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Prezidentas ir kongresas
sutarė padidinti
5.6% pensijas

Second-class postage

Uždraudė išvežti
soją

69-TIEJI METAI

paid at Boston. Massachusetts

Afrikoje buvo pilnas gilėje kariai mėgino
'saulės užtemimas
’ nuversti valdžią

Atskiro numerio kaina 20 centų

Lietus ir potvyniai
nuplakė Naujęią Angliją

Mažas kariuomenės dali-;
JAV vyriausybė, kovodaPraeitą šeštadieni Afrikoma su gyvulių pašaro kainu įe buvo pilnas saulės užtemi- nys užpuolė Čilės preziden-;
kilimu. uždraudė išvežti i mas. Jo 275 kilometrų juos- tina. Prezidento Allendės!
užsienį sojos pupeles, med- ta tęsėsi nuo Mauritanijos i- tuo metu ten nebuvo. Susi-i
Vermonte, New Hampshire ir kitur vanduo suardo
vilnės sėkla, o taip pat jų a- j ki Kenijos.
šaudant su sargyba žuvo 7 Į
lyvas ir miltus.
»
: ir sužeisti 22.
. kelius ir tiltus, užliejo gyvenvietes ir dirvas. Padaryta
I
į Tai buvo vienas ilgiausių}
Tas įstatymas pradės veikti tik nuo 1974 m. liepos 3.
Šiomis dienomis prekybos) užtemimu. Betai toks būna.į Prez. Allende paskelbė šimtai milionų dolerių nuostolio. Yra ir žuvusių.
j-j- ,
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-j u- .sekretoriusatcj
paskelbs. kieki v;t
as į.oVc hebu*
9150 me-! kraštą esant
reiPadidinta .r .. pen.ųo. ne...k.,tomo metm.o uždarbio |
K'“»
°ehU- -1* me |
ka[pavojuje
,Jrūmir
entas
Praeitą savaitę Naująją! Vermonte po keturių dietų prekių ateity bus calima
galima • (ta
j?
išvežti ir kokia tvarka bus
suma. Susitarta ir eile kitų svarbių klausimų.
paskelbtų apgulos stovi, bet Angliją nusiaubė tokie lie-j nų lietaus pakilęs vanduo ir
duodami leidimai.
iau
šis
nesiskubina tai darvti. •
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Mokslininkai jau porą
metų
jam
ruošėsi.1
užtėmi/
Mat,
tada
prezidentas
ture-pūs
ir
potvyniai,
kokių
ėia'.is
krantų
issiverzusios upės
Kadangi liepos 1 d. pra šio krašto gyventojų.
Manoma.
kad
tas
draudi

Prieš išsiskirstant atostomo vietas ju privažiavo iš! tų ypatingas teises žmonėm• nėra buvę nuo 1927 metuosugriovė tiltus, suardė kelius
sideda nauji biudžetiniai
mas tęsis iki naujo derliaus, visu kraštu. Prancūzu mei- suimti ir laisvėms suvaržyti.
....
,
. .
.... * >,
isios gamtos nelaimes skau- uir užliejo didžiulius dirba
metai, tai, turint galvoje iš- gų priimtas ir svarbus nuta- tai yra — iki rugpiūčio ar tesnisuz
garsą lėktuvas Con-1
..
i .
.
rugsėjo mėnesių.
!
corde
su
užtemimo
stebėto-j
Dabar
padėtis
labai
įtemp-į
džiausiai
buvo paliestas mos žemės plotus. Vanduo
sivysčiusią įtampą tarp preIndokinjjos
i jais sekė užtemimą per visą! taVermontas ir New Hamp- pasiekė žemumos gyvenviezidento ir kongreso dėl WaRaip žinoma kongre.
.
, . „. * Afrikos žemyną, ir tuo būdu į
! shire. nors ir kitos sritys ne-į tęs ir miestelius, užliejo pretergate bylos ir kitų nesutabuvo pasiryžfs tuoj pat Pabrangino vokiečiui mokslininkai turėjo daug!
‘ j daugiau laiko (net i vai. 20 i Žydai demonstravo
kybos ir pramonės įmones,
išvengė nuostolių.
rimų. su dideliu dėmesiu bu-; atimti visus pinigus ,ei<Jžia. markę
*min.) stebėti užtemimą ir;
į padarydamas šimtus milioMaskvoje
TKadangi
. ,
. v. Vokietijos
i•
tirti saulės ”korona
vo laukiama eilės reikšmių- mug Kambodijos ir Laoso
! nų dolerių nuostolių. Šimtai
Maskvos geležinkelio ^\jrako Žvalgybos
gų įstatymo priėmimo ar at- bombardavimam5, noreda- markės yra didelis pareika
Nors apie saulės užtemi
gyventojų turėjo apleisti sa
lavimas,
tai
vyriausybė
marmetimo, nes tai turėjo paaiš- mas amerikiečių
mą buvo stengiamasi pain- tv demonstravo 8 žvdai, ku-!
paramą kės vertę, keičiant į Prancū- f
'. t
riems nebuvo duotas leidi- sąmokslas
vo namus, gelbėdameisi nuo
kėti kaip tik šiuo metu. Mat. Kambodijai ir Laosui tuoj j zfjos. Olandijos. Belgijos., b
j d-n daugėhs įu ma-* mas išvykti >IzraelL Jie ne'
kongresas ir senatas dabar
.,.J>HyrL Pl,zidenJ įbuvgo Uaniįo. No,1
’ ’ '
...........
Irako žvalgybos viršinin-i potvynio, daugybė vasaroplakatus
su 'irašu:
”Aš
kas Nazem Kazzar organi- tojų, sugriuvus tiltams. įstri
1
J
vegijosir_Švedijos valiutas, Jag Kenijoje vienoj
vietoj.
’ , no1 iu išvažiuoti i Izraeli“.
,
ienoj
vietoj.
išsiskirsto Nepriklausomy
! zavo sąmokslą prieš krašto
! tokiam žygiui labai prieši pakėlė 5.5
kur amerikiečiai
mokslinin,
.
,
.
šeši
žydai
mokslininkai,
1 apsaugos ministrą Chehab go įvairiuose užkampiuose.
bės šventės atostogų.
I
kitų
«t3«J
ln,rie,ns
buvo
atsakyti
leidi’
ir vidaus reikalų ministrą f negalėdami pasiekti didejnosi. Dabar pasiektas sutaJos vertę, keičiant
iliutas į 7kl5’ V1.etos
*nt°Jai aP- mai išvažiuoti į Izraelį/buvo Ghaidan. Pirmasis per pasiReikia pasakyti, kad, ne-'rimas, kad tie bombardavi- Europos valstybių valiutas
ir dolerį, nustatys markės • ka^\no ^7°*’ ka^ ao?l’ l)a" paskelbę 2 savaičių badavi-l kėsinimą nužudytas, o ant- ni^ cent’U ar grįžti namo.
ogti saule. Dėlto kilo net —
__ ...iš ...
.a.m • »buvo
___ ___
ibojant visokių nesusiprati- . mai dar galės tęstis iki iug- pareikalavimas ir pasiūla. vogti
mą. Keturiems
jų______
iš jung-i! rasis sužeistas. Žuvo ir a.,
du m
Moteliai
perpildyti
li
tikras mušis su vietiniais ti net telefonai.
leitenantai,
kariuomenei
są

mų, paskutiniu momentu vis! piūčio 15 d. Iki to laiko tui tamsuoliais.
; . .
- ------------- |
mokslininkus vejantis į Ira kusių be pastogės artimes
dėlto buvo pasiekta tam i rinti būti ten grąžinta taika, j
galima mirštantį į
nių vietovių gyventojų ir
no pasienį.
j_ •__ ____ _
• I T •
• i
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!
tikro sutarimo svarbiuos rei-j Jeigu susidarytų ten kokiai ,
[Urugvajuje paleistas ’
^os 1
Valdžia paskelbė Cheban vandes sulaikytų keleivių.
žudyti?
kaluos, padarius abiem pu- j nepaprasta situacija, tai pre- į
kankiniu. Jis esąs krašto re
Šiomis
dienomis
New
Yorį
parlamentas
į
r<?
*
voliucijos išdavikų auka.
sėm nuolaidų.
zidentas Nixonas ten reika-1.
. x...............
, ,
Tokie potvyniai palietė
Šiaurės Airijos parlamen
.
. e
! ko valstijoje įskelta byla
Irako santykiai su Iranu
Kariams
spaudžiant.
U‘
hngiem kariniam veiksmam daktarui, kuris vėžiu serganto rinkimuose 60' < balsų te yra blogi, bet geri su Sovie- ir vakarinę Massachusetts
prie mirties esan-i
Daugiausia plačiąsias ma-'
ko protestantams, o 28'r — tų Sąjunga: su ja Irakas tu-ida]i padaIydami didžiulį
ciam
li

i lėšų aprobavimo turės speligoniui
davė
vaistų,
pailamentą.
Tokio
j;
katajj}<ams geveįk 30'r n 15 metu draugystės ir
čiam
sės palies dabar priimtas
iliai kreiptis į kongresą. kurie pagreitino jo mirtį. Iki j '>k*°
neJ)UX0 Per
m-: bai?ų paduota už uni'jonistų bendradarbiavimo sutartį. į nuostolių paskiių asmenų
Sočiai Security pensijų pa-}
Žinoma, nėra ko tikėtis, teismo daktaras Montema-. pd „ |)arlamentą. visa' P8"**- ku.liai vadovauja
turtui ir taip pat viešiesiems
kėlimo įstatymas. Kongreso Rad komunistai> matydami rano paliktas laisvas už $ eilė asmenų buvo suimta. !^uv^mJera! ^a“lknel1?- Girtuokliavimas bus
keliams, tiltams ir kt. Čia
25.000 užstato.
nes įie Įtariami turėję .yšio, BFv,e,,k tlek l,a.‘ balsa™ ,‘r
■»
ir senato nutarimu pensijos prezidento surištas rankas,
...
TTy_ uz lablau karingu grupių laikomas liga
prigėrė ir trys žmonės. Tuo
Tas mirties pagreitinimo
pakeliamos 5.6%. o penui-, sutikty dalyti kokių nors
Massachusetts valstijoje tarpu nežinoma, kiek gyvy
klausimas yra jau seniai gin..
... . ..
. ,,
- ..
o
J
J
zacnos.
Katalikiškieji sočiamemoninkui leistinas metinis už- nuolaidų Kambodijoje ar ki cvtinas.
įsigaliojo įstatymas, pagal bės aukų yra kitose srityse.
Buvęs..Amerikos
gyJ
, kratai
, . . ir
. darbieciai
, , r v. . gavo oo
j . •
j
.
.
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darbis. neprarandant pensi- tur. Jau dabar jie skelbia, dytojų draugijos pirmininPaskutiniuoju metu kariųl
balsu. 0 ka,.ineieji kata. kuri girtavimas ar viešas
Lietui pasibaigus ir van
kas pareiškė, kad nėra pras- įtaka vjs dH?j0 Dabar ir |ikai re;kalaujaniiejį š Ai. girtumas nebebus laikomas
jos ai jos dalies,, nuo dabai-1
nesiieisją j jokias derymes Iigonj laikyti gy\ą, jei-, Urugvajuje bus panaši mili- riją tuoj prijungti prie nepri- baustinu nusikaltimu, o tik deniui slūgstant, skubiai re
i
tinio $2,100 pakeltas iki' bas ir kovosią iki pergalės. S1! J!s'la }lek net™ku® tUn tarinė valdžia, kaip Brazili-, klausomos Airijos respubli- liga.
montuojami keliai, ir gyven™
teRa
’
i
joje.
Peru,
Bolivijoje
ir
Ek-Į
kos.
tesurinko
tik
5
’
.
balsų.
Dabar
rastą
gatvėje
par.
$2.400. Iš uždirbančiu dauSenatas naujame biudže- »
virtusį
girtą
valkatą
policija
j
t°J
ai kasa iš savo namų
vadore.
'
, _o
giau nei $12,000 per metus te dar numatė $19.2 bilionųĮ _ ,
Tuo
budu
(S
atstovų
par. . a
,
galės nugabenti arba namo. dumblą bei rankioja turto
Dabartinis
tos
draugijos
r/
•
*
/•
lamente
kraštutinių
grupių
arba į išsiblaivinimo centrą,
bus išskaitoma pensijų fon- viešųjų butų statybai, moks-: pirmininkas dr. Todd sako, kariuomenei Stinga
atstovų nebus.
arba į ligoninę, ar patalpinti likučius.
dan mokesčio $35.10 per į lo, erdvės tyrimu ir veteranui 'ka^ žudymas iš gailesčio 9nt,nnnrįt.
Rinkimai buvo palygina ”kūno apsaugai“ policijos
,
”
‘
i
medicinos
praktikoje
gali.
'Savanorių
mai
ramūs, visokių teroristi stotyje, kol vėl sugrįš į pasilmetus daugiau.
globos programom
Manoma, kad potvynių
būti taikomas, bet vienas
Prez. Nixonas buvo užsi niu veiksmu nebuvo dau- pusį žmogelį jo dvasia.
*
daktaras to negali nuspręsti. mojęs visą JAV kariuomenę i giau kaip ir kitu metu.
Dabar
valstijoj
yra
Įreng

paliestos
valstijos
ar
jų
dalys
Pagal kongreso ir senato; Kongresas dar priėmė įKeturios operacijos sudaryti tik iš savanorių ir į
ta 14 blaivyklų su 320 lovų bus paskelbtos naikinamai
norą. šis pensijų pakėlimas j statymą, leidžiantį dar padivisiškai panaikinti mobiliza-Į Transporto Unija
girtuokliams.
:
vimą.
Tam
reikalui
buvo!
.
nukentėjusiomis
sritimis,
turėjo pradėti veikti nuo; dinti valstybės skolą, kuri S
Šeimoj
Mass.
valstijoje
per
metus
<
į
; skirta daug bilionų dolerių, pasirase sutartį
būna apie 60,000 areštų dėl kurioms turės būti teikiama
1974 m. balandžio 1 d., bet! jau dabar sudaro $465 bil. i Stanforde. N.Y., tą pačią] didinant kar;ų algas ir tei.
( dieną keturiems tos pačios! kjant
De:
Tim^cri« ?nija susitarė j girtuokliavimo.
federalinės valdžios pagal
prezidentas nenorėjo tokio:
.'Ciiii'K"'iianaiii.'
ui riliam
• i ?u
?u darbdaviais
< •/. ia v i<xi?>
ii
poSll’aSe 1
seimos nariams ----— ’3j broliam
. ---------- ecio toklos________
.
ir
pasirase
agi-f
—
^*'*1
įstatymo pasirašyti. Tada j Draudžia šelpti
ir seseriai - *padarytos
šir-į
į
van
”
ri
padėjo
™™esių
sutartį,
pagal
ka-\Washingtone
nUŠOVė ba.
anorių pradėjo
t• • u ’tacnos savanorių
pranejoi, .
.-. . . ,
• r
•
..
ii,
dies operacijos.s. Jie visi
“ bu-j
“
• , . Y - hi trūksta ną atlyginimai
ir kiti prie- p
padalytas abiem pusėm pri-j,, .
; bažnyčių mokyklas
širdies trūku-l^ • .. .‘.
. ’. 'dai pakeliami, vidurki i-!Izrael 10 pareigūną
Dar nespėjus po šių nelai
; aviacijai ir kitiems specia-j . '7’
• i
imtinas kompromisas: su-,!
.
mais.
; liems daliniams, kur reika-> man ’
• Washini
Aukščiausias teismas pra-] Visos operacijos
«hingtono
priemiesty mių atsikvėpti, audrų seki
pa : icnos gerai pa___
;
.
tarta, kad pensijos bus pa-' ej^ savaitę panaiki
lingas didesnis išsimokslinikino Newi vvko.
buvo nušautas Izraelio karo

Prezidentas ragina į atstovo pavaduotojas pulk., mo, centras Miami. Fla.,. pra
didintos nuo 1974 m. liepos' Yorko įstatymą, pagal
paj
• mas. Tad manoma
kurį;
.
' Alonas, kai jis grįžo iš prie- nesa- ka^ Nanbų jūroje jau
kuriuos specialistus dar teks,
o jm • •
• • i valstfja duodavo lėšų pri va-'
energiją
ienos. aigi. pensinm-. ~u mokyklų remontui ir iš-' žemės ūkio departamen- imti į kariuomenę prievarta.!
' mimo. Kol kas dar neišaiš- formuojasi uraganas. Jo bū
kams šios malonės dar teks! laikymui, ir Pennsylvanijos tas praneša, kad žemės ūkio
Prezidentas
Nixonas
prakinta, kieno tai darbas —
•eBearnuetsr* t nnoBOe >
visus metus nalaukti
I
PagaI kuri valstija gaminių kainos tarp gegu- *
j eitą penktadienį paragino kriminalisto, ar kokio arabų simas pajėgumas ir kelio
dali mokslo
pi- zes
zes io
lo ir
lo o.
d. paKipakij grąžindavo
grąžindavo oaų
moKsio piir birželio
Dirželio io
Prancūzijoje imt
imtasi griež- visus amerikiečius per atei- teroristo. Kol nusikaltėlis kiyptis dar nežinoma, bet
Pensini
nakėlimo istatv-’ ni^ tėvams’
kun^
vaikai lo 6'<. o palyginus su kaino- tų priemonių prieš trockis- nančius 12 mėnesių suma- nerastas, dar ir Izraelio vyrensijų paKenmo isiaiy (,ankydavo privatines para. m5s prieš vienerius metus - tus ir faiistus _ jjų organi žinti gazolino ir elektros riausybė dėl to viešai nekal- gimimo faktas jau užregist
mas palies apie 30 milionų pijos mokyklas.
tina arabų.
liet 38'
ruotas.
j
vartojimą bent
zacijos uždarytos.
ii ii
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Nr. 27, iy73 m. liepos 3 d.

, rą įtraukė minėtas dėdė džiui po apsisveikinimo ir
IMKITE
i Šiauliuose. Pirmiausia jam apsi pažinimo praėjus, jis
duodavo skaityti socialisti- jau keikė visokius kapitalis-j
IR
nių brošiūrėlių ii- knygelių, tus išnaudotojus, na., ir ku-j
i 'C
' • . .'
: s?
o kai jis ėmė rodyti susido- nigus. Man niekur neteko!
SKAITYKITE
Kaip žinome, Sovietų Sąjungoje viskas vykdoma pa-
mėjimą. tai 1903 metų rude- sutikti kito tokio bekomprogal planą. Pagal valdžios planą sėjama ir piaunama, viš
nį padėjo aktyviai stoti į so- mišinio antikapitalisto ir antos deda kiaušinius ir biurokratų kerpamas kolchozininko
cialistų veiklą. Nuo tos veik- tireligininko. kaip velionis
LIETUVOS ISTORIJA,
kailis. Daug nenusidėsime tiesai sakydami, kad pagal
los nepasitraukė nė grįžęs į Petras Čekanauskas. Turiu Vl-ji laida, parašė dr. Van
Maskvos planą net Vergakiemio kolūkio karvė vedama
Kuršėnus. Nors pavardžių netoli penkiasdešimties jo da Daugirdaitė-Sruogienė,
pas "vyrą“, nors ji to kavalieriaus ir nenorėtų, nes partija
neminėdamas, autobiografi- laiškų, ir beveik visuose pri- 414 psl., daug paveikslų, ke
nėje apybraižoje jis šiltai menama išnaudotojų klasės li žemėlapiai, tvirtai įrišta.
geriau žino, ko ir kada jai reikia.
mini žydų socialistų Bundo kėslai, visokie pavojai, dar- Kaina ........................... 56.
narius, su kuriais tekę bend- bininko laukią kiekviename
Tad nenuostabu, kad pagal Maskvos planą vykdo
radarbiauti.
Aktyviai daly- žingsnyje. Ilgą laiką jo dimas ir pavergtųjų tautų nutautinimas, nors šio žodžio ko
PEILIO ASMENYS, Jurvavęs
1905
m.
revoliucijos
džiausiąs
autoritetas
buvo
gis Jankus, 3 veiksmų dra
munistinė spauda ir nepaprastai skrupulingai vengia, va
įvykiuose,
ją
sužlugdžius,
Keleivis
ir
Stasys
Michelsoma, 261 psl., kaina $4.00.
dindama tą faktą ’'nacijų suartėjimu“, ”kultūros lygio
Petras iš Lietuvos pasitrau- nas- Jei ne Keleivis, manau,
Praeitą
kartą
išspausdintus
Vilniaus
moksleiviu
aušrininkų
bū

supanašėjimu“, "komunis tinės bendruomenės kondenkė ir 1906 m. gegužės 8 d. kad Jis būt0 seniai nukiyLIETUVIŲ LITERATOsuotumo didėjimu“, "žingsniu i aukštesnį socializmo laip relio nuotraukos paaiškinime rašėme, kad prieš pirmąjį pasaulinį atsirado Amerikoje.
i P$s į fanatiškiausią religiją, RA SVETUR, 697 psl. Joje
tą ir komunizmo idealą“. Bet iš tiesų visa tai tėra tiktai karą Vilniuje jau buvo didelis būrys tautiškai susipratusių lie
i kurią vadiname tai komu- rašo A. Vaičiulaitis apie po
tuvių
moksleivių,
kad
jie
leido
net
savo
slaptus
laikraštėlius,
čia
apnuoginto pavergtųjų tautų žmogaus prievartinis priar
Trejetą metų dirbo Rum- nizmu. tai bolševizmu. Ke- eziją. K. Keblys apie roma
spausdinamoje
1912
m.
gruodžio
mėn.
nuotraukoje
matome
aušri

tinimas prie raudono rusiškojo krokodilo žiočių.
ford miestelyje (Maine) po-1 leivio dėka jis išliko socia- ną, R.Šilbajoris apie novelę,
ninkų kuopelės leisto laikraštėlio "Rytų Aušrelė“ redakciją. Vi pieriaus fabrike už 11-15 listu, sakvtume socialdemoS. Santvaras apie dramatur
Akiplėšiškiausias šių nutautinimo pastangų pavyz duryje Matilda šveikauskytė, vėliau Kindziulienė-Klevinskienė, centų valandai. Dėl nežmo- kratų. Apie pasaulio politi- giją. V. Kulbokas apie kriti
dys yra pastaruoju metu pavergtiesiems lietuviams Mask mirusi 1932 m. Nemakščiuose, dešinėje Pranas Indriūnas, vėliau niškų darbo sąlygų darbinin- nius ir kitokius įvykius jis ką, J- Girnius meta žvilgs
vos brukama nauja “t ė vy n ė“. "Tėvynė“ nuo Klaipėdos inžinierius, Sibire atlikęs Stalino užkrautą ilgų metų katorgą, gy kai susteikavo, bet streiką labai stropiai informavosi nį į visą tą literatūrą apla
ligi Vladivostoko, kaip tai sovietinė spauda reklamuoja. vena Lietuvoje. Kairėje Jackus Sondeckis, dabar gyvenantis JAV. pralaimėjo, dargi su krūvi- amerikiečių spaudoje, anks- mai ir šio kūrybos laikotar
nomis aukomis. Petras pasi- čiau radijo, paskui televizi- pio problemas, Č. GriceviTai reiškia. — ir ligi Vorkutos bei kitų Sibiro arktikos sri
traukė į So. Bostoną. Darba Jos programose. Apie svai- čius paruošė išleistų knygų
čių, kur jau palaidoti šimtų tūkstančių lietuvių tremtinių
vargais negalais gavo Mil- ginantį amerikiečių darbi- sąrašą. Kaina $10.
kaulai.
x g,
4. Pamaldos šv. Mato katedroje, kurių metu giedos ford. Mass., miestely. Ten ninku gerbūvį jis gerai, net
pasiliko kelerius metus. Ten . pergerai žinojo ir laiškuose
Čiurlionio ansamblis.
Kazys Plačenio. PULKIM
Vadinasi, lietuvių tėvynė jau nėra Lietuva. Lietuva
m ir vedė
Rtoies i j uni^ atsiekimais vis pasiKELIŲ-— romanas iš
_ i1012
1912
cc m.\ ir• vedė.
v ’ o .otivaci džiaugdavo. Daugiausia tul- ANT
tesanti tiktai gimimo vieta, maždaug — didžiosios "tėvy
kun. Strazdelio gyvenimo,
5. Banketas Statlerio "Presidential Balroom.“
.
uopą, i
\ » žies liedavo, prisimindamas I tomas 200 ps., kaina $2.00
nės“ kaimas ar gyvenvietė...
(1913 mjišgyveno ir Mil- PL'aei?3T skHaudas’ arba ? THomTs 160 pi’, kaina $2.00
6. Priėmimas Corcoran Gallery of Art. kurioje vyks
Gal netektų į tokią kalbą kreipti didelio dėmesio, jei lietuvių dailininkų paroda nuo rugpiūčio 10 ligi rugsėjo 5. j forde. Streiką malšindama, baugindamasis ir mane bau- 560 psL ;rišta> kaina $7.^.
tai tebūtų tik paslydusio sovietinio propagandininko vien
! policija keletą darbininkų gindamas ateities negan- i
dai*sj Amerikos Lietuvių Taryba
kartinis žiobtelėjimas. Betgi "tėvynė ligi Vladivostoko“
Bendros registracijos ir rezervacijų reikalais prošom! užmušė. Ir šitą streiką pra......
.
, ! (30 metų Lietuvos laisvės
jau yra brukama sistemingai į mūsų jaunimo galvas mo kreiptis į dr. Zigfridą Vaitužį, 1019 Welsh Dr., Rockville, į laimėjus, 1913 m. su šeima
kyklose. komunistų pareigūnų pamoksluose visuomenei Md. 20582, telefonas (301) 762-7843.
i Petras išvyko į Detroitą, kuri silfkti nuo Stasio Michelsono kovoje), parašė Leonardas
j užsibuvo apie 20 metų. Čia ir sekti jį į pilną šimtinę me- Šimutis, 498 psl., kaina $10.
ir net lietuvių rašytojų raštuose. Dar tragiškiau, kad ^ą
Registracijai viešbutyje yra specialios formos, kurias ; rado daug lietuvių ir daug tų. Nors sunku buvo ir pa-1 2eMi,
naująją "plačiąją tėvynę“ turi propaguoti patys lietuviai
gamybinį ko.
savo burna ir savo tautiečiams. Atseit, patys sau turi suk užpildžius, kambariai bus gaunami papigintomis kaino- į organizacijų. Pirmiausia jis čiam tais linkėjimais tikėti. operacija Nepriklausomoje
ti pakaruoklio virvę, statytis kartuvių stulpą ir išsikasti mis. Formas bus galima gauti minėtu adresu, arba pas vi- j jsjjung-ė į LSS 116 kuopą ir bet ką gi galėjai žinoti. Lietuvoje 1920-1940 (rašo
sus rytų Amerikos Lietuvių Bendruomenės apylinkių pir- ' toj ’joje pasiliko, kol atsira- Prieš gerą tuziną metų, jau dr. Vl. Bublys, J. Fledžinsduobę savo lavonui palaidoti...
mininkus.
į dę net trys frakcijos kuopos artėdamas į astuoniasdešim- kas, J. Glemža, J. Strazdas,
iveiklą suparalyžavo. Vėliau tį, jis pergyveno stiprų šir- p Rudinskas, L. Dargis, K.
Vis dėlto, net prie batiuškos caro vysk. Motiejus Va
Kviečiame visus lietuvius gausiai šiame Pasaulio Lie- j Petras darbavosi ■ D.L.K. dies priepuolį. Ilgokai gulė- šeštokas. J. Vilkaitis. L. Gilančius dar nebuvo priveistas viešai piršti žmonėms "graž
■ Kęstučio klube. Detroito Lie- J° ligoninėje. į deguonies rjūnas, A. Reventas), 257
dankos“, nei Vincas Kudirka savo eilėraščiuose garbinti tuvių Bendruomenės Seime dalyvauti.
• tuvių klube, Detroito Lietu palapinę įdėtas. Išsikrapštė. pSjkaina minkštais viršeKruglodurovus ir Deržijubkas ar himno giesmėje rašyti: _
' vių Organizacijų Sąjungoj ir Pasveiko. Ve darbavosi a- nais $9.50. kietais $10.00.
Ketvirtojo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo
"Rusija, tėvyne mūsų, tu. Romanovų žeme...“
! kitur. Kaip gerai raštingą ir pie gėles ir krumus. Vėl
Komitetas
Dabarties kankiniai (Lieį energingą vyrą draugijose skaitė Keleivį, rašinėjo laišNa, šiandien būtų viskas galima. Jau turėdami ”tėvy- j
kus.
Prieš
porą
metų
širdis,
tuvos
vyskupų, kunigų ir ti! Petrą rinkdavo sekretoriaus
nę iki Vladivostoko“, mes laukiame ir kurio nors įžymaus j
;ar kitoms valdybos nario pa inkstai. dar kažkas sunega- kinčiųjų kryžiaus kelias pirlietuvio poeto eilėraščio "Kaip saldu mirti Sibiro sniege“ j
reigoms. Ne jis patts, o kiti lavo. Ir vėl atsitiesė. Pernai mojoje ir antrojoje sovietų
arba pakilios dainos, kurioje būtų išreikštas neapsakomas
! man pasakojo, kad Petras jau labai apsilpo akys. Bet okupacijoje), parašė Matas
Butirkų kalėjimo grožis ir nenumaldomas jo ilgesys, nes
j daugelį metų platindavo lie- vis laikėsi. Senatvės sklero-. Raišupis, 434 psl., kaina —
; tuviškas, daugiausia socia- zės, suvaikėjimo nebuvo nė $10.00.
atitinkamomis prievartos priemonėmis galima iš paverg
į listinio turinio knygas. Pla ženklo. Kažkas sutriko šį į
to žmogaus ir tokį nusižeminimą išspausti..
tindavęs net prie bažnyčių, pavasarį. Būtų gal ir vėl at-1 Melagingas Mikasės IaisTrumpą žinelytę rašyda- me liepos 15 d., Petrui iki'kai iš pamaldų pasipildavo sitiesęs. bet gyvybę nutrau- kas, parašė Jurgis Jašinskas,
mas, galėjau pasakyti ši-,91-mo gimtadienio betrūko Į tikintieji. Vieni pirkdavę, o kė... plaučių uždegimas, iš-į 69 psl., kaina $1.50.
taip: 1973 m. gegužės 28 d. tik apie pusantro mėnesio J nuo kitų net ir mušti gauda- tikęs ne kur kitur, o ligoninėję.
8:30 vai. vakaro Meriden, I Motina mirė Petrui esant še-j vęs.
Amerikos lietuvių istorija,
Connecticut miestelyje, Me-' šerių metų. Tėvas, keturių
Vaikams užaugus, o vedy Tebūna Petrui lengva dau redagavo dr. A. Kučas, 639
riden-Wallingfort ligoninėj dešimtinių ūkelio savininpsl., kaina $10.00.
I PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
miFė 90-ties metų amžiaus, kas ir geras dailidė, likęs su boms nelaimingai pasibai gelio krauju aplaistyta, bet
vis
dar
laisva
Naujosios
Petras Čekanauskas, suame- septyniais mažamečiais vai- gus, gerokai prieš II pasau Anglijos žemelė...
KETVIRTĄJĮ SEIMĄ WASHINGTONE
Elegiški Stepono Kolupai
rikietinta pavarde — Peter kais. ilgai nenašlavo. Petrą linį karą Petras sugrįžo į N.
los niekintojai, parašė Ksa
'
Seimas Amerikos sostinėje vyks nuo rugpiūčio 30 d. Chain. Privačiose laidotuvių augino nebloga pamotė, o Angliją. Kurį laiką pagyve
Alfonsas Nakas
veras Kaunas, 52 psl., kai
nęs Waterbury, Conn.. pas
vėliau
ir
vyresnioji
sesuo.
na $1.00.
ligi rugsėjo 3 d., Darbo šventės savaitgalį. Posėdžiai bus apeigose Smith Funeral Trejetą metų atganęs savas kutinius 30 su viršum metų
EUROPOS SAUGUMO
Home laidojimo namuose
Statler viešbuty (16th ir K St.. N.W„ Washington, D.C.). dalyvavo
Rimai ir Nerimai, Vaiž
KONFERENCIJA
iš Detroito atekri- Į131?*' ketv,e.rt« «etnų ai praleido Meriden. Conn..
prižiūrėdamas
Kupsčių
šei

Viešbutis miesto centre, netoli Baltųjų rūmų ir muziejų, da
ganto, 55 psl. kaina $2.00.
de du sūnus Juozas ir Sta-ilank^ l’rad,n? ^oKyklą,
dę
mos namus, medžius, krū
kuliuos bus galima lankyti. Nuo viešbučio lengva prisiekti sys.
Europos
33
valstybės
pa

nuo
dvylikos
metų
jis
jau
ekeletas vietinių kaimy-1
ir daug kitų Washingtono įžymių vietų, kaip Kapitolį, nų ir episkopalų kunigas ;J° Pirma P?e™mo paskui mus ir gėles. Mažo, kalnuo tvirtino Europos saugumo Antano Škėmos raštu II t.
* *BirželioO 1 J Pusbe™? n* bei™ (n
tara-vbas to, medžiuose ir gėlesė pa konferencijos, kuri liepos (dramos veikalai — Julija,
Kongreso knygyną. Smithsonian Technologijos. Gamtos Perry F * Miller.
skendusio miestelio vaiskus 3 d. susirenka Helsinkyje, ir kiti, Žvakidė, Kalėdų
ir Meno muziejus, Kennedy Meno Centrą, Arlingtono ka d. palaidotas Walnut Grovei Pas sxe imuosiusoras. nesunkus darbas, tik darbotvarkę.
Živilė, Pabudimas. Vienas
pines, kuriose yra prezidento Kennedy kapas, ir kitas kapuose.
Dvidešimt metų sulaukęs, riausiai, ir pratęsė Petro gy
vaizdelis, Ataraxia), 440
lankytinas vietas. Atvykusiems su šeimomis bus įdomu
Konferencija čia tęsis a- ’ psl., kaina $6.00.
1902 m. Petras buvo priim venimą.
Bet šitaip trumpai užbaig tas i grafo Zubovo metalo
aplankyti Bureau of Printing and Engraving, kur spaus
pie savaitę. Antrą kartą ji
ti
nenoriu. Juoba, kad ant dirbtuves Šiauliuose — Gu
dinami doleriai. Zoologijos sodas su iš Kinijos atvežto
Kaip socialistas-praktikas susirinks rudenį Ženevoje ir SIAURUOJU TAKELIU,
mis pandomis. Amerikos Katalikų Tautinė Šventovė, ku mano stalo guli 1957 metais bernijoje. Padaręs trejų me Petras Čekanauskas pasi trečią vėl Helsinkyje.
K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,
kaina ..................................... $2.
rioje yra Lietuvių Šiluvos Marijos koplyčia, taip pat ir rugpiūčio mėnesį velionio tų sutarti, norėjo išmokti reiškė jaunystės metuose:
rašytas
laiškas
su
autobio

Tarp sesijų veiks komisi
šaltkalvio amato. Už 5 ka- pirma Kuršėnuose, 1905 m.
George Washington, Lincoln ir Jefferson paminklai bei
LIETUVOS VYČIO PĖD
jos.
daigelis kitų muziejų ir federalinių institucijų. Tad vi grafiniais duomenimis. Ir i peikas valandai dirbdavo revoliucijos bangose, paskui
SAKAIS,
Juozo Strolios įdo
siems atvykusiems bus ko sostinėje pasižiūrėti, kai tuo tar prašymas: parašyk į Kelei šešias dienas per savaitę po N. Anglijoje, dviejuose kru
Niekas dabar nežino, kuo mūs 1940-1945 m. atsimini
pu atstovai savo posėdžiuose svarstys Lietuvių Bendiuo- vį, kai manęs nebebus gyvų 12 valandų kasdien. Iš to- vinuose streikuose, na, gal konferencija baigsis: for mai, 176 psl. kaina $2.00.
jų tarpe. Tiesa, jo prašymui i kios algos pragyventi buvo ir Detroite, pavojingose vie
menės problemas.
.
..
! neįmanoma. Tiesa. Šiauliuo- tose socialistinius leidinius maliu šaltojo karo galo pa
Šalia organizacinių reikalų svarstymo, paskaitų, pra v,. ?...
Jaunystė* atsiminimai, pa
skai nepaklusau, nes,sei s].
dėdę.
beplatindamas. Paskui, kai skelbimu ar tik muilo bur rašė Vladas Požėla. 335 psl.,
nešimų ir ateities darbų planavimo, Pasaulio Lietuvių pnes metus, kai jis švente Į
.
į N. Angliją grįžo gėlių au bulu.
90-ties
metų
amžiaus
sukak,
Petrą
Čekanauską,
geriau
Bendruomenės Seimo proga numatyti dar ir šie progra
ginti, jis liko tik teoretiniu
Nužemintųjų generacija,
mos punktai, kurie visiems atvykusiems bus įdomūs ir į tį. svarbiausius jo biografi-1 besiverčiantį šaltkalvi-me- socialistu. Ir vis dėlto — so
egzilio
pasaulėjautos eski
nius faktus Keleivyje pa-:' chaniką. Dėdės teikiama pa
kuriuos visi kviečiami:
cialistu
visam
laikui,
iki
ga

zai, parašė Vytautas Kavo
skelbiau. Dabar čia kai ką‘stoge materialinį skurdą lo.
DOVANA JAUNIMUI
lis, 77 psl., kaina $2.
pakartosiu, kai ką dar nėra- i klek lengvino, bet iki galo
1. Apsilankymas Lietuvos Pasiuntinybėje (tik seimo
Įšyto pridėsiu.
išsilaikyti Petras nepajėgė.
Parka* anapus gatvė*,— JĮ
Numizmatika, parašė JoSuartėjome bene 1953 ar
atstovams).
,
Po pustrečių metų, visiškai 1954 metais, kai jis. atvažia- premijuota apysaka jauni- nas Karys, 340 psl. kaina —
O T *
Xi
,
.
X u
T X • « - I
Petras Čekanauskas buvo -subankrutavęs,
—
darbą tik pu- vęs sūnų lankyti, susiieško- 1
_
.. D
.. '$15.00.
2. Literatūros vakaras, kurio metu bus Lietuvių Rasy-.
Ku^ėnų stotyje ,882 siau teišmokęs. ZubovoĮ! jo
ir mus (mano žmonos mo-j mui, paraše Danute Brazy e-,
romana8i aBt„
tojų Draugijos premijos įteikimas.
i m. liepos 2 d. Turint galvo-'. dirbtuves metė ir sugrįžo j tj
• minJsi Lietuvo- ! Bindokienė, 156 psl., kaina

„Tėvyne iki Vladivostoko”...

Socialistą Petrą Čekanauską
amžinybėn palydėjus

Kvieslys

!je,

3. Čiurlionio ansamblio koncertas, repertuare — dai- doriaus ir kad laikrodį 13 j
r tautiniai šokia i.
nos ir

parų pirmyn pasukus gautu-

.

buvo jo jauniausia se-

..

J socialistinį judėjimą Pet-

ar nn«vllan
’

’

— $3.00.

pJk ka

’

Nr. 26. 1973 m. birželio £6

teiaEuVSS, SO. EC3TG21

Nr. 27. 1973 m. "liepos 3 d.

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAI DUONOS

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
! Paskaitininkas savo teil gimus rėmė skaičiais, rimtragedijos sukaktį
• tais šaltiniais, kurie vaizLiepos 14 d. prie Dariaus ' džiai liudija ypač paskutinio
ir Girėno paminklo ruošia- okupanto barbaruizma.
mas tų dviejų prieš 40 metų!
yra nemažai
žuvusių didvyrių minėjimas.1 M. Gelžinis
vokiečiu
dėtas
Jj ruošia, kaip ir kitais me- ‘t
'
visiškai' koloniMinėsime Dariaus-Girėno

PagrindTnZU°V. «aŽa.’>

bet

nref Jonas Balkūnas Dar
šimtmečius jiems tai neP
,T ,.
i •
pavvko. Komunistai ir toje
kalbės vyčių vardu mz. Ma• -v
J
srityje pralenkė vokiečius
zei a*
: kaizerininkus ir hitleriniu- (
i kus

Thetruthabout
me murdomus

■ —----- ■

aooaro

P- I l.i

KAS NIUO NEVBU1A,
IO NIEKAS NBPKIK1A.

Paragink savo pažįstamus

KANADA GERINA

|

PAŠTO TARNYBĄ

j išsirašyti Keleivį. Jo kaina

Šiais metais bus pastaty-,
tos dėžutės su nurodymais,'
kokioms siuntoms jos ski; riamo ir jų įteikimo laikas.
i Paprasti laiškai (pirmos rūJ sies paštas), įmesti iki 11,
l vai. ryto, bus įteikti kitą die-;
j ną didžiuosiuose miestuose.!
I Kol kas jų nurodyta 26. betį
■ jų skaičius bus didinamas.
•
| Daugelis tos pačios pro-;
‘ vincijos miestų paštą gausį
kitą dieną, jeigu jis bus į-!
mestas iki 2:30 vai. popiet.!
O to paties miesto siuntos į
bus įteiktos kitą diena, jei i
ios bus imestos i našto dėžu-l
tęs ne vėliau kaip 5:30 vai.
vak.

metams $7.00,

GERIAUSIOS
DOVANOS
giminėms

LIETUVOJE ir SSSR
MOTOCIKLAI. ŠALDY
TI VAL
SKALBIMUI
MAŠINOS. TELEVIZI
JOS APARATAI, LOTO
KAMEROS.
SIUVIMO
MAŠINOS. BALDAI.
T-’ip pat drabužiai, me
džiagos. kailiniai, ranki
niai laikrodžiai ir maisto
pi oduktai.

Dariaus-Girėno paminklas dabar tapo lyg našlaitis, • M Ge|žinio
kajt ver_ į
ttBCMllerlĮMftnt durim
NAUJI AUTOMOBILIŲ
nes toje apylinkėje gyvenę ta hfltu
astski, „ lei.:
MODELIAI:
lietuviai išsikėlė kitur, o čia j- •
«
» ZHIGl’LI VAZ—2101
apsigyveno portorikieeiai ir
’
t
i-Amer
ZHIGULI
VAZ—2102
negrai. Ir šitą aplinkybę priJo„illiu
žjus ,.eikia
Station VVagon
siminę, New Yorko lietuviai
ka(, jie uakvietė M
ZHIGULI
VAZ—2103
Ar tie pažadai bus tikrai
' Naujas modelis
turėtų į minėjimą kuo gau- Ge|ži • Paeirtini
už tai
confrontattonofl
1 vykdyti, dar pamatysime.
MOSKVICH
108—IE
siau atsilankyti ir tuo paro- ka(I sten(fiasi ateaivinti Jo.
MOSKVICH
112—IE
Daug
yra
pažadėjusi
ir
JAV
dyti tos apylinkes gyvento- nines lietuviu išeivi- -e
,
ZAPOROŽETS ZAZ 968
paštu vadovybė, bet nedaug
jams, kad tas paminklas yra
‘
e**#*##*#**#,*#**####*#*##
Marltia'svimyard
tų pažadų ištesėjusi.
vertas pagarbos.
j j atvijoie Joninės buvo
PODAROGIFTS, Ine.
....
.
1 valstybinė šventė. Pas juos, j
yra 5 1 E N 1 N T E L Ė
Atsilankyk ir. Tamsta, kaip ir Lietuvoje, ta šventė,
lirma Amerikoje, siun
čianti DOVANŲ CERTI
šiuos žodžius skaitęs. Para- į,uv0 susijusi ir su atitinkaFIKATUS per
gink ir savo pažįstamus tą momis apeigomis,
VN ES H POS Y I.TORGą
I
patį padalyti.
,
be jokių tarpininkų, ban
Anglu - lietuviu kalbu žo-i
kų ir kt.
! Nepamirškime, kad Joni-’
dvnaa. V’. Raravvkn. 590 psl Į
Buvo gražios Joninės
njų nakti 12 vai. ramunių.!
PODAROGIFTS. INC.
'įpie 30.000 žodžių kaina $6 i
yra
VIENINTELĖ firma
liepų ir kiti žiedai nustoja!
Amerikoje.
pateikianti
1 ietuvių-anglų kalbų žo
Mažosios Lietuvos Bičių- gydomosios galios. kad ra-!
persiuntimo
įrodymus,
liai, kartu su lietuvių evan- ganos ir undinės tampa ne-i
Jvn&s, redagavo Karsavi
atitinkančius jos susita
rimą su
gelikų parapijos vadovybe, veiksmingos ir negali žmo-;
naitė ir Siapoberskis. api»
27.OOO žodžių. 511 psl., kai
priešaky su kun. P. Dagiu, gui pakenkti. Todėl tą vaVNESHPOSYI.TORGu
Klientų patogumui užsa
•a - - $5 00
birželio 24 d. surengė savo- karą ir naktį jaunimas rinkkymus galima duoti bet
tišką tautinę šventę, primi-' davosi prie upiu. ežeru, kurkuriai prie mūsų prisi
nusią Jonines Rambyno kai-Į davo laužus, džiūgaudavo, į
jungusiai firmai:
Globė Parcel Service. Ine
ne ant Nemuno kranto, kur. ieškodavo laimingo papar-,1
Tai išsamiausia ir vaizdžiusiai anglų ka Iba parašyta knyga apie Simo Kudirkos
TESTAMENTAI
72.3 VValnut Street,
anoj pusėj tūnojo gražusis čio žiedo ir t.t.
tragediją. Tai jokiu rūdžių nesugraužia imas paminklas Simo Kudirkos heroiz
Philadelphia. Pa. 19106
Tilžės miestas.
Įsigykite teisininko P. šulo
Package Express&TraveI
mui ir ji išdavusiu JAV admirolu, kapi tonu ir kitu biurokratu gėdai įamžinti.
Noriu dar pažymėti, kad;
Agency,
parengtą leidinį „Kaip su-,
Geriausia dovana kitataučiui. Jos kaina $8.95. bet Keleivio administracijoje ją
1776 Broadwav,
čia
buvo
apsilankęs
ir
iš
Lie;
Atsilankė gausus būrys
I
New
York. N.Y. 10019
galite
gauti
už
$8.00.
Mass.
valstijos
gy
ventojai
dar
primoka
24
et.
mokesčio.
daromi testamentai“. Tai la-!
svečių, jų tarpe nemažai Jo tuvos pabėgės jūrininkas į
Cosmos Parcels Express
niu ir Jonų. Jie visi buvo su Vvtautas Gadliauskas. Jį vi-j
1 bai naudinga informacijų
Corp.,
188 Madison Avenue.
minėti, ŠIA centro iždinin- si klausinėjo, kaip dabar at-’
knygelė
norintiems
sudaryj
New
York, N.Y. 10022.
KA IŠRINKO Į PLB
kė E. Mikužiūtė tarė jiems'rodo Klaipėdos kraštas ir J
galimų pasirinkimų tolimes-.
NUTARĖ TĘSTI IR
Arba tiesioginiai i mūsų
žodį, visi sudainavo „Ilgiau pati Klaipėda.
ti testamentą. Ten yra ir tęs-!
1
nei veiklai.
•
vyriausia ištaiga
IV SEIMĄ?
TESĖTI
siu metų!“
tamentų pavyzdžių. Jos kai-;
Įdomu, kad V. Gadliaus-j
Į komisiją sutiko įeiti turi,
>
Taip pat buvo pagerbti i kas vis dar negali išsilais-’ Per paskutiniuosius me 1 patyrimo Kanados didelėse’ Pasaulio I ietuvių Bend- na — $3.00.
ir sukaktuvininkai_ Jonas}I v»iii
intiM iš komunizmo
įvarytos
tus
„Nepriklausoma
Lietuaui,.uinA..iv
iuc
----- ~ bendrovėse Vytautas Gruo- ruomenės šaukiamas IV-sis
baimės,
kaip
sako,
jam
dar
va
“
išgyveno
didelę
redakci-;
fjis jr povj]as' Povilaitis, o1 seimas posėdžiaus WashingVilkaitis. sulaukęs 85 m., ir
i
jos
krizę.
Laikraščiui
tai
lataip
pat NL v. ildybos pirm. tono rugpiūčio 30—rugsėjo
Kazys Algenis, buvęs Lietu vis atrodo, kad gali būti
210 Fifth Avenue
i 3 dienomis. Jame bus 120
vos užsienio reikalų ministe baudžiamas, jeigu ką norss bai pakenkė. Iš Nevv Yorko; j Girinis.
(tarp 27 ir 28 v it vės)
importuotas redaktorius J.
i atstovu, jei visi atvažiuos.
New York N.Y. 10001
rijos ilgametis parėagūnaš; pasakys, kas neleistina...
Tel.: 212-685-1537
Petrėnas
prieš
kurį
laiką
atKomisijos pasiūlymus ap-! JA V-bėms yra skilta 45 at
kurį laika Lietuvos konsulas
‘
Palikimo*,
poeto
Fausto
sisakė iš tų pareigų. Ieškota svarsčius, valdyba sukvies I stovai. Jie buvo renkami geM. Galdikienė išvažiavo
Karaliaučiuje.
. .
kito. bet nesurasta. Paga- šerininkų suvažiavimą. Su- gnžės 19-20 dienomis. įš Kiršos iki šiol niekur ne
į Putnamą
ilau.
kaip rašo dr. Henrikas važiavimas būsiąs liepos ar rinkti šie asmenys:
spausdinti eilėraščiai, jo už
Kun. P. Dagvs gražiai aJUNGO
GANA 1
Velionio dailininko Ado- Nagys birželio 20 d. veda-' iugpiūčio mėnesį.
J
Vakaru apygardoje: V. rašai įvairiais klausimais ir
pibūdino ju visuomeninius
kt., 318 puslapių knyga, ku-Į
r
............
Čekanauskas. V. Pažiūra.
darbus ir linkėjo dar ilgai mo Galdiko žmona Magda-' majame. —„NL B-vės vai-Į
gyventi. Jiedu padėkojo už Iena. buvusi Lietuvos Štei- J dybos pirmininkas ir keli . Ro! komisi ja istirs padėti, VidurJo Vakaru .apvgar- ria spaudai paruošė Stasys į O l-,rĮlO
į
giamojo seimo narė. įžymi Į valdybos nariai tad ir krei-1 n (ĮUO>
-\iriuSL' doie: L. Kriaučeliūnas. P Santvaras. Kama $6.00.
pagerbimą.
nesi i keliasdešimt Montre-' nuoJu redaktorium nutarta' į.°je: L- K^aueeliunas, P.
moterų katalikių veikėja peši j Keliasdešimt Montie .
POEZIJOS
PILNATIS , IT)OMI IMO
ilgametĮ administ.l Kisielius, K Bobelis. P.
Bernardo Brazdžionio poe-.^"*^”^ *Vl Xvr
Agnietė Klastauskienė pa birželio 19 d. išsikėlė gyven alio lietuvių (įvairių pažiū
ratoriu bei buvusi techniš-į
-^- Kazma, B. zijos rinktinė, kurioje šutai- |Z’w]a\z/^ ą
deklamavo kelis eilėraščius, ti į Putnamo seselių vienuo rų, amžiaus ir išsilavinimo),
Nainys,
J.
Jasaityte.
G. Kio M. Razgaitis padainavo. lyno sodybą. Birželio 17 d. kad'jie susirinktų ir aptartų ka redaktorių Prana Paukš- jauskas, K. Ambrozaitis. A. pinti geriausieji visų jo iš- I\1N I
o iam tidkininkauti isileistu knygų kūriniai. Puoš- į
Jis tvirtai žengia pirmvn, Kultūros Židiny jai buvo su esamąją padėtį bei pasisa taiti.
pareigojo kelių asmenų ko-įT?ai\^’
Vaitkevičiūtė, V. nus leidinys, 592 psl., kai-i
bet mažai turi progų pasiro ruoštos gražios išleistuvės
kytų, ką daryti. Į du tokius mišria, kurioie vra ir rašyto-i Var^'sJasaitis, V. Ka na SI 0.00.
dyti scenoje.
savanoriškus
pasikalbėjimus
J. Vlks
las dr. Henrikas Nafrys. na-! ™an^sB°revi(™% RTau, sesute. Prano Lematėjo didelė dalis kviestųjų. rašės ir birželio 20 d.' veda- Gen£,uį A-,Kai.7s’ V Klep
berto
gyvenimas, kūrvba.
Visų dėmesį patraukė ido- ‘
Atėjo, iš tiesu. tie. kuriems maii. pavadintą „Tęsti irte-!za’
Danilevičius,
prisiminimai, 269 psl.. iliust
mi ir turininga Martyno Gel- f PADIDINS PENSIJAS
rūpėjo NL likimas“.
sėti
“
.
i
Ohio
apygardoje:
A.
Dažinio paskaita — Genocidas Į
ruota, kaina kietais virše
'
mušis,
J.
Urbonas.
A.
Ru

liais
$4.00.
Senato
finansų
komisija
i
Ten
nutarta
.
ka(
,
vaI(lvba
Mažojoje Lietuvoje. Tai pa
To
ir
mes
linkime.
gienius, A. Zaparackas. R.
Pavieniai žodžiai, Jonas
mirštas mūsų spaudoje klau nutaiė pakelti socialinio. su(,arytu 3 asmenų komisiKudukis,
E.
Lenkauskas.
V.
Mekas.
95 psl.. kaina $4.00.
simas. Karaliaučiaus sritis draudimo pensijas 5.5%.jja> kuri nuo(lugniai Ktirta
Kutkus, V. Čyvas, A. Kli
nuo neatmenamu laikų buvo Be to, ji nutarė, kad pensi-1 įjk j^ bendroves finansinę
mas.
ios
automatiškai
nadidinai..
___
Pajuokos bijo net tas, ku
padidina ir administracine padėtį ir
Lietuvos žemė, tik ilgus me jos
ris
jau nieko nebijo pasauly.
mos,
kai
pragyvenimas
pa

tus ja valdė Vokietiia, o da
Bostono apygardoje:
J.
GALIMA GAUTI
kiek galima greičiau pasiū
bar Sovietu imperiia. Vie brangsta 3 ar daugiau pro lytų valdybai bent keletą
Kapočius. P. Jančauskas.
Gogolis
Keleivio administracijoje
tos gyventoju dalis žuvo ka centų.
Connecticut apygardoje:
galima gauti Leono Saba
ro metu. dalis pabėgo, dalis
V. Vaitkus, P. Vileišis. A. liūno „Sočiai Democracy in
Pagal dabartinį įstaymą,
»*•••«•« *****«*•»-*«'»««*«-**«**«’**«
iėga išvaryta. Jų vieton at
Dzikas.
Mrs. LONG
Tsarist Lithuania, 1893—
kelti iš Rusfios gilumos ru tas automatinis pakėlimas
teveiks
nuo
1975
m.
New
Yorko
apygardoje
1904
“.
sai. Nauji okupantai panai
spėjėja ir patarėja visais klausimais
Paskutinis — trečiasis — doku
i J. Balkūnas, A. Vakselis. P. Į Kaina $1.00.
kino net lietuviškus ir vo
(Spiritual Reader and Adviser)
Komisijos
nutarimai
dar
mentuotas Kipro Bielinio atsi*
į Raugalas.
Į
kiškus vietovardžius, net ir
Priima nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro
eis
į
senatą
ir
atstovų
rūmus,
j
knygų platintojus. Kaina $5.00.
kapines, kur kryžių įrašai
'
New Jersey apygardoje: GAVOME RIBOTĄ SKAI
221 W. Central Street, Rt. 1.35
ir
nežinia,
koks
ten
bus
tų
minimų tomas. Jis liečia mūsų
kapines, kur lietuviški kry-Į
£ J V. Melinis, V. Dabušis. V. ČIŲ "NIDOS“ sieninio; „.prikraoW)mybė;191'7;1920
W. Natick. Massachusetts, C176O
i
nutarimų
likimas.
m.
žiu įrašai ištrinti.
į į Vaitiekūnas, K. Jankūnas.
Telefonas: 655-4576
I
NUPLĖŠIAMO
SU
PASI-'
kovas
’
«■
nepriklausomos
Lietur■
yI
Pietryčių apygardoje: V. SKAITYMAIS KALENDO- j
Nepraleiskite progos pasimatyti su Šia talentinga
gyvenimo
Taigi. „Metų“ autoriaus
_
i
t
VoIIertas.
A.
Zerr-Mačiulai1
Knyga
gaunama Keleivy. Darpatarėja!
Kristijono Donelaičio tėvy-: Tuščia gal\a
didelis
RIAUS.
KAINA
$3.50.
bininke.
Drauge ir pas kitus
► , tytė, J. Genys.
nėję skamba tik rusų kalba. • sunkumas.

Geri žodynai

by Algis Rukšėnas

Poezijos knygos

j -j •

■

PODAROGIFTS,
INC.

talapis ketvirtai

Iš okupuotos Lietuvos į|
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Nr. 27, 1973 m. liepos 3 d.

Kaip tamsuoliai platina
Lietuvoje šviesą

mokinį Rolaną Tamulevičių mokė tiesioginiai pikto dar
bo — liepė išgerti kunigo bažnytinį pamaldose vartoja
mą vyną ir vietoj jo pripilti vandens.

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

c) Mokyt. Vanagienė, atėjusi pas VII kl. mokinio Ri
mo Didžbalio tėvus, aiškino jiems, kad, jeigu jų vaikas į TRYS IR VIENA, Janinos
padarytų ir gana nemažą nusikaltimą, tai vis mažiau būtų ' Narūnės atiminimai apie
nusikalsta, negu klūpėjimas prie altoriaus.
i rašytojus Ga> rielę Petkevi! čiūtę, Balį Sruogą. Jurgį
d) Mokyt. Urbonienė II kl. mokiniui Vitui Pavalkiui. Saviek: ir Juozą švaistą ,171
liepė pasirinkti vieną iš dviejų: arba eiti į bažnyčią, arba
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS,
į mokyklą.
gen. Stasio Raštikio atsimi-

šiandien valstybė nuo Bažnyčios yra atskirta dauge
'Pažangi“ gamyba
Vilniuje nėra kame valgyti lyje kultūringų valstybių. Taip yra ir JAV-se. Bet dėl to
čia nėra tarp valstybės ir Bažnyčios jokios trinties: nei
Štai ką rašo Švyturio žur Rašytojas Romualdas Lan- valdžia prievarta smaugia kurią nors religiją, nei Bažny
nalas apie sovietines garny- kauskas švyturio nr. 7 rašo, čia bando nuversti pasaulinę valdžią. Tie laikai jau seniai
bos batus
kad net Lietuvos sostinėje išgyventi ir nutolo istorijon. Net ir disputai tarp ateistų ir
e) Mokyt. Martišiūtė, atsinešusi į klasę meniškus re- j
j Vilniuje nėra pakankamai tikinčiųjų vyksta kultūringa forma, ir nei „bedieviai“ pa"Oda susiraukšlėjusį. Sag- vietų. kur būtų galima pa deginėja bažnyčias, nei religingieji daužo netikintiesiems
liginius paveikslus, klausė mokinę Virgą Mikelaitytę: į naMr^' vaidYS’M PAtys lyg nuo plėškės — penki valgyti. Jis primena, kad
langus. Tai buvo jau seniai, ir tie tamsybės laikai vargu „Už ką Dievas Adomą išvijo iš rojaus?“ Jai neatsakius.;
parašė L. DovydėIltUcU IlCIlUlldUMU.
Idilių- „ ...
. ..
arkliai
nenutrauktu. Pamu, .
• • 4. j ‘ i i
Estijos sostinėje dešimčiai kada begrįš.
. *
tarė Vitai Maceikaitei: „Tu iš religingos giminės, tavo' nas Į tomas 2G8 psl., II toalai purvini, atrodo, lyg kasid-G+n
,1
x • V . • tukstanciu gvventojų skutų
broliai klapčiukai, tai tu atsakyk į šį klausimą“. Po to dar, j mas 248 psl. Kiekvieno tomo
butų pusmeti su tais batais viet kav^ rest0, anuose
Sovietų Sąjungoje, taigi dabar ir okupuotoje Lietu pasityčiodama iš religijos, klausinėjo mokines Liutvinai- j kaina $4.00.
vaikscojęs
|
£
užeigose
vos
' WE WILL CONQUER
Pernai buvę patikrinta.
,,aUgiau negu voje, taip pat „Bažnyčia atskirta nuo valstybės“ ir religijai tę ir Alytaitę.
’ THE W0RLD by Liudas
esanti
suteikta
„visiška
laisvė
“
,
atseit,
kaip
kultūringame
Raudonojo Spalio fabriko ... . .» ?
. įr „a82.718 porų batu. Iš ju 9,369! ^Xo kohbė.
'
f) Mokyt. Skirskytė, apsilankiusi pas mokinio Krikš- Dovydėnas, 217 psl., kaina
krašte... Bet štai žvilgtelėkime į tą sovietinę tikrovę, kurią
poros pervestos į žemesnę
mums puikiai pavaizduoja čia spausdinamas Lietuvos ti tolaičio tėvus, jiems verkšleno, kad, jeigu jų vaikas eis ‘ $5.00.
Vilniuje prieš karą buvę kinčiųjų naujas skundas okup. Lietuvos valdžiai, išspaus klūpėti prie altoriaus, tai nukentės jos pensija.
į
JAUNYSTES ATSiMINIrūšį. o 11,955 poros grąžin
130
cukrainių,
užkandinių,
j MAI, Vlado Požėlos,
335
tos fabrikui kaip netinka-į
dintas Bažnyčios pogrindinėje Kronikoje Nr. 2.. Štai jo
(Bus
daugiau)
■
p
S
j.
Lieti
viršeliai,
kaina
—
bufetų
ir
kitokių
vietų
pa

mos nešioti.
turinys:
valgyti.
”Seni vilniečiai tai
1 $4.00.
o**
Dar blogesni ir Elnio fab puikiai
prisimena ir gali pa LTSR Respublikos Prokurorui
, VYSKUPO P. BŪČIO
riko batai. Iš ‘jo 74,282 pa liudyti“, rašo R. Lankaus
'
ATS’MINIMAI, I tomas,
tikrintų porų fabrikui grą kas. ”Tuo tarpu šiuo metu Kopijos: LTSR Švietimo Ministerijai
RUOŠIASI GINTI
i320
11
Šakių raj. Švietimo Skyriui
žinta net 16.931 pora.
tokioms užeigoms suskai
; mas 282 psl.. karna $3.50.
PABALTIJO
LAISVĘ
Batų fabrikai kaltę verčia čiuoti triženklio skaičiaus
Šakių raj. VK Pirmininkui
! „
,
„
.
!
GANA TO JUNGO, Kip.
ant odos fabrikų, nes iš jų visai nereikia.... todėl nebe
šakių raj., Lukšių parapijos tikinčiųjų tėvų
,.
.jo
••
Napoleonas. Baltija. Ame-j ro Bieliniu atsiminima!, 492
gaunama oda ir kita batams turime stebėtis, kodėl net
Liepos 3 d. Suomijos sos- Į „ka, paraše Vincas Trumpa,. , kaina g5 ,n
molo
Europos 251
9S1 psl.,
nsl įrišta,
n-istu kaina
00 p ą’st AT — __
reikalinga medžiaga yra la kavos puodelio tenka stovė
tinėje susirinks
susirinks Europos
kaina Sh
$6.00.;
STRAIPSNIAI
Pareiškimas
saugumo konferencija. Ji
bai blogos rūšies. Iš tokios ti eilėje. Tačiau vilniečiai yATSIMINIMAI
APIE
Parkas anapus gatvės,— 1
medžiagos geni batų negali ra priversti ne tik stebėtis,
labai
svarbi
ir
Pabaltijo
li

...
,
.
. IlIUOZA LIŪDŽIU, PetronėVilniuje 1970 metais leidykloje „Mintis“ išleistoje
premijuota
apysaka
jaum-i,,
- - <_>o
i
ma pasiūti.
kimui.
bet ir pagristai piktintis, rei J. Aničo ir J. Rimaičio knygelėje „Tarybiniai įstatymai
1 . J
‘‘ X-T>
z- lies Liaazu
’Vifnes, 88 psl.,
mui, paraše Danute Brazyte-; .
kalauti pašalinti apsileidi apie religinius kultus ir sąžinės laisvę“ rašoma, kad „Kiek
............ $1.
Chorų sąskrytis Šiauliuose
Esame rašę, kad mūsų po Bindokienė, 156 psl.. kaina 1
mo rezultatus“.
1 ATSIMINIMAI. parašė Juovienas pilietis gali išpažinti bet kurią religiją arba neišpa litiniai veiksniai siunčia ten
$3.00.
■ zas Liūdžius, 246 pusla„Nevertėtų
užmiršti
ir
žinti jokios. Bet kurių teisių atėmimas, susijęs su išpažini-. delegaciją. Ji negalės konBirželio 1-3 dienomis įvy
Užkandis,
pasakojimai, ’ j™“’
c
ko vyru
saviveik- maisto kokybės, aptarnavi-i
v vi u. ir
n moterų
- -----------------..
. mu kokios nors religijos, panaikinamas“ (17 p.).
: ferencijoje oficialiai dalyLAUMĖS
liniu (mėgėjų) chorų sąskrykultūros, sanitarijos ir,
j vauti>
p,.ivažiai gal& in_ parašė Jurgis Jankus, 216 f
LAUMES
LEME
(apie
Salomėją
Neri).
Pet.............. “. kuria
'
hipenos noimų. Šiuo metuj
"Sąžinės principo reikalavimai: 1) kiekvieno pilie-1 formuoti ir Įtaigoti konfe- psl., kaili aS4.50.
dis — „Šiauliai-73
onė'es Orintailės, 234 psl.,
te— į^.pa2inti bet kurią religiją; 2) teise atlikti Kulto rencijos atstovus,
me dalyvavo 60 geriausių nedauge is i niaus ieš ota-|
nu
ir
valgyklų
gali
pasigirti
.
...
...
..
,
.
.
,
,
.
.
;
J
Taikos rytas, novelių rin Kaina $3.00.
chorų su daugiau nei 3,000
‘
‘1
apeigas...; b) piliečių lygiateisiškumas, nepaisant religi
.i
SIAUBINGOS DIENOS,
puikia virtuve. Patiekalai nio priklauspmumo“ (lo p.).
i Konferencijai rimtai rao- kinys (15 novelių), parašė; 19444S50 metų atsimini
choristu.
vis dar negardus, dauguma
; šiasi ir Švedijoje susispietę: Jurgis Gliaudą. 229 psl., kaimai.
parašė Juozas KapaŠventė pradėta E. Balsio pagaminti be prieskoniu ir
„Tarybinė
vyriausybė
visada
ryžtingai
kovojo
ir
kopabaltiečiai.
Jų
komitetas
Į
na
$4.00,
kietais
virš
činskas,
273 pusi. kaina $3.
„Daina apie Leniną“ ir baig- • padažo, skurdus garnyras“.
voja
su
valdžios
aparato
darbuotojais
bei
piliečiais,
pakuriam
vado
1
ta I. Dunajevskio „Ir platus
NEPRIKLAUSOMA LIEgi kraštas mūs gimtasis“....
žeidžiančiais religinių organizacijų bei tikinčiųjų teises. ^*7" u?' Tr H^ard buvo I • Po.anFe,ų sPafnaiN noVe- I TUVĄ ATSTATANT, RaProgramoje buvo specia
Sąjunginių respublikų baudžiamuosiuose kodeksuose vra v
rtphėtnius i
rinkinys (25 novelės), .!poIo Skipičio,440 puslapių,
VERTI PRISIMINTI
liai sąskrydžiui sukurti R.
specialus straipsniai, numatantys atsakomybę uz ukin- Helsinki, kai ten buvo svars- ^„^84 09 kietais vb8e'ik a
..........................S°'
ŽODŽIAI
R. Racevičiaus, I. Povilaičio,
NEPRIKLAUSOMA
LIE
čiųjų ir netikinčiųjų piliečių sąžinės laisves principų nu- toma būsiančios konferen- ]jaig
gj
K. Kavecko ir L. Abariaus
TUVA. R. Skipičio atsimi
sikalstamus pažeidimus“ (24 p.).
I cijos darbotvarkė. Jis paruokūriniai ir pirmojoje dainų Dabartinio tariamojo tarp
‘ šė memorandumą, kuri, be
Mūsų piaeities beieškant, nimų II tomas. 476 psl., kai
šventėje dainuotos S. Šim Rytų ir Vakarų atoslūgio
„Komunistų partija ir tarybinė vyriausybė nurodo,' Hagardo, pasirašė latvių parašė Česlovas Gedgaudas, na $7.00.
kaus „Ūžė girelė“ ir J. Žile metu labai pravartu prisi jog reikia vienodai griežtai vykdyti ir tuos tarybinių Įsta- komiteto pirm. Valdemar
Nuo krivūlės iki raketos,
psl.,. didelio formato,
vičiaus „Vaikščiojau“ bei kt. minti šiuos jau senokai mi tymų reikalavimus, kurie užtikrina religinėms bendruo-J Ginters, estų — pirm. Tonis Įrišta, kaina $15.00.
Lietuvos paštininkų atsimi
rusio Lenino pasakytus žo-.
nimai. redagavo Antanas
• Aušros muziejuje buvo
menėms ir dvasininkams veiklos laisvę, nepažeidžiant1 Kint ir lietuvių—pirm. Va- į Abraomas ir sūnus, pre Gintneris, 538 psl., kaina —
džius:
Šiaulių dailininkų sekcijos
! mijuotas romanas, parašė $5.0ft.
' bažnytinių kanonų ir dogmų ribų, o tikintiesiems visas g a- j lentas Vilkenas.
paroda, kurioje buvo 29 dai
.
j Aloyzas Baronas, 206 psl.,
P . ,
. onn ri.,,-!™ Tntza
„Europos
kapitalistinės, limybes pilnai pasinaudoti konstitucine tikėjimo laisvės
PASKUTINIS POSĖDIS,
Jame
iškeliamas
Pabaltij kaina $4>50>
dalyvavo triniausias mies-Į Valstyb? i<JAmerika. du?s' teise. Socialistinė valstybė draudžia bet koki administ-;
Juozo
Audėno atsiminimai,
i jo įjungimo į Sovietų Są’junSunkiausiu keliu, romą- ' 227 nsl., kaina........... $4.00
to dailininkas G. Bagdoną-1 " jodins
k^oDram^dayiln,g.™bumą: "etakt^kumą religinių kultų, jų tarnų .
neteisėtumas, reiškiama
Jurgis Gliaudą, ’ TAU, LIETUVA, Stepobei tikinčiųjų atžvilgiu. Bet koks trukdymas atlikti reli- , viltis, kad konferencija ne nas. parašė.................
V1C1US.
nę, suteiks mums Įvairių
^ie*; viršeliai, kai-'no Kairio, 480 Hsl., kai• Miesto gyventojų skai naujų ginklų, kurie mums ginęs apeigas, jeigu jos atliekamos nepažeidžiant istaty- j pripažins neteisėtos Pabai-i
na .......... ................. $2.00
mų apie religinius kultus, laikomas baudžiamu nusikal- > tijo valstybių okupacijos, ną $5.00.
čius jau perioko 100.000.
ateity bus reikalingi mūsų
• Vilniaus gatvėje prie priešams sėkmingai pulti.“ tiniu. Sutinkama su Lietuvos TSR baudžiamojo kodekso: ras priemonių paveikti Šo
Prūdelio pastatyta 800 vie
145 straipsniu, kliudymas atlikti religines apeigas. jeiguįvietų g_gą baigti karjnę pa_
GERA NAUJIENA
tųc technikos mokvklą.
SenoTai tikrai tiksli šio komu jos neardo viešosios tvarkos ir nėra susijusios su ki-1 baitij0 valstybių okupaciją. I
•
jo pašto vietoje išaugo di nistų aiškiaregio pranašys šimusi į piliečių teises, baudžiamas iki vienerių metų lais-1 Pažymima, kad" didelė Pa-i
mūsu klientams, norintiems pirkti
delis šiuolaikinis pastatas. tė. kurios įkūnijimu dabar vės atėmimu arba pataisos darbais tam pačiam laikui, ar-1 baltijo gyventojų dauguma
• Rūtos saldainių fabri nepaprastai uoliai rūpinasi. ba iki vieno šimto rublių bauda“ (31 p.).
J laukia, kad konferencija pakas mini 60 metų sukaktį.
BUTU
Įsidėmėtini yra ir kitų
j dės grąžinti Pabaltijo tauJis dabar gamina daugiau Sovietų Sąjungos komunis
Vatikano II Visuotinis Bažnyčios Susirinkimas sav°{toms visas teises ir Estijos,
savo giminėms Lietuvoje ir SSSR
nei 100 pavadinimu saldai tu vadu žodžiai.
nutarimuose,
kuriais
remiantis
Lietuvos
Vyskupai,
sudeLatvijos
ir
Lietuvos
respubDabar vykdoma plati moderniu kooperatiniu butu statybos
nius.
rinę
su
kulto
Įgaliotiniu,
1968
m.
„Vaizdo
“
spaustuvėje
likų
nepriklausomybę,
o
taip
programa šiuose miestuose:
I Velionis Chruščiovas atVilniuje
išleido
„Liturginį
maldyną
“
,
ragina
ir
pamoko
pat
suras
kelią
visoms
Eu-Į
Vieną rusą pakeitė kitu
; virai sakė kapitalistam, kad
MASKVOJ. LEMNORADE, KIJEVE. MINSKE,
. i komunizmas juos palaidos tikinčiuosius kuo aktyviau dalyvauti religinėse apeigose. ropos, tame skaičiuje ir Pa- j
LVOVE. RYGOJ. TALINE. klšIMOYE, ODESOJ,
Lietu\o> okupantai gerai j-a(j Eisenhowerio vaikaitis Todėl mes, tėvai, drauge su savu vaikais bažnyčioje klūpo- baltijo, tautoms į laisvų Eu- •
VILNIUJE, KAUNE. ROSTOVE prie D o n o.
žino, kad statistika yra toks lau gyvens komunistinėje me, giedame, tyliai meldžiamės, atsakinėjame garsiai i- ropos tautų bendruomenę.
KRASNODARE. CHARKOVE,TAŠKENTE, ALMAdaiktas, kurio pagalba gali, santvarkoje. Laimei, tas ju vairius atsakymus, einame procesijose, nešame jos reik
ATOJE ir kituose miestuose.
Prie memorandumo pri-,
viską padaryti. "Vienus skai- ’’pranašaS“ dar gerokai pa menis. Mūsų vaikai klūpo arba stovi pas altorių, mes. tė
Galima gauti vieno, dvieju, (ri ju ar ketiniu kambarį;; butu
čius gali nutylėti, kitus padi-; siskubino ir Vakaru pasau- vai. šalia jų ir t.t. Mūsų vaikai nėra jokie bažnyčios tar dėtas Sovietų Sąjungos ir
Pabaltijo valstybių 1920-39
(su virtuve, vonia ir podėlio kambariu).
dinti ir gauti i klausimą tokį j jjo gaja fjar j)er (|aUg priarnai.
Jie
yra
eiliniai
jos
lankytojai
ir
pamaldų
dalyviai.
m. pasirašytų ir Sovietų Sąatsakymą. kokio nori. Nori i tjno
Viską sutvarko VNESHPOSYLTORti per sa\o išimtinę
jungos sulaužytų 15 sutarčių
parodyti, kad dabar Lietu-į
atstovybę
Tačiau su dideliu liūdesiu mes, tikintieji tėvai, per sarašas.
voje žemės ūkio ar pramo- f Už Chimščiovą gudresnis
PODAROGIFTS, INC.
nės gamyba yra daug didės-j ir labiau apsitrynės dabar- gyvename skaudžia neteisybę ir diskriminavimą. Už tai,
L/.sakymus priima musu bendrininkai:
Minėtas komitetas specia
nėparinkti tinkamus j tinis komunistų vadas Brež- kad mūsų vaikai, kartu su mumis, tėvais, dalyvauja reli
skaičius. ir ji bus didesnė“J nevas Nikitos minti išreiškė ginėse apeigose, Lukšių vidurinės m-los vadovybė ir mo liai konferencijai išleido dvi
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
arba ir priešingai.
'kiek „diplomatiškiau“. po kytojai juos įvairiausiais būdais persekioja, su jais grubiai laidas 120 psl. knvgos „The
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
Baltic States 1940-1972“ ir
Štai kodėl ir Centrinės dervbų su Vakarais ir ivai elgiasi, iš jų tyčiojasi, gąsdina, diskriminuoja:
PACAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
ją plačiai paskleidė. Ten lastatistikos valdybos virši riu „biznio“ susitarimu so
arba tiesiai
a) Mokyt. Vaišvilienė 1 klasės mokiniui Juozui Nau-I^aį
ninku visą laiką buvo misas vietų piliečiams pabrėždajokaičiui už tai. kad jis buvo bažnyčioje ir dalyvavo pa-1
a
^1S tal^
Borisas Dubasovas, atsibas- ■ mas
atviruką
su
tęs iš Rusijos gilumos. Jis i
maldose, prie visų klasės mokinių (berniukų ir mergaičių) | kL.e,H.Ox
,
x i- •
,
ix- •
i Ispalvotomis Estijos. Latvijos
dabar pasitraukė į pensiją, i „Ideologinė kova tarp Ry-1
pamokos metu liepe nusimauti Kelnes, gultis ir sake:
iIJetuvos tautinėmis vėlia240 FIFTH AVENUE (tarp 2S ir 27 g-včs)
ir jo vieton Maskva nerado tų ir Vakarų tęsis iki visiškoj
vomis
Jame
anglu
kalba
įnė vieno toms pareigoms tin- komunizmo laimėjimo“,
NEVV YORK, N. Y. 10001
— Gausi diržų už tai. kad buvai klūpėti prie altoriaus. rašyta: Saugumo konferen
kamo lietuvio — paskyrė'
7 I
cija ! Pabaltijo tautos reikakažkokį Jurijų Rusenką.
! Deja, iš gobšumo apkurtę!
Tel. (212) — 685-4537
\ alkas ėmė iauja; ištraukti okupacinę
Tokių
mokytojos
žodžių
nugąsdinta
Jis statistikos duomenis Vakarų kapitalistai ir naikariuomenę, laisvės, apsi’fiksys“ taip. kaip Maskvos 'ūs politikieriai šiandien tų vtrkti.
b)
Mokslo
dalies
vedėja
mokyt
Martišiūtė
YTb
klasės
sprendirrit\
žodžiu dar nenori girdėti
bu* nnrodvirt
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Azijos, tėve. Iš tikrųjų gi, chanas okupavo Kinija, ku, yra dvi Mongolijos-oruti-. rią užkariauti truko 20 me-.
i nė ir vidurinė. Orutinė Mon- j tų. įsikūręs Pekine, jis pa-

Ligoninės slaugės, kur
__ ____ ii.i_______
«A-trih5 nirmutinp tntnrin di- irime berniukas, išgirdę totuoj su
.v___________ publika. Josi šimtmečio viduryje Kiniją —,....... ...........leptisko-,
plotas užima 604,250 Retur-Į ištiko pragaištinga sausra,;______ r_____ ,
__
kampių mylių, bet gyvento-l pasėta duona neužaugo ir a-Į
jų turi tik 1 milioną ir 300 pie 13.000.000 žmonių mirė 1)IEVO KARALYSTES ŽINIOS
tūkstančių. Dėl šitos Mon- nuo bado. Kinijoje kuo re-į
folijos šiandien varžosi So- voliucija, ir Kubla chanas
VILTIS POMIRTINIO
Čia tau. tėve,
vietų Sąjunga ir komunisti buvo išvytas.
v
GYVENIMO
nė Kinija, nors abidvi yra bus kiek platesnė senovės
Skyrius 1
prižadėjusios ir garantavu totorių apžvalga. Kitą sa
Kas yra mirtis?
sios jos nepriklausomybę. vaitę pažiūrėsime, kaip to
O kai dėl vidurinės Mongo toriai buvo išvyti iš Rusijos.;
Tęsinys 3.
lijos, tai tokio klausimo nė
— Olrait, Maiki. dabar aš Kas tikrovėje yra "Dvasia“
ra. nes ji priklauso Kinijai. eisiu paimti burnelę.
Hebrajų žodis, čiu išverstas

poolio futbolo komandos vy-; kas džiaugsis
ių (11 žmonių) Ir jų vadovą, j gausa.

PIGIAI

IŠNUOMOJAMI

tokia vardų

KAMBARIAI

Cape Code "Old Silver Beach“ moderniškoj A. Dau
kantienės - Moriarty vasarinėj DAINA pigiai išnuomoja

mi gražiai ir patogiai įrengti kambariai

su pusryčiais

rugpiūcio mėnesį (liepos mėnesį jau užimti). Kreiptis:
DAINA, 99 Fox Lane, W. Falmouth, Mass. 02574.
Telefonas: (617) 548-8126.

dvasia** y ra ruvach. l’rofeso-

• rius Strongsas. hebrajų ir grai— Nu, jeigu kalbam apie į
AR JIS DŽIAUGSIS?
I kų kalbų mokovas, sako. kad
Mongoliją ir mongolus, tai'
.
ruvach reiškia "vejas“ araš, Maiki. noriu daugiau aiš
Liverpoolio mieste. Ang-:,iodis
)a "kvapas". I'as pats hebrajų
kumo. Pasakyk, kodėl yra lijoje. dideliam futbolo spor- žodis yra išverstas "kvapas" 1
dvi Mongolijos, o ne viena? i to mėgėjui Mykolui Sutton Mozės 7:15, kur pasakyta, kad
patį kvapą turi visi gyvuliai.
-riomis dienomis gimė sūnus. tą
Alės cituojame: "Įėjo pas Noę j
— Tėve. aš bijau, kad I* Io džiaugsmo jis ji pa-'skrynią po du iš kiekvieno sunepasidaiytų perilga istori-i krikstino net 14 vardu: Kirk. tvėrimo, kuriame buvo gyvybės
ja.
I Lee Keegan Heigh\vav Cor- 1 kvaPas“ — ruvach. Jei manytu-

}

| — Bet aš noriu
? Koman!

*

‘

žinoti.

| — Pasakysiu
trumpai.,
! Mongolų rasė seniau buvo
i klajoklių rasė. Įvairios jų'
i kiltys klajojo po Aziją, kur;
MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
•dabar yra Sibiras, Kinija,;1
STASYS MICHELSONAS
i Mongolija ir kiti kraštai.' I
---------------------------------------- ------------------------------ ; Bet tryliktame šimtmety iš-Į(
kilo Čingis Chanas, kuris
— Ar žinai. Maiki, pasa-jvo iki tryliktojo šimtmečio ta? kiltis'suvienijo ir Įsteigė '
, vidurio, kai visai netikėtai milžinišką Eurazijos mongokyėsiu tau gerą naujieną.
I ėmė sklisti gandai, kad iš jų imperiją. Bet po jo mir-1
— Sakyk, sakyk, tėve, — Rytų pradėjo brautis di- Įjes įa imperija skilo pusiau,
aš paklausysiu.
džiausiomis gaujomis neži- ;r taip pasidarė dvi Mongo- (
nomas priešas. Tai buvo jįj0S- Ar aišku?
—. Žinai, kad mano at-- mongolų arba totorių inva- *
P
mintis pagerėjo! Jesa, aš. zjja Susižinojimo priemo— Jes, Maiki, kuo trumjau atsimenu, ką (u man pra nių tais laikais Rusijoj dar piau, tuo aiškiau,
eitą kartą sakei. Sakei, kad nebuvo. Žinių apie invazija
dabar, kai Ruriko viešpata- atnešdavo tiktai ”polovcais“
— Šiandien tų mongolų
vimas Rusijoj pasibaigė, ga-; vajjnamj klajokliai, kurie Jau nėra, tėve. Visi jie po;1
lėsim jau pakalbėti apie ant-j j,. patvs plėšikaudavo ar va- žeme. Bet išaugo jų ainiai ir
rąjį Rusijos istorijos laiko-į ^šiaudavo, bet dabar jau ir užplūdo Europą, užėmė ko-;
tarpj. Nu, tai koman. išviro-į jje pasidarė ūkininkų ”drau- ne v’isą Rusiją ir pasiekė net ‘
zyk, kaip tas laikotaipis at-: gnis“. Kunigaikščiai, kurie Lietuvą. Jų invaziją rusai1
rodė? Ar atsirado koks ca-'j^j gjoj mušėsi vieni su ki- vadindavo ’’tatarskoje igo“.
ras?
i tais. dabar jau sudarė są- kas reiškia totorių jungą
_
.. i jungą, suorganizavo gink- šiandien toki jungą vadina- Žinoma, tėve. Rusija, juoįu baudžiauninku armija me okupacija. Rusijoje ji tę- 1
nebūtų Rusija, jeigu joje ne- Į ir ženffė j Rytug mušti prie. sėsi apie 300 metų. Okupan-j
butų carų. Bet jie neatsira- -o rpaj Ruvo ^994 metais. tai buvo su vietos žmonėmis
do taip greitai. Rurikėnų di-i jįį pasįtik0 įsibrovėliu? prie Jau tiek susigyvenę, kad to-į
nastijai pasibaigus, Rusiją talkos upės. Prasidėjo ko- toril) chanai pradėjo su rusų'
dar ilgokai valde jos kuni- i va Ret totorjaj pasirodė esą kunigaikščių dukterimis net
gaikščiai. Bet žodis "valdė“ smarkesni kovotojai ir ru- tuoktis. o rusai vesdavo togal nelabai jiems tiktų.
f sus sumušė. Padavimas apie toraites. Maišėsi totoriai ir
— Kodėl netiktu?
; tas kautvnes tebėra gvvas su lietuviais. Juk turime to„ ,
• ,
-žmonių atsiminimuose iki kių pavardžių, kaip Totorių-}
— Gal genau butų paša- ! šios
*
dieno Tačiau keista.i nas’ Totoraitis. Aišku, kadį
kius — "draskė Rusiją“.
į kad, rusus sumušę, totoriai j tai buvusių totorių vaikai. Į
— O kaip tai galėjo būti? ; toliau nėjo. Jie pasitraukė
— Ale rusai sako,7 kad to-1:
iš mūšio lauko ir per 13 me1- n i 4.
,‘tonai buvo didžiausi1 bbarbanat nraO . ka•. tuomet
— Tnin
laip hnvn
omo iš
is pai
pi a tu nepasirodė.
..
. rai.. piešdavo žmones
d-žin«
no vion
.
, de-l
dzios ne
vien tik
uk RnsiTnie
nusijoje, darė Rusijos kunigaikščiai ?»i gindavo
miestus, grobdavo!
. .
’
J
tėve. Galima pasakyti, kad Jie pradėjo mustis tarp1 sa-l&maistą,
unaikindavo visą!
negeriau buvo ir mūsų Lie-!' ls nauJ°
kraštą.
tuvoje, kol ją valdė Įvairūs!
nepagalvojo.
kunigaikščiai. Tiktai kuni-1 ~ Ar
— Kalba apie tai ir Ency-j
gaikštis Mindaugas stengėsi 'kad totoriai gali sugrižti? j elopedia Britanica, tėve. bet Į
tuos malkontentus sutaikvtii
T, .
ji sako, kad tai buvę piktaj -t- stipna
a.- • tLietuva.
• x ‘ ! ,—, Jie
nepagalvojo,
ir sudarvti
.....
' teveT larių darbai: šiap totoriai,
* . . 1 -.
, * <> totoriai tikrai sutrnzo. b
Tačiau gen jo norai nedautr’. -.
-- ,
,. nebuvę tokie biaurūs: pilsi-'
.
... .
,
, .. i si karta jie sugrįžo daug ditepadejo.
jis: desnemis
,
. . gaujomis,
: • . ir
. sugri*
’aikydavę tvarkos ir i gyven-į
t
J ir fegalu. gale
&
tojų reikalus nesikišdavę.
pats buvo nužudytas. Net ir žo jau pasilikti. Jie pasista- Tiesa, jie reikalavę duoklės. Į
Furooos Vakaruose, kurieįtvdino prie žemutinės Vol- bet ši reikalą pavesdavę vie-j
šiandien giriasi savo demo-! gos savo sostinę Saraju. kur tos kunigaikščiams. Esą. ne-l
kratija. seniau viešpatavo i apsigyveno ju vadas čingis
barbarizmas ir anarchija.' chanas, čia jis atstovavo vi- galima viskuo tikėti, ką ru-.
Airija ir šiandien dar nega-i sai ”Aukso Ordai“, kurios sų rašytojai yra apie toto-'
rius prirašę. Bet kitas šalti
li susitvarkyti. Rusijoj pa-!branduolys buvo Mongoli- nis. Practical Encyclopedia,
našiai buvo nuo 1238 iki joj-ako, kad totorių nueiti ke1462 metu, kai „variagai“!
h'ai — tai ugnies ir kraujo!
pasitraukė. Maskva ėdėsi su
~
ka? -vra ’Aukso Or- keliai. Totorių armija susi-i
Novgorodu (Naugardu). ki-;^a“?
dėjusi iš 30 giminingų kia-;
tu kunigaikštijų kunigaikš-J
— Tokiu vardu, tėve, bu nų. ir kiekvienam klanui į
čiai taip pat piovėsi vieni
renkamas atskiras Į
vo vadinama totorių bei
su kitais.
mongolu imperija, kuri tęsė- ‘čingis chanas“. Tamerla-i
,f
- si
iš
Kinijos
per
Azijos'vin0
buvęs
kan.npau-;
— O ko jie piovėsi?
fluri iki Baltijos krantu ir sias. Jo kaiahstė buvu-TinT . .
.
,
_.
ta,,2 z
11i kestane. .In
Jo nzkanavimn
užkariavimu* ke— Intrigos ir kova ėjo uz, Dunojaus klonio.
lias
buvęs
numatytas
toks:
vadovybę, už geresnę žemę,!
uz ganyklas, už miškus, už
— Tu sakai, kad mengo- Kaspijos jūra. Uralas, Vol
geresnes pozicijas karams. ^a^ atėjo is Mongolijos. ga, Persija, Egiptas n Indi
Delhi
R:.myl»ės ir Lietuvoje nebntas gali būt. aš dol to ja. Čia 'jis isikure

UŽSAKYKITE TI OJ!
TIKTAI PER
I N T E R T K A I) E
ENPRESS (ORP.

GERIAUSIA DO\ ANA
I LIETUVĄ!

SPECIALŪS Rl 'BLIU
CFRTIFIKATAI

INTERTRADE
ENPRESS (ORP. PIR
MOJI JI MS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ GIMINĖS
TAI PATVIRTINO!
l’ž juos jūsų giminės gali pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dali tik
rosios kainos. Tai yra tas
pat. kaip turint 1(10 dol.
Krautuvėje už tą sumą
galima pirkti prekių §
200. $300 ar net daugiau
vertės.
INRERTRADE
ENPRESS CORP. mk -ii
pasiųs jums veltui Įrody
mus.
Rublių certifikatai gali
būti iškeisti paprastais
rubl iais labai geru kursu
PILNA GARANTU A
LABAI GREITAS
>
PRISTATYMAI
Certifikatai pristatomi
jūsų
giminių namus
maždaug per 3 savaites.
Už specialųjį rublį yra
imama $2.70.
Jokių primokėjimų!
Prašykite musų naujo
iliustruoto katalogo

į

B

Užsakykite dabar
IŽSAKYKIT TIK PER
INTERTRADE
ENPRESSS (ORP.
125 East 23rd Street
Fifth Floor
New York. N.Y. 10010
Tei. 982-1530
LABAI SVARBU!
A I T o ,m o b 1 L i A I
1
Pilna garantija
Greičiausi;'i pristato
išsirinkite iš šių

NAI'J V .M3DELL1Ų
ZHIGULI VAZ 2101
Kaina .......... $3.653.00
NAUJAUSIAS
PAGERINTAS
EKSPORTO MODELIS
ZHIGULI VAZ 2103
Kaina .......... $4,186.00
IURGON
STATION \VAGON
Kaina .......... $ 1.025.00

Export model
MDSKYl ft H 112 IE
Kaina ....
$3.7(13.00
408 IE
MOSKVITCH
Kaina .......... S3.105.00
Z*?OROžEiS ZAZ 968
S2.335.00
Kaina
Prašyki: m.'- specialaus
biuletenio su automobilių
nuotraukomis.
Iii TAI
DĖVĖTI DRABl ŽIAI
Lanlytojams iš SSSR
Mes turime šito biznio 24
metu pbtyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

i meni, k’.id žmoguje gyvybės kva1 pas arba dvasia reiškia protin
gą esybę, kuri palieka gyva, kai
Minas miršta, tui reikėtų suprasti, kad ir žemesnieji gyvū
nai turi ką nors panašaus, nieKad negalinčio numirti.
Et t protaujant sutiktinui su.
Dievo z.iMižiu. visa pasidaro aiš-1
ku. 1 .Mozės 2:7 pasakyta, kad!
.. UJU?
Dievas sutvėrė žmogų iš žemės
dulkių ir "Įkvėpė Į jo nosį gyvy-.
bės kvapą“. Kui gi gyvybės kva-;
pas susijungė su kimu. "žmogus 1
pasidarė gyva siela“. Aišku tad, į
iada. kai kūnas sugrįžta Į žemę, '
■F’’
ir gyvylu-s k\upas sugrįžta Į sa-!
vo pradinę versmę, pas Dievą, ‘
kurs ją davė. tai tokia ypata '
virsta tuo, kuo ji buvo pirm gi.
mimo — Į visišką nebuvimą. į
Galutinam šito klausimo išri-*
sūnui mes turime tik perskaity- j
ti Pam. 3:19-21, kur tas pats
hebrajų žodis "ruvach“ pasikar
toja; eia pasakyta, kad tas pats
žmonių ir gal\ ijų kvapas po mir- i
ties nueina Į tą pačią vietą. Mes
paduodame ištrauką: ”Nes vie-j
noks mirimas ir žmogaus ir gal- ‘
vijų ir lygus vienų ir kitų liki- ’
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
mas. Kaip žmogus miršta, taip!
ir jie mirštu. Yisi turi tą pati:
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
kvėpavimą, ir žmogus neturi '
įžymaus
advokato, Seimo nario, mi’
nieko daugiau už gyvulį; visa į
pavergta tuštybei, ir visi nuei-J
nistro Vlado Požėlos labai
na į vieną vietą. Iš žemės pada- !
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
ryta. ir taip pat Į žemę grįžta, j
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
Rus žino. ar žmonių vaikų dva-.
šia žengia aukštyn ir ar gyvulių I
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
dvasia žengia žemyn“.
j
gauti Keleivio administracijoje.
Naujojo Testamento užrašai ’
mirties klausimu pilnai sutinku '
HnMHaKmnanraMMmRMsa^^
su Senojo Testamento liudiji
mais. Jėzus įrodinėjo, kad miru
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
sieji yra be sąmonės, ir todėl ly. gino juos su miegančiais. Jono
11:1 46 mes turime labai puikų
TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ
! aprašymą apie Lozoriaus, JėĮ zaus prietelio, sirgimą, jo mirtį j
■ ir pabudimą. Morta ir Marija, Į
Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4
I Lozoriaus seserys, buvo Viešpa1 ties draugės ir, jų broliui susir- knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
| gus. jos pranešė apie tui Jėzui, Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
{ manydamos, kad jis tuojau at
vyks joms gelbėti.
Dienojant, 464 psl.
Bet Jėzus nesiskubino tuojau
ateiti prie Lozoriaus lovos ir už
Penktieji metai, 592 psl.
truko. Kelioms dienoms praėjus,
Gana to junga, 492 psl.
jis tarė Į savo mokytinius: "Mū
sų draugas Iyizorius yra užmi
Teroro ir vergijos imperija
gęs, bet aš einu jo pažadinti iš
miego“. Jo mokytiniai nesupra
Sovietų Rusija, 309 psl.
si, manydami, kad Jėzus kalbė
jo apie tikrąjį miegą. Tuomet
Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
Jėzus pasakė aiškiui: "I/izorius
n u m i r ė.“ Priėjęs prie Lozo turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa^
riaus kapo Jėzus kalbėjo i numi koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau.
rėlį garsiai ir tarė: “Lozoriau, džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 190b m. revo
išeik!‘‘ Toliau pasakytu, kad
"numirėlis išėjo“, čia nėra nė liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
prisiminimo, kad Lozoriaus “sie vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
tą“ buvo dangaus laimėje arba
r.igaro kančiose. Raštas paro seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža
ki, kad jis buvo užmigęs mirties teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
miegu. Taip Jėzus tikėjo ir taip skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
mokino.
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai paša
Aprašyme apie pažadinimą
Lozoriaus iš mirties miego mes ko’ja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
atkreip me dėmesį į faktą, kad mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk.
pomirtinio gyvenimo viltis yra
užtikrinime, jog yra prisikėli las ir kt.
mus iš numirusių, o ne svajonė
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
se, kad žmogus turi savyje įgim- i
(•/.T (•/» V
V
tą nemirtingumą. Apaštalas Po-J
vilas pilnai sutinka su šiuo pa
reiškimu. 1 Korintiečiams 15:
J 12-18 jis įrodinėja, kad. jei ne•būtų prisikėlimo iš numirusių.
“tadu ir Kristuje užmigusieji
yra ž u v ę.“

^KELEIVIO

Kas domitės Tiesa, mes prisių.sim veltui sĮjuudos. Kreipk?
tės šiuo adresu:
Lithuanian Bible Students,
212 E. :’.rd Street,
Spring Vaiky, III. 61362.

(Skeibimas)

1

prenumerata-gera
dovana

4.

Ftabpfe įeitai

KELEIVIS, SO. BOSTON

MOTERŲ SKYRIUS

Teises patarimai
Advukalė dr. M. AveNuniskienė sutiko aUak> ti į Keleiviu skaitytojų klausiamu teisiu Į

MlUNUMMMM

reikalu ia. 'lie kiausi aai turi būti bendro
informat-inifr pobūdžiu. Klausinius ir &t

sakymus

JURGIS JANKUS

spausdinsime

štame skyriuje

laiške reikia' pa?‘mėti, kad esate Keleivi*

skaityto jau.

Klausimus prašome siusti tiesiog i»«.
adresu:
l)r. .M. Šveikauskas, Attorney ai Law,

Nažas nesusipratimas
Dievulėliau mano, juk ir aš kada buvau vyras. Aukš
tas, lieknas, švariu rausvu veidu, tamsiais tamsiais, tru
puti i rusvumą pasinešusiais plaukais. J tokį rusvumą, kuįin pažiūrėjus moterims šiluma per širdį nueina. Jie ir
nebuvo tokie arklio karčių prigimties, kur vienas pluoštas
drimba, kur kitas, bet dailiomis bangomis susimetę. Vie
ną sykį Laisvės Alėjoj nugirdau mergaites sakant: ”Tas
Genys— tai saldainis. Paimtum, rodos, ir sučiulptum. Tik
kad jis nė į tą pusę nežiūri*4. Ir kam man buvo žiūrėti?

Boston Five building

1895 Centre Street
W. Roxbury, Mass. 02132

Nr. 27, 1973 m. liepos 3 a.
bu kad miesto atsiųsti parei- 232 psl., kaina $4.00.
gūnai pareikalavo iš TamsBirute Pūkelevičiūtė, —
tos visokių „pakeitimų“, RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS,
kaip, pav., ekstra dui*ų įren- premijuotas romanas, 237
gimo ir pan. Juk jie žino, psl., kaina $5.00.
kad toks reikalavimas tega-J Rezistencija,
romanas,
{Ii būti taikomas daugelio bu-' parašė R. Spalis, 429 psl.,
tų namas, o ne vienos šei-1 kietais viršeliais, kaina —
mos namams.
$6.00.
Brolio Mykolo gatvė, ro
manas,
parašė
Eduardas
Tamstų advokatas žinos.

kaip šitą aplinkybę panau- Cinzas, 303 psl., kieti viršedoti, Tamstų reikalą gi liai, kaina $6.00.

Prieš 15 mėty Petrašiūnų kapi
Alpiu, romanas, autorius
liant.
nėse, Kaune, amžino poilsio at
Kazys Karpius, 227 psl., kai
sigulė viena iškiliųjų Lietuvos
na $5.00.
ANGLĖS NE TOKIOS
socialdemokratinio sąjūdžio mo
Aitvarai ir giria, Jurgio
i
KAIP AMERIKIETĖS
terų Ona Leonaitė-Rairienė, įžy
Gliaudos romanas iš partiza
maus varpininko, advokato ir
nų veiklos, 254 psl., kaina
Neseniai rašėme apie bu $4.50.
profesoriaus Petro Leono duktė.
Lietuvos nepriklausomybės sig vusį Britanijos krašto apsau
Vėjau lekia lyguma, romą.
nataro, socialdemokratų
vado gos viceministrą aviacijos nas, parašė Aloyzas Baro
Stepono Kairio žmona, .Sibiro reikalams lordą Lamptoną nas, kaina $4.00.
kankinė, ten išbuvosi 8 metus. kuris neteko aukštos kėdės
Andrius Valuckas,
NE-

pakeisti elektros vielas (wiring). Tai atlikome, išleidę
1959 metais pasitaikė, beveik 1,000 dolerių. Dar
kad kaimyniniai namai, gre trečias žmogus buvo atėjęs
ta mūsų pačių gyvenamųjų ir liepė pakeisti vienas dū
valdžioje, kai spaudoje pa MUNO SONOS. II tomas,
vienos šeimos namų, buvo lis antrame aukšte iš meta
sirodė jo nuotrauka lovoje 128 psl. kaina $4.00.
parduodami. Apsvarstėme, linių į stiklines. Visa tai pa
su dviem laisvo elgesio mer
Andrius Valuckas, NE
kad būtų gerai juos pirkti darius, jie mus paliko ramy nos šeimos namai ir kad mes gėlėm.
MUNO SONOS. romanas ii
turime juos paversti į vienos
Tokia Dievo dovana didelis dalykas. Būdavo su vie- todėl, kad juose yra net 7 bėje ilgesnį laiką.
suvalkiečių ūkininkų sukili
šeimos namus. Išsigandome
na išeinu pasivaikščioti, su kita pašokti, ir nė viena nepa- J maįj butukai ir. kiek pasi
Lamptonas pasikalbėjime mo 1935 m., I tomas, 280
Su kaimynais mes niekuo ir susirūpinome. Ką mes da
sako šiandien neturinti laiko, kad kada nors kitą sykį.
su televizijos atstovu apie t? psl., kaina $3.00.
taikė sužinoti ten gyvenant, met neturėjome jokių nesu
rytume
su
tokiais
vienos
šeiskandalą
kalba filosofiškai
visi butukai beveik visuomet sipratimų, bet ir daug bend
Anatolijus Kairys, IŠTI
mos
namais?
Negaunant
pa-j
j
o
nuomone,
vyru su dide- KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
Geros buvo dienos, bet jos baigėsi, kaip ir daugumai buvo išnuomoti. Kaina buvo
ro su 'jais neturime. Pasiro
laimingųjų. Sutikau Eleną, ir daugiau nieko nebereikėjo. auj<;toj<a bet prieinama. do, kad jie visą laiką sprogo jamų. net mokesčių žmogus t Jėmis ambicijomis trauka manas. kaina $5.00.
prie moterų yra daug stipres
Ji irgi aukšta, šviesi, tamsiais plaukais, o svarbiausia: Sakome, ten gyvendami, ga iš pavydo dėl mūsų „paja-; neįstengtum sumokėti.
Aloyzas Baronas, PAVA
kai yra kartu, rodos, kad turiu kaitų ir visą pasaulį — lėsime prižiūrėti ir tvarkyti, mų“. Jiems nerūpi nei mūsų į žinoma, mes tuoj pasita- nė, netru normaliu žmonių SARIO LIETUS, 26) psl.,
niekas nerūpi, o kai nėra — ir man nieko nebėra. Rodos, nors abudu su žmona dirbo sunkus darbas, prižiūrint rėme su advokatu. Jis mums todėl daryti suvaržymus dėl kaina minkštais viršeliais
jų
ar politinės
x
J* J Ii.
• •
I tJ visuomeninės
v loLivJIIlA7I11IIdi
JUlJUllC $2.50, kietais $3.75.
jeigu būtum ne žmogus, bet paprastas šuo, būtų lengviau: me. Nupirkome.
nei vinasakė Kdu
kad varo-mi
an«ji<4«i itL-r
- • .•
, tuos didelius
, namus,
.
. pabare,
vargiai apsieisipadėties vra neišmintinga
Namas geroj gatvėj, ro
prasidarytum langą ir kauktum.
I sokie nemalnumai su nuomi- me be teismo; kad jis nega- į
1 Kitą mėnesį atėjo miesto ninkais, kūne kaltais ir įssi- lįs mūsų užtikrinti, kaip ta* Į klausimą, kad tokiems manas. parašė Jurgis Jan
Vieną sykį ir sakau: Ale, Alyt, — būkim visada ‘ valdybo,
inspektorius ir krausto, nuomos nesumokė- byla baigsis; kad išlaidų bū-‘ aukštiems pareigūnam, taip kus, kaina $4.00.
Birutė Kemėžaitė, SU- ’
pradėjo apžiūrinėti namus. ję, o kartais palieka butą sią daug, o rezultatas neaiš- „draugaujant“ su prostitukartu.
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
Pirmon eilėn liepė dar vie tokiame stovyje, kad jis yra kUs jr panašiai.
i tėmis, yra pavojaus išduoti
nas duris iškii-sti (exit) tre reikalingas P1.1?0 remonto,
Ji irgi sako: būkim.
j valstybės paslaptis, Lampto- psl., kaina $4.50.
Jurgis Gliaudą, BRĖKŠ
čiame aukšte; tai padarėme. pnes kitiems išnuomojant. ■ jjs pas mus yra laikomas nas atsakė, kad paslaptys
Ir vedėm.
MĖS
NAŠTA, 384 psl., kai
Už keletos mėnesių atėjo ki
geru advokatu ir labai jau išduodamos ne su lengvo el- na $6.00.
Gražu buvo. Vaikus auginom. Namie būdavo daug tas inspektorius — neva iš
Pi-ies porą mėnesių gavo- čia gerbiamas, bet mums at- gėrio merginoms susitinJuozas Švaistas: ŽIOB
sveikatos
departamento
—
me
laišką Jš miesto valdy- rodo. kad jis galėtų aiškiau kant. nes tada nevedamos RIAI PLAUKIA, romanas
saulės. Kartais užplaukdav o koks debesėlis, bet ir nuo jo
apžiūrėjęs sakė. kad apati bos. kad mūsų namai „prieš- pasisakyti mūsų reikalu. Juk politinės diskusijos. Tas
labai tamsu nepasidarydavo.
niai butai neturi užtenkamai tarauja“ įstatymams, kad mes nebūtume pirkę tų na- greičiau atsitinka pokalbiuo- iš knygnešio kun. M. Sida
šviesos ir kad mes turime jie buvo pastatyti kaip vie- mų, jeiau 'jie nebūtų septy- se su ištikima žmona. išmin-J ravičiaus gyvenimo, 233 psl.,
Alė buvo nuostabi žmona. Su chrakteriu, bet vis tiek
kaina $2.50.
nių.
o
tik
vieno
buto
namai,
tingais
draugais
ir
bičiuliais
j
nuostabi. Ji tvarkė namus, vedė ūkio reikalus ir net nieko
Kam jie būtų tada mums po sočių pietų ir gardžių gė- j____________
nesakydavo, jeigu sugrįždavau namo vėliau arba nemokėreikalingi? Jei tie namai rimų.
davau pasiteisinti, iš kur ant marškinių apykaklės yra
Algirdas Bražinskas - Baltas
buvo pastatyti ir naudojami
rausvų dėmelių.
, prieš įstatymus, kodėl jie neTas skandalas, Lamptono
ŪŽIA GRIAUDŽIA
: sikabino prie buvusių savi- žodžiais, nesuardė jo šeiAš ja didžiavaus. Eini būdavo namo, žinai, kad rasi
ninkų, o dabar tik prie mū- mos. Mat, jo nuomone, angŪžia griaudžia tamsus šilas.
jaukumą ir šilumą, grįžti pasivėlinęs, irgi (nors kartais
; su — svetimšalių?
lės ne tokios, kaip amerikie. .. . . ,
Ar tu jj girdi?
I Butume ypatingai Tams- fės. Pastarosios reikalauja . Ateitaktmiokareivio užrair pro sarmatą) žinai, kad tą patį rasi. Atvirai kalbant
tai dėkingi, jei mums pa- iš vyrų amžinos ištikimybės. !'Jan?ls.ki0
Ko jis griaudžia, ko toks liūdnas?
tos šilumos ir buvau vertas. Aš ją mylėjau, ir man kitos
' reikštum savo nuomonę šiuo Anglės teisingai galvoja. •
Psl*> kaina
Kas gi jo širdy?
gyvenime nereikėjo, tik buvo smagu, kad moterim vii
i
reikalu.
Mums
tai
yra.
kaip
kad
vyrams
yra
įgimtas
notebesu saldainis, kurį kiekviena pasigardžiuodama su
Stepono Strazdo eilėraš
Tai šalis tavoji griaudžia,
! sakoma, gyvybės ir mirties ras ir šalia savo žmonos apie
Čiulptų. Prisipažįstu, kad tai buvo tuštybė, bet kuris mūši
Ūžia nerami.
! reikalas.
kitą moterį pasisukti. Dėl to čiai, 159 psl.. kaina $2.50.
jos neturim. Atvirai sakant, gal mes vyrai jos turim da?
Jos gynėjų daug nukovė
Amerikoj tokie atsitikimai
Skaitytojai
Murklys, apysaka vaikam,
daugiau, negu moterys. Štai aną sykį draugo vardadien;
Priešai svetimi.
paprastai veda į šeimų su parašė Antanas Giedrius,
Ohio
šnekinu, šokinu, vėl šnekinu tik pirmą sykį susipažint;
griuvimą, o Anglijoje žmo 130 psl., kaina $1.80. ■*'; *
i
Griaudžia obelys ir uosiai,
moterį ir girdžiu:
nos tai laiko laikiniu šeimos
Griaudžia ir klevai.
Atsakymas
• nesusipratimu.
Juodojo pasaulio sukili
Rodos, klausia: — Ar kovosi
— Bet kad tas Genys ir sarmatos nebeturi. Visiška
mas, parašė Stasys Michelbaigia plikti, o prie tokios jaunos moters, beveik dar mer
Narsiai, kaip tėvai?
Atsakymas į Tamstos klau-' Ar Lamptdnas teisingai sonas, 127'psl., kaina $2.00.
gytės, visą vakarą kaip smala prilipęs! Net žmoną už
simą priklauso nuo ivairiu apibūdino Anglijos ir Ame—Ir kovosiu, ir aukosiuos,
miršo.
aplinkybiu.
Svarbu būtų su- rikos moteris, spręskite pa
Tikra teisybė apie Sovietų
Pulsiu atkakliai,
žinoti.
kada
Tamstos
miesčios.
Sąjungą (parašė J. JanušKad į pergalę ir laisvę
Kaip ugnim nudiegė. Vos susilaikiau ranka pakau
to vadinamieji „zoning bykis), 96 psl., kaina 50 centų.
Vestų mus keliai!
laws
“
buvo
priimti,
kaip
bu

šio neprisidengęs, šokis nesisekė, kalba nebesimezgė, pir
• » •
vo „paskirstytas“
(zoned)'
Kunigų celibatas, parašė
mai progai pasitaikius žmonai pašnibždėjau, kad ma:
(Šio
eilėraščio
autorius
Algirdas
Bražinskas,
su
savo
Tamsiu
rajonas
ir
svarbiauj
kun.
Fox, 58 psl., kaina 25
truputi negera pasidarė, kad einu namo.
ROMANAI
ėvu Pranu Bražinsku lėktuvu iš Lietuvos bei Sovietų Są- šia — kada tai buvo padary-J
centai.
ungos
pabėgęs
į
Turkiją,
jau
treti
metai
sėdi
Turkijos
ta.
Jei
tie
įstatymai
buvo-*
Ji baisiai susirūpino. Tada pasakiau, kad jaučiuos
pastačius I Sunkiausiu keliu, romąAr buvo visuotinis tvanas,
alėjime, laukdamas laisvės. A.L.Toutinės S-gos Richmon- nriimti, prieš
porą taurių per daug paėmęs, kad rytoj, lyg tyčia, laukią
Tamstų
namus,
tada
klausi’
nas,
parašė
Jurgis
Gliaudą,
64 psl., kaina 25 centai.
sunkus darbas. Man geriau būsią nueiti ir atsigulti, o j io skyrius išleido jo eilėraščių rinkinėlį „Už mylimą Bal- mas yra: kokios rūšies zo-!251 psl., kieti viršeliai, kaiiją“. Rinkinėlio kaina $2.00. Jį galima gauti, kreipiantis
turėtų rasti ką draugui pasakyti, kad nepyktų. „Pasakyk
na $5.00.
Žemaitės raštai karės mo
•dresu: Jurgis Simsas. 85-59 88th St., Woodhaven. N.Y. noje jie buvo pastatyti, vie
Kiauros
rieškučios,
roma

kad turėsiu anksti kelti. arką... Sugalvok kokią priežast
1421. Visas gautas pelnas yra skiriamas šiam‘jaunam ir nos šeimos arba „multiple nas, parašė Antanas Mustei tu, 126 psl., kaina 50 centų.
Kokią svarbią, tik ne ligą“.
familv“ zonoje. Jei jie buvo
-alėjime kenčiančiam autoriui paremti.)
Eilės ir straipsniai, 95 psl.
pastatyti vienos šeimos na kis, 259 psl., kaina $4.50.
Brolio
Mykolo
gatvė,
rokaina
25 centai,
Ji mane suprato, kaip ir visada, ir pasiliko, o aš tylia
mu zonoje, tada reikėtų pa
manas,
parašė
Eduardas
tikrinti, ar tas asmuo, kuris
dingau ir pasileidau namo. Iš karto dar pagalvodamat
Žalgirio mūšis, parašė dr.
tuos
pastatė, buvo Cinzas, 303 psl.. kieti viršegal reikėtų grįžti. Juk tai toks menkniekis. Reikėtų sugrįž
Negalėjau nei gulti, nei sėdėti. Ėjau ir ėjau iš kamba- gavęsnamus
Daugirdaitė
- Sruogienė, 24
vadinamąjį „varian-1
kaina $6.00
ti ir pašokdinti tas pačias, kur mokėjo taip pašnekėti, be
io Į kambarį, iš kampo į kampą. Ir piktumas kilo. kaip *
NAS LIETUVIS, I dalis, 412 psl., kaina 50 centų.
kojos vis tiek žengė namų pusėn. Ir vis greičiau ir gre:
otvynis. Kodėl ji nepasakė. Ir iš karto, kaip saulė pate ce“ — specialų leidimą.
Vytautas Alantas, AMŽIčiau. Kambarin beveik tekinas įbėgau ir griebiau veid
Socializmas ir religija, E.
psi.,
kaina minkštais virše
kėjo, viskas taip aiškiai, kaip ant delno: Ji džiaugėsi! Ma
Jei įstatymai buvo priim
rodį. Užsidegiau visas lempas ir ėmiau žiūrinėti per di
Vandervelde,
24 psl., kaina
to geroji Alė džiaugėsi, kad plinku, kad iš saldainio pa- ti po to, kai Tamstų namai liais $4.50, kietais — $5.00.
To paties romano II dalis, 10 centų.
veidrodžius.
2.x. J.7T
engva virstu pliku arbūzu. Skaitė plaukus ir dienas, kada pastatyti ir jei ta vietovė
buvo paskirta tik vienos šei 414 psl., ka:na minkštais
šauš toji, kai nė viena nebenorės į mane net pažiūrėti.
Demokratinio socializmo
Šukomis subraukiau plaukus į priešakį ir krūptelė
mos namams statyti, — ta viršeliais $6.00, kietais —
pradai, (S Kairio įvadas),
da namai, jeigu jie buvo pa-' $6.56.
jau: Dievuliau tu gerasis: pusė plaukų buvo kaip pešiot
(Bus daugiau)
statyti, gavus atitinkamą leiVytautas Alantas, SVEN- 64 psl., kaina 50 centų.
• e a
nupešiota. Ir žiūrėjau, ir visaip sklaidžiau, bet uždengt
dimą iš miesto valdybos, su TARAGIS, istorinis roma
negalėjau. Vieną vietą dengiu, kita šviečia. Ir Elena! Pik
(Jurgis Jankus yra vienas iš įžymiausiųjų mūsų
Socialdemokratija ir ko
darytų „išimtį“ ir jų naudo nas, I dalis. 405 psl., kaina munizmas (K. Kauskio), 47
tumas pradėjo imti. Kiekvieną šeštadienį savo minkštai
beletristų, išleidęs jau apie dešimtį apysakų, ši
jimas kaipo „multiple dwel- minkštais viršeliais $5.00.
mikliais piršteliais man galvą trinkdavo, masažuodavo
novelė yra paimta iš Ateities Literatūros Fondo
_ __ _ J
J. Kralikauskas, VA li pel., kaina 25 centai
ling“ būtų teisėtas. Teisiškai
Juk matė, bet nė puse žodelio, ne prisitarė. kad mano pasi
neseniai išleisto jo novelių rinkinio „Užkandis“.
tai vadinama „legal non- VILKAS, premijuotas
ro-i
Atskirai
didžiavimas ir moterų susižavėjimo priežastis slenka už
conforminr no“
manas, 234 psl.. kaina $4.50
S* . . sudėjus,
t jų, kaina
Rinkinyje yra 8 pasakojimai. Knygos kaina —
conforming
u,e
.
j
^
iujo|(>
.
t
^
pA
$11.40.
bet
viso,
kartu parmarštin.
$4.50. Rinkinys gaunamas ir Keleivio administ
racijoje).
i Mano nuomone, yra svar- SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ, u amos
— Plikis! Dievuliau tu brangiausias — aš plikis!
Klausimas

12 knygų už $2
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PAREMKIME PLB
SEIMĄ!

Vietinės žinios

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

Ar skaitytos?

TAI TIKI, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
MYKOLO

KRUPAVI

PLB seimas įvyks 19731 ČIAUS ATSIMINIMAI, 364
m. rugpiūcio 30—rugsėjo 3 psl., kaina $10.00.
f
dienomis Washingtone. ir įrišta, Kaina $4.00.
visi tautiečiai kviečiami ja
i5
Atskrido M. Lembertienė i Atvyko Lapinskų šeima me gausiai dalyvauti. Pra
Dialogas su kraštu, Aki j
šoma organizuoti specialias mirksnių kronikos, antį? •
Praeitą trečiadienį iš Los! Praeitą savaitę iš Chica- ekskursijas į seimą, nes A- knyga, parašė Bronys Raila j
Angeles į Bostoną atskrido' gos į Bostoną atkeliavo į menkos sostinėje yra daug
The Forest of Anykščiai,,
poeto Prano Lemberto našlė komp. Darius Lapinskas su gražių lankytinų vietų. Tu- Antano Baranausko lietuvis- •
Monika Lembertienė, gyve- savo žmonele Laima ir sū-( rime ten taip pat ir savo Ži kas tekstas su Nado Rašte-j
nanti Santa Monicoje, Čal., numi Aru. Jie apsigyveno luvos koplyčią Amerikos nio anglišku vertimu ir Juo-1
ir ten aktyviai dalyvaujanti pas D. Lapinsko tėvus, ir Tautinėje šventovėje, kur zo Tininio įvadu, 61 psl.,
lietuviškoje veikloje.
Bostone bei jo apylinkėse.’vyks ir seimo pamaldos.
kaina $3.00.
, praleis vasaros atostogas, j
Pirmoji solistės ilgo gro
PLB valdyba prašo LB
Versmė*
Ir
verpetai,
aki

jimo plokštelė jau išleista.
Tuo tarpu viešnia apsisto
Klaida padėkoje
i valdybas, lietuviškas orga- mirkų - straipsnių rinkinys
Visos daines
Įdainuotos
ję Elenos ir Jeronimo Ka
Inizacijas, verslininkus, pro- praeities ir artimų dienų ak lietuviškai.
činskų šeimoje. Ji. aplankius
Praeitame numeryje iš-J fesionalus ir kitus asmenis
daugelį senų bosto niškių bi spausdintoje LB Bostono ateiti talkon ir paremti PLB tualiais klausimais, parašė
Plokštelės kaina pas pla
čiulių, numato kurį laiką pa- apygardos valdybos padė- seimą. — padaryti ‘jį didin Bronys Raila, 351 psl.. kai tintojus $6.00.
na $5.00.
vabaioti Cape Gode Kenne-j
neapsižiūrėjimą gąUžsakant su persiuntibunkporte ir kt Ji buvo ap- j Ieista LB Bostono
Vytautas the Great Granu i mu $6.75.
sflankiusi ir musų įstaigoje
dos ,.inki
komisija,
Yra leidžiamas PLB IV Duke of Lithuania by dr. Jo f
Les Enterprises
ir perdavė daug gerų linkę- kurjai tai
t dėkojama. seimo leidinys, kuriame bus seph B. Končius, 211 psl. t
junų nuo musų bičiulių, gy- j
spausdinami aukos forma psl.. kaina kietai* vilteliais!
BELLE - ARTI Engr.
venančių Los Angeles.
sveikinimai bei skelbimai. $3.00, minkštais $2.0b.
PARENGIMŲ
P.O.Box 122, LaSalle 650,
Seimo mecenato auka —100
Neužmiršti Bražinskai
Timele’e Lithuania — pa
Que., Canada
KALENDORIUS dol.. rėmėjo — 50 dol. ir au
kotojo — 10 dol. Skelbimo rašė buvę* JAV atstovas
Šiomis dienomis Bostone
Rugpiūcio 12 d. Romuvos kaina: puslapis — 50 dol., Lietuvoj Owen J. C. Norem,
gyveną savanoriai-kūrėjai
pusė puslapio — 30 dol., 299 psl., kaina $4.
I Dailininko žmona, roma
sudėjo kuklią auką—$28.00 Parke Brocktone Minkų ra ketvirtis psl. — 20 dol. ir
nas. parašė Juozas Tininis.
ir per advokatą pasiuntė Pi*, dijo gegužinė.
EVVAKENING LITHUA kaina $5.00.
aštuntadalis
psl.
—
12.50
* « •
ir A. Bražinskams i Ankarą,
NIA, 187 psl.. kaina $3.00.
dol.
Turkijojee, palydėję tiumRugsėjo 2 d. So. Bostono
Knygą parašė Jokūbas J.
Meilė
d videšimtajame
pučiu laišku: ”...Jūs pratę Lietuvių Pil. d-jos III aukšto
Aukas ir pinigus prašoma Stukas. Ji tinka skaitantiem arnžiuie
imi-is Man
sė^ tą kovą. kurtą mes pra salėje LK Mokslų akademi siųsti kiek galima anksčiau, | angliškai ir norintiem susi- deiki 2’i3 psl.. kaina $5.00.
dėjome prieš 55 metu?.*Jūsr jos jubiliejinio suvažiavimo geriausia iki liepos 5 d.
j pažinti su Lietuvos praeiti i
banketas.
Vaišvilkas, romanas, pa-!
Adresas
:
Dr.
Antanas
!
ryžtu ir ištverme didžiuoja
* • *
Butkus, 2370 Canterbury!
POPULAR LITHUAM- rašė Juozas Kralikauskas,!
si visa lietuvių tauta. Jūs lik
site gyvi kovotojų pavyz
Rugsėjo 23 d. Maironio Rd., Cleveland. Ohio 44118. AN RECIPES. parašė J u-ze 234 psl., kaina $4.50.
džiai kartų kartoms. Tad ne Parke Worcestery Lietuvių Bostono Apygardos V-ba Daužvardienė, kaina $3.50.
Amer.kos lietuvių politika,
nuleiskite galvų. Dieve Jum? Bendruomenės Bostono apy
i ANGLŲ KALBOS GRAparašė dr. K. Šidlauskas. Įpadėk! Bostono savanoriai- gardos Lietuvių DienaIMATIKA,
215
psl.,
kieti
vir

kūrėjai“
vadas dr P. Grigaičio, kai
• • »

JOHN S K A B E I KIS
Atlieku visokius namu vidaus
dažymo darbus.
Šaukite telefonu 282-7392 nuo
9 valandos ryto iki 5 valandos
po pietų.
.............. -rrrjfj

IŠNUOMOJAMAS

BUTAS

Nuo šių metu liepos 1 dienos
Dorchestery išnuomojamas ge
ras 4 kambarių butas pirmame
aukšte, su apšildymu ir visais
patogumais. Išnuomojamas tik I
senesnio amžiaus žmonėms.
Skambinti tel.:, 282-2827
’ ? (2&)

Rugsėjo 30 d. 3:00 vai. po
oietu So. Bostono Lietuvių
Piliečių d-jos auditorijoje
Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkės rengiamas
Tautos šventės minėjimaskoncertas.
* * •
Spalio 21 d So. Bostono
Lietuviu Piliečių d-jos III a.
salėje lietuvių radijo valan
dos Laisvės Varpo rudens
parengimas.
• * •
Lapkričio 11d. So. Bostono Lietuviu Piliečiu d-jos
patalpose Bostono ramovėnų rengiamas Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 56 metų
sukakties paminėjimas

šeliai, kaina................. $3.50

Skaitykite
šias knygas

STEPONAS KAIRYS

ALDRICH 01L COHPASY
130

Wolla*ton,

Mass. 0*1170
Tel. 472-2086

Apšildymo įrengimai & APTARN AY iM Al
Aliejaus kuras
Aliejaus degikliai
Krosnys ir garo katilai
Vandens šildytuvai

Elektros tinklo

Įrengimas
Dorchester — So. Boston — So.

Dažau ir Taisau

Kvartetas, 4 dramos, au_
: torius Kostas Ostrauskas,
Į170 psl., kaina $5.00.
'

Lietuvos konstitucinės tei

Aidai ir šešėliai, premi-į

parašė Kostantinas Račkauskas, 178
Radvila Perkūnas, istori- psl., kaina $2.

Shore

DRAUDIMO AGENTŪRA

atlieka Įvairią rūšių

Mmus iš lauke ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau
, mą, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią
medžiagą.
JONAS STARlNSEAsi
220 Savin Hill Avs.
Dorchester, Maaa.
TeL C0 5-5854

draudimus

Kreiptis senu adresu;.
BRONIS KONTRIM

59S lSroarlway
So. Boston. M. ss. 02127
Tei. AN 8-1751

SAVAITRAŠTIS

na $1.50.

I

Safford Street

Nepriklausoma

sės klausimais,

juotas romanas, paraše V a- nė pjesė, parašė Balys SruoSmilgos, A. Giedriaus 15
cys Kavaliūnas, 234 psl., ga> i30 psl., kaina $4.00.
apsakymu. 204 psl., kaina;
kaina $5.00.
j
minkštais viršeliais $2.50,
Gana to jungo, Kipro Bie
AIŠVYDO PASAKOS,
kietais
•?o. i 3.
parašė Antanas Giedrius, linio atsiminimų III-sis to
mas, 492 psl., kaina $5.00.
140 psl., kaina $3.00.
Lietuviu pasakos, parašė
m

Herman Sudermann. išver-i

Milfordo
gatvės elegijos,
.....
,

Vincas Krėvė savo lafVdidelį susidomėjimą sukėlęs kuose, parašė Vincas Ma tė V. Volertas, 132 psl., kai-,

poeto Jono Aisčio straipsnių ciūnas, 49 psl., kaina $1.00. na $3.00.
K”?3 minkštaisi
seliais “
į Chicago* Istorija, parašė
Aišvydo pasakos, parašė, Aleksas Ambrozė. 664 psl.,
imkit ir skaitvkir
Antanas Giedrius, 140 psl., • gausiai iliustruota, kai- •
t na kietais viršeliais $10,|
kaina $3.00.
i
Kipro Bielinio
j minkštais — $8.
t

LIETUVA
informuoja sKaiiytojus apk pasaulinius ir lietuviškuosius
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotrauką ir atvirai pasisako
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus.
Jame rasite įdomią skaitytoju laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusiu pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema.
’ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška^- mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendridarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už
nepriklausomą Uetuva.

Metinė prenumerata JAV-se

J8.00

Adresas:
7722 George Street, LaSalIe-Montreaf. 690. (įnebec, CAN ADA

J

v

GYVENIMO VINGIAIS, i
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie-

UŽ VIENĄ DOLERI IR

knyga

nės, 360 psL, kaina .. $3.50
TERORO

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI

NAUJAS TEXAC0 ALYVOS
DEGIKLIS (BURNER) KURIS
NEPAPRASTAI SUMAŽINS
JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!
NEJUČIOM.
U r-V-'- jokio jmokėjimo • li.imok ėti per 60 mėnettų * Jokių procentų

WHITE

FUEL

CORPORATION, 900 East First St., Boston, Mmb. Tel. 268-4500

VERGIJO5

DANGUS DEBESYSE,—

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS

CENTUS PER MĖNESI

IK

1918-1919 m. išgyvenimai,
parašė Juozą* švaistas, 325
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais $3.75.

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyt*
ŽVILGSNIS I PRAEITI
K- Žuko, 476 psl.,
kal bolševikinio teroro sistema
ina •
.............. $5

tos vergų stovyklos, kuriose
kentėjo ir žuvo mūsų

AMERIKOJE
SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip

SEPTYNIS MILIONUS dolerių

nariams.
SLA—didžiausia

fraternalinė organizacijt

lietuvių

—

duoda gyvybės apdraudg ir ligoje pašalpą, kuri yra
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
patarnavimus savitarp;nės

pagalbos pagrindu.

kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.0€.
SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrc.udą — En.

dovment Insurance, kad jaunuoli3 gautų pinigus

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Angliioj
KONTRŽVALGYBA LIE iš stoties WLYN, 1360 kiTUVOJE, Jono Budrio at lociklų ir iš stoties FM,
siminimai, 224 psl., kaina 101.7 mc.> veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. dis$2.50.
ną. Perduodama: Vėliausių
Poilsi* ant laiptų, Vytauto
g^ntrauka
Karoso eilėraščiai, 50 -įde-j r komentarai, muzika, dailio formato puslapių, kaina 1Qg
5jagQUįėS pasaka.
$4.00.
Biznio reikalais kreiptis f
Draugas don Camillo, Baltic Florists gėlių ir dovaįdomūs klebono ir vietinės nų krautuvę, 502 E. Broadkomunistų partijos sekreto- way, So. Bostone. Teleforiaus pasikalbėjimai, 216 nas AN 8-0489. Ten gaunapsl., kaina $3.
. .. mas ir Keleivia
,, t
na $1.50.

LIETUVIU

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių

oreliai, seserys, giminės ir
karo laikų Europoje, 127
■ nimai iš Antrojo pasaulinic draugai. Knygos kaina —
psl., kaina $2.00.
75 centai.
ANTANAS SMETONA
1 IR JO VEIKLA. Parašė J
• Augustaitis,
AnrnicfoUio 154 pgj kai-

SLA

IMPERIJA SOVIETŲ

,

Atsitiktinio kareivio uzž- |
rašai, Jono Januškio atsimi-

SUSIVIENIJIMAS

aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM

apdraudą: už $1,000.00 apdraudes tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALR

APDRAUDA naudinga visokio

amžiaus asmenims,

rekomenduojama

lietuviškų

klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta-

lės apdraudos mokestis $2.00 j metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės
’ kuopų veikėjus,

ir

jie plačiau paaiškins apie

Susivienijimo darbas.
Gausite

spausdintas

informacijas,

jeigu

parašysite:
Lithuanian AlUanre of America
807 West 30th Street, Nevr York. N.Y. 10001

*

Puslapis aštuntai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 27, 1973 m. liepos 3 d.

Susirinkimas buvo sklan
! kalų buvo — kaip sutelkti ti šie asmenys: M. Subatis,
dus.
Pasidžiaugta, kad pa
I lėšų, kad visi norintieji Š. Gavelis, L. Šimkienė, B.!
komitetas
, s(0Vyklauti skautai galėtų į1 Skabeikienė ir O. Jauniškie-! vyko sudaryti tėvų komite
Birželio 22 d. So. Bostono.
Lietuvių Piliečių draugijos! Birže,io 13 d So Bostono1 stov^k1^. va?iuoitL ^at’ !ei nė. Jie šitaip pasiskirstė pa-! tą, su kurio pagalba tikima
reigomis: pirm. M. Subatis,! si glaudesnio bendradarbia
<. i užkandinėje . Bostone gy ve- i Lietuvių pil d.jos patalpose. moms: kunos. t.u.n. daug!au sekr. O. Jauniškienė, ižd. Š. J vimo tarp skautų vadų ir tė
ną savanonai-kūiėjai sujbuvo sušauktas skautų tėvų'nel.vl®.n^
«i^id«»ni
’jMtMMMMMSMMMMMMMMM***********”*********'
O.J.
žmonomis ir ramovenų sta-į
id Ri
Susirinkimui ’J?21™.* .®kauįą' . suslda* °, Gavelis ir narės — L. Šim vų.
kienė
ir
B.
Skabeikienė.
!
bas pagerbė savo naų Cipn-; vadovavo abu tuntininkai;' daug išlaidų, kūnas sunkuIr 8 atkreipė dėmesį
SLA 2 apskr. auka
Nutarta, kad ateity į tėvų'
joną Mališauską jo 8o metų i v gR p Lizdenienė ir. j. : pačioms padengti.
komitetą turės įeiti visi tėImdamas turi sakalo akis,
SLA 2-ji apskritis Relei-! Brežnevą, atvykusį į JAV, sukakties proga.
pask. G. Čepas. Buvo svarsčiame
susirinkime
buvo
i
vai iš eilės.
1 o atiduodama* — šuns.
viui paremti paskyrė $25.00.! nevienoj vietoj “sveikino“
Nors negausus
tik 241 tomj jvairQS skautu reikalai.
išrinktas naujas skautų tėvų
asmenų,
—
bet
darnus
bure,
..
‘
.
demonstrantai
plakatų
šūNuoširdus ačiū už auką
................. . ■■...
.... , ee*i,
{ kiais: "Brežnevas — koloni- lis labai jaukioje nuotaiko-.' Vienas iš svarbiausių rei- komitetas. į kurį sutiko įei- s, .
j zatorius“, "Brežnevai, Romo je pabendravo ir pasidalino;
Padėka
į Kalantos pelenai kaltina ta- jaunystės išgyvenimais. Ta į
proga E. Mališauskienei bu-Į
Mano motina Levasė Gren-.i ve“ ir pan.
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE
vo įteikta puokštė gėlių, o i
dalienė, New England Me-l
penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia
Pauliaus
dical Hospital išgulėjusi 10- Bostonas tuo požiūriu at sukaktuvininkui
mėnesių. turėjusi 3 dideles siliko. Buvo raginimų de Augiaus kūrinių albumas su F
LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
operacijas, grįžo į namus monstruoti, bet aktyvūs pa Vytauto Dilbos menišku įra
Savybė).:
sirodė tik 8 latviai su Latvių Įsu ir visų vyriškos giminės1
sveikti.
Prudukt inKuma*
NUO
3
V
AL
POPIET
IKI
10
VAL.
VAKARO
spaudos draugijos vicepirm. j dalyvių parašais.
Į
Grožis
Namams Šildyti j
Ekonomija
Alyva kūrenamo*
Dėkoju visiems, kurie ją Osvaldu Akmentinšu priešą-; Įprastu lengvumu pobū-į
— SKANI LIETUVIŠKA PICA
geriausias pirkinys
lankė, siuntė gėlių ir kitaip! ky. Jie birželio 18 d., pasi-sviui vadovavo savanoris-kūšilto
oro
krosnys
— VOKIŠKAS ALUS
j gaminę sūkių ir spausdintų1 rėjas poetas Stasys Santvaramino.
Rytdienos įrengimą*
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
i
l lapelių, susirinko prie mies-i ras.
Felicija Grendalytė
— LIETI VISKAS MALONUS PATARNAVIMAS
| to rotušės rūmų. iš anksto a- i
Pilnas įrengimą.-;, įskaitant aly
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA
j pie tai pranešę spaudai.
i Atvažiavo A. Juknevičius
vos burnerį. pūtėjį, oro filtru
Bostono šokėjai šoko
termostat*. kontrolę ir darb* su
šeštadieniais ir sekmadieniais
Į Jie pasiuntė ir protesto te-! Praeitą ketvirtadienį mus
jungti rūsy su vamzdžiaisKennebunkporte
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.
i legramas prez. Nixonui ir L. aplankė Antanas Juknevi10 mėty garantija.
čius,
kuris
Bostone
ilgai
ver

Brežnevui.
LIETUVIŠKI PIETOS
Pranciškonų liepos 1 d.
tėsi nekilnojamojo turto pirKennebunkporte suruoštos' Ir šita astuonių asmenų kimo ir pardavimo tarpinin- (Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.)
Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena
CLIMATIC
Lietuvių Dienos meninę pro- ‘ demonstracija atkreipė dė kavimu, o dabar gyvena į
Atsilankykite
ir
būsite
maloniai
ncistebinti!
gramą atliko Onos Ivaškie-t mesi ne tik gausių praeivių, Miami Beach, Ela. Mūsų pa-j
FORTŪNA
FUEL Co.
Alyva bildvmo specialistai
nės vadovaujamo sambūrio ; bet ji buvo parodyta ir WBŽ dangėje jis žada pabūti iki
S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ
47* Adant* Str*et, O
- , Mas*.
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vat. per
tautinių šokių šokėjai ir jos, televizijoje ir paminėta Bos- liepos galo, ilgiausiai Cape
pakviesti skolai.
Skambinti — Boston: 4364204 *•773-4049
ton Herald dienraštyje
Naujas skautų tėvų

Pagerbtas savanoris

Vietines žinios

Gana

nereikalingai eikvoti kuru alyva
1973

hok j

COSMOS PARCELS

Senas parvirsta ir negir

tas.

£XPRESS CORP.

Plood Syuare
Hant įvare Co.

144 Miibury St.

WORCESTER. MASS.
Tel. SW 8-2868
yre vienintelė oficiali įstai
ga Worce*tery, kuri siunčia
siuntiniu* tiesiog iš VVorces*
terio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal

Savtaiakas N. J. ALFRNA
62S EAST BROADWA1
SOUTH BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148
Banjanu n M re. re Dažai
Popieros Sienoms
Stiklai La-'jfam*
Visokį*
reikmenys
ntunaa*
Reikmenys p!umbtneai*
VUoMe iro'ei'»« da.'kta*

o* «fi <a V o < z
bama lietuviškai, patarnau manuTelefonas:
A N 8-2806
{
jama greitai ir sąžiningai.
Dr. Jos. J. bonovan
Siuntiniai nueina greitai ir
Ibr. J. Pašakarnio
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
ĮPĖDINIS
OPTOM EITUS TAS
siv importuotų ir vietinė* 5
gamybos medžiagų ir kitų J Valandos:
daiktų, tinkamų Lietuvoje, mm 9 vai ryte iki 5 vai. vak
Trečiadieniais nepriimama
labai žemomis kūmomis.
447 BROADWAY
South Boston, Mass
Vedėja B. Svikliena

Už nosies ne tik jaučius
vedžioja.

Peter Maksvytis

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
žmogau* — be ydos.
p|
sTpt e

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance
321 Country Club Rd.

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,
Worce*ter, Mas*. 01604
TeL 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
49 Church Street
Newton Centre, Mass. 02159 >
vą ir kitus Rusijos valdomus
K. Milton, Mass.
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
Tel. 332-2645
Atlieku vigu* pataisymo, remon
eeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeaeeeeeeaeeea
vietinės gamybos medžiagų, ap
to ir projektavimo darbu* i* lan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir
aeaeeeeeeeeeeeeeeoeeee*eee«eee*e*ee*««*e*eeeeeeeeeeeeeeveeeeeeeeeeae«A avo, maisto ir pramonės gami
biznio pastatę, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki S va
nių. Turime vietoje įvairių vie
landų vatam.
tinęs gamybos ir importuotų
Telefonas: 698-8675
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
>aeaeeeeeeeeeee*eeeeeeeeeeeeee<e«ed
me maistą, pinigus ir galite už
TEL. AN 8-2124
sakyti jų gamybos prekes. Čia
sumokėsite pinigus, o giminės
Sekmadieniais 11-12 vaL
ten vietoje galės pasirinkti už
(RUDOKIUTS)
sakytas prekes.
AM 1,430 KC
OPTOM ETRISTt

Carpeeter A

Bulldsr

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo
Valanda

Dr. Amelia E. Rodd
Valandos:

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BR0ADWAY

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

SOUTH BOSTON, MASS.
aeeeeeee*eeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeėeeeeeee*'ee*eeeeeaeeeeee*ee*eeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeee»eee*eeeee

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
AND

TRAVEL INFORMATION

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

--rfrmjjjf, jrirr r crrccrrrrrf rf----*-----*-"——***»***"***** ********

K

‘

The Apothecary

South Boston Savings
ALFRED

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

ARCHIBALD; PREZIDENTAS

460 West Broadway, South Boston, Mas*. 02127

Parduodame tiktai vaistas, iipildome gydytojų rs
ceptu* ir turime visus gatavus vaistus.
Jei reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistine.

W.

Skambinkite 268-2500
Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vaL
po pietų,

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.
*82 a W. Broadeay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto Iki 8 vaL

vw išskyrus šventadienius

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

Ir sekau

740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mas*. 02122

ioooooooooooeoooeoooecoeoQoooo9oocoQOQ<

Skambinkite

S25-9090

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

I> JV I5 .V

M & T OIL CO., Ine.

už nemažesnius kaip $1,000 dviejų

So. Boston, Mas*. 02127

641 E Broadway

metų įspėjimo indėlius moka

6%

Krosnies'aptarnavimas
Automatinis įpilimas
Patogios mokejimo'isąlygos
Pilnas šildymo įrengimas
Skambinkite

6.27% pelno)

už visus kitus indėlius moka

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO
ĮSTAIGA

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

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

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

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda

□
□
□
□

Trans-Atlantic Travel Service

5a

Trans-Atlantic Trading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS 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;

virš $274,000,000

9—6

uždaryta

393 West Broadway
So. Boston, Mas*. 02127
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

yg’angrs^ff^^

anįHijya^ą
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