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M. Vaitkus yra kūręs ne, 
■ik lyrika, bet rašęs beletris-t 
tikos dalvkus. dramas, saty
ras ir atsiminimus. Jo litera-
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Mirė seniausias poetas 
kan. Mykolas Vaitkus
Buvo artimas Maironio bičiulis, spaudos darbuotojas, 

visuomenininkas, menininkų draugas, grožio garbintojas, j 

plataus išsilavinimo žmogus. j

Piaeitą sekmadieni, ge
gužės 20 d., 6:20 vai. ryto 
Providence, R.I., ligoninėje 
mirė pats seniausias lietuvių
rašvtojas— poetas kan. My- tūrinis palikimas yra labai 
kolas Vaitkus, sunkiai sirgęs! gausus. Iš jo poezijos rinki- 
apie porą savaičių. J niu. išleistų nuo 1911 m. iki

, . . .. šiol. paminėtini: Margumy-Tai buvo dar vienintelis, nai Sviesfls kris]ai Li 
iki šiol musų tarpe ishkęs neUs Nušvitusi dulkg Vie 
artimas Maironio bičiulis,
nors už ii buvęs ir jaunesnis, 
kuris galėjo ir žodžiu, ir raš
tu daug ką papasakoti apie 
š’ mūsų tautinio atgimimo 
dainių.

natvė. Aukso ruduo. Nuoša
liu taku, Alfa ir Omega. 
Šerkšno sidabras ir kt. Pri
simintinos jo poemos Laimė.

. Genijus ir meilė, dramos — 
• Žvaigždės duktė, Žaibas ir

Kan. M. Vaitkus buvo gi-' mergaitė ir kt.
męs 1883 m. spalio 27 d. M Vaftkug d ,.aš 
Gargždų miestely. Kretm-.a vsaku aDvbl.aiž' vertes 
gos apskrity Taię buvo su- kaIbu eilėrašžių
laukęs jau beveik 90 metų h. openJ ,ibretų

Be to, paskutiniuoju me-j 
tu jis yra parašęs net aštuo- į 
nis tomus vertingų atsimini- • 
mų iš nepriklausomos Lietu-1 
vos ir ankstesnių laikų. Į

amžiaus
Baigęs Liepojos gimnazi

ją ir Kauno kunigų semina
riją, 1906-1908 m. jis studi
javo Petrapilio dvasinėje a- 
kademijoje, 1908-1909 m. j 
Jnnsbrucko univei'sitete te-’ Kadangi per savo ilgą am-Į
ologijos ir kt. mokslus. Pi- I žiu jis via vis aktyviai daly-! 
mojo pasaulinio karo metu va vęs kultūriniame gyveni-Į 
mokytojavo Smolenske, rū- ■ me, jo atsiminimuose mirgė- ’ 
pinosi karo pabėgėlių reika-i te mirga ilgu dešimtmečiu’ 
lais. o 1918 m. grįžęs į Lie- Į Lietuvos įvykiai, jo pažinti j 
tuva, įsijungė į spaudos dar- įvairiu sroviu ir profesijų) 
bą ir daugiausia redagavo 
Šv. Kazimiero d-jos leidi
nius. 1944 m. nuo grįžtan- net įdomesnius, negu jie ka- 
čios rusų bolševikų okupaci- Į daise mums atrodė, 
jos pasitraukė į Vokietiją, 
o 1951 m. atvyko į JAV-bes.
Pastaruoju metu 
buvo Peace Dale

žmonės, kuriuos jis mums) 
atkūrė spalvingus ir gyvus. į

Savo atsiminimuose My-: 
kolas Vaitkus net savo bu-Į 

velionis | VUsių priešų niekur ne juodi-! 
Retreat na, visus vienaip ar kitaip; 

House, R.I., kapelionu. , bando pateisinti, atleidžia?
Kan. Mykolas Vaitkus, 

būdamas išsamaus išsilavi
nimo, plačiu pažiūrų ir ku
pinas kultūriniu interesų 
žmogus, buvo ne tik nepri
klausomoje Lietuvoje iški-

jam padarytas skiaudas ir, 
pats pasilieka kuklus praė-‘ 
jusio didelio gyvenimo ste-! 
bėtojas.

Velionis buvo aukštos: 
_ dvasinės kultūros žmogus iri 

lūs asmuo, bet turėjo daug) menininkas ir toks pasiliko!
ryšių su Vakarų Europos, o
vėliau ir su JAV intelektua
lais bei mokslo ir meno ins- tiems, 
tituci jomis. Jis buvo Lietu-

ligi pat mirties. Tebūnie jis 
šviesus pavyzdys visiems ki-!

• •
vių Katai. mokslo akademi
jos narys, už nuopelnus ap
dovanotas Šauliu žvaigždės 
ordinu, buvo American In
ternational Academv’s am-’
žinasis narys. Starand Cross Geny>.
of Academic Honor laurea
tas. The American Acade- ”metU ŽmogUS*

Primadienį vakare 
paskutinysis velionio 
sveikinimas, o palaidotas 
trečiadienį, gegužės 23 d

buvo j 
atsi- j

i

my of Political and Sočiai 
Science narvs. Maltos ordi
no kavalierius, Lietuvių Ra-

Amerikos tautų respubli
konų tarybos konvencija dr.

šytoju d-jos garbės narys ir1 Joną Genį išrinko šių metų į

dar kitu įvertinimo ženklų 
nusipelnęs.

, pazvmejima Betgi mums — Mykolas 
Vaitkus svarbiausia buvo 
vienas lietuvių poezijos este
tinės Krypties pradininkų, 
kūrėjų, kuriems terūpėjo
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Bie murflerous happenings aftoacd 

theCiftterVigitaniauring

Mamas vineyard.

DyAlgisRuksenas
Ką tik išleistos Algio Rukšėno knygos ’’I)ay of Shame“ aplankas. 
Tą Simo Kudirkos tragediją istoriko tikslumu atkuriančią anglu 
kaiba knygą skaity tojams primename antrajame laikraščio pus
lapyje. Jos dar neturime parduoti, bet. kai tik gausime, tuojau 
paskelbsime. Knygos kaina SS.

JAV pakrančių apsaugos laivas Vigilant, i kuri iš sosietu žveju 
laivo 1970 m. lapkričio 23 d. buvo pabėgęs Simas Kudirka ir čio

nykščiu biurokratu buvo begėdiškai išduotas komunistams.

Prez. R. Nixonas 
nemano pasitraukti

iškiliausiu žmogumi ir jam- Vis daugiau įtakingų a- 
įteikė Eisenhovverio garbės, menų keliant prezidento at- ^7,' 
nažvmėrima. Į sistatydinimo klausimą. Bal-; *’

tųjų rūmų spaudos sekreto- „ . .
Pažymėjimas Įteiktas ba-in-us 7ie^r naskplbii kad / rof. lt)X paskirtas

prokuroru

. ti, kaip tai tvirtina nuteista-i profesorių Archibaldą Coxą.
; sis Cord. ! Sakoma, kad tai esąs sava-

r . i i ii • i lankus žmogus, lengvai ne-1 korespondento klausi-1 ., i 5 i i ,• n
mą. ar Ziegleris kalba pre- Paduodantis kito ,takai. O
zidento vardu, šis atsakė - •‘I?au,lim?J1S gah PaJustl ,s 

Į visų i>usių.
Bet dar reikia pastebėti.

liuje. kuriame dalyvavo apie, 
400 asmenų, jų tarpe kon-’

Brežnevas sėkmingai 
dumia akis vokiečiams
Pasirašė labai naudingą sovietams ūkinę sutarti, ne-

■ davęs jokių politinių ar karinių nuolaidų. Vakariečiai 

į gaivina pražūtingą Miuncheno taikos dvasią.

Paskutinių dienų didžioji Aišku, Brežnevas nebuvo 
tarptautinės politikos aktu-, visų vokiečių sutiktas su 
alijO yra Sovietų Sąjungos vienodu entuziazmu. Val- 

i komunistų partijos vado L. džia jam spaudė ranką la- 
: Brežnevo lankymasis Vaka- bai korektiškai, stambūs 
! rų Vokietijoje. Viena, tai y- i pramonininkai ir biznieriai 
Į ra pirmas aukščiausio ir ga-; su didelių pelnų lūkesčiu,
■ lingiausio sovietų pareigūno) maskvinės srovės komunis-
i vizitas šiame V. Europos! tai su entuziazmu, o Mao 
Į krašte, o antra. — šis apsi- Į Tse-tungo išpažinėjai ir di- 
i lankymas nėra vien mauda-' dėlė masė opozicinių vokie- 
j gurno mostas, bet turįs toli j čių savo nuomonę ir jaus- 
’ siekiančių politinių ir eko- į mus reiškė piktomis protes- 
Į nominių tikslų. ; to demonstracijomis. Tad

t ne be reikalo Petersburgo 
viešbutį Bonnoje saugojo 
net 1,206 policininkų, o šio1 Watergate dumble 

\dar daugiau skęsta

Senato komisijai tyrinė- 
. jant Watergate bylą, at- 
! siranda vis daugiau aukštų

svečio judėjimo kelius —ka
riuomenė ir šarvuočiai.

Nois krašte nuotaikos bu
vo ir skirtingos, bet Brežne
vas savo tikslo pasiekė: šia 
proga buvo pasirašvta So
vietu Sąjungos ir V. Vokie-

I pareigūnų, prie jos prikišu- tijo5 10 metŠ ekonominio ir 
i siu ir savo dvjlekj. Jau uz- kitokjo bendradarbiavimo 

sutartis. Tai biznis, panašus 
į tą. kuri sovietai yra sutarę 
su JAV. Sutartis išjudina bi-

! kabintas ir buvęs gen. pro
kuroras Mitchell. Daug šni
pinėjimo įvykių nupasakojo 
dabar apklausinėtas nuteis- 

• tasis Cord. Jo pasaka veda 
I siūlą ir į prezidento kabine- 
i tą. Kiti taip pat stengiasi su- 
į versti kaltę bendradarbiam. 
Į o aukščiausieji buvę parei- 
1 gūnai taip pat ją kreipia i 
j prezidento pur\
! Paskutiniuoiu metu net 
; CTA žvalirvhos atstovas ė- 
I mė aiškinti, kad preziden- 
J tas ta įvyki žinojęs ir net 
bandęs atitinkamai paveik
ei o’ ^anus.

Ž’nnma. viskas išaiškės 
‘rt- npą d-»bar dalis

vienaip ar 
a. sav? teisin-

lionu vertės abipusį biznį. 
Vokiečiai statys sovietams 
plieno ir kitos pramonės į- 
mones, didins Sovietfj'on sa
vo gaminiu eksportą, o so
vietai atsi Įvirinsią žaliava 
ar savo "gaminiais“. dėl ku
riu vertes jau dabar vokie- 

į čiai reiškia skeptišką nuo
mone. Be to. sovietams bus 
suteikti ilgalaikiai kreditai.

Brežnevo planas— gran
diozinis. Jis būtu linkės to
kį ”bendiadaibiarimą“ su- 

50 metu30 artarti nors ii 
laikotarpiui, bet 
tokios ’ga rantuotos 
ties“ truputi pabūgo.

Kaip ir galima buvo lauk
ti, sovietų spauda ši ūkini 

j susitarimą stengiasi pavaiz- 
! duoti kaip labai naudingą 
V. Vokieti iai ir primena, 
kad V. Vokietija turėtų duo
ti daugiau laisvės savo ko- 

Lietuvos veiksniu konferen-i mun,s^arns- kurie dabar esą

vokiečiai

'■’ami.
melu-' atei-

Lietuvos laisvinimo 
darbo konferencija

Rugpiūčio 18-19 dienomis 
New Yorke Vlikas šaukia

antros rūšies“ piliečiai... 
Vakaru spauda i šia so

vietu vado sėkminga žvejy
bą bando pažvelgti su di
desniu atsargumu. Keliamas 
klausimas, kodėl stiprinant 
sovietus ekonominiai, nerei
kalaujama. kad jie apribotų 
savo ginklavimąsi, kad ati
trauktu kariuomenę iš Če
koslovakijos. kad nedidintų 
savo laivyno Viduržemio 
jūroie ir Indijos bei kituose, 
vandenvnuose. kad nekon
centruoti milioniniu armijų 
prie Kinijos sienos ir t.t.

Kadangi Sovietų Sainnga 
lieka ir toliau imperialistinė 
valstvbė, tai vakariečiai be
sąlyginės taikos vardan ią 
stiprindami, tegaivina tik 
Hitlerio laikų Miuncheno 

; dvasia, kui i vieną dieną ga-

ciją, pavadintą Lietuvos 
j laisvinimo darbo konferen
cija, kurios tikslai projekte 
šitaip nusakyti: apžvelgti 
politinę padėtį, išryškinti bei 
papildyti darbo uždavinius 
ir priemones, sutarti darbų 
pasidalinimą, patikslint dar
bo organizavimą bei finan
savimą.
Nepaprasta sausra 

Afrikoje

Baisi sausra palietė net 6 
Afrikos valstybes l Maurita
nija. Senegalą, Mali, Aukšt. 
Voltą, Nigeriją ir Čadą) su 
24 mil. gyventojų, iš kurių 6 
milionams gresia badas ir 

j mirtis. Yra vietų, kur 5 me- 
'tus nebuvo lietaus. Kai kur

Kennedžiukari Coxas vra 
šeimos draugas.rius Ziegler paskelbė, kad 

prez. Nixonas nemano atsi
statydinti, kad jis nėra savo Lauksime, ar jis suras vi

sus tikruosius kaltininkus ii• greso ir vyriausybės žmonių.. „ , . pbstų prikišęs prie VVater- Teisingumo sekretorius ’ juos patrauks atsakomybėn,
ištikimas tarnavimas, o ne‘ Dr. J. Genys yra Amen- ga-e skandalo, nieko apie jį Richardson Watergate by- Jis sutiko šias pareigas 
kokie nors meno pritaiko-; kos Lietuvių Tarybos atsto- nežinojo ir niekam nėra ža- Jos prokuroru paskyrė žymų pasiimti, tik gavęs specialiai 
mieji tikslai. • vas Washingtone. dėjęs nusikaltėlių pasigailė- .Harvardo universiteto teisės padidintą nepriklausomumą

vien grožis ir tam grožiui,

1 išdžiūvo šuliniai net 
metru gilumo.

IflOjli pavfrsti 
šmėkla.

mirti nesančia
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Tiesos žodžio paminklas^ 
heroizmui ir gėdai

i

Turi būti išklausyta ir 
antroji pusė

misijos pirmininku išsirinko čikagietį p. A. Baliūną. WORCESTER, MASS.

Dar SLA 2-sios apskrities 
suvažiavimo reikalu

Jau rašiau, kad jis šau-

Trumpa yra paskiro lai
mingo žmogaus atmintis, 
o dar trumpesnė visuomenės 
ar net ir tautos. Dalykai, ku
rie dar užvakar jaudino ir 
kaitino mases, žadino j de
monstracijas. šaukė kone 
prie barikadų. — šiandien 
daugeliui jau vien tolių rū
ke nuskendę neryškūs fak
tai, kurie dar pasiekiami 
mąstymu, bet širdies gyvuo- 
nio jau lyg ir nebekečia... 
Ir minios skuba vėl savo ke
liais j rytojaus dieną ir j ry
tojaus rūpesčius.

1 P. A. Baliūnas išsiuntinėjo visiems direktoriams pla- ‘ 
į tų aplinkraštį, prašydamas pasisakyti perkėlimo klausi-j 
i mu. Prieš seimą Detroite p. A. Baliūnas atvyko į Brook-i 

lyną ir pats apžiūrėjo namus. Pagal surinktus direktorių 
pasisakymus ir gautą savo įspūdį apie Balfo namą, refe- kiamas birželio 3 d. 1 vai.
ravo seimo plenume, rekomenduodamas Balfo centro popiet klubo salėj,
įstaigą perkkelti į Chieagą. Kai kurie seimo atstovai pra- Tą dieną 57-ji kuopa i engia 
šė p. A. Baliūną paskelbti, kiek direktorių pasisakė už 
perkėlimą. Nors ir pakartotinai prašant, p. A. Baliūnas to 
nepaskelbė. Prieš seimą centio valdyba išsiuntė aplink
raštį visiems skyriams, prašydama pasisakyti perkėlimo 
klausimu. Atsakymai grįžo į seimui rengti komitetą Det
roite, kuris, manoma, perdavė mandatų komisijai. Man
datų komisija taip pat seimui nepaskelbė, kiek skyrių pa- viceprez. A. Čaplikas irseKr. 
sisakė už centro palikimą New Yorke ir kiek už perkeli- Alg. Budreckis. Taigi, patys 
mą į Chieagą. Normaliai, po seimo visi susirašinėjimai, aukščiausi vadovai bus su 
įgaliojimai, komisijų nutarimai, balsavimo kortelės ir ki- mumis kaitų. Galėsime su 
ta medžiaga, surišta su seimo darbais, grįždavo į centrą, Jais i-sikalbėti ne tik kuo- 
į seimo bylas. Tokių bylų centras turi penkiolikos seimų. Pos- bet ir būsiančio seimo

BALFo Centro Valdybos pareiškimas lietuvių visuomenei

Visuomenė spaudoje skaitė straipsnių, aprašymų, 
pasikalbėjimų bei pasisakymų Balfo reikalu. Visi pareiš
kimai. pasisakymai ir pasikalbėjimai, tilpę spaudoje, su 
labai mažomis išimtimis, buvo padaryti Balfo seimo Det
roite išrinktos naujos centro valdybos pirmininkės p. M. 
Rudienės ir Balfo Chicagos apskrities vadovybės. Balfo 
centro valdyba, nenorėdama pakenkti vykdomai šalpai 
ir organizacijos prestižui, iki šiol neišėjo į viešą spaudą, 
neatsakinėjo į pareiškimus ir kaltinimus, kurie daugumo
je buvo užgaulūs, neteisingi, kenksmingi ne tik centro 
valdybai ar jos paskiriems nariams, bet ir visai organiza
cijai. Galvojome, kad gal bus galima skirtumus išlyginti 
savybėje. Pasirodo, kad naujai išrinktoji valdyba ir ypač 
pirmininkė p. Rudienė ne tik kad nesiekia susitarimo, iš
siaiškinimo, bet ir toliau daro viešus pareiškimus, o naujai 
išrinktoji valdyba nutarimus, kurie yra nesuderinami su 
organizacijos statutu bei organizacine tvarka. Straips
niuose ir pareiškimuose dėl susidariusios padėties kalti
nama centro valdyba, jos paskiri nariai ir ypač pirmi-

