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Lietuvoje mirė

Ir akt Henrikas Kačinskas
jau jubiliejininkas

Juozas Rimantas

I

Sausio 8 d. Vilniuje mirė
Juozas Rimantas (Slapšins-;
kas),
buvęs Valstybinės,

i

Dail. Viktoras Vizgirda
Chicagoje

bibliotekos oirektorius vė
liau Knygų rūmu bibliogra-l
fijos skyriau- vedėjas, vie-;
r.as iš redaktorių didžiulio.

veikalo "Lietuvos TSR bib-į

liografija“,
pašventęs

visą gyvenimą’
lietuviškosios;

knygos tvi inūjimui.
Jis bu.o ynnęs 1903 m.
Za asu apsKi. liko žmona.žinoma mokslininkė arche-Į
ologė Rima. buvusi Jablons-j
kytė.
į

Banditų pagrobi ieji
į

Prez. Nixonas prisiekė
dar ketveriems metams

!

pabėgo po 47 vaL

i

Baisias 47 valandas išgy-j
i veno 9 asmenvs. kuriuos už-;
1 statais buvo uagrobe 4 ban-'

I ditai, užpuolę Brooklyne j
j sporto
dalykų
krautuvę.
Jiems, rizikuojant savo gyšeštadierų. sausio 20 d., diskais tiksią!-, ir savo kaiNuo sausio 12 iki 21 diei
., , -Kr.
,
k k • - i • j
• vvbe, pavyko ištrukti antį
prezidentas Nixonas buvo bą baigė, kviesdamas pasi- *
«.'•«.
, - , •- - i
.
Į nos Chicagoje vyko dailir,, ... *
ff'j*St«s
Yra sukakčių minėjimų, j pažas, tai svkštuolis Skru į iškilmingai įvesdintas į ant-j zaueti dubtit^ar.u. kad at-jgelbėti.
; ninko Viktoro* Vizgirdos ta
kurie’zaūma musų entuziaz džas, ir taip ligi dar nese i ro termino prezidento pa- einantieji 4 metai būtų ge
pybos darbų paroda. Parodą
niai
Chicagoje
regėto
Balio*
reigas.
Visuomet
tas
Įvykis;
riausi
Amerikos
istorijoje.
(
mą, naujas viltis, kuriuose
j suruošė Lietuvių dailės InKeturi juodieji banditai !
"iš praeities semiamės stip Sruogos kunigaikščio Kaži-i yra susijęs su didelėmis iš-: kad Amerikos 200-sis gim- i pasiūlymus pasiduoti a'sa-J
Socialistų Internacionalo i stitutas Cirkonio galerijos
rybės“, ir yra taip pat labai miero Sapiegos ir karaliausi kilmėmis, kuriose dalyvauja' tadienis būtų vėl toks pat kvdavo šūviais, bet paga- j konferencijoje, Įvykusioje i nayaTąany Priestate. Tai
f cc.
tūkstančiai žmonių.
Į jas j jaunas ir gyvastingas, koks yau pasidavė
pakilių atžymėjimų, kurie Jogailos
i Paryžiuje. Švedijos premje prie Jaunimo Centro specia
buvo pakviestas nemažas’ buvo jos pirmasis, ir toksailiai parodoms jnistatytos
vis dėlto nudažyti ir užslėp
Henrikas Kačinskas buvo; būrys ir lietuvių veikėjų. Sa-i šviesus, kaip viso pasaulio!
Vienas banditas buvo su-! ras Palme bandė pravesti
ta liūdesio nuotaika. Tai nuo ,yoiUo+r,o
i,m šventojo 1 ' ” 1
1
,. . . i rezoliucija, kuri griežtai pa- erdvios ir gero apšvietimo
valkatos ligi
J
’
Į
koma,
kad
šių
metų
prezi-'vilties
švyturys,
,
žeistas
nvienas
policiniu, smerktu JA v.be* dėl karo ‘ Patah)O-S kurios šia proga ir
mūsų Įžymiųjų žmonių am
tiesiog šimtuose v aic menų, t dento inauguracija buvusi
bu,o atidarytos.
kas nušautas.
žiaus sukaktys, kuriose pa visus juos giliai išstudijavęs
į Vietname, bet jam nepavys
suplanuota
irj
Inauguracijos
metu
kitoį
|
ypač
gerai
minimi ne tik sukaktuvinin
I ko. Nuoseklesniųjų daugu-į
.
,
visus atgaivinęs scenoje sa-|
j se miesto dalyse buvo de- šuerlijoie plečiamas ' ma pasitenkino pasmerkda- J ai<.)(. °?e, buvo 1S;,Lrt.yri
ko darbai, bet ir apvalus jo vo siela ir Įamžinęs.
,‘ '
• monstruojama prieš karą ir
J 5 '
f mū paskutiniudsius Hano- J
al įnm.A'? A 1^l°1 ? \IZ‘
metų skaičius.
Jis ir išeivijoje buvo vie-Į Prezidentas Nixonas, da- prieš prez. N xono administ
girdos
kūriniai — peizažai,
i soc. draudamas
j iaus bombardavimus. Konnintelis
toks
dailiojo
žodžio
į
vęs
priesaiką
(prisaikdino
raciją,
bet
te
s
demonstraci
Šiomis dienomis i tokių
portretai ir natiurmortai. Iš
o • v t u valdomoj..-sveii
6,.,, 'ferencija
Socialis
, .
.
1paskvrė
, . delegaci*.
jubiliejininkų tarpą jau pa skaitytojas, atskleidęs klau- S aukščiausiojo teismo pirmi- jos nepakenkė iškilmėm
I
.‘r •
i, ,, i,-™
įas, kurios vvks i Maskva, jų 13 yra parodai paskolinę
i diioje social nis draudimas‘ T.
.. • . *. o .
teko ir mūsų Įžymusis dra svtojams Kristijono Done- ninkas Burgeris), pasakė'
į J J
. Pekinga, Hanojų ir Saigona pa.ciksiu savininkai.
laičio
"Metų
“
genijų.
Antatrumpą
kalbą,
kurioje
pamos aktorius Henrikas Ka
j dar labiau plečiamas,
bet * susipažinti su esama padėti-j
Ū/«J\so plcnetoįe
Po labai sėkmingų šio
činskas. kuriam sausio 23 d. no Baranausko "Anykščių reiškė, kad ’ esame ant taij mokesčiai nedidinami. Be-į mi ir patilti, kuo būtų arali-į
Šilelio
“
spalvingumą.
Vinco
kos
slenksčio
“
.
Priminęs
saBosonc
sukako 70 metų.
• darbių pašalpos didinamos; ma prisidėti taikai gražinti.1r *. An fU •*.
esama
gyvybės
Krėvės kūrybos minties svo-Į vo pastangas pagerinti san-,
I iki $7 dienai, bus apmoka11
An-eIes ir Chicagos
publika
parodė taip pat diri
ir
išrvškinęs
kitų
autoriui
tykius
su
Maskva
ir
PekinKai kas iš Lietuvos išsi
iš Mai’S° ’Iai,iner'9 , at'jma pusė dantų gydymo iš- Sovietijoj* įvestos
ir įsrvsKinęs KH^.auiori^Į
"FdemaVnlre^
; deli jo kūryba susidomėjivežė ordinus,
antpečius, primargintus puslapius.
i gu, pi eziaentaspai eisite pa- siųstos nuotraukos rodan.!. ..
....
_
j j .
šeimos brangenybes ar tik
Išsk
tai gimtosios žemės saują, o
minti,
aktoriaus Henriko Kačins
kas
ko asmenyje gausi mūsų
tono
naujoji išeivija išsigabeno
ajonuose
suteikęs didžiulės kultūrinės
ne tik pamėgto Lietuvos atgaivos gausiems teatro f
i maisto kortelės mėsai, svies"Nera laisvės
Šis bostonietis dailininkas
Marso tyrinę svarbu vaid Vokietijai svarbu
dramos teatro suvenyrą, bet
į
tui ir bulvėms. Astrachanėj,
lankytojams nuo Atlanto nėra taikos b* laisvės“, sakė
menį* vaidila ir lietuvis
tiesiai pagrindini jo brang
i pav., sviesto duodama tiktai Chicagoje buvo labai šiltai
kranto ligi Chicagos.
prezidentas..
Jis
esąs
Įsitiki
mokslininkas Kliorė.
akmeni. pati šviesiausiąjį jo
' 200 gramų (mažiau kaip pu_ sutiktas ne tik eilinių meno
santykiai
su
JAV
į
Deja. šia iškilminga pro t nęs, kad mūsų žemės valsty<
talentą.
. sė svaro) ir bulvių 8 kilo- mėgėju, bet ir kitų dailinin
ga mes galime tik graudžiai bės gali gyventi draugiškai Taika jau visiškai
Vokietijoje ir socialdemo-j gramaj (apje J s svarų) per kų bei meno kritikų. Pav.,
neatsižvelgiant
i
jų
valdžių
l dailininkas M. Šileikis savo
kratų tarjie yra tokių, kui ie į menesi.
Maža Įvertinimo šiandien apverkti save ir pati Henri
skirtumą.
, straijisnyje Naujienose pa
Įkaitina kancleri Brandtą.i
būtų priminti, kad Henrikas ką Kačinską. Apverkti, kad.
esanti arti
brėžia. kad dailininkas V.
Kačinskas mokėsi Šiaulių prisisteigę astronomini skai-i
Pirmadien. prez. Ni.vonoj kad jis neuz-ijiuola piktu. Elniams gi OŠIU
Prezidentas
sakė.
kad
neyieziaenias saxe. Kati nei Vizgirda visur yra nepakargimnazijoje, kad pirmojo čiu valdvbu, tarvbų, komisi-|
jų, komitetų oef revizijų, iki fales,9?
!>l'oh- patarėjas kr š*o apsaugos? žodžiu prez. Nixono dėl ka-Į
i tojamas VIZGIRDA. Įspū
pasaulinio karo metu moky
bado pavedus
ro Vietname.
reikalams
dr.
H.
Kissingeris
šiol
nepajėgėm
ikuiti
nė
vie-f
5.
nl
^rt
a
(
zla
l
UI
!
dingas ekspresionistas., ne
tojavo, kad 1922 m. Įstojo
išskrido
Į
Paryžių,
atfodo,
Brandtas va pasisakęs užBado pavojus gresia >70, paprastai individualus., ku
Į rež. A. Sutkaus dramos stu no profesioneiinio dramos! ?au !s Sy'^’oJV- kad jiems
.
.
-j. į daugiau paliktu . Jis kvietė prezidento jau palaimintas karo pabaigimą, bet jis atsa- 000 riau rėš elnių Sibire, prie rio kūryboje dvasinis pas:diją Kaune, kad buvo Vil teatro kurio vienas žodis ,
, •
j
,-4 i
, . .
.
J gyventojus daugiau pasiti- baigti taikos derybas. Ten
Beringo sąsiaurio (antroje tenkinimas yra jo pagrindi
kolakio, Tautos teatro. Val butų daug re,xsmingesnisuz;k‘ėti
savimi. Nereikia ma- sugrjžo ir Yietkongo užsie ko savo kritikams, kad jie pusėje Aliaskos), nes tenai nis tikslas.
stybinio Kaimo teatro. Klai visu prakaibininku i viena;
.. , , ,,,
gerų santykių su
1
* •
no,
ge- nių reikalų ministrė Nguven nesupranta
nyti, kafj vvashingtonas
hingtonas ge.
t
.... ledas padengė elnių ganykpėdos teatro ir Vilniaus te maisą sudėta tarskejima. 1 •
žino... Atėjo laikas A- Thi Binh. ku’i prieš mėnesi Amerika reikšmės ir kad jo jas
Dail. Y. Vizgirda buvo
atro aktorius. Tokių buvo ir kad talentingąjį Henrika
išvažiivusi i Vietna-1 Vokietijos vaidu viešas kai-Į Elnias ten gyvenantiem^“ Vlenas jaunu u dailininku
daugiau. Bet Henrikas Ka Kačinską dėl duonos kąsnio Į merikai ir jos gyventojams buvo
j tinimas JAV-bių turėtų ne-! 14000 kiukču genties eski- Lietuvoje sąjūdžio p:adinin.
činskas jų tai pe visada bu nustūmėme Į valdininkų luo-Į grąžinti jų garbę. PaskutiĮ pageidaujamų padarinių.
| mų yra didžialsias turtas: į klI- vakaiyriškosios kultūvo unikumas, pats talentin mą ir kad jam šiandien jau ; niais metais mūsų vaikams;
70 metu...
1f buvo
mintis, kad
kad jie
Tai bus ja 1 dvidešimt ket-Į
.
,
.
jis duoda pieną, jo oda par-j”* syytuno neseju o ir da5UVO kalama
kalama mintis,
jie
giausias. pats darbščiausias,
Ituri gėdvtis
savo krašto, virtas Kissiigerio susitiki- fy?() duodama, jis yra ir traukia- bar jis yra kietas kovotojas
pats šviesiausias, sukūręs
To
nuostolio
jau
niekad
Tam
turi
būti
padarytas
su Šiairės N'ietnamo j aa .eciai?>./'au71lal’ *?u>lf °'Į
moji jėga. uz >avo P! incii)U'
auk^ą
eilę vaidmenų, kurių iki šios neatpirks nei mūsų tremties las“, - sakė prezidentas.ga-'\ mas
komunistų a tovais.
i metl vokieclM balais, o nei
meno lvg, bei nepaperkamą
dienos negalime užmiršti.
į
Įviso pasaulio, šiais rūpinasi, Kalifornijoje prisiekusieji kritikos žodi.
Tai Hejermanso "Vilties“ rezidencijų marmuriniai pa-,
Jis priminė, kad JAV pa-1 Spėliojama, kad dai- šią Amerika, o jeigu ji jais ne- teisėjai po savaitę užtrukusudvasintas žvejys Kobiusas. matai, nei veidrodinės skai-'
Viktoro Vizgirdos kūriniu
autoskutiniuosius
4 karus vedė savaitę galirti būti pasira- sirūpintų. tai kiti tuo pasi-'sių pasitarimų Corona pri- paroda buvo suruošta ir d a
tai kun. Antanas Strazdelis, dos automobiliai, nei
tai "Tuščių pastangų“ Jone matinės mėsai malti maši- gindamos kitas valstybes syta laikinė paliaubų sutar- rūpinsią ir nebūtinai dėl to pažino kaltu 1971 m. nužu- baltinėje Lietu, oje ir šukė
pasauliui būtų geriau.
nuo agresijos, o ne savanau- tis.
džius 25 darbininkus.
lis. tai genialus sukčius To- nėlės.
le dideli susidomėjimą
i

Puslapis antras

v »3, 50. EoAT0*3

Ni. 4, 1973 m. saflsio 23 d.

