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DECLARATION

\VHEREAS: Fifty-five years ago on this date

Pekinge ir Wa*hingtone bus įsteigti oficialūs preky
bos biurai, o artimoje ateityje — atidarytos ir ambasados.

Biznieriai džiaugiasi, politikai numato savo naudą, sovie

tai įvykius stebi kreiva akimi.

Lithu-

i ania declared its independence from Russia: and
\VHEREAS: during the intervening years the State
j
i of Lithuania has suffered the harsh hantl of oppression,
i both Nazi and Soviet; and

WHERBAS: since the Russian seizure in 1944. LithuDaugiau nei 20 metų bu-, priešas, nebojant komunisi
anians
have actively demonstrated their devotion to the
Bostono majoras Kevin V.hi.c p .sirašo deklaraciją, sueisiančią vasario 16 d. i eiuvos diena, daly
vę nutrūkę JAV-bių ir ko- tinių sistemų panašumo.
vaujant Alios skyriaus delegacijai. iš kairės i de šinę: Aleksandras Griauzdė, Amanas Matjoška. principles of freedom and liberty deeply -ooted in their
munistinės Kinijos santy
Į tą pergreitą Kinijos lt |( Edmundus ( ihas. Jackus Sonda, pirm. Janas (iri galas, majoras \Yhite. Aleksandras Čaplikas. An Baltic heritage: and
kiai ėmė šilti tokiu greitu
iem pu, kad net vadinamieji j JA\ santykių šilimą atkiei-) tanas Andriulionis. \ ir Feliksas Zaleckas
Nuotrauka .1. Kentelio
\VHEREAS: it is appropriate that ve Americans pay
Kinijos
reikalų
„žinovai
“
į
pė
dėmesį
ir
Maskvos
Prav.
j
Kinijos
,-------‘ respect and recognition to the patriotic zeal characteristic
stebisi. Dar prieš metus a- da.kurios komentatorius v
! oi' these people;
merikiečiai Kinijoje buvo Jermakovas nurodo Į Kini’jo
padarytas stambias nuolai-i?\9/č Uč7
N0W, THEREFORE, I, Kevin H. VVhite. Mayor of
nubaudė kunigą už ir.diiai gresia
propagandos vaizduojami
f
the City of Boston do hereby dedate Friday, February
kaip „prakęikčiausi imperi das amerikiečiams. Tai. žiligonio
laikymą
baisus
badas
drebėio
žeirzė
alistai“. „liaudies siurbėlės“ ! noma sovietams nepatinka.
16th. 1973 to be
ir panašiai, o šiandien jau,
..
Vasario 21 d. rytą'čia vėl
Akmenės parapijos kun.
Pernai Indijoje buvo distovime diplomatinių atsto-i _
v
, niJ.0S ’draugys.
f
LITHUANIA DAY
sudrebėjo žemė. Drebėjimo Petras Lygnuitaris 1971 m. de’ė sausra, pakenkusi javu
vybių atidarymo isvakarese* ^^ono^po^^ierbĮ ta^i J centras buvo apie 40 mylil’ Skuodžio 9 d. Akmenės ligo- derliui.
9 d. Akmenės ligo- derliui. Penkiose provincin
’ įefia ‘įJenPma nasfoSį I Hiaurę nuo Los Angeles, i ninėje aplankė sunkiai ser- iose jau badaujama. Jei bir-1 111 Boston, and urge all my lellov eitizens o pay heed io
• ma. Harvardo universiteto. Stiprumas buvo beveik Joks] gantį ligoni. Tai pastebėjęs žylio mėnesi prasidedančio' the speeial observances reserved to, this t.ate.
skutinio apsilankymo Pekin-i ““i- — -------,
(Kevin H. White
ge amerikiečių biznierių op- : prof. John Fairbank laikoj L-’- 1 ,
‘ ,ieb ‘ 0 beM vyr. gydytojas, nutraukė Ii- lietaus bus pakankamai, tai j
Indija, prisinit kusi grūdų. 1
timizmas dar labiau padidė-j tai "ne^praato ir nenuspe- medžiaįiniu „uostoIiu į,,,!' g°nio ap.-ąplnim?
kunigą užsi
e (|i(Ie#nio ba(lo i;_
Mayor
in
np«
dabar
p<sa
iau
at«ito
s\
ai
bumo
dalyku.
8en.
±
_.
.
.
,
.
išbarė
ir
išvarė
is
ligonines.
•
-•
•
,
i
j°, nes aaoar, esą, jau arsi .
,T
,. , , *
• 1 ryta daug: įJlzo stogai, skiR ntou.nnes. vengs prleslHi,u atveju, ba-(
gali-: tvilkė Alanstieid esąs pasieveriančios neribotos gali-:
1 *
lo sienos, krautuvėse sudužo Gruodžio 28 d. kun. P. Lyg- das palies ndlionus žmonių.’
{ kimų nustebintas“, o James
mvbės“
prekės, iškritusias iš lentynų.' nugai is buvo pašauktas i N.
į Reston vatfina tai
tranas pePbu daug
? Izraelis nušovė
Akmenės rajono vykdomąjį Išvogė Nfito
Mat Ki^ringeris turėio i uktj’viausiu Amerikos už-j
v
t i ’
t
-garbės- paW ne tik j -enio politikos laimėjimu i Hre'nei a, lankės,
i komitetą ir už ligonio lankvJAV ginklu
! Libijos lėktuvą
.
ma ligoninėje nubaustas 50 paslaptis
su Kinijos premjeru Ču En-, P° Maichallio plano .
Prahoje
j rubliy bauda.
Neseniai Irano šachas
Y. Vokietijos vvriausvbėj- Izraelio naikintuvai nušolai, bet ir su pačiu tautos ir j
kilo triukšmas, kai paaiškė-- vė virš jo okupuoto Sinajaus lankėsi Washingtone. Jis
Vasario 23 d. Čekoslova
partijos vadu Mao Tse-tun-! BUVO pagrobtas
I jo. kad sovietų ambasada) pusiausalio Libijos keleivinį J užsakė daug p airių ginklų,
gu. Vadinasi, nauji susitari-!
kija iškilmingai minėjo ko- \PraqUVenimaS VIS
i Ronnoie gavo labai slaptus!i lėktuvą, skridusi į Egiptą ir helikopterių, kovos ir trans
munistų valdžios įvedimo 25 1
mai turį būti labai svarbūs. [PetaiUO lavonas
Na^o dokumentus apie būsi-J dėl kompaso sugedimo pa- porto lėktuvų ir kt., o taip
t
' metu sukakti. Ta proga čia brangsta
pa*'papl
paprašė,
Iraną
at-'
Pagal Kissingerio prane-1
Prancūzijoj didelį triukš-j atsilankė Brežnevas ir išgvmus kariuomenės manevrus.) ^h-duri žuvo per 100 kelei- pa
p\2.’ kad
Ka? 1į iran
p aL
Šimą, artimiausiu laiku Pe-I mą sukėlė maišalo PetainoĮ rė dabartinius vadovus už'
Kainu kilimo nevyksta su- Bet manevrai kovo 7 d. vis-Į viu < tar
vienas ameri-i
ke S“ i
kinge
apdaryta
ameri-5 lavono dingimas iš mažos "didelę socialistinės kūrvbos, laikyti. Y pac brangsta mais- vien įvyks.
j kie<s prancūzas lakūnas ir! ?UHe
kinge bus
___ —
__ v — ____
kiečiu o Washingtone Kini-iIle d'Yeu salos prie Prancū- pažangą“, o Čekoslov-ukijos , to gaminiai. Jei kainos taip
-------- ■
. i garsi Egipto televizijos “*» nauriods?
J
&
ios oficialūs prekybos biu-1 ziJos kranto Atlanto vande- prezidentą ovobodą apdova- kils ir toliau, tai iki metu
Jūrininkų
unijos pirmi-, Girnų aktoiė.
j
< nyne. Bet netrukus pavogtas nojo Lenino ordinu
rai Tai labai nalenevinsialT------ Y------------- „vju <a:hh.v
; galo pragv\ ertimas gali pa- nįnkas Curran kuris gauna!
,
,,
.1
Irane vra dideli žibalo
Lbieiu krartu nie“n-1
pa-,
Paskelbta ir amnestija! brangti 6';.
metin,s algos $85.000 ren-i
kaltma lėktuvo pišių? J ir biznis ^išsivystysiasj ai^°^a> >en°Je 'tetoje.
j ma2įems nusikaltėliams.
. _
.
giasi išeiti į nensiįą, kurios pot^-kad
nepaklausęhs įsa' i kus iš Persijos įlankos, ten
I
Lrnjos y-p^jo prezidentą ffaus aoie mįiiona dolerių.,1 ky1?™ nusileisti, o arabai ir; atsjranda vadjnamoji politikeleriopai didesnis, negu į Maršalas Petainas vie-i------------kad reikalaut žymaus atly- Jo pa<jčjėjaS .pensijon išėjės1 kiti .Ritina Izraeli dėl bar-'
koturna, kurią gnli užpilpradžioje buvę numatyta. • niems yra Pirmojo pasauliginimu
pakėlimo,
jei
ypač
1969
m.,
gauna
$222,090.
U?
balbsko
el
^
e
-'
10
Minia apmėtė akmenimis ginimu pakėlimo, jei y pac 1969 m., gauna $222,030. Ul,ai
j dyti Iranas ir garantuoti \ a
' nio karo didvyris, o kitiems
Izraelis žada žuvusių sei-i karams pastovų žibalo tie*
Taip pat suintensyvėsią ir išdavikas dėl to. kad, pran- Š. Vietnamo atstovus. Dėl to maisto kainu kilimas nebus ; nija turi tik 50,000 nariu, iš
sutriko
belaisvių
paleidimas,
sulaikytas.
kurių
dirba
apie
25.000.
.
.
1
mom
atlyginti, bet tas įvykis kimą.
kulturiniai mainai. Čia at-!cūzams pralaimėjus Antra•' vis tiek pakreipė pasaulio
vyksiančios
komunistinės , jame pasauliniame kare. jis
Į opiniją jo nenaudai.
Paryžių je tariasi
Kinijos mokslininkų ir me-! sutiko stoti Prancūzijos vai-į

i

nininku grupės susipažinti i džios priešaky ir bendradarUnijos prieš Nixono \ Vietnamo reikalu
su paskutiniais Amerikos į biauti su naciu Vokietija,
technikos laimėjimais, o Ki-Į
jS
Paryžiuje pirmadieni pra
\ vidaus politiką
nija isileisianti daugiau a-J
Po karo maršalas buvo
sidėjo Vietnamo taikos kon
merikiečių žurnalistu*■ ir tu-I. nubaustas sušaudvti,
P,al Harbour. Ha., posė- ferencija. I ją atvyko Sovie* 7 bei vė-1
ristų.
j liau ta bausmė buvo pakeis-J
, džiavo ALF-CIO vykdomoji tų Sąjungos. Kinijos. Pietų
j ta kalėjimu iki gyvos galvos.!
: taryba. Į jos posėdį atsilan-, ir Šiaurės Vietnamu. KanaKissingerio atsilankymo'
kė ir prez. Xixonas. Jis bu-) dos ir JAV užsienio reikalų
proga kiniečiai nepamiršo ir;
Dešinieji mirusį maršalą
į vo mandagiai priimtas, bet ministrai. Ten dalyvauja ir
„dovanos“: pažadėta iš ka-! reikalavo palaidoti kartu su
) kitą dieną taryba griežtais Jungtinių Tautų generalinis
Įėjimo paleisti du jau seniai! Verdene žuvusiais kariais, )
, žodžiais pasmerkė Nixono. sekretorius Waldheim.
ten sėdinčius amerikiečius.; o kairieji tam smarkiai prie-.
į vidaus politiką, ypač sočia-į
Konferencijoje jau kilo
Tikimasi, kad bus paleista ! šinosi. Valdžia pabijojo Pe
i linėje srityje. Unijos vado-' nesutarimu, nes sutartą taiir daugiau amerikiečiu kali-, teiną „išteisinti“ net po mir’ vybė paskelbė kovosianti1 ką įgyvendinu Vietname kol
nių ar laikomu belaisvių.
1 ties ir todėl palaidojo minė-!
) prieš išlaidų socialiniams kas nesiseka ir karo veiks
: toj saloj, kur jis mirė
mai it toliau vvksta. Kana
reikalams mažinimą.
įdomu tai. kad
Kinija j
dos atstovas grasina pasi
šiuo metu nereikalauja visiš-i
Lavonas puvo pagrobtatraukti
iš Vietnamo kontro
Prostitutės gina
ko amerikiečių pasitraukimo. politiniais tinklais. Mat. kolės komisijos, jei ta komisija
iš Azijos. Atrodo, kad jie! vo 7 ir 11 dienomis bus parir ateity negalėsianti taikos
- savo teises
net ir patenkinti JAV bazė-; lamento rinkiniai. Petainoj
vykdvmo prižiūrėti ir tebu
mis Japonijoje. Tailande a,,: lavoną radus, valdžia turėjo
L
i
• -«
,
•
,
;
Marceilles uosto prostitu sianti tik trumpalaikė.
ir Taivane. O taip pat ir JAV į spręsti, kur ji palaidoti, f); Protono];.,., Jono Baikūno. Tautos Fondo p.rnrn mko. pagerbimas jo ,0 melų amžiaus sukakt.es ,
tės surengė demonstraciją,
7-toio laivyno slankiojimu! dėl to piliečių nuomonės la- proga. Pagerbimo posėdy je-vaka;ienė.ie dalyvavo Vilko ir Ta utos Fondo valdybų nariai. Drauge protestuodamos prieš polici
Pacifike
Pacifike bei
bei Indijos
Indijo vande-j Kai skirtingos. Kilę ginčai) buvo pagerbtas ir Petras Minkūnis. TI 'icepirmi nįnkas. daujig metu tvarkęs ir tehet\arkas Fondo jos veiksmus. .Mat, policija
Jacqueline Onassiene nuo
!gali pakenkti degolistų par- finansus. Iš kairės sėdi: J. Valaitis. J. Audėnas (abu Miko vicepirmininkai), prot. J. Baikūnas. j u2dalė viešbučius kuriuose
nvne ir kitur.
naujųjų vedybų dienos jau
uuujiu
tvrttttujų
, h
\ liko pirmininkas; i.
•• vicepirmininkas;
»n epu iiiiiiuik<i>, .A.
a. \»
viimi »
įce-.S jOS
' (Jn
Oo “.
j
. .j
{ tijai ir padidinti
kairiųjų rir. .1.
K. V\ aliunas.
aliūnas. Miko
I’. Minkū ««a.*«.
nas, TF
akselis. Vliko
viceos ”
dil bo
.atleido apie 100 tarnų,
jų
pirmininkas; J. Pažemėnas. TF sekretorius. Sto vi: V. Kadzivanas Vliko Tarybos narys; St. I)z.i.
. , . ! * el '
Neabejotina, kad Kinijai į koalicijos balsiu,.
baLu*.
net seną savo vaikų
daug saugiau, jei toje erd-i
. rad keli srižu' lik,, sekretorius; A. RazgaHia. M,k„ valdy bos narys jaununo re.kalams: A. Reventas. Z.
(j j()n,s ve,.s[|< sav0 |)rofesi.ulele,
Daugiausia tarnų nu
vėje dominuos amerikiečiai.
Manoma
be aiaviai bu, na.
lr J' Vil-1'1" - Tl' ni*riaiko IU,;. m. saus,o 2X ,1. hllllūros židinio palalpn- • • , np5 ,a|.
la

kentėjo,
kai ii buvo slaptai
o ne sovietai - šiuo metu »ieJ> JAV be aisviai bus pa
|!r(M>k|ine
Nu.,(ranka I.. Tamošaičio
nufotografuota nuoga.
• visuomeninis darbas*
pais pavojingiausias Kinijos Kaltinti dėl p .ramos priešui.

fjr
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Pogrindinės kirvarpos

Kodėl mažai balsuoja?

