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Plačioji visuomenė 
tvirtai parėmė Keleivį
Pilna sale rinktinės publikos. Daug nuoširdžių svei

kinimų žodžiu ir raštu. Redaktorius Jackus Sonda apdo

vanotas skautų ordinu. Renginio pasisekimas paliudijo, 

kad Keleivis žengia tikruoju keliu.

Praeitą sekmadienį So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje įvykęs Keleivio 
70 metų sukakties minėji
mas vi-ais požiūriais nepa
prastai gerai pavyko. Jame 
dalyvavo rinktinė Bostono 
publika, įvairių organizaci
jų ir visuomenės srovių at
stovai. o taip pat svečių ir 
is toliau. Štai tik iš New 
Yorko atsilankė Sofija Ja
saitienė, Bronė Spūdienė. 
Vincas Rastenis, Antanas 
Mačionis, o iš artimesnių 
vietovių — dar daugiau.

Minėjimą atidarė Komi
teto pirmininkas rašytoja- Į
Stasys Santvaras, daugiau-j 
šia įdėjęs pastangų ir darbo i 
Ino renginio pasisekimui ga
rantuoti. Glaustu žodžiu 
apibūdinęs dabartinę Kelei
vio dvasią ir jo reikšmę lie
tuviškajai visuomenei, pa
grindiniu kalbėtoju pakvie
tė prof. dr. Praną Šveikaus
ką.

Prof. dr. P. Šveikauskas 
apie pusvalandį trūktinoje 
kalboje vaizdingai pateikė 
įvairių lietuviu tautos sukili
mų ir laisvės kovos istorini 
foną, kuriame vis kildavo 
naujos emigracijos bangos.

žiūrų puoiiKa, įvairių orga
nizacijų sveikinimai paliu
dijo, kad šiandien išeivijoje 
kone visų su visais kovų ir 
ginčų įkarštyje, temdančia
me blaivią sąmonę. Keleivis 
žengia daug platesniu tole
rancijos keliu ir kone visuo
tinėje isterikoje skelbia blai
vios galvos nuomonę, kuriai‘ 
pritaria ir kultūringi kitų 
srovių atstovai. i

Sukakties komitetas į 
dėkoja svečiams

šios trejukės koncertas bus gegužės 4 d. mažojoj Jordan Hali salėje Bostone. Iž kairės į dešinę — 
Izidorius Vasyliūnas, dr. Vy tente M. Vasyliūnas ir Joyce Irons. Plačiau apie jy koncertą rašoma 

C puslapyje.

P. Vietnamo tragedijos 
paskatinis veiksmas

Paskutiniai amerikiečiai iš Saigono buvo išvežti he

likopteriais marinų apsaugoje. Dešimtys tūkstančių viet

namiečių, kuriems gresia komunistų kerštas, nespėjo pa

bėgti, nes evakuacija pradėta per vėlai. Komunistai stato 

kietus reikalavimus ir nenori net su peutralistu preziden

tu derėtis dėl paliaubų. Gale — kraujas ir ašaros.

Po dviejų dešimtmečių, neutralistas Duo ng Van 
kruvinų veik mų Pietų Viet- Į Mmh, kuris tuoj kreipėsi į 
namo drama artėjo prie ga-1 komunistus, netgi vadinda- 
lo, taip pat nudažyto žmo- mas juos ’ broliais“, ir siūlė 
nių ki auju ir nusmelkto bū- taiką. Bet komunistai jo siu
simos mirties baimės. lymą kol kas atmetė, nes,

Šiaurės Vietnamo komu- dabar jau per vėlu tar- 
nistai, kietu žiedu apveržę tis. Jie reikalauja, kad ame- 
Saigoną, ėmė raketomis ir. rikiečiai visiškai pasitrauk- 
artilerija apšaudyti ir Sai-| ĮM i® Vietnamo, kad neteiktų 
gono aerodromą, per kuri!j°^'os pagalbos, kad būtų 
iki šiol buvo evakuojami: likviduotos Pietų Vietnamo 
amerikiečiai ir vietnamie-: karinės pajėgos ir, neva re
čiai. kuriems gresia komu- miantis Paryžiaus taikos su
ristų kerštas. Kai šitam ap- tartimi, sudalyta visai nau- 
šaudyme buvo sunaikintas Ja vyriau ybė iš komunistų.

MASSACHUSETTS VALSTIJOS GUBERNATORIUS ffiflynunfgfflf prakišo

SVEIKINA “KELEIVI“ a ... .
" Portugalijoje

April 16, 1975. , - . .. . . . , . .. .
Mr • Balandžio 25 d. vykusiuo- amerikiečių transporto lėk- neutralistų ir ir dabartines

ys ige parlamento rinkimuose tuvas C-130 ir žuvo du ma- P- Vietnamo valdžios atsto-
ties minėjime Kuns jau taip Chairman v _ į dalyvavo 90% turinčių teisę rinai, JAV prezidentas For- VM- Kai komunistų armijos
pat nuriedėjo i praeitį, susi- Keleivis Anniversary Cmrfriittee for 1973* ’ į balKloti. Komunistai juos vi- ( das po ilgų pirmadienio po- j?“ Saigono pakraščiuose,
laukėme sveči- s-™r'1 ‘ siekai nvalaimAin nas ko- sari iii i su Salimi m n tarvha dabartinei P. Vietnamo

nių vietovių.

Brangūs svečiai 
iš kitų vietovių,

Keleivio 70 metų sukak
ties minėjime, kuris jau taip

ir iš tolimes- 862 East Third Street 
Pradžioj, kai South Boston, Mass. 02127 

renginys buvo oiganizuoja- Dear Mr. Santvaras:
mas, tikėjome, kad “svečių į8 my great pleasure to congratulate KELEIVIS
nebuvėlių turėsime gausės- on 7^ Anniversary. It has performed a great Service
nj buią. i®. *iine a vy o. a communjty that has made great contributions to the 
yra muą, brangus svečiai, f

ryžto, ir stambesniu Elaidų,' The tradition iš the American tradition.
ir gyvo sentimento sukaktu- and a11 of 116 with strong ethnic backgrounds feel a need 
vininkui Keleiviui. to nraintain ties with the culture and traditions of the

Dėkodami už dalyvavimą countries from which our ancestors came. KELEIVIS has 
Taigi ir Keleivis buvo nuo balandžio 27 d^ spaudos ba- filled the very importamt need for seventy years. and I 

liuje, minime tų viešnių ir hope that it will continue to do so in the years ahead. 
svečių pavardes: Soffja Ja- Congratulations and my sincerest best wishes

1905 metu lietuvių emigran
tu balsas ir iu rūpesčiu bei 
siekimu reiškėją?, drauge 
su lietuvių tauta pergyvenęs 
sunkiuosius istorinius laikus.

Po paskaitos Keleivį žo
džiu sveikino Vliko 'vicepir
mininkas Jurgis Valaitis 
Altos skvriaus pirm. Stasys 
lūšys. LB Bostono apygar
dos pirm. Antanas šku
dzinskas ir kultūros žurnalo 
Aidu redaktorius dr Juozą« 
Girnius.. Raštu gautu svei
kinimu ištrauka^ skaidė Bi
rutė Vaičjurgytė. Tie sveiki
nimai bus išspausdinti Ke 
leivvje.

Keleivio redaktorius Jac
kus Sonda padėkojo rio ren
ginio iniciatoriams. Komite
to pirmininkui Stasiui Sant
varai ir io bendradarbiam? 
Kaziui Šimėnui. .Tonui Viz
barai. Jurriui Jasinskiu. An
tanui Andriulioniui ir ki
tiems nariams bei «avo 
bendradarbiams. n-a dėju
siems pratęsti Keleivio ke
lione ligi šios dienos.

Minėjimo koncertine da
li atliko Bostono vvru seks
tetas. vadovaudamas lfcmo. 
Juliau’ Gaidelio, sudaina
vęs Keleivini ir Tyriausiu 
metu. solistė Birutė A’ek«ai- 
tė. akomponuoiama dr. Vv-

siškai pralaimėjo, nes ko- sėdžių su Saugumo taryba aaDartin.el K Ylepnamo VX" 
munistų partijos kandidatai pagaliau davė įsakymą eva-j riausybei beveik jokio pasi- 
tegavo vos 12.5% balsų. So- kuoti iš Saigono paskutinius ■ rinkimo nėra ir tenka su ko- 
cialistai, Mario Soares va- amerikiečius, kuriu dar ten. munistų *«iV«i*»w«o«« 
dovaujami, aurinko 37
liaudies demokratai—-26%. galima ir nuo komunistų bė- 
Jdomu, kad už komunistus gančių pietų vietnamiečių, 
mažiausiai balsavo ten. kur bendradarbiavusių su ame- 
yra daugiau darbininkų. Pa- rikiečiais.
vyzdžiui, Lisabonoje sočia- šiai paskutinių pabėgėlių 
listai gavo 44% vi ų balsų, evakuacijai apsaugoti Sai- 
Ir kituose didesniuose mies- gOne buvo iškelta atitinka- 
tuose pirmavo ne kcmunis- mas skaičius mainų, oro erd- 

j tai. bet socialistai. ; Vę dabojo JAV karo lėktu-
I Rinkimu rezultatai komu- vai, o paskutiniai amerikie- 
, nistams didelis akibrokštas, čiai buvo surankioti autobu

va- amerikiečius, kurių dar ten.munistų reikalavimais su- 
%.buvo likę apie 900, ir kieki tikti. Dėl to Pietų Vietnamo 

- - ministeris pirmininkas Vu

saitienė iš Mt. Vemon, N. Y., Sincerely .... . ...... , . ...................................... , . .
Bronė Spūdienė iš New Yor- Michael S Dukakit1 bet Jle lr neslt>keio laimėti. sais j punktus, is kūnų juos
ko, Vliko vicepirm. inž. Jur- , nors buvo gavę is Maskvos apie 70 helikopterių gabeno
gis Valaitis iš New Yorko, ■■ ■ ■ ■ ■   .......................... ... ■ ■ . ;ir daugjpinigu,Jr patarimų, į lėktuvnešius.
žurnalistas ir visuomeninin- n , • >- » »

į Užpuolė ambasadąkas Vincas Rastenis iš Dūrbieciūi prieš 
Woodhaveno. N.Y., inž. An- n . .
tanas Mačionis iš New Yor- Bendrąją Tinką 
ko; iš artimesnių apylinkių .... ...
— » Worce*terio, Mass., Birželio 5 d. Britanijoje 
Keleivio sukakties minėji- b.u’ vykdomas gyventojų at- 
me dalyvavo buv. LE redak- siklausimas. ar pasilikti Eu- 
torius istorikas prof. Pr.
Čepėnas. Albina ČeDėnienė. 
prof. dr. I. Čepėnaitė-Užgi- 
rienė, dr. Užgiris, Vyt. Ma
čys. Ant. Tamkus su žmona,
Šalaviejienė, Giedraitienė, 
iš New Hampshire — inž.
Kazys Daugėla su žmona 
foI. Stase ir dukra Birute, 
dr. Vladas Kaupas, iš War-
wick. P.L, Saulė ir Donatas traukimą iš Bendruomenės. 
Šatai. Brocktoną atstovavo bet dar nežinia, ką pasakys 
Petras Viščinis su žmona. Anglijos gyventojų daugu- 
P. Jančauskas su žmona. M. ma birželio 5 d. referendu- 
Klimas ir kt.. bet tai iau be- me-
veik Bostonas, tad visų ne- - • ,.v. , ,
minėsime. Apip1e8e Londono

Visoms viešniom’ ir sve-
čiams, tikrai gausiam bosto- banką 
niečiu nulkui. esame nuošir
džiai <Wmri už atsi’ankv- I nndme suimti 9 asme
nis i Keleivio 70 metu su- rv?. įtariami apinlėšc I on- 

, kakties minėjimą ir tikimės, done Amerikos banko skv- 
tenio Vasvb’ūno. ir solistas I kad ta mO«u dėkirununa ia. riu. Pas iuos rasta $280,000. 
Norbertas lin^eriaitis. Anie-girs vnač tie mūsų brangūs bet skaičiuojama, kad pini- 
tai nai-ašysime plačiau kitą svečiai, kurie atvyko iš toli- 8V i** banke saugotu brange- 
kartą. | mesnių vietovių. n.vbių jie yra iš seifu išsėmę

Aplamai, gausi įvairių pa-

Van Mau oficialiai įsakė vi
siem amerikiečių kariškiam 
ir ambasados personalui ligi 
antradienio pietų išsikraus
tyti iš Saigono.

Taici susidaro įspūdis, 
kad po i’gos bendros kovos 
ir bilioninės paramos nats 
Pietų Vietnamą’ amerikie
čius Atremia iš savo krašto.

Užbaigus evakuaciją, sa
koma, Vietnamo karas ame
rikiečiams baigiasi. Po jo 
lieka tik šimtai tūkstančių 
žuvusių ir sužeistų, dešimtys 
tūkstančių pabėgėlių ir de
šimtys tūk tančių liekančių 
komunistų vergijoje ir lau
kiančių vietos bendroje ka
po duobėje...

Sesi bilionai dolerių 

naujiems darbams
Senatas 53 balsai5 .orios 

14 nutarė skirti $6.1 biliono 
naujiems darbams, kuriais 
siekiama sumažinti bedar
bių skaičių. Atstovų rūmai 
jau seniau yra padarę pana-

ir įtitvirtinę unfjų bei ka-į Paskutinės evakuacijos
; riuomenės atsakingose vie- valandos ypač tragiškos pie- 
’ tose. tų vietnamiečiams, kuriem?
; Nora komunistai rinkimus baigiasi galimybė pabėgti 
pralaimėjo, bet iu isiviešna- nuo komuni-tų ir telieka tik 

Vokiečių anarchistai už- tavimo pavoius Portugalijo- laukti vėliau kulkos i pa
puolė V. Vokietijos amba- je nėra praėjės. Jeimi juos kaušį. ką jie gerai žino iš 
sadą, jos personalą paėmė palaikys dabartinė 18 karių ankstesnių patyrimų. Dėl to 
įkaitais, pareikalavo paleis- tarvba, kuri ka’fta vajdvs minios veržte veržiasi prie 
ti iš kalėjimu 26 jų draugus vai ne* 5 metus, dar gali bū- helikopterių ir autobusų, ir

Stockholme

ropos Ekonominėje Bend
ruomenėje, ar iš jos išeiti.
Tai Bendruomenei priklau- ir sumokėti $250,000.
so 9 Europos valstybės.

