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Ottawoje staiga mirė 
Dr. Ramūnas-Paplauskas

.Kelti ar nekelti 

ĮAfcronui bylą?
Gegužės 9 d. Atstovų rū-

|mų 38 narių teisių komite- 
< tas pi&dėjo svors yti, ar siu-

Gegužės 11 d. staiga mirė mą. kurio daugeliui talentin-1 b Atstovų iv. '.s kek 
Kanados sostinės Ottawos gų mūsų intelektualų stinga. Į P1'®2- Nixonui bylą, ar ne 
universiteto profesorius, pe- 1ok8. klausinuu-/ tebuv
dagogikog katedros vedėjas Prof. dr. Antano Paplaus- ■'arstoma' tik pilt.- b 6 me 
dr. Antanas Paplauskas^Ra- ko-Ramūno netekus, pajuto- tus*
mūnas. Tai išskirtino būdo me, kad musų diena gerokai 
ir nepaprasto veržlumo as-l supilkėjo. Ne* ir nesutinkam 
muo, gal vienintelis toksai-su daugeliu jo samprotavi- 
lir-nvis intelektualau būvėsi mų... Net ir įžiūrint tam tik- 
i siyres. kaip sakoma. į ”pla-’ re plvš»* tam jo siekto “šven
rhm«ius tarptautinius van-Į*o’’o“ idealo ir natūralaus 
dmis“ o kartais sukėlęs ir {žmogaus, kurio jis nesuspė- 
Itptuviškoje visuom**nėi<» *p- ’o savo per anksti mUriikn 
vn*J?kų nuomonių bangavi
mu.

Antanas Paplauskas gi
męs 1910 m. giuodžio 31 u. 
Akmenės kaime, Liubavo 
vaisė., Marijampolės apskr. 
1930-36 m. jis studijavo Vyt. 
Didžiojo universitete kalbas 
ir pedagogiką, buvo Huma
nitarų draugijos pirminin
kas. mokytojavo Ukmeigės 
Klaipėdos, Vilkav&kio i. 
Kauno gimnazijose, o 194< 
m. išvyko j Vienos ųpivęrsi-i 
te* s. kur gavo pedagogikos 
mokslų laipsnį ir liko vyrės 
niuoiu asistentu. Vėliau da* 
studijas gilino Vokietijo 
universitetuose. Atvykęs •’ 
Kanada. dr. A. Paplausk/*- 
r m* smarkiai k?Hi mokslinė" 
Varioms j i viršų, o 
be reikštis ir ki*a save 
ve’kla.

1949 m. jis jau buvo 
Montrealio universiteto do
centas. 1950 m. Ottawos u- 
niversiteto ekstra ordinari
nis proferorius, o nuo 1956 
m. — ordinarinis profeso 
rius ir pedagogikos kated 
ros vedėjas.

šiame gyvenime užpildyti..

Gaila, nes kito tokio a* 
bent panašaus mūsų tarpr 
jau nebeliko..

Šnipas nuvertė 

kanclerį

Brandi

Balandžio 24 d. buvo su-Į

Spėjama, kad komitetą 
nutarimą padarys iki nr
niūčio 1 d. .Te» b’..........‘a
pasiūlyti bylą (impičmentą 
kelti, tai nutaiimas bus pr 
siųstas Atstovų rūmams. Ji 
en bus švaistomas, ir jeig’ 
Atstovų rūmai nutars by: 
kelti, tada visa by’a eis j se 
ia ą. kuris dviem trečda 
’iais balsų sprę*, ar prezi
dentas kaltas ar nekalta 
dėl jam daromų priekaištų 
^ia ir bus nutarta, ar paša
linti ji iš pareigu, ar ne.

Ta procedūra gali užsitęs
ti labai ilgai.

Pats prezidentas sako. kad 
iis i? pareigų nroasitraufo 
iki kovos galo. nor? už pasi
traukimą pasisakė net res
publikonų vadas Rhodeą. 

Uearstai duoda

$50fiW '*W>

mentui pripažinus Brookly- 
ne. N. Y.. gimusiai Simo Ku
dirkos motinai Marijai šuls-

hsifo 30 Metą aukakticH minėjime Bostone. Iš kairės į dešinę: iš 
‘'hieagos atvykusi Balto centro valdybos pirmininkė Mirija Ku
lienė, Bostene BoJfn skyriaus pirm. Antanas Andriulionis ir mi
nėjimo meniaės programos atlikėjas aktorius Vitalis Žukauskas 
i New Yorke.

Nuotrauka Stasio Urbono

Kudirkos motinai neleidžia 
pasiekti JAV ambasados

Sovietų policija atėmė asmens dokumentus ir trauki

nio bilietą. Ambasada siųsianti savo atstovą su Kudirkos 

motina susitikti, jei sovietak it toliau neleisią jai atvykti 

j Maskvą. 1

JAV valstybės departa-i S. Kudirkos motina jau du
kartus bandė vykti j Mask
vą susisiekti su JAV amba
sada, bet vis buvo policinos

ž.

Skenduolės tėvas
4 ♦

I giria Kcnncdi

Kaltina, kad ruošiasiI

karui

Hearstai paskelbė skirią 
| £50.000 už informaci ln k»i- 
| rios pagalba jų duktė PaM- 
I ciia būtu jiem? grąžinta. Ta« 

Žinias suteikusi

imtas V. Vokietijos kanele- Kaip 
n'n 'Rvonrl.fn na*arčias f lllPn-• fiTObė

kienei teisę j Amerikos pi-! sulaikyta. Balandžio 28 d. 
lietybę. pagal nuostatus ji į penki sovietų saugumo a- 
turi a vykti j JAV ambasa- gentai kelionėje ją ne tik su
la. pareikšti savo norą tą i laikė, bet atėmė asmens ta

patybės dokumentus ir trau
kinio bilietą.

Jos reikalo ginti įsijungė 
Maskvos biologas disidentas 
Sergejus Kašaliovas (NYT 
rašo: Sergei Kovalev). kuris 
pasiryžo nueiti į JAV amba
sadą ir Marijos Šulskienės 
pilietybės bylos trukdymus 
ten referuoji. Deja, ir jis bu
vo sovietu policijos suimta? 
ir tik ambasadai įsikiėu&jia- 
leistas.

pareiKsti savo norą tą 
oi lietybę gauti ir užsiregist- 
moti. Re Amerikos piliety
bės dokumentu sovietu vai- 
b>?a atsisako duoti ‘jai išva
žiavimo vizą.

Kaip praneša gegužės 
9 d. New Yoik Post ir gegu

lės 10 d. New York Times,
f pauda paskelbė su šen. Sovietų S-gos generalinio tMaeMaMaaoaaeanaM 

štabo viišininkaš gen. Kuli-į 
kova* rašo kariuomenės j Bražinsku bulū 
laikrašty Krasnaja Zviezda ’ 
kad JAV kariuomenės va-;>wf 
dai ruošiasi atominiam ka-vei*U*&*

Edvatdu Kennerižiu važia
usios ir, nuo Chapnaųui- 

riiek t”to ąutnmobiliui nu
virtus. nuskubusios Mary 
Kopechne tėvo pareiškimą, 
kad jis mėgstąs šen. Edvar
dą Kennedį ir jo broli Ro
bertą ir manas, kad jis būtų 
gera? prezidentas.

Patricią^pb
rio Brandto patarėjas Guen-1 grobė kriminalistų grupė, 
ter Guilaume, paaiškėjus, j Savo noru ar prievarta ji 
kad jis yra komunistų šni- paskelbė pasiliekanti pas 

juos, o taip pat savanoriškai 
ar prievarta dalyvavo ban-

pas.

Kažin, ar toks Mary Ko
pechne tėvo pareiškimas nu
baidys nuo Kennedžio sken- 

pavardėl duolės šešėlį, kuris dar vis 
5 labai kenksmingai pasivai

dena-jo kelvje į prezidentū
rą?

rui. o krašto ansaugo* mi-Į s. ra. balandžio 29 d. An 
nistras ma» š. Grečko naciv karos apygardos kriminali- 
ppergalės 29 m. sukaktie*| nis ‘eismas po daugelio for- 
proga i ’eido kariuompnei į-' malių atidėliojimų pirmąji 
sakymą, kuriame sakoma, 'kartą i? esmės svarstė Pra- 
W»d agršiyvou* imperiaiiz-1 no ir Algirdo Bražinskų bv- 
mo jėgos mėgina sutiukdv- • j. Sovietu advokatai pareiš- 
ti Sovietų S-go* padanga*' kė. kad Turkijos teismas ne
sukulti “naują politinį kli- -as kompetentingas spręsti 
malą“ , Bražinskų bylos ir reikalavo

Vienas stipriausių respub
likonų rėmėjų — Chicago

Jis prieš porą dešimčių į ko apiplfcime. Tėvai, grobi- f Tribūne laikraštis
metų atvyko iš Rytų Vokie-;hams reikalaujant, išleido 

~ , i , .. tijos ir, dirbdama? socialde-1 neturtingųjų maitinimui ke-
Pridekime dar, kad jis mokratųeilžse.sugebėjo Įsi- Jis miiiomis dolerių, 

buvo Ottawo8 univ. lygina-i net j kanclerio pa.l
mosios pedagogikos centro j tarėius 
steigėjas ir direktorius, ’U- 
NESCO leidžiamo tarpiau 
tinio pedagogikos žurnale 
redaktorius. The Compara- 
tive Education Society vie
nas steigėjų, S’avic and 
East-European Studies red. 
narys, ir J. Tautu siunčia
mas aplankė bene 27 kraš
tus su pa iškaitomi. pasiekęs 
net Indiją ir ten kalvė;e? a

Kanada rinks naują 

parlamentą

.teisiamuosius perduoti 
•vietų Sąjungai.
I
i

So-

j Teismas, ir jau nebe pir- 
; mą kartą, pareiškė, kad Bra- 

Praeitą savaite Kanados S zinsku byla esanti Turkijos 
parlamentas 137 balsais juristikcijoje.

pie mūsų dagininką Čiurlio
nį, tai jau turėsime ben* apy-Į 
tikri jo asmens vaizdą. Jis 
yra bendradarbiavęs ir viso
kiu pakraipų nepriklauso
mos Lietuvos ir V ei vi jo? 
spaudoje, išleidęs kelias sa
vo knygas anglų Bąy prancū
zu kalbomis. Vyriose dj^o 
savo pedagrarinius ar filoso
finius principus, o d»y n*5e« 
ir eilėraščius kartais išsaky
dama* «svo kosminius prin
cui poakius.

Kaip ten kas jo mokslinį

Atrodo, kad minėtam Ko- 
šaliovui vis dėlto pavyko su 
ambasada susisiekti ir visą 
reikalą išdėstvti. Tada JAV 
ambasada išsiuntė Kudirkos 
motinai registruotu telegra
ma. kuria ii kviečiama at- 
wk*i i Maskva. .Tei»ui ji at
vykti p^alėtu. tai tada wk- 
sias ambasados atstovas jos 
susiieškoti.

Tai aprašydami, laikraš
čiai pažymi, kad toks truk
dymas susisiekti su JAV 
ambasada ar konsulatu yra 
avkus JAV ir Sovietų Są
jungos 1968 m. konsulari- 
nės sutarties laužymas, nes 
joję aiškiai pasakvta. kad 
niekam neturi būti *rukdo- 
ma su?isiekti su konsolarinė
mis ištaigomis, o ir konsula
tų tarnautoji turi npvari^ 
ma teisę registruoti savo pi
liečius.

Dar keblesnis reikalas 
bus JAV pilietybę gauti Si
mui Kudirkai, kuris sovietų 
teismo nuteistas 10 me’ų 
vergų stovyklos ir kuriam 
susisiekti su JAV ambasada 
nėra atviro kelio.

Pateikdami šias naujas 
žinias, gautas iš savo kores
pondentų, minėti laikraščiai 
ta proga pakartoja ir Simo 
Kudirkos išdavimo bei nu
teisimo istoriją.

