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Diplomatai šypsosi’

prekybos palengvinimų kol rodyti kuo linksmiausią vei-1P1
ji atšauks žydų emigracijos o tuo tarpu jos genero-» 
suvaržymus. lai baugina Vakarų agresi-! ................

ja ir reikalauja stiprinti ka-! Maskvoje lankėsi 7 sena-

dų jos augimui skatinti, bet

suvaržymus.

I

Į iš anksto sunku pasakyti, nes 
stambus kapitalas dažnai ir

I
I

minių problemų, kurios atsi
randa JAV ir Bendrosios 
Rinkos santykiuose.

• galės užimti vadovaujančias 
pareigas diplomatinėje tar- 

jnyboje. Tai pirmas lietuvis.

Velionis buvo ir 
spaudos bendradarbis.

I JAV jis atvyko 1959 
gale.

f
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gabūs kariai, puolamosios 
taktikos specialistai.

\

kasdien žiauriai tardydama, j būsimus JAV planus ar bent *;įuo Pažiūriu labai_ skrupu- 
ypač santykiuose n* visada tarėsi su sa-

universitete, vėliau dirbo 
Vilniaus universitete, prieš 
pasitraukdamas iš Lietuvos 
1944 m. buvo Vilniaus uni-

Kadangi' nuskambėjo ir V. Adamkaus i 
............. . ! vardas.

JAV nori pateikti Europai naują ”Atlanto Chartą“.

Į Atlanto sąjungą turinti įsijungti ir Japonija.

r

pasakė, kad ]aufcė, kad Izraelis bus pa
smerktas gviežčiau. o kiti 
norėjo, kad būtų lygiai pa
smerkti abiejų priešininkų 
teroristiniai veiksmai.

leista net 3 valandas pasi-1 kaltino savo partiečius parti- Į JAV vienašališkai neatsi- 
.........  _..............   . kalbėti .u Brežnevu. Si.1 nes disciplinos stoka ir ne-l «•*?» Europai duoti) gpybi- 
' '...... • • —.......... >._• •.... J.... X— U l — J* * 1__ 1 ' Pa • neatitrauks savo karinių jė-

net visai jiem sukvailinęs ir j Jis ypač puolė nacionaliz-1 ^et reikalaus kad ir są- 
į šiaip jau tuščias galvas. mo puoselėtojus.

Vieni Įeitiems kimba 1 versiteto teisių fakulteto de- 
Į kanas.
i

ja ir reikalauja stiprinti ka-l Maskvoje lankėsi 7 sena- 
j ro jėgas prieš „Vakarų im-j toriai, prekybos komiteto 

nariai, kuriems ten buvo

JAV užsienio reikalu ko-, 
miteto pirmininkas, kietas j 
prez. Nixono Vietnamo P0_i]aike 
litikos priešininkas, senato-j Rezoliucija niekas nėra vi
rius Fulbright, kalbėdamas. sjgkaj patenkintas, nes vieni

vavo Lietuvių S-gos vadovy-ibia viešoji komunistų spau- 
bėje, buvo vienas iš Rėžis- į da- Iš Jos ir užsienis daug 
tencinės Santarvės steigėjų. įtiesos sužino apie Sovietijos 

Velionis buvo ir našus gyvenimą.

Fulbrightasyra priešingas \ generolai grūmoja 
ir šen. Jacksono bei kitų 75 ' 
senatorių įteiktam siūlymui

! nių pasižadėjimų ir iš ten 
neatitrauks savo karinių jė- 

1 4 *1 1 1 •

'jungininkai įnertų reikalin-

JAV ir toliau rems Euro-, snamo pianu, aunu rusi u po
pos vienybę ir darys nuolai- j karine Europą. Čia ypač at-
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V. Adamkus išėjo į kovą 
su plieniniu priešu

Jis savo įstaigos vardu reikalauja užčiaupti Gary
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iDr. V. A. Dambrava— Los Angeles mieste Eismo nelaimėj žuvo
i i

karjeros diplomatas mirė S. Žakevičius \ Jurgis Kudokas
Lietuvis dr. Vytautas A. Balandžio 19 d. Los An- Santa Monicoj, Cal., au-’ 

Dambrava. šiuo metu JAV gėlės mieste mirė Stasys Ža-, tomobilio nelaimėje žuvo, 
ambasados Argentinoje pir-■ kevičius (Žymantas), gimęs, architekto dr. Stasio ir Sofi- 
masis sekretorius, preziden-' 1908 m. Velionis baigė Kau-į jos Kudokų vienturtis sūnus i 
to Nixono patvirtintas kar-Įnte Vytauto Didž. universi-j Jurgis.

te'e teisės mokslus, vėliau j •
gilino valstvbinių ir politi-Į Jis baigė Aukštąją poli-j 
nių mokslų studijas Pary-icijos akademiją. Žuvo grįž-, 
žiaus, Haivardo. Chicagos ■ damas po paskaitos univer-Į 
ir Londono universitetuose. | sitete ir po parašyto egzami-, 

J nų darbo. Jo kartu važiavęs- 
Pradėjęs dėstyti Kauno j draugas tik sužeistas. į 
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plieno pramonės kaminus. Pramonininkai laibai priešinas, i jeros diplomatu. Dabar jis t

kuris taip aukštai iškilo JAV 
diplomatijoje.

Dr. V. Dambrava univer
sitetą baigė Vilniuje, dakta
ro laipsni gavo Innsbrucke. 
Austrijoje.

Dr. Kissingeris prašneko 
apie naujus JAV planus

Nors kovai su oro ar van-į viduriniuose vakaruose vyk- 
dens tarša ikurta speciali fe- į dvtojo Jame O. McDonald 
deralinė ištaiga ir jos išleis- ultimatumas tuoj susilaukė 
ta atitinkamų potvarkių, bet didžiulio šių plieno milžinų 
JAV pramonė vistiek pučia pasipriešinimo. Kilo gai-sus 
juodus dūmus i dangų, ver-j triukšmas, kuris nuaidėjo ir 
čia nuodingas * pamazgas į Į Chicagos televizijoje, ir jos 
vandenį, įvairiomis atlaiko-; spaudoje. Drauge plačiai 
mis teršia žemę. ” 
tokiai taršai sumažinti rei-i 
kalinga papildomų išlaidų, j 
tai pramonininkai vis delsia. į 
aiškindamiesi, kad nesuspė- . 
ją įrengti naujų priemonių 
dūmų ar kitai taršai panai-

Velionis buvo aktyvus po
grindžio veikėjas Lietuvos 

j Laisvės Kovotojų s-gos eilė
se, artimas Vliko bendradar
bis. vienas iš Vliko užsienio 
delegatūros sumanytojų ir 

; ten atgaivinto Vliko naiys, 
j Liberalu internacionalo vvk- 
į domojo komiteto narys, da
lyvavęs to inteimacionalo 
kongresuose ir ten daręs 
pranešimus apie sovietų o- 
kupuotus kraštus ir kt.

Plieno pramonė yra pasi
ryžusi gintis ir nuo teisėtų 

jų1 feleralinės valdžios įsaky- 
dūmu ar kitai taršai panai- Kuo tas plieno ir vai
kinti, kad reikią daugiau lai- dži°s susirėmimas baigsis, 
ko naujų išradimų.

Bjauriausiai oras yra ter-J teisybę nugali... 
šiamas sunkiosios pramonės1 
rajonuose. Vienas iš tokiu1 Kovoj su tarša lygiai taip 
suodinų pragaru yra Garv, ’ Pat atkakliai priešinasi ir 
Ind. plieno liejyklos ir ce-1 automobiliu gamintojai, nes 
mento gamyklos, kurioms i PaPlld?mi įrengimai didina 
jau seniai išakyta oro nuodi-! ir išlaidas ir mažina pel- 
jimą sustabdyti, bet vis ne-*n^ o žmonių sveikata ne
sulaukta reikiamų rezultatų. dau£ terūpi.

šiomis dienomis JAV Ap- Žydai kontroliuoja 
Jinkos Apsaugos Įstaigos sri- 
tinio direktoriaus pavaduo- Senatą 
to jas Valdas Adamkus pa
reiškė, kad Gary mieste e- 
sančiam United Steel komp
leksui ir jo Atlas Cement 
skyriui įsakyta per 30 dienų 
pateikti plana. kaip ši kor
poracija iki 1975 metų nu
mato panaikinti savo kami
nų skleidžiamus suodžius.

V. Adamkaus pareiškimu, 
šie fabrikai yra didžiausia 
oro taršos versmė visoje A- 
merikoje: per metus jie iš
meta j orą net 70.000 tonų 
suodžių, kurie krinta ant gy
ventojų galvų ir plaučių.

Jeigu minėta plieno kor
poracija iki duotojo termino 
savo plano nepateiks taršos 
įstaigai, tai 'ji bus patraukta 
teisman. O už įsakymo ne
vykdymą jos aukščiausiam 
vadovui gresia po $25,000 
baudos už kiekvieną nudels-

į barzdas
Juo toliau, tuo vis aukš

tesni buvę ir esantieji Baltų
jų rūmų pareigūnai įtraukia
mi į demokratų rinkiminės 
būstinės šnipinėjimo bylą.

Dabar aiškėja, kad aplink 
. prezidentą sukosi dvi giu-
j pės (Haldeman - Erlichman 
Į ir Mitchell - Dean), kurios 
visą laiką viena į antrą sker
sai žvalgėsi. O dabar šioje 
byloj tos grupės dar labiau 
viena kitai į barzdas kimba, 
norėdamos ištraukti
uodegą sausą, o priešininkus 
įklampyti į balą.

Kaip ten bebūtų, bet tai 
vienas nešvariausiu rinkimi
niu įvykių, ir jo šešėlis krin
ta ne tik respublikonu parti
jai. bet ir prezidentui bei vi
sai demokratinei santvarkai, r-*—

Ką apie tegalvoja publi
ka? Gallup instituto apklau
sinėjimas rodo, kad 41T ap-i 
klaustųjų mana, jog ir pats* 
prezidentas apie tą šnipinė-j 
jimą žinojęs, 32% esą prie-! 
šingos nuomonės, o 27% vi
sai neturi aiškios savo nuo
monės.

savo i Kurį laiką gyvendamas 
i Anglijoje, jis veikliai daly- 
i 
i
1
i
i

Velionis Junrgis Rudokas i 
buvo tik prieš pusmetį ve-1 
dęs. Tai skaudus smūgis tė-1 
vams ir žmonai. •

Komunistai piktai ’ 
persekioja pogrindį

Maskvos valdovai vis la
biau šypsosi Vakarams, o 
pas save vis labiau smaugia 
bet kurį laisvės balsą. Ko
munistų žvalgyba vis smar
kiau persekioja tuos, kuriuos 
įtaria negalvojančius taip, 
kaip partijos vadai reikalau- 
ia. Ji ypač stengiasi sunai
kinti svarbiausią pogrindžio 
žinių šaltinį — Einamųjų į- 
vykių chroniką, kurioj skel
biama tai, ko niekad neskel-

. gą savo dalį bendram gvny- 
! bos reikalui.I
iI
i
II

i
i

JAV sieks įtampos atly
džio santykiuose su komu
nistiniu bloku konkrečiu su
sitarimų pagrindu ir taip pat 
sveikins šiame dialoge euro
piečių dalyvavimą.

JAV niekad sąmoningai 
nepažeis savo draugų Euro
poje ir Azijoje interesų, bet 
taip pat lauks, kad ir tie są
jungininkai atitinkamai su
prastu Amerikos interesus ir 
galimybes.

t z •

lĘrooke kritikuoja
I

j prezidentą

Saugumo Taryba 
pasmerkė Izraelį

J. Tautų Saugumo Taryba 
beveik vienu balsu pasmer-| 
kė Izraelį už arabų teroristų 
būstinės užpuolimą Libano- 

I no sostinėje.
JAV nuo balsavimo susi-

televizijoje,
JAV senate yra per daug žy
du. kad iie kontroliuoja se
natą ir dėl to vyriausybei y- 
ra sunku imtis žvgių Izrae- 
lio-arabų konfliktui likvi
duoti.

Šen. Brooke. respubliko-! 
nas, aštriai pasisakė prieš 
prezidentą Nixoną dėl jo 
laikysenos pagarsėjusioj de- 

! mokratų rinkiminės būstinės 
šnipinėjimo byloj Waterga- 
te.

Jis sako, kad prezidentas 
jokiu būdu negali išvengti 
atsakomybės, neišaiškinęs, 
kaip jis galėjo nežinoti, ką 
daro jo artimieji bendradar- 

i biai. Jis esąs atsakingas už 
i tarnautojus, kurie slepia nuo 

Maskvos diplomatai šiuo!?0 savo veiksmus. Tas kvai-

Tiktai Europos autonomi- 
(ja negalinti būti sau tikslas. 

Išgarsėjęs Nixono ir Atlanto sąjunga negalinti
patarėjas krašto saugumo j būti uždaras klubas. I šia 
reikalais ir istorinių tarp- Vakarų sąjungą turinti įeiti 
tautinių derybų pagrindinis ir .TaponTia, kai}) vienas pa
dalyvis dr. Henry Kissinger čių svarbiausių partneriu. 

( praeitą pirmadienį kalbėjo 
Associated Press klube Wal- 
dorf-Astoria viešbuty New 
Yorke spaudos atstovams 
užsienio politikos klausi
mais. Kadangi jis yra ne tik 

i pasaulinio garso tarptauti- 
Tas žurnalas pradėjo eitilnės politikos profesorius, 

1968 m., ir iki 1972 m. spa-Į bet išsako ir prez. Nixono į- 
lio mėnesio išėjo 27 nume-j įsavintas idėjas, tai jo kai
riai. Nuo to laiko jis jau ne- - ba susilaukė didelio dėme- 
beišeina. Manoma, kad jo i šio. 
leidimas sustabdytas konspi-1 
racijos sumetimais. Kai tikt ši kartą dr. H. Kissingeris 
žvalgybos budrumas kiek Į leidosi ne tik į dabartinės i 
susilpnės. Chroniką vėl pasi- ■ tarptautinės politinės pade- į 

s rodys. i ties analizę, bet dar daugiau |
i Policija, kelis mėnesius'žvelgė i ateiti, nubrėždamas 
11 ....................
! privertė Stalino nužudyto' siekimus, 
'generolo Jakiro dukraitę pri’j su Europa.
! sipažinti. kad ji tame po-, 
j grindžio žurnale bendradar
biavo. bet nepavyko iš jos 
jokių žinių išgauti apie ki
tus bendradarbius.

Pažymėtina, kad Irenos 
i tėvas istorikas Peter Jakiras j 
lyra taip pat žymus pogrin-j 
’ džio veikėjas. Jis sėdi kalė- 
Ijime, nuteistas 12 metų. Šių 
i metų pradžioje buvo paskli- 

. dusios žinios, kad ir jis kan
kinamas savo „nuodėmes“ 
išpažinęs ir išdavęs kai ku
riuos pogrindininkus.

Bet iki šiol policijai nepa
vyksta surasti pogrindžio 
centro, ir tikėkime, kad ne
pavyks.