Tuo klausimu nėra vie
ningi ir dabar Angliją val
dantieji daibiečiai. Ju kon
ferencijoje. kurioje dalyva
vo apie 1.000 atstovu, žymi 
dauguma pasilakė už pasi-

V. Vokietijos valdžiai at
sisakius tuos reikalavimu 
patenkinti, teroristai mėgi
no susprogdinti ambasados
namus ir. pasinaudoję tuo p; f Afriltniv 
sąmyšiu, pabėgti, bet nepa- 1 l^^ą AirlKUje

t; vi«okin netikėtumu. Juk ir marinams tenka bėglius net 
Sovietu S-goje jie nesudaro ginklu tramdyti. Dėl to įpy-

_ daugumos.

iydas išdavė žydus
kę vietnamiečiai kai kur 
ėmė šaudyti į evakuojamus 
amerikiečius.

Pietų Vietnamo lakūnai 
su savo šeimomis pabėgo 
kariškais lėktuvais į Tailan
dą ar bandė helikopteriais ivyko. JPenki bwo suimti, R

Lt,a?.e:.'ie?a£.įba41±- Johannesburge teroristai už- priedai amerikiečiu lčktuv-. įkūrimą Dabar'iu nuU-
puolč Izraelio ambasadą. jūroje Kai kurie he-' ? “ k ’ j • J ’

09 ... ; J“ .J \ rimai bus suderinti ir abie-Per sunsaudymą 32 žmones hkoptenai turėjo nutūpti, in :n«titiiriiu nriimti 
Švedija teroristus išdavė buvo sužeisti. Esama ir už- tiesiai į jūrą. *1 tItuclJų p

Vak. Vokietijai, kur jie bus mdštų. Pagaliau teroristai, Sakoma, kad, evakuacijai fJeksikoie banditai
aihaionia victiolr fioi/rnno L <

gęs, o vienas žtfro. Teroris
tai nužudė du įkaitu

teisiami. pasidavė. 'pasibaigus, vistiek Salone 
is sau- dar Hks apie du trečdaliai 

gurno viršininkas žydelis, j tokių pietų vietnamiečių, 
kuris Izraelio tvirtinimu bu- kuriuos komunistai gali su- 
vęs jau seniai gerokai pri- |.’audvti už bendradarbiavi-

Suimtas ambasadom

apie $4 milionų vertės. 1 nelaimėjęs.

Mirė prancūzų

žymus komunistas . M . b . .0 kvėšes ir netikęs net karinei
Balandžio 25 d. Paryžiuje tarnybai.

mirė 78 m. amžiaus Jacųues.
DucJos, jžymus komunistų'
vadas, buvęs ju kandidatas j Prez. Fordas ir Kissinge- 
į prezidentus 1969 m., bet ris pranešė apie visišką pasi*

nužudė 12 žmonių
Meksikos sostinėje ban

ditai apiplėšė banką ir greta 
jo esantį prekybos centrą. 
Jie pagrobė apie $12.000, ir 
susišaudant su policija žuvo

traukimą iš Vietnamo.

mą su amerikiečiais ar bu
vusio prez. Thieu valdžios 
rėmimą.

Siekiant paliaubų ar ko- ^'žmonių? 
kio nors susitarimo su ko
munistais Pietų Vietnamo Tie banditai yra žinomi 
prezidentu buvo paskirtas komunistų partijos nariai.

f



leivb. sa bostor ___
a i, iv i o m. uaianuzio zv

Pragiedrulių diena
Šiais įvairių politinių nesėkmių, dvasinio apkurtimo, 

nesantaikos ir dantų griežimo laikais yra dvigubai malonu 
sulaukti ir bent vienos pragiedrulių dienos, po ilgos grau
žaties bent jau šiek tiek šviesiau nuteikiančios, padrąsi- 
nfcričios ar bent paguodžiančios.

Tokios pragiedrulių dienos šiuo laiku susilaukė ir 70 
metų amžiaus Keleivis, drauge su lietuvių išeivija koja 
kojon nukeliavęs jau nepaprastai ilgų ir dygų mūsų tautos 
istorinių įvykių kelią. O ypač malonu tai, kad jis ir ligi 
šiol liko lietuvių visuomenės nepamiršta?, neatstumtas 
nuo savo durų ir neužįpiudytas šunimis, >kaip kaltais mū

ruose pasitaiko, ir pastaiuoju metu dar sutartinai pagerb
tas ir net medžiagiškai paremtas.
v*

, Na, sakykime, gal būtų ir nekuklu pačiam Keveiviui 
^girtis savo nuopelnai?, bet vis dėlto negalima ir nuslėpti, 
.^kad lietuvių Visuomenės atstovų ir organizacijų vadovy
bių jo adresu taitas geras žodis jam šiandien gaiviai ku
tena paširdį. O tų gerųjų žodžių šios retos mūsų periodi
nės spaudos gyvenime sukakties proga tikrai apačiai su
silaukta. Jeigu jų pusė būtų vien tik mandagumo pareiš- 
Srimas 70 metų amžiaus seneliui, tai vis tiek juose dar 
uiaug lieka ir tikrojo jausmo, ir neužslėptos tiesos, ir tik
ėtai nuoširdžių linkėjimų.

Mes norime tikėti, kad nėra, tur būt. vien tik man-4> _
'dagumo žodžiai, kai Lietuvos Diplomatijos viršininkas 
min. Stasys Lozoraitis Keleiviui rašo:

. "Laikraščiui, kinis skelbia laisvą nuomonę ir objek
tyvias žinias, ilgas amžius yra didžiai reikšmingas daly-

leteni sveikina
70 meta proga

.*

SVEIKINA VYRIAUSIAS UETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETAS

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau.
KELEIVIS per 70 metų yra išgyvenęs didelius pasi

keitimus mūsų brangios Tėvynės Lietuvos istorijoje. Jis 
pradėjo keliauti pas lietuvius carizmo priespaudos lai
kais, išgyveno 1905 metų sukilimą, matė ir rėmė atgims
tančios Lietuvos išsilaisvinimo pastangas ir savo idėjomis 
bei žodžiu prisidėjo prie Nepriklausomos Lietuvos atsta
tymo.

KELEIVIS skaudžiai išgyveno Lietuvos okupaciją 
ir šiandien drąsiai reikalauja kiekviename savo numeiyje 
laisvės Lietuvai, ir jo šūkis skyriuje, palydintame "Rusai 
okupantai, šalin iš Lietuvos!“ pas alko visų mūsų giliausią 
troškimą.

Linkiu Jums, Redaktoriau. Jūsų kolegoms, bendra
darbiams ir skaitytojams ištvermės, drąsos, energijos, o 
mūsų visų pergalė ateis.

Jūsų
Dr. Kęstutis Valiūnais,

VLIKo pirmininkas

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENE S

i

UETUVOS DIPLOMATU SVEIKINIMAI

Roma, 1975 m. balandžio 14 d. 
"Keleivis“ yra laimingas, sulaukęs 70 metų 3ukak-

Kibis sveikinimus spaudinsi- 
me sekančiame numeryje^

Gerbiamieji,
Chicago, IU.. 1975 m. balandžio 5 d.

ties.
Laikraščiui, kuris skelbia laisvą nuomonę ir objekty- ‘ 

vias žinias, ilgas amžius yra didžiai reikšmingas dalykas. į
Jis parodo, jog laikraščio atstovaujamos idėjos sukelia Naujienos balandžio 18 
platų pritarimą, o teikiamos žinios susidomėjimą. d. rašo. kad lenkų laikraštis

Tokiomis savybėmis pasižymi "Keleivis“, jau trijų "Dziennik Związkowy“ ba- 
kartų laiko tarpu sėkmingai tarnaująs visuomenei. • landžio 11-12 d. išspausdino

Šia gražia proga nuoširdžiai sveikinu "Keleivio“ lei- straipsnį, pavadintą "Polo- 
riėjus, bondradaibius. rėmėjus ir skaitytojus, linkėdamas nijos Kongresas Baltijos 
"Keleiviui“ tolesnės sėkmės svarbioje veikloje, skiria- tautų gynyboje“. Jame taip 
moję Amerikos lietuvių visuomenei, visiems užsienio lie-. kitko rašoma:
tuviams ir Uetuvos nepriklausomybės atstatymo bylai. į "Amerikos Polonijos Kon-

Stasys Lozoraitis, ’ gresas nuo pat jo įsisteigimo 
r. . , ... , ' 1944 metais priešinasi Rusi-
Lietuvos Diplomatijos šefas jO8 imperialistinei - kolonia-

New Yorit, N. Y., 1975 m. balandžio 16 d. y^yb'j,“ takte

Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau, ; singos 'politikos pritarimui,
vi?t • - i.................................. a. • kurio rezultate Baltijos vals-KELEIVIS pusteige revoliucinio pasipnesmimo metu t . _ Uetuva Latvija ir

prieš caristinį režimą Lietuvoje ir kituose carų valdomuo- ’ Eatija buv0 jėga jjun?tos į 
se kraštuose. Per savo amžių KELEIVIS matė Lietuvą ' Rusijos sienas, o likusios Vi- 
kaip carų Rusijos imperijos dalį, matė ją kaip laisvą ne- dūrio ir Rytų Europos taų- 
priklausomą valstybę, matė ją vėl raudonųjų Rusijos carų • tos, kartu ir Lenkija.' buvo 
vergijoje, bet jis niekada nesusvyravo kovoje už teisę lie- atiduotos visiškai rusų ko- 
tuvių tautai į savo laisvą' ir nepriklausomą Lietuvos vals
tybę.

Tad šios sukakties proga sveikinu Tamstą kaip KE- 
IJ2IVIO redaktorių ir Tamstos bendradarbius bei rėmė
jus. Linkiu, kad KELEIVIS dar ilgai gyvuotų ir telktų, 
kaip iki šiol, visus tautiečius kovon už laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos valstybės atstatymą.

Ilgiausių metų!
Su gilia pagarba Tamstos

Anicetas Simutis,
Generalinis Konsulas

LENKŲ KONGRESAS 
VŽ BALTŲ LAISVĘ

munistų hegemonijai“.

"Tokioj situacijoje Ame
rikos Polonijos Kongresas 
ėmėsi žygių, siekiančių pa
remti Jungtinių Valstybių 

■ Kongreso viešosios nuomo- 
Į nės sluoksnius, kurie užima 
kaskart kritiškesnį nusista
tymą prieš vienpusiškas nuo
laidas Rusijai, taikomas ato
slūgio politikos rėmuose.“

kas. Jis parodo, jog laikraščio atstovaujamo? idėjos sukę- Į Lietuvos atgimimo laikotarpyje didžiausias laisvės i 
-lia platų pritarimą, o teikiamos žinios — susidomėjimą, šauklys ir pavergtos tautos susipratimo žadintojas buvo 
-Tokiomis savybėmis pasižymi Keleivis, jau trijų kaitų sava kalba spausdintas žodis. Jį lietuviai brangino, jam’
-laiko tarpu sėkmingai tarnaująs visuomenei“. į šlaikyti negailėjo nei darbo, nei sveikatos, nei aukų. Mei-

| lės nuosavai ir laisvai spaudai negalėjo nuslopinti nei sun- 
Kai Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmi-; ki caro okupacijos priespauda.

ninkas dr. Kęstutis Valiūnas savo sveikinime pažymi: ‘ Pavergtoje tėvynėje ir šiandien laisvasir spausdintas 
‘ žodis vėl tik pogrindyje tegali būti gyvas. Laisvai ?klisti

"Keleivis skaudžiai išgyveno Lietuvos okupaciją ir jam kliudo dar sunkesnė sovietinė okupacija. Todėl mes _________ _______  o____ o_____rw___ ______
'‘šiandien drąsiai reikalauja kiekviename savo numeryje labai branginame savo spaudą išeivijoje, nes tik ji tegali metines, nuoširdžiai sveikinu visą jo įgulą, o ypač Tams-j pripažinimas Rusijai Balti- 

laisvės Lietuvai, ir jo šūkis skyriuje, pavadintame "Ru-ai laisvai ir nevaržomai reikšti žmonių mintis, atspindėti tą, pone Redaktoriau, jau 22 metus sėkmingai bereda- valstybių užgrobimo bū- 
^okupantai. šalin iš Lietuvpe’“ pasako visų mūsų giliausią įvairias mūsų idėjas, pažiūras, laisvai informuoti bei for- guojantį šį Amerikos lietuvių spaudos pradininką bei tau-! S?

i' ' , muoUn^ Romėnę. bes* ir ginti p^ergų bro- į S deuX
ų bei reikalauti jam laisvės. Gera sveikata, energija ir sėkmė telydi Jus visus. su Rusija politikos pasi-

Didžiuotis gali Keleivis laisvo žodžio sargyboje gar- Težengi* žilagalvis Keleivis tvirtai savo tolimesniu keliu sekimą.
bingai išstovėjęs net 70 metų. Jūsų tiesus, kartais kietas j mūsų tėvų žemės rytojų• 1 . • J X.*A**1 * J • < 4 • J

Toronto, 1975 m. balandžio 15 d. 

Didžiai Gerbiama? Redaktoriau.

Polonijos Kongreso pirm. 
Aloyzi Mazewski savo laiš
kuose daugeliui senatorių ir

Švenčiant Keleivio garbingas septyniasdešimtąsias kongresmanų pabrėžia, kad

troškimą*.

Kai Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas dr. Ra
ižys Bobelis konstatuoja, kad Keleivis —

ir kritiškas, bet visada patriotiškas žodis buvo tvirtas 
1 "per 70 metų nešė lietuvišką žodį mūsų išeivijos šei- demokratinės idėjos gynėjas bei demokratinės minties 

T moms, ugdė ryžtą ginti Lietuvos laisvę ir skatino lietuvius reiškėjas. Už tai Jums priklauso didelė mūsų padėka ir 
giliau įsijungti į mūsų tautos kultūrinį gyvenimą. Keleivis pagarba.

