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Prez. Nixonas pasiaiškino/
bet neišsklaidė įtarimų

Graikija turi

*

jI

prezidentą

Reikalauja paleisti sovietų
kalinamus lietuvius

Prieš 6 metus pulkininko
į George Papadopoulos vado
vaujami kariai paėmė i savo
rankas Graikijos valdžią, j
Sovietų kalėjimuose ir darbo stovyklose dar ir dabar
Jis atsisakė senato komitetui ir teismui pateikti slap
i Karalius pasitraukė i Itatų pasikalbėjimų užrašus, ko Watergate kaltintojai labai
; liją ir ten mėgino sutelkti kenčia milionai kalinių, tarp jų ir daug lietuvi ų. Nesitiki
i sau ištikimas jėgas, kad ga-j ma, kad pučiama "koegzistencijos dvasia“ jų padėtį bent
nori. Jo kalba viduje ir užsienyje vertinama įvairiai.
lėtų grįžti namo ir vėl kara-i
b'auti. Su jo žinia šią vasarą! kiek palengvins.
Watergate bylos tyrinėji- mo laikosi ir kongreso na
dalis laivyno mėgino sukilti ’
mo komitetui spaudžiant ir liai, ir teismas, ir jo atsisaPo Brežnevo apsilankymo
ir nuversti Papadopoulos,!
kaltinimus dauginant bei di- Į kyti negali jokia valdžios
JAV-se ir Europoje, Helsin
bet nenavvko.
* ”
II Viceprez. Agnew
dinant, praeitos savaitės tre- šaka nei dabar, nei ateityje.
kio susitikimų ir kitokio ko
čiadienį prez. Nixonas, po! Prez. Nixonui buvo daro
Tai paskatino Graikijos!
egzistencijos dvasios su so
vyriausybę pašalinti karalių j jau irgi kaltina
ilgo tylėjimo, vėl buvo pri mas priekaištas ir dėl paties
vietais gaivinimo užsienio ir
verstas viešai prabilti, siek privačių pasikalbėjimų užnuo sosto ir paskelbti Grai
JAV7 spaudoje vis dažniau
damas pasiteisinti senato į rašinėjimo. Į tai jis atsakė,
kiją respublika.
primenama, kad Sovietijos
tardytojų ir spaudos itaigo- į kad turėjęs teisę telefono ir
kalėjimuose ir priverčiamo
Praeitą sekmadienį iškil
tai visuomenei.
jo darbo stovyklose milionikitus pokalbius užrekorduomingai prisiekė pirmasis
nis politinių kalinių skaičius
Kai kieno buvo laukiama, ti net valstybės saugumo sukra:to prezidentas George
ne tik nemažėja, bet dar di
kad prezidentas gal šį kartą mętlmąis-Be to, tai darę ir į
Papadopoulos..
Jis
žada
pa-j
dėja. Sovietų komunistų va
Rengėsi nužudyti prez. Nixoną
konkrečiai ims griauti kiek--P1?0*
buvusieji piezidenj leisti iš kalėjimų apie 300
dai, megzdami ekonominius
vieno paskiro liudininko; tab
ryšius su Vakarais, savuo
Praeitą pirmadienį prez. vusi pavogta policijos maši • politiniu kalinių.
jam nepalankius parodymus
Smerkdamas Watergate Nixonas sakė kalbą karo ve na ir uniforma.
sius žmones dar labiau spau
ir kaltintojų priekaištus, pa- nusikaltimą, jis dar pridėjo, teranų suvažiavime New Ordžia. kad su Vakarų grū
Po intensyvios medžioklės » Kennediv nubaudė
teiks kokius dokumentus ar kad šis nusikaltimas nesąs leanse.. Prieš jam atskren- įtariamas asmuo buvo suim- J f.
dais ir kitomis gėrybėmis jo
slaptų pasikalbėjimų mag jokia naujiena, o tik tęsinys dant į New Orleansą, saugu- tas. Jis esą priklausęs radi ,ik 100 dol. bauda
kiu būdu nepasklistų Sov.
8
1960
m.
prasidėjusio
anar

netofono įrašus savo nekal
Sąjungoje ir demokratijos
mo organai gavo žinių, kad kalų sąjūdžiui,
Marylando
valstijos
pro

tumui įrodyti. Bet to nebuvo. chistinio sąjūdžio, nuo kada
daigai.
Rugpjūčio 13 d. Nantucket
i
engiamas
pasikėsinimas
į
Dėl
šio
pj
anuo
t
o
pasikėsi

kuroras
tyrinėja
ir
viceprez.
paskiri individai ar jų gi*usaloje apvirto Roberto KenJis pareiškė, kad paskirų I pės ėmė siekti aiškintis tik prezidento gyvybę. FBI su nimo prez. &ixonas pakeitęs nedžio sūnaus Josepho vai Agnevv "dorovę“. Jis yra
Tą faktą ypač iškelia
liudininką parodymus ko ' savo naudai įstatymus, užrė sekė, kad tam veiksmui mo- maršrutą nuo Nevv Orleans ruojamas automobilis. Su apskųstas, kad, būdamas Committee for the Defense
mentuoti čia neįmanoma, kimu ir fizine jėga neleido ' SFS1? buvę.s P?Ilclnlnkas. ku- aerodromo į veteranų salę. žeistas jo brolis i»- 4 kartu Marylando gubernatoriumi, of Soviet Political Prisoners,
nes 12 savaičių užsitęsusia- kitiems reikšti priešingos' ris’ Jau galvojęs ir apie aten- kur jjs numatytą kalbą pasa- važiavusios mergaitės. Vie ėmęs kyšius iš valdžios dar kuris New York Times ir kiprezidentini kan- kė ir sulaukė didelių ovaci- na jų sužeista labai sunkiai bų rangovų.
me Watergate skandalo aiš nuomonės, laikydami tik sa-į tat.ą
i tuose didžiuosiuose šio kraš
ve
moralistais
ir
idealistais.
•
dl
«atą
Wallac
e, o. be to. bu- jų. Dabar dar aiškinama, ar ir dar suparalyžuota. Išliko
kinime prieštaraujančiai liu
to laikraščiuose talpinamuos
Agnew
viešai
pareiškė,
dijo net 35 asmenys, jų pa Tada juos garbino ir spauda, j vo išsišokęs ir prez. Nixono to pasikėsinimo planavime sveiki tik pats vairuotojas ir
skelbimuos reikalauja pakad visi kaltinimai yra "pra j leisti politinius kalinius Soi susitikimo su Kanados min. nėra įvelta ir daugiau asme- viena mergaitė.
rodymų užrašų susidarė
Kalbos pabaigoi'e piez.jp^
rucjeau metu.
keiktas melas“. Jis esąs pa į vietų S-goje ir satelitiniuose
m. T
Trudeau
metu.
nų, o gal ir kokia organiza7,500 puslapių, o tai yra apie
Nixonas kvietė po 12 savai-i Pasikėsinimo reikalui bu- cija.
2 milionai žodžių. Tiesos iš- čių Watergate televiziiosj
Joseph Kennedv, 20 m. siruošęs bendradarbiauti su 1, kraštuose.
lukštenimas esąs senato ko
^13 amž., byla buvo sprendžia prokuroru ir pateikti jam vi I
programos pagaliau grįžti,
Tarp šio komiteto reika
3C
miteto ir teismo dalykas, o
ma praeitą pirmadienį. Į sus savo finansų dokumen
prie svarbių valstybinių pro-;
laujamų paleisti kalinių mi
kalbėsiąs tik tai, kas jį patį blemų, liečiančių Europos’
teismą jį atlydėjo ir senato tus.
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2
SAVAITES
nimi ir šie lietuviai: A. Ka
liečia.
rius Edvardas Kennedv.
Jis dar kovoja
ir šio krašto saugumą ar tai-!
Sakoma, jaigu Agnevv ir činskas, V. Kaladė, J. PraNEGAVOTE KELEIVIO
Televizijos transliuotame kos įgyvendinimą Pietryčių'
Už tokį nusikaltimą įsta 1 būtų rastas nekaltas, toks i puolėnaitis, -T. Maci jauskas.
su mirtimi
Azijoje,
ir
remti
vyriausy-|
D
.
savo žodyje prez. Nixonas bes pastangas sukurti Ame-i P"į«»»»J»«>*numeryje
tymai numato bausmę iki 2 įtarimų aiškinimas jau bus K. Grinkevičius. V. Zmuida,
juodas šešėlis, dėl kurio jis
Liepos 31 d. nusileisda
pakartotinai pareiškė, kad l ikai šviesesnę ateitį.
___ V. Urbonavičių! Pri,ne,eme.kad del a‘ost°89 mas į Bostono aerodromą metų kalėjimo ir dar pinigi negalės kandidatuoti į pre iI R. Baužvs.
tė
ir
R.
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Watergate nusikaltime jis
nę baudą. Bet tasai Josephas
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zidentus.
1 nuteisti už dalyvavimą Kaunei tiesioginiai, nei netiesio ti. ši prez. Nixono kalba su-: 'r 14 d'“»'"»> >>et; matyti, užkliuvo už krantinės Deltos tebuvo nubaustas tik 100 do
lėktuvas
ir
sudužo.
Žuvo
88
j no demonstracijose po Kaginiai nedalyvavęs, apie
lerių ir teisėjo "tėvišku pa
silaukė
labai
skirtingo
vertiA prwl?.',?\.?e vul P?’!*" asmenys. Gyvas išliko tiktai
į lantos susideginimo, o taip
Baltųjų Rūmų tarėjų ir kitų nimo. Daugelis respubliko-: b'7, tod.el.1.,“ka,f *,r ‘elef°barimu“...
I
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hounard,
bet
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pat Simas Kudirka. Minimas
aukštu pareigūnų jame da nų ją palaikė labai teigiamu ?" klau.*lneJa’ kodel ne8avo
JAV
nuo
rugpjūčio
15
d.
procentai jo kūno apdegė.
• ir į psichiatrinę ligoninę įlyvavimą ilgai nieko nežino
Altos
pirmininkus
pasisakymu, o demokratai Ia a*c,°nutraukė
Kambodijos
bom

į grūstas Donatas Butkus už
Jis dar tebekovoja su mirti
jęs, o kai tai patyręs. įsakęs
bardavimą. Laikinai karo < domėjimąsi budistu religija.
Šis numeris yra pirmas po mi. bet yra vilties, kad gali
nerado
joje
nieko
naujo.
FBI ir teisingumo organams
LF stovykloje
veiksmai tenai aprimo, bet, Į
pagyti.
tuos įvykius skrupulingai iš Prezidento pasiaiškinimu atostogų.
Amerikos Lietuvių Tary manoma, tik dėl to, kad ko į Bet čia suminėta tik maža
aiškinti, kad kaltieji būtų nepatenkintas ir Mass. res
bos pirm. dr. Kazys Bobelis munistai persigrupuoja ir į dalis kalinamų lietuvių, nes
nubausti, o nekaltieji ištei publikonas senatorius Ed.i Diplomatų kiemuose
sostinės ( vien po Kauno riaušių ju yra
Urugvajaus vyriausybė už ir vicepirm. kun. Adolfas ruošiasi naujam
sinti. Jis niekad nebandęs Brooke, o gub. Fr. Sargent,
puolimui.
Į sovietu kalėjimuose dingę
draudė 3 mėnesius pardavi Stasys rugpjūčio 11 d. daly
IVatergate nusikaltimo nu mano. kad šį kalba neišblaš-,sproginėja bombos
» * *
be žinios šimtai.
i
kė
visuomenėje
susikaupu-,
,
nėti vidaus rinkoje mėsą. vavo Lietuvių Fronto bičiu
slėpti ar pridengti ir nuteis šių įtarimų.
į Praeitą savaitę Čilės sos-i Tuo būdu norima pasinau lių stovykloje Dainavoje.
Vienintelis e y va s Ameri .1
Užsienio lietuvių dėmesį
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i ting5'e. ?Pr°£°. bombos trijų' doti aukštomis mėsos kaino
kos
penkių
Žvaigždžių
gene'
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kaltimui išaiškinti jo pada
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savaitė!
ninėje.
Jis
vadovavo
ameri
rytu žygių eilę chronologine
I Vėliau jis dalyvavo disku kiečiu kariuomenei išsike mai“ ežeruose ar upėse.
dentas
Nixonas
šiuo
svarbiu
1
streikuoja
automobilių
vai-,
Ypač. kad jiems pradžią da
tvarka.
sijose. kurių tema buvo Lie liant Normandijoje.
reikalu nepasakęs visko, kojruotojai. Streikas sukaustė:
vė labai keistomis aplinky
tuvos laisvinimo darbų koor
, • •
bėmis prigėręs ižymus okup.
Deja. jis griežtai atsisakė reikėtų ar bent būtų pakan- visą krašto gyvenimą. Vai-:
karna.
dinacija.
džios žmonės spėlioja, kad•
Lietuvos mokslininkas litua
pateikti senato komitetui ar
I Virginijos sostinės ligo
Palankiausiai prezidento prie to streiko yra prikišusi,
nistas Kazlauskas.
teismo organams savo pasi
ninę atvyko 800 svarų ligo
kalbėjimų su Baltųjų Rūmų žodis sutiktas sovietų spau savo pustus ir Amerikos
Sovietai vis dar
nis, kuriam darys operaciją
tarėjais magnetofono įrašus. doje. nes Sovietų S-ga labai į žvalgyba — ČIA
svoriui sumažinti. Pernai pa Saugumo taryba
Tai daiyti jo negali privers suinteresuota, kad prez. Nix-(
tebeteisia
naši operacija buvo pada
ti nei senatas, nei teismas, onas išsilaikytų savo po$te\Vakaruose dega
[spėjo Izraelį
Minske karo teismas nu ryta 333 vyrui. Jam nuskus
nes. šiom? institucijoms nu ir būtų patvirtintos visos sui
JT Saugumo taryba vien
teisė mirties bausme 4 vy ta 73 svarai lašiniu.
silenkiant, būtu sulaužytas sovietais sudarytos sutartys.! miškai
•
•
•
balsiai
pasmerkė Izraelį už
rus: Osipovičių, Plotnikovą,
vykdomosios valdžios nepri-i Taigi, nėra abejonės, kadį
.
arabų keleivinio lėktuvo nu
Braginecą ir Kristoforovą.
klausomumo principas.
! VVatergate skandalas dar, . Montanoje, kalilomijos.
Miami. Fla.. suimtas 7 me
Jie buvo apkaltinti, kad II tų vaikas, kuris jau spėjo kreipimą į savo aeiodromą.
Be to. prezidento darbe bus aiškinamas ilgą laiką,’ šiaurėje, Idaho. Oregone n •
pasaulinio karo metu daly apvogti 21 namus ir išnešti Už pasmerkimą balsavo ir
turįs būti išlaikytas konfi kol įkaitę politikieriai visiš/kitose valstijose dega di-,
JAV atstovas. Rezoliucija įBuvęs Argentinos diktatorius vavę vokiečių suorganizuo
dencialumas. Negali būti kai suniekins vyriausybės į džiuliai miškų plotai,
visokių daiktų $1,600 vertės.
spėja, kad. jei tokie veiks
viešai skelbiama tai, kas •vra
institucijas ar ir patys susi-1 Praeitą sekmadieni vien' Juanas Peronas vėl kandidatuo tame policijos batalfjone.
** *
>
mai pasikartos, taryba svars
kalbama privačiai, kas gali niekins. Ypač, kad jau ir Montanoje ir Kalifornijos’ ja j prezidentus. Viceprezidento kuriam vadovavo vokietis
Infliacija
auga
ir
Kanado

tysianti griežtesnes priemo
liesti ir paskirus asmenis, ir viceprezidentui Agnevv pri- šiaurėjegaisi ai apėmė apie kandidatu jis pasirinko savo Zieglingas. Tas batalijonas
nes savo rezoliucijai Įvykdy
net valstybės saugumą. To kišami kriminaliniai nusi- 110,000 akrų plotą. Juos ge- žmona Izabelę. Komedijų ne. persekiojęs civilinius žmo je. Pernai kainos pakilo 7.7
nuošimčio.
ti.
trūksta ir politiniame gyvenime. nes, o ypač gaudęs žydus.
kio privačių pokalbių slaptu- kaltimai.
sino apie 10.000 žmonių.
j
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Pasaulio LB IV seimui
renkantis
Iš seniau, regis, buvome įpratę seimu vadinti tiktai
sveri ^įžodžiu žymimą valstybės parlamentą, įstatymus
leidžiančią rinktą tautos atstovų instituciją. Tokie seimai
dojo nepriklausomos Lietuvos valstybės teisinius pagrin
dus, tokie, išsigarinę atstovų asmeniškom ambicijom ir
bajorų gaidžio narsumu, sužlugdė ir istorinę Lietuvą. Bet
išeiviskame gyvenime gal ir leistina kiek pasididinti ir
platesnio masto tautiečių susirinkimus ar suvažiavimus
taip pat vadinti seimais, nes čia ir sv. Jokūbo draugijos
pirmininkas yra prezidentas...
Taigi šiandien stovime prieš tikrai vertą rimto dėme
sio Pasaulio Lietuvių Bendruomenės IV-jį seimą, kuris
prasidės rugpiūčio 31 d. Washingtone ir kuliam seimo
vardas gal labiausiai ir pritiktų, nes tai viso pasaulio lais
vi lietuvių atstovų nepaprastas susirinkimas. Nors išei: a i; era per daug paklusni savo valdžiai, bet ką toks
a tars ar nuveiks — vis dėlto turės didesnės ar maiksmes artimesnei ar tolimesnei ateičiai.. Tad
k iau dabar mūsų spaudoje ir visuomenėje
•, iš to PLB seimo lauktina ir ko nelauk
ei reikėtų ir ko kalbėti nereikėtų. Žiir nemažas nuomonių įvai-

