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pavykę pagrindiniais klausimais susitarti. Liko techniškos

taikos įgyvendinimo problemos, be to, dar nežinoma ir
Pietų Vietnamo vyriausybės reakcija.

Atskiro numerio kaina 20 centų

: V ilniu je mirė

Vietnamo taika esanti
Spėliojama, kad JAV-bėms ir Šiaurės Vietnamui jau
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Žydų vyriausybės galva
lankėsi pas popiežių

E. Laucevičius

l

Į

Sausio 7 d. Vilniuje mirė
kraujo vėžiu siigęs Edmun-.
1 das Laucevičius, gimęs 1906.
! metais Šiauliuose. Velionis i
Tai pirmas tokio aukšto Izraelio pareigūno vizitas
; baigė Kauno universitete e- jį
• konomikos mokslus, prade- j Vatikane. Jis turi aiškiai politini atspalvi.
į jo dirbti finansų ministeri-’
. Paskutinių dienų didesnė
i joje, o vėliau perėjo Į užsie. i
•
•
1
1
•
•
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A
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politinė sensacija yra Izraenio reikalų ministeriją. 1938:
(lio ministerės pirmininkės
-1940 m. buvo Lietuvos at- j Australijoje mirė
i Goldą Meir apsilankymas
stovvbės sekretorius Londo-!
; pas popiežių Paulių VI.
ne, grįžęs į Lietuvą mokyto, i dūli. V. RatūS
I Nors Vatikane jau ir kiek
javo, 1950 m. baigė Vilniau* |
Sausio
4
d.
Sydnejuje
mi’ anksčiau neoficialiai yra
universite'e anglų kalbos į
i studijas ir ra kalbą dėstė u-Į? rė dailininkas Vaclovas Ra- lankęsi Įvairūs Izraelio at
niversitete ir konservatori- į tas> ilgokai s’rgęs kraujo vė- stovai, net jo užsienio reiZ1U.
joje.
! kalų ministras Abba Eban,
Jo dėdės prof. Tado Pet- | Velionis buvo gimęs Sei bet jo vyriausybės galvos vikevičiaus poveikis ir pažin- ’ nų apskrity j 910 m. Baigęs zitas Vatikane yra pirmas
j tis su urof. Konstantinu Jab- Kauno meno mokyklą, to- nuo Izraelio atkūrimo,
’ lonskiu E. Laucevičių užde- bulinosi Italijoje, grįžęs bu. j
| gė noru tyrinėti Lietuvos is- vo kultūros muziejaus meno Į■ Turint galvoje šių laikų
| tori ją. Jis pasirinko labai skyriaus konservatorius. Ve-: diplomatų lankstumą ir Va
į siaurą sritį, todėl galėjo į ją lionis buvo vienas Įžymiųjų tikano diplomatini žaidimą
net su komunizmo vadais,
1 gerai Įsigilinti ir parašyti u-l lietuvių grafikų.
■
nebūtų didelio pagrindo nuI| nikalini
tomų
- . dviejų
.
.
.veikaląI
——M
, stebti, jei ten atsilankytų Į
— Popierius Lietuvoje xvi ĄĮOyZas Baronas
!
svečius net karalius Erodas
| XVII a., kuris išėjo iš spau
1 su Pontium Pilotu, bet vis
dos 1967 m.
vėl
laureatas
! dėlto Mair žygis susilaukė
Už tą veikalą Bolognia u- '
pasaulio spaudos didelio dė
frriversitetas- (ItalijojeVauto.
Draugo romano konkurso mesio.
riui suteikė aukso medalį.
sprendėjų komisija, kūną
Goldą Meir Į audienciją
Be to. E. Laucevičius su- ?įdarė Alė Rūta. Juozas Ko-į
Vatikano pakviesta
rinko iš įvairių Europos bib-Į jeHs Bernardas Brazdžio- j buv0
liotekų gausią medžiagą a-Į Pjs. jur(ris Gliaudą ir Dalila formaliai, nors Vatikanas

Praeitą šeštadienį prezi taikos Įgyvendinimą, turė
dento Nixono patarėjas sau sianti prižiūrėti tarptautine
gumo reikalams ir jo atsto- komisija ir jos stebėtojai.
. vas slaptose taikos derybose Nors amerikiečiai reikalavę
su Š. Vietnamu dr. Henry tokių stebėtojų 5,000. bet
Kissingeris parskrido iš Pa- dabar nusileidę iki 2.500.
ryžiaus painformuoti prezi-’ Sakoma, kad tokios sutar. •
dento apie taikos derybų ei- ties projekto prez. Thieu ga
gą ir padalytą pažangą.
įlįs nesutikti pasirašyti. Jis.
Aerodrome dr. H. Kissin- galįs tik įsipareigoti laikytis
gėris žurnalistams tepareiš- JAV ir Š. Vietnamu pasirakė, kad atgaivinti pasitari- šytų paliaubų nepripažinda-Į
mai su Š. Vietnamo komu- mas kitų susitarimo punktų. Į
nistų atstovu Le Duc Tho Bet tai beveik neįmanoma J
buvę rimti ir naudingi jr se-į nes be JAV pagalbos jis ne
kantis žingsnis jau galįs pri ilgai teišsilaikytų, o be to, ir
artinti teisingumu pagrįstą komunistai tokios sutarties,
kuri Pietų Vienamo neįpa
taiką.
Nors jokio ofiicialaus pa reigotų,. neoasirašytų.
reiškimo nei iš Baltųjų rū
Tuo tarpu Kone visuoti
mų, nei iš Hanojaus ar Sai- niai tikima, kad taika dabar t
gono apie derybų pasiseki jau tikrai esanti prie durų ir •
mą nėra, bet iš šių Kissinge- ’ji, noi's ir su geroku skaus-'
rio žodžių ir kitų netiesiogi mu, bus įsileista į vidų.
nių davinių JAV ir užsienio
Paskutinėmis gautomis ži- i
spaudoje daroma išvada,
pie Lietuvos auksakalystę ir! Mackialienė. premiją nasky-' kol kas diplomatinių santyniomis,
norint sudaryti pa-j
kad deiybose su komunistais
rašė jos istoriją, bet nebai-! rė Alovzui Baronui už joroj kių su Izraeliu ir neturi. Tą
principiniais klausimais jau lankesnę taikos sutarčiai pa- j
gė.
į maną ”Abraomas ir sūnūs“.. popiežiaus ir Izraelio prempasiekta susitarimo, kurį tik sirašyti atmosferą, prezi- į
Velionis panKo artimu gi-1 . „
, ..
•• : jerės susitikimą neabejotiturįs patvirtinti prez. Nixo dentas Nixonas įsakė visiš-,
minių ir JAV-se: brolį inž.J . A‘ Baronas
premiją. nai paskatino Artimųjų RyBagdoną Laucevičių Newl ’au vra vaves 1961 m. uzronas. Be to. dar yra likusios kai sustabdyti bet kurių š.}
tlau V12* ^aves 1
Yorke,
mokytoją seserį So- ma"aILleP.t.a,llr.bedus?;?s.'
galutinai sutarti taikos įgy Vietnamo sričių bombarda-:
Popiežius jau kelis kartus
‘
o 1966
vendinimo Vietname tech vimą, jo pakrančių apšaudy- į.
ri ją Gedvilienę, pussesere
. m. ]is..laimėjo .Gied yra pareiškęs pageidavimą,
dr Vanda
aK; ™s korporaenos konkursą
niškos sąlygos, dėl kurių de- mą iš laivų ir minavimą. Tai j
Vandą <s„,n<d»n»
Sruogienę, abi
i dr.
Šių metų sausio 6 d. suėjo lygiai 80 metų nuo
kad istorinės Jeruzalės vie
risi žemesnio rango specia neliečia veiksmų P. Vietna-j
Chicasmie. J’ems gili mūsų romanu "Trečioji moteris“, tos būtų tarptautinėje prie
įžymaus lietuvių poeto Vinco Mykolaičio-Putino
į Abi tos knygos yra išvers- Į žiūroje ir būtų prieinamos
užuojauta.
listai.
me, Kambodijoje ir Laose. I
gimimo. Jis mirė 1967 m. birželio 7 d. Vilniuje.
į tos i anedu kalba.
Remiantis aplinkiniais ke 1
.
.
.
1
i lygiai krikščionims, žydams
V. Mykolaitis-Putinas, nors praėjęs labai vingiuo
Tikimasi,
kad
taikos
su

1 Premiios $1,000 mecena- | ir mahometonams. Goldą
liais surankiotomis žiniomis
Lietuviai
Nixono
tą savo gyvenimo kelią nuo klieriko, kunigo, eksi tai yra dr. Antanas ir Elena iĮ Meir. matyt, tikisi popie
spėliojama, kad taikos su tartis būsianti pasirašyta ar
kunigo ligi komunistų apdovanoto intelektualo,
timiausiomis
dienomis
arba
; Razmai.
tartis numatysianti tris Vietinauguracijoje
žiaus tarpininkavimo Arti
1
dėl
savo
talento
ir
tėvynės
meilės
yra
lygiai
ger

bent
prieš
prezidento
Nixo-I
namus: dabartinį Šiaurės,
,
. T
ai!
Premija bus įteikta kovo mųjų Rytų konflikte ar bent
biamas išeivijoje ir Lietuvoje. Viršuje jo atvaiz
apkarpytą Pietų ir trečiąjį, no inauguraciją.
jo moralinės paramos. Izra
x prezidentiene
- -j
- Nizome-,
xr
• / 4d. Dailiojo
das, apačioje — V. Mykoloitis Putinas pasirašo
melu
aufc.žodžio
t
k koncerte
fe]
kurį sudarytų dabar komu
Žinios iš Saigono skelbia, i
eliui siekiant atskiro susita
ne žodžiu ouvo pažadėjusi;,.. J
J
poeto ir dramaturgo Balio Sruogos muziejaus
nistų užimtos Pietų Vietna kad ir prez. Tbieu sutinkąs
rimo su Jordanu, kuriam da
Algirdui
Gustaičiui
į
prez.į
e
^
e
‘
atidarymo
metu
svečių
knygoje.
mo teritorijos dalys.
lis Jeruzalės prie šešių dienų
susitarimą pasirašyti, nors
Nixono inauguracijos iškilAišku, kad Pietų Vietna dar reikalaująs kai kurių}
karą priklausė.
mes pakviest.’ lietuvių tauti
mo prezidentas Thieu ir jo pataisų.
Taigi šis vizitas turi gry
nių šokių ansamblį. Per AArtėjant Vietname pavyriausybė tokios sutarties
Panaikino algų ir
' 'Paryžiuje tarėsi
merikos Lietuvių Tarybą bu_ į liauboms, komunistai pradė- nai politinį pobūdį ir rodo
nenori. Pietų Vienamas rei
Prezidento
rinkimų
vo pasiūlytas Leokadijos Į jo labai stipriai spausti ke didelį Izraelio apsukrumą,
kalauja, kad Š. Vietnamo
kainų kontrolę
. socialistų vadai
Brazdienės vedamas Chica- liose Pietų Vietnamo srityse, siekiant sustiprinti savo po
komunistų armijos visiška»*
gos lietuvių studentų an- j Matyt, jie kad ir didelėm au- zicijas kaimynų atžvilgiu.
pasibrauktų iš P. Vietnamo, atgarsiai
Prezidentas Nixonas at- samblis.
Paryžiuje įvyko Socialistų
1 kom nori užimti kuo dau* ' Aišku, nedera laukti, kad
kad būtų pripažinta P. Viet
Dar nepamiršome, kad Internacionalo konferenci- šaukė algų ir kainų kontro-<
namo nepriklausomybė ir
komitetas:
teritorijos, kurioje Paulius VI po šio vizito pa
lę. išskyrus maisto gaminių. ĮI1 Inauguracijos
orieš
rinkimus
keli
respublija,
kurioje
dalyvavo
net
6
i galinti būti sudaryta trečio smerktų arabus ir pašlovin
buvusi demilitarizuota zona,
sveikatos patarnavimų ir Į tą pasiūlymą priėmė ir pakonai.
buvęs
Baltųjų
rūmų
valstybių
pemrjerai
—
Švetų Izraelio politiką. Vatika
kuri skiria abu Viėtnamus,
reikšmingą namų statybos i kvietė ansambli dalyvauti ji Vietnamo valstybėlė, val nas siekia gerų santykių ir
Danijos, Suomijos.
patarėjas.
Nixono
rinkimų
,
dijos,
Suomijos,
doma
Vietkongo,
atseit,
vie

kad būtų grąžinta taika vi
sritį. Manoma infliaciją su- inauguracijos iškilmėse, kutinių komunistų partizanų su musulmonų kraštais ir
same Indokinijos pusiaųsa- žymūs vajininkai ir kt. mė- Norvegijos Austrijos ir Iz- laikyti 2.5% kilimo ribose’ rios įvyks sausio 20 d.
gino
įrengti
demokratų
centraelio.
* Taip pat jų maudimas padi vengia užsiangažuoti vieno
lyje ir kt.
savanoriškomis darbdavių ir
,
ro
ir
komiteto
būstinėse
poLabai abeic/jama, ar tie
Jauni šokėjai tai progra dėjo ir Laose bei Kambodi je ar kitoje fronto pusėje.
Jų vizitu labai nepaten- darbininkų pastangomis.
;
kalbių
nukiausymo
apara-j
joje.
.
Thieu reikalavimais- bent
Vyriausybė žada įsikišti mai energingai ruošiasi.
tus. Septyni tų specialistų; kintas Prancūzijos preziden.
• ♦ •
Anglijoje pirmas /
didesne dalimi bus paten
buvo sugauti ir dabar trau- tas Pompidou, kuris tai nei tik ypatingais atvejais.
kinti. Svarbiausia, komunis
Prezidentas Nixonas duo
viešai pareiškė. Mat. jis makiami atsakomybėn.
Daug
kas
būkštauja,
kad
tai nenori pripažinti Pietį!
Iš Sovietų S-gos leista 1 tame spaudai pasikalbėjime i toks streikas
Kai kurie jų jau prisipa- n0' kad 133 socialist’»
ir ateityje prekių kainos metams išvažiuoti į Angliją prieš inauguracijos iškilmes I Anglijoje pirmą kartą su
Vietnamo . nepriklausomy
bės. nes. esą. net Genevos žino kalti. Tuo būdu jie ga-» suvažiavimas galįs turėti įta- kils sparčiau, negu dirban paskaitų skaityti žinomam buvo labai santūrus, vengė streikavo valdžios tarnauto
sutartimi buvęs įkurtas tik li būti nuteisti kalėjimo iį kos kovo mėnesį būsimiems čiųjų uždarbiai. Tas skirtu biologui ir žmogaus teisių i optimistinių pareiškimų net jai, negavę algų pakėlimo.
__ ______
teismas___
jau'! parlamento rinkimams. ;
mas ypač bus didelis tiems, gynėjui prof. Žorenui Med ; Vietnamo klausimais, nors
vienas Vietnamas, kuris lai bausmėmis, bet
Privačių įstaigų tarnauto
nebėieškotų
kitų,
kurie
gal!
Rinkimuos
susiblokavo
kurie
nepriklauso unijoms vedevui. Daug kas mano, ; taikos derybos jau slenka į jams algos per pastatuosius
kinai buvęs padalintas de
irgi yra prie to biznio priki-į socialistai ir komunistai,
ar jų unijos silpnos. *
markacijos linija.
2 metus buvo pakeltos 27%,
! kad jam nebus leista grįžti gera pabaigą.
Manoma, kad paskutinė šę savo pirštus.__________ |
o valdininkams nepakelta,
1 namo.
3E
y
mis derybų dienomis Š. Viet
Sakoma, kad prisi pažinu.«fcSU-i
Kaip praneša turkų spau- dėl to jie ir griebėsi streiko.
namo komunistai vis, dėlto siems žadama mokėti po
• .. v. ... .
.
....
i
Sausio 20 d., prezidento;
Bražinskų byla vėl atiStreikas tęsėsi dvi valan
sutikę pripažinti šią demilL $1,000 kas mėnesį už sėdėji
atsiprašome mielus skaitytojus, kad, lino* inauguracijos dien^ę Wa- dėta dėl to, kad sovietai no- das, bet jį pajuto visos Bri
» tarizuotą zoną, per kurią bū mą kalėjime ir sudaryti fon tipui sugedus, praeitą savaitę "Keleivio“ negalėjome iš- «»**»«*
' _
;' i organizuoja-' rį pristatyti daugiau kaltini- J tanijos gyvenimo sritys.
mos vadinamųjų taikos šąli- mu* įrodančios medžiagos, | Iki šiol tokio streiko nėra
siąs draudžiamas bet koks dą kuriuo galės pasinaudoti
kariuomenės ar ginklų ve išėję iš kalėjimo. Kas tuos
r ninku demonstracijos. Joms kurios iki šiol • nesuspėję tenai buvę, nes valdininkam
žiojimas. Tai, kaip ir visa pinigus duoda, nėžinia.
( t
- pagaminti.
■ _
| streikuoti neleistina.
Administracija rengiasi ir policija.
t
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namiškų scenų meisteris, kad mūsų dramą jis pakėlė nuo
ADRIJA LAUČKA1TĖ
suprastėjusio pilko realizmo ir natūralizmo, bet neišrovė
savo personažų kojų iš gimtosios žemės ir nenumarino jų
neribotoje ir beorėje erdvėje“, Gustaitis įtikino, kad Sruo( ga „širdies gilumoje buvo nepaprastai patriotinis Milžino
. Paunksmės karalius Jogaila, mūsų Baisiosios Naktiesriaisj vės kovotojas Jurgis Skumbinas, Apyaušrio Dalios lyriš• kasis Skudutis, kunigaikštis Kazimieras Sapiega... ligi
skeleto nubadėjęs. pasaulio valdžios iškilusių ubagų’laz
dom nuplaktas ir ant sniego pakely mirti paliktas... Balys
Sruoga mirė du kartu. Antrąjį — kito ortodoksinio režimo
nuo savo artimųjų ir nuo mūsų visų amžinai atskirtas. Bet
mirė nenugalėtas ir sarkastiškai juokdamasis iš savo mir
ties“.
Rodėsi, pats ašarą nubraukęs, o daugeliui klausytojų
nosinaites išsitraukus. Gustaitis baigė: „Tegul jam amži
nai žydi mūsų Tėvynės pavasarių visos baltosios vyšnios!“
Tai buvo ne eilinė paskaita, ne įprastinė klasiškos
formos akademinė kalba, bet iki pačių giliausių žmogiškų
gilmenų sukrėtęs žodis, kokio dar niekas jokiame mirties
minėjimo vakare nėra girdėjęs. Ir tąjį vakarą Antanas
Gustaitis atsikėlė antrą kaitą: šį kartą tikrasis, žemiška
sis Gustaitis, atskleidęs savo slepiamą jautrumą, savo
maskuojamą subtilumą, nenujausdamas, jog tapo vienu iš
nepamirštamųjų Sruogos lyrinių herojų.

