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Rinkimai, rinkimai, 
rinkimai...

I . . . 
j joje ir

Nauji parlametai buvo renkami Airijoje, Prancuzi-

e.

i Į Praei:ą savaitę net trijose
valstybėse vyko parlamento

i Kokie žmonės valdė : rinkimai.
’ ... j

1 angliakasiu uniją i Kovo 2 d. buvo rinkimai 
'I Airijoje. Čia 35 metus val-

\\riuu» prezidiumas su svečiais i\epi ikiau>om> nes paskęsimo sukakties nunėji- i Dar nepan, rsome, kad po į c|žjusj Fianna Fail partija 
ingliakasių unijos rinkimų; pralaimėjo. Dabar kraštą 

darbo

Arabų teroristai nužude '
JAV ir belgų diplomatus i

į
‘ i

Jie užpuolė Saudi Arabijos ambasadą priėmimo me- i

tu ir pagrobė įkaitais JAV amoasadoriu, ambasados rei- Į
i

kalų vedėją, Belgijos ambasados reikalų vedėją, Saudi 

Arabijos ambasadorių ir Jordano atstovą. Tris nužudė. į

Įvairūs pasikėsinimai Į Guv Eid buvo ambasados; 
valstybių vadų ar kitų žy. rūsyje sušaudyti, o Saudi A- 
mių diplomatų gyvybę isto- rabijos ir Joidano diploma- 
rijoje nėra naujiena, bet to-, tai dar palikti gyvi tik dėl
kiu Įvykių seniau buvo reta ! to kad jie arabai me vasar*° d. Bostone. Iš kairės i dešinę: vice pi; m. Edmundai Cibas, Latvių 1..gos pirm. dr.
Antrojo pasaulinio karo me- I Jur*s šlesers, ukrainietis Orest Szczudluk, pagrin dinis kalbėtojas Lietuvos alsunybės \Vashingto-
tU garsiausiai nuskambėjo; Pagaliau po ilgesnių de-Į ne patarėjas dr. Stasys Bačkis. velionio Lietuv'o* garbės konsulo A. šalnos žmona adv. Zuzana 
gal tik nepavykęs vokiečių rybų. kurias vedė Sudano! Šalnienė. pirm. Jonas Grigalus, sekr. Andrius Ke t u rakis. Ukrainiečiu sąjungos pirm. Konrad Hu- 
kariskių pasikėsinimas i Hit- viceprezidentas gen. Bakir, sak. pataikas tamprius ryšius su lietuviais latvių Žurnalistas Osvald Akmentinš ir Lat viu-Lietuvii; 
lerio gyvybę. Bet pastaruo-i teroristai pasidavė ir palei- Vienybės žymus veikėjas Olgeris Liepinš. Nuotrauka Juozo Kentelio
ju laiku teroras virto jau ko- do likusius gvvus Įkaitus.
ne kasdieniniu reiškiniu..
Mes dar atsimename diplo-1 Manoma, kad buvo paža-, . . , , ,-
matu pagrobimus Pietų A- dėta užpuolixų nesusaudyti,į L.č/jA’Z/OJČ SUStdbtte 
merikoje, Turkijoje, žydų nors Sudano valdžios atsto-J f v_ T
sportininkų išžudymą Miun- vai pareiškė, kad jie garan- llCtUVlSKą natą

cheno olinroiadoie Izraelio tuotai būsią nubausti mirti-;- X7 , ...viiciiu unnipiduuje, įziaenu . t, • i i •• New Yorke gautomis Z1
ambasados užgrobimą Tai- rni- Bet abejotina, kad jie;
landė ir daug kitų panašiu tokios bausmės susilauks.'
Įvykių. Gi šiomis ‘dienomis nes tai labai pablogintų Su- 
pasaulĮ sukrėtė Saudi Arabi- dano santykius su kaimyni- 
ios ambasados užgrobimas n^ais arabu kraštais.
Sudane, kuri praeitos savai.: . ..
tės ketvirtadieni ivvkdė va- Teroristų uzpuonmo me-;

19(58 m. buvo nužudytas Jo. 
seph Yablonskis su šeima. 
Yablonskis kandidatavo i li
nijos prezidentus prieš Boy- 
lę, bet pralaimėjo.

valdys Fine Gael ir

; Dar vis netrūksta 
' Stalino garbintojų

Kovo 5 d. sukako 20 me-

JAV-bių doleris 
vėl nukrito

partijų koalicija. Ji turės 73 
atstovus, o ligi šiol valdžiu
sioji Fianna Fail 69. ir du 

Į atstovai yra nepriklausomi.
Aiškinant Yablonskio nu-į ^.aJ<<).rna’. ,^a(J 

žudymą, trys žudikai prisi-į tle^ 11 u^s’^nĮ° politika dėl 
>ažino. Be to. paaiškėjo, kad •to nepasikeisianti. 
iie už ta savo ”darba“ gavo Tr o , ......
atlyginimą. Gauta duome- ,K°V° 8 ‘‘t,, ^'Uoję bus
nu', kurie 'rudo. kas tuos pi. | vykdomas piliečių atokiau- 
nious davė ; Simas: ar šiaurės Airija tu-

I ri pasilikti Britanijos sąjun.
Dabar E. i. Pa., prasidč-! ar “'j*' s» nepri-

, - .. 1 f k’ I •iiRniYPJ airi’; o '

Vasario 10 d. doleri nu-
usilauk< ' }domis. Lenkijos vyriausybė tu. kai mirė žiauriausias šių vertinus 10 7 . galvota, kad

a' sustabdė vienintelio lietu-; dienų diktatorius, nužudęs; tuo krizė ir pasibaigs. Deja. .—..... -.... , a--.?
visko mokslo ir kultūros žur-j milionus žmonių, jų tarpe ir: praei ą savaitę vėl bilionai į -o aukšto ur.'jos pareigūno; aa>oma - Biją.
nalo "Varsnų“ leidimą. j šimtus tūkstančių lietuvių.

Į Jo Įsakymu įaudonoji armi- 
Jis buvo pradėtas leisti; ja užėmė Lietuvą. Jos dur-

dolerių mesta Į rinką, ir di-‘ Platelio bvla. Jis esąs vie-’ 
(lieji bankai nebepajėgė su-j nas iš Yablonskio nužudymo 
pii kdami palaikyti jų vertę. planuotoju. Norima prieiti !f -.

necvn taaieni įvyKae va- Vauti? *4rabiio^’ambasa-1 m- Varšuvoje, ir išėjo Į tuvais ten ir šiandien laiko- _ . siūlo galą ir sužinoti,' kas į ^at
dmamojo Juodojo lugsejo ; " daugiau svečiu f 7 dvigubi numeriai. Žurnalo; si komunistu valdžia. ! šią savaitę EuroposUkioi buvo tikrasis žudikas. Kol
arabu teroristai. ; aoje ou\o 11 našiau netiri 9 non ‘ o hb-J

užsienio d p omatu. Sovietu buvo leidžiama pet 2.000

Sekmadieni rinkimai bu
vo Prancūzijoje. Jie dar bus 

iami ir kitą sekmadieni, 
ten jau dabar išrink- 

i tais laikomi tie, kurie gavo
Bendruomenės 9 narių bir-! kas pirštai rodo Į buvusios; h j fiailorUnifl’Neo-avu^ien 

1956 m. Chruščiovas Sta. žos bus uždarytos. Dolerio! unijos aukščiausią vadovy-i vJsu balsavusi<Ų daugumos 
{liną nuvainikavo, iskelda-jr kitų valiutų kainą regu-lbę.

Sustabdymas aiškinamas, mas visus jo juodus darbus, liuos pareikalavimų ir pasiū-! (
Lenkijos valdžios politikos bet Įdomu, kad ir šiandien lymų santykis: kiekvienas J Valgė 'dieną

egzempliorių.Aštuoni asmens, ginkluoti’ ambasadorius Feliksas Se 
kulkosvaidžiais, rankinėmis; vasjanovas užpuolimo \a- 
granatomis. stambaus kalib-; landomis pratupėjo sode. 
ro revolveriais ir kita amu-į Jugoslavijos ir Vengrijos at- 
nicija. Įslinko Į Saudi Arabi-! stovai buvo ant ambasados|
jos ambasada tuo metu. kaij stogo ir part.zanų -------- , - - e • t c 1
ten buvo atsilankę JAV-bių! leisti, o popiežiaus atstovas, P11 puk^o 11 Sonetų Są-; kad

‘tautinių atžvilgiu paaštreji-i Stalino garbintojų ten yra 1 bankas ar pirklys spręs.
buvo iš-J mu- Gali būti. kad čia savo1 daugiau, negu

1 visų uaisa\ usiųjų 
bus perbalsuojami kovo 11

Praeito sekmadienio rin
kimai nieko aiškaus neparo
dė. Degolistai ir socialistų- 
komunistų Koalicija gavo 
beveik po lygų skaičių bal
su. bet vieni ir antri skelbia 
laimėsią.

Didelio dėmesio verti Či
lės rinkimai. Jie buvo taip 
pat praėjusi sekmadieni. 
Šie rinkimai ne tik Čilės pi
liečiams vra svarbūs. Yisi

Chruščiovo, kiekjis nori gauti ar mokėti | Žmogieną
nasigendančiu j už tą ar kitą valiutą. Į .. . . _

1 Kanados šiaurėje lakūnas 
Hartvvell. kuris su slauge Į 
ligonine skraidino sergan
čius eskime ir 14 metų eski- 

. į muką. nukritęs sniegynuose 
tykis trukdo normalius ūkio! ’'^ko gyvas, valgydamas 

i rvšius, kelia ūkio suirutę, i ūkusios esKimes mėsą. Su- 
! laužytomis kojomis tas 46 
1 m. lakūnas išbuvo sniego dv- 
! kūmoje 31 dieną.

vra

ne tik šiuos diplomatus, bet! šalčiausiai laikėsi Japo- -r- 
dar ir Saudi Arabijos amba-1 atftora? fe.I5?'.'u ^o™o-p CzOS SfllO Lūlkų 
sadoriu Abdullah Malhouk.!t0; J,s..,am!al ,anKas
jo žmoną ir Jordano amba-g“1?1,'VZlaVę.S a"‘ k™,tlneS
sados reikalu vedėją Adlev! "eklause teroristų įsakymų

1 Nną-yr j ir neištarė ne vieno žodžio.
e " ’ j Nomoto buvo iškrėstas

atidavė policijai
Stow (Akrono, Ohio prie

miesčio) majoras pranešė 
policijai, kad jo 19 m. sūnus 
parūpindavo marijuanos sa
vo 14 metu broliui.

Įsibrovėliai pareikalavo, paleistas.
kad būtų pakistas iš kaleji-, ,, .... J 1 Sis 60 valandų trukęs am.mo tam tikras skaičius ara- , , ‘ ,, t o e 1 basados užėmimas ir zudv-bu partizanų Jordane, Sau-; - , , ,. /di Arabijoj, Izraely, o JAV ma* bu'° ^,,.'anl,.oh arah,J 
- išleisti Roberto Kenne- Pa>'tlza">a užsienyje, ir pa-
džio žudiką Sirhan-Sirhan i?nnfh"es «‘JOS veda.! kai ta’: -
T -l 4.- 4. • • . - ija. o teroristu grupei vado- alkas <a o rareie-a nraneš-'Ligi duotoio termino iu rei-r --oi. t • 1 a išeiga pianes-j

‘ , vavo is Sudano transliuoja- ti policijai.

Pirma jis mėginęs 
atkalbėti r.uo to

’epasisekė,

reikalu ministrai
I Lenkijoje netoli Szczeci- Sovietijoje Valoma 

no uosto Įvyko lėktuvo ne-l
laimė, žuvo juo skridę Len-1 por/Hfl , Eskimukas atsisakęs vai.
kijos ir Cekoslovakiios vi-i >4.- 4. - -i ’ , ...... . Įfnvn 1 rl s o-nio' SyG savo tetos mėsą, nes 11daus reikalu ministrai ir ke-1 K,)U) 1 fl- sovietu s-goie.®- . . , , • -liolika kitu'aukštų pareigu-! m^io parti-Į -- gera

nu.

kalavimo neįvykdžius, gra 
sinta visus įkaitus nužudyti 
ai

mo 'Palestinos Balso“ radi- 
Rizik K ass.j - u i jo pranešėjas Ki: usprogdmti ir ambasa-: 2. . J .i i Si teroro veiksmą griežtaida. «i _ t - i-----------kone

sūnų; 
o“, 
jis

Jo sūnui gresia kalėjimą? 
iki 30 metu. Iki teismo ji? 
būtų paleistas už -S5.000. 
bet tėvas uts sako užstatą1

i jiasmerKe kone viso pašau 
Vykstant deryboms, par-! lio spauda, net ir sovietinė, 

tizanai ėmė reikalauti, kad;gauta daugelio valstybių! duoti, 
jiems būtų duotas lėktuvas! vadų užuojautų, bet nuo to į
su įkaitais nuskristi į Jung-;tarptautinis terorizmas ne-!_______________
tinęs Amerikos Valstybes. į sumažės, nes net Jungtinės į 
Paaiškėjo, kad teroristai no- Tautos nesutaria, kaip su 
rėjo čia atsivežę savo aukas šia blogybe kovoti.

I

• v >'ž'-M Y

•. “ V

j ios nariu bilietu pakeitimas, j 1,111 e 1)O 
Į Bus patikrinti 14.450.000:i nariu ir nustatytas jų tinka-! Kranas perskėlė 
į mumas. Daug jų naujos: _
' nario kortelės negaus. Tai' miksAĮ namą 
j bus tie, kurie mažai veikė. VVashingtono priemiesty 
• arba kurie "nusidėjo“ parti-i Bailey’s Crossroads. Va., 
.jos generalinei linijai, ki-Į krisdamas didžiulis kranas 
j taip tarus, — išdrįso pamąs-Į perskėlė 23 aukštų namą pu- 

i siau. šeši asmenys žuvo, 34tyti savo pačių galva.

Toks "patikrinimas“ vyk
domas ir Lietuvoje.

ministru pirmininkė ’

sužeisti.

f

viešai sušaudyti, dalyvau
jant spaudos atstovams ^Indėnai užėmė 
kitiems žiūrovams.

( i Izraelio
į Krašto apsaugos sekreto- (;olda Meir šiomis dienomis vėl 
’ rius Richardsonas pareiškė.

Partizanų reikalavimai 
nebuvo įvykdyti. Sudano

miesteli

domisi, ar dabartiniam kai
rės palaikomam prezidentui 

Jis’dr. Salvadorui Allendei pa
vyks turėti parlamente dau
gumą ir jos pagalba vykdy
ti toliau nacionalizavimo ir

kitas programas. Nors pas
kutinių davinių rašant šiuos 
žodžius dar neturima, bet 
gaunami aoytikriai praneši
mai skelbia, kad Allende iš- 

įsilaikvsiąs ir jo priešininkai 
nesurinks dviejų trečdalių, 
kad galėtų ji nuversti.

šį trečiadienį savo parla
mentą rinks ir 1971 metais 
nuo Pakistano atskilusi ir 
nepriklausoma pasiskelbusi 
Bangladesh valsybė.

Unijos neklausys '
prezidento

Kelios didžiosios .unijos, 
šiemet besiderėdamos su 
darbdaviais, žada reikalau

i Pakistane studentai pade-
Sovietų S- gos kultūros mi-! Britanijos skaityklą, pro-!

j testuodami ael Lc
dviejų Pakistano

lankėsi Washingtone ir čia buvo j nistrė Furceva pareiškė, kadį *estuodam> del Londone nu-' 
priimta, nors, neskubės siųsti Bolšoj teatro, sov,mo

dėl Libijos keleivinio lėktuvo'baleto į JAV gastrolių, ko! ’ studentų, kurie buvo užpuo- 
! atveju, jeigu Vietname tai-! nušovimo pasaulio viešoji nuo-‘ nebus garantuota, kad čia 1 BritaniJ°s >stai?a Pakista- 

ka bus tikrai Įgyvendinta monė jr pakrypo Izraelio nenau-f niekaj> aktori„ ir šokėju ne- nO reikaIams-
s . pagal pasirašytą sutarti. dai. Sakoma, kad šio lankymosi; persekios. Si/baIetas Jpįrma Į ” *

proga JAV pažadėjo Izraeliui, ' Prie Maskvos sudužo Bul-
kartą JAV-^e gastroliavo garijos lėktuvas. Žuvo visi

! kad JAV padės Šiaurės prezidento šiltai 
i Vietnamui atsistatyti tik tuo

Pora šimtu karingu indė-
kariuomenės daliniai apsu-!bu užėmė \Vounded Knee, 
po Saudi Arabijos ambasa-jS.D.. miestelį ir jau visa sa- 
dą Chartume, tikintis suim-i vaite laikosi. Jie buvo paė- nai. pareiškė, kad JAV ir pagalbą. — duoti .>oo mil. dol. 
tuosius kaij) nors išvaduoti.į H įkaitų, bet juos palei- Belgijos diplomatus nužudę Paskolą. Pokalbiu metu nagrinė- 

Deja. praėjus ultimatumo!^°- ^le reikalauja geresnės teroristai būsią sušaudyti. I- (os Ir Artimųjų Rytu taikos 
terminui, amerikiečiai C. A.(savivaldos. Vedamos dery- ki šiol panašiem užpuolikam galimybės.