Deja, Detroito seimo medžiaga centre nėra gauta ir neži-,

ir šaunų banketą.
Rašiau, kad suvažiaviman

atvyks visi SLA centro val
dybos nariai. Dabar paty
riau. kad visi negalės at
vykti. bet pasižadėjo daly
vauti prezidentas P. Dargis,

reikalais.
nia. kame ji yra. Perkėlimo reikalą svarstant seime, Chi- . ba^k^S 1 ° bilietą
cagos grupė, keldama neesminius klausimus ir vis kaltin- J an e 3- 
dama centro valdybą nepagrįstais dalykais ir neduodama ; 
balso pasisakyti, kai čikagiškiams buvo leista kalbėti ne- 
apibrėžiant laiko, išvargino ir išnervino atstovus tiek. kad , 
dalis jų išėjo ir nedalyvavo balsavime. Pagaliau šis labai; 

ninkas kun. V. Martinkus. Pareiškimuose spaudoje nueita j svarbus Balfo organizacijai klausimas, susijęs su išlaido-' 
taip toli, kad implikuojama pasitarnavimu okupantui, j mis ir nuostoliais, buvo išspręstas penkių balsų persva- j
O naujai išrinktos valdybos balandžio 18 d. Chicagoje! ra — nutarta Balfą perkelti į Chieagą. Gegužės 12 d. buvo Lie-

’ tuvių Fondo narių susirinki- 
Po balsavimo poseiminiame direktorių posėdyje cent-• mas, kuriame išrinktas nau- 

ro valdyba sudaryta iš Chicagoje gyvenančių direktorių j jas vajaus komitetas: pirm. 
ir jos pirmininke išrinkta p. M. Rudienė. Tame posėdyje !Stasys Jasutis, vicepirm. Jur-

L-it; įoi-i-o,- Hfi i Taip pat konferencijoje pastabomis iš vietų buvo viešai naujai išrinktoji valdvba, kad nesusitrukdvtu vykdomos, Mikalonis, nariai Al-
kiti laikai, kiti įvykiai. Sianaien jau beveik • . 1 , , < J, . , . . J . , . . A , . »- • u v dona Morkienė Anelė Bun-. . , • x ix • i kaltinama centro valdyba dėl kažkokių finansinių malver- talpos ir administraciniai darbai, prašė senosios valdybos ’ . . _ . ir ’ 5;

urnas, kuris ten Baltųjų! .. , . , . ,e .. • x i K ......... _ dziene ir Danys Mekisius
Rūmų pareigūnas apsijuodino. kuns davė kvšj kitam tol i °,kal įune konferencijos tlalyvm, pakartotina, su visa atsakomybee, t, pareigas nuoit,•, jų ,k, ses, ų mene- i ro ; ,ioJnis)
kiam pat kyšininkui... pūkavo: Tenak vagia' , šių. kad per tą laiką naujoj,‘ valdyba galėtų susirasti ir Komitetas yra „

Tik užvakar kovoje sužeistieji dar negali pamilsti 
savo neužgijusių žaizdų, tik užvakar įkalintieji dar ir šian
dien ilgisi laisvės, tik užvakar žuvusieji jau niekad nebe
prisikels ir nežingsnius su mumis i ateitį...

Liūdna prisipažinti, bet mūsų visuomenės blėstančio
je atmintyje jau buvo palengva beskęstąs ir mūsų užvaka- 
įykščios tragedijos pagrindinis dalyvis — Simas Kudirka

J. Krasinskas

LONG BEACH. CAL.

Naujas Lietuvių Fondo 
vajaus komitetas

t. • jai i • • u , . sušauktoje spaudos konferencijoje, kuriai vadovavo p.laip, uz\akar dėl jo likimo kone visi choru raudojo-1 ,, .1 , . . , , .-i dx- •• rv j- M. Rudiene ir kurioje dalyvavo naujos valdybos nana i me. Keikeme išdavikus. Pasirasinejome peticijas. Gaude-!, . ,. , . . . , J . ,,m \T vi
UAi.,n-A«« ••• r /• - •-••vi j : bei direktoriai, buvo garsiai reiškiama: Ten, New Yorke.

me kiekvieną jį liečiančią naują žinią. Vakar—dar pa- , x i . • • j u o i x k-* ™ i * -u
i.,.;hki™,a ,, j„ • i-x • •• i J destruktyvim darbą Balfe daro, turbut. Maskvos agentai .krikštijome jo vai du vienos ar kitos organizacijos kuopą.- ... & .v L nor L’AnTnvonm imn nocto hnmic ie trinTll hlIVA \7lziCiQ-i
O šiandien — kiti laikai, kiti įvykiai. Šiandien jau beveik! 
su tokiu pat dėmesiu gaudome žinias, kuris ten Baltųjų i

O Simas Kudirka, kaip vakar ir užvakar, badaudamas J 
ir sargų ujamas, velka sunkiu kibiru cementą, ritina ak-! 
menis. naktį vartosi nemigoje ant kietų nai-ų ir laukia... i 
Laukia, ko gal niekad jau nebeteks sulaukti.

Konferencijos vadovybė visai 
reiškimų stabdyti.

nemėgino tokių pa-
pasiryžęs

energingai telkti naujus na- 
1 rius. Be to, numato surengti 
j kokią nors pramogą, kurios

Nuo čia ir prasidėjo visos Balfo bėdos. Naujoji pir- Į pelnas eis fondui.
D. Mekišius

išsinuomoti atitinkamas patalpas, administracijos perso
nalą ir pasiruošti darbui.

Dėl vadinamųjų finansinių malversacijų ir vagysčių mininkė 1972 m. gruodžio mėn. 2 d., praėjus vos vienam j 
paaiškiname: mėnesiui nuo seimo, atvyko į Balfo centrą, apžiūrėjo įstai- j

' gą, pasiėmė vieną kitą dokumentą, paprašė 2.000 dolerių J
L Prieš Balfo seimą Detroite, kaip įprasta, buvo pa- naujos centro įstaigos suorganizavimui. Pinigai buvo duo- Į 

• ruošta dviejų metų finansinė apyskaita ir su revizijos ko- ti. Tarnautojams davė įsakymą paruošti įstaigos perda-» 
i misijos aktu patiekta seimui. Seimas apyskaitą ir revizijos vimą, — parduoti raštinės ir kitą inventorių, nes jo vežti Gegužės 5 d prie Bellvil- 

Prieš mūsų akis guli stambi knyga. Juoda, kaip ir ( komisijos aktą patvirtino. į Chieagą neketina, o taip pat davė įgaliojimą parduoti je nuskenįo studentai Sau
simo Kudirkos tragedijos fonas. Kaip ir tas simbolinis 1 namą. Tuo būdu naujai išrinktoji valdyba ir jos pirmi- Steigvila ir Jonas Elvi-
juodas karstas, kurį demonstrantai anuo metu sudegino ' 2. Balfas, kaip inkorporuota organizacija, kasmet ninkė, neperėmusi Balfo atskaitomybės knygų, bylų, do- kis. Pirmojo tėvai gyvena
Bostono centre. 'siunčia finansines apyskaitas: a) Internal Revenue. b) kumentų, inventoriaus, kilnojamojo ir nekilnojamojo tur- j Glen Meyer. o antrojo Ha-

' Department of Commerce, c) Department of State, d) to ir nepasirašiusi perėmimo - perdavimo akto, pradėjo miltone.
Tai Algio Rukšėno nepaprastai kruopštaus ir išma-įNevv Yorko, Illinois ir Massachusetts valstijų Attorney administruoti Balfa. Šiais savo perankstyvais ir neteisė-J Juodu su dviem draugais 

ningo darbo anglų kalba veikalas ”DAY OF SHAME“,! General įstaigoms. N.Y. miesto ir State revizoriai tikrina tais veiksmais įnešė anarchiją į organizacijos administ- kanadiečiais nuvyko prie 
gražiai išleistas amerikiečių David McKay Company, Ine., i mūsų įstaigą. ■ ravimą. ! Bellville savaitgalio praleis-
New Yorke. į į ti. Kai kanadiečiai išvažia-

3. Kas dveji metai tikrina Balfo revizijos komisija, i Atsirado Nevv Yorko Balfo skyriaus byla federali- i Vo į krautuvę šio to nupirkti, 
j niame teisme. Skyrius kaltina centro valdybą dėl nefcvar- Saulius su Jonu sumanė eže-

4. Visą finansinę askaitomybę kas trys mėnesiai tikri- kjng0 įr neatsakomingo seimo pravedimo ir naująją vai- re laiveliu paplaukioti. Die-
*ublic Accountant ir savo raportus siunčia atitinka- ? dėl neteisėtų veiksmų. Paaiškėjus bylos iškėlimui na buvo vėjuota, matyt, ban-

< teisme, centro valdyba per savo atstovę advokatę dr. E. i gos apvertė jų laivelį, ir jie

Bet štai kažkas ėmė ir įvyko. Vis dėlto kažkas muš i 
pažadino ir sukrėtė. Ir nušvito atmintis. Ir kas buvo seniai i 
užvakar, rodosi vėl čia pat šiandien.

HAMILTON. ONT. 5 

Nuskendo du studentai

Tai jokių rūdžių nesugraužiamas paminklas Simo 
Kudirkos heroizmui ir jį išdavusių admirolų, kapitonų ir i 
visų kitų biurokratų gėdai įamžinti. Ir tai ne apgraibos j na ™ ,C 
pasaka, ne lėkštas nuotykių romanas pasipelnymui. Čia !moms valozios įstaigoms.
istoriko sistematingumu, nuoseklumu ir rašytojo-žurnalis- j 
to džiuginančiu talentu sutalpinta viskas. Visa Simo i 
Kudirkos tragedijos tiesa. Ir įvykių raida, ir biurokratų 
raštai, ir telefoniniai pasikalbėjimai, telegramos. įvykio 
dalyvių dialogai, spaudos balsai, ir Simo Kudirkos žodžiai 
teisme pavergtos Lietuvos aplinkoje.

Visa tai jauno autoriaus taip išstudijuota ir parašyta, 
kaip niekam kitam iki šiol nepavyko..

Balfo centro atskaitomybės knygos bei dokumentai
visada yra atviri bet kokiai revizijai.

nuskendo.

Mes nežinome dar ateity Simui Kudirkai likimo skir
tos lemties, bet šiuose knygos puslapiuose jis ilgam ilgam 
išliks, kaip gyva drąsos, tėvynės meilės ir laisvės troškulio 
auka. Išliks ir jį vergijon pardavę Pilotai, ir jį miltinai 
plakę ir kankinę okupanto budeliai.

Tebūnie už tai visų mūsų padėka ir pagarba knygos 
autoriui Algiui Rukšėnui, visam jaunų žmonių būreliui, 
kurie gaivino jo ryžtą, o ypač broliams Bruteniui ir Romui 
Veitams, savo entuziazmu ir kitais būdais šią idėją parė- 
musiems ir autorių į šį didį darbą sugundžiusiems.

O, kad visa mūsų jaunoji kaita tokia būtų!

Esant tokiai padėčiai. Balfo centro valdyba nebegali 
toliau tylėti ir yra priversta, nors ir labai nemaloniu rei
kalu, infonnuoti lietuvių visuomenę apie tikrąją padėtį. 
Visuomenė, kurios aukomis Balfas vykdo šalpą, turi teisę 
žinoti, kas ištiki-ųjų yra kaltas dėl susidariusios padėties, 
kurios pasėkoje praktiškas šalpos darbas yra sustojęs ir 
sunku numatyti, kada begalės būti pradėtas.

Siūlo pašalinti 
popiežių

bė reikalausiąs Vatikane
I pradėti bylą popiežiui Pau-
j liui VI pašalinti (impeach- 

šiandien tokie laikai, kad j menQ 
nejaudina kai kieno siūly-į
mas pašalinti prezidentą: žinovai sako. kad tokio 
Nixoną. nes yra reikalaujan-, klausimo kėlimas yra be 
čių pašalinti net ir popiežių. • prasmės, nes pagal katalikų 

j bažnyčios įstatymus niekas
Prancūzų labai konservą-1 negali teisti popiežiaus, ka-, 

tvvus katalikų vadas kun.' dangi jis tėra atsakingas tik’ 
Georgės dėl Nantes paskel- pačiam Dievui. ■

f

Visa ši nemaloni istorija prasidėjo prieš kelerius 
metus, kai maža Chicagos balfininkų grupė direktorių 
suvažiaivimuose ir seimuose pradėjo kelti Balfo centro 
iš New Yorko į Chieagą perkėlimo klausimą. Perkėlimo 
priežastys — New Yorke nesą iš ko sudaryti veiklios Bal
fo centro valdybos, ir Balfo keturių aukštų nuosavas mūri
nis namas esąs nesaugioje vietoje ir duodąs didelius nuo
stolius. Per eilę metų į direktoriatą buvo vis daugiau iš
renkama čikagiškių. Susidarė taip. kad iš 32 statute nu
matytų direktorių čikagiškių yra 15, — tai beveik pusė vi
so direktoriato. 1970 metais poseiminiame direktorių po
sėdyje Bostone, nors ir prieš statutą, čikagiškių siūlymu 
direktorių tarybos pirmininke išsirinko p. M. Rudienę, 
kuri pradėjo vadovauti direktoriatui. P. M. Rudienė, ne- 
siskaitydama su centro valdyba, pradėjo šaukti direktorių 
suvažiavimus, nustatyti jų darbovietes, parinkti seimų 
vietas ir t.t. Nepaslaptis. kad ir paskutinis seimas, prieš 
centro valdybos valią, buvo sušauktas Chicagos pašonėje

Armanienę prašė perduoti p. M. Rudienei per jos advo 
katą sugestiją, kad valdyba yra pasiryžusi ieškoti kokio 
nors susitarimo, nes byla nepaprastai kenkia organizaci
jos orumui ir neša nuostolius. ;

Užuot gavus koki nors išsiaiškinimo pasiūlymą, buvo ’ 
patirta, kad naujoji valdyba savo raštais, pridedant pasi- Į 
dirbtą antspaudą, iš anksto nepainformuodama dar teisė-! §kautu rėmėju komitetas 
tai tebedirbančią valdybą, užšaldė visus Balfo fondus . renffia jonines birželio 23 
bankuose. Buvo paralyžuotas visas Balfo darbas. Pradėjo J (šeštadieni) Community 
gijžti nepadengti anksčiau valdybos išduoti šalpos, nomi-1 ęenter Hali. Park Avė. 
nuotų sumų ir valstybinių mokesčių čekiai. Valdyba ne-1 vie+a daugeliui Kana- 
beturėjo iš ko apmokėti namu šildymo, įstaigos apšvieti- j dos ir JAV lietuviams gerai 
mo, pašto ir kitų būtiniausių išlaidų. i žinoma, nes ten Joninės yra

_ , ... x A . .. . . rengiamos kiekvienais me-Federalimam teismui atsisakius, kaip ne jo junsdik- Į 
cijos. spręsti bylą, p. M. Rudienė su generaliniu sekreto- j Ren<rėiai labai rūpinasi, 
rium p. A. Dzirvonu ir advokatu vasario 7 d. atvyko į Bai- ( Joninės būtų idomios, 
fo centrą ir. grasindama policija, pasiėmė tiek šalpos j tojėl programa keičiama 
bylų ir kitų dokumentų, kiek tilpo į jos atsivežtus du laga- Į kasmet.
minus. Naujoji valdyba, nesiskaitvdama su visuomenės] šiemet meninės progra- 

kviečiamas iš 
Cleveiando Čiurlionio an
samblio kanklininkės, ku
rioms vadovauja Ona Mi-

Abu palaidoti 'greta 
miltono kapinėse.

Ha-

ST. CATHARINES, ONT.

Netrukus bus Joninės

suaukotais pinigais, pasisamdė brangius advokatus, sumo- mos atlikti 
kėdama jiems 1,048 dolerius. Dviem atvejais buvo kreip
tasi raštu į naująją centro valdybą dėl susidariusios ad
ministracinės netvarkos. Nei į vieną nebuvo gautas atsa-.
kymas. Visur naujoji valdyba kaltina mus nekooperavi-! kulskienč. ....
mu. Kokiu būdu mes galime kooperuoti, jeigu naujoji vai-,, _’J°nil?1.u. Pe^na>’ 
j , . .. : - ir- i būna. skiriamas kultunmamdyba visai to nenori ir į musų kreipimąsi nereaguoja. Vi- re)-kajarn
sus savo įsakymus nukreipia Į samdomus tarnautojus, ku- Bus pagerbti jonai Gros 
rie nėra atsakingi už organizaciją. Tarnautojams naujo- 6 asmenų orkestras. Veiks 

valfdu ir gėrimu bufetas.
------ - -------- - ,------- ... .. Skautu rėmėjų komitetas

! Rudienė turėjo žinoti, jog tarnautojai neturi teisės tai i maloniai kviečia visus atsi- 
1972 m. balandžio 28 d. direktorių suvažiavime Chi-j dayrti. Mes tebeeiname pareigas ir tebenesame visą atsa- ! lankvti į sias Jonines. 

cagoje jau konkrečiai iškėlė Balfo centro perkėlimo klau-! kon,yb? už organizaciją ir jos turtą. ■ ^Iki pasimatymo bn-zelio

Simą. Rišdamas su Balfo nuosavo namo netinkamumu,’ Nuo Detroito seimo iki fondų užšaldymo mūsų buvo Hali
direktoriatas išrinko komisiją padėčiai ištirti. I komisiją Įvykdyta sekanti šalpa: !
nebuvo išrinktas nė vienas direktorius iš Ne\v Yorko. Ko-

Detroite, kad Chicagos skvritj atstovams būtų pigiau ir «os pirmininkės buvo duodami įsakymai: par- 
patogiau atvykti į seimų. ' ‘ Į duoti, supakuoti, paruosti .r persiųstu Manome, kad p.

(Nukelta į 6-tą pusi.)

Communitv Center

P. Polgrima*,

sekretorius
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KAI SKAITO 

KAE 0CONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO RETOKU, 

TO NIEKAS NETEIKIA.

