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Sovietai savo kėslų

Libija nusavino Z4F Kviečia "pasveikint“

neatsisakė

rafmerijai

į Brežnevą

Libijos diktatorius Kad-: Baltic Appeal to ths UniJAV (laibo unijų AFLCIO sąjungos vadas Meany, dafi suvalstybino naftos ra-.ted Nations paskelbė atsikalbėdamas su V. Vokieti finerijrs. kurios priklausė; šaukimą, kuriame pabaltiejos televizijos atstovu, na- amerikietiu Bunker Hunt, čiai kviečiami šį šeštadieni,
Tiesiog norėtųsi tarti: Tai no sąskaitos n nuia>\ti nuo- rej^g ka(] jįs jr šiandien a-į Oil ii britų bendrovėms.
i birželio 23 d., 12 vai. rinktis

69-TIEJI METAI
Atskiro numerio kaina 20 centų

Brežnevas jau pradėjo
Amerikoje „šienapiūtę”
Valdžios jis sutiktas iškilmingai, o pavergtųjų tautų

J demonstruoti prie Jungtinių į atstovų — protesto demonstracijomis. Būsią aptarta ga
j Tautų — Dag Hammarsk-.
! ‘oi 4 Plaza, 47 St. ir 1 Avė., i na daug svarbių klausimų, bet nesudaryta sutarčių. Mano

SKIRTINGI VARDAI —

musų goriausiems
čiams.

lūkės-, vas nulenkusios įemunės » abejonės dar labiau padidėj New Yorke.
ma, kad Sovietų S-ga turės daugiau naudos, negu JAV.
VIENODI DARBAI
voratmkliuos
raselės apva-,
apva-; j0
vo^uimuuus įaseies
Brežnevo atsilankvmo
Iš
lietuvių atsišaukima
_ *I
lytės“, žvaigždė, suspindus v Vokietijoje.
-asirašč prel. J. Balkums.
Leonido Brežnevo vizitas
Štai aplink mus pražydęs; ašaroj ir akyse ar mirstanA Vakselis ir dr. J. K. Va-! .JAV-se jau prasidėjo, kaip
dar vienas žavus pavasaris.! čio atodūsis gilus“... Tai si-j L. Brežnevas, apsilankęs
’iūnas.
| sakoma, “geroje nuotaikoje
dar tikimės gaivintis pasi-i dabrinius rėmuos konden- v. Vokietijoje, galėjo paroTa
demonstracija
bus, įr su šviesiomis ateities viltinkančiu džiaugsmu, pla-| guotais žodžiais nutapytas dyti savo gerą valią_ pa“pasveikintas“ Sovietų Są timis“. Žinoma, tai Įprasti
nuojame sulaukti dar gied-į visas jo gimtosios žemės re- naikinti Berlvno ”gėdos šiejungos komunistų vadas Le niai amerikiečių spaudos
resnės ateities, nuveikti dar Į ginys :
na“, bet jis to nepadarė
onidas Brežnevas, kuris da žodžiai, kartojami didžiųjų
reikšmingesnius darbus, —
ias. pieva. v^s tebešaudo, kurie mėgina
bar svečiuojasi JAV-se.
Į politikų apsilankymo proga.
Laukas, Kelias
o mirties angelas plačiais
krvžius, ' prasiskverbti i \ akarus.
Tą diena 3 vai. popiet de- j o tikri rezultatai paaiškėja
žingsniais žengia netgi per
monstruoja ir detroitiečiai j tik vėliau,
Šilo juosta mėlvna,
•
šviesiausias mūsų žmonių • Debesėlių tankus ižas
I Maskva gerą valią teparoprie federalinio pastato.
galvas, brutaliai sutrypda i Ir graudi, graudi daina“.. į
taf^a' Lada ji gauna tai.
Brežnevas Į JAV-bes at
mas ir mūsų svajones, ir vii- j Jonas Aistis iki pabaigos i
no1^- Ji nuo savo kėslu
Penktadieni grizta skrido praeitą šeštadieni, ly
tis vis toli užbėgdamas į tikėjo laetuvos laisvės srižK! užvald-vti P^auli neatsisa
dimas Sovietų S-gos užsie
priext rytojaus, dienos. Ir(mu „ jo paties
.. Sovietai dabar vra sunj kė.
astronautai
nio reikalų ministro A. Gropaskui jį skubėdami, mes ras buv0 ta,ęi nuolat smeb! kini ekonominėj padėty, tad
myko ir kitų aukštų pareiAteinanti
penktadieni
’
š
jau nebesuspėjame net re-! kiantis žo,ynų
neJ joi ieško Vakaru pagalbos savo.
. . , ,
, ..
, gūnų. Jis tuoj su savo svita
gistruoti mirusiųjų..
Jejdves aooi atoi įjos Sk\ lab • kuvo nUo-abentas helikoptei tėvynės meile, sakės _ “ne-j ^ ankiutuo ginčiam ūkiui at■ U. K, V- - • pnZta ,O as?r°.nautal
riu j Camp David. kur ji te’ bent tik išplėštų su pačia šir- Matyti, kad nesušlubuotų j’uį
Len.pas.sov.ehnrs valstybes ku-i ne jau atliko ir žemes grizr j lefonu pasveikino prez. NixTikrai neįmanoma buvo dim‘
* ^olime; nis ginklavimasis.
I onas. tuo metu buvęs Kev
patikėki, kad praeitą trečia
Deja. poetas jau nebesu-! ,, .
. . , T.__ rėjas. baisiosios slaptosios poli- mo •ei.etmno.
OJOS c e k a s!e,Sejas. zodziaaų
Jie
erdvėje
bus
išbuvę;
Biscavne FIa Oficialus sudieni. birželio 13 d., ‘jau mi laukė tos palaimintos laisKa< m Drin.,yin
rė ir mūsų Įžymusis poętas von tėvynėn grįžimo valan-1',aa‘ra,,k « ” Europos. Ta- pr.paz.n^ u-fcf lieiuvu ir k,-1 net 28 dienas, taigi ilgiau. | „-kj^ ; ko ^.„^ienį.
Jonas Aleksandravičius-Ais- dos, ir mirtis išsivedė ii su ** J‘ ?a 5S ' eikalau‘‘ '>« tom., tautoms atsbk.rl, nuo Ru-, negu kuris nors iki šiol. jie; Pirmadieni prasidėjo ir oirtis. savo žodžiu nuspalvinęs kupina tėvynės meilės širdį-’ Eu,<’P^
'sudomint. . na sijus. bei pasiuntęs savo karimo! ten a’liko įvairius astrono- m;e jj Brežnevo - Nivono pakone ištisą mūsų literatūros rni ir aštriu išeivio sielvartu.
neutraliu kraštu kad. mene tiem nepriklausomais pa- muilus ir kitus tyrimus ir net j .-ikaibėiimai kurie su per
epocha.
išrašytu skruostuose.
•mome"tul a.teJu?' siskelhusiems kraštams užimti.! ..atisė savo laboratorija, ku- ! haukoiiis tesis ir kitomis L
’i buvo skridmant i erdvęj Brežnevo vizito dienomis.
Velionis paliko mums aJ butų tik vienas žingsnis uzkien apgadinta.
Nedaug tepasakytume, šia pie dešimts poezijos rinki ' viešpatauti visame kontinenJAV bių prezidentas Ni\onas
proga tik primindami, kad nių, kelias straipsnių kny-J e‘
Astronautams grižus, ten į Kokie klausimai šia pro- pirmadieni pradėjo 8 dienų pa
vyks kita pamaina.
velionis buvo gimęs 1904 m.
ea numatomi aptarti ar ko sitarimus su Sovietų Sąjungos
gas. prieš mirtį dar spėjo į j
x
liepos , 7,...................
d. Kampiškės dvakomunistų vadu Leonidu Brež
kie susitarimai padaryti?
. aplankyti kelias didesnes \ ArgetltinOS terorui
re. valstiečiu seimoie, neto: ,, i ••
j
, • ‘
nevu.
Nixonas "užšaldė
Kaip
iš
prez.
Nixono
sveiIi Kauno, kad mokėsi “Auš-į’ tė savo kurinius, o mes
”l?it
lin1"i
 Sumokėta S5 mil.
1kanas
1 •
ros“ gimnazijoj, Vytauto'
' kinimo kalbos galima spėti,
Didžiojo universitete, kad kėjome dar ilgų kūrybingų j Neseniai buvo rašyta, kad
svarbiausia
„
------—c rūpėsianti “taiPi
ez.
Nixonas
•
J
Fordo
bendrovė
už
pagrob■
.
uz?alde į ka“ ne tik tarp JAV ir So- pasikalbėjimo punktų, bet
tęsė humanitarinius moks
Siandien jis pats jau guli j ^a ?avo skyriaus Argentinoj
j60-cia, djenų visų prekių jų, vietu g.
be( jr
Iamaj labai žymią vieta užimsią ir
lus Grenoblio universitete.
, tarpe maisto irgazo ino. km- kitose
,io
ekonominio bendi adarbiaviPrancūzijoje, kur gavo dak Knsialiniame karste . ana-i vedeia teroristams sumokėpus
laimės
ir
anapus
skaus-Į
j
0
milioną.
nas,
bet
nesuvarze
algų.
nuo-j
mo reikalai. Kaip žinome,
taro laipsni, ir nuo 1946 m
gyveno ir darbavosi JAV-se’ m0 !r u”anaPus dienos ir: Per paskutinius metus Arnu< ii palūkanų.
f Būsiančios paliestos Indo- sovietai nori ko didižausios
Daug kas sako, kad Jai i jnjvos
Rytų ir JAV technologinės paramos
naKties .
i gentinoje buvo pagrobti net
Tikrasis Jonas Aistis buvo
ll^ v^uomenei ir Jo- j g didelių firmų vadovybių'
j padary ti reikėjo anksčiau.;: Europos saugumo proble- savo ūkiui išvvs‘vti. o JAV
ienas iškiliausiųjų nepri-j?.0 Aisčioju timiesiems tega-; nariai. Britų-amerikiečių taneleidžiant kainoms taip ? mos, ypač ginkluotų pajėgų biznieriai — ko daugiausia
aukštai pakilti.
( abipusio mažinimo reikalas sovietiniu žaliavų.
i bako bendrovė savo atstovai
klausomos Lietuvos išaugin- . . a
„ ...
tų lyriku. Įkvėpęs i savo šie- j užuojautos žodžius.
Per tuos 2 mėnesius admi- Rytų ir Vakarų bloke.
i išpirko už >1.8 mil., First Stalinus, dar žiauriau vykdęs
Bet Baltuiu Rūmu ir so
j National Bank of Boston su- kruviną ją Lenino programą, iš- nistraciįa pasiruoš noniai ir
įą visą gyvąjį mūsų žemės Chicagoįe pagerbė
vietu delegacijos atstovai iNors ginklavimosi maži spėia soauda. kad jau dabar
.
įmokėjo S750.000, o kitos žudęs milionus žmonių, net tūks-| griežtesnei kontrolei
peizažą, jos romantiškąjį
mėlynų tolių ilgesį, jos dai• bendrovės taip pat sudėjo tančius komunistų, užgrobęs ir į ___ ____ ______ __ _______
nimo ar apribojimo klausi- kažkokiu galutinu susitari
į mas bus vienas svarbiausiu mą pasirašymo gal ir nerei
nu liūdėsi, gelianti lietuvio
r>- - v n i
• i i ’ teroristams nemažas ”au- pavergęs Lietuva ir kelias kitas
buvusias
nepriklausomas
valstyAtsistatydino Italijos mi-;
širdies sielvartą ir laiko nei
.?"'Zell°
• 1*°'
kią laukti, nes šio vizito me
erdvės neužgesinama tėvv- mI £
>ui jose u\. i ga ( Manoma, kad per 1973 m. j bes.
į nistrų kabinetas, kuriam vatu būsią sutarti tik bendri
nes meile.
’
’ | "1eclU1 Alios pirmininku, ir jtokiais pagrobira'ais terOris-!
• dovavo Andreotti. Spėjama,
principai ir gairės, vedan
| Draugo redaktoriui Leonar-j tai
$5 mi| !
į kad naujas premjeras bus Nutraukė kreditus
čios i vėlesnes nutartis.
Jis savo posmuose nuolat <!»■ Simučiui pagerbtuves. j
i socicalistas Rūmo r.
buvęs
Žinoma, oficialūs ameri
į
bombardavimui
gailėjosi praeinančios ir ne- Jose jam buvo įteikta kun. • _
vidaus reikalų ministras.
kiečiu
valdžios sluogsniai ir
___ ___ ’vnumvroėAC'
?»>
sugiižtančios
jaunystės,
ir, J. Piunskio $500 premija,
Jau
8
savaitės
streikuoja
Senatas 67 balsais prieš tam tikra visuomenės dalis
ji nesugrąžinamai nuo jo nu- skirta iškiliausiam me^u vi-; Mirė feldmaršalas ManČilės
vario
kasyklų
darbi

15 nutarė nutraukti kreditus Brežnevą sutinka labai “šil
tojQ
suomemmnkoi L. Šimutis šteinas, vienas įžymiausiųjų
ninkai. Tai didelis akibrokš karo veiksmams Indokinijo tai“. bet sovietu pavergtųjų
tokią premiją gavo pirmasis.! Vokietijos karo vadų, pa-i
tas valdžiai, kuri save laiko je. Panašų nutarimą .vra pa- tautu atstovai ji iau pradėjo
Jisai liūdėjo kubančio' Pagerbtuvėse tą premiją ruošęs Hitlleriui vadinamąjį!
! darbininkų atstove. Varis y- fjarę }r atstovų rūmai. Da- “sve’k’nti“ narsiomis nropraeitin laiko, tų “pilkųjų i dar nevienas padidino. Da- “Blitzkrieg“ (žaibinio kaĮ ra viena svarbiausių Čilės bar tie nutarimai turės būtipe'tn (!ern°rcstr«.-; jomis. T ne
seserų dienų“, o jos nubėgo * l.vvavo apie 200 asmenų.
ro) planą.
; eksporto prekių.
suderinti ir pasiusti prezi- se demonstraeiiose causiai
tarsi “mergaičių krykšda-1
dentui.
"
dalvvau’.a ukrainiečiai, žymas būrys“, palikę jį liūdėti
Buvęs kongresmanas New
Tuo tarpu bombardavimo' (^ai- PabaLieč’ai ir kiti. Nors
vieną priešais nežinią, ir lai- j
i Jersey, demokratas Galea- veiksmai Kambodijoje dar j ^ar2 V^0S rtemonetrantus la
Brežnevas. dabartinis Sovietų
kas jo pasibaigė...
.I iI
! ?ber už mokesčių nusukimą; Zymiaj sustiprėjo, nes ir ko-į bai stengiasi laikvti nuo L.
Sąjungos komunistų vadas, ma-; . l «,,«♦»* 2 metui kalėti iri
• ,
ii-j-' ,
, . .,
nurausla# melu* Kaleu i munistu spaudimas didėja. Brežnevo toli, bet jis anie
Poetas nuo pat 1936 me
tydamas, kad bloguoju negales
Q 000 Atstovų rūmų už- _______ 1_____________ _
tuos protestus jau yra gerai
tų buvo. kaip ir mes. išeivis,
laisvojo pasaulio pavergti, vyk-; #;en;o reįkalų komitete jis
informuotas.
bet jo siela visada gyveno
do lapės politiką. Jis bučiuoja Vaidino žymų vaidmenį.
Žinios iš Lebanono ir SiT’U) tarnu tai v’a dar tik
senoje tėvynėje, džiaugda
Vakarų diplomatų žmonom ran-J•
* * *
; rijos skelbia, kad Izraelis Brežnevo “šieuanifUės" Amasi iškovota laisve ir lai
kas. pasiryžęs bučiuotis net ir
y Vokietijos krikščionių' prie šių arabų valstybių sie-į meiikoie pradžia. Kokį sau
mėjimais ir vėl kenkdama
su Nivonu. bet už nugaros lai demokratų partija pirminin- nu traukia dideles karines derliu iis čiasumebos. pa
jos pavergimo kančią.
ko delne apgniaužęs aštrų ko- fcu išsirinko dr. Kohli. Rbei- jėgas. Arabai mano, kad aiškės tik po vizito. B net
mumstinį pjautuvą ir mintyse „o krašto gubernatorių. Par- žydai gali tuoj pradėti labai kai kurie senatoriai mano.
Poeto širdyje nešiojamoji
kartoja savo pirmtakūno ( hruš- |jja yra suskilusi, tai naujojo stambaus masto puolimą. kad jis iš čia daugiau išsiLietuva nebuvo fabrikų pa
Ilgametis JAV-bių darbo unijų sąjungos AEL-CIO. jungiančios čiovo žodžius Mes jus vistiek pirmininko uždavinys bu« ją Tokią nuomonę pareiškė ir vpč.
r.egu paliks JAV naujuodę dūmtraukiai ir ne
milionu
dirbančių,
prezidentąGeorge
Meany.
palaidosime.'"
suvienyti.
sovietų
atstovas.
»
dai.
dangoraižiai, ne pirklių pel-Į
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Visais keliai* j Washingtoną!

