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Prez. Fordas priėmė 
pabaltiečių delegacijų

Jos vardu kalbėjo Altos pirmininkas dr. K Bobelis. 

Prezidentas pažadėjo ir ateity nepripažinti Pabaltijo prie

vartinio įjungimo į Sovietų Sąjungų.

VWVWWWvWWTf-» VWWW
IPraeitų ketvirtadienį, va-

nr:!?.wh ’^r flirė D. Juknevičiūtėprezidentas Geraldas R. 
Fordas priėmė 9 Pabaltijo 
valstybių atstovus. Šių dele
gacijų lydėjo žinomas pa
baltiečių draugas kongres- 
manas Edwardas J. Der- 
winskis.

Šimoliūnienė
Š. m. vasario 25 d. 1 vai. 

ryto Detroite mirė aktorė ir 
režisierė Dalia Juknevičiū
tė- Šimoliūnienė. Tai įžy
maus Lietuvos režisieriaus 
ir aktoriaus Romualdo Juk. 
nevičiaus duktė ir buvusi

Lietuviams delegacijoje 
atstovavo Amerikos Lietu
vių Tarybos nariai: dr. Ka_ „ x .
zys Bobelis, Teodoras Blins- ^vusio poeto Algimanto 
trobas ir dr. Kazys Šidlaus- Madkaus žmona.
kas. Čia taip pat buvo trys , tebuvo sulaukusi
latvių ir trys estų atstovai.i... * . ,* J , tik 40 metų amžiaus ir Ame-1

Visos delegacijos vardu, išgyvenusi 26 metus. Velio- 
kalbėjo Altas pirai. dr. K. In® buvo baigusi Goodmano

„Tokios laisvės kaip jūsų 
Sovietų S-goje neturime”

Maskvos Dvasinės Akademijos rektorius arkivysku

pas Vladimiras pripažino, kad Sovietų S-goje religinė 

veikla yra suvaržyta, o mūsiškis prel. Č. Krivaitis pasi. 

džiaugė, kad galįs darbuotis "įstatymų rėmuose“.

! Dvidešimties Sovietų Są. buvo priimti net gubeinato- 
jungos įvairių Bažnyčių at- Į riaus. 
stovų vizitas JAV-se susi. j Prel. Č. Krivaičio jų tarpe 
laukė ir amerikiečių visuo-' nebuvo. Matyt, jis "kalėdo- 
menės bei spaudos atitinka, jo“ kur nors kitur, 
mo dėmesio. Jų apsilanky-t Įvairių tautų atstovai šių 

I mai New Yorke. Washmg- popų delegacijų piketavo 
tone, Pnncetone, Bostone ir j vasario 27 d., jai lankantis 
kitur yra lydimi Pietiniu- Union klube> ir vasario 2g 
kų. o spauda pabrėžia, kad I d _ lankantis pas gubei;na- 
sie gaišių titulų d. asiskiai į Įorjų Plakatuose buvo šū.

, nėra jokie ekumenines dva-j kiai: „vilkai avies kailyje“, 
-sios nesejai: jie tik sovietų augokitės netikrų prana- 
• vyriausybes atstovai ir baz-|š„ -Apgavikai, nešdinkis 
nytimais rūbais išpuošti ko- Į ir nan

i munistų agentai. j uSi^Tturėjo pla-
I Tarp šių delegatų y i a 13 kat su poHtiniais šūkiais: 
rusų ortodoksų bažnyčios ;„Mes reikalaujame paleisti 
’ vyskupų“ ir 7 kitų Sovieti.; kitus politinius

žinti Pabaltijo kraštų inkor- J! laDai seamingai ties ■ietjimui rengti komiteto pirmininkas raay tojas Stasys Santvaras. Apačioje Drauge ir kitų pe ramoame ir Vilniaus ariu- * taipe buvo ir
Doraciioa i Sovietu Sąjungą. tfei&ėsi lietuvių teatrinėje bendradarbis Povilas Hčltos ir Latag ės Varpo radijo vedėjas Petras Viščinis, dešinėje vyskupija valdytojų prel, lietuvių, kurie taip pat pa.
UŽ jo intervencijų Simo Ku-| P^kių žibu- trys ramovėnai — Kazys Šimėnas, Jonas Vizba ras ir Stasys Griežė - Jurgelevičius. C. Krivaitį, Armėnijos apa-- *n,T**"f* n omne .roKima
dirkos laisvinimo byloje ir radijo narė, teikė daug
už Radio Liberty translia. ' vilčių lietuviškajai yieuome.
g*radij^ mm? kovo^™ d. •. fešionalinio teatro idėjų. į Argentinoj nužudė Mirė N. Bulganinas, Bongresmanai grįžo
kasdien transliuoja progra-j Deja, mūsų liūdesiui, ne- ,
mas lietuvių kalba, o nuo gailestinga vėžio liga pakir. JAV konSUUĮ buvęs premjeras

to ir šį daug žadantį jaunų
is Vietnamo

tališkųjį atstovą ir liuteronų 
evangelikų galvas.

Vasario 27 d. 3 šios dele
gacijos nariai atvyko ir į 
Bostonų. Jie čia lankė kuni
gų seminarijas, bažnyčias ir

liepos mėn. pradės translia . . _ - -
cijas estų ir latvių kalbom), talentų. Kaineji partizanai praei-

’ Velionė kovo 1 d na lai tų penktadieni Cordcboj nu-įDr. K Bobelis prašė pre-^ R^imierototorių Si
zidentų Fordų ir toliau stip. kani-na « CHipao-nip Jonų 62 m- amžiaus, I
riai laikytis nusistatymo ~ * kai iki nurodyto laiko vai-'
Pabaltijo valstybių klausi- Dideliame nulūdime liko džia neįrodė kad 4 dingę' 
mu ir nepripažinti dabarti- vyras Saulius, motina Jad- partizanų draugai yra gyvi., 
nių Sovietų S-gos sienų, ku. vyga Juknevičienė, brolis Įžymių žmonių grobimai’ 
rių pripažinimo komunistai Romualdas, uošviai Stasė ir Aiįentinoj pasidarė beveik, 
siekia ' Europos Saugumo Stasys Šimoliūnai ir Marce- kasdieninis reiškinys. ; 
konferencijoje. lė Mackus bei kiti giminės

Lietuvoje. Tito baudžia jam
Delegacij'a pareiškė prita- Į Visiem velionės giminėm! 

rimų prezidento Vid. Rytų jr draugam reiškiame gi- nepaklusnius 
taikos politikai, jo pastan- Bausiu užuojautų I

. Jugoslavijos teismas nu-Į 
teisė 7 metus kalėti labai- 
plačiai žinomą rašytojų Mi-! 
chailų Michailovų už rėži-1

goms neišduoti komunistam 
Pietų Vietnamo ir numaty-tam gynybos reikalams biu- bUSprogdlUO gUTflO8 
džetui, nes tik galinga Ame- , .» 
rika yra tikra apsauga prieš »aoriKtį 
agresijų.

Vasario .23 d. Maskvoje

Praeitų pirmadienį iš P. 
Vietnamo ir Kambodijos su
grįžo JAV senato ir kongre
so delegacija, kuri ten buvo, 
nuvykusi patyrinėti, ar tik
rai reikia tei'kti Vietnamui i

{iunki dr. Rudaičio 

padėtis

rūpino tinkamos literatūros.
Ta proga The Boston Glo

bė korespondentui pavyko 
su kai kuriais šių atstovų ir 
pasikalbėti. Maskvos kuni. 
gų semiarijos ir Teologijos 
akademijos rektorių arki
vyskupų Vladimirą jis tie
siai paklausė, ar Sovietų Są
jungoje religija yra perse
kiojama ?

Į Tai arkivyskupas jam 
taip aUakė:

"Tai pi iklauso nuo to, kų• iz k • i • , , Dr. Izidorius Rudaitis - — ,----------------- —,
ir Kambodijai karinę pagal- vnniuje buvo apkaltintas! jūs vadinate priespauda ir 
bų. Ji turėjo progos susitik, antiguvietine veikla ir per-; laisve. Jeigu jūs turite gal. 
ti ir su šiaurės v įetnamo ko- naj nutei-tas kalėti. Gauta i voje sąžinės laisvę ir laisvę 
munistais. Į žinių, kad dabar jis serga: melstis, tai mes tokių turim.

Delegatai į leukemija ir jo gyvybė pa. {Jeigu jūs mąstote apie tokių
........ , laisvę, kokia yra jūsų kraš

te. — religinio auklėjimo,

mui žalingų propagandų. , m“'ė Ni-Kalojus Bulganinas, 
Mat, jis užsienio spaudai i m- amžiaus. Už nuopel-

Prezidentas pažadėjo kad vato? trys kaukėmis užsi- (slap-
JAV nuSy^nwrina- dengę veidus vyrai, pasiva. J ’ i !°J°J “V°
žinti Pabaltijo kraštųTnkor.' dinę Waether Underground, nutejstas iaui ‘n° l>dkekas RuslJ°5 les"
poiacijos į Sovietų Sąjungą' radikalų organ.zac.jo= na- vį‘g publikos premjerų, karo
nepasikeis ir pasidžiaugė, nais. pagrobė 3 sargybinius k kai*«mo vėl kietai ko metu ^uvo vyrlausias ka-
kad lietuviai jį remia ir pa- ’r i-''lprc«dino didelį gumos voja režimą ’ riuomenės politruka?, Chruš-
laiko jo užsienio reikalų po- fabrikų Sheltone, Conn. | Paskutiniuo<:u metu *Titas ’ čiovo pakeltas visos So. ietų
litikų.

šis labai draugiškos nuo- jjy jr i o00 darbininkų nete 
taikos pnėmimas vyko pre. ko darbo, 
zidento Ovai Office patai-j

pose- Nepavyko nuversti
Reikia pažymėti, kad šių

delegaciją lydėjęs kongres- Graikijos Valdžios 
manas E. Derwinskis yra į
kongresų įnešęs ir rezoliuci- ] Graikijoje suimti 3 gene. 
jų, kuria reikalaujama, kad rotai. 12 pulkininkų ir 25 
JAV vyriausybė Europos kitų laipsnių karininkai, įta- 
Saugumo konferencijoje jo.
kiu būdu nepripažintų so
vietų įvykdytos Lietuvos,(ra jaunesnio amžiaus kari- 
Lat vijos ir Ėsti jo? okupaci-i ninku, kurie paliko ištikimi 
jos ir įjungimo į sovietų im- į prieš 7 mėnesius nuverstai 
peri jų. | karinei diktatūrai.

Žmonių aukų nėra, bet įsakė uždaryti skirtų filoso-1 Sąjungos ministeriu pirmi 
padaryta milioninių nuosto-Į finiams ir socialiniam veika-; ninku, o paskui vėl to paties 

lams žurnalų "Praksis“. nes Į Chruščiov o nustumtas į už- 
jame buvo valdžia kritikuo-{ pečkį Tarp užmarštyje Bul- 
jančių straipsnių, iš BeH a. ganinas ir baigė savo dienas, 
do universiteto pašalinti Ti- j
tui nepalankūs 8 profesoriai i « , •> •j**
ir imtasi kitų represijų prieš r 0raū8 nUSUetaZlū 
opozicijų

Suimtųjų tarpe daufiuna y-

DĖMESIO!
kongresui

Prez. Fordas šeštadienį 
Kitame Kdemo numery i t^ėsi su kongreso demokra- 

epeuedmeime idomu U m-ibi vadais dėl priemonių ko-
laivo pabėgusio jū-1 voti su energijos krize. Po 

rininlco Jono Stankevičiaus pasitarimo jis pareiškė su- 
raiinį — "Tas saldus žodis tinką daryti nuolaidų ii tuo 
Laisvė“. būdu susitarti su kongresu.

I

nosis, nes pamatė baisių tik- Vojuje. Jam reikalinga viso- 
rovę, o komunistų ats.oyai kel4Opa pagalba 
teisybes ieškotojus net ir j gjuo metu jjs kalinamas 

įžeidė. j g0Hkam;ko stovykloje. Per-
. .    ........... — ——. • mės srityje. Jo adresas:

. . . ! USSR, Moskva, UXHR
Autovų ru«, nutarė «.-! g,,,,., zh E

grąžinti mokesčių mokėto-

^.“S0 y- Berlyne pagrobėnutarimą dar šį pavasari
kiekvienas gautų $100-$200
grąžinamų mokesčių už pra*
ėjusius 1974 metus.

o • •

Londone požeminio trau
kinio katastrofoje žuvo 39 
asmenys.

• • •
Kambodijoje padėtis to

kia bloga, kad jau mažai 
kas betiki ją išgelbėti nuo 
komunistų.

kandidatą i majorus

bažnyčios socialinės veiklos, 
naudojimosi 'vieša informa
cijų tarnyba, religinių orga
nizacijų. profesionalinių ir 
politinių partijų laisvė, — 
tai me- tokios Sovietų Są
jungoje neturime“.

Vladimiras dar pažymėjo, 
kad sovietu įstatymai yra 
tie patys visoms religijoms,

i x • * j- • ir žydų religijai, betPraeitą ketvirtadieni a- rea]y(bėje jie gali veikti ir
RarM &eri.vne an31 c is ai pa- skirtingai. Šis arkivyskupas 
grobe krikščionių demokra- pripažin0> kad religinė pro. 
tų vada n kandidatų } mies- paeanda yra uždrausta ir 
to majoius Peter) Lorenza. reįigjnjs vaikų auklėjimas 
ir uz ji paieikalavo paleisti t-fa jeįstjnas tiktai tėvams, 
suimtus 6 anarchistus.

Valdžia po ilgų derybų 
sutiko iu reikalavima paten
kint, ika’tas buvo paleistas, 

Kovo 1 d. oficialiai prasi- o .grobikui nuUęfido i Libiją.
Rinkimai vyko sekmadie-

• • *

dėjo JAV 200 metų sukak
į ties minėjimai, kurie tęsis
22 mėnesius.