Kadangi Vakarai jau ne
beturi nei atominių ginklu 
monopolio, nei persvaros, tai 
yra būtina sukurti judrią gy- 
nvbos sistema, kombinuotą 
iš atominiu ir paprastųjų 
ginkluotų jėgų.

Tiem ir kitiem siekimam 
įgvvendinti reikia ir tautu 
psichologinio persiorientavi
mo. Kai kurie sąjungininkai 
būkštauia didžiųjų jėgų he
gemonuos kad tuo irai! būti 
pažeisti ar neižiūrėti mažų
jų interesai. Kissingerio nuo
mone, JAV visada buvusios

Jo pareiškimu, JAV pla
nuoja ”naują Atlanto čaite- 

; ri“, naujus pagrindus santy- 
Į kiams su Europos sąjungi- 
‘ ninkais. kurie turėsią suma
žinti atsiradusią ekonominę, 
diplomatinę ir karinių plob- 
lemų įtampa tarp sąjungi
ninkų ir JAV.

Tai būsią pasiūlyta Euro
pai šiemet, kai prezidentas 
Nixonas ten lankysis. Bet 
Europa ir aplamai Vakarų 
kultūros ar Vakaru sampra
tos demokratijų sąjunginin
kai turį atsižvelgti ir į JAV 
interesus, o ne tik iš jų visko 
reikalauti.

vo vigais sa junginir^ais. 
prieš darydamos stambius 
politinius ai- karinius «nrpn- 
dimus. Bot saiun "-minkai 
kartais dėl savo nmu inte
resu nenori suprasti JAV 
globalinių motyvų.

Vadas nepatenkintas 
savo valdiniais

Dr. H. Kissinge’-is prisi
minė ir dabartine Vietnamo 
padėti po taikos sutarties 
pasirašvmo. Jis pabrėžė ko
munistu tenai vvkdoma tai
kos sutarties laužvrna. TAV 
tokiais iwkiais susirūpinimą 
ir pasirvžima kietai reaguo
ti. Bet kokia ta reakcija gali 
būti. — neprasitarė.

Dr. H. Kissingerio išdės
tytas planas spaudos yra ly
ginamas su atmintinu Mar- 
shallio planu, atkūrusiu po-

Kaip Lietuvoje Maskvos!ir Europos reikalaus pa- 
politikai vadovauti yra paJ lankesnio sprendimo ekono- 
skirtas A. Sniečkus, taip’ “““ . ..........
Ukrainoje tas pareigas eina 
Ščerbickis. Šiomis dienomis 
jis pasakė kalbą, kurioje ap-Naktį iš šio šeštadienio j Į Perialistus“.

Is vadovaujamų vietų sa-
pirmadienį laikrodžius rei-; lipami seni ir mažiau pajo

tą dieną ir dar po metus ka-Į |~ — ZZ _ “ % - - , .
Įėjimo. kia pasukti viena valanda; jauni net žemesnių laipsnių daus žmogaus Į»pudl, kad(reigas.

Aišku, toks V. Adamkaus*
ir kovai .su tarša akcijos, P i r n® y n.

kreipiamas dėmesvs į Japo
nijos fiungimą į Europos ir 
Amerikos sąjungą. Gi Japo
nija gali būti ne tik ekono
miniu atžvilgiu turtingiau
sias partneris, bet galinti 
per trumpiausią laiką išaug
ti ir nepaprasta karinė jėga.

Bet tų planų įgyvendini
mas galįs būti pasiektas tik 
labai konkrečiais susitari
mais, o ne gražiom svajom.



SUVAŽIAVIMO DIENOS BRITANIJOJE
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS NIEKO NEVEDA, 

TO NIEKAS NEPDDA.

i 
I 
ii 
I

Britanijoje lietuvių nėra daug. Senoji emigracija per , 
pastaruosius dešimtmečius galutinai sunyko — pasenu-1 
šieji išmirė, o jaunieji nebeatskiriami nuo anglų. Savo lie
tuvišką tapatybę kol kas išlaikė toji vyresniųjų karta, kuri 
atvažiavo po paskutiniojo karo. Su lietuviais bedraująs i 
ir tos kartos jaunimas kiekviename mieste, kur yra susi- j 
telkę mūsų tautiečių, taip pat ant vienos rankos pii štų su
skaitomas.

Ir suvažiavo po karo tų lietuvių, naujųjų emigrantų, 
ne kažin kas. Pagal oficialią statistiką atvažiavo 5,732 
lietuviai. Bet kai prasivėrė plačiau duiys i JAV. Kanadą ir 
Australiją, dar masė jų išvažinėjo baltesnės duonos ieš
koti, ir liko daugiausia tie, kurie yra mažiau veržlūs ir ku- 
į iems vistiek, ar baltą, ar juodą duoną jie valgys.

Tų likusiųjų laimė, kad dar 1947 m. viduryje ant 
karštųjų buvo suorganizuota D. Britanijos Lietuvių Są
junga. anuo metu sutraukusi i narius apie 3.000 lietuvių, 
o kad ta DBLS galėtų atlikti savo uždavinius, netrukus 
sukurta Lietuvių Namų Akc. Bendrovė, kurios svarbiau
sios lietuviško darbo šakos yra leisti “Europos Lietuvį“ ir 
Nid os Knygų Klubo knygas.

Felikso Zalesko 80 metų 
sukakaktis

Kai daugelis tesirūpino 
tik savo materialine gerove,! 
tokie žygiai reikalavo tikrai Į 
daug idealizmo.

į Bet nepamirština, kad Fe-į 
j liksas Zaleskas yra ir pavyz-j 
į dingas šeimos žmogus. 1931!

. »

Y ra mūsų tarpe tautiečių, 
kurių, nors ir 100 metų išgy
ventų, beveik niekas nepa
stebi ir mirusių niekas ne
pasigenda. Gal pasiteirauja 
tik fabriko savininkas, kuris 
jam išmokėdavo uždarbį, ir 
tavernos savininkas, kuriam 
tą savo algą savaitės gale 
palikdavo.

TORONTO, ONT. GULFPORT, FLA.

Lietuviukas stato 
kompiuterį *\

Artinasi prie 90 metu

Čia iš Bostono prieš 17 
, . , , . a metų atsikėlęs Petras Ket-šeštojo sk. mokmys Sau- virt£ balandžio j2 d. užbai- 

liūs R. Marcinenas mokinių .
T, , , , ,, r langas šeimos žmogus. 19311 gamtos įr matematikos pa-,ge eL

1 sos. Išmoko anglų kalbą, lie- jis vedė Vytę Anelę Šliu-1 Jodnip- laimėio nirma dova- i t- -
lovuko rasto, skaitė knygas,, lrlsauklejo bei ismoks-|ną už jo padalytą kompiu-. bostoniskio Felikso Žales- 

i ko. atsakė jam taip pat ati- 
... . . .itinkamu sveikinimu, nes F.

( Pernai jis tokioj paiodoj > Zaleskas balandžio 25 d. 
mo-.buvo apdovanotas uz elekt-i peržengs slenksti i devinta- 

! ros motoro modeli. j -a išimti

; Įsijungė į visą eilę lietuviui lino vieną sūnu ir 4 dukteris.: teri 
! draugijų, o daugiausia savo ! j0 sūnus Edvardas yra Bos-j 
energijos skyrė veiklai Vy- ton statė College profeso- p( 
čių 17 kuopoje, kurios gar- rius, duktė Florencija—mo- buve 
bingas narys jis yra ir dabar, kytoja aukšt. mokykloje, i ros i
Feliksas dirbo ir Bostone į Frances— John Hancock 

i leisto ”Darbininko“ laikraš-: draudimo bendrovės sekre- 
! čio spaustuvėje.
• » .

I Be to, jis buvo Įsijungęs falyną. 
ir Į nekilnojamojo turto pir
kimo-pardavimo Įstaigą. ■

Atskirai paminėtina, kad 
i sukaktuvininkas buvo Įsi
jungęs Į Lietuviu Prekybos 
bendrovę, anais laikais ve- 

. dusią prekybą su Lietuva, ir 
pats vra vadovavęs ekskur
sijai Į nepriklausomą Lietu
vą bei joje kuri laiką pabu
vojęs. j

Į

Būdamas “linksmas dzū
kas“, Feliksas Zaleskas Lie- ’ 
tuvoje susipažino su visa ei
le spaudos žmonių, meninin-' 
kų. aktorių ir net su Kipru, 
Petrausku. Šie ryšiai neliko j 
trumpalaikiai, ir likimas vė-

DBLS ir LNB yra neatskiriamos. Kad jos iš tiesu ir 
būtų tokios, jau eilė metų joms ir vienai ir kitai vadovau
ja viena irta pati valdyba (ją sudaro 7 asmenys, ir vienas į 
jų pirmininkauja DBLS, o vienas LNB). Metiniame apy- j 
skaitiniame suvažiavime paprastai svarstomi ir vienos ir • 
kitos reikalai. Šimet toks metinis suvažiavimas buvo ba- ■ galvos bei karštos lietuvis-, 
landžio 7-8 dienomis Londone. į kos širdies žmonių, kurie vi- ‘___ ,______ ____ _____

į su iš tolo matomi ir su gai- ]jau jj vė] su Lietuvos teatro 
Inž. S. Nenorto pirmininkaujama LNB jau kelinti, viu džiaugsmu sutinkami. Į ar mokslo žmonėmis suvedė, 

metai duoda po šiek tiek pelno. Praeitais metais giyno pel- į i suvedė,
no gauta arti pusketvirto tūkstančio svarų. Tokia pelno; Vienas, tokių, garbingu;
suma susidarė atskaičius spaudos (“Europos Lietuvio“ ir baltagalviu yra ir toli uz, 1994 m. j Ameriką atvy- 
Nidos Knygų Klubo) pridarytus nuostolius, kurių būta Bostono ribų daugeliu pa- ko aktorjaį Antanas Vana- 

. 1 žįstamas senosios kartos lie-( -H Viktorai Dirbiką ir
arti pusantro tūkstančio svarų. Vadinas, kai]) žmonės sa- į tuvis Feliksas Zaleskas. ku- ■ ?^a’ • •
ko, kartais ir is nuostolio galima gyventi, kaip daro ”Eu-’riam šiu metū balandžio 25 - / • To’nag
ropos Lietuvis“ ir Nidos Knygų Klubo leidiniai. O jau vis-; diena sukanka jau 80 metų P. _Jjr čia bu“0 sukurtas 
kas butų buvę seniai baigta, jei ne ta LNB, kuri pinigus amžiaus. ' visose ijetuvjų kolonijose iš
sunkia iš namų nuomos, vasarvietės ir barų. . Įgarsėjęs “Dzimdzi-Drimdzi“F. Zalesko jaunvstes die-,s .... ...1 . _ . .. .. skraiorantis teatras. Felik-

........................................... i sas Zaleskas šią aktorių eru- senųjų išeivių: visada netru-1........................................... _
ko vargo, ir .emeju , .. .* • • ; V! drauee įsgvvendamas visuspastangų ir ir darbštumo is- . . . ..’. -.. . „ . ... . meninius ir finansinius pasi-siveržti i geresnę ateiti. . . . . ,f * sekimus ir nepasisekimus

Vilniaus' bei gausvbę nuotykiu, ku- 
■ riuos tik iis gali papasakoti, 
i O čionykščiai lietuviai, išsi- 

abejorinas dzūkas. Šeimoje' savojo teatro, užpildy- 
: buvo du sūnūs ir dukra. Vai- ' Javo sales, nuoširdžia i kva- 

DBLS, kaip apyvartoje pareiškė pirm. - Jaras Alkis, kai anksti liko našlaičiai. I to josi iš aktorių vaidinamu 
turėjo ramius metus — valdyba sutartinai dirbusi. | Pirmoji į Ameriką išvyko navpikda ku

J | Felikso sesutė Anelė, kuri'n.oie ^v.a11 paveikslą, ku-
Valdybos siūlymu Į DBLS garbės narius pakeltas da- čia ir savo broli parsikvie-; ^ame vaizduojant a gimu- 

bar iau kelinti metai kain nensininkas mok Viktoras Ia-- ^č. 1910 m. birželio 14 d. isia ^ie.^u.va vaidilutes baltais nai jau Kelinti metai Kaip pensinmKas moK. viKtoias įg , - 7a1_ marškiniais pasipuošusi gra--,
naitis, gy venąs Bradfordo mieste ir lig šiol nuo pat atva-! Jauna™etis F.eliksas Žales : mergJna nutraiTkusi ^.1 
žiavimo į Britaniją daug pasidarbavęs lietuviškoje dirvo-1 * K pOqtnna kuriame ar ar kinius retežius, laikė aukštai į 
je ir kaip mokytojas, ir organizacijų priekyje, ir bendra- tirįegnėge j0 apyiinkėse ir' įkėlusi trispalve vėliavą, 
darbiaudamas laikraštyje. ' pra]eid0 savo ilgą amžių, j Tada tik to užteko tėvynės

i " j meilei pažadinti, o šiandien
DBLS jau pradėjo dvidešimt šeštuosius savo veiklos ’ Dar nedaug būtų nauja '• daugeliui reikėtų mokėti po j

Bet, laimei, musų visuo
menėje esama ir šviesios

' Iš tokio mokinio ateityje 
i tore, o Eleonora ir Marija—įgalima laukti gabaus inžinie- 
'ištekėjusios augina savo at-;riaus.

i I» i
~ ~ t

NEW YORK N YFeliksas Zaleskas. net iri ’
sulaukęs 80 metų, nėra koks(' Kas buvo LDD susirinkime | 
nors ant parko suolelio' 
prieš saule snaudžiantis pen- j I iertrvių Darbininkų d-jos, 
sininkas. Jis domisi Lietuvos balandžio 15 d. susirinkimą, 
ir šio krašto politiniu ir kul- pradėjo valdybos vicepirmi-!

- ........................ • . Mačionis. Į
Jis priminė, kad mirė drau
gijos narvs Pranas Spūdis,! 
visų vardu pareiškė užuo-į 
jauta jo žmonai, draugijos! 
pirmininkei, ir paprašė mi-, 
nutės susikaupimu pagerbti j 
velionį.

I

tūriniu gyvenimu, dažnai Įsi- ninkas Antanas 
jungia i čionvkščią rinkimi
nę veikla ir turi daug pažin
čių žymių amerikiečių tar- 

. pe. Be kitu padėkų ir veik- 
' los Įvertinimu, jis neseniai 
; yra gavęs ir JAV krašto an- 
i saugos ministro Elliot Ri- 
I chardsono draugišką laiška, 
kuriame jis prisimena ir ki- 

i tus Bostono lietuvius, daug 
iam padėjusius politinėje 
karjeroje. O F. Zalleskas sa- Į1 _ . „
vo pažintis visada panaudo-! Ivvaujant šermenyse ir lai- 

; ja geriems lietuviškiems in-1 dotuvėse. ir už pareikštas! 
teresams. , jai užuojautas.