-Juo būdu atstovauja tiems patriotiniams mūsų tauto? ide- Į Sukaktuvių proga nuoširdžiai ?veikinu Keleivį, jo re- 
T*alams, kurie yra brangūs kiekvienam lietuviui“. • daktorius, administratorius, bendradarbius ir skaitytojus
£ i ir visiems linkiu dar daug laimingų, gražių ir produktingų

Kai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas į metų. Keliaukite kartu viai į gražesnį ir šviesesnį mūsų 
^Bronius Nainys savo laiške pabrėžia: į tėvynės rytojų. į laisvą ir demokratinę Lietuvos valstybę.
* I Su pagarba

"Didžiuotis gali Keleivis laisvo žodžio sargyboje gar-1
Alingai išstovėjęs net 70 metų. Jūsų tiesus, kariais kietas 
"ir kritiškas, bet visada patriotiškas žodis buvo tvirtas de<

Bronius Nainys,
PLB valdybe? pirmininkas

•mokratinėš idėjos gynėjas bei demokratinės minties reiš
kėjas. Už tai Jums priklauso didelė mūsų padėka ir pa- 
Jgaiba“.

• Tai tik maža dalis mūsų bendrinių organizacijų at- 
- stovų žodžių, o kiek dar kitų linkėjimų buvo gauta šia 
'•sukakties proga!

Bet Keleiviui liks visada atminty paguodžiantis fak
tas, kad ir jo sukaktuvinę šventę surengė ne jis pats, savo 
paties persidirbusiomis rankomis, o kone viso? Bostono 
<naigaą>alvės visuomenės nariai. Tai didžiausia padėka 
jiems visiems už tokį kultūringą veiksmą ir toleranciją, 
kurios šiandien gali pavydėti ir pačių didžiausių išeivijos 
gyvenviečių lietuviai.

Tegul Keleivis ir nėra visų mūsų tautiečių laikraštis 
ir visų jų pasaulėžiūrų reiškėjas, bet jis ir ateityje steng
sis gyventi visų mūsų bendrai? tautiniais, kultūriniais ir 

.politiniais rūpesčiais, išsakyti visų bendras viltis, gaivinti 
visų lietuviškąją sąžinę ir tramdyti visų priris visus kovą, 
patsai neišsižadėdamas savo demokratinė? sielos.

Gal tada ir visos lietuvių išeivijos pragiedrulio dienos 
•|>ug dažnesnės ir ilgesnės.

ALTOS SVEIKINIMAS

Chicago, UI., 1975 m. balandžio 17 d.'
Malonus Pone Redaktoriau,

Siunčiu Amerikos Lietuvių Tarybos ir 9avo nuošir
džiausius sveikinimus "Keleiviui“, kinis per 70 metų nešė1

Atoslūgio politika, rašo 
Mozewriki, turi remtis abi
pusišku susitarimu, kad bū
tų pagerbta visų tautų. d>

rujii • r. -u- • •• džiųjų ir mažųjų, apsižpren-
Didziai Gerinamieji, dimo teisė.

Širdingai sveikinu savaitraštį KELEIVĮ jo 70 metų, Mazewski ragina visus 
sukaktie? proga. j Polonijos narius rašyti laiš-

LINKIU KELEIVIUI, sulaukusiam tokio garbingo • kus senatoriams ir kongres- 
amžiaus, toliau sėkmingai keliauti lietuviškuoju spaudos manams ir prašyti juos rem- 
keliu. i ti kongr. Derwin?kio rezo-

Su tikra pagarba J Huci ją Nr. 165. kuri įspėja
Juzė DaužmUm delegaciją Europos

Lietuvo. Genetini KonsuM | k™fer“cijoje nr
' sutikt] bet kokia forma pri
pažinti Sovietų Sąjungai 
Baltijos valstybių aneksijos.

Dr. Jonas Ęnuudrinas, 
Lietuvos Generalinis Konsulas I

I
Chicago, III.. 1975 m. balandžio 14 d. ’

JAV LB KRAŠTO VALDYBA

1975 m. balandžio 18 d. 
Keleivio 70 metų žygis Amerikos lietuvių išeivijos

SLA RAGINA NARIUS 
RAŠYTI LAIŠKUS

lietuvišką žodį mūsų išeivijos šeimoms, ugdė ryžtą ginti spausdinto žodžio vieškeliuose paliko didžiai reikšndn- jimo lietuvių A-
Lietuvos laisvę ir skatino lietuviu? giliau įsijungti į mūsų gus pėdsakus: jo mintys stiprino lietuvių tautinį sąmonin-! JT?2’ DarT

meiliai Ttvynei ir kvie« j Ulių koj^vXaXn“anilJ 
me bran- vojant uz Lietuvos laisvę. jcijo8 jr

tautos kultūrinį gyvenimą. "Keleivis“ tuo būdu 
ja tiems patriotiniams mūsų tautos idealams, kurie 
gūs kiekvienam lietuviui.

Priimkite mūsų geriausius linkėjimus ir toliau nenu
ilstamai tarnauti didiesiems mūsų tautos siekiams, o Jums, 
geib. Redaktoriau, linkiu geros sveikatos ir ištvermės Jū
sų taip svarbiame ir atsakingame darbe.

Dr. Kazys Bobelis,
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas

cijos kuopas __
Nors Keleivio tautinės misijos žodis buvo skirtas. narius, kuriame

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE 

TTAI TIKJ, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMBTA.
Z STEPONAS KAIRYS

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ AMERIKOJE

PittsbuFgh, Pa.. 1975 m. kovo 24 d 

"Keleivio“ Jubiliejinio banketo pirmininkui 
Ponui Stasiui Santvarai

Didžiai Gerbiamas,
Prašau Tamstos Susivienijimo Lietuvių Amerikoje guri. kad

aidėti po Naujosios Anglijos lietuvių kiemus, taČigu jo 
reikšmę juto ir tebejunta visa Amerikos Uetuvių bendruo
menė. Todėl Keleivio septyniasdešimtmečio sukakties 
proga JAV LB Krašto vaidyba prie sveikinimo jungia ir 
linkėjimą, kad Keleivis dar ilgus metus nepavaigtų ir 
prasmingai tarnautų mūsų visų didiesiems tikslams: Lie
tuvos laisvei ir ilgesniam lietuvių išlikimui.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybe

UETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS VALDYBA

Chicago, III., 1975 m. balandžio 11 d. 

Mieloji "Keleivio“ Redakcija,

'pavienius 
raginama 

rašyti laiškus JAV vyriausy
bei ir prašyti, kad iki šiol 
Pabaltijo okupacijos nepri- 
jpažmimo politika nebūtų 
pakeista ir kad Jungtinėse 
Tautose ir Europos Saugu
mo konferencijoje reikalau
tų Pabaltijo tautom? laisvės 
ir nepriklausomybės; prašy
ti kongresmenus remti Der- 
winakio įneštą rezoliuciją 
Nr. 165.

SOVIETŲ BIZNIS AUGA

• i _ , nue'to klio aukaktį.
! KNYGA YNA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU-1 ”K*leiVi’“ užjitar™vę‘
4BAS, VERTINGIAUSIĄ DOVANA. nn*ų *** fagU00t ,r į,*. - .

RSLOVY GRUMA GAVn DAUG JDOMIV IR w
NAUdAUHV UBYUVISKV KNYBV. Susivienijimo Lietuvių Amerikoje prezidentas

Lietuvių žurnalistų Sąjungos Centro Valdyba dfiau-, ejnpOTUg imį>rtąa 
i. kad "Keleivis“ jau net asptyniaadeNmt metų ko- Uf«unin apie 1 bilionų do- 

vardu perduoti širdingiausius sveikinimus ir linkėjimus liauja po išeivijos lietuvių šeimas, ir sveikina dsbartinę Į ierį,i Rq gjoi tas prekybos 
"Keleiviui“ ir keleiviečiams. minint "Keleivio“ 70 metų Redakciją, vedančią šį laikraštį kultūringu, vienybės šie- balansas vis būdavo minusi-

a _a»__ ’ • w •  ____KJ-.—. XXkianfiu keliu. , nis: daugiau j-Veždavo tt
Pridedame ir rimboKRų auk*. ' užsienio, negu etaportuoda*

Su geriusiatt Buki jhnaie vo. Taigi vadinamasis ”aUy>
A VattM, ; dis" jau pradeda atgaMnti

L28 Ceobo Valdybos pirmininkas fr «*»<■«>» okonomij*.
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Okupuotoje Lietuvoje įvykiai ir žmones
i okupantai, Salin iš Lietmati

Mirė Operos solistas 

Petras Oleka

. Lietuvoje yra Kazlauskų. Ji, 
kaip matėme, dažniausia ir 
taip Vilniuje turinčių tele-

Balandžio 17 d. Vilniuje 
mirė ilgametis Lietuvos ope
ros solistas, režisierius ir 
konservatorijos profesorius 
Petras Oleka.

Kaune mirė aktorė 

Bronė Kurmytė

Balandžio 4 d. Kaune po 
ilgos ligos mirė aktorė Bro
nė Kurmytė - Monkevičienė. 
gimusi 1913 m. rugpiūšio 15 
d. Petrapily. Ji nuo 1933 m. 
vaidino Kauno dramos ir 

. . Vilniaus dramos teatruose ir
.VaidlI^j^__7ur at lko yra sukūrusi daug spalvingų 

vaidmenų.
Jos vyras rež. J. Monke-

- Velionis buvo gimęs 1895 
m. spalio 28 d. Maskvoje. 
Lietuvos operoje dainavo 
nuo pat jos pradžios. Jis da
lyvavo 1920 m. gruodžio 31 
d. ir pirmajame op. Travia
tos
Daktaro vaidmenį.

Nuo 1929 m. jis pradėjo ir 
režisieriaus darbą ir pastate 
apie 20 operų. Nuo tų pačių 
metų iki 1949 m. velionis 
profesoriavo Kauno, o vė
liau Vilniaus valstybinėje 
konservatorijoje.

Taigi vis mažėja ir taip 
jau nedidelis Nepriklauso
mos Lietuvos operos ir dra
mos teatro veteranų būrys.

Vilniuje Kazlauskų yra 

daugiausia

Vienas žurnalistas apibūdiilb Chruščiovą kaip "refor
muotą bandidą“. Nors jis ir nebuvo visiškai reformuotas, 
bet toks apibūdinimas labai vaizdingas.

Daug trumpų asmenų apibūdinimų pateikia mums 
tikrai įdomioje knygoje "A Long Row of Candles“ buvęs 
The New York Times užsienio korespondentas C. L. Sulz
bergeris iš 1934-1954 metų laikotaupio.

Minėta Chruščiovo charakteristika primena Sulzber- 
gerio aprašytą devynioliktojo amžiaus turką Ottomaną 
Alį, vadinamą Liūtu, kuris mėgo skandinti moteris Žalia
jame ežere, prie Janina, Jugoslavijoje. įkištas į maišą. 
Bet jis turėjo ir humaniškumo jausmų, nes tuos maišus 
apibarstydavo cukrumi, kad mirtis būtų saldesnė...

Apie rusus Sulzbeigeris taip sako: "Rusai turėjo vi
siškai pateisinamą plėšikavimo reputaciją. Generolas Ku- 
tuzovas gyrėsi, kad jis .palikriąs rumunams tiktai jų akis, 
kad jie galėtų verkti... Raudonieji maršalai ir generolai 
nebuvo geresni“

Aįpie maršalą Tuchačevskį jis cituoja pasikalbėjimą 
1953 metais su generolu Hans Srpeidel:

"Speidel man pasakė, kad jis buvo Rusijoje 1930 m.,

! Jokubka jau
i

viską žinąs
Vilnies redaktorius S. J. 

Jokubka balandžio 17 d. ra
šo:

(tojas visų vardu padėkojo 
pirmininkei už gražų būre
lio vadovavimą, valdybai. 
už pavyzdingą tvarką ir šei- 

I mininkėms už skanius val
gius ir linkėjo visiems būt: 
sveikiems ir darbštiems, 
kaip ligi šiol.

vičius vokiečių okupacijos 
metu buvo Kaune plėšiko [kada Vokietija ten slaptai gaminosi tankus ir lėktuvus, 
nušautas. '1932 m. maršalas Tuchačevskis dalyvavo Vokietijos karo

pratimuose prie Oderio upės, ir Speidel buvo su juo visą 
laiką. Jam Tuchačevskis padarė labai gerą įspūdį. Jis ge
rai kalbėjo prancūziškai ir jautėsi laisvas savo pastabose, 
kurios buvo ypatingai inteligentiškos. Jis visada dėvėjo 

Gegužės Kimosios progai *vari4 uniformą ir atrodė tikras karininkas. Vieną naktį, 
paskelbė 65 šūkius. Jie yra Į Puotos metu’ Jis pasigėrė ir pareiškė, kad vadovausiąs 
visiems privalomi. Gali iš jų Rusijos kariuomenei į Istamibulą ir jam nesvarbu, ar toji 
labiau pageidaujamus pasi-; vėliava bus su Raudona Žvaigžde, ar su švento Andriejaus 
rinkti, bet negalima skelbti
savų, kurie nėra partijos aip-

Gegužės I-sios šūkiai

Sovietų S-gos 
j partijos centro

komunistų
komitetas

A, Alseika rašo Vilnyje, 
kad Vilniaus telefonų kny
goje suskaičiavęs 119 Kaz
lauskų ir 118 Stankevičių. 
Kitų pavardžių skaičiai yra 
daug mažesni. Pav.. Pet
rauskų — tik 54, Jankauskų 
— 51 ir tt. Iš grynai lietu
viškų pavardžių daugiausia 
yra Balčiūnų — 43.

Gana panašus vaizdas bū-

robuoti. Vadinasi, tie šūkiai 
vra tarsi komunistų maldos, 
kuriu turinį draudžiama pa-Į 
keisti.

Pobūvyje buvo ir muzika, 
tad mėgėjai galėjo pamik
linti ir kojas.

