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Ir su velniu galima
tartis

Ir viceprez. Agnevv skęsta
į nemalonumus

Seniausiam mūsų nariui ir vienam iš socialistinės
spaudos Amerikoje pradininkų

Sovietų Sąjungos vadų
šypsena užsienio kapitalis
draugui STASIU MlCHELSONl 1
tams, su jais pradėtas dides
nis biznis, matyt, papras-;
mirus, gilią užuojautą reiškia jo dukterims Reginai
Viceprez. Agnew bylą spręsti kongresas atsisako, ir
Bu ginkluoti arabai, grasindami nužudyti tris žydus,; tiems partijos nariams nėra
1* h i I b r o o k ir Y i o I e t a i ♦AY indus su šeinioji slenka į paprastą teismą. Agnew šaukia esąs nekaltas
privertė Austrijos premjerą sustabdyti Sovietų Sąjungos ; suprantamas, dėl to viršūnių
Įsakyta propagandistams tai
mis bei seseriai Michalinai (i a r ba u s k i e< ir nesiruošia atsistatydinti. Bet ši nauja grynai krimina*
žydų emigraciją į Izraelį per Austrijos teritoriją. Ta Aust- ; įeikalą plačiau paaiškinti. į
s
n e i
i linio pobūdžio byla yra ir nauja dėmė Amerikai.
I
rijos nuolaida teroristams sukėlė protestų audrą.
Štai Maskvos miesto par-!
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų S gos
tijos propagandos sekreto-j
Dar nepasibaigus Wateršią bylą aiškinti pradėjo
la, plėšikų“, kad Kreisky, pats rius Jagodinas Moskovskaja Arabų teroristų veikla
centro komitetas
i gate skandalo bylai, kurioje teisingumo departamentas,
nukreipta prieš Izraeli ar) būdamas žydų
. . kilmės, atsi- f Pravda laikraštyje, aiškin-į
1 artėjama prie paties prezi- vadovaujamas jo sekretoaplamai prieš žydus, ne vi- sakė teikti žmogišką pagal-; damas valdžios santykius su:
• dento Nixono apkaltinimo, riaus Richardsono. Susikausada atneša jiems laukiamų bą jos reikalingiems žydą-- Vakarais, parašė, kad "gali-i
t pradėjo Į dar didesnius ne- pus kaltinamajai medžiagai,
Buvusiam Keleivio savininkui, o vėliau jo patikėti
vaisių, bet kartais pasiekia- ms. Nepaprastai stiprių pro-; ma sutartis daryti ir su vėl-J
i malonumus skęsti ar būti byla pasidarė neišvengiama,
ma ir šiokio tokio pasiseki- testų Kreiskis susilaukė ir iš j niu. jeigu esi tikras, kad tą,
niui
j skandinamas ir viceprezi-j
mo. Lėktuvų užgrobimai, JAV žydų bei kitų juos už-: velnią apgausi“.
dentas Spiro Agnevv. iki šiolI . Pats Agnevv norėjo, kad
STASUI MICHELSONUI
Miuncheno olimpiados žydų tariančių asmenų ir senato- j
buvęs laikomas vienu šva- šiuos jam primetamus kalti*
sportininkų išžudymas. Sau- 1 rių.
‘
mirus. liūdime kartu su jo dukterimis Reg i n a
Nėra abejonės, kad sovie
riausios sąžinės Amerikos• "iraus tyrinėtų specialus
di Arabijos ir kitų ambasa-!
. I tų vadai taip ir galvoja, tai p
P h ii brook ir Violeta W indus su šeimomis,
piliečių.
■ kongreso komitetas, kaip jis
dų užėmimai padidino tiktai: Deja, ati odo, kad Austn- Į ir rengiasi Vakams apgauti.
į
gvildena ir Watergate bylą.
seserimi Michalina Garbauskiene ir svai
1
jos
vyriausybė
kol
kas
yra
tarptautiniu mastu keleivių,
Kaip jau buvo rašyta. Ag-! Tokiu atveju tas tyrinėjimas
niu dr. Antanu Kapočium ir reiškiame gilią
pasiryžusi
arabų
teroristam
:
ir diplomatų nesaugumą ar
į nevv apkaltintas, kad 1969 ’ nusitęstų labai ilgai, kol, gal
užuojautą
Įvarė baimę paskiriems žy duodu pažadų laikytis. Jos' Nixonui rinkimai
• metais, būdamas MarylandoI būt. pasibaigtų ir Agnevv kaKeleivio patikėtiniai:
premjeras
Kreisky.
atsaky-j
dams. be didesnės reikšmės
valstijos gubernatorium, jisį^enciJa- Jeigu būtų pagrinMarija Strazdienė. Milda Anestaitė. Napoleonas
Izraeliui. Ypač. kad Įvairios i damas i gausius ir piktus Į tatsiėjo $60 mil.
ne tik ėmęs. bet net prievar- do. tai tik tada byla būtų
Jonuška. Jonas Pakalka, Jackus Sonda ir
valstybės, kuriose tie tero protestus, preiškė, kad nie-i Nixono rinkinio komite-j
ta išspausdavęs iš kaikurių atiduota spręsti teismui. Bet
kas
nepaveiks
jo
nusistatyį
Antanas
Valeika
ristiniai veiksmai buvo suorv
i suinteresuotu firmų ar asme- į kongresas to darbo imtis attas paskelbė, kad rinkimam!
ganizuoti. arabų teroristams! Į110 z«'dų Kelią pei Austriją i buvo gauta per .$60 mil ir tie Į
į nų kyšius. Tai jau grynas įsakė. ir byla keliauja Į
nenusileido ir jų reikalavi-i Izl'ae!,l
Juk’ esi»- pinigai beveik visi išleisti.
■ kriminalinio pobūdžio ap- Grand jury, jeigu nebus ko
mų nevykdė. Bet kiek kitaip ąmenk.eciai kurie taip pro-į
Į kaltinimas, be jokių politi kiais nors teisiniais kabliais
J
Nuolatiniam bendradarbiui. “Maikio su tėvu pasi
teroristų akcija baigėsi pra-i
fa 1 nusiusti sa\o. Nuo 1972 m. balandžio 7j
niais interesais pagražinimų. Agnevv advokatų salaikyta.
kalbėjimų autoriui
eita penktadieni ir šeštadie- ^an’4s 1 Odesos. Lemngiado d. Įsigalėjo Įstatymas, pagal'
Viceprez. Agnevv visų jam
ni Austrijoje. ‘
iar klt« uost« ,lr. z:vda
kuri visos aukos rinkimams-,
drg.
STASIUI
MICHELSONUI
keliamų
kaltinimų kratosi ir
rantus patogiai is Sovietų; turi būti viešai skelbiamos.
kaltina teisingumo departa
Čia du ginkluoti arabai Sąjungos išvežti. Jie gali su-! Ne visi aukotojai to nori. to
;
Neleisią
kištis
į
savo
jo
dukterims
Reginai
P
h
i
1
brook
ir
mirus,
mentą, kad tas jį noris su
užgrobė tris žydus ir Austn-. organizuoti ir oro tltą. Bei dėl daug kas pasiskubino au
Violetai
W
i
n
d
u
s
su
šeimomis,
seseriai
M
ižlugdyti,
kad jo pareigūnas
jos muitininką Austrijos ir *° esama ir kitų kelių —per. koti anksčiau. Deja, buvo ir
'vidaus
reikalus
“
Paterson paskelbęs viešumai
c h a I i n a i Garbauskienei ir svainiui A nČekoslovakijos pasienyje, I Rumuniją ar kitas valstybes. • tokių, kurie aukojo vėliau,
• .
- a
a * Kodėl,
L zJ z"» I ZX
X a ’a
4- « rr« v d a «
I
kaltinimų
turini, kad tuo nu
esą, turinti žydus glo-! bet 'jų aukos nebuvo pa
tanui Kapočiui gilią užuojautą reiškia
t Sovietų užsienio reikalų
greitajame traukinyje, ei
ministras Jungtinėse Tauto- teikiąs prisiekusius posėdiKeleivio redakcija
nančiame iš Sovietų Sąjun boti tik viena Austrija, kuri skelbtos. Tokių slaptu aukų
' se Gromvko išdrožė smarkią ninkus ir todėl negalima esą
gos Į Vieną. Tie žydai emig ir taip yra jiems daug gera sudėta apie $20 mil. Kam
kalbą. Joje jis smerkė tuos, j laukti objektyvaus sprendi*
ravo iš Sovietų Sąjungos per padariusi?
tie pinigai išleisti, dar neži
; kurie nori kištis Į Sovietų mo. Jis ypač puolė teisinguAustriją i Izraeli, kaip tuo
nia. Sakoma, kad iš tų su
Atrodo,
kad
Austrija
tik
O
.
.
,
.
,.
.
;
Sąjungos vidaus reikalus,' mo departamentą savo kalkeliu ir daug kitų žydų emų
buvo
apmokami
ir
Wa-,
Kitas
ambasadorius
ir ieškojo tokios progos žy-j
; rnokvti, kaip sovietai turi-boję Respublikonių Moterų
migrantų keliauja.
tergate įsiveržėliai i demo-1
dų emigrantų sudaromais,
i tvarkytis viduje. Esą, Sovie-. Lygos suvažiavime Los An*
t. kratų būstine.
Į
Sovietų
S-goje
manevruota
rūpesčiais
nusikratyti,
ypač;
.
tu S-ga nesikišanti i kitu £etes. tvirtindamas, kad eTeroristai, grasindami ir
bijodama
tokių
teroristinių
;
Nauju JAV ambasado-!1 Sovietų Sąjunga staiga j vidaUs reikalus. nes' jeigu sąsvisiškainekaltasirsusiĮkaitus nužudyti, pareikala
'Kongreso komitetas r:iumSovvietųSą’iungoie nu-1 patvirtino tarptautinę Žmo-jfa,P darytų. pasipriešinimas ąukęs ten klausytojų moravo, kad Austrijos vynausy-! vei^smU pasikartojimo,
. .
i1
1
r
< U.-.*.. -..... ... r____ •__ i • •
tiui-jmnc
bė uždraustų Sovietijos žy-j Paskutinėm valandon.
1 matomas valstybės sekreto-! įaus teisių sutarti. "Žiūrėki-* būtu suprantamas ir pateisi- ‘mes paramos.
nedaro nuolaidų
dams . per savo tentonj,,, jtari
kad
1 riaus padėjėjas Europos rei-; te. mūsų krašte Įgyvendintos namas.
Agnevv pusę kol kas pa
vykti i Izraeli ir uždarytu
*• . - • ,
, ‘
Kongreso
komitetas
VVays'
kalams
Valter
Stoesselis,
laiko ir prez. Nixonas, nes
2..- ilageri,
___. ronstų
žygis buvo suplanuo
kuris gerai kalba rusiški ir visos žmogaus pagrindinės! Tai tik žodžiai, o praktižydų pereinamąjį
e
tas Čekoslovakijoje sovietų j and Means nutarė pasiūlyti
teisės. Mūsų laisviausias' koie visi žinome, kaip sovie- pagal čionykščius Įstatymus,
santi netoli Vienos Schonau rankomis.
yra
buvęs
ambasadoriumi
nepasirašyti
su
Sovietu
Są

:
krastas“ sako sovietų vadai.; tai "nesikiša“ Į kitu vidaus kol žmogus nenuteistas, tol
pilyje, per kuri jau perėjo
sutarties,
Lenkijjoje.
junga
prekybo
Bet vis dėlto šiuo atveju
Tx .
.
reikalus. Tai gerai pade- jis yra nekaltas.
apie 60.000 žydų emigrantų
kuri
jai
taikytų
didžiausio
j lieka susidaręs nelabai ža
(‘Ja- gvvenimas kiekvie-; monstravo ir Čekoslovakijos
įdomu tai, kad Maskva
kelyje i Izraeli.
Agnevv byla iškelia ir sa
a
diena
invaflio
vus Įspūdis, kad du arabų te palankumo nuostatą muito
. ,, , \pateikia
.
. vis
. nauju.
, • ‘ mvaziia.
požiūriu,
kol
Sovietijoje
bus,
^
enau
no,
^Wkad
ambasavotišką teisinį galvosūki.
faktu, kad tenai visos lais-j
Austrijos kancleris Kreis roristai Įveikė Austrijos vy-‘ persekiojami intelektualai ir doriumi būtŲ Paskirtas miPav., ar prisiekusiųjų krimi
riausybę. Ti jaučia ir patys!
i • • i . o
4
2izo<r7zh
ky, kuris pats yra žydas, gel
įomenus ibankininkas
Ro-i. vės -vra &grandinėmis sura- j -M
geP.hnoiC
SŪUUO
nebus
laisvės
emigruoti.
nalinis teismas gali teisti vi
. ckefellerisar pramonininkas kintos. Ka jiems reiškia su-’
..
bėdamas Įkaitų gyvybę, su- austrai bei jų spauda
ceprezidentą. kol jis nepa
tiko arabų teroristų sąlygas: Tūkstančiai turto,
Prezidentas, valst. sekre- Hammeris. Žinoma, dar ge-| tartys, jeigu net pačių sovie-! Uniįlį Vadus
šalintas ar pats nepasitrau
priimti, taigi — Sovietų Są-|
torius ir Kitf mimstenai yra riau, kad toks ambasadorius tų konstitucija egzistuoja tik; Argentinoje teroristai nu kęs iš pareigų? O pats Ag
pojiieriuje. bet ne gyvenimo
jungos žydų emigraciją per o gauna pašalpą
už tokia sutarti ir stengiasi, nemokėtų rusų kalbos...
šovė Įžymų darbo unijų va nevv pasitraukti nenori, nes
!
praktikoje.
Austrijos teritoriją sustab
kad
kongresas
ją
patviitin-i
da Jose Rucci, dideli Perono Į tuo prisipažintų esąs nusiNiekur, turbūt, nėra tiek
dyti. Jis davė Įsakymą pra suktybių, kiek viešosios šal tų.
T-. ..../.ja meną
dieną jie
iie |i kaltę? ir toms pareigoms ne,
dėti likviduoti ir minėtą žy pos srityje. Štai Dedhame.
Žymus komunistas ; nužudė ir kita žymu neronis- tinkamas. Taigi kongresas
Šen. Jackson yra Įnešęs!
dų pereinamąjį lageri, kuri Mass., moteris su šeima tu
' ta. jaunimo organizacijos turėtu viceprezidentą pirma
iki šiol išlaikė ir saugojo ri 18 kambarių namus, kurių pasiūlymą tos sutarties ne
"inpyčyti“. kad jis galėtų,
apleido partiją
• vadą Enrique Grinbergą.
tvirtinti.
kaip paprastas pilietis, pa
vertė $200,000. Vyras, sako, į
Austrijos vyriausybė.
Al
Richmond,
buvęs
ko