Sukaktuvininkas yra So. J Iš svarbesnių reik 
I Bostono Lietuvių Piliečių - botvarkėje buvo Dariaus-Gi 
j draugijos senas narvs, o Da- 
Į riaus I egionierių Postas m-. 
Į 317 už nuopelnus jį yra ap- 
| dovanojęs medaliu.

I

Po to susirinkimui vado
vavo Bronė Spūdienė. Ji vi
su pirma padėko’io visiems 
už jos vyro pagerbimą, da- l

I
j
i

imkit ir skaitykit

Kipro Bielinio

kny?a

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETU 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai., seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai

oceeeoeoocoosoicooooeccooe

GANA TO JUNGOi

alų dar- RETO
1-----------------

rėno minėjimas ir margučių ĮDOMUMO 
vakaras.

Šiemet LNB vadovybė suminėjo ir dar vieną džiugią nos budingos daugeliui . 
žinią: lietuviai pradėjo testamentais skirti Bendrovės lie
tuviškai veiklai pinigų. Tai didelė naujiena, nes lietuviai 
dažniausiai būna Įpratę palikimais nusipirkti vietelę dan
gaus karalystėje, taigi paskiria pinigus bažnytėlei, kuri i 
irgi ne visada išlieka lietuvių rankose. Dabar du lietuviai! Jis yra gimęs 
paliko LNB iš viso apie 6,000 svarų (kol kas tais pinigais krašte, Dusmenų parapijoje,; 
dar nesinaudojama — pagal Įstatymų tvarką testamentai Pamūšiu kaime. Taigi — ne
turi būti patvirtinti).

Į

r1%ik«jo“dideh“ų!'?evažio.io P° v.is« krašt? i

Dariaus-Girėno tragedijos 
sukaktis bus minima lienos' 
14 d. Smulki programa bus; 
paskelbta vėliau. j

|
Tradicinė margučių paro

dėlė bus bankete gegužes 5 
diena Fifty svetainėj, 94-25 
Jamaica Avė. Laukiama. 

į kad šiemet margučių bus
Lietuvių diena davė pelno | daugiau nei kitais metais.

I Pradžia 7:30 vai. vak.
I
i

Šios sukakties proga mes 
linkime šiam simpatingam ir 
veikliam tautiečiui dar daug 
džiaugsminen dienų ir ge
riausios sveikatos.

MONTREAL, QUE.

X VlII-ji Kanados Lietu
vių diena, kuri pernai buvo ' Bilietus patartina įsigyti
surengta Montrealy, pajamų iar*ksto, nes jų gali pritrūk

ti.turėjo per $16,000, gryno 
pelno liko $2,499.80. Jis pa
dalintas pusiau tarp Mont- 
realio LB apylinkės ir KLB 
krašto valdybų.

Lietuviai nieko negavo

KNYGA

metus, dėl to valdyba susirūpino, kad visi tos organizaci- j pasakyta, jeigu čia tik sumi-; dolerį už patriotinę ašarą... j 
jos atliktieji darbai nepraeitų niekur nesuregistruoti. Tai- ■ r7-1-
gi pasiūlyta išleisti apžvalginę istoriją, kurioje būtų atžy
mėta DBLS ir su ja bendradarbiaujančių organizacijų 
veikla. Toks sumanymas buvo kilęs, kai DBLS minėjo 
s;
kiti darbai sustabdė šito vykdymą. Be kita ko. DBLS val
dyba yra jau susitarusi su K. Barėnu. kad jis tokią knygą 
suredaguotų.

nėtume, kad Feliksas Žales-•
kas pradžioje teuždirbdavo Feliksas Zaleskas visuose 
tik 4 dolerius per savaitę, j tlJose istoriniuose įvykiuose 
kad dirbo batų fabrike. į vai-i dalvvavo. Be to. 19'24 m. jis 
riose kitose dirbtuvėse, vai-: prof. dr. K. Pakštu, jo

Devynios Montrealio tau
tinių mažumų organizacijos 
iš Kanados vyriausybės ga
vo pašalpos įvairiems reika
lams $32.000, bet nė cento 
neteko lietuvių organizaci
joms, nes jos, matyti, nebu
vo pateikusios reikalavimų.

i
Susirinkime sukėlė ginčų 

Altos paskyrimas $200 pran
ciškonų statomiem namam, 
nes pagal Altos statula ir 
įsigalėjusį paprotį visos Va
sario 16 proga surenkamos 
aukos skiriamos Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

I draugiją įstojo D. 
girda ir Sakalas.

Paskutinis — trečiasis — doku

mentuotas Kipro Bielinio atsi

minimų tomas. Jis liečia mūsų 

nepriklausomybės 1917-1920 m. 

kovas ir nepriklausomos Lietu

vos gyvenimo pirmuosius metus. 
Knyga gaunama Keleivy, Dar

bininke, Drauge ir pas kitus 

knygų platintojus. Kaina $5.00.

Viz-

avo veiklos 20 metų, bet tada jo nepasisekė Įgyvendinti gyklose ar ilgus metus buvo. žmona ir A. Vanagaičiu dar
So. Bostono Lietuvių Pilie- Į apkeliavo 38 valstijas, nu- 

j čių draugijos bartenderis. i važiuodamas apie 20.000

Suvažiavime dar buvo kelta mintis, kad gal knyga 
ruoština ne lietuvių, bet anglų kalba, bet tada ji, žinoma, 
turėtų būti žymiai kitokia, be lietuviams patiems įdomių 
veiklos smulkmenų.

Kaip ir kasmet, kalbėta ir šįkart apie jaunimą, ta tra
dicine suvažiavimų tema. Šįkart savo pažiūras į tą reikalą 
išdėstė ir keletas jaunimo atstovų.

Britanijoje pastoviai veikia tik skautai. Kitoks jau
nimas paprastai susiorganizuoja, išsirenka vadovybę ir 
vėl išsivaikšeioja iki kito karto. Dabar paaiškėjo, kad to 
jaunimo iš tikro nedaug ir tėra, kai kuriose vietovėse 
pensininkai skaičiumi pralenkia jaunimą Dauguma ne
moka lietuviškai, ir tokio jau tikrai nebetraukia glaustis 
prie lietuvių. Kai kur dar galėtų būrelis jaunuolių judėti,

Lankėsi lietuvaitė — 

olimpiados laimėtoja

I

Darbotvarkę baigę, 
rinkimo dalyviai dar 
vaišinosi ir laisvai šnekučia
vosi įvairiais reikalais.

J. Vlks

susi- 
ilgai

Žymiai reikšmingesnė yra myliu, kol Chicagoj parda-į . K211^08 ^ Sovietų S-gos 
S? ? : inn .L lengvosios atletikos varzy-

I

kita jo gyvenimo pusė. i vu$ už 100 dolerių savo au-' 
Į tomobili ir dar pasiskolinus 

Dirbdamas paprastus dar-, pinigų pavyko grįžti į So. 
bus, jis siekė ir mokslo- švie- Bostoną.

jei jam būtų sudarytos tinkamos sąlygos. Štai londoniš- 
kiai, sako, sutiktų atgaivinti šokių grupę, jei būtų surastas 
ar išmokytas mokytojas. Tame mieste gal ir šiaip jaunimo 
būriavimasis padidėtų, jei būtų klubui kambarys ar net 
salė.

JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS
bose dalyvavo ir lietuvaitė 
Nijolė Sabaitė. Vilniaus stu
dentė. kuri Miuncheno olim
piadoje už bėgimą laimėjo 
sidabrinį medalį.

“KELEIVIO“ 1 9 7 3 METU

Kalendorius

Jį redagavo Stasys Michelsonac 
Kalendoriaus kaina tik $1.50

“Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo 
pedija — visokių gražių, Įdomių ir naudingų skaitinių šal
tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkit® 

i jį užsisakyti. Pinigus sruskite šiuc adresu:
KELEIVIS

636 £. Broaduray
So. Boston, Mass. 02127

■

I
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį “Kaip sn- 
I daromi testamentai“. Tai la- 

Vyresnieji reiškė nuomonę, kad jaunimas pirma tu-, įai naudinga informacijų 
retų parodyti darbo iniciatyvą ir tik tada reikalauti, o ne, knygelė norintiems sudary- 
žiūrėti, kad viskas iš anksto būtų gatavai parūpinta ir ap-; ti testamentą. Ten yra ir tęs- t 
mokėta. i tamentų pavyzdžių. Jos kai-

S. Baltaragi*
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.
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Iš okupuotos Lietuvos :I
i

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Birželio 17 d. tarybų 

rinkimai

Birželio 17 d. paskelbti 
rajonų, miestų, apylinkių ir 
gyvenviečių tarybų narių 
rinkimai. Iš tikrųjų tai ne 
tikri rinkimai, bet tiktai jų 
komedija, nes atstovai par
tijos iš anksto paskiriami ir 
jų tėra tiek, kiek reikia iš
rinkti.

metais (1941-1944)“. Tas 
straipsnis pradedamas su 
Laikinąja Vyriausybe ir bai
giamas Vyriausiu Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetu, kaip 
Hitlerio „talkininkais“.

(E)

Nauja žodyno laida

PRIEMONĖ PRAKAITUI AUKOJO TAUTOS 
SPAUSTI FONDUI

t

i
i

Jiems visi Hitlerio 
talkininkai

Lietuvos Mokslų Akade
mijos Darbų 1972 m. 4 (41) 
serijos A — (visuomeniniai 
mokslai) yra straipsniai 
šiais klausimais: ekonomi
kos, filosofijos, teisės, socio
logijos, istorijos, istoriogra
fijos, literatūros mokslo.

Išleista antroji laida ”Da- 
bartinės Lietuvių kalbos žo
dyno“. Pirmoji laida buvo 
išleista 1954 m.

Kaip kovo 7 d. „Tarybinis 
Mokytojas“ praneša, antro
ji žodyno laida esanti žy
miai padidinta: esą apie 60, 
000 žodžių. Vien tik žodžių, 
kurie prasideda raide „a“, 
pirmoje laidoje buvę 2790. 
o antroje yra 4185.

Viena didžiųjų vergovės! 
apraiškų ruso-sovietinio gy- Tautos 
venimo praktikoje yra socia
listinis lenktyniavimas. Jis 
buvo praktikuojamas visą 
laiką, o pastaruoju metu už 
visokeriopą lenktyniavimą 
varoma didžiausia propa
ganda. Visa sovietinė lietu
vių spauda mirgėte mirga 
lenktyniavimo antraštėmis.
Dėl lenktyniavimo šaukiami 
mitingai kolchozuose, fabri
kuose, Įstaigose, profesinėse 
sąjungose, kompartijos sky
riuose ir kitur.. Tai tikra 
kaištligė spausti sunkiai dir
bantiems žmonėms. Darbo 
agitatoriai šokinėja ne tik a- 
pie kiekvieną kolektyvą, bet 
ir apie pavienius žmones, vis 
ragindami — greičiau, grei
čiau, greičiau. Nuolatinės a- 
2’itatorių brigados dirba iš
sijuosę.

•
Per š. m. kovo mėnesį 

Fondui po $25 ir J 
daugiau aukojo visa eilė tau-1 
tiečių. Kas pageidavo, tieį 
gauna ir Eltos Informacijų 
biuletenius.

100 dol. aukojo O. Ivaš- 
kienė, Dorchester,’Mass.: 70 
dol. — Jonas Vasvs. De- 
dham, Mass.: 65 dol. —Ed
vardas Baranauskas, Sche- 
necktady. N.Y.

Po 50 dol. — Vytautas 
Žiaugra. W. Roxbury, Mass.
A. J. Vasaičiai. Heytsville. 
Md., dr. A. Matukas, Pene- 
tanguischenne, Ont., kun.
B. Ivanauskas, Cleveland. 
Ohio.

35 dol. — .Juozas Kasys. 
Cambridge, Mass.

Du išėjo, penki atėjo

Tarp visos eilės straipsnių 
yra ir toks labiausiai „rė
kiantis“— „Pasauliečių kle
rikalų reakcinė veikla Lietu
voje hitlerinės okupacijos

Š. m. vasario 10 d. Vil
niaus „Tiesoje“ rašoma, kad 
vasario 9 d. komunistų par- 

j tijos centro komitete Įvykęs 
Kruopas (ats. redaktorius), platus pasitarimas

Redagavusi redakcine ko-i 
legija, kurią sudarė:

I

Po 30 dol. — Antanas 
Kriščiūnas. Westwood. Ms.. 
dr. Jurgis Gimbutas. Arling- 
ton, Mass., O. Kovvatschevv- 
sky, Bronx.

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

< dr. VI. Bublys, J. Fledžins- 
.... ..... - '.kas, J. Glemža, J. Strazdas,

V. Ivaška susilaukė jbedimo p R.jdinskas, L. Dargis. K. I 
Šeštokas. J. Vilkaitis. L. Gi- I 
riūnas, A. Reventas), 257 ' 
psl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00.

Dabarties kankiniai ( Lie
tuvos vyskupų, kunigų ir ti
kinčiųjų kryžiaus kelias pir
mojoje ir antrojoje sovietų 
okupacijoje h pai a.-A Matas 
Raišupis. 434 ;>sL. luina — 
$10.00.
Amerikos L etuvių 

(30 metų ■<
kovoje), puru.-e 1. 
šimutis, 4'JS j>s]., k.i

Onos ir velionio Alek-
i jauniausias 

įsikaupę j sūnus Vytautas ir jo žmona 
-• - ; na-j Marija susilaukė sūnaus Vy-| 

tauto. Dukrele jie jau turėjo. |
1 

Vertas didelio dėmesio i
koncertas

So. Bostono Lietuvių Pil. j 
d-jos balandžio 19 d. susi-į sandro Ivaškų 
rinkimo dalyviai su: ” 
prisiminė du mirusius 
rius — Mariją Ovirkienę ir į 
Joną Ūseli — ir priėmė pen-i 
kis naujus narius.

Fin. sekr. A. Druzdis pra
nešė, kad per kovo mėnesį 
pajamų turėta $15,282, bet i 
išlaidų buvo dar daugiau, į 
todėl mėnuo baigtas su $236> kų kokursini koncertą, kuri 
nuostolio.

Kitoje vietoje yra išspaus
dintas pranešimas apie ge
gužės 5 d. jaunųjų meninin-

rengia N. Anglijos Pabaltie- 
į čių draugija. Tai didelio dė-

E. Ketvirtis ir A. Skabei- j mesio vertas koncertas. Jis 
kis painformavo apie d-jos 
krepšininkų komandos lai-'Jdar 
mėjimą New Jersev varžy-: 
bose ir kvietė atsilankvti i i

i
I 
I

ių šokiu vakarą balandžio
22 dieną.

•>

Taryba
k

:ia ŠI U.
Amerikos lietuviu isterija,

639

i išveš 
ardas

redagavo dr. \. K 
si., Kaina šIii.fr 

Numizmatika. ;• 
nas Karys, 3 4 o ori 
$15.00.

Elegiški Si 
los niekintojai, par 
vėlas Kaunas, ■ 
na $1.00.

