psl., karna minkštais
Laiške reikia paūmėti, kad esate Keleivi
keliai ateidavo ir nueidavo. Ir siuntinėliai, ir vis didesni
viršeliais $6.00, kietais —
■kaitytojas.
ir imatresni, apsikeikiant, apsirūgojant dėl nežmoniško
56.50.
Motina i šeimos gyvenimą Įnešė šilimą ir giedrą, kuri
plėšikavimo. Bet kągi tu darysi, kai reikia artimiesiems
Klausimus prašome siusti tiesios $>■»«
Vytautas Alantas, ŠVEN
veikė ne tik mus, vaikus. Nesąmoningai jos pasiilgdavau
padėti?
TARAGIS, istorinis roma
Martynas susisiekė su broliene, dabar jau tapusia mažas mokyklon išvažiuodamas ir vėl ją pajusdavau na
Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai Law.
nas, I dalis. 405 psl., kaina
Boston Five Building
tikra našle. Kaip gyvuojanti? Gyvuojanti ir tiek. nors ir mo grįžęs.
minkštais viršeliais $5.00.
Prof. S. Kairys
1895 Centre Street
J. Kralikauskas, VAIŠ
išvaryta iš gimtųjų namų. Kol gyva, nepalysi savo valia
VILKAS, premijuotas ro
W. Roxbury, Mass. 02132
Ar via žmonių kalboje žodis, meilesnis, saldesnis,
po velėna. Vaikas jau seniai išaugęs į vyrus. Atpylęs armi
manas,
234 psl.. kaina $4.50
joje, išėjęs mokyklas. Kas be ko. kad vedęs ir augina porą ir brangesnis už žodį ”motina“? Jame yra sudėta;
Brėkšmės našta, romanas,
jauniklių. Tad visų savi rūpesčiai, savo bėdos. Ačiū, lai-f visa ta meilė, kokia besutelpa žmoguje, visas tas užmirši-! Klausimas
i
Atsakymas
parašė
Jurgis Gliaudą, 384
mas savęs dėl kitų. koks tik yra žmogaus pakeliamas.
komės neblogai.
Jau nuo 1959 metų aš dirDėl ligonio pensijos (dis- psl.. kaina $6.00.
Marija Pečkauskaitė
Kaip jau nenusiųsi? Aprengė brolienę nuo galvos
Pranas Naujokaitis, PA
{ bu chemikalų fabrike. Dir- ability benefits): jei bus priMotina, man saulė Tavo veidą mena.
iki kojų. Paskui jau tik skarelių, tik skarelių pageidavo.
SISĖJAU
ŽALIĄ RŪTĄ,
Vargo raukšlės šviečia, kaip žvaigždžių keliai, • bu dažniausiai su dažais, pažinta, kad Tamsta dėl li- 232 psl., kaina $4.00.
Brolėno šeimyna jau kitas skirsnis. Jaunai moteriškei pri
Prie kai kurių darbų dėvime gos nebegali dirbti. Tamsta
Visą šitą žemės klaidų kelią mano
tiktų tas ir tas, priaugantiems vaikams galybė būtinų reikJurgis Gliaudą, BRĖKŠ
kaukes, prie kitų — apsiei- gausi pensijos maksimumą,
Tegu
švies
man
Tavo
veido
spinduliai.
menėlių. Kaip jie apsieis be laikrodėlių, be foto aparatų,
name be kaukių. Pro tas t. y. tokią pat sumą. kurią MĖS NAŠTA, 384 psl., kai-Bernardas
Brazdžionis
kai kiti gauna iš savo tetų ir dėdžių? Brolėnas laikėsi kuk
kaukes žymiai sunkiau kvė- gautum, išeidamas į pensiją, na $6.00.
Namas geroj gatvėj, ro»
Ak.
tai
ji,
ta
mūs
kuklioji
motinėlė
—
liai, nekaulijo skalbimo mašinos, nei šaldytuvo, anei au
puoti, todėl kartais ir prie sulaukęs 65 metu amžiaus.
manas, parašė Jurgis Jan
Visad tau ištikima klaidžiuos takuos.
tomobilio, vis pabrėždamas, jog turis gerą tarnybą ir vis- Į
-tų darbų, prie kurių iš mūsų
kus,
kaina $4.00.
Dėl tavęs jai šimtąkart jau širdį gėlė,
ko jiems užtenka per akis.
reikalaujama dėvėti kaukes,
Tokiu atveju Tamstoj
Birutė Kemėžaitė, SU
mes apsieiname be ju.
, vaikai, kurie yra jaunesni
Bet ji vėl ir vėl saive tau paaukos.
Tik džiaugtis reikia, kad užtenka. Vienok Martynui į
DIEV!
AŠ IŠEINU..., 294
i
*
‘ negu 22 metų amžiaus ir stuP. Orintaitė
atsibodo nuolatiniai kvietimai. Parvažiuok, dėde. kodėl j
’ Prieš pusmetį pradėjau dijuoja, taippogi gaus atitin- psl., kaina $4.50.
Tu eitumei manęs ieškot per tamsią girią,
neapsilankai, mielas dėdule? Užtikrinu — nesigailėsi. Ir j
NUŽUDY
kosėti ir spjaudyti krauju.! karną sumą pašalpos (fami- MINDAUGO
I ežerą išverkusi akis lig ryto,
taip, ir panašiai kiekviename laiške. Kad kur sudegtum. j
MAS. Juozo Kralikavsko
Išsigandau ir tuojau nubė-į ly benefits).
Surastum kelią, kur keliauja vėlė mirus.
Aiškinkis ir teisinkis, lyg būtum prasikaltęs. Jis gi aiškiai j
premijuotas romanas, 246
gau pas fabriko daktarą. Tas
Ir vystantis erškėtis tavo širdies lašais atgytų.
išdėstė, kad nenori prasitrinti vien Vilniuje, o parvažiuoti j
psl. kaina $3.
mane tuoj pat nusiuntė Į Ii^«1 galimos Workmen s
Z. Gavelis
kaip žmogus i savo kraštą.
Aloyzas
Baronas: LIEP
goninę, kurioje buvau nuo- > Compensation pašalpos: PaVisa žemę — žaliąją, auksinę —
Aha. Kuriam laikui viskas nutilo. Bet tik kuriam lai- i
dugniai ištirtas. Pradžioje Har^au nue’^ Pas vietinį TAI IR BEDUGNĖS, pre
Noris tau po kojomis sudėti.
kui. Štai ši pavasari jis gauna džiaugsmingą laišką. Bran- j
daktarai manė. kad aš turiu advokatą,
pageidaujamai mijuotas romanas, 279 psl.,
J.
Degutytė
gus dėduli, ruoškis kelionei, kraukis lagaminus, negaiš-’
džiovą, bet po visų tyrimų pastok}, kuris specializuoja-jka^na
man
buvo pranešta, kad aš, s*
sr^y» J1S surinks rei-j D. Nendrė. AIDAS TARP
damas tvarkyk popierius. Turėsi kelionę savo stiliaus, pa-1
Mamyte mano, mano brangioji,
sermi tokia li(ra, kurios nie-' kalinga informaciją ir taria į DANGORAIŽIU, romanas,
Ilgesio laumės mane bučiuoja...
gal visus pageidavimus ir norus. Ir seka paaiškinimai. Jis j
kuomet
nebuvau girdėjęs— galės Tamstai pasakyti, ar; 36a psl.. kaina $5.
pasiekęs aukšto posto, kokio ‘jis, mandagiai tariant, ir nežemę klajojęs — jūrą godoju,