Sudano valdžia pakartoti- padidinti ekonominę ir karinę
tam. Leningradinis Kiro- 25 juo skridę asmenys. To ti pakelti 
vo baletas žadąs atvykti į jVykio jau negalėjo nutylėti! 7.5',-S' 

JAV 1974 m. vasarą, nes jis ir sovietų žinių agentūra.

'čionykščiu žydų persekioji- Tai jau trečia tokia nelai.

atlvginimus iki

Noel, G. Curtis ir belgas Kos. pavykdavo kaili išsaugoti. . ,aPro,*s mo nebijąs. me per 5 mėnesius.

o ne o.o 
dabar vra valdžios 
nes pragyvenimas 
pabrango.

. . kain 1.
leista.

žvmiai

/
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Vasario 18-ji ir mūsų 
veiksniai

Kad Lietuvos reikalas 
būtų aiškus

Europos politika yra tik dalis politinių jėgų žaismo visuo- sas Žiedas, žiū, po sunkiau- 
tina prasme iš vienos pusės, iš kitos — i ją lemtingos reikš-' sios operacijos minėjime 
mes turės gyvenimo raida pačioje Sovieų Sąjungoje. į buvo, tik nemačiau visos ei-

į lės savo sveikų draugų.“

Tokių, kai]) A. Nakas mi
ni. "bajorėlių“, deja, yra ne 
tik Detroite.

Kaip kitos imperijos, su laiku susilpnės ir žlugs ir šio
ji, nes laisvėjimo eiga joje vyksta. Tai nėra vien tik mūsų 
viltys ar nepagristi norai, bet taip pat nuomonė ne vieno 

proga malonu konstatuoti faktą. Vliko vicepirmininko JURGIO VALAIČIO kalbos, J politikos profesionalų, valiuojančių laisvų kraštų likimą, 
pasakytos minint Vasario 16 sukakti Great Neck, N.Y. į

Vasario 16-tosio 
kad labai didelė Amerikos lietuvių dauguma siekia Nepri
klausomos Lietuvos atstatymo.

VLlKas. ALTa ir Lietuvių Bendruomenė siekia Ne
priklausomos Lietuvos atst • ymo.

Tam tikslui yra reikalingi ne tik lietuvių suaukoti pi
nigai. bet ypatingai yra svarbus visų lietuvių, nežiūrint 
jų ideologinių ir politinių Įsitikinimų, darnus visuomeni
nis darbas.

baigiamoji dalis.

Grįždami atgal Į mūsų gyvenamąjį metą ir Lietuvos 
laisvinimo darbus ir lygindami juos su čia anksčiau minė
ta praeitimi, padalykime sekančius teigimus:

Pirma, Lietuvos laisvės netenka tikėtis greitu laiku.

Antra, Lietuvos nepriklausomybės mums niekas i
šiuo metu, kai rusų okupuotoje Lietuvoje mūsų bro- šalies negrąžins, ją atgaus tik patys lietuviai, 

liai ir seserys veda nelygią kovą prieš mūsų tėvynės prie
šus, mums, laisvojo pasaulio lietuviams, ne laikas kelti 
ginčus tiek dėl politinės ar ideologinės pirnienybės, tiek 
dėl įyšių su okupuotos Lietuvos tautiečiais.

Sovietų Sąjunga turi ir kitokių negu vidaus rūpesčių. 
Vienas žinomųjų šio krašto žurnalistų Joseph Alsop, grį
žęs iš Kinijos, pasakoja matęs įmones, statomas kalnų 
olose. Jo dėmesį taip pat atkreipė naujai pastatytas til
tas per Jangtse upę lygiagrečiai su seniau vartotais kel
tais. kurie ir toliau tušti upe plaukiojo. Kiniečiai, užklaus
ti. kam keltai dar reikalingi, atsakė, kad keltus jie laiko 
dėl visa ko. nes tiltą esą lengva nugriauti karo atveju. 
Kas būtų raudonosios Kinijos priešas, nesunku atspėti. 
Tai praėjusių metų tikras įvykis.

Trečia, pagrindinę darbo naštą neš žmonės Lietuvoje, 
išeiviams padedant.

Ketvirta, laimėjimą lems mūsų sugebėjimas išnaudo
ti yisas mums palankias politinės raidos galimybes.

Istorinė perspektyva yra per trumpa, kad galėtumei „ , . . • , • ., , ,. - .. vnv‘ * t N- • t • * • r» j - Pabaigai,—mumsnerajokioreikaloaeltonusimm-pilnai įvertinti \ LIKo. ALTos ir Lietuviu Bendruomene: I , , , ., ,L K rr , . • -• t 4 • i 4 ‘ ti, kad mes dar nepriklausome vienai vienalytei lietuviudarbus. Tą padarys ateinančios lietuvių kartos. Mums • J
turėtų rūpėti, kad lietuviškų veiksnių vadovybės būtų su- į
darytos iš visuomeniniam darbui pasiruošusių asmenų. I 
galinčių pamiršti asmeniškas ambicijas, išklausyti pavie- J 
nius lietuvius ir suderinti lietuviškų organizacijų tikslus | 
ir priemones. VLIKo, ALTos ir Lietuvių Bendruomenės 1 ' e&e'
piiuiininkai ir vadovybes sudarantys asmenys turėtų kri-; Dįl t0> kad Lietuva nebus laisva ir nepriklausoma už 
Jskai ii ei tinti tiek savo. tiek kitų oiganiaacijų politini; vieneįiu ar kitų metu, visu mūsų nuomonės greičiausiai 
laisvinimo darbą. Tinkamumas vadovauti politiniam dar-į sutampa Dį] t0 padarytina ir išvada, kad visos mūsų 

tui etų būti nustatomas ne tik lemiantis to asmens pastangos ir darbai turi būti taikomi i tolimesnę ateiti.

'partijai“ ar miniai

Stabtelkim kad ir tik prabėgomis prie šių teigimų at
skirai ir pažiūrėkim, kaip jie atrodo realaus gyvenimo

o ui
pasisekimu savo profesijoje, bet taip pat visuomeniniu: 
patyrimu ir politine išmintimi. !

GĖDOS DIENA '

Taip Algis Rukšėnas pa
vadino savo knygą anglų 
kalba apie Simą Kudirką, 
kurią netrukus išleidžia pla
čiai žinoma McKay knygų 
leidykla New Yorke.

A. Rukšėnas ne tik surin
ko jau paskelbtą medžiagą 
apie S. Kudirką, pabėgusį iš 
sovietų laivo į JAV pakran
čių apsaugos laivą Vigilant 
ir grąžintą sovietams, bet 
apklausinėjo visus to įvykio 
liudininkus, linko reikalin- 

žinias

Taigi, galimybių yra visokių. Jų tiksliai pramatyti 
negalime, bet mūsų laisvinimo darbo organizaciją reikia 
išlaikyti, kaip tuos kiniečių keltus. Nors toks sugretinimas 
ir tolimas, ir nevisai tikslus, tačiau mintis nesiskubint pa
keisti tai, kas per ilgus metus patikimai atliko skirtą už- “ag žiniag yvashingtono i 
davinį, yra be jokios abejonės teisinga. Su šia mintimi Jtaįgose> žodžiu^ knygoje ta 
žiūrėkim ir i mūsų visuomeninius santvkius. nors ir nepa
neigdami naujovės nešamų papildymų ir pataisų.

Šia dvasia VLIKo valdyba yra pasisakiusi konkrečiu 
nepriklausomybės paskelbimo sukakties minėjimų klau
simu. Aplamai šis pasisakymas buvo sutiktas palankiai. 
Tačiau tenka pastebėti, kad keliais atvejais rašę šiuo rei
kalu spaudoje gerokai iškreipė VLIKo valdybos mintį, 
atsirinkdami iš jos tik tai. kas derinasi su i ašiusio.io nuo
mone. nusistatymu ar norais. Jei prileisti, kad tokie iš- i 
kraipymai padaryti sąmoningai, tai jie galėtų būti pavyz-, 
džiu nesilaikymo asmeninio ir visuomeninio bendradar-!

-žiauri S. Kudirkos jūros dra
ma kuo smulkiausiai išnagri
nėta ir pavaizduota.

Mūsų organizacinė struktūra turi šiai prielaidai atitikti.
Mūsų medžiaginiai ištekliai turi būti organizuojami su,

_ . .... J šia mintimi galvoje. Mūsų darbų svarbumo eilė turi su šia» buvimo normų. Tai gero atnešti negali panašiai, kaip to-į
Susipratę lietuviai,lietuviškos organizacijos ir poli-. pl.ielaida derintis. Svarbiausia, _  mes turime tikslingai kie reiškiniai trukdė prieš 50 ir daugiau metu Lietuvos j Lietuvos

tiniu veiksnių vadovybės turėtų savo tautiečiams statyti. h p i m,™™ ’ laisvinimo ir kūrimo darba.

Reikia tikėtis, kad ta kny
ga plačiai paplis angliškai 
skaitančių tarpe ir tuo būdu 
bus primenama Simo Kudir. 
kos tragedija, kaip kovos 
dėl žmogaus ir tautos laisvės 
pavyzdys.

VASARIO 16 ATGARSIAI

nepriklausomy- 
į bės paskelbimo 55 m. sukak
tis buvo iškilmingai paminė- 

Anų laikų prisiminimai mažai būtų naudingi, jei mes ta visose didesnėse laisvojo 
nepanaudotumėme iš praeities, kas sektina, ir neišvengtu, pasaulio lietuvių kolonijose, 
me padarytų klaidų. Asmeninės am bicijos ir grupiniai į

, interesai turi būti palikti nuošaly bendroje darbo labui, ' JAV senate ta proga kal- 
nors tai visiškai nepasako, kad mes turėtumėm susilieti į bėjo per 20 senatorių ir dar

vadovybės turėtu savo tautiečiams statvti.J * I
vieną klausimą: ar pasisakote už nepriklausomos Lietu- i 
vos atstatymą? Gavę teigiamą atsakymą, tiek pavieniai!
lietuviai, tiek lietuviški politiniai veiksniai neturėtų abe-j Iaetuvos laisvinim0 reikalas išliktu alSku- kaj kad jį, 
jott savo tautiečių ir jų organizacijų patriotiškumu. . ai-kus aiandien Ne pro šalį ba,į pastebėti. kad ir mū.

Labai didelė Amerikos lietuvių dauguma sįekja, sjj lenginių programos turėtų Į tai atsižvelgti, 
bendrų tikslų: lietuvybės išlaikymo ir Nepriklausomos į
Lietuvos atstatymo. Skiriamės savo taipe daugiausia tik - mojo į,uvo garsiai skelbiami tautų apsisprendimo prin- 
p.iemonemis, Pax-- uem esame pnes ij sius su o upuob*; cjpaį Daug vilčių buvo dedama į Potsdamo sutartį. Atlan- Aplamai, viską suglaudus, šis trumpas praeities paly- 

įetuva. 'i i uz įysius. o tie i ga \ojame, na«. tie i ysiai su chailą. Su viltimis žiūrėjome į didžiųjų Vakarų valsty- ginimas su šia diena mums visai pagristai teikia vilčių,
o ’upuotos įe.uv os tautiečiais utu to ie. 'a pa eių, t sostines. Viltingai laukdavome net atskirų politikų ar Dėl to šios taip reikšmingos sukakties proga paskatinki-
nepa enKU tie o -upuotoje įeuvoje gyvenantiems, tie vyriausybės nariu kalbu bei pareiškimu. Bet politika, ar- me vienas kitą aukoti ir dirbti Lietuvos labui.
laisvajame pasaulvie įssiblaskiusiems lietuviams ir m pa-1. . . ' . ‘ ,, .. . .... XT ... T . x \ ba, siaunau paėmus, užsienio politika vra labai savanau-enndiniam tikslui — Nennklausomos Lietuvos atstatv- .. . ,. , , . _________________________________________________ _. ... _ ; . . .. . , 14-- diskas menas. Nors ir vadinama menu, bet be jausmu ir f ---- ----------------------------- — ---- _ —mui. v įsos nuomones vra toleruotinos. Šiais demokratines x ..... . , ., ... - . ... ..... i sentimentu. Praėjusiais metais mums pamoka iš sios sn-tolerancijos ir tarpusavio susiklausymo principais besi-,. .... /_ .. . * , . , , , . _ . i

, ... ,■ ■ - ' • •• datp ! ties įsdeste Valstybes departamento pareigūnas, parai-vaduoiancios lietuviškos finansines organizacijos BALr as ... . J i -x • 4 • 4-... . „ . .... .. . . . dziui pareikšdamas, kad Baltijos kraštai tun patys ieškoti.
... ... *. -y • • progų, tun laukti progų išsivaduoti savo pačiu jėgomis.,sitikejimą ir vra surinkę nemažas sumas pinigu. į. , x , .t .., . .. * at- • iz?J ' i - I Valstybes sekretoriaus pareiškimas siu metų vasario lr‘

T . . ..... .x,. ... ... . _ , , i proga tai taip pat patvirtina. Prie to daugiau komentarųLietuvai išlaisvinti reikes ne tik milioniniu sumų. bet 1 1 ® , L,1. ,
taip pat pinigais neįkainojamos taikos ir susiklausymp ■ vai^u ai eiei ia-
tiek pavieniu lietuviu, tiek lietuvišku veiksnių tarpe. v , , . . . , , ,. . .1 ‘ ' Kad laisvinimo pastangų didžiąją dali nesą musij

. -i v 4 • - a- ■ u? „4 -4.. 4. 1 žmonės krašte, parodė praėjusieji metai. Parodė aiškiaiAmerikos lietuviai vasario 16-sios proga turėtų pa-.. , 1 . ... / .
Lietuviški •lr ararnatl§kai — tragiškai. Žinios apie jų padarytus žy

naudoti turimas jėgas bei energiją.

Mes turime ruošti naujas jėgas. Turime žiūrėti ,kad

Po antrojo pasaulinio karo, panašiai kaip ir po pir- į vieną pilką masę. kad ir vienu žingsniu žygiuojančią.

NAZARETO MALŪNAS

gal nusistovėjusią tradiciją aukoti ALTai.
veiksniai VLlKas. jVLTa ir Lietuviu Bendruomenė turėtu} x , 4 ,m-o . 4 • -„„1.4: J ryškino Lietuvos pavergimo tikrovę ir okupanto skelbia-19/3 metu ateityje sušaukti plačia veiksniu J t . T. , .mą begėdišką netiesą apie Lietuvos tariamai savanorišką

gius. apie drąsą ir pasiryžimą sklido po visą pasaulį. Tai
netolimoje 1913 metų ateityje 
konferenciją, kurioje būtų sutarta dėl bendrų planų Lie
tuvą laisvinant ir dėl ateities aukų rinkimo tvarkos Va
sario 16 minėjimuose. Pavieniai veiksnių atsišaukimai 
ne tik suklaidina lietuvišką visuomenę, bet taip pat įneša 
nereikalingų ginčų veiksnių santykiuose.

Politinės taikos lietuvių tarpe siekiant, skelbkime 
tarp pavienių tautiečių ir politinių veiksnių amnestiją 
šiais 1973 metais, kad, sulaukę 1974 metų Vasario 16. bū
tume pamiršę bereikalingus ginčus ir suradę bendrus ke
lius į mūsų lietuvių aukščiausiąjį tikslą — NEPRIKLAU
SOMOS DEMOKRATINĖS LIETUVOS ATSTATYMĄ.

Dr. Jonas Valaitis
• * *

Red. pastaba: Nors straipsnis gauta? pavėluotai, bet 
spausdiname, nes jame keliami klausimai yra aktualūs.

MEANY PRIEŠ MASKVOS "Kas liečia 4Maskvos da-
POL1TIKA bartinę politiką, mums sa

koma, kad mes turime ’pri-
"Darbininkija atmeta dvi.; imti tikrovės politiką*. Tai 

lypumą pagrindimu demo-i reiškia, — Berlyno Sieną, 
kratiniu teisiu atžvilgiu“ —.minų laukus išilgai sienų, so- 
šia antiašte AFL-CIO Nevvs’ vietų žydų išpirkimą: tai 
savaitraštyje (1973.1.20) iš-Į reiškia — sutikti, kad. saky- 
spausdintas JAV organizuo-} kime- Lietuvos katalikų per
tosios darbininkijos prezi-| ^iojimas yra sovietų vi- 
dento Georgf Meanv veda-j daus reikalas. Mūsų požiūris 
masis. Atmesdama./ ameri-H visa tai kitoKs. Mes nenori-

įsijungimą į Tarybinių Respublikų Sąjungą. Šių žinių 
paskleidimo užsienyje lietuviai krašte atlikti negalėjo, 
bet tai padarė mūsų žmonės ir organizacijos išeivijoje. 
Šis pavyzdys aplamai nustato mūsų ir krašto išsivadavi
mo veiklos santykį, kur mums tenka papildomoji, bet 
reikšminga darbo dalis.