Šitaip įvykiams painio- 
jantis mums reikia nepaliau
jamai prašyti senatorius ar 
kongresmanus ir valsybė3 
departamentą, kad Kudir
kos motinai būtų leista at
vyk'i į JAV, o taip pat, kad

Po šio dialogo prokuroras 
paskaitė kabinamąjį ak‘ą ir

prieš 123 pareiškė Piene 
Trudeau vadovaujamai vv-
riausyibei nepa-itikėjimą dėl’®avo papildomoje kalboje 
jos pasiūlyto biudžetu, ku-'pareikalavo Praną Brazins- 
riame, opozicijos teigimu, j ka nubausti 15 metu, o Al- 
nesą nieko numaty a inflia-! girdą 10 metų kalėjimo. 

voTalh^kTvėi važtai nari-! c,Jai s^a^yti, kuri peniai! Po to b via buvo atidėta 
P-iekė 10.4-;. ! trti biržebo 11 d. Tuome,

atrodo, kad prezidentas pa- * Trudbou | .
•įtraukti nė negalvoja ir leis natorių paskelbti naujus a * 

įvykiams riedėti ilri bylos rinkimus. Jie įvyks liepos 8 

galo senate. dieną.

praeitą
trečiadienį vedamajame pa
reikalavo, kad Nixonas pa 
sitrauktų.

* • «

.... ... ... . KUeingeru dar vi» tkrai-
Aiėėcu, opozicija dėl to <jo Damok©, Kai-

pa’Kėlė didelį triukšmą. e ‘ ro jr Jeruzalė*, bandydama*
Kancleris Brandtas apsi-; aure»ti Siriją ir Izraelį prie 

trende visą atsakomybę’ derybų ata|o> ko, ka# tot 
pnsnmti sau ir krašto labui pa.Ungo* dar nedavė ge- 
pasitraukti k pareigų. trų rezulUtų, nor* riki* dar,

c ..... .... nėra prarasta. fSavo įpėdiniu jis pasiūlė 
finansų ministrą Helmutą' * * *
Schmidtą. Kol kas tas par-f Venecuelo* naujasis pre-į 
eigas eina užsienio reikalų' ridenta* Carlo* Andre* Pe- į 
ministras Scheel. Gekužės pareiškė norą nacionali- 
, o , . . . . žuoli ne tik svetimšalių vai-
18 d. parlamentas rinks nau-' bendrove,
ją kanolen, kunuo. kaip mi- ,ai j, mine.
nėta, numatytu Schmidtas. ka.£„ ,t>m.

Brandtas pasilieka ir to
liau partijos vadu.

bųjį turtą. Tai jau sukėlė
I Amerikos biznierių didelį 
i susirūpinimą.
i • • •

į Jungtinių Tautų organi
zacija pakartotinai skelbia! 
aliarmą, kad pasauliui gre-) 

... ......... siąs bado pavojus, kuris jau •
streikavo Kėlezinkelieciai įr d.b.r dt.udii.i liefį, .t- 
Jų uždarbiai labai maži tai .uOnariM. kraštu.. 
reikalauja didesnių atlygi-

Indijoje didelis 

streiko*
Praeitą savai‘ę Indijoje

• • •i. nimų. Valdžia ėmėsi griežtų i
daibą ar literatūrinę kūrybą priemonių ir suėmė kelis Išeinąs j atsargą admiro-* 
bevertintų, bet reikia pripa-, tūkstančius geležinkeliečių Zumvalt pareiškė, kad 
žinti jo originalios asmeny-i unijos vadų ir eiliniu narių, risiškai nepasitikįs jokiaisbės spalvingumą ir veržlu-i bet streiko nesulaikė. nusiginklavimo susitarimais.

AFL-CIO prez. Meany sa-

Trudeau paprašė guber- katbfe abie« P“’M advo,ka-

Sovietijoje Kronika 

' vėl išeina
Nuo 1972 m. spalio mėne

sio Sovietu Sąjungoje nebe-
• išėio slaiptai soausdinama 
j Finamiriu įvykiu Kronika.
Ja leido dabartinės sovietu 

Į valdžios priešininkai — di-
• sidenfai. Jos buvo išleisti 27
• numeriai.
I
I Didelėmis policijos pa-
• stangomis Krarrika nivvfoo 
j nutildyti, bet tik laikinai. 
į nes dabar ji ir vėl pasirodė, 
j Ar ii taip pat pa?irr>dvs maž- 
. daug kas 2 mėnesiai. kaw>

i *
į

iki š"ol nėr 5 metus, narodvs ’ guteik+a Amerikos pi- 
ateHis. Taip uat dabar dar lietvbė ir Simui Kudirkai, 
nežinia, ar ja leidžia ta pati magų

turi kreiptis ir į patį prezi-gmoė. kaip ir arfcsčiau. 
Žinoma, policija dabar

v-*
medžiokle, suiminėdama vi 
sai nekaltus žmones.

rėl pradės sustiprinta jos' dentą Nixoną. kuris vėl ren- 
snimin Adam a vi- giasi vvkti į Masik\a. kad 

ten Kudirkos reikalą iškeltų.
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Spindis atgavimo sukakti 
minint —

bon eiti. Lietuvių kalba tarybų Lietuvoj dar tkamba. tas dinių lietuvių kalba, kur istorinių faktų klastojimai, pra- dies. (Jos pirmininkas Šiuo 
teisy bė. Bet, tur būt, daugeli mūsų visuomet nukrečia taur- simanymai, net savęs pačių susiniekinimai anaiptol nėra metu yra prof. Rimvydas 
pas. kai prisimenam iumisterintą ir tragiškų jauno ir ta- tyčiom sugalvoti poki-tai. į Šilbajoris).
lentingo kalbininko dr. J. Kazlausko mirtį, tariamai "<nu-! Spaudos atgavimo sukaktis! Tačiau, kaip nesmagūs! Jos mokslinės programos 
skendusio“ Nery prie Vilniaus. Tai gąsdinantis įspėjimas, ir rūpestį keliantys ženklai rodo. toj pačioj Lietuvoj ^ard^ ^organizad- 
kad lietuvių kalba Lietuvoj nėra laisva. į spaudos draudimas — sukta ir klastinga spaudos nelais- nj0 komiteto —^prof Tbmaš

vė — dar vis tebėra neužgesinta. :«___ * t““Ilgesnį laiką, berods, trisdešimt metų, So vietų Sąjun-. vė — dar vis tebėra neužgesinta.
goj dominavo akademiko N. J. Marro teorija, bandžiusi 
savo iapalėm įrodyti, kad "kalba, prasidėjusi pasauly iš i 
įvairių šaltinių, klasių kovos dėka ateity nuriedėsianti į! 
vieną bendrą kalbą (beliko tik pridurti — į rusų kalbą!). į 
Rimtieji pasaulio filologai iš tos teorijos šaipėsi, bet tik j 
1950 m. pats "tėvas" Stalinas ją atmetė ir suniekino, o , 
uo pat metu buvo paske’btas ir jo paties — "genialaus i

(Pabaiga)

PABALTIJO STUDIJŲ

Gegužės 16-19 dienomis

Remeikis.
Paskaitas skaitys ne dk $a-• 1 1 1-— 2* '‘k.

iv-j: konferencija i
i

vių, bus Ketvirtoji Pabaltijo!

! baltiečiai mokslinink 
i ir kiti. kurie domisi Pa' 
! jo klausimais.

bet
ltl-

Lietuviai ir žemaičių^ 
galvijai esame? Argi toviė- 

t ko* kalbos niekad 
Association for the sime?

studijų konferencija, kuriąStalino kalbos mckslas**. kurio pagrinde iki šiol tebekyšo • Illinois universiteto pėstute 
"vienossovietinės tautos ir kalbos sukūrimas". Kad to at-: Chicago Circle CerZer. kuri* nurija 
taktai ir su užsispyrimu riekiama, rodo ir visa e.’ė spatk ’ yra prie Halsted ir Pe’.k gat- Advancoment of Baltic S’tu- D. Paika

...UNTIL » 
MAY 31 ONLY1 Saiuį/Ociutn QuaAatdeed tfotu Moueif. Rack

1 ..... ••

t

SfXŠVs<SANTVARAS 

(Tęsinys)

Naujasis, tasai tautinis, lietuvių tautos sluoksnis su- 
sižiedė ne taip greitai — Lietuvai dar buvo lemta išgyven
ti 1831 ir 1863 m. skaudžiai ir kruvinai pralaimėtus su
kilimus. Ir tik tada, kai rusai uždarė Vilniaus universite
tų. kai pradėjo uždarinėti parapines mokyklas, kai už
draudė spaudų ir bet kokių lietuvių kultūrinę veiklą, ėmė 
kilti į viešumų nauji tautos vadai.

Visų pirma savo laike kaip milžinas tekilo vysk. Mo
tiejus Valančius (g. 1801.11.16 — m. 1875.V.29). lietuvių 
tautos švietėjas ir blaivintojas, draudžiamųjų raštų pla
tinimo organizatorius, dvasiškis ir rašytojas. St. Yla tavo 
veikale Vardai ir veidai skelbia archyvuoe rasr.us pačių 
rusų pasisakymus apie vysk. Valančių: "Grafas Barano
vas savo rašte, kurį 1867. XII. 11 skaitė pats caras, saxo:
”Reikia pripažinti vyskupui Valančiui teisybę: jis savo 

Aei'kla, energija ir atkaklumu nusipelnė žmonėse ypatingą 
pagarbų, kurių ne vien jis savo danbais užsitarnavo. Prie 
to prisidėjo ir jam pavaldi dvasininkija, kiekviena proga 
keldama jo autoritetų. Ilgalaikis vyskupo Valančiaus val
dymai pasižymėjo charakterio tvirtumu ir puikia taktika. 
Jis ne tik padidino, bet ir pakeitė visų kunigų asmeninę 
sudėtį... Parenkant dvasininkus įvairiom pareigom, jis 
nušalindavo dvarininkiskųjį elementų ir papildydavo 
dvasininkijos sudėtį iš valstiečių taupo, kad per giminys
tes ir simpatijas su liaudimi .-^stiprintų kaimo dvasininkų ■ 
į.akų valstiečiams?* j

Kitame savo veikalo puslapy St. Yla mini dar įdo-; 
mesnį dalykų: "Kauno gubernatorius Obolenskis savo; 
i aporte Vilniaus generalgubernatoriui Potapovui 1868 m. ’ 
liepos 22 d. rašė: "Kauno gubernijoje gyventojų charak
teris vhai skirtingas. Jie yra dievobaimingi ir linkę į reli
ginį fanatizmų... Visi gyventojai yra lietuviai, ir nėra 
jokios vilties tikėtis, kad net tolimoje ateityje galima bū
tų laukti gyventojų suartėjimo su viešpataujančia Rusijoje 
nacija aiba cerkve". 1

Iš tikro, šiandien sunku net patikėti, kad toj "nakty 
be aušros**, aklam rusų nacionalizmui siautėjant Lietuvoj, 
vysk. M. Valaničus, tegu ir sugebėjęs pa.-itelkti patikimų 
talkininkų, pats vienas būtų pajėgęs tiek daug savo tautai 
nuveikti. Kilęs iš šviesaus ir susipratusio žemaičių kaimo, 
jis ir buvo tas Prometėją:, kuris nešė į savo tautą drau
džiamų spausdinti žodį ir atgimimo ugnį.

O kai toks pavyzdys sušvito, netrukus ėmė blokšti 
Aušra su dr. J. Basanavičium, dr. J. Šliūpu ir M. Jankum, 
netrukus pradė'jo tvirtai skambėti dr. V. Kudirkos Varpas, 
pragydo poetai Ant. Baranauskas, Maironis, prabilo Vaiž
gantas. Ad. Jakštas... Spaudos draudimo metu ir JAV ’ 
lietuviai suskato leisti lietuviškas knygas ir laikrašius, ku-: 
rių nemenki pluoštai per Tilžę pasiekdavo Lietuvą. Ir vi- i 
si tie veikėjai į lietuvių tautos Prisikėlimų atėjo iš pakai-1 
nes — iš mūsų žaliojo sodžiaus, išlaikiusio gyvų lietuvių . 
kalbų ir nepabūgusio stoti į nelygių kovų dėl savo rašto. 
Rusai, nors ir labai nenorom, įsiliepsnojusį lietuvių tautos 
atgimimą turėjo apčiuopti, sunki ir kruvina mūsų kova 
dėl savos spaudos lotynų raidėm buvo laimėta.