Kvietimas i PLB Seimo talką

lr toliau einame tuo pačiu

)
"Ana. va, savaitrašty "Ne-į
keliu

Altlsis Rannitas angliškai

Nr. 26, 1973 m. birželio 19
TURKŲ AGENTŪRA APIE
BRAŽINSKŲ BYLĄ
1

IMKITE
IR
SKAITYKITE

.
Ai , • D
-• J - •
’ Turkų žinių agentūra ’’A-j
Nuoširdžiai sveikiname nadolu“ š. m. gegužės 29 d.!
priklausoma Lietuva“ (ba-! Estų poetas Aleksis Rannitas, geiai pažįstamas n bičiulį AL Rannitą, linkime, išsiuntinėjo spaudai sekan
Pirmasis Pasaulio Lietuvių Kongiesas Įvyko prieš 38 landžio 25 d.) rašoma:
lietuvių kultūriniuos sluoks- kad jo dailusis žodis būtų čio turinio pranešimą:
metus Nepriklausomos Lietuvos laikais. Tai buvo didelis!
LIETUVOS
ISTORIJA.
Įvykis tiek savo idėja, tiek programa, tiek dalyvių skaičiu
'Nelabai smagu prisipa niuose, plačiuose Vakarų prideramai išgirstas ir angbaiuose
rūpestingai
pasidar

skaitančioj
auditoriVl-ji
laida,
parašė
dr. Van
"Lietuvių tėvo ir sūnaus
mi. Jo reikšmę tada iškėlė sveikinamuoju žodžiu Lietuvos žinti. kad buvo didelė klai
bavęs mūsų grožinės litera
Bražinskų byla, kurie pa da Daugirdaitė-Sruogienė.
prezidentas Antanas Smetona: "Šis kongresas yra istori da sudėti milionus dolerių i tūros ir dailės labui (pvz.. joj(k. r-tas)
grobė sovietų keleivini lėk 414 psl., daug paveikslų, ke
nės reikšmės: jis yra pirmas, jis deda pastovius pamatus plytas, Į mūrus. į tuos gau jo rašiniai ir paskaitos apie
tuvą ir 1970 m. spalio 15 d. li žemėlapiai, tvirtai Įrišta.
visų kraštų lietuviams bendrauti.“ Prezidentas taip pat sius lietuvių parapijų pasta M. K. Čiurlionį ir K. Donenuskraidino Į Turkiją su 42 Kaina ....... . ................... $6.
kongresą susiejo su likiminiu išeivijos rūpesčiu: "Būdami tus, kurie ilgainiui išslysta laiti). šiemet susilaukė ma-! J. TUMO VAIŽGANTO keleiviais ir penkiais Įgulos
lojalūs tiems kraštams, kurie tapo jūsų antroji tėvynė, jūs iš lietuvių rankų. Spaudoje lonios staigmenos: ameri- ‘ KAILINIAI AMERIKOJE nariais, buvo tęsiama šian
PEILIO AŠMENYS, Jur
mirgėjo žinutės, jog vienoje
niekuomet nepamirškite tos meilės, kurios esate skolingi ar kitoje vietoje lietuvių pa- kiečių grožinės literatūros
gis Jankus, 3 veiksmų dra
Gal sakysite, kaip tai ga dien Antrojo aukštojo kri ma, 261 psl., kair.a $4.00.
savo pirmajai tėvynei, savo motinai Lietuvai“.
rapija jau nebe lietuvių, ji a"!.ologija ”NeW I,bections lėjo atsitikti, kad jie čia at minaliniu bvlų teismo.
J
atimta =•■
ir atiduota
atiduota svetinisvetim 25 J° P®<-ZIJ°S vertimams į sirado? Neįtikėtina. O vis
LIETUVIŲ LITERATŪ
Kaltinamųjų
advokatai
Tai, ką pradėjo 1935 metų Pasaulio Lietuvių Kongre taučiams. 0 kiek tokių fak anglų kalbą paskyrė net 2o dėlto tikra tiesa: tikri ižvA.
sas, toliau tęsia Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimai: tų nutylima. Juk manome, puslapius (išversta ir at maus lietuvių rašytojo li Arif Čavdar ir Ilyas Gurbu- RA SVETUR, 697 psl. Joje
palaiko ir gilina pasaulio lietuvių bendravimą, jungia juos kad daugelyje vietų lietuviai spausdinta 30 Al. Rannit’o autos žadintojo kan. Juozo zer pristatė teismui 1973 m. rašo A. Vaičiulaitis apie po
vasario mėn. "Congressio- eziją. K. Keblys apie roma
bendriesiems tautiniams tikslams bei uždaviniams, telkia iko tik vargingais Įnamiais eilėraščių).
Tumo - Vaižganto kailiniai nal Record“, kuriame Įdėti ną. R.Šilbajoris apie novelę,
vienon lietuviškon šeimon, kad žinotume, dr. Vinco Ku savo buvusiose parapijose
”New Directions“, repre vra Jungtinėse Amerikos 65 kongresmanų ir 21 sena- S. Santvaras apie dramatur
o
didžiąją
dalĮ
turto
jau
val

dirkos žodžiais, iš kurių pagalbos prašyti ir kuriems ją
zentacinė amerikiečių groži Valstybėse, ir net pats velio
giją. V. Kulbokas apie kriti
do svetimi. Tie liūdni reiš nės literatūros antologija, nis jų savininkas niekad ne | toriaus pareiškimai apie Lie ką, J. Girnius meta žvilgs
teikti.
kiniai aiškiai daugės, neiš pradėta leisti 1936 m. ”25“' būtų tikėjęs, kad taip atsi tuvą. Kaltinamųjų advoka ni i visą tą literatūrą apla
tai savo pareiškime teismui
PLB IV Seimas Įvyksta 1973 m. rugpiūčio 30 - rugsė vengiamai kasmet lietuvių — tai dvidešimt penktoji, tiks.
tvirtino, kad "Ši byla nėra mai ir šio kūrybos laikotar
parapijų
neteksime.
Liūdna
jubiliejinė, tos antologijos
jo 3 d. Washingtone, JAV. JAV Lietuvių Bendruomenė,
žmogžudystės ar pio problemas, Č. Gricevitai. 0 dar liūdniau, kad ir knyga.i. Leidiny spausdina-’ 1933 m. J. Tumui - Vaiž- paprasta
čius pparuošė iš.eistų knygų
suzeicumo
Dvia. bet
oei byla
oyia cius
sužeidimo byla.
mūsų prašoma, mielai sutinka jam teikti visokeriopą savo toliau einame tuo pačiu ke
s
vien
tik
amerikiečių
^uijnnus
Kaune
p
mylinči
i
ietu
vių,
kusąrašą
Kaina $10.
paramą. Tokios paramos taip pat tikimės iš artimiausio liu. Vėl statome naujus pa ma ne
>jų kūryba,Ji beveik no
buvo
rašytojų
kaimyno — Kanados Lietuvių Bendruomenės ir iš visų ki status, pavadindami juos
muziejus, kuriame sudėta!
, - , _
•
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Kazys PlačenL. PULKIM
. i
ikas šio
- rašytojo
......m, tu-praradę,
pabėgo
i laisve.
tų kraštų lietuvių bendruomenių. Todėl PI.B Valdyba vi patriotiniais vardais, o gali kiekvienoj knygoj savo skai viskas,
1
.
i
s
.
tytojus supažindina ir su ki .. .
.
m . ,,,
I
ANT KELIU.— romanas iš
sus, o ypačiai JAV ir Kanados lietuvius prašo:
būti tie pastatai lygiai leng- tų tautų naująja grožine li reta ir palikta. Taip tų s-j Algirdas Bražinskas, vie- kun. Strazdelio gyvenimo,
j vai išslys iš lietuviškų ran- teratūra. Tik... vartai i tą menisko turto daly ų buvo, nag Kaitinamųjų, pasakė, I r tomas 200 ps.. kaina $2.00
1. Dalyvauti PLB Seime jo svečiais. Gausus visų daly- ■ kų“.
leidini— sunkūs žalvariniai.j *r. §ana brangus Kailiniai. ^a(j ”Rusaį jėga okupavo! TJ tomas 160 ps., kaina $2.00
vavimas teiks Seimui moralinę ir materialinę paramą.
nelengvai atidaromi. 25-ją! J^ms apsaugoti bu\o paga- mano g-imtinę ir žvanginda- 560 psl., Įrišta, kaina $7.00.
■ Tai turėjo būti aukso rai- knygą redagavo žinomas a- j
net sPecia“ m_aįine mi ginklais parodė savo bru-i
2. Amerikos sostinėj yra daug lankytinų vietų. Turi-: dėmis parašyta prieš 30 mė merikiečių poetas J. Laugh-' dėžė. Bet, matyt, apsiziuie- tajuma visam pasauliui. Lie
Amerikos Lietuvių Taryba
|im
į ta, kad
ir
tokiam
"sarkofamė ten taip pat ir savą Šiluvos koplyčią Amerikos 1 auti- ’ tu
A. , ....... •
tuvos gyventojai giūdami Į (30 metų Lietuvos laisvės
ge tie kailiniai ilgai nega- kalėjimus ir tremiami i Si- kovoje), parašė Leonardas
nej Šventovėj, kur vyks Seimo pamaldos. Gražu būtų, kad
Pakartokime: ”0 dar į Mūsų bičiulio poeto Alek-’lės nesugedę išsilaikyti o bjra o jų vieton atkeliami Šimutis, 498 psl., kaina $10.
i Washingtoną būtų rengiamos specialios lietuvių ekskur
liūdniau.
kad ir toliau eina Į šio Rannit’o pasirodymas ga^ kažkas pagalvojo, kad tikri rusai?
sijos.
me tuo pačiu keliu“.
j toj antologijoj — maloni Pe neturi jokios literatūri! Žemės ūkio gamybinė koj naujiena, nuoširdžiai svei-’nės vertės“, ir buvo nutarta
Į tai teismo pirmininkas operacija Nepriklausomoje
3. Yra leidžiamas PLB IV Seimo leidinys. Priimami!
Daugelį lietuvių bažnyčių į kintinas Įvykis. Gal jis, kaip’ kailinius parduoti...
atsakė, kad "tie dalykai ga- Lietuvoje 1920-1940 (rašo
apmokami aukos formos b.eikinimai bei skelbimai. Toj
i to’SdM irPid'' Ir taip SUsidė> aplinky' lės būti iškelti laike gynimo dr. VI. Bublys, J. Fledžinskius sveikinimus kviečiamos atsiųsti Bendruomenės apy- : buldozeriai jau nugriovė
n kad apie tai bus užtekti- kas, J. Glemža, J. Strazdas,
linkės, lietuvių organizacijos, paskiri asmenys, o skelbi- ( Nesumaišykime dviejų da- Į tiems Pabaltijo rašytojams. „^00 ltonupii'ko v'r'iS nai ,aiko Pakalbėti“
P. Rudinskas. L. Dargis, K.
mus — mūsų verslininkai, profesionalai ir kt.
šeštokas. J. Vilkaitis. L. Giį lykų: milžiniškų mūrų n ,
niversiteto
dėstytojas
inž.
Algirdas
Bražinskas
tada
riūnas, A. Reventas), 257
poezii maldos Musu laisvės kovo-?
Poeto AL Rannit’o _____
Kazimieras
Kriščiukaitis.
atsakė:
"Aš
tai
minėjau
to

4. Yra sakoma, kad kilnumas Įpareigoja. Tokioj Pa-' tojai po medžiu meldėsi ir ‘ ją i anglų kalbą išvertė Henpsl., kaina minkštais virše
dėty yia PLB Seimo atstovai. Tad ii jie prie Seimo pasi- ( jujpg. kapo žymės nepalikę. ny Lyman. Vertimai — nea- Na, o jau paskui, karo aud dėl, kad dabar yra metinė liais $9.50. kietais $10.00.
sekinio kviečiami dėtis ne tik aktyviu dalyvavimu, bet ir į 0 mes įsirėžę statome mū- bejotinai talentingo vertėjo roms siaučiant, per bombų sukaktis nuo Romo KalanHetų
K. tos mirties, kuris susidegino
Dabarties kankiniai (Lie
kitais būdais — kas aukų parinkdamas, kas skelbimą su- ■ ,-us, kai užtektu kuklios oa-’ darbas, nors. kaip žinome, __
._.ir ,kitas
. . grėsmes
__ .inž.
v
tuvos
vyskupų, kunigų ir ti
už laisvę“. (Tuo pat metu
rasdamas ir t.t.
stogės nuoširdžiai maldai. O estų ir anglų kalbos yra du
milionais skelbtume pašau-' atskiri kalbinės muzikos pa- kailiniais buvo atpūstas net Algirdas Bražinskas iškėlė kinčiųjų kryžiaus kelias pirjuodai Įrėmintą Romo Ka- mojoje ir antrojoje sovietų
Pirmąji Pasaulio Lietuvių Kongresą parėmė Nepri- ■ kui
ais7®s .^ovas
; kuri laiką mirė.
lantos paveikslą ir rodė ji okupacijoje), parašė Matas
klausomos Lietuvos vyriausybė. Dabar tokios paramos ^0I?ls’ai ,asciais- paiengi-,
Lyman išvertęs toki
teismui. Tėvas ir sūnus savo Raišupis, 434 psl., kaina —
Bet kailiniai iki šios die atlapuose nešiojo tautines $10.00.
Lietuva teikti negali, nes pati yra spaudžiama okupanto ! u- teige
žmogum būti stambų pluoštą AL Rannit’o
vergijos. Viską turim pasidaryti savo jėgomis ir ištekliais. : iįetuvju katalikiškai ar kieilėraščių i anglų nos išliko. K. Kriščiukaičio vėliavėles).
i Melagingas Mikasės laiš*
Todėl PLB Valdyba ir kreipiasi Į visus: Ateikite PLB Sei- j tokiu supratimu siųstume kalbą. su estų kalba ir lite- našlė Bronė Kriščiukaitienė
juos
išsaugojo
kaip
brangią
Po to Sovietų Ambasa- kas, parašė Jurgis Jašinskas,
mui Į talką! Padalykite ji dideli ir didingą!
’ maldas per save, per savo ratūra, ypačiai gi su Ran- relikviją. Tik dažnai kildados
advokatas Tevfik Arasli 69 psl.. kaina $1.50.
’o kūryba, supažindina
PLB VALDYBA Į nuoširdų tikėjimą.
Ii nit
”New Directions“ skaityto" v» gausimas, kur tą suveny- perskaitė teismui 27 pusią-i
jus Įdomiu ir tikrai dalykis- r?.deU kad da?'
atJ pių ilgumo pareiškimą. A-j
.......................
Visa
ne
vėliau
kaip
iki
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siųsti
PLB
Vaij
Mūrai
jokios
garbės
ne— . .......... — —v
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nešiau dageli miisii‘ kai Par<vtu straipsniu. A- eityje nePrazutąjrasli tvirtino, kad Lietuva,, Amerikos lietukų istorija,
dybos finansų vicepirmininkui: Dr. Vytautas Majauskas. ( P
’
-L, bufdo7etS? i not Lyman'o, Rannit’o poe___ _
' panašiai kaip ir Azerbeidža-redagavo dr. A. Kučas, 639
mūrų
nugriovė
buldozeriai.,
..
.
,,
,
,
vasarų jr
botu j Tumo vlS
’ GruzlJa 11 Armėnija. Psk, kaina $10.00.
22900 Thonrncliffe, Southfield. Mich. 48075. USA.
Ir tie mūsų taip įsimylėti pa- Rytu Euronos aitaitos
Vakarų
jr
simboU butų J. Tumo - Vaiz- Iajsva va]ia ;st -0 ; Sovietu
• ,.„ i p,.ana, c,.a.! Elegiški Stepono Kolupai
veikslai, statulos liudys mū j ų buiopos jtaKos, Simno an(0 muz,ejUje Kaune. bet!s j
lizinas
ir
klasicizmas
pumoj
ne
važjuosi
f
Liet
kai
Sąjungą
n
kad F,anas Bia los niekintojai, parašė Ksa
sų Įsivaizdavimą, tuščios
zinskas
prekiavo
kilimais
parbės ieškojimą, gal net eilej, bet gal stipriausią
kupliausią įtana- jįniais apsivilkęs ir ten imsi ‘:Undoioi rinkni ir sneknlia- veras Kaunas, 52 psl., kai
mūsų visokeriopą menkystę ką estų poetuiPau?S Vale'rXS SiŪlj’t-i> k?d.kas juos P?™1’*’ Š vo svetima valiuta ii kad jis na $1.00.
ir net kūrėjų—"menininkų“ prancūzas Paul Valery. „?s sotiniu vartotų drabu-i supianav0 pabėgimų, kad
KA BAŽNYČIOS PLYTA KALBĖJO?
Rannit’o meilė klasikiniam
Rimai ir Nerimai, Vaiž
apsukių suktumą.
į Lietuvą^siųsti negaliu g^tų išvengti kalėjimo, iš
tikslumui.
—
sako
Lyman,
ganto,
55 psl. kaina $2.00.
i ma... Reikia manyti, kad tas kurio jis buvo sąlyginiai pa
Lietuviai šiame krašte yra Meilę savo broliui iškeitėm
^gintina
su
ta
meile,
kurią
įsakymas
galioja
ir
TumoTaip kalbėjo Visų Šven
pristatę daug bažnyčių. Jie
• plytą
leistas. Bausmei išvengti jis
Antano Škėmos raštu II t.
tųjų
plyta Chicagos naktį.“ įšpazino painasininkai ir;i Vuivu-ūnin
tam reikalui išleido didelę
1
Vaižganto VoiUniomc
kailiniams. moj/zn
Taigi savo piktiems veiksmams
akmeistai
' šiomis dienomis buvo nutar nanaudojo sūnų. šis advo (dramos veikalai — Julija,
krūvą pinigų. Bet dabar jau
"Mums pats Dievas ir lai
NELAUKIME JOKIO
ta kailinius atiduoti Alkos katas pakartojo teigimą, ir kiti, Žvakidė, Kalėdų
daug tų bažnyčių tarnauja mingas likimas lėmė ištiūkti
muziejui Putname prel. F. kad nusikaltimas Įvyko So Živilė, Pabudimas, Vienas
ne lietuviams. Štai neseniai iš enkavedisto — ruso impe
LAISVĖJIMO
Juro ten dabojamam kultū vietų suvereniteto terito- vaizdelis, Ataraxia), 440
Chicagoje panaikinta ir Vi rialisto nasrų, todėl visam
psl., kaina $6.00.
sų Šventų lietuvių parapija. ■
Sovietų Sąjungos žmonės fliktą, konfliktą tarp kapita riniu retenybių lobiui padi ioje. teritorinėje erdvėje ir
pasauliui turime pasakyti. trokšta laisvės. Tai visi ži lizmo ir socializmo, arba dinti.
jūros vandenyse.
SIAURUOJU TAKELIU,
Ta proga tos parapijos na-j turime rėkti visu balsu, kaip nome. Kai paskutiniuoju kad ideologinė kova tarp
K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,
Šia proga telieka tik pa
rys Dirvai“ gegužės 23 d. kenčia mūsų tėvynė, kaip metu prasidėjo gyvesnis tautinėj arenoj susilpnės.
Tevfik Arasli reikalavo, kaina ........................................$2.
dėkoti Bronei Kriščiukaitieparašė laišką, ji pavadinęs:; žudoma siela ir kūnas jos santykiavimas tarp Sovietų
Kraminovas reiškia viltį, nei ir jos sesutėms už tokią kad teismas pasiskelbtų ne
turįs jurisdikcijos toje bv- LIETUVOS VYČIO PĖD
”Ką kalbėjo bažnyčios ply-į vaikų. Mes turim rašyti kny- S-gos ir JAV-bių. matyt. So- kad prekybos išplėtimas su
rūpestingą
tojo
muziejinio
lo’je. o jei ne. tai kad kalti SAKAIS, Juozo Strolios įdo
ta?“ štai to laiško ištrauka:, gas. leisti laikraščius, išlai- vietijos žmonėse sustiprėjo Amerika padės sovietiniam
daikto
globą.
namieji
būtų atitinkamai mūs 1940-1945 m. atsimini
„. .
^. .
,
! kyti lietuviškas mokyklas. viltis, kad ir komunistinis ūkiui pakelti našumą.
nubausti už pasikėsinimą Į- mai, 176 psl. kaina $2.00.
Argi mes nežinojom, kuo j su]ęurtj kultūros informaci- režimas sušvelnės, bus dau
Jis
giria
Amerikos
naują
ir kaip baigsis milionai. šim-į
vvkdvti žmogžudystę ir jos
giau laisvės.
tai milionu dolerių, kuriuos1
fondus. Mes turime melspolitiką, kuri pakeitė "ko
įvykdymą“.
Jaunystės atsiminimai. pa
mes sunešėm, sudėjom po^ *1S palapinėse, kukliose
munizmo
sulaikymo
“
poli