Šioj'e vietoje tinka pabrėžti ir VLIKo konkrečiai 
vykdomų uždavinių sv arbą. Pavyzdžiui, žinios iš Lietuvos 
ir apie Lietuvą per Eltą italų kalba patenka į italų spau
dą. o per ją pasiekia milionus skaitytojų. Žinios ne tik 
juos pasiekia, bet taip pat iššaukia komentarus, klausimus, 
pasipiktinimą iki tokio laipsnio, kad to nebegali ignoruoti 
nei vyriausybė, nei katalikų bažnyčios vyriausia valdžia.

VLIKo keturių radijo valandėlių svarbą sunku ir iš
matuoti. Jos yra mūsų betarpiškas rvšys su kraštu. Taip 
pat daug kas nepagalvoja, kad per užsienio radijo valan
dėles lietuviai sužino apie Lietuvos pogrindžio darbus.

M. ČAPKAUSKAS
NEGIRDETA-NEREOČTA KVYGA JAD IŠĖJO IŠ SPAUDOS. 
UŽ S 3.75 GAUNAMA ŠIUO ADRESU:
M. ČAFKAUSKAS, 854-3<>TH A VE, LASALLE, Q, CANADA

, arti 100 kitų atstovų rū- 
i muose. Daug gubernatorių ir 
i miestų majoi-ų paskelbė spe- 
i cialius pranešimus.
t

Tokie įtakingi dienraščiai 
! kaip The Nevv York Times, 
j The Christian Science Mo- 
i nitor ir kt. paskelbė net ve- 
! damuosius, kuriuose aiškiai 
■ pasmerkiama Sovietų Są. 
i junga, okupavusi buvusią 
! nepriklausomą Lietuva, 
l

Amerikos Lietuviu Ta it- 
’ ba Vasario 16 proga parašė 
1 per 6,000 laiškų senatoriam, 
l kongresmanam.s parapijų 
; klebonams. Altos Skyriams 
' ir atskiriems asmenims.

Ką kiti rašo?

kinės vadinamosios naujo
sios kairės veidmainiškumą, 
Meanv rašo:

I
ATLEIDO SOCIALIZMO 

SIMPATIKĄ

Neseniai rašėme, kad. jė
zuitas profesorius kun. Jose 
Diez-Alegria parašė knygą 
"Aš tikiu vilčiai“, kurioje 
jis žavisi socializmo kūrėju 

j Karoliu Marksu ir siūlo po- 
i piežiui atsisakyti daugumos
j turimo turto.

Profesorius Diez-Alegria 
dėstė sociologiją garsiajame 
katalikų Grigoriaus univer
sitete Romoje. Tas universi
tetas. jėzuitų įsteigtas 1552 
metais, buvo ir tebėra vie-

i nas iš svarbiausių katalikiš- 
1 kų univversitetų. Iš jo miru
sių ir gyvų studentų 8 yra 
šventieji. 15 popiežių, šimtai 
kardinolų ir tūkstančiai vys
kupų.

Aplamai ten vyrauja kon- 
servatyvinė dvasia, bet. y- 
pač studentų tarpe, šiandien 
jau reiškiasi ir {nogiesyvinė 
mintis.

KUR TIE PRIEMIESČIU 

BAJORĖLIAI?
Žvelgiant į ateitį, kaip čia anksčiau buvo minėta. 

VLlKas ruošia Lietuvos laisvės bvlos dokumentaciios me-*> V
džiagą. Malonu pastebėti, kad kapitalinis Molotovo-Rib- 
bentropo sąmokslo dokumentų rinkinys su komentarais 
atspausdintas ir naudojamas Europos Saugumo Konferen-

"Kur tie du trys šimtai 
' man gerai pažįstamų veidų?
! Kur tie priemiesčių bajorė- 

Vienas iš žymiųjų šių die.: ^a1' Pa>jstiuę po didelį na- 
nų spaudos bendradarbių nia aru >me!10 11 gaKoja., 

• Alfonsas Nakas vasario 23 kad jiems Vasario šešiolik-
cijos dalyviams informuoti. To lietuviai krašte padaryti j d. Naujienose plačiai aprašė; toji jau nieko nebereiškia? 
negalėtų. | Lietuvos nepriklausomybės i badicinės

Ši konferencija Lietuvos bylai turi lemtingos reikš •' Detioite. Jame
mės. nes Europos Taikos 
susijusi su Europos politiko

me sukelti karų, bet mes., 
pabrėšime skirtumą tarp de 
mokratijos ir diktatūros“. • reikalą nuves, niekas tuo tarpu tiksliai pasakyti negali. ^^3-

Už tokias mintis pernai 
buvo nepa-'buvo pašalintas prof. kun. 

' Pietro Brugnoli.•1 v ž •• 1?♦ -’i, • dalyvavę tik apie 450 žmo- prastai malonus ir keliai la-į *iebo ciugnon. o šiomis.k<w Konferencija jna betarpuka. Taj I die„omfe 2 metams suspen-

įlinkos raida Kur j: mus ir musų kaj ; Dė, tQ A Xafea. -u nU£;črinrj rti<it-vriai ? Ma- duotas ir jau minėtas prof. 
tuo tarpu tiksliai pasakyti negali. ua„«iQ. • n0 p]unksnos bičiulis Alfon- kun- Liez-Aie.gna.Diez-Aiegria.
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Nr. 10. 1973 m. kovo .6 d. RJU£IVIS, SO. BOSTON X UO.ttjAo
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TO NIEKAS NEPKDELA.

DETROITO NAUJIENOS
Nauja LB apylinkės valdyba

dienį, Lietuvių namuose ir, 
prasidės 7:30 vak vakare. 
Reikia many f. kad turėsime 

rengę ir visą eilę didesnių j įdomų renginį. i
! pabūvių, išrinkę nemaža J Alfonsas Nakas •

Vasario 11 d. buvo išrink-, tautinio solidarumo mokes-

CHICAGO, ILL.

Kun. J. Prunskis— 
pensininkas

Vienas iš Draugo redak-

Tolimesni oranešimai bu
vo dr. Antano Škėrio apie 
Putnamo žemės pardavimo 

Po oficialaus mandatų ko- reikalą (liko neparduotas 
misijos balsų suskaičiavimo vienas sklypas) ir Algio Ve-

Vasario lb d. buvo pava- paaiškėjo, kad susirinkime decko apie akcininkų sudėti 
sariška, todėl ir į Riėhmond dalyvauja Įgaliojimais ar ir jų keitimąsi.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Paminėjome Vasario 16-ją

, onųKUH. Hm mok kios salę Lietuvos i asmeniškai 1S1.9S0 akcijų:
j kis išėjo į pensiją, bet pasi- ___ 1 vien oVnln i nlrn Ibp'hh’i Jipk’P

ta nauja LB Detroito apy- čio. paruošę dirvą naujai 
-linkės valdyba. Štai išrink- valdybai (pav.. kad ir tokia į

SEIMŲ REIKALU ; torių kun. dr. Juozas Pruns
ilgus, sekė 

ios už- 
, negu 
. Akci- 

metų
Vytautas Vebeliūnas. Algis dividendus, buvo patenkin-

Kazys Karvelis ir Antanas |as pobūvis buvo Toronto 
Norus. Atstovais į Pabaltie- Varpo choro koncertas, 
cių komitetą — adv. Algir-į .
das Ambrose. Jolanda Bau-: Alkos dvidešimtmetis 
žienė. Jonas Urbonas ir Al- j
gis Zaparackas. j Kaip ir visada — truputi

Kas nežino Detroito, tam ' pavėluotai, nes formaliai 
pavardės mažai ka sako. Tu- • dramos samoūris Alka buvo 
r’u paaiškinti, kad iš 11-vai-1 teigtas 1952 m. gruodžio
d
liausio .. ___
si studentai. Tai Karvelis,' 2°-ties mexu sukaktį. Sam- 
Mikulionis 
kaitė 
nereikia 
kaip įie
skiistė, tenugiidau tik per suvaidinęs visą eilę mūsų i? 
ladfia skelbiant ir tik vieną kilmių dramaturgų, kaip 
aiškiai žinau, kad pirminin- Vaičiūno. Binkio, Škėmos 
ku yra Jonas Urbonas. Sėk- Alanto ir kitu veikalų, o taip 
mės naujai valdybai! , nai pasatęs visą eilę monta- 

Reikia pripažinti, kad t
pei eitų metų valdyba, kuriai; Dvidešimtmečio proga Al- 
vadovavo žurnalistas VIa- ka rengiasi iškelti Bali Sruo- 
das Selenis, ouvo nepapras- gą ir į sceną išvilkti ”Milži- 
tai veikli. Jie ne tik bene no paunksmės“ keturių pa- 
kiekvieną savaitę susirink- veikslu epizodus. Spektaklis 
davo posėdžių, bet yra su- įvyks balandžio 7 d., šešta-

ru paaiškinti, kad is 11-vai-.J m. giuoazio
dvbos nariu penki vra ža-! ^7 ^., ši pavasarį Alka mo 
liausio jaunimo atstovai, vi- 1 ®’asi minėti savo gyvavimo

ir per 20 didesnių ar mažės 
Tėvvnės Mylėtoju d-jos niV kn.YgU, įsteigęs premijas 

seime net toks svarbus klau- religinio veikalo autoriui, 
simas — kokias knygas leis-! žurnalistui ir visuomeninin- 
ti, tik paviršutiniškai palies-) kuk
tas. Jis sukėlė didelių ginčų, j .
Ir kitais klausimais buvo i-1 Laimėjo premijas 
vairių nuomonių, o minėtai- Daj]fe ,odoje dal į
se laikraščiuose . parašyta, 14- dailini£kai su65 darbais. poliurija. kuri vėliau buvo 
kad vienu balsu visur sutar-j g , . . ; plaėiai paskleista

PV-
mininko \. Vebeliūno. Jisai 
pranešė, kad bendrovė 1972 
meta’- turėio pelno anie S 
100 ECO. Tai vienai akcijai

ri tokį sūnų, kuris jį gali 
pavaduoti šitokia proga.

Trumpą, bet turiningą 
kalbą pasakė Lietuvos gen.i tenka apie 33 centai 
konsulas Anicetas Simutis. 1

TESTĄ MENTAl

Buvo oriunta atitinkama

p-abėdamė P'» ios. prašiai'binienės ir čižauskienės pra_į tina“ ($250).
nešimų sužinojo apie sunkią’ i dainavo ir iš Philadelphiios
Sandaros finansinę padėtį.) Lankytojų balsavimu pre-'afvvk^s Menininkių oenke- 
”Be lietuviškos spaudos mesj mija teko Telesforui Valiui o Jadvvp-os Matulai-j
uždusime“, sakė pranešėjos j už ofortą ”Samogitia“ ir ^en®5 vadovaujami šokėjau 
ir siūlė knygoms leisti palik-į garbės premijomis atžymėti! darniai pašoko keletą tauti- 
ti $10,000, o kitus paskirti į Viktoro Vizgirdos "Medis“ j niu šokiu. Jiems akomnona. 
laikraščiams paremti. Ka- (aliejus). Irenos Griežės j vo Rimas .Juzaitis. Gailarionno rvinien VaiSFo ^19 zy ii rl i 17 7-. \ C.. i i r i - • i v • i

MONTREALIO IR APYLINKĖS LIETUVIU 

DĖMESIUI!
Mes, švento Rašto tyrinėtojai, pradėjome iš Montrealio 
radijo stoties C.F.M.B. religinę valandėlę kovo 7 d. ir 
ją tęsime kiekvieną trečiadienį nuo 10 vai. vakaro, tuoj 
po L. Stankevičiaus lietuviškos programos.
Kiekvieną kartą bus kita programa. Išgirsite tokiu da
lyku, kurie palinksmins jūsų širdį.
Visi lietuviai prašomi pasiklausyti Dievo tiesos žodžiu.

%

%
7/

dangi pinigų būta $12.578 
ir apie$30O banko procentų, 
tai spaudai paremti liktų a- 
pie $3.000. Ta suma ir buvo 
nutarta laiki aščiams paskir
ti.

Dabar Chicagos spaudos

Pirmoji diena“ (aliejus) iri kad šokėjams buvo kiek nėr 
Aleksandros . Navickaitės-, ankšta scena. Meninę prog 
Bodner Popiečio poilsis“ į ramą labai pagyvino savo 

j itarpais iai vadovavęs akto- 
LIETUVIŠKOS KNYGOS rius Vitalis Žukauskas.

SPECIALIAI

DOVANOS 
ŠVENTĖMS 
Į LIETUVA

GAVĖJAS NIEKO 
NEPRIMOKA 

VISOS KAINOS YRA 
DIDESNĖS DĖL 

DOLERIO 
NEVERTINIMO 

10 SKARELIU , $6(1.39
5 vilnonėj <ii le'iu ar ma
žu gelių ar turkišku raš
tu. visokių spalvų, ir 5 
šilkinės, visokių sualvu.
ORO PAŠTE $69.71

5 DIDELĖS VILNONĖS 
SKAROS ir ti jardai me
talinės medžiagos 3 suk
nelėms ar 3 kosCumam
KAINA..............$86.35
—NETIKRI KAILIAI—

Įsigvkit e teisininko P. Šulo
parengta leidinį ’'Kaip su
daromi testamentai41. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary-

: ti testamentą. Ten vra ir tes
tamentu na vyzdžiu. Jos kai
na — $2.00

RĖMĖJAS
Viskas ėjo sklandžiai, tik!

■Aukščiausios vertės ir 
ididžiausžis pasirinkimas 
KAINA $118.80

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lie: n vos žemėla

piu — už .»<• centų, už $2.50
su'uo•v-'.ųn as-i

t ooocooooooa

G A N A TO JUNGO

RETO
’• ĮDOMUMO
KNYGA

darbuotojus pasiekė žinia.! M. Vasiliauskas iš Stay- !?uv0 keistoka, kai kalbėto-'J
kad Tėvynės Mylėtojų d-jos' nėr, Ontario, Kanadoje. Ke-'•«’ nulipa nuo scenos, itei- jį S.. sts.,.,
voiA-irko leivio istaijro'vp užsirakė kia savo. žmonos ir va’k'U * ■ " "' ■“

į Paskutinis — trečiasis — doku

mentuotas Kipro Bielinio atsi

minimų tomas. Jis liečia mūsų 

nepriklausomybės 1917-1920 m. 

kovas ir nepriklausomos Lietu

von gyvenimo pirmuosius metus. 

Knyga g:*.unama Keleivy. Dar

bininke. Drauge ir pas kitus 

knvgu platintojus. Kaina $5.00.

valdyba, susirinkusi Newi^ivio įstaigoje užsisakė
Yorke, nutarė tos pašalpos, knygų net už 26 dolerius, p ai du auka pranciškonų Zi- 

t laikraščiams neduoti. Vadi-į Ačiū M. Vasiliauskui už dinio statybai ir vėl užlipa 
naši, valdyba nevykdo sei- lietuviškos knygos palaiky- priminti išeinant nepamiršti j 
mo nutarimo. Kodėl ji taip: m3~ 1 tam reikalui skirta auka ati- g
daro. spaudoje neteko jos; Jei svetima galva dU°tL NeSU prieŠine’as Žid!’^

I paaiškinimo skaityti. j tai rankomi, turėti ža’J ni<) statvbaj’ bet viskam yra • $
Irgi seimų dalyvis rijas žarstyti.

3 L- jardo geriausios me- 
'dž.iagos vyrų kostiumu.' 
ir 3 jardai moterų žiemi- 
jiei suknelei.

sava vieta ir laikas.
i

, Į Meno paroda
! . i
i Jau virto papročiu Nepri- 
i klausomybės šventės proga 
i surengti didelę meno paro- 
j dą. Ji buvo atidaryta vasa- (

American Travel Service Bureau. vadovaujamas AValler Rask-Rasciausko, 1973 metais organizuoja 12 turistinių ekskur- » rio 1 1-19 ii 24-25 dim'Ktmis.” 

sijų į Lietuvą. Lietuvoje visos ekskursijos viešės 11 dienų — Vilniuje. Kaune, Druskininkuose ir Trakuose. vValter Rask-Ras- i Ją tvaike dailininkai J.
čiauskas. pirmas pradėjęs vežti žmones i Lietuva, ta darba sėkmin gai tęsia jau 12 metų. Jo ekskursijos tvarkingai suorganizuotos ; a.- ona. n . ant a.-, a* - - - rodoje dalyvavo 2/dailinm-'l

Į kai su 87 kūriniais.
J. Vlks 

I
’ Lito bendrovės metinis 

akcininkų susirinkimas

Nors Lito finansinis ra-, 
portas sveikino akcininkus 
su pirmom snaigėm ir šalčiu, 
tačiau į Lito susirinkimą ėjo į 
žmonės pavasariško sekma-'; 
dienio popie'yje. nors tai bir' 
vo sausio 14 diena. Taigi. į 
oro išpranašavimas buvo Li
to vadovybės blogai atspė 
tas. Tačiau, susirinkus jau-Į 
kiai grupei į valdybos busti- i 
ne ir pradėjus gvildenti ū-! 