”emphysema“ Kosulys ne-! ^'ra pagrindo ir vilties gauti' Pragaro vyresnysis, presitikėjęs. Vykdomojo komiteto pirmininkas ar sekretorius •
Tave. Mamyte, saule myluoju.
praė’jo, dažnai man skauda toki3 kompensaciją.
į mijuotas romanas, parašė
J. Tysliava
dabar jis. Nu kągi. žmogau. Volga stovi prie durų. Su tąja i
krūtinę. Daktarai man sakoj Žinoma, svarbiausias rei-į Vytautas Volertas, 273 psl.,
pačia Volga dėdė bus parsivežtas iš Vilniaus, ir paskui,
Tai aš visada tau mažutė.
kad aš galiu dirbti kitus dar- ' kalas kūty įrodyti, kad yra . karna $5.00.
aida, visais keliais ir keleliais. Dabar jo žodis ypatingai
Geresnė aš tau už visus.
bus, bet su dažais pataria mediciniškai įrodomo pa-1 Alpis. romanas, autorius
Aš — tavo saulės kiškutis,
svarus.
man iokio reikalo neturėti. ' ^ndo toKiam ieškiniui is-Į Kazys Karpius, 227 psl., kaiTai matote, kokie pasiūlymai ir kokios vilionės. Ne- i
Aš — spindulėlis šviesus.
• kelti. Klausimas vra itin na $5.00.
Tu moki taip švelniai dainuoti.
bejauku spirtis ir atsikalbinėti. Žmona gi kirkina apsisuk-}
' Nuėjau pas “bosą“, irtas svarbus, ar galima, išanali-; Rezistencija,
romanas,
man pranešė, kad jis žino žavus dažus ir kitokias prie;
P.. Spabs, 429 psl.,
dama. Nesilaužyk. nesibrangink, juk visad norėjai, ma-į
Nubausti ir viską atleist.
’
apie
mano
ligą
ir
kad
jis
darbo
vartojamas
priemo•
kietais
viršeliais, kaina —
Pasakom tavo iškloti
nai, aš nežinau. Statei sąlygas, o dabar viskas pildosi. Tad i
: man duosiąs kitą darbą. Pri- nes- surasti ryšio tarp Tams- $6.00.
pirmyn! Ir dar pakartotinai pabrėžia, kad ji tai nevažiuos
Mano vaikystės keliai.
statė mane dirbti prie šlavi- tos ligos ir darbo sąlygų.
j
Violeta Palčinskaitė
namo kaip svetima. Ačiū, to nebus, apsieis ir be jos. O
į
mo.
Tai
kai
tik
pradedu
_
Tai
paprastai
yra
pirmas
j
---------------------------------'
Tu mano motinėle.
brolėnas giria dėdienę, džiūgauja. Atskleidžia ir savo pla
: šluoti, pradedu taip kosėti, žingsnis. Tamstos advoka-■
nus. Girdi, paskutiniais metais pasidaręs stačiai aistringas
Močiute sengalvėle,
į kad negaliu žado
atgauti, tas turės, susisiekti ir pasi-;lU UVI17011
medžiotojas, nors medžioti mėgęs ir anksčiau. Uh. koks
Gana pailsai, gana nuvargai,
t sakau bosui, kad negaliu to tarti su Tamstos daktaru —
nenusakomas malonumas pataikyti Į skriejant} kiški! Ji?
Kol mane užauginai!
• o arbo dirbti. Sako, tai ko specialistu ir pamatyti labo-j
Liaudį "s daina
esąs ir medžiotojų draugijos pirmininkas. Taip, taip. Nors
l nori. kad tave pasodinčiau ratorijos davinius, prieš nu-; Atsitiktinio kareivio užra
medžioklės sezonas tolokai, bet jau laikas ruoštis. Jam
Jei kuomet aš jūro je paskesčiau giliai,
i savininko kėdę, jo kabinę- tardamas, ar yra pagrindo; šaį j januškio atsiminimai
užimančiam aukštas pareigas, pritinka ir geras šautuvas
Aš žinau, kieno ašaros grimstų tyliai.
te, ir arbatos atneščiau?
tokiam ieškiniui iškelti. Nie- ^27 psl., kaina $2.00.
kas negalėtų Tamstai nasakuo dėdulė jau turėtų pasirūpinti. Šautuvas turi būti is
Tai motinos mano.
Stepono Strazdo eilėraš
Bandžiau vėl dirbti kitus kyti, neturėdamas tokiu čiai, 159 psl. kaina $2.50.
paniškas arba belgiškas, nes tai geriausi pasaulyje šautu
R. Kipplingas
vai. Su automatiniu gilzių išmetimu. Savaime aišku —
Murklys, apysaka vaikam,
Visą pasaulį padėk ant svarstyklių — mano motin? valymo darbus, bet atėjęs duomenų, ar yra pagrindo
namo
sukriau
į
lovą
ir
viWorkmen
’
s
Compensation
parašė Antanas Giedrius,
dvivamzdis ir trečiu vamzdžiu kulkoms. Šeimų ir briedži’ atsvers.
•ai
neturiu
jėgų
nei
darbui
bylai
iškelti.
130 psl.. kaina $1.80.
jau dabar esą apsčiai. Ir būtinai sidabrinė plokštelė, pri
Longfellow
dirbti,
nei
apie
namus
tvar}
g
e
j
e
šios
rū
ši
es
įstatymai
Juodojo pasaulio sukili
taikyta tinkamoje vietoje su išgraviruotu jo pilnu vardr
Motina, reikia išbučiuoti kiekvieną žemės pėdą. kuri?
kytis.
, nenumato mokėjimų už pra- mas, parašė Stasys Michel”ra palietusi tavo koja.
ir pavarde.
_
A . : rastą sveikatą, o tik už nu- -onas, 127 psl., kaina $2.00.
Heinrich Heine
Šautuvas, taigi, matote. Martynas vienoje ir kitoj*'
. ĘfV
meJy amžiaus, tai- gtota uždarbi, jeigu tas už- Tikra teisybė apie Sovietų
parduotuvėje lankėsi. Ne pirkti iš anksto, kur ten, tik ap
gi iki pensijos dar toli. Jei darbis buv0 -»nustotas‘. dėl Sąjungą (parašė J. Janušsižvalgyti. apsiuostyti kainas. Tų Įrankių kiek nori. su dzi
as n galėčiau pensiją gauti jjgOS a]ba sužeidimo, kuri? kis), 96 psl., kaina 50 centų.
da neversi, ir vienas už kitą Įmantresnių ir pakabesnm įanti. O ji nemananti nieko. Tik mananti, kad žmonėm: t-aip ligonis, tai maksimumą, ĮUrj "tiesioginio rvšio“ su
Kunigų celibatas, parašė
:ažin
ar
gaučiau.
Be
to.
vaid
a
,
bo
sąlvgornis.
'
jau tikrai atitinkančių augšto pareigonies skoni ir pagei
eikia padėti, kad jie alkani ir nuplyšę. Tai didelė tiesi
kun. Fox, 58 psl., kaina 25
<ai
eina
mokslus
ir
reikannt
centai.
davimus. Tarnautojas, matydamas dideli susidomėjimą r tuo pačiu nedidelė, nes visiems privaloma. Ji tačiau bu.
I
Ar buvo visuotinis tvanas,
paklausė, kokio ‘jis norėtų, gal jam būtų galima padėti4' >rasikaltusi sau, niekad nepaklausdama saviškių, ar jit ri pagalbos: žmona dirba,
bet
iš
jos
uždarbio
mes
gali