Deja, kaip ir galima buvo
rašė Vladas Požėla, 335 psl.,
debesis skiriančiais bokš- šventyklose, nes mums kiek- numatyti, tos viltys buvo tiką. JAV Įsisąmoninusios. 1
Kaip praeitame numeryje
tais? Turėkim drąsos ir sa- vienas centas reikalingas di- bergždžios. Tai prikišamai kad Sovietų Sąjunga yra?
Nužemintųjų generacija,
rašėme, teismas bylą atidė
egzilio pasaulėjautos eski
vigarbos prisipažinti: mes įdėliam uždaviniui, dardi- paskubėjo Įrodyti Pravdoj karo ir ūkio galybė, ir todėl j Palikimas, poeto Fausto jo iki liepos 6 dienos.
jos
norinčios
prisitaikyti
prie
|
Kiršos
ikj
šio
,
njekur
ne
.
zai. parašė Vytautas Kavo
žinojom, kas atsitiks su mū- dėsniam tikslui: išgelbėti žurnalo Za rubežom redak
nodntior
CatTI-i
j.
,.
.
..
.
.
•
susidariusios
padėties
lis, 77 psl., kaina $2.
torius
Kraminovas.
sų taip sunkiai uždirbtu pi-j mūsų kultūrą, mūsų gyveni| spausdinti eilerasciai, jo uz-j
t protauja Kraminovas.
nigu, bet mes leidomės a’'-į
,
pašai
Įvairiais ----------------klausimais ir: POEZIJOS PILNATIS,
------ -----------.
Numizmatika, parašė Jojraunami ir patys save itik- ™
Musti
Ten jis rašo, kad tik neiš-;
kt., 318 puslapių knyga, ku-’ _rnar.“° Brazdžionio poe- nas j<aryS> 340 psL kaina —
nėjom neįtikinamu. Ir dabar! «”aat“?
šventyklas maneliai gali galvoti, kad r*************^*****^**^*^^. rią spaudai paruošė Stasys zl.J°s nnktmė, kurioje šutai- 515 90.
patylomis, vis taip pusiau! a^atyti tironijos panciurae didžiausios
kapitalistinės LIETUV0S ŽEMĖLAPIAI
Santvaras. Kaina $6.00.
kny^kūriniat liot
Agonija, romanas, antra
lūpų, vislab, kaip sakė Do.! kaustytam broliui pad.U. valstybės vadų pasukimas Į
__
sambūvį su Sovietų Sąjunga
Turime Lietuvos žcmėlan •
. - JS- • t mc nūs leidinys, 592 psl., kai- laida, parašė J. Gliaudą. 406
nelaitis, bijom mūsų ponui! Prisipažinkime drąsiai:
P^en,.! žodžiai Jonas na
;
psl., kaina $5.00.
pasakvti, ką turėjom seniai?I mes išdavėme pareigą, bro-j visiškai išjungia opų pagrin- pių
centų, už $2.5°
Mekas,
95
psl.,
kaina
$4.00.
į din j šių dienų epochos kon- (sulankstomas)
pasakyti.
Į liui meilę už plytą?

Ką kiti rašo?

Poezijos knygos

Nr. 25, 1973 m. birželiu x9

KAS OOOMOS

KELEIVIS, SO. BOSTON

* uaiApj.9 vtccnJ

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS NIMO NEVEIKU,

KO NIEKAS NIPEIK1A.

va, turiu Chicagos Marquet- KODĖL NEGERI BUVO
te Parko balsavimų duome
GERIAUSIOS
LIETUVIŲ NAMAI?
nis. .Jie pasiutusiai įdomūs!
DOVANOS
Užbaigti mokslo metai
j buvo apdovanoti "garbės laJeigu tikrai viskas taip. kaip
Detroito lietuviai tun sa
giminėms
‘ pais“. Toki LB vadų ir aukbirželio 2 d. Naujienose pa vo namus, ir dar kokius! Su
1 LIETUVOJE ir SSSR
Abi Detroito lituanistinės lėtojų veiksmą laikau tikru
skelbta. tai daugiausia bal scena, salėmis, gera virtuve.
MOTOCIKLAI. ŠALDY
mokyklos (L. Bendruome- ■ lituanistinio darbo sabotasų ten gavo dr. Leonas Taip pat juose yra įsikūręs
TI VAI.
SKALBIMU
nės ir Aušros) mokslo metus žu. Yra proga vaikams lietuMAŠINOS. TELEVIZI
Kriaučeliūnas — 1397. Jis Dariaus ir Girėno klubas ir
JOS APARATAI. TOTO
užbaigė gegužės mėnesi.
į viskas knygutes i rankas įne tik ne frontininkas, bet( ten turi įrengęs jaukią ir
KAMEROS. SIIVIMO
> brukti, bet ta proga neišpreiė’au
antifrontininkas.» modernišką svetainę. į kurią
MAŠINOS. RAI DAI.
Aušros lit. m-klos pabaig- ; naudojama. Esą, knygoms
Beveik dviem šimtais balsų užsivesti svečią, kad ir miliT-ip pat drabužiai, me
tuvėse man neteko dalyvau- nebuvę pinigų... šimtaprodžiagos. kailiniai, ranki
atsilikęs, antruoju yra fron-' onieriu, nėra sarmata.
i
niai laikrodžiai ir maisto
ti. Žinau tik iš radijo piane- centinis cinizmas!
tininkas Bronius Nainvs. i
i
produktai.
Šimų, kad ji mokslo metus;
Trečiasis. Povilas Žlimba- Į I ietuviu namuose daromi
NAUJI Al TOMOBII.iy
baigė savaite vėliau, negu! šią mokyklą ištisus metus
kis. tikrai ateitininkas, bet įvairūs renginiai: Vliko, Vii-;
MODELIAI:
lankė il kas savo skyrių baiLB mokykla.
nežinau, ar frontininkas. į niaus krašto lietuviu, šauliu?
tZMUilJi
VAZ—2101
gė 125 mokiniai. J. KavaKetvirtasis, dr. Petras Ki- Balfo ir kt. suvažiavimai. Ir
ZHIGl
1.1
VAZ—2102
LB Detroito apylinkės li-; liūnas kalbėdamas pasii sielius, aiškus frontininkas. jiems I ietuviu namai buvo;
Station \Vagon
tuanistinės mokyklos (šįdžiaugė, kad tai yra viena
ZHIGl I I
VAZ—2103
, Penktasis, dr. Kazvs Bobe-i <re»i ir jie jais buvo paten
'
Naujas
modelis
vardą, po galais, jau seniai: iš devynių didžiausių litua-Į
; lis, Altos pirmininkas, jeigu kinti.
L-lOSKVllTi 108—IE
reikia keisti, bet niekas tuo' nistinių mokyklų išeivijoje.,
'■ ir frontininkas, tai toks. ku
MOSKVIC U
h 2—IE
nesirūpina) mokslo metai; ir dėkojo tiek mokiniams,!
ri karingieji frontininkai ga-; ALTS-ga, rengdama šiais
Z APt > t lOz E S S Z AZ 9:18
iškilmingai buvo užbaigti tiek ir tėvams. Kad ir viena
+++++****##
*t>vi ^aukšte prigirdyti. Pa-, metais gegužės 26-27 d. sagegužės 20 d. Ta proga į iš devynių didžiausių, man __
valdžių neminint. septin-i vo suvažiavimą, šiuos LietuPODAROGIFTS, Ine.
Lietuvių namus buvo suvežti, skaičius 125 džiaugsmo ne- i Patrina Gelažinienė Kantelytė. kilusi iš Punsko parapijos, šlyoa- tuoju — evangelikų kuni-i viu namus išbrokino. Girdi,
yra Y 1 E N 1 N T E L Ė
beveik visi moksleiviai ir daro. Prieš kelerius metus
i;;raa Amerikoje, siun
į?" Į kiemio kaimo, dabar gyvenanti 1 Grand Vieu Drive, Iranklin. j gas,, tad ne frontininkas. O į vieta nesaugi ir prasta. Atčianti DOVANŲ CERTIkartu atvažiavo dalis tėvų. toje mokykloje dar vis bū-! Mass.. sena Keleivio skaitytoja, šių metu lapkričio 19 d. švęs, a' tun toji — pati konservą-’ vykusiems į seimą atstovam
I IKATI S per
davo netoli dvieju šimtu..
atstovė.! nesą kur apsigyventi. Lietu87 metu amžiaus sukakti. Ji atvyko i Ameriką 1902 metais ir ap tvviausia studentų atstovė.,
VNEStJPuSVETORGą
Trumpai kalbėjo mokyk-be
jokiu tarpininku, ban
Kiti
žymesni
frontininku
šu-į
viu
namai
apsigyvenimui
sigyveno Worcesteryje, bet po pusmečio persikėlė i So. Bostonų
kų ir kt.
los vedėjas dr. Kęstutis Keb Nepaisant visko—jaunimas
lai tik dešimtoje, dvylikto kambarių neturi, o viešbučių
ir tais pačiais metais čia ištekėjo. Turėjo 10 vaiku, iš jų 5 dar >
lys, JAB LB švietimo vado
je ir tryliktoje vietose. Su arti nėra. Tad jie nusamdė;
1‘ODAROGIETS. INC.
dar su sparnais
tebėra gyvi — 2 sūnūs ir 3 dukterys. Turi 11 vaikaičiu. 9 provai- 1
yra \ IENLN i’ELĖ firma
vas Jonas Kavaliūnas, prie
• 10-tu numeriu baigiasi ir J Detroito priemiestyje Troy
Amerikoje. pateikianti
mokyklos veikusių pedago- j Birželio 3 d. turėjau pro-'į kaičius ir 2 proprovaikaičius.
i daugiau kaip tūkstanti balsų Hilton Inn. geras patalpas
/
persiuntimo Įrodymus,
Nuotraukoje
iš
kairės
dešinėn:
duktė
Ieva.
sukaktuvininkė
giniu kursų vedėja ar koor gą į jaunimą iš arčiau pažiū- j
i gavusiu i. Sąrašas baigia b- iose ivyko seimas ir ban-i
atitinkančius jos susita
I
rimą su
dinatorė Aldona Milmantie- rėti Dainavoje. Buvo, mat? Katrina. proprovaikaitis John. produkraitė Marija ir dukraitė mas 35-iu numeriu, gavusiu ketas. *
ik 111 balsu.
nė. tėvu komiteto pirminin- ateitininku metinė, tradici-! Florence.
VNESHPOSYLTORGu
Klientų
patogumui užsa
Tiesa,
vieta
gera.
patalpos
kė Liuda Ruginienė. Nors nė šventė. Ta proga, kaip ir;
kymus
galima
duoti bet
Kad Marųuette Parke bal- , gražios, automobiliams pa
kalbėtojų ivardi’jau visą bū- kiekviena pavasari, vaikai,
kuriai prie mūsų prisi
j savimai vargiai galėjo būti sistatyti vietos užtektinai.
ri, bet jie visi kalbėjo su di-i buvo keliami i aukštesnius;
jungusiai firmai:
j
frontininkų
suklastoti,
geAtvykę
į
seimą
atstovai
čia
Globė
Parcel Service. Ine
dėlių saiku ir jokiu būdu-laipsnius: jaunučiai į jau-Į
723
YValnut
publikai neįkyrėjo. Kad nius. jauniai į moksleivius, * mus pasisiuvę, nusigrimavę, atėjus, reikės daryti. Kai į 1 liausiu pavyzdžiu vra triuš- galėjo nakvoti, valgyti ir 1 Philadelphia. Street,
Pa. 19106
programa beveik pustrečios j moksleiviai į studentus. Ka-j o kiti normaliai apsirengę ukrainiečių šauktą pasitari- kinantis dr. KriauČeliūno ir posėdžiauti.
Package Express&Travel
I
dr. Bobelio laimėjimas. O
Agency,
valandos
nusitęsė,. tai ,kalti.dangi
ateitininkai
’uniformų
...
...
» A
,
.
- ir be grimo. Dekoracijos? O mą lietuvių delegacija nuvy- jeigu tikrai ten suklastojimo
177G Broadway,
Gegužės
26
d.
šis
ALTS-j
mso ie prista vmai. apdova-i netun, tai buvo perjuosiami ^aip gj- viena mergaitė sto- ko. tai tie buvę maloniai nuNew
York, N.Y. 10019
nojimai, visokios meninės; dalbomis tautinėmis juostė- vėj0
pakeltose, sukry- stebinti:šaliakitųtautųat- nebuvo, tai kai kurie veikė gos seimas buvo atidarytas?
Cosmos Parcels Evpress
Corp..
programos. Žinoma, neturi v
>?ax? P° atei'tininkų ^juotose rankose laikė po stovų — senių, lietuviams jai tegu pasižiūri i veidrodi. ir jame dalyvavo apie 45 at-,'
Juk
metų
pradžioje
apie
stovai
ir
keletas
svečių.
Ry-!
488
Madison Avenue.
me teisės dėl to ir bartis, nes ženkliuką, tik, pagal rangą? falia šakelę. Kas gi galėjo atstovavo 19, 20 ir 21-nerių
New
York. N.Y. 10022.
ir apdovanojami, ir visaip vis kitos spalvos.
j netikėti, kad tai buvo miš- metų jaunuoliai. Tuo tarpu Marųuette Parko LB apylin tojaus dieną atstovų skai-;
Arba tiesioginiai į mūsų
kės valdybos rinkimus skai čius padidėjo. Patalpa, kur,
pagerbiami čia kaip tik bu
vvriausia ištaiga
T>
.
! kas? Jeigu ne senelės žuvi- jų pavardžių čia neminėsiu, tėme dešimtis straipsnių ir wko seimas, graži irmoder-!
ro
įskilmmgos
priesaikos.
vo tie mažyliai.
nes dar nežinia, ar Leonidas 1
po apsegimo juostomis ir1 mas vilK0 viduriuose, tai Detroite bus. Bet, sakau, jei-: vedamųjų. Sužinojom, kaip niška. Bet kas iš to? Vieno-!
Pedagoginius kursus bai apdovanojimo ženkliukais, i tragedijos nė šešėlio nebūtų gu jis čia atvažiuos, tai gali iš ten buvo išvalyti visi ken e salėje vyksta seimo posė
nes Raudonkepuraitė, būti lygiai dvvinų epizodų,1 kėjai ir kaip liaudis išsirin džiai. o antroje — griežia;
gė keturi: Gintė Damušytė, iškilmingame posėdyje tepasireiškė
tik
du
jaunuoliai.
!
vilkas
ir medžiotojas susi- kaip ir prieš 15 metų, Anas-! ko geriausius iš geriausių muzika ir kažkas kažką šo-;
Saulius Jankauskas, Kristi
na Mičiūnaitė ir Vida Skio- abu jau metus studijavę uni- taikė, susidraugavo ir ope- tašo Mikojano viešėjimo’ jų... Dabar, kai apylinkės ka. Ir dėl tos muzikos seimo
210 Fifth Avenue
pirmininką matome paženk atstovams sunku buvo sekti
versitetuose. Tai Jonas Dun- retės gale kartu meilės dai- proga.
tytė.
(tarp 27 ir 28 gatvės)
lintą 30-ju numeriu, negavu sakomas kalbas ir vesti patį1
New York. N.Y. 1(0)01
čia. kuris labai gražia lietu- ra apsikabinę traukė... Apie
Te!.: 212-685-1537
j
Visi jie sekantį rudenį įsi viška tartimi visų aukštes- . 20 minučių publika plvšo LB rinkimai — "sveikatos“ si nė penkių šimtų balsų, o seimą.
I
viena iš didžiausiu kenkėjų
pabaigoje ilgai ii'
jungs į mokvtojų eiles. Tai nius laipsnius pasiekusių!-iu9ku
patikrinimas
surinkusį virš dvylikos šim
Vakare 8 vai. tose pačiose1
nepaprastai džiugus daly vardu padėkojo globėjams ' griausmingai plo'jo.
tu
balsu,
tai
galime
daiyti
patalpose
turėjome banke-’
.
, .
kas. Gaila tik. kad sekan ir tėvams. Ir Viktoras Na- ' „ .
Garsusis JLigentas ToscaLB
tarybą
ir
Rinkimai
i
tiems metams ir vėl kandi kas _ jįs perskaitė savo re-j TalS> Jau.mmas tu" sPal" seimą praėjo, taip sakant. tik dvi logiškas išvadas: ar fa. Meninę programą atliko nini būdamas 83 m. amžiaus
on.v t,„w:
i nūs. Kaip ir musu laikais.
ba anie apylinkės valdybos visiems gerai žinoma daini-į
datu į mokytojus nebėra. O Tovoto
Jeigu^tik tiek čia <>aFnebū-' Gal dar ir didesnius- gėrės-, pakilioj nuotaikoj. Spauda rinkimai buvo kažkieno su ninkė R. Mastienė. Jai a-! vadovavo NBC simfoniniam
ir su tais baigusiais, paaiš
f nius, laisvesnius, nes dabar i mirgėjo kandidatų straips- režisuotas farsas, arba per 1 komponavo M. Motekaitis. orkestrui.
kėjo, buvę prieš dvejus me čiau nė rašM "* &
Į jis daugiau isprusęs. negu niais ir i blokus susigrupa keletą mėnesių naujoji val Istorija ta pati. Gretimoje'
tus dar keturi pradėję, bet
Bet, va, kitoje salėje buvo 1 prieš trisdešimtį metų. Čia vusių sąrašais. Kai kurie re dyba tiek nusigyveno, kad alėie vestuvių puota. Jų GANA 1
JUNGO
jie. dėl visokiu priežasčių
daktoriai rašinėjo aštrius liaudis pirmininką jau meta muzika buvo girdima mūsų i
gimęs,
dvikalbis,
lietuviškapietūs,
o
po
pietų
—
meninė,
neištvėrę, iškrito.
vedamuosius, jau iš anksto į šiukšlyną.
-alėie ir trukdė R. Mastie-!
programėlė. Deklamacijos,^5 jaunimas.
pasmerkdami
rinkimų
tvar

