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Tarybinis teismas vėl teisia 
už laisvo žodžio tarimą

Dr. Izidorius Rudaitis ir keli kiti apkaltinti, kad klau

sę užsienio radijo, platinę lapelius, buvę geros nuomonės 

apie Vakarų santvarkas.
I

Iš "Tiesos“ š. m. kovo 17 kę 4 senas rašomąsias maši-l 
d. nr. 64 kiek plačiau suži- neles, kurių kiekviena tebu 
nome, kad okup. Lietuvos vusi verta 15-16 rublių. i» 
taiybinis teismas vėl griebė, neleistinu būdu platinę anti- 
už gerklės keletą lietuvių,1 tarybinio turinio jomis ra-y 
drįsusių ar tik besiruošusių tus lapelius.
ištarti Kiek laisvesnį žodį.; ą Mackevičius dar rin- 
Dtl to neseniai buvo teisia-, jęęS jg koplytstulpių liaudie? 
mi Aloyzas Mackevičius,; meno dirbinius ir net "api- 
Vidmantas Povilionis, d1’*! plėšęs“ bažnyčią, kurio? 
Izidorius Rudaitis, Antanas{!apeigjnes taures atidavę? 
Gintautas Sakalauskas n ) kitam klebonui...
Šarūnas Žukauskas.

.. , ... , . Jau vien iš to "Tiesoje“
Ate-Stankevičius, su-aips- tilpusio straipsnio čionykš 

Klen? balsu.“ apra- ^iam skaitytojams išryškėja 
sinėdamas bylą, pateikia n | tikrai įdomūs tarybinės san-
ilgiausius valdiškus sampro
tavimus, skirtus komunisti
nei bei okupacinei santvar
kai pašlovinti. O joje, žino
ma. "nėra žmogaus išnaudo
jimo, skurdo ir vargo, kurio-

tvarkos faktai. Čia sužinom, 
kad piliečiui draudžiama tu
rėti netgi seną neregistruotu 
rašomąją mašinėlę, drau 
džiama ja rašyti ir reikšti 
savo asmenišką nuomonę

je kiekvienas žmogus ^alė- į draudžiama klausytis užsie- 
tų savo darbu, savo zinio--nj0 radijo ir pasidalinti su 
mis užsililtrinti iąipiingą gy-1 kitais nugirstomis žiniomis, 
v5nim.ą’, kurioje viešpatautų di audžiama turėti gerą nuo- 
tikroji lygybė ir brolybė“... j monę apje kitų kraštų eko- 

Dar į domiau^ kad praėju-; nOminį ar politinį gyvenimą 
1..........ir draudžiama tuoj pat neiššiame kare, kuris Lietuvon 

grąžino Rusijos okupaciją.
A. Stankevičiaus tvirtinimu,
"tikrieji Lietuvos patriotai...____
apgynė savo laisvę ir nepri- j tingiau galvoja ar kalba, 
klausomybę...“ _ • negu valdžia nori. Dėl to

Na, ir tokioje laisvėje ir‘straipsnyje daromi priekaiš- 
gerovėje. kur Lietuva "prastai teisiamųjų tėvam? ir pa
lenkė“ Daniją. Švediją. Ang” t giriami išdavikai, "stengęsi 
Ii ją ir vos ne Ameriką, kur , griežtai atsiriboti nuo tei- 
nereSkia nei klausytis, nei I siamųjų veiklos“.
“ tebiamieV dirt«’ Idomu ir kad ™ tei’ 

klausęsi užsienio balsų

duoti saugumo oiganams
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Rudenį Chicagoje laukiamas 
Amerikos lietuvių kongresas

Amerikos lietuvių kongre- 
1 sas įvyks rugsėjo 28-29 die- 
Į nomis Chicagoje Piek-Con- 
jgress viešbuty. Jį organizuo- 
1 ja Amerikos Lietuvių Tary- 

Amerikos Lietuvių Taryba ‘ tai. Kongreso reikalu kovo 
gavo laišką iš Bražinskų,: jg d. Alto? būstinėje buvo 
laikomų Turkijos kalėjime. įšauktas Altos centro val- 
Jie rašo. kad šiemet Turki-!dybos posėdis, kuriame da- 
įa. švęsdama auksinę savoilyvavo dr. K. Bobelis, kun.

| respublikos sukaktį, ruošia- A. Stasys, dr. J. Valaitis. T.
J si paskelbti amnestiją, kuri Blinstrubas, dr. K. Šidlaus- 
, apims ne tik Turkijos pilie-i kas, dr. V. Šimaitis. J. Sko- 
‘ cius. bet ir kitus, laikomus: rubskas. V. Šimkus, E. Vili- 
jų valstybės kalėjime. Taigi, | maitė. T. Kuzienė, E. Smil- 
via vilties, kad gali būti am-,gys, I. Blinstrubienė ir kun. 
nešluoti ir Bražinskai. i dr. J. Pmnskis. 

t Tai daug pareis ir nuo I Nutarta kongreso išvaka- 
1 laisvojo pasaulio lie‘uvių: rėse, rugsėjo 27 d., sušaukti 
Ienergingumo. Reikia tuoj, Altos 34-ji suvažiavimą tose 
| sukrusti rašyti laiškus ir pat Pick-Congress pataipo- 
• siųsti telegramas vadovau- se. Aštuntajam Amerikos 
i jantiems Turkijos žmonėms,, lietuvių kongresui programą 
kad Bražinskai būtų amnes-. sudaryti T rinkti: T. Blinst- 

, tuoti. La’kus ir telegramas rūbas, d r. K. Šidlauskas, dr.
1 adresuoti: . V. Šimaitis ir dr. J. Valaitis.
, 1) Pre.id.nt „f the Tur- . Kongt^ . d’
ki.h Republic. Hi. Excllen- į“ P08*dzl;‘- » vakare ban-
cv Fahri Koru.urk, Ank.r.,ket“ d“

• Baldos ir baigiamasis <w>«n- 
lwrltey- *-“s.Bki

VILTIS IŠLAISVINTI 

BRAŽINSKUS

Dailininko Petro Ya&kio keramika* darbą pavyzdžiai. Jo paroda bus balandžio 6-7 dienomis So. 

Bostono Lietuvių Piliečių d-jos salėje. Parodų rengia Bostono Skaučių židinys.

netgi savo sūnaus ar kito ar-i . » • . « » a«f »
timojo, jeigu jis kiek ^.[Kissingeris derasi . Pasirinko JAV-bes,

jau Maskvoje o ne Sibirą
Toks pat ir Agneiv 

įpėdinis

2) Ministry of Foreign 
Affairs, His Excellency Tu- 
ran Gunes. Ankara, Turkey.

3) Ministry of Justice, His 
Excellency Sevket Kazan, 
Ankara, Turkey.

• Gau?*esni laiškai šiems pa- 
(reigūnams parodys, kiek 
daug jų likimu vra susirūpi- 

į nimo laisvajame pasaulyje

dis. Iškilminguos posėdžiuo
se numatomi sveikinimai, 
paskaitos, diskusijos, o ban
kete — meninė programa.

Dr. K. Bobelis, vadovau
damas centro valdybos po
sėdžiui. plačiau painforma> 
vo apie etniniu grupių suva
žiavimą Wa*hinętone, kur 
jam toko kalbėtis su prezi* 
dentu Nixonu ir perduoti AL

bandę reikšti savo nuomo-' gi išaugę jau tarybinėje san-
t ; tvarkoje.

«v j j u- • Kokiomis bausmėmis"Tiesos“ bendradarbio pa- - „ . •.
sakojimu. — |

"Buvęs gydytojas rentge
nologas Izidorius Rudaitis. 
parodė, kad jis, išėjęs i pen- ' vi egUlO pagrobti 
siją, reguliariai klausėsi1
"Bi-Bi-si“. Romos. "Ameri- karalienes dukterį
kos balso“ ir visokių "lais-Į 
viu44 radijo laidas, jas užsi-j Praeitą savaitę 26 m. am

Jie 
neži-

ui ieš atsi- Galima susisiekti ir su pa-]to* Lietuvos reikalais.
‘ čiais Bražinskais. Jų adre- Pa’nfo» mavo ir apie vyriau

sybės numatytas sumas etni^ 
nių grupių kultūrai paremti: 
Pasidžiaugė, kad Amerikos 
I ietuvni Ovdvtoju sąjunga 
Altai iteikė 100 dol. parem
ti nrof. Ereto knv'ros apie 
Baltiios valstybes išleidimui. 

VEIKLĄ Leidinys jau išspausdint; h
_. . . _ ir gaunamas Altos centre.

Amerikos Lietuvių Tai y- Amerikos lietuvių kon- 
. .. . . bos informacija kas pora sa- mese bus k’einiama® didelį

Nors pastaruoju metu A- sovas iš Maskvos ištremtas) Jam gresia piniginė baus-1 vaičių leidžia spaudai ir lie- dėmesvs i iannimn ir Ri 
merikos ir sovietų santykiai į Kijevą. Jis baudžiamas už; mė $320.000 ir kalėti net iki į tuviškom radijo programom | manfas' Staniūnas vra 
truputi atvė.-o, bet Brežne- tai, kad remia Solženiciną. 580 metų, jeigu jis tiek gy-i informacijų biuletenius; su- vviestas «udarvti «npnialia 
vas Kissingerį sutiko su pa-! Sacharovą ir kitus laisvės ventų. Iorganizavo Chicagoje kalbė-j jaUnimo komisiją. ?

JAV užsienio reikalų sek-; Į JAV atvyksta vienasis; Spiro Agnevv. 
retorius dr. H. Kissingeris,: Sovietų S-gos laisvės kovo- sėsdamas į viceprezidento 
pasižymėjęs eile sėkmingų tojų —Pavelas Litvinovas,. kėdę. buvo Baltimoiė- ap^sas:
politinių derybų, išvyko į, buvusio Sovietų S-gos užsie- į skrities viršininkas. Ten ji* į Pr« & Alą. Bražinskas.
Maskvą paruošti dirvos ant- nio reikalų komisaro Litvi-! tiek visokių "gražių“ darbe- Į Markes Kapali, Ceza Evi, 
ram prez. Nixono vizitui, ku*, novo vaikaitis. Jis turėjo pa-į lių pridirbo, kad dėl to, no-į Kat. 253, Ankara, Turkey. 
rio metu turėtu būti pasira-, sirinkti Sibirą, ar išvažiuoti! rėdamas išvengti kalėjimo.!
syta JAV ir So. ietų S-gos į užsienį. j turėjo atsisakyti iš vicepre-J ALTA PLEČIA SAVO} užsieni
strateginių atominių ginklų: 
apribojimo sutartis ar dar Vienas Įžymiųjų 
ir kiti susitarimai.

' zidento pareigų.
sovietui Dabar federal jury už pa-i

rašytojų, Stalino premijos našius darbus apkaltino Ag-; 
j laimėtojas Viktoras Nekra-, nevv įpėdini Andersoną. *

rinkta gražbylyste. kovotojus.. Iš komunistu
. ,partijo s jis išmestas 1972 n Andersonas — demokra- Sia proga Kinijos premje-1 metais.

p^ ni.i.ip?neu c,„i- ž j dėj pasaulio UŽval- ^Ugljžti.
tai jardų nuo Britanijos ka- ,

* - ‘ dymo. Sovietų valdžia tuo būdu;
kalausku“.

Nors dr. I. Rudaitis nie . 
kad nėra buvęs Švedijoje, j ra^ų Buckingham rūmu. 
bet dar blogiau, kad "gi-j Princesė su vyru važiavo
liausiu jo įsitikinimu, ten že-; automobiliu. Jam pastojo 
mės ūkio kooperatyvai tvar-: kelia kitas automobilis, ir iš 
kosi geriau, negu kolūkiai: jo iššokės vyras keliais šū- 
Taiybų Lietuvoje“. viais sužeidė šoferį, 2 poli

Agnevv yra respublikonas.

Susitarė JAV karių 

Išlaikymo reikalu

tojų biurą, i kurį vra sutelk-1 
ta 32 lietuviai gydytojai, tei-> 
sininkai. kunigai, finansi-l

• ninkai. ekonomistai, profe-’. .. i •• • ’ j .. . ’• • •• Kovo 23 a. Nevv Yorke į-i šonai, studentai, inžinieriai , . . . *i..-*.. _ r x___ ** vyko Lietuvos laisvinimo

ŠAUKIAMA VEIKSNIŲ 

KONFERENCIJA

ir kitu profesijų žmonės. At
spausdintas ju sarg as ir nu
rodytos jų kvpfifikacijcy.

veiksnių atstovu pasitarimas 
busimosios veiksnių konfe
rencijos programai, datai,, Po ilgų ir kietu dervbu 1 Tas leidinys skleidžiamas po

, , ™ano »I>oziciją.iOTSįtarta’u v. Vokietija'rtėlIJAV univereitetu«.
tepavyko sukilimas :bet, pasak Litvinomą, tos ?umos kuria Vokietija pri- jas, aukštesnes mokyklas. ------ ....rai nustatyti. Amerikos Lie

tuvių Tarybai šiame pasita
rime kovo 23 d. at«?4ovavo 
dr. K. Bobelis, T. Blinstru- 
ba? iš Chicagos ir dr. T. Ge
nys iš Wą£bngtono, D.C.

{pastangos yra bergždžios. 
U gando je *nes nepritruks žmonių, ku-

' rie vis tie/k drįs savo mintis 
Kariuomenės štabo virsi-'reikšti, nors tai valdžiai ir 

. ninkas gen. Arube mėgino labai nepatinka.
[nuversti prezidentą gen. A-!
[mina, bet perversmas Prasidėjo Boylės

ciningus ir atsitiktiną praei
vį.