DETROITO NAUJIENOS ] Ilgai man atmintyje pasi-'jei ir dešimčiai metų kultū- 
liks paskutinis mudviejų su- rinis pastatas liks lietuviš- 
sitikimas vos devynios die- koše rankose. 4-5 šimtai do

Tragiškai mirė 
dr. V. Baltrušaitis

Nelaimė d r. Vytautą Pra
ną Baltrušaitį ištiko š. m. Į 
balandžio 17 d. Iš VVindso- 
ro. kur su šeima kelerius 
paskutinius metus gyveno, 
jis nuvažiavo į Kingsville, 
Ontario, patvarkyti savo na
mo, kuriame buvo anksčiau 
gyventa ir i kurį vėl planavo 
su šeima šią vasarą grįžti. 
Rūsyje norėdamas užtaisyti 
plyšius kažkokiu greitai už
sidegančiu preparatu, neat-

Atsisveikinti buvo atėję kuo nos prieš mirtį. Čiurlionio' 
ne visi VVindsoro lietuviai ir koncerte, po pertraukos, 
labai daug draugų iš Detroi- Crestu ood High auditorijos 
to. Velionį pagerbė eilė jo vestibiulyje jis su minia slin- 
kolegų kanadiečių gydyto- ko į dešines duris, o aš sku
jų. j bėjau į kaires. Kaip visada

aštrus, veliantis jo žvilgsnis 
Gegužės 1 d., po kun. Do- mane užgriebė, kai buvome mus, gali pasididžiuoti prieš 

mininko Lengvino atlaikytų poros žingsnių atstume. Jis visą lietuviškąją Ameriką, 
pamaldų šv. Kazimiero lie- buvo labai sulysęs. Ir šiaip kaip jau seniai didžiuojasi 
tuvių bažnytėlėje, velionis aštri nosis dar paaštrėjusi, nepaprastą vaidmenį vaidi- 
buvo didelio būrio gedėtojų Bet anode gražiai, galantiš- nančia Dainava, irgi Detroi- 
palydėtas į VVindsoro kapi- kai apsirengęs, skautiškai to lietuvių kūriniu, 
nes. ■ tiesus ir aukštas. Po trumpo;

vienas kitam "labas“, tie- Bažnyčios ir kultūrinio 
siau lanką ir jį sveikinda- centro atidarvmo iškilmes 
mas norėjau pagilti, kad; buvo manoma daryti birže-

lerių pridėti nėra brangu. 
Mano nuomone, nepapras
tai didelių pastangų dėka 
Detroito lietuviai bent vieną 
iš trijų parapijų laiku i-kė
lė į gerą priemiestį, saugioje 
vietoje išstatę erdvius rū-

Liko žmona Ona, 
Vytautas ir Kęstutis.

sūnūs
brolis

kreipė dėmesio į šildymo j med. dr. Jonas su žmona, j taip puikiai išaugino Astą.jbo vidury, nes iki 
sistemos visada degančią • du broliai ir sesuo Lietuvoje įurj dabar Ann Arbore e-: iau bore* viskas 
hepsnęle (pilot). Preparato j bei eilė tolimesniu giminiu

žemė!

Netekome Antano Banionio

to laiko 
bus už-

' baigta. Bet kadangi vasa- 
lietuviams studentams, o ros metu žmonės išvažinėja 
kartu ir mano sūnui. Betį atostogauti, tai, dar nevisai 
kažkas tarp mūsų įsimaišė. 1 oficialiomis žiniomis, iškil- 
Mano ranka nusviro, jo nė.mingas atidarvmas būsiąs

nergingai vadovauja visiems ( —

Rohertas Selenis

GRANDINĖLĖ ATVYKS 

J NEVV JERSEY

BROOKLYN, N.Y.

Labai gerai pavykęs 

Margučių vakaras, Nevv Jersey orgonizacijų
Į taryba BALTIC , kurią suda-* Lietuvių Darbininkų drau

go New Jersey gyvenantys gjjos kuopos Atvelykio ren- 
lietuviai, latviai ir estai, su- gįnys labai pasisekė. Kuo- 
tarę su Nevv Jersey Higm- pa davė dovanų už gražiau- 
vvay Authority, kartu rengia sjus margučius, o kuopos 
“Baltic-American Festivalį“ nUi ės surinko savo darbo ar 
Garden State Arts Center pirktus daiktus ir juos vel- 
patalpose. Jis bus siu metų įuj laimėjimo būdu paskirs- 
birželio 17 d., sekmadienį, vakaro dalvvivams. Adv. 
1:30 vai. po pietų. , g. Briedis kasmet skilia gra-

• žia dovana. Ir šiemet ji bu- 
Bilietai gaunami Nevv Jer- vo $25 vertės. Ją laimėjo D. 

sey Lietuvių Bendruomenės Averka.
apygardoje, apylinkėse ir Vakaro dalyvius pasvei- 
Nevvarko lietuvių klebonijo- kino kuopos pirm. Bronė 
Je- Spūdienė. L. Šateikienė pa-

! pasakojo Margučių istoriją. 
Bilietų kainos: 3. 4 ir 5 Vakare dalyvavo nema

žai iškiliu svečiu. Adv. S.doleriai. Vaikams vra nuo-dujos su liepsna susisiekė,
įvyko sprogimas ir praga- Tebūnie Vytautui lengva 
riškas karštis, gal tik dalelę Kanado 
sekundės užsitęsęs, apdegi
no apie 70 procentų velionio 
kūno paviršiaus. Kadangi 
nelaimės ištiktasis nenusto
jo sąmonės ir nė minutei ne- Sekdamas Detroito dien- 
prarado proto, padarė sau; raščių mirusiųjų sąrašą ir 
viską, ką geras gydytojas į klausydamas lietuviškų ra- 
nelaimės momente padaryti dijo transliacijų, beveik kas-, k • 
turi. Skubiai užsivilkęs kitus dien susiduriu su lietuviško-’ 
drabužius, jis išbėgo į šone nris pavardėmis. Į laikraštį j 
pastatytą automobilį, susi- rašant kaitą per mėnesį, bū-: 
leido dozę prieš skausmą tų galima vien nekrologų' 
veikiančių vaistų, pasišaukė i pripildyti puslapių pusią-' 
ambulansą bei ugniagesius pius. Tenka daryti atranką 

‘ ‘ tik

nepastebė*a. Skambėjo ant 
ras ar trečias skambutis. 
Štai. tik dabar begaliu pa

tik rugsėjo S d. Tuo bnvi 
I B lituanistine mokvkla iau 
nubarta i nau v* ii rpnų-a nu-

sakyti, kad jis gali didžiuo- kelti naėio*'e 1973 74 m. m.
pradžioje. Ir N. Metu sutiki
mui LB iau užėmė būsima 
Dievo Apvaizdos parapijos 
sale.

tis savo dukra, kurią velio
nis daugelį metų saugojo, 

> akies lėlytę.

Dievo Apvaizdos statyba 

eina prie galo
Anie atsinaujinusia Die

vo Apvaizdos parapija čia 
i plačiau parašysiu, kai jau

Šiurpas nukrėtė, Keleivy-Į tikrai visi rūmai bus viešai 
- - - - - iškilmingai atidaryti.ir, pats į ambulansą įlipęs, • ir suminėti tik pačius iški- R . į j Rajnio kores.,,r 

nuvažiavo , Lemmgtono, į hausius nuraus >!‘ui»'Cius.'įlin,|eIlcjją apie tgvy pranJ
Ontario, ligoninę, į kurią ki-•
tais kartais siųsdavo savo; 
pacientus. Pirmas porą die-,nas Banionis, 
nų visomis jėgomis kovojo.,
neprarasdamas sąmonės ir 
vilties, bet baisiausios apde-1 
gimo žaizdų teikiamos kan-

Vienas tokiu buvo Anta- ciškonų statybas Toronte. 
Jeigu tikrai ten klebonijos! 
didesnės už bažnyčias, jeigu į

R. Selenių didžiuojasi 

Detroito lietuviai

Velionis Antanas Banio-| įsiveliama į milioninės pa-! 
nis mirė 1973 m. balandžio' skolas ir parapiečiai bėga į 
10 d. Jo mirtis nebuvo labai tolyn viską palikę, tai pade-i 

liūdna. O! 
Torontą

laidos ir atskiri bilietai po Briedžio pakviesti atvyko 
1 ir 2 dol.. gaunami prie įėji-, SLA prez. P. Dargis, vice- 
rno- , prez. A. Čaplikas, ižd. E.

| Mikužiūtė. (Visi jie tą dieną 
Lapijos tautinės grupės j i)UV0 suvažiavę į Nevv Yor- 

lietuviai, latviai ir estai —, ką SLA reikalais). Dar bu
tinės atskiras programas. , vo Tėvynės redakcijos narys 

; J. Valaitis, Vienybės leidėja 
| V. Tysliavienė, Darbininko 
redakcijos narys P. Jurkus,

Baltijos tunto tuntininko pa
vaduotojas. Jis — Dloco ir, Lietuviai kviečia Grandi- 
LB valdybų narys. Jis—tau- nėlę. Be Grandinėlės, pro
tinių šokių šokėjas ir jauni-: gramoje dar dalyvaus Ži-j Radi*o ^valandėlės vedėjas 
mo choro dalyvis. Jis—šau-: buoklės su savo vadovu mu-! prof dr j Stukas su žmona
lių kuopos valdybos narys, ziku Liudu Stuku. 
Jis. visų svarbiausia, — tik

Robertas Selenis š. m. ba- į 
landžio 28 d. baigė Univer- 
sity of Detroit ir gavo politi
nių mokslų bakalauro laips- į 
ni. Būtu galima pasakyti.

gimo zaizuųieiKiamos_Kan-Įnetik.ta į tig tikrai labai H
cios pagaliau jį palaužė. De-^ug metįg buvQ emfize-‘ mes, detroitiečiai, _
įoj bū^ žiauriai kankinamas h< sau pavyzdžiu statome be- ^c7a\okloF nes tuo^
goj ouKiej esanr. Kančios J daU2. Iaiko Draieides ligoni-1 veik kiekviename žingsnyje Į ~u laiku keliog dešimtysžingsnyje J 

atsistebėti ne-;įėsi dar dešimti dienu, iki ^>'ko praleidęs ligoni
1973 m. balandžio 29 d. jo « ™‘rek^: gaj"P fen'lėv-aH iUu’-į greito lietuviuku baigė tą

.Kę vos ou metų. kai mne s > mokyklas suvežą'Patl lr kltus aPYIinklU uni’
; Detroite palikdamas giliai į.; ankstinęs mokyklas suvežą . R mano

po penkis - sesis simtus vai- . , .,
i, i • j • - i aprašomu įaunuoliu reikalaikuciu. kai daug gausesni mu-; . / . .& 1 jau nėra tokie prasti.

gyvybė užgeso.

Velionis dr. Vytautas Bai-‘ ”?in!as. p®da^ tai ir J® m‘r’ 
trušaitis buvo gimęs 1911 m. I ‘s> ka!f “,k.k« al>!'as> t0 d?

V. Baltrušaičio, visuomenė-' sL’kiai dviejų šimtų lietu
vasario 22 d. Griškabūdyje, i . . įjun)ja, nuotaikas ' vilkai nepamoko. Na, gal į T,- ■ • du, o I
Sakiu apskrityje. Baigęs, * sukele *,ul>>las "^‘^kas. , kjeme -o]. j P,rm,aus,a Robertas Se-
(nmnaz.ją. ,r Vytauto Di-; AntaIias R!ni|tnif buv0 ■ da žalIesnė i en,s, un.veraiteta baigė per į
dziojo universiteto medici-, _• i... zt;i..i:n. j.. ' i nejus metus n, kai gavo di-universiteto medici-i 1922 m (tiks,io? (]a_,
nos fakultetą, fva.npse Lie-, tos netu,.iu ,.anka| Mari. ---------- --------------------
tuvos vietovėse vertęsi gy- jampolės apskrityje, Prienų!<Ios parapiečių kova už tau- j' a' versite
dytojo praktika Prieš palik- valsčiuj-e Dal. įįmnazįstasl tinf- "e teritorinę, parapiją, čį, g ‘ enm landš 
damas Lietuvą. 1944 m. pa- būdamas, pinnojo bolševik- »ž lietuvių aukomis tik lie- ta baltre ™m įaudė I
asaią vedė dantų gydytoją'eao |aiku isi£raukė į ,

, i-ejut? iinriuo ii, rvcn gaV
Vis dėlto, Dievo Apvaiz- ■ Plomą. tai jam dai- dienos x_-.i—m------ metu am

jk_i uz neiuvių
' tuvių reikalams statymą kle
bonijos. bažnyčios ir kultū
rinio centro, su netoli tūks
tančio vietų sale, su bene

Ru_ | astuoniomis klasėmis litua-
rias vėliau tęsė ir Detroite.j n,‘^,nei n}okJrk^ak Buvo l^L.'bertui diplomas buvo įteik 
bet, aplinkybėms susidėjus,! mėta. Kai^ dabar pastatų iš-i |as vjenam iš pirmų'jn, kar- 
aukštųjų mokslų baigti ne- or^ Jau užbaigta ir smarkiu, tu su 14 kjĮU, kaip ir jis. ge

tuose savo namuo^Kin^"‘ tUrė'° Pr°£os* ^aiP visuo-; te^Pu įrenginėjami vidus.. riau?iai baigusiųjų. 
ST • Menininkas jis čia giliausią įtaJ. gal»me lengvai palyginti

\ 1IJ0, Ont. Sočias 11 SS*« . 4 nnps motus unstritvtns Iclo-’„ M -va^a išvarė skautuose, pa- P1*^ merus padarytos Kie-
zinmgas gydytojas yPac! Siekes net Balti ios tunto tun- bonijos proporcijas su baž- 
daug pacientų turėdavo sa- j tjninko po<a Taip pat pri nyč’°s ir kultūrinio centro, 
vo Comber miestelio kabi-! f\nin . laip pa! pn_j
nete. J ten visokiomis prob-^į^ neoktuanaJPs- /^ks- Į
lemomis suvažiuodavo pla- Į ^mazal 7?ineda^. 11 Reikia pasidžiaugti, kad,

___ tz________ Vi_. ! lietuviška spaudą — i Dir-į nors klebonija kitiems

Oną Žostautaite Pe.- Vokie- į ptodinr^kima.“^^’ su! 
Uja, Damją n-Anglija Balt-i imtas jį. kalilltas Vokiečiu 
i ūsaičiai pasiekė Anglį ia. Is-j , .. x ,laikės gydytojui reikalingus1 o^l’^jos raetu buvo pra- 
egzaminus. velionis ilgą lai-’deJęs technikos studl-'a° 
ką vienas aptarnavo du sa
vo kabinetus: vieną Com- 
ber, Ont., o kitą jau minė-'

nažvmiu, taigi, pačiu aukš
čiausiu.

Tą dieną Detroito uni ver- 
sitetas išdalino netoli dviejų! 
tūkstančių diplomų, bet Ro

čios apylinkės Kanados ūki
ninkai

Noi-s aktyvaus visuomeni-

vą, Naujienas ir dar, 
kitur.

pa-i

Trečia. Robertas studi- 
iuodamas reiškėsi amerikie
čiu visuomenineje veikloje, 
kaip pasižvmėjęs kalbėto-i 
ias. universitetą atstovaująs | 
įvairiose komandiruotėse, t

regis. ’ štatams visiškos gėdos ir ne-! ka>'o ka»--tu debatų dalyvis.
, daro. bet tiek išvaizda, tiek 

Brothers ’ J^aidomis vargu ar apima
dažnai iškilias ir Lietuvos 
bvlos reikalus ir pasakasPašarvotas Dili ---------- . ., .. . ,

ninko darbui jam laiko truk-, laidojimo namuose, jo kū- j ' • P*18 Tu® velkia e i ^a, cią teisybę savo profeso-j 
davo. bet į visokius kuitūri- nas buvo lankomas kelių j auk.st“ Pac'M pą-j nams. kolegoms, pašalimam
nius bei pramoginius pobū-'šimtų gedėtojų, ypač jauni- **"«*»!-
vius Detroite jiedu su žmo-: mo. Prie karsto budėjo uni-

t amerikiečiam. Už tą visuo- 
roliuoiamas. Mūsų statybų meniškumą jis gavo dekano 

,. ??ma^a nesiekia nė miliono,! raktus (dean’s keysar kov).' 
Buvo pasakyta eilė graudžių; bet vil'8 PusmiR°nio buvo, Gavo ir kitus du u-to atžy- > 
kalbu. Balandžio 14 d., po'ffau'a iš diecezijos, kaip at-'mėjimus. o Michigano vice-i

na atsilankydavo kuo ne, formuotų skautų sargybos 
kiekvieną savaitgalį. Buvo 
nepaprastai linksmas, i vis
ką žiūrėdavo
pusės. Geraširdis-------------- . t ... ...... , , , .. . .
kiekvienam pagelbėti, kas palaidotas Holy Sepulchre biviskn oaranijų bažnyčias, plomanta apdovanojo pim- 
tik pagalbos paprašydavo, j kapuose. Liko žmona Rūta, ’ Pavyzdžiui, čia rašančiojo Į ginėmis premijomis. 