iei. Trukdė ir vestuvių puo-!
Alfonsas Nakas
Aštuntąjį skyrių baigė 14: savo kūrybos bandymų ga-i
ka. Galimas daiktas, kad ne|
Jeigu Brežnevas čia
‘os triukšmas.
Alvydas Alkevičius, Saulius balėliai. keletas dainelių,
visur
rinkimu
komisijos
sa

atvažiuos...
Anužis, Kristina Jankutė, atliktų, nebepamenu, kvar-1
WINAMAC, IND.
Už banketą buvo paimta,
teto
ar
seksteto.
U
—
Rau.
vo darbą atliko be priekaiš
Danutė Juzėnaitė, Virgilijus
oo
$13.00 ,o už tą $13 buvo
Pagerbs J. Gudą
KasDutis, Eligijus Lelis, Vi donkepuraitė! Iš visiems ži-; Tai jis bus labai "šiltai“ to. Galimas daiktas, kad būmums duota dešimčiai žmoda Nakaitė, Ramona Pikū- nomos to vardo pasakos su-, sutiktas. To šiltai gale-!ir sukčiavimo, kai kuriem
,
.. , nių 1 bonka degtiriės. dvi!
Amerikos
Revoliucijos j
up„ po;
r»»’tė, Dalia Rudytė. SteDas kurta operetė, vadovo Nari- • čiau nė tarp kabučių nerašy- leidžiant pabalsuoti du karX. ttj
_, tu. Vieną kitą balsą nusukant
Udrio
žodžiais, X..
tragi- ti nes norima, kad jam
drau^?a . ^11Z5 10 * stiklinę vandens, po lėkštę
Solvs, Loreta Šveraitė, Vy manto
tas Urba, Kristina Veselkai- komedija, arba komitrage- būtu ir šilta, ir karšta.
ir panašiai. Bet jokiu būdu 4 d- 1 vai. popiet Amei įkositruputį pašildytas dar
dija.
Scenarijų
parašiusi
šetė ir Taura Zarankaitė.
nenoriu tikėti, kad visi bal .ejpono salėje ren via ookv-, praujUotas žalios jautienos
į šiolikametė Lidija Ma'jaus
Kai tik paaiškėjo. kad savimai buvo tik skandalin J’
^UOZUJ Gudui,, gabajas jr ledų. Mūsų stalo
Paskutinės dvi ir E. Lelis j kaitė. Ji pati ir vaidino...vii-! naujasis bolševizmo vieš- gas niekalas, kažkoks lietu kaip iškiliausiam emigian- Syečiai tos žalios mėsos ma
baigė vienais penketukais ir ką. Kiti aktoriai irgi maž-! pats, naujasis tironas šiame viškas watergate’as.
tui, bus įteiktas pažymėji žai kas ir tevalgė. Paknaisė,
daug jos metų: Raudonke-, krašte lankysis, pirmiausia,
buvo ypatingai pagerbti.
mas.
; pažiūrėto, kad mėsa dar ža
puraitė —Rasa Žemaitytė. { j0 sutikimu ėmė rūpintis j Kas kiek balsų gavo Ohio
lia, neiškepta, ir visą paliko.
J. Gudas į Ameriką atvv-;
Meninėje programoje tik senelė -— Kristina Mičiūnai-i Detroito studentai. Dar prieš apygardoj, taigi, ką aš pats
iu deimantu švystelėjo savo fė, motina — (rintė Damušy-' ukrainiečiams šaukiant pa- išrinkau ir ko neišrinkau, vo 1910 m., tarnavo JAV
Jei tas banketas būtu su
eilėraštį skaičiusi T. Zaran tė, operetės choro dirigen- • vergtųjų tautų pasitarimą, dar nežinia (ir tai didelis kariuomenėje, daug veikė rengtas I ietuviu namuose.;
kaitė. Jos tėvo. muzikos mo tas ~ Kęstutis Smalinskas,, kai kurie mūsų studentai jau minusas, kad taip ilgai bal- vietos viešame gyvenime.
tai už tiek pinigo mūs stalai;
R.R.
kytojo Prano Zarankos ge medžiotojas — Saulius Jan-į svarstė tarpusavy, ką, laikuisai tebeskaičiuojami!). Bet,
nuo valgiu ir gėrimų būtų
rai paruoštas vaikučių cho kauskas, paskaitos skaityto-į
; lūžę, o dabar išėjome, kaip
S. DZIKAS FLORIDOJ
ras puikiai sudainavo šešias jai — Darius Mičiūnas ir Ri-j
nuo gyvas karvės šlaunies
niekur negirdėtas, gražutė ta Neverauskaitė. Tai tik j
Stasys Dzikas, Vliko vai-, pabandę kąsnį atsikąsti...
Mrs. LONG
les, skambias daineles. Apie pačius svarbiausius įvardidybos sekretorius, nuo gegu- Į Kaip girdėti, seimo komi- Paskutinis — trečiasis — doku
kitus "meninius“ pasirody jau. Jiems drąsiai su pačia!
spėjėja ir patarėja visais klausiniais
žės 25 d. pasitraukė iš vai-. tetas, užuot turėjęs pelno, mentuotas Kipro Bielinio atsipradžia užsiangažavus, pub- j
mus neturiu ko pasakyti.
(Spiritual Reader and Adviser)
dybos. nes, jo firmai išsikė-j dar turįs ir nuostolio.
lika, kurios salėje buvo apie £
knygų platintojus. Kaina S5.OO.
Priima nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro
Ius į Floridą, turėjo ir jis su
Petrausko orkest- minimų tomas. Jis liečia mūsf
Visi aštuntokai, o taip pat pora šimtų, ėmė kilti nuo "
221 W. Central Street, Rt. 135
seimą ten persikelti.
1
J
visu klasių geriausieji moki stalų ir stoti salės pasieniais,
ras tam tiko. grojo gerai, bet! nepriklausomybės 1917-1920 m.
W. Natiek. Massachusetts, C1760
niai (griežtai — tik du iš kad tik geriau matytų (ten
'.vietos šokti buvo visai ma-j kovas ir nepriklausomos Lietu
Telefonas: 655-4576
kiekvienos klasės) gavo do-i scenos nėra). Nieko neperParagink savo pažįstamus ' ža. ir žmonės ne šoko, o tik vos gyvenimo pirmuosius metus.
Nepraleiskite progos pasimatyti su šia talentinga
vanų — knygų. Visa eilė ir-: dedant, jie vaidino taip,
Knyga gaunama Keleivy, Dar
išsirašyti Keleivį. Jo kaina klubais stumdėsi...
patarėja!
g1" labai geru mokiniu, bet kaip tikri aktoriai tikrame
bininke, Drauge ir pas kitus
Detroitietis
metams $7.00.
nebe pirmieji ir ne antrieji,' teatre. Kai kurie net kostiu-

DETROITO NAUJIENOS

PODAROGIFTS,
INC.

RETO

ĮDOMUMO

KNYGA

i

r

tolapis ketvirtu

Nr.

tant atsidurtų teisme, namas iš jo būtų atimtas, o jis pats
būtų uždarytas į kalėjimą už naudojimąsi „neuždirbtom
• pajamom“.
j

Iš okupuotos Lietuvos J Neduokime okupantui savo

25, 1973 m. birželio 19

Bostonas
Dorchesterio klubo

dolerių

Tai kas belieka iš užsienio palikimą gavusiam dary-Į
susirinkimas
j ti? Jei palikimas nedidelis, tai. gavęs nuo valdžios likusią
Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!
i palikimo dalį, gali bandyti ją išleisti nusipirkdamas gy
Eilinis lietuvių klubo su
Ir Keleivy jau buvo rašyta, kaip Lietuvos okupantas venamąjį namuką ir automobilį. Bet jei tuos dalykus jis sirinkimas bus ši penktadie
tiesia savo pirštus į išeivių turto palikimus; buvo aiškinta, jau turi. tai iš užsienio gautas palikimas gali jam pridary nį, birželio 22 d.. 7:30 vai.
PABALTIJIS NEMĖGSTA
Didžtausia sanatorija
kaip paveldėtojai yra apiplėšiami, bet vis dar yra tautie ti nemalonumų iki pakliuvimo į kalėjimą.
vak. A. Čapliko namuose,
RUSŲ KULTŪROS
Pabalty
čių, kurie į tuos aiškinimus nekreipia dėmesio ir numiršta,
7S8 E. Broadvvay, So. Bos
Nesistebėkime dėl atsisakymų
tinkamai nesutvarkę savo palikimo. Dėl to reikalinga
tone.
Baltimorės dienraščio Sun
„Tiesos“ 1973 m. gegužės kalbėti apie tai, kaip sutvarkyti savo turtą, kad mirties
Visi nariai kviečiami atsi
Maskvos
korespondentas 6 d. laidoje atspausdinta ži
To akivaizdoje nereikia stebėtis, jei vienas kitas lankyti.
Parks rašo. kad Pabaltijyje nutė apie Druskininkų sana atveju okupantas negalėtų prie jo prieiti..
gauna laiškus iš Lietuvos, kad jie ten jokio palikimo ne
A. Young,
antisovietiniai jausmai tebė toriją „Nemunas“, pavadin
nori. Pasitaiko, kad Amerikoje gyvenantieji, tokio atsi
sekretorius
ra stiprūs ir yra viešai išreiš tą „Didžiausia sanatorija
Įstaiga palikimam žvejoti
sakymo nesuprasdami, prašo atsiųsti raštą, kad nuo savo
kiami. Net vietos komunistų Pabaltijyje“. šiemet atida
Padėka
dalies atsisako ir viską paveda tam ar kitam giminaičiui
vadai” griežtai priešinasi ryta antroji sanatorfjos da
Siekiant savo turtą apsaugoti, tenka susipažinti su
Maskvos spaudimui, siekian lis. Ta proga „Tiesos“ ko priemonėmis, kurias okupantai naudoja užsienyje atsira Amerikoje. Norėdamas tokį atsisakymą legalizuoti „pali
Bostono Lituanistinės Mo
čiam kultūrinio sulydini- respondentas patalpino pa dusiam palikimui užgrobti. Tam tikslui Maskvoje yra kimo nenorintis“ atsiduria Maskvos Injurkolegijos agen kyklos Tėvų Komitetas dė
mo“.
sikalbėjimą su kurorto vedė įsteigta vadinamoji Injurkolegija, kurios subagentūra vei tūroje Vilniuje, kur jam aiškiai pasakoma, kad atsisaky koja visoms organizacijoms,
mo padaryti negalima ir kad jis turi pasirašyti įgaliojimus tėvams ir visiems kitiems
ju gydytoju A. Maldučiu.
kia ir Vilniuje. Ši agentūra turi absoliutų monopoli užsie
Vienas Kultūros ministe
Injurkolegijos advokatams Amerikoje. Jeigu žmogelis tautiečiams, vienokiu ar ki
nyje atsiradusiam palikimui išgauti. Niekas kitas okupuorijos pareigūnas pareiškęs,
bando spirtis nuo pasirašymo, tai jam nedviprasmiškai tokiu būdu rėmusiems litua
Pirmuosius poilsiauto
kad jis visiškai tikįs į sovie- jus“. pasakoja dr. Maldutis, toj Lietuvoj neturi teisės rūpintis palikimų išgavimu. Pa pasakoma: „Tamsta gali palikimo nenorėti, bet Sovietų nistinę mokyklą 1972-73
tme \ aidžią, l^et ne i i*u.ij i „priėmėme 1970 metų pa- veldėtojas gali kreiptis tik į Injurkolegiją ir niekur kitur. Sąjungai reikalinga užsienio valiuta, reikalingi Amerikos mokslo metais.
kultūros bi-ukima visiems. baigoje, kai buvo įrengta Praktiškai pati Injurkolegiją susiranda įpėdinius Lietuvo doleriai...“
Speciali padėka reiškia
Jam esą sunku įtikinti kitus šios dešimties aukštų sana je ir jiems pakiša pasirašyti įgaliojimus jos advokatams
ma mokyklos vedėjui Ant.
priimti ta naują sovietu kul torijos pirmoji dalis. Joje JAV-se.
Pasekmės aiškios: pasirašomas įgaliojimas, o Ameri Gustaičiui ir visiems moky
tūrą, pačiam jos nepriimant. buvo 500 lovų. Praėjusiais
tojams už nepaprastą pasi
Ši advokatų firma New Yorke atstovauja ne tik So koje prie palikimo prisistato vadinamosios Sovietų Sąjun šventimą mokant mūsų vai
Tai esąs prieštaravimas, metais „Nemune“ ilsėjosi ir
gos interesams atstovaujančios firmos advokatai. Tuo tar
„kurio neišsprendžia visas gydėsi 7 tūkstančiai žmo vietų Sąjungai, bet ir satelitiniams kraštams, kaip Lenki pu tarp giminių prasideda apsikeitimas priekaištaujan kus.
jai, Bulgarijai. Čekoslovakijai, Kytų Vokietijai ir kt. Sa
tas marksistini s - leninisti- nių“.
1973-74 mokslo metams
čiais laiškais: „Žadėjai nuo savo dalies atsisakyti mano
nis tuščiažodžiavimas iš
vo keliu firma turi jai atstovaujančius advokatus visuose
tėvų komiteto valdyba su
Maskvos“.
„Nuo šios dienos vienu JAV miestuose ir Kanadoje. Injurkolegiją jai yra pasky labui, o dabar reikalauji per advokatus, ar tai gražu?..“ daro: K. Štuopienė. Č. Kiliu
metu galėsime aptarnauti rusi 35' < nuo visų išgautų palikimų, o pati firma jai agenAmerikoje gyvenančiam nesuprantama, kad jo gimi lis, V. Dilba, L Vidugirienė
Užsienio žurnalistai
1040 žmonių. Tai didžiausia taujantiems advokatams kituose miestuose skiria iki 25'J
naitis Lietuvoje buvo priverstas pasirašyti įgaliojimą ir ir Beržinskienė.
sanatorija
Pabaltijy
ir
Ballankėsi Lietuvoje
nuo išgautų sumų pagal susitarimą. Prie to Injurkolegiją
Tėvu Komitetas
taiusijoje. \ iitu\es pajegu-į j\jasjęVOje ({ar pasilaiko 10' < nuo išgautų sumų savo rei- kitokio pasirinkimo jis neturėjo.
v? iš
vra
, ,
. ,
....................
.. . gvBūr ys
is Maskvoie
jia&Kvoje akre- mas ir plotas
i
. toks. kad kalams.
Taigi okupuoto!. T
Lietuvoj
ar ir pačio.‘ Rusijoj
Grendalienė grižo
(Pabaiga kitame numery)
žurnalistu gegužės visi poilsiautojai
poilsiautojai galės
galės pa
pax. .. fe,. ... L.
J
______
dituotųn žurnalistų
veliantieji gali tikėtis gauti tik šiek tiek daugiau negu pu
iš ligonines
28 d. atvyko į okupuotą Lie valgvti vienu metu. Sanato- sę palikimo. Jei palikimas yra nedidelis, tai išlyginimui ’
tuvą ir čia praleido penkias rijos svečiais rūpinasi 500
Liucija Grendalienė. žino
dienas. Žurnalistai, tarp jų „Nemuno“ gydytojų, medi- tokių didelių išskaitymų okupantai suteikia teisę pirktiĮ
nas 46. Vladas židžiūnas 6. mos visuomenininkės Felici
BROCKTON, MASS.
rusų gamybos automobilius ir kai kurias kitas prekes už- !i
telegramų agentūrų, radijo : cinos seserų, slaugiu, gvdoĮ PLB IV seimą:
jos Grendalytės motina, ii
ir televizijos koresponden-• mosiOs fizikultūros metodis papigintą kainą.
Sandaros pašalpos
gulėjusi ligonitai, minimi tik iš komunisti- tu, virėju, padavėju,
Povilas Jančauskas 126. gesni laiką
Ne vienas tiesioginiai pervedantis palikimą dažnai
moksleiviams
niu valstybių ir komunisti
Juozas Kapočius 67, Juozas nėję. sugrįžo į namus
gauna laiškus iš Lietuvos, kuriuose prašoma atsiųsti liudi
nių laikraščių iš JAV, Itali
Sanatorija esanti „profi
Bostone „Novogrudok“,
Sandaros 24 kuopa Brock- Stašaitis 73. Donatas Šatas
jimą, kad tie pinigai iš palikimo, tada jis, esą, dvigubai
jos, Japonijos.
—
69.
liuota sanatorija, ji specialitone yra vienintelė lietuvių
New Yorke „Lermontov“
I zuojasi virškinamojo trakto daugiau gausiąs...
organizacija, kuri kasmet
Iš viso Brocktono apylin
Čia ir kyla klausimas: ar, susirgimu gvdvmu. Be to.
skiria
besimokančiam lietu___
_______________
j,
____
,
________________
„
______________
..
__
Praeitą savaitę pirmą karMusų
žmonėms
sunku
suprasti,
kad
čia
tik
dar
viena
kėje šiais __________
metais balsavo
nekomunistinių valstybių ir | sanatorijoje veikia endokribolševikiška
apgaulė.
Žinoma,
tos
visos
privilegijos
ir
tayių.
jaunimui
jiasalpas^
Sye-|
j-asmenys.
Keletas
balsų,
tą
po Antrojo pasaulinio kanekomunistinių laikraščių t nologinis skyrius, kur gvdo..... ' ’
~
atplaukė
žurnalistai nebuvo pakvies- mi ligonvs. sergantys cukra- namieji papiginimai
Novogruti, ar jie. gerai žinodami Lie- lige.“ *
" ‘
j dėtojas yr;
tonu fa
tuvos padėtį Sovietijoje. są- '
• įr jej paveldėtoji s
neros.
negu
buvo
leista.
moningai ignoravo pakviešiemet sanatorijos pa- darytų tarsi ’"personaline
perso____ t____
_ “.,
______
r visi
. ___
pensija
.B
“t.' kaip
žinome. ję Piekė iki $1.000, o šiais
timą. Abu atvejai yra labai, slaugomis pasinaudosią 14 pas bolševikus pakliūti i „liaudies priešų“ kategoriją
i >'la metais paskirta $1,250.
i Aplamai paėmus, susidoTuo pačiu metu po 25 me! labai lengva.
'
mėjimas
rinkimais
buvo
tų
pertraukos į Nevv Yorko
(E)
(E)
Pašalpos duodamos tiems nemažas, balsavo 35 asme- uostą atplaukė laivas „Mimokiniams.
kurie gauna ge- i nys daugiau, negu 1970 m., chail Lermontov“ su 66 tuKaip palikimus gaudavo anais laikais
riausius pažymius baigdami nors galėjo balsuoti dvigu- ^'i^tais (laivas skirtas .00
SOVIETU S-GOJ ATGIJO SOCIALDEMOKRATU
Normaliuose tarpvalstybiniuose santyykiuose savo ša- įjn?riazi.ia (High School)baiklausiau. Juk Brocktone keleivių). Jis dabai reguliaapylinkėse gyvena apie riai plaukios tarp New Yorį lies piliečių interesų apsaugojimu kitose valstybėse rūpiSĄJŪDIS
, . , . ,
.
komisija. Šiemet ja sudaro: •
o
HAimn-i,
ko ir Leningrado.
! naši paskirti ir pripažinti konsulai, kurie be specialių pa- j pagakarnis P Gaigalas !lUK>ldnu;:’ neiu\ių.
Lietuvos socialdemokratų pradėjęs ir Leninas. Stipinu I ve<?im« ir. M1*’ «?? ^kšti pretenzijas ir imtis ati-, y, Baškauskį, B. Aukšti- ’ Rinkimu komisija sudarg. I jjj'J S 1S7 "Sg
partijos užsienio delegatu- socialdemokratų buvę Grul! «nkamM
savo valstybes piliečiui priKiausomą pa.i-, kalms. T. Pileski irP.Juške-, pirm. Bronė Meižie'nė, sekr. į L°±£ UJ Jvn š kad tie
| Julija Šaulienė ir nariai Jo- laivai yra sovietiniu šnipu
ra 1971 m. savo Londone zijoje, Estijoje. Latvijoje, į kimąar bet kokį turtą apsaugoti. Pavyzdžiui, pnes Lietu- , vičius.
vos
okupaciją,
minis
kokiam
nors
asmeniui
Amerikoje,
j
išleistame „Minties“ žuima-i Lietuvoje, Ukrainoje. Jų
nas Bielkevičius, Aldona vyr. būstinė, laivų krovikų
io
artimiausi
šeimos
nariai
gyveno
Lietuvoje,
Lietuvos!
Šiemet
pašalpas
gavo
šie
Dulskienė. Liuda Šukienė ir
kuri
le Nr. 1 įdėjo „Sovietų Są-i grupės egzilėje dalyvaujami
unija atsisakė juos aptar
jungos Demokratinio Sąjū-j čios net laisvojo pasaulio so-! konsulai tuojau pat imdavosi žygių turtui apsaugoti, nors į asmenys:
Petras Viščinis,
nauti.
džio“ programą. Ją 1969 | cialdemokratų suvažiavi-j jie ir neturėdavo pavedimo iš įpėdinių Lietuvoje. Panašiai
Pernai su Sovietų S-ga bu
Po $250: P. Bizinkauskas
m. pateikė Rusijos. Ukrai- muose.
J h šiandien elgiasi irvisų kitų kraštų konsulai, saugodami ir P. Raškauskas.
vo pasirašyta sutartis, pagal
nos ir Pabaltijo demokratai. •
r savo atstovaujamų šalių piliečių interesus.
kurią abiejų šalių laivai ga
i Tai labai ryškus istorinis’
li naudotis 40-čia uostų. Ta
Pa $125: P. Tamošiūnas.
Š. m. kovo 30 d. „The: pasikartojimas. Garistinėje
Tam0;iūnajtė, M. Mazge-i
Susisiekę su įpėdiniais Lietuvoje konsulai gaudavo
da pradėjo atplaukti sovie
Christian Science Monitor“,' Rusijoje rusų ir kitu tautu. reikalingus giminystės įrodymo dokumentus (gimimo, ve- jVĮę ą Tamonvtė, L. RapeUžkandis,
pasakojimai, tu prekiniai laivai. „Michail
Bostone leidžiamas dienraš- tarp jų ir Lietuvos, politinės dvbų ir mirimo metrikas) bei įgaliojimus, išgaudavo pali zinski ir C. Baker.
i parašė Jurgis Jankus, 216 Lermontov“ buvo pirmasis
tis, įdėjo savo nuolatinio į partijos ir jų spauda išaugo kimus ir pervesdavo juos įpėdiniams. Be;, jei įpėdiniai,
sovietų keleiviais laivas, no
i psl., kain a$4.50.
bendradarbio, sovietologo jp sustiprėjo tik pogrindyje. gavę pranešimą, nutardavo, kad jie nenori naudotis Lie
ilgos pertraukos įplaukęs į
Lėšos pašalpoms sudaro-;
Paul W oh! straipsnį: ’ A So-jšiuo metu komunistų valdo- tuvos konsulo patarnavimu, tai jie buvo laisvi įgalioti bet mos specialiu keliu. Dau-: Taikos rytas, novelių rin- Amerikos uostą.
viet calls for sočiai demo-: moję Rusijos imperijoje tauTarp „Lermontovo“ ke
kokį amerikietį advokatą ar šiaip sau giminaitį rūpintis giausia jų gaunama iš kortų! kinys (15 novelių), parašė
cracy“.
: tų išsilaisvinimo ratas sukavakaru.
kurie
vyksta
kas!
Jurgis
Gliaudą.
229
psl..
kaileiviu
buvo ii- garsusis sovie
! si ta pačia kryptimi ir tais jiems priklausomo palikimo išgavimu. Vyresnieji dar atsi antradienį. šiemet kortų va-i na 84.00, kietais viršeliais— tu kompozitorius šostakovimena bostoniškį advokatą Bagočių. kuris toje srityje daug
Autorius l ašo. kad Rusi-. pačiais keliais.
čius. Jam North'vestern unikarams vadovauja kuopos' $4.65.
kam
pagelbėdavo.
Chicagoje
ir
kituose
miestuose
pana