! kiškus atsiekimus. būro aiš-į 
ku, kad finansinė ižvalga 
buvo gan daug teisingesnė 
negu oro.

SPECIALI SI S(iS.2«
10 sv. laukų. 10 sv. kvie
tinių miltų, 10 sv. ryžių, 
10 sv. sukraus. x

Ekskursijos j Lietuvą 1973 metais

DAI G KITOKIE 
VERTINGŲ DOVANŲ

Prašykite veltui 
i 1 iust ruoto katal<>go!

ir vyksta sklandžiai.

Nr. 1 Gegužės 21 d.
Nr.2 Gegužės 28 d.
Nr.3 Birželio 3 d.
Nr.4 Birželio 25 d.
Nr.4 A Birželio 25 d.
Nr.5 Liepos 9 d.
Nr.5 A Liepos 9 d.
Nr.6 Liepos 15 d.
Nr.7 Liepos 19 d.
Nr.8 Rugpiūčio 1 d.
Nr.9 Rugpiūčio 13 d.
Nr.10 Rugpiūčio 22 d.
Nr.ll Spalio 1 d.
Nr.12 Gruodžio 19 d.

Prašome iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės datą ir registruotis, nes dalyvių skaičius grupėse yra ribotas. įmokėjimas 
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 KARES SUBJECT TO CHA NGE AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.
Visais kelionių reikalais prašau kreiptas i

AMERK AN TRAVEL SERVICE Bt P.EAU

9727 South Mestera Avenue 
Chicago, Illinois 60643 
Telefonas: (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti i Ameriką: teikiame informacijas kelionių reikalais į .isus pasaulio kraštus, 
parūpiname vizas ir bilietus.

15 dienų kelionė
16 dienų (su Leningradu)
17 dienų (su Leningradu) 
15 dienų kelionė
21 dienos (su Roma)
14 dienų kelionė 
21 dienos (su Roma)
14 dienų kelionė 
14 dienų kelionė 
14 dienų kelionė 
21 dienos (su Roma)
14 dienų kelionė
15 dienų kelionė 
14 dienu kelionė

Iš CHICAGOS __ $750.00 
Iš CHICAGOS — $798.00, 
Iš CHICAGOS — 863.00. 
Iš CHICAGOS — $815.00 
Iš CHICAGOS — $980.00 
Iš CHICAGOS — $825.00 
Iš CHICAGOS — $980.00. 
Iš CHICAGOS — $835,00, 
Iš CHICAGOS — 825.00, 
Iš CHICAGOS — $825.00 
Iš CHICAGOS — $980.00 
Iš CHICAGOS — $800.00, 
Iš CHICAGOS — $720.00 
Iš CHICAGOS — $735.00,

iš NEW YORKO — $700.00 
iš NEW YORKO — $765.00

iš NEW YORKO — $725.00 
iš NEW YORKO — $880.00 
iš NEW YORKO — $738.00 
iš NEW YORKO — $725.00

iš NEW YORKO — $700.00

iš NEW YORKO — $635

UŽS A K LKITE TU OJ A U
EžSAKYKIT TIK PER 

INTERTRADE 
ENPRESS t ORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

Nevv ork. NA. 10010 
Tel. 9S2-1530 

LABAI SVARBU 
DĖVĖTI DRABUŽIAI

į rašykite specialaus 
biuletenio!

Mes turime šito biznio 
23 melų patyrimą ir 
tūkstančius patenkintų 
užsakytojų.

JAU IŠSPAUSDINTAS IR GAUNAMAS

'KELEIVIO“ 1 9 7 3 METU

Kalendorius
Jį redagavo Stasys Michelsonai 

Kalendoriaus kaina tik $1.50

Keleivio“ kalendorių; visuomet buvo tikra eneiklo-Pirmininkui Vytautui Ve.; 
beliūnui pasveikinus visus, ?edija visokių gražių, įaondų ir naudingu skaitinių sa 
ir pasidžiaugus bendrai at-; tinis. Toks bus ir 1973 metų kalendorius. Nesivėliaki 
siektais laimėjimais, Algi- jį užsisakyti. Pinigus siuskite šiuo adresu: 
mantas Vedeekas buvo pa-f
kviestas pirmininkauti susi
rinkimui. Antanas Razgaitis1 
— sekretoriauti. į

KELEIVIS 
636 E. Broadv ay

So. Boston. Mass. 02’27

sal
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/ : z t \ i i



ftnlapis ketvirtas Nr. 10, 1973 m. kovo 6 d.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

<«:• 'X Tt':»•* «.< . O . « <s&* >«s>

PAINFORMAVO APIE PERSEKIOJIMUS
*

JAV LB atstovai Aušra džiagą, liečiančią kataliku! 
Mačiulaitytė-Zerr ir Algi-bažnyčios persekiojimą Lie. I 
mantas Gureckas aplankė tuvoje 1971-72 metais, ir
prez. Nixono patarėją Bal-prašė su ja supažindinti pre-1 
zano ir Įteikė jam iš Lietu-zidentą Nixoną ir dr. H. Kis- 
vos gautą 70 puslapių me-singerio šta*bą.

* Londone išleista P. Gu- 
miesto atstovu. Gal jie ne-Įflelio "Bolševikų valdžios 
buvo pakviesti. • atsiradimas Li< ? 1918.

Stebėtina, kad nebuvo

Klubo narys Į 1919 meta.> jų pačiu doku-

AUSTRALIJA

Mirė

rne’P. š>i 'O'e“ su prof. Z. I t..:.. .’ • . «Ivinskio iv.; u.

Ką tik gavome<£ s

Trys ir vi«. na, Janinos Na
rūnės atsiminima' apie rašy
tojus G. K ai‘<. Balį 
Siuou'a, Jarai Sa icki i’-Juo-

Butų klausimas Britanijoje
Britanijoje yra nemaža benamių. Net tūkstančiais 

skaičiuojami tokie, kurie tikrąja to žodžio prasme vadin
tini benamiais: jie nakvoja parkuose, patiltėse, stotyse, 
apleistuose namuose. Kai kurie šitaip pragyvena po kele
tą metų, galutinai prisibaigdami. Daugumas tokių prisi
laiko Londone. Jie nesugeba tvarkingai gyventi ir nepa
jėgia užsimokėti už kambarį. Kadangi britams netrūksta 
dikensiško sentimentalumo, tai retkarčiais apie tokius 
padugnių žmones parašo laikraščiai, ypač didžiųjų šven
čių proga, arba su jų liūdnu gyvenimu supažindina žiūro
vus televizija. Bet dėl to jų gyvenimas nepasikeičia — jie 
ir toliau taip skursta ir šąla. kol ateina mirtis.

Daugiau rūpinamasi benamėmis šeimomis, kurių yra 
nemaža. Benamiu pasidaryti nėra labai sunku, ypač jei...
didelę šeimą turi ir iš savo uždarbio nepajėgi sumokėti i prisideda ii tie, kui ie gauna butus.
nuomos. Nors sauvališkai nieko negalima išmesti iš buto. ’ . , . . ,, , _ , ., , . . , . . . . . ! Kai kurios savivaldybes dėl tokio vyriausybes nusi-
bet tai nesunkiai padaroma per teismus, įei yra pagrindo. J . , . , i-- • x--i ,XT 1 ,1 x r . 5j_. statymo net buvo pradėjusios savotiskus streikus — atsi-

Me^bourne gruodžio mė
nesi mirė buvęs Lietuvos ka
riuomenės savanoris pulk. 
Įeit. Andrius Pridotkas, 75 
m. amžiaus.

A debu’dėie mirė vos 28 m.
.... . , c , ..., . • , . • .................. . ... __  . .....1 tesulaukusi Violeta Maura-redaktorius Jackus Sonda. Vidury—pirmojo lat vui laixrascio Latweeschu Avises“ išėjusio 1822 | • - .’ mene. dainininkes G. Vasi-

Pernai latviai minėjo savo spaudos 150 metu sukakti. Bostone ta proga gruodžio 3 d. buvo su
ruošta ju spaudos paroda. Joje padaryta ir ši nuo trauk;:. Kairėje antrasis — latviu žurnalistas Os
valdas Aknicntinš. palaikąs labai glaudžius rjš: us su lietiniais, dažnai prasiskverbiąs ir i ame
rikiečiu spaudą Latvijos ir aplamai Pabaltijo likimo reikalais. Dešinėje tarp dvieju latviu Keleivio

metais Jelgavoje, redaktorius kunigas (’arl Wat son.

Nepajėgiančiam mokėti nuomos gyventoju1’ gali būti pra-

Gruodžio mėnesį Svdne-i
. juje mirė buvęs Lietuvos a-> 
viacijos majoras Jeronimą ;Į 
Gardis, 71 m. amž.: sporti
ninkas Vytautas Koženiaus.

i kas. 47 m. amž., inž. Myko- . . _ ,
: las Bugušas, o sausio mėne-' 9Aai..ą, 1/1 p.-i.. kaina 
■ sį dailininkas Vaclovas Ra-
’ tas 62 m. amž.. vasario m:'-; Sunkiausiu keau, įoma- 
nesj Mvkolas šutas. 49 m . paraše Jurgis C.iauda, 
pirmasis lietuvis, patekęs i 251 psl., kieti vi :elili, kai-
Australijos krepšinio rinkti- , . .

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

i
- i

vien nekilnojamojo turto mokesčius didintų kas metai, nes K. Jurgėla, toliau jai suma- 
kai kuriuose miestuose tie mokesčiai ir taip ^siekia lubas, niai vadovavo A. Kamiene, 
bet keltų butų nuomas. Savivaldybė
renkamų mokesčių ir gaudamo 
kėjimų ir tuos butus išnuomoja 
ne vien ant mokesčių mokėtojų

liauskienės dukra.

VOKIETIJA 

Įvairios naujienos

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

Palikimas, poeto 'Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai jo už- 

i rašai ivaii iai 5 1 b usimais ir 
j kt., 318 pusią nių knyga, ka
rią s lai r šė Stasys
Santvar as. Kr 86.00.

Aidai ir šešėliai, preįni- 
Va- 
psl..

oa m. sukaktis paminėta vi-j 
sose didesnėse lietuviu kolo.i

tęstas laikas įssikraustvti. o paskui vistiek vieną dieną , , ...... ...
savininkas atsiveda policiją, įnvaziuok, nes pasibaigė pra- 
tęsimas. Ir žmonės važiuoja su keiksmais ir su ašaromis, 
tėvai laikinai vienur, vaikai kitur.. Keikiami išmetusieji 
namų savininkai, keikiamos savivaldybės, kad neparūpina 
butu.

sakiusios kelti nuomas. Dalis jų nusileido o dalis dar
nu.

S. Baltaragis

Rūkštelė. Dvi sesutės Jurgė- 
laitės padeklamavo, Matei
kos vadovaujamas klubo f m-1o?e'
choras padainavo 6 dainas. į Tr _

, po Kalėdų įstojo lo naujų
Visi su dideliu dėmesiu ’ mo^nįu jš ju 13 neseniai su Sunkiausiu keliu, roria- 

klausėsi filmų aktorės Rūtos J tėvais atvykę iš Lietuvos.! nas. parašė Jurgis Gliaudą, 
Kilmonytės, kuri taisyklm-: šiuo metu gimnazijoje yra 251 psi kieti viršeliai, kai-

I Vasario 16 gimnazija;

n.c’ ~ Ą'Et <•' 3 -■ L •... «I

Namų statoma daug. Per metus pastatoma kai kada 
iki 400 tūkstančių, bet vis negana. Rinkimų Į parlamentą 
metu partijos dažnai savo propagandai panaudoja ir na
mų statymo klausimą: jūs pastatėt, štai. tiek, o mes dau
giau pastatysim. Žinoma, nebūtinai tie žadantieji tiek ir 
pastato, kiek prieš rinkimus buvo sakę.

t IS SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA.

Štai kaip čia paminėta 

Į Lietuvos nepriklausomybės į 

paskelbimo sukaktis

! Pagrindinis kalbėtojai bu 
į vo dr. J. Valaitis iš Chica- 
! gos.

ga lietuvių kalba deklama-’ 99 mokiniai, 
vo; Be to. ji sakė maniusi, 
kad čia tik pagyvenusių lie- * Sausio 20-21

na $5.00.
, .. Kiauros rieškučios, romana xti parašė Antanas Mustei-

r, j Cinzas, 303 ps’.. kieti virše- 
| liai. kaina $6.00.

'Mes padidinome savo tarnautojų skaičių, kad greičiau $ i Vytautas Alantas, AMŽI- 
galėtume išsiųsti Jūsų siuntinius.

SKUBIAI siųskite savo SIUNTINIUS, 
o mes viską atliksime.

SIUNTINIAI-DOVANOS
Į LIETUVĄ IR USSR!

S EN A P A TIKI M A F I K M A

, J. Jankienė perskaitė gu- 
' bernatoriaus ir majoro pro-

Namų statymo reikalas iš dalies patvarkomas net ir j * ' klamacijas. Meninę progra-
įstatymais ar potvarkiais. Štai, kol valdžioje buvo. dar- i Vasario. 16 d. vakare Bay-• mą atliko Lietuviu Operos 
biečiai buvo uždraudę statyti pastatus Įstaigų reikalams. į front Parko amfiteatre bu-į primadona Dana Stankaitv- 
Kas pradėta — galima baigti, bet naujų pradėti — ne. Į vo Ceasario La Monacos va- tė ir K. KodaiĮienė. kuri pa. * 
Šitaip nusistatyti vertė akis badantieji nenormalūs pa- ' dovaujamo simfoninio or-: skaitė savo eilėraščių. Ona $ 
vyzdžiai. Štai Londone jau po kiek metu stovi tušti istai- 1 kestro specialus koncertas! Kaulakiene Paskaitė rezo-.*
goms skirti milžiniški pastatai. Miesto centre 1964 m.' Hv. 1 Lietuvos nepriklausomybes; Ducija. kun ouvo vienu bal- ;

55 m. sukakčiai paminėti.! su priimta. Į *
Jo beveik visa programa bu- ; *

Vakai e buvo banketas. *
ams firma baigė statyti 32 aukštų pastatą, pavadintą Cent
re Point. Pastato plotas yra apie 300 tūkstančių kvadrati
nių pėdų. Bet tas pastatas iki šiol tebestovi visiškai tuš
čias. Savininkas už ji norįs gauti metams milioną ir ket- i
virtį svarų nuomos, bet niekas nesusigundąs. Išnuomoti p° Litnuanian people“, Į
atskirais aukštais esa nepatogu — per maža erdvės vienai j f,i;au >eKe m()lino Lie-; Aukų Aitai ouvo surinkta, 5
t t - i A m x • • tuviu ransoana nr. 1 . mar-;«i 411) Didesne^ sumas au-'*didesnes firmos įstaigai viename aukšte. Tas pats savimn. Į . . r, T ,,T . . inue.nu «xl

. , . . .. z d , ..... , , ! ?ai Br. Jonušo Leiskit i te-; koio- *kas dar ir kitoje miesto vietoje laiko tuščia antra pana-1 . p > ”ėr J I*
saus dydžio pastatą, o trecią kiek mažesni. , tuvinis ma,j Gaižaus.! Dan Kllrai:is _ $sloo

c, • • i • v - j I Lo valsas fantazija, J. Pa-. Gužauskas — $55 Lietuviu!*Savininkas oficialiai nurodo s 1 eruzau. ..a. ietuviu.
kainos yra nežmoniškai pakilu 
kas nuostolių neturės, jeigu tuos 
tų.

Tie tušti milžiniški pastatai erzina ir vyriausybės 
savivaldybių žmones. Dėl to dabar savivaldybė laukia 
vyriausybės leidimo perimti tuos pastatus savo žinion 11 
paversti juos butais. Vien Centre Point pastate būsi _ 
galima Įrengti 36 butus. Surinktoji nuoma, tur būt, eitų 
savininkui, atskaičius administravimo išlaidas. Kai kurie 
laikraščiai ryšium su tuo užsimojimu pajuokavo: girdi 
net ir konservatoriai ryžtasi konfiskuoti privačią nuosa 
vybę.