Kaip jau tarta, gegužės 7 d. sukanka 70 metų, kai ca
ro ministrų komitetas lietuvių spaudos draudimų panaiki
no. Tai turėtų būti reikšminga mūsų spausdinto žodžio 
laimėjimų sukaktis, atrodo, būtų dėl ko ir pasidžiaugti. 
Tik... ar Lietuvos padangė jau to-kia giedri? Ai' netviska 
ten žaibai ir neritranko perkūnai? Ar ir mūsų dienom ne
kalamos duobės lietuvių tautai laidoti? Gali tas ar kitas 
prasišiepti optimizmu, bet. kaip man rodosi, tikrojo opti
mizmo pagrindas dar tebėia tik vos susiskriejęs ledas — 
užlipsi. įlūši, o šalty netruksi ir prigerti...

Atsigrįžkim į Lietuvą, apsidairykim, ypačiai parto- 
viniuokim jos pakraščiuose, kurie nuo seno vis po stam
boką gabalą nukandžiojami. Rytprūsių arba Maž. Lietu
vos vietovai džiai, iš kur spaudos draudimo metais "švie
sa ir tiesa" plito j Lietuvą, prieš II-jį pas. karą brutaliai ir 
ciniškai Hitlerio įsakais buvo suvokietinti. Po karo tą 
kraštą pa-lėmė į-usai — tuo pačiu hitleriniu būdu Maž. 
Lietuvos vietovardžiai buvo surusinti! Seinų kraštas, nuo 
senovės gyvenama lietuvių žemė, kur lenkybė lietuvybės 
dar neįveikė, iki šiol tebevaldoma ir tebeprievartaujama 
lenkų vyriausy'bės. Galingoji Maskva, garsiai deklamuo
janti imperializmo prakeiksmą, piršto nepajudina, kad 
netiesa būtų atitaisyta, grobimas pasmerktas. Rytuose 
Gardinas ir kitos etnografinės Lietuvos vietovės su gau
siom lietuvių salom atiduotos gudams suvirškinti...

Taigi, jau ir tie keli pavyzdžiai rodo, kokie i-ūpesčiai 
ę’egia dabartinius Rusuos valdovus, "besisielojančius**! 
lietuvių tautos ateitimi. Mat, kai maišas bus mažesnis, tai J 
bus lengviau jį užraukti ir jame esančius gaivalus uždu-' 
sinti...

Kalba, anot M. Daukšos, "yra meilės ryšys, vienybės 
motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas". Be kalbos 
nebus lietuviškos knygos, nebus kam ir savo tautos sargy-
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SLA į$7 kuopa išrinko

atstovu*

5 <i. buvo SLA 
i susirinkimas,

išrinkti 1 iepos 
>stone šaukiamo 

•atstovai. Jais iš- 
rDabrila. Vy- 
Antanas Tam- 
Krasinskas.

. Kuopos banketas bus bir
želi? 2 d. 1 vat popiet Lie
tuvių klube. Jame bus pa
gelta miešto tarybos narė 
Baibora S&mott.

Į Pasižymėję mokiniai

Shevvsbury aukštesniojoj
I mokykloj gerai mokosi šie 
lietuviai: Cyntija Mažeikai-

■ tė, Kristina Brazauskaitė. Į 
•James Pocevičius, Steponas
! Rakauskas, John Mažeika, 
!William Yankus. Dovydas 
1 Baliukonis ir Linda Jakuto-
. nytė.
■ - -
' SLA 2-sio* ap. suvažiavimas!
j Antrosios apskrities su
važiavimas bus birželio 2 d.

110 vai. lyto Lietuvių klube.

67 Yernon gatvėje.
Kuopos prašomos atsiųsti

kuo daugiau atstovų.
• • •

Sunkiai susirgo Mažeikų 
globėja Ona Tiškienė, Ke
leivio skaitytoja. Rašant 
šiuos žodžius, ji tebebuvo 
Memorial ligoninėje.

• » •
Algirdo ir Julijos Kiasins- 

ku sūnus Dovydas buvo 
skautų pagerbtas gegužės 4 
d. bankete Seered Heart 
bažnyčios salėje.

• * *
Mirė Kleofas Zurlis, Ma

rijona Gvazdauskienė, Mar-

gareta Ulevičienė, Juozas
Esionis ir Ona Daugii džiūtė.* * * I

Gegužės 19 d. bus šv.į 
Kazimiera parapijos klebo
nijos įkurtuvės. Senasis pa-! 
statas jau buvo tikras lau
žas.

! * * •

Mūsų sūnus Juozas nuo- 
I širdžiai dėkoja bostoniečiam 
! Antanui Andi iulioniui ir A- 
leksandrui Čaplikui už ap-Į 
lankymų ligoninėje.

J. Krasinskas 1

Paragink savo pažįstamus 
Į išsirašyti Keleivį. Jo kaina

netams $7.06.
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Iltie,, odor. bad laite. Fitl 
cn an, tau. et. .onlaini 4 
toarie and »me ttltef 
meeni and 100*. natutpl 
put* art.vated chaicoat. 
Makei ketter t altine cattee, 
K e . ube, baby'l torohlle. 
7M1-lMtaat ParitierStSa

A r*o( rfcolUnop fef 4 thustAste' Sb ‘ i-hrvoto pUtod HMM Iran ho&d* throe ocrylh-' pLsytruj levais. Maaoarao |5«Hi12 Mtcboa 09Qb. Ftatšc cha* m^tt 
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ckart. Cive* accan 
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—Vai, grybai, grybai, 
i Jūs palieka mano.

Kas jūsų nevalgo, 
Nieko neišmano!..

! — Tai kų čia. tėve, dai-
‘ nuoji apie grybus? Dabar 
• pavasaris, ii* grybai dar ne
auga.

i — Marki, kad jie dar ir 
neauga, ale aš apie juos mis-

noje yra pasakyta:
Grybs, grybs. baravyks, 
Visų grybų puikaunyks.

O man, kaip jenerolui. pri
dera ir patį visų grybų vir
šininkų i i aut i.

— Tai kur, tėve, eisi gry
bauti?

— Ugi dar nežinau, Mai
ki. ar aš eisiu, ar važiuosiu.

BATtSPACTMN

A UTTIE BTtU-MtVl (__
(•« Inta dali eetMork* ____
tkii biack eeedee cata et **f.N.T.' 
ii actually a rrtMzaaaa Standard 
Stapler m dilgeli*. 4*k*
Super effiee party <ltt!
1*7* -TJLT. StooNr ...

i^MAHBMA'S RITCRCR 7993 dee*
mere than peering. pering chereit 
it corei ihredi. gratei... P«en 
icaies r.sh or huiii and steuN tor- 
nes Ruitproot niekei -----

Į ASCIMTIM PHOTO STAMK are 
made from anysiz? print ;which 
we return). Gumrred and pertor- 
ated likę postage stamps Great 
tun to ūse on ’etters. Christmas 
Cards, etc.. or to send as a gift. 
1389 100 Sautt (3 4x1") 1 95 
1390 50 (arte (1"i 1’z t 1.95

11 in 1 kiiite

Re*. 59.99 __________

SK SUK SPUN
Watch tho M* cyde of 
šilk maths. COucational 
kit ha* mcubator ohserv 
a t ortai magnifying glas*. 
fooU. mitruction, 
t*N S4k Kit *2.00

to. S? 99

S.v.ii tvpn Kni*e, 3'."... 37.99

tSMMKTMl!
Sane a<h cunae or 
ftat »ur«»ee t» a 
per’ect.or f.n ih' 
Ne»»- mar, or 

••?n» 6 ašy.r.ee *sci am .xcjO: 
..............................................31M

3SMM FrejacNe
*• » ormatRU j*agocn.■'

*o momt u.Jr*
o* ow*t**s -Neae.«

»•* •* o br-gN* sNc'P
Ycxe ijro fc c?»ev ves, 9o

« i arv*Mr« x to*o* S«A» S'Nnlo 
-oe'o’e Opr»ff«r* an

TNuNl 37.30

SHON Off VOUR FAVORITES*
• O>-. *•; *,-♦(, SMPSb^t

••S 9 > fk *f“4 ’-uV sJ-0 \top
• 35 «• '•'? ycrecr •«?»r,sosrer?N«ew
*• s?u'3» A Mons•> IbC ne***}*:

ta«A4lae»N>aea Nta . S4.9S 
W7-«et.-ehara laMI Rjck M<

ORIENTAI. W0K
B-d 12 rfyn rotod 
ry-avy *:eei oowr 

M *IO«1 OU to <00*
■ wth cvrit—ivrtt o*

ta» or O.l fooos 
m?n natūrai 
tla<or. Rec.pe 
tix mot Inciudeo 
J'.3S-Wek 3130

baneficie i»i.er invatuatda 
tor dun ten* and eomp'r, on care

(T)..........31.99
nr) ... 32.38 
nn ... 33.98

SCREKOtme nos h<NT uiti 
battertei aeaiiabie i-mhere1 Sėt 
meiudei 2 tkiiei po.'t dri.ert 2 
Phillips htad. hom yoc can nori in 
th* darkėsi eornen an* itill se* 
nhat you'ra deing'

Sere^riser $t.aa
ELECTRIC SHAVER

Fe< s * sta.r ess steei 
heai. •-»» tr rrmer >t- 
tac-rrert, c.eening 
br.l*. cc-t-ertal plug 
fer ilOV or 220V.
N7 SHAVER

t—r. 31-13

Reg«2|PLATTIR 
SCRKEN. Fits over 
your frying pan and 
protects your stove & 
walls from greasy 
splatters. Serves as a 
strainor or a steamar 
S tood trarmer. Mas 
a tong handle—mosh 
is tasy to dean si.SO 
*79

o|gts4 št
biade r> iong a kitehen gemt 
IMI -firaney's heal-A-Paet 49<

COROL1SS. MA3SA0CR
Encitmg and n.muiat.", "uom*i 
bnnga nea (ound fOyi and ptoanrret 

uttra MMhnng rata>at>on Dmp.

Eloctric 
Pencil ShRrpaner

Insert neacfl imte 
’ingle guKte penai holder. 
H hm im„ il ha* been skarp- 
rnei. [ienai stopper prevents 
further mtunff. 4x7x11 in. 
•Icrj> t vo tune blue. Plastk' 
.ar Ito IZOvolt, OOcyde 
AC Cl.livtnl

1275 - SkarpOtMT 89.M

EI.ECTROMt Itl G KII I ER
ATTr«»« ts insectS 
an 1 kils them 
insTesnTIy Con bP 
us< d iPdoors or 
Oufstde P^uos 'OfO 
r*iju'«»r housrhold 
Out’pf Ha* mirts to 
prop!* «md pefs.

tm BI3C CUT3 A SAKOS 
tk« tueocsT Manelius
7" <J k f>t> any eiectru 
dr.tt! Cuts »teei, ylas* 
cnarmc tne, wcod Sih 
ccn va Inde pairs m tt» 
ton mest. i?ciudes art«o- 
rnOOer Uck A 2 $anaers

S«n SoMMOd JfcRĮ 
Speniai Sale 31 Cl

J BI F .. .r.......... ..

....... \ , no
O

2OT FONDUE
Co-np.ete with 
aurner cover ano 
.ron srand. Treai 
me ram'iy to tne-r 
raporte ep.curean 
cn«ie meat or 
Jniert favorite.

795 Fonfte $<t 35 

•37-9 Eitra ftrks 31

«n$999

SAIAD QUON
Stic**, gratei. *hre«*. 
luhenne* vegetable*. fruit, eggi. etc. Adds 
meilei teuch te meti*, at 
th* tam et a handle!
1419 letnd Oueen . 33.3*

NRTAIIK NAIR MTCR
Electric hot Cvld dryer give* 
big salon aervice in a con- 
venient home or travel tize. 
4H x 2W. Wrth zipper case 
9SS Matr Oryer Kit___ 34*8

0<iNi

Rog. 19.91 
corn romi «M( TtnONrr Intom.