Vasario 16-ji Bostone

Sekmadieni, vasario 18 d.,
Laisvės Varpo radijas pusę
valandos skyrė Nepriklau
somybės sukakčiai paminėti.
Programą paruošė Petras
Viščinis. Išlaidas apmokėjo
Altos skyrius.
Tai buvo gera patriotinės
minties ir nuotaikos progra
ma, už kurią tenka dėkoti
jos vedėjui.
e *
.. Šia proga veria atkreipti
dėmėsi ir Į Garso Bangų ra
diją. kurio programa skiria
ma angliškai kalbantiems
lietuviams ir amerikiečiams.
Šis mūsų jaunimo vedamas
radijas vasario 16 d. nuo 8
iki 8:30 vai. vakaro taip pat
labai Įdomiai paminėjo Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakti. Jo prog
ramoje kalbėjo Mykolas
Drunga ir buvo tikrai gerai
Romo Šležo paruoštas mon
tažas.. Tą darbą, be minėtų
asmenų, dirba Birutė VaičĮurgytė. Perkūnas Krukonis,
Povilas Manomaitis ir kt.

chronologine’du tarė trumpą sveikinimo
| žodj savanoriams kūrėjams,
kurie šiemet pirmą kartą bu
vo pakviesti atskirais raštais
susodinti pirmoje eilėje.
Altos
delegacijai
dalyvau!
Bostone
ju yra 12. bet teatve. Daug milionų žmonių ; Kaip iu
jant, pasirašė atitinkamą! vyko tik 9. Aušra Skabeikypasaulyje trokšta tos laisvės,‘
apie ją svajoja. O amerikie-i Renkant mokyklų prižiū- deklaraciją, kuri Vasario 16: tė ir Reda Veitaitė kiekviečiai, priešingai, tingi ta teisė; retojus, norint užtraukti pa- skelbia Lietuvosnepriklau-Į nam jų prisegė po baltą
1 gvazdiką.
j skolą, pakelti vietinius mo- somybės diena.
pasinaudoti, jos vengia,
I kesčius ir pan., daroma vis*
*
So.
Boston
Tribūne
vasa-!
Saulius Cibas perskaitė
Visuotiniai rinkimai teis-j kas. kad tik mažiau rinkikų
rio
15
d.
laidoje
paskelbė;
gubernatoriaus
proklamaciNa. o kokia gi čia gali būti lietuvių pogrindinė veiki * judino 1920 m. 44'/ rinki-! tegalėtų dalyvauti. Pareništraukas iš gubernatoriaus *< ją, o Aldona Dabrilaitė —
ai- kova laisvėje? Sakysime, JAV-se ar kito panašaus kraš- kų, 1924 m. — 44%. 1928! kant atostogų dieną, mobili proklamacijos ir vasario 18, kongresmano Moakley sveilietuvių kolonijose, kur nėra nei svetimųjų okupacijos, m. — 52, 1932 m. — 53%.! zuojami savi šalininkai, ir d. ruošiamo Lietuvos nepri-į kinimą.
1936 m. — 53%. 1940 m. —; nustebę piliečiai atsiduria
įei priespaudos? Ir kam ji reikalinga., jeigu čia niekas ji 59%,
1944 m.— 54%, 1948Į prieš keistą faktą: pakelia klausomybės paskelbimo 55 Į
*niekam nieko nedraudžia, joks lietuvis nei dėl savo tauty
mi. — 52%, 1952 m. — 63% , i mi mokesčiai prieš daugu- metų sukakties minėjimo; Latvių vardu sveikino jų
bės, nei dėl kultūros, nei dėl tikėjimo nepersekiojamas?
1956 m. — 60%. 1960 m. —1 mos norą, patvirtinamos iš- programą. Išspausdinta ir; sąjungos pirm. dr. Juris Šle.
Latvių-lietuvių vie64%, 1964 m.— 62%. 1968 laidos ar paskolos Įvairių Altos delegacijos su guber- j sers
į nybės draugijos vardu 01O vis dėlto...
m. — 61 %, 1972 m. — 55%. trobesių statybai, išlaidos natorium puotrauka.
gerts Liepinš. o ukrainiečių
dar gerų namų nugriovimui
Kitoj spaudoj neteko apie1 — jų pirmininkas Konrad
Mums atrodo, kad pastaruoju laiku bent JAV-se lie Taigi balsavusių skaičius ir kt.
tai nieko užtikti. Matyti, per Husak. Estai sveikino raštu.
tuvių „pogrindininkų“ yra net daugiau negu anais okupa vidutiniškai sudaro tik apie
cijų metais Lietuvoje. Kodėl?
1 pusę visų turinčių teisę balVnV.?s’ organizacijos, su- mažai tebuvo padaryta pa
Andrius Keturakis daly
suoti, o jeigu mes paimsime, siyienijimai taip pat tuo pa- stangų tuo reikalu.
vius supažindino su pagrin
Svarbiausia, laisvėje veikiančiam „pogrindininkui“ kad tarp kandidatų Į prezi- čiu metodu praveda savus
Šis radijas veikia iš radi
Vasario 16 d. rytą pirmą diniu kalbėtoju — Lietuvos
dentus
balsai
pasiskirsto
be.
žmones
i
vadovybes,
kur
‘
j
ie
negresia nei kalėjimas, nei tremtis, nei kartuvės, jam ner ... ___
atstovybės Washingtone pa jo stoties WBUR 90.9 FM
reikia nei kilnių idealų, nei drąsos, nei pasiaukojimo. Gali veik vienodai, tai gausime, kontroliuoja milžiniškus tur kartą tokią dieną So. Bosto tarėju dr. Stasiu Bačkiu.
bangomis penktadieniais 8.
no Lietuvių Piliečių d-jos va-|
tik ti-uputčio apdairumo ir baimės, kad nebūtų atpažintas'kad kiekvienais metais iš- ^us8:30 vai. vak.
dovybė. dalyvaujant nema-;
Dr. S. Backis savo 20 mi
ir dėl savo veiksmų netektų viešai rausti iš gėdos.
. rinktas prezidentas buvo
Ž-tis
žam būriui lietuvių, iškėlė
mažumos prezidentas....
i Valdžia turėtų Įstatymu prie savo namų gražias JAV, nučių kalboje pabrėžė ypač
į nustatyti,
PADĖKA
tas prošvaistes, kurios skatičionykščiai musų pogrindininkai neplatina nei te-,
traeišk.s fakta, ku-i narių turi dalyvauti susirin- ir Lietuvos vėliavas.
j na mus nepaliaujamai kovo !
yynei laisvės reikalaujančių proklamacijų, nekaupia ginkvertassrimto susirapinf.| kiniuose ir koki mažiausią
Už gražu mostą, pareikš
11:30 vai. dienos miesto ti dėl Lietuvos Laisvės ir ti- tą mums minint Lietuvos ne
lų ir nedziovina parako. Jie kol kas ir nešaudo, o tik, pn-.mo Jeigu įkosime nebal-* narių kaišu
sidengę varnalėšų lapais/atkakliai spiaudo iš krūmų sa-; gavimo priežasčių, skirstant1 £auti unijų ™ organizacijų. ^aJora? Whlįe pasnase de- mokfatiškos Lietuvos ilge- priklausomybės 55-rių metu
vo priešininkams ar visai nieku nenusidėjusiems tautie - j balsuotojus grupėmis pagal ! pareigūnai.
KI^aciją o įz vai. pne Bos.gikūnys Jo kalbog Jš_ sukakti, Bostono ALTai ir
čiams tiesiai i veidą ar renka „politines informacijas“ ir tautybes, profesijas, amžiuj
. .
• . i vft ° Į Tiptuvnt, traukos buvo išspausdintos ^ac Keleivio redaktoriui
planuoja savo strategiją palindę po svetima lova.
Iišsilavinimą ir kt., tai gausi-, Tas,P^
reglst"
į •
himnus biednda i'Keleivio paskutiniajame nu- Jac^ui Sondai už šiltą žodi
ime daliną atsakymą, kodėl !ruo^ balsuotojų balsų pro- ve Seniau himnus giedodaJ
į reiškiame nuoširdžią, padėką.
Jie gali jums nakti paskambinti telefonu ir iškreiptu; kai kurie žmonės nebalsavo.icenta# tuvėt'i būti pritaikm- vo a
balsu iškeikti jus naujausios darybos keiksmažodžiais, į
j tas i enkant senatorius, kon. p,y
1 . in?‘J Priėmus rezoliuciją, iždi-I
Savanorių kūrėjų
gali kasdien atsiųsti po anonimini laišką, po bjauriausių: Atrodo., kad pagrindinė
nari^neš/e’leS? transliuoti. Gyreis “Sklido "inkas Aleksandras čapli-1
Bostono skyrius
karikatūrą ir prie jūsų durų rankenos pririšti pastipusi nebalsavimo pnezastis yra na< Ra(| sukto’ mažumQS at'_ plačiai ir gražiai. Tuo pasi- ka?
V1S«3. dos’;la;!
šuni, nes laisvėje veikiantieji „pogrindininkai“ yra išra-.bloga bal^vimų organizaci-,ka]bėtu Jačia burna rūpino Ona Ivaškienė ir An- a^oti Lietuvos laisves ko-,
NASHUA, N.H.
dingi ir sugeba pasinaudoti visa technikos pažanga. Jiems
Žmones, dnbę fabnkuo-; y.
Amerikos liaudie* var- tanas Matjoška, vėliava pa- 'ai- Veliavasisnesus, buvo,
svarbu, kad „priešas“ būtų. jeigu jau ne sunaikintas, tai
di^K^m^ė“ kad skolino šaulių kuopa. ‘
komp'jS^

Pogrindinė veikla mums nėra jokia naujovė. Ji tę
sėsi ilgą mūsų istorijos laikotarpi — per carų despotizmo
siautėjimą
tuv
pat
spaudoje, ir pogrindinė kova buvo vedama tik dėl savo
tautos politinės ar kultūrinės laisvės, dėl jos šviesesnės
ateities. Ji išugdė daugybę neužmirštamų herojų, nes rei
kalavo iš pogrindinio kovotojo ir šviesaus idealizmo, ir
neeilinės drąsos, ir net gyvybės aukos.

Teisė laisvai balsuoti už specialių rinkimų atvejais.1 Pradėsime
savo laisvai pasirinktus kan-: Toks potvarkis taip pat yra tvarka.

Maža kolonija, bet judri

''“S,1“;!,,t;

. v.k.„ L»

monosmis reprezentuos rinkikus, o pa- Jame _A. Matjoška papasa-j rinkimas buvo baigtas. ' pavaizduoti paroda, kūnai
paskirti vasaros mėnesiais
eksponatus parūpino dr. S.
išrinktieji
kojo. kas padaryta LB apy-Į
, arba ta diena paskelbti tau- tys
kvs jsi
mKtieji galės
galės drąsiau
drąs
linkės Vasario 16 proga, jau. Į • Minėjimui vadovavo adv.
Ę. Bernotienė, M.
__ i kalbėti vietos klausimais.
Kad mūsų kalbėjimas neliktų nepagristas, leiskime į tjne švente ‘ _ apmokamu
nimo atstovas M. Žiaugra, .John Grigalus ir stud. Aldo- P jJ- G’’ausJ^sau paminėti bent porą pavyzdžių.
į pirmadieniu, bet kuris nebū-i
Žetys
pamformavo apie parašų na Dabrilaitė, kalbėjusi ne i n!’Y" ?a^da!tetu"
. tų apmokėtas, 'jei balsavimo *
!
peticijai rinkimą (čia tesu-j tik gerai angliškai, bet ir Į n.e\°- !r V‘ f :1'ydai- A- pl
Antai žurnalistas Vladas Ramojus „Tėviškės Žibirių“ ,kortelė nebūtų nuštampuota.
ĮDOMUS ROMANAS
unkta apie 1.000 parašų). į gražia ir taisyklinga lietuvių: cl<*asKlr
Pr; Ju,ras- Paš. m. nr. 6 tarp kitko mini ir „pogrindininkų“ būdingus j
’
' kalba, kas turėtų būti Įsidė- jroda bus atidar-vta iki vasažygius, nukreiptus prieš operos „La Bohema“ pastatymą:; Kai kurios Įmonės galėtų
G.liaud0S! Specialiai pakviestas poe% mėtinu'TavyzdžV“ kaFku’' Ho gaI°*
i Įrengti balsavimo būstus
iems kitiems pragramos va.; . Minėtai biW?‘^ai iš ivai„Kažkokiu
am«
! rių asmenų surinkta ir dovajosios oper
Į nota 24 knygos apie Lietuvą
motorą buvę pripilta cukraus. Anonimini laišką gav^
...
_
.
Aukų minėiime surinkta ir lietuvius anglų kalba dr
rašąs šią skilti vien už tai. kad „T.Ž.“ ir kitame laikraš- i..a
nerej ketų stove-, m ą, demokratinės <shntvarv
Altai $2,616.75. Kai kas sa- Enclclopedia Lituanica. Be
tvje aprašė spaudos konferencija, sušaukta naujosios ope-!
aiP Pu®Ya“; °®
^yVasario 18 d. buvo pa vo aukas betarpiškai pasiun ju, dovanota 5 knygos lietu
• . . . , ? m
• • 1 % vlandi, kad niekas netrukdy- kolo Sleževičiaus ir kitų pa grindinis Nepriklausomybė? tė Vlikui. šiemet ir L. Bend vių kalba ir tuo būdu papil
ros iniciatorių. Ten aiškiai pabrėžiau minu. kad abi ope- Hl
„ *-r - • - j v
. .A. ‘
. ..
U,.,.- , , .
,
x i .«tlJ balsavimo spartos.
sisventeliu žygius ir darbus, atstatymo Daskelbimo 55 m. ruomenės valdyba išsiunti dytas kuklus lietuvių kalba
ros turi eiti taikos keliu, o atlikti darbai iškels vertę bei
sukakties minėjimas.
nėjo daug aukų prašančių knygų skyrius.
jų vietą mūsų gyvenime.“
Kai kurie miestai apkrau-, Tai Dr. Kazio Griniaus
laiškų. Buvo aukota ir jai. J Vasario 20 d. viešosios
na balsuotojus 22 ar 40 ivai-. Fondo leidinys, kietais virIš ryto buvo iškilmingos. bet neturime žinių,kiek šia > bibliotekos salėje buvo žurMatyti, „pogrindininkai“ tiki, kad anoniminis laiškas rių klausimų, kurie neturėtų • šeliais su dail. Broniaus Mu- pamaldos Šv. Petro lietuvių j prOga surinkta. ’
nalisto, Associated Press
ir Į A. Grigo automobilio motorą supiltas svaras cukraus būti maišomi kartu su visuo ! lino aplanku. 251 psl., kai parapijos bažnyčioje, o 2\
bendradarbio Alfonso Berj na 5 doleriai.
šią kultūrinę problemą išspręs geriau, negu rimtas jos iš- timais rinkimais.
val. popiet So. Bostono Lie- Į Minėjime aukojusių sąra. noto paskaita anglų kalba
g-vildenimas spaudoje ar tarpusavy.
tuvių Piliečiu d-jos III-jo gas bus paskelbtas vėliau.
„History of Lithuania“.
Yra valstijų, kur rinkikai I Chicagoje knyga pardavi- aukšto salėje iškilmingas!
*
*
•
i
Ta proga Nashua TeleO štai, mūsų korespondentas iš New Yorko, rašyda turi užsiregistruoti, ar jie y- • nejama Marginiuose, Terromas apie vieno Įžymaus ir mūsų kultūrai nusipelniusio as ra demokratai, ar respubli- * je. Važnelių Gift Internatio- susirinkimas, kuriame daly-; £ia verta priminti, k2d va-J&raPh ne tik išspausdino žiį gario lg d vakare Tarptau- ni3 apie parodą ir paskaitą.
mens viešą pagerbimą, skundžiasi:
konai. kas aiškiai priešta-{ nale. Iš kitur galima užsisa- vavo apie 300 žmonių.
Kaip visada, jis buvo pra-i tinio instituto vadovybė sa- bet Įdėjo ir paskaitininko
auja konstitucijai, nes bal-1 kyti paštu, pasiunčiant 5 do.
bei jo trumpą bi
„Rengiant minėjimą, buvo visko: grasinimų, anoni savimas turi būti slaptas. Y- lerius 25 centus šiuo adresu: dėtas vėliavų Įnešimu, kuri vo patalpose surengė Lietu- nuotrauką
ografiją.
minių telefonų, laiškų... Buvo skleidžiami gandai, kad ra tarnautojų, kurie dėl to SĖJA, c/o J. Urbelis, 1649 tvarkė Stepono Dariaus pos. j vių vakarą. Jo programoje
Vasario
25 d. buvo. iškile
nukentėjo, nes kitos partijos No. Broad\Vay, Melrose to vadas. Posto atstovas Tre-Į Mykolas Drunga parodė! .
renginys būsiąs net piketuojamas...“
oianskis pasveikino susirin-! skaidrių, vaizduojančių Lie.| min^ai paminėta Lietuvos
išrinktas viršininkas juos iš-Į Park, III. 60160.
kusius. Po himnų, kuriuos' tuva, Juliau? Gaidelio vado-! neP^klausomybės atstatymo
Tokių ir dar vaizdingesnių pavyzdžių yra šimtai. Ir varė iš darbo. Be to. žmonės
taip šios „pogrindinės kirvarpos“ su nemažėjančiu inten
v k- v
t rGaidelis
o; rUi -J vaujamas vvru sekstetas su- ^skelbimo oo m. sukaktis,
Knyga gaunama ir Kelei skambino
šiandien demokratai, rytoj
komp
J.
! daJavo
• Q
, Minėjime meninę programa
syvumu vienodai puola iškilesnius visuomenės veikėjus, gali būti respublikonai, arba vių administracijoje.
ir giedojo Pūbl'ka buvom-,
ko atliko .s Bostono pakviesta
menininkus, žurnalistus, redaktorius ir kiekvieną, kuris jiems nepatinka partijos pa-Į
Lmmo nooLrOiro
nO*
_ —___ •
vokacija,
kurią
paskaitė
pa

3 tautinius šokius. Prieš pro Onos Ivaškienė? vadovauja
tik kiek garsiau pareiškia kiek skirtingą nuomonę ar pra rinitas kandidatas, todėl to.» KAS JAS PAVERGĖ?
rapijos klebonas kun. Anta
gramos pradžią buvo trans mo tautinių šokių sambūrio
deda „pogrindininkam“ nepageidaujamą darbą. Raguotų kia registracija tėra kvailas
nas Baltrašūnas ir paprašė
„1940 metais buvusių ko visus susikaupus prisiminti liuojamos lietuviškos dainos’ nmžųjų grupė.
ambicijų pogrindinės kii-varpos pagraužia sambūrius, formalumas. Tokia tvarka
ir muzika.
lonijinių tautų 97 procentai
kultūros klubus, organizacijų vadovybes ii- paskirų žmo tiktai leidžia beprincipiniam gavo laisvo apsisprendimo žuvusius už Lietuvos laisvę
nių draugiškus ryšius. Manome, kad tokios „veiklos“ pa politikieriam pasiskelbti de teisę ir tapo nepriklausomos
Jackus Sonda Altos var- , Programos pranešėjas bu.
NAUJA AŠTUNTOJI
mokratu
ar
respublikonu,
dariny pastaruoju metu net Balfas nužėgliavo Į amerikie
! vo Vytautas Bruzgys.
valstybės,
o
tuo
tarpu
daug
PRADALGĖ
žiūrint kokios partijos yra
čių teismą.
valstybių,
kurios
prieš
AntĮvairių
tautų
publikos
bu

užsiregistravusių balsuoto
rąjį pasaulini karą turėjo i
vo gana daug. Gaila, kad
Keleivyje jau galima gauKas gi sudaro šitą pogrindinių kirvarpų armiją? Čia ju dauguma.
‘ nepriklausomvbę ir laisve.Uegacijos naivs Lafontantas nebuvo išnaudotos visos ga- guotą Aštuntąją Pradalgę,
neverta būtų nė minėti gausybės smulkių asmeniškų są
Bet dar blogiau Yra vals- buvo brutaliai pavergtos, ir| Jungtinių Tautų socialinių,
skaitų suvedžiotojų, isteriškų poniučių ar senmergių ir tijų, kur užsiregistravus ne- joms buvo paneigtos pagrin-Į kultūrinių ir humanitarinių limybės tą publiką daugiau' ti rašytojo K. Barėno redaapie mūsų problemas pain-' irioje yra 23 rašytojų propavyduliaujančių jaunikių. Daug svarbesnės yra politinė? priklausomu-independent,
kurias skelbia: reikalų komisijoje. Jis nepa- formuoti.
, Zot, poezijos ir dramos kūir kultūrinės kirvarpos. Jeigu čia paskelbtume bent kelias neturi teisės balsuoti vietos' Jungtinių Tautų čartens“. minėjo pavergejo vardo, bet |
iššifruotųjų pavardes, — būtų nemaloniausia sensacija. rinkimuose (aš priklausau
‘ visi žinojo, kad jis taiko ; I Svečiai buvo pavaišinti, o rinių. Kaina mmkštai* ▼į*’vėliau galėjo ir pašokti.
šeliais $4.50, kietais $5.00.
riiaii ar šiaio! Taip kalbėjo JAV-bių de- Sovietų Sąjungų.
: tokiai kategorijai), ar šiaip
Tad dar palauksime.

tos aukos.

naskirH vasaros

i
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KELEIVIS, SO. BOSTOR

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

gAlflUOHOB

KAS NIEKO NEVEIKIA,

TO NIEKAS NEPEIKIA.

• ronto, po 6-7 šimtus myliu Varpo koncertas nebuvo padarė pačiu geriausiu Ka- ko. Paskui Mr. Huber prašo nebuvo atšvęstos taip. kaip
nadoje ir vienu geriausių Š. prašė atkreipti dėmėsi i jo ir, rengėjai tikėjosi. Nepaisant
.; nuo New Yorko ir Montrea- į
sėkmingas
j lio) Dainava /visų visada !
Amerikos lietuviuose. Po kongreso nario VVilliam S ! to, Dloco pirmininkui Antatosios minėjime jis bus mū- lengvai pasiekiama.
į LB Detroito apylinkės keliolikos metu dirigavimą Broomfieldo bendrai pa- nui Sukauskui, Altos direkPolitikierių pažadai
sų svečias ir pagrindinis kai-!
pasi- Perem^ Dalia Skrinskaitė. ruoštą rezoliucija, reikalau- tolei Elzbietai Pauiazienei
• •
-i valdyba vasario 4 d pasi, . f. „torontiški Varpo cho- £ glial1 ,nu«j° vadovauti jančią per Radio Free Ku-j ii visai eile: kitų jų talkinin‘, v Manau kada pnsiruosti
Rašau tik kelios dienos bėtojas.
1"kvietė
! Keleiviui plačiau apie DaiVftB(WW1!4-e Ul-a
Birbynes jaunimo ansamb- rope kultūrinės programos kų prikiau-o didelė pagarprieš Vasario 16-sios minė
transliacijų i Baltijos kraš-; ba, nes* viskas, ką jie turėjo
jimą, kuris šįmet Detroite
tus visomis trimis baltų kai-; padaryti, buvo padaryta kuo
Įvyksta vasario 18 d. Apie
bomis. Jis priminė ir i t on-! geriausiai.
minėjimą laiku, nes prieš
^iiivuiu.
gressional Record jau irašyAlfonsas Nakas
trejetą savaičių čia jau bu-,' tu. Bet tuomet jis dar buvo kių Dainavoje kalendorių. O: ^kY‘“**
mi!
vau pranešęs ir skaitytojus* tik pakeliui i oolitinę garbę.' jis va kaip atrodo:
• išdalintu įilie£ lituanistiniu
Linkėtina Varpui, dvide tą visą jo š. m. vasario 8 d.----------------- -—_______—
išdalintų bilietų lituanistinių
šimtmeti
švenčianči’-iam. ne-Į kongrese pasakytą kalbą aJunginėse Tautose 53
paraginęs, kad jame gausiai j tik kandidatas į senatorius,
. mokvklu vaikams ir puse
dalyvautų. Neabejoju, kad o paskui tik mažai žinomas. J Birželio 17-30 dienomis k-^
:
sudužti,
o
atjaunėjus
cho-i
pie
“
jus
cho.
i
pie
Lietu\ą.
Abu
spau>(h.
vaIlstybė®
styhės gyventojų skaičiuvyresniesiems jau
Detroito lietuviško! visuon
,
! stovyklaus
moksleiviai atei- ka,no)s> vyresniesiems
įvykiai
buvo
■
ristais, i repertuarą Įliejus’niai minėjimo metu
mi yra mažinės už Lietu*ueuunv neiu\visuu j George Romney ramstomas
J
nuoliams. salė vargu ar bu- daugiau
džiaugsmo ir tem-j gausiai platinami,
tininkai
;
vą. o 37 valstybių teritorija
menė
bus
tiki
ai
gražiai
nej
un
j
or
sena
tor.Dabar
Robert
...
U- — •
1 I. i-................................ ............. ,
vo I,e,'Pus pripildyta. Ren-j
priklausomybes oo-ją sukak- p Griffin jau pasaulini0| liepos 1-14 dienomis bus
Pakelt* nemazusj bėt^ne lik’ Toronte^ bS™
vra mažes~ e, negu Lietuvos.
Ilgiau, truputi virš 20 mi Taigi mažųjų valstybiu laiir
6ia’d7r,nS'pa"«JimO 8*”0.' j?U, j<’.tai1\ ,en«y“'jaunučių ateitininkų stovyk. j
kituose lietuviu telkiniuose. nučių. kalbėjo dr. K. Bobe kote rpis nė,-a atgyventas.
tia uai Kaita pagysiu.
nepaimsi. Ir vis dėlto pnes ja.
lis. .Jis kvie‘ė lietuviška va
,. x.,
. , , .
v praeitus rinkimus jis nebu’
Dainininkų skaičiumi chopia tik nonų keletu zo- vQ
tikras, kad
liepos 15-28 — Putnamo ras labai gausus, nes suskai- Minėjom nepriklausomybės suomenę sutartinai dirbti,
iki bus pasiektas visu mūsų j
dzių priminti, ko verti šio Frank KeUv j0 nenugalės.; seselių vienuolių vedama, čiavau scenoje 66 žmones.
sukaktį
ksl
TESTAMENTAI
bendras didvsis tikslas
kiauto politikų pažadai, kai
tocj^j jr apsilankymas i m^rg-aičių stovykla;
'Amžiumi didelė dauguma
laisva. nepriklausoma Lie- t
žadama kas nors pnes rin- an^ baJi^ ir jame Augiau• liepos 29 u. —metinė Dai- • tarP 5? ir 6° metu, 0 tikrai
Kaip visada, nepriklauso tuva..
kimus. Praeitą rudenį buvo kaip valandos gaišatis, ir navos šventė:
įsigykite teisininko P. Šulo
'žalio jaunimo tebuvo pen- mybės sukaktis Detroite bugan šaunus balius lituanisti
Į
parengta
leidinį ’ Kaip su
net prisimeikimas priešstor-| ..
__
kios mergaitės ir penki ber-.'vo minėta kelias, o gal ir ke
Alice Stephens diriguo
nės mokyklos naudai. Susi žievDkų bobų pažeminimus.
hepos
- rugpiučio 4 d.' njukak Balsu, atrodo, esamai liolika dienų, iki pasiekė na jant, o Geraldinei Niwronski' daromi testamentai“. Tai larinko apie pusantro šimto Na, ir pažadas kalbėti Vasa- ‘ “ ateitininkų sendraugiu ]abai gerų
repertuaras* čia viršūne — visų bendra akom pa nuojant, A ndutės ; oai naucii!ga informacijų
mūsų smetonėlės. Ilgos bali rio šešioliktojoj.
i stovykla,
j rebuso iš pačių tinkamųjų.Į susibūrimą. Pirmiausia, dar nepaprastai puikiai sudaina- knygelė norimiems sudaiynės suknios, brangenybės
: rugpiūčio 5-11 — Lietuvių - Nuobodžiausiai skambėjo! prieš keliolika ar keletą die- .o visą eilę labai subtilių, i testamentą. Ten yra ir tes
ant rankų ir kaklų. Vyrai su
O dabar? Dabar jau ne- Fronto Bičiulių studijų die- kaip tik pačios patriofiš-; nu (tiksliu datų neužsira- švelniu dainų. Kai Andutė-’ tamentų pavyzdžių. Jos kai
tuksidais. Į toki balių mūsų svarbūs tie 6-3 šimtai žmo- nos;
"
; klausios lietuvių kompozito-j šiau) lietuviu delegacijos po kelių darnu turėjo pailsę no — $3.00.
respublikonai
atsivedė
sena.
. _ ,
nių, buvusių balsuotoju. Jų;
........... -riu dainos. Karštesniems
tonų Robertą Gnffiną. Jis nebereikės šešerius metus
ir jo danu kilmės žmona iki to jaiko daug kas
• nistimų
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
meilinosi,publikai visom ke- keis, dauc kas užsimirš. Ro-1
iv u. s^eiviancia t.ie-imos dalis buvo atlikta nei '
Tarme i įvnvos zeme'atunom. Gvre lietuvius, gyrė- bert R Griffin minėjime ne-! rugpiūčio 19-25 — ŠAL-j
! tuvos diena šioje valstfioje.• 65 minutes. Aidulės su tiie j 9n; _ ,,ž 5<> centų už $2.50
si meile lietuviams, vaiks- bekalbėjo..0 dar vis vra mū- i FAS (Šiaurės Amerikos Lie-! Chorui dirigavo Aleksas įr Detroito miesto rotušėje, nine programa mažai ka at
subn\stoir.a.si
čiojo nuo stalo prie stalo ir su kvaileliu, kurie tiki Į po- j tuvių Fizinio Auklėjimo Są-i Ambrozaitis. Akompaniato- kur buvo išrūpinta panaši i siliko: jos publiką linksmibūtinai su kiekvienu kratėsi Htikierių pažadus, meilę,! jungos) sportininkų kursai; riaus role prie pianino labai - proklamacija iš miesto me- no apie 45 minutės,
t 'joeccooosoc
rankas, o poniai senatorie-, garbę.
; rugpjQ^j0 26 . j-ugsėjo 3 d gera*
jaunuolis Euge-J ro. Vasario šešioliktosios tenei, kas tik norėjo, galėjo!
.
1 — studentu ateitininkų sri
K'ilf5fiūna-1- Pakvietu. ma daug vietos savo proĮrraDaugelis susirinkusiųjų GANA T O JUNGO
'
siems n į Koncertą atsilan-. mose skyrė lietuviškos radi-j steliejosi ir piktinosi, kad
ir rankelę pabučiuoti. Tiesa.! 1373-jų vasara Dainavoje vvkja
*
kiusiems detroitiečiams
! salėje buvo likę tiek daug
buvę pora bobų. kurios, už-į
.
. •
,
.....
v. . la- jo valandėlės. Lituanistinėse...
miršę savo blizgančių suk-' Dainavos jaunimo stovy -, irengus daug gerai apšil- ^a! Jautriais, gražiais žo-j mokyklose minėjimus atliko, tuščių vietų. Kai pernai ir
nių ir brangenybių vertę: el- .. Yra viena cl^dznjjų Ame-( (jomų patalpų bei visus i Ežiais padėkojo choro vai-Į vaikai su mokytojais, o užpernai susirinko po 700 s įdomumo
gėsi taip storžieviškai, kad flkos
miestiškus patogumus jose,• dyb°s narvs (matyti, pirmi- skautų ir ateitininkų organi-. viršum žmonių, tai Šime
nenorėję senatoriui ir senaDainavoJe gyvenimas eina! ninkas) Jurgis Račys. Tik.' zacij°se — jaunimas su sa-į valgiai aj-buvo 500. Dalinai^
torienei nė rankos paduoti ®
" -i., T .
^7*’apskritus metus. Jau kelerius matant daugy bę tuščiu kė- vo vadovais.
riai Įvyko todėl, kad didelis j
ir tai atlikę iššaukiančiai,
AJ^eijkos Lietuvių laiy-,
: j džiu. J. Račio žodžiu klau-!
I būrys jaunimo, šilainės tau-Į
deme/nstratyviai. (”Aš ne- bos. Bendrojo Amerikos Lie- metų tradicija tapo moksbuvo
<,kaudu ! Pagrindinio minėjimo iš-1 tinių šokių šokėjai ir jų
kenčiu respublikonų, aš neŠalpos Fondo, Lietu- eivių ateitininkų žiemos* Liūdniausia kad Varno cho- vakarėse, tai vra vasario 17. draugai bei draugų draugai,
sisveikinsiu, aš demokraP^ndo ir dai poros ar tri- kuisai Kalėdų atostogų me-Įruj. Deti-oite šitain nenasise d- čia iau °’ivo atvažiavęs; buvo išvykę i Londoną. Ontė!). Nepaisant kai kurių neklt^ svarbiausiųjų insti-įtu ir po jų bendras N. Me-i kė tuomet, kai
Į Altos pirmininkas dr. Kazvs; tario, ten tokiame pat minėsklandumų. senatorius Grif- tucijų Įsteigimu. Dėl nepa-'tų sutlkimas. Neseniai čia; §vęsti
2O-ties metų gyva-; Bohelis- Pavakary jis turėjo j jime menines programos atfin aplamai lietuviais buvęs prastai patogios ”strategi-; turėjo žiemos ”rekolekci-l vimo sukakti.
” *
■ susitikimą su Detroit News; likti. Kai kurie tėvai, savo
labai patenkintas ir čia pat nės“ padėties (vos 60 mylių! jas“ skautai akademikai.)
‘
į dienraščio editorialų redak-paikelių nematydami, irgi li-į
ji vedžiojusiems mūsų veikė- nuo Detroito. 180 myliu nuo i Patalpas noriai nuomoja iri Varpą torontiečiai sukūrė 3o,luni David Green ir kele-Į ko namie. Scenoje nedaly-,
jams pažadėjęs, kad atei-: Clevelando. 210 myliu nuo svetimtaučių religinės bei! 1953-ju metų pavasari. Mu- Įtu Hetuviškos spaudos bend.; vavo St. Sližio vedamas jau- ■
anai miu. un.
, iaz.a-j tunui
tai to jaunini.*;
is Stasvs Gailevičius iiji ’ iišdarbiu.
xMr. Green paža-j
nimo choras,
cl
nančiame Vasario Šešiolik-‘ Chicagos. 300 mylių nuo To- pasaulietinės organizacijos, zikas
‘! dėjo paruošti net keletą , nebuvo nė salėje. Tikriausia,
i straipsnių. Ar ištesės— pa-: nebuvo ir daiies tėvų. Vis
■J *
r. J .
' matysime vėliau. Bet jau , dėlto nemanau, kad tik čia
j pats pažadas, vra šis tas.
i minimo jaun'mo ir ju tėvu
I stoka tokią publikos spragą
! Tą pati vakarą dr. K. Bo. ‘ padarė. Dalis mūsų publi
I belio garbei buvo suruoštos: kos, praturtė.,ę. nutukę, ge-i
American TraveI Service Bureau, vadovaujamas VValter Rask-Rasciausko. 1973 metais organizuoja 12 turistinių ekskur- i vaišės Lietuviu
namuose ! resnių pramogų savo liuksu-:
siją j Lietuvą. Lietuvoje visos ekskursijos viešės 11 dienu — Vilniuje. Kaune, Druskininkuose ir Trakuose. \Valter Rask-Ras- į Kartu SU Alfos pirmininku i siniuose namuose prasima-! paskutinis — trečiasis
doku
ciauskas. pirmas pradėjęs vežti žmones i Lietuvą. Ją darhą sėkmin gai tęsia jau 12 mėty. Jo ekskursijos tvarkingai suorganizuotos buvro ir jo žreona Dalia Bo-! nę, Į lietuviška demonstraci- (
mentuotas Kipro Bielinio atsi
ir vyksta sklandžiai.
) belienė. o taip pat muzik? i ją paprasčiausiai spiauna.
j Alice Sfepheos su savo gra- J
, . _
minimų tomas. Jis liečia mūsų
Nr. 1 Gegužės 21 d.
15 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — $750.00
»žiabalsėmis jaunomis mer-i ^ai truko publikos, tai
1917-1920 m.
iš NEW YORKO — $700.00
Nr. 2 Gegužės 28 d.
16 dienų (su Leningradu)
Iš CHICAGOS — $798.00,
Igaitėmis — su Aidučiu an-l t,ūko ir auk«: vietoj kitais; nepriklausomybės
nef»r,kk
Nr.3 Birželio 3 d.
17 dienų (su Leningradu)
iš NEW YORKO — $765.00
vi- - /-ut- .•
: metais surinktų keturių tūks-j kovas iir nepriklausomos LietuIš CHICAGOS — 863.00.
sambliu iš Chicagos.. Iš viso tančiu šimet tebuvo surink-:
Birželio
25
d.
Nr.<
15 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — $815.00
vaišėse dalyvavo apie 75 ta tik trvs
Vos "-vven*m<> primuosius metus.
Nr.M Birželio 25 d.
21 dienos (su Roma)
Iš CHICAGOS — $980.00
žmonės, daugiausia iškilesni
Knyga gaunama Keleivv, DarNr.5 Liepos 9 d.
iš NEW YORKO — $725.00
14 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — $825.00
Detroito lietuviško gyveni
L-abai
gaila,
kad
ne
eili-!
. . .
_
.
...
— .
....
bininke. Drauge ir pas kitus
mo atstovai, visuomeninin nes, o oo-sios
iš NEW YORKO — $880.00
21 dienos (su Roma)
Nr.5 A Liepos 9 d.
Iš CHICAGOS — $980.00,
vasario Sesiokai. Vaišes kaip ir sekančią! liktosios lietinės Detroite knygų platintojus. Kaina $5.0(1.
iš NEW YORKO — $738.00
N’r.6 Liepos 15 d.
14 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — $835,00,
dieną nepriklausomybės mi-!
iš NEVY YORKO — $725.00
14 dienų kelionė
Nr.7 Liepos 19 d.
Iš CHICAGOS — 825.00,
nėjima. ruošė Detroito Lie
Nr.8 Rugpiūčio 1 d.
14 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — $825.00
tuviu Organizacijų Centras)
21 dienos (su Roma)
Nr.9 Rugpiūčio 13 d.
Iš CHICAGOS — $980.00
JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS
— Dlocas.

DETROITO NAUJIENOS

•

i bviatn r n

j

RETO

KNYGA

Ekskursijos j Lietuvą 1973 metais

Nr.10 Rugpiūčio 22 d.
Nr.l 1 Spalio 1 d.

14 dienų kelionė
15 dienų kelionė

Nr.12 Gruodžio 19 d.

14 dienu kelionė

Iš CHICAGOS — $800.00,
Iš CHICAGOS — $720.00
Iš CHICAGOS — $735.00,

iš NEW YORKO — $700.00

i»NEW YORKO —$635

Prašome iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės datą ir registruotis, nes dalyviu skaičius grupėse yra ribotas, {mokėjimas
asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos — gyvenant dviese kamba ryje; atskiras kambarys — $85.00 papildomo mokesčio, ekskursi
jose su Roma — $100.00 papildomo mokesčio.
ALL AIR FARES SUBJECT TO CHA NGE AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

Visais kelionių reikalais prašau kreiptas i
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 South Western Avenue
Chicago. Illinois 60643
Telefonas: (312) 238-9787
Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką: teikiame informacijas kelionių reikalais i , įsus pasaulio kraštus.

parūpiname vizas ir bilietus.

KELEIVIO“
1 9 7 3
METŲ
Pagrindinis minėjimas ivvko vasario 18 d. 3 vai. no)
niefų Mercy kolegijos Mc-i
f Aulev auditorijoj, čia trum-!
1 pai kalbėjo du JAV’ kongre i
so nariai: John D. Dirigell •
JĮ redagavo Stasys Michelsonas
demokratas, ir Robert J. Hu.
ber— respublikonas. Pirma
Kalendoriaus kaina tik $1.50
sis žadėjo JAV kongresui
"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pasiūlyti kažkokią paverg-j
toms tautoms naudinga re_i pedija — visokių gražių. Įdomių ir naudingų skaitinių šal
j zoliuciją ir savo čia pasa k v-: tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėlinkite
Į tą kalba Įrašyti Į Congre^sio• j; užsisakyti. Pinigus siuskite šiuo adresu:
’ nai Record. Antrasis prašė i
K F 1 F I VIS
pirmojo, kad leistų būti mi
636 E. Broad v « v
nėtos rezoliucijos koautoSo. Boston, Mass. 0kri.Z7
rium, su kuo pirmasis suti- *

Kalendorius

Ptelapis ketvirtas

Nr. 9. 1973 m. vasario'27 d.

Iš okupuotos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Atmosfera tiek pritvinkus, kad
ji savaime sprogsta
♦«

tūringesnis. šiaip ar taip, nepaisant visokių pasigyrimui,
nei tautų, nei ideologijų santykiavimo problema Sovietų
Sąjungoje nėra patenkinamai išspręsta.* Vviauja dar vi
duramžių dėsnis: cuius regio eius religio. b kaip toli tai
nuo modernių principų — laisvės, lygybės, brolybės prak: tikos.
!

Sovietų spaudoj dažnai kalbama apie nesavanaudiš-į
ką rusų tautos pagalbą mažoms tautoms. .Jeigu tokios
meilės būtų. būtų surastos ir priemonės mažų tautų egzis
tencijai apsaugoti. Kokia čia meilė, kai iš>k aidytiems toj toriams dar ir šiandien neleidžiama grįžti namo. arba kai
Tilžės miesto gyventojams neleidžiama turėti jokios lie

tuviškos mokyklėlės. Dabar to seno Lietuvo- žemėje esan
čio miesto gyventojai lietuviai, norėdami savo vaikus pa
Pernai kiek ilgiau Lietuvoje svečiavosi Washingtone mokyti gimtosios kalbos, turi juos vežioti i Pagėgius. (
gyvenantis kalbininkas L. Dambriūnas. vier.as iš svarbiųjų juk buržuazinėj Lietuvoj buvo pilna visokių tautinių mo
"Akiračių“ žurnalo bendradarbių, ir to žurnalo 1972 m. kyklų— žydiškų, rusiškų, lenkiškų, vokiškų. Kaip dar toli
lapkričio mėnesio numery parašė savo viešnagės ispū
sovietinei tvarkai iki buržuazinės Lietuvos santvarkos
džius. Čia mes perspausdiname tą dalį. kurioje rašomtautybių traktavimo švietimo srityje!
apie politinę padėti Lietuvoje.
So. Bostono Lietuviu Piliečių tir-jos krepšininkų komanda. Ji pernai Cievekna; \;uz....... a kilmėje

POLITINĖ JTAMPA
Kalbant apie politinę situaciją, reikia pasakyti, kad
jaučiama nemaloni Įtampa tarp valdančiųjų ir valdomų
jų. tarp rusų ir lietuvių. Ir jie patys apie tai gana atvirai
kalba. Prisiminęs Kalantos Įvyki, vienas jų pasakė: atmos
fera tiek pritvinkus, kad 'ji savaime sprogsta. Be abejo,
kaip čia, tafp ir ten pasvajojama jei ne apie tokią padėti,
kaip Suomijoj, tai bent apie tokią, kaip Lenkijoje ar bent

Vidurinėje Azijoje
1

1

*

Sau tau. . 11Cec ' O
\aujama

‘

y .

pirmąją vietą, ir už tai Mass. valstijos sekretorius Davoren atsiuntė gražu s . k! ir.ą. šią me
tų vasario 10 d. Bostone Įvykusiose ŠALFASS Rytų apygardom žiemos žaidynėse ji t .p pat lai
Literatūros prižiūrėtojai mėjo pirmąją vietą. Nuotraukoje iš kairės i deši nę klūpo: Romas Buika, Jonas .Vi k fu/..;- Rimas
Lietuvoje Civ
stengiasi Įspraus 'Vizgirda,
Vilas
Simonavičius.
Stovi
ta pačia
tvarka:
Algis Šmitas,
Ano. - « - Vna'auskas,
iJlVVUiVJV
» 1Z.ĮU 11
1 IllV) k»l
IIUFIKI * H. 1Ui
V’ 1 Iii
Iii l
« lt 2 I\*l . vadovas
III 1 t
.klltit.
e! ii-n U •"> Ali
ti istorijon suklastotą poeto instruktorius Algis Skabeika, Vytautas Ivaška, Ignas Vilėniškis, Martenas šarvus, į. i y Kete iirj

Savinasi Putiną

Kamerinis orkestras

1

,

Mykolaičio - Putino port-į tįs Ą|«jis Karūnas. Leonardas Gineitis, Alfonsas Buika ir Dalius Paliulis. Nėra (.e ;

monijos kamerinis orkestras; fet
vaizduodami ji kaip - (>r-rri.luzdės
vnonrin
1(1
d
įvvko
konccervii
• . . apsisprendu-l
. , ' j ,r Gerimanto Griauzdės.
vyko
vasatio ton. įvyno
, ”1(ieoĮ0giniai

Xn«t,

, i

ktiodž
!žio

entePo

Nuotiauka J. ^enteho

tuoti Vidurinėje Azijoje
Kazachijoje. Kirgizijoje ir si“ sovietinio komunizm ą J
Uzbekijoje. Kartu išvvko' ir gerbėja. Todėl juos ypač er-j
treti metai, kai kiekvieną
violončelistas D. Geringas, i zina išeivių pastangos at-'
antradieni Bosu;: o lietuviai
apie tikresnę kultūrinę bei ekonominę autonomiją. Dabar
-nemokamai
Koncertų programoje yra , skleisti tėvynėje užtušuotuo.:
; sportini nitai
Junior
i naudojasi
užsienio svečias labai nemaloniai nustemba, kai Lietuvos M. Čiurlionio, F. Bajoro. D.! S1US „nesovietinius“ poeto'
N<
šostakovičaius,
Haydno
porto
sale.
sostinėje, nuėjęs i centrini paštą ir paprašęs lietuviškai
Tenka paminėti ir vieną
Sekote
, dvasinio veido bruožus. A-j
Vasario 10 d. su didžiauMozarto
kūriniai.
pašto ženklų ar ko kito, girdi atsakymą tik rusiška:. Kur
V. E.
pie tai rašo Kostas Korsakas 5111 pasisekimu praėjo ŠAL- ios sporto dienos nesklan- į
kur. bet tokioj Įstaigoj, rodos, tarnautojai galėtų mokėti
: (Lit. ir Menas. 1973.1.20): ' FASS Rytų apygardos spor durną. Buvo pakviesta Hart-!
Vilniuje koncertavo
to žaidynės. Jas surengei lordo vyrų krepšinio
koabi kalbas. Iš tikrųjų lietuviai, bent jaunimas, jas abi dau
M.
Rostropovičius
”
Vos
mirus
V.
MykolaiBostono
Lietuvių
Skautų
są;
manda,
ir
jie
žadėjo
žaidy-į
giau ar mažiau ir moka. Restoranuose visur girdėjau pa
RA
.
| čiui - Putinui, užsienio emig- jungos padalinys ”Gran-, nėse dalyvauti, bet žaidynių !
davėjas atsakant abiem kalbom. Tačiau daugelis rusų LieVilniuje ir Kaune koncer-į racinėje lietuvių spaudoje ė- dis“, o vakare sportininkam i išvakarėse pranešė nedaly-Į
tuvą laiko Rusijos dalimi ir nemato reikalo Lietuvoj mo- +avo ižvmusis čelistas Mstis- m ė kartkartėmis rodytis pagerbti pokyli — So. Bos-į vausią. Toks nepateisinamas
kytis lietuviškai. Pasakojo, kaip kelios rusės, važiuoda lavas Rostropovičius. yiĮ“ publikacijų, siekiančių
siekiančiu kves- tono Lietuvių
Lietuviu Pil. d-jos į Įvykis sudaro daug sunkumų
Sunkiausia
romamos i Palangą, šnekėjo: naš kurort Palanga byl by choroš, niaus operos teatre jis dili- tionuoti rašytojo idėjinio ap- krepšininkai
šeimininkams, o ypač Phila
.....
. .
i nas, parašė Jurgis Gliaucia,
no litovcev tam sliškom mnogo (mūsų kuvortas Palanga gavo Toscos“ operos du sisprendimo nuoširdumą bei
delphųos vyrai buvo nepa-1
psk> kk;i ;k .eHa; kai.
Keliolika metų prabėgo, tenkinti, kad toki tolima kebūtų neblogas, bet kad lietuvių ten per daug). Tegu ir ne spektakliu, kuriose dainavo autentiškumą. Pasirodė net
na $5.00.
io
žmona
Višnevskaja,
te-,
.
.
kai Bostone tiek sportinin- • lią važiavo tik dėl vienu j
visi taip galvoja, o vis dėlto toks pasakymas gana būdin
Kiauros rieškučios, romanorai V. Noreika irV. A- atvlg fak.fiKatų, pnskina- kų, ypač '-jaunimo, bebuvo- rungtvniu.
gas.
i
nas,
parašė Antanas Musteidamkevičius ir baritonas J.'
!° Pl“nksnal; Ug.k.as me matę. Suvažiavo per 130
ir su;
p$l., kaina $4.50.
Stasiūnas. ■ Kegla . Ymco. MykolaičioPanašiai atsitiko
krepšininku
X
C iš wivairiu
c vietoKad esama ir sąmoningų pastangų rusinti, rodo ir tai.
, . «■ Putino sviesu.il atminima, su
tinklininkėmis: j
Srouo Mykcno gatvė, ro
vių: penkios iš Nevv Yorko, merginomis
manas,
parašė
uardas
kad spaudoj nuolat rašoma prieš buržuazinį nacionaiiz- ■
vj]njaus univereiteto me. .
ieka tu,; atrtesti
sias trys iš Philadelphijos. dvi iš iš kviestų 4 vietovių nė vieCinzas,
303
’
sl..
kieti
virše
nuą. apie proletarini internacionalizmą, kad ir socialistini. (]Wnos fakultetas turi 97 nepagrįstas pastangas su- Hartfordo, viena iš Worces- na komanda nepasirodė
liai, kaina $6.00.
bei jeigu pripažįstama, kad via lietiniu, latvių ii kitos profesorius — mokslu dak- menkinti jo asmenybes tau- terio ir peifkios komandos
Vvtautas Alantas, AMŽI
nacijos, tai nuoseklu būtų kalbėti ir apie tų nacijų savi- • tarus ir 98 docentus —moks. rūmą“.
vakare sportininkų pa
bostoniečių. Tai]) pat pasi
NAS LIETUVIS, I dalis, 412
tumo ugdymą, apie ne tik internacionalini, bet ir naciona- ]0 kandidatus.
(E)
rodė ir Bostono Air B klasių gerbti susirinko pilna So.
psl., kaina minkštais virše
i
: merginos tiklininkės. Rung- Bostono Lietuvių Pil. d-jos liais $4.50, kietais — $5.00.
iini jaunimo auklėjimą. Tie abu dalykai nė kiek vienas ’
i tyniu rezultatai jau buvo pa salė jaunimo ir rėmėjų. Pirkitam neprieštarauja ir gali būti puikiausiai suderinti. j
“
To paties romano II dalis,
skelbti paskutiniajame Ke- mąsias^ vietas laimėjusiems
414
psl., kaina minkštais
Juk kaip asmuo, taip ir tauta turi teisę ne tik egzistuoti, į
SVARBIU DOKUMENTU RINKINYS
leivio numery.
Į sportininkams buvo Įteiktos
laikinai vegetuoti, bet ir augi, vystyti ’Dabar
*'
nuolatinė
! 48 taurės, kurioms nupirkti viršeliais $6.00. kietais —
kalbos apie internacionalizmą faktiškai tėra tik užmas- i
jau jgjejsįa senįai laukto- niam darbam peržvelgti. ■
Nuo 9 vai. ryto iki 6 vai.: aukojo sios organizacijos ir j, $6.50.
Vytautas Alantas, ŠVENkuotos mažųjų nacijų slopinimo pastangos. Ar to nerodo Į jj j,, šiuo metu pati svarbiad- Komisiją sudarė dr. Jonas vakaro Randolpho aukštes-; asmenys:
j TARAGIS, istorinis romamokyklos
salėse!
,,
it
i Uoi™
kad ir tokie faktai, kad Vilniuj. Lietuvos sostinėj, yra di-Į šioji Lietuvos padėti liečian- Puzinas, dr. Bronius Nemic- niosios
i sportininkai ir sportininkes,
1^tA Ab Bostono,
j
džiausio rusų poeto Puškino paminklas, bet nėra didžiau- ti knyga "Sovietų Sąjungos- kas ir Juozas Audėnas.
j
runetvniavo
įvairiose
am-į
bostono
.meiu-i
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sio lietuvių poeto Maironio paminklo. O juk ne kas kitas Vokietijos agresija pnes
Knygą išleido ”Robert! žiaus'klasėsepradedant;
Eiliečių d-ja ir Bostono į
^raiixauskas,
vais
Lietuva“ (UŠSR-GERMAVILKAS,
premijuotas
ro
kaip
Maironis
gražiausiai
apdainavo
Vilnių.
Neturi
Vil. ,
D .
....
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AeLU1: ,vn' NY Aįgression Against Li-lSpellei and Sons. PublishersJ 10 mėtų berniukais ir baiA skaučiu Židinvs
manas, 234
kaina $4.50
niu> ne uk Basanavičiaus, bet net n Čiuiliorno paminKio. t}luanja^
dokumentu : Ine.“,
10 East 23 Street.• g'ant vvrais. Nors musu jau-;
p
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-O $25: Brocktono SanBrėkšmės našta, romanas,
Didžiausios Vilniaus gatvės pavadintos rusų žmonių var- rinkinys 'gu ,.eikalingais pa- ' New York. N.Y. 10010
I’ niausieii D klasės krepšiniu-1' daros klubas. J. Adomonis
parašė
Jurg.s ( :auda, 384
dais — Lenino ir Gorkio. Rodos, kodėl nebuv o galima pa aiškinimais. Sudėta 250 doi kai ką tik neseniai sudarė j ir Bostono vyrų sekstetas,
psl.. kaina $6.00.
leidyklai! komandą, bet geroje Vyt]
LB Bostono apygarda
TautosFondas
likti seno, tradicinio ’’nekalto“ Didžiosios gatvės vardo, kumentų, 547 psl., kaina
Pranas Naujokaitis, PA
i sumokėjo $10,000. Redakto-j Levecko priežiūroje ganai <-30
kaip Kaune paliktas tradicinis Laisvės alėjos vardas. Tai j $15-00
SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ,
rius dr. Kasias savo neua-' lengvai Įveikė Nevv Yorko!
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232 psl., kaina ? L00.
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nepri-; laisvei ginti — jis atsisakė ninKai.
gus kova su buržuaziniu nacionalizmu, šovinizmu, nacio klausomybei ginti Europos į nuo honoraro.
D. Šatas ir inž. Č. Mickunas.
Birutė Kemėžaitė,
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labiausiai
1
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j» Ga]jn}
inž. E. psl., kaina $ L50.
ja mas intei nacionalizmas, kuris santykiuose tarp šimto
programa dabar' ruošiama. rašNsim daugiau. Vilkas ir < ©stono krepšininkų komanŠkuPragaro vyresnysis, pre
A.
Manomaitis
ii'
inž.
miiionų ir dviejų milionų tautų yra mažosioms visada Helsinky. Vlikas numato i šiemet numatė išleisti keletą (lų rungtynių. Jų pažiūrėti
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rpmanas. parašė
džinskas.
pražūtingas. Maža tauta šalia didelės tai kaip kaimas ša
nusirinko
apie
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Jie
ne

vertingų
knygų
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j)iašo
višią knygą Įteikti ne tik visom
į \ y tautas v (Jei ta^-, 2/3 psl.,
lia didelio kalno ar prie didelės upės — ištinka sniege _ _____ _________ _____
laisvojo pasaulio vvriausy- sus gerbiamuosius Lietuvo buvo apvilti, nes rungtynės
Rengėjai nuoširdžiai dė-Įkaira $5j p.
griūtis, užeina koks potvynis, ir kaimo nelieta. Apsaugai bėms. kuriu atstovai daly- ^a^s'1111,110 reikalams auko- buvo aukštos klasės, beveik
koja visiems jirisidėjusiems! Alpis, r< urnas, autorius
nuo potvynio reikia gero pylimo. Lietuvoje tas pylimas vauja minėtoje konferenci tojus i tai atkreipti savo dė galima lyginti su profesio.  prie šios sporto dienos i)as’’-i Kazys Kai juus, 227 psl., kainalais
mesį.
pac piima> pušiai-! 5ekimo. o ypač sportininku! na $5.00.
dar laikosi, bet Latvijoj ir Estijoj jis jau pralaužtas. Kai}) joje, bet ir kitoms, kur tiktai
A
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n name puslaikyje Ihu motinoms už užkandžių pa-I
i
:.~n:
xr!c;’.ab,
rodo paskutiniai gyventojų surašymo duomenys, latvių bus reikalo.
ladeiphijos vvrai pavargo, ir
parašė
R.
Spalis,
429
psL»
ruo-imą.
VI.
Subačiui
ir
A.
ir estų'nuošimtis per pastarąjį dešimtmeti labai sumažėjo
Šios knygos išleidimo idė- NEPAVYKO "AŠTUNTAS Bostonas laimėjo 113:63 re Želviui už visą dieną sporti kietais viršeliais, kaina —
dėl didelio rusų antplūdžio Į tas šalis. To ^abai bijosi ii
sukatu.
ją prieš keletą metų iškėlė
STEBUKLAS“
ninkų registracijos ir šokiu >6.00.
lietuviai, nes ir Lietuvoje rusų nuošimtis didelis ir vis di
Vliko pirmininkas dr. J. K.
Anato’ijus Kairys, IŠTI
bilietu tvarkymą, So. Bostodėja.
Valiūnas, jai pritarė Vliko
Sovietai nuolat giriasi sa
no Liet. Pil. d-jos valdybai, KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. roValdvba ir Taryba. Dr. Jo vo "pažangia“ technika. Jie nedulkėtų. Bet ir tam darbui ypač jos pirmininkui S. Dre- nianas. kauna -y-auc.
Panašiai sunki ir tikinčiųjų būklė Lietuvoje. Tikin nas Balys kongreso bibliote- plačiai skelbė, kad sukursiu ji pasirodė netikusi, todėL vinskui
vinsK1 už papiginta soortiNEAndr us Va.'ucKas,
tieji formaliai nepersekiojami, bet faktiškai labai skriau koje surinko daug doku- , „aštuntąjį pasaulio stebuk- ekspertai nutarė ją parduoti ninku pavaišinimą
.................
ir uz sa A MUNO SŪ4NŪS, II tomas,
džiami. Mažai kunigų seminarijai sudaroma visokiausių mentų, o tarptautinės teisės j ]a-- — nepaprastą mašiną laužui, bet Leningrado van-Į ]ę šokiams,
128 nsl . kaina $4.00.
Andrius Valuckat
NEsunkenybių paruošti naujų kunigų, o kunigams eiti savo mokslų profesorius dr. Bro-1 cernentul ls la 1 vll įkrauti. Ji dens. transporto
institutas.
.
Didžiausia padėka pri-Į MUNO SŪNŪS, romanas iš
pareigas. Iš to visokios bylos, teismai už vaikų pamokymą; nis Kasias apsiėmė atlikti atsiėjo $240,000. bet kai bu. 'llll> tą ma>mą pastatė, uzvra' suvalkiečių ūki.buku sukrlikatekizmo bažnyčioje. Kiekviena priespauda iššaukia re-• redaktoriaus darbą. -Jam, be vo baigta, uuių laivyno mi-, |’i°axa\o it
paza ėjo ją klauso Zapūstai, kuris

Sporto diena Bostone
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akciją. Iš to visokie parašų rinkimai ir peticijos. Matyt.

ateizmas nesijaučia tvirtas,, kad su religija kovoja polici
nėmis priemonėmis. Koks skirtumas taip pat komunistų
valdomose šalyse, kai]) Lenkijoj ar Vengrijoj! Gal ir ne
be pagrindo sakoma, kad Vakaruose ir komunizmas ku!- misija ruošiamiem

studiji- 1 ,s laivu iskouti taip, kad pinigam eikvoti
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KOMPOZICIJOS
VYR. SKAUTININKAS ! tokiai veiklai sėkmingą pra
j Lietuvoje velionis ilgus
džią. Šiuo sąjūdis būtų pa
i metus dirbo teismo darbą:
KONKURSAS
P. AMERIKOJE
siekęs
ketvirtąjį kontinentą.
, buvo Kupiškio apylinkės tei-j
Vasario 25 d. v.s. P. MoĮ sėjas, Panevėžio aPy>ay^o>i praternitas L’thuanica New
Skautų Brolijos vyriauc ;• 115
lis dalyvauja P. Amerikos
\ teismo prokuroro padėjėjas 1 Yoiko skvnus skelbia kon- sias skautininkas v.s. Petrai
• Panevėžio apvgardos teismo kuisą melodijai, kuri turi) Molis vasario 15 d. išskrido ^aun’mo Kongie&eSao I aui teisėjas. Marijampolės apy- būti sukurta Birutės Pūkele- i Pietų Ameriką ir aplankysi
...
Venecuelą,
Brazilija
ir
ArVėliau
gi
’
zdama- is Pie
I gai dos teismo teisėjas.
viėiū'ės premijuoto eilėraštų
Amerikos,
vyr. skautinin...
.
. ... ‘čio'Paskutinis birželis“ žo-i gentiną. šaiia tarnybos rei
I Jis buvo viengungis, kilęs
» kalų ten ryžtasi artimiau Aa> ^()'° " ^ai žada apėi. ,, ansk.
,,.i. 1 dziams.
| is Dzūkijos — Alytaus
susipažinti su lietuviškomis. lankyti skautukus vienetus
i Miroslavo vaisė. Likiškiųj
Konkurso sąlygos
Clevelande.
bendruomenėmis
ir.
kiek
ga

-ag.
j kaimo.
j Melodija turi atitikti eilė
lės, atgaivint: bei suorgani
u ff r r »*»««>«* *
ss >»
zuoti skautiškos veiklos vie
K. Juknvs priklausė Dzū- raščio dvasią.
Ji
turi
būti
harmonizuota
J.
netus.
Kadangi iš palaikomų
Tokiai progai tinkamą kų draugijai. Panevėžiečiu ketin iu balsų chorui su pia ryšių atrodo, kad tenykštis PATARIAMA ĮSIGYTI
. kalba pasakė piot. di. K. klubui. Istoriku (baugijai i* no palvda. skambi, nesudė jaunimas skautiškam sąjū
K. Barėno
\ Šilbajoris. Kitų kalbos būtų buvo aktv.us Balio taikiniu- tinga. kad galėtų ją atlikt1’
Atsitiktiniai susitikimai.
džiui yra palankiai nusitei
gerai tikusios kur kitur, bet kas.
i eilinis choias.
kęs. tai vvr. skautininko at-j 216 psl., kaina minkš.ais'virne Vasario 16 minėjime.
Už geriausia kūrinį korpo silankvmas. tikimasi, suteiks sėliais $2.50.
Palaidotas vasario 3 d
Dažnai kalbėtojai nesusivo Lietuvių Tautinėse kapinė- racija skiria 500 dol. Jei,
kia ii savo kalbomis persi
komisijos nuomone, nė vie
i se.
stengia.
na iš atsiųstų kompozicijų
Vysk. Vincentas Brizirv' neaūD^tų skelbiamų sąlygų,
Į minėjimą susirenka be
premija nebūtų skiriama.
ir Melrose Parko šv. širdies
veik vis tie pa.vs Columbus
Konkurse gali dalyvauti bet
IV . parapijos
» ,
• *asistentas
1 • » kun.1 • St.
•
lietuviai, beveik visi AidI
naujie-.
kuriame krašte gyvenąs ir
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ir is aplinkinių
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•. n i Australija- bet kurios tautybės muzikas.
J
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miestu
— Lancasterio,
Chi,! Melburnan.
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Pagal pageidavimą išverstas
kt
chanstijos
Kongresą.
licote. Marvsville ir
■ anglų kalbą eilėraštis gali
būti gautas pas konkurso!
Chieagos kunigai atvykė skelbėjus.
Iš senosios kartos lietuvių
minėjimuose tedalyvauja la liai nuo bciševikų teroro i'
Tas pats autorius gali da
bai mažai, nors Columbus dirbantieji įvairiose parapi- lyvauti su kelių kompozicijų
mieste senųjų ateivių yra: jose pastoracinį darbą po il- variantais.
•
daugiau negu naujųjų.
kompozicija,
' gų pastangų Chieagos arki- Premijuota
laikoma
korporacijos
nuosa-J
a,.
v
- 16 ir ,kitus
.. {vyskupijos
ir kardinolo
J
Čia
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i
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
pinasi organizacija.
1
. Bendruomenės apylinkė, ku-į.
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STASYS MICHELSONAS
j riai vadovauja prof. Rimvy- vietiniais aikidiacezijos ku m. rugsėjo 1 d.
;
das Šilbajoris, Algirdas Va-j nigais ir darbo stažas buvc
Kūriniai siunčiami šiuo
iliauskas ir V. Prūsas.
užskaitytas už praeitą laiką I adresu:
iI
i
l
A. Zamžickas (
Dr. Vaclovas Paprockas.
Iki šiol jie dirbo svečio
i teisėmis, priklausydami tik 85-13 105th St., Richmond
CHICAGO, ILL.
įt
! nuo klebonų malonės. Daba’ Hill, N.Y. 11418.
; .gaus lygias algas j prensijas.
Kompozicijos pasirašo
Vasario 16 atgarsiai
; Tuo laimėjimu yra labai pa- mos slapyvardžiu. Atskira
! tenkinti.
me uždarame voke, kuris
Amerikos Lietuvių Tary- •
J. Tįs.
pažymimas
tuo pačiu slapy
t bos pastangos painformuoti :
vardžiu. turi būti autoriaus
į kitataučius apie Lietuvos
vaidas,
pavardė, adresas ir
nepriklausomybės sukaktį į
no.
Seniau
anie
tai
būdavo
Jau paminėjome
UŽSAKYKITE TUOJ!
telefono numeris.
į
davė gražių vaisių.
plačiai rašoma.
GERIAUSIA «’M)YANA
Nepremijuoti kūriniai ne
Nepriklausomybės sukaktį
Ką tik išleisti 1905 metų revoliucio
grąžinami,
nebent iš anksto
Į
LIETUVĄ)
Į ”Chicago Today“ savo ve-'1
nieriaus, nepriklausomos Lietuvos
Ruošiasi kurti šeimą
būtų pareikštas autoriaus
SPECIALUS RUIILIŲ
Lietuvos nepriklausomy-'
damajame vasario 16 d., pa
įžymaus advokato, Seimo nario, mi'
pageidavimas grąžinti.
CERTIFIKATAI
bės atstatymo paskelbimo
vadintame
’
Tndependence
i|
nistro Vlado Požėlos labai
Maironio Parko pirm. Ka
Konkurso jurv komisija
55-ją sukaktį paminėjome zys Adamavičius šią vasarą Day Lives“, iškėlė Nepri- Į
Už juos jūsų giminės ga
įdomūs atsiminimai. Kiekvienas ras
sudaroma iš penkių asmenų.
vasario 18 d. Lietuvių klubo ruošiasi sukir ti šeimą su Te klausomybės dienos ,reikš-i1 li pirkti, ką tik nori. mo
juose įdomių dalykų. Kaina $4.00.
Jos saštatas bus paskelbtas
kėdami tik mažą dalį tik
mę
ir
dabartinę
padėtį
Lie_
5'
salėje.
rese Čiginskaite. buvusio
Tuoj įsigykite tą knygą. Ją galima
rosios kainos. Tai yra tas
spaudoje.
j
tuvoje.
pat.
kaip
turint
100
dol.
rvietos veikėja velionio Angauti Keleivio administracijoje.
iI
Gydytojų Korp! Fraternitas
Dainos lakštutė Daiva
krautuvėje už tą sumą
. .
tano ir Elenos Čiginsku duk”Southwest News Herald“ j
galima pirkti prekių $
Mongirdaitė gerai parinktoLithuanica, N.Y. skyrius
200. $300 ar net daugiau
ir
”
Cicero
Life
“
vasario
16
Į
mis žymių kompozitorių dai*
vertės.
d. laidose priminė skaityto;- į
nomis žavėjo susirinkusius.,
Rubliu certifikatai gali
KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
Mirė
įams,
kad
tą
dieną
lietuviai'
būti
iškeisti paprastais
O ir komp. Jeronimo Ka
rubliais labai geru kursu
činsko pianisto pirštai labai, Per vasario mėnesio 3 sa mini sa vo nepriklausomybės I
TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ
Pilnai garantuota ir
daug prisidėjo prie meninės vaitesmirė: Vincas Kazake šventę.
apdrausta.
Certifikatai pristatonp
programos pasisekimo.
Sunkiausiu keliu, įomavičius, 65 m.. Albertas De
Pasinaudokite paskutine gera proga įsigyti visas 4
jūsų giminių namus
Vasario 19 d. ”Chicago
i
reškevičius. 53 m., Motiejų0 Tribūne“ išspausdino Nepri. į, maždaug per 3 savaites.
nas. parašė Jurgis
Gliaudą, knygas, kurias parašė Lietuvos knygnešiu karaliaus Jurgio
Ir prof. dr. Jokūbas Stu-: Juzumas. Uršulė Lukošių
251 psl., kieti viršeliai, kai---- - sūnus —
--- Už specialųjį rubiį yra
Bielinio
Kipras
Bielinis
kas — neras kalbėtojas. Jo1i nienė, Mari jona' Taurienė klausomybės minėjimo va-L imama $2.60.
na $5.00.
i
Jokiu primokėjimų!
Dienojant, 464 psl.
kalba padarė didelį įspūdį. I Monika Grvbauskienė, Liud sario 18 d. aprašymą.
Brolio Mykolo gatvė, ro
Galite siusti bet kokią
WBBM radijo stotis va- *
manas, parašė Eduardas
suma.
Penktieji metai, 592 psl.
Aukų rinkimo tvarkytojai i yjka Totiliūtė. Agota JenKAINOS
DIDESNĖS
Cinzas,
-303
psl..
kieti
virše

tiVaivioc?
DĖL DOLERIO
jaunuoliai Glodas ir Jaku ciene, Jurgis Lubinas. Am sario 18 d. po pasikalbėjimo •
Gana to junga, 492 psl.
liai. kaina $6.00.
su
ALT
reikalų
vedėja
davė
brozas
Blažys.
Juozas
Agur
NUPIGINIMO
bauskas pranešė, kad su
Kiauros rieškučios, roma
Prašykite mūsų naujo
Teroro ir vergijos imperija
kas. Florencija Grabauskie* pranešimą apie Chieagos
rinkta $1.242.
nas,
parašė
Antanas
Mustei

iliustruoto
katalogo
Sovietų Rusija, 309 psl.
nė ir Antanas Akstinas. 6° minėjimą ir tos šventės iškil
kis. 259 psl., kaina $4.50.
t
ĮSAKYKITE
DABAR
mes
kitose
vietose
Toji
radi

Noriu priminti vieną pir-: m- amžiaus.
Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų
Palikimas, poeto Fausto
UŽSAKYKIT TIK PER
jo stotis vasario 16 d. iš ryto,
mininko Stanelio padarytą!
Kiršos iki šiol niekur ne turi labai daug, labai įdomių ir moka sklandžiai papasa*
INTERTRADE
netaktą. Jis paprašė susirin-į Nauja< laidofuviu direk perdavė senatoriaus Charles
ENPRESSS ( ORP.
spausdinti eilėraščiai, jo už koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau.
kusiųjų pagerbti praeitais; korius Jonas Kazlauska- Percy stiprų pareiškimą, pa
125 East 23rd Street
rakai įvairiais klausimais i'- džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo ±905 m. revo
Eifth Eloor
metais mirusį veikėją... irj
Prnvidence St.. užsisuk darytą Vasario 16-sios mi
kt., 318 pusiapių knyga ku liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos,
t
New York. N.Y. 10010
tik viena (pavardės neminė-* ^etuv,s^”< laikraščius, j’ nėjime senate.
Tei.
9S2-1530
rią
spaudai paruošė Stasys vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą,
Amerikos Lietuvių Tary
i tarpe ir Keleivi.
siu). O kuo blogesni kiti
Santvaras. Kaina $6.00.
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža
ba dar kartą ragina visus
LABAI SVARBU!
J.
Krasinskas
mirę geri veikėjai, kaip Pra
Kritusieji už laisvę, II to teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų
kuo dažniau ir gausiau rašy-,
A U TOMO B I L I A I
nas Pauliukonis. Julius Svikmas, parašė Vladas Ramo skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.
| i padėkos laiškus ne tik se
'lik trumpą laiką
natoriams, kongresmanamsl
las. Jonas Naikelis ir daug
jus,
195 psl., kaina $5.00.
COLUMBUS, OHIO
Greitai pristatoma.
Ketvirtojoje knygoje K. Bielinis labai vaizdžiai pasa
Aidai ir šešėliai, premi
kitų, kurie turėtų būti lygiai;
ir kitiems pareigūnams, bet
ZHIGULI VAZ 2101
koja apie bolševikų sukurtą teroro sistemą, jų tardymo
juotas romanas, parašė Va mokslą ir baisią praktiką, apie pabaltiečių darbo stovyk.
pagerbti?
Gražiai paminėta Vasario lr ir spaudai, radijo ir televi-j
Kaina -------- $3.535.10
cys Kavaliūnas. 234 psl..
zfjos stotims, dėkojant už
MOSKVITCH 112 IE
las ir kt.
Kaina
-----—
$3.627.80
Ir
čia
jau
ne
vieneri
me
kaina $5.00.
Sandaros 16 kuona Altai
perduotas žinias arba pada
Visas tas 4 knygas galite gauti Keleivy tik už $10.00.
MOSKVITCH
JOS IE
Šamo ežero sekliai, skai
aukoio $25. R. ir S. Tamule. tai. kai iškilmingai pamini rytus pareiškimus mūsų rei
(E.\port model)$3.336.30
tiniai jaunimui, parašė gabi!
vičiai ir A. P. Sakalia i au ma Vasario 16-sios sukaktis. kalais.
ZAPOROžETS ZAZ06S
•
jaunojik
ūrėja Nijolė Jan-j
kojo po $10.
Yra labai svarbu parodyti,
Kaina -------- $2,228.60
Šiemet iš Clevelando bu- kad mes reaguojame į jų*
, kūtė. knyga labai intriguo-t
Prašyki: mūs specialaus
vo
pakviesta
Bankaičių
sei-j
paramą
ir
esame
dėkingi,
biuletenio
su
automobilių
ijanti.
137 psi., kaina $4.00. j
Prieš Vasario 16 d. vieti
nuotraukomis.
1
Lietuva graži tėvynė, Va-1
nėje spaudoje ieškojau, ar ma ir jos dvi sesutės ir du į
ALT Informacija
BUTAI
gra,
broliukai,
kurie
labai
lės
Vaivorytės eilėmis apra
nebus ten parašyta, kaip
DĖVĖTI
DRABl
ŽIAI
šyta, Jono Tryčio iliustraci-!
mes minėsime nepriklauso žiai paskambino kanklėmis;
Mirė K. Juknys
Prašykite specialaus
jos, brangi dovana vaikams,.
į,
mybės paskelbimo sukakai, lietuvišku melodijų. Atlikę-,
b i uIet en io !
43 psl., kaina $4.00.
J
Sausio 30 d. prie savo nau
Mes turime šito biznio S‘!
bet nieko neradau. O minė iams publika nesigailėio apAmerikos Lietuvių Taryba
metu p’atyrima ir tūks
jimo rengėjų tarpe juk buvo lodismentu. LB apylinkės mų krito širdies smūgio pa
(30
metų Lietuvos laisvės
tančius patenkintų užsa
ir tokiu, kuriems nesunku! seki-. Y. Prūsas perskaitė se- kirstas teisininkas Kazimiekytojų.
kovoje), parašė I^eonardas
būtų buvę apie tai parašyti.! na-o,'*n i»- kongresmanų laiš- ras Juknys, 81 metų amŠimutis, 498 psl., kaina $10.
bet, matyti, tuo nepasirūpi-Į
_ žiaus.
_

h ejo

Maikio sa Tęva

Keleivio

kalendorius

kaina $1.50
ji

i
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Maikis su tėvu pavėlavo
ateiti
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KELEIVIS, SO. BOSTON

MM***

mano mirties nesvarbu, teKad National Bureau of GAVOME RIBOTĄ SKAI*
gul
sau
visi
žinotų,
o
dabar
Standart
iš naujo perskai, ”NIDOS“ SIFNINIO
i
nenoriu triukšmo ir nesan- čiavo šviesos greiti ir gavo
V
davinius, kad šviesa lekia NUPLĖŠIAMO SU PASI.
taikos.
ii.
per sekundę 299.792.456.2 SKAITYMAIS KALBNDOSkaitytojas
\d\ nkalė dr. M. Šveikauskienė suliko atsa*
i'i
metrus. Skaičiavimas buvo DIAIIC ......
k>ti j keleivio skaitytojų klausimus teisės yĮassachusettS,
atliktas iš labai pastoviu he- KIAUS. KA.NA $3.50.
o***************************************
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro,
liumo-neono gazo spindulia
intormaciniu pobūdžio. klausimus ir it Į
Atsakymas
vimų Laserio instrumentu.
sakymus spausdinsime šiame skyriuje.'1
EDVARDAS CINZAS
Šitas matavimas yra 100
Laiške reikia pai«mėti, kad esate Keleivio i
<kaiivi..»
i
La'šk? palikti testamento kaitų tikslesnis, negu 1957
i vykdytojui tik tada būtų m. atliktas britų mokslinin
Klausimus prašome siusti tiesiog ii*© |
-j
prasmės, jei tas laiškas yra kų.
••dresu:
A. Zamžickas '
Į teisiniai padaromas testą*
lt- M SveikaAttor.iev ai l.:iw.
LIETUVIU LITERATOj mento dalimi.
(iš romano "Raudonojo arklio v Mara“)
1360 Centre Street
RA SVETUR, 697 psl. Joje
\V. |{»»\burv, Mass. 02132
, Įstatymai numano, kad,
rašo A. Vaičiulaitis apie po
DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(Tęsinys)
J jei testatorius nori. kad koks
eziją, K. Keblys apie roma
Dabar noriu Tamstą pa-j nors kitas dokumentas, be
ną. R.Šilbajoris apie novelę,
Klausimas
Tema:
Tegul visi gerieji dievai atlygina japonams už jų bio
klausti. Į testamentą tas vai-j paties testamento, taptų teš
S. Santvaras apie dramatur
ŽMOGAUS AMŽINIEJI N AMAI
kąs nebuvo įrašytas, nes jei tamento dalimi, — jis turi
giją. V. Kulbokas apie kriti
loginį gipsų! Aš lipdžiau juo kaulų gabalus ir spaudžiau
Aš esu vedęs ir turiu tris žmona sužinotų visą tą ne tai padaryti pagal įstatymų
ką, J. Girnius meta žvilgs
juos į buvusį pavidalą.
I
Tęsinys K).
vaikus. Prieš k .oj kliką žmo- lemtą .istoriją, būtų galas numatytas taisykles.
ni į visa ta literatūrą apla
Kai pasitraukiau, užleisdamas vietą Žanui, tai pajų
Evangelijos skelbimo gadynei mai ir šio kūrybos laikotar
mūsų
vedyboms,
o
vaikai
tau. kad dreba kojos. Bet išstovėjau iki galo. Kai vaikinę, ti testanie„;i( j,M allU. nu_
įvyksta antrasis
Pirmon eilėn, tas doku- pasibaigus,
man niekuomet neatleistu.
Kris.uus atėjimas ir Dievo Ka pio problemas, Č. Griceviišvežė, nusiplėšiau nuo burnos kaukę ir išbėgau į paruo- į
s vjetp,; advokatą, ne
„ - , . v. , ,
j
..j mentas (k. a. Tamstos laiš- ralystės įsikūrimas, po kuriu čius paruošė išleistų knygų
čia dabar darvti: , . . . , ...
. ,
siamąjį kambarį.
s
Į lietuvį, ir surašėme du tes- Tai kaip
1
•
1 kas) turi būti parašytas prasideda visu dalykų atnaujini saraša. Kaina $10.
1
Danielė padavė man uždegtą cigaretę ir atsisėdo prie- j tamentu: vie ą aš ir vieni kai mirsiu, tam vaikui nieku nrieš testamentą sudarant. mo laikai, apie kuriuos Dievas
juvo kalbėjęs visų šventųjų pla
šais. Ji neskubėjo klausinėti, susidėjo rankas ant kelių ir, žmona. Ji skabė mano tes- nebeteks, o įrašyti jo į testa-(
LIETUVOS ISTORIJA,
mentą negaliu. Ar gerai bū-i Po to. rašant patį testa- ušų burna. Tuose laikuose įlaukė.
j tamentą, o aš — jos.
vyks visa eilė brangių Dievo pa VI-ji laida, parašė dr. Van
! tų. jei aš surašyčiau laišką. į montą, reikia jame paminė- žadėjimų, žadančių visokeriopai da Daugirdaitė-Sruogienė,
— Atpratai, — nusprendė atėjęs Žanas.— O dabar
.
nusimesk mėsininko prijuostę, ir vykstame į "Atėnus“.
Į Pabar to i Tamstai pa- prašydamas testamento vyk-j D’, kad toks ir toks laiškas, laiminti žmonijos nuolankiuo 414 nsk. daug paveikslu, ke
kurie ieško ramybės, teisy
Daniele nenustebo. Ji suprato, kad mes su Žanu su-| sak-v" ,al- ko as nR'kam ne‘ dytoją to mano vaiko neuž-' aprašant tą laišką detaliai sius,
bės ir meilės link Dievo ir arti li žemėlapiai, tvirtai įrišta.
Aš turiu sūnų ! miršt.i
i ir tiksliai — kada buvo su- mo. Vienas tokių brangių pužą Kaina ........................... $6.
sitarėme pietauti pas Zorbą. Tačiau, plaudamasi rankas Csu
n kita moterim, apie kurį
1 rašytas ir panašiai — bus dėjimų, liečiančių žmogaus būsišalia manęs, paklausė:
J mąjį gyvenimų, yra toks : štai.
Lietuvos konstitucinės teimano žmona nieko nežino. Testamento vykdytoju yra! ras^as ten ir ten.
as uždengsiu jų zaizdą ir t:eK į - , ,
.
. -- r?
— Ar imsite ir mane kartu?
Aš visą laiką prisidedu prie paskirtas mano brolis ir jo- i Turinio nereikia minėti,
siu sveikatos, pagydysiu juos ir! ses klausimais, patašė KO>Aš nustebęs pažvelgiau į ją.
to savo sūnų
iškii <vmo. sios sesuo. Aš pasakyčiau '
atidengsiu jiems jų prašomąja ! tautinas Pačkauskas, 178
— Nuo kada tu pradėjai klausinėti? — šyptelėjau. : Kada tik u;,-? (Šileriu su broliui, kad palikau jam1 Tada ir tik tada toks laiš- ramybę ir tiesą.“ (Jer. 33:6) . J DS] Rajna $9.
— Po to, kai tu pradėjai tėviškai bučiuoti mergaites griebiu, z;m
nežinant laišką tam tikroj vietoj.^betį kas Įsigalioja, nes jis pasida. Bet pastebėkite, kad bus reika-1 1
lingas tikras pažinimas tiesos ir 1
. .
.. «( .
ramybės; kitaip saAntano skemos rastų II t.
į skruostą.
i duodu vaikui. Ne jo kaltė. nesakyčiau, kas tame laiško ro paties testamento dalimi, laikymasis
yra. Ar taip gerai būtų? Po! Teisiniai tai vadinama ”in- kant, vykdymas Dievo Įsakymų (dramos veikalai — Julija,
Tur būt, pro klinikos langą ji matė. kai aš malūnspar- i kati tain a's; ko.
bus paklusnūs Vieš) učiu: ir kiti, Žvakidė, Kalėdų
! Corporation by reference“. Kurie
nyje pabučiavau Moną.
I
tiems bus suteikta ne vien svei
-----i
kata ir stiprumas, bet ir amži Živilė, Pabudimas, Vienas
— Šauni mergina, bet labai r.elaiminga. Jeigu Die • =
Ar Tamstos aplinkybėmis nasis gyvenimas, kuris yra bran j vaizdelis, Ataraxia), 440
vas kurią nors dieną pasiims iš manęs protą, tai vesiu to- I
psl., kai.ia $6.00.
tai yra geriausia priemonė, gi Dievo dovana.
kią. Arba tokią kaip tu — pasitaisiau.
' I
negalėčiau pasakyti. Be
Visų Dalykų Atr.uujinim<
— Kartą jau buvau ištekėjusi už genialaus vyro — !

Teises patarimai

MOTERŲ SKYRIUS

Skaitykite
šias knygas

Ranka

NAZARETO MALŪNAS

aciu!

į

Klinikos kieme susėdome *i Danielės autovežimi* ir
išvykome į Liežą.
)
! sudaryti.
Jie tylėjo laukdami, kol aš pradėsiu kalbėti ir paša-!
koti apie save. Aš tylėjau, ir jie suprato, kad nieko džiu !
Skaitytojai F.M.
ginančio neturiu pasakyti. Aš dairiausi po pažįstamas vie- ’
I Conneeticut.
toves. Kai tyla pradėjo risus varginti, bandžiau užmegzti ;
i
pokalbį:
'
Norint taip smulkiai išda— Kaip matau, tu vis dar neįsitaisai savo autoveži- į
. Iinti kad ir mažą turtą, be
mio. — pasigrįžau į užpakalyje sėdintį Žaną.
į
j testamento negalima apsiei— Bijau užsimu-ti. — paskubėjo jis atsakyti. — Kar- į
' ti. Tamstai mirus, testamen.
tais taip užpilu, kad net liejasi per kraštus, o tokie neilgai i
' tas turės „pereiti“ per teis
tevažinėja: tokius ant ratukų atgabena į „biliardinę“. Į
mą (probate). Tačiau tai
Neretai tokie patenka ir ten. kur stažistai atsirenka minkš- i
neturėtų daug
kainuoti
čiausius .pilvus...
'
Tamstos atveju, nes „estate“
i bus gana smulkus.
Nusimetęs chirurgo chalatą, 'jis vėl pasidarydavo
plepus, kaip mėsininko padėjėjas. Klinikoje visi mėgo jį.
bet Senis susiraukdavo, išgirdęs jo žvengimą koridoriuos.
Tur būt, dėl to. kad pats buvo paniuręs ir liūdnai rimtas,
kaip ir visi kartezinio mąstymo seniai.
Garbanota, juoda barzda, bet žaniškai linksmas ZorM.ČAPKAUSKAS
ba išbučiavo Danielės rankas ir pagarbiai pasisveikino su
NEGIRDĖTA-NEREGETA KNYGA JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS.
mumis. (Aš niekada nesupratau, kaip Žanas restoranų
UŽ S 3.75 GAUNAMA ŠIUO ADRESU:
pilname mieste surado šitą graiką, kuris taip atitiko jo
M. ČATTCVSKAS. 854-39TH AVĖ,LASALLE, Q, CANADA
paties būdą, kaip kartais pasitaiko vien dvynių tarpe!).
Mes gavome gėlėmis aptvertame kampe jaukiausią
staliuką. Žanas parinko valgius: mes visada jam patikė
davome šitą pareigą. Kaip papročiai reikalavo, pradėjome
— Kur tu suki? — susidomėjo Žanas.
nuo raki.
Danielė suprato, o jis. nors ir užuodė, norėjo dar ir
— Dar po vieną! — paragino Žanas, kai padėjome
pačiupinėti.
stikliukus. — Išgerkime už turko sveikatą, lr už Šarlį Auk
• — Suku i akligatvį. Jūs dirbate ne tame barake, kur
sarankį.
turėtumėte.
— Pasakos! — Aš šypsojausi, bandydamas nuslopin
— Tai jau užrašiau. Toliau? — pradėjo niauktis Ža i
ti graudulį, kuris sukilo žiūrint į šiuos taip seniai bematy
Pirmoji solistės ilgo gronas.
tuosius mielus veidus.
. įimo plokštelė jau išleista.
Aš valandėlę rankiojau žodžius, o paskui jvaklausiau. Į
— Nesikuklink! —papurtė galvą Danielė. — Čia, vai
Visos dainos įdainuotos
— Ką dirbi rytoj?
kine. Dievo dovana, jokie mokslai jos neįspaus.
rietuviškai.
I

— Arba paprasčiausias pasitikėjimas savim. — nesu
tikau. — Bandymas Įrodyti sau, jog padarysi tai, ko kit’
nesugeba tik dėl to, kad neturi tokio pasitikėjimo. Taip
Daniele, čia nieko stebuklinga nėra. Kas pasitiki sav'
rankų judesiais, tai žino, kad jie atliks norimąjį veiksmą
perplovus raumenį, laiku sustoja prieš nervą. Šuniui ti
nupiausi galvą ir vė! ją prisiusi, bet prieš žmogaus kakk
tavo ranka pradeda drebėti, peiliukas slysta iš pirštų. Tv
pasitraukei iš senio Mirando eksperimentinės chirurgijo?
barako, kai sužinojai, kad ten daromi ir vivisekciniai triu
kai. Ir tebevaikytai apie žmogų, melsdamas Dievą drąsos.

—Išiankiosiu vienai senutei akmenėlius iš pūslės.
— Ilgas (laibas... Ar išlaikys širdis?
Senis sako, kad nėra jokio pavojaus.
— O ką tu sakai? Ką tu žinai apie senutės širdį?
— Šarli, tu gerai žinai toki žaidimą, tai kam dar klau
si? — nustebo jis. bet kantriai atsakė:— Perskaitau bend
rąsias žinąs apie ligonį, peržiūriu nuotraukas, paspaudau
pilvą, surūkau paskutinę cigaretę ir pradedu darbą. O
kaip kitaip daryti'?
— Palauk, neskubėk. Ar dirbdamas laisvas jautiesi?

*

1
ralystė, tebūnie Tavo valia kaij. ’cl
janguje taip ir žemėje“, šitoji
Karalystėje kiekvienam
bin
Rimai ir Nerimai, Vaižduota proga paklusnumu išmin
caiito, 55 psl. kaina $2.00.
Jngiems ir teisingiems Diev<
Didžiojo Geradario, Įstatymam;
įsigyti sveikatą, laimę, laisvę
terovę ir amžinaji gvvenimą pa
tinkamose aplinkybėse. Ligos ir ]
mirus buvo žmogaus arnzmųj i
namų ir laimingo gyvenimo nai Į
kintojais, ir dėl to meilingasi
Tvėrėjas yra pasirengęs tuos da
Atsitiktinio kareivio užra
lykus pašalinti.
kai,
J. Januškio atsiminimai,
Lušydamas apie Ramybės K u
127 psl., kaina $2.00.
nigaikščio Tūkstantmetinį kara
iavimą, įkvėptasis Dievo liudv
;ojas Šv. Povilas sako:
"Ji:
Stepono Strazdo eilėraš
'Kristus) turi karaliumi, iki ne
padės visų savo neprietelių p: čiai, 159 psl. kaina $2.50.
•avo kojomis. Paskučiausioj
neprietelė bus sunaikinta mir - Murklys, apysaka vaikam,
tis“. (1 Kor. 15:25,26). O ka
yra tie neprieteliai, kurie bu parašė Antanas Giedrius,
sunaikinti
Kristui
karaliau 130 psk, kaina $1.80.
jant? Prie jų priskaitoma visa
•as kenkia žmogaus gerovei i
Juodojo pasaulio sukililaimei — nežinojimais, skurdas
nas, parašė Stasys Micbeltesveikata. išnaudojimas, prie
onas, 127 psk, kaina $2.00.
/arta, karas ir kt.

12 knygą nž$2

Kaikurie iš suminėtų dalyki;
Tikra teisybė apie Sovietų
kurie bus sui.uikinti kaij) žmo
gaus amžini priešai, yra taip įs: Sąjungą (parašė J. Janus
šakniję, kad žmogui atrodo visa
us), 96 psk, kaina 50 centų.
lebegalima juos išrauti art.
nugalėti. Visai kitaip yra pa
Kunigų celibatas, parašė
Visagalintį Dievą. Jo valiai nie
kun.
Fox, 58 psk, kaina 25
bus negali pasipriešinti ir j<
nutarimai turi Įvykti ir paskir centai.
tu laiku tikrai įvyks.
Kai mūsų dienraščiai skelbia
Ar buvo visuotinis tvanas,
kad vien tik Jungtinėse Valstv
64
psk, kaina 25 centai.
bėse kasdien ligoninėse gydės
laug/au kaip milionas žmonių
įbai sunku įsivaizduoti, kaij
Žemaitės raštai karės merali būti pašalintos ligos. Ka
u, 126 psk, kaina 50 centų.
jasaulyje kasdien miršta po 50
Juozas Stalinas, 32 psk,
'00 arba daugiau žmonių nepi
<aina 25 centai.
ru tikėti, kad mirtis bus kad;
lors pašalinta. Suprantama, kai
Plokštelės kaina pas pla* mogus neturi galios pašalint
Žalgirio mūšis, parašė dr.
tintojus $6.00.
itų Pavo kankintojų ir naikiu
Užsakant su persiunti ojų. Bet Dievas yra davęs pri Daugirdaitė - Sruogienė, 24
>sk, kaina 50 centų.
ieka patvirtintus žadėjimus
mu $6.75.
_ kad jis pats pasidarys žmogauį ’šgelbėtoju ir išgelbės ji iš v isu
Socializmas ir religija, E.
Les Enterprises
ntų neprietelių.
Perskaitysiu dar porą bran Vandervelde, 24 psk, kaina
BELLE - ARTI Engr.
rių ir širdį palinksminančių pa- i 0 centu.
žadėjimų:
”Difvas nušluosty.
P.O.Box 122, LaSalle 650,
nuo jų akių ašaras, mirties dau
Demokratinio socializmo
giau nebebus, nei dejuvimo. nei
Que., Canada
pradai, (S Kairio įvadas),
į šauksmo, nei skausmo nebebus
64 psk. kaina 50 centų.
• daugiau, nes kas buvo pirma, iš?tnvko.“' — Apr. 21:4.

(Bus daugiau)
— Žmogus vis dėlto ne šuo! — išplėtė ji akis.— Šiaip
AR ŽINOTE?
j
ar taip bekalbėtum, skirtumas yra.
— Nėra, mergyt. Negali būti! Nervo pažeidimas šu
(ši Eduardo Cinzo romano ištrauka perspausdinama; Ka(^ ang]as William Har
niui sukelia toki pat galvos kietėjimą, kaip ir žmogui. Tai- is literatūros metraščio „Aštuntosios Pradalgės“, kurią wev jgQQ melais pirmas įvogi, kol neperpiausi ŽMOGAUS pilvo, kol pasitenkinti tik galima ga' ri Kt leivio administracijoje. Kaina minkš- Ne žmogaus širdį pumpuožmogučiais. tol neįvertinsi savo pajėgumo. Ne tik tu pati, * tais viršo' .
Jri.o. kietais
$5.00. Išleido Nidos Knygų jant kraują gyslomis ir vien
bet ir Dievas tėvas Diubas.
'Klubas Londone, Anglijoje).
tik viena kryptimi.

I
I

Kas domitės Tiesa, mes pri
siųsim veltui spaudos. Kreipk;
tės šiuo adresu:
Lithuanian Bible Students.
212 E. 3rd Street.
Spring Valley. III. 61362.

(Skelbimas)

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47

psk, kaina 25 centai
Atskirai sudėjus, jų kaina
$11.40. bet visos kartu par.modamos už $2.

kCLStVU. sa fcOSTON

Nr. 9. 1973 m. vgsuiv 27 i

Pilkapis fepthlUl
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Lietuvo* padėti*

W«*hingtone

Vietinės žinios
••**•••*•**•*•#***••**••***#

į

Prof. Prana* Čepėnas

Pavykęs Vasiliūnų

kalbėjo inžinieriams

koncertas

TAI TIKJ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

•I

Vasario 24 d. Kultūros
klubo iš Washingtono pa-,
kviestas Algimantas Gurec-J
kas kalbėjo apie dabartinę'
Lietuvos klausimo padėti
• Washingtone. Jis gražia for-

BOKIME VISUOMET JALNi, RYŽTINGI IR KIE

STEPONAS KAIRYS

1 6 dienų

Kaina nuo $641. 0 0
Vyksta:

gegužės 23
birželio 6
birželio 27
liepos
11
gruodžio

liepos

ALDRICH OIL COMPANY

18

rugpiūčio
8
i ma pavaiždavo JAV Pabalrugsėjo
5
Vasario 16 d. vakare BosVasario 25 d. N. Anglijos j tijo politikų, kuri yra remiaspalio
3
tono inžinieriai buvo susirin.‘ konservatorijos salėje buvo ma dviem principais: iš vie.
21
kę inž. Kęstučio Devenio Izidoriaus ir Vytenio Vasy- nos pusės, nepripažįstama i
namuose. Lexingtone, Mass., liūnų koncertas, kurio prog- jo aneksija, ir iš antros -— (Jungtis prie grupių galima Bostone ar N e w V o r k e
paminėti Lietuvos nepri lamoje atlikta po vieną Mo- plečiami JAV ryšiai su SoLietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų. V!a>k\t>i«* ir Iki
klausomybės atkūrimo 55 zarto, Pistono, Dvariono ir vįe^ Sąjunga. Atrodo, tai
Leningrade — 2 dienas ir Helsinkyje —y 2 dienas.
metų sukakties. Jiems apie Francko sonatą.
_
. prieštaravimas, bet, ValstyGRl’PftJE DALYVIŲ SKAIčll S RIBOTIS —
lietuvių tautos istorini kelią
Palyginti nemažas būrys
departamento nuomone,
iš rusų okupacijos ir spau dalyvių skirstėsi kupini graesantj teisinga ilgu disN ESI VfiLI’OKITE!
dos draudimo i nepriklauso žių Įspūdžių ir dėkingi už, tanciju politika,
mybę kalbėjo prof. Pranas juos programos atlikėjam1S. i
Smulkesnių Žinių ir registracijos reikalu kreipk'tės Į
Čepėnas. Mūsų jaunimas —
Į Paskaitininkas ir pavyzSouth Boston. Mass. (12)27
Merkis Įveikė vokietį
Romas Šležas, Birutė Vaič
| džiais rodė. kaip to nepripaTelefonas: 268-8764
jurgytė. Mykolas Drunga ir
1 žinimo turinys vis menkėja
Tarptautinėse
koresponPerkūnas Krūkonis ta pačia
bet kartu pabrėžė, kad JAV
393 West Broadwav
tema pademonstravo skaid denciniu šachmatų rungty nemano visiškai Pabaltijo
Savininkė. Aldona Adomonienė
rių ir gai-sų montažą. Trum- nėse ”World Cup II“ bosto palaidoti, jo aneksijos pri
nietis
Kazys
Merkis
laimėjo
.pu žodžiu i susirinkusius
pažinti. Jos stengiasi to
air fares subject to Governament apjuok ai
naują
tašką,
Įveikęs
Rytų
kreipėsi inž. Jonas Mika
orincipo laikytis kuo ilgiau.
lauskas, ragindamas nešykš Y okietfjos žaidėją Martiną j jaujęįant momento, kai is įtėti aukų Lietuvos laisvini Kleinschmidią įsDresdeno. vairių tautų sulipdyta Sovie- ’*#*********•***#***#**#####*####♦«####
«'#############/M
mo reikalams. Susirinkimas Tai sestas Merkio pelnytas tjjog jmperija pradės griūti,
»■
užbaigtas Lietuvos himnu ir taškas iš aštuomų sužaistų
«
partijų.
Beliko
dvi
nebaig