Pasikėsinto jas suimtas ii
o už tai bauainą.mmiMu jau, bus teisiamas kovo 28 d. •. . . . . a .k •--------Baudžiamojo kodekso/ iš-J :Po pasikėsinimo Londono ! slfeke’ir gen Arube nusso-j 
gai-sėjęs 68 straipsnis. ! Times paskelbė marksistų-1 [byla

Be to, dr. I. Rudaitis 1971! leninistų sąjūdžio laiška, ku- i Gen. Amine* 1 ‘
metais buvęs susitikęs su tu- name sakoma, kad tai jo kėdę atsisėdo
ristu iš JAV dr. Baliu Matu
lioniu ir iš šio esąs gavęs do
lerių...

Baisus dalykas irtas, kadjma buvo palyginti mažai ir išleidęs daug griežtų vi-į ,.
A Sakalauskas ir § Žukaus-'. saugoma, ir pasikėsinimo i dau? gyvenimui tvarkyti Įsa- j dentus JablonsKio 
kas kažkokiu būdu nusipir-' M nebuvo per 35 metus. * Rymų. , me 1969 metais.

Vadinasi, jis "bandė tai
syti tarybinę santvarka įsta
tymais draudžiamų būdu44,

sidės prie JAV kariuomenės: organizacijų centrus. Altai 
išlaikymo Europoje. Sako-, pavedus, kun. J. Prunskis 
ma, kad toji suma būsianti • asmeniškai lanko amerikie- 

| čiu laikraščių redakcijas, te- 
.levizijos ir radijo stotis. į- 
[ teikdamas kalbėtojų sąrašus 
i ir painformuodamas apie 
šio biuro veiklą.

tarp 2.2 ir 3 bil. dolerių.

Indijoje studentai

verčia valdžią ,L. •’ hathetoiai amerikiečiuose1, ves Jonas Krukoms, kuru 
Indijoje. Bihar valstijoje.’ ve!s I ietuvos laisvės reika-|priol kolonus matus surašy

tu testamentu tavo turtą pa
liko Lietuvių Fondui. Buvo 
spėjama, kad tada to turto 
buvo apie milionas dolerių.

Jeigu tas testamentas nė- 
ra pakeistas,, tai L.F. netu- 
kus bus apie $2 nrilionai.

ledia. Pa., prasidėjo k’1-j kurioje yra apie 50 mil. gy- la. primindami dabartinę 
ii-i—.• ventoj^ studentai kelia di- priesnaudą okupaciioje.

džiules riaušes, reikalauda- Šalia to, Altos informaci- 
mi valdžios pakeitimo, kraš- ja pradėjo savo laiškais ati- 

varzovo į unijos prezi- te priartėjus bado pavojui, taisinėti amerikiečių spaudo-
nužudy- Vyksta susirėmimai su 

licija ir kariuomene.
po. je pasitaikančias netikslias 

žinias Lietuvos atžvilgiu.

Kovo 1S d. toro kambary 
Patereone, N J., rastas neąy-
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Ai medalių lietus padidins 
valdžias mylėtojų skaičių?

Pasaulis aplink mus
KUO NORVEGAI DŽIAUGIASI?

I Daugiau kaip prieš metus du Skandinavijos kraštai 
Įvairių ordinų — kryžių, žvaigždžių, medalių ir ki-į labai demokiatišku būdu — gyventojų visuo.iniu balsa- 

tokių žibučių — kiekviena valstybė turi prisikalusi didės- vimu — sprendė, ar įsijungti į Europos Ekonominę Bend-

Aaiorikoa Lietuvių Socialdemokratų s-gos centro komiteto pirmi- 

ninkaa Jonam Pakalka, sausio 19 d. sulaukęs SO m. amžiaus, su 

aavo žmona.

įuomenę, ar ne (Britanijoje tą klausimą nusprendė par- 
.amen.as, ne gyventojai). Danijoje tada buvo pasisakyta 
už įstojimą, o Norvegijoje nediciele balsų dauguma pa
siūlymas įstoti atmestas.

Aišku, kad Norvegijoje ir dabai* yra nemaža gyven- 
.ojų, kurie notėtų, jog kraštas įsijungtų į Europą. Bet nie
kas nežino, kada tas klausimas vėl bus pajudintas. Atro- 
lo. kad per tuos keliolika mėnesių vyriausybei pasisekė 
pakankamai gerai apsitvarkyti, ir dabar jau tie. kurie bu
žo prieš įsijungimą į Bendiuomenę. nesivaiiydami di- 
Ižiuojasi: žiūrėkite. Norvegija dar niėkada ligi šiol netu- 
ėjo tokios geros padėties, kaip dabar! Danai, sako, įsto

jo, ir jie turi didelių sunkumų derintis prie Europos Eko
nominės Bendruomenės žemės ūkio politikos. Visokie 
kontingentai daniškam bekonui ir daniškiems kiaušiniam, 
visokie kainų svarstymai ir persvarstymai. O Norvegija 
pati tvarko savo žemės ūkį. niekas iš šalies į jos re ikalus 
nesikiša.

Ne vien žemės ūkio reikalus, kaip argumentą, iškelia 
SEB priešai. Jie sako, kad. štai, buvo arabų-žydų karas, ...
ir EEB vadovai palankiai pasisakė už arabus. Norvegijai Į tu\?s .omJa^nilP° XVIII su- 
tokia politika priimtina. Greit,skils šiaurės jūroje 1,, kglb M L{„?fK 
gaunamosios naftos klausimas. EEB priklausantieji krak-1 Mkretorius A. Barkauskas, 
tai turės su kitais dalytis tuo. ką jie išsunks, ir labiausiai jj j(joini |UO kad joje bent 
tai palies Britaniją, kuri nemaža tos naftos turės: ji ne- dalinai galima išskaityti da
gelės pati viena sunaudoti, turės dalį "broliškai” atiduoti bailinęs Lietuvos jaunimo 
pagal atitinkamą susitarimą kitiems Bendruomenei pri- nuota ikas, o taip pat ir "ko-

Lietuvos jaunimui skirti 
„pamokymai”

Vasario 13 d. jvvko Lie- plauko emigrantus ir tokio
Solžem-tipo rašeivas. Kaip 

cynas...”
A. Barkauskui dar 

siau. kad:
“Imperializmo propagan

da. antitarybininkai atkak
liai ieško kelių ir me.odų.! 
kaip infiltruoti buržuazinę

bai-

vereitete gavo daktaro ląifts- 
nį. •* *

Nepriklausomoj e Lietuvo
je velionis tarnavo fisJBHų 
ministerijoje, nuo 1936, m. 
buvo Maisto b-vės dikto
riaus pavaduotojas.

Ekonominiais ir kitais 
klausimais jis daug rašė ne 
tik nepriklausomos Lietuvos 
spaudoje, bet ir dabar bei 
džiamoje JAV-se. V 
dęs

t nius.
Kovo 14 d. jis atvežtas 

' palaidoti Santa Monieoj.
. Cal.. kur gyvena žmona ir 
Įdukra Vita Ko.slaitienė su 
šeima, čia gyventi netrukus 
būtų atsikėlęs ir velionis, bet 
mirtis atėjo anksčiau, ir Pa- 
cifico pakrante ris t e rasi e- 
kė jau tiktai karste.

Velionio našlė dr. Ona 
S:uogienė neseniai išgyveno 
ir kitą skaniu smūgi: per. 
nai gruodžio 24 d. Santa 
Monieoj mirė jos sesuo Ade
lė Slavinskaitė, ilgametė 
Kauno miesto ligoninės gai
lestingoj: sesuo, pasižymė
jusi savo darbais ir nepa
prastu taktu.> *

i Giliausia užuojauta dr. 0- 
’ rai Sruogienei ir jos dukrai 
; Vitai Kevaiaitienei su šei- 
, ma.

A-B.

ra :s e:-
u > .e..u.

WORCESTER. MASS. 

LB pietūs

Sekmadieni, kovo 31 d..

nes ar mažesnes atsargas. Jie dalijami kariams už narsu
mą, civiliniams žmonėms už kitus nuopelnus ar net parda
vinėjami už pinigus. Kelias tokių ordinų rūšių turėjome 
ir nepriklausomoje Lietuvoje, bet jie tada nebuvo barsto
mi piliečiams ant krūtinių saujomis ar gorčiais, nes, kaip 
žinome, per didelė prekės pasiūla mažina jos vertę...

Taigi, gal netektų stebėtis, kad įvairių žymeniu pri
sikalė ir Sovietų Sąjunga savo "pirmūnams“ paženklinti.
Nuostabu tik tai, kad pastaruoju metu jau pasipylė tikras 
tų ordinų lietus. O dar įdomiau, kad toji kremlinių meda
lių gausa prapliupo kaip tik ant Lietuvos gyventojų galvų.
Iš "dosnios“ Kremliaus vadų saujos lietuviams jie beria
mi tūkstančiais, o netrukus gal pradėsime skaičiuoti ir 
dešimtimis tūkstančių. Sovietiniais ordinais jau šiandien 
pasipuošę ir valdžios pareigūnai, ir mokslininkai, ir meni
ninkai, ir kalviai, ir kiaulių šėrėjai, ir gaidžio kiaušinių 
rūšiuotojai...

Ne. mes nepavydime ir nedūsaujame, kad čia vienam 
ar kitam ir mūsiškių "patriotų“ sovietai tokios žvaigždelės 
iki šiol dar neatsiunčia. Palauksime. Yra laiko. O aplamai, 
gal atrodytų ir nebloga, kad Lietuvoje valdžia ir tikram 
darbo žmogui kokį medalį ant krūtinės užkabina, 'jo vargą 
ir pastangas įvertina.

Bet tokio kone visuotinio lietuvių "pagerbimo“ aki
vaizdoje vis tiek kyla klausimas: kodėlgi Maskva staiga 
taip Lietuvą "pamilo“? Juk dar palyginus neseniai Chara- 
zavas net okup. Lietuvos kompartijos ir valdžios vadus 
smarkiausiais ž
dosnumu

Nėra
apgalvotas
šiokios takios naudos.

Sovietiniai ordinai bet kuriame pavidale šį kaitą taip 
gausiai dalijami visai ne dėl to. kad Maskva Lietuvą ne
paprastai myli. o tiktai tam, kad kuo daugiau lietuvių bū
tų partijos regimai suštampuoti "savo žmogaus“ ženklu,
kuris medaliuotąjį ir įpareigoja, ir psichologiniai daugiau I uvirtina, kad palaipsniui aavo krašto institucijos vis labiau nią. intensyviau vykdyti so- (turj gaivoje R. Kalantos su 
ar mažiau pavergia. | nebetenka reikšmės, jų vaidmenį perima Briuselyje sė- cialistinį lenktyniavimą, di- į sideginimą ir Kauno de-

Ordinas įpareigoja norom nenorom remti jo davėją,į dintieji biurokratai. O jeigu taip. tai išeitų, kad Bendruo- spartuolių ir darbštuo- monstracijas. kurias jis no- Lietuvių Bendruomenė?
ginti juo apdovanojusį režimą ar partiją, nes. štai, esi vie- Į menei priklausantieji kraštai palaipsniui netenka ūkinės gretas ir u a 31 1.t;1 l ėtų suniekinti. apylinkės vaidyba yra s:to-
šai išrinktas iš minios ir ordino kilpele prikabintas prie ir politinės nepriklausomybės, irtai erzina norinčius ma- . ,?* J)a J18' Na. o kokius jis savo pe- k:os sudėties: p :rm. V ži-
kitu tokiu oat grandinė* S tvti savo krašta visokeriooai neoriklausoma nnmena jau ir kelėta nega- dagogimus principus” siu- džiūnas, vicepirm P. Molis.
Ritų toKių pat gianome.. lyti savo Klastą visoKenopai nepnKiausomą. ,1Tnu nutyiMl blogybių. Tar- p,? Nagi tarpe kitu: sekr. T. Jokubauskier.ė. ižd.

Pagaliau, net ir savisaugos sumetimais ordiną gavęs Tuo tarpu norvegai, sako, išlaikė politinę ir ūkinę pe ju _ nemaži buvę darbo, 5Vįrbi vieta kom. . G^ode-s -arė renginiu
žmogus yra verčiamas jį "iškėlusią“ santvarką remti ii tik' nepriklausomybę, gynybos reikalu jie tun už pečių NATO laiko nuostoliai dėl ivairių jaunimo darbe tenka ateis- reikalam* J “Markevičienė',
būkštauti, kad kada neįvyktų koks nors perversmas ar ki- sąjungą, o svarbiausia, 'kad atitinkamos sutartys patikrina “pragulkų“, praėiusiais me- tiniam žmonių auklėjimui. ‘jaunimo reikalams R. Joku-
tokio būdo valdžios pasikeitimas. .Juk mes dar atsimena-, jiem ūkinę gerovę. Jeigu Norvegija būtų įsijungusi į EEB, tais "prarasta 518 tūks*an- Ta reikšmė dar padidėja, re- bauskas ir J. Steir.ys. 
me. kiek baimės ir nelaimių bolševikų okupacijos metu tai turėtų nemaža bėdų su savo žemės ūkiu. Šiuo metu čių žmogaus darbo valandų.'akcingai nusiteikusiems d va', Revizijos komisija: J. Pa
teko iškentėti tiems, kurie buvo atžymėti kokiu nors nepri-1 vyriausybė turi ilgamečius susitarimus su ūkininkais, ir ir dėl ♦o produkcija turėjusi sininkams religiją naudo- piras. J. Matusaitis ir Y.
klausomybes’ laikų ordinu. Na. o kas gi būtų atsitikę bet tai patenkina visus. Gražiausia, kad Norvegijai pasisekė 40 milionų rublių nuostolio. jant nacionalizmo bei an:i- Dabrila.
kuriam sovietinio medalio savininkui nacių okupacijos susitarti su EEB, jog jos pramonės gaminiams bus taiko- Mat, pernai daugiau kaip, komunizmo idėjoms skleis-;
metu? i mos importo lengvatos. '