• • •
FBI žiniomis 1974 metais 

JAV-se buvo padėta 2,041 
bomba. Dėl jų žuvo 24 žmo
nės.

• • •
Sovietų vadai skundžiasi, 

kad ir ten labai padidėjo 
kriminaliniai nusikaltimai.

bet to negali daryti kuni
gai.

Kitame mieste spaudos 
atstovų klausinėjamas mi> 
siškis prel. Č. Kr; .aitis buvo 
d^ug bailesnis, negu šis ru-

ni. Kri|sščionys. demokratai į su arkivyskupas. Jis tepa- 
vFi.o 43.9f r, o socialdpmo-: reiškė:
kratai 42.7'7 balsu. Aišku, i "Niekas mums nedraudžia 
krikščionims daug pade io ir > bažnyčioje eiti savo parei- 
ririkimų metu Įvykęs jų kan-; gų. ir mes stengiamės vysty- 
didato pagrobimas. I ti savo veiklų Sovietų Sa-

Tai pirmas kartas, kad j jungos įstatymu rėmuose“, 
čia socialdemokratai negavo Apie jokius čia viešai ži- 
daugumos. Pet gal jie ir to-: nomus Lietuvos katalikų 
liau valdvs Berlvna koalici-! persekiojimus ji? nė iš tolo 
joje su demokratais. 'neužsiminė. ____
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Lietuvis niekad nepamirš 
tų baisių laikų, kai prieš 
trisdešimt penkerius metus 
įsibrovusios į mūsų kraštą

Okup. Lietuvos spaudoje dažnai randame ilgiausių 
pašlovinimų raudonajai armijai, “išvadavusiai“ mūsų 
tautą ne tik nuo vokiečių nacių priespaudos, bet ir nuo 
nepriklausomo gyvenimo. Na, sakykime, tai mūsų jau 
nestebina, nes baudžiauninkas visada turėjo be kepurės 
drebėti prieš savo poną ir bučiuoti bizūną laikančią ran
ką, kai kitos išeities nebėra. Bet jau kur kas keisčiau, kai 
štai viešai imta garbinti ir stribai, vadinasi, tie šnipai, iš
davikai ir žudikai, kurie partizaninio sąjūdžio metu kovo
jo prieš Lietuvos laisvės gynėjus. — lietuviai, savanoriškai 
tarnavę okupanto baudžiamiesiems daliniams ir patys 
šaudę savo brolius.

Antai. Biržų ”Siūlo“ fabriko salėje buvęs net toksai 
stribų sąskrydis, kuriame jie pasakoję savo išdavikiškų 
dalbų atsiminimus, o geriausieji Biržų rajono saviveikli
ninkai juos linksminę, — vaišinę, šokę ir dainavę... Taigi, 
patys lietuviai dėkojo už savo giminių ir artimųjų žudy
mą, trėmimą į Sibirą ir kitas kančias...

Čia norėtųsi tarybininkus paklausti, kuo visa tai es
mėje skiriasi nuo nacių teroro, kurie versdavo žydus muš
ti savo tautiečius ligi paskutinio atdūsio arba įsakydavo 
vedamiems sušaudyti dainuoti ir net groti mirtininkų or
kestrui fuererio garbei ir padėkai už kulką?..

Tai ar ne gėda šiandien ir patiems stribams viešai pri- 
” siminti anų tragiškųjų laikų savo veiksmus ir dar jais di- 
. džiuotis?

Jeigu jau tarybinėje Lietuvoje iš tikrųjų pasišauta 
viešai šlovinti šnipus ir savų tautiečių žudikus, tai šia pro
ga siūlytume surengti ir kiek didesnio masto “strielniko- 
vų“ suvažiavimą, dalyvaujant aukščiausiems tarybinės 
valdžios ir partijos atstovams, su filharmonijos orkestru, 
operos solistais ir jungtiniu liaudies ansambliu. Tada bū
tų galima dar įdomiau pasipasakoti, kaip ten kuriam pa-... . .sisekė pataikyti savo broliui kulka tiesiai į širdį, į akis ar I ei27° glLazia ® . ,.ml* 

įssprogdmti visą galvos kaušą taip, kad smegenys net - 
ant medžių kamienų ištiško... Tokia proga būtų galima 
išdalinti ir medalius už taiklumą. O, kiek toks žudikų su.

Stribų sąskrydžių proga Mieli, brangūs Tautiefiai! Iš Keleivio 70 meti) istorijos
Prieš 70 metų Keleivis prabilo į savo skaitytojus to- ] 

žudė geriausius Lietuvos sū- j^iais žodžiais: “Sveikiname brolius ir seseris, lietuvius ir į 
nus’lietuvaites, kurie diibate dėl labo lietuviškos spaudos,, 
da* tėvvnėT’ižda’vikai'^ž irf-I katt>ė<lami i'' rakdami savo brolius prie gerovės, šviesos 
sa tai dėkojo draugui Stali. tobulumo“. Tie žodžiai, be abejonės, išsako ir tautinės,
nui ir rėkė iškėlę kumščius 
unra!

Ir šiandien pavergtoj tė
vynėj mūsų broliai yra ver 
čiami garbinti okupantus ir 
šaukti ura Kremliaus satra
pams ir jų pakalikams už 
“išvadavimą“.

Laisvojoje Lietuvoje buvo 
pra-ta, išreiškiant pritari

mą. džiaugsmą bei pagarbą, 
vartoti žodį “žalio“. tad šis 
’odis turėtų būti vartojamas 
ir išeivijoje, nes okupante 
kalbos žodis “ura“ primena 
žiaurią mūzų Tėvynės oku
paciją ir baisias broliu bei 
^esiu žudynes. Todėl žodis 
“ura“ padoriam Kein iui v- 
ra labai nemalonus, suke
liantis pasibaisėjimą ir pasi
piktinimą. .

R. Petkevičių*

laisvės lūkesčius
Lietuvių tautos gerovė, Šviesa, tobulumas, laisvė ir 

dabar tebėra mūsų siekiantieji tikslai.
Keleivis, į lietuvių visuomenę keliaudamas 70 metų. 

iš savo kelio neiškrypo, koĮvoj dėl minėtų idealų visuomet 
dalyvavo. Šiuo metu Keleivis yra vienintelis mūsų infor
macijos ir taipusavio susižinojimo laikraštis Naujojoj 
Anglijoj.

Jo likimas, brangūs Lietuviai, yra vaHoj tą brolių ir 
seserų, “kurie dirbate dėl labo Mehmšlma tautės“, kurie 
tikite, kad lietuviškoji spauda yra neatskiriama mūsų gy
venimo dalis. 1

Pastaraisiais metais apčiuopiamai praretėjo Keleivio į 
skaitytojai. Taigi, kas dar Keleivio uosksitnt, užsiprenu- 
raeruofcit, jo kaina metams tuo tarpu tik 7 doleriai. Prenu
meratoriai, kaip žinot, yra kiekvieno laikraščio nugarkau
lis.

Kai kurie buvę ir mirę bendradarbei

Keleivio spausdinimo technika paseno, mašinos nuo
lat genda, jos reikalingos taisymų ir naujų dalių, kurias 
seniem modeliam sunku gauti, o tai leidėjams sudaro 
daug vargo ir nenumatytų išlaidų. Be to, dabartinė Kelei.» 
vio spausdinimo technika reikalauja sunkaus fizinio dar
bo, kuriam įveikti reikia ir žmonių, ir lėšų.

Į Tikime, jog dar esame pajėgūs sudaryti fondą Kelei- 
! vio technikai atnaujinti, darbams palengvinti, spaudai 
pagražinti. Ir to nebus galima padaryti be Jūsų dosnumo

Vietos lietuviai, ypač se- jr aukos, be Jūsų paramos ir prielankumo, Kviečiame iš- 
nieji ateiviai, džiaugiasi Ke- gjrsti mūsų žodį!

Balandžio 27 d. Amerikos Lietuvių Piliečių d-jos na
mų m a. salėje rengiamas Keleivio 70 metų sukakties mi
nėjimas. Tokia laikraščio sukaktis nėra dažnas įvykis lie-

BROCKTON. MASS. 

Džiaugiasi sukaktimi

važiavimas suteiktų naujų temų ir įkvėpimo poetams, ra- J bėjimai Maikio su tėvu pra
šytojams. dailininkams ir skuptoriams! Juk tai ne kokio i linksmindavo 'juos ne tuš- 
tenai kiaulių tvarto mėžėjo darbas, kuris visai jokio įkvė- čiais juokais, bet aktualiais
pimo nežadina.

kėši skaityti, gaudavo pa
grindines žinias iš viso pa- . . _  «_  . ....šaulio ir Uetuvoa ParikaL tuvn! 8Paudoe gyvenime. Bartom <t Jo pUčh, apylinkių 

lietuviai ii anksto kviečiami Keleivio sukakties minėjime ! 
gausiai dalyvauti. Dar daug lietuvių Roję Atlanto pakran- į 
tėj gyvena, tad ir įrodyldm, kad mūsų yra nemažai.

Keleivis stengiasi tarnauti patriotinei lietuvių veik- •

Dr. Antanas Garnius, 
gyv. Chicagoje, III.

Jonas Buivydas, 
gyv. New Yorke, N.Y.

Juozas Stilsonas, 
gyv. New Yorke, N.Y.

i dienos klausimais, pateikia-
Žinoma, tokiam sąskrydžiui geriausia vieta būtų ne marš juokinga forma, išryš- lai, musų organizacijoms ir sambūriams.

; Vingio pankas ar naujie’ji operos rūmai, o tiesiai — Anta- kinant įvairias visuomeni- Brangūs Tautiečiai, kviečiame Jus paremti Keleivi
” kalnio kapinės... Tokia puiki numirėlių aplinka dar la. nes /das, plakant jas saty- prenumeratom, aukom, dalyvavimu jo sukakties minė-.
” brau pakeltų veteranų stribų dvasią » r?s vl;\žavi‘ jime’ kuo begalini. s

r si rlinplp laikrnspiA tnipran i
KELEIVIO 70 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMUI

KĄ DAVĖ KELEIVIUI LB SPAUDOS VAJUS?

agu.
si didele laikraščio toleran
cija. jo rimtu dėmesiu mūsų 
kultūriniams reikalams ir 
griežtu pasisakymu prieš 
Lietnvos okupacija. i

Šiuo metu Keleivyje yraSu vasario mėnesiu bai- Labai mažai tokių knyg- 
gėsi JAV Lietuvių Bendruo- nešiu buvo ir Bendruomenės daugiau žinių iš Brocktono 
menės valdybos paskelbtas veikėjų tarpe. Kai kurios lietuviu gyvenimo neeu ki- 
spaudos vajus. Nežinome, apylinkės nė piršto nepaju- tuose lietuvių laikraščiuose, 
krek ji? buvo sėkmrngas kr- dmo, gavusios centro ap. Pavyzdžiui anie naskutini 
tiems laikraščiams, bet Ke. linkrašti spaudos vajaus rei- Lietuvių Bendruomenės vie- 
leiviui jis mažai ką davė. kalu. Pav.. ničnieko negir- apylinkės susirinkimą

Jį pradžiugino pensinin- dėiome, kad ka nors tuo buvo net rfvi korespondenci- 
ko savanorio kūrėjo J. Mit- reikalu būtu padar iusi net 
kaus penkinė. Ją Keleivis Bostono LB apylinkė, kuri.J
ypač brangina, nes J. Mit- spaudo? parama tikrai nega-, Vasario Šešioliktoji 
kus aukojo net 8 laikraš- Ii skųstis. į
čiams. ! > Lietuvei; n^priklausomy-

Dar gauta viena prenu- VALIO IR S. KUDIRKOS bės atkūrimo šventę pačią 
merata ir T B Brightono Par- ŽMONAI! vasario 16-tąją -paminėjo
ko apylinkės valdvbos $251
auka su šitokiu laišku: j Jeigu jūs Bostone sušuko-

, « . - . I te net rusišką ura, pagerb-
Gerb. p. Redaktoriau. •, darni Simą Kudirką, tai ko-
Vertiname Keleivio nuo-1 dėl nesušukote lietuviško 

saikumą ir reiškiame savo i valio ir jo žmonai? Juk ji 
pasitenkinimą, kad Jūs dau-1 buvo ii’gi okupanto valdžios
giau rūpinatės mūsų visų! pareigūnų persekiojama, iš-’kiems reikalam^. Atrodo, 
jungimu, o ne skaldymu, į mesta su vaikais iš buto Į Į kad programas paruošė L. 
kaip kai kuri spauda inten-. gatvę, verčiama pasirašyti : Bendruomenes centras. Kai 
šyviai šią žalą lietuvių vie-i ir išsižadėti savo vyro. kaip
ningumui daro. Pozityvi, Kremliaus (plačiosios tėvy

nės išdaviko. Tačiau ji griež
tai tam pasipriešino, nors 
dėl to toko jai kentėti ir

RENGTI KOMITETO PREZIDIUMAS: 

Stasys Santvaras, pirmininkas 

Kazy* Šimėnas, vicepirmininkas 
Antanas Andriulionis, iždininkas 
Jurgis Jalinskas, sekretorius 
Jonas Vizbaras, narys spaudos reikalams

Juozas Liudžius, 
gyv. Clevelande, Ohio

Jonas' Vilkaitis, 
gyv. New Yorke, N.Y.

Bostone,
1975 m. vasario 28 d.

Sandaros 24-sios kuopos na
riai iškilmingais pietumis ir 
abidvi radijo stotys, per ku
rias perduotos 25 min. spe
cialios programos apie Lie
tuvą anglų kalba. Tai gra
žus pasitamavimas lietuvis.

tuvos kiro iųvąlidfc orkest- 
rui (ištrauka iš vėliavos nu
leidimo iškilmių Karo mu
ziejaus sodelyje prie pa
minklo nežinomam Lietuvos

I Šviesos iliuzijos, Žento?
Tenisonaitės eilėraščiai, iš-, 
spausdinta Londone, 58 psl., j 
kaina $2. ’

kariui). Vėliau perduoti iš Soviet Aggression Against 
5uostos Amenlois ir Lietu- the Baltic Stote, b, A. Rum-

Prof. Vaclovas Biržiška, 
gyv. So. Bostone. Mass.