į.So., kad PLB seimas
t ^įsimąstyti prie PLB
jų tebestovW> ąr nenu-

1973 m. rugpiūčio 31

! Vejasi, bet vis toliau atsilieka
Į
i Ne taip seniai Sovietų! Seniau jautukui nupenėti
1 S-gos diktatorius Chruščio- i iki reikalingo svorio reikė• vas skelbė, kad netrukus So- » davo apie pustrečių metų. o
: vietų Sąjunga viskuo pra- šiandien pakanka 5 mėnei lenks Ameriką. Deja, jo į- šių.
\
i pėdinis Brežnevas buvo pri! verstas Amerikoje pirkti už
Šiandien maisto bunkemilionus dolerių kviečių, riai stovi prie betoninių kešiemet jis atvyko prašyti
pašaras ateina is pašaro
lėšų Sovietijos turtams eks-; fabriko, kur kukurūzų grūploatuoti ir amerikietiškos, d ai sutraiškomi ir sumaišo; technikos priemonių, kad • mi su nialasu. To pašaro
i galėtu savo ūkio produkciją • duodama tiek. kad gyvulys
pakelti. Tai rodo, kad, nors; Per Par3 Paaugtų 1.2 kilokomunistai ir giriasi didele į gramo.
\ v
Los Angeles Dailiųjų Menu klubo susirinkimas rugpiūčio 4 d. Vincės Jonuškaitės - Leskaitienės pažanga, bet iki šiol jie vis
Seniau karvėms veršiuotis
rezidencijoje Santa Barbara, Cal. Iš kairės į deši nę sėdi ant žemės Linkevičius, Br. Budriūnas. labiau atsilieka nuo kapitanebuvo leidžiama nuo anks
švaistięaė, V. Leskaitienė, Gasparonienė, K. hal .šys; antroj eilėj klūpo X> S. Pautienienė. D. Rai- lietinių klastų. ypač nuo t
tyvo pavasario iki vėlyvo
lienė, M. Lembertienė. Aleks. Gustaitienė ir A. Brazdžionienė. Stovi —Gustaitienė, Alg. Gustaidalomos pažangos,
rudens, nes 3 iš 4 veršiukų
tis, J. Kubelis, Linkevičienė, D. Mackialienė. Br. Raila. kun. V. Bagdonavičius, D. Mitkienė. X- dr.
£ja duosime pavyzdžių, nudvėsdavo nuo tam tikros
Biržytė, B. Uabšienė, R. Apeikytė, G. Gudauskie nė, B. Brazdžionis, J. Cekanauskienė ir Ant. kurje rodo kodėl toks dide- musės lervos, kuri i veršiuko
Gustaitis. Susirinkimo meninei daliai vadovavo B. Budriūnas, ją atliko solistės J. Čekanauskienė lis skirtumas tarp JAV ir so kūną patekdavo per jo ne
B. Uabšienė ir sol. K. Dabšys, padainavę operetės ''Sidabrinė diena“ ištraukas ir kt.
vietinio žemės ūkio našumo. užgijusią bambą. Šiandien,
Nuotrauka Pr. Gasparonio
O tas skirtumas yra milži ėmusis griežtos kovos toms
niškas. nes kolchozininkas musėms naikinti, karvės
tepajėgia išmaitinti tik 7 as- veršiuojasi ištisus metus.
menis, o JAV žemdirbys
.
UŽSIENIO KAPITALAS i 1941 metais pajėgė išmaitin-' Seniau 200 raguočių pati 12. o šiandien net 45.
I sertl„ reik«10 3 valandų, o
VERŽIASI J JAV-BES
j
jšiandien pakanka 20 minuJAV-bėse žemės ūkv revo-1 C11J*
mi savo kapitalui pelninges- Huciją įvykdyti
padėjo1
,. TZ ...
„. . ,.
i nės dirvos, milžiniškas su- mokslas mpchanizaeiia ko-lŠiandie Kalifornijoj
konNAUJAS ŠVEDIJOS VYRIAUSYBES ĖJIMAS
I mas yra ;’vestavę užsieny. ™lu “Uuų kenkėVa/^kre- i servavimui išvesta speciali

Pasaulis aplink mus

, JAV

.................

,
.
...
.
. _ .
: Skaičiuojama, kad ta suma (Uto sistema elektrifikacija ! Parn1'doru rūšis, ir jų 90%
Olofo Palmes vadovaujama socialdemokratine šve- siekia $90 biliony. Paskuti. traš
tobujos susisiekin101 nuskinami mašinomis,
dijos vyriausybe paskelbė naujo darbo santykiams tvar-, niuoju metU; dolerio vertei p,.įemonžs į,. kt
j
kyti įstatymo projektą. Opozicijos manymu, tai yra dar ; nukritus, pastebimas kitas
į Išvesta nauja medvilnės
viena koita prieš parlamento rinkimus, kurie, be kita ko. reiškinys: vis daugiau užsiešiandien JAV žemdirbys rūšis su mažais lapais, ku
bus rugsėjo 16 d. Tokio įstatymo nenori darbdaviai, prieš , nio kapitalo plaukia į JAV. aukštos kokybės mašina gali riuose nedali veistis ilgano
jį visu balsu šaukiama, ir jeigu socialdemokratai pralai- Į
....................
suarti žemės 100 kartų dau- sis kenkėjas, mėgstąs pavėsį.
mėtų, tai jis nebūtų priimtas. Bet spėliojama, kad kaip tik
^72 m. užsieniečiai mne^u jau^jajs traukiaSalieras šiandien surenka
tas
kai
ką
gąsdinantis
projektas
gali
socialdemokratams
v
ęstavo
J
V-se
aug
caumu
Vienas darbinin- daržovių kombainais: nu
Prel. J. Balkūnas mano, kad seime "turėtų būti stip
vėl užtikrinti valdžią.
ry1"1
' ka5- rfd«lamas vSsinama.
rus politinis aspektas“.
j baltiniu metu ?80 užsienio me kombaine surenka dau. plauna. nuvalo, nuplauna ir
supakuoj'a. atlieka 40 darbi
, .
. . .
firmų turi savo įmones JAV, giau medvilnės,
negu
80
Atstovas B. Nainys seimo pagrindiniu uždavinių lai
ninkų darbą.
įstatymo projektas numato praplėsti profesinių są- kurj^ vertė siekia $15 biliodarbininkų
rankomis.
ko reikalą — "išrinkti gerą PLB valdybą, ųųrpdyti 'jai jungu ir vyriausybės teises kištis įmonėse į darbininkų prit a suma. palyginus su
.............
’ Kiaulidėse Įvedus elektrą,
realias veiklos gaires ir sudaryti tai veiklai reikalingą už- ėmimo ir atleidimo reikalus ir patį įmonių tvarkymą. Jei, ja V užsieny investuotu ka.je_n,iau vlsclu^ui
kontroliuojant temperatūrą
nugarį“. Jis pasisako prieš parodų, koncertų ir balių ruo- įstatymas bus priimtas. įmonių vadovai patys vieni nebe- pitalu. nėra žymi, bet ji la- reikėdavo 14 savaičių ir 4 jr ventiliaciją, kiaulės paršimą seimo metu. nes čia reikią tik akademiškai spręsti galės darbininko nei priimti, nei atleisti. Jei įmonės va- ( bai sparčiai didėja: vis dau- kilogramų lesalo kiekvie- įuo ^^Tr rStus^^Tartu^
PLB uždavinius.
Į dovybei ir patinka kai kurie darbininkai, kad jie gabūs ‘ giau užsieniečių perka ame- nam SVOrio padidėjimo kiloDh-btinių^rašų "šiandien
? ir darbštūs, tai šitoks požiūris nebegalės pirmauti.
'1 rikiečių
įmones
ennnnHninma l?n
•
A*
- i t ar steigia
i-. • gramui. Šiandien pakanka
sunaudojama
120 kilnarnmn
Kilogramų
Vyt. Volertas savo pareiškime pažymi, kad vienas.*
........................................
„„
sunaudojama
120
Kilogramų
; naujas, štai keli pavyzdžiai. 7 savaičių ir dvigubai ma- hektarui, todėl ir derlius
papagrindinių PLB seimo uždavinių yra — "stengtis paša-'
Žinoma, darbininkai galės būti atleidžiami, bet į
žiau lesalo.
kilo 10 kartu.
linti skilimus visuomenėje, ypač dėl pakaltinimų raudo- mėnesį iš anksto reikės įspėti. Tai pats pažiausias įspėjimo ,
oenaiove D15)j'n
eity reikėtų siekti "išlaikyti dabartinį lygį po-; laikas. Jeigu darbininkas ilgiau ištarnavęs ar vyresnio
1j
' a
numu.“ O ateity
Visokie žemės ūkio tyri
bels universalines krautuves
| amžiaus, tai įspėjimo laikas turės būti ilginamas. 45 m. ir siūlo .$200 milionų.
mo institutai vykdo įvairiaulitinėje veikloje, sustiprinti kultūrinę veiklą4
.
.
! amžiaus sulaukusį darbininką galima bus atleisti tik prieš
Londono bankas Llovd už baido net aukšti amerikiečių flus bandymus, kūnų tiksišvakarėse "Naujieno- 1 6 mėnesius įspėjus (be kita ko. tai jau pats ilgiausias j $n5 n
las dar labiau pakelti proo u ..Saulius Šimoliūnas
.
. .PLB seimo
.
k
va. darbininku uždarbiai
kaių banką tLos Angeles
! duktinguma, dėi to gal nėra
se rsspausdmtame straipsnyje reiškia gana pesimistiskas j jSpėjimo laikas)
mintis ir visiškai abejoja L. Bendruomenės ir jos seimo
* mieste.
! O Havvajai išgyvena tikrą nagnndo abejoti amerikiepr jegumu nuveikti kokį konkretesnį ir reikšmingesnį dar
O jeigu darbdavys kada nors vėl samdys žmones i Į r *
japonų užpuolimą. Ten ja- čių specialistų tvirtinimu,
bą. Jis atkreipia dėmesį, kad LB per daug politikuoja, atleistųjų vietą, tai pirmiausia jis turės rinktis iš tų, ku-' į Japonijos konsorciumas ponų turistų škaičiųs per me- kad po 25 metų vienas JAV
kad yra apleistos svarbios kultūrinio gyvenimo sritys, kad riuos yra atleidęs. Jeigu tokių jau nebebūtų, tadą jis galės, (kąnįtų - pramonės Įmonių tus padvigubėjo. Pliekęs žemdirbys įsmaitms 150
susitarimas) baigia statyti 23o.000. Spėjama, kad po 5 žmonių.
religinių organizacijų statomi kultūros centrai galį būti., Ir ’njin'bi' 'ipškotis
:
plieno fabriką Auburne, N.
japonai sudarys 25% p
irctrnnin
ateityje prarasti, nes jie yra bažnytinės vyriausybės žinio
_
...
...
.
York
Į
visų
Havvajus
aplankančių
■
AUKOJO
KELEIVIUI
je, kad Bendruomenės renginiai yra trumpaamžiai, neturį
Bet kiekvienu atsknu atsitikimu dėl atleidimo ai puį turistų. Atrodo, teisus yra t
PAREMTI '
išliekamos vertės. Tai turėtų pagvildenti seimas, nors au ėmimo darbdavys turės tartis su profesinėmis sąjungomis.
Japonų ”Zipper“ bendro-' Honolulu taksistas, sakyda-!
torius ir nereiškia jam didesnio pasitikėjimo.
Atleisti bus reikalinga turėti rimto pagrindo. Pagiin-! Macone. Ga., baigė staty-Į mas, kad tai. ko japonai ne-Į JAV T,B centro valdyba—
Tokių optimistiškų ir mažiau džiaugsmingu bei vil du nebus laikomas bet koks eilinis nusižengimas ar dar- j į j specialių užraktų fabriką, pasiekė bombomis Perl Har- Į $50.
i Kad fabrikas atrodytų japo- bore. dabar jie pasieks pinitingų pareiškimų šiandien galime pasiskaityti ir išgirsti bininko sunkiai nugyvenama laikysena.
Po $10: M. Manomaitis,
| niekesnis, aikštėje prieš fab- gų maišų pagalba.
gana daug. Visi tie šviesūs lūkesčiai ar būkštavimai dar
So.
Boston, Mass.. V. Karo
Didžiosios įmonės ir kituose 'kraštuose turi priimti1 riką pasodinta 2,000 japo-'
labiau išryškės tik po seimo. Tuo tarpu, net nežinant bū
tam tikrą procentą invalidų. Švedai taip pat numato įsta- į niškų vyšnių.
{ Japonai į Havvajų jmones sas, Chicago, III., Monika
simų pranešimų, paklausimų bei diskusijų turinio, jau vien
' yra sudėję $250 mil. Juos la- Lembertienė, Santa Monica,
’š kai kurių numatytų paskaitų ir simpoziumų temų gali- tyme atsižvelgti ir į senus ir į invalidus, kuriems sunku
Japonas Katano perka; blausiai domina viešbučiai. Calif.
r .a n jausti, kad PLB gerokai linksta į politinę veiklą. gauti darbo.
: Manhatten, N.Y., Morrey; Jiems jau priklauso 11 vieš1
pebūtų minusas, jeigu prieš tai būtų atlikti ar suL. Baranauskienė, So.
. _
, , ,. „
.
. . .
x
viešbuti. Kitas japonas New; bučiu, 2 golfo laukai ir 5,000
Vietinėms
darbo
biržoms
ir
centrinei
numatoma
suyorke
į,.^
so
j
os
;
akru
skirtų
statybai,
Boston, Mass. — $3.
rozantiški kultūriniai darbai, kuriems PLB
teikti
teisę
reikalauti,
kad
įmones
vykdytų
jų
instrukcijas,
Į
padaŽŲ
fabriką,
į
kuri
suki
De ja, to kolkas dar nematome.
o jeigu ne — lauks bausmė. Jeigu su įmonės profesine • šo
milionus.
Visiems aukotojams taria
Užsienio kapitalo plauki
; • o išvakarėse drįstame pabrėžti, kad sąjunga bus nesiskaitoma, o taip pat su darbo birža, tai j
mas į JAV gali padidinti me nuoširdų ačiū.
•ni;-ų išeiviškosios valdžios organų toks neklusnus darbdavys galės būti ne tik baudžiamas —! Vokiečiai stato Loewen- • e’ksportą, sumažinti užsieny’
iek’aravimai“ dar nėra jokia jis gali būti verčiamas darbininkus ne pats samdyti, bet;^rau alaus daryklą, o švedai 1 esančių dolerių kiekį ir tuo1 LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
. au nuo nepriklausomybės imti juos vien tokius, kokius valdinė darbo birža pasiūlys.! sa\° imone> kuri°Je bus su< būdu Pasidėti prie dolleno
Turime Lietuvos žemėla*
I renkamos jų automobilio j krizės sumažinimo, gali pa- □iv — už 50 centų, už $2.50
"u vienybės reikalinguDarbdavių atstovai sako, kad pagal tą įstatymą įmo-; °^vo dalys. Užsieniečių ne- kelti jo vertę
' sulankstomas)
b'.-kpmės, kad net kud•a
c s šventumą, o patys nu- nių vadovai nebeturės jokios kontrolės — jie nebebus dar
. cih. v dvasią, o tik sau glemžiam bininkų viršininkai. Perdaug būsią biurokratijos darbi^isvės kovą ligi laimė'jimo, o joje ninku priėmimo ir atleidimo klausimu. Mažosios įmonės'nj invaHdu jr visokiu tjn^ni 0 gamintojų uždavi„ys
Geri žodynai
• ^^lyvauti. O dar blogiau, kai kartais skaudžiausiai pasiusiančios ypač jei pasitaikytų neteigamjnti; be, ne a])ie darbininkus ant pilįtų vaigščioti,
..u-,o nors aukseiausio sosto "padeklaruojame“ perma singai atleisti darbininkų ir dėl to ne tik pabaudas mokėti, | nors j je ir netinkami būtų
Anglų * lietuvių kalbų žo>
tomą nesąmonę...
bet dar ir po teismus tampytis, jei darbininkas keltų iešJ
....... .
...
dvn*č V. Baravyko. 590 pal.
kaip vyriausybe, matyt, ir tikisi. įstatymo projektas
. 30,000 žodžių kaina $6.
Todėl susirenkančiam PLB seimui mes linkime ko kinį. Įstatymu numatoma mokėti darbininkui pilną atlygi-1
mažiau "deklaruoti“ — skambiais žodžiais pritarti, užgirti į nimą, kol teismas išspręs klausimą, tais atvejais, kai jis £ab JaĮ padėti laimėti rinkimus. Darbininkams įstatymu Į ... ..n<riu kalbu ioar padėkoti. — o ko daugiau numatyti skubiai atliktinų pašalinamas iš darbo įmonės vadovybės nutarimu. Tai' ba^ užtikrinamas ko didžiausias ^augumas, ne tik tiems .
,e
Karsavikultūrinių darbų ir atitinkamus organus įpareigoti juos irgi, sako, sudarytų nepakeliamas išlaidas mažesnėms * pajėgiamiems ir darbingiausiems. bet net ir sunkiai pa-i
glapoberskis. apie
planingai pradėti ir terminuotai užbaigti. Tai daug svar- įmonėms. Be to, siūlomasis įstatymas esanti pastanga už- j Sėjamiems vaiksteivoms ir daliai invalidų. L z tokį įs>ta- 27 ooq žodžių, 511 psl., kal
biau. negu pasakyti, kad tokie ar kitokie uždaviniai yra dėti pramonei didesnę valstybės kontrolę ir įmones iš da-1
greičiausia, balduos- nemaža dai iminkų.
__ $5.00.
reikalingi įvykdyti, ką visi ir be seimo žinome.
lies paversti labdarybės įstaigomis — privalyti į jas se- j
S. Baltaragia
I
t