Žinoma, ordinas — gal ir gažus papuošalas. Jis gal Į Be to, Norvegija yra atitinkamais prekybiniais susi-' a’ !nin V parai e po vieną. Reikia atsargiai žiūrėti ir, 
ir padoriai nusipelnytas. Bet šių laikų diktatūrų varžybose tarimais susirišusi su kai kuriais kitais kraštais. Norvegi- »ai pa t 3m^inis ^įdomesnis io I? ^’Sir biL me
ar revoliucijų sąmyšyje, kada nėra nei teismo, nei teisin- ja. Švedija, Austrija ir Šveicarija sudalo vadinamąjį Eu-1 nukreiptas i patį verdamu’^kurie bando brau-* Ora Grabauskienė.
—— vi.- .i—----------- .--.i-------- ----------- :---------------- i_i —i„.i-------- -. ........ . iT  pa-jh'ukonis. Vincas

vegai laoiau veruna inaiu negu nan, ii nemaža jų ūki. Vilioja ilgą eilę komunistinės į «ubrendu<io žmoTau< arar-
kad ne EEB yra tikslas Europai, bet NATO. jungtinės ka- Lietuvos laimėjimų nuo pra-’ chistinj įvaičiojima skelbti bus Lie’uvių Bendruomenės 
rinės, o ne ūkinės pastangos. monės ir žemės ūkio pakili- iį esant kova už -laisvę”, už apylinkė Pietūs. Visi kvie-

Naujal į EEB įstojusiuose kraštuose yra nemaža pik- mo ligi ordinų pagausėjimo, tariamas “teises”... čiami dalyvauti,
tų tos Bendruomenės kritikų. Štai Britanijoje kritikai Jis ragina kelti dartio našu- į £ja ą Barauskas aiškiai

1 vai. -»opie: Lietuvių klube

LB valdyba

Mirė

Kovo mėnesi mirė Stasys 
dė’jinių di-‘Bagdonas. Adolfas Grinse-

;gumo, blizgantis 
linės labai dažnai
paleisti kitas net tokio pat medalio "kavalierius“. Juk dar 
atsimenamais laikais ir tokių Įvykių Lietuvoje yra buvę.—
■kai buvusieji aktyvūs komjaunuoliai, stengdamiesi “atsi
pirkti“, be atodairos šaudė į kairę ir į dešinę...

Bet kaip ten bebūtų, Kremliaus medaliai sovietinės 
okupacijos mylėtojų skaičių Lietuvoje padidins, nors ir 1 tas brangsta ne vien tik dėl pasaulinės kainų 'konjunktū-

priešingos santvarkos medalis ant kin- ropos laisvosios prekybos sritinį vienetą, ■'kurią kaip tam j J ietuvos jaunimą ar kom- 
i yra ir geras taikinys kulkai, kurią gali' tikra sąjunga i-uošiasi kreiptis į EEB ir sudaryti atitinka- [ jaunimą. 6 čia A. Barkaus-

mą sutartį, žodžiu. Norvegija tikisi, kad bus dar geriau, | kas prašneka šitaip: 
nors ir dabar jau nebloga. Tokioje Britanijoje EEB prie- ’ — —vi—
sai iš tikro iškelia labai rimtų argumentų, rodančių, kad ‘
neverta buvo įstoti (pvz., prekybos balansas su Bendruo
menei priklausančiais kraštais labai nuostolingas, mais-. • - • *•! J •! i• • i • .1 __. ♦ T x •

neproporcingai medalių skaičiui, šiais žibučiais bus dau- 
jgiau nupirkta primityvių žmogelių, garbėtroškų ir patai- 
Jiūnų, bet laisvę mylintis ir mąstantis tautietis ir po ordi
no skarda nepraras savo dvasios ir nuomonės. Juk ir įžy
musis Sovietijos disidentas akademikas Sacharovas buvo 
kadaise valdžios apdovanotas, bet vis dėlto nenupirktas.

Taigi, šia proga naujiesiems medalininkams linkime 
tik skaisčausio atlapų žėrėjimo, o jokių ordinų negavu
siems nenusiminti ir aniems "laimingiesiems“ nepavydėti.

Ką kiti rašo?
MŪSŲ SPAUDOS RAMSČIAI

Draugas kovo 18 d. iš- nė, Amerikos Lietuvių Tary- 
spausdino vedamąjį— "Tik-Į ba, Lietuvių Fondas. Neteko 
rieji ir abejotini mūsų spau- girdėti, kad jų suvažiavi- 
dos ramsčiai“, kuriame tarp1 muose. vadovų posėdžiuose 
kitko rašoma: I ir pasitarimuose lietuvių

"Neteko girdėti, kad mūsų' sP»udo.s M.dos bei rūpesčiai 
spaudą šiuo metu efektyviau dau«,au v,etos ,r
paremtų milijoninius ka-:Ko ’
pitalus turinčios fratemali-’ "Tiesa, prieš keletą metų 
nės organizacijos. Bet ne-LB vadovai bandė skelbti 
kiek daugiau spaudos reika-' lietuviškos spaudos mėne- 
Jais sielojasi ir jaunesnės1 sius, spaudos konferencijas.

ros. bet ir dėl to, kad turi būti vykdoma EEB nustatytoji t 
ūkinė politika).

EEB šalininkai ir rėmėjai, žinoma, turi savo argu 
mentų.

S. Baltaragia

spaudai padėti, bet jai kailį i nuo centrinių organizacfjų
išperti“.

Straipsnis baigiamas taip: 
"Tai tikrieji ir neabejotini

lietuviškos spaudos materi
aliniai ir moraliniai rams
čiai yra ne pasiturinčios mū
sų centrinės organizacijos, 
kurios nori tik ką nors sau 
naudingo gauti, bet nesitei
kia duoti, o nuoširdūs eili
niai ir garbės prenumerato
riai, aukotojai, skelbimų- 
pranešimų davėjai, į jų tar
pą ir vietines organizacijas 
bei klubus įskaitant. Tai 
tvirti stulpai, ant kurių lie
tuviška spauda laikosi. Ir 
jeigu ji šiandien dar gyva— 
dėkokime jiems“.

Jeigu taip rašo Draugas,

būstinių, dar labiau jų pa 
mirštamas negu kiti laikraš
čiai.

ALTOS AUKA

Amerikos Lietuvių Tary
ba atsiuntė Keleiviui $25 
auką. Nuoširdžiai dėkojam.

Keleivio administracija
m icvsrsc

tis i mūsų vidaus reikalus? ..... _
s-! Tokius imperi alizmo apaš-| ’^as :r Aazim/eras Dau- 

į talus reikia demarkuoti”. , °aras-
Kažin ar suklvsime sa-J “Manau, jog privalome i Reto* redyboe 

kydami. kad tam tik’a kom- daug kritiškiau žvelgti i visa 
iaunuolių dalis visiškai ne- tai. kas atkeliauja iš užsie- 
sirūpina savo išsilavinimu.; nio, — madas, elgesio ma- 
Juk šiuo metu resnublikos nieras. žmonių bendravime 
liaudies ūkyje apie 140 tūks-; būdą.” dėsto jis dar toliau 

į tančiu ’f»unuolin. nebaigu- ‘ statvdamas tarp Lie’uvos 
į šių vidurinio mokslo. Beveik ' iaunimo ir Vakaru pasaulio 
trečdali jn sudaro komiau-’kinu siena.
puoliai. Tik 40 procentu- O svarbiausias jo auklėji- 
komiaunuoliu, neturinčių ’ mo uždavinys — “ugdyti 
vidurinio išsilavinimo, toliau j internacionalistus, ištikimus 
mokosi, o likusieji 60 nro-isavo Tėvvnės patriotus, ku- 
centu — niekur nesimoko.“ i riems svetimos naciona’iz- 

Dėl Lietuvos jaunimo nu- mo ar šovinizmo apraiškos", 
krypimo nuo ikomunistu par-J Žinoma, io minima "Tė- 
tiios idealų ir ios peršamo i vvnė" yra Rusiia. nes. kaip 
"tarvbinio piliečio modelio“‘toliau minima, dar vienas ’a- 
A. Barkauskas didele kaltės! bai svarbiu tikslų \ma “rusu 
dali bando suversti "Vaka- kalbos mokymosi skatini- 
ru imperialistams“ ir vadi- mas"...

Netrukus turėsime naują 
lietuvišką šeimą: Dana Poc- 
kevičiūtė išteka už Pevi'.o 
Dailides.

a J* V* W • »*
.<as savaitė.

Papjovė jauna moterį

Vasario 22 d. Shresvsbury 
piktadar.'s peiliu nužudė 21 
metų moterį Daniels-Fero. 
Jos vyrąs, automibilių par
davėjas, grižes namo. radow * Ssavo žmoną r.uzudytą.

Per paskutiniuosius 6 mė
nesius Worcester.;e ir jo a- 
py’inkėje nužudytos 7 mo
terys. Žirnikai nesurandami. 

J. Krarimka*

"KARALIAI IR BULVES“ 

Tai LIUDO DOVYDĖNO

namiems "buržuaziniams 
nacionalistams“. O štai ko
kia tu "kenkėjų“ veikla ir 
įtaka:

"Komunistu partiia ne 
karta pabrėžė, kad teigiami i eAUI! 
poslinkiai pasaulinėje noliti-nic^a’

MIRĖ DR. K. SRUOGA

Kovo 9 d. Eįrin. III., ligo
ninėje inkstų sutrikimu mi
rė ekonomistas dr. Kazys

"SAULĖS ŠERMENYS“
Tai visai neseniai iiieifus 

Antano Gustaičio satyrieės
ir humoristinės poezijos ri»- 
kinys. įdomiai ir gausai 
iliustraoUs dailaunko Vik
toro Viafirdoa.

Šią didelio formato puoė» 
irią knygą išleido A. gi nūn to 
Mackaus Knygų Leidimo

certtrinėa organizacijos, ’jų Tačiau tokie parengimai, tai ką turėtų sakyti Keleivis, 
tarpe Lietuvių Bendruome- buvo praktiškai skiriami ne kuris, keliaudamas toliau K**“* $4.50.

jauniausias izymio-
koje jakių būdu nereiškia i- ir,

I deologmės kovos atoslūgio... ’ 2a Lr
i . ; Elgm ligonines biohotekoje.

K. WStin  ̂propaganda , "
SLi JSTMSurZ riebtod ivairiaus,; insinu- ^2^ėS^X

nimu. Ji .u.iUukė ir puikių aeijy. naudoja s^kscMusius 1925 m Sveicar;jo> Fondas. J: dar jaunama ir
melo, šmeižto ir šantažo me- ? prekvbos "Kele:TO"admiRutra<;joj«.

pulmbėkite jngjti K«l«ry. pasitelkia įžūliausius Beno Kaina r.OC.
antitarybininkus, visokie
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Iš okupuotos Lietuvos
Rūtai okupantai, toliu ii Lietuvos!

iš įvairių Kanados bei JAV Š. m kovo 2 d. Bethany, praeitį.
• miestų. Ontario (Kanadoje) estų Be to, kokios malonios
• Sekė eilė sveikinimo kai- slidinėjimo vietovėje, buvo. buvo vestuvinės dainos, pa
tų, jei gerai suskaičiau, net suruoštos pabaltiečių slidi-j vaizduotos vestuvinės apei-

' dvylika. Ilgiausiai, bet ir nė jimo pirmenybės. Iš 55»gos, su piršlio “korimu“ ir 
prasmingiausiai filosofiškai’rungtynių dalyvių 15 buvo kitais įvykiais! O šokių tai 
kalbėjo ats. maj. Kazys į Hetuvių. Rungtasi dviejose
Daugvydas. Kitų nebeminė- Į alpinistinėse srityse: slalo- 
siu. nes ne visi mano (raivo-i me ir didžiajame slalome.

nr,
metais Lietuvoje automobi-i likos pramonės darbuotoja: 
lių skaičius nuo 32,000 paki- dirba mašinų pramonėje“, 
lo iki 70.000. "Vilniuje nuo! “šiuo metu respublikoj 
1960 iki 1973 metų vidurio į masinu ir metalo apdirbimo, 
lengvųjų individualinių a u- j pramonėje veikia daugiau? 
tomobilių skaičius išaugo 3 į kaip 60 stambių naujų pa
kartus. Tūkstančiui vilnie- > statų arba registruotų pra- 
čių dabar vidutiniškai tenka, monės įmonių, gaminančių 
23 individualios lengvosios ; sudėtingą produkciją. Res- 
mašinos. Vis dėlto labiausiai j publikoje dabar gamina 
automobilizuoti yra kaunie- daug įvairiausių, labai ti»ks

27 metų; vyrai veteranai, vi
si virš 27 metų. Moterų, ma
tomai, buvo tik suaugusiųjų 
grupė.

Nepaisant to. kad lietuviai 
sudarė gerokai mažiau negu 
trečdalį, jie išplėšė nepro-

DOVANA JAUNIMUI 

Parkas anapus gatvės,—

čiai (34 automobiliai tūks 
tančiui gyventojui, šiuo at
žvilgiu Kaunas yra vienas 
pirmaujančių miestų šaly
je.“

1971 m. dėl pėsčiųjų kal
tės buvę 40 auto avarijų ir 
kas antras-trečias suaugęs 
avarijos kaltininkas buvęs 
neblaivus. 17.000 pėsčiųjų 
buvę nubausta už eismo tai-j Tverečiaus, geologai surado, 
syklių pažeidimą. J automo- į didžiausią respublikoje mo-’ 
bilių aptarnavimo termino
logiją įvesti ir tokie žodžiai

lių metalo apdirbimo stak
lių. sudėtinga elektroninė 
technika, žemės ūkio maši
nos, dviračiai, televizoriai,
šaldytuvai, žvejybos laivai, i sušukom tris kartus valio

maitis kalbėjo maldą, artėjo 
devinta valanda. Per tą ant
rą pokylio valandą, žinoma, 
technikinis personalas ne
miegojo. Mums kalbų be
klausant, ant stalų ritosi gė
rybės. šampanas. Kun. K.
Simaičiui baigus, kamščiai i
ėmė poškėti į lubas, ir kar- porcingai daug pergalių, 
tais nenorėjai tikėti, kad čia į Slalome, jaunųjų bcrniu-
tik paradinės uniformos, kad | ^ klasėje, II vieta teko l.i-
tiktai kamščių tratėjimas...
Su putojančiom taurėm ran
kose užtraukėm Ilgiausių, 
laimingu ir vaisingų metų.

ir
elektrinio suvirinimo įrengi
mai. bei daugelis kitų gami
nių, žinomų daugiau kaip 
76-šimtyje pasaulio šalių.“ 

“Rytų Lietuvoj.

tuomet jau laiką užmiršome. 
Daugelį kartu šakutėmis 
skambinom lėkštes, kad jau
nieji suglaustų lūpas, šau-

netoli.naus Vytauto Petrausko 
“Atžalvno“ orkestro suvilio-

jnui Stripinui, vyrų klasėje
I vieta — A. Ališauskui, vy
rų veteranų klasėje I vieta — 
Algirdui Nakui ir III vieta 
— L. Stošiūnui.