io? pogrindy 1971 m. buvo i
(E)
vversitetas suteikė garbės
iždininkas Jonas Pasakai-,
šiai darydavo kiti advokatai.
išleistas naujas „Sėjiko“ ■
nis. Iš tikrųjų daugiausia jo
Po angelų sparnais, nove- daktaro laipsni ir pakvietė
(Sejatel) žurnalas, kurio tik; VERČIA „DIEVU MIŠKĄ“
iniciatyva ir pastangomis;
rinkinys (25 novelės), dalyvauti įteikimo iškilmė
všios pašalpos suorganizuoRibota sovietine nuosavybe
vienas egzempliorius pate-!
Alė Rūta, 191 psl.. se.
kės i Vakarus. Žurnalas!
įžymusis rašytojas Batos ir kasmet duodamos. I kaina $4.00, kietais virše
Vergų imperijos Lietuvai užmestoje sovietinėje san
Laiškas!
kviečiąs susiorganizuoti Ru-jlvs Sruoga, nacių kankintas
liam reikalui per 12 metų ^ials—$4.65.
tvarkoje
atskirų
piliečių
interesų
saugojimu
netenka
rū

sijos socialdemokratų parti-j Stutthofo
koncentracijos
iis vra skyręs daug laiko,,
P. Barbarai Pilvinis yra
Mūsų piaeities beieškant,
pintis, nes jie. būdami valstybės nuosavybė, savo privačiu darbo ir energijos.
atėjęs Keleivio adresu laiš
rfep.ma
stovvRloie.
vos gvvas
įsejesi: interesu
. .
,kaip
- ir. negali turėti. Tiesa, ...Pagrindiniai
• . .. . . oSovietu
.
iai. (Toki nauja judėjimą
; stovykloje
.
T ,
•
•'
..
1 parašė Česlovas Gedgaudas, kas. Malonėkite atsiimti
V.B.
I-i iš to pragaro, savo išgyveni-1Į civilines
. ...
.Z.
Z. . .
&
A
... ..
Sovietijoje patvirtinu si ir.....
i 357 psl., didelio formato,
teises principai ir procedūra numato piliečiams
darbo valandomis.
talijos spauda, gavusi žinių mus aprašė knygoje, kuri! ]abai ribotą nuosavybę. Kiek toji nuosavybė ribota, nusa: -įrišta kaina $15.00.
LB rinkimų rezultatai
»
iš Sovietų Rusijos ir Lenki
grįžusiu apie9 000' I\ava(^nt.a
niiskas..!
]<a(j jr rjnkinio25 paragrafas, kuris nustato, ka
;ad pi- j
Abraomas ir sūnus, pre-:
jos namoikų.
dirbusių projek^uvo
Lietuvoje JU jje-0 nuosaVybė negali būti vartojama gauti neuž
t
A^!O
i
C
Tr.
tO
^7?r
mijuotas
romanas, parašė1
uždirbdarbininku
palikimą
’
..
.
Yv
Tarybą
balsai
:
Alovzsis
Baronas.
206 psl.,|
skeityics?
vadinas, jei gavęs
gavęs iš užsienio pali
?e pramonės statv-i"Se*
! toms pajamoms. Vadinas,
tuojamose
M šitaip pasiskirstė:
i
kaina
$4.50,
I
bose.
Ta knyga jau yra išversta Pilietis nusipirktų namą ir jį išnuomotų, tai gautoji nuo-!
MYKOLO KRUPAVI.
Ji kelias svetimas kalbas. I ma būtų užskaityta kaip neuždirbtos pajamos“ — tai yra' Povilas Jančauskas 117,' Sunkiausiu keliu, romąt
Rusijos socialdemokratai *
. 1.1 •• verčia nelegali. Be to, to paties „įstatymo“ 19 paragiafas drau- Juozas Kapočius 27. Algis nas. parašė Jurgis Gliaudą, ČIAUS ATSIMINIMAI, 304
seniau buvę gausūs ir gerai: anglų ka
al. . - džia būti savininku daugiau negu vieno namo. Antrą na- Makaitis 49. Vytautas Stel- 251 psl., kieti viršeliai, kai- psl., kaina $10.00.
organizuoti. Savo politinę aa^),iaJs \al ai e_
mą iš užsienyje gauto palikimo nusipirkęs pilietis berną- mokas 14 Algis VMančiū-p na $5 Of.
me ta ►"’rt;’ 8 t 90

z

i

Ka tik ąaveme

Ar

j arjerą .sr^ialdemokiatuosel Bylaite - Eideliene,

*
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KELEIVIS, SO. BOSTON

PASKUTINIS POSĖDIS. no Kairio,
480 ?sl., kaiJuozo Audėno atsiminimai na.............
... $2.00
Cape Code ”Old Silver Beach“ moderniškoj A. Dau* 227 psl., kaina.............. $4.00
PER GIEDRĄ IR AUD
Į
kantienės - Moriarty vasarinėj DAINA pigiai išnuomoja*
Viktoras Biržiška, DĖL RĄ, Mykolo Vaitkaus atsiMŪSŲ SOSTINĖS, atsimi- minimų (1909-19181 IV tomi gražiai ir patogiai Įrengti kambariai su pusryčiais
nimai (1920-1922 m.), 3121 mas. 272 psl., kaina kietais
psl., kaina minkštais virše viršeliais ...................... $3.75.
rugpiūčio mėnesį (liepos mėnesį jau užimti). Kreiptis:
liais $2.50. kietais—$3.75
NEPRIKLAUSOMYBĖS
DAINA, 99 Fox Lane, W. Falmouth, Mass. 02574. '
ATSIMINIMAI IR M1N SAULĖJ, Mvkolo Vaitkaus
TYS, Kazio Griniaus, I to atsiminimu (1918-1940) V
Telefonas: (617) 548-8126.
mas, 300 psl.. kaina .........$2 i tomas, 295 psl., kietais virATSIMINIMAI IR MIN sėliais kaina S3.75.
,,a a a,a^s.s.a.s,ar
IŠNUOMOJAMI

t PIGIAI

Pasikalbėjimas >
Maikio su Tėvu

Keleivio
kalendorius
baigiamas
išparduoti
kaina $1.50

Puslapi! penktai

DABAR ŽINOSIME, KAD:

KAMBARIAI

GANA TO JUNGO,

Kip-

TYS,

dr. Kazio Griniaus

11 tomas. 336 psl. kaina $5
ro Bielinio atsiminimai, 492 DIENOJANT, Kipro Biepsl.. kaina $5.00.
<inio. 464 psl.. kaina....$2.01
Nuo krivūlės iki raketos,
PENKTIEJI METAI, Kip
Lietuvos paštininkų atsimi ro Bielinio, 592 puslapiai
nimai. redagavo Antanas Kaina ........ .............. $2 00
Gintneris, 538 psl., kaina —•
TAU, LIETUVA, Stepo-

To paties autoriaus tomą!
VI kietais viršeliais $3.75,
minkštais $2.50.