Darbo partijos atstovai Londono savivaldybėje skel
bia savo planą butų klausimui tvarkyti.. Jei jie laimėsią 
rinkimus, tai perimsią savo žinion iš privačių asmenų vi
sus nuomojamuosius butus ir patys administruosią. Kai 
kurie tokių butų namų savininkai mėgstą pasipelnyti, ne
sirūpiną remontais ar neturi tam reikalui pinigų. Savival
dybė atsisakysianti vykdyti kai kuriuos konservatorių nu
matytus projektus ir turėsianti pakankamai pinigų.

vo lietuviška. Pradėta La 
i Mcnacos maršu ”A salute

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

To paties romano II dalis, 
4J4 psh, kaina minkštais 
viršeliais $6.00. kietais — 
$6.50.

Vytautas Alantas, ŠVEN- 
TARAGIS, istorinis roma- 

tĮ nas, I dalis. 405 psl., kaina 
$5.00.

VAIŠ-
Minė jime ir bankete daly-į jį 
vavo per 300 žmonių.

s

toii.tu aptarnauja nuolatos didėjanti klientų skaičių 
traukiniai su daugiau Kaip 4d melų patyrimu. 4 •

Jei esate vienas iš teiksiančių musų patenkintų klientų, 
mes dėkojame J u m s už pasitikėjimą. *• VILKA5, premijuotas rO-
Jeigu ne. tai prašome pasinaudoti musų patarnavimu iri manas, 234 ps .. kaina $4.50 
J ū s būsite dėkingi m u -m s. -*

Sil MINIAI, PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ "

ė į minkštais virbeliais
J. Kralikauskas,

it diutn.io katalogo ir vėliausiu patvarkymų reikalu
ri nDC PARCEL SERVICE INC

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

Pranas Naujokaitis, PA
SISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ,

. _ ... Tamošaitis, J. ir V. Jankai.;
Įžymioji musų dainininke , jazbučiai. O. Kaulakienė

Dana Stankaitytė padaina-' q p. p šilai - do 820__ K.
vo arijas iš operų "La Gio-i p,ukaveckas. Ghida. B. Lis- 
conda , I Lituani , La for-; kus yp Kalvaitienė. S. Nar-; 
za dėl destino ir Aida ir j butas. Andrie jauskienė, S. I- 
S. simkaus Oi. greičiau, levičius. Savalskis, M. ir A.

723 VVALNVT STREET
PIIILADZLPmA, PA. 19105. TEL. (213) 923-3133

CENTRINĖS ĮSTAGOS NEW YORKE:

240 FIFTH AVENUE 

NEVV YORK, N. Y. 10001 

Tei.: (212) 725-2449

ar i bet kuri musu skyrių ir atstovus:

5* t s$*
J į<**

J!232 psh, kaina $4.00.
4

greiciau

Koncerto klausėsi didelė
minia zmomu.

Jurgis GHauda. BRĖKŠ- 

; j MeS našta, 384 psl, kai- 
*! na $6.00.

Birutė Kemėžaitė,
Di£V! AŠ IŠEINU..., 
psl., kaina $4.50.

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

F

4* Į 1
« i

su-

294

pre-

Piili.ADELl’liiA, l’a. 19r23, 1013 N.AIarshali S. Vi A 3-S87S} !
Aleknos. A. Juknevičius, dr.į* Jxu. 2rz2i, 32u5 Eastern A\e. ru
J. Dubinskas, H. ir J. Rat-i{• * Arass. o2iZ/, 390 V\. broadvvay

Dėl vietos stokos po $10! t
i ir mažinu nuKojusiųju sąra- 

čia nVasario 18 d. Lietuviu , 
klubo salėje ouvo iškilmių-. 
gas susirinkimas, kurį pra-! 
dėjo Aitos skyriaus pirm. A'.
D. Kaulakis. Jis susirinki- ST. PETER53URGH. FLA. 
mui vadovauti pakvietė V..
Semašką. Nepriklausomybės šventėje;

Savanoriui P. Mitkui už- dek,amavo Rūta Kilmonytė-

ke biamo. Red.
J. Jankienė

Ą i Aipis, romanas, autorius 
Ais i Kaz-vs Karl>ius. 227psl., kai-
BE 3-7768? 

486-1836 į
TA 5-7 360 j 

3-34-7608 *

na $5.00.

degus žvakes didvyriams i 
! Simui Kudirkai ir Romui« • 1 x» • * i — ’ i i • kJiiiiui iVUtlll 11 AVvzIliUlAr taip bus, ar ne, tai paaisKes tik ateityje. O Kol ka- tt , , . , . ,

... • • , • {i u- x • i i- . . i • Kalantai pagerbti, kunigas
reikia pasakyti, kad savivaldybes taip pat kelia butų kai-> Bielfkįs sukalbėjo malda, 
nas. Anksčiau būdavo idealu gauti iš savivaldybės butą —
gera ir pigu. Dabar padėtis jau yra pasikeitusi. Savival-, Sveikino estų ir latvių at. 
dybėms vis trūksta pinigų. Vyriausybė reikalauja, kad stovai. Kalbėjo Dan Kurai- 
savivaldybės ne vien tikį ją žiūrėtų ir Jauktų pašaipu, ne tis ir A. Rudis iš Chicagos

CiliCAGO, iii. 00022, 224x, Vv. Chicago Avė. 
č EEV EEARD, Ohio 44419, 787 E. 185,h St.
ErnEOiT, Alieh. 48240, 6460 Michigan Avė. 
i. uZ.-citiL 1 ii, N.J., 07201, 9o6a Elizabeth Avė. 
ri.VVfi K. \JiCk, Alich. 482i2, 114i5 Jos. Campau A. 365-6350 5
i; AKU ii.D, Conn.. ir Charter Oak Avė, 203—24J-6255J
KAASAS Liti. Kan. 66102, 18 So. Bethany AT 1-1757* 
1.08 ANGELES, Cal. 9Oo26, 2841 Sunset blvd.
.vilA?dx, i- ia. 33138, 64-o5 Biscayne Bivd 
v ..\> EAl oL.S. ,Vin;i.55 l iŠ, 2422 Gen;ral Av. NE, 788-25451R 
NEW BRITAI#, Conn. 0G052, 97 shuttle Meadovv 224-0629$’ 
OMAHA. Nebr. 68107. 5524 So. 32nd St.
PARMA. Ohio 4 1134. 5432 State Itoad 
PLITSbl'RGH. Pa. 15222. 346 Third Avė. GR 1-3712
ROCHESTER. N.Y. M62i, 683 Hudson Avė. PA 5-5923!; 
NTAV YORK. N.Y. 10003. 101 Kirst Avė. OR 4-3930
SAN ! EANCISCO. Cal. 9H 22. 1236 9th Avė. LO 4-7981,
SHATTI.E. Wasb. 98103. 1512 N. 39th St. ME 3 1853

382 -1568

Rezistencija, romanas, 
parašė R. Spalis, 429 psl., 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

Anatolijuj, Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro-

1-Tt 9-8712; i manas, kaina 85.00.
AndCus Y'aluckas. NE- 

MULO SŪNCS. n tomas, 
749-3053! <28 psl. kaina 54.00.

Andrius Vaiuckat. NE

MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo

■

Mes čia Nepriklausomv- X 
bės atstatymo sukakti šven- S 
tėme vasario 18 d. Salė bu- X
VO pilnutėlė. Dalis at yku- ? V.'PRCESTER. Mas?. 01604. 82 Harrison St.
siu turėjo stovėti. Minėjimas | TRENTON. N.J 08611. 730 Liberty St. LY 9-9163*; SARIO LIETUS, 263. psl.r
vyko Lietuvių klubo salėje, i VINELAND,N. . os.,em pansh n.di. y . Landi? a. 69i-?4?3 j jęgjjyi minkštais jeliais

SOUTH RIVER, NJ. 06882, 168 Whitehead Avė. 257^211SJ[ PSI- Raina $3.0 i.
5 m., i tomas, 280

798-5547?! Aloyzas Baronas, PAVA-

Programą pradėjo pirm. $2.50, kietem $3.75.

/
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Išeyo
Keleivio

kalendorius
kaina $150

kad laisvė jau už vartų. Bu- Lavvrence, .vlass.. Z. Berno- 
vo kraunami maisto ir gink- tas, Montreal. Que., M. Na- 

majūnas. Kenosha, VV isc.. 
P. Skralskis VVorcester,

Šiandien. Maiki, aš nesą-j priklausydavo nuo to. koks 
kyšiu „gut monmink". ba | sklypas buvo duotas bau 
tau nepatinka. Pasakysiu Į džiauninko pragyvenimui 
tau žemaitiškai: „Tegul busj 1846 metais buvę priskai 
pagarbintas“. i čiuota 120 rūšių lažų. Pa-

— Galėtum dar lietuvis-Į vyzdžiui. Marijampolės ap
kiau: „Labas rytas“, arba— , skrity už vieną žemės vala 
„Kaip jautiesi?“ • ką baudžiauninkas turėda

— Maiki, oerdaug manęs' vęs duoti dvarui nuo 5 iki 6
nemuštravok. ba aš galiu su- j darbo dienų su savo arklii 
pykti. 1 i*' vežimu; o jeigu be arklic

— Žinai, tėve. kad pykti ‘ir vežimo, tai turėdavę eit 
senam žmogui nesveika. ’ - vyrai pėsti.

— Nu. tai pradėk nuo toj — Pasakyk. Alaiki, ai
kur praeitą kartą neužbai-» baudžiava visur buvo tokia 
gėm. 'sunki, kaip Lietuvoj?

— Reiškia, apie baudžia-; — Ne vistu, tėve. Vakari
vą?- ‘ Į Europoj ji buvo daug leng.

— Dac rait: praeitą kartą vesnė, o vietomis ir visiška 
tu ne viską man pasakei a-i išnykus. Bet Rusijoj buvf 
pie ją. Kur tada buvo bolše-: daug sunkesnė, negu Lietu 
vikai, kad nepakėlė revoliu-• voj.
eijos prieš bajorus?

— Sukilimų būdavo ir be i 
ju. tėve. Patys kumečiai su
kildavo. kai jų padėtis pa
sunkėdavo ar skriaudos pa
didėdavo. Pavyzdžiui, 1533 Į 
metais jie buvo sukilę Upy-į

Kode' sunkesnė? A 
skaudžiau valstiečius mušė' 

i — Mušė ne tik valstiečius 
bet plakė ir garsius rašyto 

I jus.
— O už ką juos?
— Ogi už tai, kad bar

arb:tės, Telšių ir Kurklių dva-įdžiavą kritikuodavo, 
raose. Paskui maištai*prasi-į Skalaudavo ją visiškai pa 
dėjo 1538 metais, kai dva j naikinti. Pavyzdžiui, vieša 
rai pradėjo savo žemės plo-j buvo nuplaktas N. I. Turge 
tus didinti, o sodžius mažin-l nevas. stipriausias baudžia7 I ’ - - ’ --- —
ti. paliekant sodybai tik po vos kritikas, o 1767 metai
vieną valaką. Užplūdus Lie
tuva švedams, karalius pri
žadėjo baudžiauninku pa-Hovas 
dėti pagerinti. Bet kai tie 
atėjūnai buvo išvyti, bau
džiauninkų našta pasidarė! 
dar sunkesnė, ir jie pradėjo 
kelti riaušes. Atsirado libe
ralu. kain Stvoinovskis. ic I
Brzozovskis ir kiti, kurie 
pradėjo reikalauti baudžia
vos panaikinimo. Jie aiški
no, kad tai nenormali, ne
žmoniška, nedora tvarka, ir j 
ragino valstiečius kovoti 
prieš ia. Ir jie sukilo. Maiš
tai apėmė Slanimą. Merkine 
ir kitas apylinkes. Kosciuš
kos dvare buvo užmuštas 
Kosciuškos tėvas. Sukilėliai 
reikalavo panaikinti -bau 
džiavą. Bef bajorų dauguma 
buvo priešinga jos panaiki
nimui. Baiorų pusę palaike 
ir Kosciuškos sūnus, kuris 
tuo laiku buvo Varšuvoje.

—O kiek dienu baudžiau
ninkas turėio eiti dvarui 
dirbti. Maiki?

tokiu pat.būdu buvo nuplak 
tas pasakėčių rašytojas Kry 

už tai. kad pajuok 
vieną Kotrynos „ukazą‘ 
(patvarkymą) senatui. Nė 
vienas caru nebuvo rašyto/ 
tiek pajuokiamas, kiek Kot 
lyną. Jos pajuokai buvo lei 
džiamas net specialus leidi 
nys: „Russkeja Satira Eka 
terinskago Vremeni“. Iš tik 
rujų jos padėtis buvo ne 
lengva. Čia baudžiava erzi 
no, čia lenkų sukilimas grė 
sė pavojum, čia turkų kara 
lenkams padėti, ir nemažės 
nė bėda buvo Pugačiovo ka 
zokų sukilimas, apėmęs ko
ne visą Ukrainą, visus Pa 
volgio fortus, pasiekęs Ura
lą ir priėjęs jau netoli Mask
vos.

— Ir aš, Maiki, girdėjau 
apie Pugačiovo sukilimą 
Pasakyk, k as j is bu vo ?

— Pugačiovas buvo kilęs 
iš kazoku šeimos, gyveno 
skurdžiai, buvo pašauktas Į 

j kara su turkais, sugrįžo na-

* I

1 mo sužeistas ir po keliu me- — Nelygu, teve. KauniškeL , b • '
Enciklopedija rako kad tai1 tu buvo areštuotas ii' paso-

dintas kalėjiman kaip de- 
zertyias.. Išėjęs iš kalėjimo, 
jis pradėjo agituoti prieš 
valdžią kitus kazokus, kurie 
po karo kentėjo skurdą, o 
tokių buvo daug. Visus juos 
jungė viena mintis: nepa
kenčiamą Kotrynos valdžią! 
nušluoti nuo žemės, o pri-j 
spaustiems žmonėms duoti, 
pilną laisvę. Iš pat pradžios | 
Kotrynai rodėsi, kad čia ne-, 
didelis pavojus, bet kai prie: 
Pugačiovo prisidėjo baški-i 
rai ir prižadėto duoti pagal-, 
ba Krvmo totorių chanas. I*■ *■ t
kai sukilėliai pradėjo imti j 
Pavolgio fortus ir didelius) 
miestus ir kai Kazanėje vi- • 
sas cerkvės oavertė pele-' 
nais, tai Kotryna paskyrė1 
50(1 rubliu tam, kas Pueačio- i

' vą suimtų. Tuo tarpu Puga-1 
| čiovo broliai susirėmė ties' 

^aricinu su generolo Panino 
armija, ir čia jai buvo su-Į 
duotas sunkus smūgis. Ca-1 
rienė Kotryna dabar pasiūlė, 
aukštesnę kainą už Pugačio
va— 28.000 rubliu tam, kas 
ii pristatys gyvą ar negyvą.! 
O kazokai buvo ‘jau laba: 
nuvargę ir alkani, todėl su
sigundė ta krūva rubliu ir 
atsisakė muštis. Pugačiovas 
buvo suimtas, nugabentas 
Maskvon ir 1775 metu sau
sio 11 dieną buvo sušaudy
tas.

— Tai liūdnas galas, Mai
ki.

— Liūdnas likimas ir 
tiems. tėve. kurie liko skur-. 
dą ir badą kentėti. Ir blo
giausia, kad niekas jais ne-■ 
sirūpino ir nepaisė, kaip jie 
vargo. Jeigu dvarai jie pa
sidarydavo nereikalingi, tai 
dvarininkas galėjo juos par- • 
duoti kam kitam be žemės, 
ir be namu. Taip buvo Ru-i 
sijjoj.

