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Nauji pavojai verčia 
sukruti visus lietuvius

Didžioji Amerikos spauda pradeda užaliarmuoti pla
čiąją visuomenę apie naujai iškylančius pavojus Lietuvai 
ir apskritai Baltijos valstybėms. Savo vedamajame Bill 
Anderson "Chicago Tribūne*4 dienrašty kovo 15 d. at. 
skleidė, kad Henry Kissingerio vadovaujamas Valstybės 
Departamentas ir JAV Saugumo Taryba vairuoja į įteisi- 
nimą Sovietų Sąjungos grobuoniško žygio užimant Balti
jos valstybes; tai norima daryti, besiekiant plėsti Vadina, 
mus "detente“ santykius su Sovietų Sąjunga. ....

Kaip Andersono straipsny atskleidžiama, tas inkor
poravimo pripažinimo sprendimas gali įvykti šios vasaros 
Europos Saugumo konferencijoje.

Valstybės Departamentas ir 'JAV Saugumo Taryba 
nuėjo net taip toli, kad bandė sukliudyti pabaltiečių vizi
tą* pas prezidentą Fordą, taes atsilankiusieji delegatai yra 
Baltijos valstybių išlaisvinimo siekėjai. Po to buvo norima 
tą atsilankymą pas prez. Fordą nuslėpti spaudoje, o Ame
rikos Balsui net buvo uždrausta perteikti informaciją Lie- 
tuvai apie tą. įvykį.

Bill Anderson atskleidė Valstybės Departamento už
kulisius. Jo straipsnis buvo parašytas Amerikos Lietuvių 
Tarybai žinant iš anksto, ir jis parodo, kad visi lietuviai 
dabar turime būti ypatingai vieningi ir (uoliai aktyvūs.

Dabar kiekvienas sąmoningas lietuvis privalo: .
1. Parašyti prez. Fordui padėkos laišką už priėmimą 

pabaltiečių delegacijos ir už rodomą prielankumą Lietu
vos reikalui.

2. Rašyti laiškus savo valstybės kongresmenams ir se
natoriams, kad jie paremtų Lietuvos laisvės reikalą ir pa. 
remtų E. Demrinskio rezoliucija — House Concurront Re. 
solution 165, kuria reikalaujama, kad JAV delegacija ne
sutiktų, kad Europos Saugumo konferencija pripažintų 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungimą į Sovietų Sąjungą ir 
kad pačios JAV-bės laikytųsi nepripažinimo principo.

Raudona kraujo banga 
plauna Vietnamą

Komunistai, nesulaikomai verždamiesi pirmyn, jau 

užėmė 9 Pietų Vietnamo provincijas. Tūkstančiai žmonių 

bėga nuo jų teroro ir miršta kelyje nuo bado ir šūvių. O

j "taikos mylėtojai** ir "humanistai** šiame krašte begėdiš. 

kai tyli, tarsi taip ir turėtų būti.

Demokratiniai kraštai, ro- si dar didesnei pajuokai, 
dos, jau seniai turėjo įsiti- jam buvo suteikta net Nobe- 
kinti, kad visos su komunis- lio taikos premija...

PabaKiečių delegacija pas JAV prezidentą Gerald R. Fordą vasario 27 d. Ii kairės: kongresmanas tais sudarytos sutartys, jei- 
Edward J. Derwinski, Amerikos Lietuvių Tary (ios pirmininkas dr. Kazys Bobelis, Altos visepir. ' gu jų vykdymas negarantuo- 
mininkai — dr. Kazys Šidlauskas ir Teodoras Blia ntrubas, latviai — V. Korsts, dr. I. Spilners, T. , tas karinės jėgos grėsme, y.

ra nevertos nė popieriaus.Riekstins, estai — lt Pleer, M. Simonson ir M.Koiva.

Staiga mirė aktorius P. ir A. Bražinskai 

Leonas Barauskas į visiškai laisvi
iš juros dugno iškėlė 

sovietų karo laivą
Š. m. kovo 21 d. Chicagoj Į Pranas ir Algirdas Bra- 1968 m. Ramiajame van- 

širdies smūgio ištiktas štai- •zinskai rašo ir jų ad vokatai denyne nuskendo sovietų

Šiandien jau visi gali įsi
tikinti. kad ta sutartimi P. 
Vietnamas tebuvo tik diplo
matiškai parduotas komu- 

ant kurio 'jos surašytos. To-' nistams, kurie dabar savo
kios pat vertės buvo ir Kis- grobį ir pradėjo atsiimti.
singerio išstenėta Vietnamo JAV kongresui atsisakius 
taikos sutartis, už kurią, tar- teikti Pietų Vietnamui ir 

' Kambodijai karinę paramą, 
! komunistai, pradėję plataus 
' masto puolimą, iki šios die- 
{nos jau užgrobė 9 P. Viet- 
j namo provincijas su 2 milio- 
I nais gyventojų ir veržiasi

Jis tuoj atiduotų,
□uuivo oi®. zansnoi ii jųau.unaiai cienyne nusjvenuo suvievųi* • •
ga mirė vienas išeivijos ge- praneša, kad-teismo keliu jų modernus povandeninis lai- nuo J° pareitų
riausiųjų aktorių Leonas byla buvo galutinai išspręs- vas. Sovietai ta nelaimę lai-
Barauskas. Po Dalios Jukne- j ta sausio 17 d. Aukščiausia- kė paslaptyje. Bet JAV-<bių 
vičiūtės - šimoliūnienės mir-Į me Ankaros teisme. Tai žvalgyba ją suuostė, laivą 
tiestai jau dar vienas di-. reikia, kad kc< .oje dėl Bra- surado vandenyno dugne. 
dŽhriis nuostolis mūsų dra- žinekų laisvėš'Turkijos že-*anie 3 myliu gylyje ir apie 
mos aktorių šeimai. , mėje yra pasiekta didelė j 700 mylių į šiaurę nuo Ha-

Leonas Barau kas buvo pergalė prieš Sovietu Saiun-Į wa'jų ir sumanė jį iškelti, 
gimęs 1926 m. gegužės 25 gą. Nei Turkiios vyriausybė. J
d., taigi buvo tik 48 metų nei teismas Bražinskų neiš- ;How?rd,^^^ ™a 
amžiaus. Jis yra 1948 m. bai-• davė sovietams, nors jie '
gęs Vokietijoje Kasselio lie-dabai trukdę teismo eigą, .a? oma i
tuvių gimnaziją, dar Tel-, Bražinskams ketvertu? me-|La??,1.,rklt,,e"£su ^h.mfu 
šiuose pradėjęs darbuotis- tus teko kentėti, kol gautas j musijusiems darbam? eis

3. Rašyti padėkos laiškus laikraštininkui Bill Ander- mos studiją

Žemaičių teatre, o išeivijoj 
baigęs rež. Ip. Tvirbuto dra-

galutinis nuosprendis. 

Vyriausias Lietuvos Iš-
son (Chicago Tribūne, 435 North Michigan Avė., Chica
go, III. 60611).

daugiau nei 250 mil. dol.
Visi darbai buvo vykdo

mi labai slaptai. Sovietų lai
vas buvo iškeltas 1974 m..Velionis yra vaidinęs Ra- lal?v,n’m0 Konntetas bude-...........................

venaburgo dramos sambūry,'Lfs ,r. Ta ,la,k? Tkes ^el j bet tas faktos viešumon įski. 
o nuo 1949 m. - Montrealy- Brazinsky laisves, dabar de- lo tik siomis dienomis 

d 2 v’sa- pastangas jiems is. „ T".t>.b^, ! je A. Škėmos Živilėje ir Pa- “I Keliant tas sovietu povan-
Be to, įsidėmėkime, kad inkorporavimo pripažinimas la- budime r Pūkelevičiūtės k’ 08 'sve7t' » kun norsl deninis laiv
bei skaudžiai paliestų ir mūsų atstovybę Washinftone, ir režisuotuose'K. Borutos Bai-’ k,ta kr?l.’-. kur. ^<“nama kelti pavvko tik jodalb. bet ,,,a- M ‘“".‘“l1/;“ 
mūsų konsulatus, o taip pat ir Lietuvos piliečius JAV-se taragio malūne, B. Sruogos' Ka!’.k?™ *razinT• ir jos apskleidė daug sovie-! sonas paskelbė Chicago Tri-; še;
bei apskritai iš Lietuvos kilusius žmones. ; Milžino paunksmėje, B. Pū- į? bXlos aPl,nto**» £ f.mi’Įtu paslapčių, pakankamai' bune lalkrastv aPle Planuo‘ liu

Dabarties valanda reikalauja kiekvieną lietuvį pra. ^vičiūtės Aukso žąsy, pTaclja apsun ina' aciau’ --
bilti ir jungtis į bendras visų pastangas Lietuvos laisvės ^llca^°Je D- Lapine o 
reikaluose. Karaliuje Mindauge. Mare

AMERIKOS LIETUVIU TAR YRA k dauSelWe kitW Pažymų 
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA ir gu j Keieėiumi atlikęs ke

lis puikius dramų fragmen
tu?. 1968 m. jis su D. La
pinsku ir sol. A. Stempužie- j 
ne gastroliavo Pietų Ameri-’ 
koje.1

JAV užsienių reikalų sek. r Kissingeriui iš Vidurinių-1 L. Barauskas yra įkalbė-
retonus Kissingeris, kaip ži- į jų Rytų kvykus, tuoj pat ’jęs savo teatrinės kūrybos 

atsinaujino pasienio susirė- plokštelių ir būdavo radijo 
mimai, ir yra pavojaus di- programų ir kitų renginių 
dėsnio masto karui įsižiebti, dažnas dalyvis.

Tokio talentingo ir nepa-

Kissingeris sugrįžo tuščiomis rankomis

nome. jau antrą kartą ban
dė- pa*p asmeniškai tarpi

ninkaudamas ir pakartoti- j 
nai keliaudamas taip Izrae-' 
lio ir arabų so-tinių. sutai
kyti Izraelį su Egiptu ir ki
tais kaimynais. Izraelis bu

į dar toliau, o Kambodijoje 
į apgulė sostinę Phnom Penh. 
| Kad turėtume nors apy- 
’ tikrį vaizdą tenykščių gy
ventojų kentėjimų, Žvitgfb- 

| lėkime tik į šias kelias tra- 
! giškas karo siaubiamo kraš. 
to scenas.

Nuo artėjančių komunis- 
, tų bėga milionai žmonių, pa- 
i likę visą menką savo turtą 
! ir ne urėdami net saujos ry- 
’žių. 250 mylių į šiaurę nuo 
(saigono tūkstančiai pabėgę* 
' lių pateko į komunistų ap- 
' šaudymo zona ir milžta ke
lyje nuo ku’kų ir bado.

Centrinėje P. Vietnamo 
aukštumoje prie 21-mo kelio

i naikinami ne tik apie 800 
Antrajame puslapy rašo- ap Uptų p. Vietnamo karių, 

ma, ką žurnali-tas Ander- bet taip pat tūkstančiai jų 
mos n si iu ir kitų pabėgę- 

apie planuo- Hų. kln lems buvo užkirsta
jamą Pabaltijo pripažinimą 
sovietams.

. . .. , . ... . • nusr.iete visą jų laivo konst-leigu ne ffaus pabėgėliu s a- , .. . . ii •. • . .. ,, . rukeną ir apginklavimu,tusa, eim-gramos klausimas-
i palenkės. Jei emigraciia1 Sovietai dėl to vis dar tv-! Kitame straipsny B. An- 
užtruktų. Bražinskai mėgin- Ii. Kadangi nuo žmonių bu-J derson2s duoda daugiau 

♦o-n” ’Vintrti Turki- vo nuslėptas laivo nusken- į faktų. Jis pabrėžia, kad 
1 et jau kaip laisvi žmo- dimas. tai dabar nepatogu, Tautinė Saugumo Taryba,

nes.
(E)

skelbti ar protestuoti, kad ; kuriai vadovauja Kis/,inge- . n iv;o

kelias į pietų?
A pie 3,000 civilinių pabė

gėlių. bandę gelbėtis laivu, 
nuskendo.

Tik iš provincijos sosti
nės K ve i bėgo apie 200,000 
žmonių, kurių daugelis žūs-

amerikiečiai jį iš jūros dug
no išsitraukė.

Reikia spėti, kad sovietai 
savo nuskendusio laivo ieš
kojo, bet nepajėgė net nelai
mės vietos surasti, jau ne-

Pensijų doleriai 

labai nupigo
Nors privatinės ir Šortai kalb*.n* sugebėjimą jį 

Sef’uritv non iio«» vra šiek 18 .,?8P.0, ^aJ r., °
tiek n’-iidintos. bet ju per- didel, amenkiečii| technikos

ris, ne tik patarė preziden
tui nepriimti pabaltiečių de-

ar apsupime.
Civilinių gyventojų padė

tis tokia tragiška, kad net
legacijos, bet cenzūravo net patVs komunistai šaukiasi
nuotraukas: neleido .-paus- ta’Atautinės paealbos užim- 
dinti delegacijom fotografi- . * i ___ »____ •-

toriaus netekimas yra ašt 
Komunistinėje Kinijoje iš riai skaudus ir jo gausiem - 

kalėjimų buvo paleista ne- bičiuliams, ir aplamai lietu
vo pasiryžęs atiduoti Egip- i mažai politinių kalinių — viu visuomenei.
tui dalį užkariautos terttori-; tautinės Kinijos partizanų ir L. Barauskas paliko liū- 
jos ir net alyvos šaltinius tik kitų veikėjų. Ja taipe yra dinčius žmona ir du sūnus.

net du generolai. Jiems vi- kuriems reiškiame giliausią 
siems leista frįžti i Taiwa- užuojautą.
na. Tai daroma irgi "santv-

...... , ... kių atšildymo“ sumetimais.is sj karta nepavyko, ir Jis 
gijžo į Washingtoną tuščio-i • • •
mi; rankomis. 1 Panamos vadas

už šiokį tokį formalų Izrae
lio vals‘ybės pripažinimą. 