!
»4
nsl. kaina 25 centai.
Ką tik gaveme
Gero šautuvo, ir kokia jo kaina būtų? Geru šautuvu i’ otūs ir nebasi. Dėl šautuvo, tai ji mananti, kad čia link
me tik už maistą ir butą už-5
Žemaitės raštai karės me
kainos geros, jos, žinoma, nevienodos — klastingai ir. lyr ūsas, kui io mes palys sau neleidžiame.
■imokėti. Tos pensijos var- j Mūsų piaeities beieškant, tu, 126 psl., kaina 50 centų.
su pašaipėle pataikūniškam veide, aiškino pardavėjas
Martynas jautėsi, kaip šlapia mazgote gavęs pė ru ar užsektų daktarams ir
parašė Česlovas Gedgaudas.
Juozas Stalinas, 32 psl.,
Jeigu jūs norėtumėte ypatingai gero. rinktinio šautuvo
ėplas. Kaip jis nepagalvojo, kad taip neteisinga ir laba gvdvmuisf, o jau vaikams 357 psl., didelio formato,
kaina 25 centai.
mes galėtume ir toki parūpinti. Ir jis nekainuotu daugiai
ališka, kad ir ji turi giminių? Ji tik jam padėdavo suruoš ai tikrai negalėtum žmogus įrišta, kaina $15.00.
Žalgirio mūšis, parašė dr.
kaip trys tūkstančiai. O, prasmekit su tokiu. Martyna1 i dovanas, supakuoti ir pasiųsti. Ir nė žodžio daugiau. Ii nadėti. Jei turėčiau 65 meAbraomas ir sūnus, pre Daugirdaitė - Sruogienė, 24
numojo ranka. Jis jau pats pasirinks, koki pirkti. O neišsi irolėnui jis rašė. kad kelionei pasirengęs. Tik šautuvo ne- his. tai medieare bent už gy- mijuotas romanas, parašė psl.. kaina 50 centu.
suksi nepirkęs. Jis nė nebandė apskaičiuoti, kiek išleido >irksiąs. Ką jau ten, lietuviškus kiškius galima sėkmingai Ivma
Aloyzas Baronas, 206 psl.,
Socializmas ir religija, E.
«' * man sumokėtu.*
siuntiniams, tad tie keli šimtai daugiau ar mažiau. Neaiš nedžiūti ir vietinės gamybos šautuvais. Tai jau liuksusas
Vandervelde. 24 psl., kaina
Prašau man pasakyti, ar kaina $4.50,
Sunkiausiu keliu, roma 10 centu.
aš negalėčiau kartais gauti
ku tik, kaip su nusiuntimu? Gal jis galėtų patsai nuvežti kurio mes patys sau neleidžiame.
nas.
parašė Jurgis Gliaudą.
Demokratinio socializmo
Martynas Žalys, jau galutinai pasiruošęs, tik stverk kompensacijos iš savo fab
bet ai- Įleis, nes juk tai žudymo priemonė vistiek? Marty
nas Žalys vaikščiojo ir šnirpštė, nenuduodamas ir ir ne ’agaminus, atsibučiuok su žmona ir į stotį, skaitė brolėno riko už suardytą sveikatą? 251 psl., kiet' viršeliai, kai- pradai, (S Kairio įvadas),
64 psl.. kaina 50 c.mtu.
laiškelį. Jis nesikreipė kaip įprasta: — brangus, mielas, Juk aš esu dar palyginamai na $5.00
slėpdamas. kad jam ne prie širdies tokie rūpesčiai.
Trys ir viena, Janinos Na-1
Socialdemokratija ir koŽmona nerodė jokio susidomėjimo, lyg ‘ji nepriklau gerbiamas dėde. o stačiai — jūs nepageidaujamas. Dėl vis nesenas žmogus, o sveikatą
praradau tame fabrike. Bū- t'ūnės atsiminimai apie rašy.'monizmas (K. Kauskio), 47
sytų šiai planetai. Tikrovėje taip nebuvo. Martynas jautė ko pasitikrinkite tarybinėje atstovybėje Washingtone. Ir
siu dėkingas už atsakymą. tojus G. Petkevičiūtę. Bali psl., kaina 25 centai
nugaroje, tarp pečiomenčių, jos žvilgsni, tarsi gaubto stik apačioje mažas priedelis: — savo kiškius sumedžioti mes Į
Sruogą, Jurgi Savickį i: JuoAtskirai sudėtus, ju kaina
Ligonis
lo pagalba sukoncentruota saulės spindulį, kuriantį ir pra-| galime ir be jūsų buržuazinių išmislų.
zą Švaistą, 171 psl.. kaina $11.40. bet visos kartu parduriantį kiaurai. Nebeišsikęsdamas paklausė, ką ji ma-|
(Pabaiga)
Ne\v Yorko valstija.
$3.00.
duodamos už $2.