tingai ir Įdomiai B. Pūkelevičiūtės pastatytą, tik kai kur RINK1MUS PRAEITIN
savais žodžiais peiredaguotą. Šį kaitą Sruogos žodis,
PALYDĖJUS
noi-s ir apkarpytas, bet tikras, neiiškraipytas. skambėjo
I
■ taip, kaip parašytas.
, Amerikos rinkimai jau
Stalino
"Milžino Paunksmės“ ištrauka prasidėjo antro veiks- praėjo, Vieni laimėjimu
gimtadienis
mo trečiu paveikslu. Jame iš karto žiūrovas pajunta Kro- džiaugiasi, pralaimėjusieji
I Balio Sruogos kūrybos vakarą, minint 25-sias mirties
kuvos vyskupo Zbignievo Olesnickio klastingumą, nea-j kremtasi. V isokie rinkimiPraėjusių metų gruodžio 30 d. sukako lygiai 50 metų i
pykantą Lietuvai, gudrų sauvaliavimą Lenkijos irsavo niaj P^katai nuo elektios
metines, prisimenant
nuo Sovietinių Socialistinių Respublikų Sąjungos (SSSR)'
naudai. Leonui Barauskui turėjo būti nelenda persijung- >tu
slenM> net me
xe"
įsteigimo, tačiau Kremlius nutarė jubiliejaus pagrindini •
jo ir lietaus jau nunešti, nu
ti iš "senojo“ — Montrealio Zbignievo. į šio pusiau kon plauti į užmarštį.
(Tęsinys)
paminėjimą devyneriom dienom atkelti, ir iškilmingas!
s
certinio pastatymo sukauptumą. Likęs atminty anas montbanketas Maskvoje (kurio metu paskaitą skaitė pats Brež j
"Milžino Paunksmė“
reališkis Zbignievas — plačiu apsiaustu, neapvaldytom
Tarp tos rinkiminės "ma
nievas) buvo surengtas gruodžio 21 d. šiokia tokia nau-Į
rankom, stačiokiškas ir balsingas, šiame pastatyme buvo kulatūros“ randu dar ir už
jiena bankete buvo. kad dalyviams nebuvo pašildyta sva:.1
Jaunatviškai "Barborai Radvilaitei“ praskambėjus, daug subtilesnis, o tuo subtilumu ir gudresnis politikas, simetus} komunistų "Daily
ginamųjų gėrimų, jiems teko pasitenkinti vaisių sultimis I
ir mineraliniu vandeniu.
j atėjo misliškesnė rimtis. "Milžino Paunksmė“, "Kazimie- niekšas. Domininkoną Andrių vaidinęs Vytautas Nakas World“ lapkričio 2 d. nr. 78.
Datos pakeitimo priežastis, be abejo, galėjo būti vi-1 J as Sapiega
tokie didingi veikalai,^atsklei(lžią seks- buvo puikus partneris Zbignievui, padėjęs jam narpliotis
Jis pilnas agitacijos už
siškai žmogiška: juk ir partijos vyriausieji viršininkai g'a-i
diamatLkus veikėjus! Kaip jie su.ilps iotraų- Vytauto karūnos painiavoj.
Pradžioje veiksmo gregorianiškas giedojimas, lyg komunistų kandidatus į vi
li norėti naujuosius metus sutikti be prakalbų ir iškilmių-1 k_°se? Juk kiekv iena, pati mažiausia scenelė, pats mažusokias valdžios vietasi Ko
gų posėdžių, bet... su alkoholiu. Tačiau vokiečių žinių žur-! tėliausias chaiakterėlis Sruogos veikaluose vra lygiai atsklindąs pio koplyčios vitražą, iš karto nukėlė žiūrovą munistai pasamdė ilgaplau
nalas "Der Spiegei“, matyti, pagristai prileido, kad gruo- ‘ 1 ūksmingas, kaip ir visi kiti. nes atneša savo spalvą, savo į gilius vidui-amžius, tad ir Zbignievo suktybės, ir tolimes kius kūtvėlas, kurie Chica
džio 21 d. banketui neatsitiktinai buvo parinkta: tai gim-į &ais5' Įsijungdamas, lygoikestio insti umentas i bendią nės veiksmo intrigos bei Sruogos liežuvingas žodis nie goj prie plieno liejyklų var
tadienis Jozefo Džiugašvilio Stalino, kuris prieš 50 metų j simfoniją. Kaltais gi būgnininkas ištupi visą valandą, kam neužkliuvo, nes, nors ir su šių dienų "tuxedo“, be tų dalino darbininkams ko
iš tikrųjų buvo vienas svarbiausiųjų SSSR kūrėjų, ką savu iauk(lainas ženklo, to vienintelio ženklo supliekti vieną impozantiškų kostiumų ar didingų dekoracijų, iš karto munistinę progagandinę li
darbinin
kalboje nepamiršo paminėti nė Brežnievas.
j kartą lėkštėmis, lr jis turi laukti, jis turi savo atlikti, nes padvelkė ano meto dyasia. Ir staiga, iš ano meto. pasiro teratūrą, tačiau
do arkoje Jogaila. "Ano meto“ Henrikas Kačinskas. Na, kuose absoliučiai neturėjo
Formaliai SSSR yra federacija, sąjunginė valstybė, Į be jo nebus išbaigtas kūrinys.
Režisierė Dalia Juknevičiūtė sprendė drastiškai, ryž rodės, dabar tai žlugs ir Zbignievas, ir visi kiti. nes salė į pasisekimo. Čia laisva Amekurią sudaro 15 sąjunginių respublikų, 20 autonominių Į
rika, kas tik nori, gali kan
respublikų, 8 autonominės sritys ir 10 tautinių rajonų: : tingai, negailestingai, bet apgalvotai ir. atrodo, teisingai. nuščiuvo, lyg visi staiga kvėpuoti nustojo. Kai kas bandė didatuoti valdžios vietoms
SSSR gyventojus sudaro net 122 tautos ir tautelės. Fakti? Nors programoje buvo smulkiai aprašyti abejų veikalų ploti, sutikti svečią, bet pirmo Kačinsko žodžio laukimas
kai gi tai nėra federacinė, bet vienalytė, griežtai centrai:- ’ veiksmai, Juknevičiūtės nuojauta buvo tikra, išvedant buvo taip [temptas, lyg styga, kuri, rodos, trūktų, jei kas užimti, tačiau ką žmonės iš
jų išrinks, tai jau jų sprenzuota valstybė, kurioje vyraujantis vaidmuo tenka viena; ‘ pranešinėtoją, nes žiūrovui nebuvo laiko gilintis, painio šalia suvirpėtų.,.
tis ir atsipainioti abejų dramų karališkų istorijų verpe- j
Nežinia, ką galvojo, ką jautė Kačinskas, po tiek meti) j džiamas ir galutinis reikatautai — rusams.
1 įžengęs scenon. į mažai žinomą ansamblį, stodamas prieš ; Į^s. Visoje Illinois valstijoje
tuose.
Rusiškoji
t
Živilė Bilaišytė. Čikagiečiams nesvetima scenoje, šį į nepažįstama publiką... Bet atėjo ne Kačinskas, o karalius j šalies prezidentus kandikomunistų
Gus
Hali
dauguma
, kartą pasirodė visai kita.. Aiškiai jutosi režisierės noras: Jogaila. Senas, tiesa, bet viską matantis, nieko nepamirs- datavęs
. . t
T
• m
i
m
•
v
u
ir
i
viceprez.
Jarvis
Tyner
Kiekviena sąjunginė respublika Sovietų Sąjungoje , išvesti ją neutralią, šaltą kronikininke, kuri, lyg viduram- • tantis, daug žinantis, mažai ppasakantis. Tai buvo bene
*
Jį 4 541 baisa
o
turi savo atskirą aukščiausiąją taiybą (maždaug parla žiu statula, gražia lietuvių kalba, lyg iš tolimų amžių pri- » pats sunkiausias visų trijų dramų ištraukų vaidmuo, ku-1 prez. Nixonas
2.788.179
mento atitikmenį) ir atskirą ministrų tarybą. Respublikų sikėlus. lakoniškai, rinktiniai
triniais žodžiais, Įvesdavo į būsi- ; riuo, be jokio įsibėgėjimo, be ankstyvesnio savęs kaip bajsus
premjerai paprastai yra vietinės tautybės komunistai, bet mą veiksmą. Čia vėl svreikintinas mostas — jauno žmo- i charakterio atskleidimo, reikėjo stačiai "įkristi“ į savo
vicepremjerai (su nežymiomis išimtimis) j ra rusai, kurie’ gaus atvedimas i vyresniųjų kolektyvą, net teatrinio prie- gyvenimo filosofiją. į taip reikšmingą ir visą tiesą išsa-' Komunistų sukaustytuose
yra atsakingi už aukštųjų pareigūnų atranką. Beveik visi auglio, kuris augtų rimtam ir kruopščiai ruošiamam spėk- \-antį monologą: "Rašyk, rašyk“. Ir štai kur atsiskleidė kraštuose tegali būti renkaiš tikrųjų atsakingi (nors viešumoje retai gerai žinomi) takly, jau ašarojant reikia.
į visa Kačinsko aktoriška didybė, ilga sceninė patirtis ir mi vien tik komunistų parti"Milžino
Paunksmė"
buvo
sutraukta,
iškopiūruota.
kultūra! Kaip gaila, kad neturime tinkamos salės, kad jos išstatyti kandidatai įr
aukštieji pareigūnai yra rusai.. Kariuomenė ir valstybės
C".
saugumo aparato vadovybė yra rusų rankose. Visų res-; Ištisą spektakli Chicaga prieš daugelį metų matė rūpes- toliau sėdintieji skundėsi prastu matomumu... Kiekvienas jie ten visada "gauna 100yc
publikų ekonomija yra centralizuotai vairuojama iš Mask
Kačinsko žingsnis, kiekvienas mažiausias judesys, minai- balsų“.
ka, akies mirktelimas, lūpos timptelėjimas buvo išstuBe rįnkimU) ,Ume ,aikraš.
vos.
Kiekviena sąjunginė respublika turi savo. atskirą ko
dijuotas. reiksmmgas, daug ką be žodžių pasakantis. S t tyj-e bus j^omu paminėti
munistų partiją, kurios antrasis sek’-etorius (maždaug vi
juo atėjo didelė teatrinė rimtis, tikras teatras, kuri ture- kažkokio Morris Sharnoff
cepirmininkas) beveik visuomet yra rusas. Įdomią išimti
tume didžiąja raide rašyti. Jei Zbignievas pačioje pra- straipsnis "SIBERIA: Good
čia sudaro viena respublika, būtent, didžiausioji — Rusi
džioje jau buvo elegantiškesnis už "senąjį“ — montrea- ]įfe in the frozen North“. Iš
jos Socialistinė Federalinė Sovietinė Respublika (RSF,
liškį, tai dialoge su Jogaila atnešė tiek teisybės, nežiūrint, aprašymo gauni vaizdą, kad
SR), kuri neturi savo atskiros respublikinės kompartijos:
kad pagal veikalą jinai sukta, — jog rodėsi Barauskas ta- tenai šiame žemės rutuly tikpo toks teisingas sukčius, kad galėjo kai kam ir kraujas rai sveikiausm, moderniauRSFSR valdo Sovietų Sąj : gos komunistų partija, kurios
užvirti.
Taigi, regis, pasitvirtina senų teatro žinovų žo- s^a geriausia vieta gyvensudėtinėmis dalimis yra ir atskirų respublikų partijos.
džiai — nesvarbu, kokį vaidmenį vaidinsi: jei nebūsi ge - ti. Neapsimoka ir komentuoKompartijos centro komitete rusai visuomet sudarė
ras sukčius suktoje rolėje, liksi tik paprastas aktorius, ri tokią komunisto sukurtą
absoliučią daugumą. Netgi tautybių taryboje (maždaug
Vaidmuo mažai reikšmės teturi, svarbu, kaip jį išspręsi, nevykusią fantaziją, kurią
senato atitikmuo) RSFSR atstovai sudaro daugumą. Da į
kaip jį žiūrovui atskleisi.
lr J^s Pa^s netiki. O jei ko
1923 m. Ukrainos premjeras Rakovskis iškėlė pasiūlymą, i
kad jokia respublika neturėtų teisės turėti daugiau dvieju ,
Scenos keitėsi žaibišku greitumu. Tai, be abejo, va munistai tiki, ką jie patys
penktadalių atstovų, bet Stalinas pasiūlymą atmetė. Iki
karietiško teatro įtaka, kuri išprususiam žiūrovui nekliu- rašo, tai jie jau nebus tokie
neišmanėliai, kad gyventų
šiol panašus pasiūlymas nebebuvo viešai iškeltas.
dė akies mirksniu persijungti iš Krokuvos karaliaus rūmų
į kalėjimą, iš jo į Vilniaus pilį, o Vo jos — stačiai į Trakus, ^a Amerikoje ir "vargtų“
Rusai absoliučią daugumą nuo pat 1917 m. sudar»■
automobiliais, šaldyir SSSR ministrų taryboje bei tyriausioje partijos vado- Stena iš Balio Sruogos dramos "Milžino paunksmė“. kurios iškar- nes minimalės dekoracijos nesiekė išsakyti visos puošny- • su
vybėje — politbiure.
pa buvo suvaidinta 1972 m. gruodžio 17 d. Jaunimo Centro salėje, į kčS, tik teikė scenovaizdžio mažą detalę.
i apaj.Įmenį-aj5 prekių perpilChicagoje. minint autoriaus 25 metu mirties sukaktį. Iš kairės į
Gaila, kad karalienė Sonka. kurią vaidino Zita Ke-1 lytomis krautuvėmis
o
Skaud antis
’ Į dešinę: Julius Balutis (riteris Seieščencas)^ Leonas Barauskas Į Valaitytė, neatnešė to, ko, atrodo. Sl'UOga norėjo. Išmumsj
dantis
gerai pažįstamos aktorės ir režisierės laukėme daugiau.
n.ei. sudiev nepasakę
i (vyskupas Zbignievas) ir Henrikas Kačinskas (karalius Jogailai
turėtų visi išdumti į jų taip
spalvų, rodės, trūko gilesnės įžvalgos savo vaidmeniu, į išsvajotą "rojų“ — Rusijos
Spalio revoliucijos vadas ir komunistinės santvarkom
į rimtesnės studijos sakiniui, kuris dažnai prozaiškai ir
Rusijoje kūrėja? Leninas Sovietų Sąjungą įsivaizdavę
sibirą, kur nereikia jokio
paviršutiniškai nuskambėjo, ypatingai scenoje su Zbig- šaldytuvo, nes net nosies
kaip iš tikrųjų federalinę valstybę, ir jis akylai numatė
rusų dominavimo pavojų. 1922 m. pabaigoje, kai komu- į caro Rusijoje tarnavo valstybės ir režimo labui, tai komu nievu, reikšmingoje suokalboje prieš Švitrigailą.
skystimėlis tuoj pat į žva
Charakterinių vaidmenų atlikėjui Juliui Balučiui kę sušąla.
nistai galutinai Įsitvirtino buvusios caro imperijos ribose' i nistinė ideologija Stalino valdomoje SSSR atliko tą patį
ir svarstė, kokią valstybinę struktūrą parinkti daugiatau- uždavinį. Gruzinas Stalinas valstybės vienybei ir piliečių kiek. sunkoka buvo narsų riterį sukurti. Išgelbėjo jį jo
Laimingos kelionės, vyru
tei šaliai. Leninas jau sunkiai sirgo ir posėdžiuose asme ištikimybei skatinti panaudojo ir i šovinistini kraštutinu- vidinė šilima, nors trūko Sieščencui būdingo sarkazmo
niškai dalyvauti nebegalėjo. Jam skaudėjo dantį, kai jis gaus atvedimas į vyresniųjų kolekty vą, nes teatrinio prie bei kandumo karalienės ir vyskupo paniekai. Perdaug čiai ir leidukės! Tikrai jums
Daugiakalbėje Sovietų Sąjungoje rusų kalba yra J vaidinta rankom ir kūnu, tarytum jis būtų ne karys, o ka- yra neišmintinga čia skursti
savo sekretorei diktavo: "Didinusių šovinizmui skelbiu
mirtiną kovą. Visais savo sveikais dantimis jį užpulsiu. bendroji valstybinė kalba, tik rusų kalba vartojama so- raliaus miegamojo tvarkdarys. Režisierei reikėjo daugia.4 "kapitalistiniame pragare,
kai turite tokią puikią gali
kai tik atsikratysiu šiuo prakeiktu dantimi.“ Pasak Leni vietų kariuomenėje. Mongolų tautų Viduriniojoje Azijoje į jį atkreipti dėmesio, nes Balutis turėjo daug vidinės mybę pagyventi žemės roju
no, rusiškasis šovinizmas itin bjauriai pasireiškia tuose rašomosiose kalbose buvo Įvestas rusiškas raidynas. Į teisybės, tik gal trūko pastabos iš šalies. Bendravime su je — Sibire...
drauguose, kurie patys nesą rusų tautybės, tuo, matyti, tu Transkaukazo Federacija ir Turkestanas buv(> suskaldyti karalium Jogaila Balutis buvo daug santūresnis, jau buvo
Jotijos Jonas
j j aštuonias atskiras respublikas: mažesnes respublikas toks, kokį vaizdavomės dramoj. (Aplamai, atrodė, jog
rėdamas omenyje gruziną Staliną.
1922 m. gruodžio 30 d., kada SSSR oficialiai buvo Iengviau centralizuotai kontroliuoti, o Rusijos SFSR So visi aktoriai, scenoje bendravę su Henriku Kačinsku, užįsteigta, sekretorė užrašė Lenino žodžius, kuriais jis įspė vietų Sąjungos ribose tokiu būdu išliko milžinu, apsuptu sikrėsdavo jo rimtim, jo susikaupimu, mažiau blaškėsi,
daugiau savo žodžius apmąstė). Sieščencas buvo reika
jo apsaugoti "nerusus gyventojus Rusijoje nuo invazijos 14, palyginti, mažų respublikų.
Imkit ir skaityki?
Stalinas šitą rusifikacijos politiką pagrindė tuo, kad lingas Jogailai, kuris troško draugo, šilimos, gal net pa
didrusių šovinistų, iš esmės niekšu ir smurtininkų, kaip
Kipro Bielinio
ir visi tipiški rusų burokratai“. Antraip, esą. SSSR kons rusai SSSR gyventojų tarpe sudarė daugumą! Tačiau ru ramos senatvėj. Ypač. kai atsivėrė seno karaliaus-užkuknygą
titucijoje garantuota teisė atskiroms respublikoms nuo sų nuošimtis vis mažėjo. SSSR riboms plečiantis. 1939-40 rio širdis ir jis išsakė visą savo skausmą, antrame, nefiaSovietų Sąjungos atsiskirti teliks "beverčiu popieriaus metais Stalinas. Hitleriui padedant, prie SSŠR prijungė į mirštamame monologe. Šis monologas aktoriui, regis, sun‘ rytinę Lenkiją, Kareliją, Besarabiją. Estiją, Lątviją ir Lie-, kesnisuž pirmąjį, nes jame temos keičiasi beveik kassaki- rERORO IR VERGIJOS
gabalu“...
tuvą. tokiu būdu atstatydamas 1914 m. caro imperijos šie- ; nį. Čia kalbama apie liūdną senatvės mirtį, apue karalių—
IMPERIJA SOVIETŲ
Imperijos
nas... Antrojo pasaulinio karo metu Stalinas RSFSR ribo- I kalinį, apie sąžinę ir melą, apie laiškus, kuriuose rašoma
RUSIJA
atstatymas *
se buvusias Krimo totorių, kalmukų, Volgos Vokiečių ir! ne tai. kas skaitoma, apie slegiančią karūną, apie Nerio?
Leninas netinku? mirė. o absoliučiu krašto valdove šiaurinio Kaukazo tautų autonomines respublikas panai- i švelniąją pyniavą, apie darganą midens vėlyvo, apie meiJoje smulkiai aprašyta
tapo Stalinas. Daugumas spalio revoliucijos vadų. vadina kino. o jų gyventojus ištrėmė į Aziją. Stalinas šias tautas; lės džiaugsmą — dovaną žmonių, kurios neteko jam pa
bolševikinio teroro sistema,
moji bolševikų senoji gvardija, buvo Įsitikinę marksistai- kaltino draugiškumu vokiečiams, bet dėstąlinizacijos pe- žint gyvenime, apie Vytautą miltingam patale, apie
leninistai, idealistai internacionalistai, kuriems komunistų riodu šios tautos buvo reabilituotos, tik vis dar neleista paukštelius, vasaros kaitroj pavasari užmiršusius, ir apie tos vergų stovyklos, kuriose
laimėjimas Rusijoje tebuvo pirmasis pasaulinės revoliu joms grįžti į savo gimtuosius kraštus. Nikita Chruščiovas samanas pas žmones.
kentėjo
ir
žuvo
mūsų
cijos etapas. Tuo tarpu Stalinas savo esme buvo etatistas, pareiškė: "Ukrainiečiai tokio likimo išvengė vien tiktai
Kačinskas šiuo išpažinties monologu sukūrė tokį Jo broliai, seserys, giminės ir
kuriam Rusijos valstybės — nors ir pavadintos Sovietų dei to. kad jų buvo perdaug ir nebuvo kur juoj ištremti“... gailą, kurį neįmanoma būtų pakartoti, kurio negalima net ’
Sąjunga — išlaikymas ir stiprinimas buvo svarbiausias,
Rem
bandyti mėgdžioti. Tai yra Kačinsko tapipys, kurio nie- ‘ draugai. Knygos kaina —
viską kitą nulemiantis tikslas. Jeigu pravoslavų Bažnyčia’
(Bus daugiau)
(Nukelta į 3 psl.)
75 centai
-, . _
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas

KAS NISKO NEVEIKIA,

JO MELAS NEPS1K1A.

i tik didžiuosius, tik tokius, čio šimto koncertų buvo su- ! ne, tik priminsiu, kad I,F
! kuriais verta visiems domė- rengta Kanadoje ir JAV’,' teises gina du labai geri adlietuviams bei kitataučiams.:vokatai. abu lietuviai, vienas'
tis.
Iš LDD susirinkimo
i metų amžiaus sukakti. Vie
Menini zenitą pasiekęs, 1964 į iš jų naujasis ateivis. Ir kad
3 l naujus metus
į dieną. Sausis žada grąžinti
nu balsu buvo nutarta pametais chorą, eilę lietuviškų j dėl LF ateities nesijaudina
Studentų kūrybinis
■ saulę. Sausis veda i naujus
Sausio 7 d. buvo Lietuvių siųsti jam sveikinimą ir pradainų ir operinių kūriniu i-i ne tik tie, kurie davė po šimTaip jau išėjo, kad gerus metus kuriuose visi tikimės
savaitgalis
Darbininkų
d-jos metinis su- šyli ji išspausdinti Keleivy.
dainavo i plokšteles.
J tą ir po tūkstanti, bet ir tie.
porą mėnesių su rašiniais kažko geresnio, gražesnio
Išrinkta nauja valdyba:
.. .
.
_,
i j • ! n u
ii.i
j-, ’ kurie kurie po keliolika ar sirinkimas. Kitos organiza
Keleivyje negalėjau pasiro- sulaukti.
pirm.
Br. Spūdienė, vicepir
dyti. Gyvenimas, žinoma, ‘ Detroito lietuviuose kultu- vyks^o^^kaitytoją mano ' šaliai palikes, paskysiu jo^! kelias. dešimtis tūkstančių eijos skundžiasi dėl * nari’
bėgte bėgo. Baliai, susinn-' rinių, politinių, pramoginių ž^žiai pasieks, busJjtu Įvy Tprieš Lietą^metų choras iš-! IfkloJ°;/Man npnfiH
»,i:n’ sumazeamo.
neoficialiai.
sumažėjimo, o LDI to ne- mininkas A. Mačionis, sekr.
A. šateika, ižd. adv. Stp.
kimai, posėdžiai, prieškalė- pobūvių kalendorius labai
(jaįja negalėjau anks-’gyveno krizę ir pirmojo di a el cen a' gris nepriklauso- laimės nejaučia: jos narių Briedis.
.'mai Lietuvai! Jei artės lik- skaičius auga. jos susirinkidiniai vaikų vakarėliai,! platus. Darbštusis Vladas
šiai lankomi.
; Buvo prisimintas NepriNaujųjų Metu sutikimai pra-; Selenis, LŽS
isirinxime_
buvo
klausomy1 ės minėjimas, ku
ėjo. Įvairiaspalviai žiburė- riaus ir LB v
mirusi
nare.
sociris rengiamas vasrio 18 d.
liai užgeso. Šiltuose kamba- kės pirmininkas
sąiūdžio dalyvė
l iuose nugeibę, nušiurę, da- renginių beveik tris tuzinus gio 13'_14' dienomis/ Sausio ichoras vėl gali didžiuotis, ,
Adv. S. Briedis apžvelgė
nuo jaunų dienų, mokytoja
Ii spyglių numetę, negyvos suregistravęs. Jie skelbiami 13_ją _ jaunų> talentingu i nauju renesanso laikotarpiu. I
į)0 ma”° ir mano opo' Antanina Liutkutė - Valai JAV vidaus gyvenimo Įvy
eglaitės styro gatvių pakraš- kartais per radijo valandė- chicagiškių dainininku —j
MsAuley auditorija talpi-į
0milLiestienė. Jos vyruo. dukrai ir kius. Dalyviai buvo painfor
čiuose ir laukia, kad tik grei- les ir Draugo dienraštyje. Nerijos Linkevičiūtės, Ber-ina apie 700 žmonių. Būtu!
Tuo tarnuLietuvių Fon- sūnums pareikšta užuojau- muoti. kad draugijos leidi
nio reikalai žengia pirmyn.
ludinosi dėl Povile
V'S1, kūne
° pia^yti,
v , .
. ,
mirties. Velionis 'suteikė žinių, oet jau surinkiš kurios pakilo. Praėjo ii- Didžiuosius Įvykius pasi- tų dailės ir fotografijų paro-1
mms
Kad to pagrindinis j P6vilas 5uvo veiklus drau- "a dau? medžiagos apie
giausių naktų nostalgija, stengsiu skaitytojams pri-; da< Visi trys dainininkai yraj
Nepriklausomybės
kapitalas peržengs miliono j gijos narys, ilgą laika bu>0 I.DD praeiti, kuri dabar yra
Sausis šaltas ir kietas. Be: minti tada, kai iki jų tik ke-: ne kokie autoreklamos iš-l
! ribą už poros, gal trejų me jos centro vadovybėje. j0Į tvarkoma,
minėjimas
! tų, tai daugiau negu aišku. dviem sūnums pareikšta užsausis žada grąžinti ilgesnę lėtas savaičių bebus. Sakau, troškę vaikigaliai, o konser-!
Susirinkimas buvo baigtas
;
Ir
ten
jis
nesustos.
Mes,
kui
bendromis
vaišėmis.
vatoriją baigė (du iš jų ma i Vasario Špsinlik tosios mi(Atkelta iš 2-ro puslapio)