Steponas Strazdas, 
gyv. So. Bostone, Mass.

Prof. dr. Vincas Vilkaitis, 
žuvęs Sibire

nieko neniekinanti veiklos 
kritika laikraščiams nėra 
žalinga, bet naudinga ir rei
kalinga.

JAV Lietuviu Bendruo. 
menės Krašto Valdybos pa
skelbto spaudos vajaus pro
ga siunčiame Keleivio para
mai $25.

J. šlaius, pirm.
* V. šilas, ižd."

Vajaus rezultatai nedide-

Kel. red.).
Kartą Kudirkų šeimos pa

gerbimo pobūvyje vienas iš 
kalbėtojų tarp kitko pagyrė 
ir Simo motiną už tokio ge
ro patrioto sūnaus užaugini. 

Ii, nes šiandien rasti naują: mą, bet nė žodžio nepasakė 
prenumeratorių <ar knygos apie Simo žmoną, tartum ji 
skaitytoją yra sunkiau, negu būtų tik paprasta be princi- 
nusifotografuoti su kuriuo pu moterėlė ir neverta jokio 
nors kongresmanu ar kuriuo dėmesio, o iš tikrųjų ji mum

kas mano. kad jos galėjo bū
ti geresnės, bet vis tiek jų 
perdavimas yra reikšmin
gas.

Sandaros iškilminguose
vargti. Bet ji vis tiek nepa.' pietuose pagrindiniu kalbė- 
lūžo, liko ištikima savo vy- toju buvo Algirdas Budrec. 
rui. šeimai ir tėvynei Lietu-(kis. Ji? kalbėjo lietuviškai 
vai. (Jos Bostone nebuvo, ir angliukai. Abi kalbos bu

vo gerai paruoštos ir įdo
mios.

Pietuose dalyvavo apie 
150 asmenų. Pietus atidarė
pirmininkas P. Gaigalas, 
programai vadovavo P. Viš
činis. kuris paryškino, kiek 
šio krašto administracija, 
kongresas, gubernatoriai ir 
atskirų miestų majorai pri. 

taurios lietuvės motinos' . —.. .«. . .

vos himnai. Aukos pietuose 
nebuvo renkamos, bet pra
nešta. kad Sandara iš savo 
kasos paskyrė Lietuvos lais. 
vinimo reikalams $100, o 
dar kitas šimtas paprastai 
sudaromas r? pietų pajamų. 

i J.K.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI 

Žurnalistika, rašo 30 įžy

miųjų žurnalistų, redagavo 
Juozas Prunskis, 291 psl.. į- 
rišta, kaina $6. Išleido Lie
tuvių Žurnalistų Sąjunga.

Lietuvis savo tautoje, vals
tybėje, bendruomenėje, —

mintvs tautiniam ir visuo
meniniam ugdymui bei ug- 
dukas, gausiai iliustruota, 
dymuisi, parašė Stasys Barz. 
stiprus viršelis, kaina $6.

Knygą išleido JAV LB 
{Švietimo Taryba (adresas:kitu aukotu pareigūnu ir pa- yra

našius darbus atlikti. Tokiai ir drąsios kovotoios simbo- nrrik1ama<»ii«m I »
”»efldai“ talkininkų nt- IK Taigi, 5ti ateityje jums ^'(dt?NbOdu P ;A Kareiva. 7030 S. Rock-
trtkrta. bet šių dienų knyg. v« a«rartu iiroga parerbti • ___  weH St QnCag0. HI.). Ji
nėšių reikia su žvake ieško- Simą Kudirką, nepamirški- Pietūs pradėti iškilmingu .
ti. te ir jo žmonai sušukti valio! vėliavų įnešimu, grojant Lie gaunama ir Keleivyje.

peters, LLM, published by 
The World Federation of 
Free Latvians, 28 psl.

Spinduliai ir šešėliai, Arė
jo Vitkausko 1926 m. Kau. 
ne išleistų eilėraščių antroji 
laida. 64 psl., kaina nepa
žymėta. Dabartini? autiriaus 
adresas: Arėjas Vitkauskas. 
309 Varick St., Jersei City. 
N.J. 07302.

MASKVOS ANEKDOTAI

Mąnimi irgi nepasitikėk

Maskvoje yra paplitęs ši
toks anekdotas:

Brežnevas kalbasi su Ko
syginu apie emigracijos su. 
varžymų atleidimą.

— Jei mes Įrišime laisvai 
emigruoti, tai išvažiuos visi 
Sovietų Sąjungos gyvento
jai, ir beliksime tik mudu 
du. — sako Brežnevas.

ua>,a ,a 1

Vežėjas ir keleiviai i Steponas Kolupaila,’ S
r. - - o. ' rašė Jurgis Gimbutas ir J<Pnes o metu Sonetų S,-^ ms y g 4g4 ,

aP’e ta. Kaina $12.jungoje visi kalbėjo 
“troiką“ — Brežnevą Pod- 
gornį ir Kosyginą. Dabar tos 
troikos jau nėra. Sakoma, 
kad ji virto kolektyviniu ve-

Ką tik gavome

Lietuvis savo tautoje, vals
tybėje ir visuomenėje, para
šė Stasys Barzdukas. Kny
ga reikalinga mokiniams, 
mokytojams ir tėvams, yra 
daug iliustracijų, kieti vą
šeliai, 258 psl. Kaina $6.

Pėdos mirties zonoje
— Ną drauge Leonidai Sibiro katorgininkės ir so. 

Rjičiau, manim taip labai vietinių kalėjimų kankinės 
ilgi nepasitikėk, — atsakė Elenos Juciūtės atsiminimai. 
Kosyginas. 544 psl. Kaina $10.

a-
o-

šventaragis, II tomas.ro. 
manas, parašė Vytautas 
Alantas, 613 psl., minkšti

žirnu, kurio vežėjas yra L.' viršeliai, kaina $8.00. 
Brežnevas, o kiti du — tik-, Hestera, romanas parašė 
Ui tylimieji keleiviai. Vacys Kavaliauskas, 221 

į psl., kaina $4.50.

Medinis dievas. 11 apsa
kymų, parašė Vladas Mingė- 
la, 246 psk.kaina $5.00.

Paguodą Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be kitų dalykų, čia telpa 
įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 
tf. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

Rūtelė* aitvaras, —nauja 
poemėlė vaikams, dailiai su
eiliavo J. Narūnė. Gausiai ir 
įdomiai iliustravo dail. Zita 
Sodeikienė. Kaina $1.50.

tomas.ro
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jo mirties, penkines auko. 
jusiųjų tarpe radau ir jo pa** 
vardę. Taigi. Keleivis buvo, 
vienas iš septynių. Redakto
riai ir skaitytojai, iš aukš
čiau duodamų datų salite 
nujausti, kad šiame krašte 
jis bedirbo tik keletą metų. 
Aš liudiju, kad jis gyveno 

ATVYKO IŠ LIETUVOS ! ištekėjo ir ten dirba vaikų mažos pensijos. Jo penki

jhulapis trečias

Rusai okupantai, saliu ii Lietuvos!

! darželyje.
New York Times vasario!

24 d. plačiai parašė apie j 
Eleonorą Atkočiūtę - Juoce. ’
pienę (gal Juozapienė?). Ji’ Tiesa baso, kad Adomo 
vaaario 23 d. atskrido iš Mickevičiaus literatūros d- 
Maskvos pas savo broli Joną ja Lenkijoje serijoj “Moks- 
Atkašą, gyvenanti New Yor. liniai darbai“ išleido Juozo 
ke. Mykolaičio paruoštą mono-

Eleonoros tėvai su vaikaisi grafiją “Putinas“. Joje a>p. 
iš JAV grįžo į Lietuvą 1923 žvelgiamas lietuvių poeto 
m. Jonas 1936 m. sugrižo i gyvenimo ir kūiybos kelias,
JAV, o sesuo pasiliko Lietu-. nagrinėjami jo ryšiai su len- 
voje. Atėję į Lietuvą komu- kų literatūra. Knygoj, iliust- 
nistai ’ją su sūnumi ir dukra ruotoje nuotraukomis, pa- 
ištrėmė į Sibirą. Taip pat ir’teikiami V. Mykolaičio-Pu- i panašaus nebūtų. Tik šešių 
motiną. Į Lietuvą Eleonora' tino eilėraščiai, ištraukos iši dienų betrūko... 
sugrįžo tik 1960 m. Į poemų, prozos kūrinių ga-’ , „ ...

Brolis sesers atvažiavimu baliukai. Spausdinami aibie-j uoza* cevicius 
į JAV pradėjo rūpintis 1945 jų brolių laiškai, 
metais. Du kartu (1972 m

Gruzinų paroda

Monografija apie Putiną

3

nė prilygsta kurio medici
nos daktaro ne penkioms 
dešimtims, o penkiems šim
tams dolerių! Tai vienas pa
vyzdys.

O antras? Jo dukros ir 
žentai žiemos metu jį nu
skraidindavo Floridon. kad 
per mėnesi kitą atgautų svei
katą. Turėio skrieti anks
čiau. bet atsisakė, iki praeis 
Vasario Šešioliktosios minė
jimas. Ma-t, Detroite tai 
bent minėjimas, o ten, i kur 
jis turėjo skristi. — nieko

mire

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

LDD panunldinė knyga t mecenato. Astuoni nariai 
I tuo tarpu atostogauja Flori.

Lietuvių Darbininkų d-jos doje ir negali čia dalyvauti. 
7 kuopos vasario 22 d. susi- i Kiti dėl nesveikatos taip pat 
rinkimas buvo skirtas kny** neatėjo.
gai “Lietuvių Darbininkų1 —Bet turime gražų ir ver- 
Draugija New Yorke“. Su. tingą leidinį, ir visi nariai 
sirinkimą pradėjo draugijos galėtų tuo džiaugtis ir di-

Lietuvių

šventė
Cambridge

raščiams. Keleivio laidoje, 
išėjusioje sekančią dieną po 
vasario 12 d. Buvo gimęs 

f 1890 m. sausio 7 d., tad iš. 
Vilniuje Dailės muziejaus' gyveno 85-rius metus. Lietu- 

leidimą išvykti tegavo tiktai į centriniuose rūmuose atida-, voje — geležinkelietis (te- 
dabar. Įsidėmėkime, kad ji. ryta 7 gruzinų dailininkų legrafistas, budėtojas. sto. 
kaip čia gimusi, buvo JAV paroda, kurioje yra apie 80 čių viršininkas, inspekto- 
pilietė! * ‘

Eleonoros sūnus Vvtautas
yra inžinierius ir dirba Uk- paroda buvo surengta Gru. 
mergėje. Duktė Stasė Sibire zijos sostinėje Tbilisyje.

ir 1974 m.) jis pats buvo nu
vykęs į Maskvą ir ten klabi
no. kur tik galėjo, bet sesuo

pirm. Bronė Spūdienė. Da 
lyvavo aipie 30 narių ir sve
čių. Sveikino SLA Centro 
sekr. G. Meiliūnienė, Mote
rų Vienybės vardu vicepirm. 
P. Šimėnienė ir siuvėjų uni. 
jos 54 skyriaus (2,000 na
rių) vardu buvęs pirminin
kas pensininkas V. Zavec- 
kas.

Pirmininkė savo atidary
mo kalboje priminė, kad tą 
knygą paruošti ir išspaus
dinti užtruko 4 metai. Narys 
Vincas Kalvelis savo testa
mentu paliko pinigų knygai 
išleisti. Betgi knygą leisti 
sugalvojo ne Kalvelis, o kuo
pos garbės narys, tautos ve
teranas, labai visų gerbia
mas žurnalistas Jonas Vil
kaitis, kuris mirė, vos spė
jus knygai išeiti iš spaudos. 
Jis buvo ir vyriausias redak
torius.

Į redakcinę komisiją buvo 
išrinkti dar šie nariai: Nata- 

* lija Stilsonienė, A. Šateika,

džiuotis.
S. Narkėliūnaitė daugiau

sia prisidėjo prie knygos a- 
pipavidalinimo ir kitų pana
šių darbų. Ji paaiškino, kad 
nuotraukos buvo sudėtos į 
knygą tokios, kurios vaiz
duoja organizacijos veiklą, 
bendradarbiavimą su kito
mis organizaei jomis: SLA, 
LSS, ALT, BALF, Lietuvių 
Siuvėjų unijos skyrium 54, 
Dariaus - Girėno paminklo 
komitetu. Jos pavaizduoja 
ir kitus nudirbtus ar dirbtus 
7-tosios kuopos darbus, pra 
mogas. iškilmes.

Lietuvių Darbininkų d-jos 
leisto žurnalo Darbas vie
nas redaktorių J. Kiznis tar
pe kitko paminėjo, kad, šią 
knygą pamatęs ir pavartęs, 
įsitikinęs, jog ji buvusi labai 
reikalinga išleisti, nes čia

Jau antri metai, kai Cam 
bridge biblioteka rengia at
skirų tautų šventes — po 
vieną ar dvi kas mėnesį. Lie
tuvių šventė buvo vasario 23 
d. Ji, kaip ir pernai, sureng
ta kartu su vietos lietuvių 
komitetu.

Šventę pradėjo bibliotekos 
pirmininkė Margueritte Le- 
chiaro. Dalyvių buvo keli 
šimtai. Sveikino bibliotekos 
dir. Joseph Sakey ir progra
mai vadovauti pakvietė E- 
leną Vasyliūnienę. Invoka- 
cfją abiem kalbom sukalbę 
jo kun. Simonas Saulėnas, 
buvo sugiedoti himnai, s v ei 
kino miesto majoras Walter 
Sullivan.