R i ma i i r N e 
ganto. 55 >><!. i 

Antano škė re.
j ((iraii:o> veika*
: ir kiti, žv. i.’
i Živile. Bubu i.o
’ vaizd-di-'. A a Is lietuvių to koncerto, 

programa labai rūpinasi Vi-Ų SIAURUOJU 
olėta Balčiūniene. N. Angli- K d Kriaučiūno 
jos Pabaltiečių 
valdybos narė.

s Bostone. ne<j, yra pirmas tok:
—■ nė karto negirdėjome 
čia koncerto, kuriame varžy
tųsi trijų pabaltiečių tautų 
jauni talentai.

ase Jo-
«. i Ii 11 Li ----

pono Kolupai
e Ksa

k a iPirm. S. Drevinskis pri- Į j tą koncertą. Tuo pagerbsi- 
mine. kad balandžio 25 d.; * 
Feliksui Zaleskui sukanka 
80 metų. Visi dalyviai atsi
stoję sudainavo jam „Ilgiau
sių metų“. F. Zalleskas už dieniai vpač s 
tai visiems padėkojo.

į me ir puška'insime jaunuo
sius menininkus ir kartu ori- 1 į 
sidėsime prie pabaltmrių. 
vienybės stiprinimo. šian-< 

svarbu ir būti-. ;

- iniai

vS

V

>2 
rašto 

-j
T ’ 
i\ či

Vii
i.

26 dol. — Putnumo sese
lės, Conn.

lenkty
niavimo reikalu. Tartasi ir 
kaip geriau organizuoti so
cialistinį lenktyniavimą dar
bo žmonių kolektyvuose, 
tarp atskirų ūkių, Įmonių. ■ ter yja 
organizacijų, tarp miestų ir' Hingham. 
rajonų. Pasitarime dalyva-■ Kriščiūnas 
vo atsakingi partiniai. tary-;Mas; 
biniai, profsąjungų, komjau- 

.... .. organu, radijo ir televizijos
yėms išleido is kolchozo le-, komiterto atstovai, žodžiu, 
su 12,000 rublių. ! pasitarime dalyvavo visa

naujosios klasės grietinėlė.

A. Lebedys. I). Lukšys J. 
Paulauskas, J. Senkus, K. 
Ulvydas.

(E)

Partiniai sukčiai ir vagys
Komunistai yra kalnus, 

popieriaus prirašę apie su-: 
puvusią buržuazinę tvarką,! 
apie ten vykstančius viso
kiausius kriminalinius nusi
kaltimus. Nėra ko ginti, ten Į-issi sintetinių medžiagų fab 
to „gero“ tikrai yra. Negi su
puvęs daiktas : 
auksas ir kvepės kaip rožė. 
Bet Įdomu pasidaryti ir po 
sovietini rojų, pasižiūrėti Į 
naują sovietinį žmogų. Kas 
gi ten dedasi, kokiomis reto
mis darvbėmis pasižymi tas 
naujasis, jau komunistų iš
auklėtas žmogus?

„Žalia Vostoka“ rašo. į 
kad Gruzijos sostinėje Tbi-;

žibės kaip pasisavino
j n n P a /

riko vadovai per 3 metus 
> Įvairių prekių 

net 836.000 vertės. Tame 
biznyje dalyvavo net 82 as
menys.

Toliau „Tiesa“ rašo: „Bū
tina toliau plėsti lenktynia
vimą tarp atskilų dirbančių
jų. tarp brigadų, fermų, sky
rių, cechų“. Lenktyniavimą 
organizuos ir rezultatus ver- 

’ tins visokie partiniai ir ne-
Tokiu pavyzdžiu galima partiniai val0Ya’ “ 

prirašyti kažin kiek, bet na- J?«- Auklėtojams buąan- 
kaks ir suminėtųjų. ’ «os taikomos moralimo ir 

materialinio skatinimo prie
monės.

t

na.

i 
I 
I

Labai patikimas tam šal-. 1 . .. , itinis yra jų pačių spauda. 
Tad čia ir duosime kelis iš 
jos paimtus pavyzdžius.

I
Įdomu pastebėti, kad tuo

se bizniuose dalyvauja ne 
kokie nors užkietėję buržu-' 

'J į jai, bet jau pačiu komunis- 
tų išauklėti ir partijos kny
gelėmis aprūpinti žmonės.

Aišku, kad kitiems ir labai

Štai „Tiud“ rašo, kad 
„Promsviazi“ skyriaus vir
šininkas su keliais kitais 
aukštais pareigūnais sugebė
jo suklastotais dokumentais 
gauti iš sandėlio 20 magne
tofonų. kurių vertė —3,900 
rublių. Tie vyrai per tiumpą 
laiką pasisavino Įvairių rin-

GERA DOVANA

Po 25 dol. —dr. P. Kala-i R. Driekus pasiūlė rengti 
dė. So. Boston. Mass., Auta-Į beno žaidynes. Valdyba pa
nas Škudzinskas, Dorches-

—iss.. Kazys Barimas, 
Mass., Algis į 
iš Westwood t

ss., J. Dabrila, Dorches-> s 
ter. Mass., Vaclovas Senuta, i ta, kuri bus 
Brockton. Mass.. V. J. Bag- 
danavičiai, Hot Springs. Ar., 
G. J. Krivickai. Glen Dalėj 
Md., d r. J. Balvs, Silver

i

žadėjo tą reikalą panagri
nėti.. j

Nariams buvo išdalinta* 
pausdinta 1972 m. apvskai- 

svarstoma ge- 
! gūžės mėn. susirinkime.
II
i

Springs, Md.. P. V. Penkiū-j 
nai. Bovvie. Md.. V. J. Pute- , 
lioniai. Rochville. Md.. A. ■ 
Tumosa, Evergreen 
III., prel. Vytautas 
nas. Tompson, Conn., St.
Kezutis. Buffalo. N.Y., Sta-: 
svs Astrauskas. Willowick.| 
Ohio, J. E. Daugėla, Cleve-i 
land, Ohio, Pr. Razgaitis, į 
Cleveland. Ohio, J. Starins-j 

, kas. Dorchester. Mass. A..| 
i Januška, Milton, Ma: i

Ir aklas bego 26 mylias

Balandžio 16 d. Bostone 
buvo ilgo bėgimo varžybos. 

! Jose dalyvavo daugiau nei 
Bark, i puantro tūkstančio bėgikų. 

BalČiū-! tarpe ir keli lietuviai. 
Jiems nubėgti reikėjo 26 
mylias ir 385 jardus.

i 
i

Visų greičiausias šiemet 
buvo Jon Anderson iš Euge
ne. Ore., minėtą atstumą nu
bėgęs per 2 vai. 16 min. ir 3 

jjsek-

Nuo 1968 m. vaidybas vis
unkiai dirbusiems nugalė-; dl/I?;,.RaJ?.lvaJiasT’ *Jch" laimėdavo užsienietis, o šie- 

mond Hill. N.Y.. D. J. Kuo-j met pirmoj vietoj atsidūrė
S!
tiems beliks tik nusišluostv-į 

; ti prakalta ir tvliai paburno- 
■ ti prieš užkrauta vergove.

' (E)

dis. Arlington. Mass. Bro-j 
i nius Kruopis, So. Boston,
Mass.

(ELTA)

Parėmė Keleivi

Po $3: J. Janulaitis. Chi
cago. III.. A. Stapulionis.■ 
Dorchester. Mass.. A. Dir
žys. Brooklvn, N.Y., B. Pa- 
ramskas. Washington. D.C.

Visiems nuoširdžiai dėko
ja

Keleivio administracija

i \

U TAKEL

di-aucijos j

1 LIETUVOS VYČIO P£D 
SAKAIS. Juozo S:

! mūs 1910-1915 m 
mai. 176 psl.

ATSIMINIMAI 
TYS. Kazio Gr»r.L> 
mas. 300 psl..

atsiminima; 
TYS> dr. Kazio

>6 ; ■■ 
Biržiški

5TINEJ: 
rimai (1920-1 ?_’? 
psl., kaina m;: kšt 
bais $2..>0, k:r*ai

PER GIEDRA
V

•

TT T 
i V* t

SKAITYKITE

či .

j’J ?

IR

iG
t

II tomas. 3 
! Viktoras

MŪSŲ SO a
i

.N-
'^dS,

D2L

:>:2

. «• *.

Dažnai nusiskundžiama, 
kad vis nesą informacinės; *■ . Iliteratūros apie Lietuvą, šią į 
spragą gerokai užkiša nese-Į 
niai Vliko pastangomis ir lė
šomis išleista knyga „USSR-

KĄ ŽADA A. MACKAUS

KNYGŲ FONDAS
) »

koj trūkstamų prekių 25,000 Aggression Against Lithua-
rublių vertės.

Iš "Kazachstanskaja Prav
eja“ sužinome, kaip moksli-

nia“.

Algimanto Mackaus Kny
gų Fondas jau yra išleidęs 
23 knygas, iš kurių 5 yra ap
dovanotos Įvairiom literatū
rinėm premijom. Jo leidinių 
tarpe yra

Poezijos kngyos

RĄ, Mykolo 
minimu (19i 

’ mas 272 psl 
: viršeliais . ..

To paties ;
VI kietai:
minkštais

SIAUBINGOS D 'E GOS. 
1944 1950 .neto a'si .lini
niai.
činskas. 273 pusi, kaina 

Jaunystės atsimi
rašė Vladas .’<•

Nužemintų :

r

r 1

d

au 
viri 

$2.5o.

L t

a. s
Palikimas, poeto Fausto. 

Kiršos iki šiol niekur ne-Į 
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai Įvairiais klausimais ir j 
kt., 318 pusianių knyga, ku-i 
rią spaudai paruošė Stasys » 
Santvaras. K:<ina $6.00.

Dialogas su kraštu, Aki j 
mirksnių kronikos, antra *_
knyga, parašė Bronys Raila. | |js 
560 psl.. Įrišta, kaina $7.ūu. I

Melagingas Mikasės laiš-Įt

amerikietis. Suomis Suoma- 
lainen, kuris pernai laimėjo 
varžybas, šiemet pasiliko 
trečioje vietoje.

Bėgikų tarpe buvo ir iš 
San Francisco atvykęs Har- 
rv Cordellos. Jis yra aklas, 
jam kelią rodė jo draugas 
dr. Corwin. Jis 26 mylias ir 
385 jardus nubėgo per 3 vai. 
24 min. ir 35 sek.

Už ji keliolika minučių 
greičiau atbėgo kalifomietė 
studentė Hansen, minėtą 
kelią nubėgusi per 3 vai. 6 
min. ir 26 sek.

Lietuviai bėgikai šį kartą 
toli atsiliko. Gal ateity pasi
seks geriau.

i

patašė Juozas Kapa 
£3 

imai r>a- X

generacija, 
auzo.;

įrašė Vytautas
>. «« psl.. kaina $2 
The Fcrest uf Art'.

eski-
Ka vo-

kščiai,
Antano Baranainko lietu* iš-
kas tcKsta-* su N.c > Rastc-
nio anglišku . < a ir Juo-
zo Tininio Įva i;:, » ’ 1 psl..
kaina $3.00.

V)taupas ihe Creat Grane] 
Dūke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B Končius. 211 ps!..
psl.. kaina kieiais vigeliais 
$3.00. minkštais S2.O..EWAKENING

POEZIJOS PILNATIS, 
I Bernardo Brazdžionio poe- 

... ;. a Antašo Škėmos į *!> rinktinė, kurioje sutal- 
raštų du tomai, Lietuvos Di-|P,nti genausiej. visų jo is-

kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl.. kaina SI.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
nį į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotar
pio problemas, C. Gricevi- 
čius paruošė išleistų knygų 
sąrašą. Kaina 510.

LIETUVOS ISTORIJA 
VI-ji laida, parašė dr. Van 
da Daugirdaitė-Sruogienė 
414 psl.. daug paveikslų, ke 
Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta 
I^ama ............... 56

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl.. kain?* 52.

leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai-' 
na $10.00.

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

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.

Po Dievo antspaudais. 
Vytauto Didžiojo godos. Le
onardo Andriekaus eilėraš
čiai, dail. Telesforo Valiaus 
iliustruoti, 106 psl., kaina 
$3.00.

VAKARĖ BANGA, lyri
ka, Gražina Tulauskaitė. 
127 psl., kaina $2.00. 
VYNUOGĖS IR KAKTŲ

SAI Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl. 
kaina $2.00.

_ _ Nemarioji žemė, Lietuva
Mykolo gatvė“, kurio kaina Pasauhnčs poezijos posmuo- 

Qo . se, sudarė Alfonsas TiruouS.
• 176 psl.. kaina $5.00.

Fondo adresas: G. Vėžys, ŠERKŠNO SIDABRAS, M
Vaitkus. 86 psl., L_2—

• $1.50.

Lietuvių organizacijos ar 
asmenys, nori kuo nors atsi- i 

, susirū
pinusiems Lietuvos laisvės 
reikalais ir apie tai kalban
tiems bei rašantiems, galėtų 
tą knygą padovanoti. Todėl, 
kas tik norėtų ‘ją įsigyti, pra
šome savo pageidavimus 
drauge su $15.00 čekiu, išra- 

į šytu Lithuanian National

29 West 57th Street, New 
York, N.Y. 10019.

(ELTA)

nių tylimų įstaigose išmokė- dėkoti kitataučiams,
ta 2.500 rublių kelionpini
gių asmenims, kurie niekur 
nevažiavo ko nors tyrinėti.

„Komunist Tadzukistana“ 
rašo, kad vienos įmonės vyr. 
inžinierius sumokėjo už 
skardą 8,600 rublių, kurios
!!k'ao™naKrVUSi?!0™klF«>’d vardu, siųsti: ELTA
lių. 8,000 rublių pateko Į to 
inžinieriaus ir jo draugų ran
kas ir kišenes..

Vėl kitos įmonės direkto
rius už 2,000 rublių vertės 
cheminių medžiagų sumokė
jo 14,000 sublių ir tuo būdu 
uždirbo 12,000 rublių.

Tas pats laikraštis rašo, 
kad Dzeržinskio vardo kol
chozo valdžia, pradedant 
pačiu pirmininku, per trum
pą laiką visaip sukčiaudama 
pasisavino įvairaus kolcho
zo turto 272,000 rublių ver
tės. Vien to kolchozo kasi
ninkas savo dūk tėra yestu-

PABĖGO Iš LENKŲ 

LAIVO

• Australijoje pabėgo Len
kijos prekių laivo daktaras 
Tadeušas Jaloveckis ir pa
prašė politinės prieglaudos.

džiosios Kunigaikštijos 1529 
m. statutas, Eduardo Cinzo 
romanas „Brolio Mykolo 
gatvė“ ir kt.

Netrukus pasirodys fondo 
išleista Vinco Tiumpos isto
rinė studija „Napoleonas, 
Baltija. Amerika“. Be jos. 
šiemet numatyta išleisti A. 
Landsbergio dramos „Vėjas 
gluosniuose“ ir „Gluosniai 
vėjuje“ ir Antano Gustaičio 
satyrinių eilėraščių rinkinys, 
kuris bus iliustruotas specia
liai jam sukurtais dailinin
ko Viktoro Vizgirdos satyri
niais paveikslais.