Didžiajame slalome, jau
nųjų berniukų klasėje. II 
vietą gavo Linas Stipinas, o 
III vietą — Markas Sungai- 
ja; vvių klasėje I vietą — 
L. Ališauskas; vvru vetera-

neįstengiau ir suskaičiuoti, 
nes šokis po šokio — vis 
nauji, vis kitokie!

Sambūrio vadovė yra Ire
na Smieliauskienė, o kiti da
lyviai — solistė Audronė 
Simonaitvtė. choro vadovė 
Emilija Pakštaitė. dekorato
rius Jurgis Daugvila. akor
deonistas Ąžuolas Stelmo
kas. Kanklininkių vadovė 
buvo Emilija Pakštaitė, o 
kanklininkės—Marija Dons- 
kytė. Gintarė Kižytė. Rasa 
Narutytė ir Irena ‘Prancke- 
vičiūtė.

Dekoracijų sceninis per 
sonalas — Petras Balčiūnas. 
Linas Raslaivičius, Algiman 
tas šiliūnas ir Valdemaras 
Sadauskas. Grimas ir apšvie-j 
timas detroitiškio Vytauto 
Ogilvio. Sceninių drabužių 
sutvarkymas — Grandies 
valdybos. Lietuviškų vestu
vių veikėjų buvo 24, Gran
dies šdkėjų ir choristų—72. 

“Vestuvėms“ pasibaigus,

gintaro, spaudos, knygų ir, 
dailės paroda. Buvo knygų! 
lietuvių ir anglų kalbomis a-. 
pie Lietuvą. Gaila, kad bib- premijuota apysaka jauni- 
lioteka, matyti, neturėjo mpi, parašė Danutė Brazytė- 
Lietuvių Enciklopedijos ir j Bindokienė, 156 psl., kaina 
Encyclopedia Lituanica, o iš. — $3.00. 
lietuvių niekas jai nepatarė ‘ 
tuo pasirūpinti. O juk tais 
leidiniais mes tikrai galime 
pasididžiucti. !<

Laikraščių ir žurnalų pa-, 
/yzdžių buvo pakankamai. 
Vykusiai buvo pavaizduota 
ir lietuvių dailė — buvo net 
17 kūrinių. Juos biblioteka 
pasiskolino iš Elenos ir Izi
doriaus Vasyliūnų kolekci
jos.

Tą dieną susirinko apie j 
400 žmonių. Dauguma buvo | 
lietuviu, bet nemažai ir ki-; 
tataučių. Programą pradėjo į 
bibliotekos pirmininkė Mar- j 
guerite Lechiaro, po jos; 
sveikino bibliotekos direkto- 
rius Joseph^Sakey, majoras; 
Sullivan. miesto patarėjas •( 
ir kleb. kun. Simanas Saulė- 
nas. Toliau vadovauti buvo | 
pakviesta Elena Vasyliūnie- 
nė.

UŽSAKYKITE Tl'OJ! 

TIKTAI PER
I N T E R T 
E X P R F S 
GERIAUSIA

R A I) E 
S CORP. 
DOVANA

Meninė programa 
tikrai gausi. Visų

^lUETLVA!

GERESNĖ NEG V IKI 
ŠIOL

SPEdALCS RI BLIU
CERTIFIKATA1

INTERTRADE 
ENPRESS CORP. PIR
MOJI Jl'MS TAI PASA
KĖ. IR JCSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
I’ž juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo* 
kėdami tik malą 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.

INRERTRADE 
EKPRESS ( ORP. mk ui 
pasiųs jums veltui įrody
mus.
Rubliu eerlifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu
PILNA GARANTIJA

LABAI GREITAS 
• PRISTATYMĄ^

Certifikatai pristatomi 
jusŲ giminiu namus 
maždaug |mt 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra

imama $2.50 
Jokiu primokėjip^ų!

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

t ĮSAKYKITE DABAR 
IZSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EKPRESSS (ORP.

12a East 2-3rd Street 
Fitth hk«or

New Vork. N.Y. 10010 
Tel. 0S2-15.30

LABXl SVARBU!

buvo 
pirma 

va-
Brocktono lie- 

choras pa
po to so-

vadovė ir vaidintojai buvo
- Vincas Į apdovanoti gėlėmis, kuriu i komp. Juliaus Gaidelio

buvo ir ”’iilnino«“ !
nų klasėje I vieta

— Alėtai pe buvo ir “šilainės“.! dovaujamas 
kas. Ansambliui ir svečiams pa- tuviu parapijos c
klasėje I vietą ga- dėkojo LB apylinkės vardu dainavo 6 dainas

lidžiausią respublikoje mo-: ti šokome. Valgėme, gėrėme, j • Klas^Je l vielą — 
io telkinį. Šio telkinio pa-* vėl šokome, šitaip iki toli poI ir II vietą
rrindu 1972 m. ir pradėta* vidurnakčio. ;girdas Nakas.
________u:.. ________I r»............................................................_______, i Moterų T v

lio

vamzdžių gamykla“
Statant svarbesnius visuo

meninius pastatus Lietuvo
je, norima jų apdailai tu- 

’ rėti šlifuoto arba poliruoto 
1973 m. "Liaudies Skis“ j granito plokštes. "Siekiant, 

nr. 10 pateikia šiek tiek ži-į patenkinti šiuos poreikius, ziuko muge 
nių apie Lietuvoje esančią | prie Trakų nerūdinių stat.v-

‘autoservisas“, “spidomet-
ras

Apie Lietuvos pramonę

i . r ios
Buvo vestuvinė puota, ku-,

ilgai nepamiršime. vo Vida Stripinis. 
L. Ališauskas

Įsipilietinusi skautų mugė

Dėk juoko vadinama Ka

J Stasė Smalinskienė ir pirm. • listas Benediktas Povilavi- 
paskelbtas Jonas Urbonas. • čius, dr. Vyteniui Vasyliū-

iškiliausiu baltiečių slidinin- Po to buvo šokiai ir vai- nuo akomponuojant, padai- 
! ku. , sės. j navo 3 dainas ir vyrų seks- i!

Kanadoje estai, latviai ir' J tetas 4 dainas.
l’OII- ’l

dinama Ha-j Kanadoje estai, latviai ir

o iš tikrųjų lietuviai slidinėjimo pirme- St. Butkau* šaulių kuopos!
skautų mugė įvyko kovo 10 nybes rengia nebe pirmą; kultūrinė Donietė

cijos lyginamasis svoris i mens piov 
bendroje visos pramonės poliravimo

i Onos Ivaškienės vadovau- 
, jamo lietuvių tautinių šokių
, sambūrio 45 įvairaus am- 

iara- žiaus šokėjai pašoko grupė- 
” A mis 6 šokius.

Nei dainininkai, nei šoke-
inio. SHfavinio bei kad tik publikos pakanka- tu pradžioj tokias pirmeny- — meninė dalis,'
, įrengimais-. O jomj toms M kiy i,Ją vadoms P^eębi- ^ika“, bj kitatauėSi,

Detroitą |<ersikelu-. ka(I mc. mje
Kudirkos saulių S. i ^istnnv,

DETROITO NAUJIENOS

mugėms, praėjus, vėl rašv- lietuviai. Rungtynių šeimi- mas ir j 
1 davome ilgiausius reporta- ninkas bus Toronto sporto siu Simo nm.irnos saunų io. į noip ralMumi, lia. ,

žus, kad ir kitais metais su- klubas Vytis. o atsakingieji Butkaus kuopoje įkurdini-: dainuoti ir grakščiai pašok-' 
° ti.sigundytų tie, kurie dar ne- asmenys— R. Sungaila ir V. mas 

buvo buvę. Dabar jau rėkia- Paulionis. Pirmenybės įvyks 
mos nebereikia nei prieš, nei Collingwood. Ont.. kalnuo- 

' prie vienų, čia prie kitų pri- po. Per skautų muges publi- se.
l eidami. Jaunoji dr. Ona Vit- kos prisirenka didžiausios 
; kuvienė buvo apsirėdžiusi minios. Tiesa, erdviose kul- 

Ona Žostautaitė - Baltru-.žalia baline suknia ir ant tūrinio centro patalpose 
šaitienė ir Mvkolas Vitkus, Pečių užsisiautusį minką, kamšaties nesfjautė. O kad, 
abu našliai*susituokė š. m’.! Jaunasis Mykolas Vitkus, patalpos buvo perpildytos.; 
sausio 19 di Apie tai rašiau kiurio kuopos jūrų šaulių įsitikinau, kai išsiruošiau na-. 
š m Keleivio vasario 7 d 1 vadas, nebereikia nė aiškin- mo. Automobiliams statvti j 
laidoje. Gausiems sutuok^dž'ėjo savo pamiltą uni-ailcHę radau perkimMa. Bu-,
turiu dainiams tuomet jau-! *>"»«• !'? pnstatyte ir neleistinose re Chicagos Grandies an
nieji pasakė, kad vestuvinė , M^oji sporto salė publi- vietose, visa, taip, kaip per samMis, vadovaujamas Ii e-,
puota bus vėliau gal už po-: kos bematant prisipildė.; Vasario 16-sios minėjimą. į nos Smieliauskienes. detroi-j ^muvių ronoaj pamažu
ros mėnesių. Jaunieji duotą
jį žodį ištesėjo. Vestuvių po-’■ ..... .. . , . .. .
kvlis jvvko Lietuvių namuo- kll° Cigarečių ir cigarų du- • Je skautų mugeje ant scenos 
sė š. m kovo 9 d Kai anie maL ^a^anf!a prabėgo kaip (užkeltas. LB Detroito apvl. Lietuviškoms
jį ‘rašau (po poros dienų).,, valdybos piiin. Jonas Urbo- 
galvelė vis dar sunki, bet! Aštuntą susėdome uz sta-f na> sake atidai omą jj žodi n 
prisiminimai labai gražūsj »• tniformuotas teisimn-, kirpo ilgą, plačią balta 
Kad tie Prisiminimai neiš ; kas Marijonas šnapštys sto- juosta Galvojau sau, kad ir 
blėstų, tai ir skubu juos ant, Pne mikrofono, sveikino, Jus, LB vadovai jei butume- 
^opierio pakloti ’ ikvietė Jaunuosius pasirodv- te pasinnkę tinkamą dieną.

O. ir M. Vitkų vestuvių 

pokylis
Alfonsas Nakas

DETROIT, M1CH.

Buvome “Lietuviškose 

vestuvėse“

Literatūros popietė

i Jų rengia Detroito Lietu- 
: viu Kultūros klubas balan
džio 28 d. 12:15 vai. dienos 
Lietuvių namuose. Progra- 

, mų atliks šių metu Draugo 
i premijos laimėtoja Birutė• — i t • » • — «

Kovo 16 d. Kultūros cent-
j Pūkelevičiūtė.

Įstojo i L. Fondą

kos oematani prisipnne. • »asai io jo-sios minėjimą. į nos onueuauMuviie*. ueum-; * . - * —. -
Klegėjo juokas, žvangėjo’ Beje, Vasario 16-sios mi-, tiečiams pateikė linksmą ii a?ga. Paskuti mu metu j jj 
stiklai, į aukštus skliau us. nėjimą prisiminiau, kai šio-; įdomų veikalą “Lietuviškos • 5la L^’J0 su 100 dolerių pa
kilo cigarečių ir cigaru dū-'je skautų mugėje, ant scenos vestuvės“. 'u ,Jullu> Jai-ulaitis.vestuvės

vestuvėm“ 
tekstas paimtas iš Michali-. 
nos Glemžaitės “Kupiškėnų: 
vestuvės“ ir kun. Antano’

Rengėjai daug padirbėjo,| 
gerai pasiruošė. Pažymėti-1’ 
na, kad visi atsilankiusieji 
buvo aprūpinti Vyčių pa
ruošta programa, kurioje L 
buvo ir Lietuvos himno ver
timas bei žagarėlių recep-Į 
tas. Gavo ir koncerto bei na-j 
rodos programas. Prie iėii- 
mo buvo nupic-tas didelis 
Vytis ir Vytautas Didysis.

Šį pavasarį dar bus italų 
ir anglų savaitės.

Ž-tit

VIEŠA PADĖKA

A U TOĄįOJHL^A i

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato
išsirinkite ia aiu 
NAUJŲ MODELLIŲ 

ZHIGUL1 VA2 2101
Kaina I.3..3MS.50

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS

EKSPORTO MODELIS 
ZH1GULI VAZ 2103 
Kaina ............... $.3?iš7
ZHIGI LI V vZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina ........... $3.7.37.50

M

LIETUVIAMS SKIRTA 

SAVAITĖ

Eaport model 
MOSKVITCH 
Kaina ...........

MOSKVITCH 
Kaina ...........