Kun. Vincas Valkavičius 
kalbėjo apie lietuvius Ame
rikoje, bibliotekas tarnau
toja Karolina Marcinkevi
čiūtė - Feeney paskaitė ang
liškai dvi Zoibarsko išleistas 
pasakas, Beatriče Strokes

DAR VIENOS MOTERS

VERTINGA DOVANA

Knygų rinkoje pasirodė dar 
viena atsiminimų knyga —

Pėdos mirties zonoje.

Tai dabar Bostone gyve
nančios Elenos J u c i n t • s 
sovietų katorgoje praleistų 
metų (1949-1956) prisimi. 
nimai.
Caina 10 dolerių.

Yra pasaulyje tik jaunys
tė, saulė ir namai.

V. Mačernis

INTERTRADE
E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA

Į LIETUVĄ!

GERESNĖ NEGU 
ŠIOL

IKI

suminėta labai daug vertin- kalbėjo apie Cambridge lie-
gų faktų.

L. Šateikienė pnsiminė
tuvius.

Meninę programą atlikouaveikslu 1 rius). Šaulys nuo pat Šaulių
Neseniai lietuvių tapybos' sąjungos Įkūrimo iki mir- nja^inson.ene ^. ^aie.Ka, rodą buvo suveikta Gra. ties. Detroite dar LB ir Det-t Į- Šateikiene B Spudlene 

roito Lietuviu Namų Drau. lr Narkel unaite.
! gijos narys. Oficialių moks-' Knygos išleidimo pinigais _ ... . . . , •
lu išskyrus rusiška pra- advokatas Stepo- somą Lietuvą“. Dėl šių ir ki-'kminkai Izidorius Vasyliu-

. džios mokvkla ir Lietuvos' nas Briedis, Bronė Spūdienė tų panašių principų ji jau! nas ir kun. Vincas Valkavi- ’ geležinkeHečių kursu? ne- Jis’ “ d^.au Jokių ‘nuo vaikystėsi gal vojusi. kad, čius su pianistu dr. Vyteniu

kuopos įsteigimą dar ’jos.dr. Vytenis Vasyliūnas, pa.į 
mažu dienų laikais ir kad į skambinęs porą Čiurlionio ir 
jai labai patikęs įstatų posa-i vieną Gruodžio kūrinį, J. 
kis: “Už laisvą ir neprikišu-j Gaidelio sonatą atliko smui

DETROITO NAUJIENOS baigęs, bet kruopščiai išėjęs ir A. M Andziulaityte - Co-
invuv nnuuiuuvu gyvenimo universitetą, ap- carro Jie buvo V. Kalveho

p ... v . . , . , , , . , .... siskaitęs, kalboje ir veiks- testamento vykdy-
Panunejome V..ar,o 16-« bcti buvau laba. skeptikas, „„^prilygo kuriam tojai.

, o jam užbaigus, nuėjau pa. akademikuį. Nepaprastai Jonas Valaitis, Tėvynės
s7 m t! ui'.vr " 91 m In'L n-u pareigingas ir reiklus sau redaktorius, knygą pavadi-

bes 57-iių metų sukaktie* Meninę programą atliko b . i,:fl-PTną a-,:p Hidpšimti n<> albumu. Tai gražus leidi- 
minėjimas šįmet įvyko kaip j Vakaro gaisų studentų ok- metu •• matydavome visuJ "ys, išspausdintu kalkinia-

vi • -O1'! -S' Rlm.° “ Hetuvišknore pobūviuose me popienųe. Vairebs gra.
to lietuviai visada minėjimą: pūčio, ir Šilaines tautinių • VpIaHikj ziai nupieštas dail. P. Jur-
rėngia sekmadieni, arti- ; šokių ansambliu vadovau- t negaluodamas širdi- ltaus* Fotografijos meistriš- 
miausiame šešioliktajai. j jamas Galinos Gobienės. re^au viešai besirodv padarytos. Kuopos isto-

Dievo Apvaizdos parapi-Ž AuvkH Amerikos Lietuvių da;o Jq kai ir Jurgio MitZ rija liks ilgiems ilgiems lai- 
jos Kultūrinio centro salė į Tarybai buvo surinkta apie ]{aus? pėdsakai Detroite liks kams- _
buvo beveik pilna — apiej3’200 dolerių. ilgam. — Jeigu tmetume,—kal.
600 žmonių. Sukakties mi- .. » B ^tams lietuvių daly- S
dSė^tSUL?ettviu Or-l tikrap'!- Vasario Šešiolikto- Į?”?"*: buvo Kalveli! tos £prago£

ganizacijų

užaugus priklausys Lietuvių’Vasyliūnų. solo dainavo 
priklausys Lietuvių Darbi-i kun. V. Valkavičius, Birutė 
Darbininkų draugijai. -Aleksaitė ir Jurgis Lisaus- 

Knygą spausdino Darbi- ’kas. Jiems akomponavo V. 
ninko spaustuvė, bet joje tai ‘ Vasyliūnas.
nepažvmėta. Tiražas — 500 i Po meninės dalies Richard i 
egz. Platinama už nenusta-: Walker trumpai papasakojo^ 
tytą kainą. Knygą galima savo įspūdžius iš Lietuvos. , 
gauti šiuo adresu: Mrs. B.'Ieva Stankūnas painforma. 
Snūdis, 88-33 Elders La.Jvo apie tanptautinę švente.? 
Woodhaven. N.Y. 11421.

Jonas J. Gaidys

ALTAI SUKAKS 
35 METAI

SPECIALŪS RUBLIŲ
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
EKPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, irą 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 Š 
200, S300 ar net daugiau 
vert fe.

INRERTRADE 
ENPRESS CORP. mk^i 
pasiąg jums veltui įrody
mus.
Rubliy certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu
PILNA GARANTIJA

i kuri bus birželio 14 d. Ši 
į šventė baigta kun. Jono Kli-

' Visi dalyviai buvo pa
kviesti užkandžių, kuriuos 
parūpino lietuviu komitetas.

nto lietuviu uni‘-*vr«f. —------------- ----- ------ „ i o iv i * - F* t° 15 dLSU^1S puošta kunigaikščiu portre-
Centro valdybos i S1OS *Pro£a Detroite bruzda- Boly Sepulchre kaipinese. kurios yra neužtveriamos metai, kai buvo sudaryta, 20 Čiurlionio Te

pirmininką* Rimas Sakis- j ma vis3 savaite ar kiek ii- Magdalena Liesūnaitienė mūsų didžiųjų organizacijų 
Bukauskas. Programos va. I valandėlės ima mirž vasa|.io 18 d., sulauku-' fralėtu. būtį m¥,es-
dovu pakrietė dar keleriais,-^M'Vliko. Alfos n LB g. 7fi_rju t amžiaus. 11- n.1.',’ ??lkl?s ,lsto’
metais už save jaunesni, tik Pareiskimus. šjmet dar buvo . ]aik Rana.. nja išliktų ateities kartoms
k, mokslus baigusį Saulių transliuota ir tiompa taikb^ Detroite
■rv ,r. s. , vysk. Vincento Brizgio kai-’ J J -Kaimelį. Michigano gubei 
natoriaus. Michigano sena
to. Detroito miesto mero ii

, • ' ' ii-v ta l " praleido apie tuziną metų ba -pamokslais. Detroito pikunienėį
------------------------------------ "t’^rateto šventa, Šesio-' f dr K Justtao Kkta
Southfieldo mero rezoliuci-i'>'ttosios isyakarese surengė )žmonog> mamytė. Kadangi 
j’as skaitė studentai Kandėju'° «>unnalu mlnp;ioia.,rašau sefos, dieną, tai nei 
Ve-elkaitė. Linas Mikulio.! >e..nklausomybę paminė,oĮbioerafinių duomenų, nei 
ni. Vili;. R.okviė >r se-tadienmes mokyklos, kur ujdog nežinau T}k

liu pasakyti, kad M. Liesū
naitienė, kol buvo sveika, 
aktyviai dalyvavo lietuviš
kuose daibuose ir daugelio

Laibai skaudu, kad 
šiandien savo tarpe neturi
me knygos vyriausio redak
toriaus ir neturime josios

Amerikos Lietuvių Taryba, produkciju, kurias parūoino 
apjungianti svambiąsias Beu; vasyliūsiai. gintaro dirbi, 
vijos politines ir pasauliui-i niai, medžio drožiniais ir 
nnes grupes, abu didziuo-|kt Buvo ir knv(nl rinkinvs ,
sius susivienijimus ir edę Kiekvienas dalyvis gavo! 
pagrindinių organizacijų. proKrama, kurio8 pirnresis' 

Aanenkos Sėtuvių Taiy- pus)aois buvo trijų šnairu, 
a. palaikydama glaudžius toi. issnausdinti ne tik mū.

. LABAI GREITAS 
• PRISTATYMAS
Certifikatai pristatomi. 
jūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už snecialųjj rublį yra

Imama $2.63.
Jokią pnmokėjimų!

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

New York, N.Y. 10010 
TeL 982-1530 

LABAI SVARBU!

jas 
Ve
nis, Vilija Baukytė ir Stefa 
Brizgytė.

Pirmuoju ka'bėio J AV 
atstovų rūmu na’vs i* Mi-t 
chipano, Ann Arboro, r»*-J Visi jie buvo sulaukę ilen 
publikonas Marvin L. E*?h. amžiaus, ypač du pirmieji.

bei skautai savo sueigoje.

Mirė trys žinomi lietuviai

Tai ne bačkinis, o šilta* ir 
kartu realus kalbėtojas. Ge
rai supažindintas su l ietu- 
vos padėtimi, žadėjo kong
rese kovoti už laisrra turiz
mą į Lietuva, už laisva lietu
vių emigracija, už muitu su. 
mazinima siunčiamom-: i 
Lietuva būtinybėms, už ra
dijo programų sustiprinimą 
ir padažninimą.

Prof. dr. Jonas Orniv * ge
rai sukinto ie patriotinėje 
kalboje iškėlė sovietu ir kitu 
didžiųjų valsh’bių Lietuvai 
daromas šunvbe*. skatino i 
vienvbe bei brolvbe. patarė 
smelktis i amerikiečiu or*m-

Bet kai mirti* astuonių die
nu tarpe išplėšia tris gerus 
bendruomenės narius ’ai 
visiems sukelia savotišką 
nerimą.

Kas yra tie mirusieji? 
Jurgis Mitkus mirė vasa

rio 10 d. Lietuvos kariuome
nės kapitonas, savanoris-kū- 
rėjas. Tautinė* sąjungos 
švyturio šaulių kuopos. Lie
tuviu Bendruomenės. Ba’fo 
ir Radijo klubo narys. 83 
metų amžiaus. Amerikoje 
išgr venęs 26-rius metus.

Detroito lietuvių buvo gerai 
pažįstama.

Ruoškimės į Kaziuko mugę

Visų Detroito skautų 
bendrai rengiama Kaziuko 
mugė šimet įvyks kovo 9 d., 
sekmadienį, Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūriniame 
centre. i

Kaip visada, skautai ir 
“prekių“ ture* paruošė de 
vynias galybes, ir vaišiu net 
lepiausių skoniu žmonėms.

Mugė prasidės prieš vi.

balius, vadinamas “Kartą 
pavasarį“. Baliaus rengėjai 
— skautų tėvų .komitetas — 
prašo debiutantes ir jų paly
dovus iš anksto užsiregist
ruoti, nes reikia žinoti, kiek 
porų bus. Registracijos ir 
informacijos tikslu skam
binti Emai Žalkauskienei. 
tel. 751-8332.

A. Petrikonio ir J. Šalnos 

darbų paroda

Gegužės 3 ir 4 dienomis 
Kultūriniame centre bus į- 
domi meno paroda. Vienas 
iš dalyvių dailininkas An
tanas Petrikonis skaitytojui 
gerai pažįstamas iš ankstes
nės jo paveikslų parodos 
Detroite ir iš kitų jo parodų 
aprašymo spaudoje. Tačiau 
mažai kas težino apie Joną 
Šalną, čikagiškį medicinos 
daktarą, kaip apie meninin-

durdlenį ir tęsis iki vakaro
Tuo taipu neturėdamas ,a.rba lJ" v,skas J31

. smulkesnių biografiniu duo- ‘,ek- Jaa P*™1 ,esu *akes- 
nizacijaa bei tiartiias ir dė-1, menu, jo patriotizmą, io lie-', a !k.a"™.Įlia' ’a,'^®''’*‘ - .■
tis i senniu lietuviu organi. htvrką sąmone anibūdinsiu ^H,a-"f80 J'S. pasirodo, besąs
žarijas. Nors tai. ka iis kai-į dviem paavyzdžiais. Skai- K“1'“ į,? Pnmlnlm0- ka- fran%®aitS™,°L1k?n.k.UT' 
bėjo kaitome bei girdime čiau (regis. Pasaulio Lietu- da ir kur' ! ** .skulptūrasJtkulptiireles

r labai dažnai, bet. iis pasakė: vvie) anie spaudos vajų. Jau registruoja daUutantes ^baigiąs iš medžio šaknų 
savais žodžiais. įtikinančiai.: Ten. kalbant anie pliusu*, e # . Myau. kad, pai odai ar.
patraukliai, uždegančiai, pasakyta, kad detroitietis Gegužės 3 d. Kultūrinia- *ejant- Pro&4
Turiu prisipažinti, kad prieš Jurgis Mitkus atsiuntė voką me centre įvyks tradicinis Kartą PaiW“*
dr. J. Geniui pradedam kai- su čekiais septynioms laik- abiturienčių - debiutančių

ba
ryšius su JAV prezidentūra, 
su kongresu, su Valstybės 
departamentu, daug pavei
kė, kad Lietuvos įjungimas 
į Sovietų Sąjungą iki šiol 
nepripažįstamas. Altą daug 
prisidėjo, kad lietuviai pa
bėgėliai nebuvo grąžinami 
už geležinės uždangos, kaip 
rasai ar ukrainiečiai buvo iš
vežami. Altos veikla padėjo 
pravesti įstatymus, kuriais 
naujiesiems ateiviams buvo 
plačiau atidalytos durys į 
JAV. Altą parodė daug ini
ciatyvos organizuojant Bai. 
fo įsteigimą, išrūpino lietu
višką programą Amerikos 
Balse. Altos pastangomis 
buvo pasiekta, kad specialus 
atstovų ramų komitetas į- 
vykdė Lietuvos okupacijos 
investigaciją ir. pasiremda 
mas dokumentais bei liūdi, 
jimais. paskelbė, kad Lietu 
va buvo okupuota klasta ir 
prievarta, laužant tarptau
tinius nuostatus 

Taigi Altos veikla yra pla
ti, šakota ir nusipelno viso
keriopos paramos.