kupranugaris gali matyti?
Milžinų rungtynės, Myko
kas dedasi jo užpakaly, ne
lo Vaitkaus atsiminimų VIII
tomas. 203 psl., kaina —
ve, tos legendos neatmeta. pasukdamas galvos;
minkštais
viršeliais $3.00,
Yra priimta manyti, kad Ru
sidabrinių
monetų
kalimą
kietais $3.50.
sijos valstybės pradžia iš tik
pradėjo
Argos
karalius
Phi$5.00
rųjų tokia ir buvo. O kokios
tautybės buvo tie trys vyrai, don 869 metais prieš Kristų; KASTAI — STRAIPSNIAI
ATSIMINIMAI
APH
kuriuos iš pradžios rasai va-, Norvegijos )reItybo8 lai
durdavo vanagau, tai aišku.
, saV(,vra JUOZĄ LIŪDŽIU. Petronė
lės Liūdžiuvienės, 68 psl
kad Jne
. .... •' pasauly; ‘ *
ie normanai. reiškia— ketvirtasis
mina ....................................... $1
šiauriečiai. Turėdami gerą
ATSIMINIMAI, pa^se .lu«
i laivyną ir būdami geri jūri
Amerikos pakrančių sar
zas I.iūdžius. 246 pusią
ninkai, jie tais laikais užpul gybos pranešimu, dėl 30' i
piai, kaina
... $3.«W
davo ir kitus kraštus. Pir nelaimingų Įvykių plaukioKĄ
LAUMĖS
LĖMf
miausia jie gyventojus api- jant Amerikos vandenyse
(apie Salomėją Nėri). Pel
plėšdavo. o jeigu vieta jiem yra kalti žvejai ir medžioto
•onė'ė> Orintaitės, 234 psl
patikdavo, jie tenai ir apsi jai;
Kaina $3.00.
gyvendavo. Taip jie Įsikūrė
SIAUBINGOS DIENOS
šiaurės Prancūzijos provin
kalakutė kiaušinius sude 1944-1950 ,netų atsimini
cijoje. kuri ir šiandien vadi da stačius ir jie dedami mai. parašė Juozą* Kapa
nasi Normandija; ir Prancū krinta iš apie 10 colių aukš činsk&S; 273 pusi. kaina $3
zijos revoliucijos metu nor- čio. ir todėl daug jų sudūžMAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
' mandai buvo smarkiausi re-Į ta;
. voliucionieriai ir kaitų su kiSTASYS MICHELSONAS
DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS'
; tais dainavo; ”Vive la Fran
Philipinuose viena arų rū
I
|VV.
ce!“ Ieškodami grobio, nor- šis maitinasi beždžionėmis. J
VILTIS POMIRTINIO
— Ar žinai. Maiki, koašfpvje Rusijoj gyveno nepri- vegu laivai dar prieš Ko todėl jie vadinami beždžion-l
GYVENIMO
šiandien pas tave atėjau? j klausomos kunigaikštijos. lumbą buvo pasiekę šiaurės ėdžiais arais;
Skvrius 1
I
Šita Rusijos pradžia, kaip ir Amerikos krantus, tačiau,
Kas yra mirtis?
gėrimo indai iš stiklo su— Nežinau, tėve.
1 daugelio kitų valstybių pra neturėdami savo valstvbės
Mirtis yra didžiausias žmonidžia, susideda iš legendų; paramos. jie negalėjo čia į-j rasti Pompėjos griuvėsiuose
t
79ii m.
— Atėjau, kad tu atsipra- į nebuvo dar nei Rusijos vai sikurti.
- Tai tokie
_ buvo nor-i (te miestąx sunaikino
••
jos priešas; ir iš visu žmogui!
sytum už mano garbės Įžei- j do. Nedidelės finų ir slavų manai, tėve, kurie padėjo išsiveržęs Vezuvijaus vulka prieinamu mtormacijos sultinių
iik Biblija tesuteikia mums aiš- ’
dimą. Jessa. aš namo parė-«tautelės tada gyveno miš- Rusijos valstybei pamatus ir’ na?) i
kiu
žinių apie ateiti tų, kuriuos !
naliko
iai
atsinešta
vardai
jęs apsimislinau, kad tu ma- puose apie Ilmenio ežerą,
iš-j
sitas
baisūnas nužudė. Dievo į
Pus. Visa tai atsitiko pirmuMclntosh obuolių rūši^
tarp Ladogos ir aukštutinio
ne Įžeidei.
žodyje yra pažadėjus laikas, ku- J
tiniame Rusijos istorijos’ ve(^ John Mclntosh 1796
Dniepro vandenų, buvo pa- skvriuie. Toliau galėsiu pa-į metais savo sode bundas tino mirties daugiau nebebus
ir dėl to mirusieji bus vėl gyvi.,
— Ne. tėve, aš neturėjau į vergtos karingu atėjūnu ir
(Apreiškimo 2i:4; Jono 5:z8).'
:
aiškinti,
kas
dėjosi
antrame
i
a
P
skr
*>
Ontario
provincijoj;
tokios intencijos, ir esu tik-jdėdavo jiems duoklę?
Susipažinimas
su Sutvėrėjo pa- '
Hos skvriuj'e. jei norėsi pasi-' T, ,
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
ras, kad aš tėvo neižeidžiau.'
žabais
mirštančiai
padermei tu-Į
1
• Bahamos salynas suside retų būti tikiu paguoda
tiems,,
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
Aš niekad nenoriu žmogaus. — O kas buvo tie atėjū- klausyti.
da iš 3,000 salų salelių, ku- kurie liūdi dėl savo mylimų mi-į
įžymaus advokato, Seimo nario, mi
Įžeisti.
Maiki?
• — Jes, Maiki. aš norėsiu! £os Pasideda 70 mylių nuo rusiųjų.
nistro Vlado Požėlos labai
— Šis klausimas nėra ladaueriau. Iki šiol nieko Į
Fte.. ir tęsiasi
Kaip pati mirtis yra baisi, ‘
— Jes, Maiki, tu Įžeidei
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
taip pat ir beveik visuotinis ne- ■
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Patrynus
600
mylių;
mano garbę. Tu pasakei
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
tikrumas apie tai, kas bus pol
Ai'tokių paukš-}
mirties.
Kas
darosi
su
žmogų
i
man i akis, kad aš nežinau tvbės bažnytininkas Nestor.
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
giljotina — masina galvai mi tuojau, kai jo širdis nustoja;
kuris tais laikais gyveno Kitenai buvo?
rusų tautos istorijos.
| nukirsti — pirmą kartą bu- pulsuoti? Ar toks asmuo dar I
gauti Keleivio administracijoje.
jeve ir linko apie tuos atėjū-,
tebėra gyvas kokiu nors slaptim*
— Būti ju buvo. tėve. bet į vo panaudota Prancūzijoje gu
— Bet tai nėra joks Įžei-} nūs žinia rašė. kad jie bu
būdu ir ar jis lakioja aplin- (
!
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1792
m..
’
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Kui
laidotuvių koplyčioje, kai į
dimas. Daugiau žmonių jos vo iš krašto, vadinamo Rus
Ii daktaro Giljoteno
pasiulyriuje.
jo
(iraugai
susirenku apraudoti
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
■
nežino, negu žino, tėve.
Manoma, kad toks kraštas
i mu.
jo atsiskyrimo? Arba jis (ar ji)
.turėjo būti SvedŲoj. Yra ŽĮ-, _ okej Maik aš t
nuskrido kur nors j kokią neži
Surinko
TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ
— Nu. kiti gali to nežino I noma, kad ir vėlesniais lai-į ]auksiu
nomą "gražybės salą**? Arba,
jei
numiręs
asmuo
nebuvo
krikši
A.
Zamžickas
ti, ale aš pusėtinai žinau.
cionis. ar jis dabar atsidūrė j Į
— O man rodos. tėve. kad kais švedai plėšdavo Rusi- LIŪDNA STATISTIKA
Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4
dvasininkų
sugalvotą pasmerk-į
tu klysti taip manydamas. • jos pakraščius, buvo užėmę ti
tųjų buveinę, kurioje jis turės knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
, visą Pabaltijį ir pasiekę net į
čentėti amžinas kančias pragaro Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
į
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Šitų ir panašių klausimų mes
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Dienojant, 464 psl.
nęs ko nors, o pamatysi, kad
niekaip negalime viešai paš*alinir
išvijo.
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V
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.i iš savo minčių. Ir nors daugetu klysti, o ne aš.
Penktieji metai, 592 psl.
Į niais laikais. Pirma tuos at- ’metus nužudyta žmonių dauis mūsų esame paguosti dalinai
aaIi ėjūnus buvo išvfję susivieni-; ^.iau’ negu amerikiečių kasitikimmų., kad didžiuma arti
Gana to junga, 492 psl.
— Gerai, tėve, ai
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1
man pasakyt, kada prasidėžo geri žmonės ir dėl to, mūsų
Teroro ir vergijos imperija
Vien 1972 metais šiame Narūnės ats.minimai api, įsitikinimu,
jo Rusijos valstybė? Tai la- huvo 859 metai tėve
dabar turėtų būti
Sovietų Rusija, 309 psl.
krašte nužudyta net 18,000 rašytojus Gabrielę Petkevi iaimingi danguje, tačiau mes
bai lengvas klausimas, tėve.;
— Tai ką, ar jie išvyti iri žmonių. 60G aukų krinta čiūtę., Bali Sruogą. Jurg' visi turėjom kai kuriuos drau
Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
pradinės mokyklos vaikai ji
! savaitgaliais. Alkoholio ita- Savickį ir Juozą Švaistą ,171 gus arba gimines, kurie numirė turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa»
vėl
sugrįžo?
įėj i įklausydami prie nublanku
žino.
1 koje — du trečdaliai, narko- ols., kaina $3.00.
sios ties’atikių tikybos ir prak- koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau.
ikos. ir dėl to kyla klausimas,
- Tai tu man pasakyk. j - K^ratę Įsibrovėlių, tiku - pusė, maunamaisiais
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Z įfnjd“amls kad‘tėvas'i finai, s“. ™.sais įgalėjo ra-1 ginklais nužudoma trys ketgen. Stasio Raštikio atsimi- ar kankinasi arba vra i*aimin- liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
mokyklos nelankei, aš pra-1?ltalk-vtl.’ teve ir pradėjo, vntadaliai.
ne|KII(.lk,a
vihies vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
dėsiu nuo pat pradžios. Ru- !a?P >a'^> pe.nl.'. o( e po. ę ,
i- • •
mažiau limų III tomas, 616 psl., kai.
Mokslas sako. kad nėra jokio seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža
.
J.
. ,
.
i trim metu jie susirinko ir
Sekmadieniais
mažiau ta $15.00.
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manyti, kad žmogus teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
•
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nau įsidėti galvon, jeigu ją . k d ..
.
trf vvrus I daugiau namuose, varguoMES VALDYSIM PA
nustojo
pulsuoti,
šitame mate skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
padalysime į keturias dalis.
J
gakoma. kad j menės telkiniuose,
ŠAULĮ, parašė L. Dovyde rializmo amžiuje daugelis sutin
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai paša
ka
su
tokia
išvada.
Mokslininkai
nas,
I
temas
268
psl.,
II
to

ko‘ja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
— Kaip tu gali mano gal i tai delegacijai buvusi iduota
mas 248 psl. Kiekvieno tom< virtiną, kad tarp gyvybės prin- mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk.
'
nunešti
šitokio
turinio
peti-į
Priežasčių
yra
daug
ir
įipo žmoguje ir žemesniuose gy
va padalyti i keturias dalis,
”Mūsu žemė didelė i1t vail'i'i: skurdas, narkotikai. kaina $4.00.
vūnuose
nėra jokio skirtumo; las ir kt.
cija
;
a?
rasinė
nepakanta
teismu
kad
aukštesnė
išmintis žmogu
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
derlinga, bet tvarkos joje
WE
WILL
CONQUER
je
randama
ne
dėl
padavimo ke- •
iraJu.vV;to!minkštumas,
visuotinis
au— Neįsižeisk ir vėl. tėve. nėra; ateikite.
liu ‘atėjusios teorijos, sakančios,!
' ‘ u'toriteto nusmukimas ir kt. THE WORLD by Liudas kad
žmogus turis savyje kažko- ’
Aš ne tavo galvą noriu pa- tvarką ir valdykite mus.
Dovydėnas, 217 psl., kaina kią slaptingą
gudrybę, vadina
dalyt Į keturias dalis, o Ru- Atvyko 3 vvrai; Rurikas. Si
Ne be kaltės yra ir televi-j $5.00.
mą "siela“ arba "dvasia“, bet
Š1JOS istoriją, jo laikotar- neusas ir Truvoras. Jie tas zijos kriminaliniai filmai. I
dėl to. kad jis turi aukštesni ir
finų ir slavų tauteles šutai-; - ----------- --tobulesni
kūną, negu žemesnieji
pins.
-------- 1 JAUNYSTĖS ATSIMINIsutvėrimui.
kė. padarė tvarką ir suorga
! MAI, Vlado Požėlos, 335
GALIMA GAUTI
nizavo Rusijos valstybę. ku-Į
— O kam juos dalyt?
} psl.. kieti viršeliai, kaina —
Kas domitės Tiesa, mes pri— Kad lengviau būtų su ri išsilaikė iki šių laiku.
siųsim veltui skaudos. KreipkKeleivio administracijoje $4.00.
tės šiuo adresu:
prast. kas kada atsitiko, tė
* galima gauti Leono Saba
— Nu, tai kas iš tikrųjų
ve.
Lithuanian Bible Students,
VYSKUPO
P. BUČIO
tie trys vyrai buvo ir iš kur liūno “Sočiai Democracy in ATS.’MINIMAI, I tomas
212 E. 3rd Street.
Tsarist Lithuania, 1893—
Spring Valley. III. 61.362.
- Olrait, gali pradėt.
i jie buvo?
320 psl., kaina $3.50. II to
! 1904“.
(Skelbimas)
mas 282 nsL, kaina $3 50.
Kaina $l,00s
Šiu dienu istorija, rėPirmutiniame laikotarr

LABAI (DOMŪS
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MOTERŲ SKYRIUS

KRISTALINIAM

įvažiuoti namo. ketindamas

Mažoji scena

Kristaliniam karste, ir seniai jau be žado,
Gilų žvilgsnį uždengus vokais,
O rami, tartum viską pažinu* ir viską atradus,
Prie krūtinės prispaudus laikais.

(Tęsinys)
Ir kas pasidarė mano Ženei? Kai neparveždavau. >
pradėjo atsinešti iš krautuvės pati. Ėmiau drausti alų, vy
ną ir viskę, o ji ėmė gerti vis daugiau.

G man sunku aprėpt ir tikėt, kad tai tujen!
Kad tos rankoj jau nieko neguos,
Kad tos lūpos netars anų žodžių šventųjų,
Neskambės serapimais danguos...

— Palik mane ramybėj! Kai išgeriu, nustoja skau-1
dėti galvą. Užmirštu rūpesčius. Nebe taip pikta, kad vai
kai neatsako lietuviškai... — Teisinosi ji, vis švelniai šyp
sodama. Nuramindavo ji mane savo saldžiu bučiniu...

Kristaliniam karste mano laimė ir lobis;

Mano džiaugsmas ir mano prasmė!
Šermenų liūdesys mano sielą apgobęs,
Šermenų liūdesys ir giesmė...

/

G kaip vienas likau! Be tavęs pasimetęs
Vandenynuos, kaip ”Medūzos“ plauste!
Tai bežadžiai tekės mano liūdesio metai,
Kad jau tu kristaliniam karste...

nageliu“ ir klausiu, kur jis
- ~ •
padėjo
mano mašiną. Sako.
palauk minutę, jis tuoj sugrįšiąs. Ateina su kitu tar
nautoju, ir jie man praneša,
kad mano mašina, ją patai
sius. buvo palikta lauke ir
kad naktį ji buvo pavogta.

...

i

pavyzdžiui. Tamstos auto kus, kaina $4.00.
mobių laike nesaugioje vie-

Birutė Kemėžaitė, SU
toje, kad ten nebuvo užten
DIEV!
AŠ IŠEINU..., 294
kamai šviesos, kad nebuvo
atitinkamos priežiūros, kad psl., kaina $4.50.
gal kartais raktas buvo pa
NUŽUDY
liktas pačiame automobily MINDAUGO
ir panašiai. Tiems faktams MAS, Juozo Kralikausko
premijuotas romanas, 246
nustatyti reikėjo iš pat pra
psl.. kaina $3.
Iš kario maniau, kad jie džių kalbėtis su dirbtuvės
krečia juokus. Bet paskui tarnautojais, darbininkais,
Aloyzas Baronas: LIEP
naaiškėjo, kad ‘jie rimtai gal ir su kaimynais, su poli
TAI
IR BEDUGNĖS, preman praneša, kad mano ma cija ir t.t. Tokios rūšies ap
(investiga- nijuotas romanas, 279 psl.,
šinos nebeturi. Supykau. Sa klausinėjimai
kau. tai kada jūs man sumo tion) turi būti atliekami tuoj aina $3.10.
kėsite už mano pražudytą pat. nes žmonių atmintis
D. Nendrė, AIDAS TARP
mašiną, juk turiu kitą pirk 4rumpa. jie turi savo pačių OANGORAIŽIŲ, romanas,
ti? Sakau, turite man duotij '■‘ėdąs ir nedažnai yra linkę ■65 psl., kaina $5.
čekį tučtuojau, nes man ma I kitiem padėti.
šina reikalinga važiuoti dar
Pragaro vyresnysis, pre
Jei Tamsta būtum turėjęs
ban. Sako, mes pranešime.
mijuotas
romanas, parašė
vadinamą „comprehensive
Vytautas Volertas, 273 psl.,
Kitą dieną — nė žodžio, eoverage“, kuris, tarp kitko, kaina $5.00.
į trečią dieną - nė žodžio. "žra. b.lan^s „ dl'audim0
Galų gale aš vėl pas juos nu-i bemb-ove turėtų Tamsta, ap
Alpis, romanas, autorius
važiuoju. šį kartą jie man n,oke‘‘uz “"J’3*1"? ir jau
'praneša, kad ju advokatasI'f1 bmV. atIlku31 V13us..al’: Kazvs Karpius, 227 psl., kai
su manim susisieks. Vėl lau- klausinėjimus ir turėjus, na $5.00.

Teises patarimai

kurie

vargti visus ?vargus,
kiu.. Galų gale gaunu laišką -irMi
7/%,
iš imonės
iie,'te 0 ■aiii'SLiii
amstai•įmonės advokato,
advokato, kad
kari jieį

Advokatė dr. M. SveikaiKkienė sutik.au.- nėra atsakingi už mašinos)

i

.

Gliaud. BRĖKŠ384 P" kal*

grįžti savo automobiliu. Už-!
Šitokios rusies bylai lai.in,i nasidaii-au
kaiD Da-imetl Tamstos advokatas tu-j
Namu geroj gatvėj, roprastai, pajuokauju su “ma-'rttų įrodyti, kad dirbtuvė manas parasė Ju,gis Jan-

O miela ir graži, kaip gyvai
lr nėra, kas tave ii to miega prikeltų
lr kas man atgaivintų tave...

Tu anapus jau laimės, anapus jau skausmo
Ir anapus dienos ir nakties
Abejinga esi. Mano sielvarto šauksmas
Nenuplėš tau nuo veido rimties!

ncfvs

mane nuvežė savo automo silaikė šio standarto, kad ji
biliu j dirbtuvę, ir aš jai lie- buvo
Tamstos
atžvilgiu
I piau manęs
nebelaukti, o ”negligent“ (neatsargi).

KARSTE

Kristaliniam karste, ir nublyškus, nugeltus,

ALĖ RŪTA

Įvažiavau į tamsią šalutinę gatvelę. Užsigulęs ant vai
ro, išplėtęs akis sekiau namų numerius. Gal nepasišvietęs
lempute ir nesurasiu? čia naujas klientas, dar šioje gatvėne nesu buvęs. Sustojau, ištraukiau rankinį stabdį. Sunk
vežimis sviro į pakalnę. Grabinėdamas kišeninės lempos,
ėjau link apytamsio apartmento. Koks čia kvailys gyve
na? Nors būtų prieky gera šviesa. Prisilenkiau prie nume
rio. Ne, ne tas! Turi būti gretimas pastatas. Ėjau tiesiai (
per žolę. Knaptelėjau. Tur būt. pievos laistymo įtaisų.
koja užkliuvo. Velnias! Nebesiseka. Jei taip ilgai knapi-į
nėšiu, tai į programą tikrai pasivėlinsiu. Ženė, tur būt. jau
lovoj, jau nieko aplink save nebemato... Rankomis prasiskyriau krūmus. Ar gali Kalifornijoj taip sutemti? Švie-1
čiau lempute, prisigūžęs, lyg slapukas, ieškojau numerio.!
Nušvitę krūmai lyg juokėsi iš manęs...

mobilio neatsiėmiau. SekanTamstos advokatas ture- SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ,
tį vakarą po darbo žmona tų įrodyti, kad dirbtuvė ne- 232 psl., kaina $4.00.