Čia reikia išskirti religinę
spaudą. Bet kai išnyks San
dara, Dirva, Naujienos, Ke
leivis. Nepriklausoma Lietu
va ir kiti panašios dvasios
leidiniai, religinė - konfesi-i
nė spauda vargu ar nulašins
Vakariečiai ir sovietai tikisi labai skirtingų pasek-!asar^mių iš Henlsinkyje įvykstančios Europos Saugumo ir ' „Rašiau kartą Dirvai, praBendradarbiavimo Konferencijos.
|šydamas administratoriaus
Šią vasarą Vienoje įvykusiame (demokratų) Socialis-i Pagalb°s- Atsiliepė redaktotų Internacionalo suvažiavime Vakarų Vokietijos kanc-I r*us’ besąs beveik trijose aleris Willy Brandt pabrėžė: „Mes turime užtikrinti, kad 'i sabose: redaktorius, a(/mikonferencija diskutnos pasikeitime idėjomis ir kultūrinė- j “au™ jtaTrolokS^ būkit
mis vertybėmis praplėtimą ir sustiprinimą .
i e
- J
Buvęs Italijos socialistų partijos pirmininkas Pietro Į ’
Nenni išsireiškė dar aiškiau: „Kontinento saugumas nėra i . ’ Keleivį leidžia, redaguovien karinio ar diplomatinio pobūdžio, faktas, bet drauge 1 ^a; administruoja, galima
ir žmogiškas bei kultūrinis faktas, glaudžiai susijęs su |
Z
? ^3°^/d v °į &
asmens laisve, masių demokratine buitimi ir tautine nepn- !civio administracijos įnygų
klausomybe .
.
. svorj draugiškiausiai neša
Panašias idėjas išreiškė ir NATO generalinis sekre- | ir bičiulis Stasys Griežė-Jurtorius Joseph Luns savo pasikalbėjime su „Newsweek“ Į o-elevičius. K. red.). Tas pats
žurnalo korespondentu: „Sovietų akimis, Europos saugu- j Gustaitis, kurio aštrų, juvemo konferencijos tikslas yra europinio status quo patvir- lyro ranka apdorotą jumorą
tinimas. Mes gi reikalaujame kruopšiai paruoštos konfe- į labai mėgstame. Galėtume
rencfjos. kuri garantuotų konkrečias išdavas — laisvesnį i eiti ir toliau: į Naujienas, į
pasikeitimą asmenimis ir idėjomis bei kontinento dvi pu- Europos Lietuvį,'. Australi
jon. Pietų Amerikon“.
sės skiriančių dirbtinų barjerų pašalinimą".
„Man rodos, mes gyveIš sovietų ir jų satelitų girdėti visai kitokia 'daina.
Brežnevas šią vasarą preiškė Kremliuje Fidel Castro lan- . nam įsibėgėjimu įteisinta
kymosi proga: „Sustiprinę taikingo sambūvio principą, \ iliuzija: juk rašo, spausdimes suprantame, kad pasisekimas šiuo svarbiu reikalu. na’ leidžia. Ko čia trūksta? i
nesuteikia galimybių ideologinės kovos sušvelninimui. ;
tikrovėje — mes labai
Anaiptol, pieš turime būti pasinio^ tos kovos paastreji-, ka]
|vJJaJ
mui, dar aižesniam dviejų visuomeninių sistemų pnesis- mi ka(J . Ra]n? blį/kur Ra.
kumui“.
.
v
. ,„T
.: sunkiau atitempti, kai kuris
O „Izvestija“ (spalio 8 d.) taip užgrojo: Vakarąinors leidinys atsidurs pakaltikisi. kad pasikeitimas idėjomis palengvins pažangią evo- ; nėję. Dabar dar mes galim
liuciją socialistinėse šalyse. Čia. atrodo, ir pakastas šuo. i daug ką pataisyti, dabar
Jau seniai žinoma, kad kai kurie Vakarų sluoksniai, siū- dar laikosi knygnešių tradilantys laisvą pasikeitimą žiniomis, tikrovėje verčiasi dis- 1 cijos žmonės, nore ir pavar-1
informacija ir veda aktyvią kovą prieš socialistines vals- j gę, nors metų naštos slėgiami dar talkininkauja. Gal
tybes, tikėdamiesi vadinamojo suartėjimo“.
nedaug tuo tarpu paremda
mi, lengvindami naštą pa
stūmėsim ilgesniems mej tams“. („Naujienos“. 1972.
|XII.29).

Ko kas laukia iš Europos
konferencijos?

„Barbora Radvilaitė“

Kaip anksčiau minėjome, žinutės apie Balio Sruogos
kūrybos vakarą spaudoje ėmė rodytis neįprastai vėlai, lyg
I skubotai, lyg ir pats vakaras rengiamas kažkokiu greitoi mis užsuktu varikliu. Pasiteiravus Įtarimai pasitvirtino.
Apie Sruogos minėjimą sukosi kalbos jau prieš 5 mePoetas ir dramaturgas Balys Sruoga, miręs 1947 m. Vilniuje_
! tus. tik nežinia, kodėl niekas, nei teatralai, nei rašytojai,
Nemaža savaičių prabėgo nuo 1972 metų gruodžio 17 galop nei pati mūsų bendruomenė nesukruto. Reikalą iš
dienos, tačiau nei tuoj po to sekę kalėdiniai pasipuošimai judino Dalia Juknevičiūtė, kuriai pritarė Scenos Darbuo
ar šaunūs Naujųjų Metų sutikimai bei užverstas paskuti tojų Sąjunga, ir susitelkė visų buvusių, esamų ar nesamų
nis seno kalendoriaus lapas neištrins iš atminties pačios Chicagos teatrų aktoriai, susijungė bendram, rodos, 6 sa
didžiausios šventės, kurią suteikė čikagiečiams Balys vaičių ruošos darbui. Išeivijos sąlygose 6 savaitės — tai
■ nelyginant 6 valandos... Žinome gerai, kad visi mūsų ak
Sruoga.
toriai duonelę pelnosi ne iš teatre, kad kūrybingiausią
Iš platesnių skelbimų spaudoje atrodė, kad bus pa
laiką išeikvoja įstaigoje, retas joje dirba tikrai vidiniai
minėtas dar vienas rašytojas, kad apie jį kalbės, nežinia
patenkintas, nes ne visiems sušvytėio laimės žiburėliai, ne
kodėl, humoristas Antanas Gustaitis, jaunųjų dainininkų visi pateko ten, kur galėtų savo* kūrybines jėgas pilnai
trio (Linkevičiūtė, Nakas. Prapuolenis) padainuos Sruo
atskleisti.
gos tekstu sukurtas daineles, o aktoriai su pačiu Henriku
Skubotumas jautėsi ir minimam vakare. Nelemtas
Kačinsku indhfcdualiai paskaitys autoriaus kūrybą. Ro
mikrofono traškėjimas, apšvietimo išstudijavimo bei
dėsi. vėl bus įprastinis trafaretinis minėjimas, kokių Chi
įvykdymo stoka, dar viena kita techniška neapdaira liu
cagoje gausu, kurie dvelkia nuobodumu, nes kiekvienas,
dijo, jog laikas neleido tinkamai pasiruošti, nes Juknevi
jaučiąs pareigą atvykti, iš anksto žino minėjimo eigą. čiūtės, Valeškos ir Rukuižos vardai kalba patys už save.
Buvo kiek keistoka, kad rengėjai nepažymėjo, jog po visų
L. DOVYDĖNAS APIE
KĄ ŽIOPLYS MATĖ
PREZ. TRUMANAS
Jų pasiruošimas darbui nėra mėgėjiškas. Esame tikri, kad
iškilmių seks kavutė (laikai keičiasi: prieš 15 metų galė turint pakankamą valandų skaičių, sceną ir visą techniki
ŽURNALISTUS
LIETUVOJE?
IR LIETUVIAI
?
jom tikėtis dešrų su kopūstais).
nę pagalbą iki valiai, visos tos nežymios kliūtys būtų bu
29!
Rašytojas
Liudas
Dovyį
Italijos
A
vėlino
vyskupi„Naujienos“ gruodžio
Vis dėlto darėsi įdomu — buvo paskelbta, kad pa vusios išspręstos.
! dėnas Naujienose šitaip pa- jos generalvikaras Ferdi- statymas Dalios Juknevičiūtės, o apšvietimas Česlovo
d. vedamajame rašo:
Tiesa, spektaklio aprašinėtojo, kritiko ar recenzento
sakoja apie lietuvius laik- randas Renzulli lankėsi Rukuižos. Vadinasi, reikalas sukasi apie kažkokį vaidi žodis tariamas tik pamačius galutinį scenon išvestą rezul
„Prezidentas Trumanas 1 raštininkus:
į Maskvoje. Rygoje, Vilniuje. nimą. ar net spektaklį. „Draugo“ parengimų kalendoriuje tatą. Vertinama tai. kas pateikta, nes toks jau yra nera
yra daug padėjęs ir lietu
. į Baigęs savo kelionę, tas
viams. Pagal
. Jaltoje. pada-j. „Kad žurnalistas grašiais aukšto rango dvasiškis so- * tik lapkričio 30 dieną įtilpo žinutė apie minimą vakarą, šytas įstatymas, tokia yra teatrinė etika. Tačiau šiuo at
rytą susitarimą, sovie ų - , atlvginamas dirba be laik-t vjetines spaudos agentūrai tuo tarpu kiti parengimai buvo reklamuojami jei ne nuo veju, mūsų nuomone, pažymėdami tokį trumpą vakaro
metų pradžios, tai jau bent prieš pusmetį. Ir dar: atvyksta ruošos laiką, perdaug nenusižengsime, nes visi techniški
ro jėgos privalėjo^ tuojau, rodžio, nes anas kaip tas (tarp kitko pareiškė:
perduoti amerikiečiams ru- baudžiauninkas aušra, sau-1
Henrikas Kačinskas, kurį, kaip žinome, iš Washingtono negalavimai buvo akimirksniniai, juos čia pat užmarštin
su...nelaisvėn TAV
patekusius JA ' išlydžiu. gaidžio giedojimu; „Visa
jambas, kuris ilgam turėtų aidėti žiūtai, KO
ko as
aš aLVyiS.au
atvykau išvilioti reikia jei ne stebuklo, tai pačio įtikinamiausio nulydėjo Sruogos Janiuos,
Visa Lai,
piliečius, o JAV karo J.egosskiria dieną nuo nakties, po-; pamatyti ir ką mačiau, ga- argumento ar užkerėjimo. Visi šitie klaustukai privertė rovų sąmonėje.
Europoje turėjo atiduoti ru ilsį nuo darbo; kad žur-|
r*
]ju kategoriškai tvirtinti, įdėmiau pasekti mūsų dienraščių paskutiniuosius pusią-;
C_Lt
LL, sujaukęs
j "
‘__minėjimo
‘
žur-[jj
Gustaitis,
įprastinio
formą, savosams
sovietų
piliečius.
Dau..
_.
.... . nalistą kviečia ir visuome- kad Sovietų Sąjungoje yra pius, kuriose palaipsniui ėmė aiškėti busimasis įvykis. Iš tiškai lyg ir paruošė žiūrovą sekančiam netikėtumui.
*r •! b^druomeni-i gerbiama sąžinės laisvė ir tų kuklių žinučių minėjimo vaiždas pradėjo keistis, do-1
Visoje salėje pasklido muzikos garsai; atsiskleidus
Sovietų Sąjungą, bet Jaltos ninkas, ir veikėjas, ir užvei-!
susitarimas įpareigojo Ame kėjas—vieša paslaptis. Kaš! kad šiame krašte nėra jo- mesys vis didėjo, nes dvelktelėjo kažkoks širdį kutenąs: uždangai, šioji muzika sujungė publiką su scena, kurioje
kios religijos netoleranci- pavasariškas šviežumas.
šviežumas,
Papagoda (Vytautas Nakas) monologo pabaigoj pakvietė
rikos karo vadus atiduoti girdėtų sukaktuves, jubilie jos“.
visus „įvertinti meną“. Tai buvo „Barboros Radvilaitės“
rusams sovietų piliečius. jus. konferencijas, veiksnių
Antanas Gustaitis apie Balį Sruogą
ištraukos pradžia' Vytautas Nakas mums žinomas kaip
Blogiausia, kad Vakarų Vo tokias ir anokias kalbas, vei
Kadaise šitokius nieko adainininkas, tik Jaunimo Kongrese dalyvavęs K. Ostraus
kietijon patekusius lietuvius kimą. memorandumus, kon pie komunistus nenusima
Nuojauta
neapvylė.
Pirmiausia
nustebino
pilnutėląitė
ko „Kvarteto“ ansamblyje (rež. Dalia Juknevičiūtė).
tremtinius rusai laikė sovie siliumus. simpoziumus, pa nančius kard. Ottawiani pa
-Jaunimo
Centro
salė
ir
nukabintam
nosim
kiūtiną
namo
tų piliečiais. Jie reikalavo, rapijų piknikus?..., jei žur vadino komunistams nau
Jaunas, grakštaus judesio, gražaus balso, ugningas ir ele
piliečiai,
negavę
bilietų
įeiti.
kad lietuviai būtų atiduoti nalistai nebūtų pakviesti?
gantiškas Papagoda iš karto atnešė pavasarį, dar švelniai
dingais žiopliais. Minėtas
po Vakarų Europa siaučian-1
Galų gale, šiaip ne taip stovintiems susitalpinus bal žalią, bet jau turintį polinkį į brandžią vasarą.
„Tie, kurie kviečia žurna vyskupo Renzulli pareiškiu
čiai sovietų policijai.
Nors Balys Sruoga rašė „Barborą Radvilaitę“ jau
listus ir garbės suolan sodi- inas liudija, kad ir tas visku- kono laipteliuose, užgeso šviesos. Žiūrovuose jautėsi keispijos generalvikaras įrikiuo- tai besišypsanti įtampa: ką gi čia paporins Antanas savo žemiškųjų dienų pabaigoje, net nespėjo jos baigti,
...
.. Lietuvių
..
. _
„Amerikos
Tary.
imtų ir pagalvotų : kaip
Gustaitis, kuris, it atskridęs juodas varnas, ko gero išva šioji drama tiesiog tvinkčioja jaunyste, todėl režisierės
tinas į tokių žioplių eiles.
ba — Grigaitis, Simutis ir dirba žurnalistas, kaip ver
nos mūsų čikagietišką šaunumą ir orumą...
pasirinkimas šiam veikalui jaunų, visai aktorystėn nepre
Vaidyla — kreipėsi i prezi čiasi jo atstovaujamas laik
Jis
buvo
Vilniuje,
kalbė