ALT Inf.

Joje išspausdinti ne tik mū 
sų himno žodžiai, bet ir gai
dos, trumputė Lietuvos isto
rija, aprašytos mūsų tauti. 
nės spalvos, herbas, išspaus
dintas ir posakis: Kas bus. 
kas nebus, bet Lietuva ne
pražus.

Programai sumaniai va
dovavo Elena Vasyliūnienė.

STEPONO KAIRIO ATSI
MINIMŲ PIRMASIS TO- 
MAS “LIETUVA BUDO“ 
JAU IŠPARDUOTAS, BET 
ANTROJO TOMO—“TAU, 
LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS.

Kaina $2.00.

A UJTOŠl^BJ^I A !
Žemiausios kainos 

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato

IŠSIRINKITE tt ŠIŲ 
NAUJŲ M3DELL1Ų

ZHIGULI VA2 2101 
Kaina ........... $3,706.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina ........... $4,246.00
ZMIGLIJ VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina ........... $4,082.00
Eaport model 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ........... $3,756.00

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

408 IE 
$3,154.00

dar

Alfonsą* Nalca*
iitiraiyti Keleivį* Jo kaine 
metama #7.30.

Imkit ir akaitvkit 
Kipro Bielinio

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON 
Kaina ........... $3,919.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON 
Kaina ........... $4.205410

Kaina $2,368.00

rERORO IK VERGIJOJ
IMPERIJA SOVIETŲ

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyt* 
bolševikinio teroro sistema 
toe vergų stovyklos, kuriom 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

. A įsos kainos JAV dol.

Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI

DĖVĖTI DRABL2IAI
Lanl'ytojams iš SSSR 
Mes turim šito biznio 26 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.
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Keleivio rėmėjai
J. Lukėnas, Anglijoj, au-: Šaulys. Brockton, Mass., K. 

kojo $28. ; Bačanskas, Dorchester. Ma..
Pjo $25: Bostono Inžinie.' A. Tomkus, Worcester. Ma.. 

rių ir Architektų S-gos sk. P. Furmanavičius, E. Hart- 
ir LB Brightono apylinkė, į ford, Ct, N. Stilson. Brook- 
Chicagoje. t lyn, N.Y., K. Minca, No.

J. Stašaiti:, iš Dorchester.! Miami. Fla.. J. Corbin. Du- 
Mass., — $13. guesne. Pa., A. Kovalskas.

E. Šimkienė. So. Bostor Keewanna, Ind., G. Pechu. 
Mass., — $11. kas, Oak Lawn, III., J. Sha-

Po $10: B. Makaitis. iš relis, Bvergreen, III., O. Sa- 
Norwood, Mas-., ir K. Ku- bunaitis. Chicago. III.. J 
dūkis. London, Ont. Brajus, Toronto, Ont.. F.

J. Janulaitis, Chicago, IH. Nakas, Rosemont, Que., J. 
— $8. ? Jurėnas, La Chute, Que., T.

Po $5: M. Shvcamharis,Smith, Montreal, Que.. A 
Gari, Ind., J. štv.opis. Sha-, šakalis, Worce|ter. Mass. 
ron, Mass.. J. Tumavičienė. • K. šeštokas, Dorchester 
Jamaica Plain. M.'.ss.; E. j Mass., B. Nenorta, West- 
Mųzrim, Dorchester, Mas?.. į field, Mass., A. Lang, Dhe.

Po $3: A. Keturakis. Bos. j Ii, Ont., A. Balchunas, No 
ton, Ma.. A. Juška. Breeklvn l Brockfield. Mass.. E. Cibas
N.Y., R. Yakutis, Welland.; Milton, Mas?., M. Kabinas, 
Ont., S. Vaitkus.. Toronto 1 
Ont., R. Jam/au ska'. Yu.

JEIGU DAR NETURITE, 1

TUOJAU ĮSIGYKITE!

Tai vienintelė lietuviška 
knyga, kurioje beveik 100 
asmenų rašo apie vienų as
menį — didįjį poetų, dra-i 
maturgų, teatralų ir moksli-: 
ninku Balį Sruogų. 
Ji vadinasi —

BALYS SRUOGA MŪSŲ Į 
ATSIMINIMUOSE*

Tai iki šiol mūsuose dar 
nebuvęs gražiausias pamink 
Us mūsų talentingajam kū 
rejui!

Knygoje yra doug iliust
racijų. ji gražiai dailininke 
apipavidalinta, kietų virše
lių, 552 psl. Kaina $10. La
bai tinka ir dovanoms. J* 
galima gauti ir Keleivio ad-

Teisės patarimai
Advokatė dr. M. Sveikaoskienė antike atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausiam 
reikalais. Tie klausimai tari kiti 
informacinio pobūdžio. Klausiam ir at
sakymus spaaadinsime iinae skyriuje. 
Laiške r»*kia pažymėti. kad sente Keleivis 
skaitytojas.

siųsti ti

Klausimas

caipa, Cal., 
Petersburg,

J. Podėli?, St. 
Fla., I, Ga

jauskas. Grect Neck, N. Y., 
A. Kubilius. Chicago. III.. 
O. Jurkštas. Bridgewatev. 
Mass., B. Poyilavičius. Ar

ną mas, ministracijoje. 
Norwood, Mass., A. Dovy-! 
daitis, St. Petersburg, Fla..
P. Šimelaitis, Mount Hc<pe. 

j Ont., M. Baerdon. Plainville
H •a— ▼

LAKE WORTH, FLA.

Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai Lao. 
Boston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Rovbury, Mass. 02152

Turiu trijų butų namus 
Bo tono premiestyje. Esu 
našlė, vaikai suaugę ir vedę.

Nubėgau namo, tuoj pa
skambinau tai kompanijai, 
sakau, nebenoriu to apkali
mo. Aš, sakau, užmokėsiu 
jums už lentų atvežimą, jei

Seniai galvojau tuos namus { reikia. Mano kiemas be rei- 
parduoti, bet vis nepasitai- kalo buvo užkrautas jūsų 
ko pirkėjo. reikmenimis, o dalbas vis

Prieš maždaug šešias sa- tiek dar nebuvo pradėtas, 
vaite? atėjo pas mane to-i Jie laibai supyko; sako, 
kie žmonės ir pasiūlė namus' parirat’-ei sutartį, tai turi jos 
apkalti; sako, jei norėsi na-i laikytis, kitaip paduosime į 
mus parduoti, gausi geresnę, teismą ir uždėsime areštą 
kainą, namai daug gražiau ant tavo namų, tai visai ne
atrodys. begalėsi jų parduoti.

Pirmą vakarą ne-utikau. i Paskambinau sūnui, nu- 
Kitą vakarą atėjo pats ma- Mėgome abudu pas advoka. 
nagens“ ir išsėdėjo pas ma- |a (ne iietUvis. o airišis). 
ne visa vakarą. Kai jau man advokatas mums pata-

Mass., L. Eitmanaitė, Ja
maica Plain. Mass.. O. Ado
mavičienė, Winfield, Mass.,
G. Borchert. Chicago. III., 

lington, Mass., J. Benikonis.' J. Thomas. Brooks. Alberta.
Winnrpeg, Mamt., A. šenu-j M. Ragutis, Rosemont, Que.,

. . . ... ... . lis, Kitimet. B.C.. P. l aka.: J. Švelnys. Danie’son. Conn.
~ Ar tu vien ji. Marki,. ti, ar ten kas gyvena be oro vjčius Rochester. N. Y.. J. A. Bujevičius, Manche-tei^ buvo padarvta vasario 8 d.,

kad amenkonai buvo nuacri. n vandens. Keraitis. P?te’-*on, N J., J. j Conn.. I. Kriaučiūnas. Wa.i Pirmą \ ai. po pietų vieti-
dęj mėnesi. į — btupid, daugiau pleko: Kalinauskas, Fhila., Pa., J.iterburv, Conn.. A. Sukaus- nėję katalikų bažnyčioje bu. ar kas antri metai, o dažai

. y tu, teve, ar tiki, kad > kaip kas ten gyvens be oro. i kas. Detroit. Mich.. M. Trai- vo iškilmingos lietuviškos, tuoj išdžiūsta, ir vėl nė:
taip buvo? ir vandens? Ai uiąkkrtą ^^-~***«^**±a~*> | naus>kas, Cleveland. Ohio, pamaldos. Pamaldų iškil-'ženklo nėra, kad namai bu- Taip ir padarėme. Bet

tik gyvatinę per daug rap- tuvj-kai dumbliams aurinti. | P- Cigas, Cleveland. Ohio, mingumą paryškino giesmė- v0 dažyti. kompanija vis skambina ir
Iš jų gaus oro ir maisto. Tos? A. Alekniewicz. Tillson- mis Ona Blandytė - Jamei-, Sulygome už tris tūkstan. grasia. Skambinom tam ad. 
žolės tokiu elementų savyje' burg. Ont.. J. Rendoraitis. kienė.. Po pamaldų visi su. čius ir du šimtu dolerių. Po vokatui: sako, padariau,
labai daug turi. : Benbrook, Ont., P. Dainius, sirinko į Carpenter salę. Čia keliu dienų kompanijos kas galima, nekvaršinkit

__ Artai tos p1 aukuotos‘ New Westminster, B.C., E. minėjimą pradėjo pirminin- darbininkai atežė savo ko-,™an galvos.
ažos ir gličios mariu žol- • Jankus, Toronto, Ont. V. kas B. Rima:. pakviesda- pėčias ir viokiu lemtu pa-’ Jau mėnesi1, kai nemiegu

Dainvs. So. Boston. Mass.. mas A. Skučą jam vadovau- statė ir pridėio kieme. Pra-1 naktimis. Sakau, ar neipa-
F. Emery. Hicksville. N.Y.. Al " J!— - - -
A. Gaidukas. Oxnard. Cal..
J. StelamP, Chicago. IH., J.
T iutkev’čius. Westero?e. Al
berta. M.. Wikis, Hamilton.

Nors Lake Worth Lietu
vių klubo narių skaičius yra 
nedidelis, bet tautinei parei
gai labai jautius. Tad ir šie
met nepraleidome ir Vasa- 

; rio 16-sios nepaminėję. Tai visai. jgnso. nutansu. kad rg namus tuoj pervesti sū- 
gal ir reikėtų tuos namus naus vardu, kad kompanija 
įkalti, o taidazyk kasmet nebegalėtų prie namų pri-

Nausa, aš nevieriju!
— Kodėl? Juk tai teisy tavai rydamas vos hetoŽdiL 

sau per kelias sekundes, o 
kaip tu gali gyventi be oro 
ir vandens?

_____  — O vis dėlto, mokslui -
vabalai j padedant, galima įsikurti ir 11 f 1(i . . ...tu tam' mžnulyje. Au daferftrii.. P»U£“’ kunc™s, z.7a‘tf 

mi projektai Un nbokal laukus
ti. Vkii tų projektų kūrė), fęšdavo?
galvoja, kad pkciasųe rfilnu-

ma įvairių skonių žiūrovam 'lio paviršiuje galima pasi- , ...
patenkinti. Tos žvėrių, gy- statyti didžiide^ patalpas ® D*-11! 
vulių, paukščių kalbos yra stikliniais. s$ogab fr dieno- y??. •c’am'n J- 
aktorių įkalbėtos ir suderin.; mis; antrieji yri kitoą nuo- y 0 f?. . . .
tos su tų gyviu judėjais., i mouės. Jie Mko/kpd Mtarl mal.sto «* ’. ' vandeniams - Na, patsai matai, kad; lio kolonistus |J f YLam9' bet " zm'!!iems
tai monai. Ar nepadabnai Į kurdinti po nedtdrii pavir*:tin mo* 
padarė ir tie nežmoniškais! šiauš sluogsniu. Prieš dlugl — Tai gal to-, kurios lie- 
drabužiais apsitūloję rakė-; milionų metų, kkt niėhUlis fnviAVn lino r

bė.
— Maiki, tai žmonių 

monkinknas. Paveizėk tele
viziją: ten arkliai, katinai, 
gaidžiai ir visokie 
žmogiukai kalba. Ar 
vien ji?

— Tėve, televizijoje yra 
visokių programų. Tai daro- — Ne visai tos pačio? 

Mat, tu dumblių yra kelioli. 
Vieno* tinka vai?

tieriai, kuriuos televizija ro
dė mums po mėnulio dumb
lyną besivoliojančius?

— Tėve. kelionė į mėnuli 
ir vaikščiojimą* jo paviršiu
je yra tikras faktas.

— Aš vis tiek nevieriju, 
nes po anų pasivoliojimų 
ten niekas nenasimainė. Pa- f 
veizdėk giedrią nakti į mė- ■ gyventi. MdL 
nėšio pilnati ir pamatvsi tik mėnulio 
tuos pikčierius, kokius aš 
matydavau piemeniu būda
mas.

— Tėve, juk mėnulyje 
nėra jokių žmonių ir pa
veikslu.