112 IE
$3.138.50

408 IE
$3.162

Trumpai prieš 7 vai. vak 
į didžiąją salę galvą kyštelė
jus, sumirgėjo baltai dengti 
stalai, papuošti gėlėm, ap
krauti lėkštėm, stiklinėm. į' eJ° 
stikliukais. Margaspalvių 
juostų kombinacijomis bū

ti. Dabar vėl visų akys nu-t savaitę ar visą mėnesį, jeim
krypo į mažąją salę. Kur 
anksčiau klegėjome, gerda
mi kokteilius, dabar jaū sto- 

uniformuotų 'šau’ių 
špalieriai. Tamsios unifor
mos. baltos kepurės ir piis- 

rimti veidai, tartum 
lauktų valstybės preziden
to... Viduryje mosykavo. di-

•• i. • i- i tinę*,vo ispuosios ir sales sienos. 11 
Mažojoje (sporto) salėje 
jau buvo paruošta orkestro

būtumėte su savo kasmeti
niu lėšoms telkti renginiu į- 
sipilietinę. tūkstančius dole
rių gautumėte kasmet ir ne
bereikėtų antro Vasario 16 
minėjimo rengti, kitiems už 
akių užbėgus, kaip šiemet 
Detroite atsitiko. Taigi, tai
gi! Kas įsipilietina, virsta 
tradicija, visada žmonių y-ČMrada. Moterų šukuosenom, i ri?a™ atletiškai sUmbu 

ilon»miknius hranm>'ivbč. aukštas spalienų tvark.vio- la lemiama. -STamSte'kayaHr ren >. Vėliau sužinojau, kad) Iš anksto drįstu spėti, kad

dais ar šiaip vakariniais dra-: Maksvytis, spe-
bužiaisir...admiroliškaiele-;ciallam.1uzdaviniul > vestu‘ 
gantiškomis jūrų šauliu uni-! 'es atvykęs.
fermomis. Kampe imnrovi-j Jaunieji pasirodė, špalie- 
zuotas laikinis bufetai nes.’nV v»dury M. Maksvytis juos

ir ką trk minėta skautu mu 
gė atnešė skautams didelį 
glėbį dolerių, kaip atneša 
jau eilę metu. O pinigų 
skautams reikia, kaip ir 
kiekvienai organizacijai.

vėliau jau visko buvo rali-'įteikė, raportavo, pasvei- 
ma gaut ant stalų) siūlė Bis-ikino> 0 Jlems lėtai prie gar- 
oui: konjaką. Škotija ir ki- bė« ^-a]o slenkant, visi sve-! 
tekias degtines. Jaunieji, jau*ciai įstoję plojo. M. šnapš-; 
beveik du medaus mėnesius D’s nokyHo dainius supa 
laimingai išgyvenę, nešlovė-; £arbė;
jo sustingę svečius priimda-’ ^aifK tarpe

Lietuviai slidinėjimo 

pirmenybėse

Juškos “Svodbinės rėdo<“.
Šių vestuvių atlikti iš Chi

cagos atvyko 90 asmenų. 
Suskačiavau iš programos.
O jeigu koks vienas neatvv- 
ko arba atvyko daugiau, tai 
tokiame skaičiuje tik lašas 
jūroje.

Jų pamatyti susirinko per 
500 žmonių. Senuosius lietu
vius šis veikalas grąžino į 
jų senąją tėvynę Lietuvą, o 
jauniesiems davė progos pa
matyti, kaip seniau vestuvės 
būdavo švenčiamos Lietu- 
voj’e.

Tai buvo lietuviškų vestu
vinių papročių, dainų ir šo
kių pynė. Kai piršliai, pasi
statę bonkutę’ ant stalo, visi 
gėrė iš tos pačios taurelės, 
tai publikoje sėdintieji kal
bėjo, kad ir jie kadais taip 
darę, o Jcai piršlys, derėda- 
masis dėl pasogos, be jam 
jau duodamu 100 auksinių!

(’ambridge viešoji biblio
teka vykdo gražų sumany
mą: nuo praeito rudens ji 
kiekvieną mėnesį savo pa
talpose supažindina su ku
ria nors mažumos tauta, jos 
įnašu į vietos ar šio krašto 
gy venimą. Tai yra lyg įžan
ga į JAV-bių 200 metų su 
kakties minėjimą.

Lietuviams tokia savaitė 
buvo skirta kovo mėnesį 
Jai suiuoštrblblioteka pa
galbon pasikvietė ir vietos 
įžymesnių lietuvių.

Kovo 5 d. kun. Vincas 
Valkavičius skaitė paskaitą, 
o kovo 8 d. —Mykolas Drun- 
ga. kuris ne trk kalbėjo, bet 
ir skaidrėmis parodė Lietu 
vos vaizdų.

Ir vieną, ir kitą dieną at
silankė po daugiau nei 150^ 
žmonių. |

programa bu-; 
“Lietuvos ai-

Didžiai gerbiamas prela-} 
tas Juozas A. Karalius. įver
tindamas Encyclopedia Li-| 
tuanica svarbą ir jos reikš-’ 
mę Lietuvai, o taip pat žino
damas sunkią leidimo padė
ti. paaukojo $10,000 jos lei-J 
dimui paremti. Ši parama 
sumažino leidimo skolą, ku
ri buvo reikalinga apmokė, 
j’imo.

Tad viešai reiškiu padėką 
Mielam Prelatui, kad su to-i 
kia didele parama atėjo pa- | 
dėti išleisti Encyclopedia 
Lituanica III tomą.

J. Kapočius,

Encyclopedia Lituanica 
leidėjas

mi. bet švaistėsi nn sale. čia j

Kovo 10 d.
iu* <una- Sporto žinių rašyti nesu rublių, kumelio, dvieju kar-;Vo pavadinta
rialo pratęs, bet. va. fravau vien, *<1 ir teiyi os papere dar Ha. •. Tą dieną b.bl.otekoje
Knvn iau surašvla tai tik savo žo- ir veislinės 'kiulės, publika buvo suruošta lietuviškųbuvo arti- .'au surasyTą. tai įik savo zo- i ___

miausi ’ j’annuju giminaičiai džiais ją perduodu

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON
Kaina ............... $3.588

MOSKVITCH 127 IE 
STATION YVAGON
Kaina ............. .. $.3.850
Zaporožei s 2az%8

Kaina $2.168

Y įsos kainos J A Y’ dol.
Prašyki: mus specialaus 
biuletenio su autoniūbilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABlžIAI
Lanl y tojams iš SSSR 
Mes turime šito biznio 21 
metų putyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

rrrrrrrrrrffffrrrrrrrrrrffffffffffrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrf r

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

juokėsi. prisiminusi sena m°džio drožinių. audiniu,f^^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaoaaaaaaa^
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Puslapis ketvirtai \ KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 13. 1971 m. kovo 26 d.

— Tėve, ko taip žvalgais) — Tėve, tai perdėta. Kai 
j padanges? žmonės pradėjo skųstis, tai

KELEIVIO RĖMĖJAI ,
Į

V. Sirvydas, Nashua, N.( 
H., paaukojo $10. į

V. Žiaugra. Ro?linda!e,l 
Mass.. — $8.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE a“okios pa*' u7uv°f • 2EME^,A1
1 į ;. , ... I Turime Lietuvos žemėta-i To paties laikraščio vasa-‘

P. Dagiui 70 metų į nautojas — buhalteris, gi se-, , j0 17 (į. laidoje paminėjo; oių — už 50 centų, už $2.60 
. šutė — sumani apskrities; antrą Lietuvos Respublikos 

Daugelio nusistebėjimui, švietimo tvarkytoja. Į prezidentą Aleksandrą Stul-

ai tos rūpesčiai
Boston,
Brighton, Mass.

Po $5: H. r.!Škc\i<-ius.
Thunderbav, Ori. B. Svik- 
la, Worcester, Mass.. A. 
Bartkus. Santa Motin a, (’al.. 
J. Bigelis, Cicero, I'!.

Po $3: E. Šimkus. So. Rim

‘nycioje buvo atlasytos pa
maldos. dalyvaujant iš Chi-'
cagos atvykusiam svečiui. Kovo 15 d. vietos Alto 
kun. Neumanui. ! valdyba susirinko a-psvars

J Pagei'bimą atsilankė peri lyti jau praėjusio Vasary 
100 svečių. Ta proga buvoj <L šventes minėjimo. Si 
gražiu ir turiningu sveikini-1 pasitenkinimu pastebėta 
mu. Pirmo’ii tarė žodi SLA;'ka(1 » *a minėjimą ai-

ton, Mass., P. Šimkus Quin- iždininkė E. Mikužiūtė. ku- ė-’°5al n<’- (,u kartu daugiai 
riai teko su kun. P. Dagiui♦®v<*viy» negu pernai. Bet pa 
bendradarbiauti SLA. kai’ jąn™/auta beveik tiek pat 
jis ten kuri laiką dirbo ir vi- k . jo buvo surinkta nerei 

ta»s metai-. Mat. prieš ta mi

cy. Mass.. A. Mat iešką Do>- 
chester, Mass.. 1*. Jonikas 
Dover. Mass.. P. Siu ka<. St 
Petersburg, Fla.. J AB’iu<.

jis ten Kuri laiką 
sada rodė daug iniciatyvos

Brooklyn. N.Y., A. Mažeika , jr buvo kupinas naujų suma
Simceo, Ori.. J. p:r»'.->vs 
St. Catharines Ori. E. I au- 
cus. Cambridge. M.-m a.
Katinas, Nnnvnod. Mass.,
J. Jakštvs, St. Peb-»-’mr".
Fla.. A. Ramanaii-ka--. Ne\v 
Haven, Conn.. A. Zlatkus.
Rochester, N.Y.. Y. M: ’ -vv- 
tfe, Chicago III. C. Kara
lius. Cicero, Ilk. V. I/lč -k-is, ; Bičiulių sambūris, kurio pa- 
Westwood. Ma-\. T Luk- stan^omis rengiami Klaipė- 
sha. Hamilton. Ori., E. Nor-Jdos krašto įjungimo i Lietu-• 
kūnas. So. B»<M’en.

nčjima būta daugiau iva«r’» 
pramogų, tai lankytojai kieknymų. Sukaktuvininką taip 

pat pasveikino ir SLA scikre.
M. torė Meiliūnienė, linkėdama 

sveikatos ir ilgo amžiaus.
Ta proga daugelis kalbė-įn”'’ . 

tojų šiltai prisiminė kun. p Jemeno, kur mn<u t: 
Dagio veiklą ir Klaipėdoie. j Yra *>*nuai mažiau.Dagio veiklą ir Klaipėdoie. į< 
.To sumanvmų ir New Yorke 
ve’kia Mažosios Lietuvos

„išsisėmė“. Be to, nr'-imm- 
tina, kad N* \v Yorko lietu, 
viai aplamai yra mažiau dos" 

peaij Bo-touo ar Wor 
kur mn<u tautiečiu

Mass.,j vos vaistvbe minėiimai ir ki-1

J. Vlk^

HARTFORD. CONN. 

Laukiame silkių pietų

— Maiki, aš žiūriu i me
džius ir stogus. ką ten paukš- *• •ciai

kažkas pasiūlė pasiųsti ke
letą helikopterių paukščiam

Ch. Krizevicia v Haven,• ti buv. klaipėdiečiu susitiki-! £i sekmadienį. kovo J d.,
Conn., K. P<ipbui*k:i<. Pos- niui. Oidolč nauicnvViė _ I popit^t I i!iy-
Imdale, Mass. B. Mičhenas.i juose kari-u vykstančios klube bu- uadnimai .-ii-
Worcester. Mass.. A. Su- vanceliku ir R. katalikų pa-! kin ’,ien> bl,s
kauskas. Detro-i Mi"h.. .T. maldos. Ir čia rašantis savo* •’***’ ?<l ^:k P'Mb.isti pictir .

ys Lietuvon, apsigyveno
Dotnuvoje ir dirbo ten šilta
darži 110-e.

(ELTA)

CHICAGO, ILL.

SLA 260 kp. susirinkimas

DIEVO KARALYSTES ŽINIOS 

DIEVAS IR PROTAS

Tęsinys Nr. 3.

Teateini* Tavo Karalystė“
Kai Jėzus buvo čia žemėje, 

Jis patarė savo mokytiniams 
aiškesnį ir geresnį kelią pasau
lio pagerinimui. Jis pasakė: 
“Jūs taip melskitės: Teateinie 
Tavo karalystė. Tebūnie Tavo* 
valia kaip danguje, taip ir že
mėje“. Per visus amžius ištiki, 
mi krikščionys kartodavo šią 
maldą ir kantriai laukė atsilie
pimo į ją.1971 m. kovo 10 d. Įvyko 

metinis SI.A 2<>0 kuopos su
mink imas, pirmininkaujant 
f. Jakiiboniiii i
•ant P. Bružui, 
nariai.

Su įlinkimas išklausė vai-! maldą, kada nors įsteigs šioje 
• Ivbos ata-kaitiniiis piane- Penėtoje naują visuomeninę
it,uis. kini,. alsiai bu- “"♦‘gkj. į"!“* I“t'™d»» >»» ; . j gryna teisybe ir meile? Jei taip,

vo pinmti. Organizatorius«tai ar turime kokių nors įrody- 
K. Mačiukas nusiskundė. Į mų, kad šita palaiminta Kara- 
kad Lietuvių šeinio- naažai |
domiai vaiku - mažamečių

Ar bus kada į ją atsakyta?
šita Mesijinė malda yra labai 

sekretoriau-Į aiški; bet argi iš tikrųjų tokia 
Dalyvavo 221 visuotinė Karalystė kada nors 

“iateis šioje senoje žemėje? Ar 
| Viešpats, atsiliepdamas į

draudimu, kada Įstoti i SLA 
vm labai palankios sąlygos.