— O kaip buvo Lietuvoj?;
— Kai sukilimas buvo nu-' 

malšintas ir Lenkija su Lie-' 
tuva padalintos, Kotrynai 
nutarė Įvesti Lietuvoje to-1 
kią tvarką, kaip kitose Rusi-, 
ios gubernijose. Bet jai mi-. 
ras, 'ios vieta užėmė Povilas' 
T-masis. kuris pakreipė savo’ 
oolitiką kitu keliu. Lietuvo-j 
je jis paliko seną tvarką, bu-; 
vusiems sukilėliams paskel-į 
bė amnestiją, sukilimo vadą 
Kosciušką išleido iš kalėji-’ 
mo ir, kaip narsiam didvy- Į 
nui, parodė net pagarbą. 
Tačiau netrukus Povilas mi
rė. ir jo vieton atsisėdo A-l 
leksandras I. Tuo tarpu Įvy-

Į
kiai Euorpoje pradėjo keis-Į 
tis. Prancūzijoje kilo revo-į 
liucija. kuri neaplenkė ir, 
Lietuvos. Aleksandras buvo I 
padaręs su Napoleonu su
tarti prieš Angliją, bet tą su-l 
•arti sulaužė, todėl Napoleo
nas paskelbė Rusijai karą 
1812 metais prancūzų armi
ja, žygiuodama i Maskvą,! 
perėjo per Lenkiją ir Lietu-’ 

» vą.Lenkijoj Napoleonas pa-į 
| skelbė Varšuvos kunigaikš j 
’tystę ir panaikino baudžia-į 
| vą. Buvo susidariusi ir Lie-į 
J tuvos delegacija, kun' prašė. 1 
į kad Napoleonas padėtų lie-: 
♦ tuviams sukilti ir atsimesti 
! nuo Rusijos. Visa Lietuva 
t Jaukė išsilaisvinimo. Dva- 
1 ruošė bajorai darė sueigas 
ir pasitarimus Džiaugėsi

lų sandėliai. Daugiausia Na
poleono laukė Lietuvos vals- 
tiečia i. manydami, kad bus 
panaikinta baudžiava, O di-, 
dieji ponai daugiausia norė
jo didelės Lietuvos: Kauno. 
Vilniaus. Minsko, Mogilevo. 
Vitebsko. Voiuinės. Podo
lės ir Kijevo gubernijų, i- 
skaitant Bal stogės ir Tar. 
nopolio sritis. Rusijos carą 
priimti Didžiojo Lietuvo* 
kunigaikščio titulu ir panai
kinti baudžiavą. Oginskis sv 
kitais bajorais šitokį plan: 
buvo nusiuntę "jo malony
bei" carui Aleksandrui, de
ja. pritarimo negavo. Po te
sekė vis dide.-nė ir didesnė 
Lietuvoje priespauda. 1825 
1855 metų tarpe baudžiava 
pasiekė žiauriausio laipsnio 
ir lygiagrečiai stiprėjo rei
kalavimas baudžiavą panai 
kinti. Atėjo naujas caras 
Aleksandras 11. ir nušvit' 
nauja baudžiavai viltis. Ru 
sijos dvarininkai vis dar sto 
jo už baudžiavą, bet Lietu 
voje jau ir dvarininkai nesi. 
priešino jos panaikinimu'. 
Pagaliau. 1861 metų vasa
rio 19 d. (senuoju kalendo
rium) caro manifestas pa 
skelbė visoj Rusijos imperi
joj baudžiavos panaikinimą 
Valstiečiai liko laisvi, bajo
rai negalėjo ju pirkti nei par
duoti.

— Gud boi. Maik! Gera; 
išaiškinai!

MAIKiO IR TĖVO 

KRAITIS

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo 

MasZčsššukvs. Sioux LooV <*>»•* V. Baravyku 5y« psl 
out. Ont., E. Kilikauskas. j *».«*» ^uuzių r Jytojo K. {į

Lietuviškai angliška* žo

NAUJA AŠTUNTOJI 
PRADALGĖ

lt

Keleivyje jau galima gau- 
Pradalgę, 

rašytojo K. Barėno reda- 
kurioje yra 23 rašytojų pro
zos, poezijos ir dramos kū- 

Kaina minkštais vir

Los Angeles, Cal., J. Sisas,.
Brockton, Mass.. A. Pocius,'
Roc-kford. Ilk J. Grimas. To- <bn*s Viliaus Peteraieio, 11 
ronto. Ont., A. Karalevich.
Verdu n, Qx„ J. Korbin,
Dutjuesne, Pa.. O. Milys, To
ronto. Ont.. V. Belskis, Bal
timore. Md.

Po 81.60: V. Ragulis. Ro- 
-emont. Que., M. Krivickas 
Oakville. Ont.. J. Runkus,
Worcester. Mass., J. Ma
niškas, VVdland, Ont., J.
Braius. Toronto, Ont.. A.
Vleksipniene. So. Boston,
Mass.. P. Laukaitis, Augus
ta, Me.. A. Zylionis, Mary- 
land, Conn.. J, Benikonis,
\Vinnipeg. Manitoba, A. Pa
delstos. Paris, Ont.. P. Ja- 
cobs, Kumbart. Que.. A. Ku
nigis. Montreal, Que„ N.
Leščinskas, Salem, N.H., J. 
lusas. Falls Rive. Va.. S.
Obrikis, Miilinocket. Me..
V. Duoba. San Antonio, Te- 

xas. ę
Po 5o centų: B. 

nas. Phila., Pa., J. Jukonis,;
Vancouver. B.C., A. Kviet-1 
kauskas. Papuonock. Conn., i 
M. Vasiliauskas. Stavner.!
Dnt., S. Totoraitis, Hudson.1 
Mass., , VY. V’asaris, Brock
ton, Mass., J. Jacobs, Ham
den, Conn., E. Vencevičie- 
nė. Miami. Fla..,M. Shero- 
nas. Detroit. Mich., G. Lau- 
rašonis, Miilinocket, Me., A.:
Bačėnas, Brompton, Ont. !

V isiems aukotojams nuo
širdus ačiū. i

Į
Keleivio administracija

laida, daugiau Kaip 30,(MM)
šeliais $4.50, kietais—$5.00.

PATARIAMA ĮSIGYTI

K. Barėno

, , , - - - Atsitiktiniai susitikimai,
iParagink savo pažįstamus . ..... . . . v i • • i i • 21b psl.. kaina minkrrais vir-šsiraivti Keleivj. Jo kaina 1

metam* $7.00. sėliais $2.50.

’OMžiu n«l £7 i»»
1 ietuvių-anglų kalbu žo 

dyn&s, redagavo Karsavi
naitė ir šlapoberskis. api- , 
27.000 žodžių 511 pa!., kai 
ia -- $5.00

I
Rutkū-!

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

Brighton.V-dane* us.
Mass. — 88.90.

Po $ 6.00 a'akojo K. -J. Ku-; 
Westwood, Mass.. K. J. Ku-> 
dūkis. London. Ont., T. Su-j 
bačius, Montreal. Que., B. j 
Klemka. Oak Lawn, III. ;

Po $5: A. Šeputis, Kiti-; 
met, B.C.. E. Sherelis, So.i 
Boston. Mass., G. Borchert, 
Chicago, III.

Po $3.0(»: P. Maslauskas į 
Wesfield, Mass.. \V. J- Kaz- 
ragis, St. Caiharine, Ont..
I. Norkūnienė, So. Boston. į 
Mass.. P. ŠimelaPis, Mount j 
Hope, Ont.. S. Pilka. Dėt-Į 
roit, Mich. R. A. Janušaus
kas. Yucaipa. Cal., A. ša!-j 
čiūnas. Los Angeles, Cal., M. i 
Buinickas, Northampton. 
Mass., J. Kučinskas. Stough-į 
ton. Mass., -J. Zatorskis, iš j 
Brooklyn, N.Y., A. Sukaus-» 
kas. Detroit. Mich., J. Silks. 
Nevv Haven. Conn., E. Jan
kus, Toronto. Ont., E. Šim
kuvienė, So. Boston. Mass.. 
P. Jakšys. Montreal, Que..
J. Kvederys, Toronto. Ont.
L Grudinraas, Maynard. 
Mass.. M. Tamošauskas. 
Maspeth. N. v .. A. Tomkus. 
VVorcester. Mass.. VV. Zon- 
vaila, Fini v Park. IIL \Y 
Adam*. Guramo, IIL. E. Pui
ris, Cicero III., V. Aleksy
ną^. AVo’lenM Conn.

Po $2.00: I. švelnvs. Da- 
nieslon, Conn., S. Žvirblis 
Brooklyn. N. Y., V. Baltakį į 
LaSalle, Oue.. A. Pamatai
tis. Port Colborne. Ont.. J. 
Vilkas. Montreal. Oue. 
Jatulis. Welland, Ont., 
Jankins. Chieago, III..
I ukša. Hamilton, Ont.,
I onm Dedhi, Ont.

Po $1.50 aukojo: VV. Bo- 
rinauskas, Amsterdam. N. 
Y.. J. Umaras. Detroit. Mi- 
ehgan. P. Jutelis, Sudbury.i 
Ont.. K. Paulauskas. Roslin-( 
dale Mass., A. Kuncė. Bea-! 
eon Falls, Conn., J. Astraus
kas, Toronto. Ont.. J. Jurė
nas. Lachu c. Oue.. K. Sima
navičius. Dorchester, Mass.. 
J. Domantą'. VVorcester, 
Mass.. J. Savage. Bridge- 
nort. Conn., E. .Mažeikienė 
Simceo, Ont R R Jnis.

J.

R.p
A.h
T.
A.

IŠSAKYKITE Tl’OJ! 
GERIAUSIA i)OVANA 

f LIETUVĄ! 
SPECIALŪS RUBLI V 

CERTIFIKATAI

Už juos jūsų giminės ga
li pirk ii. ką tik nori. mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat. kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200. $300 ar net daugiau 
vertės.
Rubliu cert ifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu

Pilnai garantuota ir 
apdrausta.

Cert ifikatai pristatomi 
jūsų giminiu namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra 
imama $2.60.

Jokių primokėjimų! 
Galite siųsti bet kokią 
suma.

KAINOS DIDESNĖS 
DĖL DOLERIO 
M PIGINIMO

Prašykite mūsų naujo 
iliustruoto katalogo

i ŽSAKYKITE DABAR 
l ŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESSS ( ORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

New York. N.Y. 10010 
Tei. 982-1530

LABAI SVARBU! 
AUTOMOBILIAI

Tik trumpą laiką
Greitai pristatoma.

MOSKVITt H 412 IE
Export model
Ka na ..........
MOSKVITt H
Kaina ... 
ZHIGULI

$3,750.00 
408 IE

.. S3.285.00 
VAŽ 2101

Kaina .......... $3.520.00
y»POBOŽE-i'S ZAZ 968

Kaina .......... $2.250.00
Prašyki: mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABl ŽIAI

Prašykite specialaus 
b i u I e t e n i o !

Mes turime šito biznio 23 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

KETURIOS KIPRO BIELINIO KNYGOS
Į
į TIK UŽ DEŠIMTI DOLERIŲ
i
j

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

, Dienojant, 464 ps!.

Penktieji metai, 592 psl.

Gana to junga, 492 psl.

Teroro ir vergijos imperija 
Sovietų Rusija, 3G9 psl.

Pirmosios trys knygos yra atsiminimai. Autorius jų 
turi labai daug, labai Įdomių ir moka sklandžiai papasa» 
koti. Jis, dar vaikas būdamas, su savo tėvu vežiojo drau. 
džiamas lietuviškas knygas, uoliai dalyvavo 1905 m. revo
liucijoje, sėdėjo už tai kalėjime, ragavo Sibiro katorgos, 
vėliau kibo į nepriklausomos Lietuvos pamatų statybą, 
seimuose atkakliai gynė laisvę ir teisingumą ir t.t. Maža 
teturime tokių atsiminimų knygų, kurios tiek praturtintų 
skaitytojo mūsų tautos praeities pažinimą.

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

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

KELEIVIO
prenumerata-gera

dovana
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MOTERŲ SKYRIUS

Ranka
(iš romano „Raudonojo arklio vasara“)

(Tęsinys)

H';

Teises patarimai
«**•»*•»#**«

EDVARDAS CINZAS

Klausimas

Advokatė dr. M. Šveikauskienė sutiko atsa 
kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teise? 
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleiviu 
skaitytojas.
Klausimu* prašome siusti tiesios š>*m j 

adresu:
r»w vi £vMk»osk»« Attorney ai lai*.
1860 Centre Street 
W. Roxb«ry, Mass. 02132

. t Atsakymas

Gina Čapkauskienė 
plokštelėje

GAVOME RIBOTĄ SKAI

ČIŲ „NIDOS“ SIENINIO 

NUPLĖŠIAMO SU PASI

SKAITYMAIS KALENDO

RIAUS. KAINA $3.50.

Jis ilgai žiūrėjo i mane. o perpratęs žaidimą, nuleido 
žvilgsni i stikliuką. Mūsų žentas yra ameriko-

— Kai operuoju žmogiukus — taip. (nas iš geros turtingos šei- - . . .
— O kai ŽMOGŲ? Sakysim, seną Diubo pažįstamą, j mos. Prieš melus mirė jo dė- sunku tiksliai nustatyti, kas

provincijos gubernatorių? dė, kuris paliko testamentą.! įvyko Tamstų žento ė ės

Nežinant testamento ''nuo
statų“ ir visų aplinkybių,

....

Skaitykite 
šias įmygąs

LIETUVIŲ LITERATU-

— Pagal tave išeina, kad Senis trukdo mums?
— Atspėjai. Reikėjo anksčiau spėti, būtume sutaupę 

laiko.
— Na, gerai. Sakysim, gaunu numatytą skyrių... O 

jeigu atsitiks-nelaimė?

• testatonaus seseriai.

sius. tos „teisybės“ išgirs-i 
šen ir ten — žiūrėk, tai lie
tuvių kalbos tarty suskamb- 
svetimoki garsai (vietoj / •
— „je“, vietoj graži— „gro
žy“ ir kt.. nors šiaip p. Gi- į 
nos dikcija yra gana aiški i. 
lietuvių kalbos tartis neblo
ga); pasigirsta ir muzikinių RA SVETUR, 697 psl. Joje 
„teisybių“ — tai neišban ta. ■rašo A. Vaičiulaitis apie po- 
neišdailinta frazė, tai ezi ją. K. Keblys apie roma- 
greit ir neįspūdingai nu- ną. R.Šilbajoris apie novelę, 
trauktas dainos ar romanso S. Santvaras apie dramatur- 
finalas, tai vienas kitas ne- giją. V. Kulbokas apie kriti- 

Į aiškumas gamų dainavimo, ką, J. Girnius meta žvilgs- 
Padirbėtina dar ir su lietu- nį : visa ta literatūrą apla- 
vių liaudies dainų įnterp-e- n :.: ir šio kūrybos laikotar- 

dainininkė, pio problemas, Č. Gricevi- 
čivs paruošė išleistų knygų 
saraša. Kaina §10.

rogateCouit (įvairiose vais-j cjoj prieš keletą savaičių! „liaudiškas“ dainavimas d::v

- Jeigu bijai vilko, neik i mišką. Nėra chirurgo, ku-, ’Prust“ buvo ir kitu daug oi- ' 7 j uemesį. pvz. į virgiiiiau<
ta nela>me nekvarstntų s^.nes. Ar tau dar n.ekada „.gųpahkta visokiems gimt. j de(la visas pastangas nustaPšie ZIkinjai toLia“ AL! liaudies dainas,?

/■ * 1 1 • , I
i įam
neatsitiko? j nėms ir

— Ne. Štai spaudžiu stalo kampą, kad ir ateityje ne- gams. 
atsitiktų.

— O man atsitiko. Diubas pradėjo guosti, bet aš at
sakiau, kad tik Dievas mirusius guodžia, o aš tegaliu vien 
iškeikti save.
— — Tai tu?... — pasibaisėjo Danielė.

— Ne aš — anastetikas. Bet koks skirtumas? Po to 
aš pradėjau nebeskaityti ligos aprašymų ir pats paruošcla- 
vau pacientą. Atsirinkau gabiausius vaikinus, kurių darbu 
pasitikėdavau taip, kaip savo paties.

Mes išgėrėme ir tyliai pastatėme stikliukus, tarsi bai
mindamiesi kažko negera, atėjusio prie stalo ir įsiklausiu
sio į mūsų pokalbį.

— Diubas tavo bičiulis, — žiūrėjo kažkur man vii 
galvos Danielė. — Nesmagu, kai baksnoja pelių į jo nu 
garą..

— Ar jis bičiulis dėl to, kad mano akys pilkos?
Daniele, jis mano akis pastebėjo tada. kai pasakiau, kad 
jaučiuosi pajėgus perimti ortopedinės chirurgijos skyrių,! sl7 ,
kad dabar suspausiu peiliuką taip, kaip imliau mano ran-1.77 "7 lilna^as f7r "a_
, . i . , -t . “ j rv u • i h užsitęsti 'neiti metus ir pakai, o ne kaip vadovėliai nurodo. Diubas yra senosios 5 -- j “ ‘ 1
mokyklos žmogus, pats išstovėjęs ilgus metus, kol pajėgė!

kui kuriems drau-

LIETUVOS ISTORIJA,
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė, 

41 ’ . daug paveikslu, ke-
’> žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Kaina .................... ...... §6.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos-
tantinas Račkauskas, 178tyti, ką testatorius turėjo j Kačanausko harmonizuota,

galvoje, surašant testamen- ijet. liaudies daina Lakštin-' Reikia tikėtis, ši plokštelė 
* ’ v- K- Banaičio har- i <?: Capkauskienei bus ir tam:

prieš save monizuotos liet. liaudies dai-! 7°/N“' 2'" IVėSVV Gira št" vei- Julijai 
kidė, Kalėdų 
limas. Vienas 

axia), 440

psl., kaina $2.