— Kaip tai nėra? Ar tu 
žabalas, kad nematei bobos 
su naščiais ir palioko bago- 
čiaus Tvardau ko. kuri vel
nias nune-’ė i mėnulį ir ten 
pakorė? Kožn-as tuos pikČe- 
rins mafo. o tu. vafleoalaiki. 
sakai man adkeraai! Ar aš 
tau esu tėvas, ar ne?

— Nesikarščiunft. tėve.
Tos tamsios ir išsikraipė dė
mės, kurias matome mėnu
lio pibatyie. tėra kalnų še
šėliai. kurie atsiranda, kai 
mūsų saulė juo*, tvos kai. 
aras, iš kitos pusės anšviečla.
Anksčiau žmonės, kol dar 
neturėjo nadidinammu žiū
ronu. vadinamu teleskooais. 
to nežinojo, užtad ir prisi
galvojo visokiu nasaku. Mė
nulyje nėra jokios gvvvbės. 
nes ten nėra oro, kuriuo 
mes kvėpuojame, ir van. 
dens, kuri mes geriame.

— Tai dėl ko ten ameri
konai baladojasi?

— Tai mokslo tyrinėjimo 
reikalais, norėdami sužino-

formavori, po jo pRrirŠnus

ti. ėio keletas dienu, viekas | tarsite mums. ar viskas ge- 
Sugiedoti Lietuvos ir A- mdi kieme, o darbininkų ( ra i buvo padalyta ir ar rei- 

merikos himnai: pagerbti kain nėra. taip nėra. j kia kas daugiau daryti?
mirusieji minutės susikau- Tuo metu pasitaikė man
pimu; perskaityta Floridos nueiti i savo banka ”mort- 

kito? laukam Cnt. M. Sulmistras. La Sal- gubernatoriaus proklamaci- gage“ užsimokėti. Kain pa- 
kitos teikia k- Oue.. J. Urbone. T.aw- ja ir rezoliucija.. Jas per- p’-astai. mes ni*:kalba^»J 

ronce. Mass. B. Mudėnas, skaitė kun. V. Andriuška. banko mana^erin. jau į 
Worces*er, Mase., V. Dovv-, Prel. J. Barkūnas turinin- metu wasipažįstame, j 
daitis.. St. Qemen*e. Cal.. ga paskaita mus nukėlė į t’k aš iam pasakiau, j . _
S. Yeremski. Brooklyn. N. kenčiančią Lietuvą, «katin- kad sumaniau namus amkal- pasitariu su savo adi oka. 
Y., A. Balčiūnas, Los Ange. i damas nenuleisti rankų lais- ti. jis labai *upvko. Šaknytais arba net su šeimos na 
les. Ca.. T. Walent, So. Gate,1 vinimo darbuose, kol tėvynė kam tu nenasitarei su mumis j riais prieš pasirašydami su

Susirvjrinę Keleivio 

skaitytojai 

Atsakymas

Jei žmonės pasigalvotų ir

tuviškų linamarku paviršiu
je augdavo ir kuriomis 
lionkės varlės čė.s'avodavo- 
si? Jagut šitaip, tai, Maiki, 
ir tu važiuok į mėnuli var
lių ir rupūžių m?i<o kašta- 
Vfti. O a? pa iUksiu škame 
•viete. kur gali re tik duo
nos. bet jr gv”a*ir.<"s su -ei-
derio ’".karf,ž:'.’ : I P., rhieam. Ind..

Tėve as pu s:;ka’1. A Pocius. Chicaeo III.. I"
kad tei vra n-m-pa,. trk 0,,>)Wro. n,.. M
mokslininku yah oumes. 0 , Criea",. Alk.
iuos praktiniame gyvenime j C^kau-k-ta. Montreal 
btp greitai pnte-k nti vral0„o M AHJauskae. Carai 
dar neįmanoma. Piaeis dar
daug dešimčių metu, koli visiem* tmkotoiams taria- 
mSnulvie įsikurs pirmieji' nUoį,i®aaBią aS0! 
kolonistai.

— Ir į ka jie pavirs, bū-j 
<Umi visą laika požemv'įe ir; 
rauždami šliužų bei rupū-| 
žiu duoną? į

— Jie. tėve. ilrpiniui na-i
sikeis nedėl s?, otiškn mais-'j Pranešama, kad Petre 
te bet dėl zurnija* mažę nės Maldeikio parašyta Mykole 
ir.inulio trauko*. Toji t’-au-j Krupavičiaus monografija 
kr. arba "rav^a-ria. mėnu-Įjau yra atiduota Draugo 
ly ie yra tik h*k vienos šešto, spaustuvei ūpausdinti. Dalis 
»is mūsų ?em<'«5 traukos knygos teksto jau surinkta, 
st'prumo. Užtat žmonė«. gi-j ir yra tikimasi, kad knyga 
ir* mėnulyje, užaum* didės-!išeis iš spaudos dar prieš 
ni ir lie?esni. Tokiems mė-!prel. M. Krupavičiaus pa- 
nuliečiams jau ir pavadini-'minklo pašventinimų Sv. 

saulės šilumos, Įtari iiepa- ir a* yra sugalvota?. Jie bus, Kazimiero kapinėse Chica.
vedinami ”Homn Selenu?“, goję gegtižės 26 d. — Kapi- 

— Žinai ka. Malki: va
žiuok tu ten i sar o mėnuli iri

> jo j
sukietėjusią . wutft 
karsta masė. it 
karšti garai. Jiertia pa 
niui au'Hftnt, pAėfflko ištisi 
plotai tuštumų r—ūftj, grio
vių, urvų. Tėti ėsĮHĄfti.ttiŠtu. 
mas išvalius ir Mitinkainai 
sutvarkius, btb įjkfiriia jose 

tėrtr[ pa^me 
Idbai

staigiai k 
ra. veikia 

spind 
iš erdvės 
Žiūkai 

, nys. Viso 
vengti 
se.

-Je, 
lubos
ridėtume! f

—Tėve, 
žmonės yra 
buveinių — ri. 
lose ir kitur. Tą statutinę 
patirtį jie panaudos ir mė
nulyje.

— O kuo jie pasikūrens, 
jeigu ten nėra malkų?

— Bus pastatytas specia
lios stotys šiluminei eneifL 
jai kaupti. Tą energiją gaus 

turit _
liaujamai spindulftn0a. Ją 
sukraus į didžiules baterijas, 
iš kurių aprūpins įrengtas 
patalpas.

— Tai gudročiai! Bet iš 
kur iie ten gaus rugių ubą 
kviečių duonai išsikepti?

— Ir tas nrikalaa yra m>

žetnėje
visokių
kasyk-

za_ Cri., W. Riešei. Rodney. į a‘gaus nepriklausomybe. Ir
Ont., P. Juteli?. Sudburv.; Ona Blandytė - Jameikienė
Ont.. R. Žukevičienė. So. ‘ visus gerai nuteikė, padai-
Boston. Mass-.. P. M^criaus-, nuodama keletą gražių dai-
kp«. Keamv. N J.. V. Riat- j nelių.
kus. Pochester Ma. P. Kot,-i w., « ,__. XT v r> Cia buvo >r svečiu: Mia-mS;’ aJ™ *'.ieU’vi,J k,ubo

Jankiene su vyru, Miami 
Balfo ir Altos pirm. Šibs su 
žmona, Juno Beach klubo 
p;rm. J. Daugėla, Juno 
Beach šauliu pirm. Mikšys 
su žmona ir daug kitų.

Laisvinimo reikalams bu. 
vo surinkta 461 dol. auku. 
Aukotoiams nuoširdų? ačiū.

Po iškilmių buvo vaišės, 
kurias paruošė darbščios šei
mininkės Augūnienė. Ri
mienė. Balčiūnienė, kitų klu
bo narių padedamos.

KrieKriąMflrinbtracija

M. KRUPAVIČIAUS 
MONOGRAFIJA

tartis. o ne po to, jie turėtų 
mažiau rūpesčių ir išlaidų.

Be abejo, kompanija turi 
teisę patraukti Tamstą teis
man už sutarties sulaužymą 
(breach of contract). Jeigu 

. į jie kreiptųsi teisman, jie
kęs mies o majoras V. Cian- greičiausiai bylą laimėtų, ir 
cį perskaitė savo proklama-1 jiems būt priteista iš Tane. 
S1 ,a* .Van? ^wvo f’ov^ota įos ne Įjję U2 jroclytus turėtus 
hetuvisk?Juosta). Apie ka,; nuostolius (damage?), bet 
taliku bažnyčios persekioji-. jr atlyginimas už nustotą 
ma Lietuvoje gražiai kalbė-, peina (]oss of bargain). 
jo kolegijos profesorius kun. Tačiau įmanau, kad 
A. Jurgelart1*. kompanija nubars kreiptis

Gubernatoriaus proklac teisman. Šiais laikais su var- 
macija perskaitė A. Kairys.

A. Kairienė gražiai pa
deklamavo Pr. Vaičaičio e’- 
lėra?tį ”Yra šalis“ lietuviš
kai ir angliškai (jos pačios 
vertimas), o D. Kairytė pa
skambino tris kūrinius.

Minėjimas buvo baigtas 
Ameriko? ir Lietuvos him. 
nais

Prie iėiimo buvo renka
mos aukos. Viso labo surink
ta $458. Iš tos sumos Lietu- 
v’’u Bendruomenei — $256 
(Lietuviu klubas ir D. Šatas 
no $50. A. Valiuškis 825, V.
Pastonis ir V. šakalys po 
$20. kiti po mažiau).

Altai\aukoio Lietuviu klu
bą* $50 ir kiti 817. viso 867

Tautos Fondui: Z. Cilčius 
*50. V. Rastom’3 $30. kun. 
v. Martinkus $25, kiti ma
žesnes sumas.

S. S.

tekiais reikalai®: sako. tavo 
namai bus ne brangesni, o 
r»?nrppp» cu tais plastikiniais 
“šingeliais“.

toto jais (consumers) yra la
bai atsargiai apsieinama. 
Kompanija nenorės nustoti 
kitų pro^pektyvių pirkėjų 
palankumo (good will) ir 
nenorės išleisti pinigų byli
nėjimuisi.

Todėl manau, kad Tams
tos advokatui būtų pragariu 
su ’vais pasikalbėti. Gal jie 
sutiks už nedideli atlygini
mą šį reikalą užmiršti.

Kas dėl namų pervedimo 
Tamstos sūnaus vardu, — 
jei kompanija užsispirtu ir 
kreiptųsi teisman, tai, lai
mėjus prieš Tamstą bylą, 
ji neturėtu dideliu sunkumų 
įrodyti teismui, kad Tamsta 
perved ei urmus sūnui be at- 
lvginimo ir su tikslu juos 
”apgauri“. Tokiu atveju 
teismą* leidžia kredite^oi 
arba ieškovui “pasiekti“ na. 
mus. nors jie ir yra kito 
žmogaus vardu.

Dar kartą patariu su kom
panija paristengti susitarti

A. S.

PROVIDENCE, R. I.

Paminė jom svarbią sukaktį, 

surinkom aukų $458

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 57-tąją su
kaktį paminėjome vaario 
16 d. pamaldomis Šv. Kaži 
miero bažnyčioje, o popiet 
buvo iškilmingas susirinki
mas Lietuvių Piliečių klubo 
salėje.

LB apylinkės pirm. dr. A.

niu dieną.
Monografiją leidžia Lie- 

v.' lgvk dumbliu*. O man te-’ tuvių Krikščionių Demokra- 
n ruskis ptidnoda mano tų S-ga. Knygą galima užsi- i Valiuškis trumpu žodžiu 
P’ungę su šviežia HetuvVka sakyti adresą: 1 pradėjo susirinkimą, pa-
duona. rūkytais lašiniais ir; 4000So. Campbell, Chica- kvietė kun. V. Martinkų su

kalbėti maldą, o A. Kairie-

I

skilandžiu. Sudiev. Maiki! go, IU.
matytas: vfeMti jfcrų fr vai- Aš nenoriu daugiau tavo Knygos kaina numatyta nę vadovauti programai.
šių, kurių n r fui Milaną ten pasakų klausyti. Sudiev! $16. bet iki Hų metų gegu- Inž. D. Šatas vaizdžiai a- Bitė vienam svarui
auginti, Ims įtaiūyti didiki- — Lik sveikas, tėve, ir žės 1 d. užsisakiusiems ir su. pibūdino Vasario 16-sios daus surinkti turi skristi net geruoju, nors Tamstai dėl
liai plotai ilgėms aiba lie- vis dėlto ateik ir kitą kartą, mokėjudeme atsieis tik $12. reikšmę. Į minėjimą atsilaa. 30,000 kartų to ir susidarytų kiek išlą^ų.
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Vietines žinios
Leonas Lėtas Bostono LB Į 

kultūros klube

Br. Galinis jau namie

menesioNuo gruodžio
„ . . . T i J negalavęs ir iškentęs sun-
Rašytojas J^°nas ..®a®:kią širdies operaciją, inž. 

(Vytautas AcUmkevicius); B*nius Galil£ jauJ’su ižo 
musų Parneš hteraturos;.. Ugonin& namo baigti

Bostono ūkautų ir skaučių. LMKF Bostono klubo pir- pri^uisde^mt metų,0 dar j6 , Daft?ar J1® yra .zmo;
tradicinė Kaziuko mugė i-!mininkė Aleksandra Mori- nos Irenos ir dukters Jutos

JAV sukaktis ir lietuviai

A.i6Kssnars M.on- Vclriotiiqtp Tuomet iis ± i •
vyks kovo 9 d. Ji pradeda- ’ arty mus painformavo, kad^^ bendravo su broliais: Romėnės, aU7kuSlOS .lsj 
ma 10 vai. mišiomis Šv. ji susižinojusi su Bostono Mekais ir Algirdu Lands- mols vakkj°s» slaugoma*.. I 
Petro lietuvių parapijos burmistro kultūros skyriaus beigiu, reiškėsi karp naujų
bažnyčioje. Po midų 11:30 direktore Cook JAV 200 formų ieškotojas poezijoje kot,™,™™ IMt,n m .
v«L mugės atidarymas So. metų sukaktie, minėjimo ir beletristiko'ie, bandė savo'i 
Bostono Lietudų Piliečių reikalu ir iš jos .patyrus, kad jėgas ir dailės mene. Ameri.' Jau™mo. .kanose Chuago j 
draugijos 3 aukšto salėje, i pabaltiečiams ipaškirtas ne įoj bendradarbiavo Litera- Je P^P3211*3 Pavyzdmgiau. 