S' 99

Giant4;j.qt capacity! 
Autemoticaliy pop* corn 
■ n minutes, dojblei e* 
bottle varmer. Pwi iheU 
alumi 'um fimth.
1)21 -Ceen-Pap .. 33.88

SHIRT POCKET PORTAUI RAOfO
v',:. w tk aarpnur . bar:.:, c-.j 

aai.yisg vuM: Pails »a t.ispe ».at:c=a 
loud aad ciacr' Perteet g-.ir :or ?»♦- 
aeari aad a.’, iia, Iis--.t c? .

SALE PRICES FOR LIMITED TIME
•ME HAVE PRICED TliESE f Ai.- STECIALG FKTREMEI.Y LOK 
iASiA *GET ACQUAT:*TED’‘ OFrER SO TKAT ME MAY BvILD 
įUf’OUR CATATOG .’JATTING LIS'
ĮŠALE PRICES ARt. VALIO Vr.r kia

• IN THIS ARFA 
T. i RO J CK M A i j i

THESr

1974.

OUR SATISFACTION GUARANTEED

GIANT MCRICAN WEDDIH6 HAMM0CK
Siesta tMh* i* hammeck tune ... and tht* to han to On 
lt! SJMpt fwo-sits 3-4 am«got. Tht oystt 
ttttl m all tht world hss boto twlstt4 as* 99
Mtt into tht htmmocfc fhi* sJ4t sf hwwh
FINI your girttff with t briffiaet hurst tf ctltr. 127 ». 

1049 —Hammock .........................................$4-M

SALISCO. Alio* 4 vveeks lor delivery

ik OiViSlON OP NATIONAL MARKETlNG ANO SALE^ ASSOC i 
1601-1621 HANCOCK ST.. OUINCY. MASS. 02169

AttttSS.
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JIKIK

NAMl O$ ITlM (*«ta. oarsaaaloatvaa)
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(ACM TOTAI
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linu. O niukinti aš apie juos/ lai ti? baravykų dygimo 
Maiki. dėl to, kad Brockt®-j vietų sužinosiu, 
no švento Kazimiero bažny-y j*-* (».ia kur t u sužinosi ?. 
čios choras lflbai trankius — Maiki, užtat aš atsi- 
dainą apie grybus rudaina-^ šaukiu į visu- Keleivio s:kai- 
vo Sau Bostono klube. ' ty.ojus, kad man įminėsiu, 

— Tai kodėl, tėve. švento kur Amerikoje auga tikri 
Kazimiero bažnyčios choras baravykai? Tai gal man kas 
apie grybus dainavo? ir pasakys.

— O to, Maiki, tai aš ne- — Gerai, tėve 
galiu pasakyti... Nu, gal ir parašys. O sakyk, t 
švensas Kazimieras laikino kų tu čia turi užsinėręs 
grybus valgyti? rankos?

— Tai kaip tu patekai į tą — Maiki, čia aš turiu va- 
koncertą? rinę rinkę, kuri kūno elek-

— Maiki. o tai buvo taip: tričnasti sutraukia ir labai 
! zakristijonas su Zacirka be- pamačlyva nuo atraičio. 
šnekėdami man apznaim’^o, — Kaip tai gali būti? 

i kad švento Kazimiero cho- — Maiki, aš tau kitą sykį 
i ras atvažiuos į Sau Bostoną isvirozysiu. nes dabar nėra 
'• giesmių giedoti. Ir, sako. jie čėso.
1 turi smart kormensterį, var- ;— Gerai, tėve. tik neuž-
: du Gaidelis. Tai sako, atseit, milžk, 
i tas Gaidelis iš gaidų giesmes — No* s<>r, Ma’ki, aš ne- 
I giedoti išmokino ir Brokto- užmiršiu. Gut bai! 

no kraude. Tada ir aš panų-' — Iki pasimatymo! 
dau pasiklausyti.

— Na, ar tau patiko, tė
ve?

— Jas. ser. Maiki, patiko.
Jie ten visokias natas trau
kė. Ir po vieną, ir po du, ir 
visi sutartinai. Ale m.?n,
Maiki. už vis labiau patiko 
daina apie grybus Ka: už
traukė, kaip

bobelė silpna buvo 
ir. lepšę beraudama 
•pati pargriuvo, 

tai aš net taip garsiai susi
kvatojau, kad kažkoks po
nas iš užpakalio riūktelėjo 
į kuprą. Ale jie taip trankiai 
suūkeiojo. kad neišlaikiau 
ir pamislinau, jog visi miške 
esame. Aš tuoj atsiminiau, 
kaip Lietuvoje grybauda- 
vom, ir mane didelė ukvata 
paėmė ir Amerikoje pagry
bauti. Ale. Maiki. aš dabai 
turiu trubelį. katrą reikia iš- 
figeriuoti nuo dabar iki to 

Į čėso, kai pradės dygti gi y- 
Ibai.
! — Tai ką gi tėvas per tą
, laiką turi išgalvoti'

— Maiki, aš tunu atrasti 
vietą, kame tikri baravykui 
augu. ba be b<truvykų nėra 
tikro grybavimo Juk ir dai-

, gal kai kas 
tėve. 

ant

KOMISIJA SLA SEIMUI 

RENGTI

SLA 58-tasis seimas bus 
liepos 1-4 dienomis Bostone 
gražiame Statlerio viešbuty.

Seimo rengimo komitetą 
sudaro: pirm. Aleksandras 
Čaplikas, vicepirm. Antanas 
Andriulionis, sekr. Regina 
Baikaitė ir ižd. Lorraine 
HaiTis.^K

Liepos 1 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je bus atstovų susipažinimo 
vakaras. Jo rengėjų pirmi
ninkas yra Antanas Andriu
lionis.

Seimo banketas bus Stat- 
ler viešbuty. Juo rūpinasi 
pirm. dr. Antanas Kapočius 
su nemažu štabu.

Žodžiu, seimo rengėjai 
stengiasi visiems seimo at
stovams suteikti kuo dau
giau patogumų ir malonu
mų. kad jie ilgiausiai minėtų 
Bostone vykusį suvažiavi
mą.

Kab visus vagimis laiko, 
ta* patsai vagi*.

to .

a%25c5%25a1y.r.ee
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Okupuotoje Lietuvoje

Rūtai okupantai, Min O Lietumi

, mos visų tautų savęs apsi- paausiu nuo 1912 m. Buvau 
sprendimo teisei. 19 metų jaunuolis, kai atva-

i JAV vyriausybė bandė žiavau j Ameriką. Tuoj su- 
(kreiptis į sovietų pareigūnus sipažinau su Maikiu ir jo tė- 
ip. Kudirkos reikalu. Sovie-, vu. Jie visą laiką lankė ma- 
! tai mūsų intervenciją atme-į ne kas savaitė ir dabar tebe- 
‘ tė, kaip bandymą kištis j jų lanko, {dedu $20 tėvui. Te- 
vidaus reikalus. Vėliau da- gu jis nusiperka tabako.

' rytos vyriausybės pastangos J Su (pagarba
‘ padėti p. Kudirkai per Tarp 
tautinį Raudonąjį Kryživ 
taip pat buvo nesėkmingos 

i Mes, kiek tik galime, rūpės-1 
' tingiau sekėme p. Kudirkos'
! kalinimo aplinkybes. Mūši 
j informaci jos rodo. kad ji 
; dabar atlieka S metu baus 
' mę. nuteitas už išdavime 
I Permės darbo stovykloje 
I Vakarų Sibire. Jo motina a 
Į pie jį nieko tiesioginiai a*
I netiesioginiai negirdėjo nu< 
į pat 1973 m rugsėjo mėn 
j Mes tiriame pranešimus, ka ’] 
j p. Kudirkos motina vra gi 
muši JAV-se ir kad todėl) 
nuosekliai ji gali būti laiko-1 
ma Amerikos piliete (Ta*

Štai tas lietuvi y radiotelefilmininky kotofclyvas, kuris vadovauja "Garso Bangą" 
radijo programai. Iš kairės j dėžinę: pir tuoj eilėj — Romas Šležas ir Birutė Vaiė- 
Jurgytė, antroj— i'rrkūnasKrukonis, Rima Briėkuvienė ir Mykolas Drunga. Pro
grama pradėta transliuoti 1972 m. spalio 13 d., ir iki š. m. gegužės 11 d. jau perduo
tos 73 programos.

Atleido už dalyvavimą 

kunigo laidotuvėse

Pernai spalio 30 d. bu- 
laidojamas Mielagėnų 

įpijoe klebonas

braiža ir atsiminimų apie jį. 
knyga. Kinemotografijos ir 
televizijos - radijo komitetai 
įpareigoti sukurti kino apy
braižą apie A. Sniečkaus

parapijos klebonas kun. *r.vį!į*» 0 Pa^i-
Vincentas Miškinis. J laido- J°«.«tonjos institutas -lie
tuves buvo atvykusios ir 1^- ^I^cijoB muziejuje įrengti 
nalinos vaistinės vedėja Al- ekspoziciją, skir
tina Meškėnaitė. ir Ignali-^ A- Sniečkui.

laboratorijos Zimanaj Tieni .kM 
vedėja gyd. Vitalija Juze-

VO

nafcė.

A. Meškėnaitė už tai at

itikę*

Komunisto“ redaktorius
leista iš vaistinės vedėjos G. Zimanas važinėjo po. V. 
pareigų be teisės Ignalinos! Vokietiją ir, grįžęs į Vilnių,! 
rajone dirbti net panrasta* “Tiesoje“ parašė savo jspū-| 
vaistininke. Gvd. V. Juzė-idžius- Jis ten pyksta, kad’ 

nwsnp _• Vakarų Vokietijoje
praeities

----------------------- - t— - • Juzė-, “"J"’ jLlt darbiavusi. Tai tiki i profesionalai. Ju originalumas, kury
naitė buvo laimingesnė —'Vakarų Vokietijoje esą Me-’ > J

Juozas Lukteltas

Visą pasaulį padėk ant 
svarstykių — mano motina 
itsvers. Longfelovr

l
rtsAKricrra tuoj?

TIKTAI PER 

I NT E R TRAD E

R X P R T 8 9 CORP. 
GERIAUSIA DOVANA 

I I.IRTI TV A'

GERRSNž NEG C IKI 
ŠIOL

SPECIALŪS RITII IŲ 
CFRT1F1KATA1

intrrtradr 
RXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PAŠA- 
Kt. IR JŪRŲ CIMINCS 
TAI PATVIRTINO!

Vi l«w itaę tiaiinės ra- 
E nirliti. ką tik nori. mo- 
kėHnmi tik auria dali tik- 
rn<ioH kaino*. Tai yra taa

fut, kala turint 100 dol.
r»utnvėis už tą «uma 

vMima nirkti prekių S 
200.1300 ar net dnuziau 
verti*.

INRRRTRADR
RXPRESS CORP. nikeli 
pastą* jums veltui įrody
mu*.
Rublio rertifikatai pali 
bOti ilkttati paprastai* 
rnbHai* lakai garą komu 
PILNA GARANTU A

IJKBAI C,BRITAS

Certifikatai pristatomi 
jūMi žirniniu namus 
maždaug per 3 savaite*. 
Už socialuįi rubli yra

imama $2.55 
Jokiu primokė jimą!

Prašykite mb*ą naujo 
iliustruoto katalogo

Užsakykite dabar
I ŽSAKYKIT TIK PER

INTRRTBADF 
ENPRESS* CORP.