. vsiv.
vyt. Vaitiekūnas spaudos atstovui
pareiškė, kad pagrindinis šio seimo ųždąvipys esąs —
"įvertinti šio meto visos mūsų išeivijos tautinį potenpįalą
ir jos tautinio reiškimosi rezultatus; pademonstruoti išei
vijos tautinį vieningumą; deklaruoti išeiyijąį orįęntąęįjos
gaires okupuotos Lietuvos atžvilgių.“
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas

VAS flVONOi

tvių mėgiamas. O ir diena
pasitaikė labai graži.

Vėl nuskendo jaunas

y

I

lietuvis

go, III. 60629).

KAS NIHO rcVBHA,

ro SIEKAS SBPUK1A.

mas Jasaitis, atspaudas iš
Žemaičiai neužleis ptieL.K.M. Akademijos suvažia- šoms nė vienos pėdos tėvų
vimo darbų VII tomo, 12 žemės.

viršeliais $2.50. kietais —
$3.00. Išleido Lietuvių Yeteranų Sąjunga Rame ė (6918
So. Mapleuood Avė., (’hica-

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
,

Puslapis treciu.

i

puslapių.

Kunigaikštis Kęstutis

* * *

į

Libijoje (Afrikoj) senes.

Broliai latviai čia
Rugpiūčio 5 d.
Maine
valstijoje nuskendo 14 metų - Pu,’^4 >odybą, kuria

Įsigijo
Hipotermijos fiziologiniai
.......................
...
Moterys
ir liepadariniai ir jos pritaikymas Q ku<j
amžiaus Gintaras Siemaška.' ‘“Y,1?1 Sah Panaudot.. Ji
medicinoje, parašė dr. Do-gia vyrai?
Jis palaidotas rugpiūčio 8 d. Plaušo patiems latviams,
Cypress Hills kapinėse, gre- 0 ne amų
alrlų vyskupams,
vyskupams. is
Is jų
galėtume
ir
mes
pasimokyti.
ta savo tėvo Algimanto SieTada savo sunkiai uždirb
maškos, kuris mirė vėžiu šių
tais centais nestatvtume Hartfordo universiteto muzikos mokyklos profesorius Vytautas
metų sausio mėn.
brangių pastatų svetimie Marijošius už nuopelnus mokymo srityje ir ui darbą visuomenei
Pasisekusi radijo gegužinė siems.
, yra paskelbtas Amerikos 1973 metu Įžymiuoju mokytoju (out• « •

nia m kaip IS metų vagiui
turi bent tualetą, nukertama dešinė ranka, o

?ink,uotl> apįplėiira# _

tu§tybę pri(len.

kairė koja.

, standing educator). Nuotraukoje — dešinėje Hartfordo universi

Rugpiūčio 5 d. Latvių so
šermeninėje teto rektorius, kairėje garsusis čelistas M. Rostropovičius, kudyboje "Priedaine“ buvo dr. perŠalinskienės
lietuviu šermenis renka- r’alH oniversitetas pernai suteikė muzikos garbės daktaro laipsni,
Jokūbo Stuko vadovauja mos aukos pranciškonų sta-, viduryje — prof. V. Marijošius skaito garbės daktaro diplomo
mos Atsiminimų radijo va- ,
__
. .
landos gegužinė. Ji sutraukė ‘yb.oms- Butu. ?,era’ Jel ,Ma: į
didžiulę minią dalyviu, nes
.nepamirštų parinkti I

i

dr. J. Stukas yra labai tole-j auk« ,r Lietuvai lalsvlntl
rantingas žmogus, visų lietu-1

J. Klovas

i kurie turi jo fotografiją,
Į teiktis man ja laikinai paMirė
J.
Olšauskas
■ skolinti reprodukcijai mano
WORCESTERIO NAUJIENOS
! spausdinti atiduotoje kny-}
j Rugpiučio 12 d. mirė Ams- gOje — raporte apie 1941 m. i
Sūnus nušovė tėvą, padegė janti. Jis turėsiąs vykti ligo- terdamo lietuvių parapijos _ birželio 23 d. sukilimą, kad
ninėn sveikatos patikrinti. vargonininkas ir dramos ak- , tokiu a. a. A. Morkūno iam
namus ir pats nusišovė
• • a
torius Juozas Olšauskas, gi- žinimu pagerbčiau ne tik jį,
Tokia tragedija Įvyko lieI kunigus Įšventinti trys męs 1893 m. rugsėjo 23 d. bet ir jo draugus, žuvusius Į
.
.
anoie pažymėtinos istorinės
poss 26 d. North Oxforde Worcestery gimę ir augę lietuviai
:
J.
Ridikas,
Juozas
•
Velionis,
atvykęs
į
Amenprik-mės kovoje už Lietuva •
(netoli Worcesterio) lietu
Mano adresas
vių ūkininkų šeimoje. 51 me-, Jurgelionis ir Edvardas Le- ką 1924 m., kartu su A. Vanagaičiu
ir
V.
Dikiniu
sudatų Pranas Lukas nušovė sa- įtukas
■ rė Dzimdzi-Drimdzi teatro
J. Krasinskas
2043 36th Stret. SE,
vo tėvą Joną. 90 m. amžiaus, <
grupę,
kuri
apvažinėjo
JAV
j
padegė namus ir tvartus ir!
Sunegalavo J. Krasinskas lietuviškas kolonijas, vaidin-f Washington. DC, 20020
pats nusišovė. Viskas su d e-'
1 dama ir dainuodama. Gru-j
K. Škirpa
gė, liko tik šunelis ir katine- i
Liepos mėnesio gale mūsų pei išsiskirsčius, velionis ’
lis.
korespondentą Juozą Kra-, vargonininkavo New Britai-'
sinską ištiko širdies smūgis.1 ne. Ckvelande ir Ansterda- LITERATŪROS PREMIJA
Lukų kaimynas sako, kadi jjs
ligoninės jau grižo ir me.
EDVARDUI CINZUI
tas jaunasis Lukas paskuti sveiksta namie.
niuoju metu buvęs labai su
J. Olšauskas yra baigęs
Rašytojų Draugisimąstęs.
Linkime jam greičiau at- Lietuvoje rež. 'A. Sutkaus' j. Lietuvių
j
komisija, sudaryta
gauti jėgas, nes skaitytojai dramos studija, ir, prieš atJ. L
Daug vestuvių
laukia jo žinių iš Worceste- j vykdamas
Amerikon, darba- | k?s \ NLhun0°’ 1*S,‘i,kOn
fSO
rio gyvenimo?
vosi Lietuvos teatruose.
'etOnay!
gyvenimo.
Birželio ir liepos mėne
Arvydo Barzduko ir narių
siais sukurta daug mišrių
Jurgio
Blekaičio, Juozo
Šiemet sukako 60 metų.
'šeimų ir viena grynai lietu kai J. Krasinskas atvyko i VĖL PRAŠAU TALKOS Laučkos ir Antano Vaičiu
viška — Teresės Čiginskai- šią šąli. Dabar jis 78 metų j
laičio, 1973 m. rugpiūčio 3
Stambioms rusų raudonoposėdyje Lietuvių Rašyto-!
tės ir Kazio Adomavičiaus.
amžiaus.
Jų vestuvinis pokylis buvo
■sios armijos jėgoms, vokieDraugijos 1.72 m. ?rozl“
liepos 7 d. Maironio parke.
čiu stumiamoms iš Užnemu- "ės literatūros premiją balsų
MIRĖ A. RUKUIŽA
Svečių buvo ir iš Bostono
nio, mėginant 1941 m. prasi- dauguma paskyrė Eduardui
bei tolimesnių vietovių.
Rugpiūčio 4 d. Berwyne,' veržti per Kauną i šiaurės Cinzui uz knygą Brolio MyJiems linkiu gražaus
Antanas Rukuiža,
Rukuiža. ( rvtn«
cn-ėsė pa
nu_ kolo gatve .
111 III.,.. mirė
mirė Antanas
rytus, šiam
šiam miestui
miestui grėsė
laimingo gyvenimo.
gimęs 18Į7 m. Šėtos valsčių-' vojus virsti karo griuvėsiais,
1000 dol. premija bus £.
J- F je- Velionis baigė Panevėžio! o jo sukilėliams — būti su- teikta Pasaulio Lietuvių
Mirė
realinę gimnaziją ir Petra-|žvėrėjusią raudonormiečių BendnK)menėsseime
pilio miškų institutą.
išžudytiems.
Per tuos du mėnerius mi
shingtone rugsėjo 2 d. Prerė: buvęs žymus verslinin
kas ir lietuviškų reikalų rė
mėjas Jonas Kiela. palikes
žmoną Vincentiną, Lietuvo
je tarnavęs policijoje Felik
sas Krasnauskas, Bronius
Purvinskas. Mikalina Bielanienė, Jozefina Nesteravičiūtė. Jonas Platukis, Dalia
Aliukienė.
Vincas Sonda.
Edvardas Jakubauskas, Jo
nas Adamonis, Jonas Graičiūnas, buvęs kelerius me
tus SLA vicepirm., Juozas
Pumperis. A^ota Kasdienė
ir Gertrūda Aliukienė.

Pavogė 100 kiaulių

Sugrjžęs Į nepriklausomą!

Gerai

nujausdama

toki mijos mecenatas

Lietuvą, A. Rukuiža dirbo i pavojų, Kauno LAF vadovy
miškų tarnyboje, vėliau dės- j bė suskubo nurodyti ats. leitė Dotnuvos miškininku mo tenantui Antanui Morkūnui
kykloje. Žemės ūkio akade (studentui technikui) su bū
mijoje, buvo miškų depar reliu LAF kovos vyrų-sukitamento direktorius, daug lėlių ginklų ugnimi sukliudy
rašė miškų ir kitais reikalais ti pontonų statymą per Ne
spaudoje, Lietuvai atstova muną A. Panemunėje ir ne
vo tarptautiniame miškinin- leisti priešo jėgoms keltis
kvstės komitete, priklausė ir per upę.
aktyviai veikė Įvairiose or
To pasėkoje buvo ten išsi
ganizacijose.
vysčiusios sunkios kautynės,
Lietuvių miškininkų šei kuriose rusai buvo pavarto
ma neteko garbingo nario. ję net stiprią artilerijos ug
nį.
LONG BEACH. CAL.

Liepos 12 d. vagys pavo
Pagerbė J. Mati jošait;
gė Rutlando mie stelio ūki
ninko 100 kiaulių. Kai rašau
Liepos 2 d. sukako 75 m.
šiuos žodžius, vagys dar ne Long Beach Lietuvių klubo
buvo sugauti. Ir kur tu tas vicepirm. Juozui Matijošaikiaules berasi ir atpažinsi, čiui. pavyzdingam neprikai jos erai jau pavirto rūky klausomos Lietuvos savivaltomis dešromis!
dybininkui.

Įvairios žinios

AMSTERDAM, N.Y.

į

Fondas. Laureatas
Belgijoje.

Lietuvių

themurderousliaiveninosaboartl
lecunervigHBfitoimg

by Algis Rukšėnas
Tai išsamiausia ir vaizdžiusiai anglu ka Iba parašyta knyga apie Simo Kudirkos

tragediją. Tai jokiu rudžiu nesugraužia mas paminklas Simo Kudirkos heroiz

mui ir jį išdavusiu JAV admirolu, kapi tonu ir kitu biurokratu gėdai įamžinti.
Geriausia dovana kitataučiui. Jos kaina $8.95, bet Keleivio administracijoje ją

galite gauti už $8.00. Mass. valstijos gy ventojai dar primoka 24 et. mokesčio.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS SI VAŽIAVIMAS
BOSTONE

gyvena

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
Vardai ir veidai mūsų kul
tūros istorijoje (Nuo Mažvy

do iki Skvirecko), parašė j
Stasvs Yla, 345 psl., kaina •
$6, išleido Lietuviškos kny-j
gos klubas (4545 W. 63rd
St., Chicago, III.)
Karnavalo aikštėje,

11 no

i

metai, ją pačią dokumentą
šviesoje, paraše P. Gudelis,
Įvadas prof. dr. Z. Ivinskio,
160 psl., kaina minkštais

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOT . '
L. K. M Akndemi’a b»vo
tuvius mokslininkus kūrvbiniaro
kelti tautoje mokslini Ivri ir ne !v
v<> įsteigtu Kauno biblioteka, no
Suvažiavimu Darbai bei kiti rn-'k

iu Fondas. k”vią nadėio daugeliui .

Bolševikų valdžios atvira- ,

dimas Lietuvoje 1918-1919

š. m. rugpiūčio 31 ir rugsėjo 1 ir 2 dienomis Boston College patalpose
(McQuinn Hali. prie Beacon St.) įvyksta. L. K. M. Akademijos IA-tasis
suvažiavimas, kurio trijų dienų programoje bus skaitomos įvairios moks
linės paskaitos, liečiančios daugeli mokslo sričių ir naująsias žinias. \ ma
toma 10 ivairių sekcijų, ir kiek vienoje bib skaitoma 2-4 pakapos bei
pranešimai.
Visa tai vvksta pirma karta N ,
’ oje, b-••
, \linkės lietuviams bus nepakartom ' t ' .
/.mokslo sričių. I Akademijos suvaži? i
' Pilna suvažiavimo programa bus n .

talik’i Eederaciios gavus nemaža n

velių. parašė Juozas Švais
tas, 284 psl., kaina minkš
tais viršeliais $5, kietais —
85.75. Išleido Nidos knygų
klubas (2 Ladbroke Gardens. London. YV II 2PTJ, Gr.
Britain).