Po to Įvyko Vykdomosios 
Tarybos rinkimai. Balsų ga
vo; i SI. \ ori zifienHis P. 
Dangis - */

lai Sdarinėja. iš pušyno išbaidyti. Tačiau i“™"“" maldos. Ir čia rašantis savo; '-'1 "" — r—; . k-- ■■ ukirztule _ 21,
- O kodėl tau. tėve. tie specialistai nurBdč, kadl”akTana'’!'ka'I; sveikinime priminė, kad tai s i" u , ' '"l'V

aukščiai parūpo? .paukščiai sustojo laikinai,B' •’U!‘ka '■'•""•''n. V.V.. jvvkdyta kun. P. Dagio pa. ’ I A.*. i.M ' u.'’t L? A\S
u„.„ ,..L„ I,„.1 i L u.: .n,__ _ «. a 'A. Kubilas Cit,III P. Btancnmis I pagalba ateina ir kelt n o-, lait.Aas — Iii, daktaro kvo-

psukiRci&i
— Matai, sako, kad Ame-i ir. kai tik oras atšils, jie iš-’p’t:r i'.{.stangomis. .. , . .

rike užeina paukščių inveše-j skris toliau. A^PiltTlDl ' Ma/ Kun. P. Dagvs iš pat sa-i į-iukione’
nas. Gazietos rašė. kad Ma- - Tai. Maiki, kur tieFven-e Ma~.. yo jaimų -r vėJesn-jpj ’-.tuku.iH .
rvlande užplūdo tiek paukš- paukščiai skrenda ir kas jie y' r ; veikloje visada buvo vienas
čių, <tad dangus aptemo irj tokie yra? Cia_gf gandrų ir 'r^‘n u'’ ^pavyzdingiausių tolerantuJ

O kokių gi įstatymų pasaulis 
turės kluasyti, jeibu bus, ir ka
da bus atsiliepta į aną maldą, 
kurioje pasakyta: “Teateinie 
Tavo Karalystė“? Tai yra tik 
keli iš daugelio svarbių klausi
mų. į kuriuos protas reikalauja 
atsakymo, jeigu norima prieiti

->•» i vieeo»-ezidpn-.I)r,e patenkinančios išvados, 
a z-. Vi- nagrinėjant šiuos dalykus, ku-i.i- .v < ..įiDa.i- i i n b. Į rje be galo svarbūs visiems, ku- 

Budvitis 5. i sekretorius j rie nori tikrai arba dieviškai iš-
< L Meiliūnienė ’ 22 i iždi-i !W!,ti dabartinį pasaulio su

spaudimą.

SKYRIUS II

Sutverto jas ir sutvėrimai
i t( io pareigoms dr. I). De.ge- 
1 svs — 22 balsus.

Vėliau buvo renkami de- 
•leea'ai i ŠIA seimą, jvyk-
semti šia vasara Bostone, 

Skautų surengtoje Kaziu- Mas^.

Buvo graži mugš

I

tie paukščiai raidavei viską! gervių nėra. Tai ar šitie v. ,
sulesė. Žmonės, sako. sulin- paukščiai, Maiki, yra kažko- a7ifi ,,b , n ' nU°
do Į namus, galvijai ėmė kie drapiežni vanagai? | /.*’ 1 gys visiems tiesia paga’bos sugeba. Buvo Įvairių gražių į; b pf Mačiukai, P.
baubti ir šunes kaukdami1 —Ne. tėve, tie paukščiai Keleivio admiri-tracija Įlanka, nepaisydamas jokių jų rankų darbelių. Mugėje Vilkelis ir .1. Talalas Pava-

DA4TAC oatadia JMtikinimu. o svečio kun. buvo galima ir gardžiai pa- (b et..ie Ii. Vilkelis. ’
PASTAS PATARIA i Neumano žodžiu — tai ir y- valgyti. Aptariant

smuko j būdas. Valdžia, sa- yra Įvairių rūšių varnėnai, ; 
ko. siunčia vaiskų su aro- kuriuos Lietuvoje vadinda- 
planais ir gahkopteriais, vo šnekučiais, špokais arba 
kad kariautų su paukščiais ir, tiesiai varnėnais. |

j Anot ji sveikinusių Gelžinio
ir Šneideraičio, kun. P. Da- ko mugėje matėme, i\ą jie Delegatais išrinkti 4

Manoma, kad didžiuma mūsų 
skaitytojų jau tiki į protingo 
Sutvertojo buvimą; be to, dar 
yra tokių, kurie nori tikėti, jei 
tikėjimas būtų pastatytas ant 
protingo pamato, šia linkme bus 
įdomu žinoti, kad žymūs šių die
nų mokslininkai vis labiau įsiti
kina, kad yra Dieviška Inteli- 
gtncija, ir kai kurie taip išsi
reiškė savo bendradarbiams 
mokslininkams.

Pavyzdžiui, mums prisimena 
emamuo?ius Į žodžiai dr. Mykolo I. Pu pino,

na-

v— , ................ ... ! va tikroji krikščionybė ir ar- Mugę paįvairino V. Vait-
_ Boston., pn-ti. v,,<intnkas • ljn)o mej)ž k|ls Wal. ibii, v atvyk,-- i.M,,,,,-. kl„„.,n,;l relKe.

kad apgintų nuo ju invcDe-i _ Maiki, špokai nėra dra- £ J‘ 'Į k ,.Suka,k‘u.yi"inka ,la'' Wfi' ?u k»g?’"li;1-.l<ay i: tu oag.-ibti Naujienų dien-
no žmones ir gvvnliu-. Tatipi(,žni Jie labaišntkūs,gra- ,nt vieno ' : *mo jo bičiuliai Koncė. Ras- .10 galėjo ,-įgyti vertingu ,,-ti ši. mrf minint jo fiO m.
matai. Maiki. aš ir žvalgaus, j-/jai gieda ir visokius kirmi- Į tems, Ošlapas ir daug kitų. knygų. i- įkūrimo sukakti. Nutarta
ar tik neužlekia ir ant mūsų nus ,-yja per šventes ir per J kiekvieną siimtinj pata-'PohūvĮ tvarkė M. Gelžinis. . . . n bilieiinbure leidinyje už

pasninkus. Tai labai nau- n’ama i‘,ėti '«”nčiamų daly-,kuris tarė ir paskutini žodi., Prisiminė R. Kalantą tbi’-Hmižnirkti pušįpus-
dingi paukščiai ir visi sodi- kU sąrašą, kad. Įpakavimui į I visų sveikinimus atsilie-* „ , , z. . 1-n‘o. Tam tikslui kuopa pa
rinkai Lietuvoje juos mylė- stigedus, paštui būtų leng-Į pe ir to pobūvio didysis kai-. The Hartford Courant ko- . v, - (> ,iklJsia sumfl
davo. Kai kurie vaikai jiems,™“ siuntini >upakuoti.jtinmkas kun P. Dagys. Jis y." i^pausd.no p,am- , Jakubonis
inkilus iškeldavo, ale špo-' . Pravnrt:* mlicsą įdėti ir j!siisiiaudmes dėkoio visiems.simą api.; Maskvoje I.audo- M KaU!)as _
kas maloniau lizdą pasida- s: * I . w . to_ . j; ________ .i... . ^3, Fi

paukščių armija.
— Na, ir kaip tau, tėve.

atrodo?
— Kol kas, Maiki, atrodo 

dar spakainastis: tik vienas 
kitas pačirpia.. palaksi, uo
degą pakraipo, ale jokios 
daugybės dar nesimato.

irdavo pats medžio skylėje. 
Tai kur susirengė lėkti to-'

— Tu. tėve. nugirdai t’kjkia špokų daugybė. Papras- MassachusetD, dalinai i 
gandus ir dar juos padidini.pai jie nedideliais bųriukais Connecticut ir N< \v Yorko 
O iš tikrųjų jokio ypatingo j laksto, o kaip jie galėjo su- valstijas. Taigi netrukus tie
paukščiu antplūdžio nėra. sitarti takia galybe Į vieną

!'b m. J. Jakubonis i kuris 1927 m. buvo Išrinktas

kada bendradarbiauti. . kad tų melu ^cgiizes incni--. , p..s nb..n(i(ltiis. 
1 Kaune su įdegino studer-’ 

n”n,’?,sitas Romas Kabinta, kad dė' J. Talalas

American Association for the 
Advencment of Science prezi
dentu. Moksliškų raštų rašyto
jas Albertas Wiggam po pasi
kalbėjimo su prof. Pupinu pa
duoda ištrauką jo žodžių:

“Visokis mokslas, kokiu buvo 
tyrinėjamos erdvės, pastebėjo 
jose santaikos principą, ir šitą 
santaiką, arba vadovaujantį 
principą aš \udinu Dieviška In
teligencija. Nebegalima apsi
lenkti su faktu kad visų dalykų 
užpakaly yra aiškus vadovau
jantis principas, vedantis nuo 
sumišimo į santvarką.

“Mes turime išsirinkti vieną 
is dviejų dalykų: galime tikėti, 
k»d kosmos (pasaulis), gražūs 
įstatymai ir tvarka, yra tik at
sitiktinis dalykas; arba tai yra 
aiški Inteligencijos išdava. As
meniškai aš pasirinkau tikėti į 
santvarkingą principą, Dieviš
kąją Inteligenciją. Kodėl? Dėl 
to, kad tai labai aišku ir sutinka 
su protu. Nes tai suderinama su 
visais mano patyrimais.

“Aš negaliu įsivaizduoti nei 
išmanyti teorijos, kad protingos 
esybės, tokios kaip mes, arba 
protingi veiksmai ir žvaigždžių 
judėjimai esą neprotingo atsiti- 
k:mo išdava. O kam man tikėti 
tokiai teorijai, kai aš kasdieną 
matau įrodymų apie vadovau
jančią Inteligenciją ?“

Kas domitės Tiesa, mes pri* 
siųsim veltui spaudos. Kreipki
te* šiuo adresu*

Litbuanian Bible Stodeata, 
212 E. 3rd Street. 

Spring Valley, 10. «13<2.

vrmėnai iš minėto pušyno! Buvo ir dideb’s 
jokiopušyną sulėkti? Kiek ten jų| j skirstys, ii neln bu? 

yra. kad žmonės negali an-j’v antplūdžio, 
siginti nuo tokio nedidelio
paukščio?

— Tėve. specialistai ap
skaičiuoja. kad Į šitą 60-ties 
akru pušyną sulėkė daugiau 

kurie nutūpė pušvne. O tasjnei 10 milionų paukščių. De- 
pušvnas užima anie 60 ak-šimt milionų tokiame plote 
rų plotą ir vra labai tankus.! *ai Vfa laibai daug... Tie 
tai sudaro paukščiams gerą uaul^sčiai nėra visi vienodi, 
užuovėją. Pavasariui arte-i ienj angliškai yra vadi
nant. tie paukščiai skrenda;nami riarlingai. Tai tie, ku- 
iš pietų i š’aurę vasaroti ir.i’iuns tėvas vadini špokais ir 
šaltam orui esant, pailsėti■kunu Lietuvoje daug būda-.tėve. Amerikoje vra Įstaiga, 
nutūpė tame pušyne. Tas su- vo- Kiti angliškai vadinami I k iri vadinasi VVildlife Pre- 
darė nepatogumo žmonėms. *pTack^s- red black-|s< pvation Institution. Toji
kurie gvvena netoli to pipv-, ^ii’ds ir brownheaded cow- 
no. Paukščiai, matomai, la-; brircis. Jie .vi a visokiu lai
bai alkani tai sulesė tu žmo- varnėnai arba, kaip tė- 
niu vištų lesalą, galvijams va? van,ni- špokai, 
skirta grūdu maista ir išra-l — Maiki, red winged 
dino šunis. Tuojau’privažia- da’ raudonsparniai špokai, 
vo daug žmonių tokios kurie turi sparnuose po rau- 
paukščiu masės nasižiūrėti. dona plunksną ir atrodo, 
ir laikraštininkai bei teleki- kaip kazokai arba meksiko- 
zijos reporteriai plačiai vi«a nu oficieriai su raudona 
Įvyki aprašė ir. žinoma, iš- drūžle kelnėse. Bet kur, Mai- 
pūtė. •kk tie paukščiai lekia?

— Tai kodėl gazietos ra
šo. kad paukščiai jau užplū
do Marylandą?

— Tėve. laikraščiai rašė. 
kad vienoje vietoje, vadina
moje Graceham. Marvlande, 
užlėkė labai daug pauk'čių.

»Į sveikinimu raštu, bet iu visu|to Kaune kilo 2 dienu riau 
či”. nebuvo salima dėl triko; ;fs ųa,j Hiųcjja jr karino

" stokos perskaitvti. Sukaktu- h,pnč r, ūmėsi 
virinka« gavo ir dovanu. Ib’ais. šaul 

Minėjimas buvo gaivai-j ijetuvai! 
kirminus. Vadinami, reikia rintas solisto Razgaicio dai- 
p. sakyti mūsų viibernato-' n°mis. o Klastakienė nor- 
riams. kad jie kreiptųsi Įskaitė savo eilėrašti. Svečiri 
H arylando gubernatorių irfb’T’o pavaisinti šampanu ir

— Nu, jeigu jie lekia i 
Naująją Angli ją, lai jie yra 
mūsų špokai, kurie čia rinks

saukiančia*
•u ui j’ra> 

Lai* vės

Luckienė

GARSINA LIETUVIUS

rtikalautų duoti mūsų špo-1 užkandžiu, 
kams protekšeno. O tą pušy-! Pobūvio dalyviai dar il-

paukš-tr reikėtų paskelbti 
č.ų karalyste.