Fondas šiuo metu vykdo 
rėmėjų vajų. Rėmėju gali
ma tapti įmokėjus $20. Šie- j 
met fondo nariai gaus veltui i 
E. Cinzo romaną „Brolio.

Į
i

Pagerbs savo pirmininkę

Stepono Dariaus posto le- 
gionierės šį sekmadienį, ba
landžio 29 d.. 4 vai. popiet 
posto salėje, 169 H gt.. So. 
Bostone, rengia pokylį savo 
pirmininkei Reginai Vaičiu- 
lėnienei pagerbti.

Norintieji iš anksto įsigyti 
bilietą, skambina C. Jane- 
liūnienei tel. 269-1730 arba 
E. Ruth tel 265-4487.

Ugniagesių Velykos

I
t

Jis iš jaunų dienų buvęs 
komunistas, bet pamažu ko
munizmu nusivylęs ir seniai 
ieškojęs progas iš Lenkijos 6349 S. Artesian Avė. Chi- 
pabėgti, _______caff°> M. 60629* _____

Bostono ugniagesiai Ve
lykų diena buvo iššaukti 148 
kartus. Žinoma, tiek gaisrų 
nebuvo, nes buvo iššaukti ir 

kaina be reikalo arba kuriai kitai 
nelaimei įvykus.

f
I

I t

LITHUA-
NIA, 187 psL. kaliną $3 .10.
Knygą parašė J*ū;ūba- J.
Stukas. Ji tinka - iiantii m
angliškai ir nori tiem susi
pažinti su Lietuvus praeiti-
mi ir dabartimi.

Geri žodynai
Angių - lietuviu kalbų žo

dynas, V. Baravyko. 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina $6.

Lietuviškai angliškas zv
WE WILL CONQUER | Viliaus Peteraičio. 11

THE WORLD by Liudas j laida, daugiau Kaip 30,000 
Dovydėnas, 217 psl., kaina' iodžhi. 586 nsl.. kair a <J;’. 
$5.00. , l ietuvių-an<lų kalbų žo-

Amerikos lietuviu politika, dynas, redagavo Karsavi- 
parašė dr. K. Šidlauskas, i- naitė ir šlapobcrskis. apie 
vada? dr P. Grigaičio, kai- 27.000 žodžių 511 psl., kai
na $1.50. na - $5.00.

!

%25c5%25a1Iii.fr


1 1, 1973 m. balandžio 24 KELEIVIS. SO. BOSTON Pnriapii penktai

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA

STASYS MICHELSONAS

— Ar žinai. Maiki, kad 
šįmet mes pražiopso'jom Ve
lykas? Jes, Maiki, man ir į 
galvą neatėjo mislis, kad I 
praėjęs nedėldienis buvo; 
dubeltava šventė — Kristaus; 
prisikėlimas.

— Ir šeimininkė nenuda
žė margučių?

— Paseno moteris, tai jau 
nebenorėjo baderiuotis. Blo
gai. Malki. Pražiopsota di
džiausia tautos šventė.

— Velykos, tėve, nėra lie
tuvių šventė.

—Maiki. didesnės ir svar
besnės šventės mūsų tauta 
neturi. Lietuvoje tris dienas 
Velykas švęsdavom. Per ga
vėnią žmonės taip nusilpda- 
vo. kad vos kojas paveikda
vo, ale kai Velvkoms mote-•7

įvs prikepdavo pyragių pa
dėdavo ant stalo margučiu, 
kiaulės kumpi ir viską pa-

r

Keleivio 1
i

kalendorius S 
baigiamas 

išparduoti 
kaina $1.50

IKRAI mnAiirę ATSIMINIMAI, parašė JuoLAdAI ĮDvMUD . zas Liūdžius, 246 pusią 

ATSIMINIMAI | XaMES:•
(apie Salomėją Nėrį), Pet 
■one'ėt Orintaitės, 234 psl.TRYS IR VIENA, Janinos

Narūnės atsiminimai apie Kama $3.00.

įrišta, kaina $4.00.
NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 

TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ....................................$5.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, R. Skipičio atsimi
nimų 11 tomas, 476 psl., kai* 
na $7.00.

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi- 
karo laikų Europoje, 127 
nimai iš Antrojo pasaulinio 
psl., kaina $2.00.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis. 154 psl., kai
na $1.50.

Gana to jungo, Kipro Bie
linio atsiminimų III-sis to
mas, 492 psl.. kaina $5.00.

rašytojus Gabrielę Petkevi
čiūtę, Balį Sluogą. Jurgį
Savickį ir Juozą Švaistą ,171 tdr. P. Kalvaitytea-Karvehe 

nes, 360 psl., kaina . .$3.50
DANGUS DEBESYSE,—į 

1918-1919 m. išgyvenimai, j 
paraše Juozą* Švaistas, 32-5; 
psl., kaina minkštais virše Į 
■iais $2.50. kietais $3.75.

ŽVILGSNIS J PRAEIT), 
K- Žuko, 476 psl., kai
na * ••••••....... • • ....... *55

MYKOLO KRUPAVI į 

ČIAUS ATSIMINIMAI, 364: 
psl., kaina $10.00.

GYVENIMO VINGIAIS

pis., kaina $3.00.
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS, 

gen. Stasio Raštikio atsimi
nimų III tomas, 616 psl., kai
na $15.00.

MES VALDYSIM PA 
ŠAULĮ, parašė L. Dovyde 
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 
to Kairio, 480 psl., kai 
na ................................$2.0<

PENKTIEJI METAI, Kip 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
taina ...................... $2 00

DIENOJANT, Kipro Bie- 
: anie, 464 psl., kaina....$2.0( 

PASKUTINIS POSĖDIS 
luozo Aucėno atsiminimai 
227 psl., kaina........... $4.00
RAŠTAI — STRAIPSNIAI

I ATSIMINIMAI APIE
'JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė.

. t oi. i lės Liūdžiuvienė*, 88 psl. Po $3 aukojo: J. Stankus, •
Hot Springs. Ark. J. Dalgis. ........ ........ ... ..........*-

. Mich., V. Sto-i 
Žinau, kad ir Lietuvoje to-'^us? Detroit. Mich., A Ka- 
kia ugnis buvo vaitojama.; ^aniauska&’ Libana, III. 
Prieš pat Velykas zakristijo
nas ar kas kitas užkurdavo 
šventoriuje laužą, o žmonės h 
eidavo ir raiti jodavo parsi-i 
vežti namo iš to laužo žari
jų ar nuodėgulį sukurti na
mie "šventajai ugniai“. Tuo 
nat žygiu parsinešdavo ir 
butelį "pašventinto“ van
dens. kurio bažnyčioje sto- T „ n ,T 
vėdavo špitolninku pripilta n°."5, ’ 1 ass"Bricktovvn, 

; mus, Baltimore, Md.
— Jes. Maiki, Velykos bū-i A. Kėkštas, Omaha, Neb..

davo didelė šventė Lietuvo-'— 50 centų, 
je. Viskas turėjo būt pašven-į Visiems aukotojams mūsų 
tinta — ir ugnis, ir vanduo, į nuoširdus ačiū, 
ir margučiai. Tai ne taip, v , . . , . . ,
kaip Amerikoj, kur vanduo: Kele,v,° 
ateina per geležines paipas;!----------------- —— ----------- -
ugnį gazo kompanija taip 
pat atpučia geležinėm pai-i fjĮę or^VCIDe
pom; ir žmogus turi gyventi i “ *
kaip koks ižninas.

— Bet pagalvok, tėve, ari 
vanduo iš kažkokios statinės' 
geresnis? Ar namams apšil-l 
dyti ir apšviesti geriau mal- i 
kų ieškoti girioje, negu e-i 
lektra ar dujomis naudotis?; 
Ne. tėve, tie laikai, kokius Į 
palikai Plungės parapijoj,; 
jau nebegrįš; šiandien Ame-i

♦#♦*#♦*♦#**♦#***♦*♦♦♦♦***♦■•♦•**** 

sime, kad senovėje kiaušinis 
buvo laikomas gyvybės atsi
radimo paslaptimi. Taip 
kiaušinį vertindavo senovės 
egiptėnai, persai, graikai, 
gaulai. romėnai ir kiti. Kai i 
kurie aiškino, kad ir visas Į 
pasaulis atsirado iš kiauši
nio. Man teko kažkur skai
tyti, kad ir Lietuvoje tūli į 
juokdariai yra išaiškinę, ne-l 
va iš mitologijos, kad pa-P0Box I22, LaSalle 650, 
smili qc įcnaroioc i

Pirmoji solistės ilgo gro
jimo plokštelė jau išleista.

Visos dainos įdainuotos 
lietuviškai.

Plokštelės kaina pas pla
tintojus $6.00.

Užsakant su persiunti
mu $6.75.

Les Enterprises
BELLE - ARTI Engr.

i

t 
i i
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Dievą? Kur šiandien mūsų 
Vytautai, Kęstučiai. Gedi
minai ir kiti narsūs vyrai? 

Ilr pati Lietuva vos tik gyva 
po Maskvos kūju. Man, vai
ke. norisi verkti, kai prisi- 

j menu buvusią Lietuvos di 
’ dybę ir pažiūriu į dabartinę 
Įjos menkystę. Ir aš jau neži

nau. ar ji galės kada pakil 
, ti, ar bus dar blogiau.
* —Nesijaudink, tėve! Lai
Į kas daro stebuklus. Jis ga 
I lės prikelti ir mūsų Lietuvą 
i Turėk vilties.
I — Kažin, Maiki. ar viltis 

ką padės, kad jau nieką? 
mums nesiseka, net Velykas 
pamirštam. Tai jau ne prie.' 
gerą, Maiki!

— Bet tėvas pats sakai 
kad seniau Lietuva buvo ga 
linga. visi kaimynai prieš jr 
drebėdavo.

— Jes, Maiki, aš sakai

šaulį Perkūnas išperėjęs iš 
kumelės kiaušinio. Iš to, ži
noma, galima tik pasijuokti. 
Bet velykinėse apeigose yra! 
>r tikrų prietarų, kaip šven-: 
fas titnagas. Anglijoje buvo , 
paprotys tuo titnagu įskelti , 
šventą ugnį Velykoms. Jis' 
buvo laikomas bažnyčioje' 
nuo vienų Velykų iki kitų.; Peal 1“)ora“.

Que., Canada

MAIKIO IR TĖVO
KRAITIS

$1 
NEPRIKLAUSOMYBĖS i 

SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus Į 
atsiminimų (1918-1940) V 

•i r* TZ - 1 XT tomas, 295 psl., kietais vir
Po *2: lįaza'en ?;-neS": šelfais kaina $3.75.

conset N.A V. Millen,- KONTRŽVALGYBA LIE
Australija. Tasmamja.

Po $1.50: J. Rebneris. 
Victoria, B.C.. J. Doba, East 
Hampton. N.Y., A. Cebe- 
rauskas, Philadelphia, Pa.. 
P. Žilinskas, Hamilton, Ont.

Po $1: A. Kantauskas, 
Chicago. III.. M. Sirascki.

V. Bereitis, 
N.J.. V. Keze-

šventvdavo, tai visa šemyna,“ . ..
atgydavo. " I ~ 0 nuo kada J1 PradeJf

{ silpnėti, tėve? Ar ne nuo ta
—- Aš suprantu. tėve, kadĮfja kai piadėjo ištaiginga? 

gerais valgiais apkrautas • Velykas švęsti, margučiai? 
stalas išalkusius žmones ge-j linksmintis? 
rai nuteikdavo. Bet kai A- 
merikoje pyragai ir kiauši
niai valgomi kasdien, tai Į 
Velykos nėra jokia naujie-i 
na, ir ne visi jų išsiilgsta. 
Lietuviams, žinoma. Vely
kos yra maloni tradicija, to-. 
dėl mūsų žmonės mėgsta jas 
prisiminti. Vis dėlto Velykos 
nėra mūsų tautinė šventė. 
Ji buvo atnešta Lietuvon 
svetimu žmonių, krvžiuočiu. 
kurie išvijo mūsiškį dievą 

Į Perkūną ir ibiuko j’o vietor, 
i svetimąjį, visai nepažista- 
* maii Jehovą. Priėmusi io ti- 
; kvba. mūsų tauta labai nu- 
i kentėjo, susimaišė su len- 
! kais. įsileido lenkus kuni
gus ir prarado savo valstybę. 

I — Gali būt, Maiki, kad 
tu čia teisybe sakai. Kol mes 
garbinom Perkūną, mūsų 
tauta buvo galinga, valdė 
Kijevą. Gardina. Naugardą 
ir Maskvos nebijojo. Lietu-

i viai jodavo net į Juodas ma« 
į rias savo žirgu pluikdyt. O 
po Žalgirio mūsų Vytautas 

; visa popiežiaus vaiską suva
rė i ožio ragą ir Silkines kry
žeiviu flages su krvžiais su- 

, mynė po kojomis. Visa Eu- 
, rooa drebėjo prieš Lietuvos 
galybe. O kur jos galybė 

. šiandien, kai priėmėm nauja

i

— Nu, ale margučiai Ve 
Ivkoms reikalingi, Maiki 
Kaip be plotkelių nėra Ka 
ledų, taip be margučių ne 
būtu Velykų. Tie dalykai 
Maiki, yra suaugę su mūši 
tauta.

— Ne. tėve, tie dalvka' 
yra visiškai svetimi mūši 
tautai. Tai yra senu laik’ 
prietarai, atnešti Lietuvon i' 
svetimu kraštų. Kad ir kiau 
šiniu dažymas — tai ne Lie 
tuvoje atsiradęs paprotys 
Jis atneštas iš Persijos. Da- 
nebuvo krikščionybės ne' 
Velykų, o senovės persai pa 
vasari dalindavosi kiauši 
niais ir džiaugdavosi, kad 
ateina vasara, sužydės vis? 
gamta, bus linksma gyventi 
Krikščionys tą paproti pa
siskolino ir nritaikė Vely
koms kain Kristaus prisikė
limo ženklą.

— Ale lietuviai kiaušinius 
marpina visokiais dažais 
Maiki, tai jau ne paskolintas 
prietaras.

— Tėve, kiaušinių dažy
mas taip pat skolinta mada. į 
Dažydavo iuos ir senovės;; 
persai. Būdinga, kad ir se
novės žydai darydavo ta na- 
ti. Jei pradėsime margučių

TUVOJE, Jono Budrio at- į 
siminimai. 224 psl., kaina į 
$2.50. į

I 
Knyga. Biblija, kurioje parašyti Į 
amžinojo Dievo nutarimai ir pa. 
žadėjimui, Jojo mintys ir pla
nai. Paduodame ištrauką iš 46- 
tosios Psalmės, kurioj skaitom:

"Ateikite ir matykite Viešpa
ties veikalus. Jo padarytus su
naikinimus žemėje (Jo leidimu 
nudarytus nuostabius įvykius). 
Jis sustabdo karus iki žemės 
kraštui, sulaužo kilpinį, perker-: 
ta ietį, ugnimi sudegina kariš- i 
kus vežimus. Liaukitės ir žino- j 
kitę, kad aš esu Dievas“.