i
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Vietinės žinios

Aukojo krepšininkams

Pasaulis aplink mus

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

j So. Bostono Lietuvių Pil. TAI TIKI, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
i d-jos krepšininkų komandos
STEPONAS KAIRYS
(kelionei i žaidynes Detroite

REIKALINGAS IR NELIEČIAMAS

' aukojo:
Viename užsienio lietus.iu laikraštyje, tur būt, prieš! T oi i -i e-,, v: porą metų buvau užtikęs labai patriotišką aiškinimą, ko kailis. $20, Y. Noreika $5, i
Tokio
renginio
dar
nebuvo
dėl bolševikai Lietuvoje nesunaikino dailininko Antano J. Bakšys ir S. Kackevičius!
IR JAI NUOSTOLINGI
Žmaidzinavieiaus.
leido jam ir toliau piešti, net gražią at po $1.
buvę
METAI
siminimų knygą parašyti, statė jo kandidatūrą i aukšt.
i šiem.- nuoširdus ačiū.
tarybą,
o
išstatę
išrinkdavo,
laikraščiuose
įvairiomis
pro

So. Bostono Lietuvių PiPiaeitą šeštadienį, geguKrepšininkų klubas
lieėių d-jos valdyba išdalino žės 5 d., pirmą kartą Bosto- gomis jį aukštindavo, geru žodžiu paminėdami, net suteikt
nariams 1972 m. apyskaitą, ne buvo jaunųjų pabaltiečių jam nusipelniusio meno veikėjo ir liaudies dailininko var
PARENGIMU
kurią visuotinis susirinkimas talentų konkursinis koncer-dus,
__ *______
________ tesulaukdami tiesioginio pasitarpakėlė į profesorius,
KALENDORIUS
tvirtins gegužės 17 d. susi- tas, kurį rengė
Anglijos! navjmo tik gal tokiais paveikslų pavadinimais, kaip "Miš
__
PoboltioAiu
Hi-ancnia
Tnlfm
.
.
.
.
....
1
..
.
.
.
.
Pabaltiečių di augi ja. Tokio į j.ag vaĮstybep‘ ar ”gienas .valstybei“. Anas garbusis aišrinkime.
G egužės 12-13 dienomi •
: ien£ini<3 t'ia).?l..n~ u\° u”į kintojas padarė lengva išvada: Žmuidzinavičius nesupu TautinėsS-ges namuose bus,
Apyskaita rodo, kad per- vę. todėl didžioji So. Bosto1 . ,
'
........................ ,
•
1
•
,
„k
t
j
J
vo
Sibire,
kaip
daugelis
kitu,
panašiu
i ji. nes jo
ai pajamų buvo net $16,000 no Lietuvių Piliečių d-jos!.
, 1
&
J žentas yra dail. Komo Viesulo kūrinių!
paroda, kurią rengia Skau-j
autriau kaip
kain 1971
1971 metais,
metais, salė buvo pilnutėlė rinktinės komunistas.
daugiau
Jo žentas nėra komunistas, tai nesunku įsitikinti, rei čiu Židinys.
bet vis dėlto apyskaita su- lietuvių, latvių ir estų publi* * *
vesta su $1,509 nuostolio kos. Lietuvių buvo daugiau- kia tik atsiversti atitinkamą „Mažosios lietuviškosios tary
Gegužės 13 d. kun. A.
binės enciklopedijos“ puslapį, ir ne iš jo malonės uošvi?
(centai atmetami).
i šia
Aontauto 25 metų kunigys-

AUDRIUII oiu

company

130 Safford Street

Wollaston, Mass.
Tel. 472-2086

0.170

Apšildymo įrengimai & APTARNAVIMAI
Aliejaus kuras
Aliejaus degikliai
Krosnys ir garo katilai
Vandens šildytuvai
Elektros tinklo įrengimas