— Gal taip ir turėtų būti

Arėjas Vitkauskas savo 
Worl(l-Wi’Y News (SG9 Va

gai nesiskirs^, dalindamie- riek St., Jeisey City, N. J.
si prisiminimais ir pasišne-107302) žinių kolono/* ’ Th< 
kučiuodami. | American Scene“ visuome

Čia ir prie manės nriėio, įterpia ką no*s apie Lietuvą
žilas senelis. Jis sveikina* 
ir sako, kad aš tikriusiai j’

o ganizacija rūpinasi apsau-|matąs rirmą 'karta, bet gal 
gojimu gv’vuliu ir paukščių, dar prisimenu jo tėvą, pa-
kurie gali išnvkti dėl pasi
keitusių aplinkybių indust
riniuose kraštuose ir dėl iš
vystytos technikos, kur žmo
nės modernišikomis techni
kos priemonėmis gali jšnai- 
k’nti ir laibai naudingus gy- 
v.’us.

— Šiur. Maiki, špokai yra 
naudingi. Dabar aš dar pa

varde Kopą, ikuris kadaise 
nas mane tarnavęs Tauragė
je apskrities savivaldybėje, 
o sveikinusio sesuo tvarkiu
si Tauragės apskrities švie
timo skyrių. Tai buvę 1920- 
1924 metais. Visi jie jau mi
rę. bet manęs nebuvę pamir

Taip laikraščio Sunday Ar- 
gosy vr-ario t d. laidoje pa 
rašė straipsneli ’Tirmos die 
nos nepriklausomoje Lietu 
voje“. Ten aprašo vieną pri
ėmimą laikinoje Lietuvos 
sostinėje Kaune, Metropolio 
viešbutyje. Jauni diplomatai 
paskubomis stengėsi atšvie
žinti savo anglų kalbą. Vi
sos pastangos buvo dėdamosi 
surąsti Amerikos himno-

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

netams $7.00.

TESTAMENTAI
Įsigykite teisininko P. šulo

parengtą leidinį “Kaip su
daromi testamentai**, l ai la-
oai naudinga informacijų 
oiygelė norintiems sudary- 
i testamentą. Ten yra ir tea- 
amenlų pavyzdžių. Jos kai- 
13 — į)3.P0. (Skelbimas)

-o kain. Maiki. dė! vaitu - Tėve. sako. kad jie' «'• > > Pat

še. Todėl ir Kopo sūnus ra- raidas. Pagaliau surado 
dęs reikalinga mane susiras-! ”American Song“ ir nutarė, 
ti ir visa Ui priminti. Buvo! ka<l tai kaip tik būsią tai.

skrenda'» CtJ5ta«7r“d^ lėk« I Sau Bostoną.' ‘ |tikrai jaudinantis susitiki- k^kojo. Tačiau, ka i pra-
ko? Mar> landas netoli U a- SKrenua is varoiinos ir ue- *.-„1^.1.:. n • mas ir e«<u Kodo sūnui no- dėjo groti, no vienas amen- 
ahingtono, tai. sako. valdžia °iyi.ios valstijų Į Kanadą ir -• ’ 1 paprastai dėkingas. O jo tė- kietis neafsistojo ir toliau

' vas buvo tikrai darbštus Ur- ramiai šnekučiavosi. Pasiro-aroplanus/kad ka- Naująją AngHją,bangiausia, ttmatymo 
riautų su paukščiais. J* Vermontą, New Hampshi-. “ Gut ba’> Maiki!

r l

• • t
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NAUJA

Vilniaus radijo ir operos solistų 
EDMUNDO KUODŽIO ir JONO GIR1JOTO 

PLOKŠTELĖ!

14 naujausių ir gražiausių dainų rinkinys. 
Ižleido Vancouverio leidykla "Šatrija“. Kaina 
Rašykite: "Šatrija“, 133 7th Avė., E. Vancouver, ££.

Canada.
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Nr. 13. 1974 m. kovo Jb u, KELEIVIS, .50. BOSTON Puslapis perktal

PARDUODAMAS NAMASlime atlikti. Nėra abejonės, Vizgirdos humoristinio pa- Dorchesterio moterų klubo 
kad lietuvių choias, jeigu klausimo: kur tu sužino-; susirinkimo
toks būtų. šiame koncerte jai mano sūnaus, marčios ir.

.vaidinių u aibiausių rolę. uošvių santykius?“ . | Dorchesterio Lietuvių mo- sandėlį ir garažą. Kampini';
Betgi Bostono lietuviai jau Priedo A. Baronas paskai- • terų klubo susirinkimas i- sklypas 110x70. aptvertas t\ur.i. 

Religinė muzika neprara- karnas su amerikiečių meni- palaidojo keturis savo cho- tė ir pluoštą meniškai spyg-ivykg balandžio 2 d. 7:3o apaugęs oleandrais, via gyventi 
‘ * ** lėt a vilties, liuotų humoristinių eilėraš-: vai. vakare

BOSTONO ŽINIOS

RELIGINĖS MUZIKOS KONCERTAS

Savininkas parduoda •”> kam* 
bariu naują gružų medinį namą.

Atvyks "Aukuras“

Gegužės 12 d. į Bostoną 
ab.yks Hamiltono teatras 
"Aukuras“, kuris čia suvai
dins Y. Alanto komediją

do meno pasaulyje savo vie-į ninku pagalba. rus. ir beveik nėi
tos nei karams nusiaubusį Mišiose apstu gregorioniš- kad ši apatiška laikysena 
žmoniją, nei įsigalėjus nau- i ko stiliaus elementų, be to. dainos atžvilgiu ims ir pasi
joms politinėms santvar- kruopščiai išlaikytas rimtas keis. Taigi didesniam ren- 
koms. nei įsišaknijus ir ne-* bažnytinės muzikos charak-1 giniui tenka durstyti ir sa- 
religinės spalvos ideologi-• teris, tačiau netrūksta ir vas. ir kitataučių menines 
joms. Religinės muzikos!koncertinio blizgesio. Solis- pajėgas.
koncertai rengiami šiandien tų kvarteto, variniu in?‘ru- Noris tikėti, kad ben*

didžiųjų sius muziKos Kure- j 
jų net ir antireliginei propa
gandai neįmanoma sunie
kinti.

Pastaraisiais laikais So 
Bostone beve’ik kasmet su 
rengiamas aukšto menini? 
lygio religinės muzikos kon 
certas. Tai didelis nuopel
nas kultūringo ir veikiau 
šv. Petro lietuvių paravį j'*- 
klebono kun. Antano Balt- 
rušūno ir kompozitoriaus Je
ronimo Kačinsko, kurių pa 
stangomis ir sutarimu ta- 
meno renginys čionykščiam 
lietuviams patiekiamas.

Toks koncertas r<>n<"» 
mas ir šiemet. Jis įvyks ba
landžio 7 d. 2:30 vai. popie* 
Šv. Petro bažnyčioje So 
Bostone.

Koncerto programa atliko 
įvairios muzikos profesiona 
lų grupės ir paskiri solistai 
o ją sudarys įvairių epochų 
ir stilių religinė muzika, ku 
rios centre — komp. Jeroni 
mo Kačinsko parašyto- m i 
šios Karaliaus Mindau<n 
700 metų krikštui paminėti. 
Tai veikalas keturiems solis
tams, chorui, varinių instru-

kita. ir taip ligi veikalo pa- šūnas, ir komp. J. Kačins 
baigos. j kas. ir visi programos daly

Mišias atliks Berklee Mn-jviai.
J.

čių. kurių jis yra išleidęs ke- .tuvių Pil. d-jos patalpose, 
lis rinkinius. Į p0 susirinkimo — arba-

Raršytojas atsakinėjo ir įĮtėlė.
gausius klubo lankytojų pa
klausimus, liečiančius išei
vijos kūrinių kelionę okup.
Lietuvon ir kitas problemas.

Malonu, ‘kad inž. Vytauto 
Žiaugros vadovaujama klu
bo valdyba ryžosi pakviesti 
šį tolokai gyvenantį svečią.;

Teko patirti, kad kitame į 
klubo susirinkime dalyvaus 
dramaturgas Kostas Ost
rauskas.

e So. Bostono Lie-Įgalima ir be automobilio, nes

Visos narės 
dalyvauti.

Kviečiamos

Valdyba

viskas arti.
Rašyti:
Joe Gruzdelaitis. .*501 \Y. lti Į 

verside. Phoeni\. Arizona, X.*»0 11 
arba skambinti tel. (602)—*2f»S- 

I0703. i

Pajuokos bijo net tas, ku
ris jau nieko nebijo pasauly.

Gogolis

:;iįus uždangos*

akos kolegijos studentu miš- j 
ir choras. Bostone pasižv- 

mėies kvartetas "A^or Sin-| 
gers“ — Dolores Corlev.j 
sopranas. Marian Valaitie-: 
nė. alta®, David Waite, teno-Į

Padėka

Bostono skautų
BOSTONE VIEŠĖJO

ALOYZAS BARONAS

Praeitą šeštadienį Bosto 
»as. Dale MeCurdv. bosas.— į no LB Kultūros klubo prog- 
"Berklee Brass Ensamble“ | ramoje dalyvavo svečias iš 
:r d r. Vytenis Vasvliūnas Chicagos rašytojas Aloyzas 
gros vargonų partiją, kuri y-• Parona*. Tai buvo puiki 

proga platesnei Bostono lie-•a savarankiška ne akom- 
oonimentinio pobūdžio. Mi
nias diriguos jaunas, bet la
bai talentingas Berklee ko-

tuvių visuomenei betarpis 
kai susitikti su šiuo įžymiuo 
ju kūrėju ir išgirsti jo gyvą

’p'dios choro dirigentas Mi-Įžodį bei įsigyti ir patį nau- 
•hael Hassell. varinių an-'jausią jo novelių linkinį 
•amblį vadovaus komp. Je--"šilko tinklai“.
orimas Kačinskas. šis lakios minties ir lanks.

Koncerte bus ir kitokių į- įčios kalbos rašytojas, jau 
vairumų. Dr. Vytenis Vasv- pirmaisiais sakiniais užmez- 

atliks keletą kūrinių' gęs labai draugišką ryšį |b*ūnas

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

Tel.: 268-3835 (biznio) 

288-7176 (namų)

rengta
1974 metų Kaziuko mugė 
labai gerai pavyko. Dėl to 
tariame nuoširdų ačiū Bos
tono lietuvių visuomenei, šią 
mugę gausiai aplankiusiai, 
ir visiems, savo darbu, gėry
bėmis, aukomis ir pirkiniais į 
prie mugės pasisekimo prisi- i 
dėjusiems. ( ši radijo programa trane* i

Dar kartą ačiū! įliuojama penktadieniais ii'
« . i. . . c, 4 i stoties WBUR 90.9 FM!Bo.tono Lietuvių Skautų l !»„«. nuo 8:00 iki 8:30 v.L; 

ir Skaučių Tėvų Komitetas vakaro. '

’GARSO BANGŲ* 

PROGRAMA

15-kos dienų

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių iuu-ijl į 
iTograma Naujoj 
A stoties WLYN, 1360 Ki : 

I tociklų ir iš stoties h to,! 
’ 101.7 mc.« veikia sekinamo 
I uais nuo 1 iki .1vai. ui» 

.ią. Perduodama: Vėliausių 
tuaauiinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, uai 
tos ir Magautėa pasaka.

Biznio reikalais kreipus
Jaltic Floriste gėlių ir dova 
nų krautuvę, 502 L. Broun 
way. So. Bostone. Teiefo 
naa AN b- 0439. Ten gauna 

■mm ir Keleivio

Dažau ir Taisau
fismus ii Įsuko ir viduje.
Lipdau popieriui, ir taisau 
lasą. pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausių 
medžiagų.

JONAS dTARINSKAS 
220 Savus llill Ava 
Dorcheater, Maaa
TeL CO 5-5SM

BALTIC REALTY & 

INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas

597 East Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-6030
Draudžia namus ir automobi. 

liūs nuo visokiu nelaimią.
Naujas auto draudimu įstaty

mas y ra komplikuotas. Ilraus- 
danti mūsą agentūroje, gausite 
v isas informacijas bei patarimą, 
kaip geriausiai apdrausti, 

į Jokių problemą neturime ir 
su malonumu draudžiame stu
dentą ar studenčių automobi- 

. liti-.II
Taip pal atliekame namą pir- 

I kinio ir pardavimo patarnavi- 
I mus.
• Todėl. jeigu norėtumėte par- 
; duoti ar pirkti nekilnojamąjį 
turtą, prašome paskanmbiuti

telefonu 268-6030

ff. •i» 
t i

i»
!!

i
:!

DRAtTUMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adrese:

BKONIS KONTR1M 
i,98 llroadsray

So. Boston, Mass. 02127 
Tei. AN 8-1761

EKSKURSUOS I LIETUVĄvargonam*, solistas Bene-1su klausytojais, įdomiai nu-ji 
diktas Povilavičius pagiedos, pasakojo savo kelią nuo; 
atgailos giesme iš Wa<merio' inžinerinių mokslų į huma-^ 
""Tannhauser“ ir Monhf-! nitarinius ir literatūrą, į nu-p 
kos “O. Visagali“, Berklee1 galėtas mūsų sąlygomis ne.'1 
4vgų orkestras atlik* Mo1-' palankias kūrybiniam žo- 
lufo "Voealise“ ir tri- XVI džiui sklisti aplinkybes ligi 
amžiaus kūrinius. Berklee šuolio į kitatautiška knygos

i* BOSTONO ir NEW YORKO

Vyksta: gegužės 15 
birželio 5 
liepos 3

rugpiūčio 7 
rugsėjo 4 

spalio 2

ir
variniai atliks J. S. Bacho 

ir G. 
per so

mentų ansambliui ir vargo
nams. Jos kadaise buvo už-i ”Contrapunctus V“ 
sakytos prel. P. Juro inicia-Į ’ ”Canzona 
tyva. I nare“.