Ratelio valdybą šiemet 
sudaro: pirmininkė Ona Ži
linskienė, vicepirm. Katari- 
na Kasmanienė, sekr. Ona 
Yusinienė ir ižd. Konstanci
ja Milerienė.

Po šio gražaus pasirody
mo ateina vasara, ir, aišku 
Našlių Ratelis vėl kibs į 
naujus darbus — į išvykų ir 
kitų renginių oiganizavimą. 
Sėkmės!

Jonas Bernotas

pavergi-1 AR SLAPTOS AUSYS
mas, raudonųjų carų okupa-Į KLAUSO JŪSŲ KALBOS? 

cija...

' »»,Artinasi Europos saugu
mo konferencijos paskuti
nioji aukšto lygio sesija,
kurioje bus deklaruotas po 
karo nusistovėjusių sienų 
neliečiamumas. Vadinasi, 
Lietuvos laisvas įsijungimas 
į TSRS turės būti universa
liai pripažintas (Mūsų pa
braukta. Kel. red.).

Taigi, Vilnies redaktorius 
jau "žino“, ką nutars po po
ros mėnesių Helsinky susi
rinkusi Europos saugumo 
konferencija, o mes dar to 
nežinome. Ir jis jau džiau 
giasi savo maskvinio pono 
džiaugsmu, kad būsiąs pri-j 
pažintas Lietuvos ’

Na, jeigu jam vergija yra 
taip maloni, tegul džiaugia
si ir šlovina komunistinio 
ruso botagą, tik patartume 
nepasakoti visiškai nuogo 
melo. kad Lietuva laisvu no-

. .. i ru įsi jungė į Sovietų Sąjun-
kryziumi . j nes pasakai ir jis pats

įdomu, kad panašias mintis reiškė ir gen. Uborevi- j netiki.
čius, kaip tai Sėjos 1974 m. nr. 4 aprašė Pr. Čepėnas.

Apie Heraldą Staseną. kuris ieškojo gen. Eisenhowe-
rio paramos savo amžinoms prezidentinėms ambicijoms,

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knycą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joie smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai seserys, giminės ir 
lrau?ak Knygos kaina — 
’5 centai

f''

ItSAKlKRE TUOJ!

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

I LIETUVĄ!

GERESNĖ NEGU IKI 
ŠIOL

SPECIALŪS RUBLIŲ 
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ GIMINES 
TAI PATVIRTINO!
Už juos jūsŲ giminės Ka
li pirkti, Vą tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra ta^ 
pat, kaip turint 100 doL 
Krautuvėje už tą sumą 
Kalima pirkti prekių | 
200,1300 ar net daugiau 
vertis.

INRERTRADE 
EXPRESS CORP. inkai 
pasięa jums veltui įrody
mus.
Rubliu certifikatai k*H 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai Keru kunu 
PILNA GARANTIJA

' LABAI GREITAS 
« jjristatyma«
Certifikatai pristatomi 
jū»y giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už snecialųjį rublį yra 

Imama >2.63.
Jokių primokėjlmų! 

Prašykite musą aauja 
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Fluor 

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

LABAI SVARBUI 

AirTOM^BJJU Al
žemiausios kainos

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato
IŠSIRINKITE U ŠIŲ 
NAUJŲ M3DELUV 

ZHIGULI VAS 2101
Kaina ...... >3,700.00

NAUJAUSIAS 
PAGERINTAS

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina ........... >4,246.00
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON
Kain^^^^JMjO^^g
Eaport modei 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ........... >3,756.00

MOSKVITCH 408 IR 
Kaina ........... >3,154.00

MOSKVITCH 426 IR 
STATION WAGON 
Kaina ........... >3,919.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON 
Kaina ........... >4,205.00

Jeigu turime galvoje So
vietų Sąjungą, tai nėra abe
jonės, kad klauso. Ten įvai- 
i*Ūs nuklausymo a palatai 
yra slaptai įmontuoti net 
svetimų kraštų atstovybėse 
ar diplomatų privatiniuose 
butuose, nors tokių KGB; 
"ausų“ užsieniečiai ir laibai; 
saugojasi. Na, o ir šiaip pi-! 
liečiu telefono pasikalbę ji-1 
mai ir butai yra "normaliai“ j 
sekami, ir tai visi žino. '

Bet mes turime dėti visas 
pastangas, kad tos Joikub- 
kos pranašystės neįvyktų. 
Turime laiškais spausti vi- 

1 sus kongre-manus ir senato-
Sulzbergeris sako: "Jis turi paršiuko veidą ir tepareiškia
tik banalias pastabas.“ __ __ _ ___

Prancūzų komunistų vadas Torres, Sulzfcergerio nuo-1 rius/kld’ jjį priimtu ber-! čiį. piliečiai esą ČIA ar FBI 
....... o • , mone, esąs ”Uks pat revoliucionierius, kaip Herbertas vrinskio įneštą rezoliuciją, šnipinėjami, kad saugumo
Maskvoje saukiamu Sovje-.Hooveris“. ' kuri įpareigotų JA V dele-l oįa'nailbrikunasi į piliečių
tri™ Tame 1 Randolphas Churchillis, Winstono Omrchillio sūnus,. gaciją balsuoti prieš bet kie-į privatų gyvenimą ir juos
dalvvaus ir T i»tiivn« knmu. Sulzbergeriui pasakęš, kad jo senelis lordas Randolphas, no pasiūlymą pripažinti Bal-j įvairiomis modernios tech-

_____  nistu partijos atstovai neg Churchillis miręs keruriasdešimt septynerfų metų amžiaus ti jos valstybių įjungimą į į nikos priemonėmis seka.
tų Vvisų'vilniaus gyvento-j ir Lietuvos komunistų parti-’ nuo taip pasakojęs, kad Summer Welles, Sovietų Sąjungą. Veržkimės Toks "nuklauąymas“ čia yra

Partijos suvažiavimas

1976 m. vasario 24 d. '1

Bet pastaruoju metu kilo 
| triukšmas ir JAV-se. kad ir1

jų pavardes suskaičiavus. I ia nėra nepriklausoma, o tik lankydamas Europos sostines, kartą paklausęs W. Chui- iki laimėjimo kongrese ir 
A. Vanagas yra seniau ra-' sovietų komunistų partijos ' chiilį, kokių jis norėtų garantijų karui išvengti. Tada šis nesiguoskime tik Valstybės
šęs, kad dažniauria pavardė' dalis. atsakęs: "Hitlerio skalpo!“ ,departamento mums palan-

'• , kiu iparerekimu, kuns kitą
, - ; Pagal to pat autoriaus apibūdinimus, gen. F. Franco , dieną gaiį būti užmirštas.

esąs smulkus, riebokas. gerais batais ir gera uniforma, <
I vaškinio veido ir sudarąs kvailio įspūdį. Esąs labai išdi- į 

į dus, kalbėdamas labai mosuoja rankomis, mėgsta savo. 
i balso garsą... O karlistų atstovas Lucas de Oriel tebėgai- i 
' vojąs, kad būtų gera sugrąžinti Ispanijoje inkviziciją... !

Ar daug komunistai 

Vietname sušaudys? Neseniai mirusi Clare Luce Sulzbergeriui pareiškusi:'

HARTFORD, CONN. 

Margučių balius

Kaip kasmet, taip ir šie
met Hartfordo Našlių Rate-

I Moterys neuziątereeuotos seksu. Joms terūpi vaikai ir ,js kA p Wubo t!n4je 
• i saiKnimas Vvrai vra nėr .kvaili kad tai simnurfii“ Antra !-• ii__z. j __________

kartais leidžiamas teismo 
organų kovai su kriminali
niais nusikaltimais, bet be 
teismo leidimo kaip nors 
slaptai klausytis padorių pi
liečių pokalbių yra drau
džiama, nes tokie nuklausy
ti privatūs pokalbiai gali bū
ti panaudoti šantažui, nešva
riai konkurencijai ir pana-, 
šiems reikalams. Dėl to kilo1 
ir toks garsus aliarmas.

Į tą klausimą U.S. NewsJ Kai, komunistai 1954 m. ; saugumas< Vyrai yra per kvaili, kad tai suprastų“. Antrą «alėie baiandžin 6 d “uren-i

ir aplamai Azijos problemų 
specialistas Douglas Pike, 
Valst. departamento politi
kos planavimo komisijos 
narys.

Jis mano, kad Pietų Viet

atstovė, ir klausėsi jos tarškėjimo iki gilių išnaktų. Jis balių.

Bet, pasirodo, ir kituose 
gė gražų Velykų mai gučių* demokratiniuose kraštuose

būtų°bi^Og^ daugiau “nei stebisi’ kalp # galinti k» nors sužinoti- nekidžiantt 

milionas. bet dalis vidurinio-

tų "slaptų ausų“ netrūksU.

Pasirodo, Kanadoje slap
tų mikrofonų esama net dar 
daugiau negu JAV. TikUi 
1974 m. buvo ten išleistas 
įstatymas, tokį klausymą už
draudžiantis.

Pietų Amerikos valstybiųl 
vyriausybės turi gal pačius 
geriausius nuklausymo apa
ratus, ir tos priemonės yra 
naudojamos dažniausiai po
litiniams priešams sekti.

Sakoma, kad Prancūzijoj 
net .pats prezidentas yra ap
kaišytas slaptais mikrofo
nais.

Vakarų Vokietijoje tos 
"laptosios ausys“ yra labai 
griežtai uždraustos įstaty
mu, bet jos dar labiau varto
jamos vokiečių saugumo or
ganų, negu kitur, nes ten 
yra privisę nepaprastai daug 
sovietų šnipų, kurie uoliai 
sekami.

Po kitų gardžių patieka-

Buvęs JAV ambasadorius Lenkijoje brig. gen. Tony į (Baumkuchenas). kurį iš 
Biddle pasakojęs Sulzbergeriui, kad prieš šešis mėnesius! Lietuvos gavo Katarina De- 
prieš karo pradžią išsikvietęs jį Lenkijos prezidentas ir; gutienė. Tai jos dukros O- 
pasakęs, jog karas su Vokietija greitai prasidėsiąs, nes jį nos Alinskienės, gyvenan- 
taip įspėjo jo draugai Vokietijos chemikai (jis pas buvo *
chemikas) ir prašė jį pasilikti su Lenkijos vyriausybe, jei
gu jai reikėtų apleisti Vai šuvą. Jis paprašė tam tikslui iš 
prez. Roosevelto 5.000 aukso dolerių, nusipirko didelį U o
ką su maistu ir kitais reikmenimis. Taip ambasados na
riams pavyko lengviau pasitraukti iš Lenkijos.

kitiems kalbėti.
sios klabės pabėgo į Pietų 
Vietnamą.

Dabar didelis pavojus 
name komunistų priešai bus gresia ypač katalikams, ku- 
medžiojami ir žudomi indi- rie buvo žiauriai persekio- 
fvidualiai. nors Hanojus vie- jami ir Šiaurės Vietname, 
šai skelbtų ir šaudymą drau- Bet komunistai nepakenčia 
džiančius potvarkius. Nužu- ir kitų religinių bendruo- 
dytų skaičius priklausys nuo menių.
to, kiek žmonių dabar suge-! Šio eksperto nuomone, P. 
bės pabėgti su ameri kie-, Vietnamo gyventojai būsią 
čiais. Pirmiausia nukentės suiūšiuoti. Miestai bus su- 
vidurinidji ir aukštoji gy-, skirstyti blokais maždaug 
ventojų klasė, kuri komunis- po 3,000 žmonių, kuriuos 
tų požiūriu sudaro "negaty- prižiūrės revoliuciniai ko- 
vųjį elementą“. mitetai. Jie nutars, kuriai

Pike spėja, kad tokiu vie- visuomenės Masei kur';3 
šų masinių sušaudymų kaip žmogus priklauso. Kas bus 
buvo užėmus Hue miestą, pikiuota? į buvusių "eksplo- 
kur j bendrą duobę suversta atatorių“ klasę, tas ir jo 
3,500 civilinių žmonių, gal < vaikai negali tikėtis jokios 
ir nebus, nes tokias egzeku- ateities.
cijas vykdyti tankiai gy’ve-i Kadangi dabar beveik vi
liamose vietovėse nepatogu, si Pietų Vietnamo gyvento- 
Mat, išbadėję ir neturi ka jai yra ginkluoti, tai dar ii 
prarasti gyventojai gali imti gai gali ten vykti žiaurus 
kelti riaušes, o komunistam partizaninis karas, bet apie 
reikia įvesti tvarką. i tai laisvasis pasaulis mažai

Bet kai kraštas jau bus ką išgirs.
tvirčiau apvaldyta-, tada Komunistinėj santvarkoj 
laikinas "švelnumas“ gali pagyvenusiems šie Douglas 
pasibaigti, nes priešų žudy- Pįge tvirtinimai nekelia jo- 
mas visai suderinamas su kių abejonių. Tą pačią tra- 
komunistų morale ir fana-; gėdija išgyveno ir dar gyve- 
tizmu. • na ir Lietuva.