Uždarame karste buvo \ vienintelė dukrelė Asta. U-į šeiniai teks prisidėti su 400
pašarvotas Andersono laido-. niversitv of Michigan bebai-į doleriu. Jeigu mūsų vaikam ’ ketvirta, 
jimo namuose. Windsore. I gianti politinių mokslų stu-Į ir vaikaičiam kultūrinis pa- ^aioiauMa, ko penas 
Balandžio 30 d. vakare di- dijas. Clevelande gyvenąs statas tarnaus vos 20 metu
dėlė velioni priglaudusi sa- brolis Povilas su šeima ir se-j tai tie 400 dolerių bus tik lė buvo pilnutėlė žmonių, šuo Lietuvoje. | nusispjaut. Pasakysiu,

i Loreta, muzikas A. Kača-1- . . . nauskas, Altos skyriaus na-
studijas pradėjęs, atgaivino Baltijos komitetas suda-' ,.vs D. Averka filmininkas 
mirusį Lietuvių Studentų'rytas iš latvių, lietuvių ir es- ’ Motuzas, siuvėjų veikėjas 
Sąjungos Detroito skyrių, Į tų, kiekvienos tautybės po 3 j y Zaveckas. Buvo ir nelie- 
kuris. jam dar vis tebevado-į narius. Generalinis komite-j fUvių. Mokytoja Sofija Cas- 
vaujant. aktyviai veikia ir to pirmininkas yra inž. Va-4era ža. ėjosi lietuviu vaišin- 
apie mirtį ar letargo miegą lentinas Melinis, programos gumu.
nė negalvoja. Pagaliau, jis į nii m. architektas Algirdas, S. Narkėliūnaitė, R. Šatei- 
vra ir LŽS Detroito skyriaus: Bražinskas, bendrai progra-' ka A Rarlnf dano- foto- narys ir kiekvieną savaitę’mai vadovauti yra pakvies-' į^fav„.' ’
Ornii^o flicnrsštyjc roisikH-; tds dr. Joxut)3,s Stukns. j vaknr^ rcn^riunt ypne
si savo korespondencijomis . . . i uoliai dirbo M. Vasilka. A.
iš Detroito lietuvių jaunimo Lietuviai yra pagrindine-, PėStjnjnkjenž Lilija ir An- 
gyvenimo. Ise šventes rengėjų vietose,! tanas šateikoS. ju sūnus

v. , . . i todėl mums laba. svarbu, j Rando|fas- vakaJro salė3
Kiek g, mes tok.ų jaunuo- kad sitas bendras rcngmysj ,avininkl-, ir žinoma>

liųtuiime. .getai pavy ų. i nati pirmininkė Bronė Spū-
i į dienėRobertas Selenis jau yra! Aišku, būtinai reikalinga,Į 

priimtas į to paties universi- kad kuo daugiau lietuvių ta- 
teto teisių mokyklą. Nė tru-įme festivalyje dalyvautų, 
pūčio neabejoju, kad už tre-’
ju metų turėsime naują tei-l Važiuojant Garden State 
siu daktarą. Ir ne bet koki. i Parkvvay. reikia nusileisti 
Aš Robertui tik linkiu svei-!HB Exit.
katos, o, visas studijas bai-Į
giant. nusižiūrėti i gražią! Vietos automobiliams su-Į
mergelę — lietuvaitę!.. įstoti yra daug. Privažiavi-
.. Į mas patogus. Nebus sunku- Aironsas Nakas - , ,mu ir blogam orui esant, nes:

• patalpos geros ir erdvios.

Šiais laikais maistas labai 
į brangus, šiame vakare kaž
kokiu migdolų nebuvo, bet 
visi dalyviai buvo patenkin
ti —alkani pavaišinti, trokš
tantys pagirdyti. Šokių mė- 
"ė:ai galvio šokti, daininin
kai — dainuoti.

Visi skirstėsi dėkodami 
už malonu vakarą ir, linkė- 
damj parim-itvti panašiame 

ir kitais metais.
Natalija Stilsonienė

vakare
LAVVRENCE, MASS.

Metinės pamaldos ir 

gegužinė

Lietuvių tautinė katalikų 
parapija kasmet iškilmingai 
švenčia kapų puošimo die-į 
ną (Memorial Day). Ta pro-į 
ga šiemet gegužės 27 dieną, 
sekmadienį, 11 vai. ryto! 
Tautinėse kapinėse bus pa
maldos, kurias laikys kun. 
Julius Gaspariūnas.

Bo pamaldų puikioj gam
tos požiūriu vietoje bus ge
gužinė.

Visi vra prašomi tą dieną 
skirti mūsų iškilmėms.

Tautinės kapinės vra prie i 
North Lovvell, Methuen,' 
Mass.

i Bilietais patartina apsirū- 
; pinti anksčiau, kad nereikė- 
I tų laukti prie įėjimo.

A. S. Trečiokas

LIETUVOS ZEMĖLAPIA

Turime Lieiuvos žemėla 

- už 50 centų, už S2.M. 
sulankstomas)

PAGERBS ŽURNALISTĄ 

JUOZĄ PRONSKŲ

Lietuvių žurnalistų S-gos 
i centro valdyba birželio 3 d. 
1 3 vai. popiet Chicagoje. 
į “Menėje“. 2515 VV’ 69th St., 
! rengia pokylį, kuriame bus 
1 pagerbtas žurnalistas Juo- 
i zas Pronskus. kuriam š. m.

sukako 80
metu amžiaus.

T

lavo iš opmtisitinės pamaldų šv. Beatričės baž-‘ lyginimas už greitkelių nu-Į gubernatorius ji ir dar vie-j 
raširdis, pasiruošęs nyčioje/ iškilmingai buvo1 dvi ankstesnes lie- nn io fakulteto geriausią di

ir tai mums 
visus'

trejus metus buvo pasinėręs 
į lietuvišką visuomeninę 

kad veikl3- Jis—paskautininkasu

Kleb. J. Gaspariūnas, A.B. 

ir Parapijos Komitetas

Mūsų žemėje kasdieną 
giim.a 324,000 žmonių. Iš 
ju kasdien dėl bado miršta 
10.000, dėl kitų priežasčių 
123,000, todėl kasdien pri-( 
auga 190,000 žmonių. j

JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS

“KELEIVIO“ 1 9 7 3 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonas

Kalendoriaus kaina tik $1.50
“Keleivio“ kalendorių? visuomet buvo tikra enciklo

pedija — visokių gražių. įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite 
jį užsisakyti. Pinigus siuskite šiuc adresu:

KELEIVIS 

636 E B road va v 

So. Boston, Mass. 02127
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Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

Jonas kasmauskas kopia 
i įimtuosius metus

LABAI POMŪS 
ATSIMINIMAI

GANA TO JUNGO

TAM, KAD GALĖTŲ 

LENGVIAU SUVIRŠKINTI

Jau buvo rašyta, kad So
vietų Sąjungos teritorija pa
dalijama i 7 rajonus. Vienas 
iš tų rajonų yra Šiaurės cent-

NAUJAS SOVIETŲ 
BŪDAS PINIGAMS 

MEDŽIOTI

Pasak Tėviškės Žiburius, 
The Toronto Sun paskelbė 
naują sovietų sumanymą 
doleriams medžioti. Laik-

ro rajonas, i kurį Įeina visas! raštis išspausdinęs dali in-
Pabaltijis. Karaliaučiaus 
sritis. Gudija ir Rusijos da-

strukcijos. kurią Sovietų Są
jungos ambasada Ottawoje 
išsiuntinėjo sovietų intere-lis. apimanti Leningrado iri 1 . .

’ ••• i sams atstovaujantiems ad-Maskvos sritį- , „ , . _ .
i vokatams Kanadoje. 1 enai 

Į šį mums labiausiai rūpi-1 taip rašoma:
mą rajoną, nes į jį įjungtai .
ir mūsų Lietuva, suplaktos' Nuo 1973 m. sausio 1 d. 
net 4 tautos. Jame didžiau-į Sovietų Sąjungoje Įsigauojo 
šia persvara ir savo teritori-; nauJ0S taisyklės siuntiniam, 
jos plotu ir gyventojų skai

RETO
ĮDOMUMOi TRYS IR VTENA, Janinos

! Narūnės atiminimai apie 
nas Kasmauskas labai jaut-; rašytojus Gabrielę Petkevi- KNYGA 
i iai atsiliepė ir į po karo Vo-, tautę, Bali Sluogą, Jurgi
kietijos stovyklose atsidūru- Savick; ir Juozą švaistą ,171 
siu lietuviu prašvmą padėti kaina $3.00. 
jiems atvykti į JAV-bes. Jis j ĮVYKIAI IR ŽMONĖS, ? 
daug kam davė garantijas. Stasio Raštikio atsimi-

automobiliams bei kitiems 
reikmenims, nupirktiems už
sienyje už palikimo pinigus 
ir atsiųstiem ar pristatytiem 
Sovietų Sąjungos gyvento
jams. Tokiems gautiems 
siuntiniams, automobiliams 

į ir kitiems reikmenims bus 
Šis Kremliaus užsimoji-į uždėtas 100'- muitas, neat- 

mas mums aiškiai byloja, i sižvelgiant į užsienyje sumo- 
kad tai nėra vien imperijos! ketą bet kokį muitą, perkant 
ekonominio planavimo rei-j siuntinius, automobilius bei 
kalas. Rajonas su didele ru- kitus reikmenis“
siškumo persvara turės at
likti ir svarbesnius įusų ko
munistu užsibrėžtus tikslus: 
suvirškinti bet kokias tauti-l 
nes, kaip bolševikai sako, į 
apraiškas. į

čiumi turės rusai.

Nežinoma, kokia bus to 
rajono valdžia, bet, kokia ji 
bebūtų, vistiek ji nustelbs 
tautines respublikas.

Kas Bostone ir jo apylin
kėje nepažįsta Jono Kas- 
mausko? Tur būt, tik tas. 
kuris nei pats niekad neda
lyvavo lietuvių visuomeni
nėje veikloje, nei iš tolo jos 
nesekė. Visi kiti jį gerai ir 
senesniais, ir vėlesniais lai
kais pažino. Kitaip ir būti 
negalėjo.

Juk Jonas Kasmauskas iš 
Šiaulių į Bostoną atvyko 
1901 metais ir. galima saky
ti. be pertraukos čia gyveno 
iki 1972 m. rugsėjo mėne- 

i šio, kada jis išsikėlė gyven-

atvykusiems padėjo įsikurti, 
surasti darbą ir t.t.

Šiais trumpais žodžiais 
Joną Kasmauską prisiminti 
mus paskatino ir jo amžiaus 
90 metų sukaktis, kurią jis 
atšventė gegužės 15 dieną. 
Kai}) tik tą dieną jis pasiro
dė ir mūsų Įstaigoje, ir suži
nojome, kokie vėjai ji iš 
Floridos atpūtė i Bostoną. 
Mat, jis tą 90 metų sukak
ti jau sekmadieni buvo at
šventęs Cape Gode su savo 

* sūnumi ir bičiuliais.

Pas mus jis užėjo pratęs
ti prenumeratos (ta proga 
nepamiršo pridėti ii- dova
nėlės) ir paprašyti Keleivy 
pasveikinti visus jo gimines, įEAŠTAJ 
draugus ir pažįstamus.

nimų III tomas, 616 psl., kai
na $15.00.

MES VALDYSIM PA
SAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

GANA TO JUNGO, Kip
ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl.. kaina $5.00.

TAU, LIETUVA, Stepo
ne Kairio, 480 ^sl., kai
na ... ............... $2.00

PENKTIEJI METAI, Kip- 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina .......................... $2 0®

DIENOJANT, Kipro Bie
linio. 464 psi.. kaina....$2 00 

„'IMS POSĖDIS

Paskutinis — trečiasis — doku
mentuotas Kipro Bielinio atsi
minimu tomas. Jis liečia mūsų 
nepriklausomybės 1917-1920 m. 
kovas ir nepriklausomos LietuPASKUT

Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940 (rašo 

! dr. VI. Bublys, J. Fledžins- 
į kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
; P. Rudinskas, L. Dargis, K. 
šeštokas. J. Vilkaitis. L. Gi- 
riūnas, A. Reventas), 257 
psl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00.

Dabarties kankiniai (Lie-
I tuvos vyskupų, kunigų ir ti- 
I kineiųjų kryžiaus kelias pir
mojoje ir antrojoje sovietų 
okupacijoje). paiašė Matas 
Raišupis. 434 psl.. kaina — 
$10.00.
Amerikos L'etuvių Taryba

(30 metų Lietuvos laisvės 
kovoje), parašė Leonardas 
Šimutis, 498 psl., kaina $10. 

Amerikos lietuvių istorija,
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

Numizmatika, parašė Jo
nas Karvs, 340 psl. kaina — 
$15.00. "

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa
veras Faunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Rimai ir Nerimai, Vaiž-
ganlo. 5o n <1 kairia $2.00.Juozo Audėno atsiminimai , .. .. . w .... .

227 psk, kaina............. $4.001 gVVen,m° “ j Antano Škėmos raštu II t.
'Knyga gaunama Keleivy, Dar-j (fĮrarnos veikalai — Julija, 

bininke, Drauge ir pas kitus, ir kiti, Žvakidė, Kalėdų 
knygų platintojus. Kaina $5.00 j Živilė, Pabudimas. Vienas 

.'vaizdelis, Ataraxia), 440 
į psl., kaina $6.00.

Ka tik gavcme 1 s,AURUOjU takeliu.

straipsni ai
ATSIMINIMAI APIE 

ĮtlUOZA LIŪDŽIU, Petronė
Sukaktuvivninkas atrodo Į lės Liūdžiuvienės, 88 psl.

dar tvirtas, sako. esąs paten- iai n a ................................... $1
kintas Floridos gyvenimo, NEPRIKLAUSOMYBĖS 
sąlygomis. į SAULĖJ. Mvkolo Vaitkau*'

! atsiminimu (1918-1940) V;

ningesni lietuviai ir kiti da- kaip 70 metų. O tiek laiko 
bar savo testamentus taip vienoje vietoje gyvenant, 
surašo, kad jų palikimas ntg jr nuo aklų žmonių sun- 

Tai matyti mes turime la- i būtų siunčiamas siuntiniais, ku taip pasislėpti, kad jie 
bai rimto pagrindo vien tik i Testamento vykdytojai per tavęs nesutiktų ir nieko apie 
stebėdami pastaruoju metu siuntinių bendroves nupirk- tave nežinotų. I
be atvangos varomą propa- j davo butus kooperatyvi-
sranda:

K et. Kriaučiūno. 178 psl..
Taikos rytas, novelių rin-Įkaina ................................. $2

i kinys (15 novelių), parašė LIETUVOS VYČIO P£D> 
Jurgis Gliaudą, 229 psl., kai- SAKAIS, Juozo Strolios ido- 
na $4.00, kietais viršeliais—’’mūs 1940-1945 m. aesimini- 
$4.65. ' mai, 176 psl. kaina $2.00.

Po angelų sparnais, nove-Į ATSIMINIMAI IR MIN- 
lių rinkinys (25 novelės), TYS. Kazio Griniaus, I to-
parašė Alė Rūta, 191 psl.. jenas, 300 psl.. kaina ..... $2.
kaina $4.00, kietais virše- ATSIMINIMAI IR MIN- 
Iiajs — $4.65. TYS, dr. Kazio Griniaus,

Mūsų piaeities beieškant, H tomas. 336 psl. kaina $5. 
parašė Česlovas Gedgaudas, Viktoras Biržiška, DĖL 
357 psl., didelio formato, MŪSŲ SOSTINES, atsimi- 
iiišta,4 kaina $15.00. ; nimai (1920-1922 m.), 3-12

Abraomas ir sūnus, pre- P^L, kaina minkštais virše
liu'juotas romanas, parašė bais $2.50. kietais—$3.75. 
Aloyzas Baronas, 206 psl., RER GIEDRĄ IR AUD- 
kaina $4.50, RĄ, Mykolo

Sunkiausiu keliu, romą- minimu (1909-1918) IV to
nas. parašė -Jurgis Gliaudą,' mas. 272 psl., kaina kietais
251 psl., kieti viršeliai, kai-; viršeliais ...................... $3.75,
na $5.00. To paties autoriaus tomas
--- -----------------------——— i VI kietais viršeliais $3.75,

' minkštais $2.50.
SIAUBINGOS DIENOS, 

i 1944-1950 metu atsimini-k *■
i mai, parašė Juozas Kapa- 
! činskas; 273 pusi. kaina S3. 

L.? i Až Jaunystės atsiminimai, pa-
i rašė Vladas Požėla, 335 psl., 

Nužemintųjų generacija, 
i egzilio pasaulėjautos eski- 
I zai. parašė Vytautas Kavo-

tuviui tegalima tik linkėti zas T.liūdžius, 246 pusią 
dar daug nupelnytai malo-j niai, kaina .. $3.nn 
nių metų, artėjant į šimtuo-j KA LAUMĖS LĖMĖ 
sius. Į (apie Salomėją Neri). Pet

J. V-gas Į -one e? Orintaitės, 234 psl. 
! Kaina $3.00.

DĖMESIO VERTI FAKTAI
niuose namuose, pasiųsdavo 

Į automobilius ir kt. vertingus
O Jonas Kasmauskas yra 

vienas iš tokių tautiečių, ku
rie nepaskęsta tik savo as- 

i mens reikaluose, kuriems

i
Baltimorėj antro laipsnio 

žmogžudys nubaustas tik $
______  _______ . 500. Kitur trys panašūs nu- ‘

Sovietų pasamdyti advo- (jj- doleris terūpi, o visa ki-' sikaltėliai nubausti: vienas
! katai stengėsi pakeisti, to- įa—nusispiauti. Ne. J. Kas- kalėti ketverius, antras pen-!

b) internacionalinės (iš I kius testamentus, bet jiems mauskas žvelgė i gyvenimą i kerius metus, o tiesias salv-‘
tikrųjų sovietiškos-rusiškos) tai nesisekė. Dabar Maskva daug plačiam Jis sugebėjo ginai. j Cinzas, 313 psl., kieti virse-

a) brukte brukamas į au-j dalykus, 
sis šūkis ’’Tavo Tėvynė —
Sovietų Sąjunga“;

ideologijos visuotinis pri
verstinis brukimas jaunimui.
vos pradedančiam 
vaikų darželį;

sugalvojo naują būdą —ap- įr pats saVe medžiagiškai; 
dėti tokius palikimų siunti- tvirtai apramstyti, įsitaisė į

Į»
Nev Havene aukščiausias!

lankyti ( niu gavėjus 100'/ muitu. nef savo medicinos Įrankiu , teismas išteisino trečią kai

c) ypatingai sustiprintas: o-iau rubliu.
ateizmo imas.

Ar skaitytos?
Brolio Mykolo gatvė, ro

manas, parašė Eduardas

liai. kaina $o.00.
Juozas d vaistas: ŽIOB 

RIAI KLACK1A, romana.-
is knvgnešio kun. M.' Nors dolerių negaus, bet is dirbtuve, padarė keletą iš-j tą teisiamą plėšiką, nubaus-, ,

| savo piliečių iščiulps dau-;rafymu bei patobulinimų, ir! ta 30 metu kalėti. Jis ištei-J Ralna 
sėkmingai tai įmonei vado-! siutas dėl to, kad buvo tei-'

Prieš tokį sovietų suma 
Tom ir kitom priemonėm į nvmą jau pareiškė protestą * 

siekiama visas tautas, o ypač Ukrainiečių profesionalų ir į 
pabaltiečius. sutirpinti rusų. verslininkų federacija, 
komunistų puode, ištrinant

i vavo, bet — to jam buvo per i siamas. pasirėmus „dienos“ i
maža. nusikaltimų statutu, 

nusikalto nakti.

Sida
psl.