125 Ea*t 23rd Street 
Fiftb Fkmr

New York. N Y. 10010 
TeL 9S2-1530

LABAI SVARBU 1

A U TOMOBILI A I

Pilna garaatija 
Greičiausiai pristato 
PS1R1NKITE M 5IŲ 
NAVJV M0DRLL1Ų

ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina ............ $3440.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGVLI VAZ 2103 
Kakmj^^.^MktlTjOO
zklGVI I VAZ 2102 

ST4TI0N WAGON 
KaĮna^^^^ajOIkOO
Esoort mode* 
MOSKVITCH 412 ĮE 
Kaina ........... $3.490.00

V-BĖS DEPARTAMENTAS iau pripažinta. Red.). Jeigi
adiv eina a iriiniDifA būtu nustatvta. kad ji vrr APIE SIMĄ KUDIRKĄ Arnerikoi pilietž jr ka(, si.bingumas, pa.-'.ovumas. ncvengima* reikalingo sunkaus 

daibo ir techniniai cabumai yra mane ir visus kitus čia,
n ♦.« kau V norfnno- WBUR stotyje, užimponavę. šios kolektyvo savybės ir Amerikos Lietuvių Tary- Kuį.n’ka- (lėl /*** 
Galėtų tai b 1 P®JP. užtikrino “Garso rangoms“ viso krašto Ma’jor Armstrong į bos Lindeno. N.J., skyriaus 5’.nO8, ,)at r.7Jka Ju’

88 1I^Tr aniamai radijo premija už ju programų “išskirtiną originalumą“, pirmininkas VI. Tulsa į sa- menkos pilietybė*
° raštą gavo tokį Valsty- i

'^isuTBet ėil pat kyla'. Kas pusiau, iis kolvktyvas yra supažindinęs mane . Ms (le^rtomento sekreto- syWųjI^*9i y vjnri.tt 
klausimas, kodėl gi jis kita ,r mus vlsu'i su turtinga ir nepapra tai glumui kultu- įpašluotojo C. C. tdM-; Mes manome, kad veiks- 
akimi nemato čia pat po jo ra, kurios šiaip mes gal niekada nebūtume pažinę. Jiems pa'< i. Kimų. mingiausia pagalba p. Ku-

suteikiamas Kauno Politech-' nosimi ir Stalino tokių pat tapus mūsų stoties personalo dalimi, mes visi, įskaitant ir ”p,ezidentas Nixonas pra- šilkai šiuo metu būtusuteik- 
nikos inrtkutui, Lietuvos ga- blogu darbų, kodėl jis tos s’oties klausytojus, esame daug kuo praturtėję. Pavyz-',-- mane atFak\ti į Jūsų ko- ta/^ačiu ir ivairiu eruniu 
mybinės žuvies pramonės* praeities bijo (prisiminti ir džiui. Dennis Boycr. kuris veda kasdieninę klasikinės mu- men- arus JAV politikos Bai- ve^*mu« k*s nrimintų sovie-

.nlmtlsinifin Aini V* n _ _____ • 1 1 1—.a a _• i  1*__ 1_ •   _a _ * _ "  ||J __

ji temšbaurta sienoie iška-’P“*"” hitlerinės 
bintu papeikimu. Mat, ne- blogi darbai, 
buvo kuo pakeisti sąžiningai
pareigas einančios gydyto
jos.

Šitaip įamžins A. Sniečkų 

Antano Sniečkaus vardas

valdybos plaukiojančiai ba 
zei ir Kėdainių rajono Aris- 
tavos kolchozui.

Atidengiama memoralinė j menančius, kaip

ją pasmerkti. Kodėl Stalino zikos programą, niekad nebūtų turėjęs galimybės prista- žmonėms, 
vra

, M- L1 J 4 . .... -- - nmyoes pnsta- (tF cs valstybių ir Simo Ku- "’ zmonei
laikų blogus daraus sovietai tyti Bostono visuomenei lietuviuką operą “Jūratė ir Kas- divkos klausimu... JAV nie-,Rftf’ Amerikos žmonėse j 

Nobelio
i taip pat slepia, o juos prisi- tylis“. David I.etteiman nebūtų savo programai gavęs , kada nėra pripažinusįos pri-! sus’domėjimas*

įnė 1 m«nnnėiiiR kain Nobelio

ri

..... —•••/iy. lietuviškos muzike*, kurią jam par&pino kolektyvas. Ir verstino Baltijos valstybiųerti.pne komunirtų „arti-Į premijos laureat,So^nlci- jpk , , . , (j . kad Perkamu tai griaurtinio Hungimo, Įvykdyto Sovietų 
jos centro komi'eto bu<i-; nę. veja net H «wo kraMo ar , Sąjungos. Mūsų pažiūros ir
nės. pastatomas paminklas 
ant A. Sniečaus kapo. pa
ruošiamas ir išleidžiamas A. 
Sniečkaus straipsniu ir kal-
bų rinkinys, biografinė apy- kia?

sodina į kalėjimus? Kodėl 
į arčiau esančius ir buvusius 
nusikaltimu? žiūrėdama G. 

> Zimano viena akis užsimer-

Lietuvį tautos ir kultūros 
garsas pasiekė amerikiečius

dievaitis.
i mūsų veiksmai derinasi ®u 
šia politine linija ir viešai 
patvirtinamos, nuolat nripa- 

WBl!B radijo stoties programų direktorė : žistant paskutiniųjų laisvų 
Fu11 i ios valstvhiu vyviausv- 

O štai toliau paties kolektyvo žodis: jbin diplomatinius ir konsu-
tlarinius a‘«tovus, o taip pat 

KAS MES ESAME? I ir JAV oficialiuose vyriau
sybės pareisimu raguose bei

Lietuviškai v:idinamts Lietuvių raditolofilmininkų įvairiuose viešuose forumuo- 
kolektyvu, angliškai — Litkuanian Media Collective. kaip Jungtinėse Tautose.

E.-ame gi upė bostoniškių, susirūpinusių lietuviškų; Mes esame Įsitikinę, kad 
reikalų kėlimu Amerikos masinėmis susižinojimo priemo- mūsų pastangos pagerinti 
nt mis. šiim imtu kolektyvo branduolį sudaro šie asmenys:, Rvtu-V ak aru santykius ir

Su pagarba
Bonnie Cropin,

f
de

lietuvi 
rikiečių 
radijuje
mažą tautinę grupę, atkreipti plačiosios amerikiečių 
suomenės dėmesį ir dar daugeliu kitų atvejų—kaip. sunku. ma Bričkų viene.
kaip sunku, kaip neįmanoma... Mes jau daugelį kartų esa
me tvirtinę, kad visa tai yra sunku tik dėl to, kad to užda
vinio ir darbo nesiima tie, kurie sugeba, kurie turį ryšių 
su amerikietiškąja visuomene, kuriems nereikia baimin
gai styroti už amerikiečių įstaigų durų, ‘kurie čia jaučiasi 
esą namie ir lygiateisiai su kitais šio 'krašto gyventojais. 
0 tai yra lietuvškas intelektualinis jaunimas, ne tik šokan
tis klumpakojį, bet mąstantis, drąsus ir žinantis savb pa-.

Kaip mūsų kolektyvas susidarė?

1972 m. vasarą Perkūnas Krukonis, naud(wlama>i 
sa.o gerais ry iais WBUR stotyje, jos radijo bangomis 
p;astūmė porą vienkartinių lietuviškosios tematikos prog-į 
ramų angliškai. Tada jam kilo mintis suorganizuoti pa

Kudirkos likimu.“
Altos inf.

JAM PAGAILO SENO 
GENEROLO •

Labai senas Keleivio skai
tytojas Juozas Lubicka-* iš 
Baltimorės atsiuntė $20 če
kį su šitokiu laišku:

Į Gerbiamieji,
Maikio tėvas neseniai 

skundėsi, kad tabakas labai 
pabrango, o jo bičiuliai 'jam 
mažai doleriuku teatsiunčia. 
Jis pradėjęs pats tabalką au
ginti, tabakas gerai augęs, 

pavirtęs i morihua- 
tėvas pakliuvęs į ne

atėjęs policininkas 
išrovęs ir įmetęs

mūsų politikoje nennpažm- Algi žmogių ne pikta?
, ti priverstino Baltijos vals- Argi negali jį iš piktumo su- 
• tvbip inkorporavimo į So-’traukti?
»vielų Sąjungą ir mūsų para- Man pagailo tėvo. kurį

WBUR stotis transliuoja tik klasikinę bei gero džia- 
stovią anglų kalba apie Lietuvos ki^tūrinius bei politinius zo muziką kartu su rimtomis žodinėmis programomis, 
lūkesčius bylojančią radijo valandėlę. Išgavo WBUR sto- Jos klausosi didelis tinklas inteligentiškesnės, labiau iš-

: tie3 sutikimą tokiai valandėlei leisti ir tuoj pat susirišo piususios ir reiklesnės publikos. Todėl mūsų pastangos 
i eigas letuvyiei n šiam kraštui. Toks koleMyvoa^ seniau gu R(nnu §ježu jr jo kolegomis, kurie jau nuo seno reiškėsi inilietinti 1i<,tuvž.:knd<M kultūros vortvilra amprikipčiuįpilietinti lietuviškosios kultūros vertybes amerikiečių 

sąmonėje čia ypatingai prasmingos. Mūsų įtaigojami, irsusikūl č B^one. Trn Garap į vr bei garsinio elemento įforminimu įvairiau šiuose
?T^1*evnUS1 Bo?A(>no ’ li( tuvių renginiuose, šisai ’jėgų sujungimas ir pagimdė da-. kitų programų vedėjai naudojasi mū-ų pasiūlytomis ge-

į pei jj kas savaite anglų kalba lietuviškąją1W11>. 2linj Lietuvių raditelefilmininkų kolektyvą. | romis lietuvių kompozitorių ar atlikėjų plokštelėmis. Štai
— lietuvių kultūros, istorijos ar politikos apmąstytą žodį. 

Kokie to padariniai, tegul čia pailiustruoja žemiau
spausdinamas tekstas.

pats paskiausias pavyzdys — gegužės mėn. 19 d. “Sunday 
Opera“ transliuos K. V. Banaičio “Jūratės ir Kastyčio“ 

Nuo 1972 m. rudens vedame savaitinę pusės valan- veikalą.
d. , radijo programą vaidu -Garso Bangos“, per WBUR- j <leitle,
F; I stotį. Transliuodami visas programas vietine kajba, •
ta.kūme pagrindinai Į dvi klausytojų grupes: 1) į lietuvis-1 Ir toliau vesime “Garso Bangų“ valandėlę. Kadangi 
kai nebekalbančiu?, lietuvius, praradusius ryšį su aktyvią- {visos programos užrašomos magnetofono juostelėje, jo
ja lietuvių visuomene ar jo niekad neturėjusius, ir 2) į mis gali pasinaudoti ir kitos lietuvių kolonijos. Dedame 

l ai įerikietiškąją auditoriją aplamai. Siekiame sužadinti į pastangų savo programas paskleisi ir kitur, 
sužinojusi apie Lietuvą ii* lietuvius nuopelnu vienos Jūsų ir už savosios visuomenės ribų bent šiek tiek intereso Lie- i metu taip pat sudarome planus lietuviškos tema-
kolonijos radijo programos. “Garso Bangų“, tad gal jau)B os liūdnu likimu ir jos kultūros vaisiais. {tikos filmų susukimui. Eventualiai norėtume pagaminti
būtų laikas prabilti į Jus apie tą bendrą ryšį taip manėsi Kadangi VVBUR stoti3 grynai nekomercinė, išsilai- kelis pusvalandžio draminius-siuždtinius filmus, kurie 
amerikietės ir Jūsų lietuvių. Įk;nti iš viešųjų fondų ir savo *klauaytcųų-r®mčjų įnašų, tiktų amerikiečių televizijos tlrtklui. Tokiam projektui