čios Garliavoje, netoli Kau
no, dovana. Raguolį apibū
dino Judita Kazlauskienė, 
kuri į šį balių buvo atvyku
si iš New Haveno. Jos pasa
kojimu, į šį raguolį buvę su
dėta 300 kiaušinių trynių, ir 
jis ten atsiėjęs 50 rublių.Sulzbergeris turėjo ir keletą svarbių pasikalbėjimų, 

liečiančių Vokietiją. Baronas Albrechtas von Kesselis pri
sipažinęs, kad jis prisidėjo prie Kreisau circle konspira
cijos kartu su savo pusbroliu kunigaikščiu Schwerinu; 
prie jų prisidėjo gen. Halderis, ir buvo paruoštas planas 
nužudyti Hitlerį, bet staiga atėjo žinia, kad Chamberlai- 
nas sutiko atskristi Vokietijon, ir viskas iširo. Vėliau su
sidarė .platesnis ratas, kurio vyriausias vadas buvo von! tikrai skanius valgius, 
Witzlebenas, o gen. Beckas jo pavaduotoju. Prie sąmoks-1 buvo Ona Yusinienė. Ona 
lininkų priklausė Schachtas. Goerdeleris, Gisevius, Stau- j Žalis, Ona Kulsen ir Katari- 
fenbergas, Trottas zu Solz, Ulrich von Hassel. von Šchu- į na Kasmanienė. 
lenbuųgas. gen. Osteris, gen. Olbrichtas ir kt. 1944 m. sau- į
šio mėn. suokalbininkai susirišo su JAV karo attache F“™; ^Hinskienė pa- 
Turkijoje. Karlas Goerdeleris sutiko pasimatyti su JAV ir šių eilučių autorių
ambasadoriumi Egipte Aleksandru Kirku ir plačiai ap-; a?i!"
tarti paruoštą Hitlerio nužudymą bei revoliuciją. Kitkas "kuri” i*kėsi ju°rengi- 
atsisakė vykti Turkijon, nes Ui būtų ten esančio JAV £ais kaio Kalėdų vakarie- 
ambasadoriaus Steihardo teritorijos pažeidimas. Kadangi nė jr’ Velykų margučių 
Goerdeleris tepasitikėjo tik Kirku, tai nieko iš to suma- balius, bei išvykomis i New 
nymo neišėjo. . . Londono pajūrio paplūdimį,

.1 1 Avė* į Putnumo seselių Kultūros
’ (Bus daugiau) šventę ir kitur. Be to. kalbė

Pirmininkė Ona Žilins
kienė padėkojo svečiams už 
atsilankymą, šeimininkėms 
už darbą ir K. Degutienei 
už baliui paaukotą raguolį. 
O šeimininkės, pagaminu-

Anglai dėl tokio sekimo U 
visai nesijaudina. O japonai ’l 
sako. kad neturį tokių pa-* 
slapčių, kurias reikėtų slėp
ti. Jie kas mėnesį pagamina 
po 100,000 klausymo apara
tų, kuriuos eksportuoja ir 
užsienin.

Kaina >2368410

V imos Kainos JAV doL,
Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su antomob0ių~ 
nuotraukomis.

BUTAI

DĖVĖTI DRABUŽIAI
Lanl-ytojaniu iš SSSR 
Mes tarta iHe biznis M 
metu patyrime ir tūks
tančius patenkintą užsa
kytoją.

f I
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Jis įveikė velnins Į
Amerikiečių spauda ra <3.. velniai... Seniau Lietuvoje,’ 

kad 90 metų seni. Tf .as- anoje balanos gadynėje, jie 
Faustino Negrini iu j»<i Mi-’tik naktimis jaujose arba 
lano, Italijoje, jau 40 nu:u kartais pirtyse išdaigas iš- 
verčiasi egzorcizmu (velniu! krėsdavo, bet neteko girdė- 
išvarymu iš apsėstų jų, pats' t i nė iš senolių, kad mūsų 
jų nė kiek nebijo, ir dėl to velniai būtų palubėm sklan- 
darbas jam gerai sek?:<i. į dę. O įvedus žibalines lem- 

j pas, jie betveik visi iš Lietu-
— Velnias yra juodas, su. vos išsinešdino. Tik Italijoje 

ragais, su uodega ir su ;>a: - net ir elektros gadynėje jie 
nais, kaip siksnosparn.s. —• (jar vjs jaučiasi kaip namie 
pasakoja šis kunigus. uri-?-

— Eikš, tėve, aš noriu tau i tat jis buvo vadinamas Cik-
.2 k. t i «kai ką parodyti! lopu..
— Negaliu, Maiki, gaišti. Į — Nu, jeigu parašyta, tai 

nes šiandien esu labai bizi. j ir teisybė.
— Tai kurgi jau taip sku-i — Ne, tave, jis nebuvo

bi? ! tikras lietuvis.

minęs įvykį, kai jis va; v-d-l 
nią iš jaunos mergai!. " - 1 3~' 
metais.

— Ji ėmė nežmoni ka*! 
'kosėti, kriokti, pamėlo b- 
galiav išspjovė k??k(.k:a ra 
baisą. Visa tai j vyko vidur
amžiai* statyto j e ž va i vž- 
džių Karalienės klebonijų k 
prie Madonos stovvlos neto
li Milano, — pasakoja tėvą- 
Faustinas.

— Aš niekada nepamir
šiu įvykio.— tęsia toliau jf- 
— kai pas mane atokiu -no 
velnio apsėstą jaunuoli, ku
rio negalėjo išlaikyti net 7 
vyrai. Egzortų metu pa
kilo nuo grindų ir ėmė skdan- j 
dyti ore, visi 7 vyrai jdk:b< j 
negalėjo jo nutraukti ž»-i 
myn. Bet pagaliau v 
apleido jaunuoli, ir ji 
sklendęs ant glindų,

— Pag leidukę, Maiki 
Keleivio baliuškoje sėdėjo-

} užmigo.

'■ n-a 
nn-

kieta?

(non-wafver clause). Jeigu 
abipusiu susitarimu yra pa
daroma modifikacija, reiš
kia — originalių sąlygų pa- 

Advokatė dr. M. ėveikaMddmž sutiko at**-, keitimas, tai turi būti pada
lyti j Keleivio skaitytųjų Utasism roma 1>aštu’ Privalo būti tei" 

reikalais. Ti* klausimai turi btti beadn
mfomadni* pobūdžio. jUsnsiaoao ir at- 
sakymas sppssdinsisM Umu* skyriuje.
Laiike reUria pairaoiti, kad esate Keleivio 
skaityto jaa.

Klausimas praboms siųsti tiesk* 4b«e

Teises patarimai

Po gąsdinančio ”Exor- 
c-ist“ filmo pa tatymo ir A- 
merikoje nepaprastai padi
dėjo „velnio apsėstųjų“ 
skaičius, kuriu vis daugiai 
patenka į psichiatrines ligo 
nines. Dėl to pastaruoju lai 
ku jau keliose valstijose tė
vuli rimtai susirūpino, kad iš 
mokyklų bibliotekų būtų iš
būtos ynač jaunuolių galva 
•’umsčiančios knygos. Prie 

5;o< psichinės ligos čia dar 
prisideda is įvairios velnio 
'-•ubintoju sektos, turinčio? 
dideli pasi ekimą juoduku 
tarpe.

S. G.

Dr. M. Šveikauskas, Attoraey ai U». 
Boston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Rovbury, Maaa. 02131

siškai vadinamo „conside- 
ration“ ir tai turi būti atžy
mėta ant vekselio. Rapraa- 
tai senas vekselis pakeičia
mas nauju su naujomis są
lygomis. Tamstos atveju 
gresia vadinamas „foreclo- 
sure“. Tokiu atveju nėra pa
siteisinimo (defence), jei 
vekselis ir „mortgage deed“ 
buvo pasirašyti, nevartojant 
smurto arba apgaulės.

— Aė matau, kad tu, Mai-( 
ki, vis nori mažinti garsių 

me prie vieno stalo... O jau • lietuvių skaičių, 
meilumas neišpasakytas... j _ N u lig

'kanadiško? gy-l autorjug nejjge istorijos, o f® mišių metu h?r>n-<-b?io 
vatines ji man po stalu tarP tik padavimais, iš moteris suklykė pp?*»vu b?f_
su reikšme užmynė ant ko-^j. Oregonk* gii jr< pakilusi palubėm, ė^-
jos, tai net mano sirdis ant Į ^knis istorinius laktus *biiv<) sklandvti, nerg?K'Bnu .*?

į „kilęs iš Smoldotao apyJin- dminkus. Aš nM n’am n 
kės smulkiųjų fcąjorų, mokė- ^toripiis ir sn'nkau 
si prie Maskvos Universiteto T»n 
veikusioje gimnazijoj, 1755 Bet ns at-kb•' 
metais stojo į milelių gvar- :’r
diją ir 1762 metate dalyva- 

_ .... . . . Ao rūmų penvemme. iėkėlu-
Jau vėl rs proto eini,”siaine Kotryną H 4 'Rusijos 

teve. O kokio amžiaus yra Sąmokslo metu atkrei
ti tavo po stalu issinnktoji? j Rotiynos H dėsneų. iš 

Nu. gal truputi ir vy-. gavo puUuninfk© laipsnį 
ir dvarą su baudžiauninkais.

kito šono apsivertė.
— Ir kas iš to?
— Maiki. ji mane šiandie

pakvietė į savo burdą ant 
dešrų su kopūstais ir kuge
lio su spirgučiais. Aš mislinu 
ją ženytis.

resne uz mane.
— Tai ką gi tu veik i to

kią vedęs?

— Velnias isib’ nvna r m 
• ir bažnyčion. — jr’iVrn |o_ 
liau Faustinas.— Vimn va,._

ir (W«vc:|i ’ P 
neišlaikė ir nėr?'

ii* teisiškai parašytas jo ad
vokato.

Man atrodo, kad Tamstų 
advokatai Tamstas teisin
gai painformavo. Rimtas 
advokatas niekuomet nega
rantuoja bylos išlošimo. Rei
kalauti vadinamo „retamer“ 
yra priimta ir suprantama.

tai darbo dar prisidėjo, nes ™a?e 1S ausęs, sa o a J rejjtaj^ turj išlaidų ir inves-
šventadieniai: ir per atosto- tul™e kt>al sunk't ' tuoja Ivo laika.

nes buvusio savininko suti-

Klausimas

Atvykę į Ameriką 1951 . . , .
metais, abu su žmona dirbo- . Mus lyg P«*unas trenke;
me fabrikuose. Dirbome m0™ suslrg0;0 “ 
sunkiai ir gyvenome taupiai, sisiekiau su tuo advo atu, 
Kai susitaupėme, nusiuirko- k.uns mums pervede popie- 
me namus, paskui ir kitus,.nus* Nuvykau pas jį. ir jis,

gas teko tuos namus taisyti, 
remontuoti ar šiaip prižiū
rėti.

Vaikams baigus mokslus, 
nutarėme nelaukti, kol su
kaks 65 metai pensijai gau
ti. Nutarėme palikti darbus 
ir eiti į tokį biznį, kuriame

' žmogus galėtum dirbti ir se- tepuliomene. Do.-; 
chestcr. Mass., — $30.

KELEIVIO RĖMĖJAI
Dr. G.

A. Misaitis, So. Boston.! Ilgai ieškoję ir svarstę, 
Mass., — $27. į nusipirkome motelį. Pirko-

t-* ooc rj ev n • - me ne tik pa tatus. bet ir ja-Po $25: Z. Shallniene, me e?amus baldus, televizi
jas ir kitus reikmenis. Iš vi-B.Cambridge, Mass.. ir

Klemka, Oaknulle, III. so tas moteijs mums kaina-
Po $20: J. Šarapnickas, vo daugiau kaip 150,000 do- 

St. Catharines, Ont., L. Sta- lerių. Padėjus geroką sumą 
rankpinigių (deposit) kiti 

gos_ pinigai arba, geriau sakant, 
balansa* buvo išdėstytas 
mėnesiniais mokėjimais po

Po $10: J. Krasinskas, iš 3 OCO už pačią paskolą ir už

siulis, No. Miami, Fla.
*. Petrauskienė, So. 

ton. Marš.. — $18.

kimas imti mažesnį mėnesi
nį mokėjimą, negu buvo raš
tiškai numatyta, nebuvo raš
tu surašytas. Tas advokatas 
tuoj paprašė mane duoti i
jam 2,000 dolerių rankpini- nyt^ kad aš jam rekomen- 
gių (retamer) bylai vesti. datvau prastą advokatą. 
Paklausiau jo, ar jis man!
gali garantuoti, kad bvla i Patariu prašyti savo ad- 
bus mūsų laimėta ir kad vokatą, kad jis tartųri su ki- 
mes nenustosime savo pas-' tos pusės advokatu. Gal su
kūrimo cento. Jei taip, sa- gebės surasti kopromisinę 
kau. aš jam duosiu tų rank- išeitį.
pinigių. Jis labai supyko ir į 
man pasakė ieškotis kito 
advokato, kad jis man jo
kiu garantijų neduosiąs ir j 
taip toliau. Jis net ne*utiko 
savo nuomonės pareikšti, ar 
bvla tikrai galima būtų lai
mėti.

Susimildama, prašau per

Aš negaliu Tamstoms re
komenduoti advokato; aš 
to niekuomet nedarau, nes, 
jei klientas būtų tokiu advo
katu nepatenkintas, jis ma-

LAIŠKAS IŠ 
AUSTRALUOS

Po gražiai pasisekusios 
dr. A. Viliūno paskaitos 
Sydnėjaus lietuvių klube te
ma „Viešoji ir privati mora
lė“ paskaitininkui nuošir-

laikraštį mums tuoj praneš- c zlai P®^e^ojau ir pasveikt-
P >nn’l * ’7 V-L”. «• .xia^ii.-nu.*, 10 w U ux pana ipasikuia II U'Z. —— —r---------  » Morm'o' minHaV’W<? AVorcester, Mass.. M. Lem- procentus. Tiesa, kai pirko-!ar mes galime tą bylą nauuzjdomia: mintis.

.Tr,- Bertienė, Santa Monica, Ca- me motelį, savininkas mums!Puošti ir kas mums reikė- . A3Ja pioga jam primi-
„„i-Kilif.. A. Lapšys, Delham, rodė savo pajamų ir išlaidu I tu darvti? Ar duoti advcto- ™au’ ... ... , . a .

Mass., S. Liepas, Dorches- knygas, iš kurių aiškiai bu-’ bn tokią sumą pinigu, kurių šmulių žibu1 eho ^-josjė- 
ter, Mass.. Z. Hellemans. vo matyti, kad vidutinių pa-
Bclg’joįe. A. Šulaitis, Brooik- jamų jis yra turėjęs per 

5,000 per mėnesį. Taigi bu
vome tikri, kad neturėsime 
sunkumų motelį per trumpą 
laiką išmokėti, kol dar turi
me jėgų paty? dirbti ir tvar
kytis. Turėjome ir advoika-

r» oo nn0*d* n*1'i*"0’* ! ta: jis tuos reikalus mums iri _ . ,, , Po $3.00: A. Baltrukonis, ‘ . 1 me Tamsta. Gal rekomen-
L jp ; Fairview, Ohio. J. Savage, j ’ duosite advokatą mūsų vals-

B:'n - M ! Kai motelis buvo mūsu el . ..
Bo S2.00: P. Stone,us, Na- n . ne. Sk.rtytoj.1

sbua. N.H., A. Temson. Bel-j , :'ai tebe da.

z 3
’n

noDabar jau su-ern^e 
peikusio, mažai pui anė?o :?• 
bedančio egzerel *0 ?un- 

; klausia* darbas e-°s buvę-

1 išvaryti velnią i- iau n o? 
mentės, kuri buv^i ar;

II favoritas...“ Ifeip rašo is
torija.

1769 metais b titu-

— Kas čia per kveščenas?
Tai yra mano privatus rei- 
kalas! O mano amžiuje vy-l _ Jei jg Mafki 
resne yissda yra lagadnesne! tokg ?mart rilin.
negu jauna. Bent jau nepa-l do net rfe ^^4,
bėgs pas kitą ir gal net smer- tai t , bta> |jėtuvia, kaip 
ties valandą užspaus man te eta 
aki, kad nenueičiau j dangų Į
atsimerkę? kaip zuikis. į — Ne, tėve, iš jo lietuvio

— Gana tokių nesąmonių,į p®P®^al*ysi- Kšdangi Smo- 
tėve! Tu, vs, geriau paklau- i įepskas
syk. ką tau rašo Relei io i Lietuvos
efcaitytojas Jonas Jakaitis. I *»? 1f.
gyvenantis Londone, Kana- tojU8 vadma lĮetlMiMls. iš

’ sėsta jau apie o metus pri
varginusi daugeli evdy' 
ir jau beveik visiškai sugv 
vulėjusi. Pamariu*:i e'znr-š 
cista, ji slčpė-i ir z re
šaukdama: Aš e*:i ^‘ona- 
žmogau? pavidale: atiman
tį ketvirtadieni aš i 
prieš Madonos stovylą!

lyn, N.Y.
K. Kilikauskas. Los An

geles, Cal., — $7.
Po $5.00: Pensininkė. 

Bostone. Mass., B. Maitin
kime. Jamaica Plain. Ma.

kad buvęs didelis
.............. ų žiburėlio d-jos rė-
dabar neturime, jeigu jis mėjas Jackus Sonda dabar 
negarantuoja bvlos išlo’?- redaguoja Bostone Kelei- 
mo? Ar yra galima surasti vi“> kuris mini jau 
kita advokatą, kuris mums kaktį. Sveikas buvai žibu- 
padėtų, neprašydamas iš rietis, todėl, sakau, man bū- 
anksto pinigų? • malonu, kad Tamstos na-

! mus lankytų „Keleivis“.
Bū ime dėkingi už bet’ Daktaro atsakymas buvo 

kokį patarimą, nes pasitiki-, trumpa? ir aiškus: „Nėra 
kalbos, štai žaliukai, mano 
adresas, ir paprašyk „Kelei-
vį“ siuntinėti“.

doje.
— Nu, nu. labai interesna.
— Štai jis klausia: „Tė

vai, tu. kaip senas genero
las, išvirožyik: ar tikrai Rosi- 
joa carienės Koti-ynos mei
lužis Potiomkinas buvo lie
tuvis? Ar tik to? angelskos 
gazietos niekus prasima
no?

— Apie tą paleistuvę ka
raliene tai esu girdėjęs, bet 
to Potiomkino tai aš nepaži
nojau.

— Tas Keleivio skaityto
ja? prie savo laiško pridėjo 
iš angliško žurnalo išplėštą 
l«w. kuriame štai kas at
spausdinta: „Kotryna, bū
dama 40 metų. susipažino 
su Gregorijum Potiomkinu. I

tikrųjų, kai Kdbryria f! su 
Prūsija ir Austrija lTHitte- 
tais pasidalino imsHtratir
Lietuvos ir Lenkijos valsty* 
Ibe, tai tasai Kotrynos meilu
žis Potiomkinas ir buvo te 
pesidaljnhno parifBytoiu. A 
pie ji „lietuvių Enciklope
dijos 23-io tomo psl. 352 ra
šoma: „Potiomkinas turėie 
daug itakos ir Kotrynos F 
politikai Lietuvos ir Lenki
jos atžvilgiu. Jis buvo Įsigi
jęs nemaža dvarų Lenkijo
je ir net svaiojo Kotrynos 
narams pasidaryti Lietuvos 
ir Lenki jos karaliumi..“ Tp 
fąikta žinodami, kai kurie 
rašyto’jai ir tvirtina, kad Po
tiomkinas buvo keturis.

— Sekanti ko‘vMr
, — pasakom 

— mergaitė keturpėsčia 
ropojo bsžnvčion ir 
U gzti. šūkauti, keikti*” b*?r?- 
riausiais žodžiais. NMmku- 
pimačiau ana ’puint'ii 
š’kšnosparnio pavidalu pa
darą...

Tėvas Fau?tinac ofie:ab*u 
€ tzorcistu buvo iv kirtn*? 
Eresciog vyskupo 193 « n>n. 
tais, darbas jam cerai sekė
si, nore per tuos ilgus me4us 
velniai nekarta ir jam krė‘<" 
visokias šunybes: nakrimi* 
kratydavę lova. nutraukda
vę apklota, belsdavo i ir kK 
trip trukdydavę poilsi, bet 
niekada jo nenn<ra?d?n*'. — 
baigė pasakoti Tėvas Faus
tinas savo kovos su velniai? 
patyrimus.

dip-

Po $1.00: A. Tamašaus-
. Philadelphia, Pa., K.B.. 

^bica^o. JJ1.. T. Paulairis, 
Toronto, Ont.

(Prašome nerašyti laik
raštyje mūsų valstijos).

n '•į Visiem aukotojams nuo
gsi'džiausiąs dčiū.

Keleivio administracija

BENDRUOMENININKŲ
SUVAŽIAVIMAS

mi, kad biznis toli gražų ne
siseka taip, kaip buvusiems, 
savininkams. Pajamų ture- Atsakymas 
jome žvm;ai mažiau, negu 
tikėjome?. Kol santaupų dar Sunku patikėti, 
k;ek buvo. šiaip taip sugebė
jome ct-ilrginti. Santaupom 
b e'. eik išnykus, a’sidūrėme 
t;kroj nelaimei. Susisiekėme

kad to
kiais sunkiais ekonominiai 
netikrais laikais Tamsto? 
pasiryžote padaryti tokia 
stambią investaciją, atsidė

su senu savininku, kuris j darni ant senojo savininke 
mums davė „mortgage“ ir Tamstoms rodomų bubalte*
prašėme mus gelbėti.

— Pagaliau velniop. Mai- 
lieturiu gigantu (jai ypatin-j ki. visą tą tavo Potiomkiną 
gai patikdavo stambūs dide- °** *

dešimčia metu jau-
4Mflliu už ’ją. Yra psdavi- 

tariame pasakojama.
Potiomkinas dvikovoje

Taigi. pasirodo, žmogaus 
protas sugebėjo su kaidy'i 

Su šita savo nasdka tu mane j atomą, žmogų nuskraidino 
tik sumarndtaai, # per tą, pasivaikščioti ir net p j si va 
laiką gal jaa atttto ne tik žinėti mėnulyje, bet Italijoj 
mano leidukės kopOrttf. bet dar vis išdykauja ir net baž-

JAV Krašto valdyba ge
gužės 10 d. Kultūros Židiny, 
341 Higbland Blvd., Brook- 
lyne, N.Y., šaukia Bostono 
Connecticut, New Jersey. 
New Yorko ir Pietryčių apy
gardų bei šias apygardas su
darančių LB apylinkių pir
mininkų suvažiavimą.

Pradžia 9:30 vai. ryto. pa
baiga 6:15 vai. vaifearo.

„Vakare Kultūros Židiny 
vyks Matulaitienės tautinių 
šokių grupės 25-mečio pa 
minėjimas, kurio programa 
suteiks suvažiatvimo daly-

rijos duomenų. Žinoma, gali 
būti, kad kadaise tas biznis, 
kurį jū? nupirkote, buvo ge
ras biznis, bet 'kad jis, kam 
ir kitų žmonių bizniai, dė1 
viso krašto ekonominės kri
zės smarkiai nukentėjo.

Tačiau Tamstų pasirašy
tas vekselis (promissory no-

Jis sutiko priimti mažes
nius mokėjimus, kol reika
lai pas mus pasitaisys nr ap
lamai. kol pagerės laikai..
S ko, i dėstysiu ant ilgesnio 
laiko. Mes prašėme, kad jis 
mums savo tokį sutikimą 
duotu raštu per savo advo
kata. bet jis pasakė, kad jo! te) ir juo paremtas „mort-
advokatas kažkur išvažia
vęs, bet kad viskas būsią 
tvarkoj.

Per du mėne-iu jis priimi
nėjo mūsų mažesnius mokė
jimus. Sakome, reiškia tvar
koj. Trečią mėnesį, kai pa- 
iuntčm jam čekį, jis mums

viams malonų ir prasmingą; tą čekį grąžino ir pranešė, 
paįvairinimą“, • baigia savo; kad jis mus paduosiąs į teis- 
pranešimą JAV LB KV vyk- mą, reikalaudamas „savo“ 
domasis vicepirmininkas or- motelio grąžinimo, ir liepė | 

r su*-i
taROfGKI&s vieną akį, už- Maiki!

Daktaras ne tik sumokėjo 
prenumeratą, bet pridėjo ir 
auką.

Dr. A. Viliūnas yra žino
mas ne tik kaip geras gydy
tojas. bet ir visuomeninin
kas. Tokia yra ir visa jo,šei
ma. Jo žmona yra ne tiktai 
Sydnėjaus Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės valdy
bos narė, bet plačiai reilfcia- 
ri ir kitose organizacijoje- 
Dukros seka tėvus. ŽodftB. 
tai miela lietuviška šeima.

e. t.

PHILADELPHIA PA 

Mirė Juozas

ir pati leidukė. Gut bal, nyčioje maldininku* gąsdi- ganizaciniams reikalam Bo- mums tučtuojau išsikrmr-1 vėliau reikalauti originalių
na kikšnosparnio išvaizdos į lys Raugas.

Balandžio 12 d. mirė Juo
zas Tautkus, apie 68 m. am
žiaus. kilęs nuo Šakių. * Jis 
paliko liūdinčius žmoną, 
dukterį ir sūnų su šeimomis.

Velionis buvo
lietuvis, lankydavo lief 
susirinkimus, aukodavo mū
sų svarbiem visuomeniniam 
reikalam.

gage deed“ pilnai galioja ir 
tepripažįsta“ jokių ekono
minių sunkumų ir nelaimių 
Tokios rūšies dokumentai 
paprastai turi klauzulę (pro- 
viedon). kad, jei "mortgage“ 
savininkas ir priima mažes
nius mokėjimus, negu doku- Į Velionio žmonai, dūktai 
immte numatyta, ir jei jis jr gūnui su šeimomis reiftbk 
prnma tuos mokėjimus ve- me užuojautą ir vietoje 
le8E?’ negu doinnnente nu- pėlių aukojame KeWhd 
rodyta, laiku, - tai nereiš- $10 ir Vasario 16 gtamni- 

* kia. kad jis nustoja teisės ja- $10

tyti. Laiškas buvo griežtas sąlygų griežto vykdymo E ir A ButkeraiSiai



•f

Nr. 17,1975 m. baianuzio žv

AC fiCtUV ftv v*

KELEIVIS. SO. BOSTON Ruriapls it"”*!

Vietines žinios
MŪSŲ SPORTININKŲ LAIMĖJIMAI CHICAGOJ

Balandžio 19 ir 20 dieno- tikrai nesame matę ir gal 
mis Chicagoje įvyko 1975! daugiau nematysime.
mėty ŠALFASS-gos meti
nės krepšinio ir tinklinio 
žaidynės. Įvairiose amžiaus 
klasėse dalyvavo daugiau 
kaip 50 komandų su daugiau 
nei 500 sportininkų. Rengė

Vyrų A tinklinyje dalyvar 
vo tik trys komandos: f o 
ronto Aušra. Chicagos Maris 
ir Bostono L88 Grandis. 
Gaila, kad Baltimorės tinke 

. , , v lininkai prieš pat turnyrą
jai, Chicagos sporto klubas ■ ,pasitraukž a žaidynių. 5 ir 
Nens tvarkinga, pravedė it je toks „galingą
sias dviejų dienų žaidynes-cievelandas ilgi nepasirodė, 
Tikrai visus stebino tokiai
gausus lietuvių sportininkų Pirmąsias rungtynes Eeš- 
susibūrimas. tadienį laimio Bostonas

prieš Chicagg rezultatu |5; 
Bostonui atstovavo So. 5, 15:10, taip pat Bostonas 

Bostono Lietuvių Piliečių aplosė Torontą 16:6, 16:2,
d-jos krepšininkai ir L,S.S.« Sekmadieni finale sugttL 
Grandies tinklininkai su 22 ko į^ir Botao-
sportininkais. Berods. bos-įn° GrandiT Po sunkesniu 
toniskių komandinis pasiro-' gtynjų Bostonas laimėjo 
dymas Chicagoje buvo pir-’ rezu.ltatu 15:8. 15:11.

K. Barnaus lankosi Bostone

Kazys Barmus, kadaise 
gyvenęs bostone ir čia turįs 
gausų būrį bičiulių, balan
džio 30 d. atskris iš Los 
Angeles aplankyti sav :• duk
ters Dalios ir žento Montėt 
Sodeikų bei jų šeimos ir su
sitikti su senais pažįstamais 
Linkime mielajam K. Bar
niui malonios viešnagės 
dukters šeimoje, geroka 
pasikeitusiame Bostone ii 
mūsų vėsokame pavasary. 