Manoma, kad tai Liaudies tekti i teismo rankas.
Gavę reikalaujamus mi-' palikęs žmona su 3 vaikais!
munistų
laikraščio
"People
’
s
revoliucinės armijos darbas.
nisterio pirmininko paža ir gyvenas atskirai. Ji gauna • Susitiko dviejų
Šitoje bylos situacijoje
World
“
redaktorius
ir
JAV
dus. arabų teroristai Įkaitus patalpą iš viešosios labdaros;
komunistu partijos narvs 7r Tjin nnri numinti i f’abar net juokaujama: esą,
bažnyčių galvos
paleido ir Austrijos vyriau Įstaigos.
įkė iš j r 1110 BOri aUcuiyu ! jei Grand jury nepasitraukuperi 40 metų, pasitrauiiė
Tai skelbia
sybės duotu lėktuvu su po-, ...
T1 valstijos
.. . , , kont-i Pirmą kartą istorijoje Ti-Į *
Į si ir nepašalintą iš viceprepartijos.
; partiją
ros lakūnu igula nutūpinė-1 lo
Panašių dalykų jis- beto budistų dvasios vadas j
i zidento pareigų Agnevv nudarni nuskrido j Libiją.
IranrIa
! Dalai I>ama atsilankė pas!
Neseniai iis išleido knygą: Jugoslavijos komunistai teistų ir pasodintų kalėji
Tokia Austrijos vyriausy-'į ********
j popiežių Paulių Vl-ji. Dalai;
"A Long Vievv From the, ruošiasi dešimtajam narti- man. tai jis turėtų vis būti
Lama
padovanojo
popiežiui
;
Soviet y rašytojas. Nobelio pre- Left“. kurioje iškelia ivai-i ios kongresui. Kad i ii vyk atvedamas iš kalėjimo pir
bės nuolaida porai arabų te-! Buvęs angliakslų vadas
’ m’i°s laureatas Aleksandras inąs komunistų veiklos pa-'tu visi "vieningi ideologi- mininkauti senatui...
roristų pažadino visur di-įBoyle, kuris dabar kaltina-' balta skara
i Solženicinas,
kurį Kremliaus
slaptis.
i u iai švarūs ir su aiškia progdžiausią protestų bangą, mas dėl varžovo Į unijos
Dalai
Lama
yra
laikomas
valdžia visaip persekioja. Jo rašKaip ten bebūtų ar bebus,
! rama“. kaip pareiškė vienas
Ypač piktai reagavo Izrae-' prezidentus .Jablonskio ir jo
bet
Amerika jau dabar pa
pačiu
Įsikūnijusiu
Buda.
Jis
tu
Sovietu S-goje nespausdina,
JAV
komunistų vadas ižymus komunistas, nradėlio premjerė Goldą Meir. į šeimos nužudymo, esąs sunkaltindama Austrijos kanc- kiai susirgęs. Sakoma, kad turėjo bėgti nuo komunistų, Jie yra leidžiami užsienyje ir Hull sako, kad ta knyga yra ta« nartiios valvmas nuo ”a- saulio akyse pati save gero
leri. kad jis ir jo vyriausybė * ji> bandęs nusižudyti miego kurie okupavo Tibetą, i fn- Sovietu Sąjungoje slaptai pla- ginklas darbininkų klasės na^elio-liberalu“. buržuaziš- kai apsispiaudė. ir Europa
! tyliai reiškia tik užuojautą.
j priešų rankose.
kai galvojančių narių.
nusileido porai "vieškelio(milteliais.
> diją ir dabar tenai gyvena, tinami ir pusi rašinėjami.
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! derlius duodančių kviečių, o iš JAV 22 tūkstančius mie’ žiu, ir 1971 m. rudenį Basius uoste sustojo laivas su pir1 muoju grūdų kiekiu. Ant kviečių maišų buvo ispaniškai
užrašyta. kad tie grūdai yra apnuodyti. Kad kiekvienas
ne atklas matytų, kuo tie grūdai skiriasi r.uo kitų, jie bu vo
Kūrybinė ataskaita Tėvynei...“
nudažyti ružava spalva. Ne tas ružavas dažas buvo nuodai
Išskirtinu veržlumu Tėvynei laimėjo aukso medalį“.
1 — grūdai buvo, be to. apipurkšti merkurijum, kad neįsi”1 ėvvnė reikalauja dar gilesnio principų įsisavinimo j mestų grybas.

mųjų sienų. Vaivada Janušas Radvilas su nedidele kariuomene pasitraukė Kėdainių link. Per 2 dienas \ ilnius
buvo taip suverstas ir gaism UZs,diep>nojęs (degė 17'
dienų), kad caras Aleksie
jus tegalėjo sustoti palapinėPaskutinis Balfo seimas Į- sakė, kad ji nė čia dar neno
je už miesto. Rusų kariuo
k 1972
|io
rinti visko pasakyti. Vėliau,
ir neatlaidaus kovingumo žengiant į šviesią ateiti...“ į
mene siautėjo po namus, zu-| d enomis I)etl.oi{e. Sekantis diskusijų metu. vyravo nuoI
Žinoma, negalima nė norėti, kad Irako gyventojai de gyventojus; išžudyta aTėvynė gali didžiuotis...“
• mokėtų ispaniškai ar angliškai ir suprastų Įrašus tuose pie 14,000. nukankinta ke seimas š. m. lapkričio 10 d.1 monė. kad tos bylos spaudo
mus C'levelande. Tarp tų je nekelti, kad stengtis ją
. v w........
i grūdų maišuose. O ir tie, kurie suprato ar kuriems buvo liolika domininkonų ir kitų dviejų
seimų Įvyko nemalo- kuo greičiau pamiršti. Tai
Tai žodžiai is Literatūros ir Meno“ š. m. rugsėjo 22 d.1 išaiškinta, tuos įspėjamuosius Įrašus palaikė tik gąsdini- vienuolių. Išgriosti didikų
* nūs dalvkas: nepatenkinti nuomonei pritardamas, nė
numerio, kuriais užvardinama lietuvių ir kitų pabalaiečių mu kad žmonės bijotų valgyti ar gyvulius šerti. Jeigu at- rūmų, bažnyčių ir vienuoly Balfo iškėlimu iš New Yor- aš apie tą teismo eigą čia ne
dailininkų paroda Maskvoje, posakiai, įvairiom progom vežama sėklai, tai, vadinas, valdžia nori, kad būtu naudo- nų rūsiai, išvartelioti seniai ko i Chicagą. pora asmenų rašysiu. Tokius dalykus kaišryškinti “Tiesoje“. “Gimtajame Krašte“ ir kituose tary- Į jama sėklai, ir gąsdina žmones. Apgaudinėjimas aiškus mirusiųjų lavonai, baisiai užvedė bylą amerikiečių da nors galės prisiminti mūsuniokota katedra. ...Rusai teismuose, skųsdmi neva sų istorikai ir pasverti jau
bintuose leidiniuose.
ir lengvai suprantamas! — taip galvojo žmonės.
•)lė,;ė ir vežė iš Vilniaus, ką Detroito seimo nesklandu- i’š dešimčių metų perspektvŠias citatas perskaitę, gal jūs paklausite, apie kokią
Merkurijaus naudojimas jau ne viename krašte yra tik rado vertingesnio. Caro mus ir neteisėtumą.
vos.
ar kieno tėvynę, rašomą net didžiąja raide, čia yra taipĮ
tragedijų, o šį kartą Irakui, kuriis užsakytuosius Įsakymu Maskvon išvežti di
dikų
židinių ir kl os- I Tuo tarpu jau viskas vra
pakiliai ir patriotiškai kalbama?
('grūdus paskirstė kaimams, kad būtų
būtų sėjai
. , baldai,
,;
Seimui nutarta ruoštis la
sėjama ir kad žmo- mų
kokliai, marmurines pa- išsisprendį teįgiamai. Skun_ bai kruopščiai ir labai jau
Tai yra mūsų, visų lietuvių, dar niekad nebuvusi Į Hės Patenkinti laukt« dei liauslanges, pamausi puo^me-! d- -ai pra!aimėjo ir daug kas pasiskubinti, nes laiko ma
nys ir net grindų parketas.; •
,įv.
- •
žai belikę. Seime būsią žiūnaujoji “tėvynė“ — Sovietų Sąjunga...
:
A ..
.
.
..
.
_.
, .
i
Bet iš prakiurusių maišų grudai byrėjo, kai buvo įs- Maskvos prekyvietės užvers jų nieKingą žygi greit už- žai belikę. Seime būsią žiū, niirš. Bet Balfo ' vadovybė rimą, kad nė vienas atstovas
Pastaruoju metu okup. Lietuvos spaudoje ir. reikia ’ kraunami is laivo, paskui paskirstant kaimuose, žmonės tos ligi tol neregėta
1
Į gavo gražią pamoką. Ateity neatvažiuotų be mandato.,
manyti, televizijoje, radijuje ir maskvinių pareigūnų lie-į sėmėsi ir nesėsi namo. Turintieji žemės gavo ta m tikras brangenybių ir nema
rtovas. viemay.cų ()US žiūrima, kad seimuose! Kas yra tikras atsto
tuviams “perkrikštyti“ skirtose prakalbose ši ” (Ji Hžioji1101}11^ ^rddų. Kas čialauks sėjos, kasčia beisi žemę prekių. Tuo tarpu Vilniuje. i viskas eitu kuo sklandžiau- cepirm. Dalia Bobelienė čia.
•
1
^ovėjai I pasiremdama
statutu įsaistėvynė“ jau taip akiplėšiškai policiniai rėkiama į lietuvių * kokius gražius grūdus, jei valgyti risi norii jau dabar, o ii kaip buvo kalbama, _’nega- < ?iai h. kad
ausis, kad nuo to propagandinio tvaiko net iš tolo esame' gyvumui toks maistas praverčia! Tai ir ristelėms pabėrė, lejai rasti Vilniaus . Tai bu-, nebegalėtu pasireikšti. Atro- kino- Ja dar kai kur patiksverčiami žaksėti
< kas daugiau turėjo, ir gyvuliams pakibo, kad kai vės dau- vo pati didžioji Vilniaus ne-j (lo kad VQS aštuonioms sa. lino V. Šimkus. Prieš seimą
. vaitėms iki seimo belikus, spaudoje būsią paskelbta
; giau pieno duotų ar riebesnės atrodytų, kurios skirtos laime ’ ‘
_
_
.
,
.
.
...
1
Balfo vadovybė norėjo su oficialiai, d tuo tarpu prašė
Juk net žiauriausios carų meto priespaudos laikais parduoti. Ir štai, rodos, nieko, kol kas visi gyvi ir sveiki, .. 0 ?tai (!ar apJe tu°s laikus i direktorių
taryba busimojo tai Įsidėmėti visiems direkjoks Kruglodurovas ar Deržijupka vis dėlto dar nebuvo ; nes kol tas nuodinggasis merkurijus pradeda veikti, pra istrauka is prof. dr. \ andos ‘ geimo reikalug aptarti>
. tonams ir spaudos atsto1
vams.
įsakęs lietuviams Rusiją savo kalbose ir raštuose būtinai eina ilgesnis laikas. Tai jeigu moteriškė duonai iš pradžių Sruogienes stambaus veika-,
buvo
prasitrynusi
tik
truputį
tų
kviečių,
dabar,
kai
visa
]
0
vadinti savo tėvyne. Nuo pirmųjų rašytų lietuviškų žodžių •
Lietuvos istorija . psl.' Balfo direktorių suvažia-į
šeima
soti
ir
linksmom
akim
vaikščioja,
ji
šimtaprocen579:
ligi bolševikų okupacijos, varge ir gerovėje, netekę laisvės j
rimas Detroite Įvyko š. m.
G.\vo Patarimo susilaukė
tiškai
išdrįso
malti
ir
‘
kepti
tuos
pavojingais
apšauktuosius
rugsėjo
22
d.
Lietuviu
naŠimkaus pasiūlymas diir vėl ją išsikovoję, mes vis dar turėjome išsaugoję savo •
“
Maskoliai
užėmė
ir
Kaumuose. Iš Chicagos bei apy-S dėsniuose lietuvių telkiniuolūpose ii- širdyse tiktai vieną ir tikrą savo Tėvynę — Lie- t tol, kol tik d ar nors trupinėlis buvo maiše.
! ną. Gyventojai bėgo kas Į linkių atvažiavo apie tuzi-1 se Plae Ralfo skyrių steigti
tuvą. Netgi Hitlerio nacinės okupacijos metu niekas nė
Tačiau nuodai darė savo darbą. Vieni greičiau, kiti Prūsus, kas i Kėdainius (ar nas direktorių, kurių tarpe i testamentų sudaiymo istaivieno lietuvio nevertė vadinti Trečiojo Reicho savo tė- t
į lėčiau pradėjo nebepajudėti. Jeigu atokiau gyvenantiems čiau prie Radvilos). Masko buvo ir beveik visa Chicago-i ^as,.kad žmonės padalytų
vyne.
liai žudė, plėšė, degino mies
į nesuteikė niekas pagalbos, tai jie išmirė ištisomis šeimo- tą, kaip ir Vilniuje. Viena ie reziduojanti centro vai-Į Pr°tingus testamentus, kad
dyba. Nors Detroite tėra tik į turtas nenueitų po mirties Į
O dabar, štai, ir turime visiškai naują “Tėvynę“... Į
Kuodas suardo nervų sistemą, ir žmogus piadeda jėzuitu vienuoli svilino ant
Sovietų Sąjungos
i nebevaldyti rankų ir kojų. Kartais jis paliečia smegenis. laužo, kad pasakytų, kur pi 3 Balfo direktoriai, bet keli i Ppeso
kiti gavo Įgaliojimus iš at- biurokratu kišenes,
Na. kad būtų dar aiškiau, tiktai pažvelkite Į tos “tė-I Kas galėjo, tai šaukėsi pagalbos. Perpildytos ligoninės nigai paslėpti.
vykti negalėjusių juos atsto
Kad spalis yra Balfo mėvynės“ žemėlapį ir palyginkim ją su caro Nikalojaus II tė- ■ nebepajėgė visų tutalpinti. Pritrūko ir vaistų — juos pavauti.
Krito
Gardinas,
visa
piet

j
nuo
— tai žinome Jau eilę
vyne. Juk tai visiškai ta pati imperialistinė Rusija, kuri šlubom gamino užsienio fabrikai. Kurie nemii ė. apgydyti
Viso susidarė 23 teisėti į me,^- Rinkliavos spalyje įmūsų kraštą buvo taip pat jėga okupavusi, kuri taip pat buvo varomi lauk, nes vieta buvo reikalinga kitiems, neg: ryčių Lietuva buvo lyg šluo
te
nušluota...
Žuvo
per
šimt