DETROITO NAUJIENOS

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

apie
' visi trys dainuoja Chicagos ■ 18 d., tik ką minėtoje Mercy
SVEIKINAME
į Civic operoje ir kartu reiš-( kolegijos McAuley audito- Fondo augima ir vėl ruo-'
kas nanašiaineatkurtu Tai Rnimros Waiia KačinsV ' kiasi
Hetuviškoje scenoje.j rijoje, Southfield greitkelio š1'00?1 Pakalbėti atskiru;
didJin ir tortinei] vidum norrlnotfs
‘ ° meno Pai'<>doje dalyvauja; jr W. Outer Drive sankryžo- straipsniu. O dabar — gana.; Imtuvui Darbininku d-jos
nariai, š. m. sau.-io tl. susirinkę
eu
tu ti guvicium pei duotas.
įmeną studijuojančių arba je. Minėjimas prasidės 3 vai. lietuvių Fondas tikrai gero-! NewYorke, sveikinamekeleivio iedaki«>riti
Lš praeities.sklinda gandai, kad buvo dar vienas nuolaisvalaikiu ii kultyvuojan-. . Jeigu prieš rinkimus duo- se rankoše, ir Lietuvių Fon
JA( KŲ SONDA,
stabus Jogaila — tada dar jaunas aktorius (vėliau žymus
čiu nemaža vietinių detroi-: tą žodi tesės, tai iš amerikie- da rem,a VIsi. kurielietuvišrežisierius) Romualdas Juknevičius,, Jaunųjų Teatre. A.
tiečių grupė.
"
čiu valdžios"viršūnių kalbės kai galvoja.
mdvnia
sausio 15 d. sulaukusį SO melu amžiaus,
j
Linkime būti sveikam, nepalūžti, ilpai il^ai vairuoti jau
Olekos Žilinsko pastatyme. Tikriausiai jis tąip pat buvo 1 gi man būs;mą 0 skaityto- įtakingas JAV senatorius į
Alfonsas Nakas
puikus, tik Kačinsko sceninė ir gyvenimo patirtis gal gi- jufbuvusi jv„xį mjnju todė!, RobertP. Griffin. Gi pagrin-!
68sius metus einantį Keleivio savaitraštį, skirtą darbu žmonių
BROCKTON, MASS.
reikalams i*inti, geresnei, teisingesnei žmonių santvarkai įgyven
liau suprato senatvės ir karaliaus naštą. Atrodo, tie ab . kad jį laikau" labai reikšmin- diniu kalbėtoju sutiko būti
vardai liks Įrašyti mūsų teatro istorijoj, kaip žymiausieji yU. Kodėl? Todėl, kad šį Aitos pirmininkas dr. Kazys.
dinti ir ueatlaidžiai remti Lietuvos žmonių kovas dėl laisvės.
Sumokėkime
solidarumo
Jogailos. Bent iki šiai dienai.
kultūrini, arba kūrybinį, sa- Bobelis. Saviems choristams j
Būk sveikas ir drūtas, žemaiti!
Užgrūstas už grotų kalėjimo sargas Alfas Brinkąs vaitgalį organizuoja mūsų ir tautinių šokių šokėjams tą
Visu vardu —
f mokesti
šį kartą išsilaisvino iš savo pamėgtų, gal jam pačiam jau atžalos, mūsų studentai. Kuo diew^ 1 tokj pat minėjimą is-Į
Pirmininkė Er. Spūdienė
Sekretorius A. šateika
nebejaučiamų teatrinių "štampų“. Kiek seniau matėme ne visi jie jau yra gimę šiaLia^?f,
J?°S r?a? Praeitu metu gruodžio1
Brinką Įvairiuose vaidmenyse, jis pasisavindavo kažkol-i me krašte, dauguma pačia- kels Chicagos Aldutės. Kas pra(jžioje LB apylinkės va’.-.
Detroite. Prieš porą me- tos Aldutės, tai ne burnos (lyba įąsįuntįnėj0 apylinkė
labai aprėžtą "charakterį“ ir tuomi tikrai save nuskriaus- me....
.
. .. -------jai aj1cc j
ji.
tų jie susiorganizavo i veik- ^'erta aušinti. x«i
lietuviams paėmimus su
BROOKLYN, N.Y.
AUKOJO TAUTOS
davo. Mažytėje, tačiau reikalingoje sargo rolėje Brinką lų LSS Detroito skyrių. Ma- St^ens vadovaujamas an- mokėti sojjd. rumo mokesti'
stengėsi būti natūralus, tik retkarčiais grįždavo kažkoks nėme. kad jų entuziazmas gebskų balselių oktetas.
FONDUI
uir 1973 metus, net
M irė kun. N. Pakalnis
kažkada girdėtas senio
balsas,
tipingas
Brinkos
Įsivaiz, ., , ,
,
,
.
.,
gerokai išblės po II PI. J
Tarp oficialiosios ir me ’ ir adresuotus vokus su pa4o
duotas būtinumas pakeistu balsu cha.aktenzuot. vaidme- kongreso. fiet taip neatsiti- „inės programų, ilgesnės’ženklais grąžinimui pridė.
Sausio 11 d. mirė buvo1972 m. lapkričio mėn.
nj. Čionai svarbu buvo Sruogos žodis, paprasto, dieiobai- įo. Jie vis tebėra pilni ener- pertraukos metu, bus renka-' dama.
j ilgametis Apreiškimo lietu pei- Tautos Fondą Lietuvos
mingo žmogelio piįesaika saugot Svitiigaiią. Tai Ijg at- gijos, sumanymų, planų. Jų mos aukos. Tos,aukos, kaip
Iki šiol tik apie 15L tų! vių parapijos klebonas kun j laisvinimo reikalams po 25
švara Švitrigailos maištavimui, piktžodžiavimui. Jo ra- lietuviška veikla mus džiu- ir visada praeityje, bus pa- vokų su mokesčiais grąžin-;Norbertas Pakalnis. Velionis dol. aukojo: dr. Julius Gamumas, baukštumas ir naivumas buvo kaip tik Sruogom gina daug labiau, negu vv- skirtos ne kokiam kitam ta.
j buvo baigęs žemaičiu kurni- ,
T- , , ,
NY p
noras, kaip atrodo, atsverti Švitrigailos burnojimą.
i-osmmsme Vartn«
ian +;Uoin;
t
'■ '\roia,rko įonVio
i; <
---- iz--------------- mi- ( *' įnreniuis.. ....
Lenkų riteri Vavžynecą — Zarembą — vaidinęs Juo.
zas Raudonis savo išvaizda ir balsu tikrai buvo riteriškas,
,
Ciamc IIIIIICJJUIC uaijtvou- Iiiiau.'u lu.m. .-uiintnciu.
u v : i Vile. 1.0 \\ HiSeOIie. įUO., VII - „„„ ;x.
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Tik šiame pusiaukoncertin^ame pastatyme jis, panašiai
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•TlclS 1S VT I v Tl 11 <V*v7 • \ et 1 •• A • A •
kaip Balutis, daugiau kreipė dėmesį i vaidybą, negu i žo- i "Varpo“ choro koncertas , ja visi, kurie save laiko he- ir nems yra žinoma, kokius > cagoje. vėl Brooklyne. km
j tuviais ir kuriems rūpi Lie-’ didelius darbus A. L. Bend. i nuo 1934 iki 1968 metų bu-' S- Mackevičiai iŠ Jamaica,
di, bent taip iš salės atrodė. Raudonis turi daug jėgos, jei •
! tuvos ateitis.
' ruomenės centro valdvba y-į vo Apreiškimo liet. parapi- N.Y.. A. Balsys iš New Yorgalėtų padirbėti techniškai, apvaldyti judesį, apie kuri • LB Detroito apylinkė s,
ra užsimojusi atlikti ir kad jos klebonai
i ko, N.Y., Edvardas W. Baklebonas.
nereikėtų galvoti, tada ir žodis taptų tikresnis, ir mintis • valdyba pasikvietė Toronto
Lietuviu Fondas bus
...
' ranauskas iš Schenectadv,
tam yra reikalingos lėšos.
veikė
,Velionis
.
.
D aulose ; y y jr Vysk. V. Brizgys iš
Įtikinamesnė, ir tempas Įvairesnis. Tai tik maža pastaba,mišrų chorą Varpą. Varpas!
milionmis
P. J.
lietuviu organizacijose ir uz?
c'
kuri jokiu būdu nesiekia sumažinti Zarembos vaidmens, - koncertuos sekmadienį, va-:
lietuvišką veiklą Lietuvos;
BROCTON, MASS.
saldžios buvo apdovanota-i Visiems nuoširdus ačiū.
Gedimino ordinu.
; paaukoję nemažiau kaip
Nepriklausomybės
svitnganą Montrealio pastatyme — tada j
d<d- 11 Pa,ūC:da\ę. gauna
dar jauną Akstiną, nelaiku, labai anksti nukeliavusi, anot iemet ivvks Vasario 16-siosDi mane šaukė dvikovon
metam?
Eitos Informacijų
paskelbimo
minėjimas
minėjimas). Pradžia lygiai Lietuvių Fond(, istatų.
Gustaičio, mums nežinomojo Visatos Milžino paunksmėu. 3 vai.
biuleteni.
rikJausomv. ! GAVOME RIBOTĄ SKAI
Akstino Švitrigaila buvo ugningas, jokių varžtų nežinąs. Vaipo choras Detroite jau mane bare, kolei mudu su; Lje,uvos
jaunuolis, gi mūsiškis Dikinis — gerai išstudijuotas, ka- ! yra, berods, net pakartotina*' V tarybos naąu (Vytautu, b-s atstat,m0 paske,bimn ČIŲ "NIDOS“ SIENINIO
Aukos siunčiamos: LithuKu'kum)
perėtą
pavasan
55
mctu
suiakties
min4jj
.
Įėjimų pelėsių išraugintas, kiek vyresnis, daugiau netei koncertavęs oraeity. Norin
NUPLĖŠIAMO SU PASI an’an National Fund, 64-14
I
F
narm
visuoun.o
suvazia
mas
,.
engiamas
vasario25
'd.
56 b Rd.. ?Jaspeth. N.Y.
sybės kartelio pajutęs, siekiąs Lietuvos valdovo titulo, vi tieji daugiau žinių, gali jų yimo metu. neatkretpem l.F ;i va, ®
Ka2imie,.o SKAITYMAIS KALENDO 11378.
siems po šmaikštų piktžodį skiriąs, bet esmėje norįs atsi rasti LE 33-čiame tome. 179- tarybos ir valdybos „anų:
■jos pa,ėj(.
(E)
RIAUS. KAINA $3.50.
180 puslapiuose. Nors tos dėmesio, kad be pakeistų įkratyti lenkais ir unija su jais.
Algimantas Dikinis, rodės, atidavė viską, ką tik tu žinios. 1965 m. velionio Jo statų 35-tą paiagrafą ir e
SPAUDOS RĖMĖJAS
rėjo, kurdamas Švitrigailos vaidmenį. Jei kalėjime jis pa no Kardelio rašytos, kalba ventualios likvidacijos atve
rodė kunigaikštį, lyg liūtą narve, tai finaliniame monologe į ,9k a^?e. ^koro.
ju visą LF pag indinį kapi-J ą Šatkauskas iš Oakvil-i
JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS
jo priesaika buvo verta viso išlieto prakaito. Jei Jogailos tJ0S.. a^?]. Idomios\ 13 f a.1 talą atiduotų rtsikunanciai
fonn.t atnaujindama^;
monologuose dvelkė ramvbė ir lvg atsisveikinimas su šiuo ’ naUir 3S '’oPa15 Pa^inau °^n’- nepnklausomai Lietuvai. ; prenumerata. 1 metams Ke-j
"KELEIVIO“ 1 9 7 3 METU
pasauhu, tai Švitrigaila — Sruogos — Dikinio lupomis vo įsteigtas 1952 m. spalio
Labai gailą, kad šia užuo-! lei vi užprenumeravo savo j
tiesiog sukrėtė kiekvieno klausančio sąmonę, atvėrė bui- 25 dieną, daugiausia J. R. mina gerbiamajam
, . oponen-,į kaimynui Viktorui Juodžiui i
ties gėrybėm užliūliuotas akis ir pažadino tautinę sąžine Simanavičiaus iniciatyva. J’* tui nieko negalėsiu paais- ten pat gyvenančiam,
daug aštriau už visus tautos švenčių prakalbininkus.
! diriguoti iš Montrealio atvy-Į kinti. Užuominą Keleivyje! Ačiū A. Šatkauskui uz
ko Stasys Gailevičius. Perįdarau tld< kaip savos iiišies: prasmingą dovaną ir paramę
Tš teksto išvedant:
Jį redagavo Stasys Michelsonas
choro
eiles (iki 1965 m.) pakvitavimą, kid oponentas! spaudai,
"Te prabočių mane nusmeigs Perkūnas.
Kai endoriaus kaina tik $1.50
perėjo apie 200 choristų ir žinotų, jog pagrindinio ka-;
Administracija
Jei mano priesaika bus neverta!“,
"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
norėtume manyti, potekstiniai Dikinis galėjo galvoti ta koncertuose dainuodavo a-: Pį^° likimas visiems Lietu- •
pie
70.
Pirmasis
koncertas!
Bondu
sergantiems
labai
Į
pedija — visokių gražių. įaon.ių ir naudingų skaitinių šal
patį — te prabočių nusmeigs jį Perkūnas, jei savo vaid- j
įvyko 1953 m. gegužės 5 d..1 rūpi. Po Alf. Bimeikos prie
mens jis neatliks. Dikinio Perkūnas nenutrenkė, jis paro-, J’-^Ptro^ VaVnl?konPPr.' i kaistų vėl buvo telefoninių i Arizonoje iš varžytynių tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite
dė Švitrigaila ir labai žemiška, ir tikrai karališką, šiame,
20-meti baigdamas
’ susiskambinimu ir susirasi- parduotas Hitlerio paradam jį užsisakyti. Pinipjs siuskite šiuo adresu:
žmogaus dvilypume, kuris ryškiausias Švitrigailos asme-’ Rad chOras pasiektų aukš- nėjimų. Deja. nesirado nie- naudotas automobilis už $(
KELEIVIS
nv, Dikinis sugebėjo apmąstytai išspręsti vaidmenį ir la- liausią lygį, dirigentas su ko, kas būtų viešai spaudo-i 153,000. Jo savininkas ta
636 E. Broadv av
kiai, įtikinamai per rampą žiūrovui pateikti.
juo tupėjo pusantro tūkstan- Je skelbtina. A įjojantiems' mašina 1959 m. buvo pirkęs'
So. Boston, Mass. 02127
(Pabaiga kitame numery)
čio repeticijų. Apie pustre- aukotl Lietuvių Fondui, ar uz $40,000.
|
CHICAGA MILŽINO PAUNKSMĖJE

Kalendorius

.»-» • *4.

• - e -»-* * * »• • »

Nr. 4, 1973 m. sausio 23 d.

hiriapfe ketvirtas
TURKŲ SPAUDA APIE

l savo vedamajame rašė:

BRAŽINSKŲ BYLĄ

Iš okupuotos Lietuvos

Ką tik gavome

Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje
Lietuvoje 1920.1940 (rašo