Šokėjai ir šį kartą gražiai

DAR NĖRA VĖLU « TUOJAU ĮSIGYKITE!
i

Dar nėra vėlu parašyti BALYS SRUOGA MŪSŲ 

laišką savo kongresmenui, 

senatoriui, presidentui For-

Ką tik gavome RADUO PROGRAMA
U

N. Anglijos Tautų šventė 
šiemet buvo balandžio 25-2'. 
dienomis Naticke. Tai jai 
31*ji šventė. Onos Ivaškie 
nės vadovaujamas tautini! 
Šokių sambūris jame daly 
vau ja nuo pat pradžios. Ji 
dalyvavo ir šioje šventėje i 
kaip paprastai turėjo didel 
pasisekimą.

Iš viso šventės programojmutinis. Nežinau kodėl, gal I ....... —__________ __________ w
tolima kelionė gąsdindavo. I. Taip pat tinklinyje k*1? * dalyva vo 16 tautų. Žiūrovų 
o gal mūsiškiai bijojo lietu-Hr krepšinyje buvo galima. ^uvo keK tūkstančiai, 
vių sporto tvirtovės Chiea-į matyri bostoniškių darnus (
gos. I susižardimas ir kad daug! Įj LB metinio susirinkime

prakaito ir valandų buvo!
sunaudota besitreniruojantj Lietuvių Bendruomenė-

Pažymėto*, kad už Chi-'®0*0"0 ?Py,li.nk«s 
cagos Nerį žaidė B. Andriu- "anų susindamas buvo ba 
kaitis, kuris yra vienas iž kadžio 26 d. Jame tedalji-
geriausiu tinklininkų - kirti- ?av0 į8 
.kų amerikiečiu tarpe. *»vo Joną, Vabukoms. sek-

r retonavo Kazys Šimėnas.
O dabar lieka tik pasvei- Valdho8 darb apyskai- 

kinti visus sportininkus ir . innų
wortn()tienU'Wamai t0 ‘aU “»tjoKka. iad- Stasys Augo- 
sportuoti. Jaunimo sekcija pir.

Grandies valdyba dėkoja mininkas Marius Žiaugra.
* v t-a i Bostono ALIAS skvriųj. uAušra. Chicagos Litusmca, ^ktono Sandaros klubui .J?
Chicagos Neris ir Botonc |. Bostono Apygardos Ito- T^18’

tuviu Bendruomenei už ai KOJO “*^Uo ir T,nt08 iYen’ 
L“ kri^uTu,...; i *«s minsimus, organizavo

Tačiau šį kantą sumanaus 
trenerio Algimanto Skabei- 
kio nenuilstantis darbas su 
LPD klubo kreęKininkais ir 
E. Auštro ir Vyt. Eikino 
darbas su Grandies tinkli- 
ninkais nenuėjo veltui. Abi 
mūsų komandos visus džiu
giai nustebino, laimėdamos 
pirmąsias vietas.

Vyrų A krepšinyje daly
vavo Cievelandas, Toronto

Liet Pil. D-jos klubas. Gai
la, kad nebuvo New Yorko. 
kuris tikriausiai nusivylė 
Bostone prieš savaitę pra
laimėdamas rezultatu 114 
99. Cievelandas ir Torontą* 
pasirodė kiek silpniau, pra- 
lošdami šeštadienį, ir iškritę 
iš varžybų. Taip pat šešta
dienį iškrito Utuanica, pra
lodama prieš Bostoną re
zultatu 77-69.

kas tinklininkų 
Cbicagą.

kelionei Į 

V. E.

Dovanojo Keleivį

Sekmadienį finale susiti
ko Neris ir Bostono LPD 
klubas. Salė buvo pilnutėlė 
ptblikos, net stovėjo kori
doriuose. Bet toji publika j rence. 
nebuvo apvilta. Pats ga<hiti- ( 
nis rezultatas 124-119 Bos
tono naudai pasako, kad 
rungtynės buvo įtemptos iki

laiškų ratymą Simui Kudir
kai išlaisvinti, Australijai 
pripažinus Lietuvos įjungi-

bernausią Uetuvių Radijo 
erograma Naujoj Anglijoj 
a stotie* WL¥ft, 1360 tt» 
ocikių ir iš stoties FM, 

101.7 mcu veikla 
nūus nuo 1 iki J:30maL 
ną. Perduodama: VėUamdų 
paaaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės p—

Biznio reikalais kreipta | 
Baltic Florifta gėlių ir dova
nų krautuvę, 602 E. Broad- 
way, So. Bostone. Teisto
ms AN 8-0489. Tsa gauna- 
«ms lr Katatota

Sukilimas Lietuvos suve
renumui atstatyti, dokumen. 

■ tinė apžvalga, parašė buv. 
Tai iki šiol mūsuose dar | Lietuvos nepaprastas pa- 

nebuvęs gražiausias pamink- siuntinį ir įgaliotas minis- 
las musų talentingajam kū- teris Vokietijoje Kazys 

Škirpa, 583 psl., iliustruota.

ATSIMINIMUOSE

dui, Kissingeriui ir žurn. B.

Andersonui. Jei dar nepara* 

iėte, tuoj atlikite tą pareigą.

Bostone laiškų pavyzdžių

galite gauti Keleivyje ir Lie
tuvių Enciklopedijoje.

ROCHESTER, N.Y.

Sporto varžybos

....Plaukymo varžybos vyks 
šeštadienį, gegužės 3 d.. 12 
/ai. dienos Benjamin Frank- 
:in High School baseine, 
rampas Norton St. ir Hud- 
4on Arte. (apie 5 mylios nut 
miesto centro).

Varžybos atviros visiems!
JAV ir Kanados lietuviams KAdALYSTRS žinkh
plaukikams ir vykdomos a-

rejui!
įrišta, kaina $15.00.

Šventaragis, II tomas,ro 
manas, parašė Vytautas 
Alantas, 613 psl., minkšti 
viršeliai, kaina $8.00.

Hestera, romanas, parašė 
221

Knygoje yra daug iliust
racijų. ji gražiai dailininko 
apipavidalinta, kietų virše
lių, S52 psl. Kaina $10. La- 
oai tinka ir dovanoms. Ją 
galima gauti ir Keleivio ad
ministracijoje.

Tai vienintelė lietuviška j Vacys Kavaliauskas, 
knyga, kurioje beveik 100 psl., kaina $4.50. 
asmenų rašo apie vieną as- j
menį — didįjį poetą, dra-i Lietuvis savo tautoje, vals 
maturgą, teatralą ir moksli-j tybėje ir visuomenėje, para
noiką Balį Sruogą, i šė Stasys Barzdukas. 258
Ji vadinasi — psl., kaina $6.00.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Ikdau ir Tauatį
Nsmus iš Įsuko Ir viduje. 
Lipdau popierius ir teisi

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriaiMą

Jūsų privilegija ir progų da-! ® kambarių, naujai atremon-
oar yra glaustis pne tų, kurie ‘tvotas, gazu šildomas, karštas 
pažįsta ir skelbia šituos palai- J vanduo. — 321 West 4th St., So.

o a ___  mintus netolimos ateities daly- Boston. Mass. Teirautis nuo 6ęeguzes 3 a., šeštadienį, nuo^us Atsiminkite meilingą Pjū- vai. vak. tek: 268-5806. .
10 vai. ryto iki 4 vai. popiet,Ities Viešpaties pakvietimą: ”Ei-
ir sekmadieni, gegužės 4 d.,! kitę ir J“8 i mal‘° vynuogyną, 
nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet.

pygardų pagrindu.
Stalo teniso varžybos bus

ŽMOGAUS AMŽINIEJI 

NAMAI

Amžių amžiais žmogus troško 
gerų dienų ir Aiimės, ir beveik 
Kieavienas sveiko proto vyras ir

Tos vyks Carter Recreation 
Cente?, skersai gatvę nuo 
Be”i. Franklin gimnazijom 

Visoms varžyboms regist
ruotis reikia «v. Jurgio para-|
nijos salFfe, 545 Hudson!m°!eris.stengėsi’ klek 
A ! pailginti savo gyvenimo dienas.
Avė., nuo 9 vai. ryto. Metų eilėms praslenkant, šim-

Nakvyniu ir visais kitais! tai tūkstančių jaunų vyrų ir 
varžybų reikalais prašoma moter^ aPsived,ė ir pasistatė sau
kreiptj: ‘ telef°-
nas: (716) 227-4304. tltl įvairių negeistinų priežasčių

šeštadieni 8 vai. vak. bus ir nenugalimų aplinkybių jie tu-
link«maivaikari« lrėjo lšelti iš s*™ nam‘* ** P“*unKsmavaKans. ’iikti juos kitiems kuriem,

Rengėjai 

PHILADELPHIA, PA. 

A Novasitj siūlo teisėju

"GARSO BANGŲ“

PROGRAMA

ši radijo programa trans
liuojama penktadieniais ii 
stotim WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 
vakaro.

1

!

JON AS 8TARIN8AA8 
220 Sarta MI Ars.

TsL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTORA 
Atrieks įvairią raštą 

draudimus
Kreiptis amu adresus

BRON1S KONTRIM 
b88 Bmadway 

So. Beston. Mass. 02127 
TeL AN 8-1761

:skuida.s, audra, tvanas, žemės 
drebėjimas, ugnis artu karo ma* 

'šinos išgriovė jų namus ir išar- 
• de šeimyniškąjį gyvenimą. Ki-, 
' tus gi ligos ir mirtis ištrėmė iš' 
namų ir nuvarė į kapus, žmo-1 
gaus istorija parodo, kad per|

Philadelphijos miesto res- oooo metų žmogus niekaip neį-1 
nublikonų parti jos centrinis «len>re iky.rt« sau amžinus arba j 

mą į Sovietų S-gą, išplatino i komitetas nominavo JAV Įjgį Pas,1,ekanc,us namus že- 
daug atsišaukimų demonst- LR Krašto valdybos virė- Kai kurie keliavo iigas kelio- 
racijose, dalyvavo S. Kudir- pirmininką dr. Antaną No- nes, ieškodami amžinojo gyve. j 

' variti kandidatu į miesto f”"1? Kiti gi galvojo ir
aukščiausiojo teismo teise- tjkru skįepjjiinU ar laikymu šal- J 

dytuvuose, įdilginti trumpėjan- 
vadovaujg M Žmogaus gyvenimą. Vienok 

nepa-

S. Jurgelis iš Toronto, Oi>r sutikime, demonstraci 
ario, užprenumeravo mą* jose prieš sovietinių dvari 

tams Keleivį savo bifiuliųj njnkų lankymąsi. Kudirkos jus.
Emiliui Schemaitat iš Missl- fondui surinko $612. . A Novasitis
T'“’. toėta rPhitadelphijo. re^liko.:,,

Dor.atas Valeiša iš Law- 1^412 (iš pernykščių metų • tautybių tarybai, yra re8“ faktas, kad šiandien žmogaus 
rence, Mass., užprenumera- buvo likę 8661) Toie sumo-* Publikonų partijos centro gyvenimas yra žymiai trumpes- 
vo metams Keleivį Alt Bod je jr g*o narjų mo.,komiteto vicepirmininkas ™s« rn^u buvo Prieš sirotu» me-. 
& Gun Shop ten pat Law- Klaidų būta $1131. ! komitetui pinninin-; žmonijos didžiuma serga įvai

SAVAITRAŠTIS

Nepriklauso:

LIETUVA
tafsramoja saaisytojus *pw pasaulinius ir ttetuviškuostaa 
įvyktas, deda saug ir įdomią nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie rkiua mūsą visuomeniniu.' bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomią skaitytoją laišką skyrią. kuriame laukia
mo aMymdą p»uis*kymą ir nnomunią kiekvieno vfedame 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA** yra dtnamlikv, mūsą M> 
Sirijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbią bei idėją, vi- 
umnuot atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
aepriktausomą IJetuva.

Metiaė preaumerata JAV-oe 88.06 

Airėm:
7788 George Street. La9aBa*MoatreaL 690. Ooebee. CANADA

I-------- < _______ _
-derson iš De Kaili-j sužinota, kad stengtasi išju- 

Tll.. užprenumeravo ?avp dinti vietos jaunimą, bet di- 
kaimvnei On?i Bartošienei dėlių pasisekimų dar nesu- 
ten pat De Kalb. »laukta.

n m ax ___ -♦ 1 kaują kongr. E. Derwin8kis) * riomis proto ir kūno ligomis. į
Is M. Ziaugros pranešimo jr tejp nrel bizonui Nesveikas kūnas dažnai susar*

Sotm kraotoinko^iudesva' S. Jurgeliui, D. Vaieiigii Buvo,perrinkta senoji vai- GAUS MUEDO ČEKIUS 
vienas krapšimnko judesys .. 4 ----- nuoėirdžiai toba su vieno asmens pakei-

tanu. Dabar ją sudaro: A.
Matjoška, Br. Paliulis. G.

buvo publikos atžymėtas o- ’r *• Anderson 
vacijoinis. Noriu pažymėti, jojame naujas Kėlėt 
kad tokio aukšto lygio lie- ™ P"™">e™tas. 
tuvių krepšinio rungtynių Keleivio

GBIAU81A DOVANA —TAI JIB V AUTAI GALW

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI, šveicarijeą 
tttuto ganustuoti. Geriausia dovana jūM 
HstaaūsaM lr sau. JIB 8 oz. 16 savaičių 1 
są utaskjmm siųsti su $6.00 spmokėjiam —
RATORY, 1437 So. 4Mb Avė. Ctaan, RL 
AtatavyM, 2488 Daugeli RA, Wtašuar, 12,
MI Sartas: 7 Stuttgart M, Dafctajm 
Gsnuany. Vatatfoėns: J A J, 2587 W. INRi 
DM* Arą. A lšth St., Cicero, 1840 W. 47*
2822 N. Mllvmukss Av^, 1147 N.
Ir Mtar.

IMMSUSM

Vaičaitis, ir Br. Kruopis, fe- 
rinkti 2 metams, ir H. Če
pas, S. Augonis ir M. Žiaug
ra — vieneriems metams.

Kontrolės komisija taip 
pat palikta senoji: J. Kapo
čius, A. Keturakis ir K. Mer
kis.