Maloniai kviečiame BosJ lie£.GS’ faet rugsėjo mėnuo. |tūros Lankuose, Prozos an-
tono ir apylinkių visuome-’ ?°/° tologijoj. retkarčiais savo
nę, didelius ir mažus, atsi-jdart>us ePausdino Metme'
lankyti j mugę ir pamatyti, ,vv iS1^ lbsarn*ai painformuota Vasario 22 d. vakare nn. 

skautės apie tos 8ukakties etas Leonas Lėtas buvo LB

I

Kiek anksčiau tėvo lanky.Į 
ti buvo atvykusi ir duktė» 
Giedrė Penčylienė. 1966 m.}

šia lietuvaite, 
į Broniui Galiniui linkime 
greičiau visiškai pasveikti.

Gabus mokinys

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad š. m. 
vasario mėn. 3 d. Lietuvoje mirė mūsų mylimas brolis 
ir dieveris savanoris - kūrėjas

STASYS VERBICKAS.
Likę nuliūdę —

Krolis Povilas ir jo žmona MftrfjtfūPVerMekai 
l>ust one. Mass.

RADUO PROGRAMA

SeuiatmU Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
š etotteo WL1N, 1660 fcft- 
uciKsų ir iš stoties FM, 
101. 7 mc- veikia sekmadie- 
iuus nuo 1 iki J :30 vai. dio- 
tą. VerOuoOama: Vėliausių 
Miaauiinių žinių na niauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutėa

P A K E N G i M V
KALEN3UKIIJ3

Kovo 9 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
se skautų ir skaučių tradici
nė Kaziuko mugė.

Kovo 21 d. 8 vai. vak. N.

bo ruošiamas našlių karalie
nės paggerbimas.

Balandžio 27 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Keleivio 70 metų su
kakties minėjimas.

Gegužės 4 d. Jordan Hali

Biznio reikalais kreiptis | 
ialtic Florists gėlių ir dovu- 
nų krautuvę, 502 K. Broad
uray, So. bostone. Telefo
ne AN 8-0489. Ten gauna- 
-ma ir K*»*trie

ką mūsų jaunesnieji 
resnieji skautai ir 
paruošė ir sugalvojo šiais 
metais.

Mugės ruoša prasidėjo jau 
prieš trejetą mėnesių. Vi. 
si vienetai stropiai dirbo į- 
vairius rankdarbius, o jau. 
nieji vaidintojai stengsis 
kuo geriau pasirodyti vaidi- 
nime ”Elenu^ė ir devyni 
broliai gulbinai“, kurio pra
džia 3:30 vai. popiet.

Po mugės atidarymo nuc 
12:20 vai. kviečiame visus 
JI aukšto salėje papietaut* 
Tėvų komiteto vedamojr 
virtuvėje.

Tad fki pasimatymo kovr 
9 d., sekmadienj, skautu i 
skaučių Kaziuko mugėje.

Mugės rengėjai

Aukos lietuviškiem reikalair

Prof. Igno Končiaus šer
menų metu vietoje gėlių m 
dėta auku: Lietuviu Fondu’ 
$343. Nekaltai Pradėtosiom 
Mari jos seserims Putname— 
$135. Tautos Fondui —$10 
ir Keleiviui — $5, iš viso — 
$493. Prof. I. Končius vr? 
LF narvs ir j i j įstojo tikta* 
LF susiorganizavus.

Baugiausia aukų sudėk 
inžinieriai, skautai ir skautr 
organizacijos: Bostono Žal
girio tuntas. BaiPiios tuntam 
ir Skautininkų Ramovė.

Prof. I. Končius buvo Bo« 
tono skautų vietininkas, t.v. 
pirmas Bostone susfkūrusir 
skautų organizacijų vadovam 
ir Amerikos Lietuvių lūži. 
nierių ir Architektų sąjun
gos Bostono skyriaus garbė 
narys.

LF Bostono Vajaus Komi-

v lA, ... .. A Mildos ir inž. Viktore
Kutturos klubo svečias, pat? BrandtneriOi . gyV. Avon,
vienas atik^ to sakaro prn- Ma., sūnus Viktoras jau ne 

Turėjo nuostolių- bet aukoja gramą. Pradžioie jis spal- ,D:rma karta vra

Anglijos Pabaltieėių ’n?z0We ^lcJe Vasyhuno
ruošiamas Cino? CijikauL ‘™ r n
kienės koncertas - rečitalis . RugSėj.° 14 d; LB 
Longy School of Misic, Rd. dosJ^|£1ama ( le_
ward Pickman Hali, 1 Fol-*na Maironio parke, Worees- 
len St., Cambrid.ee. jleT7

8 vai. j-----
Lietuvių

k rėpsi.
So. Bostono 

liečiu d-jos vasario
sirinkime Adomas Druzdis į^m darė įtakos (išskir inas yj-a priimtas j Pasižymėjusių ninku kokiai, 
pranešė, kad sausio mėnesį'ga poetas Jonas Ai«ti«). aukštesniųjų mokyklų moki 1975 m. balandžio 13 d.
tebuvo $16,000 pajamų ir į™i to perskaitė pluošta ede- niy draugiją. Tai yra aukš-’3 vai. po pietų So. Bostono ”*• nauJa# nrenumeratorius 
kad mėnuo buvo baigtas sujrascių, neseniai atsnausrlm. čiausias pagailbos laipsnis. : Lietuvių Piliečiu d-jos III a.»t«prin* UlkrMM.
$7,792 nuostolio. Taip atsi-pu Metmenyse, gal dar dau-( Toji draugija mokyklos į salėie laisvės Varpo pava.
;iko dėl to, kad tą mėnesį»^au skaitė iš rankraščiu, direktoriau? ir mokytoju po.I -arinis koncertas.
.aldybai sumokėtas praeitų! Nauia ir tikrai įdomu buvo ^žio nutarimu priima tiki Balandžio 20 d. So. Bos- 
netų atlyginimas ir visų me. J tai. kad norą savo eilera^,,, į labiausiai pri įžymėjusiu* tono Lietuviu Piliečių d-jos 

Teonąs Lėtas nerpynė Het. mokinius akademinėje ir vi-'«-------.ų namų draudimas.
Valdyba Altai paskyrė $

50 (tiek ji turi teiaę), bet 
usirinkime A. Čaplikas 'pa

siūlė tą sumą padidinti iki 
$200. Pasiūlymas buvo pri
imtas. A. Matjoakai pasiū- 
ius, paskirta $50 Lietuvių 

Bendruomenei.
Priimtos dvi naujos narės.
Pirmininkas pranešė, kad 

Ulevičiaus fonde jau yra 
per $600. Keli asmenys Au.
<ojo ir šiame susirinkime.

Susirinkimui buvo paro- 
lytas savivaldybės paga
mintas filmas “The Livable 
City“, o burmistro ir polici
jos atstovai atsakinėjo į pa
klausimus. Ypač domėtasi I. 
įekihnojamojo torto įverti-iPlckman Hal1

liaudies melodi jom, j-lygin
tu balsu ir subtiliai jas pa
dainuodamas. Savo forma 
nvečio kūrvba ir daba** naši.' 
rodė tebesanti nauioviška.

LB KnHūnrs kb’bo susi
rinkimui iaukiai jr šikai va
dovavo pirm. R. Kondrata- 

Pabaltiečių koncertas

Naujosios Anglijos Pa
baltiečių draugija baigs sa. 
vo 1974-75 metų koncertų 
sezoną su mūsų įžymios so
listės Ginos Čapkauskienė? 
koncertu . rečitaliu, kuris į- 
vyks kovo 21 d. (penktadie
nį) 8 vai. vak. Longy School 
of Music salėje . Edward 

1 Follen St.,
Cambridge. Solistei akom. 
paunos Saulius Cibas.

Bilietus šiam koncertui 
galima už'isalcyti iš anksto 

' pas Ireną Veitienę. telefonr

nimu rinkos kaina. Tai įvyk
džius, mokesčiai smarkiai 
padidėtų.

Pirmininkas suririnkimo 
dalyvius supažindino su j 698-1990* 
nauju reikalų vedėju Jurgiu 
Zoza.

Bilietai suaugu
siems $4, studentams ir 
pensininkams — $2.

Argi ftvttku K~«tn surast* 
vieną naują Keleivio prenu. 
meratorių? O juk kiekvie

baiau ir Taisau
Kanus ii lauko tr viduj*. 
Lipdau popierius ir taisau

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiaga
JONAS STARIN8KAS 

220 Savte BM Ava. 
Dorekester. Msau
TeL CO

Aukos

Tėvynės Mylėtojų d-jos 
Bostono skyrius vietoj gėlių 
prie savo garbės nario prof. 
Igno Končiaus karsto auko- 

16 gimnazijai

Geri žodynai

tetas velionio artimiesiems. J^yasario

ir biWia™ reiąti’ nuošir-i Jona9 Tuinila 
dži, užuojautą ir dėkoja aukojo $10. 
aukotojams uz aukas. Lijija Herbstaitė

Vajaus Komitetas skyrė $10.

Balfui pa- 

Altai

"•Įėję Sandaros moterų klu-
suomeninėje veikloje. Kaip* 
laiške rašoma. Viktoras 
Brandtneris savo nepapras
tu gabumu to yra visiškai 
nusipelnęs. Visiems moki
niams, priklausantiems šiai 
draugijai, yra duodama sti. 
pendija.

Viktoras Išių metų rudenį
išvyksta į Michieran Stafe s“ ir "išmintingieji supras 
University studijuoti medi
cinos. :

DIEVO KAttALYSTftS ZINIO-

šitas galutinas ir pagrindinis 
žtnus frajudinimas pabudins 
t.psnūdusią žmoniją, kad supras
iu ir pažintų Viešpaties veika
lus, ir pasekmėse visos žemės 
gimii.ės bus palaimintos. Pra
našas Danielis pasakė, kad "pa
baigos laiku** "žinojimas pudau-

’GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

ši radijo programa trans
liuojama penktadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM

banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 
Sakaro.

1

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairią rūfcią

draudimas
Kreiptis seau adrese:

BRONIS KONTRIM 
b98 Broaduray 

So. Boston, Mass. 02127 
TaL AN 8-1701

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
tafonauoja asaiiytojus apir pasauliaiUM ir Hetnytškuoatas 
įvykius, deda oaug ir įdomių nuotraukų Ir atvirai pasisako 
apie viMK mūsų visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus, 
jaam rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame buklu
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIE H/V A“ yra dfnamfiln* rnūaų M- 
sfvQuu laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirbu ui 
neprikboMimą IJetuva.

Metinė prenumerata JAV-ne 88.06 

Adresas:
7722 George Street, LaSaDe-Montreal, 890, Ouebec. CANADA

(barnelio 12:4,10). Anot Šven
tojo Rašto išmintingais vadina
mi tie,'* k u rie pažįsta Dievą ir 
pa>:tiki Juo. tiki Jo pranašystė
mis.ir klauso Dievo ir Jo Sū
naus Jėzaus Kristuus įsakymų.

I’rie šventojo Rašto negalima 
nieko pridėti, nė atimti, nes jis 
pilnas, ir tobulas. (Apr. 22:18, 
l'j; 2 l im. 3:16,17). Jei kas da
bar sakosi esąs pranašas tokioje 
pat prasmėje, kokioje buvo Bib- j 
lijos rašytojai, tas suvedžioja 
IKits save ir kitus, kurie jo kiau- j

ei n nn -l?» .i--?? I.samajame laike Dievas lei-'$10-00. Tai pirmoji dalis ke- (lžia savo <tikirniems žmonėmsĮ 
tunų tomų Lietuvių literatu- suprasti pranašystes. Vienas to
ros istorijos, kurią autoriui kiu. kuriems Dievas davė galy- 
užsakė parašyti Lietuvių su^’isti ’V ^iįkinti,*"“»•
fondas, čia sunnktl kone. Savo veikale, kurį jis užvar- 
vLi mūsų literatūros pradi-idino Armogedonn Kova ir išlei- 
ninkai, su jų kūrybos pavyz-jd.° ,8?7 m ’ j’" rašė apie pasku. 
džiais, bei mūsų periodinės! SkaT* įduodame ,i-. 
spaudos kūrėjai, j "Didžiosios dienos kova, kaip

Karima, istorinė trilogija- ir kitas revoliucinis karas, pra-,
poema iš Mindaugo epochos s”k s ir ivvks >aip?n«kui. Kiek-į
“------ ® r 1 vienas ginčas turi tam tikras į

priežastis, tikras ar pramanytas i 
tautiškas skiaudas; po to sekai 
tiskus šitų skriaudų atjautimas,! 
nes nuskriaustieji turi daug nu
kentėti; paskui bandoma įves
dinti įvairias reformas, kurios ■ 
pasirodo bergždžios ir dėl to ve* j 
da prie didelių ginčų, žodžių ko- j 
vų, persiskyrimų, prieštarau
jančių nuomonių ir pagaliau > 
nrie keršto ir kovos su ginklais. 
Tokiu būdu įvyks Visagalio Die
vo Didžios Dienos Kova. Joje 
šviesa kovos prieš tamsybę, lais
vė prieš priespaudą, tiesa prieš 
klaidas, ji palies visą pasaulį,! 
nes ūkininkas sukils prieš kuni-, 
gaikštį, parapijonas prieš klebo-1 
ną, darbininkai prieš kapitalis
tus ; prispaustieji kovos su gink
lais prieš visokią neteisybę ir tL 
ronybę; prispaudėjai gi su gink
lais gins tai, ką jie per amžius 
vadino savo teisėmis, nežiūrė
dami to, kad jie pavergė arba i 
išnaudojo kitus/' — Armagedo
no Kova, 541 psl.

Aukščiau patiektieji žodžiai 
buvo parašyti daugiau nei priei 
50 metų. Jų autorius jau nebe
gyvena, jis mirė 1916 m. Bet 
jo apskelbti dalyvei vyksta; bū
tent. kad 1914 metais turėjo 
pasibaigti pagonių laikai, po to 
turėjo prasidėti pasaulinis ka
ras. po kurio turėjo ateiti revo
liucija ir po revoliucijos anar-. 
ckija. Turėjo atsirasti galinga! 
kariuomenė, kuri dalyvaus Ar- i 

i magedono kovoje, apie kurią jis ’
' rašė sekančiai:

Ar skaitytos?

Lietimų literatūros istori-
?a, I tomas (Nuo Mažvydo 
ki Maironio), .prašė Pranas 
Naujokaitis, 606 psl., kaina

I ietuvių-anglėf kalbų io- į 1237-1268, parašė Anatoli 
dynas, redagavo Karaavi-ljus Kairys, 318 psl., kieti 
'»aitė ir SlavonerskS. apie viršeliai, kaina $6.50.
97 nnn f ndžių 511 psl., kai*Amerikos Lietuvių Taryba, 
na $6.00. ~ 30 metų Lietuvos laisvės ko.

Anglų-lietuvių kalbų žo- voje (1940-1970), parašė 
dynas, V. Baravykas, nauja Leonardas šimutis, daug i. 
laida, apie 3 1,000 žodžių, liustracijų, 500 psl., kaina 
590 psl., kaina $8.00. $10.00.

SOUTH

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATIDARYTAS

382 West Broaduray, So. Bostone 
KARL MICHELS ir ROBERT OWEN8

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

l» d*0(lu kai, SErrmiS ĮOUOMVS 4oM«

gyvybės apdraudą MOgsjs
USnaEMUlMAS

kuri yru

jau turi daugiau, kaip toks sa
kapitalų, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvisuas

aau $169.60 IU $16.96636

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Sveiearijoa ĮFMsątą 
tftato garantuoti. Geriausia dovana jūsą 
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 18 savaičių 
aų ažsakymus siųsti su $6.00 apmokūjima *-
RATORY, 1437 Sa. 4tth Ava. Ckere, DL 
AtetovyM, 24M Daagall Rd., WWnr, IS, "
M Myriai: 7 Stattgart 56,
Omas-r Vabtiadoe: J A J, SSS7 W.

SOtk Avė. A ldth St, Cicero, 1640 W. 47Mi
IMS R. MBvaakea Ava, 1147 N.
Irkttar. _______ ______

aassssaMSVM«w*saM*me*M«M«M«iaaaMveaeM999M«9MaMa6

siūle ,

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 
iškaitant:

• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARCPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ 

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ L^ŠIŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LĘtlUS
• KATARAKTO LĘSIUS
• KLAUSOS APARATUS Ir KITUS REIKMENIS 

Būtino atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
GaUau susikalbėti liet a v likai 1

Medieaid (Walfars)
Skambinti: 2 68-8S00 Mediearv

kad z jauauoHa gimtą pinigus 
šukėtojo asekato studijonm ir gyvenimo y varui,

BIA duoda VAIKAMS ir jauaooHaam labai pigią TERM 
apdraudą: ai $1,600.00 apdraodos tik 6&00 aaoka»

VA-^KęiDĮEkTALt APDRAUDA

5

ir draugiją uuriama. Ui $1,000.00 
aokastis $&001 matus

yra daugumoje Neturiu koloniją. KrelpkMa 
kuopą vrikėjus. Ir Ha plačiau

Kas domitės Tiesa, mes pri-, 
<riųsim veltui spaudos. Kreipto- . 
tės šiuo adresu*

Lithuanian Bfble Studentą, >
212 E. .’rd Street, 

Spring Valiny. 10. 61362. 
(Skelbimai)

207 Waot20lk Stonui, Nėr Yurb, N.Y. 10001

Cambrid.ee


KELEIVIS. Sa BOSTOR Nr. 9, 1975 m. kovo 4 d.

Vietines žinios
Bostono Baltijos ir Žalgirio Tuntų 

tradicinė

KAZIUKO MUGĖ

V. Kubilius $20; Į po $10: V. Eikinas, V.
, po $15: J. Cereška ir Lj lzbickas ir A. Škudzinskas.

I Lietuvių Inžinierių ir Ar- i Rudžiūnas; • Iš viso LJB $100.
. chitektų Sąjungos Bostono* po $10: V. Izbickas ir V J Lietuvių Fondui: 
skyriaus iždininkas Jonas į Eikinas. | n r.itau fitti-
Mikalauskas atsiuntė šitokį • tž v;so Ąita: $220 1 •oe n’ v • tĮ aukojusių Vasario 16 proga ! ** viso Altą. $,W0. . po $26: Z. Gavehs ir J.

į narių sąrašą: j Lietuvių Bendruomenei:

Bostono inžinierių aukos I

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 
JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

081
i V

rKuncaitis;
J. Balčiūnas $10.

Po $25: E. Manomaitis ir? Iš viso L. Fondui $110.
, t <Pnn t o* - iJ- Kasys; Viso laibo inžinieriai su
į J. Vasys $90; J. Stašaitis; j Gimbutas$20; aukojo $1,306.
i$75; Į
j po $50: B. Makaitis. C. ». . .
( Mickūna?, J. Rasys ir Vyt.'

Vlikui aukojo:

1975 m. kovo 9 d.
South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 

11 ir III aukšto salėse 
ATIDARYMAS — 11:30 vai.
PIETŪS — 12:30 vai.
VAIDINIMAS- 3:30 vaL , n - „ . T +

Vaininama: "Elenutė ir devyni broliai Gulbinai“ nĮ2>“ 3n?')U^S*r,
po $25: J. Dacys, B. Ga

linis. D. Ivaškienė, V. Izbic. 
kas, V. Kubilius. J. Mika-{ 
lauskas. K. Nenortas, R. • 
Veitas, B. Veitas ir A. Zi-Į

dėti tik didžiajam bizniui, ^as’ 

o ne papra tam žmogui.

MOAKLEY RŪPINASI SKRIAUDŽIAMAIS

Kongresmanas Joe Moak
ley kreipėsi į prez. Fordą, 
ragindamas jį visų pirma

, Žiaugra;
po $35: J. čereška ir A. 

Girnius;
i po $30: K. Barimas, J.

r
M*

po $20: R. Budreika ir A. * 
Moaklev taSn pat rūpina-į Kriščiūnas, ._ . >

padėti tiems, kurie labiau-. ?i. kad moranciu pašalpa i A 1 ak H - v į
šiai kenčia dėl infliacijos ir nebutu reikalingiem atimta.į * T^nšv«? V ‘
ūkio atoslūgio, — mažai už. Bostone yra 13,000 namU. * Klabis ir V. Eikina2. 
dirbantiems, ypač seneliam, Į kurių šarvininkams iš federa-
invalidam ir bedarbiam. ' linio fe?do yra teikiama 

Įmorgiciu pašaipa. Pusė jų 
Moakley sako, kad Fordo į bus nepajėgi mokėti už na- 

ekonominė programa tero-jmUs, jeigu toji pašalpa bus kalauskas 
do. kad jis susirūpinęs pa- atimta. i tas, ~ ”

Viso labo Vlikui $875.
Altai: 1
Po $25: B. Galinis, J. Mi- T 

alauskas, J. Rasys, R. Vei- Ii 
as, B. Veitas ir E. Cibas; U1—Ą-

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

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

šeštadieniais ir sekmadieniais 
NUO 12:00 VAL IKI 3:00 VAL

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nasteblnti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBEI

/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 nei 40 metų 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QU1NCY 

Boston: 436-1204 S. Shore: 773-4949 
LENGVOS IšSIMOKfiJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St. 

WORCESTER. MASS. 
TaL SW 8*2868

Senas parvirsta ir negir- Už nusies ne tik jaučius 
vedžioja.

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDEUENŽS DAINŲ j 
žmogaus — be ydos. PLOKŠTELE

pra pieninieji oficiali jst»L 
ga Worcestary, mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worcee-

taria j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kai-

Plood Sųuare 
Hardivare Co.

SarndakM ». i. ALEKNA 
«Z8 EAST DB0AJ>WA1 
ŠOU y? SOSVūN. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4141

Baajaaun Alcore Dalai 
Pvpterua 8mboim

Stiklas Laa<aina
Virykle mkmeoy* namaat 

Bcikmeny* plntabariama 
VfaoMa jnleilM daiktai

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir

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

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas: AN 8-2306

[Dr. Jos. J. bonovan 
\Dr. J. Pašakurnio

{F fi DINIS 
OPTOMET RISTAS

j Valandos:
{nūn 9 vai ryto iki S vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama (
447 BRO A DW A Y 

South Boston, Mass

Peter Maksvytis
Carpsatsr & BsSdor

<9 Church Street 
JL Miltas, Mara.

AUMra vtoaa potolmuo. rww» 
to ir pro Mrta-faio darbo* U loo 
ko ir vranjo, gyvenamą narna t 
biznio pastatą, payal JOaą roua 
lavinu,. ftaaktta visados fld • va-1 
landi) vakaro.

Telefonam 698-8675
'moMnsaaai

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd. 
į|Newtoa Centre, Muša. 02159 

ToL 332-2645
•MoooiMiatsiaaaaMiaaaaiaaaaoaao******

-oaaaaooooooaoaaooMioaaoaMvoaMoeo
TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOMRTRISTB 
Valandos:

nuo 10 ryto fld 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY

Knyga yra geriausias žmogaus draugas!
eeaoaoaaeooooooeoeoeooooeaooeoeoeoeeeeeioisooeoos

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

Paštu
jjjmrrt .......... .. ......................................Maaaaoiaaaooaaaiaoaaaaaooi

Laisvės Varpas
I LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL
AM 1,430 KC M WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL BrocktSS, Mase. 02402. TsL 586-7209
SOUTH BOSTON, MASS.

er*****^**************************"*e*e |eev*e*ee,***e*aeeoo**o*ooooooovooooooooovooooooodooooiaooooėooooooo

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

nuduodama Ūktai vaistai* išpfldome gydytojų rs 

eeptns ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit J lietuviškų vaisttaų.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pbarm.

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

Telefonas AN 8-0929
Nūs 9 vaL ryla tai 8 vaL vw Išskyrus šventadienius Ir seksą. 

moaosaoaooooaoooooeosoooooooooeooooooooooaokP

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

1%
nteon 4-year tertn depotft 

cBvtiiicdtcs-stooo adaisaMa

M & T OIL CO., Ine. 208^ AYEAR

2%-4-year tetai 
UtpositOlOOOl

641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis, ipilimas
□ Patogios moksjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo (rengimas

Skambinkite

268-4662

6.81-61!* AYEAR

1-2%-vvar tvrm dapaafc 
canificataSIOOOi

AYEAR5.471-5^
The Federal rvgutations Sffectlng these new savings 
certificatet e»low prsmaturs withdrawal« on savings 
csrtificatt funds provided rate of interest on amount 
withdr«wn is reduesd ttf the pesstook rate (5%%a year) 
and 90 dsys tautais forfeited. . . . .

Bankas atidarytas ano pirmadienio Ud 
penktadienio nuo 9 vaL ryto Ud 3:39 
vai. po pietų.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio fld 
penktadienio nuo 19:30 vaL ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto Ud 12 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi noo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jan 109-tuoeiuo motas

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalua.

Reikale ra tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Amets) yra viri 6274,090,090

Trans-Atlantic Travel Service
Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu visur 
ir -visais kelionių reikalais, keliaudami grupiniai 
ar pavieniui!
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.
Taip pat rengiame eilę EKSKURSIJŲ l LIETUVĄ, 
kurių sekanti

išvyksta BALANDŽIO 25 d. ir grįžta GEGUžfis 3 d. 

Iš BOSTONO ir NEW YORKO kaina

tik 739 doleriai
šiai grupei DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS, 

t NESIVĖLUOKITE!

Vasaros ekskursijos į Lietuvą prasideda GEGUŽĖS

,Registracijas priimame dabar.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 
tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, MOTO
CIKLUS savo giminėms užsakykite tiktai per

t

Trans-AtlanticTradingCo
(Podarogifts, Ine., skyrius Bostone)

j Darbo valandos kasdien: 9—5
šeštadieniais 9—12

393 West Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764

visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Woffcester, Mass. 01604 
ToL 796-3347 

Tlsaisl iš Worcssterta 
čtam įvairins siuntinius į Lieta 
vą Ir kitus Rusijos valdomus 
plotas! Siuntiniai sudaromi iš

, COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO j LIETUVĄ 
b kitus Rusijos

avo, uMista ir 
aią. Tūriam, vištoje įvairią vis. 
tinta gamybos ir iatportaotą 
prtkią iš kitą kraštą visai is- 
nmais kataonUa. Bs tat sioačia- 
■s tadistą, pinigui Ir gultis ai- 

| mkyti ją gamybos prekes, ds 
duigm, e gimtais 

tau vištoje galis pasirinkti uft-

tam tikras jrisigas ateikvtasti 
tas pas sava į svečiai

tai Ir aųttaiagaL AtaHaakų įriti- 
kkrntte. Vedėjas A. SekyrimU

Pristatymns greitas Ip 
garantuotas

Galima užsisakyti 
certifikatus, 
šaldytuvus ir paa. 
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo

ruoiių

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL Mu 
Kitomis valandomis r^g*1 

susitarimą telefonu,
889 W. Broodvvoy 

Šou Boston, Mase. 02127 
ToL 2884)068

* p • • 4 -•