direktorių
taiybos atstovai! vYksta visuose didesniuose
buvo uždraudusi laisvą lietuvišką žodi ir spaudą, kuri taip ,
iš karto susirgo. Taip truputi apgydyti ii išgelbėti
mečius žmonių kraunami iš galimų 32. Dalyvavo šie' A??er?.ko? miestuose. V isa
pat varė mūsų tėvus ir protėvius į Sibiro katorgą mirti. ’
mirties, tūkstančiai kaimiečių slankioja kaip šešėliai, turtai, dokumentai, seni pa
kuri taip pat brutaliausiomis priemonėmis stengėsi mus į vienaip ar kitaip baisiojo nuodo sužaloti (apie rimtas minklai... Nebeliko ir Nas- direktoriai arba ju antrinin-i eIJ® direktorių jautriais žokai: Vita Baleišytė, Dalia! dziais kreiPėsJ I ?pau^s atsurusinti.
> tūkstančių buvę paliesti). Net ir vaikai, vos kelis žings- vvžiaus bei daugelio kitų di Bobelienė.
Frank^ Bronskis. i stovus, prašydami, kad spaI nius paėję, griūva žemėn, nes kojos jau nebeišlaiko. Kiti dikų rūmų meno rinkinių,
Aldona Daukienė, Albinas:
feūkis butų kuo
Is
bibliotekų.“
Ir. va, šitoji komunistų perkrikštyta carų Rusijos šliaužioja pilvais. Yra apakusių ir apkurtusių.
Dzirvonas, Kostas Januška,i Plačiausiai įeklamuojamas.
1i Jonas Jasaitis, Jonas Litvi-i
imperija, šis pavergtųjų tautų kalėjimas, dabar Maskvos
aPehuoti i gerasirŠitiek žmonių! Taip, jie baisiai nukentėjo ne nuo
Sakykime, kad tai seni is
Juozas
Mackevičius,
1
f
lzius
tautiečius
kad Ba fui
įsakymu turi būti mūsų tautiečių vadinama savąja “Tėvy
’ žemės drebėjimo ar bado, bet nuo bandytosios pradėti toriniai laikai. Bet Markeri- naSl
XT
t^, , . , ’ kuo gausiau auKotu. Diskune“! Tai tas pat. kaip kartuvių virvę budelis lieptų savo r
! žaliosios revoliucijos, nuo viltie ekonomiškai atsigauti, čiaus straipsnyje paminėti Antanas Norus. Elzbieta:• sij„ įr pasisakyinu metu pa.
aukai vadinti išeiginiu kaklaraiščiu...
Vannb Pauraziene, Antanas PetA?.. r.
'
Riyziuociai, svečiai. Aapole. arskeio.iogsiuometunemarauskas,
Rože
Razauskiene,
!
v
.
V
_
ūmia,-, Tur
iui būt.
uui, valstybės
vaieiv^c tvarka,
įvairu. kad
..au cvnmiiue
—s taip
—
dsenos
------ __pra’
’. vo, siuntiniu VTa siunčiama
Kas kaltas?
sėklinius o-na
pat jau
Telieka tik apverkti tuos nelaiminguosius “pisorius“,
Į importuotus grūdus žmonės gali
kurie ši “Tėvynės“ vardą vra verčiami rašvti lietuvių kai- L. .
. ■

„Tėvynė”???

Balfo direktorių suvažiavimas
Detroite

c

1

,

1

•

,
*
• Iti. žmonių nepasitikėjimas valdančiais:
ba spausdinamuose laikraščiuose ir tuo nusižeminti iki ,
„j.,.-

savo pono botago bučiuotojo.

Kaltės gal nebėra ko nė ieškoti —
t mė, didelė, skaudi, kurios pasekmes dar ilgai jaus
kai, kurie duonelės su merkurijumi valgė.

i J.

„

“'.

yra siunčiama iri

Be to. Markevičius galėjo! Šimkus. \ incas Tamošiūnas, įus

kontinentus,

visus ki___
v__
įsskvrus

^atsiminti ir daug vėlesnius* Jonas A inciūnas ir Ona Za-, Australiją. Yra ir vietinių
laikus, pavyzdžiui, kad ir1, ilskienė.
i senutėlių, kurie irgi labai
1939 metus, kada Maskvos!
; reikalingi tiek dolerio, tiek
atėjūnai traukėsi iš Vii-j J p
prae^°
į drabužio, tiek ir kitų daly
niaus. Vilniečiai matė i ka?mčnesį Chicagoje tik laiki- kų. Šių eilučių autorius be
panašūs paliko brolių Jab-(\ai išrinktas pirmininkauti gali tik pritarti ir nuo savęs
Ivkovvskiu 5 aukštu prekv-[ direktorių tarybai, šio šuva-: pridėti, kad vienui viena teKĄ TIKRAI VILNIUS YRA MATĘS
bos namai. Čia buvo pagrin žiavimo metu buvo perrink-l turime Balfa _ Bendrąjį AŽaliosios revoliucijos vardas gimė tada. kai ameri-1
ras iki Įvyksiančio seimo
merikosLietuviųv Fondą, ku. to-,(___________
kiečių mokslininkui Normanui Borlaug pasisekė išvesti į Vilniuje bene devintus i sukilimų prieš išnaudotojus. dinai ištuštintos ne tik visos . ...................
pažiūrų skirtumo, rū
naują, dideli derlių duodančią kviečių veislę. Žinoma, į metus yra leidžiamas žuina- Vilnius buvo jų siela ir ko prekės ir baldai, bet išplėš- ■ •aa likti pirmininku. Jis va- rjs,
tos ir elektros lempos, sietv-Į do\ o. ii tai labai sklan- pjnagj visais nelaimingaipliką smėli pasėti tie kviečiai taip pat nepasiryžę daryti las “Kultūros barai“. Tai ordinacinis punktas“
naiirvisa kita.ka'tikRrobi-i^i'..™. suvažiavimo a-,
Ba)fo veikWai
stebuklo, reikia sąlygų. Bet vistiek jie yra didelė viltis tų gražios išvaizdos ir turinin
Ir toliau tik panašiai ir ko ranka pasiekė? Ir tai ne biem ilgokiems po&ėdžiam, į pa?ižvmėio dideliu idealizkraštų, kuriose nebe svečias, o tikras šeimininkas būna gas leidinys, kuriame ir tiek. O apie tai, kas pirma buvo vienintelis atsitikimas. uztrukusiem, su pietę per- ra„ ^esavanaudiškumu. Jie
mu.
badas dėl sausrų, potvynių ir apskritai nederlių. Tuo ža maskvinės machorkos dūmų sis i tą istorini Vilnių buvo O kiek žmonių Maskvos bol trauka, šešias valandas (pie dirba be atlyginimo ir be
kartais būna mažiau. Bet vis įsiveržęs ir jo kūne paliko ševikai su savim išsivarė, tu pertraukai buvo duota a-! pretenzijų. Bent jau spalvĮe
liuoju stebuklu Jau ir naudojasi ne vienas kraštas.
dėlto ir ten be okupanto šlo- pačius didžiausius randus. tai Markevičius irgi turėtu pie viena valanda, tad
grv-| jmesti, •„ krepš} deži^ke ar
tart gry-|
Bet su stebuklais visada būna susijusių ir visokių vinimo negalima išsiversti. J apie tai Markevičius — nė gerai žinoti, nes tenai jam nai posėdžiauta apie pen-į ki(a _ kiekvienas turėtume
kias).
nesusipratimų, o juo labiau su revoliucijomis, kurios pa- O jau ypač Maskvos cenzo- vieno žodelio! Vadinasi, to ir visi šaltiniai prieinami.
be iokių priekaištų, išmėtiDeia, šis rytų barbaras
nejimų.
prastai pareikalauja ir aukų. Kaip dabar aiškėja, nemaža riaus šešėlis išryškėja tada, minėti negalima, tai už
Nepaisant keleto mažiau
aukų jau yra pareikalavusi ir žalioji revoliucija. Ar tai kai tenka visiškai neslepia drausta ir prasižioti, nes tik šiandien lietuviu tegali būti' reikšmingų darbotvarkės
ra tiesa “vyresnįjį broli“ gaBuvo posėdžiu metu kele
gali būti? Juk žalioji revoliucija, žadanti didelius kviečių mai nutylėti visa tai. ką, ro i Ii nepaprastai supykinti, at vaizduojamas tik raudonu punktų, ryškiausi buvo šie:
dos. neišvengiamai reikėtų
tas sveikinimu, bet VI. Seleangelu, vedančiu mūsų tauta
derlius, turi būti taiki ir išganinga, be šaudymųsi ir be
paminėti apie tą “vyresnįjį skleisdama, koks jis iš tikrų i pažadėta komunistini “ro- centro valdybos pirmininkės nis iuos taip išskirstė, kad
sprogdinimų. Pasek tą stebuklingąjį kvietelį, išaugink, nu brolį“ istorinės tiesos var- jų buvo, yra, dar ateity bus.
Marijos Rudienės praneši tiesioginiam darbui jie ne
ių. Ir ne kitoks.
mas apie Ne v Yorke Įvyku trukdė. Sveikino žodžiu:
plauk, iškulk. sumalk ir tada kepk ir valgyk ir džiaukis. ■ ^an
sio
teismo bylos eigą: artė Į VKLS-gos nirm. Kazys Vei
kad pasibaigė bado dienos.
Todėl mes čia norime pa
PRAŠO PAPILDYTI
jančio Balfo seimo Cleve- kutis. R4ST pnm. Vincas
Štai »ių
šių metų
, oiai
mt?iu ' Kultūros! minėti. ką Markevičius nė
Dr. Domas Jasaitis, per lande reikalai: naujo šalpos Tamošiūnas. Balfo 76-jo
Deja, Irakui dai- tik į-uošiama ta žalioji revoliucija barų“ nr. 6 Anielius Marke- iš tolo nedrįso prasitarti,
atnešė didžiulę tragediją. Tūkstančiai žmonių mirė. de- 'irius straipsny “Miestas u-| Taigi, štai, ką istorikas skaitęs Keleivio nr. 36 jo vajaus s.'aktvvinimas.
fvietinio, detroitiškio) sky
amžiaus
75
m.
sukakčiai
riaus vicepiim. Rožė Rašimtys tūkstančių apako, apkurto, nebegali pajudėti, dauj, pių santakoje“ apie Vilnių prof. Simas Sužiedėlis LieM. Rudienės pranešimas žauskienė. Raštu sveikino
skirta
straipsni,
rašo:
šitaip
rašo:
|
tuvių
Enciklopedijos
trisdegybė gyvulių išgaišo. Ta tragedijos istorija plačiau neži
“Gaila . kad tarp pasižy-fbuvo labai išsamus iri;labai I R Detroito anvl. v-bos pir
I šimt ketvirtojo tomo 235
noma, nes krašto vyriausybė slepia ją. Jai būtų nepatogu, I
žydų gelbėtoju ne-!p-a?- užtrukęs apie pus;ant- .........................
..
, mėjusių zy
. . . ,
......
•• • ’Kiekvienas šimtmetis pa-! puslapv rašo:
mininkas Jonas
Urbonas.
jei viskas įskiltų aikštėn. \ a, sakytų, kokia korupcija vieš- iikn
k,-,np knvl] ,.įn
1‘
[paminėti mokytojų semina- r0? valandos. Viską, ^a’ji! visi linkėjo direktorių suvapatauja Irake ir koks tamsumas!
I Ls. Vilnius matę švedu ant
'Maskvos kariuomenėė Į rijos direktorius Juozas Or-; kalbėjo, užrašė ii i magne-j žiavimui darbingos nuotaii
Itofono juostą. Susirinku-, kos 0 $ailI{u if. vi7njeeiu atT ,
, J X- - v •
....................... plūdį, Napoleono žygį Į ry-! Vilnių Įsiveržė 1655 m. įug ag. Jauskis ir kun. Kleiba“.
S. Ballarag'is

Žalioji revoliucija ir jos

aukos

Ką kiti rašo?

Irakas nusprendė pykdyti žaliąją revoliuciją ir uz- tus ir gėdingą kelia atgal. | piūčio 8 d. Miestas buvo už
Straipsnio autorius to ne- siems paaiškėjo daug teismo,
smulkmenų, nors Rudienė,
grandinė i imtas, nepanaudojus gina- žinojo

sakė iš Meksikos sėklai 63 tūkstančius tonų tų didelius paskui sekė visa

.

(Nukelta i 3 pusi./

Ni. 38 1973 rn. spahc » d.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS NIEKO NETBDOA.

TO NIEKAS

kilmingą vakarienę Sanda- verti visų mūsų padėkos,
Honorable James L. Buckros klubo svetainėje, ir vaPadėkos laiškai siunčiami ley. United States Senate,
karienės metu mūsų pasižy- tokiu adresu:
Washington, D.C. 20510.
Pakliuvo raudonoji Janina bar gvvenanti \Yestfielde mėję žaidikai buco pagerb
ti kukliomis dovanėlėmis.
Mass.. Fredą Džervų.
Janina 7 kartus važinėjo! Jis porą kartų mėginęs
Atžymėti buvo Edvard
Dabar kaip tik laikas siųsti
į Lietuvą, buvo patikima lan- aplankyti savo tėvų tėviškę. Yurgaitis, Chester Yurgaitis.
David
DOVANAS
Lietuvių B-nės Bostono a- mininkas A. škudzinskas ir kytoja, bendrakeleivių va- bet vis nesisekę. Bet trečią James Daniloff.
MakeMaironio
parko
pirmininkas
dovė
>
ga^jo
visur
važinėtis
kartą
būnant
Lietuvoje,
jam
Aukštikalnis.
John
Ma
pygardos Lietuvių diena š.
ŠVENTĖMS savo giminėms Lietuvoje ir SSSR.
_ A Adomavičius. Tai buvo
*r tada, kada niekam net i pavykę nuvažiuoti i gražųjį peace ir Peter Germaine. >
m. rugsėjo 23 d. _Maironio
.livun tui.i >.
iuVt S. SKALBI AMAS MASINAS,
parke Worcestery gražiai{ Maironio parko vadovybės savo tėviškę neleido nuvyk- Etinis .^’asą. kui didingas Reikia
tikėtis,
kad kad
1974 J
Reikia
tikėtis,
AI’ARATl S. KAMER.LS. Sll VAMĄSIAS
praėjo. Oraebuvo gražus ir gr ažus rūpestis, kad tos'ple- « ir s™ t4v« kaPM aPlan- Mar™ Pllia 7a,nis; kur Sra- metų sezonas bu.> dar sėk-1
MAŠINAS, BALIU S.
žus runios -ilas šlama, kur minggesnis ir Brocktono p
šiltas, tartum specialiai Lie vėsuojančios vėliavos kiekTaip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikro.
tuvių dienai parinktas. Pub vienam primintų jo pareigą; Išlipusi iš lėktuvo Vilniu , Nemunėlis banguoja, tenai, Sandaros klubas galės dar; likos buvo šiek tiek mažiau, tėvynei Lietuvai ir svetingai je, ji garsiai šaukdavo: ”Lai xur netoliese ir mūsų sodv- labiau didžiuotis savo jauni- • • tižius ir maisto produktus.
ba buvo.
Nauji automobiliu modeliai:
mu.
. i%
negu praeitais metais, gal Amerikai.
gyvuoja Lietuva po raudona
ZHIGi. Ll V AZ--2101
todėl, kad pernai Lietuvių
Sandaros 24 kuopos nariam )
vėliava
!
“
Su
‘
j
uo
maloniai
pasikal-į
Dr. Petro Vileišio prane
ZHIGl’l.I VAZ
AZ—21(12
2102 Station V.agon
diena buvo įjungta į Wor' bėiau. Seniau jis lietuviškai' Pranešama, kad lapki:čio )
šimas
apie
mūsų
atstovų
ZHiGl LI V AZ
AZ_
__-2103
2103 Naujas
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laimėjo
Pennsylvamjos umversijungtis i Lietuvos laisvini
Sandaros
klubo
gražios
stateto
dantų mokykla ir pra-Į
mo darba mintimis, veiks
Barbora Sinnott, žinomų
tulėlės.
mais, aukomis ir malda.
• veikėjų Našukaičių vaikai dėjo praktikuoti Memorial;
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kuopai.
šieji tautiečiai buvo pagerb- Bostono lietuvių ir latvių koti susikaupimo minute.
i mandų buvo taip pat labai
Viso labo kadidatu buvo
BROCKTON. MASS.
kietos ir įdomios, nes šios 36.
Po to kun. A. Mičiūnas komandos laikomos pačio
Sandaros softbail komanda
MIC. pašventino vėliavas ir mis stipriausiomis Bostone, Pasikeitė klubo šeimininkas
užbaigė metus
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priminė jų reikšmę tautos be to. latviai, kūne pereitais
parko
metais
rungtynes
prieš
liegyvenime. Maironio
Lietuvių Piliečiu klubo
Šiais metais Sandaros kluvadovybė parke pastatė dupuvius buvo pralaimėję, da- seimininkas Juozas Tribanbas.
24 kuopa, buvo softbail
ankštus sidabro spalvos plie- bar stengėsi atsigriebti..Perpašalintas ir jo vieton iš
ninius stiebus, ir pirmą kar galei nustatyta 3 laimėiimai. • rinktas Kazimieras Grigai- komandos globėjais. 1973
metų sezonas pradėtas gegu-1
ta. giedant JAV ir Lietuvos Pirma ir antra puslaiki lai- tis.
žės mėnesio vidury ir buvo
himnus, čia buvo pakeltos j mėio lietuviai, trečią ir ket-1
užbaigtas rugpiūčio mėnesį.
Amerikos ir Lietuvos vėlia-j virta latviai ir pagaliau; Melsis airių bažnyčioje!
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vos. Ta istorinę apeigą atli- \ nenkfa nusiauki laimėjo vėl!
Mūsų jaunoji softbail ko. i
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Rungtynės pradėtos su še-'
Worcestery yra dvi dide
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dovavo Vytautas Eikinas, čios, bet melstis kažkodėl sų jaunuoliai pradėjo nusi-;
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A Irmantą? Skabeikis ir Ed- žygiuojama J airių bažnyčią, minti, nesitikėdami matvti i
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A. Škudzinskas į rugsėjo 16 d. buvau nuvykęs mūsų komandai, ir vasaros
pat dalyvavo ir abiejų radijo j
I jy gegužinę Maironio par sezoną ji baigė su 15 rung
valandų atstovai.
lai išsamiausia ir vaizdžiusiai antrhi ka Iba parašyta knyga apie Simo Kudirkos
Ike. Suvažiavo daug žmonių, tyni ,aimėtu ir ,2
Mano nuomone, šis šuvatragediją. Tai jokiu rūdžių nesu^raužia mas paminklas Simo Kudirkos heroiz
■
gavimas buvo labai reikašiemet ,ukako 56O me, , ypač jaunimo, is kelių vals-!
mui ir ji išdavusiu JA\ admirolu, kapi tonu ir kitu biurokratu ijčdai Įamžinti.
I
Į
hngas, naudingas, ir jis ge
(Geriausia dovana kitataučiui. Jo< kaina $S:95, bet Keleivio adminiM tari joje ją
rai pavyko.
i kai krikščionybė įvesta ŽeČia sutikau jauną vyrą.j Sandaros klubo vadovybė
galite
gauti už SS.00. Mass. valstijos gy ventojai dar primoka 2 1 et. mokesčio.
gimusį Scrantone, Pa., da- surengė mūsų žaidėjams iš-1
Alfonsas Nakas < maitijoje.
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DUKTERS KOVA DĖL TĖVŲ PAMINKLO