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

”...Tautiniu reikalų klau
dr. VI. Bublys, J. Fledžinssimą Sovietijoje pasaulis
Turkijos žinių agentūra
Palikimas,
poeto
Fausto;
kas,
J. Glemža, J. Strazdas?
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS,
1972 m. gruo- Kiršną
, matė tik ledu kalno viršūnė- „Anatolia
_______ “ __
šiol niekur ne-j p. Rudinskas, L. Dargis, K.
; je. bet vien tik šiemet (1972 džio 30 d paskleidė Turki.
t TT-n -x- t
gen. Stasio Raštikio atsimiį m.) pasaulis patyrė —
šestokas. J. Vilkaitis, L. Gi-injm m tomas, G16 psl., kai
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
na $15.00.
JAUNYSTĖS ATSIMINI
J. Paleckis gina Stalino
vienetus, bet sutiko dideli
naitijos valsty- jg turku kalbos išversto praMAI, Vlado Požėlos, 335
Santvaras. Kaina $6.00.
terorą
pasipriešinimą. Dabartinis bėse. apie tūkstančius žydų i nešimo:
psl.,
kieti viršeliai, kaina —
Dabarties kankiniai (Lie
partijos vadas Brežnevas. emigrantų iš Sovietijos ir
$4.00.
Kritusieji už laisvę, II to
Buvęs susovietintos Lie Į neseniai nagrinėdamas 15 kietomis priemonėmis mal
„Šiandie įvykusiame teis mas, parašė Vladas Ramo tuvos vyskupų, kunigų ir ti MYKOLO
KRUPAVI
kinčiųjų kryžiaus kelias pir ČIAUS ATSIMINIMAI, 364
tuvos „prezidentas“ Justas metų ūkio planą, pabrėžė, šinimą Centrinės Azijos in mo posėdyje dalyvavo kal
mojoje ir antrojoje sovietų
Paleckis Pergalės žurnale kad ateityje vyriausybės telektualų, kuriuos Maskva tinamųjų advokatai Salib jus, 195 psl., kaina $5.00.
psl., kaina $10.00.
okupacijoje), parašė Matas
paskelbė ištrauką iš savo at sprendimai bus daromi atsi buržuaziniais nacionalistais Sari. Ilyas Guerbuerzer ir
MES VALDYSIM PA
Aidai ir šešėliai, premi Raišupis. 434 psl., kaina —
siminimų. Apie Stalino vyk- žvelgiant į tai, kas yra nau vadina.“
Arif Čavdar ir taip pat so juotas romanas, parašė Va
SAULĮ, parašė L. Dovydė
tytą terorą jis šitaip rašo:
dinga visai valstybei, o ne
vietu ambasadai atstovau cys Kavaliūnas, 234 psl., $10.00.
nas, I tomas 268 psl., II to
atskiroms respublikoms.
Ta pačia tema ne tik A- jantis advokatas kartu su
mas
248 psk Kiekvieno tomo
Amerikos Lietuvių Taryba
„Lietuvos darbo žmonės '
merikoje, bet ir plačiame dviem tos ambasados valdi kaina $5.00.
ir tarybinė valdžia nesigrie-j Tuo reikalu „Voprosy e- pasaulyje gerai žinomas ir
(30 metų Lietuvos laisvės kaina $4.00.
ninkais. Kaltinamuosius gi
Šamo ežero sekliai, skai kovoje), parašė Leonardas
WE VVILL CONQUER
bė keršyti savo politiniams; konomiki“ žurnale prašne. įtakingas dienraštis The nantis advokatas Arif Čav
tiniai
jaunimui,
parašė
gabi
TKE
WORLD bv Liudas
Šimutis, 498 psl., kaina $10.
priešams. Buvo izoliuota tik ko ir ūkio planavimo profe- Christian Science Monitor dar kreipė dėmesį i rusu del
Dovydėnas, 217 psl., kaina
jaunojik ūrėja Nijolė Jan
nedaugelis buvusių fašisti-į šorius Kistakovas. Jis primi gruodžio 29 d. savo veda
sima pristatyti teismui ke kutė. knyga labai intriguo
Gana to jungo, Kipro Bie- $5.00.
nių ir kitų reakcinių partijų, nė. jog pats Leninas skelbęs, muoju. paminėjęs neramu leivių ir įgulos narių pareiš
janti, 137 psi., kaina $4.00. linio atsiminimų III-sis to GANA TO JUNGO, Kip
vadovų, o taip pat žmonės, kad, nustatant valstybių sie mus Ukrainoje. Lietuvoje, kimus, pastebėdamas:
mas, 492 psl., kaina $5.00. ro Bielinio atsiminimai. 492
kurie buvo atsakingi už sme nas, labai svarbu atsižvelgti Centrinėje Azijoje, Gruzijo
Kovos dėl Lietuvos nepri.
psl.. kaina $5.00.
toninės vyriausybės smurto i gyventojų sudėti, tačiau je. Krime ir kt., rašo:
„Šis delsimas aiškiai da klausomybės 1918.1920 m., Jaunystės atsiminimai, paLIETUVA 3LDO, Stepo
veiksmus prieš darbininkų1 tas faktas nesąs vieninteli
romas su tikslu. Komunisti I tomas, parašė Kazys Ali-’ rašė Vladas Požėla. 335 psl.. no Kairio atsiminimai. 416
' ir svarbiausias. Prof. Kista „Paskutinį pavasarį tūks nėje santvarkoje pakanka
klasę, prieš liaudį.
šauskas, 490 psl.. kaina $15. įrišta, kaina $4.00.
osl.. kaina . ............ $2.00
kovas rašo, kad ateityje rei tančiai jaunu žmonių, rei- vienos dienos surasti liūdi- j
‘ TAU, LIETUVA, Stepo
Tr jeigu tarybų valdžia, kės peržiūrėti atskirų res- kalaudami laisvės, šaukė j ninkams ir gauti ju pareis-•
Mykolo Krupavičiaus atsi no Kairio
480 rsl., kai
matydama kylančią grėsmę publikų sienas, siekiant ge antrojo didumo mieste —; kimus. Rusai deda nepa-' Įvykiai ir žmonės, genero
........................ $2.00
iš hitlerinės Vokietijos pu resnio ūkio reikalų planavi Kauno gatvėse po to, kai: prastai dideles pastangas tė-5 lo Stasio Raštikio atsimini minimai, 364 psl., kaina — na
$10,00.
PENKTIEJI METAI, Kip
sės, ėmėsi griežtų priemonių mo
‘jaunas patriotas politiniame vo jr sūnaus ekstradikcijai“. | mų III tomas, 616 psl., kai-'
ro
Bielinio, 592 puslapiai,
prieš fašistuojančius ele
proteste susidegino“.
i na $15.00.
LIETUVIŲ LITERATŪ kaina ..................... $2 00
mentus, prieš išnaudotojų
Keičiant respublikų šieĮ Toliau advokatas primi-į
RA SVETUR, 697 psl. Joje1 DIENOJANT, Kipro Bie
klasės likučius, tai buvo ne nas, galima jas taip nustatvTas pats minimas dien-į nė. kad avantiūristai, kurie j Amžinas lietuvis, II dalis,1 raš0 A. Vaičiulaitis apie po-1 linio. 464 psi.. k:ina ...$2 00
išvengiama".
ti. kad jos senieji gyvento-. j-attis savo gruodžio 30 d.Į užgrobė Turkijos lėktuvą ū-'paraše Vytautas Alantas, i .. „ „
PASKUTINIS POSĖDIS,
minkštais« ezij<į,
Keblys upic loma*
Juozo
Audėno
atsiminimai.
Taip Justas Paleckis pa
kietais $6.50 Į
R-Šilbajoris apie novelę,
.
S. Santvaras apie dramaturn-ama ..... $4.00
teisina šimtų tūkstanęių iš
- - X - - v v ik L.
‘ I u- ! KONTRŽVALGYBA LIEtrėmimą i vergų stovyklas publikose Azijoje, pavyz vo Jungtinėms Tautoms j narni puikiausiose vilose, tuo
Šventaragis, istorinis ro- giją, V. Kulbokas apie Kriti- T(JVOJE, Jono Budrio atne tik vyrų. bet moterų, vai-į džiui, Kazachstane, kur ka siūlymą duoti nepriklauso- tarpu kai jo klientai, tėvas nianas, I tomas, parašė Vy-įką, J. Girnius meta žvilgs-sl4ninin,ai
9£>’ nsl.. kaina
kų ir seneliu, kurie nieko į zachai atsidūrė mažumoje, mybę Puerto Rico. Autorius ir sūnus, laikomi kalėjime tautas Alantas. 405 psl., kai-ini i visą ta literatūrą apla- 5950
bendra neturėjo nei su sme
siūlo nekomunistiniu kraštų jau trečius metus.
: na minkštais viršeliais $5.00,! mai jr šio kūrybos laikotar- "'SIAUBINGOS DIENOS.
Ir Lietuvos sienas galima atstovams pasiūlyti JT at-!
tonine vyriausybe, nei su jo
kietais
$6.00.
j pjQ problemas, Č. Gricevi- 1944-IS5O metu
atsiininiišvesti taip. kad lietuvių jų
kiais fašistais.
-ii
_
t!
I
Ld
atsiliepdamas,
sovieLie-;, *
,
/
j , x
čius paruošė išleistų knygų maiparašė Juozas Kapažemėje beliktų mažiau, nei statvti
,
"
•
tnepriklausomybę
,
i,,,
> tu ambasados advokatas,
tuvai,
Latvijai
ir
Estijai,
kuLietuva graži tėvynė, Va-1 sąrašą. Kaina $10.
činskas. 273 dus!, kaina $3.
Kokie tenai tie „atsakin- kitų tautybių gyventojų.
• aneki i „Tevfik
Aras
i 1pasakė,L kad
1940
m.
sovietai
_
.
nas
PER GIEDRĄ IR AUDNėra abejonės, kad toks
gi už smetoninės vyriausynėra taip lengva gauti pen- lės
R Vaivorytės eilėmis apra-i
savo,
remdamiesi
^lino;
'
^gdeJmV
vieno
Hudininko
šyta,
Jono
Tryčio
iliustraciJ
We
will
conąuer
the
world
RĄ,
Mykolo Vaitkaus atsi
planas
sutiktų
didelį
pasibės smurto veiksmus“ ken
tėjo ir mirrė Sibiro ir kitų vie- • priešinimą. Ateitis parodys, Hitlerio 1939 m. susitarimupareiškimus ir kad vra de- jos, brangi dovana vaikams, by Liudas Dovydėnas, 219 minimu (1909-1918) IV to
PSU kaina $5.00.
mas, 272 psk, kaina kietais
tovių vei&gų stovyklose.gali-i ar Maskva drįs'tokio žygio. dėl savo hegemonijos Euro- damos pastangos ju ravima 43 PSU kaina
viršeliais .................. $3.75.
poie. Autorius mano, ka^ , paskubinti
•
me sužinoti is ten kalintų B. i imtis.
To paties autoriaus tomas
; toki pasiūlvmą turėtų pada- i
Armonienės, St. Rūkienės ir
Lietuva
gavo
draugystės
VI
kietais viršeliais $3.75,
; ryti Švedija.
; Į gynėjo tvirtinimą, kad
H. Tautvaišienės paskelbtų
fMes padidinome savo tarnautojų skaičių, kad greičiau $ minkštais $2.50.
į
(E) Į kaltinamieji, esą, nekalba
atsiminimu.
ordiną
galėtume išsiųsti Jūsų siuntinius.
*
Viktoras Biržiška,
DĖL
; rusiškai pakankamai gerai.
Kad dar lengviau būtų
Kremliaus viešpačiai, mi-į KOMUNISTŲ PERŠAMA j sovietų ambasados atstovas
SKUBIAI siųskite savo SIUNTINIUS,
| MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nedarni Sovietų Sąjungos į-’
atsakė: „Kaltinamieji kal
o mes viską atliksime:
| nimai (1920-1922 m.), 312
TĖVYNĖ
surusinti
psl., kaina minkštais virše
kūrimo 50 metų sukaktį, „už ’
ba rusiškai labai gerai“.
liais '$2.50. kietais—$3.75.
ra jokia naujiena, kad didelius? Lietuv o> TSR dai - j Pastaruoju metu okupuo- ■
ATSIMINIMAI IR MIN
Gynėjui .e.A
reikalaujant,
buv.y«eju.
alauJam ouKremliaus valdovams rūpi bo žmonių nuopelnus vys- į t ■ Lietuvoje sovietai ypa.
TYS, Kazio Griniaus, I to
TSR Sa* •
rusu^ieji
kalbos
‘
E>. ,’ hngal• uzsls])y
,.-e palUUZt.mrgy. ■vo paklaustas
jaį. a). kaltina
ka). >|
kitas tautas surusinti. Tam tant ir stiprinant
Į LIETUVĄ IR USSR!
mas, 300 nsl. kaina
tikslui jie vis ieško naujų jungą, stiprinant socialisti- ■ ventoju, o ypač besimokan- ba rusiškai labai gerai. Ver- ( *
SENA PATIKIMA FIRMA
ATSIMINIMA! IR MINpriemonių, kurios geriau nių nacijų ir tautybių drau- ■ Čio jaunimo, žinojimą ir ti
TYS, dr. Kazio Griniaus,
č i tėjas atsakė, kad „kaltina- $
toliau aptarnauja nuolatos didėjanti klientu skaičių
pridengtų siekiamą tikslą.! gystę ir brolišką bendradar- kėjimą. kas vra jų tėvynė.’
II tomas. 836 psl. kaina $5.’
rusų kalbos mokėji- ■ *
su daugiau kaip 40 metų patyrimu.
nes jis prieštarauja jų skel- į biavimą. už didelį indėlį į Ištisos laikraščių skiltys pri- i mas yra labai silpnas ir kad į | Jeitradiciniai
esate vienas iš tūkstančių musų patenkintų klientu,«
LIETUVOS VYČIO PĖD
biamiems šūkiams.
I Tarybų valstybės ekonomimes
dėkojame
Jums
už
pasitikėjimą.
SAKAIS. Juozo Strolios įdo
į .
.
.
...
, Įrašytos visokiausių sampro- jje nemoka išsireikšti, kad ♦
_ ^L socialmi. politini btu ku.- tavimui, kuriais
kuriais mėginama;
mėginama! juos būtu galima tinkamai * Jeigu ne, tai prašome pasinaudoti musų patarnavimu ir mūs 1940-1945 m. atsimini
J ū s būsite dėkingi mums.
Jau Chruščiovas bandėe . turini vystymąsi — Lietu- įkalti
•? ■ į žmonių
- galvas
- šir-!
-- 1 Jsuprasti, ir kad jie turi sunmai. 176 psl. kaina $2.00.
ir
kelias tautines respublikas1 vą apdovanojo Tautų drau dis, kad lietuvio tėvynė ne: kūmų, bandydami savo minSIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI t i NEPRIKLAUSOMA LIEsujungti į didesnius ūkio gystės ordinu.
TĄ PAČIĄ DIENĄ
|j TUVA ATSTATANT, RaLietuva, bet Sovietija.
; tis išreikšti“.
Paskutinio katalogo ir vėliausiu patvarkymu reikalu $;poio Skipičio, 440 puslapiu,
Gynėjo išrašymas, kad jo
* kaina .......'............$5.
1972 m. gruodžio 12 d. į klientai būtų paleisti, buvo
NEPRIKLAUSOMA LIE
AR JAU IŠSPRĘTAS TAUTYBIŲ KLAUSIMAS? Vilniuje leidžiamas Valstie-i atmestas, o bylos svarstymai
723
WALNUT
STREET
TUVA.
R. Skipičio atsimi
čių laikraštis didelėmis rai-į atidėtas vasario 13 dienai,
PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3155
nimų Ii tomas, 476 psl., kai
Sovietų Rusijos vadai ir; me rusų emigrantų - solida- dėmis šitaip išmargintas’1
na $7.00.
jų propagandistai garsiai i ristų žurnale POSEV. lei- „Mūsų Tėvynė — TSSR“} PASAULIO LIETUVIŲ
(Tarybų
Socialistinių
Res-i
RAŠTAI
— STRAIPSNIAI.
i?
^KE:
j
YO
CENTRINĖS ISTAGOS NEW
reklamuojasi, kad 'jie esą'džiamame Frankfurte prie
KONGRESAS
ATSIMINIMAI, parašė Juo
išsprendę tautybių klausi- Maino. V. Vokietijoje. Stip publikų Sąjunga). Straips-ĮI
240 FIFTH AVENUE
zas Liūdžius, 2 R> pusla
mą, kaip gruodžio 21 dieną riai prieš komunistinę prie- nio autorius G. Kretavičius’ Jau buvo trys tokie kon
NEVV YORK, N. Y. 10001
piai. kain
...
oo.
Maskvoje Brežnevas pareis- spaudą reiškėsi ir rusai inte- rašo: „Tėvynė — tai ginta gresai, o rugpiūčio 30—rug
Tel.: (212) 725-2449
KĄ LAUMĖS LĖMĖ
kė — pilnai, galutinai ir ge- lektualai.
riniai krantai ties Palanga sėjo 3 d. Washingtone bus
(apie
Salomėją Neri). Petar i bet kuri mūsų skyrių ir atstovus:
ir nesibaigiančios Kazaksta- ketvirtas. Pasaulio Lietuvių
rai. Toje propagandoje, vNors laisvojo pasaulio po
PIIiL,\DELPHiA, Pa. 19123, 1013 N.Marshall S. \VA 5-SS7S? onėlės Orintaitės, 234 psl.,
pač 1972 m., buvo labai litikai tyli užsičiaupę prieš no lygumos, ir Bresto tvir Bendruomenės valdyba jau
BALTLV1OKE, Md. 21221, 3206 Eastern Avė. DI Z-2374; Kaina $3.00.
veiklūs ir Lietuvos propa sovietinę propagandą, ta- tovė, ir revoliucijos lopšys paruošė jo programą. Tarp
GYVENIMO VINGIAIS.
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 VV. Broadvvay AN 8-8764 J
kitko, jame bus 3 paskaitos:
gandistai. Jie ištikimai tarLeningrade,
ir
Brastos
elekt

CHICAGO,
Iii.
60622,
224z
VV
.
Chicago
Avė.
BE
5-77S8<
Ir. P. Kai valty tės-Karveliespauda nevisada Įei
CLEV ELAND, Ohio 44119. 787 E. 185th St.
486-1836’ nės, 360 psk. kaina . .$3.50.
navo mmedam, pvnkiasde-'(Ižiasi bflti akHna ni a tomis rinė. ir Uralo aukštakrosnės, Žvilgsnis į PLB ateities orDETROiT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė.
TA 5-7-560 i
simties metų Sovietų Sąjun sovietinėmis miglomis. Joje ir Maskva, ir Stalingrado? ganizavintąši ir veiklą,
DANGUS DEBESYSE,—
j'Tarptautinė
padėtis
ir
Lie

EBIZ.
aBETH, N.J., 07201, 956a Eiizabeth Avė.
354-7608 J
gos sukaktį, taip save pir daug rašoma, kad Sovietų Mamajevo piliakalnis...“
1918-1919
m. išgyvenimai,
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Canipau A. 365-6350S
įiu
\u> laisvinimas ii
ir Tautii<xuutuvos
majai komunistinei imperi Sąjungos pavergtosios tau
HARTFORD, Conn.. 11 Charter Oak Avė,
203—249-62551 parašė Juozą* Švaistas, 325
,
nės mūsų viltvs bei atramos,
jai pasivadinus.
KAN'SAS
CITY,
Kan.
66102,
18
So.
Bethany
AT 1-1757 $ psl., kaina minkštais virše'
Tai
i
labai
klaidingai
lietum
D
‘
.
i
tos visai kitaip jaučiasi, ki
, ..
PLB Konureso metu bus ir
LOS
ANGELES,
Cal.
90026,
2841
Sunset
Blvd.
.382-1568? b’ais $2.50 kietais $3.75
įusakautis svetimas te- si ikoncertas,
.
fkurio
•
taip galvoja ir gana atkak viui nūs:
programą
MIAMI.
Fla.
33138.
64-05
Biscayne
Blvd
FR 9-8712$
Juo garsiau buvo viešai į liai kovoja dėl savo būsimos vynės apibūdinimas JUO !
2VU GSNIS Į PRAEITI,
MINNEAPOL’S. Minn.55118, 2422 Central Av. NE, 788-2545$
atliks
A.
Mikulskio
vado

šaukiama apie sukaktį ir i laisvės.
siekiama išplėšti savo tėvy-Į
NEVY BRITAIN. Conn. 06052, 97 Shuttie Meadow 224-0829 K- ?vko, 476 psk, kaivaujamas Čiurlionio sambū
ruošiamasi kuo iškilmingiau
nės — Lietuvos — sąvoka,' ris
OMAHA. Nebr. 68107. 5524 So. 32nd St.
731 8577 'na
....................... $5
ir plačiau ją paminėti (tuo
PARMA,
Ohio
4
1134.
5432
State
Road
749-3033
1 ATSIMINIMAI
APIE
A erta dėmesio n tai; kad* papratinti prie naujų vardų,' Gal dar bus surengta ir
PITTSBURGH. Pa. 15222. 346 Third Avė.
GR 1-3712;
reikalu kultūrininku būriai, Lmtuva. kaip nerami res-įnaujŲ vįetų; kad fcur Retu- dailės paroda.
lUUOZA
LIŪDŽIU,
PetrdnėROCHESTER. N.Y. 14621, 683 Hudson Avė. BA 5-5923
tarp jų ir lietuvių, buvo pa pubiiKa, vis minima pirmo- vjs bebūtu nutremtas, grei-!
NEVV YORK. N.Y. 10003. 101 First Avė.
OR 4-3930 įlės Liūdžiuvienės, SS p?L,
leisti į visą pasaulį propa se vietose. Neliesdami ~~ čiau įsisąmonintų tuos pro
SAN FRANCISCO. Cal. 94122. 1236__ 9th Avė. LO 4-7981 taina ............................. $1.
SEATTLE. VVash. 98103. 1512 N. 39th St.
ME 3 1853
gandai varyti), juo kiečiau nesnių spaudos balsų, pami
Kyla
k aušimas, ar šia va
NEPRI KLAUSOMYBĖS
pagandos
šūkius.
Ir
tai
tai

SOFTI1
RTVER.
N.-T.
08882.
168
VVhitehead
Avė.
257 2113
pogrindžiuose ir atvirai pra-j nešime tik paskutiniuosius,
roma
propaganda
sovietai
SAULĖJ.
M’kolo Vaitkaus
VVORCESTER.
Mass.
01604.
82
Harrison
St.
798-3347
’
koma valstiečiams, kurie
dėjo iškilti tautinių kovų ir!
TRENTON.
N.
J.
08611.
730
Libertv
St.
L
Y
9-9163!
a t sim i n i mu (191 S-19 J 0) V
laisvės šaukliu didvyriškieji i Pernai metų gruodžio 22 per amžius buvo ir yra prisi- nesiiuosia didesniems gyYINF.I.AND.
N.-T.
08360.
Parish
Hali.
VV.
kandis
A.
691-8423!
lerkilnoįimams?
tomas. 295 psl., kietais vii>
darbai. Lietuva —didvyrių d. The Ne\v York Times rl’sę prie savo tikrosios mo- ventoju
* 1* ’
7 ’ ~
"“rsėliais
kaina S 5.75.
(EJ
žeme buvo pavadinta ilga-Į dienraštis tautiniu klausimu tinus tėvynes.
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Pasikalbčjimas rt
Maikio su Tėvu

*

KtLSIYlS, sa BOSTON

teėjo

Jėzuitas dėkingas Marksui

Keleivio

Geri žodynai

Poslapis penkias

NAUJA AŠTUNTOJI

PRADALGĖ

I

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.

' Didelę audrą Vatikane su-! Rašydamas apie VatikaAnglų - lietuvių kalbų žo
| kėlė Ispanijos jėzuito po-' no turtus, autorius sako, kad dynas, V. Baravyko, 590 psl.
! piežiaus išlaikomo Gregori-; labai mažai kas težino, kiek apie 30,000 žodžių kaina $6.
Įjaus universiteto soeiologi- ; tų turtų turima. Spėjama,
jos profesoriaus Jose Maria kad Vatikano turtas yra veri
Diez-Alegria 197 puslapiųį tas daugiau kaip vieną bili1 ietuvių-anglų kalbų žo
knyga. pavadinta "Yo Creo: oną dolerių, todėl autorius dyną*, redagavo Karsavi ,
en laEsperanza" (Aš tikiu i j mano, kad apaštalo žvejo naitė ir Šlapoberskis. apie i
vilti). Toje knygoje Karolis’Petro įpėdiniui tokie turtai 27,000 žodžių. 511 psl., kai
PATARIAMA ĮSIGYTI
Marksas vi'a vadinamas pra. į esą "nemalonūs ir nerimą ta -- $5.00.
našu. o uždraudimas kuni-i sukelią“. Ir‘.'eigų jis tuos
į
K. Barėno
gams
vesti (celibatas)—pa-į turtus sumažintų, sakysim,
prisikrovus savo bazėse po
t isą pasaulį. Davus joms ei mišėlių fabriku. Autorius) iki 50 milionų dolerių, tai, - Lietuviškai angliškas žo
Atsitiktiniai susitikimai,
—
gą. visa žmonijos civilizaci kritikuoja Vatikano turtus,; esą. tada "tikrai neišduotų dvnas, Viliaus Peteraičio, II
216 psl.. kaina minkštais virkurie esą "nemalonūs ir ne-- nei Kristaus, nei Petro“,
aida. daugiau Kaip 3O.o0i
ja pavirstų į Hirošimą.
indžiu. 586 nsl.. kaina S”/.00 i šeliais $2.50.
rimą sukelią“, nes iuos vai-'
— O kas yra Hirošimą?
— Ar tėvas jau pamiršai? do apaštalo Petro, žvejo, į-j Nagrinėdamas popiežiaus
pirmenybės ir neklaidingu
i — Niekad ir negirdėjau, pėdinis.
mo dogmą, šis jėzuitas
Maiki.
Jėzuitas prof. Diez-Aleg- mokslininkas sako, kad "ji
Girdėti girdėjai, bet į ,.ja yra
metų amžiaus. Jis išv
išvedama iš kaikuriu Nau
neatsimeni. Hirosima buv o į jjau
au ne
nuo
gj
an(
jj
en
vra
y
a
_
’
joj
ne nuo šiandien yra Va- jojo Testamento ištraukų, o
Japonijos
miestas.
tė\
kritikas. Jis kartu
sui —
ne I"
paremta aiškiais įrodv: .
J
,
į tikano
Liracinu anunac.
neinu Ml,
l i per antrąjį pasaulini kai ą j
dviem jėzuitais, minė i mais“.
^atominė bomba nuslav ė nuo į to unjVersiteto profesoriais,
■žemės paviršiaus. Dabar t6-, pai.a^ khygą, kurioje kriti-' Diez-Alegria yra už sava
kių bombų Ameiika tui i jau į kavo Vatikaną dėl jo prieši- norišką kunigų celibatą, o ne
pagaminus tiek, kad visą ci nimosi Italijos parlamente už priverstinį, koks jis yra
vilizaciją galėtų sunaikinti. ruošiamam išleisti skyrybų šiandien. "Celibatas Dievo I
Turi jų ir Sovietų Sąjunga įstatymui.
karalystėje virto pamišėlių į
O dabar jas gamina dar • *
; fabriku. Aš patariu tiems. (
Prancūzija ir Kinija. Štai,! Knyga "Aš tikiu į viltį“ Į kurie pateko i šituos spąstus, i
tėve, kodėl kitos valstybės; parašyta ispaniškai ir Ispa-' kuo greičiau patiems išsilais-[
bijosi trečiojo karo ir reika-! nijoje išleista ,bet netrukus) vinti“, rašo jėzuitų profeso-’
M AI KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
lauja, kad Vietnamo bom- ji bus išleista ir italų kalba.) rius Diez-Alegria.
bardavimas būtų tuojau nu-: j Romą kol kas pateko josi
STASYS MICHELSONAS
'rauktas.
! nedidelis skaičius, ir bu ve j
— Nu. tai aš tau pasakv- ^U°J kunigų išgi aibstyta.
j
MAIKIO IR TĖVO
__Nu. pasakyk. Maiki, ką karikatūrą, kaip tas veid siu. Maiki, kad reikėtų pro-;
,
KRAITIS
, , ,.
. . o
, v,1 .
Paprastai kunigu
parasvmainys
bažnyčioje
veidmai
estuoti pnes Sovietų Rusi- 1, tos knygos
1
‘
‘
mums atneš naujieji metai?
tikėjimo ar moją, ba ji kalčiausia.
— Aš, tėve. nesitikiu nie- niavo.
B. Klovas, Chicago, III.
i ralės klausimais duodamos
ko gero. *
i — Kodėl sakai, kad ji
— Kodėl ji kalčiausia? ' bažnyčios vyriausybei patik • aukojo $18.
— Ar nežinai? O kas pa rinti ir gauti jos leidimui—
— Ale Vietnamo vaina. veidmainiavo?
....
„
T
i
mergė
mūsų Lietuva, ar ne imprimatur, bet šita knyga! i" Mikuziute, Ęort Lee,
gal pasibaigs, ar ne?
j — Todėl, kad taikos j':
— Rodos, turėtų pasibaig- nenori; ir tik dėl jo karingi ii? Jes, Maiki/ Maskvą rei , to leidimo neturi. Nebuvo ji;‘ -J-’
’
ti, nes prieš Ameriką sukilo nusistatymo karas negalėj' kėtų sunaikinti.
; cenzūruota ir jėzuitų ordino, j p
T ”
i.
r>i i
kitos valstybės, ypač aštriai; iki šio'l pasibaigti. Kai prie.
— Tėvas kalbi, kaip tik- Jėzuitų ordino vadovybė y-į .
q * .f8’
prieš ją pasisakė Švedijos Kalėdas Nixono patarėja- vas Lietuvos "vaduotojas“ , ra susirūpinusi, kokį įspūdį1 tean^<.
\ o.Suikusv
vyriausybės vadas — taip Kissingeris buvo su šiaurė, Sunaikinti Maskvą — ir pa- ta knyga padarys Vatikane.. • °>e’ a 1 rt’' • iauzf*e. So.,
A- Heibstas,
aštriai, kad tuo tarpu net - Vietnamu jau susitaręs kar; saulis bus laimingas! Bei Vienas jėzuitu mokslininkas!
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
diplomatiniai Švedijos ir A-i baigti, tai tas veidmainys nepagalvoji, kad, naikinant pareiškė: "Tėvo Diez-Aleg-- °‘ 0 on’ asst
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
merikos santykiai nutrūko, kumštį iškėlęs, pareiškė Maskvą, vardai galėtu B-.ria knyga Vatikane sukels. g
Onta?
įžymaus advokato. Seimo nario, mi
Buvęs Washfngtone švedų'”Jeigu Amerika su šiaurė: ikti nesunaikinta ir Lietu- rli,lesni triukšmą, negu tėvas. rio,— $4.50.
’
nistro Vlado Požėlos labai
ambasadorius išvažiavo i Vietnamu susitaikys, tai a.Va
*
K
dl?
'
Kung.
(Vienuolis
Kung.
'
!
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
Stockholmą, o kito ambasal! tęsiu, karą pats vienas!“ C
Kodėl.
i šveicarų teologas, profeso-' Po $3.50: Alekas Mėsai-(
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
doriaus Wa«hingtonas pa-i dabar jis meldžiasi, kad Die
— Todėl, kad Maskvos riaująs Tiubingeno univer-Įtis. So. Boston, Mass.. A.'
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
tarė Švedijai kol kas nesiūs-1 vas duotų taiką. Argi gal nesunaikinsi bekaro. O ka-'sitete. V. Vokietijjoje. JisĮBilskis. Vancouver, B.C., A.■
ti.
; būti šlykštesnis veidmainys?
gauti Keleivio administracijoje.
— O kodėl Švedija taip!
Nu, jeigu vienaip kai vas prieš Maskva turėtų eiti neseniai išleido knygą, ku- j Kantautas, Chicago. III. , Į
BSaSSSMIiEMlMBOrSM
^li:JIHM,
pro Baltija, taigi Irioje ginčija popiežiaus ne-;
pasiši aušė?
1 j ba, o kitaip daro. tgi gal i ?irš vakaru,
per
Lietuvą.
Ar
Maskva
klaidingumo
jr
kitas
tradici:
Po
$3:
S.
Šnekutienė,
So.veidmainiauja. Ale žinai
Ją valdo socialistai, tė-. kad ne jjs vjenas taip elgia- būtų pasiekta ar ne. bet Lie.i nes bažnyčios doktrinas), Boston, Mass., E.,Klimas,
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
Wollaston, Mass., J. Citavi-.
ve, o socialistai iš principo; sp Juk *r mūSų pašlovinta tuva būtu sunaikinta. Nelik-’
Jėzuitas prof. Diez-Aleg- čius. Thunderbay, Ont., J. j
apie kurią
Kuria;1
karams yra priešingi; jie y-į prezidentas ne visada išpil tu nei Plungės, apie
TIK UŽ DEŠIMTĮ DOLERIŲ
tėvas
vis
svajoji.
Kai"
n-on«
‘
i
na
*ajoji. Kaip genelį1^3 sako
sa^° nesąs
nesas materialisti- Tamulaitis
Tamulaitis. Lynn. Mass., J.i
pac smerkia tas salis. Kurios; d0
prižada. Kai norėjb
turėtum tai su-į ° ^ar^?o mokslo išpaži- Kulbokas. Ruthven, Ont.,!
daro užpuolimus. Todėl dėl įūtj išrinktas antram termi rolas. tėvas« tm-afnm
Pasinaudokite paskutine gera proga įsigyti visas 4
Į nėjas. tačiau esąs daug Ka- Ch. Yurick, Greenville, Pa., i
Vietnamo karo švedai senia.' nuk tai žadėjo raidavei kar; prasti.
aš noriu
— Žinai. Maiki.____
___!ro^ui Marksui skolingas. Jį A. Fedronas, Nevv Hayde- knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio
jau piktinasi, ir jie su užuo- užbaigti, o kai rinkimai pra
j Marksas atvedęs į tikrąją park. N.Y., J. Štreimikis, Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
jauta priima pabėgėlius, ku- gj0, tai pradėjo dar didesn įpie tai pamislyt.
‘__Gerai, tėve, pasimat.v•! krikščionybę. jam padėjęs Dorchester. Mass.
Dienojant, 464 psl.
rie bėga iš Amerikos kariuo- kara. Nu, taj kaip tas atro
sime
kitąkart. ’
j surasti tikrąjį Jėzų Kristų ir s
menės-Vietname. Sakoma.'fjoę
Penktieji metai, 592 psl.
* i Jo mokymų reikšmę. Kata-1 Po $2: J. Starkus, So.
kad tokių pabėgėlių Švedi-.
ROCHESTER N Y
i l*kų bažnyčia, kokia ji buvo Boston. Mass.. J. Beržinskas,
Gana to junga, 492 psl.
joje jau yra apie 75.000. i — Kitur, tėve, pavyzdžiu’
į per istorijos šimtmečius, ne- Toronto, Ont.. M. Vanagas,
Vakarų
Europoje,
tokia
po
Švedai įkūrė jiems ir speci-'
Teroro ir vergijos imperija
Štai kiek savųjų netekome į daug teturi krikščionybės. Tvvinsburg, Ohio.
alią koloniją. Apie tiek pat; litika gal atrodytų prastai
Sovietų Rusija, 309 psl.
i Jis rašo, kad Markso istori-;
vyrų pabėgo iš Amerikos i’-' Bet Amerikoje yra kitaip
Pernai
iš
mūsų
tarpo
am-Į
jos
analizavimo,
klasių
ko$1-50:
B.
BudzinausPirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
į Kanadą, bet kanadiečiai. Čia, renkant valdžią, politi zmai iškeliavo 24
oi įizit,,.-io?
lietuviai VQS jr gamy]l0S priemonių kas, Waterbury, Conn., J.
kieriai
prižada
žmonėm
nelabai jais džiaugiasi, nes
Štai jie:
nuosavybės panaikinimo Dubas, Pittsburgh. Pa., L. turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa
visko,
susiriesdami
meluoja
ir jiems patiems nelengvaJuozas Gudonis. 78 m. pripažinimas nė kiek nesi-Merkelis, Toronto, Ont.. G. koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau.
o
po
rinkimų
pamiršta,
k
gauti užsiėmimo. Taigi dėl.
kun. Pranas Valukas, 54 m- kryžiuoja su tikėjimu ar su Liokaitis. Verdun, Que S. džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
to karo yra visokių bėdų. L' žadėjo. Ir niekas nereika Nancy Bardzovvichienė, 621 Evangelija.
Petrauskas, Hartford, Cn., liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
dėl to pasaulis pradėjo prieš) lauja. kad pažadai būtų pil .n., Raimondas Milleris. oz2
J. Liaukavičius, Austin, Ma- vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
Ameriką protestuoti ne j'uo-' domi. Ką gi, juk tai buvt n., Cicilija Levonienė, 68
nuoProf.
Diez-Alegria
nitoba. G. Pamataitis. Wil- seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža
kais, o ypač. kai po rinkimą.- rinkiminiai pažadai. — k- n., Margareta Paužienė, 72lmone, krikščionybė neturi lovvdale, Ont.. J. Bliūdžius. teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
mūsų prezidentas pradejr jie verti! Visi žino, kad ji r... Eleonora Veželienė. /'i pasidaiyti mai vsizmo -soči--Millbury, Mass.. V. Matu- skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
žiauriai Šiaurės Vietnamą ii nieko neverti.
m., Katryna Saverienė. 69 alizmo politiniu įrankiu, bet kaitis, Confield. Ont., J.
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
bombarduoti. Prieš rinkimu^ — Ale VI?,.
feXieta .n. Katrvna Jonaitienė. 79 ji taip pat neturi tapti ir an- Koncevičius, Lavvrence, Ms.,
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
jis skelbė, kad karas jau bai-!
tikomunizmo politiniu iran- Ch. Pushinsky, Baltimore. mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk.
n.,
Stanislovas
Davidonis,
giasi ir tuo jau būsianti pasi-! —Svietas daugiausia prc
5 m.. Petras Waspe, 51 m., kiu. kokiu ji i ii šiol buvo. Md.. A. Vaicekauskas, East
rašyta taika. Dėl tokios poli-į testuoja dėl Vietnamo bom rianciškus Malinauskas, 87 Paskutiniu metu vis daugiau i §t. Louis, Ilk. A. Venckus, las ir kt
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
tikos, tėve, pasipiktino ir! bardavimo, tėve. Dėt Viet n., Viliamas Wissmanas, 89 krikščionių prieina išvadą.1 Vancouver, B.C.. P. Urbon,
kongreso atstovai. Jie net! namo protestuoti verčia n< m.. Juozas Saverinas. 74 m.. kad jie privalo jungtis su Holyoke, Mass., M. Kirkus,[i
pagrasino nebeduoti dau-1 tik pats žmoniškumas, be Petronėlė Žemaitienė, 80 m.. tais. kurie atsicavė revoliu-!La Šalie. Que., E. Sharka j
giau pinigų tam karui. Tai-, ir tas pavojus, kuriuo ta.- Petras Koris. 58 m., Juoza- cinei socializmo kovai. Baž- Rockport. Tex., A. Dronsa.
gi atrodo, kad karas turėtų i bombardavimas gresia pa Kurmis, Juozapas Rasimas.
__ __ į nĄ’cl0S
" "aparatas“ su savo - Hamilton, Ont.
sauliui.
‘
v
iliamas
Weii'nkevičius,
77l,P
il<tu
antisociaiizmu yra ne.
jau pasibaigti.
'
— O koks čia pavojus pa J m.. Antanas Saunoris, Jonė j riksčioniska^ bet buržuate
Visiems aukotojams nuo
— Atrodo. Maiki. kad ir šauliui?
širdžiai dėkoja
.
. ..
. I Melninkienė, Elena Mastas-Įziniai antiknsėiomskas.
Pietų Vietnamo prezidentas
- Pavojus didelis, teve j Rien-_
m Razys š]ivas .
»
Keleivio administracija
Thieu nori jo pabaigos, ba
nes \ ietnamo karas, Jeigu J 80 m. Adolfas Sereika. 82;--------- =—~
mačiau gazietose jo pikčeri
Mirusiųjų šeimoms reiš
kiu gilią užuojautą.
Pagyrūnais vadinami tik

kalendorius

kaina $1.50

į

taiką.
— Mačiau

K. Zlatkus

tie, kurie nemoka girtis.

I

KELEIVIO
prenumerata-gera
dovana

iį

J

I

■

"f r*

feriapis Mt*

Nr. 4, 1973 m. sausio 23 d.

KELEIVIS, SO. BOSTON

t****************************************************

MOTERŲ SKYRIUS

SMALSUOLIS

I

(Pagal Krylovą)

— Sveiks, bičiuli, kur buvai?
— Žvėryne vaikštinėjau;
Visą pusdienį praleidau ai tenai,
Viską atidžiai išžiūrinėjau.
Atspėti negali, koks jojo įdomumas,
Kokia gausybė gyvių, o koks jų įvairumas!
Gausybę paukščių, žvėrių, žvėrelių aš ten mačiau;
Juos bežiūrinėdamas aš net gerokai pavargau.
Jie cypia, urzgia, kužda, kniaukia,
Dovanų iš lankytojų vis laukia.
Vabzdžių ir peteliškių pilni langai;
Vieni kaip deimantas blikčioja,
Kiti savo spalvom vilioja;
Yra tokių mažų, kad juos vos užmatai...
— O dramblį ar matei?
Kaip jis tau patiko?
Ko gero pamanei, kad kalnas atsirito?
— Bet argi jis ten būt galėjo?
— Na, kaip gi; daug kas jį jau apžiūrėjo
— Nors visur ten išvaikštinėjau,
Bet, deja. dramblio aš visai nepastebėjau...
vertė V. Petraitis
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jis nežino apie netoliese vaikščiojančią grėsmę. O kerštav nėgsta, išskyi us kleboną ir mane, tai jau seniai pastebėta, dalyvavo 35 asmenys. Jeigu
psl., kaina 50 centų.
ti yra už ką — vaikino veidas išvagotas baisiais randai? čur jis keliaus? Į miškų ministerijos pensininkų prieglau pajėgtume daugiau, ir daly
Su
policija
Tamsta
gali
vių
būtų
dar
daugiau.
Dir

taip jį sukandžiojo tas velnio šuo. Kadangi apie miški dą. kai]) visada tokiais atvejais. Jau apklausinėjau ir žiSocializmas ir religija, E.
bančiųjų gretos mažėja, to- žinoma, pasikalbėti. 'Ar jie
iau. kad tokios arti nėra.
sargo ir medžioklio susidūrimą niekas nežino, išėjęs i
nutars,
kad
yra
pagrindo
— -Velnio senelis gali pajusti, kad vilkas tolsta lės vis sunkiau tokius bend- kriminalinei bylai iškelti, ai Vandervelde, 24 psl., kaina
ligoninės vaikinas dingo. Garmolenai paklausti sako, ka*
10 centų.
us renginius suruošti. ŠĮ(
jis išvyko Į Flandriją, bet aš esu Įsitikinęs, kad vaikina :uo duobės...
ne,
—
niekas
negali
pasa

Kas jam pasakys? Matei, kokiame užkampyje gy- kar*a ruošimo našta krito] kyti, nežinodamas visų
tūno namuose. Tur būt, jie slapsto, kad žmonės nepama
Demokratinio socializmo
ant M. Merkevičienės ir A.’
ena.
smulkių
aplinkybių.
tytų sargo šuns sudraskyto veido.
pradai, (S Kairio Įvadas),
Goldupienės pečių.
Pats
vaikinukas
gali
palaukti
senio
kokiame
nors
64 psl., kaina 50 centų.
Aš palyginau Satyrą su lokišku seniu ir išsigandau
Albina
Lipčienė
^e***###********#*****##*''
»****•
niško
užkampyje.
Tikrai jis pasmaugtų šlubi, kaip kačiuką.
Tavo kelias į socializmą,
— Nesibaimink! Kol nepraėjo treji metai. GarmoK— Ir jūs tylite? — nustebau. — Reikia Įspėti sargą
(Leono Bliumo), 35 psl.,
kol dar nevėlu. G gal jis ką nors nujaučia, jeigu niekad? aai jo nelies, o paskui bus per vėlu.
kaina 25 centai.
— Iš jūsų burnos i Dievo ausi! — atsidusau, nors
Ar skaitytos?
j
nesiskiria su šautuvu?
•
—• Vaikinas šovė Į ji praeitą vasarą... — Jis raminan. netikėjau, kad viskas tai]) ir susiklostys, kaip jis svajo-į Antano Škėmos raštu II 1.1
Secir'.izmo teorija, (M.
POEZIJOS
PILNATIS, Fišerio), 74 psl.. kaina 25 et.
’
o.
—
O
vaikinuko
veidą
aš
dar
pagalvosiu.
čiai papurtė galvą. — Juridinis Įvykių gretinimas pasens
ta po trijų metų. Tiek pat laiko reikalauja ir vendetinia'
papročiai: mūsų miškų cerberiui liko gyventi dar dvej’’’
metai. Meras šnaimoja i savo dukters ir senojo sargo bi- *
(Ši Eduardo Cii
čiulystę ir nesupranta, kodėl mergina mieliau buvoja joj iš literatūros metr;
lūšnoje, o ne tėviškame rūme. Sekančiais metais Satyra*! galima gauti ir Keleivio administracijoje. Kaina minkš-j Radvila Perkūnas, istori-i na $10.00.
i Atskilai sudėjus, jų kaina
i-*;:i pensiją. Nors
_ kjis,
„„o..J
turėtų pasitraukti
kaip sakosi, bandys! tais viršeliais $4.50. kietais—$5.00. Išleido Nidos Knygų nė pjesė, parašė Balys SruoG Tau, sesute, Prano Lem- $5.60, bet visos kartu pardar tarnauti, bet meras jo nebepalaikys. Taigi turės jisj Klubas Londone, Anglijoje).
ga, 130 psl., kaina $4.00. J berto gyvenimas, kūryba, duodamos už $2.
M
I
n
—m.
Klausimas

G»»

t

Skaitykite
šias fcvras

12 knygų už$2

Poezijos knygos

(

•

.. .

.

I

J.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis

Balio Sruogos duktė

Vietinės žinios
Lietuviu Darbininku draugijos ir Amerikos Lietuviu

Socialdemokratų sąjungos nariui, uoliam mūšy visuo

menės veikėjui

POVILUI BRAZAIČIUI
mirus, esame giliai sujaudinti ir reiškiame mūšy nuo
širdžią užuojautą *jo sūnums su šeimomis bei giminėms.
Lietuvių Darbininkų draugijos vardu —

Pirmininkė Br. Spūdienė

Sekretorius A. šateika

Brooklyn, N.Y.

Lietuvos socialdemokratų

i

t

Pagerbė kun. A. Baltrušūna

Darbininkų draugijos buvusiai narei, mokytojai

mirus, liūdime ir reiškiame jos vyrui visuomenininkui,
pedagogui

Jonui Valaičiui

ir

s/ūnums

nuoširdžią užuojautą.

Lietuvių Darbininkų draugijos narių vardu —
Sekretorius A. šateika

Pirmininkė Br. Spūdienė

Brooklyn, N.Y.

Svei&iname mieląjį

J A C K V

TAI TIKI, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

S O N D Ą, sulaukusi

į poeto ir dramaturgo Ba* į
SO metų amžiaus, linkime gerus sveikatos ir ilgų dar
! lio Sruogos 25 metų mirties
minėjimų, kurj sausio 27 d.
bingų metų.
rengia Bostono lietuvių kul.
Marija ir Pranas Šveikauskai
tūros klubas šį šeštadienį,
sausio 27 d. Taptautinio In*
stituto patalpose, atvyksta ir
Balio Sruogos duktė Dalia
Bylaitienė, gyvenanti ChicaDIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
goję.
KALENDORIUS j
Tema:
Ji su savo drauge Birute
PARENGIMŲ
Į
"Dabartinių laiku perversmų
Bulotaite praeitų šeštadieni
, dalyvavo akt. Henriko Ka.
priežastys**
Vasario 10 d. 9 vai. ryto
činsko pagerbime Nevv Yor*
Randolpho aukšt. mokyklo-Į
(Tęsinys 3)
ke, ir iš ten jos abi atkeliau
je
Rytų
apygardos
žiemos!
ja į Bostonų.

sąjūdžio dalyvei, Lietuvių

ANTANINAI LIUTKUTE1 - VALAITIENEI

BOKIME VISUOMET JAUNI, RYŽTINGI IR KIE

dalyvaus minėjime

.

Sausio 7 d. Šv. Petro lie' tuvių parapijos klebonui
. kun. Antanui Baltrušūnui
• buvo surengiąs pokylis jo
1 kunigystės 35 m. sukakties
proga. Jame komp. Jeroni
mo Kačinsko vadovaujamas
į parapijos choras atliko mej ninę programų, o J. Valiu.
j konis pasveikino sukaktuviį ninka choro vardu.

septinta

STEPONAS KAIRYS

ALDR1CH OIL COMPANY
130 Safford Street

Wollaston, Mass. 02170
Tel. 472-2086

žaidynės (krepšinio ir tink-'
linio), o vakare So. Bostono Dievo karalystė ir jos ženklai
(Tęsinys nr. 5)
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je krepšininkų klubo šokių Įvairūs Jėzaus atsakymai į šii tuos klausimus yra parašyti dvi
vakaras.
dešimt pirmame skyriuje Luke
• • •
ir dvidešimt ketvirtame skyrių-.
Vasario 18 d. So. Bostono je Mato. 1 asakęs daug ženklų
Lietuvių Piliečių d -jos III-jo kurie liudys apie šio amžiaus
anlcitr salėje Altos renčia pabaigą. Jėzus i?.u pasakė ką
auKstosaieje
Alios i engia nors apie žydų tauta šitokiai.-,
mas Lietuvos nepriklauso- žodžiais: "Mokinkitės prilygini
mybės atstatymo paskelbi- mo iš fygos medžio. Kuomet jo
mo sukakties minėjimas. į faka. darosi minkšta ir dygsta

Apšildymo įrengimai & APTARNAVIMAI
Aliejaus kuras
Aliejaus degikliai
Krosnys ir garo katilai
Vandens šildytuvai
Elektros tinklo įrengimas
Dorchester — So. Boston — So.

* lapai, jus žinote, k'.id vasara ar! ti“; (Mato 24:32). Fygos medis
Vasario 25 d. 3 vai. po naudojamas simboliškai pranapietų New England konser- šystėje. atvaizdavimui žydų tau“““'“H
j Janina Ambraziejienė per- vatoi-ijos mažojoje salėje Iz.

Shore

* * *

I

MARIJAI JANSONIENEI,
Osterville., Cape Cod, Mass.. mirus, jos vyrui ramovėnui
dr. E d v a r dui

Jansonui

reiškiame gilią

užuojautą.

• skaitė ir įteikė gražų adresą.
’ Antanas Matjoška pasveiki• no LB apylinkės ir So. Bosj tono Lietuvių Piliečių d-jos,
’ o Antanas Skudžinskas —
i LB apygardos vardu.

Bostono Ramovėnai

Kun. A. Baltrušūnas vra
' Amerikoje gimęs ir augęs.
. bet labai gerai kalba lietu
viškai, nuoširdžiai rūpinasi
lietuvybės reikalais ir ilgus
metus yra globojęs Bostono
lituanistine mokvkla, kol ii
šiais metais galėio persikelti
i erdvesnes valdiškas patal
pas.
t

EDVARDĄ JANSONĄ,
jo mylimai žmonai

M a r i j a i mirus, nuoširdžiai

užjaučiame ir kartu liūdime.

Paulė, Ramūnas ir Irena

Kalvaičiai

|
i

ir V. Vasvliūnų koncertas.
* ¥

,
Jėzus piukeike lygos

medi.’
! kuris tą pačią dieną suvyto ir suKovo 4 d. So. Bostono džiūvo, ir kelioms dienoms pra 1
Lietuvių Piliečių d -jos II ir ėjus Jis pažvelgė i Jaruzalės
III aukštų salėse Baltijos ir
ir. tar^:. J‘‘ruzale.JeruJ
■ žale. kuri žudai pranašus ir uzŽalglllO tun^J Kaziuko mu-. muši akmenimis tuos. kurie pas
gė.
į vuve siųsti, kiek kartų aš norė# » ♦
jau surinkti, tavo vaikus, kaip
yz
11 *
q
P f
^d višta surenka savo vaikuKO\ O 11 a. bO. bostono čius po sparnais, ir tu nenorėjai.
Lietuvių Piliečių d-jos III a. Štai jūsų i.umai bus jums paliksalėje Minkų radijo rengia- tušti**. Nuo to laiko žydų tau*

An^W.r€- Yrnvfre-”"M

Atidaro proga kong-

Dažau ir Taisau

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairiu rūšių
draudimus

Namus ii lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau
viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią
medžiagą.
JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Avė.
Dorcheater, Mase.
TeL CO 5-5854

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Tei. AN 8-1761

tos lšlnmas v-vko labal greitai:

ma talentu nonietė ir

ma talentų popiete 11 M. bet nuo 1916 metų mes pamatėLlthliama of N.E.“ balius, j me, kaip fygos medyje (lzrae-

1 lyje) dygsta lapui.
Balandžio 8 d. 3 vai. po šalyje. Kurią Dievas žadėjo
pietų ŠV. Petro lietuvių pa- duoti Izraelio vaikams kaipo amrapijos bažnyčioje parapijos zin;-. nuo-;avybv» jąu t<ų>o įsteig
J
..*7.
J
1 J
tu Izraelio valstybe, ir ji ture-.
, choro religinės muzikos augti ir turėti pasisekimo. Iš-!
« koncertas.
IniiKtoji senovine Dievo tauta.
Vasyliūnų koncerto
* • »
! izraelitai, turės progą sugrižti
programa
u jn
i
1 i savo šalį. ir niekas negalės'
Geguže.. 6 dieną - tai. po jięms pakenkti, nes taip yra pu
North Junior High sakęs patsai Dievas per savo
Kaip jau buvo rašyta, Izi-j
Vv/e7dVvaw « School Salėje Brocktone ŠV. Panašą Jeremiją (23:7.8):
„__ -•
i
Anose dienose Judas liūs įsgeldorius ir dr Vytenis vašijjQna- vasarjo 25 d. 3 vai. Kazimiero parapijos choro J)ė
ir lzrae!ls gyvens su pa
popiet Nevv England kon- 75 me*U iubiliejinis koncer- .sitikėjimu... Kaip gyvas Viešį pats, kurs išvedė ir atvedė Izra
serva^o,4jos salėje rengia tas - banketas.
*
•
•
j
eiio namų ainiją is šiaurės šalies’
koncertą Jo programoje vir iš visų kraštų, i kuriuos aš Į
Gegužės
5
d.
So.
Bostono
1
buvau juos išmetęs, kad jie gyra Mozarto. Ceasario Fran
• *

. .
_
11-*
'
Mok. Skėrys, au e oj .
.
Vasario 16 gimnazija
Jau dvidešimt pnmi
dėkoja
;ai, kai Bostone gyvuoja
Vasario 16 gimnazijai remti
Švenčių proga Vasario 16 būrelis nr. 120. Per tą laiką
gimnazijos direktorius V. būrelio nariai ir kiti gerada
Lietuviu Piliečiu d-ios III a.' ventų savo žemėje“,
Natkevičius atsiuntė būrelio riai gimnazijai išlaikyti su ko, WaPerio Pistono ir Ba salėje Pabaltiečių draugijos šventasis Raštas aiškiai paro
nr. 120 nariams gražų svei aukojo 7,156.45 dol. Aukos lio Dvariono kūriniai.
-akaras.
do, kad Izraelio atmetimas turė
kinimą ir padėką už nuolat1, r toliau priimamos Keleivio (
jo būti tik laikinas, “kolei Įeis
Neolituanų šventė
(i bažnyčios narių tarpą) pilna.ni tos gimnazijos rėmimą idministracijoje.
pagonių skaičius". Tam Įvykus:
Gi II-sios klasės mokiniai
"Bus išgelbėtas visas Izraelis“
,
j*. • Bostono L.S.T. Korp! Neo
atsiuntė tokį sveikininyo ir
Rašydamas toliau ir aiškindaTESTAMENTAI
Būreliui nuo pat pra žios
ma]onjaj kviečia
1
mas jų atmetimo priežastį. Apadėkos laišką:
vadovauja teisinm as Juo-, vjsus j korporacijos šventę ir fsigykite teisininko P. Šulo paštalas
Povilas sako: “žiūrint
Į evngelijos jis, tiesa, vra nepriezas Vembre.
i
metų sukakties minėji„Šventų Kalėdų proga lin
leidinį „Kaip su- • teliai dėl jūsų; išrinkimu gi jie
! mą, kuris įvyks vasario 3 d. parengtą
.
.
| yra mylimiausi dėl tėvų (patri-i
kime Tamstai ir visiems
Gauna algą ir dar už
•
šeštadienį,
ALT
S-gos
nadaromi
testamentai
.
Tai
laį arthu ir pranašu)“. —Rom. 11
gimnazijos rėmėjams bei
patarimus
! muose, 484 E. 4th Št., So. ’oai naudinga informacijų ‘ 24-28.
geradariams daug dvasink
! Bostone.
Dėlei nusikaltimų ir nepaklus
džiaugsmo ir kad gyvybės
Boston Herald American
7:30 vai. vak. bus filiste- knygelė norintiems sudai-y-i numo Dievas buvo pasakęs į IzDievo palaima apsaugot1.;
vaikus: "Aš jus išmesiu
škėlė viešumon dai- vieną rių sueiga, o 8 vai. — iškil- i testamentą. Ten yra ir tęs- J! raelio
iš šitos šalies, kurios nežinote
jus bei jūsiškius ir teiktu ?aktą, kuris rodo, kaip Mass., minga sueiga.
dvasinių jėgų ir kūno stip valstijos administracija be Pagrindinis kalbėtojas bus. tamentų pavyzdžių. Jos kai jūs ir jūsų tėvai; jūs tarnausite
tenai dieną ir r.uktį svetimiems
rumo jūsų kilniems darbams atodairos švaisto mokesčių bus dr. Jonas- Balys iš Wa-' na — $3.00.
dievams, kurie neduos jums at
ateinantiems naujiems 1973 mokėtojų sudėtas lėšas.
ilsio?4 Bet tam nubaudimo, laikui
J shingtono. Paskaitos tema
praėjus,
Dievo pranašas skelbia
metams.
„Mūsų tautos kūrvbinguanai tautai paguodos žodžius,
Laikraštis pasKelbė. kad mag“/
sakydamas: ''Todėl štai ateina„Turėkite ir toliau tos ne
aukšti pareigūnai, gaunan-i p0 paskaitos — vaišės LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI dienų, sako Viešpats, ir nebebus!
išsemiamos energijos ir pa tieji po kelioliką ar net ke- (blynai),
daugiau sakoma: Kaip gyvas’
Turime Lietuvos žemėla Viešpats, kurs išvedė Izraelio
sišventimo dirbti mūsų gim lias dešimtis tūkstančių do-j įėjimas: $5 porai, $3 vie
pių — už 50 centų, už $2.50 vaikus iš Egipto žemės, bet:
nazijos gerovei ir jos išlai lelių algos, dar gauna tūks- nam, 52 studentams,
Kaip gyvas Viešpats, kurs išvekymui. Mes iš savo pusės tančius už 'patarimus“. To
dė
Izraelio vaikus iš šiaurės Ša
sulankstomas)
lies ir iš visų kraštų, i kuriuos
pasistengsime būti geri mo kių asmenų jis suskaičiavo
Ir čia didelė netvarka
aš juos išmečiau ; nes aš sugrą
kiniai ir išlikti lietuviais iš net 2,400. Jiems peniai už
į žinsiu juos atgal Į žemę. kurią
eivijoje.
esu davęs j u tėvams“. — Jer.
„patarimus“ sumokėta 150
Paprastai suimtąjį iki RADIJO PROGRAMA
16:11-15. '
. teismo paleidžia už teisėjo
„Nuoširdžiai
dėkojame milionų dolerių.
Taigi, Dievo žodžio tyrinėto
Ar bereikia didesnės ne- paskirtą užstatą. Užstatą Seniausia Lietuvių Radijo
jums visiems už aukas, nes
jams žydų grįžimas į Palestina
Programa
Naujoj
Anglijoj
suimtasis įneša iš savo lėšų.
tikras pranašavimų išsipil
be jūsų pasišventimo mūsų tvarkos? !
d stoties WLYN, 1360 ki- yra
į
arba
jo
artimieji,
arba
‘
j
is
dymas
ir vienas iš aiškių Dievo
gimnazija negalėtų išsilai
Moakley įstaiga Bostone gauna draudimo ar kitos tuo lociklų ir iš stoties FM, Karalystės artumo ženklų. Ku
kyti.. Su geriausiais tad pa
yra blaivūs ir budi, kain
reikalu besidominčios bend- 101.7 mc.. veikia sekmadie- rie
Viešpats
pataria, tie tėmvja ir
siryžimais ir nauja viltimi
liais nuo 1 iki 1:30 vai. die domisi žydų
Kongr. John Moakley šes- rovės garantiją.
sugrįžimu i jų tė
į naujuosius 1973 metus!
tadienį 472 W. Broadway,J
Dabar paaiškėjo, kad tą. Perduodama: Vėliausių vams pažadėtąją žemę.
Su nuoširdžiausiais svei So. Bostone, atidarė savo ’- vien Bostone esą nesumokė- pasaulinių žinių santrauka
kinimais lieka jūsų antros
Kas domitės Tiesa, mes pri
staigą, kurioje darbo dieno- tų tokių garantijų net $1.7 j r komentarai, muzika, dat siusimi
veltui spaudos. Kreipki
klasės
mokiniai-ės:
J 108
Magdutės pasaka.
fnarašart
i miss. galės kreiptis visi, kurie' miliono už tuos, kurie pasi
pasi-!
tės šiuo adresu :
knlrin nnrc ’iicmc riirv! '
_____ Rivnin raTlralais Icrefnt
t- t
‘
.. lglt.a y11
turi"i kokių
nors jiems rūpi- slėpė nuo teismo
O visoje
Biznio reikalais kreiptis f
da

'

m2s. ra?stijoje'<tokiij^!SiLBa'tic Ploriit* giliu ir

suma šie

Robertas Šneideris, Brigita1 resm,ano Pasveikinti buvo k,iLP*'.S4 pitonus.
way.
Sadauskaitė, Anja Grigalių atv-vk« FuIiksas Zaleckas ir
Relk a manyti, kad tau na. AN S-MS9. Ten gailu*
naitė, Laima Valiūnaitė AIeksandras Čaplikas,
.vra »' kltose valstijose,
mae lr Kelelrie.
. .

1

Lithuanian Bible Studente.

212 E. 3rd Street.
Spring Valley. III. 613fi2.

(Skelbimas)

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja saaiiytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir at'-irai pasisako
apie visus mūsų visuomeninius bei kt:!lūtir.iii- klausimus.
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema.
’ NF°RIKLAUSOMA LIETUVA“ v ra d i na mišk s.-, mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir Girna už
nepriklausomą Lietuva.
Metini prenumerata JAV-se

SS.00

Adresas:
7722 George Street. I<aSalle-Montrea!. 690. Quebec. CAN ADA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU

SLA

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

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS

dolerių

nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė

organizacija

—

duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra

pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
patarnavimus saviterp’nės paga!t»s pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių

kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias

apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En_
dowwent Iasurance, kad jaunuolis gautų pinigus

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

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

ŠIA—AKCIDENTALf

APDĘAUDA naudinga visokio

amžiaus asmenims,

rekomenduojama

klubų ir draugijų nariams. Už

lietuviškų

$1.000.00 akcidenta-

Iės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės
* kuopų veikėjus,

ir

jie plačiau paaiškins apie

Susivienijimo darbus.

Gausite

spausdintas

informacijas,

jeigu

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

1

I

Nr.

KELEIVIS, §0. BOSTON

4, 1973 m. sausio 23 d.

Puslapis aštuntas

advokatė, sesuo Skirma —'■
istorikė,
o brolis Algis, Viet
T ,7O
-u D
i
svarbiam projektui
namo karo dalyvis, pasiekęs
LVS-gos Ramove* Bos
tono skyriaus narių visuoti-“ The Boston Globė sausio kapitono laipsnį, yra baigęs
nis metinis susirinkimas į- 10 d. rašo, kad Nevv Eng Harvardo uuiv. humanitari
vyks sausio 28 d. 3 vai. po land Economic Project pir- nį skyrių ir dabar ten studipietų LT Sąjungos namuose.
t
Bostono Lietuviu Bendruomenės Kultūors Klubo susirinkimas 484 East 4th St.. So. Boston.) mininku išrinktas 25 m. am- juoja teisę. Jis neseniai iš- '
.
į žiaus Kęstutis Makaitis.
ei- rinktas So. Bostono Lietu į
įvyks 1973 m. sausio 27 d. 7 :30 vai. vak. Tarptautinio Institut> Mass.
nas atsakingas pareigas vių Piliečių d-jos iždininku Į
patalpose 287 Commonwelth Avė., Bostone.
I •
,
, .
’
.
; Darbotvarkėje: 1) Praei- Shavvmut banke.
Programo j—poeto ir dramaturgo Balio Sruogos;^ metų apyskaita, 2) NauKęstučiui Makaičiui lin
25 metu mirties minėjimas:
Į jos valdybos ir kontrolės koKęstučio sesuo Nijolė yra kime gero pasisekimo.
Rašytojo Antano Gustaičio žodis; ”Su žemiškuoju Baliu j misijos rinkimai ir 3) Eina
—X.
Sruoga žemėje“.
. mieji t eikala*.
na
Visi nariai prašomi daly-i
SOI Til BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE
Aktorius Henrikas Kačinskas pateikia ištraukas iš Balio1
vauti ir susimokėti nario!
Sruogos kūrybos.
penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia
mokesti, kas dar nesumokė-j
Visi maloniai kviečiami gausiai atsilankyti ir ši didįjį kūrėją j jo.
Po susirinkimo — bendra ■fr
prisiminti.
k
kavutė.
rH
Ramovėnų susirinkimas

j

K. Makaitis vadovaus

Vietines žinios

IEŠKOME

NAMŲ

MCSŲ "GOLDEN PLATTER“
DALIŲ TARNYBOS PLANAS DABAR SIŪLOMAS

VELTUI
PILNAS PATARNAVIMAS

PER IŠTISUS METUS VISIEMS KVALIFIKUOTIEMS
NAMŲ SAVININKAM

over;
$60C \
X vorth of J
v'ROTECTIfiNJ

Tik dėl malonumo jums patar
nauti, kaip naujiems alyvos šil
dymo klientams, mes duosime
jums veltui visokeriopą patarna
vimą, įskaitant ir mūsų garsiąją
"Golden Flatter“ apsaugą.

V GOIDEN
X
PLATTER
parti &> Serw»te

Įskaitant ir kasmetinį alyvos
degiklio (burner) remontą.

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

Bostono LB Kultūros Klubo Valdyba

. .

Į

*

Sausio 1 d. Hanovery mi
rė Izabelė Molienė-KaspeNevv Yorke
mokesčius
I
raitė, palikusi liūdinčius vyRaginu SL \ 328 kuopos! rą Motiejų, dukterį Grace,
Rašytojas Stasys Santvaras vasario 3 d. New Yorke narius nesivėlinti sumokėti! dvi seseris ir tris brolius. PaDarbininko šventėje skaitys mokesčius, nes neužsimokė- laidota Hanoverio kapinėse,
paskaita apie praėjusiu me-1 . .
,
, .
,. ! »
i- • • i
j u
tu lietuviu literatūrą.'
i 'g1™/ nck»“ l)UH(lamas.,'‘- Buv*s P°be-»»k». <**>>«
"
videpnas. Pinigus prašau miesto tarybos pirmininkas
Advokatas Patrick Mcmaica Plain, Mass. 02130. ; Donough, anksčiau buvęs
Paragink savo pažįstamus
policininkas, dabar išrink1
J. Tumavičienė,
išsirašyti Keleivį. Jo kaina.
i tas Bostono miesto tarybos
metams $7.00.
fin. sekretorė
pirmininku.
S. Santvaro paskaita

(

Į

i

Elood Sųuare
Hardicare Co.

WORCESTER, MASS.

Šiltas vanduo
PIETŪS

FORTŪNA FUEL C0.

(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.)
Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti 1

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery. kuri siunčia
Siuntinius tiesiog ii vVoicesterio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ū
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės
gamybos medžiagų ir kitų
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
labai žemomis kanomis.

4!) Church Street
E. Milton, Mass.

62b EAST BKOADHA’l
SOliU BOSTON, MASS.
lELErONAS AN 8-41
Sacjaiiiin .viocre

Atlieku visus pataikymo, ra man
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir
biznio pastatų, parai Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki B va
landų varam.

Popseroi* Sienoms

Stiklai Langams
Vlaoki*
reik mennarna*
Reikmenys plumberiama

/iširta*

Telefonas: 698-8675

; • O'!"* t'« J »8t» —
Telefonas: AN 8-2805

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ^

ATLAS

E. KARDELIENĖS DAINŲ

br. Jas. J. Donovan
br. J. Pašakarnio
' r
JF e DI NI s

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Valanda

G
E. Rodd į ::

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

;
OPTOMETRISTAS
į Valandos:
, n 11'-- 9 vai rvto iki 5 vai. vak Į
j Trečiadieniais nepriimama (
447 BR0ADWAY
South Boston, Mass

Lietuvių Radijo

i::

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC

<.

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

::

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus
kraštus
Pristatymas greitas ir
garantuotas
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių
certifikatus,
automobilius,
šaldytuvus ir pan.

Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vai. ryto iki 5 vad* vak.
o šeštadieniais
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p.
Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.

389 W. Broadway
So. Boston, Mass. 02127
Tel. 268-0068

r*******»***#«*»**«,*«*<************************<**********-

South Boston Savings Bank

The Apothecary

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

LlETUVl&KA TlKHA VAISTINE

ĮSTAIGA

460 VVest Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra

Skambinkite 268-2500

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuviškų raistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

i

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

982 a W. Broadaay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 raL ryto iki 8 vaL

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORPAND
TRAVEL INFORMATION

Street,

Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius
173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209
1. ar nuoiaiiniam apsigyvenimui.
.:
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- j
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski
Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

I

PARCELS CO.

82 Harrison

Laisves Varpas

I

4

470 ADAMS ST., QUINCY
(Tuoj už Hollovv)
40 metų patirtis vis geriau jums patarnauti

Keleivio administracijoje
!> Real Estate & Insurance ;■ galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
1 321 Country Club Rd.
!ĮNewton Ct.itre, Mass. 02159 ; lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.
TeL 332-2645
4
Paštu nesiunčiame.

Carpenter & Builder

Savininkas >. J. ALEKNA

Tel. SW 8 2868

B

Alyvos degikliai

A. J. NAMAKSV

Peter Maksvytis

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

ir

PLOKŠTELĖ

144 Milbury St.

4 3 6-1 2 0 4

alyva

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

SHORE
ARBA

Climatie

šeštadieniais ir sekmadieniais

EXPRESS CORP.

Vedėja B. Sviklieni

S O.

t

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

COSMOS PARCELS

773-4949

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETI VIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

Mirė I. Molienė

;
Nesivelinkite sumokėti

'

Valdyba
. _

SAVININKŲ

1>

::

740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Mass. 02122

išskyrus šventadienius Ir sekm.

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

Skambinkite 825-9090

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

JLs atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. rvto iki 12 vai. dienos.

M & T OIL CG., Ine.
641 E Broadway

So. Boston, Mass. 02127

t

•'iSli*

□
□
□
□

Globė ParcelJService,Įlnc. i

už nemaresnius kaip $1,00(1 dvieju
metų įspėjimo indėlius moka
(Iš tikrųjų (os rūšies indėliai duoda
6.27% pelno)

Krosnies'aptarnavimas
i
Automatinis Įpilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

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

Trans-Atlantic T rading Co

už visus kitus indelius moka

(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos:

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

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

268-46S2 i

9__ 5

šeštadieniais
8—12
s
393 VVest Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

Bankas veikia 109-tuosius melus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.

Skambi n k ite

Kasdien

k

%

virš $271,000.000

W
1 3

-

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis T

********** *********** **********>#»#*«***#**#>##<##*##»###*####^^WI:

