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Vliko pirmininko pranešimas apie Europos Saugumo
konferenciją. Kaip Suomijos užsienio reikalų ministerija
aiškina pabaltiečių delegacijos suėmimą. Protestas Suo
mijos vyriausybei. Pasiruošimai Europos Saugumo kon- į
ferencijos tąsai. Bražinskų byla vėl atidėta rugpiūčio 22 d.

Atskiro numerio kaina 20 cento

Iš SENESNIŲJŲ VILNIAUS DIENŲ

Patarėjas John Dean III
pardavė ir Simą Kudirką
Žurnalistas Carroll Kilpatrick dabar rašo, kad tas
t

faktas išaiškėjo, begvildenant Watergate bylą.
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T ’ : Nors Watergate byla jau
1 ir sensacijų mėgėjam nusto‘Id.ll lUli (. IIU pūCHfįi) ja
• patrauklumo,
patrauklumo, noi-s
nors joje
joje isLiepos 20 d. New Yorke įvyko Vyriausio Lietuvos į
verstas dumblas sutepė A’ iš Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto Taiybos posėdis. Jame buvo aptar- i
merikos vardą krašto viduje
ta tolimesnė veikla po Helsinky įvykusios Europos Saugu- ‘
Washington Star dienias- ir užsieny, bet ji turi ir kai
mo ir Bendradarbiavimo konferencijos, kurios metu akly- j
i tis paskelbė UPI žinių agen- kurių teigiamų padarinių,
viai pasireiškę lietuvių, latvių ir estų įgalioti asmenys bu- i
i tūros pranešima iš Suomijos Joje turėjome progą pamavo Suomijos valdžios areštuoti. Papildyta 1973 m. Vliko•
sostinės, kad Suomijos lai- tvti. kokiais juodos moralės
vas liepos 18 d. ‘jūroje sura- "balvonais“ prez. Nixonas
sąmata. išklausytas Politinės komisijos pranešimas ir kiti j
dės ir paėmęs lietuvį bėglį, buvo apsistatęs savo Baltuoklausimai.
25 m. amžiaus. Kuris mažu sius Rūmus, kurie, dumdami
Dėl Helsinkio įvykių trumpą žodį taręs Vliko vicepir- Į
irkliniu laiveliu bandęs pa-, jo ausis ir akis, pagaliau ir
mininkas, laikinai einąs pirmininko pareigas, Juozas Au-’
: bėgti į Vakarų Vokietiją. Į patį įklampino į dumblą,
dėnas, perskaitė Suomijos užsienio reikalų ministerijos t
j Bėglio pavardė neskelbia
liepos 5 ir 6 d. išleistus oficialius komunikatus, kodėl buvo
Be kitų dalykų pastaruo
sulaikyti devyni užsieniečiai. Pranešėjas pabrėžė, kad Kaip neseniai raseme. Vilniuje jau prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo keli šimtai lietuviu mokslei- j ma.
ju
metu iškilo aikštėn, kad
jj. mū^ų Simą Kudirką
pabaltiečių delegacija, nuvykusi į Helsinkį, kur vyko Eu vių, kurių nemaža dalis buvo susispietusi į aušri ninku ir ateitininkų kuopas. Aušrininkai turėjo • Altos atstov as di. J. Ge— į
atskirą
literatų
kuopelę.
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Suomijos
ambasados
su sovietais subalansuotas
spaudoje, kurios keliolika iškarpų SU vertimais į anglų į’Pronskus <Ainis>’ J- Ramanauskis (Nelaiko Ai das), Pranas Indriūnas (Pr. Banga). Jį redagavo
L-olko rroAz/-. Vlllros
i Kazys Binkis. Nuotraukoje kuopelės nariai 1912 m. gruodžio mėnesį. Iš kairės į dešinę sėdi Matilda Washingtone vedėju Bushu vadinamasis ”plekšnlų biz
ir prašė juos daryti žygių, nis
Liepos 7 dJ’Helsinein Sanomat“ įdėjo ilgą straipsni, į šveikauskaitė (mirusi). Kazys Binkis (miręs) ir ViMorija Gravrogkadė (Lietuvoj). stovi-Prapavadintą "Baltiečiai buvo apklausinėjami ir UŽ Helsill-i "as Indriūnas (Lietuvoj). J»zas Bamanauskis (likimas nežinoma.). Juzėnas (likimas nežino Ltas
-------sovietams.
štai dabar ilgametis Wakio“. (Kaip jau Žinome, kai liepos 6 d. suimtieji policijos ' masb Aleksandras Marcinkevičius, dabar Manta utas (JAV-se) ir Jackus Sondeckis (JAV-se).
Su reikalingomis įstaigo shington Post reporteris ir
mis susisiekė ir Altos pirm. įžymus žurnalistas Carroll
buvo iš kalėjimo paimti, jie buvo nuvežti užmiestin ir visi '»
_
laisvai patalpinti gerame kambaryje, iki po to juos nu-!
dr. Kazyrs Bobelis ir paragi- 'Kilpatrick laikraštyje Fort
KELEIVIS
no lietuvius siųsti telegra-1 Myers (Fla) News-Press ra
gabeno į Inter. Continental viešbutį, o iš ten su pasiimtais . namo krašto vyriausybes palankiam Lietuvos klausimo j
i mas Suomijos ambasadai
daiktais nugabeno į Marksy viešbutį).
! sprendimui. Antra, kad visi žygiai būtų daromi drauge su
kafj Simo Kudirkos išda
ATOSTOGAUS
Į
Washingtone.
Svarbu tai, kad šis laikraštis įdėjo ir oficialų Suomijo ! latviais ir estais, kaip tai sėkmingai buvo atlikta Helsinky.,
vimą sovietams nulėmė šiuo
i:_!f ..
V^”*' ----metv
ū ----kongreso
komiteto
taružsienio reikalų ministerijos liepos 5 d. naktį komunikatą į
Ryšium su čia minima konferencija \ likas turėjo ir i Keleivis atostogaus P>r"'
K.. ,.
, ,, _ .
—----------------------vprtimas; iš ariP-ln kalbom) •
i daug išlaidų. Todėl Vliko vicepirm. A. Yakselis, painfor.
, .
....
. į \lau sužinota, kan bėglys va- domas Baltųjų Rūmų pata”1973 m. liepos 5 d. popiet Helsinkio kriminalinė po- i mavęs apie šių metų pirmosios pusės sąmatos vykdymą, j m*81a$ V1 mgpiUC10 #avai'!
„^3™^ FėjaS J°hn W* Dea" HL
licija buvo priversta apklausinėti keletą užsienie- ! Prašė tarybą š. m. sąmatą papildyti -$8.000. nes tam reika-; tęs. Paskutinis pnes atosto- |
Vakam Vokietijoje
Carčių, kurie turėjo ir dalino savo raštus (written material).! ^ui
kas nebuvo numatyti kreditai. Taryba sąmatą pra- gas numeris išeis liepos 31'
I oiMinėtas
K’l t ' žurnalistas
k tad
buvęs
>1
Kilpatrick.
tada
buvęs
Atvykę kaip turistai į šį kraštą, apklausinėjami asmenys i šoma suma papildė.
'dieną o pirmas po atostogų!
Suomiai jam suteikė poliD
prie Baltųjų Rūmų priskir
tuojau išvystė savo aktyvią politinę veiklą. Norėdami su- į
Vicepirmininkas J. Valaitis painformavo tarybą, kad,
” K
tinę globą ir leido išvykti,
tas reporteris, savo straipsny
trukdyti užsienio reikalų ministerių. susirinkusių Europos j valdybos projektuota lietuvių veiksnių konferencija su- rugpiucio 21 dieną.
I kur nori. Paskutinėmis iiapžvelgdamas
VVatergate
Saugumo ir Bendradarbiavimo konferencijos, posėdžio i šaukti rugpiūčio 18-19 d. atidėta.
.......................
1 Rugpiūčio 7 d. ir 14 d. į n,omi» J»» Jau Londone.
Į byla, tai-p kitko rašo:
darbą, jie pradėjo dalinti aukščiau minėtus savo raštus.!
Dr. B. Nemiekas. politinės komisijos pirmininkas, j^ejejvįs neišeis.
į Baltuosiuos rumuos
Po apklausinėjimo apklaustieji turėjo teisę laisvai judėti ‘ pianesė, kad taiybos jai duotus uždavinius komisija įvyk-j
“Dabar yra paaiškėję, kad
John W. Dean III Baltuo
šalyje, išskiriant patalpas, kur posėdžiavo susirinkę minis- j dziusi.
išėmė
klausytuvus
siuose Rūmuose vaidino
teriai. kad jų darbui nebūtų trukdoma ir kad jie (klausi- '
Pabaigoje J. Audėnas pranešė, kad liepos 6 d. Anka- D^g fom* minėta
Baltųjų rūmų aukšti pa vaidmenį, diriguojantį vy
nėtieji) nutrauktu savo politinį aktyvumą. Klausinėtieji j ros aukščiausias teismas svarstė P. ir A. Bražinskų bylą.
reigūnai paskelbė UPI agen- riausybės veiksmus, kai lie
asmenys pasisakė esą artimame įyšy su pabėgėlių organi-1 Prokurorai pareikalavus, byla buvo atidėta svarstyti rug- Pavergtųjų Savaitė
1 turai, kad prez. Nixonas įsa tuvis jūrininkas pabėgo nuo
žarijomis, veikiančiomis JAV ir Kanadoje, ir kad jie at- piūčio 22 d. Prokuroras pareikalavo padaryti naują eksstovauja toirs organizacijoms".
pertyzą, kari būtų išaiškinta, kieno ir kokiu ginklu buvo
kė, 'š™1* «sus slaptus apa- sovietų laivo prie Naujosios
suLiepos 6 d. užsienio
jūrininkas
komunikatą tokio tur
sotimas iš anglų kalbos)
Nixo”Liepos 5 d. po pietų ir vakare devyni svetimšaliai.
savaitę.
pasi Rai bejimų rekorūavimai '
apmaudui
buvo nugabenti į Helsinkio policiją apklausinėjimui. Po tautas \ aitiekūna Lietuvių krikščionių darbininkų s-go
Ir šiemet su tam tikslui; Kai tų aparatų
i- 7 •ru.
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I pritaikytomis programomis’paaiškėjo, jie nustojo
pras-Į
apklausinėjimo jų daugumai buvo per vėlu tą patį vakarą atstovas,
s esą vei(ELTA)
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nes
visi
žino.
kad
tokie
į
kęs
savo
atsakor
pasirodyti viešbutyje. į kurį jie toliau galėjo vykti. Vienas
.
.
. kęs savo atsakomybe, nesite,
(
levelande,
Los
Angeles,
I
aparatai
’
klauso
“
ir
tai
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licijos būstinėje, iki ryto“.
Vienur tai padaryta uždą-j
(Ta būstinė tai buvo kalėjimas, tur būt, policijas da- j Sen. Jacksonas vis labiau
Sen. Ervino komitetas ir
(Straipsnio ištrauką per
boklė. į kurį suimtieji buvo nugabenti, paimti iš jų diržai.! kaltina žemės ūkio departa- specialus tardytojas Cox pa- rose patalpose, kitur suruoš-:
tos
ir
didesnės
eisenos.
Plaįsispausdino
Darbininkas).
kaklaraiščiai ir kt.. dėl baimės, kad jie nenusižudvtu. E. mentą dėl kviečių pardavi- reikalavo iš prezidento Nix- čiausiai. atrodo, toji savaitė
filipinietė
red.).
mo sovietams: neapskaičia- ono jrekorduotųslaptų pasi- paminėta Chicagoje.
! Kai prezidentas yra nuo
Aukščiau minėto laikraščio korespondentas klausė vę* atsar3U- pardavė tiek, kalėjimų \Vatergate bylą
Bostone šiemet tam reika
tikrovės ir tiesos savo pata
vidaus reikalų ministerį. aukštus užs. reik. ministerijos J ka^ sudarė trukumą saviems liečiančiais klausimais. Pre- lui nė piršto nepajudinta.
Atėnuose (Graikijoj) pa- rėjų šitaip atitvertas, tai ga
ir policijos pareigūnus, bet niekas nenorėjo susidariusios |r™*la”’’PY^ve“z
zide„ta$ atsisakė tokią me- ,, ...
.. ..
, šaulio gražuole išrinkta 22 lima būkštauti ir dėl jo tarp
painiavos aiškinti.
į
be re*a,°
dži.g» .uteikti. Tuo reikalu
V. MarijoSlUS • m. Maria Margarita Meran, tautinės politikos linijos, nes
— filipinietė. Antroji vieta,jU() atveju patarėjai savo
Pabaigęs savo pranešimą, J. Audėnas pasiūlė pasiųsti Į
T* * i kreipiamasi į aukse, teismą,
j
teko
23 m. amerikietei is Ega]j
nosjes nuvesti
Suomijos vjuiausybei protestą dėl jos neteisėtų veiksmu į
£73).’"°' i bet prezidentas Sali ir tei.- d ir iguos Italijoje
! vanstono. Iii., Amandai Jo-................
Pasaulines Baltų Santalkos atstovų arešto. Šiam pasiūly-i
____
>mo nutarimo neklausyti, ginuniversiteto < nes, trečioji — Norvegijos,' Lesiai į ulkduobę. Tokiu
Hartfordo
mui taryba pritarė, pavedė valdybai tai atlikti ir savo pro-;
'damas savo vykdomosios muzikos profesorius Vytau- ketvirtoji—Ispanijos penk- pavyzdžiu gali būti ir Rooseveltui patarėjų įkuždėta po
testo notos nuorašus pasiųsti kitoms vyriausybėms ir spau-1 ,rano šachas, jausdamas valdžios nepriklausomumą, tas Marijošius Sienos * uni-' toji — Izraelio atstovei
litika. kurios pasėkoje so
dai.
•••
versiteto. Italijoj, pakviestas’.
vietams
buvo atiduota visa
Toliau buvo apsvarstyti kiti darytini žygiai, nes kon-;
*a”kesl JAV-se, ieško-.
tarptautiniame muzikos va-;
- -r < ■ T
—
ferencijos koordinacinis komitetas Ženevon susirinks rug-L,™*® čia paramos. Iranui Oro piratu užgrobtas Ja- saros semestre dėstyti diriRylų Europa.
piūčio 29 d., o komisijos pradės savo darbą rugsėjo 18 d. ,r JA\‘b5Tn ^P1 »ovietųbro- ponijos keleivinis lėktuvas gavimą ir vadovauti kameriČilėje partizanai nušovė
Na, kaip sakoma. pinigų
Taryba pavedė valdybai Europoje susirasti lietuvių orga^Irl* *ntM i
"u-u*’u*1*11* niam ansam^1U1’
prez. Allende aviacijos virnizaciiu asmenis kurie nasistemrtu naveikti savo\vve ,Sachas .U2P rko S,nk,V> >r pa- 143 keleivius, grobių buvo
Su juo kartu Italijon išvy- šininką ir dabartines pohti- ir kvailių Amerikoje dar
jų . e
une pasistengtų pa\eikti .avo g\\e-zacjeta kitokla parama.
1 susprogdintas.
: ko ir jo žmona Kotiyna.
kos rėmėją.
______ į niekad nepritrūko...
’
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Vasaros atostogų
apmąstymams
Atostogos, kaip ir pats žodis sako, yra po darbo ilges
nio atsipūtimo laikas. Tai yra puiki proga kur nors pakrū
mėje ar pajūrio smėlynų dykumoje ir ramiau pamąstyti,
perkratyti savo sąžinę ar net ir paatgailauti. To mes ypač
linkėtume vienokiems ar kitokiems mūsų išeiviškosios tau
tos vadams, kurie rudeni vėl pradės mums šį bei tą įsaki
nėti. patvarkyti, paaiškinti, nurodyti bei papranašauti, ki
taip tariant, — vesti visuomenę į vieną ar kitą aukštai iš
keltą "laimės žiburį“. To būtinai reikės, nes, kaip įprasta
pašaipūniškai aiškinti, mūsų išeiviškajai tautai būtinai
reikia griežto piemens ir ilgo botago, nes ji susidedanti
tik iš juodų, baltų, raguotų ir beragių avių. kurios bliauna
skirtingais balsais ir taikstosi nusprukti skirtingomis kryp
timis į svetimas dobilienas.

tikrai gilina skausmą asmeniškai ir kelia liūdnų problemų! MASKVA-VATIKANAS
BENDRADARBIAUJA
dėl tolimesnio mūsų spaudos likimo ir išeiviško žmogaus
. būdo aplamai. Ne pirmas tai kaitas, ir vien dėl jo gal ne1*1 ^čiau atsiliepęs. Bet jeigu atsiliepiu, tai ypač dėl to, kad The Christian Science Mo
nitor dienraštis savo liejaas
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Daug žodžių dėl kebų žodžių
BRONYS

RAILA

(Tęsinys)

Antra

tuo paradoksas nesibaigia.

rojuje nekalbėjau.
vietologo — straipsnį, pavaKaip tūlos viešai skelbiamos rezoliucijos bei laikraš- dintą “Maskva švelnina savo
čių stiaipsniai tais klausimais, taip ir mūsų koresponden- politiką Lietuvos Bažnyčios
tas vis vienodai pabrėžia “Lietuvos okupanto atsiųstų link“.
menininkų veiklą“ užsienyje. Šią frazę per kelerius metus
„
esu skaitęs jau šimtus kartų.
! v. Lietuvos Katalikų Bazny-

r J
čia ilgai trukdžiusi KremKur tau! Visi šioje raudonosios jūros pusėje sutik
Argi viskas taip?
i liaus pastangas neišvengiasim, kad atsivertimai nuo bolševizmo į lietuvišką patrio
Man rodos, kad kiekvienam, kas nėra griežtai užsi-Įma^ numarinti .religiją. Bet
tinį kelią yra sveikintini, gražūs, kilnūs, teigiami ir gerb
tini reiškiniai. Tegu tik daugiau būna tokių persimetėlių— spyręs vaidinti glušą. iš visokių duomenų ir patyrimų jau; PelVa? f uvoje py o susinors ir iš enkavedistų partijos!
seniai turėjo būti aišku, kad Lietuvos menininkai, kaip ir’ katakkų šiemet birželio
Vienas mano draugas kaitą beveik teisingai parašė, daugumas kitų lietuvių, partinių ir nepartinių, didžiai j mėn bapirmą kartą leis.
lax .. 4l >
•
. . . .. x
„
,. i ta piligrimams lankyti švenkad ir aš jaunystėje turėjau progos “Trečio Fronto“ lai
troksta, idant ko daugiau užsienio lietuvių, ypač ne bim- j toveg> buvusios išleistos makais švelniai pasibučiuoti su komunizmu. Deja, neteko
man būti nei kompartijoje, nei komjaunime, nei Jagodos bininkų, juos aplankytų tėvynėje ir tartum kitokio, lais-! žos apimties biblija ir malvesnio vakarietiško vėjo atneštų. Nors trumpam, nors po j daknvgės. Valdžia net leiNa, sakysite, ką čia dar apmąstyti ar permąstyti, kai ar Berijos pareigūnų sambūryje. Labai jau greit pasitrau priežiūra, nors ir kaip skausmingai. Dar labiau trokšte; dusi atremontuoti dvi baž
jau viskas seniai pasakyta ir parašyta ir belieka tuo tiktai kiau nuo tų saldžių pasibučiavimų, “persimečiau“ (už ką trokšta, svajote svajoja Lietuvos lietuviai menininkai ir nyčias ir pažadėjusi palais
Vincas Krėvė mane vėliau į dulkes malė “Literatūros“
vadovautis?
mokslininkai gauti leidimą užsienin išvykti, tartum kito- vinti du suspenduotus vys
žurnale), mėginau ir net galvojau, kad štai ir aš pasida
Į kiu oru pakvėpuoti, pamatyti baisiuosius kapitalizmo kupus. Minimi š. m. kovo
O vis dėlto mes siūlytume vadovaujantiems veiks- rau tikras ir labai tautiškas patriotas.
į kraštus ir ypač pabendrauti su užsienio giminėm ir bro mėn. “Kultūros Barai“, ku
nams pirmiausia iš naujo permalti savo galvose jau gero
Klaida buvo tikėti tokiom iliuzijom, štai. žiūrėkit, liais tautiečiais, parodyti jiems, ką esamom sąlygom kul riuose buvę parašyta, kad
kai pasenusią, bet vis dar skaudžią bendravimo su savo
materija, mokslas ir techni
tautiečiais Lietuvoje problemą ir suformuluoti į ją logis- nuo to laiko praėjo jau 42 metai, bet dar ir šiandien tai tūriškai vertingesnio jie galėjo tėvynėje sukurti ar išmokti. kos pažanga negali automa
kesnį, lankstesni ir mažiau mus kiršinantį bei gąsdinantį šioks tai toks dar geresnis patriotas ar tautiškesnis laik
Nejaugi sakyčiau netiesą? Tikros tiesos nežino gal tiškai panaikinti religijos...
raštis ne kartą man “meta įtarinėjimus“, kad mano pažiū
atsakymą.
tik tie, kurie galutinai nutraukė visus saitus su tautos ka- j “Ji dar gali žydėti naujoje
rų “pasikeitimai“ netikri, apgaulingi, sukti. Iš tikrųjų,
'
falienation-1
Mes norėtume iš pačių aukščiausiųjų lūpų aiškiai ir giliau pakrapščius, aš tebesąs tas pats raudonas bolševi-1 mienu ar iš principo nesidomi “anos pusės“ reiškiniais, j atsvetinimo
formoje“.
garsiai išgirsti, ar apsilankiusieji Lietuvoje, ten atsitikti kas. Net ir po to, kai paskelbiau “Versmes ir verpetus“ ?
Ir štai tos pačios tiesos kita, dar “baisesnė“ pusė: I
nai ar sąmoningai pasikalbėjusieji su vienu ar kitu parei ir parašiau “Dialogą su lietuviais“, o Vilniaus tarybinė! -Jei okupantas (vadinasi, Brežnevas) ir ištikimas jo sta-j Užuot betarpiai užgauliogūnu. aplankiusieji mokslo ar meno įstaigą, o gal ir pastu Enciklopedija mane įsakmiai laiko ne NKVD. bet fašisti-, tytinis Vilniuje (vadinasi, Sniečkus su enkavedistinėm ’ ję religiją, sovietai savo
dijavusieji. — ar dėl to tikrai yra tautos išdavikai, kaip nio Lietuvos saugumo tarnautoju. Tad neturėtų būti labai įstaigom) kuriam Lietuvos sostinės ar kito miesto žymes- j nauja politika stengiasi ją
juos čia tūli nori traktuoti? Taip, ar ne? Jeigu nė. tai ar nuostabu, jeigu, remdamasis tuo patyrimu, ir mesčiau niam menininkui duoda leidimą užsienin išvykti, tai tas ’ silpninti savo taktika: “Sienevertėtų tautą iš aukštybės kiek apkrapinti šaltu vande šiokius tokius įtarinėjimus staiga persivertusiam patriotui, Į džiaugiasi ir pasijunta laimingiausias tarp laimingųjų, kiama diskredituoti kunigus,
niu?
Ne vienas tokiam gl audžiai, 'kitas piktai pavydi. Ir jeigu kad išeitų vyskupai ir gintų
dar pemai užpernai buvusiam NKVD agentui.
jis užsienio lietuvių sutinkamas nesvetingai, niekinamas, • re,^I?a • Naujasis sovietų
Ar dailininkai, kurių parodos buvo surengtos Lietuvo
Savo prakalboje tuo reikalu pasakiau mažiau negu
religijos reikalų patarėjas
je, rašytojai, kurių kūrinius ten perspausdino, ir daininin čia. bet rimčiau ir žymiai svarbesniu požiūriu. Matot, tam ' šmeižiamas, tik okupantinės policijos agentu čia laiko Kazimieras Tumėnas esąs
kai. kurie ten nuvažiavę pragydo "Kur bakūžė samanota“, tikros manieros, aplamai kultūra ir gal geri politiniai pa-, mas, — rodos, galima suprasti jo skausmą, liūdesį ir kar daugiau propagandistas ne
tikrai verti neprileisti prie mūsų visuomenės kugelio stalo, pročiai, man rodos, turėtų įtaigoti buvusiem NKVD agen tų nusivylimą. Ypač jeigu jis savo sieloje nėra toks. koks gu dogmatikas ateistas.
viešai plakti tulžyje įmirkytais bizūnais mūsų spaudoje, tam ar ilgamečiam kompartijos nariam didesnį atsargumą piešiamas, ir jokio enkavedistinio agentavimo nei tiesioNauja Maskvos - Vatika
n€* neriesiogiai neatlieka.
vadinti “kolaborantais“ ir gal net “sušaudyti“, kaip kai ir santūrumą. Būtų gal gražiau, kad užsienin išsiųsti ar
no
politika,
kuriai vadovaukas būtų linkęs neva juokais pasiūlyti?
čia per vargus išbėgę, rimtai pakeitę įsitikinimus, iš parei- j
Tad geriau nevartokim tokio arbitrariško, tuščiavi- . g ^
on<51- Qr
Ar tikrai visi iš Lietuvos atvykstantieji menininkai gų ir kremlinės ideologijos pasitraukę — ak, tikrai būtų dūrio ir niekinančio išsireiškimo, jog “okupantas siunčia“ garoli OvacHnamarisSužsienFo"
. nei kažkaip šilčiau, kad jie tų staigių perversmų pernelyg. menininkus užsienin. Yra kitaip. Menininkai ir kiti lie- reikaįų ministeris, buvęs akyra rusų komunistų šnipai, o atvažiavę nemokantieji
dainuoti, nei skripkuoti mūsų dėdės, tetos,uošviai ir šešu- j nedramatizuotų, nesikarščiuotų, o luktelėtų, kol visuome-, tuviai kaip tik ilgisi, nori ir trokšta, kad gautų leidimą iš- tyvus jr Helsinkio Europas
rai — patikimi laisvės kovotojai?
j nė daugiau galės priprasti ir tvirčiau įsitikinti 'jų pasikei-. vykti užsienin pabuvoti, kad tik juos ten Okupantas ar Saugumo ir BendradarbiaPp tn lflhfli nnrėtnri žinoti ka čia darsalima būtu timo nuoširdumu. O ypač, kad tokiom neišmąstytom, kar-j pats nelabasis “išsiųstų“, leidimus duotų ir — siuntinėtų vimo konferencijoje. Be to.
Be to, labai norėtųsi žinoti, M
tai3 grubiom ar itin ipretenzingom prakalbom nesistengtų ko daugiau.
paiuošiamieji
pasitarimai
nauja musų tai pe susnipmeti po to. kai . Alseika jau is- x • virsti švariausio lietuviško valstvbineumo ir natrio '
w • • -• -•
v - • •
• i j buvę pradėti birželio mėn.,
smešė visą maišą senų silkėm vynioti tinkamų popierių,' ™ojau virst svanausio lietuviško valstybingumo ir patnoNeąpirsineju kitiem savo idėjų, betas irgi noriu, kad
Vatikan^ aJto“
palikdamas tiktai banku knygutes ir veikėjų puntaplius? tlzmo morales mokytojais.
, tik daugiau okupantas “siųstų“ užsienin pajėgiausių lie- vai dalyvavę Zagorsko ;ie.
Tain nat norėtume nn nanauiinto ir dilaus anmastvJeigu
korespondentas tokias mintis norėtų[ tuvių menininkų čia pasidairyti, pagyventi, pastudijuoti- nuolyne“ (netoJi Maskvos)
.7a P P 1 Pwetume. P? panaiJL™ vadinti “mestais įtarinėjimais ant iš NKVD pasitrauku-; ne tik dainininkų, bet taip pat muzikų, dailininkų, akto- ekumeninėje konferencijoje
mo iš didžiausių galvų išgirsti, ar mus. ja
n. ym - giojo« ui tok- motyvą mano prakalboje gal ir surastų, j rių, rašytojų, architektų, tautinių ansamblių dalyvių. Kuo ?u rusų ortodoksų patriarchu
sis Lietuvoje tikrai yra nepataisomai kenksmingas? Ar jie, Juk'kiekvienam aišku, kad tokiais atvejais yra teisė, net' blogas būtų “Ąžuoliukas“ ar mergyčių “Liepaitės“?... Pimen.
čia patriotiškai tėvų ir mokytojų ilgus metus auklėti ir
pareiga perdaug šventai enkavedistams iš karto netikėti. į Argi ir jie mums pavojingi? Argi mes nestovim ant savo
dvasios vadovų vedžioti į bažnyčią bei kasmet dalyvavę Jei tokią mintį reiškiau, tai ne dėl tuščių įtarinėjimų, o {tvirtų dvasinių ir pasaulėžiūrinių kojų? Argi mes, tokie
vienu žodžiu, tarp Masknepriklausomybės šventės programose, tikrai ten per vie visai kitoje plotmėje ir daug svarbesne dingstimi. Svar-Į bent žodžiais lig šiol smarkūs kovotojai, tuojau palūšim osJ cVat.11Kan?lS j?auJ° P1?'
ną ar dvi savaites atvirsta į komunistus? Būtų labai įdo
vimas Todėl ir MncVvo ™
mūs ir tokių statistikos duomenys, kad mes nesuabejotume. besne dėl to, kad šiandien vis labiau jaukiasi musų krite- « sųgiiusimr
rijai ir darosi vis neaiškiau, katrų balso reikia klausyti, Į
i dariusi kaikurių savo politiNorėtume dar po vasaros apmąstymų rudenį išgirsti, ko’kius politinės moralės standartus praktikuoti.
. ; Dar neseniai telefonu kalbėjaus su išmintingesnių’‘ ’^°zTn25v,- a1^
„
♦
♦
*
'
K
■»
’
»
’
•
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ar tikrai etiška ir leistina be jokftrpagrindo*spaudojepėfc
uz save bičiuliu, ir - keista! — mudu pasirodėm tos pat, nog bažnyčios nuJotrauką)
zavoti patiems čionykščius iškilius kultūrininkus, pilti jiem
Pagaliau
korespondentas
savo
pranešimą
apie
mano
nuomonės vienu gana kebliu Įsitikinimu. Mudviem din- ’
__
ant galvos pamazgų kibirą ir paskui arbatiniu šaukšteliu
nešvankias temas baigia jo plotmėje maždaug logišku gojos. kad okupantas (t. y. Brežnevas) tais Lietuvos me- į
(E)
vandens vėl juos plauti tik tam, kad jie tautos akyse atro
dytų suniekinti, menkesni už peizavotoją ir susiklostytų konstatavimu: to pobūvio prakalba, anot jo, “gilino išei nininkais ir jų siuntinėjimais po užsienius tiesiogiai tik- •
vijos skausmą ir didino problemas“...
riausia nė nesirūpina, gal net jų gerovės visiškai nepaiso, j
kreivas įspūdis, kad laimėjo “mūsų teisybė“?
O. kad taip būtų buvę! Išeivijai greičiausia dėl to Labiau gal paiso jo mažasis draugas Sniečkus. Ir kai šis į
Geri žodynai
Dar labai daug būtų tokiems vasaros apmąstymams
išrūpina
stipendijas
ir
teisę
iš
Lietuvos
išvykti
Italijon
tik nusispiaut. nors aš ir labai norėčiau padidinti jos
problemų, bet tuo tarpu gal užteks ir šių kelių pavyzdžių.
skausmą, per kurį gal atgimtų paskatas rimtesnėm proble dainavimo mene pasitobulinti geriausiems Lietuvos solis
Anglų - lietuvių kalbų žo
Žinoma, į tokius ar kitokius klausimus panaujinti at
mom kelti ir sveikesnių sprendimų ieškoti. Bet tie 60 jau tam — V. Noreikai. V. Daunorui, Giedrei Kaukaitei. — dynas, V. Baravyko, 590 pst
sakymai reikalingi ne “mums“, čia rašantiems, o tiems,
nų lietuvių intelektualų, kurių garbei ir naudai ten iš šir tai mudviem atrodė, ‘jog tokia jo paslauga nėra pats ža apie 30,000 žodžių kaina $6.
kurie, “politinę bibliją“ patys kreivai išsiaiškinę, perkaitę
lietuvių-anglų kalbų žo
dies stengiausi kalbėti, tikrai naujų skausmų neįgijo. Man lingiausias pasitarnavimas lietuvių tautos kultūrai. Ir jei
narsumu jau baigia vienas kitą mirtinai užspiaudyti neva
nepatogu ir neturiu teisės girtis, bet vėliau su dažnu iš jų gu Sniečkus norės ir galės į Vakarų užsienius pasiųsti žy dynas, redagavo Karsavimūsų tautos labui.
dar ir asmeniškai šnekėjausi — tik negavau įspūdžio, kad miai daugiau ir visokių kitų sričių lietuvių menininkų, tai naitė ir šlapoberskis, apie
Taigi visiems linkime gero poilsio ir iš atostogų grįžti lietuviškų problemų krūvį būčiau pavojingai padidinęs lietuvių tautos kultūrai, garbei ir pajėgumui tokie okupan- 27,000 žodžių, 511 psl., kai
su išdžiūvusiomis tulžimis ir sustiprėjusiomis galvomis!
ar nepasitenkinimą sukėlęs. Žymiai daugiau jutau nuo tiški Sniečkaus smūgiai nebus skaudesni už 'kitus, kuriuos} na — $5.00.
jis mūsų tautai yra padaręs ir be abejo dar padarys, — Į
širdaus pritarimo ir gavau net komplimentų.
jeigu jau ne jis pats, tai jo įpėdinis.
Šiandien manyje betgi tik sustiprėjo įspūdis, kad pa
Esu tikras, kad ne aš vienas laukiu nepolitikuojančių,
našūs reportažai tikrai nepriklauso tai žurnalizmo rūšiai,
, Vizgirda, A. Tamošaitienė.
”A LOOK AT
kuri mūsų spaudą aprūpina teisingais pranešimais ir tiks žiopla propaganda neužsiiminėjančių, gražių jaunų lietu
Kiti
darbai
bus
iš
pas
brockvių. gabių ir civilizuotų menininkų iš tėvynės. Ne visi mes
LITHUANIAN ART“
toniečius esančių rinkinių: liau suvokia specifinės nuotaikos aplinką. Mano prakalba
Palikimas, poeto Fausto
dar sugebam skirti, bet aš kitaip žiūrėjau į tuos kai ku
Ad. Varno, Ad. Galdiko ir vyko ne uždaroje salėje, ne auditorijoje, ne prie baro, bet
Taip skelbia Brocktono! kitų.
lauke, prieblandoje, tik žvaigždėm danguje mirgant. po riuos ankstybuosius menininkus, ypač literatus, kurie juo Kiršos iki šiol niekur ne
modernaus meno muziejus., _
....
. labai šaunių vaišių, vėlybą vakarą, ant jaukaus p a t i o, džiausiomis mūsų valstybės ir tautos laisvės netekimo spausdinti eilėraščiai, jo už
Aiškiau kalbant, nuo rug-; Parodoje atskirą skynų
prie baseino. — žodžiu, tokioje būdingai gracingo kali- naktimis anuomet savanoriškai drįso nuskubėti Maskvon rašai Įvairiais klausimais ir
piūčio 9 d. iki 26 dienos Lie- i suda,7" Į"*”V‘M liaudies metuvos Vyčių sorganizaeijos P° <ln'l,lnlal; kryžių mode- fomiško gyvenimo atmosferoje, kuri ne tik negilina skaus dėti “savanoriško“ nusižudymo parašą savo giminei ir kt., 318 puslapių knyga, ku
Hai.
“*’ ^rož>niai,
audiniai, mo. bet jį sparčiai šalin veja ir giliai pakasa po palmėm. vėliau už tai sovietinio režimo buvo pariebintai penimi. rią spaudai paruošė Stasys
60 metų jubiliejaus seimo'"
Jaunųjų, šiandien jau užaugusių, ne toks likimas ir ne Santvaras. Kaina $6.00.
margučiai, verbos, gintaras.
Kaip
čia
galima
kalbėti
apie
“
išeivijos
skausmą
“
,
tuo
proga Brocktono modernaus
tokia bus “jų funkcija erškėčiuotuose lietuvių tautos ke
Rugpiūčio 12 d. muzie
POEZIJOS PILNATIS,
i
labiau
apie
skausmo
gilinimą?
meno muziejuje rengiama jaus patalpose
lionės vangiuose. Aš juos šilčiau mėgstu, vertinu ir uoliau |
Brazdžionio poerengiamas
*
*
*
lietuvių dailininkų kūrybos seimo nariams priėmimas.
ginsiu jų garbę.
! zij-os rinktinė, kurioje sutalŽinoma, man nelengva suprasti, kam ir kodėl tokie
ir liaudies meno paroda. PaMuziejaus adresas: The
Negaliu kitaip jausti ir mąstyti apie savo tautos me- pij1*1 geriausieji visų jo iŠrodon pakviesti išstatyti sa-' Brockton Art Center, FuHer prasimanyti ir kobros nuodais aptepti pranešimai siunčia
vo darbus dailininkai Irena MemoriaI, Brockton, Mass. mi lietuviškai spaudai, kurios redaktoriai juk negali iš nininkus. Sąžinė man neleidžia (jeigu dar jos nors koki ^eis^ų knygų kūrimai, uo^
nus ieidinjrs, 592 psl., kaiGriežė. V. K. Jonynas, V. 02401.
tolumos visko patikrinti. Bet tokie pranešimai manyje
Nukelta į 3 pusi. ____
. na $10.00.

Poezijos knygos

Nr. 31, 1973 m. liepos Si 4.

Puslapiis trecia.
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Daug žodžių.

LIETUVIAI KITUR

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

KAS R1H0 NEVB1K1A.

VO SIEKAS NKPBIKIA.

Garsėja solistas
Mečislovas Razgaitis

mi Atlantą, pirmieji ilgiau-' Prieš -kelerius metus dažGražiai prisiminti
i tą kartą, ir įteikė vietos klesiai išbuvo ore. Jie yra gra- niau pradėjo reikštis lietu
j bonui Tėviškės parapijos
Dariua-Girėnas
kus pavyzdys mūsų jauni- viškuose parengimuose sogramą man pripažįsta uolūs prokurorai). Nejaugi mes ga Vasario 16 c-jos šokėjai choro dvi įgiedotas plokšte
les ir 4 knygas vokiečių kaiLiepos 14 d. Brooklyne mui, kokiais darbais ir pasi- listas M. Razgaitis. Kadangi
lutinai baigiam pararasti pajėgumą jausti, kaip tautinin
šoko vokiečių Šventėje
ba: Donelaičio "Metus“,' prie Dariaus-Girėno pa- ryžimais galima patarnauti atvykęs į šį kraštą po II pas.
kai, mąstyti ir veikti, kaip įmantrūs politikai? Gaila, at- i
Baranausko "Anykščių šile-J minklo paminėta jų žuvimo Lietuvai, mūsų tėvynei. De- karo dirbo įvairius paprasVasario
16
gimnazijos
vyrodo, sparčiai prarandam, be vilties atsigriebti. Todėl kiti Į
lį“, Poškos "Mužiką žemai 40 metu sukaktis. Subrinko ja. to jaunimo ir šiame minė- tus darbus ir jo įsikūrimas
daugelis jaučiam pasibaisėjimą, kaip dalis mūsų dar lie- • restiiųjų mokinių tautinių čių ir lietuvių“ ir Hellmano apie °O0 lietuvių be jų ne- J‘me "^matyti. Bet neturime šiame krašte nebuvo lengtuviškai galvojančios išeivijos niekina ir atstumia geriau^ uPė birželio 24 d. "Lietuvos istorijos pagrin mažaF ir portorrkiečių, kurie nusiminti,
P31-3*?3 yra vas, tai ir savo talentą prasius lietuvių tautos varge karštai mylimus menininkus.
, a yvavo Hesseno evangeh- dus“. Vietos klebonas nepa dabar toje apylinkėje gyve- stengtis, kad musų gretos deio vėlai ugdyti,
®
J
kų bažnyčios 130-jame menemažėtų. Tokios buvo prel. į Dar Vokietijoje, tremtiKodėl taip elgiamės? Tai juk šiurkšti ir didelė klai- tiniame suvažiavime Lich liko skolingas — jis atsily-' na.
J.
Balkūno kalbos pagrindi-i nių stovyklose gyvendamas,
gino taip pat knygomis.
da — dažnai klaida fakto ir visuomet taktikos.
mieste prie Giesseno, atlikį mokėsi dainuoti pas prof.
Minėjimą suruošė specia nės mintys.
* * •
' darni jo meninę programą.
ĮI indenbergą ir kt. vėliau
Po šitos įžangos šokėjai lus Darbininkų draugijos
SLA prez. Povilas Dargis dainavimo studijas tęsė ir
Jūs galit čia dinozauriškai griausti nuo visų Šatrijos , rp_
,
.
,buvo ' pašoko 5 šokius, kurie žiūro- globojamas komitetas, kurį
Ten
nuvykus,
pirma
karinio kalbą,
knlha. kurią
kuria 'jis
I*1S J Ameriko
A mAVlL'A''-n
pakartojo
’e. Čia mnl/noi
mokėsi iv
ir
kalnelių, virti putoti aklinai užsklęstuose patriotinės ko
sudaro Br. Spūdienė, St.
pasikalbėjimas su vokiečių
vos ar nebesuvaldomos neapykantos katilėliuose, — o aš jaunimu tema "Drąsa būti
Briedis ir P. Montvilas. Mi- buvo pasakęs prieš 10 metų pas bu v. I ietuvos oneros sopanašiame minėlista Vlada Ivanauską.
Dar kiek pabendravę su nėjimui vadovavo Br. Spū- Chicagoje
.......
,.
visada lauksiu ir džiaugsiuosi, kai okupantai Brežnevas
mažuma (Mut zui Mindei-, vietos jaunimu, šokėjai sėdo dienė.
Jis ne tik dainuoja, bet ir
su Sniečkum išdrebės leidimus "siųsti“ lietuviškan užsie
kai kurie laikraščiai, paaiš nats kai ka kuria ir su savo
j į autobusą ir išvyko namo.
nin. na. tegu ir tokius menininkus, kaip Giedrė Kaukaitė t
(kuriai tuojau pat, kaip atrodė, šį leidimą jiedu staiga at- j Vienas kunigas kalbėjo a- ^QdžiųPatenklntl’ kupmi *'
Po kun. Cekavičiaus invo- kinęs, kad .ii yra parašyta kūriniais vra nasirvžęs pasikacijos pirmoji kalbėjo Eu- kun' .Petl'° ?agio’ kuris su rodvti lietuviškuose paren
šaukė). Aš čia galiu šiaip taip apsieiti be jų koncertinių pie evangelikų liuteronų
fronina Mikužiūtė. SLA sa.vo.zmona dalyvauja šiame gimuose.
arijų itališkom ir kitokiom kalbom, bet vertėjo Giedrę bažnyčią Argentinoje, antK. Lastas
Lichner
. Anzeiger
.
_ir Gies- centro iždininkė. Ji priminė, mlneJime"atsiųsti“ su Gyčiu Trinkūnu — vien parodyti, kaip gali- nas — apie Ispanijos evan- senei- Allgemeine Zeitung kad Dariaus j,. Girėno žygį
n v ika- v
ka
i
ma atlikti jauno kompozitoriaus F. Bajoro "Sakmes“ pa- j gelikus.
BROCKTON, MASS.
plačiai aprašė šokėjų pasi- nuskristi iš New Yorko j Lfe- . Dar kalbėjo Vienybes regal “kažkokio“ Kazimiero Būgos užrašytus tekstus apie
gimnazijos mo- rodyma.
tuva rėmė ir SLA finansiš- dakt0™s ,Jo.nas. „?ala,tlsPasidalino dalį kasos
Fr. Sk.
Kumų, apie vezj, vieversį, uosį. ąžuolą ir velnių pokštus. kvtojas
gsk
infor..
kai ir morališkai, kad sian- o • j- ,
,-1 -v
,li»„
I-..,!.. jau L.»
i,™j„
Bne,ils (angliškai).
Kūrybiniu ir interpretaciniu poziūnu — man rodos, tai n;avo apie
evange-'
dien, kada
nuskrendaKazimiero klubas vra vie
NASHUA, N.H.
buvo savo rūšies šedevras. Manim galit netikėti, bet galeliuteronų bažnyčią išeima i mėnuli. Dariaus-Girėno
Solistas M. Razgaitis, vi- na turtingiausių vietos liežygis atrodo menkas, bet atumės patikėti kvalifikuotiem šių menų žinovam, pvz.. bi- j vijoje, o 7 klasės mokinė; Kun. A. Bružas minėjo
.
.. , siems pritariant, sugiedojo tuvių organizacijų. Ji turi
čiuliu Vladu Jakubėnu ar Baliu Chomskiu.
Aurelija Krivickaitė —apiei
nuo metu jis buvo didvyris- . Lietuvos ir Amerikos him- savo namą ir gana stambias
auksinę sukaktį
Vasario 16 gimnaziją. Vie
as*
nus. Prie paminklo padėtas nuolatines pajamas iš klubo.
Arba štai pernai Stasys Pilka pasakojo, kaip jis anuo nas jaunuolis paklausė:
__ „
...................
Kaip anuo metu Dariaus- dida’is
'■a*"*“- P3- kuris veikia tame name. MeLiepos
22 d. .kun.
Antanas
met per apsilankymą Lietuvoje girdėjęs Kazį Inčiūrą nuo "Kam reikalinga lietuvių
Bružas lietuvių parapijos Girėno žygis savo didingu- P3^ Lietuvos trispalvėm (tų pradžioje /os turtas grystabiai ir buriančiai deklamavusį Antano Barono "Anykš gimnazija Vakarų Vokieti-i
u.7?
-! vėliavėlėm.
j nais pinivais siekė apie $
zzvo pakankamai bažnyčioje laike misiąs, mi-, mu ir tragiškumu sujungė
čių šilelį“. Tada man staiga kilo mintis viešai kviesti In- joje, vL
kai yra
Po minėjimo B. Spūdienė 100,000. Toji graži suma danedarnas savo kunigystės. viso pasaulio lietuvius, taip
čiūrą atvykti Amerikon — paprašyti, kad okupantas leis- vokiečių gimnazijų?“
! 50 metų sukaktį.
jo prisiminimas turėtų juos •pakvietė dalyvius pas save bar beveik perpus sumažėjo,
tų jam mėnesį kitą čia pabūti atsiųstam. Bet 'pabijojau: (
paviešėti. Čia susirinko apie kai pagal narių nepaprasto
Kun. A. Bružas dviem at
na, o kas bus, jeigu čia mūsų narsieji tautiečiai ir jį ap- į Mokytojas Fr. Skėrys jam vejais (1931-1938 ir 1941- jungti ir šiandien. Ir šis mi 50 žmonių.
susirinkimo nutarimą ir valsspiaudys?
į taip atsakė:
i 1943) yra darbavęsis šioje nėjimas yra kreipimasis į šių
Kai kam jau buvo kilusi lybės draudimo lįstąigos
*
•
dienų lietuviškąjį jaunimą mintis tų minėjimu nebe- duotą sutikimą kiekvienam
Tačiau dabar, po draugų Brežnevo ir Nixono vėliau-! Vakarų Vokietijoje gyve-j parapijoje. Dabar jis gyve gyventi Dariaus-Girėno ide ruošti, nes į juos mažai beat- nariui išmokėta po $400.
na Jefferson City. Mo.
alu. baigė savo kalbą E. Mi silankydavo. Bet šis minėji- Šiuo reikalu diskusijos tarp
sios draugystės sustiprinimo (pakelto beveik į simfonijos na daf apie 10.600 lietuvių, į
kužiūtė.
mas rengėjų viltis pateisino: narių ir aiškinimasis su atimeno laipsnį), rizikuočiau išdrįsti. Gi buvom su Kaziu ^ur ^7a
ten reika-j
; į’jį susirinko daug daugiau, tinkamomis valstvbės įstaiInčiūra seni pažįstami, beveik draugai, tos pačios gimna-1
mo.
a’ 5!™°J ie~,
Po jos kalbėjo prel. Jonas į
praeitais metais. Tas gomis vyko nuo seniai, bet
zuos broliai panevezieciai, vėliau kartu dirbę Valstybes R ig
kalbJGimnazija i
Balkūnas. Jam apie lakūnų, fak{as morališkai sustiprino pinigai padalinti tik po lieradiofone. Formos ir eiliavimo požiūriu Kazys — tai gan- j yra vjena
geriausių prie- ’
žuvimą telefonu pranešę; komiteta. kuris, be abejo- pos 1 d. Iš viso pinigus gavo
greit mūsų dainingiausias poetas, pats gražaus balso sa- moniy ugdyti jaunime lietu-•
1933 m. liepos 17 d. 5 yal.'n^ jr jęjtais metais minė-, 109 nariai.
vininkas, priedui gabus ir išlavintas aktorius, po karo viską. dvasią. Vakarų Vokie- S ANTANAS SMETONA rvto. Jis tuoj atsikėlęs ir išė-, jjmą ruoš.
j Šia žinią pranešė Associam
priedui
atsakančiai
nušvarintas
Sibiro
"aka1
dar antram
"aka- Į tijoje po antrojo pasaulinio^ jr jq VEIKLA. Parašė J jęs kitiems lietuviams tos
Ga}-la Rad nebuvo jauni_, ted Press agentūra, kaip ne
demijose“...
Į karo buvo nemažai lietuvių. Augustaitis 154 psl.. kai- liūdnos žinios pranešti. Gat-i mQ Q buyo
demijose*
pakviestas/ mažą sensaciją. Iš tikrųjų
I
....
.....
...................
; gimnazijų, bet didžiajai lie-) na Sj.5o.
vė’je sutiktos dvi moterys ap- buvo pažadėta, kad atvvks retai tepasitaiko, kad orgaJis nebejaunas, is Lietuvos nebegs, įsvaziavęs sugris. (’tuvių daliai išemigravus • Chicagok istorija, parašė siverkusios, kai joms buvo nemažai Lietuvos Vyčiu, bu-, nizacijos nariai tokiomis
Jis yra poezijoje prisiekęs geruoju neišeiti iš savo tautos. į 1948.1951 metais j kitas Aleksas Ambrozė. 664 psl. pranešta toji liūdna naujie- vo numatyta, kad iu atstovas] stambiomis sumomis dalinTad pavojaus nei a.
,
į valstybes. Vokietijos Lietu-! gausiai iliustruota, kai- na. Tų dviejų lakūnų vardas tav<? ir žodį. bet jie nepasi- tusi organizacijos turimus
! pinigus. Paprastai orvaniza| viu Bendruomenės valdyba i na kietais viršeliais $10 vra įamžintas aviacijos isto- rodė.
J. Vlk»
Įciįu pinigai naudojami tam
Ir kai mes čia visose Amerikos ir Kanados lietuvis- ; pasiryžo išlaikyti bent vieną! minkštais
" — $8.
rijoje, nes jiedu, nugalėda1 tikriems
visuomeniniams,
koše salėse galim išs&yivtjoėti ir išgirsti Henriką Kačins- ! gimnaziją. Vasario 16 gim-l
į šalpos ar kultūros reikaką (šiame pasaulyje užteks vietos ir dviem saulėm), bū- ’ nazija yra didelis lietuvybės!
• lams. bet ne pasidalinimui
čiau didžiai laimingas, jeigu okupantas, Sniečkaus ir jo , ramstis. Ji ruošia jaunuolius!
‘ijetvviV Katalikų mokslo akademijos buvadavimas
. tarp narių.
NKVD paremiamas, išleistų nors kartą pas mus pasižmo- Į dabartinei veiklai ir ateičiai. ’
BOSTONE
Kazimiero klubas vra dvinėti ir Kazį Inčiūrą — tegu nors snūstantiem išeiviam pa- Be to, gimnazija yra lietuvių
Š. m. rugpiūčio 31 ir rugsėjo 1 ir 2 dienomis Boston Coliege patalpose
lypė organizacija. Pradžioje
rodyti, kokia okupuotoje tėvynėje tebėra nuostabiai graži j kultūros centras, nes čia j
(McQuinn Hali, prie Beacon St.) įvykstu L. K. M. Akademijos IX-tasis
ji
buvo i'kurta, kaip pašalpisuvažiavimas, kurio trijų dienų programoje bus skaitomos įvairios moks
lietuvių kalba. Tikslai ir uždaviniai, be abejo, propagan- vyksta visokie minėjimai,1
linės paskaitos, liečiančios daugelį mokslo sričių ir naująsias žinias. Numa
nis klubas. Vėliau organi
diniai. bet neblogi čia mus dar papildomai sukiršinti ir su šventės. studijų savaitės, ■
toma
10
įvairių
sekcijų,
ir
kiekvienoje
bus
skaitoma
2-4
paskaitos
bei
zuotas socialinis klubas su
koncertai, parodos ir kt.
skaldyti.
pranešimai.
leidimu pardavinėti svaigi
Visa tai vyksta pirmą kartą Naujojoje Anglijoje, ir Bostono bei apy
namuosius gėrimus. Tai duo
Mes čia jam oru paplaukyti per lietuviškas salas tik
Fr. Skėrys priminė, kadlinkės lietuviams bus nepakartoruna proga išgirsti paskaitų iš įvairių
da tokį dideli pelną, kad ne
mokslo sričių. J Akademijos suvažiavimo paskaitas kviečiame visus.
riausiai dar galėtume ir išlaidas palengvinti. O kaip man gimnazijos išlaidų du treč
Pilna suvažiavimo programa bus paskelbta spaudoje.
į tik lengvai išmokamos nubūtų smagu Kazimierą dar kartą pamatyti, o ir Jum dau dalius sumoka Federalinė J
J statyta tvarka nariams ligos
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS VEIKLA
geliui būtų lietuviškai ir žmogiškai gal net tauru išgirsti Vokietijos ir Badeno-Wuerir mirties pašalpos, bet taip
nemaža išgyvenusį, dar daugiau iškentėjusį, gabų ir lyriš tenbergo vyriausybės, kad
L. K. M. Akademija buvo isteirta 1922 m. Jos tikslas — skatinti lie
nat sutaupyta minėtoji stam
tuvius mokslininkus kūrybiniam darbui, ruošti mokslininku prieauglį,
ką poetą-aktorių-deklamatorių su Anykščių Šileliu, su sa mokinių yra 93, iš jų 67 ka
bi suma.
kelti tautoje mokslini lvgi ir ugdyti liėtuviškaia kultūra. Tikslui siekti bu
vo paties dainingos lyrikos posmais ir kitais skaldymais... talikai ir 26 evangelikai. Iš
vo jsteig‘n Kaune biblioteka, ruošiamos naskaitos. suvažiavimai ir leisti
Apie 20 metų klubo pir
JAV yra 12. iš Kolumbijos
Suvažiavimu
Darbai
bei
kiti
mokslo
leidiniai.
Iš
Amerikos
Lietuviu
Ka

mininku vra Pranas KukausPagaliau norėčiau šia proga pasakyti antrą ir pasku ir Švedijos po du. Didelį
taliku Federacijos gavus nemaža ninivine parama, buvo isteivtas Stinendikas. senosios kartos ateivis,
sudaro
tinį priedą prie savo paskaitos, visai tiumpai. vienu saki procentą mokinių
įu Fondas, kuris padėio daugeliui akademikų pasiruošti mokslo darbui ir
V•
• •• • v
dzūkas, kilęs iš Žeimiu, nuo
niu. Laikas mums paspartintai ginčytis, bartis ir kaitintis, j neseniai atvažiavusieji IS
pagilinti studijas svetur.
Liškiavos.
Klubas stipriai
L
K.
M.
Akademija,
atsikūrusi
trerrtvie.
vėl
ruošia
suvažiavimus,
bet pasibaigė laikas apsigaudinėti ir meluoti, nes naujaip Lietuvos,
leidžia L. K. M. A. Metrašti. Suvažiavimu Darbus. T ietuvos Istorijos Šal
remia parapija, 'kiekvienais
besivystanti tarptautinė padėtis ir lietuvių tautos likimas
tinius ir kitus mokslo leidinius;. 1972 m dr kun. J. Prnuskio pastangomis
metais Amerikos Lietuvių
Fr. Skėrys apibūdino ir
joje skubiai reikalauja ieškoti tikrosios nuogos ir blaivios
ir in lėšomis buvo i«tei<rtn= dvt kasmetinės premijos: viena — už mokslo
Tarybai skiria po $100 Liedarbą, antroji — už žurnalistika.
tiesos.
•
77 lietuviu evangeliku buteroį tuvos laisvinimo reikalams.
nu bažnyčios padėtį išeivi
L. K. M. AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO BANKETAS
Los Angeles, 1973. VI. 23.
Į
Atrodo, kad prieš pinigų
joje nuo 1941 metų iki šių
SnvaŽiavbno
užbaigimui
sekmadieni,
rugsėjo
2
d.,
6
:30
vai.
vak.
So.
! pasidalinimą nekėlė balso
dienų.
Bostomo Lietuviu Piliečių drangiios TTI-io aukšto ralėie rengiamas banke
1 nė vienas narys, kurių tarpe
tas. Tai bus iškilfnineos vaišės su programa, šis banketas sudarys proga
j
vra nemažai naujųjų ateivių,
Po pietų Buergerhaus di
susitikti ir arčiau susinažinti su svečiais mokslininkui®, kurie gvveną JAV
KANADOS L. B-N£S
Visi sekėme Jūsų vadovau džiojoj salėj susirinko 800
į Kiti vietos lietuviai mano.
ir kituose kraštuose. Nuoširdžiai kviečiame visus bankete dalvvauti. Gau
jamos
lietuvių
ir
pabaltiečių
siu
dnlvvavhnu
parodysime
lietuviams
mokslininkams
iu
darbu
bei
pa

! kad lietuvišku požiūriu būtų
SVEIKINIMAS
žmonių. Šventės pirm. kun.
delegacijos žygius ir vargus i Zipp pasveikino lietuvius
stangų ivertinima ir kartu paremsrme T.. K. M Akademijos darbus.
buvę daug naudingiau, jei
Vietas ir stalns prašome reyprvnnti na vėliau momiūčio 27 d., nes prie
"Didžiai Gerbiamas Pone Helsinkyje. Džiaugėmės at-» šokėjus, mok. F. Skėrys papinigai būtu buvę ne pada
įėjimo bilietai nebus parduodami. Bilieto kaina $10.00 asmeniui.
linti.
o paskirti Lietuvių
siekimais ir sielojomės dėl i dėkojo už pakvietimą ir
Valiūnai,
Bilietų ir rezervacijų reikalais kreiptis:
Fondui, labai
reikalingos
kliūčių kartu su Jumis Di-J trumpai paaiškino gimnazi1.
Bronius
Paliulis,
5
Ptearant
St.,
Dorchester,
Mass.
02125,
tel.
282-6827
salės pastatymui ar stipen
Kanados lietuvių vardu delis, didelis ačiū!“
įjos Vakarų Vokietijoje bu2. Pranė Kaladienė, 663 E. 7th St., So. Boston, Mass. 02127, tel. 268-1154
dijos sudarymui lituanisti
‘ vimo prasmę, priminė, kad'
noriu Jums išreikšti padėką
3. Irena Eivienė 139 Bellevue Avė.. Brockton, Mass. 02402, tel. 583-6492
kos studijoms.
Pasirašė Kanados LB pir- gimnazijos šokėjai tokioje
už neseniai atliktus darbus
4. Liet. Enciklopedija, 395 VV. Broadway, So. Boston, Mass., tel.268-7730
J. K.
mininkas
E.
čuplinskas.
šventėj
dalyvauja
jau
penkL. K. M. Akademijos Naujosios Anglijos Židinys
Lietuvos laisvinimo kovoje.
(Atkelta is 2-tro pusi.)

VOKIETIJA

Skaitykite
šias knygas

Aariapis ketvirtas

Nr.

Pasaulis aplink mus
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
Šiauliuose atidarytas

fotografijos muziejus

kalba fotografijos vadovė
liai — K. Lauciaus ir E. Vogelio, 1933 m. išleistas pir
masis žurnalas fotografijos
reikalams „Fotomėgėjas“,
„Tarptautinio fotografijos
ir filmų mėnraščio“ 1937 m.
lietuviškoji laida ir kt.

Gegužės 25 d. Šiauliuose
atidarytas Lietuvos fotogra
fijos meno draugijos visuo
meninis fotografijos muzie
jus, kuriame jau yra apie
2,000 eksponatų, vaizduo
Yra eksponatų iš K. Jurajančiu fotografijos raidą šūno 1933 m. Šia ubuose or
nuo 19-jo amžiaus pabaigos ganizuotos pirmosios Lietu
iki siu dienu.
vos foto parodos.
Muziejuje yra 5 skyriai.
Fototechnikos skyriuje yVienas jų skiltas Lietuvos ra įvairaus senumo ir marfotografijos istorija.. Tarp
-f
a,.atĮ1 fotoobjek
senu fotografijų yra A.!
a]).
]yškinim()
Jurkšaičio „Miškas“ (1897), priemonių. Muziejuje yra il
„Stumbras Belovežo girio sių dienų geriausių fotogra
je“ (1900). Br. Vargšo-Lau- fų darbų.
cevičiaus „Šiaulių gegužinės
Muziejaus sumanytojas ir
dalyviai“ (1905) ir kt.
‘jo direktorius yra Antanas
Čia yra pirmieji lietuvių Dilys.

TRIUKŠMAS DĖL PORTUGALIJOS KOLONIJŲ

Pasaulinės nuomonės veikiama. Portugalija taš savo
kolonijas vadina teritorijomis Afrikoje, Portugalijos tęsiniu, kuriame nesą jokių rasinių nesusipratimų. Portuga-s
lija išvii-stanti į rusiškai mišrią ir broliškai sugyvenančią j
tautą.
j

čiais esą sugyvenama gerai, ir tai rodąs faktas, kad prieš
,.
,
..
. n
• t. .
sukilėlius kovojančios kariuomenės net 65 procentus suSiemet suėjo 600 metų, kai Britanija ir Portugalija ,
viat,*«,*«?
yra sąjungininkes. Todėl Britanijos karalienes vyras Ldinburgu kunigaikštis buvo nuvažiavęs j Lisaboną, kai ten
Re kjta ko
žodžių dg|
tjes Ca
ikaus
buvo švenčiama ta sukaktis, o Britanijos la.krasc.ai tada konstitucinė3 teisės profesoriaus (jis pradėjo profesoriaunen.aza. uze, kad buvo scenzuruota Jo kalba. Dabar j ti būdamas 27 m. amžiaus). 1962 m., dar studentaudamas.
Britaniją buvo atvažiavęs Portugalijos min pirm. dr. Cae- jjg buvo
dėj
leisti ;r ,.e(|aguoti žurnaliuką "Naujoji
tano. ir vėl kilo didžiausias triukšmas su demonstracijom tvarka„ pirmojo numerio k>k je buvo asisak la šitai
ir karstu apsikapoj.mu parlamente.
j kas (as žurnaliukas yra ir kas ngra.

Iš susenusio diktatoriaus Salazaro Portugalijos vai-Į
uymą peieme siek tiek jaunesnis Caetanas, kuris .s pra•
1?'.“
jam lengviau tvarkytis policinėmis priemonėmis, tai grižo
Į senąją tvarką.

31, 1973 m. liepos 31 d.

K OllJlKO
—

KANKINE

Tautvaišienė,
Hilda mirė

liepos 8. d.
Stockholme

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

„Antimoderninis, antiliberalus. antidemokratinis,
antibu,.žuazinis ir antibolševikinis; kont,-.evoliucinis, -eakcionieriškas, katalikiškas, apaštališkas ir romaniškas
monarchistinis, nepakantus ir nesiderinantis, nesolidariTRYS IR VIENA, Janinos
zuojąs su kritikais, žurnalistais ir visais kitokiais litera
Narūnės
ari.minimai apie
tūros. meno ir spaudos profesionalais“.
rašytojus Gabrielę Petkevi
S. Baltaragis
čiūtę, Bali Sruogą, Jurgį
Savickį ir Juozą švaistą ,171
pis., kaina $3.00.
DETROITO NAUJIENOS
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS,

Bet dabartiniam aštriam triukšmui kilti pagrindą su
darė Portugalijos kolonijos Afrikoje — Mozambika, An-'
gola ir kitos. Portugalija nori tas kolonijas turėti, nes jos
duoda naudos. O juodoji Afrika kolonializmo nebepaken
čia. Anglai, prancūzai, belgai geruoju ir piktuoju turėjo
trauktis iš ten. nors jų biznieriams sunku buvo išsiskirti
gen. Stasio Raštikio atsimi
Pavergtųjų Tautų šventę
praleidus
su kasyklomis, naftos versmėmis ir kitokiomis gėrybėmis. J
nimu Iii tomas, 61(i psl., kai
Baltieji vietoje dabar valdo tik Pietų Afriką ir Rodeziją,
Detroito mieste prie upės didesnis, negu pereitais me- na $15.00.
o portugalai iš savo krašto ten turimas kolonijas. Portu- j už Cobo Hali nuo pat anks- tais. Šventės metu pardavėMES VALDYSIM PA
galams brangiai kainuoja tas valdymas. Jie ten laiko apie tyvo pavasario savaitgaliais me vien tik iškeptų blynų už SAULĮ, parašė L. Dovydė150 tūkstančių karių, kurių 65 procentai yra vietinių, ir J vyksta etninių grupių šven- $900, o, be to, parduota daij nas į temas 268 psl., II toneatlaidus karas su už nepriklausomybę kovojančiais af-l tės. Tokia šventę liepos 13, 350 svarų dešrų, 100 sv. kol- mas243 pSj. Kiekvieno tomo
rikieeiais partizanais Portugalijai kainuoja maždaug pus-1 14
dienomis ten turėjo dūnų, 50 sv. balandėlių. 150 j kaina $4.00.
trečio miliono doleriu kasdien. Vis dėlto, matvt, daugiau!ir pavergtosios tautos: Al- sv. kugelio ir šiaip įvairaus. WE W!LL CONQUER
ten gaunama, negu 'išleidžiama, jei vis dėlto vedamas i įa".'.Ja’ Armėnija, Lenkija.: maisto. Išparduotos ir 28 THE WORLD by Liudas
karas
jEstija, Vengrija, Latvija, i statines alaus.
j Dovydėnas, 217 psl., kaina
Tokia antrašte „The To-i konferencijoje, kad nė vie-Į
1 Lietuva. Serbija. Slovakija. | Maisto paviljonams vado- $5.00.
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' Rumunija, Ukraina, Bulga- vavo: pirmajame — Brone. JAUNYSTĖS ATSIMINIronto Sun** dienraštis liepos • nas jų nenurodė
Tie
su
karu
susijusieji
Įvykiai
ir
sudarė
viso
triukšmo
rija, Bielarusija, Kroatija ir Sukauskiene penktadieni, S. MA1> V]a,lo požčios> 335
16 d. išspausdino Įdomų Lu- begėdiško cinizmo. Kaip ir
dažnai
tokiais
atvejais
būpagrindą
Londone
kaip
tik
Caetano
vizito
dienomis.
DikČekoslovakija,
boro Zinko straipsni. Štai jo
šeštadieni ir Erna psl.. kieti viršeliai, kaina —
na, didelė melagystė, kuri y- tatūra kaip diktatūra, bet tas bjaurusis kolonializmas...;
i;o Drižienė
vertimas:
Garliauskienė sekmadieni; ^4^9
ra komunistų „taikos“ pro- Opozicija reikalavo neįsileisti Caetano, nes prieš pat jam nQg ] 3 d 6.30 vaį atvvko antrajame — visas tris die-( VYSKUPO P. BŪČIO
Ottavv
a\va. Sovietų užsienio pagandos pagrindas, palie- atvažiuojant britų laikraščiai pradėjo skelbti žinias apie
‘ miest(į burmistras R nas vadovavo Pranciška Te-: aTSLMINIMAI, I tomas,
reikalų
lų ministras Andrei ka neatskleista, nes bijoma, portugalų kariuomenės vykdomąsias žiaurias skerdynes, (;,.jbbs su žmona ir ten pasa- levičienė. o joms padėjo vi- 320 pgJ, kaina $3
R to_
Gromiko, dėstydamas Krem kad teisybė supvkdys Krem- kolonijose. Plačiausiai parašė „The Times“, kurio, žino-. kg kalba. Savo kalboje pa sas būrys talkininkių; geri- mas 282 psl.. Raina $3.50.
liaus planą Europos saugu- liu ir statys i pavojų ar net ma, nė iš-tolo negalima Įtarti kairumu ar kokiu nors pasi- ’ minėjo, kad jis tik vakar su-.'
'baigi vadovavo Juozas
GANA TO JUNGO, Kip.
mo ir bendradarbiavimo visiškai nutrauks Rvtų-Va- rvžimu pakenkti sąjungininkei Portugalijai.
grižęs iš Sovietu Saiungos Murinas, talkininkaujama* ro Bielinio atsiminimai, 492
konferencijoj Helsinky, aki- karu "atoslūgio“ dcybas. , '
J ^dalyvavo
gausaus būrio padėjėju,
psl.. kaina $5.00.
plėšikai kalbėjo apie tau-į
.
'
žinias atnešė kunigai — misininkai. Jie liudija, kad važiavime gveicarijoie
Tautodailės paviljonas, RAŠTAI — STRAIPSNIAI,
tŲ lygybę, atsisakymą nuo
Šita sovietų jaut)ūmo tei- kai kur tose kolonijose išskersta kaimeliuose žmonių šim- ten aplankė kitus Europos
ATSIMINIMAI
APIE
jėgos veiksmų, sienų nelie-^ sy bei aimė, kuri labai pa- tais ir patys kaimeliai sudeginti už pagrįstą ar tik spėja- kraštus, buvo nuvykęs ir Į kuinam vadovavo mokytoja
Stefa Kaunelienė, talkinin- JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronėciamybę. tai ų ginčų spien- e a omunib ams jų psipalaikymą ryšiu su partizanais. Kur tie kaimeliai yra? Sovietu Saiunga). Jis pa- kaujant vyresniesiems ir jauLiūdžiuvienės, 88 psl.,
dima, nesikišima i vidaus c-hologiniame kare. vra keisf .* 2.
, . , , .
••
reikalus, žmogaus teisiu ir tas ir savižudiškas Vakaru Mim™ ir kai. kuriVietU Varda1’ bet
•’ ™nf
° f 3
nimui, irgi gerai prekiavo ir sama ............................. $1.
pagrindiniu laisvių, lvgiu diplomatijos reiškinys.
negalima pasitikrinti, nes nėra atžymėta. U zaharmuoti v ei gtu tautų švente yra mum išgauto pelno $312 jau ine- ATSIMINIMAI, oarašė Juo
teisiu ir tautu apsisprendi-i
'
| patys portugalai sakosi pasistengsią reikalą išsiaiškinti ir įspėjimas, įagino nenustoti sė Lietuvių kambariuiWay-;
Liūdžius. 246 puslane
Valst.
universitete
ireng■
kaina
... S3 PO.
mo gerbimą“.
Jis yra savižudiškas, nes' nubausti kaltus, jei tokių būtų. bet prieš juos ir kolonia- Pasiryžimo padėti pavergti
■ KĄ LAUMĖS LĖMĖ
istorija be abejonių rodo, * lizmą nusistačiusieji nelinkę patikėti, kad taip galėtų būti.tiesiems atgauti laisvę.
._.
.
...
..
,
(apie Salomėją Nėr*). PetKiekvienas, kuris prisime- kad taika negali būti parem-' padaryta.
į
Burmistro žmona savo žoŠventėje buvo išdalinta a-,
orintailės. 234 nsl.
na po Stalino-Hitlerio seku- ta gerų norų (vvishfull thin-l
I dyje pasakė, kad ii paliko pie Lietuvą informuojančių j^ajRa $3 qq
’
sius Įvykius, žino, kad nuo king) sluoksniu, užteptu antj
Galima tikėti, kad ten skerdynių yra. Karas partiza-! Sovietu S-gą, didžiuodama- 3,000 lapelių.
j SIAUBINGOS DIENOS,
nacių režimo klestėjimo die- nemalonių faktų.
l ninis, o tokiamevisada būna daugiau žiaurumų negu fron-' si Amerikos laisve,
Šventėje dalyvavo ir daug 1944-1S50 metų atsimininų Vokietijoje, jokia kita, _
! tiniame. Be to, portugalai tose kolonijose laiko keleto: Atidarymo iškilmėse tarp į jaunimo.
į mai,
parašė Juozas Kapavyriausybe nėra kalta dėl' Geias V akai u šliaužioji-j tiikstančių karių specialius dalinius, siuntinėjamus atlik-! visų kitų pavergtų tautų atT ......
c-i v ! činskas; 273 pusi. kaina $3.
žiauresniu ir sistematiškesmo i1' silpnavališkumo
Lietuviškąją šventes dali. NEPRIKLAUSOMA LIE,
x
Pa” ti specialiu uždaviniu. Skundu dėl žiaurybių buvo jau ’ stovų lietuviams atstovavo
n,u G.om.ko suminėtų k,11960-1961 metais. Anuomet aliarmas atėjo iš Angolos.' Bernardas Brizgys.
tvarkeli-ja rūpinos! Detroi-!ruvA ATSTA fant. Ranių principu pažeidimu.
buvo aiškinamas sovietų
a .. ,,
&
’i
to Lietuviu
i^amzaei^1-Ipolo Skipičio, 440 puslapiu,
ikaip
. sovietų režimas.
‘ .' ’*taiVn«
rJanuc
“
,
šįkart
is
Mozambikos
Sekmadieni, liepos 15 d..ip f
taikos pianas .
į Kennedy aikštėj buvo bend-J
* * *
į| kaina .............................. $5
Po
triukšmo,
greičiausia,
niekas
nepasikeis.
Portugaros
pamaldos.
Po
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NEPRIKLAUSOMA LIE
Palike nuošalv bolševiku: Paklausus, ar
planas
režimo, kuris Lenino nepri-j (Kremliaus) atmeta Ceko- lija buvo Salazaro laikais NATO naiys ir dabar teberia ir visi jų dalyviai tvarkingai lietuv£kam kambariui VVav-į TUVA R. Skipičio atsimi
klausomybės pažadą carų slovakijon Įsiveržimo 1968 ji laikoma reikalinga tai sąjungai. Apsisvaidymas Britą-• išsirikiavę su vėliavomis ir)ne Valgt unįversjtete ireng-f nimu Ll tomas. 476 psl., kai
tpik4 35
non ėpki
nnsifn.
valstybės nerusu tautoms pakartojimą, sovietų atsto- nijos parlamente kaltinimais irgi tik tos dienos prabėgan- Į plakatais nužygiavo i šventę fi
ti ,-iteikė
$5.000
čeki. nusifoNuo krivūlės iki raketos,
pavertė pajuoka, pradini* vas pasakė: „Kiek liečia Če-j tis reikalas. Opozicija kaltina vyriausybę už ryšius su tuo} ir čia lauko scenoje tęsė to-j tografavo ir išrinko kambaLietuvos
paštininkų atsimi
tarpsni, sovietų tarptautinio j koslovakiją. ten buvo ne Įsi” senu, bet, sako, niekam tikusiu sąjungininku. Vyriausybė! bau šventės programą.
» rifkuris vra II aukšte. Jo nunimai. redagavo Antanas
gengsterizmo katalogas pra- i kišimas i vietos reikalus, bet atsikerta opozicijai, kad ji gi galėjo kitaip patvarkyti’ pr. Freed Dorhs, WWJ- meris 288.
Gintneris,
538 psl.. kaina —
sideda Hitlerio-Stalino Len-: Čekoslovakijos vyriausybės įeikalus, kai buvo vyriausybėje, bet nieko nepadarė. Opo-1 TV televizijos ir Detroit
Čekio įteikime ir kamba- <R5.0ft.
kijos padalinimu 1939 m.. Į prašymas**.
zicija boikotavo dr. Caetanui suruoštuosius priėmimus, o ! Nevvs atstovas savo žodyje rjQ išrinkime iš komiteto daPASKUTINIS POSĖDIS.
Baltijos respublikų pagrobi
pasakė:
Amenkos
žmonės
]y
VaV0
Stefa
Kaunelienė,
vyriausybė
suskaičiavo,
kiek
oficialių
pietų
ir
kitokių
pri

Tuozo
Aučėno atsiminimai,
Net šitoks nusikalstamas
mu ir Suomijos užpuolimu
dažnai
nesupianta
pioblemų
Ąntarras
Bukauskas,
Stasė
ir
ėmimu
Wilsonas
suruošė
Kosyginui,
kurio
santvarka
ir
227 psl., kaina.......... $4.00
t
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Jame pažymėta visa eile te teisybes iškraipymas paliko
tų
žmonių,
kūne
gyvena
soVacys
Urbonai.
Birutė
ir
TAU. LIETUVA, Stepo
laikysena
taip
pat
nepakenčiamos.
Be
to.
su
Portugalija
ritorinių aneksijų Antrojo neatmestas, nors kaip tik ši štai. 1972 m. didesnis prekybinnis biznis buvęs padarytas, j 'i^ų konti ulėje.
.
\
i
k
toras
Rauckiai,
Jurgis no Kairio
4.80 rsL, kai
pasaulinio karo gale (kai ta didelio melo dalis gali bū
Juozas
na ............................. $2.00
kurios sovietų sąjungininkų ti lengvai Įrodyta gerai žino negu
& su trimis komunistiniais Rytų Europos kraštais kartu i Detroito miesto tarybos Baublys. Stasys ii
Viktoras
DĖL
nariui
Anthonv
Wierzbicki
i
Račiukaičiai.
sąskaita), pusės Europos pa mais komunistų dokumen sudėjus.
MUSU SOSTINĖS, atsimi
šventės pirmininkas Sigurds!
vergimas. kraujuose paskan tais. Viename iš ju. Čekoslo
Dievo
Apveizdos
bažnynimai
(1920-1922 m.), 312
pagalbą iteikė jam do v
Prieš išvažiuodamas i Britanija Caetanas viešai na-J
J° pagalbą
dintas Vengrijos laisvės su- vakijos komunistų partijos
Eisenhovverio me- cjos n Kultūrinio Centro nsl.. kaina minkštais vii-šp.
kilimas 1956 m. ir įsiverži- prezidiumo išleistame 1968 siūlė nesikišti ne Į savo reikalus. Visi triukšmai esą kelia-:I vana — Eisenhovveno
i statybos fondan paskuti- liais $2.50 kietais—$3.75.
mas i Čekoslovakiją 1968 m. m. rugpiūcio 21 d. ankstų ly mi komunistų, taip pat ir karas jos kolonijose — ginklai dali.
ATSIMINIMAI IR MIN! niuoju laiku gauta $3,255 ir
ta. rašoma:
juk siunčiami iš komunistinių kraštų. Su kolonijų afrikie- į Visas tris dienas lauko. surinktų pinigų suma pakel TYS. Kazio Griniaus, I t.OTrumpai, metraštis liudi
i scenoje vyko tautų meniniai i ta iki$ 88>918.30
Įmas. 300 psl.. kaina ...... $2.
„Vakar, rugpiūcio 20 d.
ja politiką ir praktiką kuri
Į pasirodymai, o aikštėje —:
« * «
J
ATSIMINIMAI fR MIN
„tautų lygybę, atsisakymą apie 23.00 valandą. Sovietų
j turgus-kermošius.
j Inž Vytautas Kutkusis nuo TYS, dr. Kazio Griniaus,
nuo jėgos veiksmų, sienų ne Sąjungos. Lenkijos Liaudies
liečiamybę, taikų ginčų respublikos, Vokietijos De komiteto pirmojo sekreto-( veržimo protestą pasiuntė J Meninėje dalyje išlietuvių;liepos9d.yraisvykęsatos- II tomas 336 nsl. ūrina $5.
dalyvavo Petro Padolskio, togų. Atostogų metu žadėjo ( PER GIEDRA IR AUDrespublikos, riaus žinios. Prezidiumas ši-į Jungtinėms Tautoms.
sprendimą, nesikišimą Į vi mokratinės
daus reikalus, žmogaus tei- Vengrijos Liaudies respub f tą veiksmą laiko priešingą! Dabar šito absoliutaus me- orkestras, Windsoro studen- aplankyti Tennessee, Miami' RA, Mykolo Va riaus atši
Įminimu (1909-PUS) IV tošių ir pagrindinių laisvių, likos ir Bulgarijos Liaudies ne tik socialistinių valstybių lo pakartojimas Helsinky čių kvartetas „Aušra“ ir Bi-. Beach ir Bahamas salas.
praėjo
tyloje
kaip
keistos
ru-!
ru
tė
Kutkutė.
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mas 272 psl., kaina kietais
lygių teisių ir tautų apsi respublikos kariuomenė per- santykių pagrindiniam prinPrekyvietėje lietuviai tu-: Poetė Marija Sims serga viršeli'G.................. $z.75,
sprendimą“ paverčia žiau-Į žengė Čekoslovakijos Sočia- cipam, bet taip pat panei- tinos išvada. Nėra ko stebePENKTIEJI METAI. KipKuli ligoninėje. Taip f»ai
listinės respublikos sieną, gianti tarptautinio Įstatymo tis. jei Kremlius yra tikras rėjo 4 pavilj'onus: 2 maisto,
ria pajuoka.
ro
Bielinio, 592 puslapiai,
dėl teisybės ir laisves prie vieną gėrimų ir vieną tauto- ?crga ir guli ligoninėj Jonas
Tai ivvko be Respublikos pagrindines normas“.
Amžina gėda visiems 34 prezidento, be parlamento
šingybes. kurią jis vadina dailės.. Prekyba labai seke- Atkočaitis ir j«> žmona Ane- kjdns ...................... 82 Oo
DIENOJANT. Kipro Bieužsienio reikalų ministrams, pirmininko, be premjero, be
Vėliau Čekoslovakijos ko- socializmu, hinieįiu,,. ,,a si. ir lietuviai padare gero ^edalvvnvnsieins
Helsinkio komunistu partfĮos ce«ntn munistu vvriausybė dė) isi <aulv._
pelno. Pelnas buvo o, iguna:,
A Grinius dEdo.464 psl.,

Bevaliai Vakarai Helsinky
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Puiapif penktu

Vyras demokratas šeimo
Indėnai Manhatteno salą
skirame dvare. Į tą dvarą jis
GALIMA GAUTI
je
sudaro palankias sąlygas į
paėmė
1000 rinktinių žmo (dabartinį New Yorko cent
REIKALU
,
Keleivio administracijoje
nių su šeimomis, ir „priži- rą) pardavė olandams už moters diktatūrai.
$30
vertės
papuoialus
ir
galima gauti Leono Saba
„Keleivio kalendoriaus“, nai“ išlaikyti buvo atiduoda-!
mi valstybės mokesčiai.! drabužius. Dabar ten už pe- !
1974 m. neleisime. Kas už ji' Maskvos metropolitas tą „o- dą žemės moka apie $500.
liūno „Sočiv.i Democracy in
TESTAMENTAI
Tsarist Lithuania, 1893—
jau yra sumokėjęs, to Įmo pričiną“ iškeikė kaip ne
krikščionišką Įstaigą; už tai
Labai gili mintis negreit
kėtąją sumą Įrašysime i pre Ivanas liepė jį pasmaugti. Ir
jsigykite teisininko P. šulo 1904“.
į paviršių iškyla.
Kaina $1.00.
vyskupas buvo pasmaugtas.
numeratą.
parengtą leidinį „Kaip su
— O ką reiškia metropo
Keleivio administracija
daromi testamentai“. Tai la
litas. Maiki?
— Tai yra vyskupo titu-j DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS bai naudinga informacijų GAVOME 71BOTĄ SKAI
ooaeoeooocaor-'oooeooeocMK
las. tėve; bet tas vardas tai
knygelė norintiems sudary-! ČIŲ „NIDOS“ SIENINIO
VILTIS POMIRTINIO
novų dukteriai. Kadangi bu komas ir miesto organams
a testamentą. Ten yra ir tęs-' NUPLĖŠIAMO SU PASI
GYVENIMO
vo gandų, kad jaunystėj jis bei Įstaigoms.
buvęs gana ištvirkęs, tai da
— Olrait, sakyk toliau.
Skyrius 1
tamentų pavyzdžių. Jos kai SKAITYMAIS KALENDO
bar, prieš vestuves, jis nuta
— Kuo toliau, tuo blogiau,
Kas yra mirtis?
RIAUS. KAINA $3.50.
•ia _ $3.00.
rė atlikti viešą išpažinti. Su tėve. Ivanas Žiaurusis visušaukė žemiečių seimą (zems- kai pasiuto. Kažkoks liežu
Tęsinys 7.
kij sobor) ir šitam seimui iš vininkas sykį jam pasakė
Vykdydami toliau ištyrimą,
pažino visus savo ‘jaunystės kad Didžiojo Novgorodo mes patirsime, kad priežastis
nusikaltimus. Viską išpaži valdininkai padarė prieš ji dėl kurios Biblija patiekia busi
mojo amžino gyveninio viltį žmonęs, Ivanas pažadėjo nuo sąmokslą. Nieko netvrinėjes ginčms esybėms, kurios klausys
šiol vesti savo valstybę pro Ivanas nutarė turtingiausią Dievo Įsakymu, yra tai. kad
tingai ir mielaširdingai. Iki Rusijos miestą nubausti. Tvėrėjas žada suteikti tokiems
gyvenimą, o ne tai,
šiol ji buvusi vedama labai Per 5 savaites jis tą miestą amžinąjį
kad jis butu pradiniai įdėjęs į
negerai, bet dėl to esą kalti naikino, kasdien skersclamas žmogaus kūną ką nors nemirtin
ir žudydamas ramius jo gy ga.
bajorai.
Nemirtingumo viltis
— Nu, tai ką, ar jis ką pa ventojus, nežiūrint nei luo
Kaip jau buvo pabrėžta, saki

1974 M. KALENDORIAUS

Pasikalbėjimasb
Maikio su Tėvu

mo. nei amžiaus. Per šimtu nio “nemirtinga siela“ visai nė
— Pirmutinis jo valdymo mylių aplinkui buvo išnai ra Biblijoje, žodis "nemirtinga
dešimtmetis, tėve, nuo 1550 kinti net ir gyvuliai. Ir karas sis“ pasirodo tik vieną kartą vi
soje Biblijoje, ir toje vietoje jis
iki 1560 metų. kada jis apsi su lenkais ir švedais buvo taikomas Viešpačiui, o ne žmo
supo žemesnės kilmės išmin nralaimėtas. Rusija prarado gui. 1 Tini. 1:17 mes skaitome:
tingais žmonėmis, — šitas? Pabalti dar daugeliui metu. "Amžių Karaliui, nemirštančia
neregimam vienam Dievui
dešimtmetis buvo neblogas. I iki atėjo Petras Didysis. Iva jam,
gyrius ir garbė per amžių am
Bet jam rūpėjo du dalykai: i nas mirė 1596 metais. Bet žius“. 1 Tini. 6:16 turime pana
MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
apsisaugoti nuo totorių pa-į prieš mirti jis dar užmušė; šų pareiškimą, kuriame varto
jamas žodis nemirtinumas. Ir
vojaus rytuose, o vakaruose! savo sūnų.
STASYS MICHELSONAS
šis tekstas kalba apie Viešpatį.
—O kas buvo po jo, Mai Skaitome šiaip: “Vienas, turįs
pralaužti Rusijai sieną prie j
nemarumą ir gyvenąs nepriei
Baltijos uostų, nes be uostui ki?
namoje šviesoje, kurio nematė
—
Po
jo
sekė
dar
du
carai
didelė
valstybė
negali
išei-Į
— Žinai, Maiki, aš norė išlaikė per 85 metus. Galų
to paties vardo: Ivanas Virį nė vienas žmogus ir negali ma
čiau nuvažiuoti i Kejevą. gale Kijevas buvo prijung ti i pasauli. Su totoriais jis: Ivanas VI. Bet užbaikim lva-i tyti, jam garbė ir amžinas vieš
patavimas". šituo du tekstu tuKai tu man pasakei, kad lie tas prie Rusijos imperijos. apsidirbo. Paėmė jų tvirto nu Žiauriuoju.
rėtu galutinai nuspręsti klausi
ves
Kazanėj
ir
Astrachanėj.*
tuviai valdė jj per 249 me Dabar Kijevas laikomas be
— Nu, tai pasimatysim po į mą. ar žmogus iš prigimties yra
tus, jei tai teisybė, tai aš no veik Vakarų kultūros mies išlaisvindamas Rusijai V oi-i vikeišino. Dabar, Maiki. ašį nemirtinas sutvėrimas.
rėčiau pamatyt, kaip tas tu. Reikia pasakyti, kad ir gą ir Kaspiją. Gerai būtų ir; išeinu ant farmų. pažiūrėsiu, J Žodis “nemirtinumas“ pasiro
do kitose keturiose vietose Bib
miestas atrodo.
j Lietuvos pirmasis universi Krymo totorius sudorojus. į kur geresni agurkai auga. ! lijoje, ir kiekvieną kartą juo ap.
— Šiandien, tėve, Kijevas- tetas, kai jis 1834 metais Bet Krymas toli ir tenai ga-į
rašomas busimasis sąlyginis at
Įima
susidurti
su
Turkija
—
i
lyginimas tiems, kurie šiame
Vilniuje
buvo
uždarytas,
bu

jau kitaip atrodo. Jeigu tiepavojinga!
Baltija
arčiau,
ir
j
gyvenime
ištikimai seka Vieš
lietuviai, kurie ji valdė, šian vo nukeltas i Kijevą, kur ji
paties pėdomis. Ir čia vėl įsidė
jos
uostai
vertingesni.
Tik;
dien atsikeltų, tai tos vietos' lankė tūkstančiai studentų.
mėkite gerai, kad mes nebando
bėda.
kad
čia
stiprios
Vaka

Švietimo
ir
mokslo
įstaigų
me įr<xlinėti, kad nėra busimojo
jau neatpažintų. Anais lai-.’
rų
valstybės.
O
Rusija
be

gyvenimo
žmonėms, bet verčiau
kais jis buvo tik gerokas kai-! Kijeve daug, ir daug kultū
tvirtiname,
kad pagal Bibliją vi
mokslė
ir
atsilikus.
Todėl
I-<
Nužmogintieji,
Vilniaus
ir!
mas Dniepro paupy, o da-į ros centrų, bibliotekų, mu
sa
busimojo
gyvenimo viltis sta
bar jis jau vienas iš gražiau ziejų. teatrų ir muzikos mo- vanas nutarė verbuoti iš va- Seinų krašto lietuvių išgyve toma ant fakto — busimojo pri
karų specialistus ir amati-i nimai lenkų okupacijos me sikėlimo iš numirusiu, o ne ant
«/
c
sių ir kultūringiausių Rusi kvklu.
ninkus, kad pakeltų Rusijos; tais; parašė Petras česnulis, prasimanymo, kad iš prigimties
jos miestų.
— Nu. tai dabar, Maiki, techniką. Vakarams nepa-. 256 psl.. kaina $5.00.
mes e>ame nemirtinais ir dėl to
negalinčiais numirti.
pasakyk
man
ką
nors
apie
— Nu. tai pasakyk man
tiko, kad Maskva nori civi-'
Plačiąją temą apie prisikėli
gasiuosius
Rusijos
carus.
Aš
ką nors daugiau apie ji.
lizuotis. Jos agentai surinko 1 Dievas šiandien, Krikščio mą mes paliekame vėlesniam ap
— Istoriniu žvilgsniu, tė noriu daugiau žinoti apie I- Vokietijoj 123 technikus ir’ nis gyvenime knygų nr. 9 į svarstymui. Trumpai paduoda
me tik keturius Šventraščio
ve, Kijevą galima sugretin vaną Žiaurųjį.
jau suvežė Į Liubeko uostą! leidinys, parašė kun. Jonas* tekstus,
kurie kalba apie krikš
— Ivanas IV, vadinamas perkelti Rusijon. Sužinojęs* Gutauskas, 283 psl., kaina čioniu vilti būti išaukštintais į
ti su Novgorodu, kur. sako
nemirtinumą. arti prie Viešpa
ma, 862 metais Rurikas Įkū „Žiauriuoju“, ne visada bu anie tai. Švedijos karalius; $6.00.
ties. Romiečiams 2:7 mes skai
vo
toks.
Nuo
savo
jaunų
die

ręs Rusijos valstybę. Iš tik
Karlas V nusiuntė i Liubeką j
tome:
"Tiems (krikščionims),
rųjų. ne jis vienas, bet trys nų jis rodė tik nervuotumo, karo laivą, kad tuos specia-i Šventas raštas. Naujasis* kurie ištverme geruose darbuo
variagai, kuriuos rusai buvo greit susijaudindavo. Jo tė listus išvaikytų. Ir išvaikė. testamentas, verstas iš grai se ieško garbės, išaukštinimo ir
pasikvietę, kaip spėjama, iši vas mirė, kai jis buvo tik 3 Ivanas jau sugriežė danti kų kalbos. 635 psl., kaina — nemarumo.“ šis tekstas parodo,
kad dabar krikščionis dar neturi
Skandinavijos. Beveik tuo; metų amžiaus vaikas. Moti mis. Pradėjo žiaurėti. Norė $5.00.
nemirtingumo, liet turi jo ieško
pačiu laiku (864 m.) varia-: na mirė. palikdama ji 7 me tųsi jau žengti tiesiai Livoniti su "ištverme geruose darbuo
Napoleonas.
Baltija,
Ame

tų.
Sakoma,
kad
jis
augo
se
“.
gai Įkūrė ir Kijevą. Taip,
jon, prie Baltijos krantų. De
1 Korintiečiams 15:53 mes
rika,
parašė
Vincas
Trumpa,
sako legendarinis graikas- rūsčioj aplinkoj, todėl Įpra ja, Livoniją valdė pavojin I or.
skaitome:
“Nes šitas gendamaNestoras, kuris vėliau pats! to žiūrėti i žmones su neapv-; gas vokiečiu Kardininku or-į 251 psl., Įrišta, kaina $6.00. sisturi apsivilkti negendamumu
Kijeve gyveno ir rašė pietų ( kanta. Subrendo pirma lai-Į dinas. Bet tas ordinas pra-j Parkas anapus gatvės,— ir šitas mirtingasis turi apsivilk
ti nemirtingumu“. Čia ir vėl pa
Rusijos metraščius. Pagal ji,; ko. Buvo pamokytas, bet į dėjo krikti. Būtų gera pro-l premijuota apysaka jauni sakyta,
kad “nemirtingumo“ ko
sakytais metais Kijevą ikū-į nedaug. Rodė daug neapy-J ga Maskvos Ivanui pulti Li-: mui, parašė Danutė Brazytė- kybė. jei žmogus kada nors ją
re Pys broliai: Kij. Šek kanto? bajoru luomui. Bet i voniia. Tačiau dėl Livonijos Bindokienė, 156 psk. kaina gaus. jis turės ateityje ja “apsi
vilkti“. Apaštalas aiškiausiai
ir Choriv. Tačiau tas metraš- i vargingųjų sluoksnį žiūrėda piovėsi trys kitos šalvs: I^en-Į — $3.00.
sako. kad dabar mes esame
tininkas paduoda abejotinai vo su užuojauta. Rodydavo kija. Danija ir Švedija. Žūt Į
"mirtinomis“ esybėmis. Sekanti
chronologiją, nes sako, kad į simpatijų ii- prekybininkam būt Ivanas Žiaurusis žengė.J Užkandis. pasakojimai, eilutė skaitosi: ”0 kai šitas gentais pačiais 864 metais tie! kurie kovodavo prieš ba jo Tai buvo 1558 metais. Ir be parašė Jurgis Jankus, 216 damasis apsivilks negendamu
mu ir šitas mirtingasis apsivilks
trys broliai mirė ir Kijevo j ms. Sakoma, kad nuo jaunu matant Estijos miestai Nar psl., kain a$4.50.
nemirtingumu, tada įvyks žo
džiai. kurie parašyti: Mirtis bus
knnigaikštvste užėmė du va-; dienu jis atsidėjęs skaityda va. Dorpatas ir keli mažesni
Taikos rytas, novelių rin pergalės praryta“.
riagai: Askold ir Dir, Ruri-i vo šventrašti, nes buvo reli fortai jau buvo rusu ranko
dar vieną ir tai paskugingas
ir
tokioj
literatūroj
se. Bet rusų užimta Livonija* kinys (15 novelių), parašė ‘inįTurime
ko pasekė jai — vis tais pa-;
tekstą Biblijoje, kuriame
čiais metais. Bet kiek vėliau, ieškodavo pateisinimo save pasidavė Lenkijos globai, ir Į Jurgis Gliaudą. 229 psl., kai kalbama apie “nemirtinumą“, t.
būtent, 882 metais Kfievą nuotaikoms. Ir išsivystė pa? Lenkijos karalius Žygiman na $4.00, kietais viršeliais— v. 2 Tim. 1 :1b. šitoje vietoje
kaitome; “Dabar ji apreikšta
užkariavęs kunigaikštis Ole- j ji nesuvaldomas noras būt’ tas II painformavo apie tai $4.65.
įasirod.vmu mūsų Išganytojo
gas ir padaręs ta miestą sa caru. Kol kas jis buvo tikta: Ivaną Žiaurųjį, kuris tuo tar
Po angelų sparnai*, nove Jėzaus Kristaus, kurs sunaikino
Maskvos
kunigaikštis.
Care
pu
buvo
sunkiai
susirgęs.
mirtį ir iškėlė švieson gyvenimą
vo kunigaikštijos sostine, į
lių
rinkinys
(25 novelės), bei nemirtinumą per Evangeli
Kaip
tyčia
numirė
jo
myli-į
Vėliau, 988 metais, kuni-į titulo trokšdavęs ir jo tėvas
parašė Alė Rūta, 191 psl.. ją.“ (Vysk. Giedraičio vert. ”ne
gaikštis Vladimiras priėmė' Vosylius III, tik nedrisdavę? moji Anastazija ir mažas sū-’ kaina $4.00. kietais virše -mertelnumą“.). šitie žodžiai
parodo. k‘ad pirm mūsų Viešpa
Dniepkrikščionybę bei suva viešai to pasakyti. Ivanas no nelis Dimitras. O kaip io ar liais — $4.65.
ties pirmojo atėjimo niegas ne
rėjo
tokio
autoriteto
dau

timi
draugai
ir
patarėjai?
rė i Dnieprą visus Kijevo
galėjo
turėti progos, nei steng
gyventojus ir pavertė juos giausia dėl to. kad galėtų su Vieni jų pasitraukė, kiti mi Mūsų piaeities beieškant, tis įsigyti nemirtinumą. Tik po
krikščionimis, už tat krikš- trempti ištvirkusius bajorus. rė. ir jis liko vienui vienas..- parašė Česlovas Gedgaudas,; to bažnyčiai buvo duotas pata
rimas taip darya i. Čia dar pasa
čioniu bažnvčia apskelbė ji Ir 1547 metų sausio 10 die-Į Atrodė, kad kiekvieno žmo-į 357 psl., didelio formato,; kyta
kad visa gyvenimo ir ne„šventuoju“ Vladimiru. Bet ną Maskvos metropolitas ‘ gaus ranka pakilo prieš ji. į irišta. kaina $15.00.
i mirtinumo viltis susikaupia Jė
atrodo, kad su krikščionvbe vainikavo ji pirmuoju visos Ir ii apėmė kažkokia bairrri ' Abraomas ir sūnus, pre-Į zuje ir jo atpirkimo darbe.
atėjo ir nelaimė, nes 1240 Rusijos caru. O vasario 3( 1565 metu sausio 3 dieną jis Į mijuotas romanas, parašė'
Kas domitės Tiesa, mes pri
metais Kijevą užplūdo toto dieną, tais pačiais metais, paskelbė viešą laiška. pa Aloyzas Bai onas, 206 psl., siųsim
veltui sĮjuudos. Kreipk*
rių gaujos, miestą sunaikino jaunas caras sušaukė gra reikšdamas noro abdikuotiJ kaina $4.50,
tės šiuo adresu:
ir išbuvo toj apylinkėj iki žiausias visos Rusijos mer Žmonės, kuriems jis buvo!
Lithuanian Bible Students,
Sunkiausiu keliu, roma
1320 metų. Po totorių jis ati ginas. kad galėtų išsirinkti geras persekiodamas baio- nas. parašė Jurgis Gliaudą,
212 E. 3rd Street,
Spring Vaiky, III. 61362.
!
teko lietuviams, kurie, kaip sau žmona. Tokia laimė, o rus. pradėjo prašvti. kad jis 251 psl., kie.: viršeliai, kai
pasiliktų.
Jis
sutiko,
bet nu
gal
ir
nelaime,
atiteko
Anas

sakiau, valdė ji per 249 me
(Skelbimas).
tazijai Z ichorinai - Roma- tarė gyventi „opnčnn.j”, at na $5.00.

gerino?

Ką tik gaveme

tus; po to ji paėmė lenkai

ii (

Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
(žymaus advokato. Seimo nario, mi'
nistro Vlado Požėlos labai
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
gauti Keleivio administracijoje.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4
knygas, kurias parašė IJetuvos knygnešių karaliaus Jurgio
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
Dienojant, 464 psl.
Penktieji metai, 592 psl.

?

Gana to junga, 492 psl.
Teroro ir vergijos imperija
Sovietų Rusija, 309 psl.

'

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa*
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau_
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai paša
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk.
las ir kt.
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.

KELEIVIO
prenumerata-gera
dovana

Ptaslspis UJU*

Nr. 31, 1973 m. liepos 3i d.

KELEIVIS, SO. BOSTON

MOTERŲ SKYRIUS
IMItMHIIH
ALGIRDAS LANDSBERGIS

Pabučiavimas
(Tęsinys)

Teises patarimai
I

Advokatė dr. M. AveikaaMktenė sutiko at«a«
kyti j toatoiviu skaitytojų klausimus tetom
reikatoto. Tie klausiaiai turi būti bendro
informacinio pobūdžio. Klausimus Ir at
sakymus ^tmiadmalate kiaute skyriuje
lutiske reikto patvmoti, kad esate Keleivio
skaitytojau.

Klausimus praioma siusti tiesta* ii**

, sudaro LSS Tarybos pirmininkas v.s. A. Saulaitis, Seserijos ir Brolijos vyriausi
; skautininkai v. s. L. Milių-,
įkienė ir v. s. P. Motis. ASS į

Bus prisiminti ir pagerbAitvarai ir (iria, Jurgio
ti Lietuvos sūnūs, paaukoję Gliaudąs romanas iš partizakaina
save Lietuvos laisvės kovai. ny veiklos, 254
Demonstracija už laisvę — $4.50.
rašiniai, piešiniai, plakatai.
Vėjas lekia lyguma, roma
j pirmininkė s. S. Gedgaudienas,
parašė Aloyzas Baro
9. Derbitumaa.
f nė ir visa eilė padėjėjų —
nas, kaina $4.00.
žinomų ir patyrusių skauti
Progos pasirodyti kūrybi
ninkų, kurie yra
išsamiai
Andrius Valučiu*, NEniu darbštumu stovyklą įsiparuošę turiningą programą
MUKO
SONOS, ū tomas,
su gausiu pedagoginiu per ruošiant ir išpuošiant. o tvar
428 psl, kaina $4.00.
sonalu pašnekesiams ir skau- kingumo demonstracija —
stovyklą gražiai likviduo
tamoksliui.
Andrius Valučiu*, NE

adresu:

jant.
Ti-umpai suglaudus, sto
vyklos tikslas būtų:

Stovyklinė

Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai Lan,
Boston Five BuUdteg
1895 Centre Street
W. Roabury, Mass. 02132

MUNO SONOS, romanas ii
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280
>sl., kaina $3.00.

10 dienų trunkančioj sto
bendradarbiauti — drau
vykloj
(rugpjūčio 19-29) gauti — susikalbėti — lietukiekvienai dienai bus pa vėti — džiaugtis — šypsotis
Anatolijus Kairy*, IŠTI
rinkta skirtinga mintis, pa — galvoti — melstis.
KIMOJI ŽOLE, 254 psl. rogal kurią ir vystysis pašne
Nuoširdžiai bendradar nanas, kaina $5.00.
kesiu temos, stovykliniai už
biaudamas jau nimas su va
siėmimai ir vakarų laužai.
Aloyzas Baronas, PAVA
dovais; tikime, šį tikslaą
SARIO LIETUS, 261 psl.,
Dienu mintys pramatytos lengvai ir pilnai pasieks.
Kadangi stovyklos regist <aina minkštais viršeliais
sekančios:
;2.5O, kietais $3.75.

Ji priėmė dukters pabučiavimą, šiek tiek atsilošda
ma. Kokia glaudi jos mergaitė šiandien. Ji ne tik prilietė
lūpas, kaip retai kada, bet ir neatitraukė jų porai sekun
I būtų pragyvenęs savo tėvą,
Klausimas
džių. Todėl moteris Įstengė susilaikyti nepabarusi jos dėl
I būtų gavęs vieną trečdalį
susivėlusių plaukų, tik palydėjo juos papilkėjusiomis aki
Mano senelis yra 89 me-j senelio turto, jo vaikai niemis.
tų. Nors jis dar gerokai stip- ko negautų. Kitų mirusiųjų
rus, bet amžinai negyvens, j vaikų vaikai pasidalintų saTačiau galvą nenustojo gelti, ir, dukteriai atsisėdus Jis turėjo iš viso 3 vaikus., i vo tėvo ar motinos trečdalį
racija dar nėra visiškai baig
prie stalo su ta pačia išsipešusia kuokšte, ji sušuko plonu Vienas buvo užmuštas ant- tarpusavy. Rezultatai tokiu
ta, tuos, kurie užsiregistruo
ir gaižiu balsu:
1. Susipažinimas.
rame pasauliniame kare, i atveju būtų nelygūs: vieni
Namas geroj gatvėj, ro
ti
dar
nėra
suspėję,
stovyk

— Ar tu neturi laiko susišukuot?
manas. parašė Jurgis Jan
duktė mirė prieš 8 metus, o anūkai nieko negautų, kitų
los vadovybė maloniai kvie kus, kaina $4.00.
Vienetai,
susipažinę
vieni
dalys
priklausytų
nuo
to,
— Duktė užkliudė rankove padažo indelį.
kitas sūnus, mano tėvas, mi
kiek vaikų paliko jų tėvas su kitais, turės draugiškumu čia tai nedelsiant padaryti.
— Bet aš namuos...
rė nuo vėžio prieš metus.
akcentuotas skautiškas vararba motina.
A. J. G.
NEPRIKLAUSOMYBES
— Pažiūrėk Į savo rankovę! — tęsė motina. Tas pats
žvbas,
žaidimus
bei
pašnekęSAULĖJ, Mvlcolo Vaitkaus
Senelis, visus pragyvenęs,
jausmas apimdavo ją dukters kūdikystėj, suduodant per taij) bijo mirties, kad atsisa
Tamstos dabartiniu atve-Įslusatsiminimų (1918-1940) V
Paragink savo pažįstamų* tomas, 295 psl., kietais vir
jos mažus pirštelius, su gailesiu žiūrint Į jos vidun Įkrypu ko testamentą surašyti, nors ju, kadangi visi vaikai mirė|
j iisiraiyti Keleivį. Jo kalus
sias pėdas, ir vėl suduodant, lyg tuo būtų pati save bau- man žadėjo palikti didesnę prieš tėvui mirštant, visų pa- >
lAevaa.
šeliais kaina $3.75.
•
metams
$7.00.
likonių
dalys
būtų
lygios.
Į
p
,.
o(?ramoje
di9kusiniai
dus.
„
dali savo turto už tai, kad
To paties autoriaus tomas
— Aš mačiau tave pareinant. Tavo plaukai buvo iš aš jį prižiūriu ir padedu jam
Reikia paaiškinti seneliui.1 pašnekesiai religinėmis ir
VI
kietais viršeliais $3.75,
l~LHn
moralinėmis
lemomis. Dė
siskėtę. kaip dabar. Pažiūrėk Į savo drauges. Pažiūrėk Į tvarkyti jo reikalus.
kokie bus rezultatai, jeigu
minkštais $2.50.
mesys gamtos pažinimui, ge
jų plaukus. Manai, kad jos daug gražesnės? Nė kiek. Be<
ROMANAI
jis
mirs,
nesudares
testaJis turi pusėtinai daug pi
‘jos rūpinasi savimi. Ar tu eini i šokius rytoj?
Milžinų rungtynės, Myko
nigų bankuose savo vienoj mento. Jei tie rezultatai jam riems darbeliams ir bendrai
maldai.
Vadovaus
dvasios
— Ne.
vardu ir, be to. dar turi 2, vra priimtini, — nieko nepaSunkiausiu keliu, roma lo Vaitkaus aisimmimų VIII
vadovai: v. s. kun. J. Vaiš— Aš taip ir žinojau. O kodėl? Kas norės šokt su ta namu.
darysi. Turtas vra jo.ir jis
nas, parašė Jurgis Gliaudą, tomas. 203 psl., kaina —
nys, v. s. kun. J. Pakalniškis,
gali su juo pasielgti, kaip
vim? Kaip... kaip tu statai kojas?
251 psl., kieti viršeliai, kai minkštais viršeliais $3.00,
v. s. kun. A. Saulaitis ir kun.
kietais $3.50.
Kadangi aš esu tik vienas tik nori.
na $5.00.
t Kijauskas.
Moters pyktis užlūžo su paskutiniu sabiniu, ir ji grie iš jo devynių anūkų, vis bi
1
besi valgyt, kad neparodytų savo gailesio. Duktė tebe jau, kad gausiu tik devintą
Juozas Švaistas: ŽIOB
Beje, jei senelis norėtų.1
Į Kiauros rieškučios, roma
3. Sparta*.
RIAI PLAUKIA, romanas
šluostė servetėle tą patį rankovės kampelį. Susitvardžiusi dalį senelio turto, nepaisant jis gali, kol gyvas, Tamstai
nas, parašė Antanas Mustei
iš knygnešio kun. M. Sida
pakėlė galvą ir padėjo servetėlę ant stalo. Moteris valgė to. kad kiti anūkai seniu vi perleisti dalį arba visą savo
kis, 259 psl., kaina $4.50.
Brolijos
ir
Seserijos
sporravičiaus
gyvenimo, 233 pst,
nuleidus akis.
sai nesirūpina ir jo beveik turtą ir nesudarydamas testamento. Tokiu atveju būtų ^inės varžybos, baigiant jeiBrolio Mykolo gatvė, ro kaina $2.50.
—Mamyt. — ištarė duktė svetimu balsu. — Tu., neaplanko. Jie ’jį lanko tik išvengta to, ko jis bijo. Visfuomet. kai jiems ko iš jo
manas, parašė
Eduardas?
matei tą vaikiną su mėlynu megztiniu?
kas priklauso nuo to, kokie
to ll<?tuviskli dainy Cinzas, 303 psl.. kieti virše-j
reikia.
Moteris padėjo peili ir šakutę.
vra Tamstos senelio norai vakaras
liai, kaina $6.00.
— Taip.
Kaip man jį prikalbėt Patarčiau Tamstos seneliui
Vytaul>t AkntM AMŽ,.
— Jis pabučiavo mane! — beveik sušuko duktė.
testamentą sudaryti; kas at visais jam rūpimais reikalais 4. SkaaUmduAi. - .kaulo— Ką? — sumišo moteris. — Kodėl tu dabar saka sitiktu. iam mirus, nepalie pasitarti su vietiniu advoka rama.
NAS LIETUVIS. I dalis, 412
tu.
man?. Galvot apie tokius dalykus, —kalbėjo ji. norėda kant jokio popieriaus?
. psl., kaina minkštais viršePrafctiškas lavinimasis ir nais $4 50 kietais — $5.00.
Atsitiktinio kareivio užrama laimėt laiko, susivokt.
Anūkas
pasirodymai
skautiško
paty

j
lai,
J. Januškio atsiminimai,
Bet kuo giliau dukters žodžiai sėdo jos vidun, tu' Massachusetts.
JUBILIEJINE SKAUTŲ
rimo ženkle. Seserija skiria
To paties romano II dalis, 127 psl., kaina $2.06.
labiau jai norėjosi švelniai paerzinti ją, paglostyt jos petį
STOVYKLA
ypatingą dėmesį tautodailės 414
ka:na minkštais
— Na, ir kas? Jis dailus vaikinas. Kaip jis tave, nesu
... ..... ,
......
dirbiniams, įrengdama pil- viršeliais $6.00, kietais —
Atsakymas
Stepono Strazdo eilėrai.
Lietuviškoji skautija kiek- nai- priemonėmis aprūpintų «6 50
sišukavusią? Tu geriau apie pamokas galvotum.
čiai, 159 psl., kaina $2,60.
Yra tuščias prietaras bijo vieną veiklos dešimtmetį at- djrbtuvėlių, kur kiekviena
Duktė nieko neatsakė. Jos baigė valgyt ir tylėdamo
Murkly*, apysaka vaikam,
nukraustė lėkštes. Lankstydama staltiesę, duktė užčiuopi i sudaryti testamentą. Nie žymėdavo specialia — jubi- skautė turės progos darbe- j Vytautas Alanta*, ŠVEN<as
nemiršta
dėl
to.
'kad
suliejine stovykla. Tačiau siu ųu pasimokyti ir jų pasida-J TARAGIS, Ltorinis roma- parašė Antanas Giedrius,
padažo dėmę. ir jucdvi nejučiomis sužiuro viena i kitą
ašė testamentą. Daug žmo metų ruošiamoji stovykla rytk
nas, į dajis 405 pS], kaina 130 psl., kaina $1.80.
Moteris padrąsinančiai linktelėjo, bet duktė suėmė štai
nių surašo testamentus ii savo numatytąja programa
minkštais virbeliais $5.00.
tiesę ir nuskubėjo virtuvėn.
5. Vilnius.
Juodojo pasaulio
;uos keičia kas keletą metų ir užsimojimų apimtimi yra
gerokai
prašokanti
anksty-!
‘
‘
/•
j
įj
Kralikauskas,
VAIŠ.
mat, parašė Stasys MicheU
Moteris atsisėdo minkšton kėdėn ir ištiesė nugarą \š žinau, kad yra tokių žmo
sorias,
127 psl., kaina $2.00.
nų.
kurie
mano,
kad
jie
zesniąsias tradicijas. Rimtas
Vilniaus 650 to. sukakties. VILKAS, premijuotas roatmesdama rankas atgal. Iš virtuvės girdėjosi vanden
tekėjimas, pertraukiamas skalaujamų lėkščių. Ji pabrau nirs. kai tik surašys testą ’r ypatingai rūpestingas pa- minėjimas. Ivaanu uzsiėmi- manas, 234 psl.. kaina $4.50
Tikra teisybė apie Sovietų
kė pirštų galais savo lūpų kraštelius. Mano duktė keistoka nenta. Miršta testamente sumosimas teikia daug vii- mų parodėlės. Įžymesniu
Sąjungą
(parašė J. JanušPranas Naujokaiti*, PA
bet Įdomi. — nusišypsojo ji. Jos galva skaidrėjo, ir ji ne sesudarę ir tada atsirand? rių. kad stovykla galės būti svečių pagerbimas vakare,
SISĖJAU ŽALIA ROTĄ kis), 90 psl., kaina 50 centų.
beatitraukė pirštų. Nuo dukters jos mintys netrukus nu ’isokiu ginčų ir nesantaikos atžymėta lauktu pasisekimu,, Simboliškai visa Brolijos 232 psl., kaina $4.00.
arp palikonių. Tačiau, deja
slydo prie skyriaus vedėjo. Ji perėjo visas jo mažąsia ■tėra jokio recepto, kuriuc o jaunimo tarpe paliks stip-J stovykla vadinsis Vilniumi,
Kunigų celibatas, parašė
rius ir malonius lietuviško Į °. atskiri vienetai turės pasikun.
Fox, 58 psl., kaina 25
ypatybes, lyg apčiupinėdama vaisius pintinėj. Tada susto ’adovaujantis galima būtu skautavimo prisiminimus, j rin^tų Vilniaus apylinkių
Birute Pūkelevičiūtė. —
jo ties jo veidu ir ilgai neatsitraukė.
Rugsėjo šeštadienis centai.
vardus.
tikinti tokius žmones su
oremijuotas romanas,
23'
Didžiulė ir įspūdingai įPo pusvalandžio moteris lengvai atsikėlė ir priėjt vaikyti savo reikalus paga1
Ar buvo vitaotinb tvanas,
nsi., kaina $5 00.
Jubiliejm.
prie telefono. Galva nustojusi skaudėti, ir ji labai norint avo noms. kad išvengtų vi mostą stovyklavietė (Beau-J
64 psl., kaina 25 centai.
mont. Ohio, prie Clevelan-i
_ .
...
pamatyti tą operetę. Jis kalbėjo greitai, ir ji tarėsi girdint •okių nesusipratimų.
Rezistencija,
romanas
dol numato sutraukti apie u.Ll5uv? "eor'klauso™/,
paraudimą jo balse.
raitai
Sraujų Sąjungos ir Sk. parašė R. Spab’s, 429 psl.
Jei Tamstos senelis atsi- 900 stovyklaujančio lietutu,
126
psl.,
kaina 50 centų.
kietais
viršeliais,
kaina
—
Apie vidurnakti ji pasuko i savo gatvę ir sulėtim akn testamentą sudaryti visko jaunimo, neskaitant Aido jubiliejų paminėjimas.
žingsnius. Gatvės žibinto apšviestas šaligatvio krašteli^ neko nepadarysi. Jeigu jis svečių ir kitų tautybių kvies Kitataučiu svečių priėmimas €6.00.
Eilė* ir straipsniai, 95 psl.
;
r
iškilmės.
nii-s,
testamento
nesudaręs
atrodė jai toks švelnus, kaip vandens nutekintas akmuo
tųjų atstovų. Stovvklautoju
Brolio Mykolo gatve, ro kaina 25 centai.
o
turtas,
kaip
Tamsta
priatvyks
ir
iš
Australiios.
Ang

Prie skruosto tebelaikė priglaudusi dūdelėn susuktą prog
manas, parašė
Eduardą*
7. Tėvynės ir Jūros diena.
Žalgirio muito, parašė dr.
ramą, su malonumu užuosdama vėstančių spaudos daži ’eidi. bus padalintas į devv- lijos. Kanados, Vokietijos
Cinzas, 303 psl.. kieti virše
u
’
as
dalis,
ir
kiekvienas
ic
Daugirdaitė
• Sruogienė, 24
bei Pietų Amerikos.
kvapą.
liai. kaina $<00.
Dėmesvs
tėvvnės
ir
Lietumūkas gaus po devinta dalį.
psl., kaina 50 centų.
išreikštas? vos..’>?*ri® pažinrimri. <te-l
Viduje jos ranka neskubėdama surado mygtuką, per Turtas bus padalintas ĮvgioŠis skaičiais
Alpi*, romanas, autoriuiSocializme* ir religija, E.
uis (per capita) todėl, kad jaunimo entuziazmas yra at gužinė su tautiniais šokiais Kazys Karpius, 227 psl., kai
braukė delnu ir minkštu spustelėjimu uždegė šviesą.
ir žaidimais. Seserija ir savo
Vandervelde,
24 psl., kaina
n
si
palikonvs
yra
vienodo
kreipęs platesnės visuome
Po savaitės, vidury nakties, ją pabudino verksmas. J
na $5.00.
stovykla
simboliškai
bus
pa

lOcentip
įėjo į gretimą kambarėlį. Jos duktė sėdėjo lovoj, įkniau riminvstės laipsnio palikėjo nės dėmesį ir dėl to, kaip vadinusi — Lietuva. G ka
D. Nendrė, AIDAS TART
atžvilgiu Jei bent vienas iŠ reikšmingas įvykis, vertas
busi galvą tarp kelių.
dangi
Lietuvoje
angliškai
Demokratinio socializmo
senelio vaikų būtų pragyve nors šio santūraus paminėji
DANGORAIŽIŲ, romanas,
nesupranta,
tai
ir
Lietuvos
pradai,
(S Kairio įvadas),
— Kas tau? — kalbėjo moteris mieguistai.
365 psl., kaina $5.
nęs savo tėvą. — rezultatai mo.
64 pšl., kaina 60 centų.
Duktė pakėlė ašarotas akis.
stovyklautojos kalbės tik lie
būtu kitoniški. Tokiu atve
NUŽUDY
— Mamyt, jis nepabučiavo manęs...
Nepriklausomos MINDAUGO
Nors šiandieninis moder tuviškai.
ju palikonių giminingumo
Socialdemokratija ir kolaipsnis būtų nevienodas, nus jaunimas ir nėra labai Lietuvos epochai bus chrak- MAS, Juozo Kralikausko
(Pabaiga)
maniam**
(K. Kauskio), 47
premijuotas romanas, 246
nes vaikai yra artimesni gi iautrus lietuviškoms tradici- teringi pastovyfclių vardai,
9 e 9
psl., kaina 25 centai
psl.. kaina $3.
minės negu anūkai. Tada joms. šiuo atvedu jo teigia- j kaip tai: žara, Rytmetėlis,
(Ši novelė paimta iš 1954 m. literatūras žurnalo
n Gabijos“ nr. 5. Algirdas Landsbergis yra įžymus mūsų turtas būtų padalinamas ne mas masinis reagavimas iš- Saulės takas, Anapus marių
Jurgi. Ghauda. BRĖKŠ- ‘
” k**"*
per capita“. bet ”per stir- reiškė itin gražų pasitikęji-' ir Sietynas.
M6S
NAŠTA,
384
psl.,
kai?
1L4
°.
bet
"s
03
kartu
parbeletristas, dramaturgas ir literatūros kritikas, pasireiškęs pes“, teisiniai kalbant. Tai mą savo vadovams, o ypač
I duodamos u2 $2.
ir amerikiečių spaudoje.)
8. Laisvė* kovotojai.
na $6.00.
reiškia, kad tas vaikas, kuris stovyklos vadovybei, kurią
TT.-1

•

ln.--.ia- -n

z-a

a

12 knygų nž$2

»«••<<•* a. .

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 31, 1373 m. Uepvb 31 a.

Pu-lank, -jptfnUl
PRIMENA JAV-BIŲ

PREZIDENTO PAREIGĄ

Vietinės žinios

TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
16 dienų (Vilnioje—5. Kaune—1, Rygoje—2, Taline—3 iri

Į—WM»WWW

Helsinkyje—3)

i

į

- Paskutini* šios vasaros linksmas

Į j

LIETUVIŲ

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

kaina nuo $675.00

*

Vykstantiems iš Chicagos $100 ir iš Detroito $66 daugiau.

RADIJO

Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorke1
Dar yra vietos šiose grupėse:

PIKNIKAS

Spalio

S

ir

Gruodžio 21

SEKMADIENĮ. RUGPiŪČIO (AUGUST) 12 D.
ROMUVOS PARKE

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

71 Claretnont Avė., Brocktone - Montelloje

NESI VĖLUOKITE!

<*
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j'
TRANS-ATLANTIC TRAVEL

SERVICE

South Boston, Mass. 02127
393 West Broadway
Telefonas: 260*8764

Savininkė: Aldona Adomonienėj

Ph ilad elphijos arki vysku: pijos organas The Catholic
! Standard and Times birželio
14 d. straipsny l’nresolved,
I* Problems rašo. kad iš antro-i
jo pasaulinio karo užsilikęs;
neišspręstas palikimas —‘
Baltijos tautų statusas —pa
galiau turi būti sutvarkytas.
JAV nėra
pripažinusios
Baltijos klastų Į Sovietų Są
jungą inkorporacijos legalumo. Ta aplinkybė yra di- ’
dėlė moralinė parama bal
tams jų kovose dėl savo tau-'
tų laisvės ir neprikluasomy-'
bės. JAV 89-sis kongresas j
priėmė rezoliuciją Nr. 41 G,
kuria šio krašto prezidentasj
raginamas iškelti
Baltijos!
‘autų — Lietuvos. LatvijosT Estijos — klausimą tarp-;
tautiniame forume. Helsin
kyje šiuo metu vykstanti Eu-;
ropos Saugumo Konferenci
ja kaip tik esanti toks tarp-'
tautinis forumas,
kuriame
JAV delegacijai derėtų drą-į
šiai iškelti Baltijos tautų!
laisvės ir nepriklausomybės j
klausimą ir priminti JAV
jų inkorporacijos nepripaži-i
nimo politika.