Aloyzas baronas; VlENl
!oi MEDŽIAI, 117 psi. kai

IMKITE

iš jaunosios kartos 
tinę sąmonę.

sava tau-; The Toronto Sun ragina

j Jis nemažiau energijos į 
Į aukojo ir lietuviškam visuo-į Atlantic City pilietis suė- 
‘ meniniam darbui. Jis buvolmė 4 jaunuolius, isilaužu-

. - visur, kur tik stambesne lie- sius i namus. Teismas jau

(E)

V. Švambarienė seneliu

visas au me> giupe> >iųsti | tuviu veikla sukrutėdavo, ojnuolius nubaudė salvginai,
! protestus _ parlamento na-, ,Įažnai bū(, vj t I „ suėmėjas apkaW^ už
nams ir užsienio reikalu mi-; , j l .«•1 . , - . • veiklos pradininku ar vado-} gii nistrui Sharpui.

| vų.
Tėviškės Žiburiai 

kad — „mūsų 
T . , A ‘ JAV taip pat vertėtu at-

. Is Lietu\ os gautomis zi- kreipį-j dėmesį i ši klausima 
niomis,. ilgametės Šiaulių jr - i^siaiAkinti atitinkamo- 
gimnazijos gamtos mokslui institucij-ose. Amerikoje
mokytojos \iktonjos Giau- ---uk gyvena žvmiai daugiau 
rogkaitės - SvambanenėS! įietuvįu. neglį Kanadoje ir 
sieikata tiek pašlijo, kad JG jy palikimų doleriai suda- 

ro gerokai didesnes sumas. 
Problema vra rimta. Dvigu-

namuose

begali dar šiek tiek paeiti 
kėdės ir lazdelės pagalba, 
tad teko kraustytis į senelių 
prieglaudą.

rašo.
veiksniams i

bą apmokestinimą Įvedus
palikimų siuntiniams, kilu

, testamentu reformos kiauri gamtos |ma,
studijas baigė užsieny, grį- niu MaskvOf ..... .
zusi ilgus metus mokytojavo j apejtj «
Šiaulių mergaičių gimnazi-j ’__________________
joje ir ten buvo laikoma na-į ~ s. . “ lw. 7^*
vyzdinga mokytoja ir auklė-! ..V™*6 gel,a o
toja. 1941 m.’birželio mė- 7'k,°, 2m“t.aus 1,ezu 
nesi ji su savo vyra. žinomu! ',ar skaudziau-

V. Švambarienė Reikėtų ieškoti nriemo 
trukdymams-

IVIS

savivaldybininku ir koope-j 
ratininku. liaudininkų nariu 
Julium švambariu buvo iš
tremta į Sibirą. Vyras tenai 
mirė, o jai po daugelio metų 
buvo leista sugrįžti į Lietu-,
vą. Paskutiniuoju metu gy-; liūno „Sočiai Democracy in 
veno Kaune. Tsarist Lithuania. 1893—

inklo laikymą be leidimo.
i » * *
} St. Louis mieste 91'4 nar- 

Jis ne tik pats dirbo, bet j kotikų pardavėjų, kurie pa- 
' 1 ‘is tvs prisipažino, buvo nu-visuomeniniams reikalams 

nesigailėjo ir savo lėšų — 
daug kam jis yra ištiesęs 
savo dosnią pagalbos ranką.

Bostone tik dvi organiza
cijos turi savo namus, ku-

bausti sąlyginai, o Ne\v Yor
ke panašiai nubausta dau
giau nei pusė tokių nusikal
tėlių.

* * *
Washingtone 60-70'i vi

riuose yra ir salės didesniem j sų ginkluotu plėšimu Įvykdė 
renginiams .ar pobūviams, j asmenys, paleisti už užstat? 

jų — tai Tautinė są-i arba pasitikint jų garbės žo-Viena
junga. Jos namai yra su 
dviem gražiai Įrengtom sa
lėm, dar dailinin ko Viktoro 
Andriušio lietuviškai deko-i GAVOME 
motom, tarsi koks muziejus. ”NIDOS“
Tie namai ir šiandien tar-

džiu (parole).

nauja lietuvių kultūros rei
kalams, čia vyksta Kultūri
niai subatvakariai ir kiti pa- 

i rengimai.i
GALIMA GAUTI

Keleivio administracijoje į 

galima gauti Leono Saba-

Bet neturime pamiršti. 
! kad ir už šiuos namus ir jų
' patogumus bostoniečiai pir-
; miausia turi būti dėkingi
Jonui Kasmauskui, kuris ir 
savo stambiom aukom, ir ki
tais būdais padėjo tuos na
mus įsigyti ir išpuošti.

JAV ir kitur, be abejo, gy-j 1904“. 
vena ne viena jos mokinė, j Kainą $1,00,

0 Jlsį na $ 1,50.
Vytautas Volertas, G Y 

' VENIMAS YRA DAILUS
romanas iš lietuvių ernigran 
tų gyvenimo, 242 psi., kai 
na $2.50

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras Man 
deikis, 273 psl.. kaina $5.00.

Draugas don Camillo,
Įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai. 216 
psl., kaina $3.

Mūsų mažoji sesuo, Anta
no Vaičiulaičio apysaka, 104 
psi. kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais $3.00.

Be namų, premijuota a-

t*

AU
TV ( I

Dialcgas su kraštu, Aki
mirksnių kronikos, antr?

_ knyga, parašė Bronys Raila,, __ .
. 560 psl.. įrišta, kaina $7.0o. į iS’? ‘ .

Melagingas Mikasės laišj The Forest of Anykščiai,

kas, parašė Jurgis Jašinskas,'
69 psl.. kaina $1.50.

LIETUVIU LITERATŪ
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją. K, Keblys apie roma
ną. R.Šilbajoris apie novelę,
S. Santvaras apie dramatur
giją. V. Kulbokas apie kriti
ką, J- Girnius meta žvilgs-

pvsaKa, parašė Andrius No n? ) ViS4 tą literatūrą apla- 
rimas, 200 psk. kaina $3.50, J mai ir šio kūrybos laikotar-

Lemtingos dienos,
Jaškausko av ysaka,
$2.50.

.JonoiP^0 problemas, Č. Gricevi- 
paruošė išleistų knygų? 

saraša. Kaina $10.
kaina' čius

Antano Baranausko lietuviš
kas tekstas su Nado Raste- 
nio anglišku verkimu ir Juo
zo Tininio Įvadu, 61 psl., 
kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand 
{Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B Končius, 2il psl., 
psl.. kaina kietais v,.ceriais 
$3.00. minkštais S2.0C,

EWAKENING LITHUA
NIA, 187 psl., kaina $3.00. 
Knyga paras J as J. 
Stukas. Ji inka d.uitiem 
angliškai ir nori .-m susi

Milfordo gatvės elegijos. I LiETV 
riBOTĄ SKAI-Į didelį susidomėjimą sukėlęs; 

SIENINIO, poeto Jono Aisčio straipsnių 
SU PASI-! rinkinys. Kaina min 

sėliais — $3.75.
Tau,

berto gyvenimas, 
prisiminimai. 269 psl.. iliust
ruota. kaina kietais virše
liais $4.00.

Lietuviu pasakos, parašė

NUPLĖŠIAMO 
SKAITYMAIS KALENDO
RIAUS. KAINA $3.50.

TĘST AGENTAI

1 Vl-ji laida
V vos ISTORIJA pažinti su Lietuvos praeiti

mi ir dabartimi.
Agonija, romanas, antra

parašė dr. Van . 
da Daugirdaitė-Sruogienė I
414 psl., daug paveikslu, ke ! ‘ai'^a’ P^ia^e J. Guauda. 406

Ii žemėlapiai, tvirtai
sesute. Prano Lem- i Kaina ........ . ................

kūryba, I Lietuvos konstitucinės tei- 
1 sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl.. kaina $2.

įrišta
$6

psl., kaina $5.00.

Geri žodynai
Anglu - lietuviu ka’bu žo

WE WILL CONQUER dynas, V. Baravyko. 590 psl. 
jo r> k,. T InJoc- ' ani& t-ti I OOO -/nh , :.i L'r.innSG

įsigykite teisininko P. Šulo ------------- r----------- , x--------- , , - , ■ . o k -
parengtą leidinį „Kaip su-’Herman Sudermann. išver-: THE VVORLD_ by Liudas; apie 30.000 žodžių kaina ^>6 
daromi testamentai“. Tai Ia-' tė \ . Volertas. 132 psl., kai-; Do\\dėnas, 21« p>l., Ka.na

! bai naudinga informacijų! na $3.00. Į $5.00.
'knygelė norintiems sudary-: Smilgos, A. Giedriaus 15; 
j ti testamentą. Ten yra ir tęs-. apsakymų. 204 psl., kaina; parašė dr.
I tamentų pavyzdžių. Jos kai- minkštais viršeliais $2.50,' vadas dr

lietuvių-anglų kalbų žo- 
Amenkos lietuviu politika, dynas, r ^agav-o Ka:sa-.i-

‘ K. Šidlauskas, i-rimitė ir šlapoberskis. apie 
P. Grigaičio, kai- 27.000 žodžių 511 psl., kai-

Būtina paminėti kad Jo j na $3 ^0. - $ -3 na $1.50. r.a -- $5.00.
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PasikaliSumas "r |
Maiki su Tėvui

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

ir Smalensko miestais.

Keleivio
i — Kur gi nesipnesinsT

bs»1rttt1rn>Miv f-V' suk-i° -ne? i--saviJ'> —............................. -ZUC// ZUO kiai kunigaikščiai, žinoma, ^geidujamas dalykas. Ramybė pie 
iš pavydo. Sukilo jotvingiai: reisk.u laisvę nuo vaidų, nesuti-Į nę 
ir žemaičiai. Mindaugas pa

išparduoti 
kaina $1.50

tis Mindaugas. Buvo tam ir 
priežastis, tėve. nes be prie
žasties niekas pasauly nepa
sidaro.

— 0 kokia buvo priežas
tis Lietuvos valstybei susi-} vingiais, užėmė Slanimą ir 
daiyti? j Vikoviską, tik neistengė pa-

— Ar gudai nesipriešino?
DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS pamokymus ir patarimus. Da- įr vėl kalba dangaus Dievas apie

bar gi, šiose "paskutinėse dieno
se“, kai kurie net pasakė, kad 
Dievas yra miręs, aroa visai nė
ra Dievo, ir tasai atsitraukimas 
nuo Dievo yra visų pasaulio keb- 

Ramybė arba taika yra labui lumų ir ne.uimių priežastis. A

IEŠKOJIMAS
N R.

RAMYBĖS
1

nesutikimų ir neramumo prie
žastį, sakydamas: “Ateinant su
spaudimui, jie ieškos ramybės, 
bet jos nebus.. Aš padarysiu 
jiems taip. kaip jie elgėsi, ir tei
siu juos taip. kaip jie teisė, ir

mūsų laikus ir apie dabarti- J jie žinos, kad aš Viešpats“. (E_ 
nerimavimo ir nevilties pade- zek. 7:25-27). Pranašo Sofonijo 

kiniu, kivirėių. sukilimų ir ka- ‘ t į rašė daug šventųjų Dievo plunksna Viešpats dar pridėjo 
... ru i ikrosios ramvbės versmė pianašu. Pranašas Jeremijas ši- sinki paleisi-ima: “Net ju si-

S.JUIO suspaustas is visų pu- |yl, Dievas. visatos Korėjas. ku-;taipra.o. „AJ atimsiu „„„ Uabras ir ju auksas negalės iš-
SIU. Kai Kuriuos KUlllgaiKS-į ris Šventajame Rašte, jo paties
čius jis išvijo iš Lietuvos ir žodyje, vadinamas ’ramy

Dievas ir visos paguodos Tė
vas“. Todėl ieškantieji tikrosios 
ir ilgai pasiliekanėios ramybės 
turi eiti pas jį ir prašyti, kad 
suteiktų jiems pageidaujamos 
amybės. Ramybė, saugumas ir 

atilsis — tikroji žmogaus laimė 
— gaunama tik Dievo statyto
mis sąlygomis, užlaikymu jų 
trišaky m u.

Davęs savo išrinktajai tautai 
Izraeliui savo gerus ir teisingus 
Įstatymus, jų kūrėjas ir už.’ai- 
kytojas. pasakė į juos: “Jei elg
sitės pagal mano įstatymus ir 
užlaikysite mano paliepimus ir 
juos pildysite... Duosiu ramybę 
i ūsų ribose: miegosite ir nebus, 
kus jus gąsdina. Atimsiu plėš
riuosius žvėris, ir kalavijas ne
deri is per jūsų ribas“. — 3 Mo
zės 26 :3-6.

Nors pradiniai šitie įstatymai 
amo duoti Dievo išrinktajai

liepė pasiieškoti sau zennų 
Rusijoj; o kunigaikščiai Vy
kintas ir Tautvilą nuvyko 
Rygon ieškoti vokiečių tal
kos prieš Mindaugų. Vykin
tas priėmė net ir krikštą ir 
prižadėjo apkrikštyti visą 
Lietuvą, jeigu vokiečių kar
dininkai padės jam nuversti 
Mindaugą ir leis užimti jo 
vietą. Prieš Mindaugą susi
darė galinga koalicija. Lie
tuvon Įsiveržė gudai su jot

gelbėti jų Viešpaties rūstybės 
smo ir atsilyginimo) dieną“.

Atsakvdamas. kol Tuftudių Pasitikėjimas savo di
deliais turiuis ir gėrybėmis ap-

j žmonių savo ramybę, malonę ir 
pasigailėjimą, suko Viešpats“. ' el.į'1
(Jer. 16:5) 
dėl jis taip darys, pranašas ir 
vėl sako: “Nes visi nuo mažiau
sio iki didžiausio apgaudinėja ir 
visi nuo pranašo iki kunigo da
ro klastas... štai, aš atvesiu ant 
šitų žmonių nelaimę, jų minčių 
vaisiaus, nes jie neklausė mano 
žodžių ir atmetė šalin mano i- 
statymą“. — Jer. 6:13.lt>.

Kito Biblijos rašytojo lūpom

vils juos. — Sof. 1:18.

Kas domitės Tiesa, mes pri- 
siųsini veltui spaudos. Kreipki
tės šiuo adresu:

Lithuanian Bible Students, 
212 E. 3rd Street, 

Spring Valley, III. 61362. 

(Skelbimas)

imti Minsko tvirtovės. Puolė 
Lietuva ir kryžiuočiai. Min- 
daugas pamatė, kad kalavi
ju čia nieko nepadarysi, to
dėl ėmėsi diplomatijos. Iš 
visu priešų stipriausias buvo
vokiečių ordinas, todėl čialv;l įr susipažinti su jo įstaty- j 
Mindaugas ir kreipėsi. Nu-1 niais. Mat. žinojimus uždeda ant j 

žmogaus atsakomybę. Yra pa- i 
rašyta: "Taigi tam, kas moka > 
daryt i gera ir nedaro, yra nuo- ;

— Ta priežastis buvo pa
vojus nuo svetimų priešų.
Susiorganizavę latvių žemėj 
krikščionių kardininkai ruo- 

į šėsi Lietuvą plėšti. O Lietu
va buvo neorganizuota. Ku
nigaikščių buvo daug. bet

• jie pešėsi tarp savęs. Latviai t siuntė jiems geriausiu savo 
j ir prūsai negalėjo lietuviam I žirgų ir kitokiu brangių do-i 

padėti, nes buvo jau vokie- vanų. Priėmė krikštą ir pri-i dėmė“. (Jok. 1:17). Plačiau aiš- 
Į čių nukariauti. Mindaugas žadėjo apkrikštyti visa Lie- • kin>lamas apie platesnį Dievo 
j nutarė sujungti saviškius'tuvą. jeigu kryžiuočiai - 'Matymo pritaikymą, didysis

autai. Izraeliui, vistiek to įsiū
lymo dvasinė prasmė pritaiko
ma visiems, kurie yra turėję 
progos išgirsti ką nors apie Die-

su-lniniaailreAiiie Tr var<nai«ii*1 ’i’ A , i Į Mokytojas pasakė, kad jis noat-kunigaikscius. n, vaigais tiks dantį su juo taiką. j j<> panaikinti įstatymo, bet į-
Žiūrek : Mato Ev.

— Na. kaip tau patinka} kad niekas negali nei pasa- 
pavasaris. Maiki? į kyti, kuris jų buvo pirmuti-

1 nis. Beveik kiekvienas kai

* negalais, jam pavyko tai pa- 
į daryti. Tada nutarta pada
ryti taikos sutarti su savo

vvkdvti —
17.18.

- i. j-i i- n ' Laikui bėgant, žmogus atsito-i a- atau, kodėl įlietas Pei- jjno nuo £)įeVo ir paniekino jo
Ai sy. Dabar, Maiki,

pietiniais kaimynais gudais,: kūnas buvo iš Lietuvos iš- 
kad būtų apsaugota Lietuva guitas. Dėl to Mindaugas 

Sutarti pasi-1 bu'o padarvtas Lietuvos ka-- Graži pabudusi gamta, I mas turėjo kunigaikšti, o kai ls I«tų pusės. Sutarti pas,-’ l,„. „ padarytas I.ie-uv
,e ! kuriame kaime du ir tays rase «“' va(!ai lr ? laIlUmh Sakyk ‘,,,iau-

! • j-, •.......... * vos kunigaikštis: zivmbur-;tėv
į varžėsi dėl pirmenybės.

— Ale kai aš prisimenu j
Lietuvą, Maiki, tai visgi te-' — Tai parodo, Maiki. ko- 
nai daug linksmiau — visas Į dėl Lietuva buvo tokia ga- 
kraštas skambėdavo paukš- į linga.
čių balsais. Net ir varlės'
balose koncertuodavo, Jes,.- — Priešingai, tėve: kai: Saule i vyko tarp ju susirėmi-, 
visiems buvo linksma. ' valdžios per daug. kraštui ' ' '

5 nesveika. Taip dabar vra ir

gas, Daujotas. Dausprungas, _ Pasakysiu kitąkart, tė- 
Mindaugas, Vyžeikis ir kiti. -

e**********************************
Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

— Man, tėve, neseniai te- * 
ko kalbėtis su Lietuvos žy- ■

Susivieniję lietuviai pastojo. 
didelei vokiečių kardininkų j 

'armijai kelią, kuri jau bro-; 
' vėsi iš latviu krašto. Ties

mas.

musų Amerikoj: prezidento' — Sakai, ties Saule? 
valdžia. Pentagono

ve.