Būnant nekomercinės radijo stoties programų direk-! ir. asų kolektyvui už teikiamąjį “oro laiką“ nereikia atsi- įvykdyti reikia milžiniškų lesų. Bet ir šioje srityje sėkmin- 
tore, dažnai tenka susitikti su įvairiomis grupėmie, kurios į b jinti. šitai mums leidžia daugiau savo energijos sukon- Į £a* žengėme pirmąjį žingsnį. Lietuvių Fondas mūsų ko- 
kreipiasi į mane vienokiu ar kitokiu reikalu. Dauguma jų, et ntruoti į pačią programos kokybę. ‘ lektyvui jau yra paskyrę* tūkstant) dolerių su sąlyga, kad
turi šiokį ar tokį supratimą apie kokios nore radijo prog-| Mūsų pastangos neliko be atgarsio. Už “Garso Ban-' tolimesnę paramą susirastume » kitų šakinių. Jei mums 
ramos vedimą, bet dažniausiai nesugeba paruošti net pir- gų“ programą “The Lithuanian Fofcęong in Perepective“ ! tai pasisektų, būtume pajėgūs įvykdyti užmojį, kokio JAV 
mojo pasiūlymo, nekalbant apie paruošimą nuolatinės ir WBUR stotis laimėjo antros vietos Major Armstrong žy- j lietuvių istorijoje iki šiol dar nėra buvę.
nuolatiniai geros savaitinės programos, čia ir yra tai, kuo menį šviečiamųjų transliacijų srityje. Major Armstrong i ... * * * .
Rima Bričkuvienė. Mykolas Dranga, Perkūną* Krukonis, atžymėjimai teikiami visos Amerikos apimtimi už pačias! šitaip apie save informuoja minėtas kolektyvas, ku- ’ 
Romas Šležas ir Birutė Vaičjuigytė skiriasi. RadįTel^fii- originaliausias ir geriausiai paruoštas programas. Savo r’° pastangos yra ne tik nuoširdžiai sveikintinos, bet ir 
mininkų (“Garso Bangų“) kolektyvas yra viena iš nuosta- prestižu radijo sluoksniuose jie maždaug atitinka filmų verto? mūsų viouorneaša bei oiganiaacijų rimtos ir skubios 
biausių jaunuolių grupių, su kuria aš bet kada siu bepdra- pasaulio “oskarus“. I paramos. , ____

BOSTONO UNIVERSITETO WBUR RADI JO STOTIES 
PROGRAMOS DIREKTORES BONNIE CRONIN 

LAIŠKAS BOSTONO LIETUVIAMS

Per paskutiniuosius pusantrų metų aš esu daug ką

Kokia kolektyvo veikla ir kokie jos tikslai? MosKvrrcH 
JUiaa ....

4<W 1E
$3.210.00

MOEKVITCH 420 IE 
STATION WAGON
Kaina ........... $3.043.00
MOSKVITCH f 427 IE 

STATION WAGON 
Kaina ........... $3,>10.00

Kaina $2,200.00

rAPOROtRTS ZAZ 908 
E nanias

Vi»o* kainos JAV dol.

Pranykit nitka apeeialaos 
biuletenio su automebilią 
nuotraukomis.

BUTAI

DftVOT DRAB12IAI

LauVytąjains iš SSSR 
Man turime lito biznio 24 
metu ontyrhną ir tūks
tančiu* patenkintą užsa
kytojų.
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BOSTONO ŽINIOS

Sveikiname ilgametį, seniausio amžiaus Keleivio skaity*
Ule

I VALENTINĄ CEPl LIONJ.

gegules 21 d. įžengiantį įilOO-sius metus, ir linkime jam dar 
Ilgai būti keleivinių šeimoje.

i Keleivio redakcija ir administracija

Aukojo Balfui

Benedikto Povilavičiaus 
dainų ir arijų pkkltelė

mai, toji plokštelė yra ver
tingas u* tiktai nebloga 
mūsų dainininko laimėjimų 
dokumentas.

Savo plokštelėj Ben. Po
vilavičius dainuoja net ke
turias liet. liaudies dainas— 
tris K. V. Banaičio ir vien? 
St. Šimkaus. Visos jos skam 
ba kaip liūdni ir lyriški mū 
sų liaudies dainavimai. Sub 
tilesnio atlikimo požiūrii 
gal būtų galima išskirti V 
K. Banaičio harmonizuoti 
dainą Gieda gaideliai ir St 
Šimkaus Dar nepaketinau 
Al. Kačanausko Žalčių ka 

i ralius — mėginimas sukurt
. J operinę ariją liet. kalba. Je

vaizdingiau ta-; neKlystu. jį yra parayta ši* 
Pu. ua\ ktu>, r amžiaus pradžioj. Ben. Po

• L’1: ,H .!* ' vilavičiaus interpretuoja- 
u uusys?.; mast, tas arioso atskamba i 

,<ęs i Amer.są kaip romantinė melo 
tę- B -tone. gaji dija. Nors žymiai brandesnė 
s pradėjo rodytis jr saVaHningesnė. panaši v 

me" ra ir A. Dvoržako ištrauk?
aulio rimfoni 

namo. Tą mu- 
,-t tų ir gir- zįkos fabula Ben. Povilavi- 
~;i 1)0)a" čnis dainuoja jautriai ir Iv- 

tlk riškai.

Langų stiklams $6 miliona'

Pov ilavičius

Truputi 
Iriai. t. Ben. 

<a-p dainiui 
augo mūsų t. 
1956 m. a*, v 
ir i-i.<U!e-- !•

Brocktono choras 
Pavakario koncerte

A »'7‘:v.

• link Ji buvusiu daiktų arba ap- 
i lir.kybių ėmė. Viename atsitiki*
1 nie Jis iiuruūv i lnonto Slėnį, e- 
įsanii netoli Jeruzalės miesto, 
J nes tem.i būdavo reguliariai nai
kinamos išmatos ir kitos sąšla- 

. vos. n šitą slėni Jėzus raudojo 
: at vaizdavimui galutinio ”amži- 

kuris ateis ant vi- 
tada. kai

'Naujoji .k ruzaie“ — Dievo

• no. žuvinio 
1 su nusidėjėliųKompozitoriaus Juliaus}mų žodžių inteipreiariia.   ........... _ _

Gaidelio vadovaujama?,! Jauna is pianistas Sau’ins Karalystė— pasidarys tikre-
Brocktono lietuvių šv. Kaži-’Cįbas tiau,kė dėmėsi ureitu ny,H‘’.. , „ . ..

. • i i,r;.:ku kalboie si?, t s lnomo 
ot llianuillU .slėnis buvo vadinamas ”(lehen- 

na“, ir musų įtupiąs tų ltiblijų 
malu- Ve,'K ii'i išv«itė tą žodį "praga-

miero parapijos choras, pa- * lengvu
ikvietęs talkon solistę Dai-; bambėsiu. ‘ 
ą Mcngirdaitę-Richardsonj Koncertas paliko 

ir solistą Stasį Liepą, davė naus įspūdžio 
Bostone ”1 a.asario koncer-j _ 
tą“ Koncertas iv>.;o gegu-j 
žės 4 d. vakare So. Bostono;
Lietuvių Piliečių d-jos tre-j 
čiojo aukšto salėje. Koncer-J

ras“ daugelyje Naujojo Testa- 
i meido vietų, šitame slėny nuo 
! la! degdavo ugnis, ir buvo pride- 
;(‘.nia sieros sanitarijos ir uaiki- 
1 nimo tikslais; taigi čia buvo la
jai tinkama iliustracija visiško
i-t • ikitiimo. k< kio su.dlauks tie,

Sundav HcraM kuri‘‘ galutiniame ištyrime pa- 
muuI-.s nevirti amžinojo gvve-S.-lll

Pranas Slcirmuntiškis

RŪTOS LEE NELAIMĖS

Bos* onoto programą sudarė: Juliausl . , ‘ .. . F'?."" “"*1
Gaidelio "Malda už tėvyne“.'n!vu 1 ‘1 “w* a< - 1,1■ - Diego mieste vagvs pavogt Naudodamasis S.»1 išmatų vie-

aktorės Rūtos Kilmo.lYte*- “,s <»<b-nnos iliustracija. Jėzus‘Tėviškės laukui“, liaudie:
daina "Žalia žolelė“. Kon
rado Kaveeko "Susitikt ta
ve norėčiau“ (solo J. Grin-’

n* l:i‘,',lii»«» šito simbolio g.dingu- 
’ ’• ’ i.;ą, pi imdamas prie jo dar inin-I ee brangenybes, 

vertės ir kad ji 
riešo satisgvsles.

pertempi* lis apie kn minus, kurie v įsuo
ju.*'! veisiasi negyvuose kunuo- 
. se jf kitokio e išmatose, šitie 
“kiminai“ sunaikindavo viso- 

. \ius išma“s, kurios, slėnio <lug- 
;1 •• 1 i.d. mos. nepasiekė ugnies. 
,'l>*! iu bud i naikinimo sinilmlis 
ipmiiodo daug galingesnis, 
i

Po $20: Br. Kriščiukaitie-, Hancock bendrovė nupir- 
nė ir J. Sonda. ko už $6 milionus stiklo sa

$15 — St. Griežė-Jurge’e-j Vo dangoraižio byranriem. 
vičius. ’ langams pet tvarkyti. Mano

Po $10: A. Bardauskas.'ma< kad šie naujieji ir so- 
T. Bcgušienė, V. Bakšys, K.; resni itjklai atlaikys vėj*
Grigaliūnienė. M. Gineitie-J spaudimą ir nebeiškris. kai} 
nė. O. Ivaškienė, J. Jurėnas, t tie, kurie anksčiau buvo su 
K. Keturakis. St. Kiliulis, L. I dėti į šį naują pastatą.
Lendraitis, A. ir G. Lc . it xai. j Dėl tų byrančių langu 
E. Manomaitis,!. Matutis,': ekiu dangtaižio užbaig ‘
P. Navazel-kis, Br. Paliulis, j mas užsitęsė ilgiau nei me 
P. Plikšnys, J. Rente’is. I.įtus }aiko ir bendrovė turėk . ..
Sirutavičienė, T. Stankūnai- apie $10 milionų nuostoliu, iknelt ?,: l
tė, J. Starinrkas. K. Simė-’wa!Wan,a patalpų m«w| kiutmimii i,
nas, St. Šmitienė ir P. Ver-:motj įr pa.į jl>mis naudotis ,|ninlV ' Ju' iš Nauioio pa?
bickas. i Į nas ir dailiai nuaugęs vyras jO!8 Grįžtant n

Šen Brooke atidengė

tavo pajamas

Po $5: A.V., K. Bačian 
•kas, M. Balvknnienė S* ' 
Origanavičius. E. Juciūtė ir 
P. Markelionienė. i

M.K.P. — $3. •

anuomet 'ut * 
dimai istve .
sa. Taėiau 

u

v.-?

tai 11 111 o
šiek tiek' ap <>:< a.

Šen. Eduard Brooke vie 
ai paskelbė, kad jis, l»e se

Visiems artojams nuo-į natoriau-' algos, per me us (jai 
Ardžiausia padėka. 'dar uždirbąs apie $.30.600. kaj__ (kubas ir laikas.

Vargas ir skurdas ne oa? kad akcW ‘ Tur būt. n V
liaujamai lydi mūsų bro’ius ll. nekl kuns tom. kad r.uo
pavergtame krašte. Sibiro $314.000. Povilaviciai:<
tremtyje ir kitur. Tad labai . Y1?1. lstakvn}W leidėjai po<tone ja :
laukiame ir kitų gerašidžiu 11 aukstI. administracijos plae:tį beveik 
tautiečiu pagalbos ju varga- l,a,e,”u^ai non savo pa ja- metu. Ku <’.ti? 
nai būklei palengvinti. Pa>iaPM b*<luou.

Aukas mielai orimame iš- mmaaguauuuuonoijoBoouuuou 
tisui metus bet kokia proga. ANT pjRMOJO MILION9 

Bako valdyba

i

tru-

kus), Juliaus Gaidelio har-1 
monizuota liaudies daina:
"Grybai“ (solo Vyt. Eiki-i 
nas). Česlovo S.isnau ko! DIEVO K.V? M.YSTfcS ŽINIO 
"Karvelėli“ (solo P. Radze
vičius) ir pirmos dalies pa-

‘V •» V+VV nVffs»V»T ■» ♦ ♦'

baigai — Juliaus Gaidelio 
"Partizanų maišas“. Po to 
sekė solistės Daivos Mongir-į 
daitė-J Giacomo Puecini ari-' 

"Madame But-

DIEVAS IR PROTAS

Tęsinys Nr. 10
Elgetos Abraomo prieglobsty
Vieną kurtą Kristus pasuk* 

labai dramai išką pdygininią a-

babinė me- Apgailėtina, kad L. Ik
'<.biilin:in iii’;-'e-s Nilakantos arfia iš o° I t .

,nv„ n i',;.. ,ia*v.;t^>nė skendi plokšte'^ ! Ij' ‘"Ui*
j »mi-so tchimoi: ta ariia Ber

pajų-' Povilaviėius is tikro dainuo
"•iv iv‘Ben i Ja perai ir *ili»»ai. ’’ a^”
Ki-irodymu,m°j girdimu arijų savo že- 

imzdo i!mP tonų ryškumu atžvmėti- 
na W. A. Mozaito arij?

Z į Dievų dievai, o išovvenimi ni

puti apoailn ta
džiaga. kui’os 

j

lar

1’
nu

uoni('r’;a

Kaip paika manyti, kaip įlau- 
• 'i- praeityje <larė. kad tikri 
i'it'inai amžinai kandžios 

minkytąsias ir jautrinsiu “ne 
r.’ii t im/u sielų“ vietas Cehemio- 
i«>: Jokia t«*oriia reikalauja, kini 
butų ne tik nemirtingu sielų.

JH 1S fipolAl.Kf.ltne I5llt* pj|» vivtut turtinai žinomu ir 11- it* hcniirlinj/n kirniinu —
tei'fly“, <»ius<*|»]»<» Verdi Os- getą. vardu l.«»-.i»rius. Abu pa*i- kbtninų sii asliesto kui,.>. . ku-
karu’ariia iš “Kaukiu mirė. ir pankui buvo sakoma, tlms nekenktų pramanytasiska (.an.ia Kaukių ka | Iurili;,.tsis |ųitt,ko ( ..k. „ k;<r»„.„,is kur;-

.JiallUS ir blMll kita Osk<uo.t įas.. tu k e!,?eta nuėjo į ’> ’i »<li iuiame pragare!
, ariia iŠ tos pat Operos. “Abraomo pri«‘glol s!į“. Biblija iŠ tikrųjų mums sa-

'•o. kati vra pragaras. b«*» Bibli 
!<>■• pra;“.ras yra tik mirties sto
vi-. N, i hebrajų, nei graiku žo- 

lietaviškoje Bihlijo- 
"pragaras“. neturi 

' į*»kiu milu iii apie kankinimą.
....... ........................................ urba apie nesu<l<*ginaniu< vel-

VėS it* taip pat ^l<>za,"t(,j amžius. |J-*t prilyginimas visam’ ;':s • visa tai pa-
Don Giovanni šampano ari-! nieko neįtiko anie turtingi io bu-: ‘ n'!" ! •u’iciim teologijos, o
ją iš Operos “Don Giovan-'Gmą nusidėjėliu, nė apie elge-J’p •' uventop. Rašto. Senajame 
J tos buvimą teisingu. Nesakoma • |,v .Uiui.t*

I’o pertraukos proenimą l’raguio ugnii s palaikytojui 
pritaikvdavo šilam prilyginiui ii 
šiurkštų žmlinės prasmės aiški

Čia trirdėiome Webeang A-;„įn,a. jį,. ,.;,sakoj'o. esą tuo na- 
madeus Mozarto Figaro ari- kinama. kad visi teisieji po mir- ;i

Figaro \c4ll-’i dangų, visi gi im-ją is operos

Iksui buvo išprašyta

sidėjeliai busią kankinami p<-r

•■odis ”šeo|“ ir Nau-
"h:**lcs“ yra varto- 

vokingoms 
paste

lei 
a k’.i 
sku-

u -i'im-io-zib neeni. Toi arijoj bosai tui
darini- I opi- tinirai' "avo’in« taaka — perai na- 

-rrJvmu fMi i vieta žema gaida, ku 
buvo Lietuvių Fondo narių j,k.r. »•. nef’k'b*ai statoma, bem?
metdi1vUavŽiai4,rnar^r?u ta- kai -k ičiu<fant,Urduliuoti. Mū

. . me dalyvavo 142 nai.ai su dainininkas navoiu per
Tautines 3,275 balsais. i . i - , ; zen^rė gflkmin**ai. Be’ °. pra

S-gos namuose komp. Jau- .. ? n<*’ ,< • V’Si 01 'žiai ir žai«mincai ®t1<amb-- -.................. - - - Is valdybos pranešimų pa- vo galima išbirs i. kad jo ^»i ir zaismim ai freamn.
aiškėjo, kad šių metų pra- daina.imas kti- ėia, kanti-i 1° damuomina G. Kq’»n 

giedresnė ir ’9 rphmnia 18 CP- Sevihjo-

IPARENGIMŲ

KALENDORIUJ

Gegužės 19 d.
<os namuose k 

liaus Gaidelio mokiniu kon
certas.

SLENKSČIO

Gegužės 4 d. Chicagoje

kad elgeta nuėjo į dangų, kai: p’“'1

muzika ir i :<>k
torui
ruošė

džio’je fondas turėjo $895, ]ena darosi
Lapkričio 24 d. So. Bosto- 771, o šiuo metu jau yra spalv:n,r
T • A •_ • »• t • III _ _ — . • •

,i- fra- O’-Pejas.. . __ esrtė. muzikini
no Lietuvių Piliečių d-jos III $972.000. Vadinasi, iki mi- žavimas pyvybinyi- nis ir Ben. Povilaviciaus daina
aukšto salėje ramovėnų Lie- Hono betrūksta $28,000. ■ stilingesnis. vimo būdingas bronza*.
tuvo kariuomenės a kinimo _ j-* • » .. • t”o tarnu — lvrizmas ėta*56 m. sukakties minėjimas, i, iUm? >}a ?U(le« ’P'ni, , 'T"1'-“ a' ėiav™ kaltas io li™X«ka-

3,o00 nanų. Is jų yra 7o0 landų, darbo t. - rai daug į- aauas to ne uv «a
mniiittTuniiHumt mirusių, kurių dalis buvo i-. dėta. tad šiandien jau via ^1M*as. o <ml ta io lynznv

___  . rašyti į fondą po jų mirties} ir dė’ ko pa kibau-:i. Kai qr !??n’k,na m2i °
VlenttM |M»inl.k» >»ko ra- jų atminimui pagerfcti. Mi- Ber. PovilimC-itK š. m. Va- j’1'?!?“!!!!• ?!."!?_ “"r

„io vielo. pri. luėlės. kad pa- jnaįai su(,aro 2r
tftp pr.ki.ti jaukioj, aplinkoje kapjtalo 
liknatas dienas.

Pasiolymos siųsti Keleiviui,’ 
pnžyaint ant voko ^Pensinio* 
tari“.

(22)

IEŠKO AVSEVIčIV

, . , . j nes iš tikrųjų žv-.liii im .iii t;m •kupo. Ali.ano butanai 'sO! mirties apte 7<» V..M. bn\<»' 
'odžiam-i ‘"A!'<is eikirdmasi|abai dairc "kankinami“. Kilosi
’U tėvyne“, su abiem seli«- 
♦ai-. Fortepijonu lydėjo iau- 
nas pianbtas Saulius Cibas.

J.airi ir idomi programa' 
sutraukė pilnutėle sab* klau-l 
svtojų, kuriu reakcija buvo. 
’tin nuošėdi i’- šilta. Choras! 
•įdaręs žvmią pažangą:' 
pagerėjo intonacija ir susi-Į 
dainavimu-. Pagrindiniu į 

bruožu būtu galima laikyti 
choro skambumą — narsu-. 
mą, kuris dominavo beveik j 

vi-uose veikaluose. Tt'vystv-'. 
mas švelnesniu bei tvlesn;n 
kambesio varsų būtų pagei-' 

daujamas tolimesnis nažan-i

lo prilyginimo smulkmenos t.iioj 
pat tinka žydu ir pagoniu paty-j 
rinnms jo Jėzaus dienu. į

Savo prilyginimus Jėzus iš ap-

JOHN’S HARDWARE

388 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

TeL: 268-3835 (biznio)

288-7176 (namų)

mw pri- 
Kreiplo-; sinsim veltui <|*.uidos 

tė-* <i:;n adresu*
I.iltūrinėm Bilile Studentu 

2?2 K. ’rd Street. 
Spring Vallg. III. G13G2.

(Skelbimas)

DOVANA JAUNIMUI

Parkas anapus gatvės,—

premijuota upysaka jauni
mui, parašė Danutė Brazytė- 

I Bindokienė, 156 psl., kaina 
— $3.60.

BALTIC REALTY A 
INSURANCE AGENCY=ario lt; <1. nrnėiime padai- tM*.'7..l’avo,7"s ?.’mo

Vai k’au-v- : nr OTU>t’' K’b»« SAbstO zin^ 
ni® k’iHe uėdavinvs — n«navo savo dali.

r.tp^an "emn
Ben. Povilavid’aiis nlok5 

atkorrmpniptnrius -
komp. .Ter. Karikas. .B
«“»vo nareiea atliko su i<™

'tos e*apas. Kompozitorius j
Gaidelis diriguoja chorui •**••*•**♦*♦’**^*-**«**********»
■santūriai, aiškiai, sakvtum, j

RADUO PROGRAMA

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 East Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127

I
Į Paskutinis didelis paliki
mas — J. Krukonio. Iš jo 

! fondui teks apie $183,000.
leftomi Pijus (Peter) ir Ka-: Dr. J. Valaitis naujajai

zinieras (Charles) Ausevičiai J valdybai patiekė 10 pagei- 
(Ausevich). kurie apie 1910 m.:davimų. Iš jų paskutinysis 
gyveno So. Bostone. ! yra toks:

k^Ti ^kad ™JAV ,ietuviai

k* Bm, prašomi praneMi Kolei- Į nežiQrint ,3,.,, politinių ir

(ideologinių skirtumų, pasi- 
' darytų L. Fondo nariais, kad 
' sekančio LF dešimtmečir 
[bėgyje LF išaugtu ne j mi- 
■lioninį, bet į multimilionim 
' fondą ir visi lietuvių vaika’

vio administracijai.

kukliai, dažnai rodydamas i 
naikini balsu įstojimus, ret-; .
karčiais užsidegdamas, kam Į SeoiBUlia Lietuvių Kaoijt 
^avo hannonizuotoj dainoje j Programa Naujoj Anglijoj!
”Gn’bai“ kontrapunktiniuo-i’f WLYN, 1260 ki ;
se dialoguose. I ,stoties

Solistė Daiva Mongirda’-i vsikia sekmadie jdami musu agentūroje, gausite
‘ė-Richardson padainavo jai niaiį nuo 1 1 ’30 val di* '"formacijas bei patarimą,
nrastu tobulu muzikalumu * F?*wx,an?a: VėMa^ Sir

makmemo draudžiame stu- 
r koment&nd. muzika, dai | dentii ar studenžią automobi

lius.

Tel. 268-6030 
Draudžia namus ir automobL 

liūs nuo v'sokiy nelaimių. 
įT|į 1 Naujas auto draudimų įstaty- 
* i mas yra komplikuotas. Draus-

dyti. Kelis kartus iškviesta* 
į sceną, lis tik rankom skės-. . 
telCio ir ištarė: "Atleiskit i ** 
daugiau natų nepasiėmiau.“,

Atseit, dabar jau turim ... ,
reikalą su rimta ir "i^auklė-' 1Tnu ir muzikavuno ku.tu 
ta“ dainavimo pajėga! Ben.ira'
Povilavičius. be abejonės.; 
pats gerai suoranta. kad lai-i 
kas ir jam nėra brolis. Tad{
praėjusių metų pabaigoj jis, KaKfornijoe lietuvių lokių 
•šleisdino Painu ir operinių 
ariju plokštele.

K. R-t«« 

LOS ANGELES, CAL

*'ei lengvumu. Solistas Sta- žinių santrauką i
«Vs I.ieųa« džiugino savo
’supeiTaidybine“ dainuoja- į ioa ir Magdutes pasaka.

Biznio reikalais krelpua , ,.TaiP i“'* »•««*»■« "•■>? Pir-
Oaltic noriau gėlių ir dov. Į L'™ ,r ,wUn,*'r'-
<ų krautuvę, 502 E. Broan i T(M|a roritumae „r.
way, So. Bostone. įelefo- duoti ar pirkti nekilnojamą ji 

turtą, rrašome paMkanmbinti 

telefonu 26841030

Ka tik tfaveme
ir dainų Iventė

Jaunimo ansamblio 25 m
Kita;p ta

riant. giliau imvnė savo pė-
das į tas dienas, p-riosa, miniti birželio
nats evvena ir dar vis tebe-* “ , <__ jijx:„|2

kalbėtų lietuviškai, lankytu siųlaka i meniske nio dai-įl3.^ Vv,,, b
______  lietuviškas mokyklas ir skai- navimo Ivri. lifonujos tautiniu šokiu t

HettnriAka? knygas, laik- Ben. Povikavičiaus Dainų! ?ai.’^e^5?5?re H° 
nua 8:00 iki 8:30 vaL | raščius, sukurtų lietuviškas ir ariju plokštelė — i tisa-i Podiume.

o . šeimas ir rūpintųsi lietuvis koncertas: septrnios dainos!Gegužės 1 < d. k pecia-* k os kultūros ir Lietuvos 1 a is- ir penkios cmerinės arijos.!?. . . ... x \i-- ♦ i i
lūs bendras stoties muzikos j vės reikalais“. Nors niekšeliu gamvbos bu.™ . 3ų;. at’| Ina Stadalninkaitė - Peto-,
koncertas- 1 Trtkin irloiln turėki fon l profesiona’umo' požiūriu vy*i.,r. '.ei kienė yra išrinkta Uplando

Gegužės 24 d. — ®°?tono (į^^ekti^63 ° turėtų fon- J;jok^nan^° tebūki"’ vie- nare* L Pet°“
,fctW’al- ' tan*bos pirm. net kienė yra chemikė, veikli

"GARSO BANGŲ** 
PROGRAMA 

Si radijo prograi

Gegužės 31 d. — šių die-' dr. K. Ambrozaitis, vald.v- « kurios Ben. Poyi-

ir Chicagos 
Šventės rengėju pirminin-

njHdazikinė muzika ia Lie- jariėių vos giniim. bet'. apla>ė 5” Ona Razutieni

« . . . . . .. i tas AN 8-0439. Ten gaunaNaujųjų metų istorija, —Į ir
Birutės Pūkelevičiūtės nau
iausias premijuotas loma-: 
nas. 182 psl., kaina $4.50.

Lietuvė miesto taryboje

; Dažau ir Taisau
• Samus U lauke ir vidų ja. 1 
! Lipdau popierius ir utsai.!
* tavą, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik aenau<tią 
madfiavs-

JON AS STARINSKAj*

* i
d
;į

♦* t
1 1
* 11 f*
, »

DRAI DIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūiių 

draudimu*
Kreiptis aenn adresu:

SKONIS KONTRIM 
b98 liroadway

228 Savin Hill Ava 
Oorek«nt«r,< Maaa
TaL CO &-&&M

1 i
, *

t
So. Boston. Mana. 02127 

Tel. AN 8-1781
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ietines žinios
Dt M E S I O ! |

NEPAMIRŠKI ME!

Nepamirškime, kad šį sek
madienį, gegužės 19 dieną, 
2 vai. popiet ii radijo stoties 
WBUR 90.9 FM banga bus 
transliuojama K. V. Banai
čio opera

”J0RAT£ ir KASTYTIS“

Nepraleiskime progos pa
tys pasiklausyti ir praneiki- 
me tai savo pažįstamiems ki
tataučiams.

Si ištisos lietuviškos ope
ros su atitinkamais paaiški
nimais transliacija per ame
rikiečių radiją įvyksta pir
mą kartą. Ir tai yra “Garso j 
Bangų“ kolektyvo pastangų | 
gražus rezultatas.

Praiau sumokėti mokestį

SLA 328 kuopos narius 
prašau sumokėti privalomą! 
mokestį. Jo nesumokėjusie
ji bus suspenduoti.

J. Tumavičienė

Mūsų šachmatininkai 

laimėjo

So. Bostono Lietuvių Pil. 
d-jos šachmatininkai laimė
jo šachmatų vai žylius spor
to žaidynėse New Yorke.

Vyrų grupėje pirmą vietą 
iškovojo Algirdas Leonavi
čius, priešaky A. Sakalo ir 
E. Staknio (abu iš New Yor- 
ko). Jaunių grupėje — To
mas Girnius 5 tš., Leonas! 
Navickas 4 tš., Zigmas Dič-: 
pinigaitis. N. Y., 4 tš. Keturis Į 
taškus taip pat surinko Jo
nas Aleksoms iš Bostono. iii

Leonavičius, Girnius, Na
vickas (parsivežė laimėtas j 
dovanas. •

At/ki’ą Lytų sporto apy-. 
gaidos dovaną už šachmati-į 
ninku prieauglio ugdymą 
gavo Kazys Merkis. Ją įtei-(
kė Nevv Yoi ko LB pirminin-' 
kas A. Vaksclis. bu.;. Rytų 
sporto apygardos vadovas.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury SL

WORCESTER, MASS.

ToL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali 
g* Worc«Mery, Kuri siaučia į 
siuntinius tiesiog iš Wor

Senas parvirsta ir negir-

torio į Lietuvą ir lutas Kusi 
jos valdomas sritis- Čia kai-Į

Jietuv.skai, pataroau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai aueina greitai u 
tvarkingai.

Ci» galima gauti įvairinu 
siu importuotų ir vietine* 
gamybos medžiagų ir bitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėju B. Svikfienė

A/ood Sųuare
Uardware Co.

S***alalw K I. A Litą N A
SZ* AAST dU)Al>*A'* 
OU|»T« jft&'.oN. MASO.

I AN N-414S
e*n;amin M< vr« iMžal 

Sianon-a
Stiklai Laaffiuns

Via-kie reikmių?* umnea 
BriKtner.ve pli'inberiAioe

l'eieronss: AN 8-2806
Dr. Jo*. J. bonovan

A
Dr. J. Pašakarnio

ir minia
IMTOM EI RIMAS 

• Y Alanuos .*
fnti'» 9 ta» rrto iki fi vvl. vak J 

TreCiodieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

Sooth Boston, Mass

Paskutinis subatvakaris

Paskutinis šio sezono Kul
tūrinis subatvakaris bus ge
gužės 18 d. 7:30 vai. vak. 
Tautinės s-gos namuose 
(484 Ketvirta gt.). Jo prog
ramoje dailininkės Alek
sandros Kašubienės pašne
kesys, ir iliustracijos iš jos 
kūrybos.

ti.
Visi kviečiami atsilanky-

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

»,. i policija, ranku pate-' Naoi. «. d. Sa KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG (DOMIŲ IR
J- . . NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Lietuviškų knygų, slaptai, 
iš Prūsų gabenamų į Lietu

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

ko: 1891-93 m. — 31,718 Kofttone 182 L SL, išnuomoja- 
egz., o, pav., 1900-1902 m. . . .
— jau 56,182 egz. Vidutiniš- ra“ 4 kambarių butas I aukšte 
kai kasmet policija tos kont-' »u šildymu ir visais patogumais.

Irabandos sugaudavo apie,
20,000 egz., bet daugiausia

III knygų vistiek prasprukdavo, 26^498, 
policijos nesugriebtų.

Naujas Altos prezidiumas

Amerikos Lietuvių Tary
bos Bostono skyriaus prezi
diumas dabar yra toks:

pirm. Stasys Lūšys, vice
pirm. Aleksandras Čaplikas, Į 
sekr. Andrius Keturakis iri 
ižd. Edmundas Cibas.

Centro valdybai skyrius 
pasiuntė $1,500 surinktų au
kų.

j Padegė Stapulioniu
i
1 automobilį j

i
Chuliganai ar vagys pa

degė Antano ir dr. Genės 
Stapulioniu, gyv. Dorcheste- 
ry, automobilį, stovėjusį 
nrie jų namų. Reikėjo iš
kviesti net ugniagesius.

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Petar thkavytu
CMMoUr enUMM

«9 Ckarek Street 
R. MUtea,

Skambinti vakarais telefonu:

(21)

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NEREIKfiS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU (RENGSITE

□e Ii***
’y 1 r

I
AtlMra . . .
te ir projekterlme Serbu* tt !*«•- . 
<o Ir rbfai*. <yv*n*i»»a narna ir 
Nario pMtAU, **«*1 Jneę ratt*- 
tovtins. šsukH* viieSe* ild S v*. | 
'.anSa *akar«.

Teflonas: 6M-M7B

t********************************
TEL. AN b-2124

Ur.Ameliu E.Rodd
rRUDOKIUTft)

OPTOMITRI8T9
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 

**********************************

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
^eooooooeoeooooooooooeoeeoooGieooooooooeeoaooooeeaooer

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TiKKA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildomo gydytoją rs 

mptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jot reik vairtų — eikit į lietuvišką vstotiną.
Sav. Emanuei L. Roseogard, B. S., Reg. Pharm.

384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Telefonas AN 8-6020

No© t rsL ryte iki 8 vaL v„ Išskynm šveatadteaiue Ir sekas.

M & T OIL CO., Ine. >
641 E Brondwsy So. Boston, Mass. 02127

B
□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis jpiHmas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais Ir sekmadieniab veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
Nl O 3 V AL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
—- VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATAIKOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

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

LIETUVIŠKI PIETOS

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

A t.-ilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.I.P. DRAUGUOS VADOVYBf

Nerasi medžio be Sakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
žmogaus — be ydos. p( oif <TFI P
>*e*****e»ev»i ***>wevv»v<v*v»**»** Biom

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

Paštu

A. J. NAMAKSY
Rcal Estate A Insurance 

321 Country Club Rd. 

Nevton CmIts. Mana. 02150
Tet 332-2645 

«•**•*•*•***••*•*•*••****•**•****
*o*****waavavwwv««*v*< .jjrrrrr* rrrrrrrrrrrrrrrr*rr*rtrrrrrrrrrrrr

Laisvės Varpas
I UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniab 11-12 vaL 

AM 1,430 KC i* WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton, Meski HX4(KL TbL. 39$>7ŽO9 

**********************************************************************

iNAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per*
•kelias valandas įrengia 
mas garo, karšto vandens 
ar šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS I 
ALYVOS TRŪKUMĄ
Dauginy nei 10 metų 

patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., (JUINC’Y 

Boston: 436-1201 S. Shore: 773-4049 
LENGVOS IšSIMOKfiJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

atlas parcels co.
82 Harrison Street,

Worcester, Mase. 01604 

ToL 796-3347
Tiesiai I* Worcesterio 

šiam įvairios siuntinius į Lietu, 
vą ir kitas Rusijos valdomu* 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medšiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami 
aių. Turime vietoje įvairią vis 
tinto gam>bne ir importuotą 
prekią iš kitų kraštą visai lo
momis kainomis. Be to, siunčia
me motetą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, u 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. Atsilanką įsiti
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Pristatymus greitas Ir 
garantuotas 

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galimo užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dionoaris 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 
ToL 268-0066ktneite. Vedėjas A. Schyrinskt
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South Boston Savings Bank į Trans-Atlantic Travel Service
ALFRED W. AUCHIBALD- PREZIDENTAS 

460 West Broadway, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

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

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

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL 
vakare. ŠEŠTADIENIAIS —- nuo 0 vaL ryto iki 12 vai. dienos.

už nemažesnius kaip $1,000 dviejų 
metą įspėjimo indėlius moka 

(Iš tikrąją tos rūšies indėliai duoda 
«J7% pelno)

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

g — —
Globė Parcel Service,Ine.

už visus kitus indėlius moks

Nuo įdėjimo dienon — Kas mėnuo prbk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus.

šio banke direktorią taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale so tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Tortas (Aasets) yru

virš $274,000,000

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

Trans-AtlanticTįradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: — — — — — 9—5 

Ketvirtadieniais 9—4
šeštadieniais uždaryta

393 Weot Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Maso. 02127 
Telefonas: 268-6764 

Visą skyrių vedėja AMoaa Adomoab
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