Deja, Kissingerio misija

rM dmMiiko būdo p,.a„až„m,.

dėl r)ia'rwer,’mo nsbrangi-
mo ir dnlpt’n vprfės «”ma- Portugalijos katilas 

Nuo 1Q70 m. dolerio
vertė sumažėjo 27 centais, greitai rOUStū 

Sakoma, nors dirbantiem Portugalijos komunistai

tų sričių pabėgėliams, kurių 
, milionas yra pribaigiamas
bar,o.

Pasrk Andooną. jei Pa-',. Kž Wek ne ęeresnė pade. 
baltii-. likimas pareitu tiktai t,f VPac
nuo Kteinnerio. tai jis dar “"7'; kar .s!a^lan .ver

S ą Ji ‘'npa*l vaiku skeletu. J U
Visa tai sal ai n»mi- 

nima amerikiečiu spaudoje, 
; badmiriu -keletai ir lavonai 

balandžio 25 d., nes, matyti, parodomi televizijoje, bet—

ios su besišypsančiu prezi
dentu.

* r-,

. ., v ,. . lko i kišenių neikris. jeigu jje j-uošiasi neleisti rinki-
.. J*c?ue!ine Ke""*1'*"* / nebus atitinkamu įstatymu muo_e dalyvauti net demo-

..-.i.. °^,e"eJ£V,’£ dar labiau l)adidint0? Pen’ kratų partijai, kuri dar tebė-
parriške. kad. jei amenkie- peikiama dėl to, kad nedaly- 81jOs. . ra dabartinėje neva koalici-

Dabar belieka Genevos J Sai nesutiks Panamos kana- v«vo prie Onassio > mirties! i -. wriauJ,bs;e
konferencija, kurioje daly-• fe ir jo sriti prinažinti Pana- valandų, o prieš tai išvyko į• Šiuo metu senesnių žmo- J y ./ J . .
vaus ir sovietai, ir Palesti-'mos vyriausybės teritorija. New Yoiką, nors ir žinojusi, i niu organizacijos sava blo-1 Portuj^ilijos rinkimai, 
nos arabų partizanų atsto- tai jis tą kanalą visiškai už kad joa vyro dienos jau mir-J eėianči?* padėtimi specialiaiikurie buvo numatyti balan- 
vai. darysiąs. i suskaičiuotos. susirūpino. _____ džio 12 d., dabar nukelti į

pajamų mokesčiai ir būsią ;r tftiįnū°žen<rifl savo Kban-! komunistai dar nėra pakan- dėl to negirdėti nei išgarsė- sumažinti, bet pensininkams įrtu keliu fekdam“ Se kamai Pa-’i™<*e. >i’» "humanistu“ protestu,
i? tos aidžios malonės nie- įgyvendinti savo diktatūrą. nei "taika mvlinčiu*’ de-

Portugairios komunistėji- monstrantu ritmiško slėgi
mas kelia didelį rūpestį Is- mo. koks būdavo sąjūdžiuo- 
panijai. Sakoma, kad tenai se. reikalaujančiuose ameri- 
jau organizuojasi vadinama kiečiu pasitraukimo iš indo- 
Portugalijos išlaisvinimo ar- Kinijos. Atrodo, lyg dabar 
mija, kuri, esą, rengiasi in- Vie namo ir Kambodiios 
vazijai į Portugaliją ir šie- žmonės miršta badu ar ko- 
kianti taip nušluoti revoliu-, munistu kulkų žudomi jau 
cinį režimą. ___« ♦ "teisėtai**...

i
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Snadas hisvčs palaima Šelepinas? Ne!
Laisva, režimo neprismavgta spauda yra gyvas tau

tos balsas, kuriuo ji garsiai ir viešai iš-ako savo rūpesčius 
viltis, džiaugsmus ii' net savo moralinių ligų sukeltus ken 
tėjimus. Tautai tarnaujančios valdžios uždavinys yra gė
lai tų įvairuojančių balsų įsiklausyti, kruopščiai atrinkti, 
kas juose yra reikšminga ii* išmintinga, ir -padalyti atitin
kamas išvadas tautos ir valstybės gerovei.

Visai kitaip yra ten, kur tauta priversta tarnauti val
džiai. Ten režimo cenzūruojama spauda jau yra ne tautos, 
o valdžios balsas, kurio nebylė tauta yra verčiama klausy
ti. Diktatūriniuose režimuose piliečiai girdi tik tai, ką 
valdžia nori. kad ji girdėtų, ir neturi nei teisės, nei gali
mybės savo valdžią viešai paklausti, ko ana nenori atsa
kyti, jau visiškai nekalbant apie kokių valdžios veiksmų 
kritikos galimybę.

Pavyzdžiui, jūs niekad nesate 9kaitę sovietinėj spau
doje Politbiuro nuomonei nepritarimo, aukščiausios parti
jos ar vyriausybės narių ginčo vienu ar kitu klausimu, So
vietų S-gos užsienio politikos klaidų nagrinėjimo, protes
to prieš saugumo policijos nežabotą veiklą, politinių kali
nių nežmonišką kankinimą ir panašius dalykus. Tokie 
klausimai niekad negalėjo būti spaudoje gvildenami ir 
nacių režimo Vokietijoje ligi pat Reicho pražūties.

Na, o kokia gi yra tos visiškai laisvos mūsų ameri
kietiškosios spaudos galybė ir nauda?

Saugumo konferencijoje pri
valo nesutikti pripažinti Eu
ropos Saugumo konferenci
joje Sovietų Sąjungos jvyk- 

Grįžęs iš Sov. Sąjungos, Britanijos ministeris pirmu E.tijo», Latvijos ir Lie- 
ninkas Wil&onas labiausiai didžiavosi tuo, kad jam gia— tuvos pi»; jimarj j i*
žiai pasisekė praplėsti tarp abiejų kraštų prekybą. Ligi toliau privalo būti JAV po- 
šiol taip pat buvo prekiaujama, bet tos prekybos balansas • litika jokiu būdu nepripa 
Britanijai vis būdavo nuostolingas. Dabar buvo sudalytas žinti Baltijos valstybių jjun. 
sandėri;, pagal kurį Sov. Sąjunga įsipareigoja *per kele- gimo į Sovietų Sąjungą“, 
liūs artimiausius metus pirkti iš Britanijos už milijardą Sios rezoliucijos pasiūly 
svarų įvairių gaminių. kongresmano Edw

Iš tc’.o visa tai gražiai atrodo, kad Britanija, išgyve
nanti ekonominę krizę, rado progą parduoti už milijardus 
prekių. Bet iš arčiau tasai gražumas smarkiai nublanksta, 
nes Sov. Sąjunga pirks iš Britanijos su sąlyga, jei gaus iš 
anksto už milijardą svarų kreditų.

Tačiau tą sandėrį, nors ir nelabai laimingai atrodan
tį Britanijai, Sov. Sąjungos vadai jau suspėjo panaudoti 
savo propagandai užsieniuose. Kai dabar Ženevoje pirmą 
kartą po daugelio metų buvo suvažiavusios Vakarų ir 
Rytų kraštų profesinių sąjungų delegacijos užmegzti glau
desnių santykių, Sov. Sąjungos valdinių profesinių sąjun
gų vyriausiasis vadas A. Šelepinas pasakė kalbą, kurioje 
pabrėžtinai iškėlė to Britanijos - Sovietų Sąjungos susita
rimo ekonominę reikšmę. Iškėlė, aišku, perdėdamas. Gir
di, dabar dėl to sandėrio tūkstančiai dartnninkų ne tik 
Britanijoje, bet ir iš viso Vakarų Europoje bus aprūpinti 

j darbu. Vadinasi, dėkokite Sov. Sąjungai.

K '

Iš Keleivio 70 metų istorijos
x Kai kurie gyvieji bendradarbiai

Pirmiausia, — šioje demokratinėje šalyje ne spauda* Tokios kalbos pasiklausęs. Vakarų Vokietijos profe-

Derwin*kio, dar pasirašė 
kongrosmanai: Annun’ic
Bafalis, Broomfield, Burk* 
(Mass.), Crane, Dineel; 
Fraser. Gude, Horton. Kel
ly, Koch. MeClory, O’Brien 
Rousrelot, Sarasin, Strattor 
ir Yatron.

Ši rezoliucija vra Li**uv»* 
gyvybinis klausimas, ir de’ 
to visus lietuvius orašom- 
ražyti laiškus savo kongres 
manams ir senatoriams, kad 
rezoliucija būtų priimta.

Visuomene prašoma sokt; 
spauda dėl tolimesnių infor
macijų ir nurodymu.

ALT informacija 

1975 m. kovo 17 d.

Juozas Pronskus, 
gyv. Chicagoje, IIL

sinių sąjungų vadas Heinz Vetter susirado sau diploma
tišką priežastį ir išvažiavo namo, nelaukdamas konferen
cijos galo. Apskritai, V. Vokietijos prof. sąjungų vadai 
nesą linkę bičiuliautis su komunistinių kraštų prof. sąjun
gomis. O laikraščių korespondentai tvirtina, kad tas Šele- 
pino pareiškimas buvo tiesiog įžeidžianti-, tikra nesą
monė.

Britų delegacija išbuvo iki galo, ir ji vaidinusi pir- , , _ . ,..... ® .. . . . •Iii • • • «dalyvavo JAV Tespubhko-mau.anti vaidmenį ir vis tarusis su sovietų delegacija ir » " , , _ , .. ?...... , , . i . , - :• , ® . inu vadovybes konferencijo-rodziusi palankumą, kad tokios konferencijos butų ir to- Į je ^ashingtone
spauda tik pastaraisiais laikais nuvertė viceprezidentą ^au organizuojamos. r Konferencijoj buvo svars-
Agnew. iškasė Watergate bylą, atstatydino prez. Nixoną, -a britų delegacija pasikvietė sovietinę sąjungi- i tyta JAV vidaus ir užsienio
susodino eilę aukštų nusikaltusių valdžios pareigūnų į ninku delegaciją balandžio mėn. atvažiuoti į Britaniją.; politika. Visi dalyviai drau_
kalėjimą... Kokiame diktatūriniame krašte jūs rasite pa- Pakvietimas buvo priimtas, ir svečiai pasirodys. Tokia ge pietų metu bendravo su
našių įvykių? Niekur! delegacija jau anksčiau buvo užkviesta, bet neatvažiavo, • prezidentu Fordu ir vicepre-

Tik laisvoji amerikiečių spauda išgelbėjo ir Simą nes anuomet jos atsilankymo laikas supuolė su Britanijos zidentu RockefeMeriu.
Kudirką, be kurios bako valdžios biurokratai visą šią parlamento rinkimais, o tokių supuolimų vengiama. , Šeštadienį, kovo 8 d.. kai.
fcnogaus tragediją būtų nuskandinę į vandenį. Tik laisvoji . .Dabar ~ d?! busimojo vizito kilo triukšmas Bari- bą pasakė gubernatorius
šio krašto spauda palaiko gyvą ir Lietuvos laisvės bylą. Danijoje. Dar nežinia, kas tai sovietinei delegacijai vado-
Ir paskutinėm dienom tik laisvoji spauda ir jos garbingas vau?« bet visi 1’ėkia, kad jeigu atvažiuotų profsąjungų va- 
atstovas žurnalistas Bill Andersonas iškėlė švieson ir vals- das Nelepinąs, tai jis neturi būti įsileistas.

Šiuo metu Šelepinas. tiesa, tėra tik profesinių sąjun
gų vadas, bet į tą vietą jis atėjo iš tokių pareigų, kurios 
demokratinių kraštų žmonėms dvokia iš tolo: jis buvo 
KGB (saugumo policijos) vadas ir teroru tvarkėsi krašte.
KaU> sakoma, jo rankos kruvinos.

Protestai dėl tokios galimybės plaukia iš visų pusių.
mes, lietuviai,’ užuot tą lai^Vę išnaudoję tikrai pozityvini Protestuoja konservatoriai ir jų organizacijos, protestuo- Turintieji reikiamas kva- 
reikalui, labai dažnai lietuviškosios spaudos dažais tep- > uiP P3t ne™aža ir darbo partijos parlamentarų. Išgir- ifikacijas ir norintieji gau. •
liojame vienas kito nosį neva bendram tėvynės reikalui... d£- kad Šelepinas gali atvažiuoti, Britanijoje gyvenančių 1 va acijos

ukrainiečių vadai net rūpinasi įskelti jam bylą, nes jo va- ? į Kreipus renumenuacijus
dovaujami sovietiniai saugumiečiai Vokietijoje nužudė į Amerikos Lietuvių Tary-
du ukrainiečiu vadus bą’ kun tun gerus rrysius suau uki amiecių vadus. ..............................valdžios žmonėmis ir sa». o

| Britanijos vidaus reikalų nuniste™, is Visų pusių rekomendacija „adžs „ori-! 
spaudžiamas, kad Šelepinui neduotų vizos Įvažiuoti, kol tarnybą gauti 
kas pasiteisino, kad dar niekas ’jam tos vizos ir neprašė

valdžios, o valdžia spaudos bijo... Čia spauda yra tas "ri
teris budėtojas“, kurio akys ir ausys visą laiką seka ne 
tik valdžios viešąją užsienio ar vidaus politiką, bet ir 
paskirų valdžios pareigūnų pasikuždėjimus savo kabine
tuose. jų galimus suokalbius, jų slepiamus kėslus ar tiesiai 
jau daromas šunybes. Vadinasi, samdyti ar rinkti šios tau
tos tarnai negali nuo laisvos spaudos, o tuo pačiu ir nuo 
tautos pasislėpti, negali jai per daug meluoti ar nutylėti 
teisybę ir suplanuotą kokią nore suktybę.

Ir štai, neieškant tolimesnių pavyzdžių, Amerikos

tybės departamento politinių pirklių numatytus kėslus 
"užrašyti Lietuvą sovietams“... Laimė, kad laisvosios 
spaudos dėka tai sužinojome iš anksto ir dar turime laiko 
tos pačios spaudos parama suoiganizuoti prieš šias niek
šingas "politinių pragmatikų“ užmačias kontrofensyvą. 

Taigi, spaudos laisvė yra didelė palaima. Tik, deja,

Kissingeris nori parduoti
Lietuvą

Plačiai skaitomas kolumnistas Bill Andereon kovo 15 
dieną Chicago Tribūne dienrašty parašė straipsnį "Fordas 
yra raginamas nutraukti ryšius su Pabaltiju“.

"Naujienų“ dienraštis kovo 17 d. šitaip tą straipsnį 
. atpasakojo savo skaitytojams:

"Jis (Anderson) straipsnyje teigia, kad valstybės de
partamentas ir Henry Kissingerio vadovaujama Valstlbės 
Saugumo Taryba linkusi pripažinti, detantės sumetimais. 
Baltijos valstybes Sovietų Sąjungai, nors kongresas yra 
tam priešingas. Andersonas rašo, kad šis klausimas gali 
būti išspręstas Europos Saugumo konferencijoje šią va
sarą.

Kalbėdamas apie Baltijos valstybių delegacijos pri
ėmimą Baltuosiuose Rūmuose. Andersonas sako, kad 
Baltieji Rūmai pradžioje bandė nuslėpti nuo spaudos apie 
šią delegaciją ir jos vizitą pas prezidentą Fordą. Valsty
bės Saugumo Taryba buvusi priešinga šiam priėmimui, 
nes 9 Baltijos tautų asmenys esą Baltijos laisvės šalinin
kai. Buvo manoma, kad apsilankymas pas prezidentą bus

ALTOS INFORMACIJA

Lietuviai respublikonų 

konferencijoje

Dr. Kazys Bobelis ir drj 
Jonas Genys kovo 7 ir 8 d. 

k V resj
rencijo-

Zigmas Gavelis, 
gyv. So. Bostone. Mass.

Ronald Reagan. Konferen
cijoje dalyvsi.o kongresma- 
nas Ed. Dervinski, senato
rius Charles Percv ir eilė ki
tų, su kuriais dr. K. Bobelis 
ir dr. J. Genys turėjo progos 
prisiminti Lietuvos reikalus. 

Ieškant valdinių tarnybų

SVARBI REZOLIUCIJA LIETUVOS REIKALU

Rašykime laiškus 
į Washingtoną

Kongresmanas E. Der- 
winski yra pasiūlę? lietu.

.... . . ej i. r ... . i a. viams labai svariną rezoliu.Illinou lc.npe.muM Ed. konferenccjoje poiekt. i.ų dj 394 reika1auja.
w.rd Dėmei*. JAV l«w- vabtybių acc.kM.cmo prc-'ma kad Amerikos vyrian. 
resui pasiūlė naują rezoliu-; pažinimo; svbė artėiančioie Eurooos
ciją 165 (House of Repre- Kadangi Jungtinių Ame- Sauvumo konferenciioie ne sentatives Resolution 165). rikos Valstybių delegacija sutiki itelsM 1

Baltijos
valstybių įjungimo į Sovie
tų Sąjungą

Tai gyvybinis Lietuvos 
reikalas, ir lietuviai yra pra
šomi gausiai rašyti laiškus 

, A , *<»<ovų n«mai Įurauge, s^Vo kongresmanam? ir se-
■“r.“?0”. c “ Sen,tu) nu,Prende' >“d „storiams, „rašant, kad jie

Kedanai Sonetų Sųjunf. Konmeo mmeUtymM rezoIiucjj, paremtl,.

Jos turinys yra toks: i Europos Saugumo konferen.
"Kadangi tryb ’ Baltijos ei joje privalo nepripažinti 

valstybės — Estija, Latvija' to priverstino Sovietų Są- 
ir Lietuva — yra nuo pat jungos įvykdyto užėmimo, 
Antrojo pasaulinio karo ne-' tai —
legaliai Sovietų Sąjungos o-' Atstovų Rūmai (drauge

bandys Europos Saugumo jog JAV delegacija Europos

SKĘSTA MEKSIKOS 
SOSTINE

Mikas Krasinskas, 
gyv. Urugvajuje

Agota Luckienė, 
gyv. E. Hartford, Conn.

Antanas Jenkins, 
gyv. Hawajuose

Pranas Lavinskas, 
gyv. New Yorke, N.Y.

KUDIRKĄ PRISTATYS pr petras Kaladė lietu-
POPIEŽIUI vių Fondui surinko $260 ir

Į L. Bendruomenei $10. Au- 
Draugas rašo, kad Simas į kojo: po $25 — dr. J. Kuo- 

Kudirka yra pakviestas ir dis. Br. Paliulis, Br. Kruopis, 
vyks su Šventųjų metų eks.: S. Lūšys, J. Vembrė. Ketur- 
kursija birželio mėnesį į Ro- akiai, Aleksoniai ir P. K»* 
mą. Romoje jis specialioje ladė; po $15 — P. Žičkusir 
audiencijoje bus pristatytas A. Mažiulis; po $10 —dr. 
popiežiui, Šveicarijoje mė- J. Girnius (ir L B-nei $16) 
gins susitikti su rašytoju A.: ir E. Juciūtė; po $5 — R. 
Solženicinu. Petronienė ir B. Martinkiė- 

nė.
Dar daugiau aukų buvę 

| sudėta Tautos Fondui, Altai 
| ir L. B-nei Vasario 16 minė. 

Antanas Januška Vasario j^mo nietu, bet gavę tą 
16 proga Tautos Fondui su
rinko $135, kuriuos sudėjo:

išgarsintas ir padarys žalos "delikatniems“ Amerikos san- j jis patenkintas prezidento Fordo susirūpinimu šia proble- 
tykiams su Rusija. Paskutinį kartą Baltijos "aktyvistai“ ma. Valstybės Saugumo Taryba uždraudusi Amerikos, 
pas Amerikos prezidentą buvo 1962 m. vasario 16 d., ka-į Balsui transliuoti žinią apie Baltijos atstovų priėmimą i nugrimzta 15 
da jie susitiko su prezidentu Kennedžiu, rašo Andersonas, pas prezidentą Fordą, tačiau tą žinią į Rusiją paskleidusi; ^uo 1925. m. ji ’ iaugo“,i že- 

Nurodydamas, kad valstybė? departamento ir Bal. Dario Liberty savo lietuvių kalbos programoje, rašo An- * 2?e da”2?a.u n.ei 7, T*1™?* 
tųjų Rūmų nuomonės išsiskyrė, ir laimėjo Baltieji Rūmai, dersonas. Į ~lj?ciab?tai.sa . ka. Lei ,r
Andersonas rašo, kad Saugumo Taryba reikalavo, kad Kolumnistas konstatuoja, kad prezidentas Fordas nieko nebus^d^ma tom po $30-A. ir J. Starinskai 
pafoaltiečiai su prezidentu kalbėtų tik vidaus klausimais yra parodęs didesnį negu vidutinišką susidomėjimą Bal- jrvtabdvti, tai no ir A. ir A. Januškos; $25 — j
ir megarsintų šito priėmimo. Tačiau dr. K. Bobelis. Lie- tijos valstybių reikalais. Šiame priėmime buvęs ir sena? 5q Meksikos sostinė' Baltic Realty & Insurance
tuvių Tarybos pirmininkas, padėkojo prezidentui Fordui Fordo draugas dr. Julius Riekštms iš Grand Rapids. Mich. bus visiškai sugriauta. JaujAgency; po $15 — S. šmi. 
už laikymąsi principo nepripažinti jo tėvynės prijungimo Andersono nuomone, valstybės departamentas ir Kis- jr dabar kai kurių namu šie- tienė ir B. ir A. Monkevi- 
priė Sovietų Sąjungos. Dr. Bobelis, kalbėdamas visos gru- singerio štabas yra skirtingų pažiūrų į Baltijos problemą, nos sproginėja, gatvių grin. ; P° $10 — H. Čepas ir 
pėe vardu, pareiškęs Amerikos Balso korespondentui, kad negu Baltieji Rūmai ir prezidento štabas.“. dinyje pasirodo plyšiai. A. ir J. šilimai.

Meksikos sostinė kasmet 
centimetru.

BOSTONIEČIŲ AUKOS 
TAUTOS FONDUI

ša paskelbsime vėliau.
SPRINGFIELD, ILL

Mirė J. Poderit

Vasario 7 d. mirė stirta 
Keleivio skaitytojas Juozai 
Poderis, palikęs liūdinčių 
žmoną Antaniną, kuriai 
reiškiame gilią užuojautą.



keleivis, 5a sorom Nr. 12, 1975 m. konro 25 d.Puslapis trečias

Tžusai okupantai, šalin iš Lietuvai!

Keista ir apmaudu Pasirodo, priežastis pa
prasta: šie objektai neį-t 

"Kasdien vis skaisčiau traukti į Vilniaus biuro eks-j 
šviečia saulė, ryškėja dan- kursinius maišrutus. 
gaus mėlynė. Vilniaus aikš-; Keista ir apmaudu — di-’ 
tėse bei gatvėse kaskart daž- džiuliai ekskursantų srau-i 
niau išvysti ekskursantų,' tai aplenkia svarbiausius! 
smalsiai besižvalgančių i' mūsų dailės centrus. O juk• 
architektūros ir meno pa- vien L. Stuokos - Gucevi-’ 
minkius, besigėrinčių nau-( čiaus suprojektuota Vilniaus 
jais mūsų sostinės rajonais,' rrotušė (dabar centriniai 
restauratorių gyveniman muziejaus rūmai) ir pagal 
prikeltais stilingais pasta- į Lenino premijos laureato V. 
tais. Čekanausko projektą pasta

tyti Dailės parodų rūmai 
Bet kodėl šiuos mūsų sos- verti Vilniaus svečių atidaus 

žv

KANADOS NAUJIENOS Keletas pastraipų apie poetą 
Antaną RimydjĮ

Gyvenimo upė yra drumz-j dė siekius ir polėkius,jujau 
liną, srauni, šokinėjanti per 
uolas ir akmenis, per "vel-

Prie Kanados Laisvės paminklo St. Catharines, Ont.. vasario 16 d. 
šaulių, ir ramovenų organizacijos su vėliavomis ir kitų tautų at
stovais. Iš kairės j dešinę: A. šetikas. J. Skeivelas, J. Vyšniauskas, 
P. Skeivelienė. Lietuvos vėliavą laiko R. žemaitis, šalia jo B. Ja- 
kubonienė. Antroje eilėje: žydų atstovas dr. Freedman. čekas 
Pejskor, latvis P. V ašarins, miesto burmistras S. Willimot, prie

™ ™ ve u vnniaus auuaus r. Branel, J. Šarapnickas, V. Žemaitienė ir parlamento
ret?1 i zvl'«snlo„ir fasamin 8*8° ko- į alsl((vas R J<MKlon.

ki LTSR Dailės muziejuje ir i mentarų“.
jo filiale — Vilniaus 
parodų rūmuose?

Dailės šitaip rašo "Literatūra ir
menas' žurnalas kovo 15 d. *. MAŽA KOLONIJA MINĖJO VASARIO 16-JĄ

Vilniaus universitete veikė 

neoficialus jaunųjų 

marksistų būrelis

VACLOVAS SEVRUKAS

mų ragu? ir raganų sos
tus“, vingiuojanti žaliom ly
gumom ir krintanti nuo 
aukštų kalnų. Kartais ji į- 
kvepia ir gimdo dainas, 
kartais svaigina mus savo 
vėsumu, mūsų sielose atspin
di dangaus gelmes, o kaltais 
žmogų, kaip kokį Robinzo
ną Kruzą, ji išmeta į sveti
mą ir nepažįstamą krantą. 
Deja. tokia buvo, vra ir bus 
toji milinga gyvenimo u-' 

j Pė-..
Poetas Antanas Rimydis, 

kaip daugelis išgyvento lai
ko lietuvių, taip pat patyrė 
aibę nepastovių, permainin
gų ir klastingų tos "upės“ 
vingių, nelauktų ir sūkurin
gų jos posūkių. Jis gimė 
1905 m. kovo 2 d. Žemaičių 
Tytuvėnuose, kur jo tėvas

ST. CATHARINES, ONT. , Pats minėjimas buvo 
I dviejų dalių. Pirmoji dalis 

Šiais metais L. Bendruo-1 lietuviams buvo vasario 8 d.
• menės valdyba Lietuvos ne.i 6:30 vai. vak. slovakų salėj., ________ , __
priklausomybės atstatymo Čia paskaitą skaitė A. Rin-J ilgus metus buvo vargonL ^ūi ii 

■ paskelbimo 57 m. sukakties kūnas iš Toronto. » ninkas, choru organizato-
minėjimui pradėjo ruoštis* Paskaitininkas Simą Ku-; pjug jj. „lietuviškų vakarų“

, gana iš anksto. Apie tai bu-, dirką apibūdino kaip milži- , rengėja?*. Taigi, net ir ne- 
! vo paskelbta Kanados lie- ną, kovojusį prieš Lietuvos stipriam artojui aritmetikospaskelbta
tuvių laikraščiuose — Tėviš- j paveigėjus.

Kartu tai sakyti, bet net giją ir sukurti jėgą. kuri ga- 
tokio ratelio veikla, — jeigu lėtų sutramdyti totalitariz. 
joje studentai savarankiškai mą ir atkurti tarybų valdžią, parapijos ribų. 
svarsto ir apmąsto tikrovės į Programa ir veiklos orga- 
proiblemas, o nekartoja laik? nizacija buvo nelegalios, o 
raščiams ar jų dėstytojams; būrelio svarstomiems refe- 
iš paskos tariamu problemų ■ ratams buvo kviečiami geri 
sprendimus, — yra antiiar/- pažįstami. Mūsų visuomenės ~ J“*."* “»■**'“”.*
binė veikli yra Tarybų sį-į sąmonė dar neturėjo ir iki 
jungoje didžiausias nusikal-1 šiol neturi pozityvios prog- 
tilnas. l amos, kuri būtų galėjusi su

1963 m. pavasarį VSK su 
sidomėjo ir išvaikė puriau

niaukti viešosios nuomones 
pritarimo ir su kuria būtų

nelegalų studentų būrelį!buv? Sali,ma tikėtis pasiekti
"Mes — šaukliai“, šis pa
vadinimas, kuriam buvo pa
imti Majakovskio žodžiai, 
turėjo pabrėžti mūsų ketini
mų rimtumą ir mūsų jauny s. 
tės žinių ir patyrimo stoką.

Iš pradžių tai buvo stu- 
dentųwnenininkų susibuvi
mas, kuris, keičiantis ratelio

kė svajones ir viltis. Gal tik 
tėvo sveikatingumas, įsilie
jęs į Antano venas, iš įvai
rių negalavimų jį vis prikel
davo naujam ir tvirtam 
skrydžiui. Ir. štai, jo sveika
ta, taip neramiai banguoda
ma. perlėkdino jį per 70 me
tų slenkstį! Aišku, ankstes
nių negalių seniai nebeliko, 
reikia dabar saugotis, kad 
tik naujos neužkliūtų.

Ant. Rimydžio poetinis 
kelias neplaukė ramia Ne 
vėžio srove, jis taip pat 
skriejo laužytom linijom 
Nedaug lyrikos rinkinių po
etas teišleido, tik du. kurių 
pavadinimai — Mano ve
dos (1924) ir Knyga be var
do (1926); žymiai daugiau 

‘jo eilėraščių yra išbarstyta 
periodikoj. Kūrybinio dar
bo pradžioj Ant. Rimydis 
buvo artimas neoromantiz. 

neosimbolizmui, to

menų laikraštis, ano meto 
mūsų reprezentacinis leidi
nys. Be to, nuo 1930 m. jis 
dirbo Žemės ūkio rūmuose, 
redagavo įvairius tų Rūmų 
leidinius. Ūkininko patarėjo 
redakcijoj pradžioj jis dir
bo kaip antrasis redakto
rius, vėliau buvo technikinis 
redaktorius, o 1941-1944 m. 
jau vyr. redaktorius. Perio
dikoj Ant. Rimydis yra pa
skelbęs gausų kiekį straips
nių kultūrinio gyvenimo ir 
kt. temom, nors šiaip jau 
žurnalistikos menu nesiža
vėjo.

Tegu poeto Antano Rimy
džio gyvenimo upė įplaukia 
į ramų slėnį, tegu ji neblaš
ko jo taip uolų ir akmenų, 
*egu ii būna jam tokia plati, 
ilga ir graži, kaip už jūrų 
marių mūsų paliktasis Ne
munas !..

St. S.

laikotarpio pluoštas darbų 
atspausdintas jo rinkiny 
Mano vedos; kiti ano meto 
eilėraščiai yra dingę karo ir 
okupacijų sąvartose.

WORCESTER. MASS.

Mūsų kolonija mažėja

Nuo vasario 24 d. jau mi
rė šie lietuviai:

Jonas Domantas. 39 m., 
Jonas Stelmokas, 72 m.. 
Vladas Kukau?kas. 66 m., 
Mikas Jason - Jasiukevičius. 
17 m., Alena Česnienė, 72 

j m. Jadvyga Milienė. 51 m.,
Aktyviai įsijungęs į Ketu.‘.Juozas Valiukas, 56 m.. A- 

sąjūdį, į Kazio! gota Puskunigytė. 86 m., 
vadovaujamą lietu-' Antanas Židonas. 64 m.. My-

lietuviai imigrantai yra di-,tu sukaktį. Būtų nedraugiš-1 ^.ų flJ.unst,> vynją. Ant.,kolas Ivaška, 88 m. Jonas 
’ ♦ • • « ♦ * * * » Rimydis, nors ir negirdeda- Ruskauskas. 62 m.

paminėjo, laukuose jau.

dėsni. patriotai negu nauja- ka. neteisinga ir net storžie-pą • 1 J 1 * 1 I MOVI JVV<*i ilClUICl

kariai, kad Amerikos lietu-* viška tos ^to ” sukakties' mas

1 svarbesni negu kas kita. tu-
Altosaar, cekoslovakų—, . t, • i i nems LietuvosF. Pejskor, vengru — N. laisvės rei

kalas yra svarbesnis už par

didmiesčių triukšmo, * 
klausa nesiekdamas' Nepavyko pabėgti ii 

kalėjimo

iv tau** = Ant. Rimv-Inesi dangišką ban- Kovo 11 d. iš kalėjimo
— gyvenimo vandenyse įd?“: šlų pasta'W elįV at- mėgino pabėgti dvi jaunos 
rei- buvo ankstyva jo motinos! [anka X™ 5^A"™!? merSinos: Diana Clouton, 

mirtis. Jaunuolio Srdy 18 m., ir Margareta Vaitkų,

raščiai jau rodė. kad jis

<,r°

“sle^RriųEE~ =ė paMųTLZ kaj.^ tė. 19 m., bet nepavyko.
_ ___________ • a.. susidarė vaitedas, kad Lie-4 Knaro randa. Motina sūnuieišlaisvinimo iš sovietu oku

pacijos komiteto 
kas.

Lietuvių atstovai išdėstė

pergalę, kovojant su totali
tarizmu. O kurti tokią prog
ramą galima tik viešai. To
dėl mūsų bandymas buvo 
pusiau nelegalus. Susirink- minėjimo planą, kuriam su
dalome namie.

Apie vieną būrelio posė
dį, kuriame aptarinėjome V. 
Mikailionio referatą apie

narių sudėčiai, Įgavo poliuj žemės ūkį ir kuriame daly
nį pobūdį. Mūsų busimosios 
programos tezių tarpe buvo

sirinkimas pritarė. Be to. 
buvo nutarta minėjimo 
proga komiteto vardu pa
reikšti protestą dėl neteisė
tos Lietuvos okupacijos vie-. 
tos dienraštv "St. Cathari-

Jos kaltinamos, kad 1973

udruiduii su sciiusius salius sirjnjsi Tr>) lr tai ne vienu M . . -lietuviais, atseit — su Ame- atveju temdė Ant. Rimydžio! pa>7P£*’ . Koyo_8 d sukako 4 metai,
rikos Lietuvių Taryba. rytoju ir pasiryžimus, gniuž- 

Meninę programą atliko
Stasės ir Sigito Zubrickų ir'
V. Masiulionio vadovauja-* 
mas jaunimas.

- J tojas. Kaz. Barėnas rūpės- kaj mirė vietos geras visuo- 
t ingai suredaguotame sieni. menės veikėjas Julius Svik. 
niame kalendoriuje. 1975 ja
m. kovo 2 d. minėdamas A., - • •

, spaudos bei radijo atstovus, Rimydžio gimtadieniu davė Mažieji namų savininkai

vavo 8 žmonės, sužinojo 
saugumas. Būrelio veiklai 

klausimas apie būtiną reika- į buvo pastatytas kryžius, 
lą sukurti naują komunistų. Tardymai palietė apie 10 
partiją. Tarp kitų progra- • asmenų, bet viso mūsų su J 
mos punktų buvo tokie: Į manymo neatskleidė, nes nė į

1. Viešumas, tai yra—vie-, y_ien_° neteise Manding, tai - paskeibė Lietuvos nepn. 
šas valstybės ir vis uomenės-lėmė respublikos interesai, įlausomybės ^aito. Vasa-i 
reikalų tvarkymas. Šiam da- ai suvažiavimo Ho g d. 9 vai., dalyv aujant1
lykui mes teikėme tiek svar- ^asla- Visgi Zigmui > ukrainiečiams su savo vė

99 ‘

Antroii minėiimn dalis pakvietė į William restora-l toki jo lyrikos gabalėlį (iš ]abai susirūpino dėl namų 
Anuoji mmejimo dalis.sumokž.(Gėlių pardavėjo): !perkainojimo. Namas, kurio

vasario 16 d. buvo skirta ne:
nes Standard“, parašyti raš. Į vien Hetuviam^^ LB valdyba ne apylin-Į Jau vienakojis invalidas su vertė buvo nustatyta $8.000
tą Kanados premjerui, pra-; Damaldomi« i kurias atsi-’ kasos. j ramentais dabar įkainotas $30,000.

lankė parlamento atstovas ^mšių n^tu kun. J. Liau- Per drėgną aikštę sklen-
G. Parent. Gražų pamokslą J ba svečiams kitataučiams į- džia

šant nepripažinti Lietuvos 
į ir kt. kraštų okupacijos.

4 •

Miesto bui-mistras S. Wil- pasakė Juvenalis1 ^Liaubai ..Liet,jyos Kata,likųj Iš jo pėdos,. . pasage juvenalis uiauoair^*; ..---- - ,Ti
asano 8-14 savaitę OFM Organizacijos dalv- Baznycl0s Kroniką anglų- Snaipus užvertę, 
ip Lipfuvns npnrL*_____ ’ _ _ " kalhn n vvr. Standard re- flonia «anJoni 1

----  . . , . , z, 'ukrainiečiams su
bos. kad "viešosio' statisti-' ^unu}. neJa,'e ^JP omo {(,'”'liava li
kos“ reikalavima iškėlėm i.bar J1® filosofijos mokslų, Lietuvo” 
atskirą punktą. ' .kandidatas, vyr. mokslinis

_ * ... , . .... ... į LMA filosofijos, teisės ir so-
į®1 pohtmių pi-' elegijos skyriaus bendra-

a“ve‘- 'J1 “įdarbis). o Vaclovą Mikai-
tikejimo laisves piincipą. j konj (dabar lektorių grupė?

3. Atstatymas 
džios, perduodant 
sąjungoms. Antį 
Sąjungos komuni
rama numatydavo perduoti' teisė ir "Kovos Sąjungos už 
valdžią profsąjungoms, kai i leninizmo atkūrimą“ judėji- 
partarosios apims visus dir-jmo dalyvių, nors generolą 
bančiuosius. įGiigorenko be teismo išlai-

4. Numatymu .kirtumo!kė a!!ie 7 menesiu tai-dymo _u
maksimumo tarp darbinin-1 fia eJlme.11 P35 1 1 ■*;1. kelerius metus.
ko ir vyriausybė nario už. Į8 .meaeslu? ?.,eC' Psl«hla‘»- 

' neje ligoninėje.

vavo su vėliavomis.
Po pamaldų visi vyko 

į prie Kanados laisvės pa- 
...... . * minklo, kur 11:15 vai. pra-
bunui lietu; iu su • sjdėjo demonstracija prieš 

os ir Kanados vėlia- Lietuvos okupantą Sovietu 
vomis, burmiitras perskaitė caiuno.a
savo deklaraciją, LB pirm. i 
J. Šarapnickas iškėlė Lietu. J demonstraciją atvyko 

parlamento atstovas G. Pa-vos vėliavą prie miesto ro-,ren, Ontal.io mi_

11 svevių rainiečių, Vengrų, čekoslo
atskii ame lape prašė pa>i- Vakų, latviu ir lenku atsto. 
rašyti, šioje knygoje pirmie. vaj * Lie.
ji yi a pasirasę Anglijos ka- tuviai turįjo ,akatus su 
raliene Elzbieta su savo vy-Į uik]iais .akia^‘ 
n., ka, j,e c,a lankės, pnesj cia kun j Qfy[

perskaitė invokaciją. LB
darbio (gal būt 1:5). pirm. J. Šarapnickas su par

lamento nariu Parent prie 
ti; nes tik 1966 m., 10 metų'paminklo padėjo vainiką

Ir Maskvoje, ir Vilniuje 
Tuo metu buvo susidoro-į buvo skleidžiamos inrinua- 

ta ir su generolo Grigorenko cijos, kad judėjimo ir rate. po XX suvažiavimo ir 2 me-j žuvusiems dėl Lietuvos ir 
vadovaujamu sąjūdžiu ; Ko-j ]j0 veikla — tai neva psichi-i tai po Chruščiovo nuvertimo’ pasaulio laisvės pagerbti, 

'vos Sąjunga už leninizmo, nių ligonių suklaidintų žmo- jie sunkiai suorganizavo Da- Federalinės ir provincijos 
atkūrimą“. ,nių darbas. Todėl šituos to- nielio ir Siniavskio procesą valdžios atstovai, burmist-

Tai buvo spontaniški ir' elitarizmo prievartos aktus ir ji labai nesklandžiai pra-i ras ir sovietų pavergtųjų 
nepriklausomi (me? negalė-!gaiima aiškinti ir šitaip: vedė: i tautų atstovai pasakė pro-
jome tuo laiku išgirsti net I 1) Alba neostalinistai neJ 2) Arba valdantieji, net • testo kalbas. Demonstracija 
aido nuotrupų apie savaran.; pajėgdavo po XX partijos savųjų tarpe, ypač bijo pri-Į baigto Kanados ir Lietuvos 
kišką šalies politinę mintį) suvažiavimo atvirai gniauž- pažinti tą faktą, kad jų poli-. himnais.

kalba, o vyr. Standard re 
daktoriui L. Smith LB var
du buvo įteiktas medžio 
drožinys — Antkapis. Lary 
Smith, dėkodamas už dova
ną, pareiškė: "Aš jaučiu, 
kad ši dovana iš tikrųjų yra 
skilta laisvajai Kanados 
spaudai“. Iškeldamas lais
vos spaudos reikšmę, jis pa-

Geria vandenį balandžiai.

Bet ką gi aš su jum darysiu, 
Mažytės mano? 
Padovanočiau mylimajai. 
Bet ji taip pat po žemėm...

Kas nūdien *lypi Ant. RL 
mydžio kūiybos lakštuose 
— niekas nežino, toks disk-

Vasario 16 minėjime ne
galėjau dalyvauti, todėl ne
žinau nė kiek aukų surinkta. 
Seniau to proga surinktos 
aukos buvo siunčiamos Al
tai, o šiemet, sakoma, net 
Altai ir Vlikui skirtas sumas 
gausianti L. Bendruomenė...

Sadaios 16 kuopos $25 
auką įteikiau Altai.

b,ėžė:kad yra kraštų, kurį Rj.

•• • * lč ■ mydis su žemaičio atkaklųjį turi ir ko netun rašyti, I „ • 
ad valdinė spaudos kobroj

tatuią. biaziai Raioejo ir, toriaus darb|J ;pecif|k% Ne.
v’ trukus Kaune jis pradėjo 

garsėti kaip spaudos techni- 
,. .4. .. v<ai»u<»iu k žinovas ir periodinių lei-dienraštis ijsium su Vaano d?nj redakt0^ ^ižy_ 
16 įsspausdino 7 rasinius, ’ » r

parlamento narys 
rent.

šiais metais Standard

Šiemet pirmą kartą suti
kau geius bičiulius senus 
Keleivio skaitytojus chorve
dį Joną Dirvelį ir didelių or. 
kestių vadovą Juozą Bliū
džiu. Abu įžengę jau į de
vintąją dešimtį, bet lietuviš
ka veikla tebesidomi. Jie 
sveikina Keleivį.

J. Krasinskas

Pašventins Maironio parką
„ai-ata inž S šetli1"*8 Pnn«lP"’gum“- turĮS y- kui uos paraše inz. s. set*!pačlaj jautrų atsakomybės 

kus ir kitų tautų asmenys.. V J ■ *ki , <
Per radiją ta mūsų šventė j™ a^i^dtau^
buvo priminta 12 kartų. Vie.. n„ak’..a .
1 Si OI • I Redaktoriavimo darbus pra.
lo minučių. dėj Keturiuo?e vėjuose

Reikia pastebėti kad St.. (jį^UVo to žurnalo atsikin- 
Cathannes lietuviu koloniją į gagis re(jaktorius, o vienoj oktetas; 8:30 vai. — vaka- 
te^udaro vos 100 seimu, bet,įnumerjo -r faktiškasis), at-'rienė, o po jos — šokiai, 
visi vieningai dirbdami, sji- ^t, žalioj jaunystėj. 1934 ’ Balandžio 6 d. 11 vai. — 
gebeio per radiją ir spaudą m Ant Rimydis j9teigį jr pamaldos Maironio parke, 
tinkamai painformuoti ka- por^ metų redagavo Litera- 1 vai. — pietūs, susirinkimai

Naujieji Maironio parko 
namai jau veikia, bet balan
džio 5-6 dienomis bus jų pa
šventinimas.

Balandžio 5 d. 7 va!, vak. 
bus koncertas, kurio progra. 
mą atliks Clevelando vyrų

541ICS puuuiię liūnui suvažiavimo atvirai gniauz- pažinu JU ruii-i nimnais. narlUmn* onio šiauria T io pvi* incių įuieia- a»o**. — f
marksistiniai bandymai išjti politinę komunistų opozi- tika tikrieji komunistai kva-j Tada LB valdvba Kana- J; * ą ^jtūros naujienas. Tai buvo ir kt
visuomenės mąstymo paša- cfją, kaip ir kūrybinės inte- lifikuoja kaip nusikaltėlių dos valdžios atstovus, bur- 1 u 05 0KUPaciW- | nepriklausomo krašto nepri. šeimininkai kviečia visus
n_xi ---- ,, ... ,jmistrą tautiniu grupių ir Šventė* ruošimo talkininkas klausomas literatūros ir kitų dalyvauti.linti Stalino primestą letar- ligent:jos savarankišką min. politika

* 4



U3V13, SO. BOSTOR Nr. 12. 1975 m. kovo 25 d.Nr. 11, 1975 m. kovo 18 d.

JIE MUS REMI A Bostonas
Lietuvos nepriklauso

mybės atstatymo p. ike bi- 
mo sukakties p/cga iki kovo 
4 dienos JAV senate k aibė-
jo 17 senatorių ir a sto. u rū-i driy£vo“ Z
muose 1C2 .torureso a.rtc-, jr

Adolfo Venalau ko pager
bimo meninėje programoje, 
o balandžio 18 d. prof. Juo
zui Brazaičiui pagerbti aka- 
demijifs kalbu apie jo 
e;k’a menininkų tarpe. 

Pageriima? bus New Yor- 
e Kultūros Židiny.
Antanas Gustai is balan- 

Ižio 5 d. atliks Clevelande 
ūdytoju ir inžinierių i engi
mo menmę programa.

Izidorius ir dr. Vytenis 
Vasiliūnai kovo 23 d. dalv. 
a . o New Yorko Apreiški

mo parapijos choro religi
niame koncerte.

Mūsų menininkų išvyko*

Stssr/s Santvaras kovo 15

vai.

UT. INSTITLT3 

SUVAŽIAVIMAS

Lituanistikos Instituto r

C'fdsis šuva iavimas bus r 
’fs 16-18 dienomis Chicagt

In titutui šiuo metu vado 
,auja dr. Jurgis Gimbutas.

PROVIDENCE, R. I.

Pagerbs kun. V. Martinkų

Lietuvos Vyčių 103 kuo 
pa balandžio 27 d. rengia? 
pagerbti kun. Vaclovu Mar 
tinku, kuris Providenoe vi 
karu, o vėliau klebonu išbu 
vo 25 metus. Be to, balan
džio 24 d. sukaks 40 metų 
kai jis įšventintas kunigu.

Minėtą dieną po pamaldų 
-parapijos salėje bus 
ta; su menine programa.

l ie susitiko SLA būstinėje: (iš k. į d.) Batuno Įirm. Kęstutis Miklus, Laisvės žiburio radijo ve
dėjas Romas Kezys, SLA prez. Povilas Dargis ir | LA 5-sios apskr. pirm. Antanas Diržys.

Nuotrauka Ch. Binkins

Ir vasaris nuostolingas

So. Bostono Lietuvių Pil. 
d-jai sausio mėnuo buvo ga
na nuostolingas, nes tą mė
nesį buvo nepaprastų išlai-

Malonios žinios SLA nariams
b^nke- f'”- Bet ko o 20 d. susirin-i”**"^ valstijų <!™<«K»nU I nutarta ruoštis divi-

! j * dendus išmokėti dardepartamentams

- JIS VIENAS TESVEIKINO

kime paaiškėjo, kad ir va-J 
sario mėnuo suvesta; su $’.
580 nuostolio. Mat, pajamų i Su - ivieni jimo Lietuvių A-

, Į minėtus susirinkimus bu- 
šiais vo pakviesti ir kalbėjo SLA 

i prezidentas P. Dargis. sekr.
G. Meiliūnienė, ižd. E. Mi
kužiūtė. Diskusijose dalyva
vo nemažai SLA veikėjų: A. 

* Diržvs. S. Gudas. dr. M. 
SLA centro patalpose taip • Rregždienė, B. Spūdienė, J.

L. Sperauskienė, 
A.

metais.

Investacijų komisijos 

raportas
| *ebuvo $15.230, o nernai jos merikoje prez. Povilas P. 

•- imi nrašokdnvn $20.000. Dargis, sekretorė
Meiliūnienė ir iždininkė Eu.

Visa lietuvių spauda. iš-i1PU Pi’asoi-cciavo $20,000. .Dargis, sekretorė Genovaitė—Tegul bus pagarbintas!; diluzdais puspadžiais, su-
— Sveikas, tėve! Gerai,! gruzdėjusia pypke ir nu- skyrus komunistų leidžia-į 

kad atėjai. £Š tavęs laukiau. į kramtytu jos cibyku. Norė-Įmą, Sovietų Sąjungos aukš-'
— Tai kokią vožną navy.' čiau taip pat žinoti, ką tie tųjų dvasi'-1-*“ 1

ną man turi apznaiminti? {Keleivio skaitytojai apie! kuri lankė
— A; tau turiu parkaityti; mudu mielina, pasiklausy-Į rio je buvo ir lietuvi prei.į eP<rOje numatomas 

laibai įdomų laišką. Jis buvo i darni mudviejų šnektų. , Česlovas KrivaPis. laikė tik nes
atšipau dintas praeitam Ke-1 — Reikia tikėtis, tėve, Kremliaus propagandistais,.
leivio numeryje ten. kur ir į kad skaitytojai, sveikind a- nes ji tokia ir buvo. •
mudviejų pasikalbėjimas, j1™ Keleivį jubiliejaus pro- Tik Vienybė kovo 7 d. lai- 

__Vairi; mim»i Maitina. nepamirš irašvti mums ,«anau«riinn nirmaiamo

Naniu narių nepriimta, phresine Mikužiūtė 1975 m., pposėdžiavo investacijų

Dargis refe. 
finansų sto- 

alstijoms pa
teikta praeitu metų apyskai-

— Vaidi minu", Maiki !!ga, nepamirš įrašyti mums doje išspausdino pirmajame
Gal tu mislini, kad jau ašsavo pageidavimus............. puslapy Albany vyskupijos
pats apie save pradėjau Ke-1
leivyje rašvti?

— Tėve. išklausyk pirma, > rapūžiuotų, kaip kartais p»- nigo Kęstučio B?1čm oašlo- 
ką noriu pasakyti! Tas laiš-' įtaiko. Tada aš visą nedėlią vinanti straipsni "Sveikina- 
kas yra rašytas jaunu anū- ne^a^u užmigti ir 4ak pas me Vilniaus arkivyskupijos 
kėlių jų senelio gimtadienio Zacinką dar randu šiokį to- valdytoją“.

mnctv- i---- V“ a------  • prez. r. vai& * • draudimų departamentams, j tore ir iždininkė. Po plataus] rav0 apje SLA fin; 
kuriuose SLA veikla ir yra; ižd. E. Mikužiūtė; praneši-’ vi. Visoms valstij

J. Kačisicas diriguos ’ įregistruota. Šie raportai su- mo paaiškėjo, kad šiais me ...... .. r________ ________
..... ' . • daro ištisa knvga. kurioje' tais pribręsta kai kurie SLA ta rodo, kad SLA"turta« au.

simfoniniam orkestrui Įyra visa SLA atskaitomybė, bonai. Nutarta, kad už bo 1 — «---------

- Kad tikto., IMU, koks dekano ir Amrte, durno lie- k J°k^ nrofeSu^B^
I skaitytojas modriejų neB- tuvių narapiiosklebono ku- . • Berile muzikos kole-i

proga. Jis ir tau. tėve, tiktų, ^1 susiraminimą, 
nes su tuo seneliu esate be-; ; .Tai ty, tėve,
veik vienodo amžiaus. «mėgsti pagyrimus?

-Kad, Maiki, aš jokiu:. - Vaike, ar než.naikad! 
anūkėlių neturiu. O čia. 1,r Uostomo katino uodega 
Maiki, tai jau tavo kaltė: į

mokaisi, mokai i. o prie ko- Į 
kios mergelės nemoki nė at-

1 į viršų riečiasi?

bulas prieiti. Apsiženvtum. 
Ui ir aš anūkėlių turėčiau. 
Nu, bet paskaityk tą interes- 
ną gromatą.

— Štai, tėve, paklausyk: 
'Gerbiamoji Redakcija

labai U- v?- AZ3noC"ae«a»>

P A R E N G 
KALENTO

KELEIVIO RĖMĖJAI

J. Bartaah, Windsor, Ct. 
— $159.

A. škudzinskas, Dorches
ter. Ma., — $83.

Po $25: J, Kasys, Cam
bridge, Maas., A. Jafcobson,

Sveikiname Keleivį jubilie-; Broakline, Mass. 
jaus proga, šių metų balan-Į L. ir L. Šmulkščiai, Chi-J
džio 10 d. mūsų seneliui su- į cago, Ilk.__$18.
kaks 89 me‘ai. jis dar gerai po $13: P. Mačiulis, Calu- 
gali skaitvti be rikiniu. Svei- met City, IK/ E. Eismont, 
kiname jį gimtadienio pro- St. CIara, Calif. 
ga ir linkime jam dar ilgus N. Nogės, fią|ifax, N. S., 
metus skaityt Keleivį. Pridė- Dayton BėlA > Dayton, 
darni $4, prašome šių ti Ke-Į Fla., lietuVMti . jRtr Žurnalistą 
leivį mūsų seneliui Petimi! j. JanUšaitį
Paliuliui šiuo adresu:

47 Draker Avė., Waterbu- 
ry. Conn. 06708.

Ačiū. Su pagarba 
Vytautas ir Birutė,

Anūkai“
— Maiki, man net ašaros 

byra besiklausant. Tai geri 
vaikučiai. Iš tiesų toji gro- 
mata ir man labai tiktų, nes 
ir aš apriliuje švenčiu savo 
birdeiną. Ar tu, Maiki. ne
galėtum p3rašvti tam sene
liui ir jo anūkėliams pakar- 
nią gromata. kad jie atsiųs
tu savo pikčieriu. kuri būtų 
galima palodyti visiems Ke
leivio skaitytojam1?

— Geras suma+vmas, tė
ve! Juk ta5 senelis bene bus 
vyriausias Keleivio skaityto
jas. o jo anūkai jauniausi 
Keleivio ■platintojai.

— Žinai, Maiki. man vis 
graužia sumenfją, kad ne
moku rašvti ir negaliu padė- 
kavoti visiems, kurie neuž
mušta paeiriųjinti mano ąu-

ga. Buvo pabrėžta, kad la- 
nus gauta pinigų suma būtų bai svarbu, kad augtų ir na- 
neatidėliojant vėl investuo-yjų skaičius.
ta. pasirenkant tokius bo
nus, kurie yra saugūs ir ne-Į

SLA prez. P. Dargis kovo
. .. , i 2 d. kalbėjo per Laisvės Ži-

jos simfoniniam orkestrui. ' pagrindinai apžiūrėjo SLA • SLA 90 metų sukaktuvinis i būrio radija. šioje 15 minu- 
Koncertas bus kolegijos centro namą (307 W. SOth ! čiu kalboje* jis išrvškino vi-

St.. Nevv York. NA.), kuri i sa SLA veikla, organizaci.( • •« *—

tone Berfklee muzikos kole-j Ta pačia proga SLA prez. 
gijoje, balandžio 16 d. 8:15 j P. P. Dargis, sekr. G. Meiliu. į aukščiausia neina 
vai. vak. dinguos tos kojegi- mene ir izd. E. Mikuziute!

Radijo kalba

cc Įėję, 1140 Boylston St.
Programoje — Vivaldžio 

N1 U i Pavasario koncertas. Barto.
ŠI A ?eime Bostone nutarta 
remontuoti.. Komisija išstu-

Kovo 1 d. SLA centro pa-.'jo? reikšmę lietuvių gvveni- 
talpose įvyko SLA ctr. 126 irį me jr atsakinėjo Į įvairius 

edėjoIRIUS ' ko, Šchubėrto, Sehumanno di>o įvairių kontraktorių Motera 99 kp susirinkimai, i ra()ijo programos v 
i ir Cherubini kūriniai. pasiūlymus ir kainas ir ap-, Juose, be sarbių kuopų rei-; kausimus, 

d. 8 vai. I tarė galimas išlaidas. į kalų. buvo svarstomi bendri; Iš su?irinkimų, radij<Rulunrlyin 12 d 8 vali i uu e galimas įsiaiuas. | , is su;innKimu. radijo kai-
vak. So. Bostono'Lietuvių! Serg. . ...... Ir,e,£‘™vė5 bo» ir pokalbių «. špaudos
Piliočin .alė’lp krenši ! SLA nariams dividendai : Liko bmo skirta SLA va- atstovais matyti, kad SLA
ninku šokiai i Zofijai Kiliulienei ir Ma-Į . '{.iui. Iki šiol i dabartinį SLA žengia tikruoju keliu į dar

iq7k' hnlandžin 13 d Arijai Dubauskienei Carnevl Buvo aptarti SLA na.;90 metų sukaktuvini vajų i-' didesne gerove.
8 vai n^nietu So Bostono''foninėje padarytos sun- nams dividendų išmokėjimo sijnncė per 30 organizato-: c ‘ ‘
3 vai. po pietų So. _ .operacijos Linkime veikalai. Pasitarus su kitais Iriu. kurie jau prirašė apie Gene vaite Meiliuniene,
saFėje'LafevIs'Varpo i avaJ/jc™8*“® greičiau sveikoms] Vykdomosios tarybos na-! io« narfjų narių. SLA sekretorė

strinis koncertas.
Balandžio 20 d. So. Bos

tono Lietuvių Piliečių d-jo? 
salėje Sandaros moterų klu- 
>o ruošiamas našlių karalie
nės paggeibimas.

Sea-cąpe Mdtįel, ’ Dayton 
Beach. Fla., — $11.

Po $10: J. Savulioni, No. 
Miami, Fla.. K. Bagdonas .

. Lithuanica, Watetfbury, Ct,
Į D J. A.. Dorchester, Mass. 

V. Matukakis, Canfidd, 
Ont., V. Sirvydas, Na?hua. 
N.H.

O. Cibienė, London, On 
tano, — $8.

R. Kondratas, Dorchester 
Mass., — $6.

Po $5: M. Gineitienė 
Dorchester, Ma., A. Rama. 
nauskas, New Haven, Ct. ir 
LB Prrovidenee apylinkė 
R. I. A jh&tąufes, 
Bridgenort, Gt. O. JTpino- 
rius. Pittdbuig, Pa.

.operacijos. Linkime 
kuo gr 

grįžti namo.

Išvyksta į Lietuvą NEW YORK. N.Y.

ni3, Dorchester, Ma., E. Ta
mašauskas, Detroit, Mich„ 
V. Nemura, Eden, Ont., B. 
B azdžiūnas. Toronto. Ont., 
J. Paulauskas, St. Jean, Que.

Po $3: N. Vidrinskss. Lo? 
Angeles, Cal., J. Vaitkus 
Cuincy, Ma., A. Timick. 
P ’ockton, Ma.. M. Nama'jū- 
n'is. Kenosha, Wisc., P. Jo. 
n’kas, Danvers, Ma.. A. Lap. 
š s, Dedham, Ma., S. Valka- 
vičius, Dorchester, Ma.. C. 
Yurkewicz, Haverhill, Ma„ 
A. Gaidys. Ozone P?rk. N 
Y.. A. Tamošaitis, Kingston, 
Cnt

Po $2: W. Maslau-kas. 
V/infield, Ma., J. Majaus
kas. Willad. Ont., B. Sližys, 
Hamilton. Ont.

Dubinskienė. Gužauska5, 
.Jazbučiai. Kamarauskai. P. 

Kun. Petras Dagys kovo Skikūnas: po 830 — dr. E. 
11 d. buvo be sąmonės nu- Butrimas. A. Juknevičius ir 

. . . Lietuvių Darbininkų d-jos vežtas i ligoninę. Ten jis bu- dr. Norvaišienė: po $25 —
nai vadovauja Albina Ru. Į 7 kuopa posėdžiai.o kovo 16 vo greitai atgaivintas. Kaulakiai. Kučinskai, dr.
džiūnienė. Į Bostoną ekskur-| ck Da}VVavo 31 narv . I kuo. n . - n . Narbutas, Šilai. Stongviliai,
sija grįžta balandžio 4 d. pą jstojo 5 nauji nariai. Iš nJametls narys J. Gel- Sergaučiai. H Tit0< Jankai;

„ . , . , viso kuopoje vra 55 nariai. ?aurtaL020 - Aleknos. Andri.
Grįžo Stelmokai 1 los grizo ss ligonine? ir da-; v RukaveckasNutarta v.sokenopa. rem- bar sveiksta namuose. . Lfc^vs. Raikai'.

Kovo 27 d. išvyksta i Lie
tuvą didelė Trans - Atlantic Į 
organizuota ekskursija, ku.

LDD susirinkimas

Serga kuopos nariai

Margučių paroda nutarta 
rengti balandžio 19 d. 7:30 
vai. vak. Išrinkta 9 asmenų 
komisija šia paroda rūpin
tis.

Jonas J. Gaidys 

MIAMI, FIA. 

Mirė V. Jankus

j BROCKTON. MASS.

j Čia gyvenančiam Alek
sandrui Mantautui kovo 19

Garbingai sukovota

Kovo 14 d. tarpklubinėse 
šachmatu rungtynėse Lietu
vių I ?usitiko su MET lygos 
pirmūnais — MIT koman-lgino kuo gausiau dalyvauti

Pirm. B. Spūdienė para- Naktį iš kovo 15 į 16-ją

da. kuri drauge su Boylston, Keleivio 70 m. sukakties 
kluibu varžosi dėl pirmossiosĮ bankete balandžio 27 d. At- 
vietos. Mūsų vyrams pavy-|fodo, kad bus nemažai to- ■ Jadvygai, 
ko laimėti abu tašku pirmo-, kių. kurie į banketą nuva- 
se lentose ir buvo tikrų vil-lžiuos.
čių pridėti trečia tašką Leo- Darbotvarkę baigus, buvo 

M. Gofensas, Brockton. • navičiaus partijoje, bet jis Į pagerbti sukaktuvininkai:
Ma., — $2. ’ nvdelsė ir nespėjo padaryti I J- Gurklys, kurs minėjo savo

i—•-----—t-n- gimtadienį, ir Lilija ir Anta
ną? šateikos, minėjusieji ve
dybinio gyvenimo 25 m. su-

Po $4: Z. Kundrot, Bnock. A. Alekniewicz, Tillson-, lemiamo ėjimo, kritus laik- 
ton, Ma., ir S. Skopas, Ang- burg, Ont.. — $1.50. rodžio rodyklei. Pralaimėta
Ii joje. Į J. Andriukaitis, Hamil- 2-3.

Po $8: D. Valeika. Cew- ton, Ont., — $1. Lietuviu H savo rungty- kaktj. Jiems buvo sugiedo-
rence, Ma., J. Fetnriis, So. Visiems aukotojams nuo. nes prieš Wakefield koman- ta Ilgiausių metu. šateikie- 
Boston, Ma., A. Pilvelis, šidus ačiū. da atidėjo kitam penktadie- nei įteikta puokštė gėlių ir
Lawrence, Ma., A. Stepulio- Keleivio administracija nįui. •’ 5—

d. sukako 80 metų

A. Mantautas yra Lietu
vos Šaulių S-gos tremtyje 

m- centro valdybos pirminin-S ’ zmonai i kas, vienas iš Klaipėdos su.
1 kilimo sumanytojų ir vado-

Suaukoio 11 727 IVų dau* ^'šaulių ir kito- ą 
Suaukojo >l,7Z7 s je spaudoie. redagavo kelis

VaeaUr. i« a Ait^Jšaulių leidiniu?, o taip patvasario lo a. proga Alto; . .... , X z.«kvriaus surengtame Lietu 'lr teigėjo Vlado Putvio 
riaus surengiame į^ieiu-, . Dabar ra«n Klai

vos nepriklausomybė? atsta-;ra‘Ju" *, .,.ar l\ I^a'. ."J*1' 
tymo paskelbimo 57 metų' P*dos sulnlimo ats.nnnin.us.
sukakties minėjime surink-i Sveikiname sukaktuvinin. 
ta aukų $1,727. | ką ir likime jam dar daug

Stambiausi aukotojai bu- garbingų metų. kad galėtų 
Don Kuraitis $100: baigti savo dar neįvykdytus

mirė senas Sandaros veikė
jas Vincas Jankus. I

_____ _____ .. vo šie:
ilgai vaišintas!, šnekučiuota, i P° $^0 — Braukliai, dr. J. sumanymus.

t
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KELEIVIS, SO. BOSTOR

KĄ KIEKVIENAS TURIME TUOJ PADARYTI
SPAUDOS BALIUS BOSTONE

Pirmajame puslapy yra Amerikos Lietuvių Tarybos 
Kažin ar kada bebuvęs, š. m. balandžio 27 d. 4 vaL po pietų lietuviika jame Bostone atsišaukimai, kviečiantis visus protestuoti dėl gresiančio

___ _ _ ~ Lietuvos sovietinės okupacijos pripažinimo.YRA RENGIAMAS SPAUDOS BALIUS h—j h
| tai atsiliepdamas, Bostono Altos skyrius kovo 22 d. 

Tai mūsų savaitraščio KELEIVIO 70 sukakties minėjimas. Renginio vieta — sušaukė organizacijų atstovus, kurie vieningai nutarė 
kviesti visus Bostono ir kitus lietuvius tuoj pat rašyti laiš.

Amerikos Lietuvių Piliečių d-jos III a. ir ILa. salėse, 368 W. Broadvvay, South Boston, kus JAV prezidentui, visiems savo valstijos kongresma* 
nams ir senatoriams (jų surašą rasite žemiau) ir padėką

Mass. Minėjimą pradėsime punktualiai 4 vaL po pietų, tad prašome nesivėluoti žurnalistui Bill Andersonui. k

Mirė E. Leščinskienė RADIJU PROGRAMA

Kovo 21 d. mirė Elzbieta 
Valukevičiūtė - Leščinskie
nė, gyv. Quincy. Kovo 24 (i. i 
iš Casperų šermeninės (1S7!
Dorchester St.) po bažnyti 
nių apeigų šv. Petro lietuvių: nuo , ,Ki ,
parapijos bažnyčioje palai-: perai.o<lama:
dota N. Kalvarijos kapmese.

Velionė .paliko liūdinėk s 
sūnų Juozapą ir dukteris 
Magdaleną Planskienę ir I-

deuiausia Lietuvių Radijo 
c'rogratna Naujoj Anglijoj 

alOUea WLIN, ldbU Al- 
; ir is stotie r'M,

iVI.< mc.. veiKU dcKinauie-

Vėliausių 
..aoautuuų žinių ssrcrauMz 
r aotuetiiarai, muzika. <la>- 
ios ir Magdutės pasu Iri.

Julius Gaidelis Birutė Aleksaitė Dr. Vytenis M. Vasyliūnas

Laiškų pavyzdžius galite gauti Keleivyje ir Lietuvių 
Enciklopedijoje (395 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.)<

Rašykite visu Gėda bus tam, kuris tos svarbios parei- 
> gos neatliks!
i

Massachusetts E. Juciūtė vii ligoninėje

i:

Silvio O. Conte, Edward 
i P. Boland, Josepb D. Earlv, 
• Robert F. Drinan, Paul E. 
Į Tsongas, Micbael J. Har- 
rington, Torbert H. Macb- 
donald. Thomas O’Neil, Jr., 
John J. Moakley, Margaret 
M. Heckler. James A. Bur*

Zabelę Leščinskaitę. I
Našlės pensininkės auka •

Bronė Kriščiukaitienė iš!

Belmonto, Mass., apsilan-' 
kiusi Keleivio įstaigoje, ne.

Didelį pasisekimo turin- tik nupi. ko knygų, bet dar
čiu atsiminimu "Pėdos mir- P“'*0 ,K/I(S1V,° Tl r 
ties zonoje“ iutorė Elena ^m‘'.$5.Onos 
Jueifltė vėl buvo sunegala-:atm,n,mu.1 P8^1 *,!*j
vusi ir at idūrė ligoninėje..■ V?T ,8’. . ... I
Tikimasi, kad ligonė netru-l ^■rdziausias aviu B.
kus grįš namo. Krisemkaitienei uz dosniai

Keleivio administracija

Bostono vyrą sekstetas. Iš kairės-į dešinę: Norbertas Lingertaitis, Helmutas Lingertaitis, Vy 

tautas Bruzgys, seksteto vadovas komp. Julius Gaidelis, Ričardas Lizdenis, Pranas Šimkus ir 
Vytautas Eikinas.

i ke, Gerry E. Studds. . . 

Senatoriai:

Edward M. Kennedy 
Edvvard Brooke.

Adresuokite šitaip:

! DIEVO KARALYSTES 21X10 v

The Honorable 
(pašyti pavardę)

The United States House 
of Representatives. Wa- 
shington, D.C.

The Honorable 
(Įrašyti pavardę), United 
States Senate, Washington, 
D.C.

Tautinės grupės 

televizijoje

į Visa tai yra "pasaulio pabai-, 
gos“ arba "paskutinių dienų“ •

. i ženklai. Apaštalas Povilas pasa- 
lr | kė: "Tai žinok, kad paskutinėse

i dienose ateis pavojingų Klikų,
! nes žmonės bus savvmeiliai, go- į . u/diid 
dus, pagyros.... l>e meilės, ...ia- Į stoties WBUR 
biau mėgstą gėrius (teatrus,
kodavimą, girtavimą ir pan.) 
kaip Dievą, turį. tiesa, pamaldu
mo išvaizdą, liet užginčija jo ga
lia“. — 2 Tim. 3:1-5.

GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

Biznio reikalais krelptm | 
ialtie Flcristc gėlių ir dova- 
u krautuvę. 592 E.'Broad

vvay, So. Bostone. Telefo
nu- AN &-O4S9. Ten gaun>-

iv K*uMvt»

Daiau ir Taisau
Namus iš lauke tr viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

riaaų, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią

osedfiaga-
JON AS STARINSKAS 

2?H Savta HIU Ava. 
Dorchester, Maaa.
TeL CO $-$854

Tus pat Dievo žodis, kuris 
> pi anašauja apie pasaulio pabai
gos suspaudimus, pateikia taip 
pat paguodos ir vilties. Apašta- 
us Petras sako: "Bet mes lau
kiame sulig jo pažadėjimu nau
jo dangaus ir naujos žemės, ku
riose gyvena teisyliė“. 2 Petro, 
3:13. Kitoje vietoje tas pats A- 
paštalas rašo: "Todėl darykite 
atgailą ir grįžkitės, kud jūsų

ši radijo programa trans
liuojama penktadieniais ii 

90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 
vakaro.

Kovo 28 d. — Romas Šle
žas ir Perkūnas Krukonis 
kalbės apie Lietuvos filmų 
meną ir aktorius.

J

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšių 

draudimas
Kreiptis senu adresu:

BKONIS KONTRIM 
h 9d Broad way 

S«>. Boston, Mass. 02127 
Tet AN 8-1701

nuodėmės būtų išdildytos, kad j 
ateitų nuo Viešpaties veido at.*

, gaivinimo laikai ir kad jis siųs-1 
Televizijos 5 kanalas ko- tų jums apskelbtąjį Jėzų Kris-j J 

VO 20 d. So. Bostono Lietu- tų. Dabar jį turi paimti dan-.
vių Piliečių d-jos patalpose R,ls įki dalykų atsinaujinimui,, v j r i apie ųa yra kalbėjęs Dievas nuo 

pranašų

Baliaus - minėjimo programa bus įvairi ir įdomi, stengsimės taip tvarkytis, kad ji nebūtų 
perilga. Svarbesni programos įvykiai: a) prof. dr. PRANO ŠVEIKAUSKO paskaita, redakto-
.iaus JACKAUS SONDOS žodis, b) koncertas, turį atliks solistė BlRUlĖ O. ALEKSAITĖ, seks- sušaukė Bostono tautinių amžių savo šventųjų 
veto solistas NORBERTAS LIN( ERTAITIS, dr. VYTENIS M. VASYLIŪNAS ir komp. JULIAUS J mažumų spaudos konferen- burna.“ Ap. Darb. 3:19-21.

as VYRU SEKSTETAS, c) Bostono lietuvių skaučių Židinys II a. salėje «.. . Arfoje |,uvo paaiškin-1 Apaštalas Povilas, raSydumas 
ta. rygįum c-u JAV 200

GAIDELIO vadovaujamas 
(viešnias ir svečius pavaišins punšu d) šilta vakarienė su gėrimais III a. sajėje, e) šokiai, gros lat
vių orkestras.

I spaudos balių kviečiame stalus užsisakyti (stalas — 10 asmenų) iki š. m. balandžio 21 d. 
liais telefonais: 268-9024 ir 268-5347. įžanga virtam asmeniui $12.50.

Baliaus - minėjimo tikslas — SUDARYTI FONDĄ naujoms Keleivio spausdinimo maši
noms Įsigyti.

Ilgus metus Keleivis tarnavo mnms. dahar jau mes sukruskime jam padėti!
Iki malonaus pasimatvmo balandžio 27 d. 4 vai. po pietų spaudos baliuje!

KOMITETAS

apie busimąjį Kristaus karalia- 
. , vimą, pasakė: "Jis turi kara-,

metų sukaktimi, narima su-; liauti, iki padės visus savo ne- ‘ 
i' pažindinti 8U mažumų įnašu; prietelius po suvo kojomis. Pas-; 
' į Bostono gyvenimą.

Dėmėsi | Praeitame numeryje pa-' L. Leščinskaitė laimėtoja

kučiausioji neprietelė bus sunai
kinta mirtis“. 1 Kor. 15:25, 26. 
To karaliavimo tikslas ir pasek
mės yra puikiai aprašytos šv. 
Jono Apreikštojo plunksna:

! “Dievas nušluostys nuo jų akių 
Be to, dar dus kartojami Į kiekvieną ašarą: mirties dau- 
vienos minutės pranešimai1 giau nebebus, nei dejavimo, nei ’ 
per visą mėnesį. »skausmo, nei šauksmo daugiau 1

IžalomAta l nebebus, nes kas buvo pirma, iš-Balandis yra skirtas ai- nyko Tuomet ta-;

Todėl kiekvieno mėnesio 
pirmąją savaitę tam reika
lui bus skirtas pusvalandis.

5AVAI1RA5TIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja ssauyiojMs »pif pasaulinius lr lietuviškuosius 
įvykius, deda uaug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisakė 
apie Tisus mūsų visuomeniniu.1 bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite {domiu skaitvioiu laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
rNEPRIKLAUSOMA IJEri VA“ yra dinamiška, mūsą M- 
atvijęs laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba oi 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.08 

Adresas:
7722 George Street. LaSalle-Montreal, 690. Ouebec, CANADA

, Svarbus susirinkimas, ku- delbta netikra data ne dėl Lilija Leščinskaitė di
liame Bicentinial komisijos redakcijos kaltės. džiuliame Tarptautinio Ins-
atotovas smulkiai paaiškins • tituto bankete už savo tau- ________
JAV 200 metų sukakties mi- Tame informaciniame su- tinius drabužius laimėjo pir-l Gegužės mėnuo skirta;
■įėjimo propam, ir -t1’’*** .Enkime prašomi dalyvauti viet* Balkanų tautoms. Pabalto-
lietuviams joje dalyvauti, , čiams — rugsėjo mėnuo,
bus rytoj, L y. k o v o V1#ų 1,ctuv^ orS«““c>J’h | Ji yra.buvusi labai gera Televizija tąsavo progra-
2 6 d., 7:30 vai. vak. South mcno ,ambur1^ •stovai Ir, lituanistinį mokyklos mo-,mą vadina ”The Boston Ringui skelbia,kad Dievo Ka. 

Bostono Lietuviu Piliečiu paskiri kultūrininkai. Tai la- universiteto stu- Legacy“ — Bostono paliki- ralystės yra vienintelė pasaulio
viltis. Tik joje ir per ją žmonės

riams. Balandžio 4 d. 7:30- 
8:00 vai. vak. bus transliuo
jama airių programa. a • a

re: štai aš darau visa nauju. Jis ( 
man tarė: Rašyk, nes tie žodžiai j 
yra ištikimiausi ir tikri“. —Ap- į 
reiškimo 21:4,5. į

DIEVO KARALYSTĖ IR JOS 

ŽENKLAI
šventasis Raštas aiškiai ir!

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

dentė. Sveikiname! mas.d-jos U aidcšto salėje. bai svarbu!