čia turime vieną labui brangų * 
Dievo žodžio pažadėjimą, kurį Į 
savo laiku ir savo geruoju ke-> 
liu Įvykdys Visagalis Dievas, j 
Pastebėkite, kad šitoje pranu- j 
šystėje aiškiai pažymėti trys da- ! 

: lykai. Pirmiausia turi įvykti di
dis sunaikinimas, nes Dievo pa
skirtam laikui atėjus, visos ka
ro mašinos turės būti sunaikin
tos, net ugnimi sudegintos, šitą 
pareiškimą dar patvirtina Vieš, 
paties žodis, kuris buvo duotas 
pranašui Agėjui, nes i jį Vieš
pats pasakė: "Aš pajudinsiu' 
draug dangų ir žemę. Aš su
griausiu karalysčių sostus ir su- 

Į naikinsiu pagonių (tautų) kara- 

nas. parašė Jurgis Gliaudą, riškąjį vežimą ir sėdintįjį jame, 
■ sugrius žirgai ir jų raiteliai, 
- žmogus žus savo brolių kalavi- 
' ju“. — Agėjo 2:22,23.'

Kaip pirmesnioji, taip ir šita 
Agėjo pranašystė taikomu į vi
sas dažnai besivaidijančias ir 
kariaujančias tautas, išskyrus 
tik mažą būrelį tų. kurie seka 
Ramybės Kunigaikštį, ir dėl to 
yra vadinami Dievo vaikais. 
Kalbėdamas apie tokius Jonas 
Krikštytojas pasakė: "Jis (Jė
zus) atėjo pas svuosius, tačiau 
saviškiai (žydų tauta) jo nepri
ėmė. Bet kurie tik jį priėmė, 
tiems jis davė galią (teisę) pa
tapti Dievo vaikais; tiems, ku
rie tiki jo vardą“. — Jono 1:11, 
12.

Dabar pastebėkite antrą žy
mų Dovydo pranašystės pareiš
kimą. Pranašas sako, kad po ga. 
lutinio ginklų sunaikinimo pat
sai Visagalis Dievas įvykdys tai, 
ko tautos seniai norėjo, bet ne
galėjo įvykdyti. Tasai pageidau
jamasis dalyks yra išreikštas 
šiais pranšo žodžiais: ”Jis (Ra
mybės Dievus) sustabdo karus 
iki žemės kraštui“, ne viename 
kuriame nors krašte, bet pskri- 
tai visame pasaulyje, čia turim 
tikrą ir patikėtiną garantiją,

Mūsų praeities beieškant,
; parašė Česlovas Gedgaudas,
i 357 psl., didelio formato,
! įrišta, kaina $15.00.

Abraomas ir sūnus, pre- 
į mijuotas romanas, parašė
Aloyzas Baronas, 206 psl., 
kaina $4.50, f* ą • • 11* 1111L4 ČJ111 Lt Ud Lt L14 J I d”

Sunkiau įu keliu, romą- I lystės stiprybę; ‘aš apversiu ka-
rikoj daug geresnis gyveni-i“^ pTdį. r — r • i •’ mas. Net ir naujieji mūsų 251 Ps^ kieti virsehai> ka1’ 
ateiviai, kurie apleido iau> T . . T . i- - t • i. • -i i rys ir viena, Janinos Na-nazengusią Lietuva, ne visi: . . , . . . ’ . . .
ion giįžtu ieigu a^sidarvtu! u es atsimimmai aPle rasy-U‘ J auSmaiy“! tojus G. Petkevičiūtę, Balį 

n ivr -i • m -1 Sruogą, Jurgį Savickį ir Juo-1— 0 man, Maiki, Plungei „ z.”, - . , .i j n - ■ 1 za Švaistą, 1.1 psl., kainavis atrodo meilesne, negu <»o on
Saubostonas. Tenai dabar
’'au garniai kalena lizduose------------------------------—.—.
ant stogu, gegutės kukuoja, dievo karalystės žinios’ I

; KAS
girios skamba lakštingalų 
čiulbėjimais, laukuose vie
versiai čirena — nu. pasa
kyk, kur gali būti linksmes- 

mis gyvenimas? Jeigu tik bū
tų galima, tai jau dabar aš 
tau pasakvčiau: gud bai, 
Maik, važiuoju Lietuvon!

SUSTABDYS PASAULY 
KARĄ?

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 įsigyti visas 4: rasinaudoKite paskutine gera proga įsigyti visas 4
į knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešių karaliaus Jurgio 

t>;„ rz ; „ r> ; « i ; ~ .Bielinio sūnus Kipras Bielinis:
Dienojant, 464 psl.

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 190a 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.

NR. 2
Toliau Tomo autorius, remda

masis šventraščio pranašuvi- 
mais, sako, kad ”ši Nelaimių 
Diena ateis, kaip gamtinė ir ne
išvengiamu žmogaus puolusio 
saumylio stovio pasekmė4“ ir kad 
"Niekas nepaspruks pilnai nuo 
tų nelaimių, bent tik tie, kurie 
ieškos teisybės ir gyvens ramy
bėje. bus mažiau paliesti už ki
tus. Jų pasielgimus gyvenime, 
jų minties ir darbų pobūdžiai, 
kaip ir jų palinkimas prie tei
singumo, duos jiems progos pri-, kad tiems dulkama įvykus, ka- 
sitaikyti prie aplinkybių, o taip , riavimas pasidarys negalimas, 
pat įvertinti Biblijos pareiški
mus apie tas nelaimes, ir todėl Kas domitės Tiesa, mes pri- 
jie kentės mažiau už kitus, ypač siųsim veltui spaudos. Kreipki- 
mažiau turės baimės ir mažiau tės šiuo adresu: 
rūppesnio dėl ateities“. •

Taigi šioje suspaudimo ir su- 
-------  —------------- v j mišimo valandoje pastebėkite, 

piŲ — UZ 50 centų, UZ $2.5 J kokių palinksminančių žinių pa- 
. i _i._x įteikia mums senoji šventoji
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GAVOME RIBOTĄ SKAI
ČIŲ "NIDOS“ SIENINIO 

NUPLĖŠIAMO SU PASI

SKAITYMAIS KALENDO
RIAUS. KAINA $3.50.

I
i

i

KELEIVIO
i

I; LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
j Turime Lietuvos žcmėla-

istorija tyrinėti, tai pamaty- (sulankstomas)
f

Lithuanian Bible Studentą, 
212 E. 3rd Street, 

Spring Valley. III. 61.162.
(Skelbimas)

i 
i
I 
J 
fII

prenumerata-gera 
dovana



FUblapis šešta*
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Druskininkuose ir Pirčiupyje jis nėra buvęs. Ir apsi 
eitų, jeigu jam leistų pakeliauti, kur jis pats nori. Tik, sa 
ko. nieko iš to neišeina.

Kodėl neaplankai saviškių Lietuvoje? Visi važiuoja, 
kiti jau po keletą kartų buvo. Mada jau bus pasidariusi 
atostogas leisti Europoje ir tuo pačiu žygiu apsilankyti 
Lietuvoje.

MOTERŲ SKYRIUS
MARIUS KATILIŠKIS

Išsiilgę laukiam, atvažiuokit!

KELEIVIS, SO. BOSTON

Klausimas
i

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Ti» klausimai turi būti bendre 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir et 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivi©' 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesios ii**© 
adresu:
Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai Law. 
1860 Centre Street
W. Roxbury, Mass. 02132

Mada tai mada. Ar suspėsi jai įkandin? Kol užsiau
ginsi plaukus iki pečių ir šiūpelinę barzdą-, tau pasakys, 
kad reikia kirptis ir skustis plikai, nes šiandien jau tokia 
mada. Kas gali, tas važiuoja, bet nesakykite, kad jau taip 
paprasta. Vis dėlto ne savaitgalio išvyka į Sandūnus — 
niūrokai ir su pašaipa vėptelėjo Martynas Žalys. Išsigalė
ti yra viena, o galėti —jau kita pusė. Jis, berods, išsigalė
tų apsimokėti kelią ir visas kitas išlaidas, kaip daugelis 
po tiekos metų, dirbdamas ir netaupydamas savęs. O vie
nok negali. Ir neklauskite kodėl — paprasčiausiai — ne
leidžia. Neišleidžia? Ne, priešingai — neįsileidžia. Tiek 
tos bėdos — nepageidaujamas svečias, tai negi laušiesi 
smurtu prie stalo.

Ne metus, ne kitus Martynas Žalys kamavosi su tuc 
važiavimu. Gundymų ir kvietimų, net įkyrių, netrūko. 
Jis tardavosi su žmona, ir šiaip ir taip. Tokia gera ir su
kalbama moteriukė. Važiuok, jeigu nori, — sakys ji, — ir 
visai nesivaržyk. Ir kartą pastebėjo, kad ji į savo kraštą 
tegali važiuoti kaip namo, bet ne kaip svetima, kuriai 
prieš akis bet kas gali užkelti vartus. Ne, taip tai niekada. 
Ji turėjo ir turi savo nuomonę. Martynas tą vertino ir ger- 
be. . : . . r -nu

Taigi, taip. Atbugdys tave į Vilnių, ir užkekls vartus. 
Prašom: — viešbutis geras, atitinka visiems poreikiams, 
ėdmenė pirmaeilė, tik šutik, Domininkai, šonus pasikam- 
šydamas, kaip sakydavo pas mus. Prašom dabar susipa
žinti su Gedimino miestu. Susipažinti su tuom, ką gera; 
pažįsti, nekažinkokia išmonė. Karo metais išvaikščioto? 
visos senamiesčio gatvelės. Žvilgsniai nuo pilies kalno į 
paūkavusias kalvas. Nugarą šiurpu vėsinanti didybė ir se 
nove Kadedroje, kada ji dar buvo šventovė. Ir bažnyčių 
bažnyčios. Kažin ar daug kuom bus pasikeitęs Vilnius 
senatis, praamžinasis miestas, neskaitant praūžusio kare 
padarinių? Dėl kai kuriu, kad ir išmoningai restauruotu 
pastatų, būtų per daug iškaištingas žygis. Mes sutinkame 
kad statomi modernūs pastatai. Visur dabar tik tokiur 
stato. Plytų ir cemento yra. mūrininkų taip pat.

Kviečiame dabar į Trakus. Pažįstami ir jie. kaip Mai 
ronio Trakai. Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai... Pa 
siirstymai Galvės ežere, ir tokia ramybė, kai dar nebuvc 
motorlaivių, regatų ir turistinio antplūdžio. Atstatyta 
dabar donžonas, centriniai rūmai. Atvirukuose ir nuo 
traukose jie stebinančiai įspūdingi. O, kad kas iškeltų vi 
są. pilį, kad prisilieseų prie pusiasalio pilies. Čia tai jai 
verta susimąstyti ir pamatyti. Taigi, dėl Trakų?

i

t
Ik

Prie aerodromo vartų būriuojasi giiųįnės. Stebėtina 
kaip jie visi laiku sušaukti. Iš kolūkių, iš darboviečių si 
gėlėmis, su viskuom, kas reikalinga. Ir nugabena į pa 
skirtą vietą. Kambarys ūmai prisipildo liaudies. Vien 
šniurkščioja nosimis, kiti braukia ašaras, treti kažin kai1 
keistai šypso, neva tai iš džiaugsmo. O dar kitas, kaip ta 
Wisconsino miško kirtėjų kaimelio neregys, abiem ran 
kom perbraukia per veidus, kad galutinai įsitikinus, a 
čia ne melagystė. Miškų kaimelyje, šiaurėje, aklasis ap 
čiupinėjo svečią iš Chicagos ir tvirtai pasaikė: — "O, c 
dabar žinau, kaip atrodo dypukai“. Dabar žino ir tasai 
nepasikliaujantis vien akimis. Atvykėliai iš ten, irgi be

• I

veik kaip žmonės. Netrukus susigrūdusių žmonių prakai 
to tvaiką permuša kas tai tokio, seniai nebejausto. O, pa 
laukite! Juk tai skilandžiai, rankomis kimištos dešros, vi 
ralinės kamine rūkytas kumpis, traukiami iš kelionės neš 
menų. Iš kitų— įvairiaspalviai buteliai. Meldžiame, bran 
gų svetelį, paragauti ir pasisotinti. Juk išalkęs po tokio1 
kelionės, tai ne juokai. Vis tai1 mūsųt pačių auginta ir ga 
minta, atsimenat... Jis viską atsimena, per gerai atsimena 
net kvapą, lyg vakar tai būtų. Dešimt klausimų iš karto 
ir viskas dingsta, tik prasižiojus, įsisiautėjųsios genties 
širdžių išsiliejime. Kaip, kur kas? Ogi nieko, viskas kaip 
medum, kaip auksu... O kaip tamsta, broleli"? Išsiilgę lau
kai, kaip brolienė? Brolienė okey, tvarkoj. Išsiilgę lau
kiam, atvažiuokit. Kuo turėsim, tuo pavaišinsim. Prašom 
nesididžiuoti. Ir mes taipogi. Ir mes> Ir mūsų neaplenkit, 
susimildamas. Kur 'jau ten aplenksiu, jei tik galėsiu. Juk

I

mėnesįŠių metų sausio 
atėjo į mūsų namus vienos 
firmos atstovas, ir mes susi- 
arėme, kad jis mums pasta

tys netoli namų maudymosi 
baseiną (svvimming pool). 
Buvo' susitarta, kad basei
nas bus pastatytas gerokai 
prieš vasarai ateinant. Kai
na buvo sulygta — 4,500 
doleriu. Mano vyras davė 
tam atstovui labai smulkius 
nurodymus, kaip ir iš kokios 
medžiagos tą baseiną pasta
tyti. Mes jam davėme net 
medžiagos pavyzdį, nes mū
sų draugai pernai buvo pasi
statę tokį pat svvimming 
pool ii- mums labai patiko 
ta medžiaga, iš kurios jų ba
seinas buvo padarytas.

Dabar, kai vasara nebe
toli, tas žmogus mums pa
skambino ir pasakė, apskai
čiavęs. kad tokį baseiną pa- 
statvti. kaip mes norime, 
kaštuotu mažiausiai penki ir 
nusė tūkstančio ir kad jis at
sisako ji mums pastatyti.

Palaidojome jauną mokytoją 
ir motiną

vienas•! Kaip jau esame praeita-] kyklą, kurioje ji buvo vkr.zr 
me Keleivio numeiy prane- šviesiausių pareigingos lie- 
šę, š. m. balandžio 15 d. po tuvės mokytojos pavyzdžių, 
ilgos ir sunkios ligos Bosto- Mokyklos vedėjas telinkėjo, 
ne mirė vos 40 metų peržen- kad velionė visada išliktų 
gusi lituanistinės mokyklos gyva kolegų mokytojų sir- 
mokytoja ir skautų veikėja 
Vida Karosaitė - Kleinienė.

sę,
I

dolerių. Tačiau jei ta firma 
yra nesąžininga, jie galėtų 
pavartoti pigiausią medžia
gą, o Tamstos turėsite jiems 
sumokėti visą sutartą sumą, 

| t. y. 4,500. Jie taipogi galės 
I delsti su pastatymu, nes nė- 
! ra parašyta, iki kada jie tu-' 
' ri tą baseiną pastatyti.

i

j
I
i

Kita diena naštų iis mums 
mažino rankpinigius, ku
riuos mes jam davėme.

