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/ Simo Kudirkos motina 
jau gavo JAV pasą

Bet ji dar negauna išvykimo ii Sovietų Sąjungos vi- j 

zos. Rūpinamasi ir tuo reikalu jai padėti.

Amerikos Lietuvių Ta
ly bai kongresmanas Robert 
P. Hanrahan pranešė, kad 
gegužės 17 d. Simo Kudirkos 
motina Marija Šulskienė 
lankėsi Amerikos ambasa
doje Maskvoje. Su ja kartu 
lankėsi ir rusų disidentą 
Sergejus Kavalevas, 
bando jai padėti.
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Ir Indija jau turi 

atominę bombą

Amerikos ambasada M. 
šulskienei i.’davė Amerikos 
pasą ir pripažino ją Ameri
kos piliete.

Iki šiol 5 valstybės turėjo 
pasigaminusios daugiau ar 

kuris !ma^au atominių bombų:
JAV, Sovietų S-ga, Britani
ja, Prancūzija ir Kinija. Ge
gužės 18 d. pirmą atominę 
bombą išmėgino ir Indija.

Plaukl, mano laiveli, apėvisstas mėnulio, skambi k. mano dainele, tarp ūkiančių bangų.

Giscard d’Estaing išrinktas
PrancOzijos prezidentu
Laimėjo nedidėta balsų persvara, nurungęs net ir ko- 

t munistų remiamą Francois Mitterand. Jis žada Prancūzi
jai daug reformų. JAV tikisi geresnių santykių.

Praeitą sekmadienį IVan- 
cūzijoje baigėsi antrasis 
prezidento rinkimų iatas. 
Prezidentu išrinktas buvęs 
Pompidou kabineto finansų 
ministras Valery Giscard

Rinkimuose nedalyvavo 
tik 12. T r balsuotojų, o tai 
pats mažiausias skaičius nuo 
1948 metųj* Tai rodo, koks 
didelis dėmesys buvo skiria
mas naujo prezidento išrin-

i

d’Estaing, nugalėjęs kairių- kimui ir kokia inten-yvi bu
* jų ir komunistų remiamą vo rinkiminė agitacija. 

kandidaCą Francois Mkte-j
j and. Prieš pat rinkimų galą! Faktas, kad jau pirmame
G. d’Estaing buvo surinkęs rinkimų rate iškrito golistų
50.71*;, arba 13.164,886 vi- kandidatas Chaiban-Delmas, 
sų bakų, o jo konkurentas F.

Kudiilkos motina, aišku 
nori atvykti i JAV. bet da» 
negauna sovietų išvažiavi
mo vizos. Tuo reikalu kone 
resmanas Hanrahan žad? 
kreiptis i Sovietų Sąjungos 
delegaciją, kuri turėtų kita
savaitę lankytis Washingto- 
ne. Ta delegacija atvažiuoja 
tarffl prekybos reikalais. 
Kongresmanas Hanrahan 
nori ją paveikti, kad sovie
tai M. Sulekienei greičiau 
duotų išvažiavimo vizą.

Bomba išsprogdinta apie
330 pėdų gylyje, jos stipru- Kissinger piršliauja tuvo 6 teroristai,
mas 10-15 kilotonų, tai kiek į 9 ;
siipnesnėą negu 1945 m. bu- Į ; ūviams dundant »audo Patriciją
vo amenkiecių numesta |į , ... . , .

JAV uusienio reikalų st\. į Praeitą savaitę Los An-! Gegužės 15 d. Vakarų Vo- lt talija pOSlSūke 
dr. H. Kissingeris jau ilgiau; gėlės policija pagaliau užuo- kietija prezidentu išsirinko j
nei savaitė važinėja tarp Izįdė vadinamosios Symbione-
raelio ir Sirijos, tarsi laiška-į se armijos, tariamai pagro- ........ —-----------_ . .....

" „.iv. imtoms. ton. tJhusios H- Heareto dukterį partijos n.rį Sche.Uį. I, Hal'jOJ pnes kelerius me- 
. . . ... ne8y® gabendamas tarne šių p . - .. Noma an-i , tus buvo priimtas įstatymas.

mtn» bombą paeigaminti, prieėįninki) vieuM_ kitom ^Gegužė. 16d: partamen-1 kuris. nore ir sunkini, b<

Nagasaki miestą.

Švedija. Kanada, Austra
lija, Pietų Afrika ir Brazili
ja yra taip ipat pajėgios ato-

bet dėt įvairių pHežaičių jos 
kol kas dar delsia.

Tą žinią paskelbė ir kai 
kurie amerikiečių laikraš
čiai. primindami, kad M. 
šulskienė yra iš sovietu lai
vo pabėgusio i JAV laiva 
ir sovietams išduoto lietuvio 
jūrininko Simo Kudirkos 
motina, 67 m. amžiaus, gi
musi Brooklyne ir 6 m. am
žiaus išvykusi į Lietuvą.

Iki šiol sovietų saugumo 
organai S. Kudirkos moti
nai trukdė JAV ambasadą 
pasiekti, bet ambasados at
stovas rengėsi pats vykti jai 
dokumentu įteikti, tad, ma- 
titi. dėl to komunistai apsi
sprendė nusileisti.

Kaip jau esame rasę, Si
mas Kudirka dabar turi pa
grindo prašyti JAV piliety
bės ir ją gauti, bet tai jau 
sudėtingesnė problema, nes. 
net ir pilietybę gavęs, valgu 
galės Sovietų Sąjungą ap
leisti. Jam iš nelaisvės išsi
vaduoti tegalėtų padėti tik 
JAV vyriausybės ar

’Kennedy sumokėjo 

1)217,844 mokesčių
Ir senatorius Edwardas 

Kennedis viešai paskelbė 
savo 1973 m. pajamas ir su- buvo sužeista, o 
mokėtų mokesčių sumas.

vienas kitam
taikos pasiūlymus. Tuo pa- ♦ tŠaudymas. Teronstai atsi-

wWa f7ra<4in v <5iri'n automatiniais gink-“ vyksta Izraelio ,r Strigs ,a|a5rnetUuikogvaidfi^Pa.

sunkiųjų pabūklų duelis, įsi- galiau nuo mėtomų ašarinių 
jungiant net aviacijai. Be to. dujų ar kitų priežasčių na
šių politinių pin’lybų metu mai užsidegė., ir šeši ten bu- 
aralbų partizanai užgrobė vę teroristai žuvo. 
žydų mokyklą ir tame įvyky
žuvo apie 30 vaikų ir daug

Naujas prezidentas 

ir kancleris

Mitterand — 49.28 G 
12.791,806 balsų.

arba

tu įssirmsof „ . .
reikalų mi-» iz skyrybas

Ištraukus apdegusius la-
izraelitai «»»»> paaiškėjo, kad jų tar- 

a ta pe esama Ir kelių moterų.
apkepindami skaudžiai su- abpaflnta c'amllIa £ 

1U_ . ... , bombardavo Libano gyven- 29 m. liuteronų pašto-
« • a « a tu- vietes. ^aug žinoma homo-

rejęs: senatoriaus alga $42,| . . v . v. seksuali tė Nancv Perrv500, dividendų $21,567. ki- . Kai jau atrodė, kad Kis- »»soan-t«. «ancy rerry,. 
tų pajamų $897,377, iš viso sin8en0 misija baigsis me- baigusi aukštesnių mokyk- 

i • • paskutinėmis valando-lą, ”topl«h*‘ patarnautoja, 
$461.444. Is pajamų atskai- mjs jr Sirija, ir Izraelis pa- Pą‘rieia So’tysik, vaistinin-
tyta (deduetion) $94,744. 
todėl mokesčiai mokėti nuo 
$353,189.

Federalinio pajamų mo
kesčio sumokėta $217.844. 
valstijos — $26,348.

Komunistai artėja 

prie Saigono
Pietų Vietname komunis

tų grėemė nuolat didėja P. 
Vietnamo partizanų ir Šiau

daiė kai kurių nuolaidų ir 
buvo priartėta prie paliau
bų susitarimo.

Jeigu bus susitarta, tai 
paliaubų sutartis bus pasira
šyta gal dar šią savaitę 2e-

jnevoje. Deja, ji gal sustab
dys tik karo veiksmus, bet 
visiškai žydų-arabų proble
mos dar neišspręs.

Bet kokiam paliaubų susi* 
tarirtfai yra labai priešingi 
arabai Palestinos* ^pabėgė

to duktė, studijavusi Kali
fornijos universitete, gru
pės "feldmaršalas“ Donald 
deFreeze, dažnas kalinys, 
Wi)liam Volfe, panašaus bū
do asmuo, Angelą Atwood.

Pradžioje buvo manyta, 
kad žuvusiųjų tarpe yra ir 
Hearsto duktė Patricija, bet 
paaiškėjo, kad ji pabėgo su i 
kitu teroristu Bill Harris. ^nepadoru

las kancleriu išrinko buvusį numato galimybę nesugyve- 
finansų ministrą Helmutą j nančiai porai persiskirti. 
Schmidtą. socialdemokratą. , _ . . A a ...
Jo kabinete užsienio reikalų ?ne.8. taiT sU^1 ° katamų 
ministru ir vicekancleriu bus bažnyčia. Jos paveiktas par- 
Genscheris. buvęs vidaus Ramentas nutarė tą klausimą 
reikalų ministras. }atlduotl 8ln*8tl P'H^ms.

Kancleris Schmidtas yra’ paeitą savaitę vyko baį
55 metų amžiaus, turi gerus savimas. Jame dalyvavo 88
santykius su naujuoju Pran- ? ^nncnl balsuoti. Is
cūzijos prezidentu, atsar- įV ^9y pasisakė uz veikian-
gesni? negu Brandtas santy- cl° įstatymo palikimą.

kiuose su Maskva. Jis pa-.1 ; Kunigai prie- įstatymą ve-
brėžė reikalą bendradar- dė didžiausią agitaciją. Kar- 
biauti su JAV. siekti Euro-’ d indas net paskelbė, kad 
nos vienybės, stengtis stabi-; tie. kurie balsuos už skyiy- 
lizuoti savo finansus, kovoti bu įstatymą, eis į pragarą, 
su infliacija. J13 nežada ste- Bet ir tokia agitacija nieko 
buklų, bet, esą, stengsiąsis į-’ negelbėjo.
vykdyti, kas galima. i

i Nuo 1970 m., kada įstaty-
Jo kalbai plojo ne tik po-»mas pradėjo veikti, tebuvo 

ziciia. bet ir opoziciia — j perskilta 66,000 porų. 
krikščionys demokratai.

Kabiosios partijos buvo

Nesutaria, kas yra

. a ji. i-l Kai kurie ne tik dabar vyk- 
res Vietnamo dalynių puoli- ! <jQ teroro veiksmus, bet ža-

( Kadangi Patricijadalvva-j Sukrutuskovotisuporno- 
vo ne tik banko apiplėšime. —«-«•-«- 
bet ir kituose surišaudvmuo-

dento atitinkama inte^en^^^u kominĘ*8 8teit>' j“05dar sustiPri"-

cija. stipresnis reikalavimas,, , . , , . ,
kaip to buvo pasiekta žydui naudoti ir tankus, kūnų- 

seniau neturėjo. Cho Chi- 
Minh mirties sukakties pro
ga jie surengė tokį stiprų
puolimą, kad pasistūmėjo 
net iki 25 myliu nuo Saigo
no.. Jų puolimai taip pat di
dėja ir Kambodijoje.

se, tai dabar iškirtas įsaky
mas ir ja gwa ar mirusia su
imti. kaip ir kitu? teroristus.

vie’o ištvirkimo reiškiniais,
pat<kh om valstijom įstaty-Į 
mas leidžia nustatyti, kas y- *

už skyrybų įstatymo paliki
mą.

Didėjanti infliacija, įtam
pa danbininkuoze ir skyrybų 

* balsavimo rezultatai sudaro 
pavojų dabartinei krikščio
nių demokratų vadovauja
mai Rumoro vyriausybei.

taip pat yra ženklas, kad 
Prancūzija jau nebėra pa
tenkinta dar de Gaulle pra
dėtąja politika ir reikalauja 
reformų.

Radikalių reformų kraš
tui žadėjo ir socialistų kan
didatas Mitterand. kuris siū
lė suvalstybinti skambesnią
ją pramonę, nusavinti ban
kus ir kitą kapitalistinį biz
nį. čia jį rėmė ir komunis
tai. Bet ftancūzijos pilie
čiai, ypač vidurinysis luo
mas, iš seno prisirišęs prie 
savo kuklaus turtelio ir tau
pus. tokių radikalių reformų 
pabūgo ir savo balsais nulė
mė rinkimus.

Išrinktasis prezidentas d* 
Estai ng taip pat žadėjo daug 
esmingu socialinių ir ekono
miniu reformų ir tuos savo 
pažadus dar patvirtino kal
boje, rinkimus laimėjęs. Bet 
’jis rengiasi reformas įvyk
dyti nuosekliai, planingai, 
demokratiniu keliu, be revo
liucinio griaunamojo veiks
mo. Jis nesirengia ir delsti, 
ne? savo kalboje pareiškė: 
”Nauioji era prasideda šian
dien”.

Giscard d’Esta;ngą refor
mas vykdyti verčia ir ta ap
linkybė, kad jo konkurentas 
Mitterand vis dėlto surinko 
labai didelį balsų skaičių, 
kuris rodo beveik pusės gy
ventojų nuotaikas. Bet jam
teks atsižvelgti ir į golistų 
politinę jėgą. kurie 490 na
rių parlamente turi 181 at
stovą, centro partija —60 
atstovu, o paties prezidento 
nepriklausomieji respubli
konai — tik 55 atstovus.

emigracijos
reikale.

sušvelninimo

Danai streikavo

dėl mokesčių
Nepaprastas streikas bu

vo Danijoje. Ten tūkstan
čiai darbininkų paliko dirb
tuves ir žygiavo prie parla-

Tai vis turtingų tėvų dūk-

Australijoje laimėjo
darbiečiūi f’refonnuoti- pasaulį.

Australija sekmadieni rin
ko parlamentą. Rašant šiuos
žodžius, dar tebuvo žinoma, Praeitą pirmadieni presi- 
kaip balsavo du trečdaliai Nizenaa per radiją

MlMklIlO BATO BhJoCBA
Vietnamo įvjikius dabar ma- ?a^uVt?jų’ ap^.ja!na' toa apsaugos įstatymo pro-
žiau rašoma, bet iš ten gau-ikad.dabar valdančioji dar- T«lrh»oraiaktuka. 
na™ žmirts liudLa. kad ir! kiečių partija su ministru

Nors JAV spaudoje apie

jelrtą Tokių projektų yra ke- Wagnerio choras, bet, atro-
montn rftmn nmtaatnntn namOs Žinios liudija, kad ir Į Diec,w pasija su mimsuu i, atnMJOt kaJ jie ky, kaip
pri Ji įstatymą, kinis pakelia * karių, n civilinių žmonių da-^if™™ku Gough Whitla-nors suderinti ir rim svoi-

mokesčius, ir dėl to būti-,bar žūsta ne mažiau, kaip|™u turės P?,rla™n‘e «* *• J™*"-
__ a..^. _ stovus is 127. Taigi vėl ga- keista. $iuo eožfanu JAVniausios prekės turės 

brangti 5-25';.
pa- > prieš popierinės ”taiko?* 

’ pasirašymą. i lės valdyti kraštą. buvo gerokai atsilikusi.

arsi'fi‘S,sa3į«» ■■ ^ua,ia,
gana daug painia^o:. nes • y .
vienoje valstijoje "tupless“:®^ PV^S įįūlV08 

I merginos pasirodymas yra T ... . .nusikaltimas dbr«yvei. o ki-1, Jugoslav.^ nau^asts par- 
tur ir lytinio ak o viešas de-i d‘kta on" Trto ls'
monstravimasdar yra visai'™’“’ PrezKlen‘u 8^°’ 
pakenčiamas dalygas. ) gaivos.

I Išrinkti ir 9 valstybės pre-
"i^Tiw2SriSZ: zWi^° na.^i’ k.urie,V8ld?'8 j e^nt re'fomų troėkuliui,lč>-

certuos žinomas amerikiečių f , reamįMikii kraštas ne- ! •
Kaa b įespvoiiKų Kraštas ne- ui su savo sąjungininkais.

G. d’Estaingo išlinkimas 
kiek apramino Europos E- 
konomiife Bendruomenę ir 
net JAV politines sferas. 
Mat. būkštauta, kad Mitte
rand, jei būtų laimėjęs, gal
būtų paskelbęs nauju’ par
lamento rinkimus, kuriuos,

savo sąjungininkais.

to.nu.kn. *1-___•; . j* amžiaus. JAV tikisi, kad su d’Ea*tu nebus. Šiuo metu jis su di- _. . . .
čii.u.i.1 oMiMkimu koncn- Kitas klausimas, ar po Ti-, tamgu busij jralima leng-
tuoja Sovietų S-,o> centruo- to mirties taip ir bus, kmp, viau sustka bėti, njgu sen.au 

t dabar numatyta. įsu de Gaulle or Pompidou.

čo, k.d Vilniuj, jo koncer- T“° jaU 82 m'

» ♦ * t



Puslapis antrai 'JfF cztcrra. sa bostor
•A* .

Si. 21. 1974 m. gegužės 21

Pareiga atitaisyti klaidą
Iškilus aikštėn žinomajam Watergate skandalui, 

prezidentas Nixonas, gindamasis nuo priekaištų ir įrodi
nėdamas, kad pats betarpiškai prie tų nusikaltimų nesąs 
prikišęs pin tų, savo kalbose bene porą kartų pabrėžė, 
jog vis tiek jis, kaip administracijos galva, už savo tar
nautojų elgesį turįs prisiimti moralinę atsakomybę.

Vadinasi, prezidentas, nors teismo ir neapkaltintas, 
prisiimąs moralinę atsakomybę ir už jo tarėjų ar draugų 
suorganizuotą įsibrovimą į demokratų būstinę, ir už {lin
dimą į Ellsbergo gydytojo kamarą, ir už nelegalų rinki
minių pinigų žėbimą. ir už daugybę kitų jo tarnautojų 
suktybių ar apsileidimų.

Kaip tie nusikaltimai kai kam sunkūs ir net valsty
binio masto beatrodytų, bet vis dėlto dar niekas čia ne
buvo pakaltintas, kad pražudė nekaltą žmogų.

Bet kodėl šia suktybių aiškinimo proga mes turėtume 
užmirš i. kad tie patys prezidento patarėjai išdavė sovie
tams ir Simą Kudirką?

Tšdavė dėl apskaičiuotos materialinės naudos ar per 
apsileidimą. Išdavė biauriausiu būdu ir šlykščiausiose ap
linkybėse. Be to, kaip dabar aiškėja, — išdavė sovietų 
katorgon niekuo šiam kraštui nenusikaltusį Amerikos pi
lietės sūnų. taip pat turintį teisę į Amerikos pilietybę.

Negi prezidentas Nixonas nejaučia minėtos morali
nės atsakomybės dėl žmogaus pardavimo dešimčiai me
tų vergijon, kai tą nešvarų politiniai kriminalinį "biznį“ 
taip pat padarė jo patarėjai?

Manytume, kad šiuo atveju prezidentas turėtų jaus
ti ne tik "moralinę atsakomybę“, bet dar ir pareigą pada
lytą klaidą atitaisyti. Ypač. kad tokia proga gali būti. kai 
nuvyks šį pavasarį vizito į Maskvą. Tik mūsų veiksniai 
privalėtų tą reikalą betarpiškai prezidentui priminti, o ne 
per kažkokių raštininkų padėjėjų pagelbininkus, kurių 
balsas, tur būt. irgi ligi prezidento ausų nenueina.

damas savo giminės pratęsėjo: Tavo kilnioji, išrinktoji ... go i^ nikelių ir dešimtukų
žmonelė padovanojo Tau pirmagimį sūnų — Šarūną... IIAhnifll £11121C dėtume gražią aukąįfc taš

I 1946 metų vasario mėnesį mus prižiūrėjusių Ameri- Ullliv V Ui UG & lIvVČIl&KKilIUtf svarbiausia, — namuose bū- 
kos karių valia buvome ištranaportuoti iš Mittenwakk> į tų dažnai minimas BALFo
Bavarijos užkampį Traunsteiną, kuriame ištūnota iki 1949 BALFo pirmininkės MARIJOS RUDIENĖS kalba, paša- vardas, ii* tas turėtų didelės 
metų. Iki to laiko, kai buvo pradėta masiniai "dypukus kyla BALFo 17 skyriaus surengtame BALFo 30 metų reikšmės mūsų jaunimui, 
deportuoti“ j užjūrio kraštus — JAV, Kanadą. Australiją veiklos minėjime 1974 m. balandžio 28 dieną Bostone, kuris nuolat gyventų B A L- 
ir kitus patalinius paavimus. | 1F0 idėja u- mintinus, o tuo

Vėl išsiskyrėme, nors neilgam: kažin kokios dvasios! čikagiečiai juokauja, kad BALFo organizacija buvo
parėdymu nutūpėme Amerikos lytiniame pakraštyje, At- Bostono miesto pavadinimas įkurta tada. kai Lietuvą o- 
lanto pakriaušėje dunksančiame didmiestyje — Bostone, susidedąs iš dviejų žodžių: kupavo rusai-komunistai. Ji 
Ir čia išsiskirsime, greičiausia, visam. Kaip "subrendę jau- ir Tonas lietuvių visuo- buvo įkurta ne laikinam dar- 

menei, nes, bo raudam i ir va- bui. kurio nois uždavinio 
dc.audami. Jūs duodate ge- laikinam atlikimui. Ne. 
rą toną visoms lietuvių kolo- BALFas turėjo pradžią,

. . — .. .. j. y  _ . nijoms. Juk Jūs esate pradi- bet neturės galo. šiandienGenuosi Tavo ryžtu, vaba, ibštumu n ypatingai garsiųjų subatvaka- mes remiame pavergtos Lie-
lietuvišku nuoširdumu ir pareigingumu! Pateikęs Uetu-|rių vakarojimų, tuvos tautiečius, bet mes tu- 
voje išeito mokslo įrodymus, 1951 metais buvai priimtas J kurie. Jūsų pavyzdžiu se- rėsime remti ir ten laisvės 
į Lincolno Technikos institutą, kurį sėkmingai baigei 1954 I kant, organizuojami įvairio- švyturiui sužibėjus. Lietuva 
metais, gaudamas Amerikos inžinieriaus titulą, teises ir.ge vietovėse. Chicagai tikrai laisvę atgaus, ir dabar mes 
savo specialybės darbą. Išskirtina godonė priklauso Tau truko net 25 metai, iki pase- jau turime iš anksto ruoštis 

kė Jus. Štai ir "Bos“ ir "To- kaip galėsime padėti tautie- 
nas“. čiams, vergijos pančius nu-

Taip pat reikia džiaugtis, metus. Ir tai yra ne rytojaus 
kad jūs esate pradininkai ir dienos darbai, bet šios die- 
rengiant BALFo 30 metų nos. šios valandos.

* veiklos sukakties minėjimą.; BALFo veiklos kelias 
PAMIRŠTOJI SULA — eilėraštis. Draugo kekurae Lauksime, kad ir čia kiti pa- mums visiems gerai žino- 

aeks Jus ir duotas geras to- mas. \Ors sakoma, kad isto- 
nas plačiai nuskambės. • rija tai gyvenimo išmintis.

Todėl tikrai man buvo; bet mes gyvenkime geriau 
malonu atvykti pas Jus mie-J šios dienos’ išmintimi. Būtų 
Ii tautiečiai, (nežiūrint, kad: klaidinga kalbėti apie pra- 
turėjau kitų darbų ir įsipa-l eitį. kada dabartvje. anot

nuoliai“: aš pirma, olų vėliau. Taip ir lygiagretuojasi 
gyvenimo keliai.

* •

už tai, kad Tu, su savo šeima kukliai tepragyvendamas 
savo studijų laiku. įstengei aktyviai veikti lietuviškoje dir
voje ir bendradarbiauti lietuv^kdje spaudoje: Eglutėje, 
Drauge, Garse, Keleivyje ir kt. Štai, čia pora Tavo dailio
sios kūrybos pavyzdžių:

1955 m. sausio mėnesį laimėjęs pirmąją premiją. Šiam ei
lėraščiui muziką yra sukūręs kompozitorius Julius Gaide
lis.

ir mintimis, o 
pačiu išgyventų ' ir artimo 
meilės jausmus.

BALFo 30 metų veiklos 
minėjimas įgaus tikrąją 
piasmę. jei mes visi būrime 
BALFo ambasadoriai, jei. 
kaip tie senovės vaidilos, 
nešime didžiąją aitimo mei
lės idėją.

Didžiuodamosi Bostono 
lietuviais, Jū.-ų visuomenin? 
veikla, tais visais didžiadva
siais balfininkais, linkiu su 
Jūsų nepalaužiama energi
ja. sumanumu švytėti mums 
visiems pavyzdžiu, kaip rei
kia dirbti ir aukotis BALFo 
didžiąją idėją įgyvendinant.

RYTŲ IR VAKARŲ v 
PRAGARAS

(Anekdotas)

Komunistų valdomo Rytų 
Bei lyno vokietis miršta ir 
patenka į pragarą. Ten jisDar sniegui nenutirpus, prasikals žolė j>rie tako po 

agrastais.
Tokia gležna, (kaip gyvą ją matau, — Į Jumis išgyvenčiau šios labai > bujoja ir darbo begalės. ’ lintas į Vakarų pragarą
Ir vyšnias pumpurais lyg jaunamartes žydėjimui su- reikšmingos organizacijos; Kai aš viešėjau laisvoje j Rytų pragarą. Kadangi jis 

a bręstant: sukaktuvinį paminėjimą, ku-, Lietuvoje, girdėjau jaunimą, amžių baigė lytinėje dalyje.
Jos takus žiedų, o mano širdį ilgesio pribers. H tarp šauniai suruošėte. dainuojant (jei gerai atsi- tai panorėjo pirma apžiūrėti
Vakarais ten saulė raudonai nuspalvins dangų. .su Jumis galėčiau už- menu): Mes išeisim į dar-| vakarinį pragarą.
Ir motina iitaga prie beržo atsinešt aulo,: ’ i dldl-
.... . ... . , .« , pažintis atnaujinti ir su nau-, nų nėr mažaiIlgai) vakarus ziures ranka akis pridengus. ' - - * *
Kai šuo, pajutęs pakeleivį vieškely, aplos. —
Paliks ji grįždama į trobą pravirus vartus 
Ir už nebūtas nuodėmes per naktį atgailos.
Dundės ten tolimas griaustinis iš juodo debesio kurtus limesnei veiklai.
Prie beržo pamirštas ąsotis netalpins sulos... 1 BALFo organizacija di-( Fas.yra \ isų lietuvių organi- prikalti prie kayžinus ir

.. , ,. .. . . . . ... . ‘dingą. Joe veikia labai reikš-i vi^ lietuvių reika- jmti deginti“.
1963 m. gegužes 1 dienos Keleivyje, be anksčiau ja- labai reikalinga BaK»las- nėra nuspalvintas; . ... , - .

me išspausdintų eilėraščių, pasirašytų Žydės slapyvardžiu «ninkaL tos oraanizaciios'viena spalva, bet audinys iš . Tokios žinios nelaBai ai- 
ir tikrąja pavarde, buvo išspausdintas ir Tavo eilėraštis veikėjai, darbuotojai, yra' gražiausiu raštų. | j*'?“*’ '°kl^

šį laišką rašau Tau Tavo ^kilmingos sukakties proga. MIELOJI MAMA, kuris prilygsta patiems goriausiems didžiadvasiai žmonės. Jie; Skaičiavę skyrius šimtais.: ^^1^- «oka geria'tik-
Juk gegužės mėnesio 26 dieną įžengi į subrendusių jau- šia temai burtiems kitų poetų eilėraščiams: j neklausia, ką jie gali gauti.' vėl turime didinti skyrius. jį

bet jie klausia, ką jie gali < nusilpusius atgaivinti. P»-; ir i^riidn ta nati ka
Tiek daug žiedų ant medžių, Įduoti, veikti, dirbti. Jų die-Į vargusiems padėti. Dirbda- jr va*san, pragare: "Mus tu-
Daug pievose, daržely, miško pakraščiuos. nos mintys, jų dienos dar-imi BALFe. mes neklausia-' r- prikalti prie krv’žiaus ir
Surinkčiau aš žiedus į vieną puokštę, nuostabią ir, bai, o ir naktų sapnai ir sva-! me žmogaus pažiūru, tikė- •<

gražią, I jonės skirti kitam, savo bro-' jimo. idėjinių įsitikinimų.. / 7 j. .
liui. savo seseriai, savo arti- Mes tik prašome: junkis į *ai ko jūs taip dziūgau- 
mui. Į mūsų eiles ir dirbk, dirbda- jate?“ paklausė vokietis.

Balfininkas lyg ta vaivo- mas ir kitus skatink. Prisi- "Matai, kai ateis ta diena, 
rykštė, lyg tas gražiausias minkime savo varganas die- tai veikiausiai nebus plak- 
spalvų derinys, puošia save. į nas ir tada geriau atjausi- tukų. O jeigu bus plaktukų, 
sayo šeimą, savo tautinį. me vargstančiuosius. 0 jei tai nebus vinių. Pagaliau, 
branduolį. Jis visuotinio gy-; kas nors iš mūsų šiandien jei bus plaktukų ir vinių, tai 

o riteris, išeinąs kovo-1, būtų Sibire, ar kalėjime, ar velniai turės dalyvauti ko- 
neturtu. nelaimėmis. Į varge, ar nepritekliuje, kaip munistų partijos susirinki

me. ir nebus kam mūsų prie 
kąsniu su tuo. kuris, Iingos paramos. Kokia kanu • kryžiaus kalti", atsakė šyp-

Laiškas subrendusiam 
jaunuoliui

Mielas Zigmai,

nuolių gretas. Ne patyčiomis tariu žodžius: "subrendęs , 
jaunuolis“. Šio titulo teisingumą yra įrodžiusi protingųjų 
išmin.is ir nesugriaunami gyvenimo pavyzdžiai. '

b*

i«
Į

Zigmas Gavelis, gimęs 1914 m J 

gegužės 26 d. Kampų dvare. 

Merkinės vaisė., Alytaus apskr.. 

Keleivy pradėjęs bendradar

biauti savo eilėraščiais ir kt. 

1951 m. Nuotrauka iš studenta

vimo laiku.

Rašau Tau dėl to, kad išdaigus gyvenimas, kaip ne
nuorama vėjas nuo medžių nuplėštus lapus sūkuriuoda
mas. mudviejų kelius tai suartindavo, tai vėl atitolindavo. 
Per ilgus metus. Pirmąjį kartą, kaip nepažįstami, dažnai 
prasilenkdavome Kaune (kelyje į Aukštesniąją Technikos 
mokyklą. Aš. joje baigęs dienos pareigas, o Tu, vienplau
kis garbanotas jaunuolis, skubėdavai į popietines paskai
tas. Tai buvo pirmosios Lietuvos okupacijos (1940 m. ru
denį ir 1941 m. žiemą) metais.

Prieš keletą metų palikęs gimtąjį Kampų dvarą Vin
co Krėvės legendariškai atvaizduotame Merkinės valsčiu
je, sunkiomis sąlygomis savarankiškai veržeisi į mokslą. 
Jo siekdamas, nuo 1933 metų įsijungei į lietuviškos spau
dos leidinius (Jaunąjį Ūkininką. Karį ir kt.), pateikda
mas jiems prozinių ir poezijos pluoštų. O kodėl.reikėtų 
vengti pažymėti, kad nuo pat Lietuvos okupacijos pra
džios buvai įsijungęs į pogrindinę lietuvišką veiklą?

Antrą kartą gyvenimo audros sūkurys mus ir vėl su
bloškė 1945 metų vasarą, toli nuo Lietuvos, karo lėktuvų 

‘išgriautame Silezijos mieste — Plauen’e. Neilgai trukus, 
rusų okupacinei kariuomenei skubant į tą miestą, atsidū- j 
rėme Alpių kalnuose esančiame miestelyje—Mittenwalde. į 
Neilgai teko ir čia "poilsiauti“, bet vis dėlto lietuvių nedy-; 
LinėTa: muzikas Julius Gaidelis suorganizavo mišri} cho-* 
rą, į kurį įsijungei ir Tu, Zigmai; be to, bendradarbiavai 
čia pradėtame leisti sieniniame laikraštėlyje "Benamio 
Dalia“. Visų vertingiausią dovaną apturėjai čia. susilauk-

reigojimų), kad drauge su poeto, vargas lapoja, vargas pamatė, kad pragaras pada- 
i šios labai t buioia ir darbo becalės. »lintas į Vakarų pragarą ir

i Ten nuėjęs, jis pamatė la-
.... . ...... . , , ..bai baisų reginį: žmonės

,jajs vedėjais suMpazin-.i. Ir musų talfm.nkų di- sUusia verkia, save 
Pabendravę, perziureie nu-;džiausiąs uždavinys — tai:

čaižo
i ’ i._»- • i- ... • ; k?~ 1 botagais. Jis prieina prie
{erą veiklos kelią, minusu? ji? eiti į daibą didį. Išeiti su | ^^0 numirėlio ir klausia,
’ ir pliusus sudėję, ryšimės to- naujai 

1 deliais
užsimojimais, su di-, dai0Sj. Baisiai nusi-
uzsimojimais. BAL- minusj vel£ atsako: "Mus

tixė-
gražią. I jonės skirti kitam, savo bro-' jimo. idėjinių įsitiki:

Jei grįžtum žemėn, mama, bent pasisvečiuot..
Tiek daug į tėviškę parskrido paukščių:
Daug soduose, daug girioj ir laukuos.
Visus pavasario paukjščius vienan pulkan sušaukčiau.
Kad tik grįžimas tavo būtų mielas ir jaukus.
Kapų tyloj kaštanai vėl sustingo ramūs,
O žvakių, žvakių milijonai — irkpš jas suskaičiuos?
Ateik, ateik, — širdim meldžiu, — n)lėlbj£’ rtiairutltfsu
Dar šį pavasarį, dar šį gegužį bent pasisvečiuot... Jis 'jaučiasi sotus, kai pasi-tbūtu gera gauti taip reika-į m 

dalina kąsniu su tuo. kuris, linges paramos. Kokia kartu • kr♦ • ♦
Po skalsios poetinės ir prozinės duoklės mūsų perio

dikai. buvai ir tebesi įsijungęs į lietuvišką veiklą: buvai 
lituanistinės mokyklos tėvų komiteto pirmininku, aktyviu 
savo specialybės Lietuvių Inžinierių ir Architektų S-gos 
nariu ir jos organo Technikos žodžio bendradarbiu, pir
mininkavai LB Bostono Lietuvių Kultūros Klubui, buvai 
vienas veikliausių, įtraukęs net savo. šeimą. Simo Kudir
kos vadavimo byloje ir prieš Lietuvos okupantą protesto 
eisenų organizatorius. Visur, kur reikėjo ir tėbereikia. — 
aktyviausias, energingiausias, pavyzdingiausias. Ir kas 
gali drįsti nepripažinti Tau subrendusio jaunuolio vardo?

Užtat, Zigmai, sėdėdamas tarp keturių sūnų ir juos 
Tau padovanojusios nuoširdžiausios žmonelės bei vaikai
čių akivaizdoje valdovjekame šeimos tėvo soste, gali di
džiuotis neblėstančia savo JAUNYSTE!

tai yra ir dvasinė paguoda, sodamosi vėlė. 
kai. gavės paramos iš laisvė-»

KO PRIGYVENOME!

alksta, jis jaučiasi gražiai 
apsirengęs, kai papuošia nu-

goniui.
30 metų BALFo veiklos Į

’• A 1- Aa,
Kai kas iš mūsų 

aš remiu savo
pasago:

emu-
kelias nuklotas suaukotai? 
milionais dolerių. Tai ir Ivg 
grindinys, kuriuo RALFas 
keliavo. Tai žvyruotas, ak
menuotas ar asfaltuotas ke
lias. o šalia to kelio matome 
Duošnias alėjas, gražius me
džius. žydinčias gėles. Visa 
tai padabinta žmogaus šir- lime juo

MIT instituto matemati
kas d r. Bamett paskelbė, 
kad 1974 m. gimusiam yra 
daugiau pavojaus būti nu-

Bičiuliškai sveikina

1974 m. gegužės 26 d.
Kaimo Jurgis

Sveikiname Keleivio bend

radarbį Zigmą Gavelį, šven 

dantį 60 metų sukaktį ir

dies meile, kad keleivis, ke
liavęs keliu ir pavargęs, ga
lėtų sustoti, pailsėti pas tuos 
sodininkus - balfininkus.

Sakoma, kad žmogaus lai
mė glūdi tame. kad jis gv've- 
na gražiau prisiminimais, 
o kas buvo bloga — užmirš-

nesl" Tai labai gražu, labai 1 žudytam, negu buvo JAV 
kilnu. Fe: juk šimtai ir tūks-Į kariui žūti antrajame pašau
nančiai mūs^ tautiečių netu-i liniame kare. kur težuvo tik 
ri laisvėje gyvenančių gimi-’S1“'.
nių Ar jie nėra mūsų kraujo ,
broliai, aeservs? Ar me, aa- d^«ne:

*• jnvs rodo. kad. jei žudymai 
j didės taip. kaip per pasku
tiniuosius 10 metu. tai iš 
1974 me’ais gimusių šimto

užmiršti?
I BALFo įstaigą kasdien 

ateina daug, prašymų, daug 
ašaromis suvilgytų laiškų. 
Bet štai ateina žmonės pa
sveikinti BALFą 30 mėtų 
veikios sukakties proga ir 
neša 30 dolerių auką. kaip 
jie sako. sukaktuvinį vaini-

tama. Tas pats yra ir onra-1 Kai? būtų gražu, kad 
nizaeiniame gyvenime. Vi- BĄĮ-Fas susilauktų daugiau 
mintama, kas buvo bloga. tok!? vainity —
negera. Audros ateina
praeina. Nuverrtų medžių 
vietoje nauji pasodinami 
sugriauti namai atstatomi.

Kai aš lankiausi Lietuvo-. 
imi.H**. žydų krautu-Į
*• ’! vėse. namuose matytos pa-,

*

32 gali tikėtis būti nužudyti. 
Detroite tokiu "laimingą“ 
rali būti 14 iš šimto, New 
Yorke — 17. Chicagoje — 
24 iš šimto.

••• • • Taigi.
mato dr.

rnžia" ateitį nu-
Bamett!

linkime dar daug kūrybingų’ žmogus kuidiaįs. kiai-P^-^ d“f*. *
• ' • ’dųg»Iipasitai!{vtiiro!gani-|j!.ed^3VOaukasz':d'J?'5»:!lritai

Tst-io;.»mzacijoms paremti. O jei palei 
mes savo namuose turėtu- T . 
mėm dėžutes, i kurias dėtu- 'Tai*

metų

Keleivio redakcija

1 cariniame gyvenime. Iš klai 
;dų mokomės. Jei klaida at
sitiktinė. be blogos valios 
padaryta, ji atleistina. me aukas BALFuiBe var-

Kol
teroro ir auiaudymų viietojo 
be toteme, tol

vieną kaitą.
jminae kalbėjo 

Čekai 1918 na aamio 14 d.



Rust tpantai, Kaliu, ii Lietuvos!
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šytojas, modernistas daili- BostonBkiai žiūrovai la- 
nin&cas ir hipnotizuotojas — bai aktyviai dalyvavo vaidi- 

. psichologijos "specialistas“ nime: juokėsi, plojo, prita- 
j profesorius. Moterys: rašy- rė veiksmo metu. Tokiais at- 
tojo žmona, jo uošvė ir dai- vėjais žiūrovų reagavimas 
lininko žmona. Įgali nuslopinti tęsiamą teks-Į

Visi trys veiksmai vyksta! tą. Taigi reikia rasti atitin-į 
rašytojo- darbo ir poilsio karnų vaidybinių priemonių. Į 
kambaryje. Nieko nei per-

Estradines muzikos

1973 m. lapkričio 19 d.j konkursas
saugumiečiai krėtė Kauno
Vykdomojo komiteto tai-. Kaune 4 dienas tęsėsi pra- 
nautojo Vytauto Vaičiūno ; moginės muzikos konkur- 
butą Kaune, Hipodromo gt. sas. Pagrindinį prizą laimė- 
46. Vaičiūną tardė 4 dienas, jo jelgaviečiai. Vokalinių- 
o jo žmoną 2 dienas: vieną; instrumentalinių ansamblių 
dieną 9, o antrą dieną 7 va- • grupėje nugalėjo Kauno Pa- 
Undas. i nemunės kultūros namų sa-

Tą pačią dieną buvo iš- 'fre&lininkai.
krėstas ir Kazimieras Gu-Į Populiariausiu kolektyvu 
das. gyv. Kauno rajone, Sa-, žiūrovai pripažino Kauno

giluminių tinklų vokalinį-in- 
strumentalinj ansamblį.

Nušluostė nosis

mylų apylinkėje. Slenavos 
kaime. Iš jo paimta 2,500 
neįrištų maldaknygių, namų 
darbo neįrengtas dauginimo j 
aparatas "Era“ ir kt. Tardy-.
mo metu Gudas buvo ne| Jau esame rašę, kad rin-
kartą muštas. i kimuose į Sąjungos Tarybą

Lapkričio 20 d. saugumie-iir TautyDių Ta,/b« Uctuv°-

gyvenimo 
žinoma, kad tie 
"ponai“ kandida-

statinėti, nei pakeisti nerei 
kalinga.

Veikėjų šeimyninė padė
tis : rašytojas ir modernistas 
dailininkas turi vedę gražias 
žmonas, su visomis moteriš
komis silpnybėmis bei už
gaidomis: pas rašytoją gy
vena ir jo uošvė, trokštanti 
antrą kaitą pergyventi bu
vusią jaunystę. "Magikas“ 
profesorius — viengungis, 
vedusiųjų bičiulis. Jų visų 
tarpusavio santykiai — arti
ma draugystė, iš kurios iš
sivysto svetimos žmonos įsi
mylėjimas ir geidulys ją pa
sisavinti. To siekia moder
nistas dailininkas, užmin ės 
savo gražiąja žmoną, ir 
viengungis "profesorius“. 
Abu taikstosi į rašytojo 
žmoną.

kad dėl tokio publikos rea
gavimo vis dėko nepražūtų 
sceninis žodis, jungiąs toli-1 
mesnį veiksmą.

Be to. neužsirūstinant, de
rėtu nepamiišti. kad pagrin
dinis gero apektaklio sieki
mas — sūdanti darnu an
sambli. sujungtą atitinkama 
nuotaika ir organizuotu rea
gavimu, reikiama kryptimi 
stumiant kolektyvinio veiks
mo eigą, veikėjams nesuby- 
rant į paskirus "solistus“.

Aiplamai, neminint išgirs-’ 
tų priekaištų, kad būta peri 
daug "alpimu“, vaidyba .nu
darė gerą įspūdį.

Motiejus Valančius, nuo 1850 m. 
Žemaičių vyskupas, ano meto di
džiausias lietuvių švietėjas ir 
blaivintojas, lietuviškų knygų 
leidimo ir jų iš Prūsų gabenimo 
organizatorius, nemažai pats pa
rašęs. gimė 1801 m. vasario 16 
d., mirė 1875 m. gegužės £9 d.

A. TAMOŠAITIENĖS PARODA OTTAIVOJE

įžymiosios mūsų dailinta-) Jos įnašas į lietuvių dailės 
kės ir kilimų audėjos Anas-, meną yra ne tiktai labai 
tazijo* Tamošaitienė* kuri- į svarbus, bet ir vienkartinis, 
nių paroda nuo gegužės 17 į J šio krašto gi kultūrinę mo- 
iri 31 dienos vyksta Kana
dos sostinėje Otta\voj, Goe- 
thės institute. 35 O’Connor 
Street.

zaiką, dalyvaudama mūsų ir 
kanadiečių parodose, dėsty
dama kilimų ir gobelenų 
meną, populiarindama ir su
pažindindama su lietuvių 
liaudies meniškais audiniais. 
Anastazfja Tamošaitienė į- 
deda ne tik originalią savo, 
bet ir mūsų liaudies kūrybin
gumo skeveldrą.

Parodoje išstatyti 27 A. 
Tamošaitienės kūriniai.

NEW YORK, N.Y. 

Margučių balius

Lietuvių Daiirininkų drau
gijos tradicini? margučių 
balius įvyko balandžio 27 
d. Fifi svetainėje. Woodha- 
vene. Svečių prisirinko pil
na svetainė. Programai va
dovavo pirmininkė Bronė 
Spūdienė.

Kalbėjo Lietuvių radijo 
valandėlės vedėjas prof. dr. 
Jokūbas Stukas. Altos New 
Yorko skyriaus ir kelių kitų 
organizacijų pirmininkas ar 
valdybų narys ir SLA Vyk
domosios taiybo-j narvs a4v. 
Steponas Briedis. Tėvynės 
red. Jonas Valaitis, Darbi
ninko red. Paulius Jurkus, 
adv. Antanas šavelskis. ilga
metis 54 siuvėjų lokalo piri 
mininkas Vincas Zavecka^ 
LDD nepailstama veikejš 
Natalija Stilsonienė. LDD 
sekretorius Antanas Šatei ka, 
LDD finansų sekretorius J. 
Galinis ir kiti.

Kalbėtojai gyrė LDD gra
žu darbą palaikyti lietuviš
kas tradicijas. Jie ilkėlė tai. 
kad lietuvybė gyvuos tM, 
kol bus gyva lietuvių kalba 
ir lietuviški papročiai. Lili
ja Šateikienė papasakojo 
margučių istoriją, a>pie jų 
vertę ir grožį.

Svečių atsilankė ir iš to
liau: Marija Akelienė fš 
Floridos. Jonas Valentą iš 
Venezuelos.

Margučių kontestui vado
vavo Randolfas Gediminas 
šateika, Lilijos ir Antano 
Šateikų sūnus. Margučių 
vertinimo komisija buvo su
daryta iš J. Didžiulionio. P. 
Jurkaus, adv. Šavelskio, Lo
retos Stukienės ir Šateikų 
viešnios, kurios pavardės 
neteiko užsirašyti. Komisija 
už gražiausią margutį pirmą 
premiją paskyrė Br. Spūdie- 
nei. antrą — Onai Bartoff 
ir trečią — svetainės savi
ninkei, LDD narei Mrs. Fifi.

L. Šateikienė tvarkė lote
riją, kuriai laimikius sudėjo 
narės M. Vosilka, M. Akelie
nė ir kito?. Dailininkė Nata
lija Jasiukynaitė LDD-jai 
padovanojo savo pačios a- 
liejumi tapytą paveikslą. 
Tokios vertingos dovanos 
draugija nesitikėjo, todėl 
nutarė paveikslą leisti atski-

Bostono Lietuviu Bend
ruomenės pirmininko sveiki
namasis ir baigiamasis žo
džiai buvo geri. nes trumpi, 

i Labai gražu sveikinamąjį 
Ižestą padarė Bostono Dri-

Komedinę koše užmaišo i mos Sambūrio vadovė ir re- 
nuošalus personažas— rėži-Į žisierė Aleksandra Gųstai- 
sierius, kuriam labai skubiai * tienė, jx> vaidinimo aukui’«»- 
reikalinga< naujas scenos, čiams įteikusi rožių nuokšę: 
veikalas. Tekį privalo para- ir gražiai pa-'veiktadama ■ 
syti jam tarnaujantis rašy- kiekviena scenos dalvvi. o 
to'jas, kuris reikiamu mo- taip nat to Bostono Dramos, 
mentu neturi nei temos, nei Sambūrio nariai, snontaniš-.

rografinis kopijavimo apa-; n?,.s
ratas ”Era“. Saugumiečiai » PĮ'aktlkos zin 
teigia, kad čia buvo spaus-»Maskvos 
dinama "LKB Kronika“. |tu,os nePnims- 
Šeimininkas suimtas, šeimos j Gegužės 5 d. Tiesa 
nariai tardomi. j spausdino Atvirą laišką a-

Pas Perturbavičiaus kai-,,pygardinėms rinkiminėms 
myną Zarečką
perkasė net
šią žvyro krūvą. rodoma, kuriose apvga* ...

Lapikričio 19 d. iškratyta kandidatuos 26 Kremliaus* kuriu sugestijų. Rašytojas, rolės Bostone proga, vilda-
Janina Lumbienė, gyvenan- vadai. Pav.. Brežnevas kan- berašydamas jam užsakytą miesi, gal kada turėsią pro 
ti Kaune. Markso g.‘l3. Pa-’didatuoja į Sąjungos Tary- kūrinį. natsaL įklimpsta į revizituoti hamiltoniš- 
imta rašomoji mašinėlė, ei-:bą Maskvos Baumano apy- šeimyniškus rūpesčius išgel- kius Kanadoje.
lėralčiai apie Romą Kalan-• gaidoje. Kosyginas—Į Tau- bėti savo žmoną iš ją ata-1 Boetoniškiai žiūrovai 1a-

is-

do Kirovo apygardoje ir t.t* to. rutuliojasi anapus ir ges. kun, čia rašančio su- 
"šiapus“ uždangos teatrališ- uostinėjimu, sutarta ateinan- 
kumas ir komiškos padėtys, tį rudenį. Tada aukuriečiai

1911 m. lapkričio fid.

1

j Anie dail. A. Tamošaitie
nės kūrybą gražiai išleistoje 
parodos programoje jos me
no vertintoja Birutė Nagienė 
taip rašo:

Anastazija Tamošaitienė, 
įsijungusi į atgimusios Lie
tuvos dailininkų būrį. tyri
nėjo, puoselėjo ir vystė liau
dies meno tradicijas ne tik 
tautiniuose rūbuose ir audi
niuose. Rišdama kilimus, di
deliu įgimtu skoniu, šalia 
dekoratyvinių motyvu, pir
moji mūsų dailės kultūros 
raidoje įvedė juose paveiks- 
linį motyvą. Ji išrdįso atsi
sakyti ir įprastinės piešiniu 
simetrijos. 1937, 1938, 1939 
ir 1949 m. dalyvavo tarptau
tinėse parodose Paryžiuje, 
Berlyne, du kartu New Yor
ke, laimėdama aukso meda
lius ir pirmuosius prizus.

Per eilę metų egzijėie, į- 
steigust nuo 1948 m. Kilimų

j Studiją, giminingos šiaurie
tiškos .Kanados gamtos glo
boje brandino savo kūiybi- 
ties jfyas: kūrė ir tobulino 

; įavo stilių kilimų, gobelenų, 
guašo Ir aliejinės tapybos 

Dr. Jonas Šliūpas. aulrinlnkaa, 1 pChn&ose. Šalia to, išaudė 
kurį laiką redagavę “Aušrą“, 1-P00 originalių tautinių 

daugvhės raštų autorius, laik-1 K°^ipbių komplektų, dėste 
raščiii redaktorių.. .tauria, nei• pudlftlą ir.;gdMenus lietu, 
kuria kita. paveikę, JAV lipiu-į'Iams ir kgn*<liečiams.. . 
viu, (čia rjvpMH nuo IK8I m.),l i Anastazija* Tamošaitiene 
rime. IMI m. kava A d.. ptimy kilimų technikoje.

į Itipraus dailininkės instink- 
į to vedama, eksperimentavo 

(| siūlų mišiniais, atidengdama 
spalvų gausumą ir subtilu- 

drauge su estais ir latviais,' mą. Nepasitenkindama ko- 
siiisti laiškus senatoriui Carl, inercinėmis spalvomis, pa- 
Giirtis (R. Nebraska), kuris) gal mūsų liaudį, dažnai nau- 
kongresui pasiūlė projektą j doja šaknų, žievių ir žiedų 
rezoliucijos. reikalaujan-1 syvus naujiems niuansams 
čios, kad JAV vyriausybė; išgauti.
niekada nepripažintu netei- Gobelenus pamėgusi dar

• • atvežtų A. Kairio 
Vaidintojai: režisierius— "Žmogus ir tiltas“.

Antanas Laugalys, rašyto-,
j jas — Alfonsas Stanevičius.

, . , I io žmona Marytė — Marytė
Bostono Lietuvių Bend-1 lūs. 10-ti vienmeiksmių. dar Kalvaitienė. jos motina __ :

ruomenė ir Skautai Vyčiai j neskaitant literatūros vak a- j?lena Dauguvietytė - Kuda-
atliko ne vien skautišką, bet Į rų, minėjimų, montažų, iš-. bienė, dailiniidcas_  Algir-
ir visuomenišką skaistų dar-įtraukų ir pavienių deklama- ^as uibinas. jo žmona __
helį. atviliodami į Bostoną Į ei ju. Su tais savo gaminiais jjU(ja Stungevičienė, "pro- Vliko tarybos posėdis, ku- 
hamiltoniškį A u k u rą. j Aukuras yra gastroliavęs fesorius“—Kazimieras Bun- riam pirmininkavo Vieny- 

Labai laiku: gegužės 12; daugiau nei dvidešimtyje t ffal^a> yjgj įi-piusę lietuviai bes sąjūdžio atstovas Juozą?

Hamiltono Aukuras Bostone
I veikalą

J. Jalinskas

POSĖDŽIAVO VLIKO 

TARYBA

Gegužės 4 d. buvo eilini?
sėto Baltijos valstybių in
korporavimo į Sovietu Są
jungą. Taiyba šiam žygiui 
pritarė. Be to. Valdybai pa
vesta paraginti Europos ir

labiau, nes jų technika lei
džia didesnį linijų, tekstūri
nį ir spalvinį rafinuotumą. 
Kūrybinėms sąlygoms pa
gerėjus, siūlus pakeitė i da

(Motinos) dieną, pavasarį, ( 
kai visokie kultūriniai ir, 
koncertiniai renginiai bai
gia salėse "rugpiūtė?“ sezo
ną. leisdami jų lankytojams 
išsiskirstyti vasariniam na- 
sismaguriavimui sulapoju
siuose krūmokšniuose ir pa
plūdimių įkaitusiame smėly
je. Kaip tik prieš visa tai.

Hamiltono Aukuro paga
mintas patiekalas — V. A- 
lanto "Šiapus uždangos“ — 
bostoniškiu, sausakimšai 
prisigrūdusių So. Bostono 
Lietuvių Piliečiu d-jos III a. 
salėje. 1974.V.12 buvo pri
imtas ir su didžiausiu pari- 
gaitfžiavimu nurytas, kaip 
seniai neturėtas ir lauktas 
skanėstas.

Kas gi tie "aukuriečiai“, 
sugebą tokius skanėstu? pa
aukoti?

Jie patys nesi puikindami 
pasisako:

"Hamiltono Dramos mė
gėju grupė Aukuras vra vie-

Kanados ii
Prie šios trumputės

JAV vietovių. , ir
an*e! centolietuviškai be jokio 

kalbantieji.
ak- Pažemėnas.

| Posėdy Valdybos pirm.

hyn . ihao ju taipe isipi ie-įi j WM,iifpadėtį ir Lietuvos laisvės
tinęs gyvena ir buvęs kana-l Įįimu- ^a” Jle Hamiltono j, . jjs na4vmėjo kad anie 
diX Viena, to dramos 1 Dramos mėgėju grupė. yra.

gera. "Šiapus uždangos“ ko-J^P^^,^. 
m ėdi joje centrinė vaidybos 
figūra yra pati sambūrio va
dovė ir režisierė Elena Dau
guvietytė - Kudabienė. Sa
vo vaidyba, orientacija sce
noje nenumatytiems atsiti
kimas "likviduoti“ (vienas 
tokių atsitiko ir Bostono sce
noje. kai į ją įvirto didelis 
apvalus stalas) ir laikysena 
ji yra saulė, apie kuria neat
skiriamai sukasi "satelitai“.
Ir jie sukasi ne palaidai, o 
sudalydami prasminga ir

dietis, vienas to dramos 
sambūrio steigėjų ir buvusių 

i jo iškiliu aktorių — Edvar
das (Edis) Miokūnas. kaip 
“pilkoji eminencija“ daug 
kuo padėjęs surengti taip 
sėkmingai Bostone pra^-nsj 
pirmąjį Aukuro švystelėji
mą. • •

Vytauto Alanto paras- ta 
komedija "Šiapus uždan
gos“ nepaprastai sukombi
nuota: nevarginanti savo il
gumu — trys veiksmai. Tik 
sentyni aktoriai, papras*os 
dekoracijos: vien du mo
derniškame stiliuje nutapyti 
paveikslai. Scenos anstatv- 
mas: spintelė, apkrauta 
"snapso“ bonkomis. sofa, 
foteli? ir atitinkamoje vie

na iš senesniu išeivijos teat-į rašomasis stalas. Tai 
ro grupių. 1975 m. jie at-;labai patogu gastroliuoiant: 
švęs 25-metį. Išeivijos saly- nereikia vežiotis dekoracijų, 
gomis tai vra gana ilgas lai
kotarpis. Nors dėl nuolati-

, Šiaurės Amerikos lietuvių*| žus. gijas bei kamuolius į 
organizacijas, kad jos taip j teptukus. Intensyviai gilino- 
pat kreiptųsi į savo kraštų si į aliejaus ir guano kompo- 

. vvriau<vbes, prašydamos ne- zicijas. Dramatiškas temne- 
: pripažinti neteisėto Lietu- ramentas ir spalvų instinkto
Į vos. Latvijos ir Estijos į So
vietu Są jungą įjungimo šiuo 
kritišku metu.

Finansų tvarkytojas Alek
sandras Vakselis kalbėjo a- 

j pie Vliko finansus.
Tautos Fondas gauna lė

šų iš į.airiose valstybėse gy
venančių lietuvių. JAV-se 
daugiausia lęšy gaunama iš 
Altos, iš organizacijų, įvai
rių asmenų betarpiai ir iš 
Tautos Fondo Amerikoje ir 
kitur įgaliotinių. JAV LB 
perduodanti Tautos Fondui 
tik tas lėšas, kurias per LB 
aukotojai skiria Tautos Fon
dui. Savo lėšų Bendruomenė 
Tautos Fondui nieko neski
rianti.

Dabar jau baigiami for
malumai Tautos Fondą pa
daryti inkorporuota organi- 
zaci ja, tad a \g4l|siaiftf būti 
praplėsta ir jo veikla.

Kalbėtojas iškėlė reikalą 
išklausyti Tarybos narių pa
sisakymus, kad ateinančioje 
veiksnių konferencijoje Vli
ko delegatai tuo klausimu 
turėtų aiškias gaires.

Diskusijose, kurios buvo 
gana ilgos, susilaukta daug 
gerų pasiul.Viiiy

(ELTA)

dovana leido jai sukurti sa 
vita tapybos stilių.

Tačiau siūlai, jų įvairi 
tekstūra, pirštų narstymas 
tai*p apmetimų dailininkei 
yra neatsisakoma kita de
mencija. A maldžiusi tapy
bos techniką, ištobulino go
beleną ir tų dviejų dailės 
principų sujungime jaučia 
didžiausia estetinį pasiten
kinimą. Ji pasiekė tokios 
pakopos, kur jos gobelenas 
ir kilimas pavirsta gryno
sios dailės kūriniu. Orna
mentiniai. siužetiniai spalvų

pos Saugumo konferenciją 
Vliką informuoja ją stebin
tis Vliko atstovas, o taip pat 
latviai ir estai, kurie ten bu
vo pasiuntę savo stebėtojus 

Pasak kalbėtoją. JAV tu
rinčios didelės įtakos tarp
tautinei politikai, ypač Eu
ropoje. ir išlaikysiančios sa 
vo ne kaitą patvirtintą nusi
statymą nepripažinti Ba’ti 
jos valstybių Sovietų S-gos 
įjungimo į savo imperiją.

Antras dalykas, kurį pa
brėžė dr. J. K. Valiūnas, yra 
tas, kad patys rusai disiden
tai (ikkamaniai) kelia Sovie
tų S-gos suskaldymo reika
lavimą ir kad ‘jos pavergtom 
tautom būtų duota laisvė 
savarankiškai tvarkytis.

J. Audėnas, papildyda
mas dr. J. K. Valiūno pra
nešimą, pacitavo balandžio 
29 d. The New York Times 
ir balandžio 25 d. The Wa-| 
shington Post, kur rašoma.' 
kad Ženevoje esą susitarta

dinamiškumo ir subtilumo! loterijoje. Tada bus SU- 
šedevrai vieno kūrybinio lai-! atskiras paiengimas,
kotarpio užleido vietą pa-, k™?™ ?anai bus ^azin- 
sąmoningu. subabstraktiniu su kn>^a aPle .. 
peizažu išreikštoms nuotai- vel ]?* kn>Ka greit K'eis is 
koms arba vitališko judesin- s^)a
gurno pusiau abstraktams. Nariai: S. N. ir G.

damų vaidinimo derini.
Ne be to, kad negalima

būtų ko nors dar pageidauti. 
Štai, režisierius savo aprėdu 
ir per lėtu jtaigojimu rašyto
jui lieka blankus. Taip pat 
ir savo tylia kalba. Stoka 
uždegančio jausmo. Jis šias 
"nuodėmes“ galėtų lengvai 
išmirkti, reikiamai padirbė
jęs ir geriau įsigilinęs į sa
vo vaidmenį. Pastaba vi- 

i siems: trūko kalbos garsu-

o butaforija lengvai "suor
ganizuojami“ vietoje.

nio aktorių ’kaitaliojimosi ir| Komedfjos nugarkaulis—
laiko stokos, sambūris nega-'ne juokingos padėtys ar; ... . , .. x
Įėjo išvystvti tikro teatro ly-' veiksmai, bet kalbinis teks-1 H1.?* — zjur®^ai daugelio žo-i^ėl Europos valstybių sienų 
gio ir veiklos, bet ‘jo nueitasltas- frazės vykdančiai eigai H^rdejo.'saugumo ir tuo sovietai esą
kelias yra svarbus ir lietu-' Pateisinti — juokinga, lėks-' Iabai Patenikint,i- Ryšium su
vybei labai vertingas ita argumentacija. , teikėjo laikytis kiek galima ^į0Tnįs gacj įr nepatvirtinto-

Per dvidešimt ketverius! * * * araaU f k? mis žiniomis, pranešėjas pa
savo darbo metu? Aukuras Veikėjų profesijos: rėži- ^a’sla“’V0Je rink AmmkoM lietuviams 
yra pastatęs 23 ilgus- .tik* inn tarmiiiiaijtis »rt- sl”s* Saes a ,rs * a

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero. III. 60650. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugai! Rd., Windsor, 12. Ont^ Carada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50. Duisburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: J & J. 2557 W. 69th St. Chicago; 
5000 W. 16th SU Cicero: 4754 S. Wood St„ ^hieago; 
2923 N. Mihraukee Ave^ 1147 N. Ashland Avė., Chicago 

ir kitur.
Trr-.—.—rr^'^'r-r*““-*“*******************—frrrrrrfffffjj|»>jjj
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DETROITO NAUJIENOS Teises patarimai

la prie Manchesterio. Mich., lando, 
ruošiasi naujam, dideliam > 
vasaros sezonui. Nors Dai-j 

.navą dabai* galima lankyti* 
apvalius metus (tuviu galvo-:

K. Keblys žurnalistinėje 
popietėje

Detroito skyriaus

Advokatė dr. M. iTBttfriitsni —t Ik n si— 
kyti į Keleiviu skaitytoją lUustan 
reikalais. Tie kbootaai tvri btti 
informacinio pekftddb. Kbaataas Ir at- 
eakymno epaoadinstae klanu ekyrieje. 
Laiške i**kia sai* mėti. kad eaato Keleivio 
skaitytu jaa.

Klausimos tratate eilioti ti

"Kartą pavasari“, nėra tik 
šiaip sau nugėrimas ir po
niučių brangenybių pade- į 

šiame balių-1 
jau- 
pro-l

gramos bežiūrint ir besiklau
sant. č-irdis ir vienaip ir ki
taip suplazda, visokie jaus
mai užplūsta. Matome gim
nazijas bebaigiantį jaunimą 
ir bandome kiekvienas atpa
žinti save prieš penkius. ke- 
tuvius. tris ar du dešimtme-

je ne piknikautojus, o orga- į ____

nizuotas grupes, norinčias. žurnalistinė’popietė gegu-
nuomoti patalpas suvažiavi- : žės 5 d buvo surengta Salo-... TZ1 , • •
mams konferencijoms ir mėjos ir Albino GrigaičiuiKlau?ome’ k4 jaunimas 
t. t.), bet žiemos mėnesiais namuose Sterling Heighb | »Ple pasakys ir išardę 
nedaug kas ja pasinaudoja, priemiestyje. Dalyvavo pei I ^dome pamatuoti, kaip 
Užtat, kai keletas pasišven- 40 žmonių. Seimininkui A I1.1*31 dar lietuvyje čia vergi
nsiu savanorių Dainavos vi- Grigaičiui dalyvius pasvei IJos ffal° plaukdama t/ers. 
sus pastatus kovo ir balan- jęįnus, programai vadovavo | . 1974-tyjy metų pavasa- 
džio menesiais daže, jiems kaip ir visada skyriaus pir*l^i abitui lentų balius jvy^ko 
niekas netrukdė. j nvininkas Vladas Šelenis. J831’ abiturientų balius ivyko

Dainavos 1974-iu metų Programos atlikėjais ė«|ba’andzio 27 diena Dievo 
sezono pradžia tenka laiky- j kartą buvo aktorius Karolb I AI>veizdos kultūriniam eent- 
ti gegužės 4-5 dienas. Tomis. Balys, literatūros kritikas dr 1re* Kukliai, bet gražiai įš- 
dienomis įvyko tradicinė at- Kęstutis Keblys ir šių eilu-| nufTtf>Je s3‘*eJe (Mvkolo A- 

| eitininkų šeimos šventė, ičių autorius. K. Balys, anks-1 bariaus darbas) buvo pa- 
1 kurią suvažiavo netoli pus- tesnėie nomietėie nrie* mė-1 "al^^tmga prieblanda n nuo- antro išimto žmonių. — jau- In'S.paSVuk rohu^o’ 8t.albl'ai eyažte jauni bei se- 
nimo bei iu tė vu. Tiek mažai rištiniu deklamavimu, ši I Pr(?&y3rnos _ PĮ*°’
todėl, kad oras pasitaikė šal-1 karts reiškėsi ir "rimtai“ sUtokolas šitoksai. Danutė Ar-

LŽS
Dr. M. Aveikaoska«» Attorney ai fan.
Boston Five BuHding 
1895 Centre Street 
W. Rovbury, Mass. 02152

"nerimtai“. Rimtai, o 'r Algis Rudis po
geriau sakyti liūdnai, nu-Į Į!f‘.la Jz,an,‘nn'IJ 2<*^lu. Pa*

SO metų Keleivį skaitančiam 5. Patariu sūnui gaunamų
Rytojui Michi,.^

I Tamstos klausimą tik B"88. K si“aV? ?^al‘M Pb 
tada galėčiau atsakyti, jei, "■« n<“«?u81' ,N?k!,8k Te
turėčiau progą pamatyti a J“» b"^,1*'“.8“ *°ba- 
nuosavybės dokumentų nuo-!/8 » k,ta,s dalykais, 
rašus (copies). Jei Tamstų Jeigu jam perleisi tuos pi- 
brolis, kuris buvo paskutinis • nigus dabar, tai antrasis vai- 
namų "gyventojas“, atsi- Į kas — nebematys savo pu

sės. Tamstai mirus. Patariu 
parodyti advokatui nekilno- 
iamojo turto dokumentus, ir 

’ is Tamstai paaiškins, kas

skaitė su ta valdžios įstaiga, 
kuri išlaikė Tamstų motiną, 
ta įstaiga turėjo teise jam 
perleisti namus. Ar taip butas.

Kad skaitytoja- žinotu,
t kas ką Dainavoje šia vasarą ........... ................ ........j-
: organizuotai atliks, čia chro-, nio viena vizija. Tai buvoĮkie.nę ir Vytautą Memeną. Tamstų motinos parašas ta 

arka surašau vi- pačioje popietės pradžioje. {vadovauti programai. Abu- Tamsta teisingai sakai

skambėjo Vytauto Mačer-lkvietė Va|en‘iną Černiaus-
vo, ar ne. nežinau. Tamstaliuose parašyta; tada žinosi,
to nesakai, tik spėlioji.

įnologine tvark: 
są programą.

ar turi formos pusą, kurią 
galėtum palikti kitam savo 
vaikui, ar neturi.

. Skaučių seserijos vvr.
— Tėve. žadėjai man pa- doja visokie šundaktariai ai .kaučių 3,„vyk'a - gegužės, humoristinius eilėrašius. Čia

aiškinti, kodėl dėvi uzrnno- apgavikai, kurie pardavinė- 25-27. J publiką leipo juoku
vęs varinę apyrankę? ja visokias varines rinkei. student„ at,.itinin.kl, kur.Į Siu eilučių autorius skai-

88 sa.klau- 'm.4!’ull° <’u!ke.a> .B,U!>'r va8' sai —gegužės :il-birželio 2. tė referąta apie slapyvar 
kad tai gali būti labai pa- pumą. specialias dietas, kar- K K
mačlyva nuo artraičio. Sa
ko, kad varinė rinkė pri-
traukia lek-tričnastį iš oro, “ Meigaičiu s'ovvkla (Put
o ta ištraukia skausmą iš są
narių.

— Tėve, tai yra giyna ne
sąmonė ir būdas iš sergan
čių žmonių išvyliot pinigam.
Elektronų ore yra. bet varis 
jų nepritraukia, ir skausmo 
jie iš kūno taip pat neištrau
kia.

— Ale. Maiki, sako, kad 
pamačija. Zacirka sako. kad 

’jo kūma užsimovė varines 
rinkes ant rankų ir kojų ir 
kai kurias dienas nejaučia 
skausmo.

— Tai yra dėl to. kad art
ritiniai skausmai kartais už
eina ir praeina savaime. Tai 
kartais priklauso nuo oi 
atmainų, bet tikrai dar
nėra, nustatyta,, kodėl jie^jfc dalina apgavystė. Aspi- nitų grupių programų dėta- ^* Romualdą Granau-ka

rinas sumažina skausmą, lės. Visada didelio dėmesio' Tiesa, ne visiems vieno- 
bet jie brangiai pardavinėja sulaukia ateitinirku šen- dai buvo skirta laiko, kitų 
vadinamąjį "super“ aspiri- draugiu, mokytoju bei LFB bdjuvo paminėtos tik navar- 
ną. kuris yra tas pats aspiri- savaičių metu -kaitomos pa-' ne8 25 minučių laikas 
nas. nes jokio "super“ ištik- aitos. u/baigtuvėms ren- ”nvo smarkiai per trumpas.;

Vėliau‘jis dar du kartu dek-Mu ^a? ia^nj« čia aukš uosius Tamsia teisingai sakai, kad. 
lamavo. bet abu kartu iau m°Ks*us baigė žmonės, pasi- kadangi motina nebuvo pil 

geretinai puikia lietuyiu kai- no ^„to ios para§as, kaip 
bos. tartimi, gražia laikyse- psichinės ligoninės pacien- 
na ir vidine šiluma gerai nu- įo negaliotu. Visas reikalas
teikė ne tik suaugusia ir pr>V,iaUeo nuo to. ar ligoninė n08, ^a“ ”utl’ kaf* Tamstos 
senstelėjusią publika, bet. atsiskaitė su Tamstų broliu rmona buvo ir V1* ”PTagta“ 
manau, ir tuos jaunučius a- ir jam perleido namus, ga-«^mona’ ^a^au gražu

Skaitytojui John, Illinois

Abejoju, ar teismas atims 
dvieju metu vaika iš moti-

geguže
Vyr. moksleivių ateitinin-jdžiu naudojimą ("Slapyvar-

tizoną ii kitokias priemones. , ^tovykhi__birželio 30- džiai— mūsų periodikos vė- ,. . , . . ----- ............. ........ ,
Lengvatikiai ligoniai jiems .. A } žys“). Į bitunentus bei jų palydo- Vusi pinkais už Tamstų mo-
Amerikoje sumoka apie du Meigaičiu s'ovvkla (Put-! Svaigiausias šios popietės;vus* . Įtinns i’laikymą.

2i* namo seselių t'lobniainai—iproeramosatiikėjas buvo dr. Į Minėtu vadovu nne ace- Patarčiau susisiekti su Ii- 
uz gydymą .Mat. kaip sa- .. • •' ;R. Keblys. Jis kalbėjo apie1™-1 kviečiami, abiturientes Porine irtai sužinoti. Jeimi

- . ..................... A’"” tl.“iį(.inė Dainavos'dabartinės Lietuvos rašyto- ir abiturientai su palydovu viskas vvko teisingai ir be
šventė_ liepos 2<s. i jus, atsiskleidusius po^ali- ar palydove atskiromis po- apgaulės, tada namai pri-j mą, tačiau, mano nuomone,

Sendrauiriu ateitininku niniame laikotarpy, kultūri- rom*s žygiavo prie scenos, klauso broliui, ir iis turi tei-{Tamstai tai nepasiseks. Su- 
s • v _» ----- i. nrkpatmi oroiant maii-a Rn- oo su ’jais daryti, ką nori. «»•«>«♦’» Tow»o*«o

koma. skęstantis ir už šiau 
do griebiasi. Kai žmogui 
skauda, tai jis pasirengęs ir 
paskutinį centą atiduoti. O 
tuo pasinaudoja visokie suk
čiai.

— Tu sakai, Maįki, kad 
tie, kurie gydosi, tai su pli-___ . ,n
kas oi lėtais už britvos aš- ^^ucio 4-10 Kai> pnwwis uz Dntyos as- Lituanptinil 
menųgnebiąsi. Ale jie, pira- .. . - ...
tus susšpiaustę, galėtų supy- d,cme savi"“’ 
kę tverti savo daktarus už

stovykla 
piūčio 3

liepos 2X-nig- "io atlydžio.metu. Jis palie- orkestrui grojant maldą. Bu- ,ę su 
■ tė visa eilė poetu, kaip Jus- vo papasakota kiekvieno bi-

nrantu Tamstos nusivylimą 
ir pasipiktinimą.

Lietuviu Fronto Bičiuliu Marcinkeviiu, Janiną ogiafiį^lė, kiekvienas buvo Skaitytojui, M«B*achiuetts 
studijų ir (poilsio savaitė — Degutvtę. Eduardą Mieže- prakalbintas tėvynės tema. * • ♦ ♦ v

jgipiūčio 4-10. , laitį, Judita Vaičiūnaite. Al- Tik vienas berniukas, atro- 1. Taip, turint tokias pa zhiotubko pro,
Lituani tiniu studijų tra- n,sa, ^^on, r Algimantą b^į sįnMa^liHuvDka^at a rirdnkui t^s pild^vtnncome2 knk®čiom'škos moralės“ 

...... rugpiūčio Marcehų Maitinai- ba’ Dorrt>ė ar moralė

Klausi, "ar negalima būtų 
tam biznieriui įkrėsti pado- 

. rūmo. žmoniško proto ir

nėraSigita Gedą. Ir keletą k*- <>. dar viena, linksnius Tax retu™. Kadangi to»!a<1™ t™mųkoX 
ttę tverti savo ttaJttams už "XII(a(,em!nio ,k.lutu „jfl. prozos kūlėju — Potnana įmaiše. Visi ki’i, ypač mer- pajamos yra vieninteles 7 “ai _a privačios
gerklės. O kodėl jie to ne- a ’1,0 kau._. t qTvkau<A» Tona Avvžiu ^’tės, atsakinėio šauniai. nei Tam .ta. nei Tamstos lai y 3p7;r'1.
daro? d",O-S'O7k,!;' ',,"!-U,°2^ Jonrmeiinska šS kitos bwelk 'be akcento, žmona nebedi,bate ir. be to.>8rty*fr" val.?yb.i".ė81^"

M . • v • v • a 1' • Ti\"’ l“‘IU %e-tU Bie«au»ka Mvknia Sheka T,,°. žinoma, nereikia ste- Kalite atskaityti nuošimčius.
— Matai, kai kurios gydy- ssq. vkia«s 11 Detroito vilkiu- "lenau-Ką. Mykolą hl.ieka. i4v:ima«„ n..nm kuriuos mokate už naskoia- mo priemonės kaip varinės kai bei nauk:>vtės i Juozą Anų1). Leonarda Jaei- bet's- nes mkilmese panoro Runuos mokate uz paskolą

«> rinkės ir mėnulio dulkės, yra Be abejo, šoaudoje bus nevičto. Saulių Salteni bro- ^abRuri^nta^o atX bus°daugC m e8C,U "e'

llO 4*11 ~ 9 S kai kuriu čia mi- tininkai ir skautai. lituanis-I 2. Kadangi Tamstų paja-

11-17.

taip kaP.elioįasi.
— Tai sakai, kad varis

nėra pamaolyvas?
— Ne, tėve, jis artričio ne

pagydo ir nepalengvina. Bet 
kišenę tai tikrai patuština. 
Buvo ir tokių gudragalvių, 
kurie sakė, kad reikia iljsti 
į vario kasvklas. tai varis 
jau tikrai ištrauksiąs skaus
mą. Atsirado žmonių, kurie 
mokėjo po 10 ir po 1.5 dole
rių kad jiems leistų pasėdė
ti senose vario kasyklose, 
bet tai nieko nepagelbėjo.

— Tai ką reikia daryti 
nuo skausmo?

— Tai priklauso nuo žmo
gaus, bet tikro vaisto nuo 
artrito nėra. Yra tik šiokių 
tokių priemonių, kurios tą 
skausmą palengvina. Vie
nam padeda aspirinas, ki
tiems kai-iojimas skaudan
čios kūno dalies pakaitoms 
i šaltą ir karštą vandeni ar 
karštos vonios, dar kitiems 
sausas šiltas klimatas, kaip 
Arizonoje. Bet nė viena 
priemonė artrito neišgydo, 
tiktai kai kam palengvina 
kentėjimus.

— Gal tu. Maiki. ir neži
nai. Juk vra daug žmonių ir 
daktaru, kurie g*vdo. O jei
gu jų liekarstvos nepadėtu,

sikaudarniems sąnariams ne-* 
šioti kūno naštą, Už tuos lai-* 
kinus palengvinimus žmo
nės sumoka didelius pini
gus.

— O kaip, Maiki, gali ži
noti, kas tau padeda ir kas 
nepadeda?

— Bostono ligoninė, kuri 
vadinasi Robert B. Brigham 
Hospital, ilieido knygutę 
"Reports for Arthritis and 
Reumatic Diseases“, kur yra 
sulasytos visos apgavikiškos 
gydymo priemonės ir nuro
dyta, ką ligonis turi daryti t(aKa uz sun 
ir kas jam gali pagelbėti. 6i-’r-io 3^^?- 
ta knygutė dalijama veltui.*
Jos galima paprašyti šiuo 
adresu:

Robert B. Brigham Ho*» 
pital, 125 Parirar HUI Ava,
Boston, Mass. 08120.

— O kaip, Maiki. tas čai- 
nukų gydymas, kurie. sako. 
žmogų adatomis siiiado ir 
visą skausmą išims?

gos į jas nesikiša, jeigu įsta
tymai nėra sulaužomi.

PROF. ANTANAS SALYS 
j APIE LIETUVIŲ KALBĄ

tirui mokvklų ab-olven*ai. <mos yra iš kitų baltinių, oi . ....
Pavardėmis abiturientai iš uždarbio, tai pensija Manodidziausiastrci'ki-

buvo šie: Rusnė Baltrušaity-' nesumažės. į*?38 Y!?’., f;
tė. Degina Kiz’auskaitė, Ri-| 3. Nuo pensijos mokesčių ‘‘betuviškoji seimą ištaikau
te Matvekaitė. Kristina Mi-J’nokėh’ nereikia; taipogi ne-’fyyj senutę mūsų gražią 

.! kalbą ir ją perduotų atei-

j genta« at?inešes «kai ‘kuriu 
{apkalbėtų rašytoju kūrvbos 
i pavyzdžių, bet paskaitvti

ii, Lief iš tos toninės, ku- ^.',.Iafko.'*0tun10 ne,7a'8'0' 
r?, nuro.li.iau, sako, kati a- Velia“ kai jau po oficialiu- 
epuneture reikalingas toli-'8’."8 ^Puotavome su
nesnio ištyrimo, ir pataria: P’™'.?!' ««»»

.‘i-., •• i b* kvietėme po kūno laikosaugotis tokiu gydytojų ,! r .... . ....b «: ♦iii 1 vel pas mus grįžti ir siulemek’ine tam neturi leidimo. |. r KT iVisada tėvo turėk ealvoie • ■M’!n vl8* valam,»- Nors ,la' 
’kad Amerikoje žmonės per
«r etus šundaktariams sumo-

da Faifuis Pe*n>bs. Algis sūnąus vardu. Klausimas y-j v?^a šnekta Lietuviškai
Ho°’'vv?n<tau-lt^0diS k °a’ 7’ kaip I'loku™e,ntai y® su-| nebemokančiam Lietuva ne

KaTnT nrorftta. h»li„n. ! darytL J*! ■ <’<>kument,uose! t’k tolima, bet ji bus ir sve- 
Kaip n praeities baunogo .parašyta jomt tenants , —tima.

abiturientės pašoko f Gali
nos Guobienės pamokvtos) 
Sadute. Paskui sekė abitu
rientu valsas tamusevv. vė
liau su tėvais vėliau jau vi- 
sai publikai r-ib’eius. "Kar-

I tvirto atsakymo nedavė, be
manome, kad prikalbėsime

Kita žumalntinė popietė
— i.i • l’l,u? ivvk? birželio 9 d. Sofijos iro » kiekvienų penkių (lole-. ^dolfo VasiuMu namu09e

t< nka’už Siinil-ikt iiDka art-l M“****"* «ž pusantros tinka uz sumlakt.uįską an jmy)jog nuo Dainavos jaunj.
vm Ba.ia’mo 8t'*ryk,°8- PaKrimiinin 

. n v.t„ mi.ii.i Jltalbčtoju pakviestas ir jaup nigų. O kaip tu mislint* rt|i_nVarno žurna- jeigu aš imčiau dirbti kokius\n7anas Ku. 
nors pamaclpus brazletus'-^

kramtomą tabaką ir' 'M,™ trumpa išvada: Dėt-

ka apie du bilionus dolerių.

— Maiki,
.t

a.ba
gyvatinės arielkos lašus nuo 
artraičio. — ar žmonės juos

ta pavasari“ malonu

roito žurnakrtmės popietės 
yra patvs įdomiausi rengi-

pirktų? nja« mieste.
— Gal. teve, ir putotų, jei ’

Į mokėtum įsiūlyti, bet aš tau
tei žmonės neitu pas juosi — Tėvas turi galvoje vą-t nePatĮ; ,u tuo užsiimti, 
gydytis. dinamąjį "agųpuncture“.! - Na. as dar tą bizn,gydyti

— Tėve. kadangi artriti
niai skausmai patys užeina 
ir praeina, tai tuo pasinau-

Tai gali palengvinti skaus- mislyaiu pat? v 
mą, kaip ir kftos priemo- bar į?1 • . ,
nes, bet neišgydo. Dr. Phi-‘ Sudiev, teve.

ap-
ienas. O da-

•pasi
kartominti. I auksine kito 

k?ą pavasarį.
A.lfon«as Nakas

ATOSTOGOS MAINE

tada, Tamjtai mirus, tas sū-į ”Vjs kažkaip prisimenu 
nūs paveldės vitą farma, o ijf,kjt kuri Jonas Jablonskis 

i’-; kitas vaikas nieko iš tos far-; buvo padėjęs skaitymu kny- 
mos negaus, nors Tamstos. goję, pavadintoje Vargo 
*estamente ir vra nurodyta ; mdkyklai. Ten tas šūkis 
L t"ri 0rautl po pu‘ j skamba šitaip; "Nedidelė

i garbė svetimomis kalbomis 
įkalbėti, bet didelė gėda — 
savosios gerai nemokėti“.

•e Tam tos turto.

Lietuviai pranciškonai vi
sus maloniai kviečia atosto
gauti jų vasarvietėje Kenne- 
bunkporte, Maine.

pat koncertais, literatūros 
vakarais, paskaitom ir la
bai meniška aplinka.

Visas buvusios gimnazi
jos pastatas jau paverstas 
patogiais kambariais sve-

Tai visiems įsidėmėtini 
įžymiojo lietuvių kalbinin
ko prof. Antano Salio žo
džiai, pasakyti 20 dienų 
prieš mirti. FYofesorius mirė 
1972 m. liepos 31 d. 1

čiams. Taip pat ir kiti pasta-
Ši graži kurortinė vieta tai nuolat gerinami. A tosto-j „j.. R.,... .R 

prie pat Atlanto yra tapusi gos Kennebunkporte yra vi- i IK
savotiškų lietuvybės centru 
vasaros atostogų mėnesiais, 
kai iš visos Amerikos ir Ka-

sais atžvilgiais prasmingos.
Sezonas prasideda birže

lio 29 d. ir baigiasi rugsėjo
Tai LIUDO DOVYDĖNO 

210 puslapių knyga. Joja
nados suvažiuoja šimtai lie-' 4 dieną.

i tuvių. Čia žmogus atsigaivi-, Visais atostogų reikalais. °?,a*
' na ne tik grynu oru, kaitria rašykite: j "“■•J’Jl W
saule, sūriu jūros vandeniu, Rev. Superior, Franciscan *p>Į>d”, jv<r!l?_iy yĮ****

Skaučių-Rkataų tėvų ko- mai8tu ir kitai.8 žem^ ***r7*
mitalo balių., vadhamaa kais patogumam, bet taip M..n., 040M. •»*"“ »4 SO-

lilrihmitfos abiturientų 
išleistuvės
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Vietinės žinios
I

Valenf nas Cepulionis,

MOŠŲ SENIAUSIAS SKAITYTOJAS

am- Pašventins M. Jansonieniė* D^EVO KAvtALYSTftS žlMOs

paminklą ’ DIEVAS IK PROTAS
. i

Tę

Kalbant gi apie “šveistainę

I Kai kalbi su tokio 
' žiaus žmogumi, aišku, nori 
sužinoti ir jo ilgo amžiaus 
paslaptį. Ir aš klausiau Va- §; sekmadienį 11:30 vai

. • *• • _ • 1_ * _ *«• _ . .z—

j — Musų siuvyklos 
įlinkas subankrutjo, o kitur 

Niekas nėra rinkęs žinių • abi pensijas sudėjus į krū- darbo gautį buvo sunku. Su 
apie Keleivio skaitytojų vą, pakanką jo kuklioms iš-: draugais nuėjau į saliūną ir 
amžių, todėl visiškai tiksliai laidoms.
negalima žinoti, kuris iš jų Dabar gyvena jis vienas
yra seniausias. Kol kas to- (žmona mirė prieš 10 metų, .pasakojo Valentinas. Betg 
kiu reikia laikyti Valentiną vaikų neturėjo) trečiame burnelę išme-ti jis ir šian-l 
Čepulionį. gyvenantį So. aukšte. turi neblogą butelį. | dieu neatsisakąs.
Bostone, kuris gegužės 21 d. Jaunystėje, matyt, būta gra-į .. . 4.
užbaigė 99 metus. Į žiai nuaugusio vyro. bet ir! .V11 Aas,a, ' . ..n5ma?

T. • * 1O7C •- dabar atrodo daug jaunes-. šaldytuvą ir, iš jo is-
187-5 m' ^^inis, negu metai liudija. Ne-'ėui*_s B,an<\ ’^ehuką, pa 

&'-£e man^ Pynp’joj^- į si?kundžia akimis, dantys i sta,tė ant stalo. Žinoma, pa 
KainiMųkaime. Tęva. ture-,savi Rad h. ne toRie ažt4|ragavome.

bn^v^tndėH-Ivv1 kaip seniau» blogiau su au-i Palinkėjęs Valentinui Ce- 
viaicma nribi»vn Vaa vpiVti s,m*s — ^os Jau ne lo^os! pulioniui dar ilgai neapleis- 
duonos reiktjo kur kitur ieš- ?«"“• bet sus,kalbetl »«-’ u/elnviecų senu,, ats.svcb
Icoti. Valentinas apsispren-/ Į inau*
dė vykti į JAV. i Kiek silpnesnės kojop.Į žemaiti*

ju. .. . . i Viena ju esanti kažkodėl su-'; p. v . ,.C>» )18 atvyko 1904 m. Pu- jr j( ()a, ; D..I, Alektandr. K..ub.en.
ma ®w®no 9* ono l>n.e;: visiškai neatsisako tarnauti, 
nuerty Rorfindale. o nneslneg Valentinas nueinąs ret- 

karčiais ir į So. Bostono Lie-10 metų atsikėlė i So Bo-,
toną, kur ir dabar tebegyve
na.

Visa laiką, kol išėjo į pen
sija. Čepulionis dirbo siu-! 
vykiose.

— Buvo sunkių laiku. Te-

s i n y s \’r. 11
: lentiną, ar jis mėgo rūkyti, ryto Ostervillės (Cape Co-I
'ar išmesti burnelę? Pasiro- de) R. katalikų bažnyčioje urba .s:;i,islvklil... nė tu žoiliiu. 
do. jis nebuvęs rūkorius ir bus pamaldos uz Marijos nerandama-BibAjoje. ir nieko 

•savo gyvenime tik vieną jansonienės sielą. P«» pa-.nėra puf-akyta apie plačiai iki 
kart* j maldų dalyviai prašomi

savi- Sllinkti į mainus, H“ h>a*t rus prietaru velniūkščiui turėjo 
Bay Rr., greta buvusios 
”Audronės“, iš kur 2:30 v.

_ visi vyks į katalikų kapines
pasigėriau. Bet tai buvo pir- ant velionės kapo pastatyto 

ias mas ir paskutinis kaitas, —Į paminklo pašventinti. »iss»iLiaškn-s.
*U> pasakojo Valentinas. Betg-i-, Kvl€-fia veliones \yias dr. siek tie* ;.uz 

Eduardas Jansonas.

tiek tlaug pažai ilgos pasaulyje ir 
tiek tlaug Įtakos religiniuose Įsi
tikinimuose kitaip dorai manan
čiu žmonių!

Kultūriniame subatvakary j -.,
, V 1 u*

Padidėjo lietuvių 

bendruomenė

Regina ir Algis Makaičiai 
gegužė* 16 d. susilaukė 
pirmgimio sūnaus, kuriam 
davė Dariaus-Algirdo var- 
dą.

Svekiname naujagimį it 
jo tėvus, veiklius Bostono 
lietuvių visuomenės narius, 
linkėdami Dariui sveikam 
aug.i, o tėvams jį užauginti 

Į sąmoningu ir veikliu lietu-

Taigi dabar, prietaru rūkams 
turėtume turėti 

a/angos mūsų bandy
me suderinti Biblijos mokslą su 
protu. Neįdomu, kad protingi 
siu dienų žmonės pradeda gal
voti apie neprotingus praeities 
nokiuinu.s. Daugeliui ikukisu- 
kojimas. kad Dievas esąs nuta
ręs kur nors dideli ie degančioje 
IMtsmerktų.ių gelmėje amžinai 
kankinti jų nebažnytinius tė
vus, brolius, motinas arba lxv 
čius. neatrodo panašus į Dievą 
kurį jie nori garbinti. Duok. Die 
ve. kad mes galėtumėm jKikilt 
aukščiau uz toki Įsitikinimą a- 
pie Jį.

S k y z i u I V

Pažadėjimo lankas

Praeitame Kult. subatva- 
tuvių Piliečių klubą pasi-Į kary’ dailininkė Aleksandra
zmonėti.

Gydytojas Valentinui sa 
kas, kad dar pagyvensiąs it 
100 metų sulaukęs.

Namie V. Čepulionis ne-

; Kašubienė kalbėjo apie sa

ko dirbti ilgas valandas, o sėdi be darbo. Jam iš netoli 
užmokestis buvo mentkas. ’ esančios siuvyklos atnešą į- 
Kartais ir penkių dolerių į vairiu medžiagų atkarpų 
per savaitę neuždiibdavo- Jis iš ‘jų pasiuvąs lovos užtie- 
me, — pasakojo Valentinas.! salų ir juos padovanojąs sa- 

Vėlwu savaitgaly jau ir $ i vo artimiesiems.
40 parsinešdavęs. Nedaug’ Valentinas senas ir kelei- 
teuždiibęs, nekeikia ir nensi- viečių šeimoje. Jis Keleiv’

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

*Ie<: £68-3835 (biznio)

288-7176 (namų)

l

t

Parduoda
Parduodami gerame stovyje

namu da/vluju pastoliai (stage) 
Kreiptis Bostono tel. 2GK-04GI.

Lituanistines mokyklos 

egzaminai ir pabaigtuvės

RAOUO PROGRAMA i
t

Seniausia Lietuvių Radij* 
Programa Naujoj An/hjo 
ii stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir ii stoties i*‘n 
101.7 mc.» veikia sekiname 
niais nuo 1 iki J -30 vai. die 
tą. Perduodama: Veliausit, 
pasaulinių žinių santrauks 
r komentarai, muzika, da
tos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis . 
(Baltic Florists gėlių ir dovs 
nų krautuvę, 502 E. Broaa 
way, So. Bostone. Telefo 
nas AN 8-0489. Ten gauna 
nas ir Keletvia.

BALTIC REALTY & 

INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas

597 East Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-6030
Draudžiu namus ir automobL 

litiv nu'i visokių nelaimių.
Naujas auto draudimų įstaty

mas v ra komplikuotas. Draus- 
darni mūsų agentūroje, gausite 
visas informacijas bei patarimą, 
kaip geriausiai apdrausti.

Jokių problemų neturime ir 
su malonumu draudžiame stu- 

į (lentų ar ,studenčių automobi- 
: liūs.
i

Taip pat atliekame namų pir- 
i kimo ir pardavimo patarnavi- 
' mus.
I

Todėl, jeigu norėtumėte par- 
į duoti ar pirkti nekilnojamąjį 
Įtintą, prašome paskanmbinti

telefonu 268-6030

liaiau ir Taisau H

11 OKAI DIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūAių

draudimui
Kreiptis sena adresą:

BRONIS KONTRIM
kitS Broadvvay

*š» Boston. Mass. 02127 
Tei. A N S-17S1

čismus ii Įsuke ir vulnje 
Lipdau pop.erius ir u.:sai. 

/taką* ** pataisyti reikia. 
Nauauu tik geriau»u| 

medžiagą.
JONAS STARINSKA* 

22tt Savus MIII Ava 
Dorehaster, Msss.
TeL CO 5-5S.’4

!lvo naujausius darbus ir ro
dė skaidrėse jų pavyzdžius. (

Al. Kašubienė pastai uo-j.............
ju metu yra net tarptautinė- džiamieji egzaminai bus ge- ti t 
je plotmėje išgarsėjusi savo'gūžės 25 d. ir birželio 1 d. lyg, 
visiškai nauju formų pasta- Dirželio 8 d. Šv. Petro para- vo 
tais ir vidaus erdves ispla-, pijus bažnyčioje 9 vai. pa- ^žadėjimu mm >i«.s dienos 
navimais, visiškai pakei- maldos ir po jų mokslo me- t iau elgtis? 
čiančiais mūsų įprastinių tų pabaigos programa ir pa- Bibliju tikriausia išrodo Su-,*
kambariu ar namų vaizdą, žymėjimų įteikimas salėje tvertojo planą, kuriuo einanti!

.... praiustoji žmonija turės progos'
Migiįžti j santaiką su Juo; bet 1 
noiint sužinoti tiesą tm.se iki-'

Jau matome Biblijos, mokslo 
t ir proto žvilgsniu, kad. kai žmo-j 
i gus miršta, jis pasidaro nogy- •
* vas; ir kad mes e>ame ir mirš J 
< tanti padermė. Kaip tad mes ga-: 
'linte pasirodyti akivaizduje mu-'
• sų Sutvertojo, kurio Įstatymai'

n ... buvo suAiužyti? Kuo remiantis;
Bostono Lituanistinės mo- l.ent vienas Žmogus gali turėti

kyklos keliamieji ir išlej..vilties sugiįžii i Dievo malone!
“• vėl gėrėtis pnv;legija gyven-; 

amžinai tikrai laimingose sa
igose? Argi Dievas atšauks sa

vo smerkiant i spn udinią prieš

Tam ji naudoja tamprias pO bažnyčia, 
plastikos ir kt. medžiagas.

ja tegalinąs, bet dar dau-i skaitąs nuo pat jo pasirody- atskleidžiančias visai 
giau gaunąs iš unijos, todėl. mo. 1 2------ ----------------

SO. BOSTONE, East Broadvvay — parduodamas 4 butų 
W oArn mūrinis namas. Pirkėjui laisvas 5 kambarių 
butas, kuriam* yra plytų ugniakuras, keramikos plyte
lių vonia, stuecs sienos, kieto medžio grindys. Pajamų, 
be minėto buto, $510 mėnesiui. Prašo 559.000.

SP1NNEY & KELLY tRealtor

711 E. Broadvray 
Tel. 268-1566

g»’-
I

Lino Katino paroda lykunse. reikia žengti pirmyn
įas galimybes architektūroj.’ ......... ' lut ai atsargiai. Ai>ku, kad kasi-

Jos pasakiškų korinių for- Biritlio 1 A S „l ,«k.ro
mų ir -palvų žaismas sukėlė So. Bostono Lietuvių Pilie- rasti sau kokį nors protingą pa- 
didelį žiūrovų su-idomėji- čių d-jos III aukito salėje y- )rriu< ą tiki iimui ir paguodžian- 
mę. Dail. A. Kažubienė turi ra atidaroma dail. Lino Ka-
■ tm tių uz. dkyimi J.\\ if tino darbų paroda. Ją rengia 
kitose valstybėse. Bostono aantariečiai.

Tai gal toliausia i vadina-.
P. Juozaitiene grįžo

nau

muosius tarptautinius van- 
1 denis“ išplaukusi mū^ų mo< 
teris kūrėja, be to, pa-ižy 
minti ir pavvzdingu issilavi
nimu ir kuklumu.

UŽ VIENĄ DOLERI IR 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS 

CENTUS PER MENESI 

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI 

NAUJAS TEXACO ALYVOS 

DEGIKLIS (BURNER) KURIS 

NEPAPRASTAI SUMAŽINS " 

JŪSŲ ŠUBYMO IŠLAIDAS! 

NEJUČIOM. *"

Ii anksto jokio įmokėjimo 
lisimokėti per 60 mėnesių 
Jokių procentų

* ■

THITE FUEL

CORPORATION. * v »
800 East First Street, So. Boston, Maaa.

TaL : 268-4800

į Sunkiai iigyvenusi savo 
ieimot nelaimes, P. Juozsi- 

' tiene grįžo į Bostoną — į sa- 
j vo namus, 261 Athens St, 
| So. Bostone, ir vėl priima 
(savo klientus ir palengvin
tomis sąlygom siunčia siun
tinius į Lietuvą ir kitas Ru
sijos užimtas sritu.

PARENGIMU
KALENDORIUS

ėjai '.ilčiai, mes nerasime jokio, 
patenkinančio alsakymo. tod«-l 
ieškodami laikykimės tik Bibli-•' 
jos. Iki šiai vietai pasirodė, kad | 
Bibli •.» sutinka su gerai žino I 
niais ir pamatuotais faktais ir 
su pro-ii. Tatai suteikia mums 
pasitikėjimo. Ar nėra tad pro
tinga laukti, kad joje galima 
rasti išsprendimą visu kkuisimu. 
liečiančiu žmonijos likimą? 

i Pirmoje Mozės 3:15 yra pa
duota mintis, kad Sutvortojasl 
nuo |>at | radžios jau buvo nuta- j 
ręs daryti ką nors daugiau žmo-' 
nijos |Kidermei, o ne vien pa- 

( smerkti ją mirčiai. Ten duota- 
pji pažadėjimas vra toks. kad 
“moteriškės sėkla“ pagalinu su- 

Itrins žalčiui galvą, žinoma, ta
isai pareiškimas yra slaptingas 
| ir neaiškus; liet, pažvelgus i
(paskiau duotus dieviškus y.preiš- 
kimus. jis pasirodo labai reikš- 

Lapkričio 24 d. So. Bosto- • mingas.
no Lietuvių Piliečių d-jos III , Pavyzdžiui, mes atsiverčiame 

I;aukšto salėje ramovėnų Lie-jb^wik paskutinį Biblijos «ky 
Ituvo kariuomenės atkūrimo nu ~ Apreiškimo 20 — ir tei 

56 m. sukakties minėjimas.

LAVVRENCE, MASS.

Metinės pamaldos ir 

gegužinė

Lietuvių tautinė katalikų 
parapija Kapų puošimo die
ną (Memorial Day) švęs 
sekmadienį, gegužės 26 d. 
Pamaldos bus 11 vai. Tauti- 

I nėse kapinėse prie North Lo‘ 
well kelio Methuene.

Po tpamaldų bus geguži
nė. Visi prašomi tą dieną 
skirti mūsų ruošiamoms iš- 

, kilmėms.
Kun. J. Gaspsriūnas 

ir Parapijos komitetas

Apreiškimo 20 — ir ten 
mes pastebime, kaip Apaštalas 
Jonas skelbia, kad regėjime jis 
irutė galingą angelą, nužengian
tį iš dangaus ir sugaunantį “se
nąjį žaltį“ ir surišantį jį tūks
tančiui metu, “kad neljesuve 
džiutu daugiau tautų“. Tai pra
našingas ^veikslas, nušviečiąs 
įvykdymą ano s'/iptingo paža
dėjimo, apie kurį parašyta 1 
Mozės 3:io. kad moteriškės 
“sėkla“ sutrins “žalčiui“ galvą

Kas domitės Tiesa, mes pri 
siųsim veltui x|iaudos. Kreipk’ 
t ės ši uo adresu •

Lithuanian Bible Studentą, 
212 E. 3rd Street,

Spring Valby, III. 61362.

(Skelbimas)

•MUUMUMUMUUMMimMNUaUM***

Vienišu pensininkas ieško ra
miu vietų prie naiMs, kad ga- 

i lėtų praleisti lankioje aplinkoje 
likonias dienas.

Pasiūlymu siųsti Keleiviui, 
pažymint ant voko "Pensinin
kui-. i

- (22)

II

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja saaiiyiojus aptr pusauitn'tis ir liol u v įSk uosles 
įvvkius, deda daug ir įdomiu nuotraukų ir atvirai pasisakė 
apie visur, mūsų visuomeniniu- !•« • kuhGrinius klausimo*. 
Jame rasite įdomiu skaitytojų laišku skyrių, kariame laukia
me abipusiu pasisakymų ir nuomonių kiekvieno vinie 
vv’.ehfa problema.
rNFPRIKI.AUSVMA I.IF.n VA’‘vn dimimtftk'u, mūsų 
ei v i jos laikraštis, liekas nauiu l.en-lr.idarhių bei idėja. vi» 
suomei atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ei 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se gą.AO 
Adresas:

7722 George Street. UiSalle-Montreal. G90. Qnehec. CANADA

"GARSO BANGŲ“

PROGRAMA

ši radijo programa trans
liuojama penktadieniais ii) 
stoties WBUR 90.9 FM) 
banga nuo 8:00 iki 8:30 vaL 
vakaro. į

Gegužės 24 d. — Bostono: 
lietuviai. i

Gegužės 31 d. — šių die
nų klasikinė muzika iš Lie- 

Ituvos

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir iimokė- 

jo daugiau kaip SEZTfNlS MII JONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Eetuvlų fiaternalink organizacija — 
duoda gyvybės spdraud< ir ligoje paAa’pą, kuri yra 
pigi, nos,SUSIVIENIJIMAS ueleška pelno, o teikia 
patarnavimus savitarp*nėa pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mHono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauri įvairių klasių reikataigiausiaa 
npdraudes nuo gi00.00 ik. giu.00G.0C.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ba. 
donment lasaranee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

BLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią 1ERM
• apdraudą: ui 11,000.60 apdraodoe tik 13.00 mokes

čio metama.
5LA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio

* amžiaus asmenims rekomenduojama lietaviiką 
klabą Ir draagtjų nariams. Už 31,000.00 akcidsnta- 
Me apdraudos mokestis 32.00 į metus

BLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir ;ie plačiau paaižkins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdin*as informacijas, jeigu 
parašysite:

Litbuanian AIHanre of Anelei 
307 West 30tb Street, Nevr York. N-T. 13301
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Vietinės žinios
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LITUANISTIKOS KLAUSIMAI KULTŪROS KLUBE

Bostono LB Kultūros klu- Lituanistikos Darbų tomas, 
bo paskutinis šio sezono su- o 1975 m. įvyks penktasis 
surinkimas įvyks gegužės 25 instituto suvažiavimas sū 
d. 7:30 vai. vak. Tarptauti- < moksline programa.
nioin-titulo patalpose 287j žinomas Lietuvos istori- 
Commontvoalth Avė., bos-l pagEncye|„pv(,ia Lituani.
*one’ jca vyr. redaktorius Simas

Programoje — Lituanisti- Į Sužiedėlis praneš apie išsa- 
kos instituto aktualijos ir'mios Lietuvos istorijos pa- 
pranešimai mokslinėmis te-į rengimo ir išleidimo klausi
momis. Instituto pirminin-(mus. Prof. Zenonas Ivinskis 
kas dr. Jurgis Gimbutas pa- iki savo mirties parašė pir- 
informuos apie to lituanistų! mųjį to veikalo tomų, kurio 
kolektyvo paskirtį, sudėtį ir'
darbus. Prisimename, kad

Moros paliko daug raštų a- 
| pie XVI a. Lietuvos įvykius 
i ir žmones.

Lituanistikos instituto Et- 
nogiafijos skyriaus vedėja? 
Antanas Mažiulis painfor
muos apie lituanistikos ar
chyvus ir bibliotekas Ame
rikoje, iškeldamas su tuo su
sijusias problemas.

Visi pranešimai bus t m ru
pi, maždaug po 10 minučių, 
kad būtų laiko klausimams 
ir diskusijoms. į kurias kvie
čiami visi Kultūros klubo 
lankytojai.

Kultūros klubo valdyba

LB metinis susirinkimas

JAV LB Bostono apy
linkės visuotinis susirinki-

Nuailaužė ranką ir koją | Praiom grąžinti lietpaltį!

N. Anglijos Vyčių pirmi-, Gegužės 11 d., Hamiltono 
ninkas, So. Bostono Lietu-! dramos sambūrio vaidini- 
vių Pil. d-jos kontrolės ko- mui pasibaigus, rūbinėj ne- 
misijos narys Albinas Jarai- beradau savo lietpalčio. Ma
lis gegužės 16 d. darbe nusi- tyt> kas nors apsiriko ir pal-
laužė rankų ir kojų. Guli tus sukeitė. Būsiu dėkingas 
Laurence Memorial ligoni- už grąžinimą. Grąžinti pia
ne je Medforde. šom p. Kazakaičiui į Lietu-

Linkime greičiau pasveik- vių Piliečių d-ją ar tiesiog 
ti. St. Santvarai, tel. 268-5347.

L*-----—

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER

MOSTATO. JEIGU ĮRENGSITE

buvo suplanuota trys tomai.į mas šaukiamas gegužės 31 
Tų projektų remia Lietuvių; d. 8 vai. vak. Tautinės Sų- 
Eondas. Į jungos namuose. 484 E. 4th

Wellesley kolegijom Ispa-'St So- Bostone. Darbotvar- 
<nu departamento vedėjas* kėJe: valdybos ir revizijos 

vnl...hotM ......r • -l Iprof. dr. Stasy* Goitauta.; kombij<w l»anešimai. d<-
j praneš apie savo naujus ati- Ku*ijos, vaidybos linkimai, 

rių jau nedaug beliko gyvų-į dengimus iš XVI amžiaus is-J sumanymai.
jų tarpe. Pamažu Eit. insti-'.panų humanisto Ruizde Mo-’ Kviečiame 
tu‘as išaugo iki dabar turi-Iros darbų. Tasai poetas ir;ziojvvanti 
mų 89 narių, kurių apie pu-.teisininkas, lotyniškai vadi-; y

Lituanistikos institutas bu
vo atkurtas Amerikoje 1951 
metais su 26 nariais, daugu
moje buvusiais Lietuvos uni-

kuo gausiai’J
i

sė dėsto Amerikos. Kanados, narna- Royzius, 26 metu gy-j 
ir Europos universitetuose ir veno Vilniuje, kur jis buvo Į 
dirba lituanistikos mnksluo- karaliaus rūmų teismo tarė- 
se. Šiuo metu rengiamas IV 'jas ir kitoks pareigūnas. De

Antanas Matjoaka,
pirmininkas

Broniu* Kruopia,
sekretorius

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI Iš DEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— I.IKTUVIAKAS MALONUS PATARK A flfclAS
-Atriju generacijų lietuviška muzika

šeštadieniais ir neknaditaiaii 

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

LIETUVIŠKI PIETOS
(Bulaii(k!iai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.)

A t .-įkinkykite ir būsite maloniai n.mtebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBt

L

<

iNAUJĄ MODERNI) DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

Pak% ieskite šiandien be 
atlyginimo Įkainoti, Per 
kelias valanda- įrengia 
ma> garo. karšto vandens 
ar šiito oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS I 

ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST.. UI INC V 

Bo-ton: 136-1201 S. Shore: 773-1049 
LENGVOS IšSIMOKCJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatomas

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS.
TaL SW 8-2868

yr« vienintelė oficiali iai>*- 
fa Worcestery, mari siunčia 
siuntiniu* tiesiog ii VVorcea

žerki į Lietuvą ir kitas Rus*
jos valdomas sritis- Čia kak

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ii
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau* 
šių importuotų ir vietinis 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Knyga yra gerinsiąs žmogaus dranga*

Senas parvirsta ir negir-

Flood Sąvare 
!lardware Co.

Baratotaa K. J. ALHKNA 
•tt KAST OaoAJ>WA* 
Bol.IT“ SCSToN, MASS. 

IELEKONA8 AN S-4141
Saajamto Mron Dalai 

hopierua Sienon*
Stiklą* Laurams

VU-ile reikmvays Danam 
Beikmecye plbtnberiame 
Vtaokta raMtoe daiktai

Telefonu: AN 8-2806 f

Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

IPt DIN 18
OPTOMETR1STAS 

Valandos :
n u n 9 tai. ryto iki 6 vai. vak. 

Trečiadieniai* nepriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mane

Ui nosies no tik jaučius 
vedžioja.

Peter Kiktvįtu
aaeMi,

<9 Choreli Street 
M. Millea,

Atiteka------- --- ----------------. —
to tr proJabtoriaM Sartas 1S

fld S va*

Tehfmmt 696-6676

neaeaaeiaaaaMeiaaaaM
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTC)

: OPTOM1TRI8TC

nuo 10 ryto iki 6 vakaro

Nerasi medžio be lakos, o 
žmogaus —* be ydos.

A. J. NAMAKSY
Real Estete A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Neartos Centre, Maaa. 02169

TeL 332-2646

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

SokoMdleaiaio 11-12 vaL

AM 1,430 KC 16 WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maaa. 02402. TeL 386-7209

E. KARDEUENCS DAINŲ 
PLOKŠTELE

Keleivio 
galima gauti Lietuvos

lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę Kaina 16.00.

Paltu

atlas parcels co.
82 Harriaon Street.

Worceoter, Maaa. 01606 
T«L 7883347

Tiestai 16 Worceaterie aiea* 
ėiam įvairino aiuntiaiua į Lieta 
vą ir kita* Rusijos vaidomm 
plotas! Siuntiniai tedaromi iŠ 
vietiaėe gamybos medžiagą, ap
avo, malate ir pramonės gami 
nių. Turime vietoje įvairių via 
tinio gamybas ir importeotų 
prekių ii kitų krafttų viaai la
momis kaiaomm. Bo to, siūtie
ms maistą, pinigus ir galite už
sakyti Jų gamybai prekes, čia 
sumokėsite pinigas, o giminia 
ten vietoje galia peši riekti až* 
aakrtaa prekes.

Taipogi tarpiainkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines Ha pas aave į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimai. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įeiti- 
aimeitą Vedėjas A. Schyriaokl

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION

1VAUUAUBLA& DOVANAS 
siunčia botnrpiikni 

Iš BOSTONO į LIETUVĄ

Pristatymas greita* Ir 
garantuota* 

Prekės parduodamos nužm
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvu* ir pan.
Atidaryta darbo dionomfe 
nuo 8 vaL ryto iki 5 vai* vak.

O SpėtaAtanĮais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p-p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
388 W. Broadvray 

So. Boston, Maso. 02127 
ToL 2680068

mooooeem

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo Ūktai valetus, ižpUdomo gydytojų rs 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į Uetuviftką valetlaų.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. SL, Reg. Pharm.

384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Ttfefemm AN 8-6626

Nes 9 vaL ryto BU 8 vaL v„ išskyras žveotadieaias Ir sekm.

moooooooooooooooaooeoei

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinislipilimas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

South Boston Savings Bank ||| Trans-Atlantic Travel Service
ALFRED W. ARCHIBALD PREZIDENTAS 

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 2682500

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

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

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vak 
vakaro. 8E8TAD1EN1AIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dieaoo.

už nemažesnių^ kaip $1,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 

(16 tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6427% pelno)

DAUGLAUSLV PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j oet kurį kitą pasaune kontinentą, pruiaisti atosto
gas Floridoje, sauktose salose kaip Havajuose. Karibuo
se, Bermudoj. aplenk y t gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti j svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS • ATLANTIC
TRAVEL SERVICE, č i a v i s ų lėktuvų 
bilietai (International and Domestie Air Tiekets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant prw 
kės tiems siuntimams (skarytes, megztinius, {vairia* 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

už viaua kitus indėlius moka

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prbkaitomi nuoiimėiai — Pilnas drsudlauM 

Bankas veikia 109-tuosius metus. -

Mo beako direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškaL Turtas (Aasoto) yra

▼iri $274,000,000

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

Trans-Atlantic T r ading Co
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: — — — — — 9—3
Ketvirtadieniais 9—6
šeštadieniais uždaryta

393 Weat Broadvray. P.O.B. 116
Se. Boston. Maaa. 02127
Telefonas: 268-6764

Vi»ų įkyrių vedėja Aldona Ademoab