Pokario metais PalangosAstrauskienė parašė skungyventojai Astrauskai buvo; dą LTSR Ministru tarybai,
išvežti i Sibirą ir ten išken-. kuri persiuntė ji komunalitėjo 11 metų. Grįžę į Lietu- i nių ūkių ministerijai, o ši
vą. rado sugriautą tėviškę ir tylėjo. Į pakartotiną skundą
mirusius tėvelius, kuriems1 LTSR Ministrų taryba atsa
1971 m. pabaigoje Palangos kė neigiamai. Tada Aštraus
kapinėse pastatė paminklą, kienė kreipėsi i TSRS Mi
Šalia tėvų kapo Astrauskai nistrų tarybą, bet iš ten ga, . . ,
,
i vo tik pašto kvitą, kad skunrezervavo dvi vietas sau, o , ,
*
paminkle užraše savo gimi- ;
mo metus. Brangų paminklą
Spalio 11 d. Astrauskienė
apiformino vienas gabus su£jnojo, kad valdžios pamenininka>. Paminklu nesi- j rejgūnai nuvažiavo į kapiža\ ėjo tik Palangos miesto j neg nUo-riautį jos paminklo,
valdžia kuinu paminklo
j Atvykusi į kapines, ji rado
pipaudahmmas. pnmnie jų,pajang0S vydomojo komitedarbus: su ti a.^toi įum mies-, to parejgQnus jr daugmilicito parke nuv erstą n atiduo-1 n jnku
saugumiečių. IŠ
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nimų Iii tomas, 616 psl., kai- ATSIMINIMAI, 1 tomas,
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320 psi., kama $3.o0, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

MES VALDYSIM PA
SAULĮ, parašė L. Dovydė

GANA TO JUNGO, Kip.

nas, I tomas 268 psl., II to ro Bielinio alsiminuaai, 492
mas 248 psl. Kiekvieno tomo
kaina $o.0u.
kaina $1.00.
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'os įvejantiems
mus.
«mrpnk
r
7
•
Jaunuoliams ke> «,av0 Ljetuviu žurnalis- kam ir lietuvybės išlikymo'1
Rublių certifikatai gali
sutiko: „Be Dievo žodžio! ™a?ina’ smaiRiai sutienK- bostomskims pateikiu . sja> tų Sąjungos centro valdvbos
PER GiEDRĄ LR AUD
bū?
i iškeisti paprastais
reikalui.
i
i
darni galva. Nuvežta i mi ištraukas iŠ anksčiau minėto
rubl iais labai geru kursu
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
paminklas tinka
tik prie' . ..
. _ ..
. ,
, . .
antrąją premiją — 46 dol.
Ar tokių Bostone esama?}
karčiamos. o ne kapinėse? Aš?’10',05 bu5 ',ne, Ąs<m>skiene Lietuvis žurnalisto:
PILNA GARANTIJA
minimą (1909-19181 IV to
' Linas Vytuvis. spaudos
Kam dar klausti? Tik pa-k
esu katalikė. Gvvenu ir mir-1
. T’?1''?1-'" ?are’5"Praėjusių (1972)
LABAI
GREITAS
mas, 272 psk, kaina kietais
.. ,
fotografas, gavo Lietuviu
kus,
kad Astrauskienės
svei- rudeni uentio
Centro valdybos vi- žurnalistu Saiungos centro žiūrėkime, šiai, 1970 metų'
' PRISTATYMĄ«
siu su A iespaties vardu. Jūs.! ?'
u‘'
LI/!LUA tI C‘.^tuiem
viršeliais ..................... $3.75,
ateistai, i Dievą netikite, tai kątos stovis boeas.mihciia eepirmminkas Vladas Bute- valdvbos trečiąją nremiia— pabaigoje buvusių demonst-į
Certifikatai pristatomi
racijų prieš Simo Kudirkos
leido jaisnizti inamus. Pa- „as iriždininkas Jurais Jaueciaja piemija
jūsų
giminių namus
Milžinų rungtynės. Myk O’
9(j dol 44
-- ,
• j
t
kodėl bijote jo vardo?“
maždaug
per
3
savaites.
tt
'
išdavimą
rusams
vaizdą:
i
minklas buvo traktorium nu-( nušaitis dalyvavo Detroite
lo Vaitkaus atsiminimu VIII
Pirma Karta Darbininko: dauguma — jaunuoliai! Pa-Į
L
’
ž
specialųjį
rubiį
yra
griautas
ir
išvežtas.
Į rašytojui Vytautui Alantui
tomas. 203 psl., kaina —
— Tas įrašas yra antitary
ief a.Acna atrinko, kas buvo i vartykime Bostone įsteigtą
imama $2.70
(ELTA)
j
pagerbti
akademijoje.
Ta
minkštais viršeliais $3.00,
binis, — barėsi pareigūnai,
Jokių primokėjimų!
metu geriausias reportažai' jr leistą, laikraštį Lietuvių!
j
kietais $3.50.
Į pioga jie įteikė jauniems Tokiu buvo oripažintas Emi— tereikia pridėti: „Gelbėk
Prašykite musų naujo
Jaunimas
—
tiktai
jaunoji
’
iliustruoto
katalogo
Rež. Juozas Miltinis —
mus. Viešpatie, nuo komu
i m
i ?? KjoR Pakštaitės anie Jauni- mūsų karta! Štai to laikraš- j
į To paties autoriaus tomag
I
T°
'
e
!i
’
U
''
?
“
en
™
"
Karolei
kongreso
studijų
dienas
nistų!“ Pakeisk užrašą, ar
U
žsakykite
dabar
TSRS liaudies artistas
čio
redaktoriaus
Gintaro
į
i VI kietais viršeliais $3.75,
Į Veseikaitei
Dauzvardzio Kent universitete: Cvvoii Karoso štabas:
I ŽSAKYKIT TIK PER
ba nugriausime paminklą!
j minkštais $2.50.
Panevėžio dramos teatro'Fonfl°
_
INTERTRADE
kongreso
dvasia
(Darb.:
dr. Vikktoras Stankus,!
ENPRESSS CORP.
vyr. režisieriui Juozui Milti-į
„Šių metų vasario mėn. 3 1972 m ruepiūčio 4. nr. 33).; Dalia Bielkevičiūtė, Dange-1
2VI1G5NIS Į PRAEITI,
125 East 23rd Street
GANA T
JUNGO niui yra suteiktas Sovietų J d. sąjungos pirmininkas Jai nara sytas specialus ak-;rutis Aukštikalnis,
Dovilėj
Fifth Floor
K- Žvko, 476 psk, kaiNew York, N.Y. 10010
Sąjungos liaudies artisto kun. Vaišnys. S.J., ir iždi- tas.
i Eivaitė, Gytis Ždaugra. Živi-j
I
Jld
. ........... r........... tpO
Tei. 982-1530
ninkas Jurgis Janušaitis da
garbės vardas.
"LŽS centro valdyba vpa-i lė Pauliukonytė, Gerimantas'
LABAI SVARBU’
Tėviškės Žiburių tingą dėmėsi kreipia į jau- Griauzdė. Raminta KalėdaiI J. Miltinio vadovaujamo lyvavo
KONTRŽVALGYBA LIEi Panevėžio dramos teatra pa metiniame Spaudos baliuje, nųjų žurnalistu ugdymą iritė, Dalia Nasvytytė. Roberj TUVOJE, Jone Budrio atA U TOM O B I Li A I
statymus jau seniai atkreipė Toronte, ir ten iteikė jaunie paruošima spaudos darbui.: tas Selenis. Ramūnas Kond-,
[ siminimai. 224 psk.
kaina
Pilna garantija
} didelį dėmėsi net kaimyni- siems spaudos bendradar Tam tikslui įsteigtas Dauž-i ratas, Jurgis Lendraitis. Vai-1
$2.50.
Greičiausiai pristato
i nių respublikų žiūrovai ir biams Ramunei Sakalaitei, vardžio Fondas,
iš kurio, va Vėbraitė, Marius Žiaug-1
IŠSIRINKITE Iš ŠIŲ
NAUJŲ MDDELL1Ų
, DIENOJANT, Kipro Bie
D. Venckutė, K. Baltaitė, ■
ZHIGULI VAZ 2101
linio, 464 psi., kaina....S2.G0
Bielkevicius. M. Dačytė. Į
Kaina .......... $3.027.00
-Jakutis, J. Jasudavičius.
PENKTIEJI METAI, Kip
NAUJAUSIAS
ir kt.
I „Australijos bendruome- buvo įsteigti Čikagoje iau-' T Kutka. G. šikštaitė ir kt.
PAGERINTAS
ro Bielinio, 592 puslapiai,
J. Miltinis ^e darbo Lie-1 ngg jajkra^yje Mūsų Pašto- nųjų žurnalistu kursai ir bu-!
Kiek daug tame saraše
•EKSPORTO MODELIS
Raina ......................... $2 00
tuvos teatre, teatro meną ne- gįje po ilgesnio laiko vėl vo p,ačioie pradžioje pabrėž-} bostoniečių! Tegul kai kuZHIGULI VAZ 2103
Kaina . . . .
$1.156.00
; jiriklausomvbės laikais via pasirodė ir labai pagyvėjo ta. kad iie nesibaigs už ke-} rie jų jau baigė aukštuosius,
Jaunystės atsiminimai, pa
studijavęs Paryžiuje.
studentų esamas skyrius Stu- liu savaičių ai- mėnesiu, beri mokslus ar sukūrė savo šei-į
ZHIGULI VAZ 2102
rašė Vladas Požėla. 335 psk,
STATION \VAGON
dentų Žodis, kurį redaguoti bus nuolatiniai. Jau pernai i mas, bet vistiek per tą trurn-'
Kaina .......... $3.997.00
Vilniaus viršūnė
MYKOLO
KRUPAVIšiuo metu pasiėmė Elena Ži- buvo norėta įsteigti kokia • P4 kliką dar nepaseno...
E\port model
£ ČIAUS ATSIMINIMAI, 364
žytė. Darbas jai sekasi labai nors pastovią jaunųjų žur-i
O atkreipkime dėmesį į.
MOSKVFK H 112 IE
Vilniaus sostinės 650 me gerai. nes. be savo mamos, nalistu grime. kuri. vvres- i lietuvius bostoniečius šach-j
psk, kaina $10.00.
Kaina .......... $3,677.00
I
įrišta, Raina $4.00.
tų sukaktį savotiškai pami- žinomos mūsų pedagogės ir niesiems prižiūrint ir globo-! matirunkus ir krepšininkus,,
10S IE
MOSKVITUH
nėjo ir dvi Lietuvos alpinis-! rąšytojos, ji gerą žurnalisti- iant. galėtų lavintis ir tobu-! pasidairykime po Onos Ivas-Į
'Kaina .......... ša.3S i.oo
tų grupės. Joms vadovavo J nę ppaktiką yra turėjusi pa- lintis. kad ateityje tautu tik-j kienės vadovaujamą mūsų}
i NEPRIKLAUSOMA LIEZAPOROŽE
i
S
ZAZOOS
"Prammontažo“ ti esto inž. j lirose skautų stovyklose,} rais LŽS nariais ir užimtu Į tautinių šokių sambūri, pa-j
• TUVĄ ATSTATANT, RaKair.a
....
$2.318.00
!polo Skipičio, 44') pusią jau,
\ ilius šaduikis. šios grupės i padedama ir pati redaguo- spaudoje i pensija išeinam žvelkime į šiandien anglų:
\ ;sos kainos JAV dol.
i
kaina ...................................$5,
j įkopė Altajaus kalnagūbrių Į dama stovyklų laikraštė-, čių mūsų žurnalistų eiles..?4, kalba vedamos radijo valan- j
Prašyki: mūs specialaus
i dėlės lietuviška grupę. Vi-!
Fanų kalnuose į 4.120 metrų j liūs..?4
■ NEPRIKLAUSOMA LIE!
Kaip
gražu
ten.
toli
nuo
’
‘
‘
1
biuletenio
su autonubiliu
viršūnę, kurią pavadino Vii-,
sur j jaunuoliai ir tik jaunuonuotraukomis.
1 TUVA, P. Skipičio atsimiBostono: Darbininke. Drau-. įiai j Kiek daug jų galėtu ra-Į
Paskutinis — trečiasis — doku niaus vardu.
BUTAI
;
nimų Ii tomas. 476 psk, kai
^als'??"^ Sietinoje, e—
jaunimą dominančiais
Viena grupė, kurią suda-!
mentuotas Kipro Bielinio atsi- rė vilniečiai, viršūnėn ikopė' tuviai jau yra iko.ię ir .i dau-:f viskės Žibiniuose
DĖVĖTI DRABl ŽIAI
na $7.00.
n, j>’...
ule-, pjausimais mūsų spaudoje,*
. .
I^anLytojams
iš
SSSR
knygų platintoju*. Kaina $5.00 stačia uolų siena, o antroji.1 giau viršūnių, kurias yra pa-1 kime, tolimojoj Australi joj o šiuo atveju ir Keleivio Jau
Nuo krivūlės iki raketos,
Mes turime šito biznio 2 l
minimu tomas. Jis liečia mūsa kurią sudarė Vilniaus. Kau- vadinę K. Donelaičio. Žalgi- Mūsų 1 as,ogeje esantieji nimo skyriuje!
Lietuvos paštininkų atsimi
metu psityrima ir tūks
no Panevėžio ir Jonavos ai- l io- M- R. Čiurlionio ir kt.! jaunimo skynai gražiai renimai, redagavo Antanas
Taigi,
kur
jus
esate?
At