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

L. Stasiulis. Miami, Fla., 
paaukojo $10.00.

i Po $6.50: A. Jankevičius.
dėlių. Prie Amerikos dai ne-: j valdžia ir ČIA žvalgybos — Taip aiškina istorija.) Detroit, Mich.. E. Eismont.
pi įpratęs, jis taip pat gyi e, vaj^žia. Visos nori vadovau-, tėve. Manoma, kad Saulė St. Clara. ( alit.. A. \ omant, 
Lietuva. Lietuva—tai auk-r- •___ i. i-. . i..x =. D:___ -i- . t Taunt.on. Mass.

genero-1

Lietmą. Lietuva tai a^k- i -r ma|aj kokios košės jos1 čia reiškia Šiaulius. į Taunton, Mass.
so obuolys. Jlb sa;ė- Bet! daba .jdarė. Negeriau bu- j . n , . . . . ...
Jis gina Lietuvą kitokiais: vo ir Ljetuvoje> kai kiekvie.; _ Nu> tai ku() lietuvil, | A. Padvek, F airview, III.,
sumetimais. Tenai esąs ge-, name užkampy buvo kuni-į susirėmimas ties Saule pasi-i ’• x '
ras sulinių vanduo ir Cibu-! gaikįtK Sakoma; kad penk< baigė? 
liai gardesnį. i tame šimtmety anglų kara- Į

i liūs Alfredas užsimanė iš-'
— Aš žinau, 

dui be cibuliu
Maiki: žy- 
- ne šabas.

I — Aiškaus atsakymo isto- j

N. Išganaitis. Hamtramck, 
i Mich., —$5.00.

leisti savo vardu, pirmutinę > rjja neduoda, tėve. Dr. Sruo-j Po $3.00: A. Bernotas.
J. Tumas, 

W. Dedulio-
.___  _____ _ __ __ Ohio, J. Ju-

O čia. kai prezidentas pra-,vo raštininką., kad tas sritL ! susidaryti. Tik atskirai sako-1 konis, Vancouver, B.C., W. 
dėjo skelbti prieš infliaciją patyrinėtų. Lietuvos dar ne- - ma, kad po kautynių vokie-1 Žlioba, Jamaica. N.Y.. H. 
visokias ’ fazes“, tai ir cibu- buvo, tai yra. nebuvo tokiu' ordinas tiek nukentėjęs,
liai pabrango. Už palšy vą į vardu krašto. Toj srity gy-'kad saivarankiškai jau ne- 
svogūnpalaikĮ reikia mokėti: veno žmonės, vadinami bal- begalėjęs veikti, todėl 1237 

tais. Juos patyrinėjęs, tas; metais susijungė su Prūsų 
anglas pranešė savo kara-į kryžiuočiais, ir užkariautos

pasaulio istoriją, bet neturė-J gjenė paduoda tik eilėrašti’ Coneord. N.H.. 
Lietuvos cibuliai ne tik gar- jo žinių apie Pabalčio gy-i apie tas kautynes, bet aiš- Detroit, Mic-h.. 
dėsni, ale ir daug pigesni.; ventojus, todėl pasiuntė sa-į kaus vaizdo iš jo negalima! nis. Cleveanld.

GERIAUSIOS
DOVANOS

giminėms
• LIETUVOJE ir SSSR 
MOTOCIKLAI. ŠALDY
TI VAI. SKALBIMU 
MAŠINOS. TELEVIZI
JOS APARATAI. FOTO 
KAMEROS, SIUVIMO 
MAŠINOS, BALDAI.
Taip pat drabužiai, me
džiagos. kailiniai, ranki
niai laikrodžiai ir maisto 
produktai.
NAUJI AUTOMOBILIŲ 

MODELIAI:

• ZHIGULI VAZ—2101
• Kaina ..... $3520.00
ZHIGULI VAZ—2102 
Station Wagon
Kaina ............... $3881.25

ZHIGULI VAZ—2103
' Naujas modelis
Kaina S4036.00

jau 15 centų.

Labašauskas, Watertown 
Conn.. F. Vereikis. Lowren- 
ce, Mass, P. Krasin, Miami 
Fla.

liui, kad baltu žemė yra la

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

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS

TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ

Pasinaudokite paskutine gera proga isigyti visas 4 
knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 
Bielinio sūnus Kipras Bielinis:

Dienojant, 464 psl. r

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 309 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa» 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 190o m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo Į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo 
mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk. 
las ir kt.

Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.

' KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana

MOSK VICH 408—IE
Kaina ............... $3285.00
MOSKVICH 412—IE
Kaina ...............$3570.00
ZAPOROŽETS ZAZ-968 

< Kaina  $2250.00

PODAROGIFTS, Ine.
yra VIENINTELĖ 
iitma Amerikoje, siun
čianti DOVANŲ CERTI
FIKATUS per 
VNESHPOSYLTORG.ą 

he jokiu tarpininku, ban
ku ir kt.

PODAROGIFTS, INC. 
yra VIENINTELĖ firma 
Amerikoje. pateikianti 
persiuntimo įrodymus, 
atitinkančius jos susita. 
rimą su
Y NESH POS YLTORGu 

Klientu patogumui užsa
kymus galima duoti het 
kuriai prie mūsų prisi
jungusiai firmai:

'Globė Parcel Service, Ine 
'<23 \Valnut Street, 
Philadelphia. Pa. 19106 
Package Express&Travel 
Agency.
1776 Broadwav.
New York, N.Y. 10019 
Cosmos Parcels E.\press 
Corp..
488 Madison Avenue. 
New York. N.Y. 10022. 
Arba tiesioginiai į mūsų 
vyriausią Įstaigą
PODAROGIFTS Ine

210 Fifth Avenue
(tarp 27 ir 28 gatvės) 

New York N.Y. 10001 
Tel.: 212-685-4537

Po $2.00: Ch. Blažaitis. 
Hamilton. Ont.. J. Povilavi- 
čius. Yonkers, N.Y.

Po $1.50: F. Naunik, Grea' 
Neck. N. Y.. J. Stanislovaitis 
So. Boston, Mass.

Po $1.00: A. Girčys. VVor
cester. Mass., P. Deveikis 
Detroit, .Mich.. M. Stines 
Hot Springs, Ark.

Po 50 centų: P. Pečkaitis 
Worcester, Mass.. J. Bar
šauskas, Montreal. Que.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

Keleivio administracija 

roo auemoc u<aĮX>?cq»9»»BOĮpoo>

TINKA DOVANOTI

— Žinai. tėve. turėtume 
važiuoti Lietuvon, jeigu bū
tų galima.

I giijų, neturtinguju ir vergu i dinama Lifliandskaja gu-
— Aš. Maiki, seniai jau Buvo daug kunigaikščių, ku f bernija. o lietuviai vadin-

būčiau Plungėj, jeigu būtų! rie nesėsi tarp savęs. I Javo stačiai Kurliandija at
galima. į ! ba Latvija. Lietuvos vaid-

i — Sakai, Lietuvos da' ; muo čia išblėsta. Vėliau sa-
— Ir kažin, tėve, ar bus nebuvo. Nu. tai kada ir kai} į koma, kad lietuviai mėginę

sirado? išvaryti vokiečius iš Kuršo
1 bet nepavyko. Vokiečiai už-

— Atrodo, Maiki. kad ne-; —Taip, tėve. 9-tame am {kariavę latvių, žemgalių ir
laiminga žvaigždė LietuvaiI Aitrio Lietuvos dar nebuvo latgalių \isas žemes ii. kaij' 
švietė, kai ji gimė. Mažes
nės šalys pakilo ir laisvai 
gyvena, o mūsų tėvynė buvo i
iškilus, tik kol ji garbino Būtent. — 1009 metais. J'
Perkūną, o kai tik ji priėmė j Pirma ,karta. paminėjo ty} daugas. 
svetimą Dievą, tuoj pradėjo metu Kvedbnburtyo metrą--} 
smukti, smukti, ir dabar jau, - ^-'au ji pakartojo ir ru-į
negalima nuvažiuoti nei pa-! 5U m^rasty le^en-! ma
matyti jos. Prisiminkim nors Į f^annis v^ikėias Nestoras # v .
bulius jos paisius kuni- Rc‘ 'arda Lietuvai, matvt. j lietuvių gyvenamos žemes _ I
gaikičius <ral bus širdžiai bus nukalf nišai, nes jis bu-! iau buvusios jo rankose. Jis, .įmeleM Lithuania — pa- 
gaiK.eius, g,ai DUS slidžiai ma5 ..„siškai-I itva atsiėmė ne 'ik Gardina. Nau- rase buvęs JAV atstovą,'
lengviau. Ar gali pasakyt.'x ° ,a.rna‘ 1 JHSKdl 1 m a.. . . ,T .. l rkas buvo Pirmutinis Lietu Tačiau organizuotos Lietu- ™rduka, Slamma ,r \ oixo-: Lietuvoj Owen J C. Tsorem. 
kas nuto pirmutinis Lie.u k(vh^ v;5 da.-nebuvo I viską, kuriuos seniau lietu- 299 psl., kam, $4.

Istorija ‘sako. kad Lietuv'os 'iai valdė, bet priedui dar ^JOPULAR LITHUAM. 
valstybe ikūres 13-io šimt- Prijungė ir grvnai smdiškų AM KELI1LS oar»se Jure

jų žemės buvo pavadintos
i bai didelė, o jos gyventoja7 Į Livonija. Kaip žinom, po ru- 
| skirstosi i 3 luomus: turtin-; su valdžia Livonija buvo va-

kada galima?

vo
pir:

kunigaikštis?

—Kunigaikščiu mūsų Lie- ‘ *
tuvoje buvo tiek daug, tėve

,p a-‘

Bet, kain anakart sakiau I sakiau, pavadinę jas Liflian- 
tas vardas atsirado vienuo- dija. 
liktojo šimtmečio pradžioje

mečio pradžioje knnė’aikŠ-

— O ka tada veikė Min-

Apie Mindaugą sako-i 
kad jis tapęs Lietuvos 

valdovu ir 1240 metais visos:

žemiu su Minsko Pok»ek(, Daužvardienė kaina .$3 50-

6:13.lt
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L. GRUDZ1NSKAS

Saulės ir arimų dainorius
Kas pabudino žemę. išskleidė, rasų pipildė gležnus 

pumpurus, pakėlė ausi u džiaugsmui žolynus ir atnešė pa
vasario dvelksmą laukams ir arimams, miškų trakams j 
ir gėliems ežeiams? Visos šios grožybės prasidėjo kartu 
su pilkojo vyturio — vieversio giesme. Tai jis, skubėda
mas per šalnas ir gruodus, ūkanas ir šaltus vėjus, pirma- ' 
sis pasveikino sugrįžusią saulę. Pirmasis virš dirvų ant; 
nematomų gijų pakamino skambančius, tilinduojančius, ’ 
aidinčius sidabro varpelius. Seni žmonės sako: auksiniai} 
purienų burbulai — irgi žemėn nukritusios brangiais ži- J 
bintuvėliais pavirtusios vyturio dainos posmai. Kur vy-| 
turys skardeno, virveno, ten ir čiobrelis pasikėlė, ir lau- • 
kų našlaitė akutes pramerkė, ir klevas karališkuosius žie- j 
dus sukrovė. Net nuostaba ima! Dirvinis vieversys (taip- 
mūsų vyturėlis vadinamas moksliniuose veikaluose) — 
mažas, savo plunksnų spalvomis nepasižymintis paukšte
lis. O balseliu gyvosios gamtos apdovanotas tiesiog ste-1 
buklingu. Kai paima neregimo smuikelio smičių, kai už- j 
traukia: "čyru-vyru! čyru-vyru! šimtas vyrų...“, tai net j 
širdis žmogui apsalsta. Giedodamas vyturys pakyla i žyd-Į 
rąsias aukštumas. Į tokias aukštumas, kad vos matomu • 
taškeliu pavirsta. Iš kur tiek ištvermės pas nenuilstantį 
muzikantą!! Pasirodo, vieversys turi nepaprastai tobulus, i 
stiprius sparnelius. i

namą įspūdi tenka patirti pavėlavusiam keleiviui, kėliau- Kai kas gal norėtų paklausti, ar gali dailininkas, iš- 
jant Dzūkijos pušynais trumpą pavasario naktį, kai raus- siveržęs į tarptautinę sferą ir teikdamas savo kūrinius 
vos saulėlydžio spalvos valandėlei nublėsta, kad užleistų kitaučiui meno mylėtojui., išlikti ir lietuviškas, išsaugoti 
vietą ryto aušrelei... Aprimo vėjas. įsiviešpatavo tyla. ir savo lietuvišką kūrybos dvasią? Tam Viesulas būtų ge- 
snaudžia kab elės ir pušys, ir tamsūs kadagiai, ir žilos ši- riausias pavyzdys. Aš nemanau, kad jis atsitiktinai pra- 
lagėlės. Girdėti tik, kaip šnibžda baltas smėlis po kojomis dėjo dvyliką savo kūrybos metų "Dainomis“ ir juos bai- 
arba pro šalį praskrenda pilkoji nakties peteliškė. Ir tuo-j gia lietuviškomis "Raudomis“ (kūnų, gaila, šiandien ne- 
met pasigirsta nuostabi ligutės giesmelė grynais tartum! gali mums čia pademonstruoti). Žinoma, jei kas norėtų 
sidabro tonais, ir giliai įstringa keleivio sąmonėm..“ Į tuose darbuose matyti paprasto realistinio lietuviškumo.

.Mažiau Lietuvoj žinomi kuoduotieji ir raguotieji vie-j tas galėtų ir apsivilti,’ nes tokio ten nėra. Bet vis dėlto ir 
veršiai. Kuoduotasis panašus į dirvinį. Bet tik su gražiu ! jo "Dainos“, ir "Raudos“, ir "HEW“, ir "Toros“, ir "Yon- 
kuodu ant galvos ir tankesne plunksnų skranda pasirėdęs, j kers“ yra vienodai "lietuviški“ kūriniai, — sąmoninga’ 
Mat, jam ir žiema nebaisi: kuoduotasis vieversys iš mūsų gimę lietuvio grafiko sieloj ir su dideliu atsakingumu ku
ki ašto neišskrenda. Todėl įvyksta ir sensacingų apsiri- J ry’-<i ir žemaitišku atkaklumu bei darbu Romo Viesule 
kimu. Ima viduryje žiemos apie Šimonis ar Švėkšną kalbė-1 išauginti.

ar«V»-idnt“ Tnr» tarnu innc niistphina kurt-i
Man visada rūpėjo ir rupi klausimas, kodėl grafikrti: "Vyturiai parskrido!“ Tuo tarpu juos nustebina kuo 

duotasis vieversys.
Raguotasis šonuose turi porą auselių — "raguočių“. 

Labai retai ir sunkiai pastebimas Lietuvoje.
Saulė aukso lašais liejasi virš žemės. Sidabrinė laukų 

tyluma. Tik vien vieversių giesmė tegirdėti. Tai daina 
žemei, besikalančiam vasarojaus želmeniui, saulei ir 
arimams.

Rm Viesulo parodą 
pristačius

STASYS GOŠTAUTAS

(Žodis, pasakytas Bostono Skaučių Židinio su
rengtos grafiko Romo Viesulo parodos atidary
mo proga Tautinės S-gos namuos 1973.V.12 d.)

Nežinau, ar tai sąmoningas suderinimas, ar tik suta
pimas. kad -i dailininko Romo Viesulo darbų paroda Bos
tone vyksta kaip tik tuo pačiu metu, kai Philadelphijoje 

Poetai vieversį vadina saulės paukščiu“. Bene gra- buvo atidaryta milžiniška ir organiška jo dvylikos metu 
žiausias eilutes vyturėliui yra paskyręs profesorius Tadas kūrybos ciklo paroda (Tyler School of Art, Temple Uni- 
Ivanauskas "Lietuvos paukščių“ knygos III tome: I versity).

Dar viešpatauja tamsa, dar visi paukščiai tyli, tik ! Seniai jau nesame matę Romo Viesulo parodos lietu- 
retkarčiais artimoje pelkėje suklykia pempė arba subliau-' viškoje visuomenėje. Gal net ironiška, kad kuo daugiau jis 
na perkūno oželis, ir tik rytų pusėje dangus prašvinta yra žinomas kitataučių tarpe,, tuo rečiau jis sutinkamas 
radastų spalvomis, ir mūsų paukščiukas (vieversys), pa- mūsu kultūriniame gyvenime. Aš Romą Viesulą pažistu 
kilęs į padebesius, užtraukia savo giesmelę. Ir taip jis jau apie dešimt metų .jo darbus esu matęs Weyhe Gallery, 
gieda visą dieną iki vakaro, net jau saulei nusileidus...“ j New Yorke. Brooklyno muziejuje ir kitur. Tad įdomu pa- 

Gieda vyturėlis (žinoma, rečiau) ir žemėje, tupėda-' žiūrėti, kaip jie dabar atrodo šioje salėje, tarp kabutės

mūsuose iš visų menų aukščiausiai prasišovusi? Kodėl. P 
Viesulo žodžiais. — "prieš grafiką mes turime nusiimt* 
kepurę“? O kad ji tikrai yra pirmyn išbėgusi, aiškiai ro 
do čionykščiai Petravičiaus, Augiaus, Valiaus. Viesulo, < 
Lietuvoje Gibavičiaus ir kitų darbai. Gal dėl tos pat prie 
žasties, kaip ir mūsų lyrika, pralenkusi visus kitus litera 
tūios žanrus?

Romo Viesulo grafika yra ne tik talento ir Įkvėpime 
i padarinys, bet ir "mokslo darbas“. Dėl to jos moksliškume 
i ir eiliniam žiūrovui nėra lengva su ja susigyventi. Ji yri 
! net su žiūrovu kovojanti ir aktyvi, kai lietuvių tapyba te 
j reikalauja įprasto žiūrovo pasyvumo. Romas Viesulas 
i bando į savo grafiką įvesti tam tikra prasme net ir muzi- 
Į ką ar kitus garsus, kad ją dar papildytų ir labiau priso 

tintų.
J Šio mūsų dailininko kūrybos principai yra laisvė ii 
; sava disciplina. Joje nėra nei paviršutiniškumo, nei leng 

vapėdiškumo. Jo kūrinys ir žodžiu negali būti tiksliai ap- 
• tariamas, nes žodis dailei tėra tik tai. kas poezijai iliust

racija.
Taigi priimkime Romą Viesulą tokį. koki regime savo 

akimis ir kokį jaučiame savo širdimi.