Vai,
kaip
teko
nusivilti...
Gustaitis
išėjo
ne
su
savo
tenduojančių žmonių (išskyrus Karilę Baltrušaitytę) yra
dentą Trumaną. kad neleis raštis? Jei kas eina knygne josi su Vilniaus vyskupijos
paties
užsidėta
humoristo
kauke,
bet
tikras,
gilus,
jautrus,
sveikintinas eksperimentas. Jaunų jėgų, ypač gryna lietu
tų JAV karo vadams per šiu vargo keliais, tai —žur valdytoju prel. Krivaičiu, su
iškalbus
Balio
Sruogos
mokinys
ir
draugas.
Tikėkimės,
nalistai.
rašytojai.
Išraukit
vių kalba, net ir Chicagoje stinga, tad šiame vakare dai
duoti lietuvių. Prezidentas
Kauno
vyskupu
MatulaičiuTrumanas. susipažinęs su iš lietuvių vietovių kores Labuku. bet atbodo, kad jis kad Gustaitis neužmes tos savo kalbos, jis ją išspausdins, nininkai, tapę aktoriais, turėjo ypatingai sunkų uždavinį.
Alfos memorandumu, tuo pondentus - žurnalistus, at nieko nėra girdėjęs apie nes retai, labai retai tokiu žodžių taupumu ir nuostabiu Ir vėl turime nusižengti etikai, pabrėždami, kad trys „barjau įsakė gen. Eisenhowe-, imkit knvgas, kurias kai kas tūkstančių katalikų skundą įžvalgumu buvo atskleistas gyvas Balys Sruoga: ne išdai borininkai“ savo gyvenimo kelią yra paskyrę dainai, bet
riui neperdavinėti rusams dar perka, paskaito, kas dėl persekiojimų net Jungti lintas, kaip mėgstame tapyti žodyje ar drobėje savo di ne dailiajam žodžiui, todėl juos vertinti pastatymo svars
Vakarų Europoje buvusių liks, kas po dešimtmečio at nių Tautų sekretoriui, apie džiuosius kūrėjus.
tyklėmis nebūtų teisinga. Tačiau jų pastangos ir entuziaz
lietuvį?“
lietuvių. Jaltos susitarimas simins
/f__ ..čia buvus
<
Gustaitis
kalbėjo
apie
žemišką,
gyvą
žniogų,
„kuris
mas tiesiog prašosi apibūdinimo.
kunigus, sėdinčius kalėjime
* -------nelietė prievarta Sovietų Są-, ( Naunenos'. 1972.XII.27). už vaikų ruošimą komunijai. ’ ilgus metus ir džiaugėsi, ir liūdėjo, ir gal net keikėsi mūsų
„Itališkoji pora“ Vytautas Nakas'ir Nerija Linkevi
juneon įjungtos Lietuvos.; /Redakcijose, admimstra- apie iš vyskupijų ištremtus ’ tarpe, kuris rašė savo širdies žarijomis, kančios alsavimu čiūtė dinamiškai, mums neįprastu tempu, kuris čionai bu
JAV sovietu aneksijos Pa-'
dažniausiai sutiksi
ir mirtininko išspaustom ašarom“.
vyskupus ir kt
vo būtinas, nors ir stokoję sceninės technikos, įrodė, kad
baltvje nepripažino ir tūksr’a'to?1 s^^mus Pur
Kalbėjo apie Balį Sruogą, apie kūrėją, „kuris negrįž- darbu, noru ir meile teatrui gali tapti ne vien proginiais
tančiu lietuvių neišdavė-ru • nalistus, redaktorius, rašyO
tvirtina,
kad
Sovietų
tarnai
išėjo mums nežinomojo Visatos Milžino paunks- vaidintojais, bet su laiku pralenkti ir besitituluojantį ak
sams“.
į; tojus. Ir skaitytojai sparčiai Sąjungoje gerbiama sąžinės mėn. giesmėje palikęs tiktai spalvingų savo sielos atvaiztorium. V. Nakas ir N. Linkevičiūtė laisvai judėdami, tvir
tirpsta.
laisvė...
iškarpą
ir
puošniai
tragiškas
mūsų
tautos
istorijos
tais balsais, be mažiausio svetimo akcento (gal V. Nakui
„Čikagoje Sandaros re, Trumanas priėmė net 3
dienas
“
.
reikėtų pasistengti nugalėti labai nedidelį dikcijos defek
Altos delegacijas. Jam e-'dakciioi kampe pamačiau
Maskvos valdovai ir nori,
Pažymėjęs, kad „Sruoga — vienas pačių įžymiau-' tėlį), trykštančia jaunyste savo dialogu pilnai atskleidė
sąnt Baltuosiuose rūmuose,' rtovinčią kėdę — ratukus, kad tokių žioplių pas juos
pirmą kartą Amerikos Balso Tai tuose ratukuose važinėšiųjų mūsų literatūros tėvų, jos gausintojų ir ugdytojų; karalienės Bonos intrigų virdulį.
Ūe°rež1^r
geria^^pačius
kad 8470 Storinėse dramose lyrinis romantikas, sukūręs
radijas prabilo lietuviškai, J*a mūsų senas rašto veterai
Kąrilė Baltrušaitytė, turinti daug didesnę sceninę
ję laikais buvo suorganizuo- nas Mikas Vaidyla. Simbo
gen ausu» komunistus. pa* i ratus ir net nebuvusius mūsų.literatūroje herojinių veikė- patirtį'vienintelė nedamininkė, atnešė švelnią šilimą, dili ir pradėti remti pavergtų- lišką! Ar greit mūsų spauda tarnauja.
(Nukelta i 3 psl.)
tautų komitetai.
. busratuloiose/t)
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Lietuviu Gyvenimas
inž. Jurgis — Vliko valdy! bos narys.
••
į Pedagogas Jonas Valaitis
neteko savo mylimos gyveLietuviškos operos istori- nimas Kačinskas —- operą I Lietuvių šeimos tragedija ■ Pradžia 2 vai. popiet. Buį>
_
Įvairi programa: kalbos.
• nimo draugės, kuri kartu su joje Bostonas vaidina žymų "Juodasis laivas“ (žodžiai
I
f
Gruodžio
11
d.
vėlųvakamuzika, dainos. Gera šeimi• juo žygiąvo šio šimtmečio vaidmenį. Gal būsime pa- Algirdo Landsbergio)
i
rūkorius
nuninkė Ri;a Akstinienė su pa
rą neatsargi
audringaisiais metais. Jiems
i
si Liuda Vienožinskaitė, vė teko dirbti anais revoliuci miršę, kad kaip tik So. Bos
'
>
stovinčią
dejėjomis
pagamins gardžii
Maestro V. Marijošius pa. į metė Į verandoje
Petrauskas pa
liau Purėnienė, žymi nepri niais laikais, išgyventi du tone Mikas
I dėžę degančią cigaretę. La- valgių.
___ lietuviškos pasakojo ir tų operų gimimo
klausomos Lietuvos advo’ pasaulinius karus, komunis rašė pirmosios 1----------I
bai greitai liepsna pasiekė;
katė. Priklausė draugijai ir tų antplūdį, netekti tėvynės. operos ”1Eglė žalčių karalie- istoriją.
į trečiąii aukštą, kuriame gy-1
buvo jos narė ir Antanina Bet jie nesuklupo, jų šeima b® “ II-VI aktus (I buvo paNorėdamas paskatinti už veno Marcelė ir Antanas
Liutkutė.
Sandaros susirinkimas
; neiširo, išliko vieninga, įr rašytas Chicagoje), 1924 m. i Lietuvos ribų atsidūrusius; ūkiančiai su dviem dūktai-j
; yra kam garbingai tėvų dar-i Bostone ta opera buvo su-; kompozitorius kurti lietuvis mis. Darata 19 metų ir Ire
sausio 21 d.
• Kai po 1917 m. revoliuci bą tęsti. Tai daugeliui gra-t vaidinta ir tais pačiais me- kas operas, prof. V. Marijo- na 17 metu.
jos Petrograde buvo įsteig: žus pavyzdys.
•
j1 Gabijos draugijos, sius prieš kelerius metus pata Antano Pureno vadovau
Sų velionės Antaninos kurios renginiams M. Pet-1 siūlė Lietuvių Bendruome Į Moteris gaisras užtiko jau
jama gimnazija su dėstomą Valaitienės mirtimi lietuvių ’ raūskas vadovavo, išleista nei paskirti nors kuklių lėšų miegančias, o pa^s tėvas.
ja lietuvių, kalba, jos inspek tauta neteko žymios peda
4 kompozitoriams ir libretis- i parėjęs iš darbo, tuo metu
tore buvo pakviesta Antani gogės. motinos, visuomeni- j Po Antrojo pasaulinio ka_' tams,
kurie sukurtuj po ope-i valgė. Motina ir dukterys
_______________
na Liutkutė. Toje gimnazi ninkės.
! ro likimas Į Bostoną atbloš- ; rą. Jo prašymas buvęs pa-1 labai apdegė ir buvo nuvežjoje matematiką dėstė Jo’į Jos vyrui Jonui, dukrai ir : kė du jau subrendusius ne- . tenkintas ir jam pavesta su-' tos į ligoninę. Sausio 6 d.
nas Valaitis, kur jis susipa'• sūnums mano nuoširdi už- ' priklausomos Lietuvos kom ; rasti kompozitorius.
Irena mirė, o jos motina ir
žino su Antanina Liutkutė uojauta.
pozitorius: Julių Gaideli ir
; sesuo dar tebekovoja su
ir. grįžęs Į Lietuvą 1918 m.,
Jis kreipęsis į Vladą Ja- į mirtimi.
B. Sviklienės Įstaiga
Jonas Vilkaitis 'Jeronimą Kačinską. Jie čia
1 ją vedė.
• yra sukūrę nevieną stambų kubėną Chicagoje. Joną!
naujoje vietoje
i
i muzikos kūrinį
kūrini, čia buvo Švedą Clevelande. Juliu
Worcesterio lietuvius ta
CHICAGO, ILL
Peniai gruodžio 12 dieną
Lietuvoje jie buvo vieni
Oklaičių šeimos nelaimė la
i sukurtajr antroji lietuviška Gaidelį ir Jeronimą KačinsChicagoje po sunkios ir il
iš
Marijampolės
realinės
bai
sujaudino. Jie sukruto
Antroji lietuvių opera : nnera. Tai Juliaus Gaidelio ką Bostone. Visi sutikę, bet
gos ligos mirė Antanina
Liutkutė'- Valaitienė. Ji di ! gimnazijos, skirtingos savo ■ Jau keleri metai Chicago ”Dana“, kuriai libretą para-, ne visi darbą atlikę. V. Ja- teikti šeimai, pagalbą. Abie
džiąją savo gyvenimo dalį vidaus tvarka ir mokslo me. ’ je veikia Lietuvių Opera. Ji šė poetas Stasys Santvaras.! kubėnas dėl pašlijusios svei- jų parapijų kunigai prašo
• katos, o J. Švedas dėl kitų aukoti. Lietuvių klubas pa
praleido už Lietuvos ribų, todika. steigėjų. To meto buvo vienintelė už Lietuvos
Ši
opera
buvo
parašyta
priežasčių operų neparašę. skyrė $300 (Oklaitis net 17
bet visą laiką sirgo Lietuvos švietimo tvarkytojams tai ribų. O štai susiorganizavo
1965 m. ir 1969 m. pavasari Bostoniškiai kompozitoriai, metu buvo klubo šeiminin
nepariko, ir 1925 m. gimna-;
rūpesčiais.
dar
ir
kita
grupė,
kuri
pasipastatyta Chicagoje (buvo kaip jau minėta, pasiimtąjį kas). SI A 57-tos kuopos su
: zija buvo uždaryta. Tada i
, vadino Chicagos Operos Co. ke2.uri spektakliai).
darbą atlikę — sukūrę po sirinkime surinkta daugiau
Valaičiai
persikėlė
į
KlaipėGimnaziją ji baigė Tartu
i ir kurios valdyboje yra Al
nei $90. Pati kuopa davė $
mieste, Estijoje. Ją baigusi, dą ir ten abu mokytojavo. gis Grigas, K. Girdvainis ir
25. be to, aukojo: A. Tammokytojavo Liepojoje, Lat Rodos, 1928 m. buvo išleis adv. Domas Petrelis. Jos me
kus
$13. V. Mačys, Z. Snarsvijoje. Vėliau išvažiavo į Pe tas potvarkis, kuris draudė cenatas yra Ędmund Mitkis, A. Lendraitienė. O. Tišterburgą studijuoti Frebelio vyrui ir žmonai dirbti val chell - Mičiulis.
kienė.
V. Dabrila, J. Matule
pedagoginiuose
kursuose džios įstaigoje — tuo norėta
Vasario
3,
4
ir
11
dienom
vičius, A. Žvaliauskas, E.
gamtos mokslo. Kadangi kovoti su negaunančių dar
Marijos
aukšt.
mokyklos
sa

Meilus. R. Jasinskienė ir
reikėjo pačiai užsidirbti lėšų bo inteligentų pertekliumi.
M. Naginionienė — po $5,
pragyvenimui, ji mokytoja Tada ir velionės pedagoginė lėje ji stato Puccini operą
"Bohema
“
.
Diriguoją
Lyrie
J. Pocienė — $1 ir X—$2.
vo pradžios mokyklose.
veikla buvo nutraukta.
I
operos dirigentas Gulio FaSakoma, kad ir Maironio m., btasvs Limai
r
Tai buvo prieš Pirmąjį
parkas ruošiasi suteikti ne zas Rakauskas
Velionė Antanina nuo vario, gros tos pat operos 34
Juozas Balaniuasmenų
orkestras,
dainuos
pasaulinį karą. Peterburgo jaunų dienų buvo visuomemažą pagalbą.
Kuklerienė.
aukštosiose mokyklose tada • nininkė. Ji ir sunkų pedago (lietuviškai) jos choristai,
studijavo apie 150 lietuvių. ginį darbą dirbdama surado režisūra Živilės Numgaudai
Vidury Hartfordo universiteto Hart muzikos mokyklos profeso
skaičius
Jau veikė ir Lietuvių Stu laiko dalyvauti Įvairiose or tės.
rius Vytautas Marijošius skaito tekstą muzikos garbes daktaro
dentų d-ja. Ji nebuvo lega ganizacijose — socialdemo
Solistai yra Daiva Mon- diplomo, kurį universitetas suteikė garsiajam sovietų čelistui
liai įregistruota, nes caro kratų, Maž. Lietuvos Mote
girdaitė,'
Dalia Kučėnienė, Mstislavui Rostropovičiui (kairėje). Paveikslo dešinėje — univer
valdžia tokios draugijos ne rų, Moteių Globos, Kūdikių
būtų leidusi steigti. Legaliai Gelbėjimo ir kitose draugi Geraldina Mikužytė (Lyrie siteto rektorius.
operoje ji dainuoja jau 11
veikė kaip vieno universite jose.
to iš Lietuvos kilusių stu-;
i metų), Paulius Gudas, Algis
dentų draugija — zemlia-į Velionė su savo vyru Jonu Grigas. Vytautas Marčiukaičestvo. O nelegaliai jai pri- į išaugino ir išmokslino dūk-1 tis, Antanas Gelažius, Rim
Gražiai sutiko Naujuosius
klausė įvairiu aukštųjų mo- ; rą Aldoną ir sūnus Joną ir vydas Cinką, Craig Johnson.
Kadangi mokesčiai vis
Diana
Locailo,
A.
Zielinski,
kyklų studentai ir studentės, j Jurgį. Abu jie šiandien plaį
metus
keliami, tai žmonės bėga iŠ
Paskutiniųjų buvo.ąpiį ICk čiai žinomi socialdemokra- C. Zielinski.
miesto i priemiesčius.
Jų tarpe buvo prancūzų kat-! tų ir kt. organizacijų veikėNaujųjų metų išvakarėse
l PAŠALINO E. ŠULAITĮ
J. Krasinskas
bą studijavusi Jadvyga Cho- jai: dr. Jonas yra Lietuvių
Worcestery
buvo labai blo
i
dakauskaitė. vėliau Tubelie- Fondo pirmininkas, Altos j Lietuvių žurnalistų S-gos
gas oras — lijo ir šalo, todėl
nė, teisės mokslus studijavu- valdybos vicepirmininkas, o , centro valdyba gruodžio 27
buvo labai slidu, bet tai ne
sutrukdė per 200 asmenų su
! d. posėdyje vienu balsu nu
sirinkti į Maironio parko sa
tarė pasalinti iš sąjungos
GAVOME RIBOTĄ SKAI
lę 1973 metų sutikti.
Edvardą šulaitį už bendra
(Atkelta iš 2-ro puslapio)
i
darbiavimą okupanto spau
Netrūko dalyvių ir Lietu ČIŲ "NIDOS“ SIENINIO
doje.
vių klube.
»

eros;

į
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WORCESTERIO NAUJIENOS
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t

i

•

I

i

CHICAGA MILŽINO PAUNKSMĖJE

WHITE PLAINS, N.Y.

Komp. Julius Gaidelis

Komp. Jeronimas Kačinskas

Nauja klubo valdyba

NUPLĖŠIAMO

SU PASI-

I
dėlę sceninę teisybę, dar taip pat pavasariška, bet jau
Mirė A. Kanapaska*
perims
pareigas
Š. m. sausio 6 d. Bostone vieną operą. Tuo būdu Bos-:
SKAITYMAIS KALENDOaiškiais duomenimis (jei, žinoma, dirbs!) nepasilikti ant.
Tik dabai; patyrėme, kad lankėsi buv. Lietuvos ope tone jau yra sukurtos ketu -,
įaeilėse rolėse. Scenoje su Hortenzija, kurioje ji turėjo praeito rugsė jo 28 d. White
Naujoji Lietuvių klubo
ros dirigentas, dabar Hart- nos lietuviškos operos.
atsverti itališką temperamentą, įžeidimus ir paniekinimus, Plains. N.Y., mirė ilgametis fordo universiteto muzikos
valdyba bus įvesdinta i pa- RIAUS. KAINA $3.50.
Baltrušaitytė pajėgė išlikti kilni, kaip derėjo Barbora^ Keleivio skaitytojas Anta profesorius Vytautas Mari
Prof. V. Marijošius nau- rei&as sausio 28 d. bankete,
Radvilaitei.
nas Kanapaskas (Kanapausjąsias operas įteiks Chica
Zigmantą Augustą vaidinęs Bernardas Prapuolenis, kas), gimęs Lietuvoje 1891 jošius, iš kurio sužinota, kad gos Lietuvių Operai ir tiki,
Bostone gimė vėl dvi lietu
atrodo, tiek dikcijos, tiek sceninės technikos stoka, neper- metais.
kad kitais metais jos bus pa-1
Našlei Rožei ir artimie viškos operos: komp. Julius statytos.
JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS
nešė per rampą tai, ką jautė viduj. Iš arčiau stebint, ma
•
I
Gaidelis sukūrė naują operą
siems
reiškiame
užuojautą.
tėsi gilus charakterio išstudijavimas, teisirgas priėjima0
Sveikiname' šio žygid su"Lakštutė“ (žodžiai Anato
prie vaidmens, tik nepriėjo iki žiūrovo. Tokie įvykiai pa
lijaus
Kairio)
ir
komp.
Jeromanyto
ją ir ^kūrėjus
ATSIUNTĖ PAMINĖTI
sitaiko ir tikriems, geriems aktoriams, kurie mažoje erd
vėje dirba itin pasigėrėtinai, o atsiskleidus uždangai ir
Ne tie varpai, Ados Kar- .fiM
** 1*
pajutus šnarančių žiūrovų mišką, kažkodėl taip ir pasilie
vplvtė® pilpraįčiu
rinkinvs
ka tame savo mažame stanislavskiškame dėmesio rately. 64 ęž, kaina $2.00. Išleido NAUJA LITUANISTIKOS INSTITUTO VADOVYBĖ
Jį redagavo Stasy* Michelsoną*
Gal laiko stoka neleido režisierei daugiau su Zigmantu
Darbininkas,
910
Willoughpadirbėti, gal jis pats susivaržė, nebūdamas žodinio teat
Kalendoriau* kaina tik $1.50
Korespondentiniu būdu j ' Senajam prezidiumui va
Avė., Brooklyn, N. Y.
ro žmogus, to, tikriausiai, niekad nesužinosime, galų gale by
11221. Knyga gaunama ir Lituanistikos instituto pre- dovavo dr. Vincas Maciu
"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
tai dabar
svarbu. Svarbu,, kad Bernardas Prapuo----- I nebėra
-------.
Keleivio administracijoje, f zidiumą išrinkti šie asme- nas.
pedija — visokių gražių, įdomių ir naudingų skaitinių šal
lems pajuto Sruogą, gal net pamilo, gal bendravimas su |
#
.
|nys:
tinis. Toks bus ik 1973 metų kalendorius. Nesivėliakite
vyresniais kolegomis paskatins jį labiau susidomėti akto-j Kiauros rieškučios, romą-,
-----i
rystės menu, pajusti savo stiprybes bei silpnybes, kurios į nas, parašė Antanas Mastei- pirm. dr. Jurgis Gimbutas, Garsusis dirigentas Tosca- jį užsisakyti. Pinigus .siuskite šiuo adresu:
visada savo ryžtu ir darbu yra jei ne visai nugalimos, tai ‘ kis,. 259 pąi., kaina $4.50. nariai — Vladas Kulbokas,
KELEIVIS
aptemdomos ir aptvarkomos, pasiekiant višai gerų išdavu. Išleido Lietuviškos Knygos dr. Aleksandras Plateris, dr. nini būdamas 83 m. amžiaus
636 E. Broadv ay
4
t Klubas, 4545 W. 63rd St., Tomas Remeikis ir Simas vadovavo NBC simfoniniam
So. Bo»ton, Man, 02127
Orkestrui.*
Chicago, Jll. 60629.
m > Sų^edėlis.
(Bus daugiau)

Kalendorius

t

•

V*

- z

w

?--------

_______

' . .... •
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Ptelapis^ketvirtM

Nr. 2-3; 1973 m. sausio 9 d.

A

Angiai sušliurino tėvynę mano gražią
Ir suvertė kapah kiekvieną seną ežią:
• visiems jį sveikinusiems Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių
Ir sodas — nebe sodas, rožė — ne gėlė,
proga.
Net ųiaukiasi kapuos saugi tėvų vėlė.
Išvydę po laukus klajojančiąją erkę,
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS,
šermukšniai ir žilvyčiai vieškelėliuos verkia...
[gen. Stasio Raštikio atsimiPabaigai susipažinkime ir su Fauto Kiršos „Užra. į nimų III tomas, 616 psl., kai
j šais“, kuriuose išliko ir kaikurie poeto mąstymai:
na $15.00.
JAUNYSTĖS ATŠIKilNI„...Gyvenimas yra tik vienas. Ir mirtis yra tik viena.
Paleistas į gyvenimą, eini į mirtį. Tie, kurie stoVI prie ka MAI, Vlado Požėlos, 335
psl., kieti viršeliai, kaina —
po, už kurio laiko taip pat bus atnešti susilieti su pilkąja $4.00.
žeme...
MYKOLO
KRUPAVI
Mirtis nebaisi, nes Anapus tavęs laukia milijardai ČIAUS ATSIMINIMAI, 364
žmonių sielų ir tavo giminės...- Jeigu esi gyvas, laikyk psl., kaina $10.00.
save mirusiu, bus lengviau baigti dienas...
MES VALDYS1M PA
„Visi kvailiai bėga į masę, į minią, nes aukščiausias SAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
kvailumas yra minia.
mas
248 psl. Kiekvieno tomo
Visi bailiai taip pat bėga į minią, nes minioje yra kur
pasislėpti vieniems nuo kulipkos, kitiems nuo piktų žodžių. kaina $4.00.
WE WILL CONQUER
Visi be individualybių bėga į minią, nes bendras ūže
sys juos atgaivina: viena dulkė — ne dulkė, dulkių debe THE WORLD by Liudas
Dovydėnas, 217 psl., kaina
sys — jau jėga.“
$5.00.
„Kas negali skraidyti viršum vandenvno, teskraido
GANA TO JUNGO, Kip,
viršum savo ežerėlio“.
ro Bielinio atsiminimai, 492
„Amerikoje daugiausia vagia tas, kuris prižiūri, psl.. kaina $5.00.
kad kiti nevogtų“.
j
LIETUVA BUDO, Stepo
„Jeigu moteris geležinės tvoros nepraplėšia ranko no Kairio atsiminimai, 416
mis, tai ją žodžiais prakerta“.
psl.. kaina . ..................... $2.00
„Jeigu tu būsi didelis — tavęs nepakęs; jei tu būA ‘ TAU, LIETUVA, Stepo
mažas — tave sumindžios; jei tų būsi vidutinis — tau at ne Kaunu, 480 rsL, kai
Poeto Fausto Kiršos portretas, kuri nupiešė dail. Adomaę Varnas4
sivers plati dirva su visais lygiai keiktis ir neapkęsti, su na .....................................$2.00
i
F. Kirša mirė Bostone 1964 m. sausio 5 d.
PENKTIEJI METAI, Kipt visais lygiai šokti, gerti ir be pėdsako pradingti...“
4
ro
Bielinio, 592 puslapiai,
„Nepavydžiu kitų likimo — jie taip pat bus seni

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas dėkoja

|.

Iš okupuotos Lietuvos į
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
r'

Pagerbė Putiną

A. Sniečkui Lenino ordinas

....Sausio 5 d. Vilniuje buvo
paminėtos Vinco Mykolai.
čio-Putino gimimo 80-sios
metinės.
Dieną prie namo, kur gy
veno Putinas, prikalta me
morialinė lenta, dalyvaujant
valdžios, rašytojų ir kt. at
stovams. Vakare universite
te buvo iškilmingas susirinkimas. kuriame apie Putino
kūrybą kalbėjo J. Lankutis,
prisiminimais dalinosi akad.
K. Korsakas ir kt., eilėraš
čius skaitė aktoriai M. Mironaitė ir L. Noreika, S. Son
deckio vadovaujamas
I
kaĮ
merinis orkestras atliko Pu-j
tino mėgtus kūrinius.
!
I

Lietuvos komunistų vadui
Antanui Sniečkui Kremliaus
viešpačiai už ”didelius nuo
pelnus Komunistų partijai ir
Tarybų valstybei ir septy
niasdešimtųjų gimimo meti
nių proga“ suteikė „Socia
listinio Darbo Didvyrio var
dą“ ir ant kaklo užkabino
_____________
Lenino
ordiną ir Piautuvo ir
kūjo aukso medalį,
Ir jie apdovanoti

Ministrų tarybos reikalų
valdybos administracijos ir
teises skyriaus vedėjui Zelmanui Bormanui suteiktas
nusipelniusio teisininko var
das.
Akad. J. Kriščiūnui 85 m. i Ivanas Puteikis už dalyva
I vimą Spalio revoliucijoje ir
I
Akademikas Jonas Kriš-!I pilietiniame kare gavo garčiūnas šiandien yra seniau i bės raštą.
sias lietuvis agronomas. Jam
sukako 85 metai. Sausio 5
Nugalėjo Lietuvos
dieną ji sveikino valdžios,
dviratininkai
mokslininkų ir jo mokinių
atstovai. Ta proga jis buvo
Vilniaus „Komjaunimo
apdovanotas garbės raštu. Tiesa“ savo gruodžio 9 d. I
Jonas Kriščiūnas nepri laidoje rašo, kad Lietuvos'
klausomos Lietuvos laikais > dviratininkai laimėjo pirma'
profesoriavo Dotnuvos že vietą dviratininku lenktynė
mės ūkio akademijoje, ten se ir „Lietuvos rinktinė ta-i
jis tebedirba ir šiandien. Jis po šalies (Sov. S-gos—red.)
yra ne tik Lietuvos, bet ir čempionato komandinė nuSovietų S-gos mokslų aka- ■ galėtoja...
i
dėmi jos pilnateisis narys.: Lenktynės Įvyko gruodžio l
I1
Jam suteiktas nusipelniusio• 8 d. prie Baku,
mokslo veikėjo

i

-a.

O štai liaudiškai tautosakiniai žodžiai:

A,*,*,

Kaina .......................... $2.00J

■f <•

i
i

Į

Kai žlugteli skalavau —
Nemunai liūliavo.
Risavota kultuvėlė
Lengvo medžio klevo.

I

I
1

Pabarei v, bernužėli.
Ką sakei, kalbėjai?
Pievoj pintą vainikėli
Draiko, drasko vėjai.
•7 '

i
I

r
I

i
į

Į
i

Šitaip kalba poetas Faustas Kirša savo PALIKIME,
DiENOJAN f, Kipro Bie
kuri reikia ištisa iir pakartotinai perskaityti, norint pa linio, 464 psi., Kama....82.60
PASKUIiNiS POSĖDIS,
justi ir suprasti visą jo grožį ir svorį.
Juozo Audėnu atsiminimai.
227 psl., Kama........ . .. $4.U0
(Fausto. Kiršos PALIKIMAS yra gaunamas ir Relei-. KG N 1KŽ v A*.G i BA L1E
vio administracijoje. Ši LE išleista ir Pauliaus Jurkaus vn-! IUVOjE, Jonu Dudno atsėliu papuošta knyga kainuoja $6.00).
sunmiinai, :_ i p.-i., Kama

Jurgis Jašinskas

IEŠKOMI KŪRINIAI DAINŲ RINKINIUI

I
i
t

siaubingos
i

dienus,

1944-1950 metų at&iiuinimai, paraše Juozas Kapačinskas; 273 pusi, kaina 83*
FEK GIEdKĄ irt AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi

Paskubomis išvykdami iš savo gimtojo krašto, pali
Dovanota skarele
kome .savo namus, turtą ir kitokiams medžiagines verty
Ašarėles šluostau.
bes, bet išsinešėme savo tautiškumą, kalbą, kūrybingumą
Kaista Nemune saulutė,
ir savitą kultūrą, kurios ryškiausiomis apraiškomis, kaip
Kaista mano skruostai.
daina ir tautišku šokiu, grožimės, didžiuojamės ir jas pa minimų (190J-1918) IV to
mas. 272 psl., Kama kietais
laikome «
Saito plauko žirgeliu
.i
Yra svarbu, kad lietuviškoji daina, mūsų kultūros viršeliais ...................... $3.76,
Tu kitas vilioji —
To paties autoriaus tomas
ir lietuvybės išeivijoje žadintoja, išliktų gyva ilgiems VI kietais viršeliais $3.75,
Svyra mano baltos rankos,
laikams. Dėl to mūsų kompozitoriai, dainininkai, chorai minkštais $2.50.
Niekam nebemoja...
❖ * *
ir kiti dainos mylėtojai ją ugdo ir palaiko jos gyvybę ne
Viktoras Biržiška, DĖL
tik
dabar,
bet,
reikia
manyti,
palaikys
ir
ateityje.
MŪSŲ SOSTINES, atsimi
I
Šiandien gera, ryt geriau ’
I
!fI
JAV
LB
Centro
Valdyba,
ieškodama
būdų
padėti
Į
nimai (1920-1922 m.), 312
Šiandien geriam, ryt daugiau!
Poeziją mėgstantieji lietuviai Faustą Kirša pažįsta :
lietuviškai dainai išeivijoje augti, klestėti ir išsilaikyti, psl., kaina minkštais virše
Gersim, gersim už jaunystę, ,
iš jo kūrybos. Bostoniškiai ir artimesnių gyvenviečių tau- Į
ryžtasi išleisti stambesnį liaudies ir kompozitorių sukurtų liais $2.u0, Kietais—$3. 7 u.
Kad plasnotum'ir nevystum!
tiečiai jį pažinojo ne tik iš jo poezijos kūrinių, bet ir as- j
' dainų rinkinį, kuriuo galėtų naudotis chorai, jaunimo or- ' ATSIMINIMAI IR M1NŠiandien
žydi
putinai,
meniškai, iš arti, nes jis su jais kartu čia keliavo šios žc- j
į gauizacijos, mokyklos, muzikos mokytojai ir, aplamai, TYS, Kazio Griniaus, 1 toAr žydės ryt. nežinai.
mes takais, dalinosi su jais kasdieniniais rūpesčiais, džiau
* dainos mylėtojai.
ijmas, 300 psl., kaina ....... $2.
• Gersim, gersim už jaunystę,
gėsi šventiškomis nuotaikomis žėruojančiais kultūriniais
į
Šis leidinys ypatingai turėtų patarnauti chorams ir i ATSlMlNiMAl IR MIN
renginiais, jaunimo (skautų) veikla ir, kaip vienas akty- !
j jų vadovams, nes tinkamų, ypač naujų, dainų trūkumas | TYS, dr. Kazio Griniaus,
Kad piasnotum ir nevystum!
11 tomas. 336 psl. kaina $5.
vių veikėjų, dygstančiais kultūros židiniais (Bostono lie- I
Kelk prie lūpų pamažu
i bei nuorašų pagaminimas dažnai sunkina jų darbą, šiame ' LIETUVOS VYČIO PĖD
tuvių kultūros klubas ir kt.).
;
Už mergelę be dažų...
į rinkinyje yra numatomas didesnis populiarių ir tinkamų SAKAIS, Juozo Strolios Įdo
Šis mūsų iškilusis tautietis jau net prieš devynerius
Gersim, gersim už jaunystę,
i dainų pasirinkimas įvairaus pajėgumo chorams. Jo for mūs 1940-1943 m. atsimini
metus iškeliavo iš Bostono gyviesiems nežinomon šalin,
Kad piasnotum ir nevystum’..
matas. įrišimas ir patvarumas taip pat bus pritaikinti mai, 176 psl. kaina $2.00.
palikdamas gausų pluoštą dar niekur neskelbtos savo
praktiškam ir ilgam chorų naudojimui.
NEPRIKLAUSOMĄ LIE
Dar
ir
kiek
gustaitiškai
:
kūrybos. Bet visai neseniai tuo savo palikimu poetas
Leidinio dainų surinkimu, sutvarkymu ir spaudai pa TUVĄ ATSTATANT, Ra
Tu neklaidink, gražuole, savo grožiu,
Faustas Kirša vėl grįžo gyventi žemėje. Grįžo per Lietu
ruošimu rūpintis sutiko žinomas tos srities specialistas polo Skipičio, 440 puslapių,
Gyvatiškai gražu, bet tu trapi:
vių Enciklopedijos leidyklą. Lietuvių Rašytojų Draugijos
muzikas Jonas Zdanius, 301 Troupe St., Hot Springs, kaina ............................... $5.
Universaliniame žiedų sietyne —
pirmininko vienuolio Leonardo Andriekaus šiltu žodžiu
NEPRIKLAUSOMA LIE
Arkansas 71901.
Abstrakcijom j ateitį lipi,
palaimintas ir poeto bostoniškio Stasio Santvaro, tą kole
Visus techniškus ir administracinius reikalus tvarkyti TUVA, R. Skipičio atsimi
Kaip klasikiniai riteriai ii- dožai.
gos PALIKIMĄ pavyzdingai sutvarkiusio, lydimas. Taigi,
Centro Valdyba pakvietė chorų entuziastą Vincą Šalčiūną, nimų 11 tomas, 476 psl., kai
na $7.00.
poetas Faustas Kirša savo naujausiąja kūryba yra vėl mū
481 Main St., Delran, N.J. 08075.
Nei palytėjimai, nei sielos šauksmas
sų tarpe, savo poezijos žodžiu vėl mums k.elba savo mąs
JAV LB Centro Valdyba ■nuoširdžiai kviečia visus RASTAI — STRAIPSNIAI,
1TS1M1NIMA1. paraše Juo
Nesustabdys linkimo vakarop
tymus. išsako savo jausmus, skundžiasi ar džiaugiasi.
lietuvius muzikus - kompozitorius surasti stalčiuose anks
zas Liūdžius, 24 b pusla
Akių sklaidos, svajingo veido žaismo —
Kaip lietuvis žemdirbys, sulaukęs naujo derliaus, sa
čiau sukurtų dainų arba specialiai šiam rinkiniui parašyti
piai. kaina.......... $3.00.
Kai kur Dievop, kai kur slinktim velniop —
vo delnu semia saują auksu spindinčio lobio ir juo gėrisi,
(kur galima, pridedant ir akompanimentą) ir prašo jas
KĄ
LAUMES
LEME
Tarp
guosenų
ir
žemiško
žiaurumo.
taip ir poeto Fausto Kiršos kūrybinį PALIKIMĄ šiandien
siųsti
muz.
J.
Zdaniui
iki
1973
m.
kovo
1
d.
Reikalui
esant,
M
(apie Salomėją Nėrį), Petimame į rankas, juo džiaugiamės ir didžiuojamės, nės
siūloma su juo tartis visais muzikiniais ir rankraščių rei onėlės Orintaitės, 234 psl.,
Stebuklų dovanos, kada žadėjai,
kiekviena jo eilutė spindi dvasios perlais: ar tai būtų pa
kalais. Taip pat būtų naudinga, kad iki to laiko chorų Kaina $3.00.
Žavumo svorį duždamos prarąs.
skiri eilėraščiai, ar „tremtinio psalmės“, ar proziniai Už
vadovai jam pareikštų savo pageidavimus bei komenta GYVENIMO VINGIAIS,
Paliks žiedų kvapai iš Eldorado,
rašai. kurie visi gražiai ir glaudžiai leidinio redaktoriaus
dr. P. Kalvaitytes-Karvelierus šio leidinio reikalu.
Nušvarins
laikas
nuodėmių
aistras.
sutalpinti į 318 puslapių knygą.
Lietuviai, kompozitoriai niekada nepašykštėjo savo nė», 360 psl.. kaina . .$3.50.
Kad amžius neštų giminės audėjai.
DANGUS DEBESYSE,—
Kad neatrodytų mūsų kalba nepagrįsta, štai pasirin
darbo skirti lietuviškai kultūrai. Jiems už tai priklauso
1918-1919 m. išgyvenimai,
kime bent saujelę iš to PALIKIMO kultūrinio ir poezijos
Ir štai kelios eilutės iš Fausto Kiršos satyros „Pele pagarba ir visų dainos mylėtojų nuoširdi padėka.
parašė Juozą* Švaistas, 325
lobio. Susipažinkime su poeto Fausto Kiršos PALIKIMU, nų“, kur poetas plačiausiai išskečia savo kūrybinius spar
JAV LB Centro Valdyba
psl.,
kaina minkštais virše
pradžiai nors jį tik pasklaidydami, tik kai kuriuos knygos nus:
liais $2.50. kietais $3,75.
puslapius atversdami.
ŽVILGSNIS I PRAEITI,
...Būk sveikas vėl, sapnuos karalių mielas krašte,
N3. ir mūsų akis tuojau stabtelia prie žėrinčių poezi
>
mai ir šio kūrybos laikotar K- Žuko, 476 psl., kai
Tave nakties vagiai užplūdo teist ir teršti,
jos krislelių:
pio problemas, Č. Gricevi- na ...............
$5
Užplūdo juodos nagos, žvairūs paakiai,
...Dievų pabertus žodžius palikau tėvynėj,
ATSIMINIMAI
APIE
.
LIETUVIŲ
LITERATŪ

čius
paruošė
išleistų
knygų
Nors tu tiesa kaišeis ir kruvinai verkei,
.1
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
Kad
naujos
kartos
svaigtų
žemės
nektaru,
RA SVETUR, 697 psl. Joje sąrašą. Kaina $10.
X
Užplūdo amžių gėdai, pragarui ir kerštui,
lė* Liūdžiuvienės, 88 p81.,
rašo A. Vaičiulaiti* apie po
Kad juodžemis, smėlys ir kieto molio plynės
Užplūdo su naganais, grandimis ir varžtais,
Antano Škėmos raštų II t. taina .................................... $1.
eziją. K. Kebly* apie roma
Užplūdo amžių bokštus žerti pelenais,
Augintų ne šliužus, bet vyčius ir arus... .
(dramos
veikalai — Julija,
ną. R.šilbajori* apie novelę,
NEPRIKLAUSOMYBES
Užplūdo artojėlį smūgiais kruvinais.
...Ne tas laimingas bus, kas turi lygų kelią,
S. Santvara* apie dramatur- Živilė, Pabudimas, Vienas SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
Užplūdo klaidžios mintys, pažadai, suktybėj.
Bet tas, kas kryžkelėj suranda savo dalią.
1 giją. V. Kulbokas apie kriti ‘ ir kiti, Žvakidė. Kalėdų atsiminimu (1918-1940) V
Nužmoginta
tiesa
ir
išpūstos
didybės,
Kas nuovargio kovoj išlygina sparnus,
ką, J« Girnius meta žvilgs- 1 vaizdelis, Ataraxia), 440 tomas, 295 psl., kietais vir1
Ir širdis užvertė tamsos rūkų kalnais,
Pagrobęs poilsiui tikrovę ir sapnus... •
nj j vigą tą BterttOrą apla-^Ųka
’iM $6.00.',
\
sėliais kaina $3.75.
/ y
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Puslapis penktai

TĖVO IR MA1K1O

I$ejo
|
r
i
Jonas Kairys, Bridgeport,
— $10.
Keleivio Conn.,
Ona Vilėniškienė, Dor
chester, Mass., — $8.
Šaulių sąjungos Boston
Catskill, N.
kalendorius Y.,E.—Gerulski,
ir Brocktono kuopos sausio
$6.50.
Po $5: L. Puslys, St. Ca- 14 d. surengė Klaipėdos
\kaina $1.50 tharines.
Ont., J. Janus. Mil- krašto išvadavimo 50 m. ir
Šaulių sąjungos įkūrėjo Vla
KRAITIS

Maiklo su Tėvu

Klaipėdos išvadavimo ir

Ii

V. Putvio minėjimas

I

NAUJA AŠTUNTOJI

Geri žodynai

PRADALGĖ

Keleivyje jau galima gau.
guotą Aštuntąją Pradalgę,
ti rašytojo K. Barėno reda.
kurioje yra 23 rašytojų pro
zos, poezijos ir dramos kū
rinių. Kaina minkštais vir
šeliais $4*50, kietais—$5.00.

Anglų - lietuvių kalbų žo* įi
dynas, V. Baravyko, 590 psl.
apie 30,000 žodžių kaina $6.
jį•
1 ietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi

ton, Mass., V. Leveckis,
naitė ir šlapoberskis. apie
Conton, Mass., J. Jankus, do Putvio gimimo 100 metų 27.000 žodžių. 511 p»l., kai
PATARIAMA ĮSIGYTI
sukakčių paminėjimą.
I Miami, Fla.. G. Stapulionie•a -- $5.00.
Minėjimą pradėjo. Algis
nė, Dorchester. Mass.. F.
Makaitis.
Jis pakvietė toliau
K. Barėno
i — Jeigu nebūtų teisybė, Baronaitis, Binbrook, Ont.
leve, žinių agentūros tokių
A. Gedmintas, Fairfield, vadovauti Aleksandrą Man.
Lietuviškai angliškas žo
Atsitiktiniai susitikimai,
tautą. Julija Šiaulienė pa dvnaa. Viliaus Peteraičio. 1
dalykų neskelbtų. Apie jas Conn., — $4.
rašoma daugiau dėl to, kad
Po $3: A. Matjoška, Dor skaitė knygos apie V. Putvį aida. daugiau Kaip 30.001 216 psl., kaina minkštais vir
ambasada reiškia tarptauti chester, Mass., J. Skeivalas, įžangą, o Teofilius Janukė- 4ndžiu. 5R6 nsl.. kaina S*/.00 šeliais $2.50.
nę valstybės susižinojimo į- St. Catharines. Ont., J. Jurė nas — į minėjimą negalėju
staigą. todėl brutalus jos su nas. So. Boston, Mass., A. sio atvykti prųf. Vaidevučio!
naikinimas yra nepaprastas Andriulionis. So. Boston, Mantauto. V. Putvio vaikai
nusikaltimas. Taip pat yra Mass.. E. Dietrich, Eliza čio, paskaitą apie jo senelio
baisus nusikaltimas ir ligo beth, N.J.. A. Ubavičius, filosofiją.
Iš Philadelphijos atvykęs
ninės sunaikinimas.
London, Ont., G. Leveckis.
kilęs
iš Maž. Lietuvos teisi
— Ar buvo ir ligoninė su-į Westwood, Mass.. A. Aunaikinta?
I dick. ~Dorchester, Mass.. A. ninkas Jonas Stikliorius gra
žiai pasakyta kalba išryški
— Buvo. tėve. Prieš patį Vilčinskas, Gardner, Mass.. no Klaipėdos krašto įjungi
Kalėdas Šiaurės Vietnamo J. Ališauskas. Worcester, mo Į Lietuvos valstybę reikš
sostinėje Hanojuje bombo- Mass., J. Balchunas, Water- mę. Minėjimas buvo baigtas
nėšiai sulygino su žeme di- ^uiy, Conn., Z. Buika,
i Lietuvos himnu.
1 dėlę moderni; ką ligoninę Brooklyn. N.Y., J. Mikalaus.
kurią neseniai buvo Įrengę kas. So. Boston, Mass., J. ŠiT
Svarbu ”Garso bangų**
švedai. Visi ligoniai, visit įlmas’ Dorchester, Mass.. J.
klausytojams
daktarai, visos slaugės —■
^Doichester, Mass.,
viskas žuvo, kaip per pašau- i • Kup&ys. Brockton, Mass..
Lietuvių radijo ”Garso
MAIKLO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
linį karą nuo atominės bom-į M- Karlyn. Hartford Conn.,
bangos
“ programa anglų
bos Hirosimoj.
į Kariukas. Hartford Cn
STASYS MICHELSONAS
— O ką apie tai sako So-! T1 K'
Spnngfield, kalba būna kiekvieno penkvietų Rusija, Maiki?
į
$2. G. Kilotat, Egan-iį tadienio vakare 8-8:30 vai.,
bet vasario mėnesį, ne dėl
Nu, tai ką, Maiki, meri kad Čekoslovakija buvo už— Maskva pareiškė, kad, viHe, Ont., A. Andriušis, programos vedėjų kaltės, te
Krismus praėjo, tai dabar pulta, nors Maskvos bombo- Į pradėtą Amerikos terorą1 Easton. Pa., K. Gimys. In- bus radijo programa tiktai
reikia sakyt: apinių Yr. nėšiai po Čekoslovakiją ne- Šiaurės Vietname žiuri su gersole. Ont.. S. Valkavičius. vasario 16 d. Kovo mėnesi
Kaip tu sakai?
į skraidė ir žmonių gyvenamų dideliu susirūpinimu, . ta-į Dorchester, Mass., V. Nor- ”Garso bangos“ vėl bus gir
— Merry Christmas, tėve, vietų nebombardavo. Kitos čiau smerkti dėl to nieko kevičius, Cambridge, Mass.. dimos kiekvieną penktadie
turėtų reikšti linksmas Ka-, valstybės nekreipė nei dė- nesmerkia. Matyt, nenori s. Grušauskas, New Britain, nįlėdas, bet jos nebuvo links- mesio Į tą rusų invaziją, c pakenkti pradėjusiems ge- Sonn.
j Šios radijo valandėlės ve- i
mos.
prieš Amerikos terorą Šiau- rėti santykiams su Washing-; p0 $1.50: M. L. Balchu- dėjai dėkoja klausytojams
— Ale mūsų prezidentas'rėš Vietname protestuoja, tonu. '
į nas, Detroit, Mich., Ch. Kau- už paramą ir žada programą
prieš Kalėdas" žadėjo už- Pirmutinė pareiškė proteste
__Tai ga] jr Pekinas ne- ^ar^s- Detroit. Mich.. J. Balt- dar labiau paįvairinti.
baigti Vietnamo vainą ir pa-’ Prancūzija, kai jos ambasa- nori sugadinti pagerėjusių rus- Lewiston, Me., J. Waskelbti Kalėdoms taiką ir ra-: dos rūmai Hanojaus mieste savo santykių su Amerika; ■
^o. Gate, Cal., S. Ka- Religinės muzikos koncertas
mybę. tai pasakyk, kodėl ta buvo subombarduoti ir jo? juk ir jam reikalingi Ame. j wal, Brockton, Mass., R.
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio-.
vaina nepasibaigė?
'• atstovas buvo užmuštas.
Balandžio
8
d.
3
vai.
po
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
rikos kviečiai.
' Chenkus, Hazleton, Pa., M.
— Anąsyk aš sakiau tė— 0 ką mūsų prezidentas
.
Dudutis. Roslindale. Mass., pietų Šv. Petro lietuvių pa
. įžymaus advokato, Seimo nario, mi’
vui, kad kas joja dviem ark- Į prancūzų protestą atsakė"
Pekinas daug atviręs- j , QudjuniS) Manchester. rapijos bažnyčioje parapijos
nistro Vlado Požėlos labai
liais. tas niekur nenujoja.1 — Mūsų prezidentas Į to ms, tėve. Nors Washingtono Conik? E Maleckis, Hillęide. choro religinės muzikos
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
Mūsų prezidentas taip pat kius kaltinimus neatsakinė- nesmerkia ir jis. bet ‘jis at-: N
g. Tauras, Andreio, koncertas.
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
Koncerto programoje bus
nori 'joti dviem arkliais: no- Ja- tėve. Už ji atsakinėja ki. virai pasako, kad jis yra Įsi-! Ont.. F. Legnickas, StoughTuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
ri padalyt taiką ir tuo pačiu ti. Dėl Prancūzijos proteste pareigojęs remti Šiaurės ton, Mass., P. Furmanavi- atliekama A. Dvorako ora
gauti Keleivio administracijoje.
laiku nori sunaikinti komu- pasiteisino Pentagonas, mi Vietnamą ir Pietų Vietna- čius Hartford. Conn., K. torija ”Te Deum“. Wagnenistų valdomą Šiaurės Viet-j Htaristų centras, kuris iš tik mo komunistų Viet Kongą ir Dudonis, Vilias. N.J., J. Va- rio preliudas iš”Parsifal“ ir n
KIMIOMS
namą. Todėl iki šiol jis ne-! rųjų ir bombardavimą regu- nuo tos pareigos neatsisaky- j fentukevičius, So. Boston, kiti kūriniai. Diriguos komp.
.Jeronimas Kačinskas.
siąs. Bet daug griežtesniu į j^Iass.
galėjo pasiekti nei vieno, nei, liuoja^
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
tonu
dėl
Vietnamo
pradėjo
—
Tai
ką
jis
atsakė?
kito. Prieš Kalėdas žadėjo i
Po $1: A. Paškevič, Brook-'
padalyti taiką ir parvežti! — Atsakė, kad bombone kalbėti pačios Amerikos lyn, N.Y., J. Kuliešius. Wa-!
TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ
i
namo karo belaisvius, bet šiai bombarduoją vien tik žmonės, tėve. Prieš karą nu- terbury, Conn., H. Simokat, į
I
»t
vietoj taikos sukėlė tokį pra- karinius Įrengimus; į civili sistačiusios grupės jau taria Vokietija. A. Gantautas. i
Pasinaudokite paskutine gera proga Įsigyti visas 4
gyvenvietes ir .į civilinei si po visą kraštą ruošti pro- ■ Bridgeport, Conn.. P. Vizba. į
l
garišką terorą, kad visas nes
1
į knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
pasaulis pradėjo protestuo- Įstaigas netaiko; kartais, sa. esto , demonstracijas. O i ras, Montreal, Que., B. KaBielinio sūnus Kipras Bielinis:
. ti.
i ko. gali atsitikti klaida, be kongreso g m p ė nusiuntė ! sinskas, Malden. Mass., A.
LIETUVOS ISTORIJA
— Jes, Maiki, kai kas pro- tai esąs labai retas atsitiki prezidentui telegramą su ' Stakeliūnas, Lowell. Mass.
Dienojant, 464 psl.
Vl-ji
laida, pamsr
parašė ur.
dr. Vancentų:
VV.
OKIups»
van
testuoja, ale tai daugiausia mas- Todėl, ^eigu klaida pa . griežtu reikalavimu prade-j, ro
Po 50 centų: W. Skrups^
Penktieji metai, 592 psl.
vis komunistai.
sitaiko, tai protestui nešt | tąjį Vietnamo terorą tuojau t kis, Elizabeth, N. J,. A. Eini- da Daugirdaitė-Sruogiene,
— Ne, tėve, ne vien ko-Į pagrindo. Bet ar tai rimta? ^laikyti. Kad ir kitokiais, kis. Hamilton. Ont., E. Vi- ; 414 dsL, daug paveikslų, ke
Gana to junga, 492 psl.
munistai protestuoja. Pats pasiteisinimas? Ne, tėve, ta žodžiais. bet telegrama jam į soskas, Scranton, Pa., J. li žemėlapiai, tvirtai Įrišta.
Teroro ir vergijos imperija
...— .................. $6
žmoniškumas verčia žmogų čigoniškas išsisukinėjimas pasako, kad jis apgaudinėja Tunkis, Winnipeg. Manito- Kaina >
Sovietų Rusija, 309 psl.
protestuoti. United Press, Juk bombos verčiamos j visuomenę ir patį kongresą. ba, a. Dzimidas, Waterbu- j Radvila Perkūnas, istori
Conn.. A. Dvariškis,! nė pjesė, parašė Balys Sruotarptautinė žinių agentūra, miestus iš labai didelės aukš Sako, juk negalima prieš
Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
praneša, kad valdžios ir ir tumos. ”B-52“ bombonešiai rinkimus skelbti Amerikos Naugatuck. Conn., H. Janu-’| ga. 130 psl., kaina $4.00.
turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa«
valstybių vadai visame pa- kuriuos jau minėjau, skren žmonėms ir ‘jų atstovams šonis. New Britain. Conn.
Dialogas su kraštu, Aki ’ koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau
____aukotojams nuošauly reiškia didžiausią pa- da 6 mylių aukštumoj, kac kongrese, kad taika jau čia Visiems
mirksnių kronikos, antr? džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
sibiaurėjimą ir apmaudą dėl JU nenumuštų, ir nuo žemėj pat po ranka (Peace is at girdus ačiū,
knyga, parašė Bronys Raila. liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
tokio baisaus teroro, kokį jų nematyt — nematyt ir ne hand), o po rinkimų vėl pra-! Keleivio administracija
560 psl., Įrišta, kaina $7.Ou. vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
Amerikos militaristai dabar girdėt. Todėl lakūnas nega dėti karą.
I
Kvartetas, 4 dramos, au_ seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir tt. Maža
vykdo Šiaurės Vietname.; H žinoti. kur paleistos j(
— Atrodo, Maiki, kad čia
torius Kostas Ostrauskas, teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
Gal ir pats Nixonas nusigan-1 bombos nukris. Jis taiko til jau ne juokais kalbama.
170 psl., kaina $5.00.
skaitytojo mūsų tautos praeities, pažinimą.
do sukelto pragaro, nes Ka- 1 miestą. Taigi sakyti, kac
— Gal išgirsime dar smar
Imkit ir skaitvkir
Chicagos istorija, parašė
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
ledų dienai liepė bombone- i bombos yra taikomos tik j kesnių kalbų, tėve kongre
Aleksas
Ambrozė,
664
psl.
Kipro Bielinio
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
sius laikyti žemėje, bet po j kariškus įrengimus, yra akiu sui susirinkus. Senatorius
gausiai iliustruota, kai mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk
36 valandų liepė vėl pradėti dūmimas. Kad taip nėra Kennedy jau pasakė: jeigu
knygą
na kietais viršeliais $10.
teroro siaubą. Ir milžiniški į kaip Pentagono orakulai 1973 metų pradžioje Nixolas ir kt
minkytais — $8.
”B-52“ bombonešiai, kurie aiškina, parodo ir tas faktas, no karas dar nebus pabaig TERORO IR VERGIJD
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
Numizmatika, parašė Jo I
skrido nuo Guamo salos, vėl jog subombardavus Prancū- tas, tai kongresas pasistengs
•nas Karys, 340 psl. kaina —
IMPERIJA SOVIETŲ
sprogdino niekuo Amerikai rijos ambasadą, tuoj buvo pats jį pabaigti.
$15.00.
nenusikaltusį kraštą ir žudė subombarduota Egipto am-f
RUSIJA '
Elegiški Stepono Kolupai
— Olrait, Maiki, tai pa
jo ramius gyventojus.
i basada, Indijos ambasada ir
los
niekintojai, parašė Ksa
— Nu, tai kodėl mūsų ga-' Kubps atstovybė. Visos šitos lauksime ir pažiūrėsime, kas Joje smulkiai aprašyt veras Kaunas, 52 psl., kai
zietos neprotestuoja? Ar at-! valstybės ‘jau pareiškė savo bus.
.bolševikinio teroro sistema na $1.00.
simeni, koks lermas buvo protestus Wašhingtonui, ir į
Lietuvos konstitucinei tei
tos vergų stovyklos, kurios* sės klausimais, parašė Kossukeltas anais metais, kai Washingtonas turės sugriausovietai nusiuntė kiek vais- ■, tus pastatus atstatyti. Ne tik LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI kentėjo ir žuvo mūsų j tantinas| Račkauskas, • 1781
ko Į Čekoslovakiją?
-nuostolis, bet ir pasaulinėj
broliai, seserys, giminės ir * Psl-; ka^
-____ .
__
IĮ Turime Lietuvos žemėla
— Atsimenu, tėve. Gatvi- gėda.
| We will conųuer the world
I—spauda
,-------------centų, už $2.50 draugai.
—
nė ------Amerikos
ir šian-J, ~ Ąle kažin, Maiki, ar
Knygos kaina — by Liudas Dovydėnas, 219
dien negali to įvykio pa- ]
būto teisybė, kad tiek i
t' —
75 centai.
pri., kaina $5.00.
miršti: vis prikiša Maskvai,i ambasadų būtų sugriauta? į (sulankstomasJ
I

•J
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Teises patarimai

i

Ada Karvelytė

I

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
Po Dievo antspaudais.,
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro ! Vytauto Didžiojo godos, Le! onardo Andriekaus eilėrašinformacinio pobodžio. Klausimus ir a.1- i
! čiai, dail. Telesfora*Valiaus
sakymus spausdinsime šiame skyriuje.:
u I iliustruoti, 106 psl., kaina
Laiškę reikia pažymėti, kad esate Keleivio
3 $3.00.
IĮ
skaitytojas.
\ x

ATEINA RUDENYS

(Vytautui Mačerniui)

EDVARDAS CINZAS

a
(iš romano „Raudonojo arklio vasarą**)

Seniai, seniai
Man taip kartojai:
„Ateina rudenys
Per pievų žiedus,
l
Per žalio miško
Medžio lapelius“...
Menu, pasikeitėm eilėm tada
Ant parugės takelio...
Dar ligi šiol
w Širdies gelmėj
Kartoju tuos žodžius.
Kiek patylėjęs,
‘
Vėl tarei:
„Taip liūdna rudenį,
Paukštelis nebegieda,
Ir nebežydi žiedas
Jaunas ir gražus“.
Ir iš tiesu,
T’
Puikuolė vasara
Tave negrįžtamai išsiviliojo.
O ašen vis dar
Nykų gyvenimą čia gyvenu...
Ak, kaip graudu, graudu.
Klausyki, Vytautai,
Jei maldomis
Tave kada pasiekt galėčiau,
Ir tu regėtumei,
Kaip vargana esu, —
Nors retkarčiais ateiki
Prie manęs pabūti
Ir pasakyti tai,
Ko aš žinoti negaliu.
Atleisk, atleiski man,
Kad nutylėti nemokėjau,
Tave ir tėviškę, .
Ir tas eiles miniu...
Žinau gerai,
Nei tu, nei aš
Anuo taku
Prie ežero
Daugiau nebesugrįšime,
Nors žvaigždės šauktų
Tūkstančius naktų...

1 prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina kietais virše! liais $4.00.

t

Klausimus
adresu:

pragume siųsti tiesiog š’"*o

Dr. M. Šveikauskas. Atlorney ai Law.
1860 Centre Street
W. Roxbury, Mass. 02132

Pavieniai žodžiai, Jonas
; Mekas, 95 psl., kaina $4.00.

VAKARĖ BANGA, lyrii ka, Gražina Tulauskaitė,
Į127 psl., kaina $2.00.

Tėvo Garmoleno ūkį sudarė raudonų plytų dviaukš
žmona pasirašėm* ant tų
Klausimas
tis gyvenamasis namas ir tokių pat plytų, įvairaus senumo
į dokumentų. Dabar aš nore- VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI Julijos švabaitės ei
čerpėmis išmargintu stogu tvartas-sandėlis. Laukų akme- 1
. Prašau atsakyti per ”Ke-?
žinoti ar mums reikia
lėraščių rinkinys. 96 psl.,
nimis grįstame kieme stovėjo sugrūs# traktdriąi.. sunkve
leivi“ įi man
___ abejotiną klau- : darvti
ai ne.
darVt! testamentą, ar
kaina $2.00.
žimis, dviračiai pieno vežimėliai, bidortąi.< Visįlr buvo *
simą
apie
palikimą.
matyti tvirtos rankos palaikoma tvarką-jr. ką^olio van-1
Mes turime vieną vaiką,
Poilsis ant laiptų, Vytauto
dens mišiniu plaunamoji švara.
E •L, ČE *• Ų •_ J
Karoso eilėraščiai, 50 dideEsuu buvęs kariuomenėje122 mętų amžiaus. Sako, jei -------Nugrimzdusi guminiuose batuose ii' tokia pat pri-4
išėjęs iš kariuo-j nepaliekama testamento, ]{o formato puslapiu, kaina
karo laiku;
1
juostė mergaitė plovė tuščius bidonus; Mums įvažiavus į I
menės, nusipirkaui namus tai valdžia pasiima pusę $4 00
Kai darė- j turto.
kiemą, ji užsuko žarnos čiaupą, nusišluostė rankas į nuo ’
„ant G.I. bill“. \
.
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,
galvos nusitrauktąją skarelę ir atėjo prie džipo. ■ .. /
me dokumentus, tai aš ir‘
Ar
tai
tiesa?
Steponas Strazdas, 159
— Turėsite palaukti, — nusišypsojo ji lygiais, bet i
Skaitytojas
psl., kaina $2.50.
aštriais, kaip kačiuko, dantimis saulės ir vėjo nugaįrinta- i
A'
%
me veidelyje. — Senelis sakė, kad gimdys apie antrą va-!
. .
• . artimi!• Boston, Mass.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M
i
gražu
ir
miela,
jei
landą, o dabar tik dvylikta.
•
;
1
Vai»kus, 86 psl., kaina
į žmonės gali džiaugtis kartu!
S
Aš pradėjau juoktis, bet daktaras Roksas žvilgsniu
$1.50.
Atsakymas
Į
C
sudraudė mane. Bet mergaitė dėbtelėjo į mane iš paniūrų i
Mes turime kovoti su blo- i
ir vis dėlto įsižeidė, tarsi aš būčiau suabejojęs pačiu Die- Į
’ gaiš jausmais, nepasiduoti l Tamstai duota informa- •į METŲ VINGIAI. AE. Tyvu tėvu.
.
I
jiems. Mes turime ieškoti sa cija yra visiškai klaidingaI • į• ruolis, 176 psl. kaina $3.
v
— Sūnus? — bakstelėjo ji nykščiu į mano pusę.
vy ir aplinkoje tyro džiaugs Mirusio asmens turtas tik SIELOS BALSAI. J. Smals— Miestelyje atostogaujantis daktaras
paaiškino,
<*
mo. Tas džiaugsmas dau tada atitenka valdžiai, jei II torius. 221 psi. kaina 75 c.
giau slepiasi malonioj šyp gu jis ne tik nepalieka tes jI
jis, kaip suaugusiai, nors ji turėjo ne daugiau kaip vienuo
senoj. negu garsiame juoke; tamento, bei ir jei neturi
lika. — Linksmas, kaip matai, bet labai išmanus.
Į
BALADĖS, šitoj labai
jį greičiau rasime tylumoje jokių giminių, nei artimų, gražiai išleistoj, gausiai, i— Visi jūs išmanus, kol nenumarinate. — Ir susirūpi
negu triukšme.
nei tolimų. Tačiau Tamsta liustruotoj knygoj yra sep
no: — Tai dabar reikės mokėti dviem daktaram?
!
turi žmoną ir vaiką. Tad. I tynios Maironio baladės. Tai
Lenkdamas galvą pro duris, išėjo aukštas, trumpai
V. Čekauskienė
i
jeigu ir nepadarytum tes knyga, labai tinkama dovakirptais baltais plaukais senis. M.es privažiąxome prie du
I
t
tamento. turtas atitektų tik ; noris. Kaina............... $6.00
NASHUA, N.H.
rų ir išlipome. Jis paspaudė mums rankas kieta karšta
i
r
.
jiems.
IĮ
letena ir pakvietė į vidų. _
. ’ 'I
Į
Etnografinei parodėlei
i SIDABRINĖS KAMANOS,
Eidamas prieš mus. jis lėtai kilnojo, odinėmis kelnė
' Namų .klausimu: aš pri- I Kazio Bradūno eilėraščių
reikalingi eksponatai
mis aptemptas kojas, kažką murmėdamas sau po nosim
premijuotas rinkinys, 94
leidžiu, kad Tamstos na
I
i
ir trūkčiodamas sunkiai nusvirusius raųmėnįngųs pečius.
psl..
kaina $2.
Lietuviui buvo liūdna mai yra-abiejų vardu kaipo
Į
Iš tolo matyti, kad jis, nors ir braška dėl senatvės, tebėra ‘
Keleivyje skaityti Bend „tenants by the entirety“
dar stiprus, kaip lokys, ir tironiškai atkaklu^.''.
•
Nemarioji žemė, Lietuva
ruomenės pranešimą, kad (nes Massachusetts valstiPraėję didžiulę virtuvę, kurioje trūsiąnčios moterys
pernai Liberty saloje, New j-oj daugumos vedusių žmo pasaulinės poezijos posmuo
pasveikino mus galvų linksėjimu, pasiekėm pieno rūgš
Yoike, atidarytame Ameri nių nekilnojamas turtas y-j se, sudarė Alfonsas TiruoLs,
tim atsiduodantį, bet švarų, kaip išplauta stiklinė, šeimi
kos Parkų žinybos globoje ra taip „laikomas“). Jeigu>176 psl., kaina $5.00.
1946
esančiame Imigracijos mu 1( taip yra, tai, vienam iš jū-i
ninko darbo kambarį.
Zf
ziejuje nėra lietuvių (nei sų mirus, namai automatiš
(Iš ką tik išėjusio autorės eilėraščių rinkinio ”Nc— Tai kuri rengiasi gimdyti? — paklauąė daktaras
latvių ar estų)
skyriaus, kai, be jokio „Probate“, atie varpai“. Ji galima gauti ir Keleivio administ
Roksas. — Tų marčių pas tave, kaip k>Hų, sunku ir beat- į
nes
ir
vėl
mes
~pasirodėme
titenka gyvajam. Šito nei
racijoje.)
siminti, kuri Žozeta. kuri Marieta.’
A• >.:
esą
„lėt-uviai
“
,
—
reiškia,
testamento
būdu negalima
Tėvas Garmolenas išėmė iš spintelės b^tęlį .ąrmania-;
„pavėlavome
ir
pačios
ne

pakeisti. Jei Tamsta turi
ko ir atsargiai, kad nenukristų nė mažiausias lašelis, pri-1
1
i£
gavome“. Sako, net ateity dar kitokio turto, tai,
pildė stikliukus.
’
?.
suriku numatyti, ar tokį Tamstai mirus ir nepalikus Juodojo pasaulio sukili
— Liliana, daktare. Jaunylio žmona. ;
skvriu pavyktų įsteigti.
testamento, vienas trečda mas, parašė Stasys MichelKalbėdamas dažnai jis vilgė liežuviu pėfdžiūvusias
Nashua, New Hampshire,
sonas, 127 psl., kaina $2.00.
lūpas ir amžinai skubančio nekantrumu trfp^ vietoje.
pernai atidary lis to turto tektų žmonai, o I
i kolonijoje
Skaidriose mėnulio šviesumo akyse blyję.3ejąšnlėtalinės
tas daugiau v nei milioną du trečdaliai — vaikui. Jei Tikra teisybė apie Sovietų
Šiais laikais, kada kariau-' Džiaugsmo šaltiniai įvai kainavęs moderniškas kny Tamsta sudalytum testa Sąjungą (parašė J. Januskibirkštys.
/'
mentą, žmonos trečdalio
— A, Liliana! — prisiminė daktaras Rūkais. — Ag jama, žmonės badauja, ken rūs: gėlė laukuose, gražus gynas, kur yra ir lietuviškų iš jos vistiek negalėtum at kis), 96 psl., kaina 50 centų.
čia, kovoja dėl savo gyvy- reginys, malonaus žmogaus knygai lentyna (apie 60, įronomo žmona?
• j š.- ’ t ' /
imti (statutoiy share). Tai Kunigų celibatas, parašė
bės, jau maža vietos bėra sutikimas. įdomi knyga, gra
— Taigi, agronomo, — kilstelėjo savo stikliuką tėvas džiaugsmui. Daug kas jau ži daina, muzika ir kt. žmo skaitąnt ir 6 tomus Judic- gi bū‘ų kalbos tik dėl vai
kun. Fox, 58 psl., kaina 25
. kienės padovanotų V. KuGarmolenas.
‘ .
V»."
nebežino, kas yra tikrasis gui. praradusiam sugebėji-1 ^irkos raštų) ir kur dažnai ko dalies.
centai.
Mes po gurkšnelį nugėrėme ir susėdome.-JU kalbėjosi dižaugsmas, nes jo vietą mą džiaugtis, visa tai jau paruošiama įvairių ekspoBūna atsitikimų, kad tė Ar buvoi visuotinis tvanas,
apie kasdieninius reikalus, iškeikė žemės iūkio ministrą dažnai užima, sakykime, gali nieko nebereikšti.
natų
parodėlių.
Pavyzdžiui,
• • t ••
'
už kvailus potvarkius ir dar kvailesnę Bendtbsios Rinkos dirbtinis džiaugsmas, pra
kai amerikietis Fisherią vai nenori, kad. jiems mi 64 psl., kaina 25 centai.
_
4
__ __________ bet’ Kada mes džiaugiamės, grūmėsi su sovietiniu Spas- rus. vaikas arba vaikai tuoi
politiką, o aš slapčia apžiūrinėjau valandoj tikslumu gim moga,
pasilinksminimas,
dymą pramatantį senį.
- i jis nekelia žmogaus dvasios,; jaučiame, -kacf mumyse lyg kiu, buvo įdomi šachmatų gautų visą jiems paliktą Žemaitės raštai karės me
turtą, nes mano, kad vaikai
Tikras istorijos vadovėlių galas! Tik
1 ant; jo jėgų, jis net trukdo išgy- kažkas pabunda, maloni ši- parodėlė. Jau buvo indų, yra perdaug išlaidus ir ne tu, 126 psl., kaina 50 centų.
Juozas Stalinas, 32 psl
luma užlieja mūsų širdį, da airių ir kitų tautų parodė
krūtinės svyrančių ūsų. Tokie triuškino Cėaąric
onųs venti tikrą džiaugsmą.
praktiški.
Tokiu
atveju
yra
kaina
25 centai.
rosi lengva, norime dainuo- lių. •
šimtmečiais perkasinė'jo nevaisingą kabių "ĮyguiB^ių žepatartina
sudaryti
„testaŠiandien džiaugsmas pa- ti „Mano sieloj šiandien
mę ir išsilaikė iki dabar. Po jo mirties vaikai,
Žalgirio mūšis, parašė dr.
vojuje, nes jį stengiasi nu- šventė“. Jis atpalaiduoja
Nashua BALFo skyrius mentary triist“. Šiuo būdu
žemę, gyvulius ir spygliuotomis vielomis ki<
galima
atidėti
palikimo
Daugirdaitė
- Sruogienė, 24
ap- stumti triukšmingos pramo- mus nuo visokių įtampų, rū- norėtu suruošti lietuvių ek
sitvers savo lopelyje.
r i gos, kurios negali tikro pėsčių, baimės ir vargų. To- nografinę parodėlę ryšium f’gavimo“ terminą, arba psl., kaina 50 centų.
Kažkas atsargiai pabarbeno į duris. Tėvas Qarmole- džiaugsmo suteikti.
, dėl reikia stengtis puoselėti su Vasario 16. Jau turi su galima palikimą „išdėstyti“
Socializmas ir religija, E.
nas susiraukė. Nustebęs pažvelgė į laikrodį sienoje ir pra
, _
'savyje džiaugsmo jausmą.. telkęs tinkamų dalykėlių, dalimis.
Vandervelde,
24 psl., kaina
Džiaugsmas žmogaus gy-L
vėrė duris.
bet pageidautų 12-18 colių
Jei Tamstos atveju tokių 10 centų.
žmogus džiaugsmą per- aukščio tautiškais
drabu— Jau prasideda, seneli... — šnabždėjo Riteriškas venime yra labai asmeniškas
•
_ . ■» »
„išrokavimų“ nėra, — tai
balsas. — Vanduo pasirodė, tai gal laikas sęnį Roksr jausmas. Jį kiekvienas sa- gyvena pats sau, bet jis ga- žiais papuoštos lėlės (mer sudaryti testamentą nėra
Demokratinio socializmo
vaip pajunta, išgyvena.
Ii žmones ir suartinti. Kaip ginos ir vaikino) ir iš me
kviesti?
pradai, (S Kairio įvadas),
būtino reikalo.
džio ištrožtos Vytięs.
Aš taip pat pakilau, bet tėvas Garmolenas mostelėjo, r
v
64 psl., kaina 50 centų.
kad pasilikčiau.
Kas turėtų tuos daiktus
Tavo kelias j socializmą,
|— Palaukite čia, — nusprendė jis.
šyptelė'jo. Apžiūrėjęs žvilgsniu nuramino mane ir atsisėdo parduoti ar paskolinai, ma
(Leono Bliumo), 35 psl
ant lovos krašto.
— Tai kokių velnių aš atvykau? — pyktelėjau.
loniai prašomi susisiekti su
kaina 25 centai.
— Niekas tavęs ir nekvietė, — apsilaižė senis lūpas.
— Na, ir sutverti gi jūs! — nusijuokė. — Pagimdysi BALFo skyriaus sekpetp• rium Vytautu Sirvydu, adre— Aš pasikviečiau! — Daktaras Boksas atstūmė jį net nejausdama, kad gimdai.
Socir'izmo teorija, (M.
POEZIJOS PILNATIS, Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et
"
Į
su: 8 Foxmeadow Rd., Na
užmokestis nepadidės.
nuo durų. — Nesibaimink
B^rnąrdo Brazdžionio poe-1
shua. N.H. 03060.
(Bus daugiau)
Tėvas Garlomenas staiga atlyžo.
zijps rinktinė, kurioje sutal Socialdemokratija ir ko• • •
Jeigu taip — eikite abu. Du daktarai gpriąu negu
Būtų malonu išgirsti ir pa pinti geriausieji visų jo iš- muuizmas (K. Kauskio), 47
'(Ši Eduardo Cinzo romano ištrauka perspausdinama tarimų.
vienas, kaip žmonės sako...
;'
’ tokion parodėlėn leistų knygų kūriniai. Puoš-; psl., kaina 25 centai
ą. ką
Dvidešimtmetė, bet nebe pirmo gimdymo agronomo; iŠ literatūros metraščio „Aštuntosios Pradalgės“, kurią sudėti.i. Turime ”showcase“ nūs leidinys, 592 psl.,'kai-r
rankšluosčiu šluostėsi huo veido:
žmona silpnai dejavo ir rankšluoscįu
veido!] galima gauti ir Keleivio administracijoje.^ Kaina minkš- 30 colhj aukšči0 8 pėdų ii- ną
_ $10.60.
.
•
! Atskirai sudėjus, jų kaina
prakaitą. Aš nustebau, kad ji viena, bet daktaras Roksas1 tais viršeliais $4.50. kietai® — $5.00. Išleido Nidos Knygų
Tau, •esute. Prano Lem- $5.60, bet visos kartu parniekuo nesistebėjo. Raminamai paglostė jos skruostą ir. Klubas Londone, Anglijoje).
•
Vyt. Sirvydas
berto gyvenimas, kūryba, duodamos už $2.
B
. I i.
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Y- ir V, Kulbokai sveikina

TĘST AME NT AI

Majorą* žada taupyti

BŪKI^ VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE-

’ . f.
4 ’ *
Gerbiamieji,
i
Bostono
majoras
White
Įsigykite
teisininko
P.
Šulo
V
TAI TIKĮ, MlAD^MOSV KOVA BUS LAIMĖTA.
nar ♦televiziją,
oi ovivii o VoH
narenerta Ipidini
►O
Qeriajisi linkėjimai visai paskelbė per
kad parengtą
leidinį ”Kaip suO
, Redakcijai Jaujiesiems Me-i jis šių metų miesto biudžetą daromi testamentai“. Tai la
itams! Laikykitės prieš oro ■ sumažinsiąs $38 mil. Jis ža- bai naudinga informacijų
.. . - ir
- . laiko dant|t Į da atleisti 1,600 tarnautoju, knygelė norintiems sudary*******-*************-****-******' negandas
* **- • • -• \ > * T ■*** * * V
Į Jaukioj šilumoj būdami, už panaikinti kai kuriuos ne ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
jaučiame Bostoniečius, var- reikalingus skyrius ir kt
AMMKCfl OIL COMPANY
Ta proga jis atkreipė na — $3.00.
į ginamus šlapdribos, oro ir
socialinės taršos. Pas mus klausytojų dėmesį, kad mies- ‘
’ saugu, nėra palaidų šunų nei tas pakankamai pajamų ne130 Saffprd Street
f nevykusių paauglių, o ir mū turi dėl to, kadangi jo svar- DIEVO karalystės žinios
- .. . _Wolla*ton, Mass. 02170
blausias pajamų šaltinis yra
sų hipiai kultūringi.
Tema:
TeL
472-2086
nekilnojamojo turto mokės-1
Jūsų
?
. ’ - • t f ir
<
"Dabartinių
laikų
perversmų
tis, o pusė nekilnojamojo
Kulbokai
turto
priklauso valdžiai, lab
priežastys“
Gulfport. Fla.
į
daros, švietimo, religinėms
(Tęsinys 3)
Aukos Vasario Šešioliktosios organizacijoms, kurios mo
kesčių nemoka.
V

I Vietinės
I
’ ”

/

I

••

i

Dievo karalystė ir jos ženklai
Įveiktas Harvardas
į Šventasis Raštas aiškiai ir i
Švenčių proga Vasario 16
i protingai skelbia, kad Dievo Ka t
Apšildymo įrengimai & APTARNAVIMAI
i gimnazijai dar aukojo: •
ralystė yra vienintelė pasuulic
Bostono
MET
lygos
tarp* AIUjau. kuraa
’ LB Bostono apylinkės valviltis. Tik joje ir per ją žmonės
klubinėse
šachmatų
rungty

tęgalės
išsigelbėti
iš
dabartinio
į dyba25 dol., St. Griežė-Jur'
- J Aliejaus, degikliai
vargo, ligų ir mir
' gelevičius ir J. Vembrė po nėse sausio 5 d. So. Bostono suspaudimo,
Krosnys ir garo katilai
ties. Per ištisus tūkstančius me
'10 dol. Zofija Petrauskienė Lietuvių Piliečių draugijos tų šventieji Dievo pranašai, ku
Vandens šildytuvai
■ 8 dol., Albertas Puskepalai- šachmatininkai įveikė Har rių kalbos parašytos Biblijoje,
„ ______
į įrengimas
Elektros
tinklo
įrengimas
vardo klubą 3-2. besirung- rašė ir kalbėjo apie Dievo Ka
• tis 5 dol.
Dorchester — So. Boston — So. Shore
r1.
dami jų puošniuose rūmuose ralystę.
Šita Karalystė taip pat buvo
Nuoširdus ačiū.
(Commonwealth Avė.).
Jėzaus ir Jo apaštalų tema, ir
Mums
taškus
laimėjo
Al

dėl jos Jėzus liepė melstis, ta
t
I Prisaikdins naują valdybą
riant:
”Teateinie tavo karalys
gis Leonavičius, Jurgis Zoza
7
tė;
tebūnie
valia kaip dan
k
ir sėkmingai debiutavęs jau guje taip ir£avo
žemėje
“
.
Visi
tikri
Sausio
18
d.
bus
So.
Bos
Visiems kurie dalyvavo mūsų brangaus tėvo
nuolis Tomas Girnius.
krikščionys žino ir tiki. kad 1 Dažau ir Taisau
L tono Lietuvių Piliečių d-jos 1 šiuo kartu mūsų komanda Dievas
DRAUDIMO AGENTŪRA
yra nutaręs ir pažadėjęs
H
usirinkimas,
kuriame
bus
t
žemėje garbingą ir ga ? Namus iš- lauko ir viduje.
Atlieka įvairią rūšių
POVILO BRAZAIČIO
buvo nepilnos sudėties, nes įsteigti
»
; prisaikdinta naujoji valdy- neturėjo savo stipriausiųjų lingą Mesijinę Karalystę, kuriai i ' Lipdau popierius ir taisau
draudimus
I
tamsybės kunigaikš-1 I viską, ką pataisyti reikia.
• ba. Susirinkimo pradžia 8 vyrų Algio Makaičio ir A- prasidėjus,
Kreiptis
senu
adresu;
ėio viešpatavimui bus padarytas
šermenyse ir laidotuvėse, ant jo kapo sudėjo gėlių
Naudoju, tik geriausią
t
] vai. vakare.
galas ir visi jo darbai, išardyti.
lekso Klynavo.
medžiagą.
~ *
puokštes, pareiškė mums žodžiu ir rastu užuojautą,
I
BRONIS
KONTRIM
Į
lai reiškia panaikinimą prie
JONAS 8TARINSKAS
Kitos
rungtynės
prieš
tą
598 Broadway
reiškiame nuoširdžiausią padėką.
spaudos, neteisybės, keršto, ne
Ir gubernatorius taupys
220 Savia Hffl ArC
patį
Harvardo
klubą
bus
apykantos,
kovojimo,
ligų
ir
mir

So.
Boston,
Mass. 02127 »»
Zigmantas ir Edmundas Brazaičiai
Dorchester, Mass.
»
sausio 19 d. So Bostono Liet. ties. Tuos negeistinus dalykus
TeL AN 8-1761
i
Mass. gubernatorius vals- Pil. d-jos patalpose.
pašalinus, jų vieton bus įsteig
I
tas naujas ir teisingas pasaulis,
----.................................................................................. - k J tijos parlamentui pasakytoj.
TeL CO 5-5854
upaštafas Petras vadina
i kalboj pabrėžė, kad biudže-j KALENDOR IUS .kurį
"nuju dangumi ir nauja žeme,
Posėdžiavo Altos skyrius I Strazdai sulaukė svečių ' te bus sutaupyta bent 90 mi-!
kuriuose
teisybė gyvena“.
PARENGIMŲ
t
, ,
.
j
iš toli
• Taigi, pirmas iš žymesniųjų
; lionų dolerių, panaikinant
Sausio 2 d. buvo Altos ■
tos
Karalystės
dalykų
bus
įstei
i nereikalingus skyrius (nu-| Vasario 18 d. So. Bostono
girnas žemėje nuolatinės ir tik
skyriaus susirinkimas. Jame i -Inž.
” Virgilijus Strazdas,
~__ *... matoma panaikinti net 150 Lietuvių
Piliečių d-jos III-jo ros teisybės, kuri dabar yra lyg
bAVAITRAšTIS
x
____
j
____
•
_
j
__
r
svarstyta, kaip minėti Lie- su žmona ir dviem dukterim komisijų, tarybų, agentūrų), aukšto salėje Altos rengia po kojomis paminta. Kiti žymūs
ttuvos
“---------nepriklausomybės^ at- atvažiavo iš Graikijos pas atleidžiant nemažiau kaip mas Lietuvos nepriklauso tos naujos ir teisingos Karalys
lt
statymo paskelbimo 55-ją savo tėvus Eleną ir Jurgį 2,000 tarnautojų, pertvar mybės atstatymo paskelbi tės ženklai bus tai dideli ir ga
.
—
lingi Dievo darbai, kuriuos žmo
1 " * ' <
sukaktį.
. _ Strazdus praleisti atostogų. kant įstaigas, kad jos galėtų mo sukakties minėjimas.
nės vadins "stebuklais“, jiems
Jau paaiškėjo, kad minė-j lnž. v. Strazdas jau ilgą geriau darbų dirbti ir ma
nepaprastais įvykiais.
jime, kuris ruošiamas vasa-1 laiką užsieny dirba atsakin- žiau teatsieitų.
» Vasario 25 d. 3 vai. po Visos Biblijos pranašystės pa
rio 18 d. So. Bostono Lietu- i!gą savo specialybės darbų.. ~ Kad administracija reika- pietų New Engiand konser- rodo, kad Dievo Karalystė bus
tikra "stebuklų“ gadynė. Jai įvių
salėje, Wa
kalbės Piliečių
Lietuvosd-jos
atstovybėm
^.lerlu® .metus yra dir- Hnga reformų, niekas nea- vatorijos mažojoje salėje Iz. sikūrus, žmonių negalės, nesvei
informuoja sKaicylojns apie pasaulinius ir lietuviškuosius
kata ir įvairiausios ligos pradės
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako
’ laipsniškai mažėti ir nykti.
apie -visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus.
' Akliems bus sugrąžintas resys Bačkis. Meninė progra- joje televizijos stoties stotytoi^akalbama ‘' _________
-_________
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
Kovo 4 d. So. Bostono gėjimas, kurtiniams girdėjimas,
ma dar nesutarta,
boję.
bet nieko nedaroma Ovai- Lietuvių Piliečių d-jos II ir nebyliams sugelžjimas kalbėti,: me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema.
dzios įstaigose susikaupęs UI aukštų salese Baltijos ir, d ti •
į n j kū_| ’ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška musu iš
valdžios, latvių, estų ir uk-Į Yra laiškas J. Lukšinskiui veltėdžių perteklius jau Žalgirio tuntų Kaziuko mu- . nai atsigaus ir sustiprės. Senieeivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų.
rainiečių atstovai.
suomei
atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirna už
Iš Lietuvos yra svarbus laiš-’ prieš daugelį metų buvo' ir gėĮ P atjaunės ir vėl žaliuos ir bunepriklausomą Uetuva.
i__ t i_________________ • . .. s
•
v •
♦ • ♦
| jos kaip kokie medžiai.
kas
J. Lukšinskiui.
spaudos pirštu
nurodytas,
. <. ž,
n
. Kreip_
.
‘.rr
n’a-Dė.
' Gydymas palies ne tik žino
Metinė prenumerata JAV-se
$8.00
Jei nori būti kelrodis, ne tis į Cosmos Parcels Corp., tai kodėl tik dabar ir guber.' Kovo 11 a. bo. Bostono. gaus kūną, bet ir protą ir širdį.
sistebėk, jeigu tave išsma-! 389 W. Broadway,
‘
So. Bos-Į natorius, ir miesto majorai Lietuvių Piliečių d-jos III a. j šiandien pasaulio gydytojai įAd
'
, <___ i
_ ___________ n
Į vairiomis
mokslo • 7priemonėmis
luos.
7722
George
Streėi. LaSalle-MontreaL 690. Quebec. CANADA
salėje
Minkų
radijo
rengia-.
“
T
7
77"7
1
‘
ton’ Mass. 02127.
staiga praregėjo?
žmogaus
suirusir -------kūną,—bet
.
—-----—------------<
j TO3 taldltŲ popiete ir IMlSSji nesveikam rurdiii
iio
Iro
protui jie maža ką
““ Lithuania of N.E.“ balius. teturi vaistų. Gerasis Gydyto.
•4
Ik
GCI
s *
Į jas Kristus, Ramybės Kuni
gi sugrąžins protą pa
Balandžio 29 d. 2 vai. po gaikštis,
mišėliams, paliuosuos kalinius ir
pietų North Junior High suteiks jiems žmonišką širdį ir
School salėje Brocktone Šv. išmokins visus mylėti Dievą iš
UETVVIŲ
visos širdies ir artimą kaip pats
Kazimiero parapijos choro save.
75 metų jubiliejinis koncer Jonas Apaštalas matė tuos pa
AMERIKOJE
tas . banketas.
laimintus taikus ir apie juos kal
SLA—jau 80 mef fųcoūuija lietuvių visuomenei ir išmokė
Gegužės 5 d. So. Bostono bėdamas pasakė: 'Tuomet aš
mačiau
naują
dangų ir naują
jo daugi** W SĖPTyNIS MILIONUS dolerių
Lietuvių Piliečių d-jos III a. žemę; nes pirmasis dangus ir
f
aartmia.;
/V*
salėje Pabakiečių draugijos pirmoji žemė nuėjo... Ir Dievas
I
nušluostys nuo jų akių kiekvie
Ėraternalinė organizacija —
vakaras.
t
ną
ašarą
;
mirties
daugiau
nebe

i
ir ligoje pašaipą, kuri yra
bus, nei dejavimo, nei ąkausmo
Aš, A. Kazlauskienė, kilusi iš nebebus daugiau, nes kas buvo
AS u*ieškc pelno, o teikia
l
Linkuvos parapijos, turiu savo pirma, išnyko. Tuomet sėdintis
pagalbos pagrindu.
namą' gyveną gerai, bet vienai soste ture: štai, aš darau visa
SLA
—
jau
turi
daugiau,
taip
tris
su puse m Bono dolerių
nuobodu gyventi; Pas vaikus ne nauja“. Taigi čia aiškiai kalba
*
noriu keltis. Gal norėtų kartu ma apie naują pasaulį Urba nau
kapitalą, tad jo afdrtudc tikra ir saugi. Kiekvienas
A
gyventi,
kuri
nors
pensininkė
ją
dieną,
kurioje
visos
tautos
I
Hetuvia čia gaĮI gpįfltl įvairių klasiųį reikalingiausias
moteris? Rašykite:
bus palaimintos.
apdraa^a nuo #00.00 iki I10.000.6C.
flO.OOOJ
Mrs. A. Kazio, 255 Railroad
Jėzus ir kalbėjo apie šitą die
Sk West)eni|>ort, Md. 2f562.
ną ir pasakė: "Abraomus matė
SLA—jaunimui duoda^ tųtą Taupomąją Apdrandą — En.
mano dieną ir džiaugėsi“. Ir
0owment Tnsuinint. kad jaunuolis gautų pinigus
kiekvienas iš šventųjų pranašų,
1
kurių raštai sudaro Senąjį Tesaukitojo mokslo ątadijoms ir gyvenimo pradžiai.
RADUO PROGRAMA
itamentą, kalbėjo ir iušė apie at8LA-^-duq(KyAlKAM8 fr jaunuoliams labai pigią TERM i
Seniausia Lietuvių Radijo steigimo laikus. Jėzus žadėjo ir
apdraudą: už SLOOO.OO apdraudos tik 13.00 mokes
skelbė žemiškos karalystės įkū
i Tograma Naujoj Anglijoj rimą ir liepė savo mokytiniams
čio mrt—ą,
L
prašyti jos atėjimo. Jo mokyti
SLA
—
AKCIDENTALt
APDRAUDA naudinga visokio
niai buvo taip įsitikinę į Jo pa
* inęijvų
amžlaos aamenhba rekomenduojama lietuviškų
IO1?7 mc.. veikia sekmadie- žadėjimus, kad tri9 dienas pirm
Jo prikalimo ant kryžiaus jie da
aęrjąm. Už 81,000.00 akcidentaįiaie nuo 1 iki 1:30 vaL die vė jam šitokį klausimą' “Pasa
lii
apdraodoa
mokattb
82.00 į metus
kyk mums, kada tai bus ir koks
Ii anksto jokio įmokėjimo * Iisimok ėti per 60 mėnesių • Jokių procentų 14. Perduodama: Vėliausių bus tavo čia buvimo ir amžiaus
8LA—knopoa yra daj^jtaauja, lietuvių kolonijų. Kretpritle
pMsiiHnhĮ žinių santrauka pabaigos ženklas ?“
• kuopę veikėju*, ir 5ie plačiau paaiškins apie
i r komentąnU’ muzika, dai* J Kas domitės Tiesa, mes prisiųsim
veltui
spaudos.
Kreipki

J ips. ir lįagdutės pasaka
< '•
Biznio reikalais kreiptis | tės šiuo adresu: •
Guųltp «panadb>taa informacijas. Jeigu
Lithuanian Bible Studentą, -į
Baltie Fkoiste gėKų ir dova
parašysite:
CORPORATION . 900 East First St., Boston, Mass.. Tel. 268-4500
nų krautuvu
K Broad212 E. 3rd. Stregį,
/ UthanaiaM ĄMaaee ef America
way, Sfc Bostone.
"
807 We# Mth atroet, Nevr Verk, N.T. 18881
Sprin g Valley, TU. 61362.
»’
r
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UŽ VIENĄ DOLERI IR

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS

CENTUS PER MĖNESI
a

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI

NAUJAS TEXACO ALYVOS

NEPAPRASTAI SUMAŽINS

JOSV SUPYMft IŠLAIDAS!
NEJUČIOM.

WHITĘ FUEL

* nas AN &-04S8. Ten gaun»>
nas ir KeMvkk

i

(Skelbimas)_______
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Puslapis aštuntas

KELEIVIS. SO. ĘOSTON

Nr. 2-3,1973 m. sausio 9 d.

Šių vėliavų įsigijimo išlai
das padengė draugijos na
Prieš Naujuosius metus
Šiomis dienomis So. Bos- riai O. Vilkienė ir Lencevi-'
...
sekmadienį Bostone buvo tono Lietuvių Piliečių d-ja čius.
labai slidu. Dėl to daug kas įsigijo Amerikos ir Lietuvos
Eismo nelaimių aukos
i dideles vėliavas, kurios iš
nukentėjo.
Mass. valstijoje dėl eismo
Rozalija Petronienė pa- kilmingomis dienomis ple
vėsuos
namų
lauko
pusėje
nelaimių
žuvo žmonių: 190,4 ‘
CAPE CODE MIRĖ
Subatvakaris bostoniečiams t
slydusi nusilaužė koją per
• virš didžiųjų durų, ir dvi metais — 1,1912 m. — 142,'
• I MARIJA JANSONIENĖ riešą.
i1 mažesnes vėliavėles, kurios 1922 m. — 513, 1932 m. —
Sausio mėn. Kultūrinis i
Dr. Jurgis Gimbutas nusi- viduj puoš stalą per iškil- 765. 1942 m. — 508, 1952 ’
Subatvakaris yra skiriamas! Sausio 13 d. 2 valandą po
____ __ posėdžius bei susi-' m. — 487, 1962 m. — 701.
mingus
dviem iškiliem bostonie-■ pietų po sunkios ligos Cape laužė kairiąją ranką per rie- k
šą, ir teks taip pat ilgai gy- rinkimus1,
1972 m. — 976.
čiam. Tai Jackaus Sondos ųocj Hospit.al, Hyannis, mi- j dytis.
80 metų amžiaus sukakčiai; rė dr Edvardo Jansono'
paminėti ir poeto
] " Fausto
---- - • žmona Marija Jansonienė. j Dr. Petras Kaladė taip ?
m (i — Stasio
QfQQirx ,
•
-at -r
Kiršos palikimo
SOL TU BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE
E. ir
M. Jansonai,• ibuvę pat paslydo, bet buvo lai
Santvaro suredaguotos jo• ” Audronės“ vilos savinin-[ mingesnis: jis nei kojos, nei
penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia
I kai, pastaruoju metu, staty- Į rankos nenusilaužė, bet laknygos — pristatymui.
I
nan'nis namus, i■
skaudžiai susitienkė ir ,
i riinrlamip«i
dindamiesi naujus
Kultūrinis Subatvakaris j gyveno Centerville, Cape
' ke ramentų kurį laiką nega<
įvyks sausio 20 d. 7:30 vai.’lCod. Andriaus Kuprevičiaus I lės vaikščioti.
į p
NUO p VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO
vak. ALT Sąjungos namuo j viloje.
į Linkime visiems greičiau
se, 484 East 4th St., So. Bos
— SKANI LIETUVIŠKA PICA
Dalyvaujant artimiesiems' pasveikti.
>i
ton, Mass.
— VOKIŠKAS ALUS
ir gausiam būriui bičiulių iš
Meksikos
vakaras
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
M . r» u- • i j
••
Bostono, velionėCo(J
sausio
16 d.
Nauja Darbininkų draug.joa. |)a]ai(!ota
kapin__
•#♦*♦##♦♦< ♦*•**<•*****♦#**#♦*******♦***•**♦**■

Naujos vėliavos

Nelaimės

I
I

IEŠKOME NAMŲ SAVININKŲ

t

Vietines žinios

t

I
I

MOŠŲ ”GOLDEN PLATTER‘

t

• DALIŲ TARNYBOS PLANAS DABAR SIŪLOMAS

\-VELTUI
PILNAS PATARNAVIMAS-

PER IŠTISUS METUS VISIEMS KVALIFIKUOTIEMS

NAMŲ SAVININKAM

/f $600’ \
5 worth of ,1
VROTECTiery

Tik dėl malonumo jums patar
nauti, kaip naujiems alyvos šil
dymo klientams, mes duosime
j ums veltui visokeriopą patarna
vimą, Įskaitant ir mūsų garsiąją
”Golden Platter“ apsaugą.

Vgolden /
PLATTER

J

4 Service
f

Įskaitant ir kasmetinį alyvos
degiklio (burner) remontą.

■>

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

7 7 3-4 9 4 9

CITGO

S 0.

i

c

se. Jos vyrui dr. Edvardui, i Elena ir Stasys Santvarai
sūnui ir kitiem artimiesiems sausio 6 d. pasikvietė būrį
draugų į ”Meksikos vaka
reiškiame gilią užuojautą.
rą“. Elena Santvarienė .pa
skaitė praeito rudens kelio v
Mirties metinės
Į
nės į Meksiką dienoraštį, o
Sausio 5 d. suėjo 9 metai. Stasys Santvaras tos kelickai mirė poetas Faustas Kir-' nės įkvėptų eilėraščių. Dr.
ša. o sausio 8 d. — vieneri. Jurgis Gimbutas su inž. Kametai, kai mirė pedagogas, I žiu Daugėla parodė Santvažurnalistas, visuomeninin- rų ir Gimbuto skaidres, vaizkas Kazys Mockus.
duojančias Meksiką.

|
>
Iiuvių Darbininkų d-jos ■
21 kuopa sausio 7 d. susirin
kime išsirinko šitokią valdybą: pirm. Vytautas Jackū-i
nas, vicepirm. Povilas Žiro- •
lis. sekr. C. Janeliūnienė.
ižd. Kazys Marcelionis.
,
|!I
Vasario 16 proga nutarta
Altai paaukoti $25.00.
valdyba

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

Plovei Syuare
H arei įvare C o.

WORCESTER, MASS.

i

Savininkas >. J. ALEKNA
62b KAST 8ROADWA1
SOUTH BOSTON, MASS.
»KLEBONAS AN 8-414S

Tel. SW 8 2868

yra .vienintelė oficiali įstai
ga Worce*tery, kuri siunčia

Peter Maksvytis

>

Carpenter & Builder
O Church Street
E. Milton, Mass.

Banjanam Mo.re Dažai
Popiero? Sienoms
Stiklai Langams
Visokia
reikmenys
narnami
Reikmenys plumbenama
'■Maoirie valefiea daiktai

siuntinius tiesiog ii VVorces- •

terio į Lietuvą ir kitas Rusi ;
jos valdomas sritis- Čia kai-:

Atlieku visas pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš Įsa
ko ir viduje, gyvenamų namų ir
biznio pastr.tų, pagal Jūsų reika
lavimų. Šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

bama lietuviškai, patarnau- i
Te'efooas: AN 8-2805
jama greitai ir sąžiningai.
Jos. J. Donovan\
Siuntiniai nueina greitai h Dr.
«
tvarkingai.
■Dr. J. Pašakarnio
Čia galima gauti įvairiau
IF E D I N I S
sių importuotų ir vietinės '
OPTOMETRISTAS
gamybos medžiagų ir kitų Valandos:
9 va* rvto iki 5 vai. vak
daiktų, tinkamų Lietuvoje, ĮiniH'
Trečiadieniais nepriimama tI
labai žemomis kūmomis.
44? BROADWAY

Vedėja B. Svikliene

i

South Boston. Mass

į

Šiltas vanduo

•>

•►
j

!

' >

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

E. KARDELIENĖS DAINŲ

ATLAS PARCELS CO.

PLOKŠTELĖ

82 Harrison Street,
Worce»ter, Mass. 01604
Tet 798-3347

Keleivio administracijoje
galima gauti Lietuvos ope-i
ros solistės Elzbietos Karde
Nevton Ceatre, Mass. 02159;; lienės įdainuotų dainų ir ari
;į
Tel. 332-2645
;į jų plokštelę. Kaina $6.00.
Paštu nesiunčiame.

<! Real Estate & Insurance ;
321 Country Club Rd.

S

ALFRED

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

(Tuoj už Hollow)
40 metu patirtis vis geriau’jums patarnuuti

S

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo
Valanda

::
i:

<•
h

Sekmadieniais 11-12 vaL
AM 1,430 KC

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

::
'>

< >
< >
< •

I

South Boston Savings Bank

The Apothecary

470 ADAMS ST., QUINCY

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ^

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

R

FORTŪNA FUEL C0.

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

Dr. Amelia E. Rodd

j

Alyvos degikliai

LIETUVIŠKI PIETŪS

j'

i

* 24 valandų patarnavimas
* Automatinis alyvos teikimas
* 19.9 už galoną
JEI NORITE. IŠSIMOKĖTINAI

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

į A. J. NAMAKSY |

(RUDOKIUTĖ)
OPTOMETRISTt
Valandos: v
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

B O S T O N

ir

šeštadieniais ir sekmadieniais

TEL. AN 8-2124

?
9:

4 36-1 204

alyva

— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

Senas parvirsta ir negir
Už nosies ne tik jaučius
Nerasi medžio be šakos, o
tas.
vedžioja.
Į žmogaus — be ydos.

144 Milbury St.

ARBA

Climatic

i

S H O R E

W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

COSMOS P ARCELS
EXPRESS CORPAND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, «
siunčia betarpiškai
vą ir kitus Rusijos valdomus
IS BOSTONO Į LIETUVĄ
plotus! Siuntiniai sudaromi iš ir kitus Rusijos okupuotus
vielinės gamybos medžiagų, ap
kraštus
avo, maisto ir pramonės gami
Pristatymas greitas ir
nių. Turime vietoje įvairių vie
garantu otas
tinęs gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že Prekės parduodamos nuže
momis kainomis. Be to, siunčia mintomis kainomis.
me maistą, pinigus ir galite už Galima užsisakyti rublių
sakyti jų gamybos prekes, čia certifikatus, automobilius,
sumokėsite pinigus, o giminės šaldytuvus ir pan.
ten vietoje galės pasirinkti už Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vade,
sakytas prekes.
o šeštadieniais
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.
gimines čia pas save į svečius Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas ątliekamas grei
389 W. Broadway
tai ir sąžiningai Atsilankę įsiti So. Boston, Mas*. 02127
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski
Tel. 268-0068

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

ĮSTAIGA

460 West Broadway, South Boston, Mass. 02127

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų r«

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

Skambinkite 268-2500

teptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Beg. Phann.

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

$82 a W. Broadnay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-6620

740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vw išskyrus šventadieniu Ir sek

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

M & T OIL CO., IneJ
E Broadway

□
□

So. Boston, Mass. 02127

Krosnies^aptarnavimas
Automatinis.ipilimas
Patogios mokėjimo^sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

*

už nemažesnius kaip $1,000 dvieju
mėty {spėjimo indėlius moka
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda
627% pelno)

už visus kitus Indėlius moka

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

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

Trans-AtlanticTradirigCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) .

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk ai tom i nuošimčiai — Pilnas draudimas

Bankas veikia 109-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.
Šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigaitis.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviftaL Turtas (Ausėta) yra

viri $271,000,000

Darbo valandos:

Kasdien

šeštadieniais

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

•
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