Šis veikalas dėl savo su-; Kai kas o-ali kiek nusteb- 
dėtingos formos silpnai vo-Pj- kad š« karta pasikviesta 
kaliai pasiruošusių lietuvių‘t b. k daug amerikiečiu atlik- 
chorų negalėjo buri tinka-1 ti programos. Bet turime

rinką — į jo veikalų verti
mus anglų ir latvių kalbo
mis. Čia turėjome progos 
■bent pačiupinėti ir tikrai 
puošniai išleistą jo novelių 
latviškąjį vertimą.

Aloyzas Baronas paskaitė 
ir pirmąją savo naujojo rin-

gruodžio 20 

Kaina nuo S 7 : 

Vykstantiems

L —

mai atliktas, todėl, išskyrus m i-inažinti, kad vien patys I kinio novelę "Geras sūnus“.
vieną atveji, niekas jo ir ne- be kdu pagalbos bent Bosto-1susilaukusią publikos tikrai 
judino. Dabar jis bus atlie- ne nieko grandiozinio nega- linksmo atliepio ir dail. V. '

UŽ VIENĄ DOLERI IR 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS 

CENTUS PER MENESJ 

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI 

NAUJAS TEXACO ALYVOS 

DEGIKLIS (BURNER) KURIS 

NEPAPRASTAI SUMAŽINS " 

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS! 

NEJUČIOM. * "

Ii anksto jokio (mokėjimo 
lisimokėti per 60 mėnesių 
Jokių procentų

YHITE FUEL

CORPORATION
900 East First Street, So. Boston, Mass.

TeL: 268-4500

iš Chicagos — $112.00
Detroito — $71.00
(levelando — $7*.00 daugiau |

VbMM grupės lankysis I<eningrade. Vilniuje. Rygoje Helsinky,( 
išskyras birželio ir liepos grupes, kurkė, lankys Taliną. Vilnią ( 
ir Helsinkį.

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAItMI’S RIBOTAS —

N ESI VĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į!

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Boston, Mass. 02127

393 West Broadway, P.O.Hox 116 

Telefonas: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienei

iAVAH RAATIS

Nepriklausoma

LIETUVA
Informuoja sHatiyloįuM :»pl< tNisaulinhis ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nvotrauku ir ntvirai pasisakė 
apie visur, mūsą visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rarite įdomią skaitvtojų laišku skyrių, kurinme laukia
me abipusių p;e.is:ikymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema
r NEPRIKLAUSOM A LIF.rCV.V yra dinamiška, mūsų iš- 
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu lienir.idarbių bei idėjų, vk 
suomei atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-ue 88.06 

Adresas:
7722 George Street. IjiSalIe-MontreaL 690. ((uebee. CANADA

SLA Sb'SIVIEMJniAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

Visiting: Denmark, Finland, Sweden, Norway 

Independent VISA FREE CRUISES to Leningrad,]

For Information contact:

20 Providence Street, Boston, Mass. 02116 

Tek: (617) 482-4952

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenai ir išmokt 
jo daugiau kaip SEiTiNlS MII JONUS dolerių 
nariama.

8LA—didžiausia lietuvių fiaternalinš organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpų, kuri yra 
pigi, nea.SUSIVIENIJIMAS s-leško petno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mHone dolerių 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir savgt Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauri įvairių klasių reibaKngiauutas 
apdraudea nuo 8100.00 iki 81C.900.0C.

BLA—jaunimui duoda gerų Taupomųjų Apdraudų — Ea. 
domment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiat

BLA—-duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraudų: ui 81.000.00 apdraudoa tik 88.00 
člo metama.

SLA—AKCIDENTALf APDRAITDA naudinga
amžiaus asmerJma rokomenduojama Retuvlikų 
klubų ir draugijų nartams. Už 81.000.00 akddenta- 
Ma apdraudoe mokestis 82.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitie 
* kuopų veikėjus. Ir rie plačiau paailkina apie 
Suelvienljfann darbas.

Gausite epausdin*as Informacijas, Jeigu 
parašysite:

Ltthuanian AIHanre ef America
887 Weet 30th Street, Nor York. N-T. 18881
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netepta KELEIVIS, SO. BOSTOR Nr. 13, 1974 m. kovo 26 d.

Vietines žinios
P. Vaikio darbų paroda . LDD 21 kp. susirinkimas

Bostono Skaučių Židinys, šį sekmadienį, kovo 31 d.,

LIETUVIŲ MOTERŲ 

DĖMESIUI

Kovo 30 d. 7 vai. vakare 
Stattler - Ililton viešbutyje 
Bostone vėl rengiamas tra
dicinis Tarptautinio Institu
to balius. Visos tautinės gru
pės yra prašomos dalyvauti

žas, Lietuvos takeliai. Jau ” K»piezentuoti say° .šalį 
saulutė leidos. Gintarėlis ir Liutiniai> šokiau-, i ubais ai 

valgiais.
Lietu-, iu Moterų Federa-

Amerikiečiai J. Kačinsko j 

kūrinius dainuoja lietuviškai

Kovo 11 d. Arlingtono 
bibliotekoje Arlingtono ir 
Belmonto jungtinis choras 
dainavo lietuviškai šiuos 
komp. Jeronimo Kačinsko 
kūrinius: Esi, dangau. Ber-

A. Adomoniene Helsinky

i
Išvyko į Ispaniją

Bronė ir dr. Jonas Kuo-

, zas Ambrozaičiai praeitą 

savaitę išvyko į Ispaniją. 

Giįš kitą savaitę.

Trans - Atlantic kelionių)
~ -tnnn ištaigos savininkė Aldona džiai, Emilija ir Stasys 

i kyti balandžio 6 ir 7 dieno-j A *“*• in7Fu-’t . « no( Ą<jomonjeng Albina Ru- Kazlauskai ir Elena ir Juo-
j mis į jų rengiamą dailininko! Lietuvių Piliečių d-jos pa-I džiūniene išskrido į Suomiją
Petro Vaškio darbų parodą, j talpose bus Lietuvių Darbi- dalyvauti kelionių įstaigų;

(kuri įvyks So. Bostono Lie-! . atstovų konferencijoje Hel-x
tuvių Piliečių d-jos III aukš-; nin^ ('JOS -1 kuopos narių sinkye Grįš p0 savaitės. i 
to salėje. Atidarymas šešta-’ susirinkimas. Visi nariai yra
dienį, balandžio 6 d. 7:3<>' kviečiami daly vauti. •
vai. vak. Sekmadienį lanky- j 
mas nuo 11 vai. iki 2:30 vai. 
po pietų. Į

Dailininkas Petras Vaškys 
meno studijas pradėjo Kau 
no meno mokykloje. Po ka 
ro tęsė skulptūros studijas 
Italijoje — Florencijoje ir 
Romoje. Atvykęs j JAV,: 
nuo 1956 metų jis profeso-' 
liauja Philadelphijoje Col- 
lege of Alis. Jau ketveri me-•

: maloniai kviečia Jus atsilan-, 1 vai. popiet

C. Janeliūniene

Vyras demokratas 
į je sudaro palankias sąlygas 
moters diktatūrai.

oooooooooooooooooaoaoom

Žvangučiai. Dirigavo pats J
Kačinskas. | .. t ,, ,vijos Bostono klubas nnne- 

Šį sekmadienį, kovo 31 d., tain<. i!aj;nj(. tu,ės savo sta-
8:30 vai. vakare tas konccr- j.,. Ta(j pra (>mos visos lie-{~?--......... ............... .
tas bus pakartotas kongre- tuvčs moterys, o svarbiausia: fui vadovauja keramikos de-' 
gacijos bažnyčios ^salėje — klubo narės prisidėti prie j partamentui. •

šio renginio pasisekimo, —■ P- Vaškys yra plačiai iš- 
! iškepti, kas geriausia seka- į garsėjęs Amerikoje Vaško, 
si. jr Įteikti šeštadieni, kovo: muziejui 100 sukurtų nor-į 

' 30 d., iki 1 vai. popiet Elenai i malaus dydžio istorinių as> 
So. Bostono Lietuvių Pil.s Valiukonienei, 90 P Street.! menų vaško figūrų, 

d-jos fin. sekretorius Ado-'So. Bostone.
mas Druzdis kovo 21 d. su-'
sirinkime pranešė, kad va-; . . .
sario mėnesį pelno buvo! Vienintelis bostonietis j — .

$3.938. Tos dienos susirin-1 J "Kaukių baliau.-“ opo-; Kovoje su priešlaikiniu 
kime naujų narių priimta 4, ros sp;.\takli kovo 23 d. senėjimu didelės reikšmės 
ir pagerbtas miręs narys E. Chieagoje iš Bostono buvo į turi šakota veikla, linksmu 
Bajercius. nuvykęs ir Jonas Adomonis, i džiaugsminga nuotaika.

Arlingtone, Park Avė. 

$4000 pelno

Valdyba
Iki pasimatymo parodoje.

Skaučių Židinys

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

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

— SKANI LIETU VISKĄ PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MAITINUS PATARNAVIMAS
— TKIJV GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir seknašienlals 

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

LIETUVIŠKI PIETOS
♦

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nemtebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

6i

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

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

TAI ATSAKYMAS į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau ąpi 40 metę 
patirtis

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- 

MOSTATO, JEIGU (RENGSITE

□c

1 jsr
1 r

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY 

Boston: 136-1201 S. Shore: 773-4919 
LENGVOS IšSIMOKĖJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St

WORCESTER. MASS.

ToL SW 8*2888

yra yieninteJė oficiali įst»«- 
ga Worcaai«rj, miri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- Į

torio j Lietuvą ir kitas Rusi • 
jos valdomas sritis- Čia kai-!

Senas parvirsta ir negir
tas.

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Elood Sųuare 
Hardivare Co.

Sa*:siala» K. J. ALRtbMA 
S2S KAST VHOAhWA* 
SOI JT“ MA88.

I EI.E!-ONA S AK S-414S 
M<*or« Dažai 

Eopieruii Sienon**
Stibi* % Ean^anta

Vieobte reūnnaya naa»am 
ft*i».rn«nv» piu>nb«rwan 
vi»#.rU r«>»**«■« na'ttal

lietuviškai, paurnao- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai Žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas: AN 8-2806
br. Jas. J. Donovan 
Dr. J. Pašakurmo

|P* DINI
OPTOMETRIK1

S
OM Kr RISTAS

V Alanuos:
nuo 9 va* ryto iki 5 vsl. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BR()ADWAY 

South Boston, Mane

atlas parcels co.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01804 
Tet 798-3347

Tiesiai ii Worcsaterta alna- 
iiam įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinis gamybos msdiiagą, ap
avo, maisto ir pramotišs gami
nių. Turime vietoje įvairią vis 
tinis gamybos ir importuotą 
prskią ii kitą kraitę visai 
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite ui- 
■akyti ją gamybas prekes, čia 
sumokiaite pinigus, s giminia 
ton vietoje galis pasirinkti ui-

Narui medžio be telm, o E. KAROEUCNBB DAINŲ 
žmogau — be ydų.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčiu betuipiikuš

IŠ BOSTONO | LIETUVĄ 
ir

PLOKŠTELĖ

Pettr Maksvytis
Ctn<Mrt*d4«
<9 Church Street

K Miltaa, Matu.
AUleku-------- --------—_______ .
to ir projektarime darbo* tt laa-| 
ke ir viduje, i
JX.’SS5&*!
Sandą vatam.

Telefonas: 898-M78

oeeeeeeeeeeeeeie*
TEL. AN 8-212*

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOMITRISTft 
Valandos:

nuo 10 ryto liti 8 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
8OUTH BOSTON, MASS.

eeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeū

neeeeeeeeeee^eeeeeeeeeeeeeeeeeee

A. J. NAMAKSY
Rsal Estete A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Nevtoa Centre. Mam. 02159

Tel. 332-2648 
•MeeeeeeeeireeM*M«*ee«eee*******

gauti Lietuvos 
ros solistės Elzbietos Kardo* 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokitolą. Kaina 88.00.

Paltu

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,439 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arlhur SL, Brockton, Mam. 02402. ToL 586-7209 

VMeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeieeeeeeieieeuoeoeeieoeiMteieieeieeieieaeeeeuveeev

Knyga yra gerinsiąs žmogaus draugas

Taipogi tarpininkaujame pi 
tom tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čta pas save i svečii 
ar nuolatiniam spsigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. AtsUaaką įsiti

Pristatymus greitos ir 
garuntautus 

Prekės parduodamos nužu-
mintomis kūmomis.
Galiniu užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidarytu darbo diunonds 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai vak.

o
nuoS vaL
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

Šou Boston, Mass. 02127 
TaL 268-0088

mooeeooeoooooooooonooooooooor

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistas, iipildome gydytoją re 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jai reik vaistą — eikit i Uetuvišką vatotiaą.
8av. Emanuei L. Rosengard, B. SL, Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-9929

Nas 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyras šventadienius Ir sekai.

h & T OIL CO., Ine.
841 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

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

Skambink ita

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD PREZIDENTAS 

480 West Broadvray, South Boston, Mase. 02127

Skambinkite 268-2500

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

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

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytai nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vai. dienos.

DABAR
už nemažesnių:-; kaip $1,000 dvieju 
metą įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrąją tos rūšies indėliai duoda 
8J7% pelne)

ui visus kitus indėlius moks

Nuo įdėjimo dienus — Kas mėnuo prisk aitomi nusdimčiaf —' Pilate draudimai 

Bankas veikia 109-tuosius metus.

Šie banko direktorią taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviikaL Turtas (Aassta) yra

virš >274,000,000

tinsite. Vedėjas A. Schyrinski
'nnnaeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeme.

Trans-Atlantic Travd Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUVIŠKĄ TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

Globė Parcel Service, Ine.

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

Trans-AtlantięTradingCo
(PODAROGIFTS INC. flKISRIUS BOSTONE) 

Darbo valahdos: < — — 9-5

Ketvirtadieaiab 9—8
, šeštadieniais uždaryta

393 West Broadvray 
So. Booton, Maso. 02127 
Telefonas: 268-8784 

Visą skyrių vedėja Aldono A<
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