Testamemas buvo suda
rytas. kai tėstatorius dar bu Teismas turi

mai. Kai jis miiė, jo sesuo. tektų bet tai tėra Lik miestiško sti-. 
liaus romansas, nuo liaudies .'

i buvo skirta seseriai,
kuriai buto iia'iiktt' pinigų i vien sūnėnams, ar ji pasida. Intus romansas, nuo liaudies; R w 1)astab„s jei„b

• ■ • * . t • rytu turto likučio“ (resi- damos nutolęs per tūkstan-: . ,. ‘tiu.-st . jau i.uvo mnusi (ji| / “ 1 m ,* *5 ;! ,. . ,. . t jas galima vadinti kritiško-;mi,p ■; mn!i> ttrioi bvnin «due) dalimi?). ti mylių. įs originaliniu liet. >J & , ,.mne o mei.u.> piies moli).! f 7 ; mis, anaiptol nesumenkinu
Kai priėjo laikas išdalinti ^ai testamento paredj- £au}rtma /žodžiai Alės Na ; kinos Čapkauskienės ma-o 

J pinigus. prasidėjo visokie mal yar aiskus ir nėra dvi- kajtės), Vikt. Kuprevičiaus m.ū.SŲ dlsk.°‘.ekas- Gl'-vny? 
■s i; ginčai tarų giminių. Visi bu_! prasmiski (amtuguous). ta- ... _n j skaidrus lyrinis . koloratur
i-.vo tos nuomonės " kad iu da teismas interpretuoja Lakštingalos giesmę ir VI.-nis sopranas ,tembro vais-i

Amerikos lietuvių politika,

-------- ------vadint; k-r-1 : parašė dr. K. Šidlauskas, i-
ti mylių; iš originaliniu liet. ja? ga . š K1 įvadas dr R. Grigaičio kai-- - - -- - - mis, anaiptol nesumenkinn! 7•na bl.oO.

Rimai ir Nerimai, Vaiž- 

gauio, 55 psl. kaina $2.00.

vidaus:tuoti. — tada teismas priima peteliškė, C. Saint-Saens’.j nininkės krištoliniai 
dėmesin išti&o testamento daina be žodžių Lakštingala atspindžiai yra tos vaisus,1 
gaires ir kryptį ir taipogi e- ir rožė. M. Sandoval’io Be kurios Ginos Čapkauslvenė u 
samas sąlygas testamento tavo meilės (ispanų intona-, plokštelėj „užtriną“ minė.'

J n q už $2

atkišti delną, todėl tą patį metodą taiko ir jums, net nepa-1 Supiantama, kad tai rte i sudarymo metu ir deda pa- ei jos ir ritmai), H. R. Bi-. tas elektronikos tiesas, ją
ąalvodamas, kad aplink jį akmenėlius išiminėja persito-1 mūsų reikalas, kaip kiti [stangas taip interpretuoti, shop’o eleganti Vyturėlio j aplieja gaiviu pavasariv'

kaip, teismo nuomone, tęs- daina, E. Grieg’o nuostabio-į spalvingumu ir šilima. Ne !
tatorius būtų norėjęs. ii ir nesenstanti Solveigos! abejotina, kad daugeliui į

Todėl, sudarant testamen- daina ir Johann’o Strauss’o; maloni atvanga po <lv m <>
tą. vra labai svarbu numa- Mėlynasis Dunojus. [klausytojų ta plokštelė bus!

bulinę Žanai, danielės, žoržai. Jis, tas mielasis senis, prieš J šmonė 
keturiasdešimt metų persiėmė senių įsisavintą pažinimą... j tvarko ir kiek pinig 

— Ne visur sutinku su tavim. — praoiio Danielė, kai | Kas S'aa-'a. Mūsų pač 
aš nutilau, — tačiau viena aišku: tu išsiveržei iš Senic | ;aą" ntia ^kalingas to pali

savo testamentus 
pinigų iš to 

ačiū žen-

Atsitiktinio kareivio užra-
šai. J. Januškio atsiminimai, 
127 psl., kaina $2.00.

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

globos. Ir žinai, ko sieki, o tai, mano galva, yra svarbiau
sia. Aš, Šarli. dažnai pagalvoju, kad ne iš to puoduko ge
riu. Bandau įtikinti save. kad esu jau visiškai paruošta 
savarankiškam darbui — nugalėti tą kvailą moteriškę 
nepasitikėjimą savim, šiais metais baigsiu stažuoti, o da 
neatlikau nė vienos rimtesnės operacijos. Senis sako, kač 
aš per anksti pradėjau, kad man dar reikia subręsti, ko 
galėsiu savarankiškai dirbti. Ar supranti mane?

— Manau, kad suprantu.
— Na, tai atsakyk nesimuistęs!
— Baigusi atidaryk savo baraką. Mažą. bet tvirtą 

Paimk Žaną ir kitus stipresnius vaikinus. Tavo tėvas tur 
tuolis. sunkumų neturėtų būti. Pati lik vaikiškų dalyki 
skyriuje: be peilio, reikia ir širdies.

— Nukalbėjai! — nusijuokė ji.
— Pasakiau savo nuomonę, o tu verti) k, kaip išma 

nai. Jeigu aš pasveiksiu, ateisiu pas tave dirbti. Diubv 
jokių įsipareigojimų neturiu, galiu išeiti, kada tik noriu. 

— Tai tau dar nepraėjo? —atsargiai paklausė Žanas
— Jau du mėnesiai, kai priepuoliai dingo. Tačia 

jeigu pamatysi, kad pradedu vartyti akis, griebk mar 
į glėbį.

Atvežė valgius. Žanas atleido padavėją ir pats tvai 
kė juos ir dėjo į lėkštes. Nevertindamas pilvo, aš nepa’jė 
giau suprasti, kaip galima tiek daug dėmesio, pinigų i 
laiko skirti valgiui.

Danielė valgė abejinga, kaip ir visi turtuoliai, kuri) 
nebegali nustebinti net kepta raganosio galva. Išsiskyrus 
ji pradėjo rengtis pasibaisėtinomis tunikomis, beiuiukiš 
kai nusikirpo plaukus, o grįžusi iš pop stauglių koncerto 
grodavo vargonais Bachą. Jos tėvas turėjo daug pinigi 
ir tik tą vieną vaiką, todėl tenkindavo jos užgaidas b: 
piktesnių murmėjimų.

Nesupratau, kodėl ji pasirinko chirurgiją. Ta profe 
sija neturėjo nieko romantiška. Jos kastos merginos susi 
pažįsta su antikiniais filosofais, atskiedžia tas žinias pran 
cūzų literatūros vynu, o ištekėjusios už nemažiau turtingu

Murklys, apysaka vaikam, 
i (ar savaitės) darbų ir rįj_ į narasė Antanas Giedrius, 

mumus. i Pažvelgus tik į plokštelės į pestėlių. i I)?k> kaina $L8O.
tiš žmogus. Tačiau mes esa-i Matyti. Tamstų žento dė- turinio paviršių, nesunkiai:
ws»sirfini:ie savo pačiu rei-i <lės sesuo buvo daug jaunes-; susidaro ispūdis. kad Gina, Fortepionu solistę l«b j
kalais. Mes taipogi turime uz J-L ir jis nenumatė ga-j čapkauskienė. leisdindama, Madeleme Roch. Ji ajyo:, m p<ja-e Stanys Michel-
'cLokato surašyta Testamen-' hmumo, kad ji, nors ir iau-! savo pirmąją plokštelę, prieš! kukliai, nepretenzingai, y-!

J nesnė. gali mirti anksžiau! okis turėio platesnį ir muzi-j pač su aiškiu įsijautimu y 
ą. Kol šis nemalonus žento ■ JO- P° Jos mirties testatorius,; kiniu požiūriu ne per daugį lietuviu muziką.
eimos reikalas neiškilo, mes, matyti, nebuvo užtenkamai, '-eiklu klausytojų ratą. TaiJ K R.tas
esirūpinome dėl savo tęs-' geros šveistos pakeitimam į žinoma, nėra dainininkės • » »
amento. Dabai' mums atro-. padalyti, ir todėl įvyko tai,į mirtina nuodėmė, nes kas gi' Pirmoji solistės ilgo gro- Kunigų celibatas, parašė 

’^enoii tuiė'i didesnio hūrio• jim^ plokštelė jau išleista. ‘ xun. 1 ox, 58 psl., kaina 25 
draugu? Antra vertus. \
nlokštelė tai tik pirmasis jos 
žingsnelis naujesniame ir}

kimo. Jis ge’-ai uždirba, ir 
jo tėvas yra ubai pasiturin-

’o, kad testamentas irgi nė- 
a galutinis „apsisaugoji- 
nas“ nuo ginčų tarp šeimos 
'ariu ir išlaidu teismuose.

tyti visus „įmanomus“ gali-;

ką Tamstos aprašote. 
Patarčiau Tamstoms, jei

turite kokių abejonių ar ne 
tikrumo dėl savo testamentu

Juodojo pasaulio sukili-
barašė Stasys

sonas, 127 ps!., kaina $2.00.
Tikra teisybė apie Sovietų 

į Sąjungą (parašė J. Januš- 
| Ris), 96 psl., kaina 50 centų.

išė 
25

ios dar neišbandytame lau-Į tįntoJUS $6.00 
Užsakant

nueiti pas advokatą: pas ta.
Tai ka gi žmogus turi da-į kuris via juos surašęs, arbaj'ke. Sulaukusi pasisekimo. J 

yti, kad užsitikrintų taiku; Pas. kita- ir ’ ėl apsvarstytu “etenka abejoti, ji į plokšte-! 
r norimą savo turto paskirs-į su 1U0- ar vksrkie galimumą1'! ’es įdainuos mums pluoštą! 
---- ° 'buvo užtenkamai pnimami’

; dėmesin, kai testamentai bu 
’ vo surašomi. Jei reikės, ad- 
i vokalas Tamstoms sudary?

vma
Skaitytojai

i
operiniu ariju ir sudėtinges J 
^ip vokalinės muzikos kū-1 
riniu.

j imo plokštele jau
Visos dainos Įdainuotos centai.

lietuviškai. *
Plokštelės kaina pas pla-, Ar Lvvo visuotinis tvanas,

J 64 psl., kaina 25 centai.
persiunti

mu $6.75.

Les Enterprises j
BELLE - ARTI Engr.

su ii! L
Žemaitės raštai karės mc- 

u, 126 ps!., ksina 50 centų.
Juozas Stalinas, 32 psl., 

! kaina 25 centai.

)hio.

ienturčių, atsiduoda didžiaburžujišku prieaugliu. Pra
ėjusios senti, ima lankytis Diubo estetinės chirurgijos 
kyiiuje. susiranda pajėgų meilužį, įsirašo į jodinėjimo 
dubą ir į badaujantiems Afrikos ar Azijos vaikams šelpti Ginos Čapkauskienės plokš-;
[raugiją. kurių suvažiavimo metu radijo 
virtiną, kad esančios maoistinio kairumo.

(Bus daugiau)
• * •

reporteriam*

Elektronika vis dėlto nė-j 
’-a ištikimas ir atsidavęs 
žmogaus bičiulis! Veikiau 
tai ižūli ir r.et akiplėšiška į 
teisvbės sakytoja. Atidžiau.! 
su daugiau sutelktu dėmesiu;

?.O.Box 122, LaSalle 650, 

Que., Canada

Imkit ir skaitvkit 

Kipro Bielinio 

knygą

telinio dainavimo pasiklau-

i vadinamus ”Codicils“—tes-

fLKORO IR VLRGL’fb 

IMPERIJA SOVIETU 

RUSIJA

smulkiai

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

Socializmas ir religija, E. 

Vandervelde, 24 psl., kaina 
10 centų.

Demokratinio socializmo 
pradai. (S Kailio įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

Socialdemokratija ir ko

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

. ,. ; tamentų papildymus. Jei ne.i J^j*1 smulkiai ar>rasvf5>
(ši Eduardo Cinzo lomano istiauka perspausdinama _ advokatas Tams-! bolševikinio teroro sistema

s literatūros metraščio Aštuntosios Piadalgės , kurią £«jg užtikrins, kad viskas yra tos vergų stovyklos, kuriose 
galima gauti ir Keleivio administracijoje. Kaina minkš- testamentuose numatyta ir kentėjo ir žuvo musų 
.ais viršeliais $4.50, kietais—$5.00. Išleido Nidos Knygų nėra reikalo Tamstoms dėl broliai seserys, giminės ir $11.40. bet visos kartu par 
Klubas Londone, Anglijoje). jų įūpintis. : draugai. Knygos kaina-- duodamos už $2.

1 75 centai. .

AtsKirai sudėjus, ju kaina
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f
Vietinės žinios
Seniausių lietuviškų radijo programų N. Anglijoje

talentų popietė
i r

’MISS LITHUANIA OF N. ENGLAND“ 

PATRICIJAI TAMOŠIŪNAITEI pagerbti

Jaunųjų pabaltiečių muzi
kantų ir dainininkų konkur- 

i sas - koncertas.
Gegužės 6 dieną 2 vai. po 

pietų North Junior High' 
School salėje Brocktone Šv. 
Kazimiero parapijos choro 

i 75 metų jubi'iejinis koncer- 
i tas. banketas.

Spalio 21 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a.j;, 
salėje lietuvių radijo valan.!d 

j dos Laisvės Varpo rudens 
f parengimas.

•#«***«««***»#**««***«*«*«*•»«#*•/ i

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
16 dienu

Vyksta:

K a i n a nuo $64 1. 0 0

gegužės 23 liepos
birželio 6 rugpiūčio
birželio 27 rugsėjo
liepos 11 spalio

18
8
5
3

gruodžio 21

r
i

balius
1973 m. kovo 11 d., sekmadienį,

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 

trečiojo aukšto salėje

SUSIPAŽINIMO VALANDA nuo 2 iki 3 vai. popiet
Valgiai ir gėrimai — kugelis, pyragai, skanumynai

Pirmą kartą Bostone girdėsime ir matysime šį 
PHILADELPHIJOS ATEITININKIŲ PENKETUKĄ 

PROGRAMA PRASIDĖS 3:30 VAL PO PIETŲ

Tęsinys 11
Šventasis Dievo pranašas Iza- 

! jas yra daug p: rašęs apie būsi 
mus Dievo Karalystės palaimi
nimus, kuriais paklusnieji turės 
progos naudot’s Kristui kara- 
iaujant. Antrame skyriuje jis 

■ . ’.dba apie visu tautu suderini
mą ir galutiną karų panaikini 
mą. Devintame jis kalba apie 
Ramybės Kunigaikšti, kurio ka- 
.‘Jystėje bus Įsteigta amžina ir 
.egalinė ramybė. Vienuoliktame 
jo pasakyta, kad plėšrieji žvė
rys bus sutaikyti su žmonėmis 
ir niekur nebebus kenknama ar 
gadinanti. Keturioliktame jis 
p:anasai;j<. api^ pašalinimą vi
sokių žmogaus, spaut’ėjų ir atė
mimą nuo jo įvairinusių sunkių 
naštų. Trisdešimt penktame gi 
pasakyta, kad tyrumos ir apleis
tos vietos žydės kaip rožių dar- j • 
žai ir kad skausmui ir vaitoji- j • 
mai bėgs šalin, o jų vietą užims Į J 
džiaugsmas ir linksmybe.

\ įsoje minėtoje pranašystėje 
randama daug panašių linksmi
nančiu pranašavim ųapie amži
nuosius žmogaus namus. Patur
ima atidžiai c^rskaityti i variu

Jungtis prie grupių galima Bust o n e ar N e u \ o r k e J ! 
Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų. Maskvoje arba £ 
Leningrade — 2 dienas ir Helsinkyje — 2 dienas.

J ,
GRl’PftJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

N ESI VĖLI ORITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipk’tės į 

South Boston, .Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764 

393 VVest Broadvvay

Savininkė. Aldona Adomonienė 

air fares subject to Governament approva!

TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEFONAS KAIRYS

ALDlilCIl OIL COMRANY

130 Safford Street

Wollaston, Mass. 02170 
Tel. 472-2086

Apšildymo Įrengimai & APTARNAVIMAI 

Aliejaus kuras 
Aliejaus degikliai 
Krosnys ir garo katilai 
Vandens šildytuvai 
Elektros tinklo įrengimas

Dorchester — So. Boston — So. Shore

*'****************♦******* r***###*#**#*#*##^##*##*#^

‘I
ii»itt»įituosius perskyrimus, o jei gali- { J

ma. \ įsą pranašystę.
LAUKIMAS DIEVO 

KARALYSTĖS

«tt
H
I i

šventajame Rašte Dievo Ka-, } 
ralystė užima -abai žymią vie- • J 
tą. Mūsų Viešpaties maldoje pa- j t 
reikšta, kad per ją bus atsteigta t } 
Dievo valiu žemėje. Dievas yra
didvsis visatos Karalius, ir visa

i
Ii

«ĮDOMŪS TALENTAI. Juos rinks dr. Petras Bizinkauskas, j^-Zus.'’ žemėje gTne' vEiVm ! J

Gintaras Karosas. Algis Makaitis. Alice Ruseckiene. adv. 
Nijolė Šležienė ir Elena Vaiiukonienė.