Aistis

Fakt

,

. T

Rezistencija,

romanas,

parašė R. Spai;Sj 429 p3i.,
kietais viršeliais, kaina —

t

„iro pavogimą ir kad aš kreip-: kai savo a „tomoMi už ’ I $6.00.
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendre Ciausi 1 savo draudimo bend- 5
, j
k,ti

Keleivio ekaitytoj, klaooio.ua

mformacinio pohūdzio. Klausimus ir at

rovė, kad ji man atlygintų; ?“S 1?,"lgus’ n%e,skla- kad

Brolio „.į,*,

r0.

¥ 0° niekas negali pavogti.
orono Mykolo gatve, ro
i Todėl nereišika kad Hma manas, paraše Eduardas
sakymus spausdinsime Siame skyriuje, uz nuostolius.
Ja. mano Ženė! Kas galėjo manyti! Dabar jau beveik
rtiiške reikia pažymėti. kad esate Keleivi®
‘ apsieiti be draudimo nuo Cinzas, 303 psl.. kieti viršenebeturiu vilties. Jau pora metų, kai ji niekur nebeišeina,
< liai, kaina $6.00.
skaitvto jas.
Tada aš tikrai pasiutau.! vagystės
tik iki bažnyčios ir iki gėrimų parduotuvės... Bariau, gy- Į
j
Klausimus praktini® siusti tiesiog t**® Automobilį pirkau už gry-i
Juozas Švaistas: ŽIOB
niau. saugojau, pas daktarą vežiau... Niekas negelbėjo.!
nūs pinigus. Turiu tik tokį, NEPAGARBA POPIEŽIUI
adresu:
RIAI
PLAUKIA, romanas
Kiek apstodavo ir vėl paskui gerdavo, dar daugiau. Dabar •
draudimą, kuris yia būtinas
Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai I.aw.
mašinai užregistruoti. Kito- ‘ Kaip praneša Reuterio te- * knygnešio kun. M. Sirta
tik viskę betraukia. Alus, vynas — jai kaip vanduo, nebe- ?
Boston Five Ruilding
kio neturiu. Kas dabar man • legramų agentūra, birželio
T^eni1110* 233 psl.
veikia. Ir ką galiu padaryti? Kaif) ją galėjau išsaugoti, 1
1895 Centre Street
- kaina $2.50.
atlygins už nuostolius? Sa- 13 d. Romoje moteris metė
jeigu vis dirbu, o ji apsipirkdavo, ko reikėjo ir ko norėjo, j
W. Roxbury, Mass. 02132
vo advokatui paskambinau į popiežių nedidelę knygutę,
Ir vaikai vyresnieji gynė, slėpdavo bonką nuo mamos. Ji?
telefonu. Jis man sako. kad kada jis buvo išnešamas
atsinešdavo kitą. Dabar ji rūgsta lovoj, į lubas žiūrėdama i
Klausimas
į
Taigi,
palikau
savo
mašimano
padėtis prasta. Sako. ’ soste po įprastinės audiencirūko. išpurtusiomis, jau be šypsenos lūpomis... Ligonis, j
.
ną, ir man buvo pasakyta, ’šMsi anie 7 ar 8 šimtus do- jos. Knygelėatsitrenkė
i
Myliu ją, kad ir be bučinių, kad ir nebepriima į savo mie
Balandžio pradžioje nu- kad man paskambins, kai jP1ju teismui, o iš to °rei- sostą.
C
gamąjį. Viešpatie, kaip sunku, kaip jos gaila! Buvo gera vežiau savo apynaujį Chev- pataisymai bus atlikti. Se- čiausiai niekas neišeis.&
i
mergaitė, buvo švelni ir graži. Buvo protingą. Kas galėjo i olėtą į automobilių taisymo kančią dieną iš jų nieko ne’ NorsVatikano ir Italijos
už nnnstolim

12 knygų už $2

Atsitiktinio kareivio užra
šai, J. Januškio atsiminimai,
127 psl., kaina $2.00.

mas dar patikrinu. Jau spaudžiu skambutį. Palaukiu, dar Mano automobilis buvo • kad atvykčiau *io pasi- automobili patikimai įstai- ko mačiusi juodaplaukę moStepono Strazdo eilėraš.
1970 metų, bet pirktas nau-j
čiai, 159 psl.. kaina $2.50.
spaudžiu. Atsidaro durys:
jas jau 1971 metais iš bend-}
Murklys, apysaka vaikam,
......................
....
* - - x-....... — Na, pagaliau! Ar tai tu? — Ji, atrodo, laukė, nes rovės, kuri turėjo pernykš-’ Tą vakarą ilgai dirbau
čių metų automobilių per-į parvažiavau namo tik apie t^mobili pražudyti ir paskui dicinių lotynišku pamaldų Paras® Antanas Giedrius,
balsas išdavė džiūgavimą.
10 vai. vakaro, taigi auto-l «akvti. kad tai ne ios reika-, ir tikro kataliko popie- 130 psl., kaina $1.80.
tekliu
f Gs ir ne jos bėda? Tai ar. žiaus“.
— Aš. O kaip čia pati atsiradai? Juk... Ar išsikėlė! Į
Juodojo 'pasaulio sukili
i
žmogus turėtum kiekvieną j
iš ten?
mas, parašė Stasys Michel
karta, nalikdamas masiną
sonas, 127 psl., kaina $2.00.
tei’ovti draudimą nuo?
— Taigi. Ir tavo kompanijos telefono neužmiršau. lavo ženės, bet... Užsimiršti galima, atsikvėpti nuo to
Tikra teisybė apie Sovietų
Aš čia pusiau menadžeriuoju... Gerai pas pažįstamus gė 1 vokiančio gyvenimo; pasikalbėti su ja apie vaikus, apie vagystės?
Zene.
apie
širdį
slegiančias
naštas...
Ji
nėra
bloga,
ta
boSąjungų (parašė J. Janušrimo užsisakyti...
Aš nesuprantu savo advo-į
jikė. Bet ji — velnias — ir patraukli. Ji pati prasitarė, kato tokio lengvo požiūrio į Sunkiausiu keliu, roma- kis), 96 psl., kaina 50 centų.
tad Ženė jau pragėrė sveikatą, kad moteris šitaip ilgai bėdos atveju Aš jam nesu J nas. parašė Jurgis Gliaudą.
— Ar čia dėžę atnešti?
Kunigų celibatas, parašė
legali ištesėti, nors dar ir jauna... Velnias! Ji teisi. Bet... skolingas, visuomet punktu 251 psl., kieti viršeliai, kai
kun. Fox, 58 psl., kaina 25
Lėtinant, besipinant kojoms, aš pritempiau dėžę prie aliai apmoku jo prisiųstas na $5.00
— Kur daugiau?
centai.
durų.
sąskaitas. Ar jis iš manęs
Ji šelmiškai šypsojosi. Kresna bobikė, linksmu ap
»uokus daro? Būsiu dėkin-l Kiauros rieškučios, romaAr buvo visuotinis tvanas,
i nas, parašė Antanas MusteiTas už atsakymą.
skritu veidu, švari, plepi, mokanti žmogų užimti... Našlė.
— Kas pasirašys? — Klausiu.
>4 psl., kaina 25 centai.
! kis. 259 psl., kaina $4.50.
Be vaikų, be didelių rūpesčių, tik sau tegyvenanti.
Skaitytojas
— Ar paskutinis orderis? —Ji atklausė šypsodama.
Žemaitės raštai karės mo
Brolio Mykolo gatvė, ro
Illinois.
Aš apsisukau ir ėjau link sunkvežimio. O, prakeiki
li, 126 psl., kaina 50 centų.
manas, parašė Eduardas
mas! Reikėjo man čia... Taip, reikėjo. Juk orderis, — nt
— Ne, — melavau, — turiu dar kelis... Pasirašyk, o
Cinzas, 303 psl.. kieti virše
Juozas Stalinas, 32 psl.,
nenadžeris galės vėliau užmokėt...
mano valia.
Atsakymą*
liai, kaina $6.00.
t

ROMANAI

<aina 25 centai.

— Aš — menedžeris... — Ji vis keistai šypsojosi. —
Tai buvo vieną tamsų vakarą, panašų į šiandien. Že
nė visiškai nusigėrusi, dvokė visas mūsų namelis. Vaikai Jei ne paskutinis oideris, tai kai pabaigsi...
niūriai slampinėjo po kambarius. Aš liepiau mergaitei
Aš apsimečiau nesuprantančiu.
paruošt ivisiems vakarienę, o pats išvažiavau. — turėjau
ilgiau dirbti. Tą šeštadienį paskutinis orderis buvo apart— Ar dabar mokėsi, ar čekį atsiųskit tiesiai kompani
mente, kur ta bobikė gyveno. Susitikau ją netyčia, korido
riuj. Iš matymo pažįstama, lietuvė, išsikalbėjom, užkvietė jai? — Sakau šaltai, šypsenom nesivaipydamas.
arbatos...
Ir jau sukausi.
Prisiminimams galvoje tvinkčiojant, iškėliau iš sunk
vežimio dėžę su švelniaisiais gėrimais ir įsiręžęs nešiau
— Atvažiuok. Apart mentas trečias. — čia pirmame
į apartmentą. Lėtinau žingsnį, Ivg ko bijodamas, lyg nepa aukšte, šįvakar, gerai? Seniai kalbėjomės...
sitikėdamas pats savim. Ji tebestovėjo pravirose duryse.
Mano širdis pliumpsėjo, nugara buvo šlapia prakaitu,
Nežinau. Pažiūrėsiu...
noi-s paskutines porą valandų nieko negėriau.
— Aš lauksiu. — Ji užtrenkė daria.
Velnias! Ar vėl ji pakvies arbatos? Kelis ilgus vaka
rus pas ją praleidau... Bučiniai ne tokie saldūs, kaip bū(Bus daugiau)

Paliekant automobili tai-

Vvtautas Alantas, AMŽI.

Žalgirio mūšis, parašė dr.
syti, susidaro teisiškai vadi- NAS LIETUVIS, I dalis, 412
Daugirdaitė - Sruogienė, 24
namas "bailment“. Automo-į Pslp katna ,n?illk3tal3
psl., kaina 50 centų.
biliu taisymo dirbtuvė turiUiais 14.50, kietais
$5.00.

aidoTo paties romano II dalis,
mobiliais "atsargiai“ (with
*»•“» uT?.!?”9
viršeliais $6.00, kietais —
lue care). Pagal įvairių teis
mu interpretaciją, ”bailor“ $6.50.
šiuo atveju automobilių tai-1 y
, Alanta., SVEN.
synto dirbtuve, privalo kit- taragis istorinis
entų paliekamus automobi-,
j daljs 405
,

roma.

Socializmas ir religija, E.
Vandervelde, 24 psl., kaina
10 centų.
Demokratinio socializmo
pradai, (S Kairio įvadas),
64 psl., kaina 50 centų.

kaiBa

Socialdemokratija ir ko
Ims pnziuretai taip. kaip ei-f minkgtaUt ^^5 $5.00.
munizmas (K. Kauskio), 47
linis žmogus pnziuri savo.
paties turtą.
x Kralikauskas, VAI5- psl., kaina 25 centai

AtsKirai sudėj'us, j’ų kaina
$4,5° $H-40, bet visos kartu par--

Taigi šitokiu atveju, kaip XSJ1?!)

Tamstos, viskas priklauso manas’ 234 p L k
nuo faktų ir aplinkybių.
Pranas Naujokaitis, PA-

duodamos už $2.
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BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIEkurie taip pat parodė pasi
gėrėtiną pažangą. Jų sky
riaus mokytoja yra Liuda TAI TIKJ. KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
Senutienė, kas šeštadienis
atkeliaujanti iš Brocktono. .
STEPONAS KAIRYS

Vietinės
žinios
i —___________ ♦,

Keliamuosius egzaminus
išlaikė Rimas Ambiaziejus,
Rimas Austras, Elena Bane
vičiūtė, Anita Hodges. Ra-1
munė Jauniškytė, Andrius, Krisiukėnas, Arista Na vie-j

•MO****************************** "•*•*•♦♦****♦*****•♦••*•••••***•*•• I

. Lituanistinio mokslo šviesa

ALDR1CII OIL COMPANY

kaitė, Audionė Rastenytė.’

130 Safford Street

: Alūnas Šimkus, Danguolė;
i špakevičiūtė ir Lina \Vain-'
gortin.

Bostone

Wollaston, Mass. GLITO
Tel. 472-2086

i

į Visi šie ir dar kitų klasių
' pažangiausieji mokiniai ga-,
pabaigtuvės ir LB istorinių įvykių minėjimas
į vo dovanų po knygą ir LB
apylinkės valdybos pridėtą
Birželio 9 d. rengtos BosJonas Aleksoms, Vilija j
į Romo Kalantos atvaizdą.
:
oilHvat
tono Aukštesniosios Litua- Eik ina i t ė, Tomas Girnius,;
Baigus šią programos da-'
mistinės mokyklos mokslo Algis Baltušis, Ramunė CiiIĮ, žodi tarė n ngimo svečias
metų pabaigtuvės ši kartą baite, Reda Veitaitė, Jane'
Apšildymo įrengimai & APTARNAVIMAI
'piof. kum Stasys Yla, jau-'
oųvo kiek didesnio ir platės- Venckutė, Asta Danasaitė ir i
'nimui išryškindamas Tragiš-1
Aliejaus kuras
nio masto, negu seniau. Tai Leonardas Bacevičius.
į’Bostono Aukšt. Lituanistinės mokyklos abiturientai ir mokyklos
os’kuosius birželio įvykius, aAliejaus degikliai
dėl to, kad prie šio renginio
Reikia oažvmėti. kad šių’ vedėjas po diplomu įteikimo iškilmių. Pirmoje eilėje iš kairės į j nuometinę Lietums padėti
Krosnys ir garo katilai
buvo prijungtas ir LB apy- meju abiturientu laida pasi- dešinę — Reda Veitaitė ir Jonas Aleksonis. t'ž jų stovi iš kairės’11’ vėlesni Romo Kalantos
Vandens šildytuvai
hskes valdybos planuotas .. ėjo ne tik
išauklž. į dešinę: Leonardas iiaeevieius. Algis Baltušis. Jane Venckutė. i pasiaukojimą Lietuvos laisElektros tinklo įrengimas
Romo Kalantos ir . Bnyeho , fmu (tai diddie
Vilija Eikinaitė. Asta Danasaitė. Ramunė Cibaitė, Tomas Girnius jXe> kotoje.
Dorchester — So. Boston — So. Shore
tragiškųjų jvykių minėjimas. į
lnaf) bet ir džiugi. ir mok. ved. Antanas Gustaitis.
Mokslo metų užbaigtu vių
Toks renginys turėjo ne tik nančiu ffabumubei da,.bštu.
meninę programą atliko'
Nuotrauka Vyt. Eikino
labiau sudominti jaunimą mu j. . keturi įiame sara.
j patys mokiniai, padeklasvarbiais Lietuvos istorijos
,ituanistinę į,oI muodami. paskaitydami sa
ir dabartinės jos padėties k k, bai ė labai
ai 0 ki.
vo originalius kurmius, tarp
i
faktais, bet patraukti ir dau- tj
aj ffl. pasižvmėję pasi.
ti PRA t PI MS > \ GENTCRA
kurių buvo tikrai įdomių ga-'
giau suaugusiųjų, kurie i mi- gėrž,inu darbštumu. Tokių
balelių, o iškilmių gale pasi-'
Atlieka įvairių rūšių
it
is lauko ir viduje.
liejimus jau sunkiau bepa- ,-ezu jtaty ne kiekvienais merodė komp. Juliaus Gaidelio kainus
t
draudimus
Lipdau popierius ir taisau ♦
slenka.
jtajg g-ajjma tikėtis sulaukti.
♦
vedamas jaunesniųjų moki visK$, ka pataisyti reikia.
Kreiptis senu adresu:
;11i
Nauaaju tik geriausią
nių
choras,
sulaukęs
nepa