Varžėsi 5 jauni meninin-! su^auk^ senatvės Lietuvoje. Dail. A. Žmuidzinavičių nuo ės sukakties minėjimas:]
Viso labo pajamų buvo <aj. 3
j jajnjnįn. J Sibiro išgelbėjo Sniečkus, turėdamas galvoje išeiviją, štai.
l vai. mišios šv. Petro baž-j
$176,130. Iš tos sumos baro
p. j dainininkas. Iš jų 4! jūs vis lojate, sūdote ir persūdote dėl persekiojimų irtrė- nyeioje, o 5:30 vai. pokylis;
pajamų buvo $149.913, už-j brvo lietučiai ir 1 estas.
'mimų, o. žiūrėkite, net Žmuidzinavičiui nė plaukas nuc So. Bostono Lietuvių Pilie-'
Dorchester — So. Boston — So. Shore
kandinės — $4.733, nuomosi jų sugebėjimus vertino; galvos nenukrito. Jis gi buvo didžiulis Šaulių sąjungos vei- čių d-jos salėje.
už sales — $5,058. narių! tikrai pajėgi komisija, nes j kėjas ir t.t., o mes jį aukštiname, gerbiame, branginame,
mokesčio — 2,293. laidotu-j ją sudarė 3 profesoriai (E. .tiesiog mvlime.
Gegužės 20 d. Stepono
vių ...
užkandžių — $4.466, į Kalam,, V. Marijošius,
v
- I.- Pil-Į
- - .
Tokią teoriją neseniai man išaiškino žmogus iš Lie Dariaus posto salėje Sanda
renginių pajamų — $1.648, J la) ir viena žinoma pianistė; tuvos. ir ne koks apkiautėlis, bet nusimanas reikaluose, ros moterų banketas našliu
$ Dažau ir Taisau II
biliardo - $1,721 ir t.t
į dr K. Gutbergs.
[ ir aš tokiu aiškinimu tikiu.
DKAl DIMO ACE.NTCRA
karalienei pagerbti.
Parduotų prekių kaina
•
•
Į
Atlieka įvairių rūšių .
Pnmoji
•
glįyO 1
A. Žmuidzinavičių ir jo likimą prisiminiau, kai nese
esamus iš lauko ir viduje.
$69,091. Atėmę tą sumą iš
draudimus
Updau popierius ir taisau
Gegužės 20 d. So. Bostono
I
visų pajamų sumos, gausim, ($100)ai^-U1Erikui * Veskiūi niai Paskaičiau laikraštyje pasikalbėjimą su Rytų Berlyne i Lietuviu Piliečių draugijos
ką pataisyti reikia.
Kreiptis senu adresu:
t
Ln,
gyvenančiu vokiečiu rašvtoju Stefan Heym.
TTT ,
... T
Naudoju tik geriausi*
į
kad brutto pelno buvo $ (estas),
abu pianistai, irtreJ. .. ,
r ,
..... . »III aukšto saleje Jono Vanamedžiagą.
TūvafAi Vah
... šauliu
.
107,039. (1971 m. jo buvo ėinši
ii BRON’S KONTRIM
cioji (doU) — Juiatei
veb.Sekdami laikrasc-iuose ir žinodami, kas atsitiko ,.11 J Taičio
kuopos rengiaJONAS STARINSKAS
598 Broadvvay
$96.906).
laitytei-Lichtfieldienei, sop- atsitinka su rusų rašytojais, kurių rastai namie nespausdi-. mas VHniaį,s universiteto
220 Savin Hill Avė.
So. Boston. Mass. 02127
ranui.
narni ir kurie oficialiai ar neoficialiai atiduoda juos užsie- ; too metll sukakties minėjiDorchester, Masa.
Tel. A N 8-1761
Išlaidų viso labo buvo
T ek CO 5-5854
Po koncerto buvo vaišės ir nio leidykloms, Stefano Heymo likimu galime lygiai taip ■ maSe
$108.549. Iš jų didžiausia šokiai, kuriems grojo geras pat stebėtis, kaip ir savojo tautiečio Žmuidzinavičiaus.:
* •
suma išleista tarnautojų al latvių orkestras.
dar net labiau. Žmuidzinavičius su užsieniais sovietiniais > Rugpjūčio 12 d. Romuvos’
goms — $39,872. Antroje
Vakaras buvo tikrai iš- laikais neturėjo jokių reikalų. Heymas rašo romanus, Pytų į Parke Brockton e Minkų ra-‘
vietoje yra mokesčiai — S skirtinai geros nuotaikos. Vokieti ios leidvklos iu nesoausdina. iis siunčia iuos i Va-i dijo gegužinė.
i
23.038. Orkestrui sumokėta
$8,200, laidotuvėms — 2.
čAVAITRAšT I S
616, atlyginimo valdybai—
$2,445, aukų — $2,328 ir kt.
i geria škotišką viskę ir prancūzišką, ne sovietinį, konjaką,. Piliečių d-jos auditorijoje'
Pernai visos išlaidos bu
» r.es honoraras suplaukia, pinigėlio yra. tai kodėl gi nega Lietuvių Bendruomenės Bos-’
Išvyksta, grižo
.....
>apynn
'”^i'nkės rengiamas
vo didesnės, negu užpernai,
lima ir pasivaišinti. Rytų Vokietijoje galioja
tokios pat]tono
minėjimastik dovanų duota $1,115 ma
Šį savaitgalį rašytojas taisyklės dėl knygų siuntimo išleisti į užsienius, kaip ir j
žiau ir $249 mažiau išleista Stasys Santvaras išvyksta į Sov. Sąjungoje, ir Hevmas buvo nubaustas 300 markių,• r0,Ke}
renginiams. Vien mokesčių Chicagą, kur dalyvaus buv. j^aj pįrmą kartą nusižengė prieš nustatytąją tvarką ir sveinformuoja skaitytojus aplr pasaulinius ir lietmiškuosius
sumokėta net $7.297 dau ižymios Lietuvos operos so- ĮUr išleido romaną apie Ferdinandą Lasalį. Bet Heymo
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir :t! . ii ii pasisako
giau. algų išmokėta $3,600 listės Jadvygos Kutkuvienės
„GARSO BANGU“
apie visus mūsų visuomeninius bei ku!i.trinius i in tįsi mus.
įaU(Įa nepamokė — jis ir toliau praktikuoja tą pačią j
Jame rasite įdomių skaitytojų laiški! skvri s. kuriame taukia
daugiau. įvairiems pataisy nagei įme jos amžiaus su- ięOntraban<|inę tvarka niekas jo daugiau nebe'judina. ir ■
PROGRAMA
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
mams $3.626 daugiau.
kakties protra ir kalbės apie ..
„
.
......
i
«v<rhi.-i problema.
jis
nevaržomai
naudojasi
užsienio
valiuta
ir
gauna
leidi-]
ra
jj;
o
programa transJeigu išlaidos taip didės sios menininkes kūrybini ke . mus pavažiuoti į vadinamąjį buržuazinį pasauli.
r NEPRIKLAUSOMA LIE n A“ vm dinamiška.-, mūsų Iš
' Iiuojama penktadieniais iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėja, vi
ir šiais metais, tai valdybai, Iš
Tiesa, Heymas sakosi: aš gi esu socialistas ir lojalus j stoties WBUR 90.9 FM
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir u.roa už
tenka rimtai pagalvoti, kas j Elena Vasvliūnienė iš-:
nepriklausomą Lietuva.
tai,
Taip pat
nuo 8:00 iki 8:30 vai. i
uaivu,
daryti, kad ii
ir p<aj<xiiiuo
pajamos Lieti
dar krenda *i San Francisco sa- 1 _pilietis, ir TT
. - tur būt. teisybė.
, , teisybė, kad
.. jis
. 1 banga
.
labiau padidėtų, kad apy- vo sūnaus dr. Vytenio aplan- bėgo nuo Hitleno ir pro Prahą buvo atsidūręs Amerikoje, vakaro
Metinė prenumerata JAV-se
$8.00
skaitą būtu galima suvesti kvti- kuris Berkeley univer- Jam gal šiek tiek Į nuopelnus įskaitoma, kad tuojau po į n gegužės—Radijo 1936
Adresas:
su pelnu. Paėmęs draugijos, si.tete laikinai dirba moksli- karo Vokietijoje jis atsisakė amerikiečių armijos laikraš-,m.:žinios. komentarai irmu-' 7722 George Street. I^SalIe-Monlreni. 69*! O-o he,- t AN ADA
1950-1972 metų apyskaitas, Į ni flarb3- Vasara jis gi’įšį|čiui rašyti antibolševikinius vedamuosius. Ir apsigyveno t zika.
radau, kad visą laiką, iŠsky-! ^TT. kur nuolat dirba.
jjg pagaliau Rytų Vokietijoje, o tai irgi galėtų būti įskai-j
us 1972
m.
sn-i Irena
ir . Česlovas
MickūVokietirus
1972
m., anvskaitos
apyskaitos su-i
-------------------------. .
.
.
tyta įi nuopelnus ir verta Ulbrechto įpėdinio tos Vokieti-į
su
pelnu
nuo
$5,114
į
"
ai
11
.
Ęcgina
ir
Mstislavas
j
og
va(
j
o
Honeckerio
atpildo
svetimos
valiutos
kiekiais.!
l
vestos
SUSIVIENIJIMAS
(1961 m
n.) iki $21.870 (1970; e e,,ai ^lzo 1S ^panijos, žodžiu, jo niekas nejudina, ir tai vis dėlto nuostabu, ne-j IšNl’CMOJAMAS l’.l TAS !
'
į ten paatostogavę.
paisant visų nuopelnų, šiaip tyliai laikydamasis, retkar
LIETUVIU
Nuo š. m. birželio 1 d. Dorčiais
jis
vistiek
prasižioja
kokį
kritišką
žodį
pratarti
pasi