A. Budreckis painforma
vo apie LB organizuotą in
formaciją amerikiečiams, a- 
pie leidinius lyMum su JAV 
200 metų sukaktimi. Pažy
mėtina, kad A. Budreckis 
fMuašė studiją apie JAV lie
tuvių įnašą į JAV gyvenimą, 
kurią išleis amerikiečių lei
dykla.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Gegužės 4 d. Jordan Hali

PMta™ - National Cen-į^';^  ̂
teT for Voluntary Action dl-į negalių. Nė vienas šiandien ne-, 
rektorių tarybos narys. i turi tobulos sveikatos ir tikrojo J 

gyvenimo. Jei pavyktų sužinoti, 1 
kaip surasti kelią į sveikatą ir į

Pagal naują 
si Sočiai Securita 
kai gana rienkartinj priedą 
— po $80. jį gaus ir geležin
kelio pensininkai, apdrausti 
specialiau Sis priedas busjL 
mokėtas tarp gegužės ir Mr- 
žalie mėnesių.

TORNADŲ METAI

Šie metai jau galima boti; 
pavadinti tornadų metais 
nes tik per piiąnuosius trfc 
mėnesius pietines Amerikor 
valstijas nusiaubė net 200 
tornadų. Tai yra 50% dau
giau, negu kelių praeitų me
tų vidurkis.

Bet nemažų nuostolių tor
nadai pridirbo ir 1974 me
tais. Tada jų buvo apie 950. 
18 valandų tarpe siautė net 
148 tornadai, kurie palietė 
18 valstijų. Nuo jų tada žu-
vo 305 ^kiečiai. 8 kana-

* • s
diečiai, 5,600 žmonių buvo 
sužeista ir padalyta 
600 milionu dolerių medžią- tės šiuo sdn

amžinąjį gyvenimą, tai mes: 
jaustumėmės tikrai laimingi ir I 
džiaugtumėmės, ar ns? Tokiais J 
dalykais juk domiai kiekvienas Į 
protingas žmogus!

Vienintelė tikras ir teisingos ‘ 
informacijos versmė yra tai pa
ties Dievo, Dangaus ir žemės 
Sutvėrėjo, žodis, kurs vadina
mas šventuoju Raštu arba Bib
lija. Todėl dabar atkreipsime sa- į 
vo dėmesį į iią amžinosios Tie- i 
sos Knygą, kurioje rasime tikė- { 
tinų ir širdį palinksminančių ii-; 
nių, liečiančių amžinuosius žmo-! 
gaus namus.

Norėdami įvertinti brangiuo
sius Dievo pažadėjimus, pir
miausia mes turime surasti, ka
me tikroji ligų ir mirties prie-1 
žastis, kuri turi būti aašalinta 
pirma, negu imonšs gwšs gėrė
tis amžinuoju gyvenimu fa* svei
kstu. Biblijoje aiškiai pasaky
ta, kas yra ligų ir mirties prie
žastis. Pirmam žmogui Adomui 
Dievas buvo davęs teisę ir pro
gą amžinai gyventi ast žemės, 
bet jis turėjo būti pafclusnus 
Dievo įstatymui. Tuo būdu žmo
gus turėjo paradyti Dievui savo 
ištikimumą ir atsigavimą. Ado
mas gi pasirodė nepaklusnus ir 
dėl to buvo išvarytas iš savo 
amžinųjų namų ir prarado teisę ■ 
gyventi.

Kas domitės Tiesa, ■as pri 
Kreipta '

u t n 600 milionų dolerių meazia- tės šiuoRugsėjo 14 d LB apygar- . nuostolių. ' Lithuanian Bible Stadsata,
ta Amteina Lietuvių die- * * * . ; 212 E. 8rd atrast,------- -------- _ . - - n <1M1

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 88 malą termoje lietuvių viraonseMl Ir 

jo daugim luup SEFTTNIS KIUONUS

ir Spuje
NAMU. SUSIVIENIJIMĄ*

kuri yra 
o telkta

SLA— jau turi daugiau, kaip Ms au puse aaBsoo dslarlą 
kapitalą, tad jo apdraudė tiki* Ir 1 
Betėvis čia gaU getai įvairią klasių

mm $100.08 Ri 81C.OOOAC

kad jauauotte genią ptalgua 
ookitojo mokate studijoms ir gyvenimo pradiiaL 

tA duoda VAIKAMS ir jaunuoliams tabąl pigią 1RRM 
apdraudą: ui 81.000.00 apdraodoe tik 08.00 

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA

ktabą Ir taauglją nartams. Ui 01,000.00 
noksstis OC.001 motao 

yra daugumols Hetuvių kolonijų. Kreipkttia 
kuopą veMjua, Ir 6e plačiau poaUrina apie

*
j

ba Maironio parko, Worees- 1278 metais buvo užre- 
teiy. gistruota 1,100 tornadų.

Spring Valley, 
(Skelbimas)

•07 Wsnt 30tb Street, Motr Ver\N.Y.
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Vietines žinios
n0SSMMS0M0MSMM0SM<MM0MM4«4*4***************************M*M:

ra*..< •/

Komp. Julius Gaidelis, kurio 
fortepioninį trio pirmą .kartą 
atliks Izidorius Vasyliūnas. dr.' 
Vytenis M. Vasyliūnas ir Joyce. 
Irons šį sekmadienį, gegužės 4 
d. 4val. Mažojoj Jodan Hali 
salėje.

mooooooc-c- □sroaeoaoor

Paragink tavo pažįstamus 
iisiraiyti Keleivį. Jo kaina

Minės Motinos Dienų

Vasyliūnų pavasarinis L darbininkų draugijos . Didina keleiviečių šeimą
koncertu i enririnkimu I

I Lietuvių Darbininkų d-jos I 
Sekmadienį, gegužės 4 d., narių susirinkimas įvyks š. (leivio sukakties proga išrašė

Mažojoj Jordan Hali salėje J m. gegužės 4 d. 1 vai. po Keleivį Mildai Leimonienei 
įvyks Izidoriaus ii- Vytenio! pietų So. Bostono Lietuvių . , .. . ». .v
Vasyliūnų koncertas, šį kar-' d-jos namuose. J ^“^epBjeK'anClam J0UZ‘
. ,... f i r-—! Visi nanai kviečiami da-• sisaKyti.

Dr. Jurgis Gimbutas Ke-

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

tą bus didelė naujiena. Vie* f
Lietuvių Moterų Federa- ’ t^e įprasto Vasyliūnų dueto: |yvautl- 

ci jos Bostono klubo šio sek- j *>us ^no* į ,
madienio, gegužės 4 d.. Tau-1 _ .x . A ,
tinės S-gos namuose <484 i Pereitais metan kompoz.- 

j 4th St.. So. Bostone) susirin-;torlus Juhus Galdells l,arase 
kimas skiriamas Motinos? fortepijoninį trio. Tad ir vi-

_ i

V. Aluza,
sekretorė

| Nuoširdžiai dėkojame dr 
i J. Gimbutui už talką.

3E=

1975
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 
Tat SW 82868

yra yioninUlo oficiali istaį* 
ga Worcett«ry. mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worcos-

bario f Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai*

bams lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai sueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- 
aių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklienė

dienai paminėti. Jame akto
rė Aleksandra Gustaitienė 
skaitys lietuvių dailiosios 
rašti jos ištraukus. Aleksand
ra Daukantienė - Moriarty

są programą reikėjo pride-j 
rinti prie šio veikalo.

Čelistė Joyce Irons. peda
gogė iš tos pačios mokyklos.

paskambin- pianinu, o po 'kur dirba Izidorius Vasyliū
'. programos bus kavutė. nas, būtent, Community Mu-

tį
M

Apatinėje salėje bus klu- į sic Center of Boston, yra pa- 
bo narių rankų darbų p3ro-: kviesta dalyvauti šioje pro-* 

gramoje. Šalia Juliaus Gai-1da.
Pradžia 3 vai. popiet delio stambaus dramatinio 

v>us b į yeikaio bus atlikta Mozar- 
I ‘o C dur ir Mendelssono trio

, , _ . . _ ■ D moli.
Lankėsi L. Dovydėnas j

šeštadienį Keleivy lankė-' Pradžia 4 vat P°',iet 
si rašytojas Liudas Dovyde-Į Laukiama didelio šiuo 
nas. Dėl svarbių priežasčių: koncertu visuomenės susi- 
jis negalėjo sekmadienį da-į domėjimo.
lyvauti Keleivio bankete. M.

Rengėjos kviečia 
irisas dalyvauti.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVBKA 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 nastebinti!

S.BX.P. DRAUGUOS VADOVYBf

Senas parvirsta ir negir- Už pcraies ne tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o E. KARDEUENCS DAINŲ 
tas. vedžiojau rmoMti* — Ka vdaa. —..žmogaus — be ydos. PLOKŠTELE

Flood Sųuare 
Hardware Co.

a. j. ALBana 
SIS KAST SBOAhWA? 
enUTB BOSTON, MASS. 
TELEFONAS Ad MIS

Senjorais M.'en Deial 
Pupranm 8ienorae

takias Lucmm 
Fle-'Me reikmenys namam

Bdkmanr* plomkerianm 
VUefcto eeleilm daiktai

Peter Maksvytis
C—umtar A IhTdm
49 Church Street 

KMlNsa,

imą namą ir
Mario pamatą, pairai Jašą raika- 
laviraą. taaktt* rtsadoa 9d S va
landą Tasai*.

Telefonas' 998-M75

Telefonas: AN 8-2806
Dr. J os. J. bonovan 
Dr. J. Paiakarnio

voapaMaoaaaam

o&SP8DINIS 
METR1STAS

Valandos:
nu” 9 tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVVAY 

South Boston, Mase

TEL. AN b-2124

Dr.Amelia E. Rodd
(RUDOKnJTft)

OPTOMETKISTft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistei, išpildoma gydytojų re 
eeptus lr turime visus gatavus vaistau.

Jei reik veistų — eikit į lietuvišką Teistiną.
Ssr. Emanusl L Bosengard, B. K, Reg. Pkarm.

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

Msfsam AN 8-9929
Nes 9 ni. ryte iki 8 vaL v„ išskyras šventadienine tr sskm. 

aseoooooaooeoaoooooeooooooooeooooc

Gana
nereikalingai eikvoti kuruTalyvą

Rytdienos įrengimas

S a t y b ė s 2 
Protink t itir uiu.is 

Ekonomija Namams šildyti 
geriausias pirkinys

Pilna-. iit n^iiM.i'. i k.iil nti uh 

bUIIU'lį. |MltV)*Į. «»i*» IjIIi.į

tei mo-lat.i. kontrolę n duriu su

jungti iu^> >u vam/d/iui-.. 

lt) nivtu g.u.iiiliju.

o

A
crrGO

I’.t-kutine modernaus altu >ti<l^ mo iiuuiiciu riTmniuiTif*

FORTŪNA FUEL Co.HEATN&0,LS
AK tu šilti t nio siu*<'i.ili*-tui

470 Adam* Street, Oaiary, Msm.
Aljtete buinerio uptainavinu- 21 tol. per tiivii i

Skambinti — Boeton: 43612M, Se. Shore: 773-4940

A. J. NAMAKSY i
Insurance

321 Country Club Rd. :
Neotsn Centre, Maas. 92159

ToL 332-2648
•M*M*aaaM«aM«aaMiM*aaaaMav**

Keleivio 
galiina gauti Lietuvos

an-
jų plokštėtą. Kaina 86.00. 

PaSta

)

Sekmadieniais 11-13 vaL

AM 1,439 KC ii WWEL 

Vedėjas PETKAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brocktoa, Maas. 02402. TsL 586-7209

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ BADUO 

VALANDA

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD- PREZIDENTAS^

480 West Broadvray, South Boston, Mase. 02127
Skambinkite 268-2500

SAVE JO*
BI UI ( MII’ 
S \\ I\(,S

V

290^7^
ratson 4-year temt drpraft 

coni f tcatftvS 1000 ml

n & T OIL CO.. Ine. 15 rostę;AYIAR

Trans-Atlantie Travel Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
IŠVYKSTA: gegužės 28 

birželio 11 liepos 16 i
birželio 25 

birželio 30
liepos 18 

rugpiūčio 20

841 E Broadvray So. Boston, Maras. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink ita

268 -4662

6.8^6'r AYUR

Bankas atidarytas ano pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryte iki 3:30 
vai. po pietų.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Maras. 02122 

Skambinkite 825-9000

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

rugsėjo 3 ir 19
lapkričio 21 gruodžio 19 

PATARTINA REGISTRUOTUS 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

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

Trans-Atlantie TradingCo
(Podarogifts, Ine., skyrius Bostone)

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—12

393 West Broadvvay, P.O.B. 116 
So. Boston, Masu. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764
visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

IzS-V.Tr,'-

1-2%-vear mm Smorit 
ctnif«*m$iQ0Qa

5.47-- 5*fc
rtoofsi rvguiauons RTitciing inoso fww Mvinfi 

esrtificstm alto* pramaturs withdraw»l» on savings 
cmtiflcan funds proridad rato of internt on smount 
mftMrmm it raduoad trf tha psateok ratą (5K%a yev)

Pilnas draudii

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalua.

Reikale su tarnautojais galimu susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yru virš >274,000,000

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Maras. 01804 
Tet. 7983347

Tiesiai iš VVorctslerto siun
čiam Įvairias siuntinius i Lieta, 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
pietus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, a^ 
avo^ maisto ir praaranės gami
nių. Turime vietoje Įvairių via. 
Uaris gamybos ir importuotų 
prekių iė kitų kraštų visai šm 
lemia kainomis. Bs ta, siunčia 

ms maistą, pinigus ir gulite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, e giminės 
ten vietoje galės pasirinkti aš>

COSMOS PARCELS
EXPRES8 CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION

IVA1BLAU81A8 DOVANAS
18 BOSTONO 1 LIETUVĄ 
ir kitas Rusijos

GaUusn ušsisnhgtl 
certifikatus, 
laidytomis ir
Naujas ▼sd ėj as 

Atidaryta darbe

Taipogi tarphtiakaujams psr 
tam tikras jrtaigas atsikviesti 

Ba pas save | svečias
8

Kitomis

tai ir sąalaiagaL Atidkaką jtiti- 
ktauita. Vedėjas A 8chyrkmUj

389 W. Bteadway 
Šou Boaton, Maso*
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