Dabar pastatyti baseiną 
mums žymiai brangiau kai- 
įuotų. nes vasarą tokie žmo
nės labai užimti ir daug lu
pa. Ar mes galime priversti 
firmos atstovą pastatyti tą 
baseiną už sutartą sumą ir 
taip, kad dar būtų laiko šia 
vasarą baseinu pasinaudoti?

Skaitytojai

Miami, Florida.

Atsakymas

Iš Tamstų man prisiųsto 
įuorašo matyti, kad sutarty 
lieko nėra pasakyta dėl da- 
os, iki kurios baseinas turi 
iūti pastatytas ir įrengtas, 
"aip pat Tamstų minimi su
tarimai dėl medžiagos ko- 
ybės ir dėl kitų detalių, ma- 
yti. buvo padalyti žodžiu, 
r jie nėra įrašyti sutartyje, 
ledžiagos pavyzdys net nė- 
a paminėtas. Virš Tamstų 
arašo yra pasakyta (kaip 
aprastai tokiose sutartyse 
•arašoma), kad rašyta su- 
artis yra vienintelis susita- 
’mo dokumentas ir kad jo- 
ie kiti susitarimai negalio- 
a.

i 
l

dyse, kad išliktų niekad jos 
mažųjų mokinių neužmirš
tas įdiegtas lietuviškas žo
dis, neišbluktų jų akyse jos 
išmokyta pirmoji raidė i?

Gaila kiekvieno mus am
žinai apfleidžiančio tautie
čio, bet ypač skaudu nete-j jos motiniška šypsena, ku 
kus veiklaus visuomenės na- į ria ji visus pasitikdavo, 
rio, aktyvaus organizacijų: 
dalyvio, entuziastingo mūsų 
jaunimo švietėjo ir pavyz
dingo savo lietuviškos šei
mos auklėtojo.

Vida Kleinienė balandžic 
18 d. buvo palaidota Forest 
Hills kapinėse, kur ją iš šv. 
Petro bažnyčios atlydėjo a 
pie 50 automobilių.

Tokia brangi tautietė bu
vo velionė Vida Kleinienė, 
kuri, jau sirgdama mirtina 
vėžio liga, medicinos prie
monėmis laikinai kiek su
stiprinta, vėl grįždavo į Bos
tono lituanistinę mokyklą

Apgailėtina, kad tokie 
žmonės gali taip negerai pa
sielgti su pirkėju. Patartina, 
kad. tariantis tokiais reika
lais, kur įvelta nemaža su
ma pinigų, žmonės pasitartų sėti jaunimui lietuviško" žo- 
su savo advokatu prieš pasi-; Jžio. vėl įsijungdavo į. skau- 
rašant sutartį. Laiku pasita-! tu organizacijos darbą, vi

sokeriopai padėdama jų ren
giniuose, vėl lankydavosi 
lietuvių kultūrinėse pramo-] 
gose — koncertuose, paskai-* 
tose. Ir taip, kol liga visiškai 
atėmė jėgas ir atėjo lemia
moji valanda.

rus su advokatu, būtų iš
vengta daug nuostolių ir di
delių nemalonumų.

Patariu Tamstoms pa
skambinti į valstijos arba 
miesto būstinę ir jų paklaus
ti, kokia įstaiga Miami rūpi
nasi vartotojų reikalais ir 
tiem vartotojom padarytom 
skriaudom (Consumer Pro- 
teetion). Būtų greičiau ir 
geriau tokį reikalą tvarkyti 
administraciniu būdu, o ne 
teismo keliu, jeigu tas būtų 
įmanoma.

Pamėginkite Įspėti, kas ji tokia? 
šiandien ji plačiai žinoma ne tik 
’ietuviams. Kas teisingai įspės 
ir iki gegužės 2 d. atsiųs atsa
kymą, tas gaus veltui įrištą kny- 
ją "Lietuviu išeivija Amerikoj“

Firma negali keisti kai- 
os. Jei buvo susitarta pa- 
tatyti baseiną už 4,500, — 
:e negali dabar kelti kai- 
os. Turi pastatyti už 4,500

!

Tai buvo vienos iš grau 
džiausiu laidotuvių, nes ve
lionė Vida paliko vyrą Eu 
genijų Kleiną ir net keturis 
vaikus: aukštesniąją mo
kyklą bebaigiančią dūkią 
Daivą ir dar visiškai jauna 
mečius — Dalių, Arūną ir4" l

j. Ramunę.

Nėra tragiškesnio vaizdo, 
kaip tokių meilės kupinoje 
šeimoje augusiu vaiku pas
kutinis atsisveikinimas su 

: savo motina!

j Iš kitų artimųjų liko jos 
j motina Felicija Karosienė,. 
Į sesuo Giedrė Budreckienė ir 
broliai Gintaras ir Rimas su 
šeima.

Tad suprantama, kad to
kia pavyzdinga sese šioje 
nelaimėje nuoširdžiausiai 
rūpinosi ir Skaučių Židinio 
narės, o 'šermenyse J. Lubi- j
no koplyčioje paskutinį va-| Visiems jiems reiškiame 
karą su velione atsisveikinti j ^liausią užuojautą, 
susirinko tokia gausybė i 
žmonių, kaip tik labai retai! 
tebūna. Ypatingai pabrėžti-į 
na, kad šiame gedulingame 
atsisveikinime dalyvavo ne
paprastai daug jaunimo, u- 
niformuotų skautų ir skau
čių. velionės buvusiu moki-’ 
nių ir organizacijos bendra
darbių. kurie ir prie karsto 
stovėjo garbes sargyboje.

Po maldų, kurias sukalbė
jo kun. Albinas Janiūnas, 
skautų vadovė Stefanija- 
Subatienė trumpame atsi-j 
sveikinimo žody priminė ve-* 
lionės nuopelnus skautų or-Į 
ganizacijai. jos pasišventi
mą jaunimo auklėjimui, jos 
šviesiuosius būdo bruožus 
ir gerosios motinos vaidme
nį, pareikšdama užuojautą 

1 likusiai šeimai ir artimie
siems.

GALIMA GAUTI

Keleivio administracijoje 

jai ima gauti Leono Saba- 
UOno "Sočiai Democracy in 
Tsarist .? Lithuania, 1893— 

>904“.
Kaina $1.00.

i

giminės artimiausi esam... Užtataigi. sakau, motušėlė akis 
pražiūrėjo ir ašarų upelius išliejo.

(Bus daugiau)

(Ši Mariaus Katiliškio novelė paimta iš "Metmenų“ 
kultūros žurnalo nr. 24. "Metmenų“ 4 numerių prenume-

Nr. 17.1973 m. balandi - - 24

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

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

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 pslL, 
kietais viršeliais, kaina 4- 
$6.00. I

Anatolijus Kairys, IŠTI1 
KIMOJ1 ŽOLĖ, 254 psl. roJ 
manas, kaina $5.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas, 
128 psl , kaina $4.00.

Andrius Valuckas NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
-uvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
įsi., kaina $3.00.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
<aina minkštais viršeliais 
2.59, kietais $3.75.
Agonija, romanas, antra 

aida, parašė J. Gliaudą. 406 
>sl.. kaina $5.00.

Vėjas lekia lyguma, romą, 
nas. parašė Aloyzas Baro- 
>as. kaina $4.00.

Birute Pūkelevičiūtė, — 
Rugsėjo šeštadienis, 
iremijuotas romanas, 237 
osl., kaina $5 00.

Kazys Plačenio. PULKIM 
ANT KELIŲ—, romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo, 
I tomas 200 ps.. kaina $2.00 
[J tomas 160 ps., kaina $2.00

Nemunas teka per Atlan
tą, Vytauto Alanto 5 nove
lės, 263 psl.. kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais $3.50

Aitvarai ir giria, Jurgio 
Gliaudos romanas iš partiza
nų veiklos. 254 psl., kaina 
$4.50.

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
š knygnešio kun. M. Sida- 
avičiaus gyvenimo. 233 psl., 
<aina $2.50.

Alovza* B«rnnat: ViENI-
I MEDŽIAI. 117 psl. km- 

$ 1.50.
Vytautas Volertas. GY

VENIMAS YRA DAILUS, 
Omanas iš lietuviu emierran- 

•u fn.vcnimo 242 psi.. kai
na $2.50

Namas geroj gatvėj, ro» 
manas, parašė Jurgis Jan- 

I kus, kaina $4.00.

Sunkiausiu keliu, romą
Inas, parašė Jurgis Gliaudą. 
1251 psl., kieti viršeliai, kai
na $5.00.

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

Brolio Mykolo gatvė, ro- 
i, parašė Eduardas!

] Cinzas, 303 psl., kieti virše-f | A 
liai, kaina $6 00 ' UŽ

Į Vytautas Alantas, AMŽI- I
NAS LIETUVIS, I dalis, 412 j Atsitiktinio kareivio užra- 
psl., kaina minkštais virše-į šai. J. Januskio atsiminimai, 
liais $4.50, kietais — $5.00.

To paties romano II dalis.
414 psl., karna minkštais 
viršeliais $6.00, kietais — 
$6.50.

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, istorinis romą-1 
nas, I dalis, 405 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00.

J. Kralikauskas, VAIŠ. 
VILKAS, premijuotas ro 
manas, 234 psl.. kaina $4.5u

Brėkšmės našta, romanas

i 
t
i
I

Į

Bostono lituanistinės mo
kyklos vardu atsisveikino 
ios vedėjas Antanas Grustai- 
tis. Jis priminė aplamai liūd
ną mūsų gyvenimo faktą, 
kad mirtis, ypač pastarai
siais laikais, mūsų artimuo
sius tautiečius vis išsiveda 
per anksti, o mes prie jų su- _______ _____
sirenkame ir glaudžiamės!.parašė Jurgis’ Gliaudą, 384 
per vėlai. Jie išeina iš mūsų psE kajna $6.00.

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

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

draugiškumo i Birutė Kemėžaitė, SU- 
mimsifrii iau DIEV! AŠ IŠEINU..., 294 

psL, kaina $4.50.
MINDAUGO NUŽUDY

tarpo dar nebaigę užsibrėž- 
‘ų darbų, turėdami dar daug 
vilties ir tikėdami ateitį o- 
mes susigūžiame prie jų 
karsto garsiai pareikšti pa
garbos, kai mirusieji iau ne
begirdi. savo i 
ir meilės, kai mirusieji jau 
nebe’iaučia, savo atgailos už 
suteiktą jiems karteli, kai
mirusieji jau nebegali mums MAS. Juozo Kralikauskc 

“ ' ‘ “ premijuotas romanas, 24f
psL. karna $3
Afoyzas Baronas: LIEP 

TAI IR BEDUGNES, pre 
mijuotas romanas. 279 psl. 
kaina J3.PO.

D; Nendrė. AIDAS TARP

atleisti, net atnešame sąvo 
pinigus, kai mirusiems jie 
iau visiškai nebereikalingi... 
Visikas per vėlai...

Ir garbingoji velionė Vi-! 
da pasitraukė iš mūsų tarpo1

127 psl., kaina $2.00.
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 
Sąjungų (parašė J. Januš- 
kis), 96 psl., kaina 50 centų.

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

Ar Buvo visuotinis tvanas, 
>4 psl.. 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 p31., kaina 
10 centų.

Demokratinio socializmo 
□radai, (S Kairio įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

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

Atskirai sudėjus, ju kainakultūros žurnalo nr. 24. "Metmenų 4 numenu prenume-i_ r_____________ ___ r_ ___ ,
rata $10. Adresas: 2606 Princeton Avė., Evanston, III.j peranksti, palikusi mylimą>DANGORAIŽIŲ, romanas.: $1140, bet visos kartu par- 
60201). i šeimą, artimuosius ir mo-|365psl., kaina $5. duodamos už $2.

r * / r *
I ’ ,' : '
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TAI TIKI, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
EKSKURSUOS J LIETUVĄ STEPONAS KAIRYS

Prof. Vytautas Marijošius
16 dienų

21

arba

I

i

Reikia manyti,, kad tų pa-

Parduoda

f

1 sutiko dalyvauti jury komi- *•••• •
<I

PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

* 
f 
t

South Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Prof V. M ari jočius jaunųjų 

menininkų konkurso 

jury komisijoje

393 West Broadway

Savininkė; Aldona Adomonienė

(air fares subject to Government approval)

5
3

Uždarys Bostono laivų 

statyklą

Mažinant išlaidas kari-’ rangų vykdytojai neblogai 
niams reikalams, nuo kitų uždirbo.. Jie tiek nebūtų už-

► , 
► « 
:į

; į • - <!
: * > < >

*
• >

!
 K a i n ai nuo $ G 7 5. 0 0

(pagal dabartinį dolerio kursą)

;; Jungtis prie grupių galima Bostone arba N e w Yorke

<! Dar yra vietos šiose grupėse:
■! Rugsėjo
; > Spalio
:; ir
Į! Gruodžio

;> Lietuvoje ši06 grupės praleis 11 dienu; Vilnius, Druskininkai, 
;;—dienos ekskursijos į Kauną ir Trakus. Maskvoje 
U Leningrade — 2 dienas ir Helsinkyje — 2 dienas.

i
H GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės
■! TRANS.ATLANTIC TRAVEL SERVU E

KELEIVIS, SO. BOSTON7, 1973 m. balandžiu 24 Puslapis septintai

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE-

Vietinės žinios

| sijoj pirmajame jaunųjų pa- 
| baltiečių instrumentalistų ir 

r i dainininikų konkursiniame 
koncerte, kuris įvyks ”Pa- 
baltiečių vakare“ šeštadienį, 
gegužės 5 d.. Lietuvių Pilie
čių draugijos III aukšto sa- 

! Įėję.
; . Konkurse dalyvaus šie 
į jaunieji menininkai: teno

ras Wayne Aleska iš Wolfe- 
boro. pianistas Saulius Ci
bas iš Miltono, Mass., sop
ranas Jūratė Lichtfield iš 
Locut Valley, pianistas Ste- 
phen Panico iš Somerville, 
Mass.. ir pianistas Erik Ves-, 
ki iš Syracuse, N. Y.

Naujosios Anglijos Pabal-| 
tiečių draugija kviečia Bos-Į 
tono ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti šiame vakare, ku
ris prasidės 6:30 vai. vak. su 

4 kokteiliais ii’ užkandžiais.
• 'j Jaunųjų menininkų kon

kursas prasidės punktualiai 
V. Kazakaitis aukojo $40. 7:30 vai. vak.
Po $25: A. Matjoška. M. i Po konkurso — bufetas ir 

Manomaitis, O. Ivaškienė. šokiai.
S. Augonis ir H. Čepas. i

Vladas X — $20. Nauja LB apylinkės valdyba
Po $10: A. Vakauzienė, i

ALDRICH OIL COMPANY
PABALTIEČIŲ VAKARAS 

ŠEŠTADIENI — GEGUŽĖS 5 D.
Lietuvių Piliečių Draugijos III-jo aukšto salėje

368 West Broad way, South Boston
PROGRAMA:

6:30—Kokteiliai ir užkandžiai
7:30—Pirmasis jaunųjų pabaltiečių instru

mentalistų ir dainininkų konkursas- 
koncertas

Gausus bufetas — veltui. Šokiai, grojant latvių 
šokių orkestrui.