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS;
_____  ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Pateotą Ins-

■ tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminiau, pz- 
| žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojtettti. Jū-

■ sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu —J1BLABO-
■ RATORY, 1437 So. 491 h Avė. Cicero, IR 008H. JIB 

Atstovybė, 2498 Daugall Rd„ Windser, 12, OaL, Capada.I JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Dui*burg#etr.*<40, W. 
Geramay. Vaistinėse: J A J, 2557 W. 99tli 9L (%ūf; 

M8 BOth Avė. A 14th St., Cicero, 1640 W. 47th St, CMe<o,
2928 N. Mihraukee Ave^ 1147 N. Asktaad Ava, Ctfcat* 
ir Mtar.

mMMeNeeM«mM*MM«eeereenweMewe*MeMeN*Ne»m»mMN)m»M

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYTAS

382 West Broadvray, So. Bostono 
KARL MICHELS ir ROBBRT OWENS

registruoti optikai 
uiti o

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 
įskaitant: z

• AKINIŲ PRIRINKIME
• AKINIŲ PARCPINIMĄ PAGAL GYDYtOlJŲ

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LgftlŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LŲ8IU8
• KATARAKTO LUBIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS

Būtimi atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susIkalbCti lietaviikOfT

MedieaM (Welfare)
Skambinti: 2 6S-85 00 JMharu

Ckarge

tegalės išsigelbėti iš dabartinio 
suspaudimo, vargo, ligų ir mir
ties. Per ištisas tūkstančius 
metų šventieji Dievo pranašai, t

• kurių kalbos parašytos Biblijoj,' 
Į rašė ir kalbėjo apie Dievo Kara-
* lystę. j

šita Karalystė taip pat buvo! 
Jėzaus ir Jo apaštalų tema, ir 
dėl jos Jėzus liepė melstis, ta
riant : "Teateinie tavo karalys
tė; tebūnie tavo valia kaip dan
guje taip ir žemėje“. Visi tikri 
Krikščionys žino ir tiki, kad 
Diedas yra nutaręs ir pažadėjęsJ 
Įsteigti žemėje garbingų ir ga
lingą Mesijinę Karalystę, kuriai 
prasidėjus, tamsybės kuni
gaikščio viešpatavimui bus pe
dantas galas, ir risi jo darbai 

Į išardyti.
Tatai reiškia panaikinimų 

■ priespaudos, neteisybės, keršto,
Į neapvkuntos, kovojimo, ligų ir 
mirties. Tuos negeistinas daly
kas pašalinus, jų vieton bus |-| 
steigtas naujas ir teisingas pa- J 
saulis, kurį apaštalas Petras va-1 
dina "nauju dangumi ir nauja; 
Žeme, kuriuose teisybė gyvena“.

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

Lithaanian Bible Stodeutz, 
212 B. 9rd Street,

Spring Valhy, IK 11362. 
(Ske)bimzi)

SLA—Jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei ir
jo daugiau kaip SEPTYNIS MUJONVS dolerlą

gyvybės apdrzudų Ir ligoje pašaipą, kori yra 
pigi, ms,SUSIVIENUU(A& aeletta psbm, o talkia 
patarnavimas savitarpinės pegalboe pagrindo, 
jau turi daugiau, kaip trte «

kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir;
Betaria Ma gaU gauti įvairių Uosių 
apdmudm mm $100.00 Iki $16.300.66

BLA—jaunimui duoda gerų Taopoo^ją Apdraadą — Ro. 
dovmeot lasaraoee, kad jaonuoUa gontą pinigus 
unkštojo anksto studijoms ir gyvenimo pradiiaL

■LA—daoda VAIKAMS ir jaanuoHaaa labai pigią TERM 
apdraudą: oi $1,000.00 apdraudos tik 88.00 asokaa-

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA noadbą 

amžiaus asmenims rekomenduojama 
klabą Ir draugijų Barimam. Ui $1 JM0.00 
■e apdraudos mokestis $2.00 | metai

BLA kaopoe yra daugumole Neturiu koloniją. KralpkjMe 
į kuopą veikijus, fr jie plačiau paaiMriaa apie

Gausite spausdintos tBfbcnmdjaa, jelga

AManse ef
207 WsotMtk Street,NevYorKl«.Y. 18801

f
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Vietines žinios
Pažinkime ir remkime 

savo talentns
je. Jo programą atliks jau-

vusi televizijos ir radijo pro- Ji ir gera sportininkė, tenisi.. ralų nuoširdų išpildymą, 
gramose. : ninkė, 1973 m. Hamiltono • taip pat ir gražią scenos iš-

Anita Pakalniškytė yra jaunių meistrė. į Vaizdą--- Turime jauną ta-
Hamiltono teatro narė, da.; Mūsų įžymusis muzikas l©ūtą...“ 
lyvavo naujųjų teatro rūmų prof. V. Jakubėnas apie A. j Tinkama? dėmesio a^krei 
a^a^-mo t10ga va.Wjnime; Pakalniškytę yra taip atsi-! pi™7Tntto8 pXln'išk^

Funello . Dainavo n .a pa-; liepęs: , tgS pasirodymą Bostone bū-
cia proga tuose rūmuose su- , •. J.. --‘L* »ctow.o t,,™,™- ' Girdėjome lengvu, gra- tų didele moraline parama 
row“* koncerte Tai pirmoji iŽiu balsu al)(lovanot4 daini. Jaunai dainininkei, jau taip 

. lietuvaitė, kun'iki Hol tuose: Jaul?.a . solisU tari . besireiškiančiai
I rūmuose įra dainavusi. auksb* muzikalumą ir nativ kitataučių terpe.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

WVWVV7 •

Anita Pakalniškytė

Ina, gabi, daug žadanti dai-Į 
| j nininkė Anita Pakalniškytė.

Anita Pakalniškytė yra gi
musi 1057 m. spalio 20 d. 
Kanadoje. Ji. dalyvaudama 
pietinėje Ontario provinci
jos dalyje ruoštose muzikos

Pernai -palio mėnesi ji
Hamiltono teatre vaidino
Menotti operos ”The Tele- 
phone“ Lucy rolę. Vietos 
dienraščio muzikos recen
zentas parašė, kad Anita sa
vo rolę atliko nepaprastai 
gerai.

į A. Pakalniškytė, kanadie-
varžybose. vien tik už dai-i 'ių pakviesta, gegužės mš. 
navimą yra surinkusi dau-įnesį dainuos Otavvo.i.. vo
giau nei 200 medalių, 35 lai-Į liau Hamiltone United baž- 
mikius ir 35 tipendijas. Ke-jnyeios metiniame koncerte 
lioliką stipendijų ir medalių j ir Motinos dieną Rodnėv 
ji yra gavusi ir už skambini-1 lietuvių kolonijoje. Birželio
mą pianinu.

o
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1975
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys

Gana (*
nereikalingai eikvoti kūrinėly vą

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAU POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— VOKIŠKAS ALUS

— JAUKIAI IšDEKORUOiOS NAUJOS PATALPOS
— LIETI VISKAS 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 nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGUO8 VADOVYBE,

1 i ■■ .i —B ■■ 1

Rytdienos įrengimas

Sav > b v > : 
l»rndi>K t

Grožio
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Pilnas iicn^ini i-. » k.ul.uif .«!>• 
%«,s hunu s į. putet-j. «»««• i’.Iti.i 
lft nio-tat.i. kon’. i «»1 i^sl.tih.i >«r 

jungti ru*«\ \ani/d/t.»i~..
10 auetu ^ar.iiilij.u

Paskutine modernaus alvva Aikhino iiauuvna ęiTGO CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co.
Ahva šildv m«» s|>c< i.ili^t.ū

47, A4,m Street. Oaiaey, Mase.
Ab vo> bumel io aptai nat ima-t i>ii>a> J I tai. per dien i

Skambinti — Boston: 4361204, So. Shore; 773-4940

22 d. ji pakviesta į los An
geles dalyvauti Lietuvių die. 
nos programoje.Vaižybų komisijų išrink 

ta ji dainavo ir 28 ”S: ars of j
Tomorrovv“ koncertuose, j Verta paminėti, kad Ani- 

; ta priklauso skautam ir tau- 
Ji yra koncertavusi Otta- i tiniu šokiu an-ambliui ”Gy- 

woj. Chicagoj, Toronte.] vataras“. Šiuo metu ji yra
Buffolo, Clevelande, Mont.i vienos anglų bažyčios vaiku, 

Lietuvių Piliečių d-jos salė- realy ir kt, ta?.) pat daiyva- choro mokytoja . dirigentė.’l

Kiekvienais metais Lais
vės Varpas rengia koncer
tus šūkiu: „Pažinkime ir 
remkime savo talentus!“ Šį. 
met toks koncertas bus ba
landžio 13 d. So. Bostono

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
TaL SW 8-2868

yra yieninteiė oficiali ist**! 
ga WorceM«ry, Kuri siunčia 
siuntiniui tiesiog iš Worces- jj

torio į Lietuvą ir kitu Rusi
jos valdomas sritis* Čia kai-

lietuviškai, pataraau- 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingaL

Čia galima gauti įvsirisu- 
sau importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

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

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ 
žmogaus — be ydos.
(OOOOOOOOOOOO^OOOMeOOOOMOOOOOOOOl PLOKŠTELE

Plood Sųuare 
Hardivare Co.
Sartaakaa N. J. ALKANA 
•tt ŠAST BROAPteA* 
8<»UT« SG£TūN. KASK 
TELEFONAS AN ft-414*

Baajamia Mcon Palai 
Pupleror Sianoma

Stiklas Langama 
Fto-hto reikmeoja narnami

Krlkmeny. pltunkoriaaa 
Vtookfe volcitee daiktai

Peter Maktvytu
CmMr 
<9 Chureh Strsst

K. Miltsa, Mase.
Atiteku vteaa pstatevno. rwu» 
to ir proiokta-imo darbas H lae 
ko Ir ridoje, gyrraamt) namų iri 
biznio pMt*tų, plyti Jrtng reika-J 
tortai. Saukite rūiodoa iki S va* , 
landų vakaro.

Telefonas: <98-8676

A. J. NAMAKSY I
Insurance

321 Country Club Rd.
Į Neirtos Ceatre, Mase. 02159

TeL 332-2845

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

Paštu

Trans-Adantk Travel Service
EKSKURSIJOS | LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
IŠVYKSTA: 

birželio 11 

birželio 25 

birželio 30

gegužės 28 
liepos 16 

liepos 18 
rugpiūčio 20

»»»oooco*«a
TetercsAs: AN 8-2806

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

1P 8 DINIS 
OPIOM ET RISIĄS

Valandos:
nuf’ 9 tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama I
447 BROADYFAY 

South Boston, Maaa

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OFTOM ETKI8T1 
Valandos:

nuo 10 ryto Iki 6 vakaro 
Trečiad.eniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

#*r*r^*^«»*i*^«»^r*»e**r***************************^**************

j

Sekmadieniais 11-12 vsL

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arlhur SL, Brockton, Mass. 02402. TsL 380-7209

Laisvės Varpas
UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

********************************** ,******************r*ee****#*e»rere»**rir*r***»i»re»aaeewaaaaaarar*aaaaa

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
eeeooooooeeooeeeeeoBeoeooeoooeoeeooeoeeesoooeooeoec

Aj Tke Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildoma gydytojų re 

eeptus Ir turime visus gatavus vaistus.

Jai reik vaistų — eikit į lietuviškų vatotiaų.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. SL, Reg. Pharm.

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

Telsf mn AN 8-8029

Nes 9 vaL ryto iki 8 raL v„ Mat j ras šventadienine tr eekm.

seososeeeseoooeoeooooooeooooeeoooec
BKfiaaOfiH

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

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

SAVE AT

4-ycar term deprnit 
Ctrtifcates-SlOOO ai

M & T OIL CO., Ine. 208^6^ AYEAR

2%-4-year temt 
tttpont $1000 hMoMB

641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis, jpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

6.81^6^
1-2%-ytar term depotit 
certificam $1000 minia

AYEAR

5.4^5^

AYEAR

SOttavnotieS
S500mMawM

AYEAR

The Federal regulstiom Sffecting thėte new tavinp 
certificam Ntow premsture withdrswals on taringi 
cartificate funds provided rate of interest on emount 
«ithdrswn is reduced td the passbook rate (5K% a yetr) 
and 90 days interest b forfeited. __________

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje ym 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri 8274,000,000

rugsėjo 3 ir 19
lapkričio 21 gruodžio 19 

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš ANKSTO —

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

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

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

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

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

393 We»t Broadvvay, P.O.B. 116 
So. Boston, Maaa. 02127

Telefonas: (617) 268-8764

visų skyrių vedėja Aldona Adomoniu

ATLAS PARCELS CO. (COSMOS PARCELS
82 Harrison Street,

Worcester, Maaa. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterk» siun
čiam įvairina siuntinius į Lieta 
vą ir kilnu Rusijon valdomus 
plotnu! Siuntiniai sudaroati iš

av«s maisto ir
nių. Turime vietoje įvairių via 
tiniu gamybnu ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai la
momis kainomis. Be to, siunčia
mo maistą, pinigus ir galite už
sakyti Jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o 
ton rieto jo gaišu pasirinkti

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras Htoiga* atsikviesti 

čia pas save | svečius

PntnrnsvimM atliekamas grei
tai ir uųztaiagaL Atrilankų fsiti- 
ktanito. Vedėjas A. Schyrtmkl

EXPRESS CORP. 
AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO i LIETUVĄ 
ir kitus Roaijoo

Prekės pnrduodnnioo

Gnlinm
certifikatus, - automobilius, 
šaldytuvus ir pan.

N auj au vedėjas 
Atidaryta darko 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai-

o ieštndieniąją 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p*. 
Kitomis valandomis paisai

susitarimų telefonu.
389 W. Broadvray 

Sot Boston, Mass. 02127 
t4. 24S00M

»