JAV-bės neisiančios Pa ♦♦
Įteikimu namų šeimininkei
tos partijos prieš Sovietų Są- baltijo išlaisvinti. Tai jo pa įį
tradicinės dovanėlės.
• i
»
Laike kavutės mielų šei jungos ir Lenkijos žaidėjus, ties kartu su kitomis Sovie- ♦
Varžybos pradėtos 1971 tijos tautomis uždavinys, ««
mininkų globoje pravvesta
metais
ir turi būti baigtosl todėl JAV nenori Pabaltvje į
rinkliava. Lietuvos laisvės
1
kad paaiškėtu, kasi
...
. ,. .
kovai vesti surinkta $1535. i šiemet,
pateks j tolimesni ratą.
I ne la,ku Pa^mU nepagrjsStambesnėmis sumomis au-i
tų vilčių, bet kartu nenon,
buvo
kojo: Romas ir Brutenis. K. Merkis dukart
,
. , . i- kad Pabaltis būtų visiškai j
1 6 ir 2 2
d ienos
Veitai po $150. Jonas Miką- keltas 1 Amerikos rinktinę izoliuotas nuo Vakaių. Jis į J
lauskas ir Juozas Rasys po '
Chess Olimpiade IV & VI tun* žinoti, kas Vakaruose !»
Kaina nuo $ 5 9 8. 1 0
$100, kiti mažiau.
i
dedasi.
Jo
izaliavimas
nau-!»
ALIAS Bostono skyriaus (1959-62 ir 1965-68 me J dingas tik Maskvai.
Išvyksta iš Bostono ir Nevv Yorko
„ Q
nariai, susirinkime nedalv- tais). Jis itin pasižymėjo IV *
t
.Lankoma: Švedija
Norvegija
vavę ir savo aukos neatida olimpiadoje, laimėdamas I
Į klausimą, ar verta dėl I j
vę, gali tai padalyti, prisiųs- vietą tarp trečios Įeitos žai nepripažinimo kovoti, pre- j {
Danija
Suomija
dami pinigus skyriaus kasi dėju ir tapdamas geriausiu legentas atsakė: labai svar- ] {
♦
ninkui Antanui Kriščiūnui. JAV komandos dalyviu.
bu. Tai stiprina aneksuotų.» Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipi itčs i
”The Chess Correspon- kraštų žmonių ryžtą ištver ■ J
Zg
dent“ žurnalas sausio nume ti. o Kremliuje kelia netik- | • FINNAIR, 20 Providence Street, Boston, M:es. 02113.
i!
ry Įvardina Kaži Merki ir ki rūmą dėl esamos padėties. • { TeL (617) 482-4952.
Padėka
tą lietuvi Viktorą Palčiauską iš Chicagos.
•i
Mūsų Įtaka JAV politikai Į
Nuoširdžiai dėkoju vi- į
nneiudm
n f »c»ndina
arandinavi.-i
pride of
VU
esanti ribota, bet tai nereiš- ‘j
siems, kurie, mane lankė
Vyčių pamaldos Pušų
kia. kad demokratiškame ‘ I
sunkios ligos metu, guodė,
air fares subject to Covernarnc J
]
katedroje
t
krašte
nebūtų visiškai paiso i
ramino ir stiprino vilti vei
i!
mas piliečių balsas.
kiau pasveikti. Ypatinga
!*
i
Longinas
Švelnis
praneša.
mano padėka Juozui Vemb-i
. .
*
Mirė J. Kudarauskas
:j
rei ir Stasiui Griežei-Jurge- kad Naujosios Anglijos apylevičiui.
nepagailėjusiems I
f os vyčiai užsakė mišias
!
už
Lietuvos laisvės kovoto-Į Vasario 18 d. mirė Juoza
PARENGIMŲ
,
laiko ir paguodos žodžių.
P ii r d u o ii n
pus
garsiojoje
Pušų
katedro->
pas
Kudarauskas,
palikęs!
KALENDORIUS
i
Dar kartą visiems ačiū,
Montelloje prie Brocktono yra
e, Rindge, N.H.. gegužės 2(F liūdinčius motiną levą Ku-}
ačiū.
Bostono
parduodami
2 su puse aukšto
diena 5 vai. popiet. Jas lai-5 darauskienę ir seserj Oną! . Kovo
. 4 d. vSo.
.
.
. . mediniai namai su 2 garažaisAartura* P. Janavičius,
kvs Manchesterio vyskupas' Kudarauskaitę. Palaidotas Lietuvių
...ii .pirmame ir antrame aukštuose
savanoi is
III
aukštų
salėse
Baltijos
iri po 4 kambarius su moderniškom
Ernest J. Primeau.
N. Kalvarijos kapuose.
Žalgirio tuntų Kaziuko mu-j virtuvėm ir prausyklom; trečia-t

130 Safford Street

Wolla»ton, Mass. 02170
Tel. 472-2086

Apšildymo įrengimai & APTARNAVIMAI
Aliejau* kuras
Aliejau* degikliai
Krosny* ir garo katilai
Vandens šildytuvai
Elektros tinklo įrengimas
Dorchester — So. Boston — So. Shore

j

KELIONĖS J SKANDINAVUOS
VALSTYBES

i

-

' fee’

UŽ VIENĄ DOLERĮ IR

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS
CENTUS PER MĖNESĮ
ĮRENGIAMAS VISIŠKAI

NAUJAS TEXACO ALYVOS
DEGIKLIS (BURNER) KURIS

NEPAPRASTAI SUMAŽINS
JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS!
NEJUČIOM.
Ii «,lcto jokio (mokėjimo * Ifaimok ėti per 60 mėnetių » Jok.ų procentą

WHITE FUEL
CORPORATION . 900 East First St.. Boston, Mas®.. Tel. 268-4.>00

"

♦ # »

į me aukšte 3 kamhariai. Pirmas Į
i ir antras aukštai apšildomi centį ralinio šildymo vandeniu. Kuras']
Bostono; — alyva.

Kovo 11 a. So.
Lietuvių Piliečiu d-jos III a.|
-vr:' dide,is vaismedžiai^
-»»• i
j-•
apsodintas skiepas, tinkamas
saleje Minkų radijo rengia- sfat vbai. kuris svkiu parduoda- .
ma talentų popietė ir ”Miss mas.
!l
Lithuania of N.E.“ balius.
Kreipt s Brocktono telefonu
• «

587-7980 nuo i2 vai. iki 9 vai.
vakaro.

Balandžio 8 d. 3 vai. po
(IO)
pietų Šv. Petro lietuvių pa f*###*#*###########*##**##*,-***##.
rapijos bažnyčioje parapijos IŠNUOMOJAMAS BI TAS
choro religinės muzikos
•
Nuo š. m. balandžio 1 d. vie. j
koncertas.
• • •
• nam vyrui arba vienai moteriai
Balandžio 29 d. 3 vai. po j bus išnuomojamas ar I kampietų So. Bostono Lietuvių! bariu butas su baldais ar be balPiliečių d-jos III aukšto sa- dy?su šilima ir sv lesa bei kitais
Įėję lietuvių radijo valandos patogumais. Teirautis telefonu: i
Laisvės Varpo pavasarinis 288-5659.
(9)
koncertas.
•***********#*#*##««###<#**<««*«
* * •
Gegužės 5 d. So. Bostono RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Piliečių d-jos III a.
salėje Pabaltiecių draugijos Seniausia Lietuvių Radijt
Programa Naujoj Anglijo,
vakaras.
s stoties WLYN, 1360 ki
• • •
lociklų
ir iš stoties FM
Gegužės 5 d. So. Bostono
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 101.7 mc.. veikia sekmadie
salėje Pabaltiecių draugijos niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
vakaras. Programoje —Jau- ną. Perduodama: Vėliausių
Jaunųjų pabaltiecių muzi pasaulinių žinių santrauka
kantų ir dainininkų konkur- r komentarai, muzika, dai
ios ir Magdutės pasaka.
i sas - koncertas.
Gegužės 6 dieną 2 vai. po Biznio reikalais kreiptis I
pietų North Junior High 3altic Florists gėlių ir dova
School salėje Brocktone Šv nų krautuvę. 502 E. Broad
Kazimiero parapijos choro! way, So. Bostone. Telefo75 metų jubiliejinis koncer-pas A N 8-0489. Ten gaunatas . banketas.
I mas ir Keleivia

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

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią
medžiagą.
JONAS STARINSKAS
220 Savin Hill Ava.
Dorchester, Masa.
TeL CO 5-5854

DBACD1MO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių
draudimus
Kreiptis senu adresu:

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

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus aplr pasaulinius ir Ueturi&uosius
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisakė
apie visus mūsų visuomeniniu- bei kuiiūriniu^ klausimus.
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skvrni. kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
svarbia problema.
’ N F°RI KLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendrajai Inu bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už
nepriklausomą Lietuva.
Metinė prenumerata JAV-se

J8.no

Adresas:
7722 George Street. LaSalle-Montiea!. 690. (J.iebec. CAN ADA

SLA

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių
nariams.
SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacijt —
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias
apdraudes nuo $100.00 iki $10.00C.OC.
SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdrr.udą — Ea.
domaent Iasurance, kad jaunuolis gautų pinigus
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metama.
SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio
amžiaus asmenims rekomenduojama Hetcvttką
klubų ir dreugijų nariams. U? $1.000.00 akcidentalės apdraudes mokestis $2.00 į metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkite
* kuopų veikėjus, ir ue plačiau paaiškins apie
Susivienijimo darbas.
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
paraiysite:
;
Lithuanian Alllanee of America
807 West 30th Street, Nev York. N.T. 10001

Puslapis aštuntas

KELEIVIS, 30. BOSTON

Nr. 9. 1973 m. vasario 27 d.

, Rimvydas Utenis — lėktuvų ko su tėvu 1949 m., tebūda-

Keleivio rėmėjai

f mas 13 m. berniukas.
.
Pratęsdami prenumerata.'
Į nui I
, dar pridėjo aukų:
J Bostoniškk Broniaus Ute< Sėkmės naujam kapito-'
P. Navazelskis is West-j njo sQnus jnž. Rimvydas U- Nauja "Grandies“ valdyba
j \voodo $6 ir po $3 G. štuo- tenis tarnauja Eastern Air
_
:-rinkta ėitn i
! pis iš Shaiono. M. Manomai- Lines bendrovė ie.
, . H ° n‘eU^įis Jn
j*??
tis iš So. Bostono. A. Mori........... , .
. dia Bostono ..SS Glandis ,
! arty iš Stjuantumo. P. AmbJls
e‘!tMv« k:'Plto' - valdyba: p.ią.. Vytautas Ei-:
radėjus iš W. Roxbury, b. | ?ams nusta.yius egzaminus kinas, sekr r.dvardas Aust-1
-Matulionis ir L. Šmulkštys.
ld- bu.o rakei- ,as. izd. Aleksandras Dana.;
tas
į lėktuvų kapitono laips- =as. sporto vadovas Algi
abu iš Chicagos.
ui1 mantas Skabeikis, laivo ka- Į
Keleivio administracija vi
Ii. Utenis i Bostonų atvy- pitonas Juozas Bichnevičius.
siems nuoširdžiai dėkoja.

.

kapitonas

x

Vietines žinios

■

i:

Kaziuko mugė jau netoli

Senas parvirsta ir negir

tas.

£XPRESS CORP.

Plootf Sųuare
Hardivare C o,

144 Miibury St.
VVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8 2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga YVorcestery, kuri siunčia

siuntinius tiesiog iš VVorces

terio

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

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

Ci> galima gauti Įvairiau
importuotų ir
vietinės
gamybos medžiagų ir kitų
daiktu, tinkamų Lietuvoje,

labai žemomis karnomis.
Vedėja B. Sviklienė

Carpenter & Builder
49 Church Street
E. Miltun, Mass.

I

Atlieku visus pataikyme, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Šaukite visados ikt 9 va
landų vakaro.

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

-e##**#####*#***#**########*###***.TEL. AN 8-2124

J F S D J N I S

(RUDOKIUTĖ)

\

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

773-4949

r>

CITGO

S O.

— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA
šeštadieniais ir sekmadieniais

4 3 6-1 2 0 4

alyva

BOSTON
* 24 valandų patarnavimas
* Automatinis alyvos teikimas
* 20.9 centai už galioną
JEI NORITE IŠSIMOKĖTINAI

ir

Alyvos degikliai

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

Šiltas vanduo

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

SHORE

ARBA

Climatic

MALONUS PATARNAVIMAS

— LIETI VISKAS

FORTŪNA FUEL C0.

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

470 ADAMS ST., QUINCY
(Tuoj už Hollow)

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

40 metų patirtis vis geriau jums patarnauti

E. KARDELIENĖS DAINŲ

ATLAS PARCELS CO.

PLOKŠTELĖ

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604
Tet. 798-3347

A. J. NAMAKSY

Keleivio administracijoje
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
';!Newtun Centre, Mass. 02159;; lienės įdainuotų dainų ir ari
i;
Tel. 332-2645
:į jų plokštelę. Kaina $6.00.
<>
%
Paštu nesiunčiame.
;> Real Estate & Insurance ;>
;> 321 Country Club Rd. ;>

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo
Valanda
Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC

OPTOMETRISTI
Valandos:

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS-

447 BROADWAY
S -pi h Bos ion. .Mass

$6oc

> vorth of
VROTECTIfi^

— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS

Dr. Amelia E. Rodd;

OPTOMETRISTAS
Valandos:
r: i- :• vai -v«.o iki 5 vai. vak į
Trečiadieniais nenriimama i

NAMŲ SAVININKAM

oveP

Įskaitant ir kasmetinį alyvos
degiklio (burner) remontą.

— VOKIŠKAS ALUS

Telefonas: 698-8675

Donovan
Dr. k Pašakarnio

PER IŠTISUS METUS VISIEMS KVALIFIKUOTIEMS

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

Te’efo'ias: AN 6-2805

,rW J,

PI LN AS PATARK A V IMAS

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

Nerasi medžio be šakos, o

j

VELTUI

<k Se<v»'.e

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

žmogaus — be ydos. ‘

Peter Maksvytis

>. J. ALEKNA
fc2b KAST 8ROADWA1
SOt irt BOSTON. MASS.
1 ELEI-ONAS AN 8-414S
Mere £)až%l
Popiercs Sienoms
Stiklas Laukame
>’iecki« reo. menys jtatnaasi
Reikmenys piumberiame
viBoIrie

/y’r.

tvarkingai.

•iv.

Už nosies ne tik jaučius
vedžioja.

DALIŲ TARNYBOS PLANAS DABAR SIŪLOMAS

GOLDEN
PLATTER

į

COSMOS PARCELS

M CSŲ ’GOLDEN PLATTER“

V

SOI TU BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

Bostono Baltijos ir Žalgi
rio tuntų tradicinė Kaziuko V
mugė ivvksta š. m. kovo 4
' dienų, sekmadieni, So. Bos-:
tono Lietuvių Piliečių d-jostrečiojo aukšto salėje, 366 i
į W. Broadvvay, So. Boston. i
Philadelphijos ateitininkių kvintetas.
■ Oi ?s į dešinę: Ras i Į Mugės atidarymas numa-.
Makarauskaitė. Zita štarkaitė. Danute Stankui . Renata (taraite tytas 11 vai. 30 min.. pietūs
ir Dana Juzaitytė, kartu palydinti dilinąs gii :a. us kvintetas pir- , — 1 vai. ir 3 vai. 30 min.—
mą kartą dalyvauja Minką rdijo 39 m. sukak • ies metinėje talentu , vaidinimas
Jūratė ir Kaspopietėje ir Miss of N.E. baliu je kovo H d. So. i^ostono Lietuviu I t\tis .
Piliečiu dr-jos salėje.
j
Mugėje bus galimą isigy____ ____________
______
_ ___ Į ti vertingų dovanų, skaniai
i papietauti, pasižiūrėti vaidiJaunimas Subatvakary
Lindę
:;..i a vičiūtė, Povi- nimo ir pasimatyti su pažis-i
; las Manomaitis ir Jurgis tarnais. Taip pat veiks ir ba
ras.
Vasario 17 d. Kultūrinio
v
Lendraitis. Jie patys sukūrė
Kviečiami visi i mugę at-!
subatvakario programą at-j ;;mį;.kų dalykėlių ir silankyti?įėjimas nemokaU
liko jaunimas — studentai juos suvaidinti.
mas.

IEŠKOME NAMŲ SAVININKŲ

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

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vietinės gamybos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie.
tinės gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORPAND

TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus
kraštus
Pristatymas greitas ir
garantuotas
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių
certifikatus, automobilius,
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.
o šeštadieniais
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.
Kitomis valandomis pagal
susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127
Tel. 268-0068
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South Boston Savings Bank

The Apoihecary

ALI RED

LiETVYl&KA TIKRA VAISTINE

VV. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO
11!>

ĮSTAIGA

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų ra

Skambinkite 268-2500

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Bankas atidarytas nuo pirmadieniu iki penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai.
po piety,

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

182 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSlON.

Telefonas AN 8-6620

740 Gallivan Boulevard. Dorchester, Mass. 02122

Nuo 9 zal. ryto iki 8 vaL v_ išskyrus šventadienius ir aekaa.

Norintiems keliauti j Europą, Pietų Ameriką, Australiją
ar Į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj
ar juos pasikviesti į svečius — geriau

siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE, čia v i s y 1 ė k t u v ų
bilietai ^International and Domestic Air Tickets)
išrašomi belaukiant — be jokio
papildomo mokesčio.

Skambinkite 825-9090
< - P'-
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Jis atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. rvto iki 12 vai. dienos.

IRC.'

už nemažesnius kaip $1,000 dvieju

mėty įspėjimo indėlius moka

So. Boston, Mass. 02127

už visus kitus indėlius moka

|

Skambink ite

I

268-4682,'

g%

6.27% pelno)

Krosnies aptarnavimas
Automatinis .ipl! imas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo Įrengimas
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kes tiems siuntin ams (skarytes, megztinius, įvairins

medžiagas), sąžiningiausiai patnrnauja

(Iš tikrųjų tos rūšies indeliai duoda
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Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant

Si%

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas
Bankas veikia 109-1 uosius melus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčiu.
Šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

•

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

}

virš $271,000.000

Globė Parcel|Service,;lnc.
Se.'s*.’
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)
Darbo valandos:

Kasdien

-

šeštadieniais

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