Suaugusiems — $5.00 
Jaunimui, studentams ir pensininkams — $3.00 
Atskiras rezervacijas ir stalus galima užsisakyti 

pas
I. Veitienę 698-1990
Č. Mickūnų 828-0484

130 Safford Street
Wollaston, Mass. 02170
Tel. 472-2086

Gulf

J 
b
t 
į
i

i

DAR BOSTONIEČIŲ
AUKOS

Celeivio nr. 15 buvo pa-;
kelbtas Vasario 16 pro-.
Altui aukojusių sąrašas, 
spausdiname ta proga’J. Bakšys, dr. J. Girnius, P. LB Bostono apylinkės vi- 

fendruomenei aukojusių j Vaičaitis, J. Kapočius ir V.' suotiniame susirinkime ba-
1 Andriukonis. landžio 7 d. išrinkta šitokia

; šių metų valdyba:
muMOMMMiaumi Stasys Augonis, Henrikas 

Čepas. Bronius Kruopis. A- 
leksandras Lapšys, Antanas 
Matjoška, Bronius Paliulis 
ir Gintautas Vaičaitis.

Į revizijos komisiją išrink
ti Juozas Kapočius, Andrius be varžytynių. 1971 m. tokių 
Keturakis ir Kazys Merkis, be varžytynių atiduotų pa- 

rangų buvo 554. o suma — 
$18,363,159.

Brangiajai

VIDAI KAROSAITEI - KLEINIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Eugenijų 
Kleiną, vaikus, motiną Feliciją Karos ienę, 
brolius Gintarą ir I{ i m a n t ą, seserį Giedrę 
ir svainį Algirdą Budreckius.

Elena Gimbutienė, 
Jurgis ir Stasė Gimbutai.

Šitaip švaisto sudėtas lėšas, mas Vilniaus universiteto
Į 400 metų sukakties minėji- 

Nors įstatymas reikalauja,! mas.
kad valstijos ir savivaldybių 
didesnės kaip $2,000 paran- 
gos būtų atiduotos iš varžy- 

j tynių. bet ir Bostono miesto 
j vadovybė kažkaip sugeba tą 
: įstatymą apeiti ir, sakysim, 
į pernai net 568 parangas, šie-1 
! kusias $21,899,301 atiduoti

Ilgamečiui Brocktono šv. Kazimiero parapijos choro 
nariui

FAUSTUI STUNDŽIAI

mirus, jo žmonai Bronei, vaikams Viktorui, 
Mindaugun ir Kristinai reiškiame giliausią 
užuojautą.

Brocktono šv. Kazimiero parapijos choras

iI

‘ metų vidurio bus uždaryta '^r^- būtų reikėję var-
• Bostono laivų statykla žytis.
(shipyard), kurioje dirba 
per 5,000 darbininkų. Chel-: 
sea laivyno ligoninė. West-' 
over, Otis ir Hanscomm ka- j 
ro aerodromai.

Tuo būdu Mass. ir Rhode i
Island bedarbių skaičius dar 
padidės, nors jis ir taip yra 
aukštesnis, negu krašto be
darbių vidurkiks.

UZ VIENĄ DOLERI IR

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS

CENTUS PER MĖNESI

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI

NAUJAS TEXACO ALYVOS

DEGIKLIS (BURNER) KURIS

NEPAPRASTAI SUMAŽINS

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!

NEJUČIOM>•

Iš anksto jokio įmokėjimo * Išaimok ėti per 60 mėnesių * Jokių procentų

WHITE FUEL
CORPORATION . 900 East First St„ Boston, Maso.. Tel. 268-4MI

t

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

Dorchester — So. Boston — So. Sbore

Balandžio 29 d. 3 vai. po 
j pietų So. Bostono Lietuvių 
’ Piliečių d-jos III aukšto sa-
■ Įėję lietuvių radijo valandos 
t Laisvės Varpo pavasarinis 
j koncertas.

* • •
j Gegužės 5 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje Pabaltiečių draugijos 
vakaras. Programoje —Jau- 
Jaunųjų pabaltiečių muzi-

i kantų ir dainininkų konkur- 
; sas - koncertas.

• • «
i

; Gegužės 6 dieną 2 vai. pe 
J pietų North Junior High 
į School salėje Brocktone Šv. 
Į Kazimiero parapijos choro
■ 75 metų jubiliejinis koncer
tas _ ’

♦ *

Rugpjūčio 12 d. Romuvos 
Parke Brocktone M inkų ra
dijo gegužinė.

* w ♦

Rugsėjo 30 d. 3:00 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos auditorijoje 
Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkės rengiamas 
Tautos šventės minėjimas- 
koncertas.

♦ * *

Spalio 21 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
’alėje lietuvių radijo valan
dos Laisvės Varpo rudens 
narengimas.

* * ♦

Lapkričio 11 d. So. Posto-'j 
no Lietuviu Piliečių d-jos į 
patalpose Bostono ramovė-, 
nų rengiamas Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 56 metų 
sukakties paminėjimas

i

Parduodamas 3 aukštu namas.; 
Dviejuose aukštuose butai po 4 
kambarius ir viename — penkių 
kambariu, iš viso 13 kambariu.

Kreiptis: 69 Old Harbor St„ 
So. Boston, Mass., I aukštas.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiaga 
JONAS STAR1NSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mase.

TeL CO 5-5854

»

» 
i 
i
•

!» »
i

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairią rūšių 

draudimus
K re i plis senu adresu:

EROMS KONTRIM 
598 Broad way

So, Boston, Mass. 02127
Te}. AN

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja shaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotraukų ir aBirei pasisako 
apie visus, mūsų visuomeninius bei kuitūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytoju laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems 

’-»*ia problema.
rNEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiški, mūsą iš
eivijos laikraštis, ieškąs nau ju bendrad.i: ’•»■• idė jų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris knx«Ga ir dirba už 
nepriklausomą Ijetuva.

Metinė prenumerata JAV-se SS.GO
Adresas:

7722 George Street. I-aSalle-Montreai. r,!)0. Qjie*»ec. GAN ADA

CI A SUSIVIENIJIMAS 
O LA LIETUVIŲ

AMERIKOJE

• • *
Gegužės 12-13 dienomis 

Tautinės S-gos namuose bus 
dail. Romo Viesulo kūrinių 
paroda, kurią rengia Skau- 

j čių Židinys.
Gegužės 13 d. kun. A. 

Kontauto 25 metų kunigys
tės sukakties minėjimas: 
4 vai. mišios šv. Petro baž
nyčioje, o 5:30 vai. pokylis 

j So. Bostono Lietuvių Pilie- 
, čių d-jos salėje.

Gegužės 20 d. Stepono 
, Dariaus posto salėje Sanda- 
; ros moterų banketas našlių 
, karalienei pagerbti.

• * •
I Gegužės 20 d. So. Bostono 
! Lietuvių Piliečių draugijos 
1 m aukšte salėje Jono Vana
gaičio šaulių kuopos rengia-

•*

Dorchesteryje išnuomojamas 
5 kambarių butas pirmam aukš
te 2 butų namuose. Skambinti 
tel. 282-4594 po 6 vai. vakaro.

(17)

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radi ji 

Programa Naujoj Anglijo 
š stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.» veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausi! 
Tasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, da? 
tos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florists gėlių ir dovi 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo 
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mm ir Keleivis.

SLA—jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimas savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse m Bono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čis gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.00C.ū€.

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomąją Apdrr.udą — En. 
dowaient Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų Bariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 | metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir ?Je plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Ltthuafrian ARianee uf America
$•7 Weut 30tk Street, Nevr York. N-T. 10M1

<
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Vietines žinios
I
!
i

Solistė Dana Stankaitytė

i

Komp. Jeronimas Kačinskas

mūsų kompozitorių kūriniai 7:30 vai. vak. Tarptautinio 
ir įvairių operų arijos. Ypač Instituto patalpose (187 
daug dėmesio skiriama iš- Commonwealth Avė.. Bos- 
traukoms iš lietuviškų ope-į tone), Wellesley Universite

to ispanų literatūros profe
sorius Stasys Goštautas nag
rinės lietuviškumo išraiškas 
dabartiniame gyvenime. Po 
paskaitos — diskusijos, tra-1 
dicinė kavutė, laisvi pašne-l 
kesiai.

Visi kviečiami dalyvauti.

Visi kviečiami ir laukiami
Tradicinis pavasarinis lie-1 gos Lietuvių Operos prima- 

tuvių radijo valandos Lais-į dona Dana Stankaitytė (sop- 
vės Varpo koncertas balan- ’ana<)- Jui akomponuos 
džio 29 d. 3 vai. popiet So.' koinP Jeronimas Kačinskas. 
Bostono Lietuvių Piliečių į ^Je(ai ruodasi koncertui vi- 
d-jos trečiojo aukšto salėje' n^idjimu. 
bus reto lygio renginys. Ja-Į Koncerto programą suda-J 
me programą atliks Chica-'ro lietuvių liaudies dainos,!

rų. kaip J. Kamavičiaus 
"Gražina“, J. Gaidelio "Da
na“ ir K. V. Banaičio "Jū
ratė ir Kastytis“. Visose šio
se operose sol. D. Stankaity
tė atliko pagrindines roles, 
tad koncerte bus reta proga 
išgirsti pagrindines tų ope
rų arijas.

Po koncerto bus šokiai, 
kuriems gros geras keturių 
asmenų orkestras. Veiks ir 
įvairių lietuviškų valgių bu
fetas bei gaivinančių gėrimų 
baras.

Koncertas pradedamas 
punktualiai, tad visi prašo
mi nesivėluoti.

Atsilankydami i koncertų, 
bent akimirkai atitruksime 
nuo kasdienybės, persikel
dami Į meno pasauli, o taip, 
pat paremsime visuomeninę j 
’r kultūrinę lietuvių radijo? 
kamybą. kuri ne legvėja bet j 
sunkėja.

I
I

Latvių koncertas lietuvių ’
salėje

Šį šeštadienį, balandžio 
28 d. 7:30 vai. vak. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje bus latvių koncertas, 
kurio programą atlieka vyru i 
oktetas "Kalvis“ iš Toronto.5

Po koncerto — vaišės.
Bilietai i koncertą ir vai

šes $4, vien tik Į koncertą— 
$3, vaišėms — $3.

IEŠKOME NAMŲ SAVININKŲ
MŪSŲ ’ GOLDEN PLATTER *

DAUU TARNYBOS PLANAS DABAR SIŪLOMAS

VELTUI
PILNAS PATARNAVIMAS

PER IŠTISUS MĖTIS VISIEMS KVALIFIKUOTIEMS

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS.
Tel. SW 8-2868

Senas parvirsta ir negir
tas.

yra vienintele oficiali įstai
ga Worce«tery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces-

I 

terio į Lietuvą ir kitas Rusi i 
jos valdomas sritis- Čia kai- j 
bama lietuviškai, patarnau-i 
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai aueir.a greitai ir 
tvarkingai.

Cis galima gauti įvairiau- 
šių. importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklieni

Flood Syuare 
Harthvare Co.

8ar:njskaa jS i. ALEKNA 
62S EAST BROADWAI 
8OL1H BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-414* 

Be n jamin M«re Oažai 
Popiero? Sienoms 

Stiklą? Langams 
Visokie reikmenys narnami 

Reikmenys plutnberiama 
Vj^-.irie daiktą*

Te;eronas: AN 8-2805čir. Jos. J. bonovan
iDr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS

I
* OPTOMETRISTAS

į Valandos:

9 vai rvto iki 5 vai. vak t 
Trečiadieniais nenriimama ( 

447 BROADWAY
; South Boston, Mass

*

3E 3E
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
MO 3 V AL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERAC IJŲ

šeštadieniais ir
NUO 12:00 VAL.

LIETUVIŠKA MUZIKA

sekmadieniais 
IKI 3:00 VAL.

Kalbės prof. St. Goštautas 
apie lietuviškumą

Bostono LB Kultūros Klu
bo susirinkime, kuris Įvyks 
šeštadienj, balandžio 28 d.

■M

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.IJ.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

3E

alyva

ir

' PLATTER
P*-U & Servr.e

NAMŲ SAVININKAM
$6oc'' Tik dėl malonumo jums patar

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

Įskaitant 
degiklio

ir kasmetini alyvos 
(burner) remontą.

J

Clinjatic

Alyvos degikliai

Šiltas vanduo

7 7 3-4 9
S O. S H

ARBA

4 3 6-1 2

4 9
O R E

0 4 t

B O S T
* 24 valandų patarnavimas

* Automatinis alyvos teikimas 
* 20.9 centai už galioną 

JEI NORITE IŠSIMOKĖTINAI

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST.. QITNCY

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

O N I

ji

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
vedžioja. Į žmogaus — be ydos.
■ r

Peter Maksvytis
Carpenter &. Builder
49 Church Street

E. Miltun, Mass.
Atlieku visus pataisymo, ramon- 
to ir projektavimo darbus iž lau
ko ir viduje, iryvenamų namu ir 
biznio pastatu, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vaitam.

Telefonas: 698-8675

*****•***#**»*######***##«*#*****«

J A.J.NAMAKSY 1
< i Real Estą te & Insurance ;!

> 321 Country Club Rd. 
■■Newton Centre. Mass. 02159'; 
;i Tel. 332-2645 ų
' • 11

PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

J.

:: TEL. AN 8-2124

įDr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ) 

0PT0METRIST1 
Valandos: 

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY

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

i:

::
< >

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

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

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

I

i
I

I

I

COSMOS PARCELi
EXPRESS CORPl

AND
TRAVEL INFORMATIOnI 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANaI 

siunčia betarpiškai
IŠ BOSTONO į LIETUvI 

ldtus Rusijos okupuotiir

641 E Broadway

• ►; >
i: SOUTH BOSTON, MASS.

♦A*******************************************************************

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ra
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

182 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ Išskyrus šventadienius tr sek

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

460 Wcit Broadway, 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.

So. Boston, Mass. 02127

O Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis jpilimas
□ Patogios mokėjimo’sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

už nemažesnius kaip $1,000 dvieju 
metų įspėjimo indėlius moka 

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6.27% pelno)

už visus kitus indėlius moka

6®
/

5P
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

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nui 
mintomis kainomis. 
Galima užsisakyti rub' 
certifikatus, automobilii 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienom 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- va 

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 0212* 
Tel. 268-0068

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

ĮSTAIGA

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

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

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

Trans-Atlantic Trading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: Kasdien
Šeštadieniais

9— 5

8—12
i

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

............ ... ..............—...........