(E)
HIGHLIGHTS

OF

•

SCANDINAVIA

Ar skaitytos?
romanas, pa
rašė Juozas Kralikauskas
234 psl., kaina .$4.50.

Denmark, Finland, Sweden, Norway, Holland

PROGRAMA

ALDR1CH OIL COMILINY
130 Safford Street

Wolla«ton, Mrss. 02170
Tel. 472-2086

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

Dorchester — So. Boston — So. Shore

Dažau ir Taisau
Namiis iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir uusa>
rųptą, ka pataisyti remia.
Naudoju tik geriausią
medžiagą.
JONAS SVARINSKAS
220 Savin Hill Ava.
Dorchester, Mase.

Vaišvilkas,

15 days from $ 309. 00 plūs air fare —

Pietų Amerikos — Kolumbijos šokėjai, vadovas Jose Bedoya

STEPONAS KAIRYS

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka Įvairiu rūšių
draudimus
Kreiptis senu adresu:
BKONIS KONTRIM
598 Broadvvay
So. Boston. Mass. 02127
Tel. AN 8-1761

Amerikos lietuvių politika.

independent VISA FREE CRUISES to Leningrad,

4 vai. po pietų:

1— Bostono tautinių šokių sambūrio studentų grupė, va
dovė Ona Ivaškiene.’

parašė dr. K. Šidlauskas, ivadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

Tallinn and Riga.
For Information contact:

2— Pietų Amerikos - Kolumbijos tautinių šokių šokėjai,
vadovas Jose Bedoya.

SAVAITRAŠTIS

Lietuvos konstitucinės tei

Nepriklausoma

sės klausimais, parašė Kos-

tantinas Račkauskas,
psl., kaina $2.

3— Gražuolės ”Miss Litbuania of N.E.“ rinkimas.

178Į

pride of *cand«nav>a

4—Šokių varžybos, griežiant Mickey Haberek orkestrui.
Dovanos Louise Day Hicks.

Smilgos, A. Giedriaus 15į
apsakymų. 204 psl., kaina
minkštais viršeliais $2.50,Į
kietais — $3.75.

20 Providence Street, Boston, Mass. 02116

5— ”Opo“ klounas vaikams.

Tel.: (617) 482-4952

6— Laimėjimo ir įžangos dovanos.
Lietuviu

7— Skaniausi lietuviški piknikiniai valgiai ir gėrimai.

Herman Sudermann. išver-:
tė V. Volertas, 132 psl., kai-1

Autobusas išeis nuo So. Bostono Lietuvių Piliečių
dr-jos namų (E ir Broadway kampas) 1:30 vai. popiet.
Autobusų išleis Jonas

’GARSO BANGŲ“

Valiukonis.

imk it ir skaitykit

j
r

Rugpjūčio 24 d.: Lietuvėj
moteris ir feminizmas.

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS

i «#*»ae»*eire*a##**»»#******#*#****
’
PARENGIMŲ

CENTUS PER MĖNESĮ

KALENDORIUS

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI

Į

DEGIKLIS (BURNER) KURIS
NEPAPRASTAI SUMAŽINS

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

NEJUČIOM.
Ii anksto jokio įmok ėjimo * Išsimok ėti per 60 menesių * Jokių procentų

FUEL

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

(

informuoja skaiiylojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius
įvykius, deda daug ir įdomių nuotrauką ir ; birai pasisako
apie visus mūsų visuomeninius bei kutini inius kiaušinius.
Jame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema.
’ NEPRIKLAUSOMA LIE ITVA“ yra dinamiška n ūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų beiidr i.Iarbių bei idė.iu. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir diroa už
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se

Rugpjūčio 17 d.: Pokalbis
su suomių kalbininku dr. Z. t
Kiparsky apie lietuvių kalibą.

UŽ VIENĄ DOLERĮ IR

WHITE

na $3.00.

vakaro.

PROGRAMA
Kaina į piknikų ir atgal $2.50.
Rugpjūčio 3 d.: Juliaus
Ši
radijo
programa
trans

Kaupo pasaka “Studentas iš
Įžanga į piknikų suaugusiam $1, vaikui — 50 centų.;
liuojama
penktadieniais
11
!
rudos
vaistinės“.
Iki malonaus pasimatymo piknike!
stoties WBUR
90.9 FM i
STEPONAS ir VALENTINA MINKAI
Rugpjūčio 10 d.: Šiandie
banga nuo 8:00 iki o:30 vai.
ninė Lietuva vaikų akimis,

NAUJAS TEXACO ALYVOS

pasakos, parašė;

LIETUVA
*8.00

Adresas:
7722 George Street. LaSalle-Montreal. 690. Q,i?bec. (ANADA

Kipro Bieiinto

knygą

TERORO

!R

VERGIJO’

SLA

AMERIKOJE

IMPERIJA SOVIETŲ
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyti
bolševikinio teroro sistema

Rugsėjo 2 d. So. Bostono
tos vergų stovyklos, kuriose
Lietuvių Pil. d-jos III aukšto
salėje LK Mokslų akademi-i kentėjo
ir žuvo mūsų
jos jubiliejinio suvažiavimo
broliai, seserys, giminės ir
banketas.
Rugsėjo 23 d.
Maironio draugai. Knygos kaina —
Parke Worcestery Lietuvių 75 centai.
Bendruomenės Bostono apy
gardos Lietuvių DienaRugsėjo 30 d. 3:00 vai. po
RADIJO PROGRAMA
pietų So. Bostono Lietuvių
Seniausia Lietuvių Radijo
Piliečių d-jos auditorijoje
Lietuvių Bendruomenės Bos tTograma Naujoj Anglijoj
tono apylinkės rengiamas iš stoties V/LYN, 1360 kiTautos šventės minėjimas- lociklų ir iš stoties FM,
101.7 mc., veikia sekmadie
koncertas.
Spalio 21 d So. Bostono niais nuo 1 iki 1:30 vai. di®_______
_________
___________
Lietuvių
Piliečių
d-jos III__a ,n$. Perduodama: Vėliausių
įšalėję lietuvių radijo valan-'pasaulinių žinių santrauka

dos Laisvės Varpo rudens r komentarai, muzika, daiparengimas.
• ios ir Magdutės pasaka.
Lapkričio 25 d. So. BostoBiznio reikalais kreiptis |
no Lietuvių Piliečių
d-jos Baltic Florists gėlių ir dovapatalpose Bostono ramovė- nq krautuvę, 502 E. Broadnų rengiamas Lietuvos ka- way, So. Boston-?. Teleforiuomenės atkūrimo 56 metų nas AN 8-0489. Ten gaunasukakties paminėjimas
mas ir Keleivia.
r ,w
t

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

SLA—jau 80 met| tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS M1IJONUS dolerių
nariams.

organizacija —
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kun yra
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse nik.no dolerių
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
SLA—didžiausia lietuvių

fraternalinė

Uetuvia čia gali gau*i įvairių klasių reik augiausias
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.
SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdr-.udą — Ea.
domaent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM
apdraudą: už $1,000.00 spdraudes t’k $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 į metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie
Susivienijimo darbus.
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
parašysite:

Lithuanian AIHanre of America
807 We«t 30th Street, Ncw York. N. Y. 10001

Puslapis aštuntai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 31, 1973 m. liepos 31 d.
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Vietines žinios

atlieka koncertų programo-, Monika Lembertienė išvyko
....
i Dr. V. M. Vasyhunas pro- se piano ar vargonų partijas. •
Poeto Piano Lemberto
Vliko pirmininkui
«-«!<«;»»
Anvlnoie
.... garsiajame
----- ---------i MIT
paskaita Anglijoje
į fesoriauja
I
I
•
'
našlė
Monika Lembertienė,
Išvyksta j Lietuvą
I Inž. Juozas Rasys, gyv. j 'Dr. Vytenis M. Vasyliūnas1 _ Mag& Technologijos i„.
kuri čia ilgesnį laiką viešėjo
| Cambr-.dge. Mass.. Vilko.rugpiucio 13-14 dienomis
_
_ Cambridge Mass
_.
Trans-Atlantiv Travel savo bičiulių tarpe, praeitą
pirm.
dr.'j.
K
Valiūnui
at-į
dalyvaus
Sheffieldo
univer-^
~
•
Į
Service
organizuota ekskur-' padienį išskrido atgal J
M**********************************************
siuntė tokj sveikinimą:
Isiteto (Anglijoje) moKsli-i jjs yra ne tik geras fizi-į ..
__
..
! Santa Momeą, Calif., kur ji
Kaunas
mažiau
i
pylinkėm.
”
Visą
laiką
stebėjausi
Jū-j
niuose
1
se
.
m
inal
1
u
?
se
kuriuo
'
kas,
bet
ir
muzikas,
kuris
j
SIJa
ruk
P
iū
«°
8
d
išvyksta
pastoviai gyvena.
ĮDOMI VIEŠNIA
j patikęs.
Jei mažas bijotų didesnio,
Šiomis dienomis Keleivio
mes nepažintume narsumo.
Norėjo, kad ir vyras kartu!
jstaigą aplankė Marijona
Jūsų
žygis
i
,
,
.
Dohertv iš VVakerfield. Mas- ' vyktų, bet jis. nemokėdamas ferenciją, turint galvoje da-!ten paskaitą magnetosferos smuikininkų Izidorium
■ ...... .< „y
jtcsbm
sachsetts. ir nusipirko Intro- 1 lietuviškai, nenorėjęs rody- baltinius nepalankius lai
duction to Modern Lithua i tis jos giminėms. Užtat da- kus, buvo išskirtinas.
nian.
įi bar nupirko jam minėtą kny*
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE
Kada daugelis iš mūsų.
Į gą, kad pramoktų lietuvišIšsikalbėjus paaiškėjo, kad ; kai. Teiravosi ir vaikam ati- ypatingai tie, kurie mėgsta
penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia
jos tėvas, kilęs iš Dusmenų i tinkamų leidinių, bet, deja, kritikuoti Jūsų veiklą, galį
apylinkės, Bakaloriškio kai i tokių neturime.
būt ilsėjosi pajūriuose, Jūs)
mo. į Ameriką atvežtas pa I
su kitais tauriais lietuviais?
auglio amžiuje.
į Labai norėtų Įsigyti lietu- labai sėkmingai pasireiškėte ’
M O 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO
Namams. Šildyti
! višku kryželių, koplytėlių ir Į mūsų Tautos reikaluose to-Į
Ekonomija
Alyva kūrenamo*
Mūsų viešnia ką tik grižo kitokių liaudies drožinių.! limoje Suomijoje, bet taip:
— SKANI LIETUVIŠKA PICA
geriausias pirkinys
iš Lietuvos, aplankiusi savo Teiravosi ir lietuviškos mu arti prie mūsų Tėviškės. Pa-;
šilto oro krosnys
— VOKIŠKAS ALUS
tėvo gimtinę ir niekada ne zikos plokštelių.
dėka ir pagarba Jums.
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
matytus gimines. Jauna mo
Ta pačia proga malonėki
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
teris labai sužavėta Lietuvos
Pilnas įrengimas, įskaitant aly
Stebint iš šalies, atrodė/ te padėkoti mūsų šeimos
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA
vos
burnerį, putėj*, oro filtrą,
gamta ir žmonių nuoširdu j kad viešnagė tėvo gimtinėje t vardu kitiems minėto žygio'
termostatą, kontrole ir darbą su
šeštadieniais ir sekmadieniais
mu. bet lygiai giliai sukrėsta • labai sustiprino jos lietuvis-i dalyviams, taip pat Vliko
jungti rūsy su vamzdžiais.
jų sunkia dalia. Retas kuris ką dvasią ir uždegė norą pa-, nariams už jų darbą ir per
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.
10 metą garantija.
jos giminių išvengė Sibiro mokyti ir vyrą ir vaikus lie duoti mano geriausius linkė
LIETUVIŠKI PIETOS
vargų. Dėdė (tėvo brolis) su tuvių kalbos.
jimus mano kolegai tauriam
šeima, grįžęs po 12 metų i
i lietuviui dipl. inž. J. Valai-i
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.)
nodernaus alyva šildymo naujiena qTC0 CLIMATIC
tremties, sodybos vietoje teMes jai davėme kai ku-i čiui.
Atsilankykite
ir
būsite
maloniai
nestebint!!
FORTŪNA FUEL Co. HEATIN0 OILS
radęs tik plyną lauką.
■ riuos adresus, kur galėtų Įsi- ; (Inž. J. Rasys pridėjo $ |
'gyti plokštelių ir gautų pa-' 100 čekį. nors šiemet jau bu-į
Adam* Street, Onincy, Mase.
S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ
Alyvas
diena
Sužavėta Vilniumi. Lent matvti lietuviškų liaudies vo aukojęs $35.)
vario, Dusmenu ir kitom a- drožiniu.
3kan,binU-Boetoe: 43g^l2Q4
773-4949
(E)
i Jucio Ralio sveikinimai i Dr. Vytenio M. Vaiyliūno teorinių modelių skyriuje.

į

Gana

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

nereikalingai eikvoti kurtu alyvą
1973
Savybės

I'rodiiklingumus

Grožis

Alyva

Šildymo

specialistai

burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per

COSMOS PARCELS

Senas

parvirsta ir negir

tas.

£XPRESS CORP.

Flood Sųuare
Harrficare Co.

144 Miibury St.

WORCESTER. MASS.
Tel. SW 8-2868

yra vienintele oficiali Įstai
ga Worcestery, kuri siunčia
siuntinius tiesiog iš Worces-

terio j Lietuvę ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal

Už nosies ne tik jaučius
Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
vedžioja.
1 žmogaus
be ydos.
PLOKŠTELĖ
♦eeeeeeeeeeee*eeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

Peter Maksvytis

Sarnioka* N. J. ALEKNA
82$ EAST BROAI)WA1
SOUTH BOSTON. MASS,
TELEFONAS AN 8-4148
Bnnjamin Mrore Dažni
Popieroe Sienom*
Stibiai Langam*
Visokį*
reik nuenyn
namam
Reikmenyn plumhvriHm*
Vlo. bio trolof'M rin.'btn*

»« e V ■* •
bama lietuviškai, patarnau tameTelefonas:
AN 8-2806
jama greitai ir sęžinrigai.
Siuntiniai nueina greitai ii Lir. Jos. J. bonovan
tvarkingai.
br. J. Pašakarnio

Čia galima gauti įvairiau
ĮPĖDINIS
siv. importuotų ir vietinės
OPTOMETRISTAS
gamybos medžiagų ir kitų Valandos:
daiktų, tinkamų Lietuvoje, įnu<» 9 vai ryto iki 5 vai. vak
Trečiadieniais nepriimama
labai žemomis kūmomis.
447 BROADWAY
South Boston, Mass
Vedėja B. Svikfienė

Carpeater A BulMsr
49 Church Street
K Milton, Maus.
Atiteku vigus paf-ftieynitt. remon
to ir projektavimo darbu* 14 Įsa
ko ir viduje, gyvenamų namu Ir
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukit* visados iki • va’andų vakaro.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

4. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance
321 Country Club Rd.

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

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
Newton Centre, Mass. 02159j
vę ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
Tel. 332-2645
vietinės
gamybos medžiagų, ap
•eeaaeeaaeeeeaeaeeoeeeeeeeeeeeeeee
e*eeeeeeeeeeeeeeeeeeea*eee*eeeeeee*e******#*****aaaaiaa*ea*iaaaaaaaeaaaA avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinęs gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia
sumokėsite pinigus, o giminės
Sekmadieniais 11-12 vaL
ten vietoje galės pasirinkti už

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo
Valanda

sakytas prekes.

AM 1,430 KC

OPTOM E TRI ST*
Valandos:
nuo 10 ry*o iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

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

r rr
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Knyga yra geriausias žmogaus draugas

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

COSMOSPARCELS
EXPRESS CORP.
AND

TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
IS BOSTONO į LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus
kraštus
Pristatymas greitas ir
garantuotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių
certifikatus, automobilius,
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- rak.
o šeštadieniais
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.
Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.
389 W. Broadway
So. Boston, Maaa. 02127
Tel. 268-0068

aMooeoooooooeeeoeoooooooeoeoeioooooooseooorosoceooooc
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South Boston Savings Bank

The Apothecary

ALFRED W.

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų

rs

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

Skambinkite 268-2500

Jei reik vaistų — eikit į lietuviškų raistiny.

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

Pnann.

182 a W. Brosdvray, tarp E ir P' gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vaL ryto IKI 8 vaL v„ išskyrus šventadienius Ir seksą.

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

M & T OIL CO., Ine.
So. Boston, Mass. 02127

vaL

1> -V lt -V Iit
6%

□
□
□
□

Krosnies'aptarnavimas
Automatinis įpilimas
Patogios mokejimo’sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

jokio

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

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

6.27% pelno)

už

visus kitus indėlius moka

5

Trans-Atlantic Trading Co

1%
4

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai —

(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)
Darbo valandos:
— — — — — 9—5

Pilnas draudimas

virš $274,000,000

yra

9—6

Ketvirtadieniais
šeštadieniais

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

268-4662;?SF

visų lėktuvų

metų įspėjimo indėlius moka

Bankas veikia 109-t uosius metus.

Skambinkite

Čia

Globė ParcelfService,'lnc.

už nemažesnius kaip SI,000 dvieju
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda

VII

TRAVEL SERVICE.

išrašomi belaukiant — be
papildomo mokesčio.

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

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

bilietai (International and Domestic Air Tickets)

740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122

Ix*oooooooo9000ooeooeoooooeos«oc9sc<z

641 E Broadway

ĮSTAIGA

460 West Broadvvay, South Boston, Ma»s. 02127

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg.

ARCHIBALD; PREZIDENTAS

Trans-Atlantic Travel Service

uždaryta

\

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