. I/* tikrųjų į si renginį susigavo kalboje mokyklos
medžiaga
BRGMS KONTRIM
prasto pasisekimo, didžiulių
linko ne tik mokyklos lan- ve(]ėias Antanais Gustaitis
JONAS STARINSKAS
508 Broad^ay
publikos o aciįų. Renginys,
220 Savin Hill Avė
kytojai ir jų tėvai, bet dar pateikė ir kai kuriu įdomiu
So Boston. Mass. 02127
baigtas transliuojamais A- j
Dorchester, Maaa.
ir kiek kitų bostoniečių. _ faktų rodančių? kad BostoTei. A N 8-n«!
merikos ir Lietuvos himnais. :
lel (’O 5-5854
\a?
įuv° mokinių no Aukšt. Lituanistikos moTrumpą padėkos žodi dar'
pamaldos Šv. Petį o paiapi- kykja vra
viena iš ketutarė Tėvų komiteto pirmi-',
jos bažnyčioje, kur mūsų ,ju tokio lygio mokvklu vininkė Aušra Petronienė. Tai. jaunimui turiningą ir gražia
Amerikoje
lietuvių kalba pamokslą pa- "
J
nepaprastai daug šiai rno-į|
kyklai nusi tel ii įsi jaunes- j Į
sakė klebonas kun. Antanas Pradedant nuo vaikų darniosios
g< ne . tijos atstovėj į
Baltrušūnas. Tuoj po pa- želio’ -inie mokslas tęsiasi 12
OAVAITRAŠTIS
turinti
plačių
pažinčių
ame-į?
maldų programa vyko para- TPefn; ^>™et čia mokėsi 118
i "kiečiu tarpe ir įstengusi iš-’ ‘
pijos salėje.
*
; mokiniu, bet tas skaičius jau
..
. . .„
, daug metu svyruoja tarp
tūpinti mūsų mo’-vklai ne- ’
^ia umP3 \eHgHįuoJzan-; 120 ir 130. Aišku, visi momokamas erdv ias So. Boston ■'
*
gos žodį tarė Lietuvių Bend- kiniai iau yra girne JAV-se.
High S -hool patalpas su vi
i uomenės Bostono apylinkės 0 ju tėvai tain nat čia užausu reikalinmi patarnavimu.
valdybos pirmininkas Antajr sukūrę šeimas. Tai laTo paties -eštadienio va-;
nas Matjoška. pabirdamas j paj akivaizdus lietuvybės Bostono Aukšt. Lituanistinės mokyklos abiturientai atsisveiki kare abiturientų tėvai Tauti
informuoja skaitytojus aptt pasaulinius ir lietuviškuosius
šio įvykio i eiksmę. Po to pa-! oyvumo ir tęstinumo ženk- nimo vakare Tautinės S-gos namuose atlieka jų pačių paruoštą nės S-gos namuose abituri
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotraukų ir abir-ii pasisako
kilus uždangai, prie gėlėmis ia=!
apie visus mūsų visuomeninius be» kuli tu irsiu^ i. i;,ujimus.
lietuviškų dainų programą, sudariusią malonią renginio nuotaiką. entams, mokytojams ir sve
rasite įdomių skaitytojų laiškų skvri'.:. kuriame laukia
ir
knygomis
pagražinto
sta-'
p
P
t
fjar įdomiau kad net "7uv,!sn¥ uainŲ pr
lo ši kartą išvydome scenoje 5 p l? mokvtoiu vra Ink*
°J<?
gitaroniLs akomP°nu°ja <iš kairės ? ^ine) ~ čiams surengė tikrai šaunią J Jame
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiei-vieno visiems
vakarienę, kur dar buvo ke-'
net devynis puošnius abitu- Aqau ar vėliau baigė šia na- Leonardas Bacevičius ir A,^s Baltušis. Antroje eilėje stovi iš le-as trurnim kalbu, mokyk-į svarbia problema.
’ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinarvšks.- mūsų 14rientus — 5 mergaites ir 4 fia lituanistine mokvkla kair€s ’ dešin*: Vi,iJa Eikinaitė. Reda Veitaitė. Jonas Aleksonis. la baigusieji įteikė vedėjui
eivijos laikraštis, ieškąs nauių ben lr ■ i n t iu i ei .aėšu. vi
jaunuolius. Tai. palygina- Taigi, mūsų mokvkla išsius- Ramunė Cibaitė’ Tomas Girnius ir Jane Venckutė.
Ant. Gustaičiui gražią dova-į suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirna už
nepriklausomų Lietuva.
mai. gana gausus būrelis. Jie dė ir gerą buri savu mokvNuotrauka Vyt. Eikino
ną ir priešpaskutinė klasė
šioje mokykloje per 11 metų ^’iu. šiuo metu jie vra baigę
----- -■
atsisveikino savo vyresniuo-Į
Metinė prenumerata JAV-se Sš.oo
baigė pradžios ir 8 klasių JAV universitetus, kiti net Jus ^sia- bet visi atskubėjo mokyklos jaunieji mokyto- siu« kolegas.
Adresas:
gimnazijos lituanistinį kur- mra fakulteto, daugelis ten i šį lietuviškojo švietimo jai yra: Algis Makaitis. AušČia verta ypač iškelti abi-Į 7722 George Street. LaSalle-Montreal. G90. (juehec. ( AN APA
są. Šių metų laimingieji bu- ^ndijavp nedagoginius da- darba, kad tik jis neužgestu ra Kubiliūtė, Aldona Dabri- tnrientu atlikta plačia lietuvo:
•lykus, o kiti dar savo moks- Tokie Bostono Lituanistinės
NirIe , -yt-e/ P*-U viškų dainųprograma,
nuo
K , jauniausioji Jorūnė Girnių- pirmameskyriuje
nriešdau] tė. Tebūnie jiems mūsų pa- gre]j metų me'<. P. KalvaitieSiJSiVIEMUHAS
dėka ir pagarba!
j nė? išmokytu ligi dabar jauBet, žinoma, mokyklos nimo oiganizaciiose ir sto
UŽ VIENĄ DOLERĮ IR
LIETUVIU
mokvtojų personalo bran- vyklose dainuojamu. I tas
duolį dar vis sudaro kiek vy- jaunimo dainas, yeros nuo-'
AMERIKOJE
l esnios kartos ar ne šią pa taikos užlieti, įsijungė net
AŠTUONIASDEŠIMT TRIS
čią mokyklą baigusieji pe tėvai ir svečiai, ir susidarė i
SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
dagogai, turi atitinkamą ispūdis. tarsi visi esame vėl,
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių
specialų išsimokslinimą ar laisvės laikais Lietuvoje.
nariams.
CENTUS PER MĖNESĮ
) mokvtojo darbo patyrimą.
Telieka tik palinkėti, kad
SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė orgacizaeijs —
Tai Adona Dabrilienė, Pau +okio jaunimo ir tokiu tėvu
duoda gyvybės apdraudj ir ligoje p;iš«-ilpą, kuri yra
lina
Kalvaitienė.. Regina nepritrūktu išeivijoje dar il
ĮRENGIAMAS VISIŠKAI
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
į Makaitienė, Juzė Lapšienė. gus dešimtmečius.
Bostono Aukšt. Lituanistinės

Mokyklos mokslo metų

Dažau

ir

Taisau

ii

Nepriklausoma

LIETUV.

SLA

NAUJAS TEXACO ALYVOS

DEGIKLIS (BURNER) KURIS
NEPAPRASTAI SUMAŽINS
JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!
NEJUČIOM.
U anUto jokio įmokėjimo * Ifaimok ėti per 60 mėne.ių * Jok.u procentu

Liuda Senutienė ir Renata
• Špakevičienė.

; Visų šių ir kitų Puvusių
’ mokytojų pasišventimu litui anistinė mokykla Bostone
sulaukė jau bene 23 metų
t amžiaus ir,7 reikia tikėtis.
' dar ilgai galės gyvuoti.
RADIJC PROGRAMA
, Abiturientams buvo įteiks ti atestatai ir dovanų — dar Seniausia Lietuvių Radijc
1 po stambia knygą ”Lietuvių -Tograma Naujoj Anglijoj
1 poezija“. Mokyklą baigusių š stoties WLYN, 1360 kijų vardu gi-ažų padėkos žo lociklų ir iš stoties FM
di tėvams ir mokytojams ta 101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 ik: 1:30 vai. die
rė Jonas Aleksonis.
Pažymėtina, kad 5 ”LiePerduodama: Vėliausių
' tuvių poezijos“ antologijas Pasaulinių žinių santrauka
; abiturientams padovanojo r komentarai, muzika, dai
Amerikos Lietuviu Inžinie- 108 ir Magdutės pasaka
į riu ir Architektu S-gos Bos- Biznio reikalais kreiptis I
tono skyrius, o 4 — LB Bos- Baltic Florists gėlių ir dova
. tono apylinkės valdyba.
nū krautuvę, 502 E. Broad
šiemet buvo gražus būre- way, So. Bostone. Telefod
lis ir VIII skyriaus keliamuo- nas AN 8-0489. Ten gauna
į sius egzaminus laikiusiųjų, rnas ir Keleivia.

i

WH ITE

FUEL

CORPORATION, 900 East First St., Boston, Mass. Tcl. 26S-4500

TINKA DOVANOTI
Timeless Lithuania — pa-ašė buvęs JAV atstovas
Lietuvoj Owen J. C. Norem
299 psl., kaina $4.

patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir saugu Kiekvienas
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.GC.
SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrr.udą — En
dowment Insurance, kad jaunuolis *rautų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metama.
ŠIA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų
klabu ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 į metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių knioni-ų. Kreip»<itės
\ kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie
Susivienijimo darbus.
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
parašysite:

Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street. New York. N.Y. 10001

i
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Praeitą penktadienį „Gar- materialinės paramos, nes per radiją amerikiečius
’ so Bangos
pateikė
net visos iki šiol jaunasis kolektyvas, jau lietuviškai nebekalbann____ „«“ „„
uju „at«?«« iki šinl jaunasis kolektvvas. jau lietuviškai nebekalb
j į valandos transliaciją - mon- dirbdamas nepaprastai nau-j čius mūsų tautiečius.
f'tažą, vaizduojantį nelaimin-, dingą ir savanorišką darbą,!
|I gojo birželio Lietuvos sovie-. verčiasi tik savų plonų kiše- ---------------tinęs okupacijos dienas ir j nių ištekliais.
, JOHN SKABE1KIS
i po jų sekusius įvykius. Tam j
„
, t
I
istoriniam
vaizdui
radfjo
koį
Garso
Bangų
pavyzdys
( amiwiu
¥istm namų vidaus
Atlieku visokius
ARGI MES NEMINĖSIME
„GARSO BANGOS“
lektyvas panaudojo „Pasku-pažadinti ir kitas ko- dilžvnso
darbus
iymo darbus.
GARSINA LIETUVĄ
VILNIAUS SUKAKTIES? į
tinio posėdžio“ ir to metoį
Paieškoti tokių pat ;
įžymiųjų žmonių atsiminimų. Sabmybių su lietuvių kultu- Šaukite telefonu 282-7392 nuo i
AMERIKIEČIAMS
Šiemet Vilniui sukako 650
medžiagą, suteikdamas jai los vertybėmis ir Lietuvos 9 valandos ryto iki 5 valandos
metų. Lietuvoje ta sukaktis
Jau seniai ir daugeliu at- draminę formą ir atitinka-p)roblemomls supažindinti P« piety,
imia.
.JAV-se
ja >->e t\ui
;
. buvo
,
ivairia
i
minima.
kol
i
,
- • i
x
-i. ' veiu
keliamas reikalas mą muzikinį pamušalą. Sa-,
'-.c
kas mažai kas tuo reikalu; kiek galima daugiau „„<rl„
anglų vaime suprantama, kad tokį
daroma. O privalėtų , visų
. . kalba per radiją pakalbėti politiniai meninį patiekalą1
SOUTH BOSTONO LIETI VIŲ PILIEČIŲ KLUBE
pirma sukrusti Alto:
akos SKyrius
. Lietuvi} jr jo<
b,e. amerikietis klausytojas žy- •
ir_L. Bendruomenes apylin-!m'as ,atcsnei amerikiečių miai lengviau priėmė, negu!
penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia
kė.
i masei. Deja, tai būdavo pa- būtų klausęsis sausu liežu-i
Reikėtų dar iki vasarosi daroma tik retesnėmis svar- viu dėstomos paskaitos.
atostogų sudalyti specialų' besnių sukakčių progomis,
Tai buvo tikrai stambus! Į
M O 3 VAL FOPIET IKI 10 VAL. VAKARO
komitetą, į kurį būtų įtrauk-1 vis teisinantis įvairiais sun„Garso
Bangų
“
kolektyvo
tos visos gvvos Bostono or-! kuinais įsiterpti i amerikie-Į /’T™
vu. Į
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Vietines žinios

.t *

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

— SKANI LIETUVIŠKA
— VOKIŠKAS ALUS

gamzacijos. nes tik tada ga-i cių radijo programas ir su .....___________ v .t
Įima tikėtis, kad ta Lietuvos; tuo susijusiomis didelėmis parašyti manuskriptą, bet
ir suorganizuoti nemaža at- ‘
sostinės reta sukaktis busi išlaidomis,
likėjų ir dalyką gerai sure
tinkamai paminėta.
! Ir štai dabar belieka tik.petuotj
’ stebėtis, kaip susiorganizaT- v i
SLA 308 kp. susirinkimas |vęs jaunas „Garso Bangu“'*? Yal*Į mes atpazmome
. kolektyvas be didelių deja-' t
Ibungą Romą šleSLA 308 kuopos susirin i vinių gavo amerikiečių radi-i
Krukonį, Birutę
kimas bus šį šeštadienį, bir • jo stotyje gana pastovią va-; aIpJuU<yl§> bet. regis, buželio 23 d. 7 vai. vak. So. landėlę ir jau Red mėnesiaij ?° -11. c*au^iau» kūne atliko
Bostono Lietuvių Piliečių transliuoja lietuvišką muzi- -lvanius vaidmenis,
d-jos patalpose. Visi nariai ką, dailųjį žodį ir informa
Taigi „Garso Bangos“ nu- į
kviečiami dalyvauti. Tenai cijas apie Lietuvą ir čio
galėsite ir mokestį sumokė nykščiu lietuviu veikla ame- sipelno ne tik gerų linkėji-i
mų ateičiai, bet ir mūsų vi-;
•z
*te
ti.
Valdyba
i i Riečiams.
suomenes
ei organizacijų į
COSMOS PARCELS

Senas parvirsta ir negir-

tas.

EXPRESS CORP.

Plood Sųuare
Hardivare Ca.

WORCESTER. MASS.

>. J. Ai.KKNA

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali jstai-i
ga Worce»tery, kuri siunčia :
siuntinius tiesiog ii vVorces->

terio į Lietuvą ir kitas Rusi į
jos valdomas sritis- Čia kai-;
bama lietuviškai, patarnau*

jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ii

S25 EAST BROAl)WAl
SOUTH BOSTON, MASS.
lfcLEFONAS AN K-4148
BaiijHtnin zMcore Dažu!
Pop’eron Siencnip
Stjkiat L arkanu
¥tpckia reikmenys ntunssu
Reikmenys p!ur«.*>en«ima
''la'-trin s-p
^aitria'

ze fe « a-» x r. ar.vjr.-—,'*' MM. W
fe'eionas: AN 8-2805

Peter Maksvytis
Carpeater A Bnilder
49 Church Street
K. Miltun, Ma^a.
Atlieku visus pataisymo, ra man
to ir pro.iekta’imo darbus U lau
ko ir viduje, sryvensmų namų Ir
biznio pastatų, prsral Jūsų reika
lavimų. šaukit* visados iki 9 vaindų

NUO 12:00

VAL. IKI 3:00

Sttuth Boston, Mass

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpilaome gydytojų ra

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Jei reik vaistų — eikit j lietuviškų vaistinę.

Atsilankykite ir būsite maloniai n,įstebint!!
S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

A. J. NA MAKSY

vakaro.

Laisves Varpas

Telefonas: 698-8675

Lietuvių Radijo
Valanda

Dr. Amelia E. Rodd - i

Sekmadieniais 11-12 vat

(RUDOKIUTĖ)
AM 1,430 KC

OPTOMETRISTt
Valandos:

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

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

South Boston Savings Bank
ALFRED VV. ARCIIIBALD; PREZIDENTAS

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai.
po pietų,

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vat v„ išskyrus šventadienius Ir aekm.

740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122

I^uosoooseooooeeeoaoosonosososo^soooooscocoosecooooo?

Skambinkite S25-9O90
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo lt vai. rvto iki 12 vai. dienos.

□
□
□
□

So. Boston, Mass. 02127

Krosnies'aptarnavimas
Automatinis jpilimas
Patogios mokėjimo "sąlygos
Pilnas šildymo Įrengimas
Skambinkite

Namams, šildyti
geriausias pirkinys

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį. pūtėją. oro filtrą,
termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais-

10 meto garantija.

CITGO

FORTŪNA FUEL Co.

HBATINC OIUS

metų įspėjimo indėlius moka
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda'

21 vai. per diena

436-1204

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worceater, Mass. 01604
Tet. 798-3347
Tiesiai iš VYorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vietinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vieloje įvairių vie
tinęs gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

773-4049

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

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

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

{STAIGA

1 ar j 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 - ATLx\NTIC
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.

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

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

6.27% pelno)

i
už visus kitus indėlius moka

070 Adams Street. Oniary, Mass.

Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas

Globė ParcelįService,’Inc.

už nemažesnius kaip $1.000 dvieju

<r.

70

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRUS BOSTONE)
Darbo valandos:
— __
— — — 9—5

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

Ketvirtadieniais

Bankas veikia 109-tuosius metus.

šeštadieniais

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

268-4662; S

Alyva kūrenamos

’ Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją

Skambinkite 268-2500

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

641 E Broadway

Savybės
Pruduktin-umas
Grožis
Kkonuniija

Skambinti — Boaton:

S

Telefonas AN 8-F020

M & T OIL CO., Ine.

1973

AI v va Šildvmo specialistai

Sav. Emanuel L. Roeepgard, B. S.. Reg. Pharm.
182 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Paskutinė modernaus alyva šildvmo naujiena riyrn CLIMATK?

iaaa*#aea***#*#*#**##*#e*#a*#*#*a< ♦##♦#*♦#*♦'##*#♦**#*♦#*#**********************♦*****#****#•****♦***♦**•

The Apothecary

va

Gana

VAL.

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B

io.

-■CiS... :

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

TEL. AN 8-2124

Ci> galima gauti įvairiau
! F « »I N I 8
sių importuotą ir vietinės
OPTOMETRISTAS
gamybos medžiagų ir kitų j * Valandos:
daiktų, tinkamų Lietuvoje.!; 119 v*‘ rvtc ’ki 5 vaL vRk
Trečiadieniais nepriimama i
labai žemomis kūmomis.
44? BROADVVAY

.

nganuo

vakaro.

Birželio 22 d. — pasikal
bėjimas su knygos apie Si
mą Kudirką ’Day of Shame‘
„GARSO BANGŲ“
autorium Algiu Rukšėnu.
PROGRAMA
Birželio 29 d. — Didieji
lietuvių operos dainininkai
Ši radijo programa trans praeity ir dabarty.

šeštadieniais ir sekmadieniais

Keleivio administracijoje
galima gauti Lietuvos ope-i
•! Real Estate & Insurance
ros solistės Elzbietos Karde
: i 321 Country Club Rd.
>Newton ititre. Mass. 02159;; lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.
;!
Tel. 332-2645
Paštu nesiunčiame.
f*********************************

<>

ir apylinkėje. Kreiptis j Kelei
vio administraciją.

— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
’ žmogau’ - be ydo>'
PLOKŠTELE
h

produktams išvežioti Lawrence

-LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS

Dr. Jos J. bonovan
Dr. J. Pašakarnio

Vedėja B. Svikliens

jaučius

-JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS

»**#♦**♦*♦♦«*. ****#***w##aaa#pa*e»

144 Milbury St.

tvarkingai.

Už nosies ne
vedžioja.

PICA

IEŠKO
liuojama penktadieniais ii
ieškau automobilio vairuotojo •tot‘es ^ĖUR
90.9 FM

virš

$274,000,000

9—6

uždaryta

393 We»t Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja

Aldona Adomonis

t
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