Draugija peniai iš atsar
F. Zaleską pasveikino
chestery išnuomojamas 5 kam-'
gos lėšų įrengė patalpas už
kalbėjimuose su vakariečių laikraštininkais.
AMERIKOJE
bariu butas antrame aukšte su
Massachusetts senatas
kandinei, kurios atsiėjo aJo romanai taip pat būna alegoriški — visada gali apšildymu ir \isais patogumais, i
SLA—jau 80 met| tarnauja lietuvių visuor. erei ir išmokė
pie $30.000. todėl jos banke
išvesti
juose
paralelę
su
šiomis
dienomis,
su
komunistinio
Tik
senesnio
amžiaus
žmonėms.
Feliksas Zaleskas savo
jo daugiau kaip SEPT INIS MiLIONVS dolerių
turėta suma gerokai suma
Skambinti tel.: 288-1168.
pasaulio linkmėmis, su stalinizmo baisybėmis. Dabar jau
amžiaus
80
metų
sukakties
nariams.
žėjo. bet vis dėlto metų pa
(20)
išleistas ir į anglų kalbą išverstas jo romanas biblijinę teproga
gavo
gražų
oficialų
SIxA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizaciji —
baigoje bankuose ir kasoje
Mass. valstijos senato pa tema „Karaliaus Dovydo ataskaita“, kuris, be kita ko,
duoda gyvybės apdraudę ir figoje cuša'j? i, kuri yra
turėjo $16,109, prekių liko
sveikinimą,
kuris
yra
įrašy- baigiamas tokiu iš Izraelio ištremiamo Etano galvojimu:
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pei i. <> teikia
$12,006 vertės ir visas kil__
1
-i
•
tas
ir
1
senato
leidinį.
„Kai
mes
perbridome
Cedrono
upokšnį
ir
už
jo
įkopėme
Porchestery.
prie
greitojo
su