Tačiau susilaukus pastip
rinimų iš LAF vadovybės
pusės ir vietinių (Šančių)
sukilėlių ryžtingos talkos, ta
desperatiška kova buvo lai
mėta: rusai buvo priversti
Povilas Mileris, biografi
susilaikyti nuo frontalinio
jos
bruožai, parašė M. Gu
puolimo ir trauktis Į šiaurės
delis, 232 psl., kaina $3. Chi
i-ytus Kauną aplenkiant.
cagos Lietuvių Literatūros
Toje didvyriškoje sukilė d-jos leidinys (1739 So. Hallių kovoje prieš keleriopai sted St., Chicago, III, 60608) i

Ta proga liepos 14 d. jam
buvo surengtas gražus poky
Mano giminaitis kun. Pra
lis.
gausesnes priešo jėgas krito
nas Geisčiūnas rašo, kad
apie
100 sukilėlių,
daugiau------------------------------o___
gamta Putnamo seselių Ne
I šia kovai neprityrusių jau-;
ringos jaunimo
stovykloje
Kitu. Mokyti - vi.i mėf-i l'ūoHų j'J tarpe ir pats AnVermonte, kur jis pakvies
• 1 tanas Morkūnas.
tas kapelionu, yra labai gra- štame, bet »ave pamokyti —
ži, bet jo sveikata negerė-1 tik retai susipranta.
Nuolankiai prašau visus,

TliBtnjttiabout

pagilinti studiins s’-otur.
7,. R AT Ą T.-aUnyniio atciVūmoi fyorv
Jeirt^ia T
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ye

tini,,c* iv ViT",,** naokclr,
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VTpfra^ti
10*70 m

flv Ir,,n
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T*
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T nv*’nc*T'ir, vnc*!on*rr.-— <

in io inSnmio.
; tnin*r>n
kasmetinės propii jos: viena — už mokslo
darbą, antro’i — už žurnalistika.
L. K. M. AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO BANKETAS

Suvažiavimo užbaigimui sekmadienį, rugsėjo 2 d.. 6:30 vai. vak. So.
Bostono Lietuviu Piliečių draugijos III-jo aukšto šulėje rengiamas banke
tas. Tai bus iškilmingos vaišės su programa, šis banketas sudarys progą
susitikti ir arčiau susipažinti su svečiais mokslininkais, kurie gyvena JAV
ir kituose kraštuose. Nuoširdžiai kviečiame visus bankete dalyvauti. Gau
siu dalyvavimu parodysime lietuviams mokslininkams iu darbu bei pa
stangų įvertinimą ir kartu paremsime L. K. M. Akademiios darbus.
V ietas ir stalus prašome rezervuoti ne vėliau rugpiūčio 27 d., nes prie
įėjimo bilietai nebus parduodami. Bilieto kaina $10.00 asmeniui.

Bilietų ir rezervacijų reikalais kreiptis:

L Bronius Paliulis. 5 Pleastmt St.. Dorchester. Mass. 02125. tek 282-6827
2. Pranė Kaladienė, 663 E. 7th St., So. Boston. Mass. 02127, tel. 268-1154
3. Irena Eivienė 139 Bellevue Avė., Brockton, Mass. 02402, tel. 583-6492
4. Liet. Enciklopedija, 395 W. Broadvvay. So. Boston. Mass.. tel.268-7730

L. K. M. Akademijos Naujosios Anglijos židinys

Nr. 32.1973 m. rugpiūčio 21

RislBpis ketvirtas

vavo Onas Ivaškienės šokė
jų sambūrio studentų grupė.
. pašokusi Gyvatarą ir Suk,
J suk rateli, o Kolumbijos tauT. .
....
i i .
, • ,
x
i !tiniu šokiu sambūris, Josės
Kai valdžios sluoksmuo- mena, kaip kartą Metropole Bedįya va(iovaujamas, —
se iškyla taip vadinamas viešbuty Lloyd George i pri-Į kolumbietiškus šokius.
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
,
....
x-x ••
ii
x-- se!kso skandalas, tai sakoma, vatiškus pietus pakvietė ir
Malonūs radijo progra
Dabar opozicijoje esanti Bntanijos uaibo partija ka(] tai yra šių dienų „žemos keletą prostitučių. Paklausmos bičiuliai — šeimininkė
ruošia naują savo pi ogi amą, ..unoje bus nvmatvta, ko ji (jorovės“ jr "supuvusios mo- tas, ar jis nebijąs, kad reika- Monika Plevokienė, šeimi
Suimtas dr. 1. Rudaitis
sieks. kai ateis į valdžią. Kol kas ta programa tebėra tik palės“ reiškinys. Seniau, gir- las galis išeiti viešumon. L. ninkas Mykolas BiehneviNuo siufc metu£ vasario 28 projektas, kurį svarsto valdyba. Galutinai paruostą tą di, taip niekad nebūdavo. George atsakė: „Broleli, jei- čius, vartų tvarkytoja Irena
Kažin? Juk prostitucija lai- gu visa tai. ką aš šitame Willianįson su padėjėjais
d. Vilniuje kalinamas dr. projektą turės svarstyti ir priimti suvažiavimas.
koma seniausia profesija pa- viešbuty per 40 metų pada- rūpinosi, kad pikniką.' būtų
Izidorius Rudaitis, 63 m.
Partijos
kairiojo
sparno
atstovai
valdyboje
pasiūlė
šaulyje...
ręs, išeitu viešumon, tai aš sėkmingas.
amžiaus.
vieną punktą, kuris susilaukė visokių komentarų spaudo- j Rašytojas ir buvęs anglų seniai būčiau pabaigęs reiGražuolės ir geriausių šo
Jis kaltinamas dėl antiso- je ir tam tikrų nesutarimų partijoje. Kairieji tvirtina, kad Į parlamento narys H. Mont- kalus su politika“,
kėju rinkėjai buvo: Ona Ivietinės veiklos.
darbo partija nėra socialistinė, kad ji valdžioje tvarkosi: gomery Hyde „The ObserNe visi vyriausybės narių vaškienė. Laima Kontautie
visokiais kompromisais, dėl to jai reikia radikalios sočia- ! ver“ (gegužės 27) laikrašty nuotykiai pasibaigdavo lai- nė (1951 m. buvusi gražuo
lė), Juozas Kasperas. Henri
Kam naudojamos Vilniaus
kas Čepas ir Povilas Jan
bažnyčios
čauskas.
iki vidurio 19 a.) D. Britani- ■ kentėdavo homoseksualistų,
Mes nuoširdžiai dėkojame
. j „Literatūra ir Menas“ liejos
vyriausybės
nariai
buvo
nes
šioji
ištvirkimo
rūšis
ajiems
ir visiems pikniko da
Decinysis partijos spainas ,o jame yra ir partijos va
; į pos 28 d. laidoje išspausdinnuo
metu
buvo
laikoma
dilyviams. paskvrusiem< dova
Vvnsonas, ginčija iokį nusistatę mą. oas.o, aisiumsią: nei kiek ne dorovingesni,
■; tas pasikalbėjimas su Kul- das
jaisuotojus, jie įssigąs, palaikys tai revoliucija, artėjimu ' neS'u šiandien. Pvz., tuo lai- dėlių nusikaltimu. Jau minė- nas biznieriam^, nikniką
! tūros ministerijos Muziejų ir „
t Jku Mavfair rajone šveicaru! ta. kad šantažo dėka nusizu- skelbusiems laikraš č i a ms.
; kultūros paminklų apsaugos • ,
,
. .
1
kilmes prostitute (call giri) i de Castlereagh (markizas dovanojusiems valgių —Ma
I Harriette Wilson laikė mo-Į Londonderry). Už homosek; valdybos viršininku Jonu linkimų nelaimėsime.
rijai ir Jurgiui Ju: ė nams,
Glemža. Iš jo sužinome, kam
....
....... ........
.
, iderniškus prostitucijos na-i sualizma buvo nubausti par- Liudui Bichn eviei ii ir Albi
Projekto salininkai ir rėmėjai ) tą baimę ir nurodo, i muf,
bl.;ty įabinet0| lament0 nariai Cobai, ‘ sir
dabar naudojamos kai ku
nai Šoltanienei, tai]) pat vi
rios Vilniaus kataliku baž- ■taip i buižuazmį, o ne socialistinį partijos poouap Jie , aal.jaį būdavo gana dažni Paul Latham ir. palyginti ne- siems už pinigines dovanas
Pianistas Gvtis Trinkūnas
i nycios.
turi uar ir stipresnių argumentų. Jiems primetama, kad jjankytojai. Jų tarpe garsusis; seniai (1958 m.), viceminis- ar kuo nors kitu prisidėiuneišvardijamos tos firmos, kurios bus nacionalizuotos, ar į lordas Castlereagh, 10 metų! teris lan Harvev. Lordas sioms nrie pikniko pa įseki
Katedra paversta paveiks kacl toks didelis skaičius jų numatomas. Jie atsako, kad išbuvęs užs. reikalu ministe-1 Harcourt, apkaltintas homome. Nuoši’ džur rtas lietu
lų galerija ir koncertų sale. štai Siater Walker firma per kurį laiką viena pati jau' riu ir 1822 m. jo skandalams Į sdksualizmu, nusižudė, o lorNuskendo G. Trinkūnas
viškas ačiū visiems.
I
perėmė
savo
žinion
net
29
kitas
firmas,
vadinas,
žymiaii
susikomplikavus
baigusiu
:
das
Beauchamp
spėjo
persi----j
’• Šv. Kazimiero bažnyčia
Valentina
Steponas
Rugpiucio
.,
b - į dabar „mokslinės minties daugiau, negu darbiečiai norėtų nacionalizuoti.. O kurias ' gyvenimą savižudybe. Har-j kelti į Nevv Yorką.
Minkai
dydamas 2al.uos.uose eze-, šventovė<<
pirmąsias nacionalizuoti, tai reikėsią pasvarstyti, kai ateis riettes klientai buvo ir vėNet griežtais . karalienės!
ruošė (prie Vilniaus), nu
laikas. Pirmiausia teksią susitvarkyti su tokiais didžiai-!Eau išgarsėję ministeriai pii- Viktorijos laikais neapsieiTrinskendo pianistą Gvtis
v
Šv. Jono bažnyčia dabar siais koncernais, kmie savo kapitalo jėgą panaudoja po-! mminka.-kumgaikste Wel- ta be sekso nuotykiu. Dėl iu
kūnas, gimęs 1936 m. birže yra universiteto muziejus.
eju- , litiniams spaudimams dalyti. Pavyzdžiui, nurodoma di-,
Q
tM me(u sh.
D].]ke
na_
lio 6 d. Šiauliuose pradžios
ė’-oie i-1 dzIule amerikiečių tuma. Ji uždirbo daug milionų ir tuos
advokatas ir pa,la-! cionalistu vadas C. S. Parmokyklos mokytojo šeimoje.
Šv. Mykolo bažnyčioje
į
rengtas architektūros muzie pelnus paskubėjo perkelti į Ispaniją. Ten statomi fabrikai, mento narvs H. Brou°ham.1 nell
Velionis buvo baigęs Siau-j jug
kuriuos aptarnaus pigi darbo jėga. Britanijoje tos tirmos Savo atsiminimuose Harriet-j Iš paskutiniuju vvriausv- TRYS IR VIENA, J aninos
lių muzikos mokyklą ir Lie-j
darbininkai vis turi dėl ko streikuoti. Bet kai britų darbi- te Wilson pasakoja, kaip1 bės nartų, nusikaltusių „sek- Narūnės atiminimai apie
tuvos konservatoriją. Jis bu
vo vienas iš Įžymiausių Lie
tuvos pianistų, talkininkavo
solistams, esmingai prisidė- nus
: juk iš pelnų pastatyti. O kai pelnai investuojami ne tame, svečią — kunigaikšti ai- su prostitute. iviasKvos vies- pis., kaina $3.00.
damas prte ju sėkmės įvai-j
v v. .
krašte, kurtame jie gauti, tai reiškia, kad nebus daugiau š?**'
Paskutinysis neteko ne
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS,
riuose koncertuose. Jam a-i ^ernal-^lni^.?a^n^-^0- HU- darbų bedarbiams. Sako. visokeriopai ne į naudą kraštui
Prieš rašydama
savo
atsitikjįm
jeios.
3e
?
j
1
žmonos.
..... . ...............
............................
. g&n. Stasio Raštikio atsimikompanuojant, V.'Daunoras, matoma įrengti Dailės insti- - . . , ,
i
•
• i x k •
• i v • i
kurie
pasirodė
?
irtort
jo.'
akinimų III tomas, 616 psl., kaidu kartu pelnė laurus Mask-Huto auklėtinių akademinių
toks.tvarkymasis - nei valstybei, nei darbininkams, minimus,
Harriette
išsiuntiy
aizf
'?j
e
ir
lo
^«
Lambtono
”
~.......
—
na $15.00.
1825 m.
voje ir trečia kartą — tarp-: darbų muziejų, o Bonifratų
MES VALDYSIM PABritanijoje, be kita ko, pastaruoju metu kapitalizmas nėjo savo klientams laiškus, JLrtta-odo0 to'kia'Ti iile-IėČ*'
tautiniame konkurse Tulū-j— bus vargonų muzikos
nau- ŠAULĮ, parašė L. Dovydė
zoie (Prancūzijoj). G. Kau-• studija.
i vienu kitu atveju parodė nekokį savo veidą, tai supranta- 1„^aIa"lan.c'^J’0 jiena.
nas, I tomas 268 psl., 11 to
kaitei __ visos Sovietu Są-!
ma, kad darbiečių kairė panaudoja tokius faktus savo poarų. kad jų vaidai ne
mas 248 psl. Kiekvieno tomo
J. Baltm.
jungos M. Glinkos konkurse į Šv. Kotrynos bažnyčioje litikai stiprinti. Antai, dar nesibaigė byla architekto
iai1 atsakė • *
kaina $4.00.
(„Europo Lietuvis“)
įsikurs dar vienas dailės mu- Poulsono, kuris, plėsdamas savo biznį, stengėsi užmegzti
jr būkiirakeikta!“1
Maskvoje ir kitiems.
WE VVILL CONQUER
ziejaus skyrius.
Į ryšį su įtakingais žmonėmis ir juos papirkti; Kai ta byla RYjC sumįkėj0 pinigus, bet'
: THE WORLD by Liudas
Gvtis Trinkūnas akompo
1 ižkilo m.rtntfltvdinn vidaus reikalu minisfpris. nes arehi- vistiek į atsiminimus pateko.!
Dovydėnas, 217 psl., kaina
! $5.00.

Britanijos kapitalizmo
atstumiantis veidas

Politika ir seksas

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

Bostonas

JAUNYSTĖS ATSLMINIMŪSŲ PADĖKA
1 MAI, Vlado Požėlos, 335
I - V
1
O
1--- 7---- r
Jo mirtis yra didelis nuo-; Dailės muziejaus skyrių,
į
psl.. kieti viršeliai, kaina —
tuotas aukštas valdininkas, kuriam architektas pastoviai ’ Palmerston, kaip ir da-j
stolis Lietuvos muzikos me
Restauruojama ir pritai-’ mokėjo nemažas sumas. Tai atstumiantis kapitalizmo vei- baltinis lordas Lambton,; Rugpiūčio 12 d. buvo mū- $4.00.
nui.
pradėjo lankyti Harriettės sų vadovaujamo radijo 391 VYSKUPO P. BCČIO
koma muziejaus salei Skuo- das,
į namus, būdamas karo vice- metų sukakties metinis pik- į ATS-MIN1MAI, I vomas,
Literatūros ir meno premijos do liuteronų maldos namai J
Apie
tą
atstumiantį
kajitalizmo
veidą
neseniai
kaip
' ministeriu. Padaręs karjerą, j nikas.
w
; 320 psi., kaina $3.50, II toKėdainių liuteronu bažnyčia?
tik kalbėjo Britanijos ministeris Heathas, konservatorių ' jis padidino savo „mistre-į Jame „Miss Lithuania of Į
262 psl kaina $3.oO.
1973 m. Lietuvos respub- ir kt.
vyriausybės vadovas. Konservatoriai yra už kapitalizmą, i
J
tarpą pa- N-E^jta
1-1
Ja?
likinės premijos paskirtos:
1
x
••
x
i
•
1
j
-•
kliuvo
°
y
<
jžuo
1
č
ludv
Jerscv,
1
ciute
is
Dorchcstcrio,
Kle-'.io
Bielinio
H^Lnininicti,
šiais metais »•ivairiuc kultu- bet iis tarpais darosi nebepakenčiamas ir jo avnejams. i K1IU\°
eiu^v,j
.
. ,
e- na
-X • - 1, -X r
-1
• 1 X- u .. Rusiios ambasadoriaus žmo-; mentmos ir Juozo Babravi- psk. karna 6--..00.
P. širviui už poezijos rink ros paminklų remontui ir zx
O šitaip
veidą
.
• A-x
t.,- palydove
„.m-m,-, iiRAš'fil —
_ - MnAk £>x\« ai,
,
1pnes biaui-ų
, - - kapitalizmo
- , ,
T
1pasisakyti
,
f Heatha
. cp ‘ ’ na grafiene t
Lieven
ir
kitos.!l;.;„
cių duktė. Jos
i>-pksi
tine „Ilgesys—ta giesmė“. ; restauracijos darbams būsią paskatino
kita biznierių byla — Lohnro bendroves. Tos, Tuo metu jis buvo gavęs rinkta Debora šmidtaitė iš’ ATSIMINI.MAI
APIE
1 išleista anie 4 mil. rubliu.
bendrovės
direktoriai
panorėjo
pašalinti
savo
pirmininką
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
i „godžiojo lordo“ pravardę. Brocktono.
Kompozitoriui A. Bražins-į
Į
—
direktorių,
kuris
tvai
ko
visus
reikalus.
Jis
atidavė
teis•
Ir
buvo
]a
į
komas
labai
geru
’ • -----! Fitzmaurice Motor Sales lės Liūdžiuvienės, b3 psl.,
kui už kūrinį mišriam chorui Į
i
.
.
i Brocktone savininko Juozo Ccx.1 nCL • ..•••••••• . •
„Septynios baladės“ ir kan- Įn.na spręsti bylą. Ta proga ir pradėjo aiškėti, kad tas vy-j ministeriu pirmininku,
\TSIMIx\iMAI.
parašė
Juo

riausiasis. nesutardamas su kitais, buvusiam konsei vato- Į Savaime suprantama, mi Kairio dovanotą automobili
tata „Brolių milžinų šešely“. i
zas Liūdžius. 246 pusla
rių ministeriui ir dabar dar uarlamento nariui už patarėjo į nisterių „nuotykiai“ anuo laimėjo nr. 14.455. So. Bos
L. Digriui už 1971-72 me
piai. kaina
.. $3.00.
MIRĖ PIKTYBINIS
pareigas mokėjo dideles sumas ir dar kompensacijas už metu publikai nebuvo škel- ton Savings Banko dovanotą
tų koncertų programas ir
KĄ LAUMĖS LĖMĖ
patį darbą — kad jis perėjo ten pat į kitas pareigas. Jis biami. Juos žinojo tik vy $100 — nr. 12.406. JAV 'apie Salomėją Nėrį). Pet*
KOMUNISTAS
lietuviškos vargonų muzikos
kongresmano John J. Moak
pats, gaudamas apie 65 tūkst. svarų metams, gyvena riausybės ir parlamento na- ley dovanotą kelionę lėktu onė’ės Orintaitės, 234 psl.,
populiarinimą.
p
rr_ . . i Rugpiūčio 1 d. Berlyne bendrovės už arti pusę miliono pirktuose namuose. Be ki j riai. Taip. pvz.. buvo kalbavu i Nevv Yorka ir atgal — Kaina $3 00.
Aktorei
,
.ja l .naltell mirė 80m. amžiaus ^Valteris ta ko. kai kuriems tie tūkstančiai būdavo išmokami sve j ma. kad min. pirmininkas
SIAUBINGOS DIENOS,
uz sukurtus vaidmenis.
Ulbrtchtas. Rytų Vokietijos tur. kad nereikėtų mokėti pajamų mokesčio. Žinoma, tas Balfour, oficialus viengun-įnr. 1428. Ketvirtą dovaną, 1944-1950 .netu atsimini
gis. lankėsi pas grafienę We- laimėjo nr. 1120. penktą —
Už kino filmo „Herkų? komunistu vadas.
reikalas kvepia biauriu skandalu. Daug kas čia atrodo myss. o garsusis Ascjuith pa- n r. 1655, šeštą
nr. 3759. mai. parašė Juozas Kapa
Mantas“ sukūrimą: režisie-;
činskas; 273 pusi. Kaina $3.
riui statytojui M. Giedrtui, |
buvo ištikimiausias nedora, net ir tas vengimas pajamų mokesčio, kai gauna į laikė intymius santykius su septintą — nr. 5705.
įžangos dovanas laimėjo NEPRIKLAUSOMA LIE*
E. Pleškytei. Kotrynos vaid-J Stalino mokinys. Stalinas jį mos milžiniškos sumos, o eilinis pilietis iki peno turi su-) lady Venetia Stanley ir net nr? 480862. 480641. 480552. rUVĄ ATSTATANT. Ra» i
Į išdavinėjo jai pirmojo pamens atlikėjai, J. Tomaševi-' paskyrė ir Rvtų Vokietijos mokėti.
481200. 480915, 480972 ir ooio Skipičio, 440 puslapių,
cp,
•
i
•
•
....
...
,
....
kai o paslaptis.
čiui, vyriausiam operatoriui, komunistu vadu. Tose parei
Teismas baigėsi nei šiaip, nei taip. O po to susirinko i saulinio
p,.
, >
kaina ............................... $o.
, . . , .
. r .
.
1 .
•
x j- i x
Pirmojo pasauk karo me- 480943.
S. Šalteniui, scenarijaus au gose jis išbuvo iki 1971 m. akcininkai
patvirtino einamosiose pareigose tą direkto- U] buve; m'inisteriu irmi.
NEPRIKLAUSOMA LIE
Pensininkų polkos varžy
toriui, A. Šurnai. Manto
TUVA.
R. Skipičio atsimi
Jis yra ii’ vadinamos Gė nų, kuris buvo norėta pašalinti, kiti direktoriai turėjo į ninku Lloyd George sakvda. bas laimėjo Eva Mullane su
vaidmens atlikėjui.
dos sienos, kuri skiria Rytų pasitraukti. Biznis! Akcininkai nori pelno, o tas apginta-.' vo: "Meilės reikalai vra i Juozu Valicku, Mamės ir pa- nimu Ii tomas. 476 psl., kai
rius turi ypač gerų ryšių Afrikoje, kur bendro- tvarkoj, jeigu tik negaišti Pės P°^°s—Stase Vaičienė na $7.09.
Už monumento „Tarybi-f Berlyną, sumanvlojas. Jis sis direktorius
Nuo krivūlės iki raketos,
nei armijai išvaduotojai“ su
_ vė dauigausia
šia bizniauja.
laiko...“ Ir jis negaišdavo. 1su Valteriu Rupšiu, jaunimo
be
jokiu
svyravimų
pritarė
Vilija Eikinaitė >u J Lietuvos paštininkų atsimikūrimą—skulptoriui B. v‘"’į Brežnevui pulti čekoslova-l
daug kartu sumokėdamas polkos
niauskui. vitražistui K. Mor-I
,ada jau ir Heathas neišlaikė ir pasi
dideles pinigu sumas nutil- A1£lu Valančiumi, valso _hįmai. redagavo Antanas
kūnui ir architektui V. Gab-' j
kal SJOS va(las
kapitalizmo veidu. Tokie skandalai, an
' dyti vyrams, kurių žmonos Catherine Kuzmich su Leo-1 ^tneris, 5oS psl.. kaina —
riūnui.
'j
Pasu*° demokratijos biaurėti nepažabotu kapitalizmu. Jie kairiesi
prarado ištikimvbe su minis- nu Kolodzeiczaku. tango—;
. ........
keliu.
aJian Martha IIjinienė su Henriku’ Viktoras Biržiška, DĖL
į lanka.', kad sitap gi negali būti. teriu pirmininku. Pagaliai
Dailininkui S. Džiaugstui!
Ponu- MtjSV SOSTINES, atsirai)jas, uždirbąs
nedaug
ir sumokąs
įįs yjeną* savo „mistresę- “ F Šatu. , tvisto...— Ona
už teminius paveikslus: Ak-* I Ibrichtas, noi-s ir būda-?
i
r •
•
. »
. . ..,
,
ok. nimai (1920-1922 m.), 312
tyvisto žuvimas. Sėja. Parti- mas stalinistas. sugebėjo mokes<-;lus. gali jau suprast,, jog geimu butų pažabotiJą Steyenson apsivedė, pirma- kalt>te su tdiardu ) ungs
Clu
& psl., kaina minkštais viršejai žmonai pasimirus
zanų naktys, Liaudies gimė- taip pat Įsiteikti Chiiišėinvit.i kapitalizme
į
jai
$*>5"
$3.75,
Meninėj i»rourMn>oi «Jalv
>1 < » M i |fj M OSI« v pilsi
S Raita ra c«‘
i ■ Brežnevui
Gii. š i\ ioi - miško i, kt
— l.

i,
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Pariapifl penktai

KELEIVIS, SO. BOSTON
Labai gili mintis negreit
Vyra* demokrata* šeimo
j paviršių iškyla.
je sudaro palankia* sąlyga*

1974 M. KALENDORIAUS

MM

as
Maikio su Tėvu

REIKALU

GANA 13

JUNGO

moters diktatūrai.

f

RETO
ĮDOMUMO
I jau yra sumokėjęs, to Įmo
KNYGA
kėtąją sumą Įrašysime Į pre
i „Keleivio kalendoriaus“
I
’ 1974 m. neleisime. Kas už ji

I

numeratą.
Keleivio administracija

pakilimas esąs reikalingas,
nes pagerėsianti pramonė,
būsią daugiau darbų, dau
giau uždarbiu ir žmonės
džiaugsis.

Keleivio administracijoje

‘ DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
Tęsinys 8

KAS PASAKYTA APIE

GALIMA GAUTI

galima gauti Leono Saba-

T E S T A M tj N T

17

”Social Democracy in
Tsarist Lithuania, 1893—

įsigykite teisininko P. Šulo 1904“.
.
, .. ,.v .
Kaina $1.00.
parengtą
leidinį
Kaip
sui
Vienas iš labiausiai iškraipy
tu viduramžių krikščionių tiky- daromi testamentai“. Tai la
•bos mokslų yra tas, kuris liečia
t nubaudimą tų. kurie neklauso bai naudinga informacijų GAVOME RIBOTĄ SKAI
Į Dievo Įstatymų. Mes jau matė
me. kad Biblija aiškiai mokina, knygelė norintiems sudary ČIŲ „NIDOS“ SIENINIO
kad “nuodėmės alga yra mirtis“.
(Kom. 6:23). Mes suradome, kad ti testamentą. Ten yra ir tęs NUPLĖŠIAMO SU PASI
Sventujame Kašte aiškiai pasa tamentų pavyzdžių. Jos kai SKAITYMAIS KALENDO
kyta, jog mirusieji yra be sąmo
nės. Simboliniai jie prilygsta na — $3.00.
RIAUS. KAINA $3.50.
miegamiems. Sužinojome taipgi,
«<ad po mirties bausme patenka
siela“, zmoginė esybė, ir kad
.ai nereišn/a sunaikinimo vien
ik žmogaus kūno. Taigi, turėda
ni mintyje tokias aiškias ir tei
-ingas Biblijos tiesas, daugelis
natūraliai panorės paklausti, ką
reikia manyti apie Kankinimą
piktadariu.
PRAGARĄ

— Ar tu tiki. ką jis sako? i
— Ne, tėve. aš netikiu.!
Kainoms pakilus, žmonės
turės mažiau pirkti, fabrikai
negalės savo gaminių išpar
Tikrasis atsakymas pasirodo
duoti. ir gali pasidaryti i
ada, kai pamatome, kad amži
skaudi ekonominė krizė. E-j
ui kančių teorija yiu žmonių sukonomistai jau pranašauja j Paskutinis — trečiasis — doku galvojimas, neturįs jokio pa
nedarbą. Net Wall Stretas, mentuotas Kipro Bielinio atsi grindo šventajame Kašte. TieBiblijoje yra pasakyta apie
i geriausias kapitalizmo ro- knygų platintojus. Kaina S5.IM -a.
nugarą;
i andante ten net tokių
} diklis. skundžiasi, kad fi- minimu tomas. Jis liečia mūši akinių, kaip "pragaro ugnis“,
jau prasidė-' •“‘*Pr‘klau.soBiybės 1917-1920 m tačiau, nuodugniau ištyrus, pa
nansmėj r
i jo stagnacija. Dolerio vertė >twvas ir nePr’klausomos Lietu sirodo. kati Biblijos pragaras
nėra vieta kankinimo, bet
Europoje labai nusmuko jr į vos gyvenimo pirmuosius metus isai
ra mirusiųjų buveinė arba sto
vis daugiau smunka, nes A- Kn>lfa Raunama Keleivy. Dar vis — nesąmoningas stovis.
Keikia atsiminti ir tai, kad f
i merikoje pasaulis numato i ,nn,nke’ Drauee ir Pas k,tu
nūsų
Biblijos yra vertimai. Se- »
MAIKIO SU TEVtJ PASIKALBĖJIMUS VEDA
1 didelę krizę. Tai vis dau-'
>asis Testamentas iš hebrajų, o J
■ giausia dėl Washingtono už-!
Naujasis iš graikų kalbos. No- '
STASYS MICHELSONAS
isispvrimo išnaikinti Vietna-j Indijoje nuo 1967 m. už- ėdami tad turėti tikrą pamatą,
kurio būtų galima statyti
me komunizmą. Tam karui drausta naikinti liūtus, o da- ant
išvadas šiuo svarbiu klausimu a- ’
ismesta jau bilionai dolerių, bar globon paimti ir tigrai,
dieviškąjį tikslą ir planą,
— Nu. kaip jautiesi. Mai Maiki, kur čia ta apgavystė. o komunizmas ne tik nesu-' nes jų 1900m. buvo 50.000 pie
reikia ieškoti Įiagalbos pas heb- !
ki. po atostogų? Aš savo vi- Kad kiauliena pabrango, tai naikintas, bet dar daugiau o šiandien bėra tik 2,000.
.ajų ir graikų kalbų mokovus ir į
keišiną jau pabaigiau. Ale ne melas, Maiki. Visi žino. sustiprintas.
užinoti. ką tikrybėje reiškia žo- i
į
ižiai. kurie mūsų Biblijoje iš- ■
turiu pasakyti, kad sugrįžau kad pabrango. Aš. Maiki.
virsti "pragaras“. Tai daryda
daugiau nuvargęs, negu pir- geriausia ją mėgstu. LietuAle tu, Maiki. nepasa-'
mi. mes nusistebėsime iš tenai
ma buvau. Jau nebe tie lai- voje visi žino kad geriausia kei. kas mus apraudinėja“
gautųjų žinių.
Į
kai, Maiki, kada galėdavau mėsa tai riebi kiauliena. To
Pavyzdžiui, mes randame kad
nueiti šimtą mylių ir nejaus kios aš notiu ii Ameiikoj ii
visame Senajame Testamente
— Tėvas jau pats išsiaiš
davau. Kitas dalykas, tai se savo gaspadinei visada pa- kinaj kaip apgavingos yrai "Karnavalo aikštėje, nove- vra tik vienas hebrajų žodis !
eol išverstus pragaras
(šen. Į
toinnmc čuldvti
buvo fz.o ”-fa’zoa‘< kain^mi'parašė
Juozas švaistas, pekla).
niau lietuvės farmerkos sa tariu tokią pirkti. _ Ji bUVO
Tą žodį randame 65 kar- ,
vo sūrius džiovindavo ant nepigi. Paskutiniais laikais Melaffinga; skelbiamas' ir 2H Į?8!" kaina, m,nkst?ls uis. Paprastuose angliškuose
tvorų ir nesaugodavo agur-; reikėdavo mokėti apie 80 nats kainu kilimas- rašoma ;vnselials
Kietais—$o.ro. ei t imuose tas žodis išverstas 31 1
kapas. 31 kartą pragaras
kų, tai išalkęs žmogus galė-Į centų svaini. Prezidentas kaff mėsai r6>kalind gyvu-į N ... r Vilnia-it tartą
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
r 3 kartus — duobė. Prof. J. ‘
davai ir pasistiprinti. O da-Į Niksonas norėjo kainas ’ uz- liai 0 aveliams reikalingas1 c f,U2mo?in i« L Vilniaus n Strong ir vysk. J. Skvireckas iš į
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
bar jau kitaip. Mat, priviso! šaldyt“. kad aukščiau nekil- pašaras~ grūdai. O kai Ame-:‘ e’nŲ prasto lietuvių įsgyve- verčia žodį šeol "mirusiųjų bu-«
Įžymaus advokato, Seimo nario, mi
ilgaplaukių
tų. Ale
šal- njq-ka
nardavė savo
grūdus'™™31 enk? J’kupaclj()S m< veinė“ arba “pasaulis“. Bet no- Į
ilgaplaukių ypių.
ypių. oo jie
jie visavisa-įtų.
Aie matyt,
matyt, kad
Kau apie
apie saika pardavė
savo grūdus'
rint padaryti gulutiną išvadą, ‘
nistro Vlado Požėlos labai
parašė
Petras
Česnulis.
da išalkę. Nu, tai viską sau-! dymo biznį jis nedaug tenu- Rusijai. tai čia nėra kuo gv-: tais;
osc’S*
Vaina
«r-ftn
v
tokia tikrybėje yra "mirusiųjų •
Įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
goja šunys. Tik pamėgink Į-įsimano. Kai mano gaspadi- Vuliu šerti. Tai vra melas iri“ ° 1 L’ R
juveinė arba pasaulis“, reikia j
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
į pačią Bibliją.
į
kelti koją į farmeiio daržą, nė
ne. nori
non ka
Ką4- užšaldvt, tai
ra! kiša
Kiša žmonių
apgaudinėjimas, i Dievas šiandien> Krikščio- kreiptis
Hebrajų žodis šeol pasirodo
Tuoj Įsigykite tą knygą. Ją galima
tai buldogas ir puls tave. 1 ai^baksi, o jis pi a. imant juk pabrango ne tik mėsa, in;«- p-vvenimo
knv
Pam. 9:10 ir ser.’ajame vertime,
emme
knygų
nr.
9
gauti Keleivio administracijoje.
Raidavei ir farmeris pribusi kažkokias „fazes“. Ale ma- bet ir žuvis, kuriai nereika-• uidinvc
vra išverstas — grabas. Skv. į
leidinys, parašė kun. Jonas vertime
gi skaitome: “Ką tik’
su lazda... 0 kaip tau sekės? j tyt, kad jos negana šaltos, lingi jokie grūdai
MMNSMRISMIlMRNMmMnmMS^^
į Gutauskas, 283 psl., kaina avo ranka gali padaryti, daryk
I nes kai tik paskelbė pirmą
tavo jėgomis, nes nei darbo, nei j
' $6.00.
— Aš, tėve. praleidau sa- „fazę“, kainos tuoj pašoko
— Jes, Maiki, tavo teisv-;
oroto. nei išminties, nei žinoji
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
mo nėra mirusiųjų buveinėje, į
vo atostogas centrinėj Bos- aukštvn. Pamatė, kad no bė.
Šventas raštas. Naujasis kurią tu skubiniesi“, čia turime
tono bibliotekoj. Tai geriau-'gut. Paleido oran antrą „faTIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ
testamentas, verstas iš grai kvėptojo Šventojo Rašto apibūsia vieta atostogoms. Ir ko- zę“, paleido trečią, ir su MAIKIO - TĖVO KRAITIS kų kalbos. 635 psl., kaina — linimą. Aiškiai pasakyta, kad
'mirusiųjų buveinėje“ viešpajos nepavargsta, ir sužinai kiekviena vis daugiau kilo
$5.00.
Pasinaudokite paskutine gera proga, Įsigyti
visas • 4
au ia tvla, nes tai vra miegoji-l
,
žmogus, ko dar nežinojai. į kainos. Tada kongresas atM. Waitkus iš Ocala, Fla., J
no pasaulis, kur nėra jokio ži- knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
, siraitė savo rankoves ir Pa* paaukojo $10.
i Napoleonas, Baltija. Ame- ’ojimo. nei sąmonės. Ber keturis Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
— Nu, tai pasakyk ir man, - sakė; gana to monki-biznio
ūksiančius metų nuo Adomo
Į rika, parašė Vincas Trumpa
ką sužinojai,
! Vžšaldykim ne tik kainas, a-' J. Vinaitis, Akron, Ohio, į 251 psl., Įrišta, kaina $6.00 tutvėrimo iki Jėzaus pirmojo
Dienojant, 464 psl.
atėjimo Jehova nenaudojo kito
, le ir algas!! Ir užšaldytom į__.5500
Penktieji metai, 592 psl.
Į
Parkas anapus gatvės,— •odžit> apibudinimui mirusiųjų
— Sužinojau, tėve, kad; taip. kad butų tikrai užšal-j
mveinės. Jeigu amžinos kančios
Gana to junga, 492 psl.
mus labai apgaudinėja.
■ dytos. Bet mūsų prezidentui.) Po $3.fl0. M Kiški Wau. j premijuoti! apysaka jauni ;ūtų alga už nuodėmę, tai ar
įebūfų
nemalonu
ir
neteisinga
kaip
fazių specialistui“, j kegan< jj]
jankau<kas Į mui, parašė Danutė Brazytė aikyti žmones nežinojime apie
Teroro ir vergijos imperija
— Kas apgaudinėja?
nepatiko, kad mažesni už jį Chicago. III.. K. J
Bindokienė,
156
psl.,
kain;
ai
per
taip
ilgą
kliką?
seviSovietų Rusija, 309 psl.
! politikieriai gali nušluostyti čius, Hamilton, Ont..
Gerasis pranašas Jobas žino— $3.00.
— Sunku pasakyti, kas
o. kad šeolis buvo nesąmonin
Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
jam nosį. Ir jis sulaikė kong
gumo
stovis,
panašus
į
miegojireso užsimojimą. Sako. kaiPo $2.00; B. Snūdis. iš.) Užkandis. pasakojimai ną. ir dėl to, kentėdamas dide- turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa»
— Kodėl sunku?
nos priklauso man. ir aš ži-l WoorthavekN.Y.?A.“Tama-i pa.raš® ?ur!!įs. J‘‘nkus' 21* ius proto ir kūno skausmus, jis koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau.
jiušė Viešpaties, kad leistų jam džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
_ ... . .
.. . "»“• kaiP Jas sutvarkyti, b pau?kas, Elmhui-st. N.Y.
lpsl- kaln aS4’°nueiti į šitą stovį. Taip. juk Jo
— Todėl, kad apgavikai i pa]ejf]0 oran 'ketvirtą fa-j
j
.
bas meldėsi, kad galėtų nuženg- liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
savo pavardžių neskelbia, d./ę“. žmonės nusigando, ka1"* Po $1.00: rr
v•
Taiaos rytas, novelių lin
i i Biblijos pragarą. Jo maldos vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
K. Everlinas.
jeigu skelbia, tai tvirtina,"kainos
'
_
pradėjo
kilti. Kiaulie- p,.ockton. MaA Ga'vril-1 J'”*?
•odžiai buvo tokie: “Ak. kad tu
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža
kad iš tikrųjų taip yra. kaip na. kuri buvo apie S0 centu ėikas. Amsterdam. N.Y.. •» ’!« « «> He^'i Jeliii^. maro- grabe (šeolyje) apdenc
tumei ir paslėptume!, iki tavo teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
svarui nėr
-_____
tt__ .-ir..
a
ur
84.06, a.etai. \irzliau
jie aiškina.
svarui,
per naktį
nakti nasnkn
pašoko ik
ik ’ tBursas.
Hamilton. /-.
Ont..
W.I $4.65.
kerštui praėjus, ir paskirtnmei skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
$2.00. Kiaušiniai, kurie bu Trainovich Havvaii Ch. Ur-j
man laika, kuriame atsimintu
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai paša
— Aš to nežinau. Maiki. vo 60 centu tuzinui, pašoko
mei
mane“. Tėmykite, kad Jo
Po angelų sparnai*, novebon, So. Boston, Mass.
bas norėjo nužengti f šeolį. kad ko'ja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
iki $1.00. Panašiai visi val| lių rinkinys (25 novelės). ,st. ūktų nuo Dievo keršto. Kai’
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk.
— Ar nežinai, kad mais jgomieji daiktai. Rytojaus
Visiems aukotojams nuo-į parašė Alė Rūta, 191 psl. abai šita mintis skiriasi nuo vitas pabrango?
dieną aš perėjau per kelias urdžiausias ačiū.
kaina $4.00, kietais virše- luramžių teorijos, sakančios, las ir kt.
kad pragaras esąs tokia vieta,
Visa* tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
parduotuves, ir vaizdas vi
liais — $4.65.
kur
Dievas
pasityčiodamas
ker

Keleivio
administracija
— Žinau.
sur tas pats: klerkai nuima
Mūsų piaeities beieškant, šijąs visiems, kurie ten atsidu
ria. Kitas pastebėjimo vertas Į
nuo lentynų prekes ir skuta.
į
parašė
Česlovas
Gedgaudas.
dalykas
yra tas. kad Jobas buvo
— O kodėl jis pabrango? j trina senas kainas šalin, o jų
J 357 psl., didelio formato, f ištikimas Viešpaties tarnas ir
I vieton rašo naujas. Artu,
„Europai tenka pasirinkti j įrišta, kaina $15.00.
pūčiau po mirties norėjo nueiti
— Nu. to tai nežinau.
Maiki. nebuvai nuėjęs
f i Biblijos prasrarą. Kokia čia #avieną iš dviejų: arba aziati-Į
Abraomas ir sūnus, pre-i Įėjo būti reikšmė?
dzivuliongų pažiūrėt?
1 ne barbarija, maskolių vado
— Bet tie. kurie kainas
•ant
_ . •jos galvos, 1 mi
vau lama, .kris
. luotas romanas, parašei
,
Kas domitės Tiesa, mes pri
kontroliuoja, teve, aiškina
s Len-i A oyza< Bmonas,
206 psl.,’ siusiu
— Mačiau ir aš, tėve. Bet arbaJ turi būti atstatyta
f/1
veltui sjraudos. Kreipk/
laikraščiuose, kodėl pabran ar zmai kaip ponas Nixonas kijos-Lietuvos valstybė“.
tės šiuo adresu:
Raina iS4-°,Ą
I
go, ii aiškindami jie mums tą infliaciją teisina?
1
Lithuanian Eihle Students,
Sunkiausiu keliu, romameluoja. Čia ir yra apgavys
212 E. 3rd Street,
. .Taip 1866 m. rašė Karolis nas. parašė Jurgis Gliaudą,
Spring Vall?y, III. 61362.
tė.
— (J kaip?
Marksas Socialistų lnterna- 251 nsl.. k.'t viršeliai, kM(Skelbimas)
1
eionaio
pirma|am kongresui
$4/»•»_,
______
,li» h iškilia kad kaino

Ką tik gaveme

I
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7
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MOTERŲ SKYRIUS
AUGUSTINAS GRICIUS

Cidoklio vaišės

Mirė „Tautų kapinynas
Sibiro tundroje” autore

Teises patarimai

, RIAI PLAUKIA, romanai
i iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 paL,
kaina $2.50.

Advoltatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės

ieškojo ryšių su lietuviais.
Gavusi Lietuvos Laisvės Ko
miteto New Yorke adresų,
parašė jam laišką. Jis buvo
rašytas pusiau latviškai, pu
siau lietuviškai. Kadangi
komitete tik Kipras Bielinis
temokėjo latviškai, todėl
laiškas pateko Į io rankas
Taip užsimezgė H. Tautvai
šienės ir K. Bielinio ryšiai.

Rezistencija,
romanas,
parašė
R.
Spalis,
429
psl.,
reikalais. TU klausimai turi būti bendru
imforsuuinie pobūdžio. Klausimus ir at kietais viršeliais, kaina —
sakymus spausdinsime šiame skyriuje $6.00.
Laiške reiklu pahmėti, kad esate Keleivi*

skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesios l***
Dr. M. Šveikauskas. Al tomey ai Law,
Bostsn Five Building

Alpia, romanas, autorius
Kazys Karpius, 227 psl., kai
na $5.00.

Aitvarai ir firia, Jurgio
G liaudos romanas iš partiza
nų veiklos, 254 psl., kaina
*4.50.

Cidokliai pasikvietė gražų būrelį žmonių. Izabelės,
1&95 Centre Street
matote, Cidoklienės vardinės buvo.
W. Roabury, Mass. 02132
Palaužė svečiai galvas, paliūdėjo dėl netikėtų išlaidų,
apvaikščiojo visas senojo ir naujojo miesto krautuves, pi
Vėjas lekia ’ygume, romą.
K. Bielinis tuoj paragino
Massachusetts.
Klausimas
gių bei praktiškų dovanų beieškodami, ir vakare j Cidoknas, parašė Aloyzas Baro
H. Tautvaišiene aprašyti
lių butų kartu su svečiais pradėjo plaukti beveik sidabri
nas,
kaina $4.00.
kų ‘ji išgyveno Sibiro kator
Atsakymas
niai šaukštai, truputi Įskeltos ir ne visiškai kreivos stikli
Vienas agentas paskelbė;
goje. Kadangi ir pati Hilda
Andrius Valuckas,
NE
v.
nės, apyvienodžių peilių ir šakučių rinkiniai, senų geležies
katorgoje mirštančiu buvo namus pardavimui. Pasi-,
maldauta laisvėn išėjus pa skaitę jo skelbimų, nutarėm, Į Kad galėčiau tinkamai at- MUNO SŪNUS. II tomas,
daiktų krautuvėje rastos druskinės ir net gėlės, artistėms
nasakoti pasauliui anie jr kad tas namas gali būti, sakyti Į Tamstos klausimų, 428 psl, kaina $4.00.
tik vienų karta teišnuomotos.
Keleivio paskutiniame nu- kančias, todėl nereikėio ja mums labai tinkamas, ir mu- turėčiau tui ėti daugiau duo
Cidokliai — žmonės beveik apsišvietę: šypsojosi,
Andrius Valuckas, NE
du su žmona nuvažiavome menų. Tamsta pasirasei va
žiūrėdami i dovanas, svečius bučiuoja, prie stalo kviečia. mery buvo pranešta, kad jle-ai prašyti imtjs to darbo pas tų agentų pasikalbėti tų dinamųj į ’offer to buy
MUNO SUNOS, romanas ii
O ant stalo pilna ir skystos, ir tirštos Dievo dovanos. j liepos 8 diena Stockholme Ji viską surašė, o K. Bielinis namų pirkimo reikalu. Žmo- pasiūlymų pirkti. Kai toks suvalkiečių ūkininkų sukili
mirė Hilda Ahlandsbergai- atsiminimus paruošė spauSvečiai — kas už skystųjų, kas už tirštųjų dovanų.
pasiūlymas yra
pruma- mo 1935 m., I tomas, 280
tė-Tautvaišienė, Sibiro tiem- (}a]- ir atidavė Amerikos Liena pasiliko automobily, o aš mas“, susidaro kontraktas— psl., kaina $3.00.
— Labai prašom kasti, — maldavo Cidoklis.—Val tinė, išgarsėjusios atsimini
tuvių Socialdemokratu Sa- Įėjau Į vidų. Tas agentas sutartis: dokumentas su teigis, galima sakyti, tikriausia priemonė žmogaus organiz mų knygos „Tautų kapiny
išuSi Fnn dltU1fnS «
t man labai iš«Yrė tuos namus sinėmis pasekmėmis
Anatolijų* Kairys, IŠTI
Toks
mui palaikyti.
nas Sibiro tundroje“ autorė. SS liLnvInV
T1ir nuvežė mus jų pasižiūrėti. pasįūlymas, kurį Tamsta pa- KIMOJI ŽOLE, 254 psl. ro
— Taigi, taigi. Neseniai rašė laikraščiai — Amerikos
m n iQfiRkmb
1°! J vidų mes nėjome, nes ten teikei agentui — vadinamas manas, kaina $5.00.
Velionė Hilda buvo kilu 1962 m., o 1968 m. — anglu Uor „v™™
6», « •
mokslininkai ištyrę, jog, ilgai nevalgęs, žmogus tinsta, si iš mišrios šeimos. Jos tė 1
t - i.
-1 • x 1 -j. 1 dar gyveno žmonės, ir mes;
.
kalba
Ijehiv^ka.
tas
leidi'
kime>
kad
ateisime
kitą
?
u
™,
offe
' T galioja .ki
o paskui gali ir numirti, — pareiškė Kirpentė, abu žandus vas atvyko iš Švedijos, apsi
Aloyzas Baronas, PAVA
nys
vadinasi
"""
-'Tautu
kapinvdieną>
0
ne
sekmadienį,
kad
tam
‘
,kr0
te
™!
n0
k
”
->s_yra
SARIO LIETUS, 26) psl.,
žųsienos kulšimi užkimšęs.
gyveno Žagarėje ir vertėsi nas Sibiro tundroje
droie“. o amr- žmoniu „et^dytume.
inurodomas tokiame pasiuly- kaina minkštais viršeliais
— Mokslininkai tvirtina, kad ir nuo persivalgymo prekyba. Čia jis vedė latvai liškai „The Cementerv ofį
me. Susidaro tokia situaeižmonės taip pat tinsta. — atsiliepė Cidoklis.
tę. 1900 m. vasario 7 d. jiem Nations in the Sibirian' Grižome i agento ištaiga ->a: siūlytojas (offerer) ne- $2.50, kietais $3.75.
— Juk apsirijimas ir i septynias didžiųsias nuodė gimė duktė, kurią jie pava Tundra“. Abu leidiniai jau žmona v4J
autoJį gal* duotojo žodžio atšaukNamas feroj gatvėj, ro
dino
Hilda.
Ji
išaugo
ir
su

mes Įtrauktas, — pridūrė Cidoklienė. — O pasitaiko, ži
seniai išparduoti.
’ dilyje, o mudu su agentu už-į ll‘.?
(offeree)
manas. parašė Jurgis Jan
notumėt, kitas žmogus svečiuos ar šiaip ‘kokiam susirin brendo lietuvių kultūros ap „
...
.
, ėjome į Vidą. Sakau, kad na- gah Pr,,mtl arba "epnimti.
kus, kaina $4.00.
kime jokio saiko netenka. Susirenka, sakysim, Į vardines linkoje. 1927 m. ji ištekėjo
K.-HVO atsiminimuose Hilda moe toiutki
hpt. kait-k
•
• •
nedeiuoia dėl aS m S,
q
a
Patarčiau Tamstai nueiti
arba kokias krikštynas, kitas, gal porų dienų prieš tai pasStasio Tautyaisos. kuri Tautvaišienė
NEPRIKLAUSOMYBES
tautvaisiene neoeįuoja dėl na per auksta. Sako, padavietini advokata Gal iis
ninkavęs, kai pamato valgi, tai, rodos, kaip koks liūtas ’ekretoriavo Šiaulėnų vals savo likimo. Ji nestato savęs ,.vv nasiūlvma. Sakau už Pa vietini aavoKatų. uai jis SAULĖJ, Mvkolo Vaitkaus
čiuje, o nuo 1931 m. persi centre Ji tik stebėtoia Tri
'• 1 ~
l
panaudoti Tamstos
puola prie stalo.
centre. ji tiK stebėtoja. Jai 23,000 pirkčiau.
Sako,
gerai,♦ sugebės
naudai ta fakta kad nasiū- atsiminimų (4918-1940) V
kėlė
i
Žagarę
tų
pačių
parei

runi kitu kančios ir ju pa- na^iūrėsimp ar nardavėias 1 Pauaa1,^ laKtų. Kad pasiu- tomas, 295 psl., kietais vir
Svečiai beveik vienu mostu padėjo šakutes. Kirpen, Pazimeslme’ ar Paraavejas’: lymas buvo duotas sekma- šeliais kaina $3.75.
gų eiti. Tas pareigas jis i? vaizdavimas.
tės užkandžiuose sustingo žųsiena.
> t. y. namų savininkas, sutiks,! dienj, o pas mus, MassachuMo. kol komunistai užplūdr
— Prašom, labai prašom užkandžiauti. Kokios tams T ietrva. Jo žmona vertės'
Tiys lietuvės Sibiro kan- ar ne. Bet, sako, turi duoti! setts, sekmadienį sudalytos
tai Įpilti? — šoko Cidoklienė. butelį rankom pasigavusi. riuvėjos amatu.
kinės parašė atsiminimus, rankpinigių, kitaip tavo pa- ’ sutartys arba kiti teisiniai Į-j
— Visaip su svečiais atsitinka. — traukė savo kalbf f
*
*
*
kuriuose
pavaizdavo ne carų siūlymo niekas nesvarstys, sipareigojimai negalioja.
I
Cidoklis. — Sakysim, susirenka kokie tipai Į vardines a I
, _ j
4A
Atėjo baisiosios 1941 m laikų, bet Stalino katorgų, Turėjau 100 dolerių, daviaur ..
šiaip Į kokį susirinkimų, ryja, ryja, o išeidami vos pro dū
dar
baisesnę,
negu
kada
bujam.
o
jis
sako,
šimto
neužŽinoma,
agentas,
tur
būt,
1/
Įrf|T7Gll
birželio dienos. Abu Tautlis išlenda.
pirmadienio
JO“
raišos buvo suimti ir ištrem- vusių. Tai Barbora Armonie- tenka. Pakišo man vekselį^us para'sęs
nė,
Stefanija
Rūkienė
ir
Hil400
dolerių
vertės.
Pasira,
nereiškia,
— Ka suryja, tai suryja, — vėl atsiliepė Cidoklienė.— ri Sibiro katorgon kartu sv da Tautvaišienė. Pirmosios šiau. Kai išėjome, žmona
n^alima įrodyti, kad ir
Atsitiktinio kareivio užra
Tebūna Dievo garbei. Bet žiūrėk — kitas dar ii kišene- Pūkštančiais kitu lietuviu. dvi tebėra gyvos, o Hilda mane barė už tokį pasisku- veKsehs; ir pasiūlymas buvo
Tuodu
buvo
atskirti.
Vvras
prisikrauna. Ana. per vyro vai dines tokių gražių saldainii
Tautvaišienė po išgyventų binima.
sudaryti 11 įteikti sekmadie- šai, J. Januškio atsiminimai,
buvo
nuvežtas
i
Krasnojars

127 psl., kaina $2.00.
pripirkau. Vienas ėmė, kitas ėmė. Žiūriu — nebėra saldai
ir regėtų kitų tremtinių kani nj’ 0 ne S1°k!ų dienų,
ko sriti ir ten Rašetų priver
nių. O vieno svečio kišenė — atsiviepusi...
čių ir mirties pati išėjo amGrįžę namo, pasikalbėjo-;
Stepono Strazdo eilėraš
— Kad saldainius paima, tiek to. Bet vienų kartą vie kiamojo darbo stovykloje žinojo poilsio. Tebūnie jai me su vaikais ir nusitarėme,!
čiai, 159 psl., kaina $2.50.
1945 m. mirė.
nas mano svečias pusė kimštos lydekos Įsigrūdo kišenėn
amžina ramybė ir mumyse kad vaikams tas namas ne-!
— neatsiliko ir Cidoklis.
Murklys, apysaka vaikam,
Hilda buvo nugrūsta i to ilgai gyvas jos atminimas. , labai patogus, nes sunku pa-'
ROMANAI
1
viu
!
siekti
darbo
vietų
be
auto-'
Brangieji svečiai pradėjo i delnus kosėti ir ant kėdžii Ūmiausią šiaurę. į Lediniuoparašė Antanas Giedrius,
J.
V1
k
«
1
motelio,
o
mes
tik
vienų
te-j
nerimti... Pašiūrienė paprašė šalto vandens.
130 psL, kaina $1.80.
j.
pame vandenyne prie Leno?
- r ■ r■ S'
.• i T • įf ' 'f - i\
Sunkiausiu keliu, romą*
f ■■
; turime. Tarėmės ir galvojo— Prašom, ponai, valgyti. — vėl sujudo Cidoklienė upės žiočių esančia Trofime, bet nutarėme, kad pasi- nas- parašė Jurgis Gliaudą,
Juodojo pasaulio sukili
movkos salą. kur dirbo žu
— Tiek priviriau, tiek prikepiau.
skubinom ir kad mes to na- 251 PsL> kieti viršeliai, kai- mas, parašė Stasys Michel— Aš tai jau pamokytas, — kalbėjo Cidoklis, abejin vies perdirbimo Įmonėje. Kr
'
mo
nepirksime.
• na $5.00.
sonas, 127 psl., kaina $2.00.
gai kramtydamas valgi. — Pernai per žmonos vardine d tame sovietų „rojuje“ iš
taip pat turėjom svečių. Kai svečiai išsiskirstė, žiūrim — kentėjo. vaizdžiai aprašė sa
p ....
t 1? ą i Tuoj pat paskambinau a-! Kiauro* rieškučios, romaTikra teisybe apie Sovietų
dingo pora rankšluosčių ir iš prieškambario naujutėli zo atsiminimų knygoje.
ralikimas, poeto r aus.o gentuj bet jo įstaigoj nebu- J nas, parašė Antanas Mustei- Sąjungą (parašė J. Janušpaltas. Dingo — kaip ugnyje sudegė. Už rankos nenutvė
kis), 96 psl., kaina 50 centų.
Toje stovykloje buvo apie Kiršos iki šiol niekur ne-1 vo, o jo namų telefono, nei kis, 259 psl., kaina $4.50.
ręs, nieko negali sakyti.
0 lietuvių, jų tarpe Mari- spausdinti eilėraščiai, jo už- j adreso neturėjome. Iš pat Į
Kunigą celibatas, parašė
Kirpentė staiga pašoko, pažvelgė i laikrodį.
Brolio Mykolo gatve, roampolės Rygiškių Jone •ašai įvairiais klausimais u ■ ryto skambinome jam pirkun.
Fox, 58 psl., kaina 25
— Labai atsiprašau, ponai, turiu skubėti. Reikalai
imnaziios direktorius An- kt., 318 puslapių knyga, ku-! madienį, jo nesuradome, bet manas, parašė Eduardas centai.
303 psl., kieti viršeposėdis... — ir pro duris.
anas Daniliauskas, prof rių spaudai paruošė Stasy-1 Plikome jam pranešimų,, Cinzas,
liai. kaina $6.00.
’ kad namų nepirksime.
Cidokliai sustojo, prašo Kirpentę pasilikti.
’incas Vilkaitis su žmona, ^antvaras. Kama $6.00.
Ar buvo visuotinis tvanas,
Kirpentė šaute iššovė. Cidoklis. grįžęs prie stalo, pa
ūnum ir dukra ir daug kitu
64
psl., kaina 25 centai.
POEZIJOS PILNATIS •' Vakare nuėjome į jo įstaiVytautas Alanta*, AMŽI.
merkė svečiams.
•ymiu asmenų.
Bernardo Brazdžionio poe-5gų ir jį radome. Buvome NAS LIETUVIS. I dalis, 412
* * *
— Posėdis... žinome tuos posėdžius. Persirijo nevi
Žemaitės raitai karės mo
psl., kaina minkštais virše
Žiaurios buvo gyvenime zijos rinktinė, kurioje šutai mudu su sūnum. Pasakėme, liais $4.50, kietais — $5.00. tu, 126 psl., kaina 50 centų.
donas.
.ui^i
kad namų nepirksime, ir pa
alyvos Trofimovkos saloje ointi geriausieji visų jo iš
Cidoklienė apžiūrėjo stalų, kur sėdėjo Kirpentė, 'et H. Tautvaišienė nepalū- 'eistų knygų kūriniai. Puoš aiškinome kodėl. Jis labai
Eilės ir straipsniai, 95 psl.
ar viskas tebėra.
•
’___ *
To paties romano II dalis»
supyko,
mudviejų
vos
nefšnus
leidinys,
592
psl.,
kai

'o. Ji visokiais būdais ieš
kaina 25 centai.
— Taigi sakau — paltas dingo, ir gana. O svečia1' kojo rvšių su Švedija, ne? na $10.00.
plūdo ir griežtai atsisakė pi 414 psl., karna minkštais
nigus atiduoti. Sakė, mus pa- viršeliais $6.00, kietais —
rodosi, nieko sau žmonės. Ir dovanų prinešė, — tęsė Ci 'os tėvas nebuvo atsisakę?
Žalgirio mūšis, parašė dr.
$6.50.
Po
Dievo
antspaudai*
duosiąs
į
teismų.
doklis kalba, pabėgusio Kirpentės nutrauktų.
Daugirdaitė - Sruogienė, 24
' vedijos pilietybės, todėl j1'
— Ka ten prinešė, — atkirto Cidoklienė. — Negi pus ■’kėio. kad Švedijos vvriau- Vytauto Didžiojo godos. Le i
Vytautas Alantas, ŠVEN psl., kaina 50 centų.
Tai buvo prieš 3 mėnesius.
tuzini lėkščių galima dovanomis laikyti. Bet ir tų pači’ vbė ir jai galės padėti. Bet onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiau? Dabar gavome žinių, kad tų TARAGIS, istorinis roma
Socializmas ir religija, E.
penkios buvo sutrūkinėjusiais kraštais.
všiu ilgai nesisekė surasti.
iliustruoti, 106 psl., kaina namų savininkas mus trau nas, I dalis. 405 psl., kaina Vandervelde, 24 psl., kaina
— Kad ir tos dovanos. Ir pradžių, rodos, nebloga-' 'kural ia u pavvko susisiekV
kia į teismų, nes jis turi mū minkštais virbeliais $5.00.
$3.00.
10 centų.
daiktas. Žmogus ir širdį parodo, ir namams nauda. O ka: u Švedijos ištaigomis ir ju
sų
vekselį
ir
iš
mūsų
reika

Nemarioji žemė, Lietuva
J. Kralikauskas, VAIŠ
giliau pažiūri — vieni niekai. Žiūrėk, atnešė tau dovana ''a^alba 1956 m. išsilaisvinti
lauja dar 400 dolerių. Pra
Demokratinio socializmo
pasaulinės
poezijos
posmua
’
š
katorgos
ir
išvažiuoti
i
VILKAS,
premijuotas
ro
cento vertų, o prisėdo vaišintis, — nuvalė pusę stalo, ir
Švediją, kur ji iki mirties ir 4e, sudarė Alfonsas Tiruohs. šome mums patarti, kas manas, 234 psl.. kaina $4.50 pradai, (S Kairio įvadas),
gana.
mum daryti. Nenorime eiti
64 pslM kaina 50 centų.
176 psl., kaina $5.00.
gyveno.
Departamento sekretorius Ručinis išblyškęs pakilo
Į METŲ VINGIAI. Alf. Ty- nas advokatų, nes jeigu reiPranas Naujokaitis, PA
Socialdemokratija ir ko
priėjo prie lango, atidarė jį ir pradėjo kelti kojų.
Atsidūrusi Švedijoje, ji
ruolis, 176 psl. kaina $3 kės tuos 400 dolerių užmo- SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ. munizmas (K. Kauskio), 47
Kutini pavyko atitraukti nuo lango, kitaip būtų 'jis
keti ir dar advokatui užmo 232 psl., kaina $4.00.
psl., kaina 25 centai
iššokęs iš trečio aukšto.
kėti, tai mūsų nuostoliai bus
Birute Pūkelevičiūtė, —
Svečiai iš Cidoklio vardinių išsiskirstė, palikę kas
: dar didesni Esame tikroj
Kas ten smirdės,
, Atatdrai sudėjus, jų kaina
atsakė Cidoklis. baigdamas bėdoį. Prašome greito atsa- Rugsėjo šeštadienis
kepurę, kas apsiaustų.
2JJ $11.40, bet visos kartu parpremijuotas romanas,
— Ar čia kas smirdėjo, ar buvo pridegę, kad taip graužti kalakuto sprandų. — Pririjo, bjaurybės, ir išvaikš- kymo,
1 duodamos uZ $2.
psl., kaina $5.00.
čiojo.
NA. P.
mažai svečiai tevalgė, — spėliojo Cidoklienė.

Poezijos knygos
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PROGA APLANKYTI

B0K1ME VISUOMET JAUNI, RYŽTINGI IR KIE

WASHMCTQNA

Vietinės žinios

TAI TIKI, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

Nuo rugpiūčio 30 d.
TUgsėjų 3 d. Washingtonoj
miesto centre, netoli BaltųI jų Rūmų, Stat er viešbutyje.
' (16th ir K St., N.W.) jvyks Į
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės IV-sis seimas. Seime
dalyvaus 104 atstovai iš 18
valstybių. Suvažiavimo me
tu bus Čiurlionio ansamblio
koncertas, pamaldos šv.
Mato bažnyčioje, kurių me
tu giedos Čiurlionio ansamb
lis, banketas Statler viešbu
čio Presidential Ballroom,
lietuvių dailininkų paroda
Corcoran Gallery of Art ir
kt. Visuose tuose renginiuo
se galės dalyvauti visi, kas
tik norės.
Be to. bus galima lengvai
pasiekti Kapitolj. Kongreso
į knygynų, Smithsonian techi nologijos, gamtos ir meno
' muziejus, Kennedy meno
• centrų, Arlingtono kapines,
i Bureau of Printing and Enį graving. kur spausdinami
i doleriai, zoologijos sodų su
! * garsiomis Kinijos pandom,
George Washingtono. Lincolno ir Jaffersono pamink
lus ir kitas įžymias instituci
jas.
Registracijos reikalu rei
kia kreiptis į dr. Zigfridui
Į Vaitužį. 1019 Welsh Dr.,
Rockville, Md. 20582. Tele-,|
Apačioje — Ona Šidlauskienė, minėjusi savo amžiaus 85 metu fonas: (301) 762-7Į43. Pa-',
sukaktį. Viršuje — dail. Viktoro Vizgirdos pieštas jos portretas, piginti kambariai viešbutyje^
gaunami, naudojant viešbu■—
------ «—'—=
""™ ; čio registracijos korteles, ku- I
j rios gaunamos iš dr. VaituĮspūdingų
sukaktuvininžio.
O. Šidlauskienės 85 metų
kės portretų tai progai nupasimatymo Waskingsukaktis
tapė- dail. Viktoras ir
Vizgirda. tone!

Ona Šidlauskienė, gyve
nanti Braintree, Mass., lie
pos 26 d. atšventė savo 85
metų amžiaus sukaktuves savo dukters bei žento Česlavos ir Tado Aleksonių bei
Veronikos ir Vlado Kulbokų
vasarinėje „Dainoje“ (Bethlehem, N.H.).

Puslapis septini

Sveikino

į

LB Bostono apygardos
valdyba

So. Bostono Lietuviu Pil.
f].jos valdybos pirmininkas
Stasys Drevinskas su žmona
atsiuntė sveikinimų iš San
juan0 (porto Rįco), 0 Pa
kaIkos iš Kennebunkporto,
Me.

STEPONAS KAIRYS

Namus iš lauke Ir viduje.

OF

SC ANDIN AVIA

JONAS STAR1NSKAS

15 day* from $ 309. 00 p’us air f are —

Tallinn and Riga.

5AVA1TRAŠT IS
For information contact:

Nepriklausoma

&FINNMR
20 Providence Street, Boston, Mass. 02116

UŽ VIENĄ DOLERĮ IR

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS
CENTUS PER MĖNESI
ĮRENGIAMAS VISIŠKAI

NAUJAS TEXACO ALYVOS
DEGIKLIS (BURNER) KURIS

NEPAPRASTAI SUMAŽINS
JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!
NEJUČIOM.

U anksto jokio įmokėjimo * lisimok ėti per 60 mėnesių * Jokių procentų

WHITE FUEL
CORPORATION, 900 East First St.. Boston, Mase. Td. 268-4500

Dorchester, Maaa.
TeL CO 5-5854

Tndependent VISA FREE CRUISES to Leningrad,

prida of icandinavia

-L

220 Savin Hill Avė.

BKONIS KONTRIM
598 Hroarhvay
So Boston. Mass. 02127
TeJ. AN 8-1 "61

Denmark, Finland, Sweden, Norvvay, Holland

KAS RADOTE

1973 m. liepos 22 d. Seselių ge
gužinėje Putnume pamirštą vo
kišką foto aparatą Rollefiex Nr.
3435488 su prožektorium? O gal
Į Washingtoną
Savo motinos pasveikinti
žinote, kas jį rado?. Labai pra
buvo suvažiavę vaikai: adv.
I Pasaulio Lietuvių Bend šau pranešti tai man laišku arba
Kazys Šidlauskas (Chica- ruomenės seimų iš Bostono telefonu. Už tai būsiu labai dė
ga), Ona Radomskienė (So. važiuoja J. Kapočius, P. kingas ir atsilyginsiu. Mano ad
Bostonas), Juzė Jakubėnie- Jančauskas ir A. Škudzins- resas:
nė (Los Angeles), Marija kas. Norintieji kartu važiuoJuozas ščiuka,
Šidlauskaitė (Venecuela), ti prašomi skambinti J. KaBelden Street,
Elena Dambriūnienė (Wa- počiui, tel. 268-7730.
New Britain, Conn. 06051
shingtonas) bei kiti giminės.-------------------------Tel. (203)—225-7277.

Lipdau popierius ir Luisai'J
4aką, k# pataisyti reiaia.
Naudoju tik geriausią
medžiagą.

ORAITil.MO AGENTŪRA
Atlieka Įvairių rūšių
draudimus
Kreiptis senu adresu;

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir ; t'irai pasisako
apie visos mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimos.
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia

Tel.: (617) 482-4952

me abipusių

pasisakymų

ir nuomonių kiekvieno

visiems

svarbia problema.
’ NF°KIKLAUSOMA LIETUVA* yri dinamiška mūsų iš

Paragink savo pažįstamus,
”GARSO BANGŲ*
išsirašyti Keleivį. Jo kaina’
I metams $7.00.
PROGRAMA
Ši radijo programa trans-, <s0eee0O0e<^<3CO0O.>0ia(00C)
liuojama penktadieniais is
—

stoties WBUR 909 FMj
banga nuo 8:00 iki 6:30 vai.
vakaro.

Rugpiūčio 24 d.: Lietuvėj
moteris ir feminizmas.
f

Imkit ir skaitykit

eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendrolai laą bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei. kuris kovoja ir < irua už
nepriklausomą Uetuva.
Metinė prenumerata JAV-se

J8.no

Adresas:
7722 George Street. lut Šalie-M ont real. G9O. (juebec. ('AN ADA

Kipro Bielinio

knygą

«♦♦•♦*•*•#*******•******»******♦♦ I
PARENGIMŲ
į TERORO iR VERGIJOJKALENDORIUS Į
IMPERIJA SOVIETŲ

Į
RUSIJA
Rugsėjo 2 d. So. Bostono
Lietuvių Pil. d-jos III aukšto j
salėje LK Mokslų akademi
Joje smulkiai aprašyti
jos jubiliejinio suvažiavimo
bolševikinio teroro sistema
banketas.
♦ * •
tos vergų stovyklos, kuriose
Rugsėjo 23 d. Maironio kentėjo ir žuvo mūsų i
Parke Worcestery Lietuvių
Bendruomenės Bostono apy broliai, seserys, giminės ir
gardos Lietuvių Dienadraugai. Knygos kaina —
• • •
Rugsėjo 30 d. 3:00 vai. po 75 centaL
pietų So. Bostono Lietuvių1
Piliečių d-jos auditorijoje Į
Lietuvių Bendruomenės Bos-' RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo
• tono apylinkės rengiamas
Programa
Naujoj Anginoj
Tautos šventės minėjimasiš stoties WLYN, 1360 kikoncertas.
• * •
lociklų ir iš stoties FM
101.7
mc,. veikia sekmadie
Spalio 21 d, So. Bostono
Lietuvių Piliečių d-jos III a. niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
salėje lietuvių radijo valan- nų. Perduodama: Vėliausių
• dos Laisvės Varpo rudens pasaulinių žinių santrauka
r komentarai, muzika, dai
[ parengimas.
• • •
ios ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis •
Lapkričio 25 d. So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos j Baltic Florists gėlių ir dova
patalpose Bostono ramovė-į nų krautuvę, 502 E. Broad
nų rengiamas Lietuvos ka way, So. Bostone. Telefo
i iuomenės atkūrimo 56 metų nas AN 8-0489. Ten gaun>
sukakties paminėjimas
mas ir Keleivis.

SLA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU

AMERIKOJE

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolenų
nariams.
SLA—didžiausia Lietuvių fraternalinė organizaci;* —
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra
pigi, nes, SUSIVIENIJ1M AS neieško pelno, o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris so puse n fk.o o dolerių
*
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reiks tingiausias
apdraudas nuo f100.00 iki 810.000.0C.
SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ea.
dovment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
aukttojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
apdraudą: už $1,000.00 apdraudoe t’k $3.00 mokes
čio metams.
SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų
klubų Ir draugijų nariams. Už 81.000.00 akcidentaMs apdraudoe mokestis 82.00 į metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės
» kuopų veikėjus, ir ue plačiau paaiškins apie
Susivienijimo darbus.
Gausite spausdintas Informacijas, jeigu
parašysite:
Lithuanian AIHanre of America

807 Wast 30th Street. Ncrr York. N.Y. lftOOl

»
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PRAŠAU TALKON!

Pagerbė Kapočių*

į

Turėjo 2 automobiliu*

Svečias ii Chicago*

į

ji* gavo pašalpą

Vietines žinios

j 4 vaikais nuo 1969 m. gavo
i iš valdžios pašalpos $18,191.

Mieli Bostono ir apylinkės Zuzana Griškaitė-Smithie- j Petro Būtėno lydimi, mū. _. .
, sų jstaigą aplankė H. Su
Lowelio teisėjas nuteisė
J°s vyras turėjo du autolietuviai!
pę n jos vyia> Alfredas savo, vaizdais Chicagos
ir jo Torigianą 2 metus kalėti ir mibilius (CadillacąirVolksVisi žinome, kad Vasario! namuos So. Hardvich, Mass. ( duktė Lena Vidugniene u
labdaros fondui $
.
.
...
•♦#*#**####ee#e»***»****e*****«*******************4
16 gimnazija Vokietijoje yra ? jjepos 28 d surengė pokyli' Wut?!n0’
. . , . v ' 18,000, o jo žmoną 3 mėn. rageną) ir taip pat iš sociaišeivijos švyturys.Ten lietu-Į P
g J ° yUi .«• Suvaizdis užsisakė Kę- sąlyginiat
linio draudimo lėšų sugebė
Naujas Antano Gustaičio
viškoje aplinkoje mokosi aAntanui ir jo žmonai leivj ir dai piidėjo maga-:
satyrinės poezijos rinkinys nie 100 lietuviu jaunuoliu * Blanche Kapočiams pagerb-'
*. ...
.
Ju°du apsimetė esą persi jo iščiulpti kelioliką tūksP
M*.
Jis j Atlanto pakraštį at- skyrę, todėl Tongianienė su tančių dolerių.
Rugsėjo mėnesio pradžio-' Neseniai pastatytas naujas j ti jų vedybinio gyvenimo 20 važiavo savo dukters ir jos
je išeina naujas Antano bendrabutis mergaitėm, bet, metų sukakties proga.
! šeimos aplankyti.
je
trūksta
jo
lovom
antklodžių.
Gustaičio satyrinės poezijos
rinkinys ”Saulės šermenys*
Tai sužinojome iš girtina
Knygą leidžia Algimanto J zfios ūkio vedėjo Antano į
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE
M aekaus Fondas. Rinkinys! Veršelio, kuris, atvykęs į lie-į
penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia
bus didoko formato, papil-.
. . ........
x ,
i tuvių skautų jubiliejinę sto-į
(lytas dailininko Viktoro J vykią, užsuko j Bostoną iri
V izgirdos spalvotais satyri- rugpiūčio 16 d. grupę bosto- ’ I
Savybės:
l’ruduklin^uinas
nio turinio kūriniais.
i . ..
NUO
3
VAU
POPIET
IKI
10
VAL.
VAKARO
Grožis
I mečių painformavo apie; H
Namams. Šildyti
Ekonomija
Alyva kūrenamo*
-—SKANI LIETUVIŠKA PICA
Knygą spaudė P. Morkų-' gimnazijos padėtį.
!
geriausias pirkinys
šilto oro krosnys
— VOKIŠKAS ALI S
no spaustuvė Chicagoje. ir ji
Aš apsiėmiau organizuoti
Rytdienos įrengimas
— JAUKIAI IšDEKOKUOTOS NAUJOS PATALPOS
jau atiduota ryšyklon.
antklodžių sutelkimą ir jas i
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
Stasys Jasaitis. Gegužės 3 ’ Trys dviejų mirusių vietoje ! kuo gi eičiau pasiųsti. Todėl,)
Pilnas į rentimas, Įskaitant aly

Gana

nereikalingai eikvoti kurni alyvą

LIETUVIŠKA UŽKANDINE

Dr.

— TKiJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

d. jam sukako 45 m. amžiaus, o:
... j
birželio 30 d.__ 15 metu, kai’
So. Bostono Lietuvių Pil..
jis pradėjo verstis savarankiška di augi jos rugpiūčio 16 d. su-j
gvdvtojo praktika, atidaręs savo brinkime pagerbti du mirę '
į nariai ir priimti trys nauji. !
kabinetą
Dorchesteryje,
581
"
į
Adams St. Dabar jo ofisas yra
Finansų sekretorius Ado-j
147 Ashmont St., Dorchestery. mas Druzdis pranešė,
kad I

kas turite kad ir dėvėtų, bet*
<jargerųanklodžių, paskamGinkite man tel. 268-5503.
y{ums nesunku tų anklodžių j

šeštadieniais ir sekmadieniais

jungti rūsy su vamzdžiais-

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

Senas

parvirsta ir negir

tas.

EXPRESS CORP.

Paskutinė modernaus alyva šildymo naujiena

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

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVurcestery, kuri siunčia
siuntinius tiesiog ii VVorces

terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau

jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai h
tvarkingai.

49 Choreli Street
K. M iltim, Marš.

62S EAST £KOAI>WA1
SOUTH UOSTOM, MASS.
IELEFONAS AN S-414S
Besjfunit, itlr-vre
Popieri.p Siurfonm

Slikiav Lvj-«m*
Visokio reik tnt fly.« r»*in*i*M
Reikmenys pluK.htrisms

tr

-

Te’efoaas: A.N 8-2805

Dr. Jos. J. Danovan\

*Dr. J. Pašukarnio

Ci> galima gauti įvairiau I
J F C D I N I S
siv. importuotų ir vietines
OPTOMETRLSTAS
gamybos medžiagų ir kitų J Valandos:
d vai ryto iki 5 vai. vak
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
Trečiadieniais
nepriimama
1
labai žemomis ku<nomis.
447 BROADWAY
South Boston, Mass

I

A. J. NAMAKS Y

> Reni Estate & Insurance
321 Country Club Rd.

Carpenter A Buildar

8a*:9i3bM N. J. ALEKNA

Tei. SVV 8-2868

>Newton Centre, Mass. 02159

Te!. 332-2645

Atlieku visus pataiaynn, rnmnn
to ir projektavimo darbus 14 Inu
ko ir viduje, gyvensmiĮ narni) ir
biznio pastatų, psisral Jiisij roika,avima. San k* ta visados iki
va
landų vslcam.

S

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

Laisves Varpas

Telefonas: 698-8675

Lietuvių Radijo
Valanda

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd

i

Sekmadieniais 11-12 vaL

(RUDOKTUTt)

AM 1.430 KC

OPTO ME TRIST8
Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BROADMAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

<♦♦#♦#♦*♦<•*•*#*♦♦«»♦«/#*♦#♦####♦♦<*♦####♦*'*♦**♦*♦♦**♦********♦****♦♦♦♦♦**•♦******•♦••*••♦••**»*♦******

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

South Boston Savings Bank

The Apothecary

ALFRED

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

W. ARCHIBALD; PREZIDENTAS

Skambinkite 268-2500

Telefonas A N 8-6629

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

Worcester, Mass. 01604
Tet 798-3347
Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
viet inės garny bos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vieloje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

AND

TRAVEL INFORMATION

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
15 BOSTONO { 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- vak.
o šeštadieniais
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p.
Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.
389 W. Broadway
So. Boston, Mass. 02127
Tel. 268-0068

| Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

{STAIGA

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

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

'M & T OIL CO., Ine.
So. Boston, Mass. 02127

ar juos pasikviesti į svečius — geriau
TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE, čia v i s ų 1 ė k t u v ų
bilietai (International and Domestic Air Tickets)
išrašomi belaukiant — be jokio
papildomo mokesčio.

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

Globė Parcel|Service,Įlnc. ;

už nemažesr.ius kaip SI,000 dviejų-^
metų įspėjimo indėlius moka
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda

□
□
□
□

Street,

siai ir greičiausiai patarnaus

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v^ išskyrus šventadienius Ir sekas.

641 E Broadvvay

82 Harrison

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, pruieisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj

Sav. Em&nuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.
182 a W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

ATLAS PARCELS CO.

773-4949

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

ceptua ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

<70 Adatas Street, Omncy, Msac,

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

HEATINC OILS

Alvva sildvmo specialistai

436 1204

i

Peter Maksvytis

CLIMATIC

Alyvos burnerio aplama urnas ištisas 24 vaL per diena

Už nosies ne tik jaučius
Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENfiS DAINŲ
vedžioja.
; žmogaus — be ydos.

llood Sųuare
Hardirare Co.

WORCESTER, MASS.

B

FORTŪNA FUEL Co.

PLOKŠTELE

144 Milbury St.

Vedėja B. S vikiiena

10 mėty garantija.

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

padovanoti, o gimnazijos 1
mergaitėms bus didelio pa-’
toninio ir džiaugsmo.
.Dr. S. Jasaičio pagalba iki šiol pajamų per liepos -mėnesi'
p ,
t
yra pasinaudojus daugybė mūsų buvo $15,819 ir pelno liko!
Prasau. padėkite.
tautiečiu.
‘$1,036.
A. Andriulionis 1
COSMOS PARCELS

vos kurntrj, putėj?, oro filtrą,

termostatu, kontrolę ir darb* su

Krosnies'aptarnavimas
Automatinis įpilimas
Patogios mokejimO ;Sąlygos
Pilnas šildymo Įrengimas I

I

Skambinkite

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

6.27%> pelno)

už visus kitus indėlius moka

/o

Trans-Atlantic Trading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)
Darbo valandos:
— — — — — 9—5

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

Ketvirtadieniais

Bankas veikia 109-tuosius metus.

šeštadieniais

Šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

uždaryta

j

393 West Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

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

’ 268-4662’^

9—6

virš $274,000,000

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

<_ _________

t
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