Jam paklusnūs. Nupuolęs žmo- • ♦ 
gus yra priešingus Dievu' ir btr- Į 
vo priešingas per šešis tūkstan-

7 vai. vakare — gražuoles “Miss Lithuania of N. E.“ me.th-
s - . Per šitą ilgąjį nuodėmė?

Patricijos Tamošiūnaitės pristatymas.

i
t *lr: *

Ra Dievas davė žmo- į »

KELIONĖS Į SKANDINAVUOS 
VALSTYBES

1 6 ir 2 2 d ienos

Kaina nuo $ 5 9 S. 1 0 

Išvyksta iš Bostono ir New Yorko

Lankoma: Švedija Norvegija

Danija S uomija

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu krt jGiii's i 
FlNNAIR, 20 Providence Street, Boston. Ma: s. 02115. 

Tel. (617) 482-4952.

L
It I •
I
t♦

♦

•II•
♦
I

tI
I

Dažau ir Taisau si

barnus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

? viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiaga
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

Tel. CO 5-5854

r

i

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

So Boston. Mass. 02127 
Tel. A N 8-1"61

i!

ŠOKIU VARŽYBOS su dovanom JOANNE MARSHALL. 
orkestrui grojant.

Įėjimas suaugusiam — $2, vaikui — 75 centai 
Kviečia rengėjai —

STEPONAS ir VALENTINA MINKAI

Per
mirties lai1-' 
nijai daug 
rimą Kar:

; žaimintos visos tautos ant že- 
į mės. Kurių širdys buvo santai- 
; koje su Dievu ir su teisingumu.
• tie džiaugėsi tais pažadais. Bet 
■ buvo ir tokių, kurie nenorėjo, 
laukti Dievo paskirto laiko, ku- 1 .. , , . .riuo Jis pats ikurs Karalystę, i- ! 7;’ns Peniuosius į 
tokie su vo sumanymais ir paltu- { Dievo vaikų Jan ę.

g pažadėjimų pie ikū- « 
alystės. kurioje bus pa- }

nnda cranHinnpride of scandmavia

air fares subject to Covernamen: ;< jprov.tl

garbingu

1 Kurie nori pasinaudoti tikrais

PARENGIMU
KALENDORIUS

it•

i
i
♦ ! i *
i
i•
ti•♦
i

paimtas am, rikiečių turistų iš 
našlaičių prieglaudos l.eninagan 
(Armenian SSR). Tėvo vardasi gomis bandė įsteigti Karalyste. 5 .

, I Bet tokiu žmonių sumanymai ..1 Balandžio 29 d. 3 vai. po nuėjo niekais. Kurie gi tiki Die. !^.t1 P“-’’’"10 -j
nietu So. Bostono Lietuviu te pripildys visa žeme savo gar-i fcko. Tok, patartu randame
Piliečių d-jos III aukšto sa-4 vo pažadėjimams tie kntriai ir Pfall?e->e7. f'ję -tlubteje: Pranešti:

1 - - - . » Lauk Viešpaties ir laikykis jo!

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apH pasaulinūis ir lietuviškuosius 
įvvkius, deda daug ir įdomiu nuotraukų ir atv irai pasisako 
apie visos mūsų visuomeniniu- bei k»:!;Oriniu^ klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laišku sk\rir. kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
’ NF°RIKLAUSOMA LIETUVA“ yni dinamiška mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų ben Ir id.’.i bių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, k>;: i- kn-.oį.t ir diroa už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 

Adresas:
7722 George Street. LaSalle-Montreal. 690. (įuebec. CANADA

Anahid Somsoun

Kovo 11 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje Minkų radijo rengia
ma talentų popietė ir “Miss

L. L. ; ? T 7 su pasitikėjimu laukia to laiko. , 1,aun y Haroutiunian lenineleje lietuvių radijo valandos kurjuo I)ievas per savo Raralvs- į ke\°’ 0 Jjs įsaukstins tave. kad H^rout.un,. n Lenm > Are...
3 Laisvės Varpo pavasarinis be ir pala.minV visas žemės gi- ’ ^autumei tevamysten žemę. ! Noragav.t 121 b Street No 35, 
* i'nnr>or+a<3 1 minės. Pranašas Izajas parodo, kad Erevan. Armenian SSR.

-cirfU-,

koncertas. , Tr. , . , .» * * Kiekvienas, kuris norės pasi-
x-, j o t-» ' naud°ti Karalystės palaimini
Gegužės 5 d. So. Bostono i mais, turės pažinti ir vykdytiLithuania of N.E.“ balių.-. Lietuvių pjūčių d-jos III a.

-alėje Pabaltiečių draugijos 
Balandžio 8 d. 3 vai. po vakaras, 

pietų Šv. Petro lietuvių pa- ; * * *
lapijos bažnyčioje parapijos Gegužės 5 d. So. Bostono! ŽI?o.nVą ir attolinti nuo Dievo, 
choro relig-nės muzikos Lietuviu Piliečių d-jos III a. r^^eliu Dievas iSeiS's p?I-
koncertas. salėje Pabaltiečių draugijos žuvusius ir žūstančius ir sugrą-

ir Viešpats laukia to laiko, ku
riuo jis pasigailės ir suteiks pa
galbos nelaimių apimtai žmoni- 

šver.tus ir teisingus Dievo pri- j jai. Kiekvienam Jo darbui yra 
sakymus. Nuodėmė ir mirtis at-
ėjo ant žmonijjos dėl nepaklus-

• numo dieviškam įstatymui. Nors 
• pavyko suvedžioti

P fi r f! n o f] a SLA
ir šėtonui

Montviloje prie Brocktono yra 
parduodam: 2 su pu-e aukšto 
mediniai namai su 2 garažais; 
pirmame ir antrame ; ui šiuo--1 
po 4 kambarius su moderniškom

So. Bostono Lietiniu Piliečiu d-j<»- narna- \ aso rio 16 d. pirmą kartą bu\Q papuoštas gražiomis 
Lietuvos ir Jungtiniu Amerikos \al-t>bin vėliavomis.

- Nuotrauka Juozo Rentelio

paskirtas laikas, ir kiekvienas 
Jo nutarimas įvyksta tinkamu 
metu. fcsiijo 30:18 mes skaito
me: “Todėl Viešpats laukia, kad 
jis jūsų pasigailėtų, ir todėl jis, ... 
keliasi jums dovanodamas, nes 1 virtuvėm ir prausyklom: Jrecia- 
Viešpats yra -eisumo Dievas. me aukšte -! kambariai. Pirmas 
Fulaiminti visi, kurie jo laukia*4.

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

Lithuanian Bible Students,
212 E. 3rd Street,

Spring Valley, III. 61362.

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIU

AMERIKOJE

(Skelbimas)

Ieško

ir antras aukštai apšildomi cent- 
raiinio šildvmo vandeniu. Kuras 

i — alyva.
šalia yra didelis vaismedžiai ; 

apsodintas sklypas, tinkamas 
statybai, kuri- sykiu parduoda
mas.

Kreiptis Brocktono teiefomr 
587-7986 nuo 12 vai. iki 9 vaL 
vakaro.

(10)

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Kadij*Sesuo Marija Zapolskienė ieš
ko broliu Andriaus ir Broniaus i Programa Naujoj Ang'.j'
Eidukevičių. Andrius yra gimęs 
1917 m. vasario 3 d. Vilkaviškio 
apskr., Bartininkų valse. Vartų 

Į kaime. Kas žinote, praneškite 
šiuo adresu:

I Lithuania. Kalvrijos rajonas

; 9 stoties \VLYN, 1360 ki 
lociklų :r iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmą/iie 
niais nuo 1 iki 1 :30 vai die 
ną. Perduodama: Vėliausn 
pasaulinių žinių santrauka

Kalvarijos paštas. Jurgėnų kai-į r komentarai, muzika, da' 
tos ir Magdutės pasaka 

Biznio rGKalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dovi. 
nų krautuvę. 502 E. Broad

Anahid Samsoun Haroutiunian i \vay, So. Bostone. Telefo 
ieško savo brolio Haroutiun Ha<nas AN 8-0489. Ten gaun» 
routiunian. kuris 1919 m. buvo mafl ir Keleivii.

mas. Zapolskienei Marijai.
; Gu

SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTINIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacijs — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMĄ S neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitanrnės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gau+i įvairių klasių -e.kaUngiausias 
apdraudea nuo $100.00 ik« $10.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — En_ 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studij'oms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1.000.00 apdraudos tik $3.0n mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALF APDRAT’DA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugijų nariams. V? $1.000.00 akcidenta- 
Iės apdraudos mokestis $2.00 i metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuviu koįoniiu Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir ue plačiau naaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas jeigu 
parašysite:

Lithuanian Alllance of America
807 West 30th Street. Nck York, N.Y. 10001

»
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Vietines žinios
Metai be Pr. Mučinsko

. Garso Bangos informuoja . Štai ateinantį penktadie- 
1 nį. kovo 9 d., duos pasikal- 

apie Bostono lietuvius dėjimą su kieb. kun. Antanu
į tų paremti seniausias radijo^ perkūno Krukonio, Romo UetuHųŪ parapijos ^praeiti 
, programas N. Anglijoje jų I gležo kt. pastangomis ne- rt? ir aUii 
( 39 m. sukakties proga.kovo! s€njaj pradėjęs veikti radi- . i
i 11 d., prašomos iškepti ku-Į jas ”(įarso Bangos“ kas Kovo 16 d. duos Keleivio 
gelio, pyrago, torto, žagaiė-j penktadienį nuo 8 iki 8:30 i-toiinę apžvalgą, kaip jis 
lių .(knistų), ponėkų, kas j vaJ 909 F‘M banga duoda augo ir kitėjo. j

Harvardo univ. sachmati-1 kuliai geiiausiai sekasi, ii . ne tik muzikos ir lietuviškų šios radijo programos 
atnešti į metinę Talentų po-Į dainų, bet ir vertingų infor- verta patiems pasiklausyti 
pietę šį sekmadienį, kovo lljrnaciju apie lietuvius anglu ir pažįstamus nelietuvius 
dieną iki 4 vai. popiet So. j kaJba> ' ‘ paragin‘ti jos paklausyti.
Bostono Lietuvių Pil. d-jos
III aukšto salėje.

> i 0ar vienas pranešimas

?imininkės, kurios norė-

Garbingai sukovota

Pernai vasario 29 d. mirė 
Pranas Mučinskas, vienas is ninkai. kuiie drauge su MIT 
žymiųjų Bostono lietuvių vi. pirmauja Bostono MET ly- 
suomenininkų. Paskutiniuo- goję, kovo 2 (i. rungėsi prieš 
ju metu jis buvo Balfo sky-į mūsų vyrus.'Rudens žaidy- 
riaus pirmininkas. i nese mūsiškiai buvo pralai-

IEŠKOME NAMŲ SAVININKŲ

MŪSŲ ”GOLDEN PLATTER“

DALIŲ TARNYBOS PLANAS DABAR SIŪLOMAS

VELTUI

PILN AS PAT ARN A VI MAS 

PER IŠTISUS METUS VISIEMS KVALIFIKUOTIEMS

NAMŲ SAVININKAM

f $6oc
y vorth of 

’ROlECTIGNjį
k COLOtN 

PLATTER
Paris <k Senute

■j-——I
Stasio Santvaro poezijos 

vakaras

m-. ję prieš Harv ardą 1-4, į Primenant, kad dabar yra 
bet si kartą stipriai priešino- keltuvas, kuiis jus užveš į
si ir is Harvat jo iškovojo du 

Ūgis Leonavičius iita-kus.
trečiąjį aukštą, nereikės lip
ti.

Rašytojo Jurgio Jankaus Kazys Merkis baigė lygiom. T.. , , , ,.
inieiatvva, Ryehestery. N.Y.. neimdami ,x> pustaški. o P>etų nevalgykite tą die- 
ŽV Jurgio lietuvių parapijos, Juigis /ozo laimėjo pilną, • . p, .. \, ... . i Monika Plevokiene su pade-saleje balandžio 4 d. rengia- tašką. ; ... . . . 1 .._ z -a. • o * \„z- , ,,i-z . n „• i jejomis gamina skanius hemas poeto btasio Santvaro, Atemanu penktadieni, ko- .
poezijos vakaras, kuriamoj vo 9 d., į So. Bostono Liet. 
savo kūrybą skaitys pats au- L ', d-jn atvyksta Cambrid- 
torius. ' ge komanda.

tuviškus pietus.
Steponas ir Valentina 

Minkai

Dėkojame

So. Bostono Lietuvių Pi-; 
liečiu dr-jos valdyba už vi
suomenės informavimą apie 
draugijos veiklą 
Keleiviui $50.

Keleivio administracija 
už tą auką taria nuoširdų 
ačiū.

Laukiame R. Viesulo

parocios

Skaučių Židinys gegužės 
12 d. rengia dailininko Ro- 

atsiunte mo Viesulo kūrinių parodą.

Paragink savo pažįstamus 
išslrašvti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.C0.

P. Ausiejus operuotas

Petrui Ausiejui Carney 
ligoninėje padaryta opera
cija. Ligonis sveiksta, bet 
reikės daryti dar vieną ope
raciją.

Linkime Petrui Ausiejui! 
greičiau sveikam apleisti ii 
goninę.

SOI t:i bostono lieti vių piliečių klube

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
NT O 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

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

šeštadieniais ir sekmadieniais 

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

LIETUVIŠKI PIETŪS

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

A
CITGO j

Climatic

alyva

ir

Alyvos degikliai 

Šiltas vanduo

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

Įskaitant ir kasmetinį alyvos 
degiklio (burner) remontą.

773-4949 

S O. SHORE

ARBA

4 3 6-1 2 0 4 

BOSTON
*24 valandų patarnavimas 

* Automatinis alyvos teikimas
* 20.9 centai už galioną 

JEI NORITE. IŠSIMOKĖTINAI

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., OUINCY 

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

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP. 

144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Senas
tas.

parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ

yra vienintelė oficiali istai 
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Wor tes

terio į Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kal

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai i? 
tvarkingai.

Ci* galima gauti įvairiau 
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Svikliene

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

SsviainLaa 5. J. ALEKNA
628 EAST 8ROAI>WA?
SOL i H BOSTON. MASS.

1ELEFONAS AN 8-414h 
.Vlvj-re i.'ažal 

Popieros Sienoms
Stiklą? Langami Vįseki* reikmenys namam

Reikmenys plumbenaaia ***&"£**
n-■ ■.z»«aaao<’

Te>eroaa?: AN 8-2805 !
Dr. Jos J. Donovan' 
Dr. J. Pašakarnio]

J F e D f N I s
OPTOMETRISTAS I

Valandos:
nne> 9 vai rvto iki 5 vai. vak ; 

Trečiadieniais nepriimama i
447 BROADVVAY

South Boston, Mass

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
4!) Church Street 

E. Milton, Mass.
Atiteku visus pataisymo, rvmon 
to ir projekta’imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamu namų irJ biznio pastatų, p&gral Jūsų reilta- 

— lavimų. šaukit* visados ild 9 va
landų varam.

Telefonas: 698-8675

žmogaus — be ydos.

I A. J. NAMAKSY
< >
: j Real Estate & Insurance 
«> 321 Country Club Rd.
;>Newton Ce.itre, Mass. 02159;;
:Į Tel. 332-2645
< ►»#»»»*»**>#»>**»**»+#»»***

PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

Knyga yra geriaosits žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuviška raistiny.
Sav. Emanuel L. Rosengard, 8. S., Reg. Pharm.

182 a W. Eroadsray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Tino 9 raL ryto iki 8 raL v_ išskyrus šventadienius ir seka.

: I©00©»OBOOO&OOOOBOaOBOOr50COaCC.C.'=C<>C050C<X'C03»C<Oe«

I
TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTft 
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

f

i:s
::

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mas*. 01604 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš VYorcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės 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 CORP* 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitu* Rusijos okupuotu* 

kraštu*
Pristatymas greita* ir 

garantuota* 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mas*. 02127 
Tel. 268-0068

M&T 0
641 E Broadway So. Boston, Mass. 021271

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis 4pi!imas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

Skambinkite

268-4662;
-z. -rzz.'Z'

South Boston Savings Bank
ALFREI) VV. AIR IIIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mas*. 02127

Skambinkite 268-2500

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

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

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

r
f • 
\

už nemažesnius kaip §1,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka 

(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
G.27% pelno)

už visus kitus indėlius moka

Trans-Atiantic Travel Service į

6%

5;1%lo

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių.

J/ šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra
Jf virš $271,000.000
» Tt t

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

Globė ParcelįServiceJnc.
SŠkJKfc' ■s -'N • •
Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per ~

T rans-Atlantic T rading Co
' (PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

Darbo valandos: Kasdien 9__  5

šeštadieniais 8—12

393 VVest Broadvvay
So. Boston, Mas*. 02127
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ii