nepriklausomybės 1917-1920 m.
tančius patenkintų užsa
vardais.
Viena
viršūnė
yra
i
daguojami.
ir
juose
akivviai
kytojų.
Gintneris, 538 psk, kaina —
siliepkite !
pinistai, viršūnė pasiekė kal
kovas ir nepriklausomos Lietupavadinta
žuvusio
alpinisto
rePkiasi
jaunieji
snaudo*
nų ketera.
Kaimo lurglJ,
borlflrafl u'hoi
o-. yppimr» n!’’”,molu*-'.
Tianšanyje i’’Pamyre !i&« Gedimino Akstino vardu

RETO

ĮDOMUMO

KNYGA

Kaimo Jurgio užrašai

f

«

Nr. 38. 1973 m. spalio 2 d.

KELEIVIS. SO. BOSTON

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ

1974 M. KALENDORIAUS

Pasikalbėjimas
Maikio sa Tėvu

REIKALU
"Keleivio

kalendoriaus

i

SEIMAS

i

Puriapb penktai

ma apie tautišką mirtį, tuo tar
Vyra* demokratas šeimo
pu. kad anos tautos žmonės te je sudaro palankia* sąlygas1
begyvena ir yra persekiojami.

moters diktatūrai.

GALIMA GAUTI
Keleivio administrecijoja

Nemirštančioji kirmėlė ir

galima gauti Leono Saba
Š. m. rugsėjo 18 d. Pavergneužgesinamoji ugnis
J tųjų Europos Tautų Seimas
liūno "Sočiai Democracy in
19<4 m. neleisime. Kas už jį, nradėio savo 20-ia <csiia
Kaip .iau minėjom. Senajame
i į
. J
, V- • Testamente tik vienas žodis še- TESTAMENTAI Tsarist Lithuania, 1893—
i..
.. .
i..
| kuri sutampa >U Jungtinių OJ kuriam atitinka graiku žodis
į jau yia sumokėjęs, to imo-Į Tautų 28-sios sesijos atida-'hades, yra išverstas "pragaras“. I
1904“.
Kai’na
00
,
.
...
.
t rymu. Jis patvirtino tekstu'^5a;ja/.tne lesiamvnte gi turi-; įsigykite teisininko P. Šulo
Retąją sumą įrašysime i pre-l ;Lamaus memorandume Eu-’ ”,e k,lls «"*»žodž,us-kune ls'
.
» versti "pragaras“. Netoli už se- parengtą leidinį "Kaip su
1‘OpOS Saugumo ll' Bendra-, novinės Jeruzalės vartą buvo
numeratą.
darbiavimo konferencijai, slėnis, į kurį buvo įmetami nu- daromi testamentai“. Tai la
kūnai ir kitokios miesto
Keleivio administracija
kuri pradėjo savo antrąją fa- mirėliu
išmatos sudeginimui; ir sako bai naudinga informacijų GAVOME NiBOTĄ SKAI’ę Ženevoje. Memorandume n.a. kati buvo naudojama siera knygelė norintiems sudary- i CIŲ "NIDOS“ SIENINIO
‘arp kitko pabrėžiamas te pagreitinimui sunaikinimo. tur
besitęsiančios
neteisėtos <>ūt. dizinlekcijtts tikslais.. Hel>- ti testamentą. Ten yra ir tęs NUPLĖŠIAMO SU PASICLEVELAND, OHIO
raiškai ta vieta buvo vadinama
Baltijos valstybių aneksijos! Hint;ni<» slėnis; graikai gi va tamentų pavyzdžių. Jos kai SKAITYMAIS KALENDOfaktas ir paskutinieji rezis dindavo jj gehenna. šitas grai
Graži latvių šventė,
\ RIAUS. KAINA $3.50.
bu žtxlis gehenna atsikartoja ke na — $3.00.
tencijos Įvykiai Lietuvoje.
lis
kartus
Naujajame
Testamenbet su dėme
n. •
i n - i
i i e, ir paprastuose vertimuose
I ET Seimas, kalbėdamas: vra išverstas "pragaras“ (šen
Rugpjūčio 30—rugsėjo 3
dienomis latviai savo Pirmo UZ- nutildytas sovietų oku-j pekla). Sakoma, kati lavonai kai
valstybių tautas, pra-į Minu nusikaltėlių. kuriuos žydai
sios dainų šventės 100 metų puotų
a
.o- .
•••'laikė nevertais prisikėlimo busukakčiai' paminėti surengė so Ženevos konferencijoje, vi. įlnc[nnii,
įspūdingą šventę. Jos prog dalyvaujančias laisvųjų vai- jrUS vartojo tą žodi apibūdiniramą sudarė religinis kon stybių vyriausybes panaudo- '.nui amžino sunaikinimo, i kuri
V;,"c"s .V!S! m'paiaisocertas. Joninių vaidinimas d konferencija kaipo foru-;
su dainomis ir šokiais, meno mą diskusijoms de. tinka-, §įtas Žodis gehenna yra iš
paroda, sporto žaidynės, minusiu metodų Įgyvendinti veistas "pragaras“ Morkus 9:
ir Rvtn valstybėse į 71S- kur kitaip skaitome: 'Ir
simfoninės muzikos koncer Vakaru
t
t- ‘ i '
i
:
iei tame piktina tavo ranka,
lungtlllių Tarnų ( baltos lt ( nuĮjrsk ją. nes tau geriau eiti į
tas, vaidinimas.
Visuotinės
Teisių
!i ka I tūkstančių"
švonto susirinko
keliolivisuotinės
Žmogaus
leisiu gyvenimą
nekaip
tu11“^ B
Vilų ir
pagrindinių
Laisvių dėklu;W to, sužalotam,
-i<;
i j-

žemynų, buvo net iš Austrą- racijos nuostatus, ypač teisę
J,,
tuX.'„utautoms laisvai apsispręsti. kirsk ją: tau geriu eiti Į gyveni. I
’.ijos.
mą šlubam, nekaip turinčiam a-j
Tautinių šokėjų buvo apie
Savo pasveikinimo rašte bi kojas Imti Įmestam į pragarą. Į
dalyvavo
chorai ...
su
-‘ 700, uo
.iio.o 57 dv,...
jI T.,,, n-r jei vivo
Vavo akis piktina tave. iš
iši apie 1.600 dainininku. Jspū-l
‘ie n<-1
L. t‘ K!‘ 1
, 1 7 lupk ja; geriau tau vienakiu iei
hlino-i buvo iu eisena i< tų Ansamblejos pirmininkui ti i Dievo karalystę, nekaip tu
} inietto cėntro'.i‘koncerto sa- Ekvadoro ^'Vui Lx>pol- rinite™ dvi akte būti įmestom I
do Benites PET Seimas už piginą. kur j u kirmėlė nemiršta
įlę.
ir ugnis neužgęsta.
protestavo prieš Sovietų SąPaminėtoje ištraukoje žodis
šventėje tarp kitų aukštų! jungos kėsinimąsi užurpuo- "pragaras"
yra išverstas iš
pareigūnų dalyvavo respub- ti Jungtinėse Tautose Balti graikų žodžio gehenna; todėl
ktl čia turėta mintyje vi
į likonų vadas kongrese Ford. jos valstybių suverenines aišku,
suomet degančios ir naikinan
• miesto majoras Perk. Ma'io- teises.
čios ugnies simbolis. padarytas
llinom > slėnyje.. Visas paveiks
■ ras savo kalboje pažymėjo,
las
rodo tik sunaikinimą, o ne
Pagaliau
PET
Seimas
t kad Amerika turi būti ne
kankinimą. Nes ir paminėtos
Į "sulvdinimo katilas“, bet j vienbalsiai perrinko nauja- kirmėlės, kurios nemiršta, pade
graži ivairiu tautų bendrija, t iai sesijai ligšioline vadove da geriau Įsivaizduoti sunaikiniViskas šventėje buvo gra-j bę: pirm. Stefan Koihonski. mo galią, nes pprastui mirusį la
vimą apstoja kirminai, žinoma,
žu. nemalonus tik vienas Į-| vicepirm. Vaclovas Sidzi- šitos
Kašto vietos vertėjai buvo
vvkis, dėl kurio šventės ren-, kauskas ir gen. sekr. Beliks įsitikinę Į amžinų kančių teori
ją ir todėl jie darė, ką galėjo,
gėjai nėra kalti. Kaip ir vi-| Gadomski.
norėdami patvirtinti savo prasi
- sur, taip ir tarp latvių jauniir Įsitikinimus. Besi
PET Seimo atidaryme manymus
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
’ mo yra nukrypėlių, chuligataikydamas tokios nuomonės aLietuvos
delegacijai
atsto

pie "neužgesinamąją ugnį ir nenieriaus, nepriklausomos Lietuvos
’ nų. Atvažiavo jų ir i šitą
vavo
jos
pirm.
V.
Sidzikaus.
mirštanti
kirminą
“
minėtame
šventę.
įžymaus advokato. Seimo nario, mi'
antrininkas J. Audė- tekste palenkė kai kuriuos tikėl Jie viename viešbuty siau- kas ir
nistro Vlado Požėlos labai
rp .įj
-v ti, kad amžinos kančios negau
! tėdami pridarė net $5.000 nąs. Taip pat dalytam n is xjame pragare turi būti bausmė
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
Romos
atvykęs
Lietuvos
’
piktadariams.
•
; vertės nuostolių. Tais savo
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
j^as (](>mitės Tiesa, mes pri-!
•chuliganiškis veiksmais jie Chaige d Atfaires prie \ aTuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
į nadarė didelę gėda ne tiktai tikano ir PET delegatūros; siusim veltui spaudos. Kreipk’ i
gauti Keleivio administracijoje.
Stasys Lozoraitis, į tėi šiuo adresu •
J latviams. Tuos vandalų dar Romoje
T,, kuris
ii\
-•
Lithuanian Bible Students,
Jr.,
padare- pranešimą;
iltimi
212 E. "rd Street,
STASĮ MICHELSONĄ PALIKOME FOREST HILLS bus anrašė didieji Clevelanapie V’atikano ir Italijos po-}
Spring Valley, III. 61362.
I do laikraščiai.
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
KAPINĖSE
litiką
pavergtųjų
tautų,
y
'
|
Primintina. kad panašiai
(Skemiinas)
i vra pasielgę ir mūsiškio jau- pač Lietuvos, atžvilgiu.
TIK UŽ DE51MTJ DOLERIŲ
Vos vieną dieną tesirges, rugsėjo 24 d. Miltono ligo- nimo chuliganai per JauniI
ninėje po operacijos mirė inasys Michelsonas. Jis šių me mo kongresą Chicagoje.
i
Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4
IFTL'VOS ŽEMĖLAPIA
tų gruodžio 13 d. būtų sulaukęs 92 metų amžiaus.
!
knygas,
kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
Yl|"irr,„ i i< nvo« Žt'mėb
Netrumpai velionis gyveno ir veltui laiko neleido, to MIRĖ POETAS NERUDA
I
I
oių — už 50 centų už
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
dėl paliko gilius pėdsakus Amerikos lietuvių, o ypač so
Į
Pasakėčios, pagal KryloRugsėjo 23 d. vienoje Či sulankstomu-1
cialistų visuomeniniuose dirvonuose. Ilgai ilgai nebus pa
Dienojant, 464 psl.
| vą— Vytautas Petraitis, 217
lės sostinės Santiago ligoni
mirštąs jo indėlis i lietuvių periodinės spaudos aruodą. nėje mirė vėžio liga sirgęs
1 psl., kaina $3.00.
Penktieji metai, 592 psl.
Juk jis ir Keleivio redaktorium išbuvo 37 metus, o vėliau komunistas poetas
Pablo )IEVO karalystės žimo: J Veterinarinė medicina neGana to junga, 492 psl.
ir iki pat mirties nepaleido iš rankų plunksnos. Dar 3 die Neruda. 69 m. amžiaus.
Į oriklausomoje
Lietuvoje,,
į patašė dr. Stasys Jankaus
nas prieš mirtį jis paraše ir paskutinį "Maikio su tėvu pa
Tęsinys 13
Jis yra laikomas geriausiu
Teroro ir vergijos imperija
kas,
338
psl.,
kaina
$6.00.
sikalbėjimą“. O tuos pasikalbėjimus jis rašė kas savait. Pietų Amenkos poetu ir
Kitas įdomus dalykas prilygi
Sovietų Rusija, 309 psl.
1971 m. yra gavęs Nobelio nime yra tas, og pasakyta, ka<. i Vardai ir veidai mūsų kul
nuo pat 1908 metų!
_
__ ...
k
_
.nie }>enki turmolio paminėtiej tūros istorijoje (Nuo MažvyPirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
literatūros premiją,
'broliai“ tai pat laikė Abraom; lo iki Skvirecko), parašė turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa*
Jo laidotuvės rugsėjo 25 avo tėvu. kai ana tauta 50<
Rugsėjo 25 d. velionis buvo pašrvotas Lubino šerme i
į
d.
virto darbininkų ir inte metų pirm mūsų Viešpaties pir YalS VS Yla, 345 psl., kaina koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau.
ninėje So. Bostone. Su juo atsisveikinti iš Ncw Yorko at
mojo atėjimo uuvo paliunsuota * sfj,
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 190o m. revo
vyko Amerikos Lietuvių Socialdemokratų S-gos centre lektualų, daugiausia komu
<urie
tuokart
-ugrįžo
į
Palesti
!
Šventas
raštas,
Naujasis
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
komiteto pirm. Jonas Pakalka, Lietuvos Sovialdemokrati nistu ir socialistų, demonst ną. buvo didžiumoje iš dvieji ‘
racija prieš kan'ų grupę. nu- Ūminių, nors <ugrįžo taip pa testamentas, verstas iš grai vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
Partijos užsienio Delegatūros narys Jonas Vilkaitis, SLa
vertusią Allendę. Prie mau <ai kurie is kitų giminių. Je ku kalbos. 635 psl., kaina — seimuose atkakliai gynė Jahvę ir teisingumą ir t.t. Maža
centro iždininkė Eufrozina Mikužiūtė ir Lietuvių Daar
zoliejaus. kur buvo padėtac urtingasis žmogus perstatė a $5.00.
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
nas dvi gimines, tai kitos desim
-lininkų D-jos Nevv Yorko skyriaus pirm. Bronė Spūdienė.
Karnavalo aikštėje, novevelionio karstas, 2,006 mi is giminiu, k. . ;ų didžiuma ne
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
j/
nia giedojo Internacionalu turėjo progos t.esiog patirti .Me ės. parašė Juozas Švaistas.
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai paša
Šermeninėje jautrų žodį tarė adv. Zuzana Šalnienė
ir šaukė valio
komunistu sijo mokslą jo pirmojo atėjimo 284 nsl.. kaina minkštais koja apie bolševikų sukurta teroro sistema, jų tardymo
metu. galėjo l uti tinkamai at
Michelsonų šeimos sena drauge. Dar kalbėjo Keleivio re nartijai
ir kom jaunimui. vaizduotos anais penkiais bro
NuzmogintieJi, Vilniaus ir moksl4 ir baisią prantmą. apie pabaltiečių t.aroo stovyk.
daktorius Jackus Sonda, Altos skyrius vardu Andrius Velionis buvo artimas nu
iais.
Taip aiškinant, kiekviena pri Seinų krašto lietuvių išgyve- las ir Irt.
Keturakis, Lietuvos Socialdemokratų Užsienio Delegatū verstojo prez. Allende drau
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
lyginimo
dalis pasiro<lo sutin nimai lenkų okupacijos me-i
ros vardu Jonas Vilgaitis.
gas. todėl laidotuvių dalvkanti su Biblija ir su istoriniais ^ais: parašė Petras Česnulis,
viai kalbėjo, kad su Neruda įvykiais; bet jei bandvtuniėrr
|
Rugsėjo 26 d. , prieš išlydint į kapines, gražiai atsisvei Hdoiamas ir Salvadore Al-į pritaikyti pn ginimą teisie 256 psl.. kaina $5.00.
su
neNapoleonas. Baltija. Ame
šiem. tai susiu-"'tumėm
kino SLA vardu jo centro iždininke Eufrozina Mikužiutė. 1 Icnde
I suderinamomis kliūtimis ii' ne
rika,
parašė Vincas Trumpa,
Pagerbė velioni ir dabar-!i sutikimais. Ke to dar pasir<xlyo kapinėse — SLA centro valdybos vicepirm. Aleksandras i
į tinė karių valdžia, skelbda-'tū. kad Biblija yra nesuderina-1Į^sta. kaina $6.00.
Čaplikas.
x
1 ma ii vienu iš Čilė^ kultūros ma ir nepatikrina dėl to. kad! Parkas anapus gatves,-—
,
.... c
,
. .
! pasididžiavimo šaltiniu.
I J«“ >««• r0*'“J1;“1
premijuota apysaka jauniS. Michelsonas palaicotas Forest Hills kapinėse greta! ' ,
|vv„. n oVA V-aJame res’amentc ir hade.-1
parašė Danutė Brazytė• - U
-i i »
•
X
....
..
.
J>ai(iniu\ese rtan\avo fcve- .\auiaiame le.-itmente, kaip y-,
, . . , __
, , <
;
pne* beveik ketverius metus mirusios jo žmonos Margan- dljQS Meksikos ir Kurnuni- ra aiškiai pasakyta, y,u padėtis. Bindokienė, 156 psk. kaina
tos. Aplink iš visų pusių medžiai. Nors miestas čia pat. 10s ambasadoriai ir Tomic kuri°ie nėra
žinojimo, kai — $3.00
jri
šiame
prilyginime
kalbma a-l Užkandis.
pasakojimai,
bet jo nei matyti, nei girdėti. Tik vėjelis papučia, medžiai krikščionių demokratu kan
pie kankinimą hadėscL Visa. gi,
.^ė Jurgis Jankus, 216
sušlama. Po ilgos kelionės čia ideali vieta draugui Stasiui didatas į prezidentu.- i:»7l pasidaro ai.-kii tada. kai pi ipansl
kain aS4 A
zistame kad prilvirinimc kalba
Michelsonų i ilsėtis.
in. prie* Allende
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KELEIVIS, SO. BOSTON

MOTERŲ SKYRIUS

Teises patarimai
Advokalė dr. M. Šveikauskienė sutiko aUa- '

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės

Pavydėtinas
testamentas ii

ST. CATHARINES, ONT.

1973 m. ipulk i

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNUS, romanas iš

Dviguba Povilo Lukšio

! suvalkiečių ūkininkų sukili-

šaulių šventė

mo 1935 m., I tomas, 280
psl., kaina $3.00.

ccmuc antrln nnlki-i
Alne senas
angių puiKi-j Kanados
... šaulių- rinktinės
i •
Andriu*
NF.
m'nizuc
vi«a
turtą
tP«ta-1
suvažiavimas
vra saukiamas Aminui valuckas,
j nmxas n visą turtą testąpermetus J j MUKO SŪNŪS, II tomas,
informacinio pobodžio. Klausimus ir lt-' mentu paliko
žmonai ir trim'
Kaną pei metu*, o į
paliko
428 psl, kaina $4.00.
sakymus spausdinsime šiame skyriuje |
vaikam. Bet kas per testa globoja vietinė kuopa. Šie
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio mentas, kas per žmoną jame met ta garbė tenka Niaga
Rezistencija,
romanas,
skaitytojas.
garbinančių minčių gražu ros pusiausalio Povilo Luk parašė K. Spalis, 429 psl.,
šio kuopai. Suvažiavimo me
Klausimus prašomo siųsti tiesiog i>**o mas! Kai testamentas buvo
kietais viršeliais, kaina —
paskelbtas, našlė raudonavo tu bus pašventinta ir kuopos $6.00.
adresu:
dėl pagyrimų jai, o tos mo vėliava.
Dr. M. Šveikauskas. Attoraey ai Lan.
terys, kurios skundžiasi, kad
Suvažiavimas bus spalio
Aloyzas Baronas: LIEP
lioston Eive Buiiding
vyrai
jas
skriaudžia
ar
že
27-28
dienomis
Old
Boys
AI
IK BEDUGNES, prelsy.j Centre Street
mina.
turėtų
pavydėti
tokio
House Henley Island Club. aijuotas romanas, 279 psl.,
W. Roxbury, Mass. 02132
?? kapų ateinančio himno.
aina $3,00.
Kaip surasti salę?
Važiujant Karalienės Elz
i Tamstų atveju dar bus
Klausimas
Jis
testamente
parašė:
Pragaro vyresnysis, prebietos
greitkeliu, privažia
kita problema: namai buvo
vus Martendale Rd., suka nijuotas romanas, parašė
Mano vyras, kai dar buvo „laikomi“ pirmiau Tamstos
„Jeigu
Dievo
angelai
ne

ma j dešinę ir. privažiavus Vytautas Volertas, 273 psl.,
nevedęs, pirko trijų butų vyro, paskui Tamstos ir su
būtų
slapta
manęs
aplankę
Stop, sukti į kairę ir važiuo <aina $5.00.
narną. Mokėjo $14.000. Per naus vardu. Todėl reikės-, . . , ,
•
20 metu narnas buvo žymiai atitinkamai nustatvti turto
nieAa * ne u^ia .Jos SV' ti iki Lake Shore Rd., tada
Nemunas teka per Atlan
pagerintas, pagražintas: sn- -bazę“ (basis). Nekilnoja-i
nejįm! U ?lrgaU ,r sukti vėl į dešinę ir, pava
tą, Vytauto Alanto 5 novežiavus porą blokų, bus ma
dėti nauji gaziniai {iečiai, mojo turto bazę sudaro tai fjvtjqU
G1&
°
tyti lenta, kurioje mėlynom ės, 263 psl.. kaina minkštais
aliumininiai langai ir durys. suma. kuri už iuos mokama. J ‘
raidėm parašytas salės pa iršeliais$3.00, kietais $2.50
kis, 259 psl., kaina $4.50.
vadinimas.
Meninę progrmą atliks
Vaišvilkas, romanas, pa
..............
.
j ekstazę, iras baisiai įsimy =olistė Ramona iš Niagara rašė Juozas Kralikauskas,
užimti. Šių metų praczioje
; Įėjau ‘ją ir nuo to laiko ją Falls. Bankete gros gera? 234 psl., kaina $4.50.
pasisekė tuos namus parMokesčių apskaičiavimas’ / ur’"horkestras.
Junti už 27 soo Jnlnrin
šioje srityje yra kiek sūdė-j
s
Dailininko žmona, roma
Salė atidaryta nuo 2 vai. nas. parašė Juozas Tininis,
tingas, ir jų didumas dari „Tiesiog neįtikinamas buRengėjai kviečia visus da kaina $5.00.
Paskutiniu metu namai priklauso nuo mokesčių j vo jos darbštumas vis megz- lyvauti
........ .........
.. būdu paremti
ir tuo
buvo mano ir sūnaus vardu. mokėtojo uždarbio ir paja- t j siūti, nueiti apsipirkti, de- j šauliu veikla,
D. Nendrė, AIDAS TARP
Šiuos namus {laidavus, pir mų dydžio.
i kuruoti ir kitose srityse. Iš ’
DANGORAIŽIŲ, romanas,
kome naujus namus, dviejų
! tikro mano vaikai išskirtinai
365 psl., kaina $5.
Patarčiau Tamstoms nu- laimingi. turėdami tokią
butų, iš plytų padarytus, už
45,000. šiuos namus taipogi eiti pas geią buhalteii (ac- motiną, o aš tokią gražią,
MINDAUGO
NUŽUDY
pirkome išnuomavimui. Na countant) arba pas advoka- atsidavusią ir mylinčią žmoMAS, Juozo
Kralikausko
mai yra šį kartą sūnaus ir jo tą, kuris užsiima mokesčių na«
premijuotas
romanas,
246
reikalais, ir su juo pasitarti,
žmonos vardu.
J
Sunkiausiu keliu, romapsl., kaina $3.
kaip geriausiai apskaičiuoti
Testamentas baigiamas: ' nas, parašė Jurgis Gliaudą,
Daug kas sako, kad, jei valdžiai priklausančius mo
251 psl., kieti viršeliai, kai
Birutė Kemėžaitė, SU
rienus namus pardavus, per kesčius.
' „Labanakt, mano numy- na $5.00.
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
I lėtoji, iki kol vėl susitiksikamas kitas namas tuoj pat
ai nereikia valdžiai mokėti
COLLINSVILLE, ILL.
! me
Brolio Mykolo gatvė, ro psl., kaina $4.50.
mokesčiu.
manas, parašė Eduardas j
Smagios vestuves
Iš tikrųjų, tur būt. maža Cinzas, 303 psl.. kieti virše-j
Aš nedirbu, gyvenu i?
tėra testamentų su tokiais liai, kaina $6.00.
Į
Rugsėjo 1 d. Ona Vana didėlės meilės pareiškimais.
pensijos, esu našlė 04 metų
gaitė ištekėjo už Kim Musamžiaus.
Agonija, romanas, antra
so. Šaunus vestuvinis poky
laida, parašė Gliaudą, 406
VĖŽLIŲ PASLAPTIS
Ar reikės valdžiai mokėti lis buvo E. St. Louis Nights
psl., kaina $5.00.
mokesčius ir. jei taip. kiek of Columbus salėje.
i Pietų Atlanto vandenyne
jų bus?
Kiauros rieškučios, romą-Į
netoli ekvatoriaus yra As- nas, parašė Antanas Mustei-|
Jaunoji
yra
senų
Keleivio
Skaitytoja
Atsitiktinio kareivio užra.
skaitytojų Idos ir Alberto sencion sala. Nuo jos iki Pie kis, 259 psl., kaina $4.50.
į sai. J. Januškio atsiminimai,
Vanagų duktė. Ji yra baigų- tų Amerikos kranto, BraziliMassachusetts.
Vytautas Alantas, ŠVEN-Į
$2.00.
si pedagogiką Southern Ui- jos. yTa 1,400 mylių ir iki
nois univversitete ir pasiry- Afrikos — 1,000 mylių. Ji
Atsakymas
žūsi gauti magistro laipsnį tuo minėtina, kad čia kas- nas, i dalis. 405 psl., kaina L. ?te^no ^tr^°
Taisyklė, kad, vienus na- Šiuo metu ji praktikantė? met balandžio mėnesi susi- minkštais virbeliais $5.00. j ciai’
ps • Kaina
nus jiardavus ir kitus nupir teisėmis dirba vietos mo renka daugybė vėžlių, kurie
I
»« ..
,
padeda
kiaušinius
ir
dingsj
Kralikauskas,
V
A,S
Murklys,
apysaka
vaikam,
kus vienerių metų bėgyje, kykloje. Ir kiti Vanagų šei
VAIš-i parašė Antanas Giedrius,
įereikia mokėti mokesčių,— mos nariai yra aukšto išsi ta. Po 2-3 mėnesių salą ap- VILKAS, premijuotas
manas, 234 psl., kaina $4250 130 psl„ kaina $L8°’
/ra taikoma tik paties mo mokslinimo : jaunosios se leidžia ir maži vėžliukai.
I
kesčių mokėtojo (taxpayer) suo Morta ir brolis Albertas
Juodojo pasaulio sukili
Kyla klausimas, iš kui
Pranas Naujokaitis, PAyvenamitms namams (re- ruošiasi daktaro laipsniui.
mas, parašė Stasys Micheltie vėžliai atplaukia ir kur SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ
idence). Jūsų namai yra insonas, 127 psl., kaina $2.00.
zestacija, nes jie susideda Į Jaunasis dirba Chryslerio Jie išplaukia? Kaip jie su- 232 psl., kaina $4.00.
nuomojamu butų. Todėl bendrovėje ir rengiasi įsteig-' randa kelią didžiuliam van-,
Tikra teisybė apie Sovietų
i
Birute Pūkelevičiūtė, —
ši taisyklė jums nebus nau- ti savo automobilių remonto denyne?
(parašė J. Januš‘1 Rugsėjo šeštadienis, Sąjungą
linga. Jei apskičiavimai pa- dirbtuvę.
1
•v
kis),
96
psl.,
kaina 50 centų.
odys, kad yra likę „pelno“,
į Tiems klausimams įsais- ’ premijuotas romanas, 237
prisieis mokėti mokesčius
Linkiu jauniesiems ilgai į kinti Amerikos mokslinin-1 psl., kaina $5,00.
Kunigų celib&Us, parašė
Karr prie 200 vėžlių koįuo vadinamųjų "capital ir laimingai gyventi.
kun. Fox, 58 ps?., kaina 25
Juozas
švaistas: ŽIOB
į iu
prikabino metalinius
^ains .
centai.
-is
ženklelius. Po 3 mėnesių 20 <1A1 PLAUKIA, romanai
mylių nuo Brazilijos kranto iš knygnešio kun. M. Sida
Apskaičiuojant mokesčius.
Ar buvo visuotinis tvanas,
;
buvo
pagautas pinnasis vėž- ravičiaus gyvenimo, 233 psl.. 64 psl., kaina 25 centai.
)us priimama dėmesin, kiek
Šiemet sukako 575 metai, * lys su minėtu ženklu. Vė- kaina $2.50.
namus buvo įdėta „pageŽemaitės raštai karės me
inimų“ ir pačių namų bei kai D.L.K. Vytauto vedama liau čia pagauta ir daugiau
Aitvarai
ir
giria,
Jurgii
(improveLietuvos
kariuomenė
pasie‘
okių
vėžliu.
O
Afrikos
pa

ų „pagerinimų“
tu, 126 psl., kaina 50 centų.
ke Juodąją jūrą.
krantėj tokių paženklintų Iliaud(>s romanas iš partiza
nents) amortizacija.
nų veiklos. 254 psl., kaina
Eilės ir straipsniai, 95 psl.
vėžlių nesugauta.
54.50.
kaina 25 centai.
Vėjas
lekia
'yguma,
romą.
Dr. Karr mano, kad vėž
Žalgirio mūšis, parašė dr.
Staugiantis balsas
iai kelią suranda uoslės ir nas, parašė Aloyzas Baro
įas.
kaina
$4.00.
Daugirdaitė
- Sruogienė, 24
(vis garsiau)
knn’o pagalba. Kai vėžliu
Aidai
ir
šešėliai,
premi

psl., kaina 50 centų.
kai apleidžia savo „gimti
Au-au-au! Au-au-au!
juotas
romanas,
parašė
Va

ne“. iu atminime pasilieka
GEDIMINAS
Socializmas ir religija, E.
”paH*ngas Assencion salos cys Kavaliūras, 234 psl..
Kur esu, nesuprantu?
kaina $5.00.
Vandervelde, 24 psl., kaina
vandens kvapas ir skonis.
Aš karių neberandu!

reikalais. Tie klausimai turi būti bendro!

BALYS SRUOGA

Giesmė apie Gediminą
(Tęsinys)
Sotūs sugulė kariai
Kaip gegužy vyturiai,
Kur stovėjo, kur kas buvo,
Galvą kur priglaust pakliuvo...

Kur daina linksmai skambėjo —
Taip tylu’.. Tik lengvas vėjas
Glosto ą uolų šakas,
L>g migdyt norėtų jas.
Kartais tik žirgai suprunkščia,
Paukštis koks staiga suunkščia,
Ar toli katras žvėrelis
Sapaliodams tylą skelia...
O aukštai, aukštai skliautuos,
Lyg šilkiniuose tinkluos,
Jaunas menuo vaikštinėja, —
Ir girelėj paviešėja,
Ir pasineria Nery,
Tartum prausias sūkury,
Vėl iškildama. vėl nublukdama,
Vėl žalsva šviesa pratrukdama
Tarp linguojančių šakų,
Ant susnūdusių kalnų...
Miškas ūžia, miškas gaudžia —
Gedimino sapną audžia...

VIII.
Staugiantis balsas
Au-au-au! Au-au-au!

GEDIMINAS
Koks čia triukšmas? Kas čia staugia?
Kodos kažkas kažką smaugia?
Kažkam lyg gyvent įgriso...
Triukšmą kelti kas išdrįso?
Staugiantis balsas

(arčiau)
Au-au-au! Au-au-au!

GEDIMINAS
Vėl tas baisas! Tas staugimas
Erzinti mane jau ima...
Kur sargybiniai kariai?
Ko nesaugo, ko nežiūri,
Kad naktibalda koksai
Tartum vilko balsą turi?..
Staugiantis balsas

( kiek arčiau)
Au-au-au! Au-au-au!
GEDIMINAS
Ne! Tikrai tai vilkas staugia.
Račo, mat, vietelę saugią
Kaukt kariuomenės būry!
Atsidurs jisai Nery

Ar kaboti ant šakos,
Kai kareiviai ji nutvos.
Staugiantis balsas

(vis arčiau)
Au-au-au! Au-au-au!
GEDIMINAS
Keista man ir nuostabu:
Niekas iš karių manų
Nesijudina iš vietos!
Miegas jų visų toks kietas?
Ar midaus per daug išgėrė,
Kad miegan taip pasinėrė?
Staugiantis balsas

(vi? garsiau)
Au-au-au! Au-au-au!
GEDIMINAS
Ei, sargyba ! Miegat jūs?
Leidžiat staugiančius vilkus
Tartum avinus braidyti
Jūs turėsit atsakyt!
Ka? Jūs tylit? Nieks negirdi...
Tas staugimas plėšo širdį!
Staugiantis balsas

(vis garsiau)
GEDIMINAS
Ne! Klausyt nebegaliu!
Vilką suvaldyt turiu!
Ir sargybą baust reikės,
Nes kitaip — vilkai suės
Man sargybinius žioplius
Ir kareivius miegalius•••

ROMANAI

J.

Kur jie dingo? Kur išnyko?
Vieną jie mane paliko!
Kur kareiviai? Kur žirgai?..
Niekur nieko... Aš tiktai
Vienų vienas... Bus kas bus —
Kur tas vilkas?.. O! Matau,
Prasiplėšt reiks per miškus...
Staugiantis balsas
(vis stipriau)
Au-au-au! Au-au-au!

(Bus daugiau)

j
’

12 knygų už $2

Aloyzas Baronas, PAVA 10 centų.
SARIO LIETUS, 261 psl..
VERŠIUKAS SU GUMINE
Demokratinio socializmo
kaina minkštais viršeliais
pradai, (S Kairio įvadas),
$2.50, kietais $3.75.
ŠIRDIMI
Namas geroj gatvėj, ro» 64 ps’*., kaina 50 centų.
Jacksone, Mo., 4 mėnesių s manas, parašė Jurgis JanSocialdemokratija
ir koveršiukui buvo įdėta guminė! kus, kaina $4.00.
.

Jurgis Gbauda. BRĖKŠ* munizmas (K. Kauskio), 47
dienas ir 13 valandų. Tai; MES NAŠTA, 384 psl., kai«’Ps^» kaina 25 centai
! ilgiausiai su dirbtine širdi- na $6.00.
I
A. .- ,
...
. , .
mi išgyvenęs gyvulys, nes
Alpis, romanas, autorius
,ra su epis’ -iu kaina
senasis rekordas buvo 18 Kazvs Karpius. 227 psl., kai- $11.40, bet visos kartu par
na $5.00.
duodamos u2 J2.
dienu.

j širdis. Su ja jis išgyveno 24į
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapi? septinta

(Įteikė 3 prezidentų meda
li), L. Švelnis. K. Namaksienė (ji buvo komiteto pirmi
ninkė), E. Yasyliūnienė, A.
Moriartv, A. Namaksis. Visi
( kalbėjo angliškai, tiktai A. J
SSMtMO*************e*»***M>*****e'
Išvyksta 1973 m. gruodžio 21 dieną,
• Škudzinskas. E. Yasyliūnie-1
grįžta 1974 m. sausio 4 dieną.
SAULĖS ŠERMENYS* i nė ir A. Moriartv lietuvis-J(
Iš Tautos šventės minėjimo
• kai. Ypač jautriai buvo pa15 dienų
LB Bostono apylinkė rug
Jau ir Bostoną pasiekė'• sakvti A. Moriartv žodžiai.
sėjo 30 d. surengė Tautos, naujausias Antano Gustaičio! Ji kalbėjo moterų federaci(Vilniuje 5. Kaune 1. Rygoje 5. Leningrade2, Helsinky 2 d.)
šventės minėjimą, i kuri at-, satyrinių ir humoristinių ei- jos vardu ir Įteikė gėlių, o E.
Iš BOSTONO IR NEW YORKO
silankė apie 150 asmenų, lėraščių rinkinys „Saulės Yaliukonienė — savo ranku
Jam vadovavo A. Matjoška. | šermenys“.
Kaina tik $696.00
darbo gražią juostą.
Seniau
ilgai
Bostone
gv-i
Vykstantiems iš Chicagos $100. iš Clevelando $74 daugiau?
Minėjimui pritaikytą kai-{ Tai Algimanto Mackaus venęs J. Kasmauskas atsiun
Knygų leidimo Fondo išleis
bą pasakė Lietuvos genera
tė iš Floridos gražią raudo
GRUPĖJE DAIAVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —
linis konsulas Anicetas ši tas liuksusinis didelio for nų rožių puokštę. Buvo ir
NESIVĖLl’OKITEi
mutis iš New Yorko, o meni mato leidinys, papuoštas daugiau gėlių ir dovanų.
dail. Viktoro Vizgirdos saty
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j(
nę programą atliko Daiva riniais spalvotais piešiniais. Komitetas Įteikė puošnų
dail.
Augiaus
grafikos
albuMongirdaitė - Richardsonie- j
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
nė, padainavusi 6 dainas ir i Knyga jau skubiai grai-J mą.
boma skaitytojų Chicagoje.
3 arijas, taigi beveik viso
South Boston, Mass. 02127
Tuo tarpu dar ribotą skai-1
Meninę p! o u amą atliko
koncerto programą. Ji retai
' ?o). B. Povilavičius ir Iz. Va
393 West Broadway
pasirodo Bostono scenoje, čių turime Keleivyje.
j
svliūnas.
kuriems
akomj
tad visada yra išsiilgta ir šil- - HVJlunas- Kuriems akorrmoTelefonas: 268-8764
leidinio, la- navo dr. Y. Yasvliūnas.
ta, sutinkama. Be to, j, c,a. bai tinkamo dovaBOTO(
Savininkė; Aldona Adomonienė
$7.00.
j T. Tattan ašarodama dėir užaugusi ir baigusi studi
į kojo visiem ją pagerbusiem
jas, taigi visiems sava. Jai Gražiai pagerbė T. Tattan i atsilankymu, sveikinimais ii
akomponavo komp. Jeroni
J dovanomis. Savo kalba baimas Kačinskas.
, Jau rašėme, kad rugsėjo!^ lietuviškai: „Nepamirš....
128 d. Lenox viešbuty specia-į kitę manės“.
Vėliau buvo vaisęs, pma- jus komitetas rengia banke-'
tus pašnekesiai, o kas nore-įlgametei imigracijos ĮDaivą Kleinaitę
jo. tas galėjo n pašokti.
; baigos socialinio skyriaus'
Svarbu sportininkams
ĮVe<^?’ T*
orr. i-VU-moi
rl
i "* "
4^ ’ HIGHLIGHTS OF SCANDINAVIA
; gerbti. Tas pagerbimas ir į- 29 d. vėlai grizo namo auto-’
Bostono L. Skautų S-gosvY^°- Svečių susirinko apie mobiliu iš studentų vakaro, j
„Grandis“ praneša kad 200. iš jų ketvirtadalis Tat- Jau prie pat namų ją užpuo15 days from $ 309. 00 plūs air fare —
tinklinio ir krepšinio treni- tan bendrabarbių ir kitų a- lė keli juodukai ir sunkiai!
ruotės prasidės spalio 3 d. į merikiečių. Lietuvių buvo ir užeidė. Ji guli ligoninėje.
i
Denmark, Finland, Sweden, Norway, Holland
(trečiadienį) nuo 7:30 vai. j senosios kartos ateivių, nes
Pažymėtina,
kad
iš
maši

iki 9:30 vai. vak. naujojoje ’ Teofilė Tattan yra visiems
Independent VISA FREE CRŪISES to Leningrad,
Junior High School Randol-' dauš' padėjusi, kuriantis nos ją ištraukė užpuolikės
juodės
mergaitės
ir
mušant
phe. Visi sportininkai kvie-i5iaipe krašte.
Tallinn and Riga.
čiami atvykti.
!
akarui vadovavo adv. jos ragino nužudyti.
Jonas Grigalus. Sveikintojų
Linkime TA-, •ai greičiau
Šiais metais vėl bus ban buvo daug. Iš amerikiečių
For information contact:
doma sudaryti jaunučių ber minėtini šen. Wall, guber pasveikti.
niukų nuo 10 iki 12 metų natoriaus tarybos narys LaPavogė A. Matjoškos
krepšinio komandą.
ne. Iš lietuvių kalbėjo A.
prida of scandinavia
automobili
Čaplikas. A. škudzinskas
Grandies valdyba

Vietinės žinios

Mes padidinome savo tarnautojų skaičių, kad greičiau
galėtume išsiųsti Jūsų siuntinius.

siųskite savo SIUNTINIUS,
o mes viską atliksime.

SKUBIAI

SIUNTINIAI-D0VAN0S
I

LIETUVĄ

IR USSR!

SENA PATIKIMA F I R M A
toliau aptarnauja nuolatos didėjanti klientų skaičių
tradiciniai su daugiau kaip 4o metų patyrimu,
fei esate vienas! iš .tūkstančių mūsų patenkintų klientų,
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.
Jeigu ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir
Jūs būsite dėkingi mums.
SIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI
TĄ PAČIĄ DIENĄ
Paskutinio katalogo ir vėliausiu patvarkvmu reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET
PHILADELPHIA, PA. 19.06. TEL. (215) 925-3455
CENTRINĖS JSTAGOS NEW YORKE:

240 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y. 10001
Tel.: (212) 725-2449

ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

ŽIEMOS EKSKURSIJA I LIETUVA;

Antanas Matjoška sekma
dieni atvažiavo i iškilmin
gas pamaldas lietuvių baž
nyčioje So. Bostone Lietu
vos tautinės šventės proga ir
po pamaldų išėjęs neberado
savo automobilio.

20 Providence Street, Boston, Mass. 02116
Tel.: (617) 482-4952

«>
VLIKO PAREIŠKIMAS
h
Tai jau nebe pirmas atsi
O
CONGRESS. RECORDE
H tikimas tame rajone.
:: Juodžiai užpuolė D. Klen
1973 m. rugsėjo 5 d. JAV į Palikimas, poeto Fausto
<1::
senato „Congressional Re-Į
PARENGIMŲ
cord“ išspausdino dr. J. K. Kiršos iki šiol niekur neKALENDORIUS
Valiūno, kaipo Vyriausiojo spausdinti eilėraščiai, jo užLietuvos Išlaisvinimo Komi......................
. . .
, , pirmininko,
• • • i
Spalio 21 d. Sc. Bostono teto
pasnasytą rasai įvairiais klausimais ir
Lietuvių Piliečių d-jos Iii a. platų pareiškimą apie jo va-. kt., 31S pusiaujų knyga, ku; salėje lietuvių radijo valan dovautos lietuvių ir Pasauli- ri, “Tffr^aruošė Sla=v-i
dos Laisves A ai po t udens nės Baltų Santalkos delega- r,ą sI“>u'Ul aruose Na. J
;j parengimas.
c-ijų vaidmenį Helsinky š. Santvaras. Kama $6.00,
*
s m. liepos 3-7 dienomis EuroLapkričio
'•
pos Saugumo ir BendradarLituanistinės Aiokjklos Tė- kiavjmo konferencijoje,
„GARSO BANGŲ“
vų Komiteto banketas So.'
PROGRAMA
Bostono Lietuvių Piliečių! Dr. Valiūno pareiškimą ’
d-jos III aukšto salėje.
! kongresui pateikė senatorius
Ši radijo programa trans
Pradžia 7 vai. vak.
: James L. Buckley. Jis, kreipĮ damasis Į kongreso pirmi- liuojama penktadieniais ii
Lapkričio 25 d. So. Posto- j ninką. pabrėžia Sovietų Są- stoties WBUR 90.9 FM
no Lietuvių Piliečių d-jos į jungos pastangas suardyti banga nuo 8:00 iki o:30 vai.
patalpose Bostono ramovė-) NATO ir Europos Bendrąją vakaro.
nų rengiamas Lietuvos ka Rinką. siekiant Europos
t
m
i
•
1 i eSpalio
10 d.i —atsitiktinio
riuomenės atkūrimo 56 meti.
kontrolės, t. y. jos ’finlandi- keleivio nranešimas apie
sukakties paminėjimas
, zacijos“. Sovietų reikalavi- Sovietų Sąjungą ir Lietuvą,
mus vykdydama, Suomijos,
VAAAAAA4-*■■*■■*,.*■ +
xA
1 vyriausybė ir buvo areštavu- •""»"*** »»»»«»•»r r rrrrr jpt/j jj
IŠNUOMOJAMAS BUTAS
si pabaltiečius, kurie buvo Į RADIJO PROGRAMA
Dorchesterv prieš (eismą ne-! atvykę Į Helsinkį reikalauti- Seniausia Lietuvių Radijc
angiai išnuomojamas tik su-Į Baltijos vvalstvbėms laisvės. Programa Naujoj Anglijoj
brangia

Poezijos knygos

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N.Marshall S. WA 5-8878
BALTIMORE, Md. 21221, 3206 Eastern Avė. DI 2-2374
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadvvay AN 8.8764
CHICAGO, III. 60622, 2242 \V. Chieago Avė.
BE 5-7788
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th St.
486-1836
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7560
ELIZABETH, N.J., 07201, 956a Elizabeth Avė.
354-7608
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau A. 365-6350
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Avė,
20:3—249-6255
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany
AT 1-1757
augusiems 6 kambarin butas suiš stoties V/LYN, 1360 kiLOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd. 382 1568
Po šios Įžangos eina dr. J. lociklų ir iš stoties FM,
MIAMI, Fla. 33138, 64-05 Biscavne Blvd.
FR 9-8712 < visais patogumais.
MINNEAPOL1S, Minn.55418, 2422 Central A v. NE. 788-2545 $
Skambinti tel.: TA5-7879. I K. Valiūno pareiškimas, o 101.7 mc.> veikia sekmadie
’ gale JAV ambasados Hel- niais nuo 1 iki 1:30 vai. dio
NEW BRITAIN, Conn. 06052. 97 Shuttle Meadow 224-0829 1>
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd St.
731.8577
jsinky paaiškinimas apie ten, ną. Perduodama: Vėliausių
PARMA. Ohio 44134. 5432 State Road
749-3033
?FI ZCCyna.1
i buvusius Įvykius — pabalPITTSBURGH. Pa. 15222. 346 Third Avė.
GR 1-3712
Daaaulinių žinių santrauka
Anglu - lietuviu kelhu žo į tieiiM ?tstovV areštus. Visi'
ROCHESTFR. N.Y. 1462i. 683 Hudson Avė. BA 5-5923
r komentarai, muzika, dal
dvn„. V. Baravyko. 590 psl ' !r-vs dokumentai užima pen- ios ir Magdutės pasaka.
NEVY YORK. N.Y. 10003, 101 First Avė.
0R 4-3930
SAN FRANCTSCO. Cal. 9Ji 22. 1236__ 9th Avė. LO 4-7981
apie 3«».000 žod> -u kaina $6 ' kias su puse Congressional
Biznio reikalais kreiptis i
SEATTLE, YVash. 98125. 11551 6th Place. N.E.. EM3-5556
Record“ spaudos skiltis.
l
ietuviu-angbi
kalbų
žo
Baltic Florists geliu ir dova
SOUTH RIVER. N.J. 08882. 168 YY'nitehead Avė. 257 2113
(E)
dynas, redagavo Karsavi ‘
VVORCESTER. Mass. 01604. 82 Harrison St.
798-3347
nų krautuvę, 502 E. Broad
TRENTON. N. J. 08611. 730 Liberty St.
LY 9-9163
naitė ir šlapoberskis. apb I___
way, So. Boston?. Telefo
VINELAND, N.J. 08.360, Parish Hali, VV. Landis A. 691-842.3
Pagyrūnai* vadinami tik
27.000 žodžiu. 511 psL, kai

Geri žodynai

na -- $5.00.

tie, kurie nemoka girti*.

nas A N 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivia

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKI, KAD MŪSŲ kova BUS LAIMĖTA.
STEPONAS KAIRYS

ALDRICU OIL COMPANY
130 Safford Street

VVollaston, Mrss. 02170
Tel. 472-2086

oil *«•<■*

PILNAS ŠILDYMO ĮRENGIMAS IR
APTARNAVIMAS

Garo katilai, krosnys, aliejaus degikliai,
vandens šaldytuvai

Dorchester — So. Boston — So. Shore

Dažau ir Taisau
esamus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierių* ir uusai
viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią
medžiagą.
JON \S STARINSKAtf
220 Savin Hill Av*.
Dorchester, Mas*.
Tet CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių
draudimu*
Kreiptis senu adresu;.

BKONIS KONTRIM
598 ltroadway
So Boston, Mass. 02127
Tei. AN 8-1761

aAVAITRAšT IS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisuka
apie visos mūsų visuomeninius bei kuhūrinitis klausimos.
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema
* NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dina mišk ir. mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir Čirba už
nepriklausomą Lietuva.
Metinė prenumerata JAV-se $š.00
Adresas:
7722 George Street. IjiSalle-Montreal. 690. ()uebee. ('ANADA

SLA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVI!]
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEFTfNIS MILIONUS dolerių
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fiaternalinė organizacija —
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kun yra
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS oriesko pelno, o teikia
patarnavimus savitarp’n-23 pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris sn puse rnik.no dolerių
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
lietuvis čia gali gauri įvairių klasių reika'iugiausias
apdraudė* nuo $100.00 iki $lv.000.0€.
SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę — Ea.
dowwent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią T ERM
apriraudą: ui $1,000.00 apdruudofl tik $3.00 mokes
čio metams. .!>r

ŠIA—AKCIDENTALt APDRATJDA naudinga visokio
tmžiaus asmeninis, rekomenduojama lietuvišką
klubų ir draugijų nariams. Už $2.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 j metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipsitės
* kuopų veikėjus, ir ’ie plačiau paaiškins apie
Susivienijimo darbus.
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
parašysite:
Lithuanian Alltanre of America
807 Weet 30th Street, Nevr York, N.Y. 10001

Puslapi* aštuntai

KELEIVIS, SO. BOSTON
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Pabrango ligoninės
dis; M. Manomaitis — $20; • Žymaus esto koncertas I•
j po $10 — Vyt. Dilba, C.
Bostono ligoninės vėl pI žinomas šachmatininkas’ Kun. Alg. Kezys, S.J., su-i Kiliulis. J. Stašaitis, M. SuBaltų draugija praneša,
kėlė
kainas nuo 3 iki 11 dol.
, ir jaunosios kartos lietuvių suko filmą apie lietuvių batis. J. Vaicjurgis, Br. Vei- kad žymus estų tenoras pro
dienai. Dabar, pav., Mass.
j šachmatininkų organizato- skautų įkūrėją vyresnį skau- tas ir R. Veitas; po $5 — fesoriaus Naano Poldo iš
General ligoninėje už kam
’rius Kazys Merkis praeitą! tininką Petrą Jurgėlą.
į Br. Banaitis, R. Bričkus, G. Hamburgo koncertas bus
M***************************#********************4
i antradienį, spalio 9 d. 8 vai. barį teks mokėti $91 dienai.
savaitę sugrįžo iš ligoninės,!
1>a„aminimn
• Čepas,, Aid. Dabrilienė, D.
vak. Gardnerio muziejuje
kur jis buvo paguldytasi sir-, filmo pagamn mo sla I
•
.
(280 Fenvvay. Bostone).
Bet jis. «oms padengti auKdo BostoMannrtuc n Oz,
Paragink savo pažįstamus
Vyru sekstetas Lituanistinės dziai sunegalavus.
Svečiai iš Nevv Yorko
dar porą saviačių negalės iš- ne renka Česlovas Kiliulis.
C?™ tdLPk.S°‘ ! Jam akomponuos pianis- išsirašyti Keleivį. Jo kaina
mok\ klos bankete
Tam tikslui aukojo: po $ ^eikienė, ,JuL Spakeviėius; , tas Kalam.
metams $7.00.
; eiti iš namų.
Praeitą trečiadienį mūsų'
rv_ .
,/ st. Baltušis — S2.
’ 25 — Bostono
skaučių Židi
įstaigoje lankėsi SLA cent-i Bostono Lituanistinės Mo
...... '
v / - j ■ yf
; nys ir Bostono skautų GranIš viso surinkta $193.
ro iždininkė Eufrozma M i- j<yj<jos qėvų Komiteto ruo- Louise D. Hicks pirmauja
kužiūtė ii Amenkos Lietu- ;jįamame
amjtnip hanketo
bankete menine
meninę
T§
vių Socildemokratų S-gos programą atliks Bostono
Praeitą antradienį buvo:
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PlLZEčIŲ KLUBE
centro komiteto nariai Bro- Vyrų Sekstetas, vadovauja-! nominaciniai miesto ir mo-j
nė Spūdienė, Jonas Vilkai- mas Romp. Juliaus Gaidelio.} kyklų tarybų rinkimai. Iš;
penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia
tis ir Jonas Pakalka. kurie jjs dainuos specialiai šiam! 268,171 turėjusio teisę balbuvo atvykę į Stasio Michel- vakarui parinktas dainas. Į suoti balsavo tik 15' i.
**
i
LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
šono ■laidotuves.
Savybei,:
?aJ?^Sa> f" k* iupn.ričioį j miesto tarybą kandidal'rvd liktini; urnas
M O 3 VAI. POPIET IKI 10 VAL. VAKARO
Grožis
3 d. 6:30 vai. vak. So. Bos-!tavo 21 asmuo ^dv. L. D.!
Ne Mockai, bet Žičkai
Namams, šildyti
Ikonom ija
Alyva kūrenamo*
i ono Lietuvių Piliečių d-jos t Hicks gavo daugiausia bal-į
— SKANI LIETUVIŠKA PICA
geriausias pirkinys
šilto
oro
krosnys
Praeitame numery buvo'111 auk.-io >a!eje.
j
po jos ejna 7 dabar esan-1
— VOKIŠKAS ALUS
Rytdienos įrengimą*
klaidingai parašyta, kad
Be meninės programos, tieji toje taryboje: O’Neil.
— JAUKIAI IšDEKORl OTOS NAUJOS PATALPOS
Nashua mieste teniso čem-'— gera vakarienė, šokiai ir Iannella, DiČara, Tierney,
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
Pilnas įrengimai). įskaitant aly
pionais tapo Marija ir Rai-įkiti netikėtumai.
; I angone, McDonough, O’
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Senas parvirsta ir negir

vedžioja
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Visokia nis'v.tnys

j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai-

r.mntsu

*

Ci» galima gauti įvairiau
šių importuotų ir vietinės
gamybos medžiagų ir kitų
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
labai žemomis kunaomia.
Vedėja B. Sviklieni

įNewton Ce.itre. Mass. 02159

Tel. 332-2645

Laisves Varpas

Telefonas: 698-8675
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South Boston, Mass

Lietuvių R a d ijo
Valanda

TEL AN 8-2124

!Dr. Amelia E. Rodd
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Keleivio administracijoje;
galima gauti Lietuvos ope-i
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.
Paštu nesiunčiame.

Rco* Esi a te & Insurance

Atlieku visus patai».vnio, remon
to ir proiekta'-inrib darbus ii lau
ko ir viduje, Kyvenamų namų ir
biznio pastatų, pagal J iis m reika
lavime. Aacirte visados iki 9 va
landų vakaro.
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321 Country Club Rd.
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Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENES DAINŲ
į žmogaus — be ydos.
PLOKŠTELĖ

Už nosies ne tik jaučius

Sekmadieniais 11-12 vaL

(RUDOKIUTĖ)
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0PTOMETR1S71
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Valandos:
nuo 10 ry+o iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS
173 z\rthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

ALFRED W.

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

ARCIIIBALD; PREZIDENTAS

vai.

Sav. Emaouei L. Roseiigard, B. S., Reg. Pnsrm.
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ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

W. Broadvrsy, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON.
Telefonas A N 8-6620

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

M & T OIL C0„ Ine.

vaL

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

[23 Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo [sąlygos

už

5

TRAVEL SERVICE.

Čia visų lėktuvų

1►

i >

jokio

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

Siunčiant pinigus ir siuntinius

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

visus kitus indėlius moka

54

Trans-AtlanticTradingCo

1%

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas

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

draudimas

Bankas veikia 109-tuosius metus.

Skambinkite

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.
M

'4

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

jE \v

6.27% pclr.o)

Krosniesaptarnavimas

s.

Trans-Atlantic Travel Service

<»
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Globė ParceŲService,;lnc.

už nemažesniu:-; kaip SI,000 dviejų

So. Boston, Mass. 02127

268-46

siunčia betarpiškai
1$ BOSTONO į LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus
kraštus
Pristatymas greitas ir
garantu ota s
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių
certifikatus, automobilius,
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak.
o šeštadieniais
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.
Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.
389 W. Broadway
So. Boston, Mass. 02127
Tel. 268-0068

—
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Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- i

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

išrašomi belaukiant — be
papildomo mokesčio.

Skambinkite 825-9090

□ Pilnas šildymo Įrengimas

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudalomi iš
vielinės garny imis medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinęs gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už

bilietai (International and Domcstic Air Tickets)

740 Gallivan Boulcvard, Dorchester, Mass. 02122

Nuo 9 ?sL ryto iki 8 vaL v^ išskyras šventadienius Ir sekm.

641 E Broadvvay

Tet. 798-3347

ĮSTAIGA

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

Jei reik vaistų — eikit j lietuviškų vsirdinų.

AND
TRAVEL INFORMATION

DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

Skambinkite 268-2500

teptus ir turime visus gatavus vaistus.

182

Vvorcester, Mass. 01604

460 Wcst Broadway, South Boston, Mass. 02127

PtLrčuodmne tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

Street,

ginsite. Vedėjas A. Schyrinski

South Boston Savings Bank

The Apothecary

82 Harrison

sakytas prekes.

AM 1,430 KC

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B

ATLA5 PARCELS CO.

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

virš $274,000,000

Ketvirtadieniais
šeštadieniais

9—fi
uždaryta

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

Aldona Adomonis

i
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