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

TURI BŪTI IŠKLAUSYTA IR ANTROJI PUSĖ

1. Naujų medžiagų siuntiniais buvo sušelpta 119 
šeimų.

ROMANAI
Sunkiausiu keliu, roma

nas. parašė Jurgis Gliaudą, 
251 psl., kieti viršeliai, kai
na $5.00.

Kiauros rieškučios, roma
nas, parašė Antanas Mustei
kis. 259 psl., kaina $4.50.

Brolio Mykolo gatvė, ro
manas, parašė Eduardas 
Cinzas, 303 psl.. kieti virše
liai. kaina $6.00.

Vytautas Alantas, AMŽI
NAS LIETUVIS, I dalis, 412 
psl., kaina minkštais virše
liais $4.50, kietais — $5.00.

To paties romano II dalis, 
114 psl., karna minkštais 
ziršeliais $6.00, kietais — 
>6.50.

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, istorinis roma- 
įas, I dalis. 405 psl., kaina 
ninkštais viršeliais $5.00.

J. Kralikauskas, VAIŠ
VILKAS, premijuotas ro
manas, 234 psl., kaina $4.50

Brėkšmės našta, romanas, 
parašė Jurgis Gliaudą, 384 
psl., kaina $6.00.

Pranas Naujokaitis, PA
SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ, 
232 psl., kaina $4.00.

Jurgis Gliaudą, BRĖKŠ
MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00.

Namas geroj gatvėj, ro
manas. parašė Jurgis Jan
kus, kaina $4.00.

Birutė Kemėžaitė, SU
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294 
psl., kaina $4.50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko

premijuotas romanas, 246 
psl. kaina $3.
Alovzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl.. 
kaina $3.00.

D. Nendrė. AIDAS TARP 
DANGORAIŽIU, romanas,
365 psl.. kaina $5.

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
karna $5.00.

Alpi s, romanas, autorius 
Kazvs Karpius. 227 psl., kai
na $5.00.

romanas, 
429 psl., 

kietais viršeliais, kaina — 
entro $6.00.

mas ant samanoto akmens, kartais ant tvoros žiogrio se-' ir pyragų.. Norėtųsi tikėti, kad mūsų būtų susirinkę daug
ir ant pilko žemės grumsto, i daugiau 
lauku erdvė, laisva aukštuma.

Lenkijoje ir kituose

noje ganykloje. Skardena 
Bet jojo dainos stichija —

Nuotaikingos, pavasariškos tos giesmės. Liaudis jo
se visados išskaito gamtos prabudimą. Parlėkęs vyturė
lis užtraukia:

—Čivyru, čivyru, pavasaris!
Jurai, mesk skrandą į pašalį.

Dar labiau sušyla oras. ir giesmė pasikeičia:
—Čiru-viru, pavasaris,
Vaikai po pašales
Duobeles kasioja, po kiemelį vaikščioja.

Ir savo mažyčių vyturėlis nepamiršta:
Čyru - vyru, pavasaris,
Palikau vaikelius nelesintus,
Parlėksiu — palesinsiu.
Žaliu vyneliu pagirdysiu 
Ir vėl išlėksiu.

Krauna vieversys savo lizdą ant žemės, duobutėje 
Prideda jon šiaudelių, žolelių. Vieversys—gūžtinis paukš 
tis. Jo vaikai dar ilgai nemoka vaikščioti, susirasti maisto 
Bet, kai tik mažyliai atkunta, paauga, jie savo meną imi 
reikšti, bando tėvus pamėgdžioti, jų giesmelę pakartoti 
Nebūtų iš prigimties muzikantai!

Sunku surasti vieversio lizdą. Jis slepiamos spalvos 
Juo labiau, kuomet "trobelė be stogo“ — duobutę užden 
gia sparneliais pats giesmininkas.

Žiemoja vieversiai svečiose šalyse. Profesoriaus Ta 
do Ivanausko apžiedoti dirviniai vieversiai buvo surast 
Prancūzijoje, Belgijoje. Pasiekia jie Viduržemio juro 
pakrantes ir Afriką. Daugelį pavojų patiria vieversiai sve 
tur. Italai ir prancūzai paspendžia jiems tinklus. Tuos 
kraštuose ne vien makaronai, vynuogės, sraigės mėgiamos 
Brangiuose restoranuose paduodamas ant stalo ir... vie 
vei’sio kepsnys.

Dirvinis vieversys turi ir giminaičių. Kas skarden; 
Dzūkijos miškeliuose, ten. kur tarpsta viržiai, keroja ka 
dagiai ii- virsta iš koto juodgalviai baravykai? Dzūkai nu< 
Marcinkonių. Musteikos. žiūrų. Kabelių gerai pažįsta šitf 
vyturį — ligutę. Ji nedidukė, guvi, žvitri. Zuja kaip vijur 
kelis šilojuose. Dar sugrįžusi į Gudų girią prieš tetervim i 
burbulynes ii- šilagėlių žydėjimą, ligutė užtraukia malo 
nią giesmelę. Jei saulė — šiluose, viržynuose tik girdėti 
"Liu-liu-liu! I iu-liu-liu!“ Dzūkai sako: "Tai lyguoja, liu 
liuoja ligutė!“

Profesoriaus Tado Ivanausko knygose taip ligutė pa 
gerbta:

"...Pažymėtinas dalykas, kad ligutė yra vienintelis 
vieversių šeimos paukštis, kuris gieda ir naktį. Nepalvgi

jeigu 3 Pinigais įvairiuose kraštuose 
4. Pasiųsta privačių asmenų apmokėtų 19 siuntų.
Kol naujoji valdyba, tvarkingai pasirašydama perė-

12 šeimų.

2. Dėvėtais rūbais ir vaistais 
kraštuose — 212 šeimų.

ši paroda būtų buvusi surengta Bostono 
meno muziejuje. Taigi, norėtųsi tikėti, bet sunku atspėti, 
kiek mūsų paslankumas padidėtų. ,

Nei kažkaip Romą Viesulą pristatyti, nei išskaičiuoti ’
1 jo daugybės laimėjimų gal ir nebūtų reikalo, nes visa tai mimo - perdavimo aktus neperims visos administracijos, 
į turėtume jau žinoti. Tegalima tik visų čia susirinkusių —jinai yra tik išrinktoji, t. y. "eleeted“ valdyba ir neturi} Rezistencija,
I vardu pasakyti, kad mes, bostoniečiai, jaučiamės ir labai teisės veikti, daryti išlaidas ir kalbėti organizacijos vardu. n»rašė R. Snabs, 
1 pagerbti, ir laimingi, 'gavę progą ne tik 'pamatyti jo dar-; y. v netvark kuri susida,.ė da naujosios
bus, bet ir vieną kitą valandėlę su juo pačiu pabendrauti. vaW bog netefeėt ir arogantišku veiksmų, _ atSakomy-‘
Galima dar pridėti, kad s, dailininko išvyka net nėra tiek neJa o ne meg Meg d-rbome jzacijai ke,į.
Romo savanonskas žygis, kiek jo žmonos Juros ir Bostono. rius m 0 kaj kurfe va)d bos nariai keliolika metu
Skaučių Židinio atkaklus prikalbėjimas. Darėme viską. 12 knygų už$2

Atsitiktinio kareivio užra-
ioi i j n a • - i šai, J. Januškio atsiminimai,Kun. V. Martinkus, dr. hiena Armaniene,. , ' , , . ™127 psl., kaina $2.00.

dr. Domas Jasaitis, Emilija Čekienė,

kad Balfo organizacija stiprėtų ir galimai
Bet vis dėlto bent trumpai atsigrįžkime į Romo Vie-Į didesnis vargstančių lietuvių skaičius būtų sušelptas. Mū-. 

šulo asmenį, kad jis čia mums dar labiau priartėtų. Į sų didžiausias rūpestis yra, kad ir toliau ši labai reikalin- į
R. Viesulas gimė 1918 metais Latvijoje, bet tas jo į «a organizacija teisingai ir nuoširdžiai tęstų savo veiklą.!

rimtasis sodžius vėliau buvo Įjungtas į Lietuvos teritoriją. į 
lis buvo pradėjęs studijuoti teisę, bet teatro menas ir 
dailė visada jam buvo arčiau širdies, tai tąja kryptimi ir 
pakreipė savo gyvenimą. 1949 m. jis baigė grafikos stu- 
lijas Freiburgo Ecole dės Arts et Metiers, Vokietijoje. 
Vėliau lankė Ecole dės Beaux Arts Paryžiuje, iš kur 1951 
metais atvyko į Chicagą, o netrukus persikėlė į New Yor- 
’;ą. kame meninis gyvenimas daug intensyvesnis. Ten jis 
imtai pradėjo ir savo grafiko karjerą. Darbu ir talentu 
grįstas kelias Romą Viesulą gana greitai išvedė į aukštu- 
nas. nors visi žinome, kad šiame krašte iškilti nėra lengva.

štai. 1958 m. jis gavo Guggenheimo stipendiją. 19601 
i. gavo Tamarind stipendiją ir pradėjo dėstyti grafiką 
?yler School of Art, Temple University, Philadelphijoj. 
)abar jis yra ten grafikos departamento direktorius. 1962 
n. gavo Tiffany ir 1964 antrąją Guggenheimo stipendijas, 
vai 1969 m. gavo trečią Guggenheimo pašalpą. — išvykę 
Romą, kur sukūrė ir savo didžiausią ir seniai svajotą 
arba "Raudos“.

Tai. be abejo, yra vienas iš daugiausiai premijuotų 
nūsų dailininkų ir aktyviausių parodų rengėjų plačiajai 
\merikos visuomenei ir Europos centruose.

Pažiūrėjus į Romo Viesulo premijas ir jo pasisekimą 
nternacionalinėje plotmėje, kyla klausimas, kažin ar pa
gristas yra kaikurių mūsų teigimas, kad "mažų tautų ta- 

’entus niekas neįvertina“? Aišku, pripažinimas nėra leng
vai pasiekiamas, jo niekas veltui nesiūlo, bet jeigu mažos) 
tautos menininko talentas yra didelis, tai ir jo ateitis net į 
tarptautinėje plotmėje gali būti didelė.

Žinoma, Romą Viesulą visą šį laiką lydėjo ir laimė. į 
Tai sakau, turėdamas galvoje Petravičių, Valių ir kitus 
mūsų talentingus ir darbščius grafikus, kuriems ta laimė 
ne visada buvo palanki.

Antanas Skėrys. Brone Spudienė

New Yorkas, 1973 m. gegužės 9 d.

NEGIRDČTA-NEUKGfTA KNYGA JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS. 
UŽ t 3.75 GAUNAMA ŠIUO ADRESU:
M. ČAFKAI'SKAS, 854-30TH AVĖ, LASALLE, Q. CAKADA

Stepono Strazdo eilėraš
čiai, 159 psl. kaina $2.50.

Murklys, apysaka vaikam, 
parašė Antanas Giedrius, 
130 psl., kaina $1.80.

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel- 
•onas, 127 psl.. kaina $2.00.

Tikra teisybė apie Sovietų 
Sąjungą (parašė J. Januš- 
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

Kunigų celibatas, parašė 
kun. Fox, 58 psl., kaina 25 
centai.

Ar buvo visuotinis tvanas,
J4 nsl. kaina 25 centai.

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl.. kaina 50 centu.

Socializmas ir religija, E. 
Vandervelde. 24 psl., kaina 
10 centu.

Demokratinio socializmo 
pradai. (S Kairio įvadas), 
64 psl.. kaina 50 c.*ntu.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Atskirai sudėius. iu kaina 
$11.40. bet visos kartu par 
duodamos už $2.

». A .A...
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Vietinės žinios

Jonas Jankauskas, nuo 
mirties gegužės 17 d. sukako 15

Kukliai paminėjo Vilniaus > 

universiteto sukakti

Jono Vanagaičio šaulių 
J® kuopa gegužės 20 d. pumi- 
Ijfi .nėjo Vilniaus universiteto

PADĖKA

Mūsų mylima ir brangi žmona ir motina 
A. A.

VIDA KAROSA1TĖ - KLE1NIENĖ

mirė 1973 m. balandžio 15 d., palaidota balandžio 17 d.
Mes nuoširdžiausiai ir giliausiai dėkojame Uostomi 

Skaučių Židiniui, kurios ją lankė ir globojo ligos metu, 
kurios ir mumspadėjo toje sunkioje valandoje.

Lygiai dėkojame skaučių ir skautų tuntams, taip 
pat ir kitom$ ponioms, kurios kartu su ja ir su mumis 
nešė tą skaudžią naštą.

Dėkojame kunigams, dalyvavusiems šermenyse, 
bažnyčioje laikiusiems pamaldas ir palydėjusiems i ka
pines.

Dėkojame visiems už paskutiniojo atsisveikinimo 
žodžius.

Taip p;it dėkojame visiems, padėjusiems moraliai ir 
materialiai ir palydėjusiems j amžino poilsio vietą.

Nuliūdę mirusios vyras ir vaikai — 
Eugenijus. Daiva, Dalius, Arūnas, Ramunė

j 400 metų sukakti. Minėjimą 
l.piadėjo kuopos pirm. Albi

nas Šležas ir pakvietė vado- 5 | 
vauti .Mykolą Drungą. Prieš L 
pakviesdamas paskaitinin-1 
ką, M. Drungą paprašė visus? 
atsistoti ir susikaupus prisi
minti Romą Kalantą.

Žinomas istorikas ir pa
skaitininkas Simas Sužiedė-

kurio lis trumpoj paskaitoj vaiz-i_________________
.......... džiai išryškino Vilniaus uni-į ..... ,

metu. Velionis ibi mirties buvo versiteto 400 metų kelių. . nepajege ne viena apylinke. J 
nuoseklus socialdemokratas. Ke- Įsidėmėtina, kad Vilniaus! k atsilikusiųjų paskutinėj 
leivio patikėtini, pirmininkas,! universitetas anuomet buvol yietoj stovi Los Angeles nes 
dosnus socialdemokrato spaudai. I ™ninteiis universitetas ne J jam buvo skirta sutelkti $90. |
tarp kitko jo lėšomis buvo iš-'tik Lietuvoje, bet pirmas ir 000, o tesurinko tik $29.78o. v
leistas sienon,. Kairio atsimini 1 'isoje Rytu Europoje, nes »1. taigi tik vienų trečdali, juotas įomar.as. paraše Va
lentas Stepono Katno ats.m, n,- Detroitas ir New Yorkas su-! <ys Kavaliūnas. 234 psl..

- X*’ * ‘ T

Skaitykite 
šias knygas

Aidai ir šešėliai, premi-

mų antras tomas 
va“.

'Tau. I.ietu-

LITUANISTINĖS M-LOS 

PABAIGTUVĖS IR 

ISTORINIŲ ĮVYKIŲ 

MINĖJIMAS

steigtas 1632 m.. Turku 
j (Suomijoje) — 1640 m. ir 
tik 1755 m. Maskvoje, 

i Meninę programos dali1 
atliko Woreesterio penke- į 

i tukas. gražiai padainavęs i 
. 10 dainų ir pabaigai kartu; 
i su visais dalyviais studentu

telkė tik pusę skirtos sumos, kaina $5.00.

ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Versmės ir verpetai, aki
mirkų - straipsnių rinkinys 
praeities ir artimų dienų ak
tualiais klausimais, parašė į 
Bronys Raila, 351 psl.. kai-

i na $5.00.I
j Vincas Krėvė savo lai^ j 

: kuose. parašė Vincas Ma j 
Iciūnas, 40 psl., kaina $1.00..

Chicagos istorija, paraše , 
Aleksa Ambrozė. 064 psl.

I gausiai iliustruota, kai
ta kietais', viršeliais $10 Į
:nii kštais — $6

GVVENiMG VINGIAIS 
dr. h. Kalvaity tės-Karveiit 
nė*, 361) p>'., kaina ..$3.50

DANGUS DEBESYSE,- 
I918-.9i9 m. išgy venimaiI * - ■ o<-parašė Juozą* švaistas, 32-‘

I psl., Ra.na minkštais vieše 
| iais $2.5o kietais $3.75
• 2VHGSNIS Į PRAEIT)
J K- ?vko. 476 psl., kai

........... $.5
MYKOLO KRUPAVI 

Į ČIAUS ATSIMINIMAI, 364 ;
psl., kaina $10.00. 
įrišta. Kaina $4.00.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE 

CUVĄ ATSTATANT, Ra

įpolo Skipiė’O, 440 puslapiu '
kaina .............................. $5.I

i NEPRIKLAUSOMA LIE-;

na

mažiesiems, teisybė dide-’TV^A 1V- Skipičio atsimi-
Jiems. Ados Sutkuvienės tomas, 46> psl., kai ;
iliustracijos, 21 puslapis, na ,
kaina .................... $1.50.; Atsitiktinio kareivio už- j! r _. . i

rašai, Jono Januškio atsim; 
karo laikų Europoj

10
P ’

Gegužės 27 d. 3 vai. po
himną Gaudeamus igitur. pietų Tautinės s-gos namų . t\aiu icimu uuivdūjc,

i Po programos šaulės vi- salėje komp. Juliaus Gaide- u»omybei Vaizgan- njrnai .. Antrojo* pasauli
Bostono Aukštesnioji Li- sus pavaišino išradingais lio mokinių koncertas. i1 ”iai’ 4U pSl" Ka‘* psl., kaina $2.00.

tuanistinė Mokykla šiuos skanėstais. f * * ' . na $ . .

Tiesiant kelia Lietuvos 127 1

mokslo metus baigia birželio! Į minėjimų atsilankė apie' Gegužės 29 d. 4 vai. po tt .ia. ir 'į
9 diena, ši karta nubaigtu-' 100 asmenų. ' pietų Stepono Dariaus posto „ S“'<,7te- Bales . V Y0? v UA/ ’ '•

salėje Sandaros moterų klu-1 ?*stesJ scenos vaizdeliai. Augustaitis. Io4 psl., kai 
Pasigedome kontrolės bo banketas našlių karalie- aina na $..56.

komisijos nei pagerbti.. ‘ ! Jonuka, keliauja, pasaka, KONTRŽVALGYBA LIE

9 dieną, ši kartą pabaigtu- 100 asmenų, 
vių iškilmės yra rengiamos; 
drauge su Lietuvių Bendruo
menės Bostono apylinkės! 
valdyba ir yra skirtos pasku-- 
tiniųjų laikų Įžymiesiems1 
Lietuvos istoriniams 
kiams paminėti.