nojamas ir nekilnojamas .1
f
*
patarnavimus savitarpines pagalba
du.
į kalnagūbrį, aš sustojau paskutinį kartą pasižiūrėti į Do sisiekimo linijų, išnuomojamas
turtas knygose vertinamas
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse n k, no doierią
vydo miestą. Ir pamačiau jį nusitiesusį ten per kalvas, ir 2-jy kambariu ir virtuvės butas
$281,282.
;—
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir san-n. Kiekvienas
man kilo noras prakeikti jį; bet aš negalėjau tai padaryti, vienam asmeniui. Teirautis po
Per 1972 m. mirė 24 na
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reiku-^ogiausias
Galiu patarnauti svetimos nes ryto šviesoje virš Jeruzalės gaubsojo didingoji Vieš 5 vai. popiet telefonu 136-4629.
riai (1971 m. — 25, 1970—
apdraudes nuo $100.00 iki $10.00G.OC.
(22)
39).
pagalbos reikalingai mote paties puošnybė“.
SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąja Apdrr.udą — En
Draugija turi narių dau
Taip, gal ir Rytų Vokietiją būtų galima prakeikti,
dovrment Insurance, kad jaunuolis įjauių pinigus
giau nei 1.000.
I riai. Galiu ir gyventi kartu. bet Heymui ji yra Jeruzalė, ir jis pats yra pasaulinio garso
RADIJU programa
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
J. V. Rašvti Keleivio adresu.
žmogus, ir dėl to jam atleidžiama, nes tokie žmonės reika
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai p.ydą TF.RM
Seniausia Lietuvių Kaėiji
lingi, kaip stalinizmo niokojamai Lietuvai reikalingas bu
apdraudę: už $1,000.00 apdraudes tik $3.00 mokes
tTograma Naujoj Anglijo.
vo Žmuidzinavičius.
čio metams.
stoties WLYN, 1360 Ja
S. Baltaragis
lociklų ir iš stoties EM
ŠIA—AKCIDENTALff APDRAVDa naudinga visokio
*♦•*♦♦♦>1101.7 mc.» veikia sekmactie
amžiaus asmenims, rekomenduojama
lietuviškų
1
►
į
niais
nuo
1
iki
1
:30
vai.
die
klubų ir draugijų nariams. U? Jl.Ono.OO akcidentaMrs. L O N) G
►
ną.
Perduodama:
Vėliausiu
lės apdraudos mokestis $2 00 į metus
spėjėja ir patarėja visais klausimais
Velykų, mokslo metų baigimo bei kitomis progomis, geriausia
pasaulinių
žinių
santrauka
dovana yra knyga, nes ji ilgiau išliks už bet kurią kitą dovaną.’!
SLA
—
kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Knup-Kitės
(Spiritual Reader and Adviser)
r komentarai, muzika, da?
* kuopų veikėjus, ir žie plačiau paaiškins apie
Priima nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLA
ios ir Magdutės pasaka.
Susivienijimo darbus.
221 W. Central Street, Rt. 1.35
Biznio reikalais kreiptis i
teikia daug lengvatų perkant leidyklos išleistus leidinius, išskiriant t
Gausite spausdintas informacijas
jeigu
W. Nalick, Massachusetts, 01760
Baltic Florists gėlių ir dova !
Encyelopedia Lituanica. Išnaudokite šią retai pasitaikančią progą.
parašysite:
Telefonas: 655-4576
nų krautuvę, 502 F. Broad ;
Teirautis:
I►
Nepraleiskite progos pasimatyti su šia talentinga
Lithuanian Alliance of Amertra
way, So. Bostone. Telefo
LIETI A IĮ ENCIKLOPEDIJA
it
patarėja!
807 West 30th Street. Ne m nrk. N Y. 10001
nas AN 8-0489. Ten gaun> i
.395 W. Broaduay, P.O. Box 95. So. Boston, Mass. 02127, L’SA ►
t
mas ir Keleivi*.
’
i
Telefonai: darbo metu (617* 268;7730, vakarai* (617 ) 282-2759 E
««a

•

Nepriklausoma

LIETUV

SLA

J

25-50% NUOLAIDA!

Puslapis aštuntai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 19.1973 m. gegužės 8 d.

ww##H#*##mM*MM#H#w*»***w#*#««******#***********/ [ Adv. dr. M. Šveikauskienė*, nupirko dideli motery gro Nieko negirdėti, kas daroma '

Vietines žinios
ROMO VIESULO KŪRINIŲ

žio saloną.

ofiso naujas adresas

Bostone S. Rackevičius
Nuo gegužės mėn. 1 die-i buvo nuolatinis visų gerų ‘ Kalantos susideginimo me- ’
nos advokatė dr. Marija L.Į renginių lankytojas, uoliai ynes, gGgUžes 14-21 dienas!
Šveikauskienė persikėlė į Į dalyvavo Balfo ir So. Kosto’
naujas patalpas (netoli ”se-ino Lietuvių Piliečių d-jos ( skelbdamas Kalantos savai-

Parodą galima lankyti šeštadienį nuo 4 vai. popiet ir
sekmadienį nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. popiet.
Visus maloniai kviečiame atsilankyti.
Skaučių Židinys

Senas parvirsta ir negir

tas.

Tel. SW 82868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worceatery, kuri siunčia
siuntinius tiesiog ii YVorcesterio į Lietuvą ir kitas Rusi i
jos valdomas sritis- Čia kai- j
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžin>ngai.
Siuntiniai aueina greitai ii
tvarkingai.

galima gauti įvairiau
šių. importuotų ir vietinės
gamybos medžiagų ir kitų
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
labai žemomis kūmomis.

flar:aiakaa >. J. ALEKNA
62b EAST 8K0APWAT
SOL I H BOSTON, MASS.
IELEEONAS AN
neniMtiitn Alcore i hž
Bopieroa Sienoms
Stiklai Langams
Visokis reikmenys narna
Reikmenys phiMberiama
Visokie trster.ies daiktai

COLDEN
PIATTER

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

R.rts 1 Ser«!-e

Įskaitant ir kasmetinį alyvos
degiklio (burner) remontą.

H.

7 7 3-4 9 4 9

NUO 3 V AL FOPIET IKI 10 VAL. VAKARO

S O.

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— VOKIŠKAS ALUS

— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS

— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais

Alyvos degikliai
Šiltas vanduo

FORTŪNA FUEL C0.

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

L

470 ADAMS ST., QUINCY
(Tuoj už Hollow)
40 metų patirtis vis geriau jums patarnuuti

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

Real Estate & Insurance
321 Country Club Rd.

49 Church Street
E. M ii ton, Mase.

> Newton Centre. Mass. 02159 •

Atlieku visus pataisymo, ramoato ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki
landų vakaro.

Tel. 332-2645

9 va

I

Telefonas: 698-8675

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo-. 9 vai ryto iki 5 vai. vak
Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY
South Boston, Mass

soososooosooonoooesoooooj

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuviškų vaistinę.
Sav. Emaouei L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

Lietuvių Radijo *
Valanda

-**ee#**eee**e***ee**e*eee#*##e*e**’

TEL. AN 8-2124
i

/>r. Amelia E. Rodd;

1►

(RUDOKIUTĖ)
OPTOM ETR1ST1
Valandos:

::

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

Laisves Varpas

I

Te-eionas: AN 8-2805

br. Jos. J. bonovan
{Dr. J, Pašakarnio

Sekmadieniais 11-12 vaL
AM 1,430 KC

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worce*ter, Mas*. 01604
Tet. 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vielinės garny ims medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinęs 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
173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
SOUTH BOSTON, MASS.
i*eeee*eee**#e*e#***eee**##eee##*e<ė*e#ee#e**#************e**e*eeeeeeee#*ee»#****e##ee»eeei «*•*****#*«* Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Scbyrinski
Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro
Trečiad.eniais—uždara
445 BR0ADWAY

South Boston Savings Bank
ALFRED W.

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

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

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

medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė ParcelService,'Inc.

už nemažesnius kaip $1.000 dvieju

metu įspėjimo indėlius moka
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda

Krosnies'aptarnavimas
Automatinis jpilimas
Patogios mokčjimo^sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

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

6.27% pelno)

Trans-AtlanticTradingCo

už visus kitus indėlius moka

(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Nuo įdė jimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas

Darbo valandos:

Bankas veikia 109-tuosius metus.

Skambinkite

Kasdien

šeštadieniai*

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

268-4662;^

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus
kraštus
Pristatymas greitas ir
gara ntuotas
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių
certifikatus, automobilius,
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.
o šeštadieniais
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.
Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Tel. 268-0068

TRAVEL SERVICE, čia v i s ų 1 ė k t u v ų
bilietai (International and Domestic Air Tickets)
išrašomi belaukiant — be jokio
papildomo mokesčio.

Skambinkite 825-9090

□
□
□
□

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
siunčia betarpiškai

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC

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

740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122

So. Boston, Mass. 02127

TRAVEL INFORMATION

ĮSTAIGA

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir seksi.

641 E Broadvvay

AND

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

M & T OIL CO., Ine J

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

Trans-Atlantic Travel Service

ARCHIBALD; PREZIDENTAS

Telefonas AN 8-6020

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

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

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

A.J.NAMAKSV

Carpeater & BoIMer

BOSTON

ir

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
žmogau. - be ydc.
PI mc<TFl C

Peter Maksvytis

4 3 6-1 2 0 4

alyva

MALONUS PATARNAVIMAS

S H O R E

ARBA

Climatic

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

Už nosies ne tik jaučius
vedžioja.

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.

vorth of J
)TEC:

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

NAMŲ SAVININKAM

over*
$6OC

LIETUVIŠKI PIETOS

Stasys Rackevičius, dirbęs
Filine moterų grožio salo
ne, išvažiavo į Chicagą. kur
i jis lietuvių tirštai gyvenamoj
apylinkėj (2711 W 71st St.)

) «1

Knyga yra geriausiasžmogaiis draugas

B

per ištisus metus visiems kvalifikuotiems

Ti

rth—

j Chicagą

Elood Square
Hardivare Co.

WORCESTER. MASS.

Vedėja B. S vikiiena

PILNAS PATARNAVIMAS

»e*ee****e#**.eeee*e**e**eeee*eee*«

144 Milbury St.

Čia

VELTUI

j te. Tos dienos jau čia pat. j
S. Rackevičius yra geras' bet nieko negirdėti, ką tuo Į

Dailininko Romo Viesulo kūrinių paroda Bostone ati
daroma ši šeštadienį, gegužės 12 d. Tautines Sąjungos1 Šios patalpos yra tarp
dviejų bankų: Boston Five
namuose. 4S4 E. Fourth St., So. Boston.
Savings Bank ir New Eng
Dail. Romas Viesulas trejus, metus praleido Romoje. iami Merchants Bank. Tele
Pirmaisiais dvejais metais dėstė Temple universiteto Ty- fonas tas pats: 325-4250.
ier mano mokykloje Romoje. Paskutinius metus, laimėjęs
Praleista J. Vaičjurgio
Guggenheim stipendiją, skyrė grynai savo kūrybai. Žy
pavardė
mesnės jo darbų parodos Įvyko 1972 m. Romoje — „Metai
Romoje*“ — ir 1973 m. vasario mėn. Paryžiuje.
Keleivio nr. 15 paskelbtaPraeitą rudeni dailininkas grįžo į Philadelphi’ją. kur me inžinierių aukų Vasario
Temple universiteto Tylor meno mokykloje profesoriauja 16 d. proga sąraše per klai
dą praleista inž. Juozo Vaičir yra grafikos skyriaus vedėjas.
iurgio pavardė, kuris auko-'
jo $10.
Parodos atidaryme šeštadienį 8 vai. vak. kalbės pro
fesorius St. Goštautas.
S. Rackevičius išsikėlė

£XPRESS CORP.

DALIŲ TARNYBOS PLANAS DABA’t SIŪLOMAS

BOSTON FIVE BUILD1NG savo profesijos specialistas,'
.
1895 CENTRE STREET tad neabejojama, kad jam lel^a u ^ai° Altos skyi 1US
WEST ROXBURY,
ir Chicagoje gerai seksis.
ar LB apylinkė.
MASSACHUSETTS 02132

BOSTONE

SAVININKŲ

MŪSŲ ”G0LDEN PLATTEK ‘

PARODA nųjų“). Dabar jos ofiso ad veikloje.
resas yra:

COSMOS PARCELS

IEŠKOME NAMŲ

minėti J

Vilkas paragino

9__ 5

8—.2

393 We*t Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Telefonai: 268-8764

yra

virš $274,000,000
!

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