• • Į nenauja, pasuna, p J • *
į p — _ . „ pagal Kanapnickienę parašė *-°”0 Budri° ,at'

----------- • R“gp‘ucl?, d-Ko™™* Jonas Valaitis, kaina $1.50. 221 psl- kalns
1YV-, Bostono Lietuviu Piliečių d- P?.rke Brocktone ilinkų ra-1 ■

! įos mėnesinis susirinkimas, d’J<> gegužinė. i Gedimino sapnas .r Nenn-
Tą dienų 9 vai. ryto šv.! įname pagerbusį mnv, i -

Xe bu/s^'aiio0: ^pa-i naujų ir išklausius fm. sek,? Bostono Lietuvių tis, kaina $2.25.

lituanistini mokyk- A. Druzdžio balandžio me- ! p 'J°f audlt?!lJ°Je NTA 
s iri nėšio apyskaitą (pajamų $ Lietuvių Bendruomenes Bos-maldos lituanistinės mokyk 

los mokiniams, jų tėvam 
aplamai Bostono visuome 
nei.

Tuoj pat po pamaldų pa 
raitijos salėje abiturientams

Gegužės 17 d. buvo So.:
$2.50.

IšM (‘MOJAMAS Bl TAS

Jlė’dO. pelno $1,391), be- ‘on° apylinkės rengiamas 
veik be jokių svarstymų pri- Tautos šventes minėjimas- 
imta 1972 m. apyskaita. : oncertas- * *

NARDŽIO PULKAS, apsa
kymėliai, parašė Bale

__ j_______ ______ Apie ją plačiau jau buvo’ Spalio 21 d So. Bostono; .broliukai, 3 veiksmų
bus įteikiami atestatai, ki- rašyta. Čia priminsime, kad Lietuvių Piliečiu d-jos III a. • komedija, Anatolijus Ka*-
.. * ... I_ 1x2- T .__ • * T. , rvc 78 nei l-olno 70

Dorcheslery. prie greitojo su 
sisiekimo linijų, išnuomojamas j 

Vaivorytė, 157 psl. kai- 2-ju kambariu ir virtuvės butas- 
na .$2.00. vienam asmeniui. Teirautis poĮ

> v:»*. popiet telefonu |.'5fi-l(i29. ,
(22)

tiems mokiniams — mokslo 
metų baigimo pažymėjimai 
ir dovanos.

Čia bus paminėta ir Romo 
Kalantos herojiško pasiau
kojimo dėl tėvynės laisvės 
sukaktis. Ta proga minėjime
kalbės prof. ' kun. Stasys į 
Yla. '

Po to bus meninė progra
mos dalis, kurią atliks litua
nistinės mokyklos mokiniai.

Nors pabaigtuvių ir minė
jimo programa plati, bet bus 
pasirūpinta, kad ji ilgai ne- 
užsitęstų.

o vis dėlto šiame susirinki 
me niekas nepasidomėjo 
smulkiau sužinoti, kodėl 
taip Įvyko, niekas neiškėlė 
naujų minčių, kas daryti, 
kad taip nebūtų ateityje. , 

Keista, kad niekas nepa
prašė kontrolės komisijos 
duoti išsamesnių paaiškini
mu. Pagaliau ir pati komi
sija turėio susirinkimui savo 
žodi tarti. Juk tam ja Įparei
goja ir draugijos statutas. 

Mokyklos vadovybė ir LB - Nepakanka apyskaitoj pa- 
apylinkės valdyba kviečia j ra^1* apyskaitą nuo 
visus lietuvius šiose iškilmė-1 4,,ornifli natikrinn lrnntrnU<

ii suvesta su $1.509 nuosto- J salėje lietuvių radijo valan-[ rys’ Ps^’ kaina $2.50. i___________________
lio. nors pajamos buvo di-Įdos Laisvės Varpo rudens! . j
desnės kaip kitais metais.: parengimas. MuKKLYb, A. Giedriaus;
Tokius nuostolingus metusi • » •
vargu kas iš narių atsimena^ Lapkričio 11 d. So. Bosto-' 

d-jos į

Galiu patarnauti svetimos, 
apysaka, 130 psl. kai-į .. ....
na pagalbos reikalingai mote-

riai. Galiu ir gyventi kartu.

vio adresu.
pL^XViB ™neo 'ramovė! ^4^. STUM,BRAS' i Rašyti Keiei 

nų rengiamas Lietuvos ka-! Premijuota apysaka, pa

nuomenėsatkūrimo 56 metų! 
sukakties paminėjimas

se gausiai dalyvauti.

Į pirmas vietas iškilo 

Jančauskas, Kapočius

Praeitą savaitgali

dugniai patikrino kontrolės 
i komisija“.
į šiemet kontrolės komisi- 
! ia vra pajėgi tinkamai jai 
! pavestas '-.pareigas adikti.
! tad dar keisčiau, kad. apv- 

buvo tvirtinant, niekas iš

®»Hi^3ir4BiBrninEw:r^--rTrr»r3:ir;!-'»’-':,ji:,-T’r-?Ksr-Tr'Ti3»
Imkit ir skaDvkir 

Kipro Bielinio 

Imyo

TERORO IK VERGIJO1

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

rase Gintarė Ivaškienė,
133 psl., kaina $3.60.

AIŠVYDO PASAKOS, 
i parašė Antanas Giedrius, 
j 140 psl., kaina $3.00.

Ošiančios pušys, Halinoj 
1 DidMulytės • Mošinskienės 
• 17 trumpų vaizdelių - apy- 
1 braižų, 176 psl., kaina $2.50

— i

renkama JAV LB taryba.: ’o? nePrasne^°- 
Bostono apylinkėje balsavo,
198. Brocktono — 143 iri 
Worcesterio — 80, iš viso 
421 asmuo.

Prie to skaičiaus dar pri-iA
sidės paštu atsiųstieji bal-

Ž-tis

Bostonas pirmoje vietoje. 

Los Angeles toliausiai 

atsilikęs

sai. Kiek jų bus. paaiškės po , Lietuvių Fondo vicepir- 
poros dienų. Tada pamaty- mininko A. Rėklaičio prane
šime, ar šiemet balsavo dau- Šimas LF narių susirinkimui 
giau nei 1970 m. Tada bal- gegužės 12 d. rodo. kad Bos- 
savo 481. ■•.tonas jam skirtą kvotą $20,

Kol kas pagal gautų bal- bOO ne tik sutelkė, bet dar 
sų skaičių pirmauja P. Jan- j JU viršijo, nes viso labo su-

Išdžiuvusi lanka, 18 nove-
Joje smulkiai aprašyto! 'į; Pa«žė ĄlojiaasBaronas 

i 224 psl., kaina $4.50. 
bolševikinio teroro sistema :

Lietuva graži tėvyne, Va
tos vergų stovyklos, kuriose , Iės Vaivorytės eilėmis apra-
ker.tėjo ir žuvo mūsų syta, Jono Trvčio iliustraci-

. .... jos, brangi dovana vaikams,
broliai seserys, gimines h j
, . T. , . Radvila Perkūną*, istori-
•iraugai. Knygos kaina — , n- pjeSg parašė Balys Sruo- 

centai. ga, 130 psl., kaina $4.00.

Mrs. L O N. G
spėjėja ir patarėja visais klausimais 

(Spiritua! Reader and Adviser)
Priima nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 

221 VV. Central Street, Rt. 135 
W. Natick. Massachusetts, 01760 
Telefonas: 655-4576

Nepraleiskite progos pasimatyti su šia talentinga 
patarėja!

”GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

Ši radijo programa trans
liuojama penktadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 6:30 vai. 
vakaro.

Gegužės 25 d. — Lietuvių 
klubų apžvalga — nostal

giška kelionė, arba — kur 
alus das vis pigus.

RADIJU PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Raėijt
Programa Naujoj Anglijo,
.š stoties WLYN, 1360 ki 
locikly ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmactie- 

Č j niais nuo 1 iki i :30 vai. die
j ną. Perduodama: Vėliausių 
» pasaulinių žinių santrauka 
J r komentarai, muzika, dar 
į ros ir Magdutės pasaka. 

Biznio reikalais kreipus : 
Baltic Florists celių ir dovą 
ny krautuvę E. Broari 
wav, So. Bostone. Telefo-įj 

t nas A N 8-04S9. Ten gauna i ičauskas. J. Kapočius ir Alg. j rinko $31,837.25. Tiek daug _ _ Kolpivia.
Makaitis. sutelkti daugiau nei skirta UaaAa*aAA<Mfcaa^M*******»a****A*A**^****»**^******» * it

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIK), KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

ALDRICII OIL COMl'ANY

130 Saftora Street

Wollaston, Mass. 02170 

Tel. 472-2086

oil Heul

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

Dorchester — So. Boston — So. SHore

Dažau ir Taisau į;

j<»rsainus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierių* ir taisau 

vietą, ką pataisyti reikia. 
Nauaoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSRAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5854

OKAI ni.dO AGENTŪRA 
Atlieka puirių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONJS K0NTR1M 
598 Droadway

So Boston. Mass. 02127 
Tel. A N 8-1761

OAVAITRAŠT IS

Nepriklausoma
LIETU

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotrauka ir ai'irai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu- be» ku.'fūrinius kiau-imus. 
Jame rasite Įdomią skaitytoju laišku -k' riu. kuriame laukia
me abipusių pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
’ NEPRIKLAUSOMA LIE H; VA“ yra dinainiška.- mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų ben Iri.fir^iu bei .dėju. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja mrna ui 
nepriklausomą Uetuva.

Metine prenumerata JAV-se SS.00 
Adresas:

7722 George Street. LaSalle-MonlrenJ. G9C Ou.-be,« AN ADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVĄ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTINIS MiLiONLS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratemaliuė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje p.;š dpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSI VIENIJIMAS M“ieška pelno, o teikia 
patarnavimus savitarp:nės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerio 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir s-unri. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gau+i įvairių klasių -eik;;tingiausias 
apdraudė# nuo $100.00 iki $10.000

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrnudą — En_ 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai p gis TERM 
apdraudę: už $1,000.00 a>draudoe tik $3.00 mokes
čio metama.

SLA—AKCIDENTAL2 APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškf 
klubų ir draugi)V nariams. U? $1.000.00 akcidenta- 
Ičs apdravdos mokestis $2.00 Į metus

ŠIA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Krrip.Kitės 
* kuopų veikėjus, ir rie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas Infom,arijas Jeigu 
parašysite :
Lithuanian AIHance of Anei. s
807 We»t 3l)th Street. Nck York. N.Y. 1>001

3
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*w*****m*«#*m#«m•******#«<«• »<***•#*##«>#**#««#****«#****«•*** į Kultūriniam* subatvakary )
— — _ »>

vanduo, elektraVietines žinios Paskutiniajame šio sezo-i 
ž j no Kultūriniame subatvaka- 

ry gegužės 19 d. Clevelando
I miesto įmonių viršininkas 

Lietuviu Bendruomenės Bostono Kultūros KIuIm, susirinkimas Į Raimun(las Rudukis
įvyks 1973 m. gegužės 26 d. 7:30 vai. vak. Tarptautinio Instituto , Ralt>ėjo apie jo vadovauja- 
patalpose, 287 Commonwealth Avė., Bostone. mą įstaigą, kurios Žinioje y-

ra miesto vandens, kanali-
Programoje — dr. I) e 1 i j o s Y a 1 i u k e n a i t ė s J zacijos ir elektros įmonės.

paskaita: ”W. Shakespeare'o Othello pro vertinio skliautus“. T z- • „ 1;
į Jo žinioje yra Keli tUKs-

_ - ... ... ... taneiaitarnautojų.obiudže-Dr. D. V ahukenaite dėsto anglu kai^t i lyii’outn o valstybinėj į ... ,... ‘ tas siekia 6o mil. dol.
oeglJOJ- ; Senu įpročiu buvo pagerb-

„ , . , ..... , ■ • i tos varduvininkės AldonaPo paskaitos _ trad.c.ne kavute .r lu.sv, pasuckesast. . , A)()ona Andriušie_
Maloniai kviečiami visi su .(raugais ir pažįstamais atsilankyti. n- E]ena Va]iukonienė ir

Kultūros Klubo Valdyba i pristatyti pirm ąkartą atsi-!
i lankę Sodeikos ir Dievins-Į 
: kai. !

, „ , . j- . . į Subatvakarių vedėjas Ro-
• J. Gurskio dėmesiui i-i • •1 mas Veltas dėkojo visiems 

Keleivio adresu yra atėję: ių rengėjams ir lankytojams 
J. Gurskiui 2 laiškai. Prašo-! ir kvietė, rudeniui atėjus.; 
me atsiimti bet kurią dieną! vėl juos lankyti.

? TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
ir

GLOBĖ PARCEL SERVICE

393 West Broadway 
So. Boston, Mas*. 02127 
Tel.: (617) 268-8764

praneša, kad šeštadieniais įstaiga yra uždaryta.
Darbo valandos pirmadieniais, antradieniais, trečia

dieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 5 vai., o ketvirtadie
niais nuo 9 iki 6 vai. vak.

Suklydome

Paskutiniame numery bu
vo parašyta, kad Saulius Ci
bas yra bene pirmas lietuvis, , , , ,
. . _. ... ... . narto valandomis,kuris r įedlerio diriguojama
me Pops orkestre atliko so- ‘ Administracija
listo programą. ----------------------------------

Pataisome klaidą

Praeitame numery paskel 
berne, kas tesiingai atspėjo,1 

I kieno nuotrauka buvo iš-
Nauja tautininkų valdyba

Vėliau paaiškėjo, kad to 
orkestro koncerte 1964 m. Ją sudaro pirm. Edmun-Į spausdinta Keleivio nr. 17. 
birželio 4 d. smuiko solistas1 das Cibas, nariai Vaclovas; Tarp įspėjusių yra įrašyta ir 
buvo Rimantas Budreika. Į Senuta, Gediminas Ambra- Marijona Šiaučiūnienė, o tu- 
atlikęs Lalo Symphony Es- ziejus, Petras Ausiejus ir rėjo būti Ona Sivičiūnienė

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL FOPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKOKUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

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

LIETUVIŠKI PIETŪS

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ,

pagnole. Juozas Bakšys. iš Rosendale, Mass.

IEŠKOME NAMŲ SAVININKŲ

MOŠŲ "GOLDEN PLATTEK ‘

DALIŲ TARNYBOS PLANAS DABAR SIŪLOMAS

VELTUI

PILNAS PATARNAVIMAS 

PER IŠTISUS METUS VISIEMS KVALIFIKUOTIEMS

o vei* 
$60C 

vorth of 
?SOTECTIO!

.GOLDEN 
PLATI E R

Parts 4 Service

Climatie

alyva

ir

Alyvos degikliai

Šiltas vanduo

NAMŲ SAVININKAM

Tik dėl malonumo jums patar
nauti, kaip naujiems alyvos šil
dymo klientams, mes duosime 
jums veltui visokeriopą patarna
vimą. Įskaitant ir mūsų garsiąją 
"Gohlen I’latter“ apsaugą.

Įskaitant ir kasmetinį alyvos 
degiklio (burner) remontą.

773-4949 

S O. SHORE

ARBA

4 3 6-1 2 0 4 

B O S T O N
*24 valandų patarnavimas 

* Automatinis alyvos teikimas 
* 20.9 centai už galioną 

JEI NORITE, IŠSIMOKĖTINAI

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY 

(Tuoj už Hollow)
40 metų patirtis vis geriau jums patarnauti

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

144 Mi'bury St. 

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8 2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVarc estery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Wortes

terio j Lietu vą ir kitas Rusi 
jos valdoma* sritis- Čia kal

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai it 
tvarkinga L

Čia galima gauti įvairiau 
•ių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. S vikiiena

Senas parvirsta ir negir
tas.

i ~

Elood Siįuare
Harihvare Co.

Sa*:ai3kas >. J. ALEKNA 

fcZS EAST BROADWAY 
SOt i H BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN «-4l»c 

Jrlccre Oaž«u 
Pof.ierc< epofiia

.Stiklą? Laidarus * uk k1« reik aienys namam 
Reikmenys p!uirib«rian>c 

talkia*

AfcC-t? W-5- -u- * * $• ’-a ~
Teleionas: AN 8-2805

L)r. Jas, J. bonovaĄ
i
;Dr. Pašakarnio

1 F « U I N I S
L OPT'JMETRiSTAS
* Valandos:
gnu* 9 v*! rvto iki 5 vai. vak

S Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
-ėdžioj“. , žmogaus - be ydos. PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

Peter Maksvytis
Carpeater & Builder
49 Church Street 

E. M ii ton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus i» lau
ko ir viduje, ifyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jflsq reika
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakare.

Telefonas: 698-8675

A. J. NAMAKSY
'> Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd.
i 'ĮNevvton Ct.itre, Mass. 02159 ; 

Tel. 332-2645
»«#*»#**>»*##>*»+**»#+»»»*«***

TEL. AN 8-2124

Dr. A meti a E. Rodd
! (RUDOKIUTĖ)

OPTOMETR1ST1 
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

jjjrrrrr rrrrrrffrrrfff'frffffrffffF ffirrrrrr rf * -,,****'*^*--********i****“*aai-a****——**-*************

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Knyga yra geriaasias žmogaus draugas

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
Worcester, Mas*. 01604

Tet. 798-3347
Tiesiai iš YVorcesterio siun

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

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
siunčia betarpiškai

15 BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitu* Rusijos okupuotus 

kraštiu
Pristatymas greita* ir 

gara ntuot a*
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vade.

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mas*. 02127

Tel. 268-0068

i
B The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildonie gydytojų ra 

teptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistiną.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Prairo,

•82 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 vsL ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius Ir sekas. 
>>o»eoeoe9iseeoeQQieooQ009osQcoscoce<oQo>&scose^oosoQGooP

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mas*. 02127

-------- --- nx

[2 Krosnies^aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokejimo 'sąlygos 
O Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

I 268-486 C- 
t Li *-?<

I

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD; PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

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

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

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

E> AJ15 I*
už nemaresnius kaip $1.000 dvieju 
metų įspėjimo indėlius moka 

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27% pelno)

už visus kitus indelius moka 51%4
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus.

šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

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

virš $274,000,000

re*«*«**«***«***e«******************************

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, I’ietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, piuleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, a p 1 a n k y‘t gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau-, 
šiai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia v i s ų 1 ė k t u v ų 
bilietai (International and Domestic Air Tiekets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

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

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

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

’ Darbo valandos: — __  — — — 9—5
Ketvirtadieniais 9—6
šeštadieniais uždaryta

393 We*t Broadway 
So. Boston, Mas*. 02127 
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis




