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Jau ir Laosas slysta 
į komunistę sterblę

Dešiniųjų vadas Souvanna Phuma pareiškė, kad jau 

reikia baigti karų su komunistais. Dešinieji koalicinės 

vyriausybės nariai atsistatydino, dešiniųjų generolai at* 

leisti, kariuomenės vadovybę perėmė Patket Lao atstovas. 

Turtingesnieji piliečiai bėga iš krašto.

Po Kambodijos, pasida- koalicinė vyriausybė, suda
vus: os komunistams baland- ryta pagal 1973 m. Pary- i 
džio 17 d., ir Pietų Vietna- žiaus susitarimą. Joje po še-j 
mo. kapituliavusio balan- šis ministeriu kabineto pos- 
džio 30 d., atrodo, kad atė- tus turėjo dešinieji ir komu-' 
jo ir Lao o eilė priimti nau- nistai ir du postus neutralią
ją politinį "tikėjimą“. Apie tai. Dešiniųjų ir Pathet Lao 
20 metų spvręsis prieš ko- kariniai daliniai buvo palik- 
munistus JAV remiamas va- ti skirtingose teritorijose, 
dinamasis neutralistas Šou- Bet pastaruoju metu karo 
vanna Phouma Konstituci- veiksmai vėl atsinaujino, ir 
jos dienos proga, dalyvau- • komunistų laimėjimai pri- 
jant pačiam Laoso karaliui vedė prie dabartinio val- 
SisaVJng Vathana,, pareiš-J džio? užėmimo.
kė. kad jau "reikią derinti? . .............. .... , ,.
su realiais faktais ir istori-. Y18! sie lvykiai dar labiau 

padidino Tailando susirūpi
nimą dėl savo ateities, Ma
tydama amerikiečių trauki
mąsi iš Azijos, būgštauja ir 
Pietų Korėją, _

Europos komunistai 
nesutaria

Vasarą Rytų Berlyne yra 
šaukiama Europos komunis-

ja**, taigi — baigti karą su 
Pathet Lao vadovaujamais 
komunistais.

Žinoma, tai yre <mdari- 
nys viso Amerikos remto 
demokratinio fronto sugniu
žimo Indokinijoje. Ir Sou
vanna Phouma neteko vil
ties, kad jis ateitoje dar ga
li sulaukti pakankamo? a- 
merikiečių paramos atlaiky
ti komunistų spaudimui iri tų partijų konferencija. Ją 
pasidavė, ypač. kad komu-Į organizuoja Sovietų S-gos ir 
nistu daliniai nesulaikomai j jos satelitų komunistų parti- 
veržiasi į dešiniųjų valdytas jos. 
sritis.

"Įvyko reikšmingų paki
timų, kurių daug kas nesiti
kėjo“, pareiškė Souvanna 
Phouma ir toliau aiškino, 
kad dar likusi galimybė ap
saugoti kraštą nuo dar di
desnio kia ujo praliejimo 
tuo atveju, jeigu nebūtų 
kreipiama dėmesio į istori
nių įvykių eigą.

Laosas į komunistų ran-

SVE1KINA LIETUVOS ATSTOVAS WASH1NGTONE įĮfrį kardinolas

Wasbington, 1975 m. gegužės 2 d. Mindszenty 
Didžiai Gerbiamieji,

Komunistai Kambodijoje
Giliai nuoširdžiai sveikinu KELEIVĮ* švenčiantį sep- j ė ^VengJjo^ katalikų baž- DdFOdČ VftldZlOS ^DAVyZd} 

tynių dešimčių metų sukaktį. nvčios galva kard. Mind- *

•M

KELEJVIS šauniai gina Lietuvos Laistės ir 
klausomybės bylą. Tuo gėriuos ir su pagarba labai veltinu 
KELEIVIO Vyr. Redaktorių ir jo bendradarbius, jų pasi
šventimą ir pastangas KELEIVĮ išlaikyti įdomų ir patar
nauti mūsų tautos labui. į

Nepri-

Linkiu KELEIVIO Vyr. Redaktoriui ir jo bendradar
biams geriausios sėkmės sunkiame lietuvių spaudos kely- Jki gyvo* gjjvos. Jis buvo iš-

szęnty, 83 m. amžiaus. Ko- Gyventoju* išvijo iš miestų. Turėjo išbėgti net ligo- 
munistam užvaldžius Veng
riją, kardinolas 1948 m. bu- »»•». stipresnieji nešdami nusilpusius ant pečių. Visi turi
vo apkaltintas išdavimu, ryžių laukuose ir kitur, kol "apsivalys siela nuo ka-
'nipinėvmu ir juodosios rin
kos spekuliacija ir 1949 m. pitalistinių nuodų“, 
pradžioje nuteistas kalėti

je, o KELEIVIUI — ilgiausius metus gyvuoti.
Gilia pagalba

Juozas Rajeckas,

Lietuvos Atstovą?
'■> ■ >*•

Keleivio 70 mėty sukakties minėjimui rengti komiteto pirminin* 
Jugoriavijos komunistai kas rašytojas Stasys Santvaras su Keleivio redaktoriumi Jackų 

jau atsisakė konferencijoje Sonda balandžio 27 d. sukaktuviniame pokylyje, 
dalyvauti. Atrodo, kad ne- Nuotrauka Kazio Daugėlos
dalyvaus ir Rumunijos ko- _ _ _ _ _ _ _ __________
munistai. Mat, jiems yra aiš- r ' r ' “**“
ku, kad konferencijos tiks- įį keturių rU8U Izraelio atstovo
las yra pripažinti Maskvos

Komunistų kariuomenės 
daliniams Khamer Rouge į- 
einant į sostinę, daugelis gy-

Komunistams užėmus vi
są Kambodiją ir nutraukus 
bet kokį susisiekimą su už-

_________ ___ ________  __ sieniu, ilgai nebuvo žinoma, ventojų sutiko juo- gana en-
vq sutriuikmtaą Maskvos kas 1° krašto viduje dedasi, tuziastingai, tikėdami, kad, 
tanku. Tada kard. Mind- Naujos santvarkos pirmieji j karui pasibaigus, dabar pra- 
szenty pasHėnė JAV amba- žygiai ėmė aiškėti tik dabar, i sidėsiąs ramus gyvenimas.
sadoje ir ten išbuvo 15 me- kai is Kambodijos sostinė ™ ...... i,‘" 1
tu. neatsisakydamas Veng- P^°m Penh buvo leista iš
rijo# katalikų bažnyčios va- vykti apie 1,000 ten įstrigu-

laisvintas m. vengrams 
sukilus prieš komunistus. 
Sukilimas, kaip žinoma, bu-

do pareigų.
bar rašo prancūzų, šveicarų; 

Kai Mndszenty buvo ko- ir kiti ten buvę žurnalistai, 
munistų nuteistas, popiežius jų tarpe ir The New York 
ekskomunikavo vhus. kurie Times bendradarbis Sydney 
dalyvavo kandinolo kaltini- H. Schanbeig. 
muose. bet, kai Vatikanas
pradėjo taikintis su Maskva.
kard. Mindszenty pasidarė JCamhoHiin nanrnhė 
kliuvinys, kuris kenkė Vati- Aamooai/a pagrooe 
kano politikai- Popiežius ra- » sjįatsmyiiMxojparei-^^to^ /gino

r ų , * r
kardinolas neskubėjo, bet, 

kai prez. NUoną? parašė 
jam laišką ir davė suprasti, 
kad jo pasilikimas ambasa
doje nefcepaceitftaujamas. 
kardinote sutiko apleisti 
Budapeštą ir apsigyveno 
gretimoje Vienoje.

Bet toji vitlis buvo gyva tik
kelias dienas. Tada staiga 
buvo duotas įsakymas 2 mi-

šių užsieniečių. Apie tai da-i ijonam Pnom Penh gyvento-
jų skubiai išrikraustyti iš 
miesto. Evakuaciją griežtai 
vykdė jauni komunistų ka
riai, įsakymą paremdami 
šautuvo vamzdžiu. Buvo iš
miesto išvyti ne tik sveikieji 
ir darbingieji, bet ir ligoniai 
iš ligoninių. Schanbergo pa
sakojimu. milžiniška žmo- 
niųjnasė tyliai dejuodama 
plaukė iš miesto — vieni

Praeito pirmadienio rvtą <pėsti, kiti dviračiais ar sun- 
Kambodijos komunistų ka- kjaj stumdami savo menko 
riški laiveliai atviroje juro- ..
je. 60 mylių nuo Kambodi- ‘urt« vežimėlius. Ligoninės, 
jos krantų, pagrobė amen- liūno- -buvo pilnos sužeistų- 
kiečiu prekini laivų ir nu i- « sergančių taip pat buvo 
varė ji i Kambodijos uosta, ^tuštintos, ir ligoniai i- ėjo

ramsčiuodamiesi lazdomis, 
vienas kitą prilaikydami ar 
silpnesniuosius stipresnieji 
nešdami ant pečių.

Šitaip buvo išvalyti ir kitų 
miestų gyventojai. Kaip ko
munistinio režimo radijas 
paskelbė, šiuo veiksmu nori
ma sugedusią visuomenę 
nuvalyti nuo kapitalistinio 
•pasaulio nuodu. Šie miesčio- 
nys būsią priversti dirbti
lauko darbus, didinti ryžių 
derlių, kol jie atprasia nuo 
Va k ara prabangos ir "apsi
valysią“. Kai jie taip abyai- 
laudami ir darbu atrieda
mi savo kaltes pa idarysią 
dori ir "švarūs“, tai a‘eity 
gal vėl galėsią grįžti į mies
tą...

Kain Vakarų žurnalistai 
rašo, šitaip buvo iš miestų 
išvyta apie trys su puse mi
liono žmonių. Sostinė Pnom 
Penh dabar esanti beveik 
tuščia. Krautuvės kareivių 
išplėštos, ligoninės tuščios, 
gatvėje pilna paliktų auto
mobilių.

I aive buvo 39 Įgulos nariai. 
Kokias prekes tas laivas ve- 

Jis dar suspėjo parašyti dar nežinomia.
įdomius atsiminimus, ku- prezidentas Fordas dėl to 

n- nuošė yra nemąžai* ir Vati- tuoj gušaukė savo Saugumo 
“ kanui nemalonių eilučių. tarybos ir po jo labai

Kard. Mindszenty buvo griežk pareikalavo kad 
nepalaužiamas nacių ir ko- Kambodijos komunistai lai-
munistų prieis ir prieš juos v.’ Jtuctuoj?uk l’alelLstų', į?* 
kovotojas. Jis gerai žinojo sln^amy labai skaudžiais 
ir Lietuvos padėtį ir buvo padariniais.
nuoširdus Lietas laisvės Kokią tie JAV veiksmai 

galėtų būti. sunku atspėti. 
Kaip atsimename, prieš ke-

'lekviečia gynėjas.
UNESCO* oreanizacijoj°nu-' Balandžio 16 d. kardino- lerius metus JAV žvalgybos
tarė nekviesti*Izraelio atsto- Ias Mjndszentė aplankė Ve- j?‘v«buv? š,a“rtf
.o j Viduržemio jūros rajo- h«tuvit^ Jo prie- Korėjos komunistai. Nors

- - - švietimo "d"®-* įvyko JAV ambasa- tada irgi buvo grasinama
dos patarėjo dr. V. Dambra- "baisiomis pasekmėmis“,

dentinis kandidatas McGo- tų veikla lengviau sukonb o- j UNESCO vra Jungtinių »<» n,^u^' ^auj-nt 
vem dar neseniai lankėsi liuoti kitų valstybių žvalgy- J Tautų organizacija, sukurta aPie 12j> liet“T H tik Y n iJLanmi
Kuboje, siūlydamas ten san- bai. o slapto agento daibus rūpintis švietimo, mokslo ir

kultūros reikalais.

vadovaujamų vaidmenį ko- tfįplomatų - Šnipai 
munistų sąjūdyje. • r r

Castro vėl puolė
Lavoną f nvniunuvia iau J <7 99 •__ •

kas slysta, kaip praneša ko- JAV VnpCTUulZIfUį 
respondentai,—"normaliai“.;;
Tuoj pat atsistatydino ketu- Nors buvęs JAV prezi

Sovietų žvalgyba keičia 
savo veiklos būdus. Ji, sako
ma. įsitikino, kad geriau vra 
remtis slaptais žvalgybos 
agentais, negu pasikliauti no konferenciją 
diplomatais. Mat, diplomą-' reikalams aptarti.

ri dešiniojo sparno koalici
nės vyriausybė nariai, atleis
ti trys dešinieji generolai, ir- w. - -....................... .. . , ...
kariuomenė? vadovavimą1 tykių atnaujinimą ir kito- sunkiau pastebėti, 
perėmė Pathet Lao komu-įkias malones, diktatorius Todėl dabar buj didina- 

atetnvas Kitam On.{kalbėdamas radijo rnas suptųjų agentu skai-
li.K^2ta|kl^U^t0Ja.T Vokle‘,j°« nu- filis, ir mažiau dm’omatu 

ame Boupha. Jis uždraudė gaI«j,m0 30 metų sukakties dp v, žvarbos darh,. 
bet kurj dešiniųjų kanuo- proga. smarkiai puolė JAV siuo ^etu ds>r frvs iš ke’u- 
mėues judejnn, ir pare.k#- "imperializmų“ ir garbino rių diplOTnatu tar.

Sovietų Sųjungų uz jos viid- n4uja žvalgyboje. Per oas- 
menį pasauliniame kare ir kutiniuosiu* 5 metus net 250

Bomba prancūzų 
fabrikantui

tautinė juosta su įrašu. Pri- pavyko juos išlaisvinti, o. lai-
Į imdamas dovaną, jis tarp vias taip ir liko korėjiečiam. 
* kitko palakė: "Ši 'jūsų man tik nebus ir dabar pana- 
| įteiktoji dovana yra mano šios "baisios pasekmės“? 
i gyvenimo gražiausias prisi-
; minimų perlas“. Kremliaus amnestija

lavo. kad visi daliniai pa 
klustų Tautiniam Politiniam 
komitetui, kuris dabar va
dovaujamas komunistų.

po karo.

gandai.\Speciatt policija

sovietu dinlomatu buvo iš
tremti iš Vakarų Europos.

Matyt, sklinda
kad. komunistams perėmus j , i
valdžią, opozicijos žmonės\t€rori8tūJH8 buvo stiprus žem«*
ir turtinge nie ji piliečiai bū-J H**Mjir»sa. Žmonių aukų
šią-šaudomi, tad daug kas ’ veiklai nėra, bet pora tūkstančių
pradėjo bėgti iš krašto. Dėl Vakarų Vokieti ioie. )?*eig- gyventojų paliko be pasto
to praeito sekmadienio nak- 438 specialus policiios sky-

--------- X L... » • ,

Prie prancūzu milionie- 
riau* karo lėkrtrvu fcbri- 
kanto Da««aul‘ vilos Canries 
vasarviet^ie sprogo plasti
kinė bomba. Tuo metu savi
ninko nebuvo namie.

Prieš norą r»ani toie pa
čioje vasarvietėje bomba 
»n<r»d’no filmų festivalio 

: būstinę.

kriminalistams
Saigono knygynuose nai-

knygos, ku- Buvusio sąjungininko Hit-i .koonmbtaipripūin. lerio sutriuškinimo 30 metų'K.‘.ek z™n'u
’ sukakties proga Sovietų Sa- sušaudyta, tiksliau

jungoje paskežbta amnesti- ?,ekas nez,?°- bet 
ja, kuri atleidžia nuo baus- J8™ K5rv>’bf P™radusių y- 
mės nuteistuosius "už krimi- ra dau£-
nalmius nusikaltimus ne T „žrieniefiu. kuriem 
dawau. kaip 5 metus kalė- fcuvo |ejsta .- ir
ti. Karo veteranams ir asme
nims, apdovanotiems už ka
rinius nuopelnus ir nuteis
tiems ilgiau kaip 5 metus 
kalėti bausmė supižinama 
per pusę.

Nuteistiems

nas
nereikalingomis, nes jos ne
sutinka su komunistų politi 
ne biblija.

■a 9 •

Wasbingtone sprogo ma- 
Į ia bomba prie jojimo j so- 
I vietų Aerofloto įstaigą. Tą

ti Į^r radijų buvo paskelbtas riu-’ kovai su teroristais. ' ... | J” frjrie MSikEZ-iuntiny.

V- Vokietijos kancleris Vehtvfcė. departamentu,YorkoConununity koleaiįo. ,
llii.^ Im- Schmidtas, be to. pasisakė P«~i»kė. kad U Leo«. ku- d„ kur.u^ Toj. kolegijoj.

Įsakymas dy ab.au .pad.di-
• •

no žmonių baimę.
Iki šiol Laosą valdė neiva

komunis-1 studijuoja ir daugiau pana- Praeitą pirmadienį į Bos-

septvni rusai, kuriems Kam
bodžos komunistai nerodė 
jokio palankumo.

Vakarų žumali-tams šios 
komunistų staigios "refor- 

ui politiką mo?“ padarė gąsdinantį į- 
tijos. spūdį.

roristams ir žmonių grobė- ten esančių amerikiečių iių "jaunuolių“ — 80-981tono uostą įplaukė 2 sovie-* > I ___ _ _ta .1 a.ta* - * —• * — e 8----- t^atata^tadar neevakuos. amžiaus.

i



LEIVtt, St). BOSTON

GANA TOKIŲ „PAGRAUDENIMŲ”!
Neabejotina, kad JAV 200 metų sukakties renginiuo

se bus ir lietuviams daugiau progų vienur kitur reprezen
tuoti savo tautą ir kultūrą. Bus progų ne tik surengti pla
tesnei amerikiečių visuomenei lietuvių dailės parodą, jai 

' padainuoti ar pašokti lenciūgėlį ir kubilą, bet ir pakalbėti 
apie Lietuvos istoriją ligi* dabartinės mūsų krašto padė
ties. Taigi bus stengiamasi atkreipti į mus didesnį ameri
kiečių dėmesį, labiau išryškinti lietuvių įnašą į šio krašto 
ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, siekiant su ilaukti mūsų 
tautai ko daugiausia pagarbos, mūsų laisvės pastangų 
įvertinimo ir užuojautos dabartinėse politinėse nesėkmėse. 

*
Atrodo, kad mūsų prakalbininkai turėtų patys su- 

Įprarti, kad tokiu atveju jie kalba apie Lietuvą ir lietuvius 
-kitataučių publikai, kuri apie mus mažai ką težino ir su- 
•^idarys sau vaizdą tik iš to, ką tokioje kalboje girdėjo. 
■Vadinasi, prelegentas, siekdamas tos "užuojautos“, vis 
jdėlto neturėtų savo tautos visiškai be pagrindo taip nuže
minti. taip kondensuotais istoriniais vargais nuskurdinti, 
-kad net ir pats ima atrodyti tik puošnioje scenoje žiobčio- 
‘jantis ranką atkišęs elgetos palikuonis.

7 Deja, jau dabar turime kelis pavyzdžius, kur mūsų 
j>rakatt>ininkai, tiesdami savo liežuvį į tą "moralinę al- 
mužną“, tiek priverkė amerikiečių publikai į rankovę, kad 
„dar ir dabar negalima tos gėdos užmiršti.

Mat, žmogelis pasišovė supažindinti amerikiečius su 
.Lietuvos istorija ir juos "sugraudinti“ Lietuvos nelaimė- 
mis, kurios ir dabar nesibaigia.

J

I

Detroit, 1975 m. balandžio 8 d.

Didžiai Gerbiamam Keleivio 70 metų sukaktits 
minėjimui rengti Komitetui

m. gegužės 13

KOMITETO PAOdCA

Keleivio 70 metų sukak
ties minėjimas, surengtas 
1975 m. balandžio 27 d. A- 

Laibai dėkoju už Jūsų kvietimą dalyvauti savaitras- merikos Lietuvių Piliečių 
čio Keleivio 70 metų sukaktuvių minėjime, bet, deja, dėl d-jos 11 ir III a. salė.e, pra

ėjo visuotinės talkos dvasio
je. Renginį gyvai ir nuošir
džiai parėmė lietuviškoji 
spauda bei jos bendradar
biai. lietuviškosios radijo 
valandos Bostone, skautės 
ir skautai, kitų mūsų visuo
meninių ir kultūrinių orga
nizacijų atstovai, na, ir tik
rai dailus būrys viešnių ir 
svečių, kurie į Keleivio mi
nėjimą atsilankė. Visiems 
jiems priklauso nuoširdūs 
padėkos žodžiai.

Minėjimo programos da
lyviai, kurių pavardės Ke
leivyje buvo pakartotinai 
minimos, šiam įvykiui auko
jo ir savo darba, ir savo už
darbi. Jų auka Keleiviui yra 
didžiai reikšminga, teikian
ti nemaža vilčių, liudijanti 
mūsu tarpusavi susipratimą 
ir solidarumą. Visiems prog
ramos dalyviams Komitetas 
nuoširdžiausiai dėkoja.

Keleivio sukakties proga 
gan*J*s nemenkas kiekis

didelių atstumų dalyvauti negalėsime.
Keleivis per 70 metų yra išvaręs gilią vagą Amerikos 

lietuvių kultūriniame gyvenime. 70 metų Keleivio gyvavi
mo istoriją būtų galima pavadinti mūsų išeivijos 70 metų 
gyvenimo istorija, nes Jūsų savaitraštyje tas gyvenimas 
yra atsispindėjęs kaip veidrodyje.

Kolegiškai sveikinu vyriausią Redaktorių p. Sondą 
ir visą Keleivio redakcinį bei technikinį personalą, linkė
damas su nenuilstama energija keliauti ir toliau — juk 
Keleivis negali nekeliauti — puoselėjant mūsų kultūrinį 
gyvenimą, palaikant Lietuvos laisvės viziją ir aplamai 
darbuojantis plunkna mūsų tautos labui.

Kartu su sveikinimais prašau priimti mano aukštos 
ir nuoširdžios pagarbos pareiškimą.

Jūsų
Vytautas Alantas

Kitus sveikinimus spaudinsi-me sekančiame numeryje.

Dar apie vėlini apsėdimas

1
Keleivi sveikina 
70 metų proga
W. Germany, 1975 m. balandžio 21 d.

Mielai "Kelekio“ Redakcijai

širdingai sveikinu visus "Keleivio“ bendradarbius, 
rėmėjus, skaitytojus. įgalinusius "Keleivį“ daug daug de
šimtmečių iš-ilaikyti prieš vėjus ir audras ir nesuklum
pant vis pirmyn žengti.

Prisimenant mūsų draugus Steponą Kairį, Pijų Gri
gaitį, Kiprą Edelinį, Joną Vilkaitį, jau nuo ‘šio amžiaus 
pradžios besirūpinusius mūsų spauda ir gilias pėdas įmy
nusius lietuvių raštijoje, ir pagerbiant ’jų atminimą, prisi
dedu prie "Keleivio“ darbo sąlygų pagerinmio -u $200.

Jūsų
Jonas Glemža

Didž. Geib. Redaktoriau,

Nuoširdžiai dėkoju už pakvietimą į KELEIVIO 70 
metų sukaktuvinį minėjimą.

Apgailestauju, kad negalėsiu atvykti, nes be lazdos 
nebelabai galiu pajudėti.

, .. .... . i Š. m. balandžio 29 d. "Ke- simptomų nėra buvęs pa-
Noiėdamas pne to savaitraščio 70 metų nuopelnų iejVyje“ buvo įdomus S.G. tvirtintas rimtų ir patikimų 

lietuvybės palaikymui pagerbimo prisidėti, čia siunčiu straipsnis apie "velnių išva--stebėtojų, 
čekį sumai 57 dolerių, kurių 50 dolerių kaip mano kuklią rymą įg apsėstųjų“. Nelaiky-. T . nia„v?a
plytelę didžiajam spaudos ir švietimo darbuotojui parem- damas šios temos visiškai' „„y nedažnai 
ti. o 7 dol. — prenumeratai. < nerimta, norėčiau ir pa- ■ r

Linkiu KELEIVIUI toliau sėkmingai skinti kelią sidalinti keliomis mintimis.Na, ir štai toji "istorija“. Aure: kryžiuočiai pavergė 
mūsų giminę prūsus, kalavijuočiai pavergė kitą mūsų gi-Į ... . . .
minę latvius. Liublino unijoje mus paveigė lenkai, liaudį Lietuvai į laisvę, o Tamstai, Redaktoriui ir senų laikų šiandien nei į velnių bu- 
pavergė bajorai. Lietuvos bajorus pavergė ir nutautino ‘ Ploteliui. pasilaikymo geros sveikatos, kad dar daugme- v:*mą, nei į jų reiškimąsi ap-

išvada: jeigu iš tiesų to-1 sveikinimu bei linkėjimu, 
kių simptomų pasitaikytų, Sveikino diplomatai, politi
ni tokiu atveju į- nių. visuomeninių ir kultū- 
prastiniris . psichopatologi-. rinių organizacijų va dovy-

lenkų ponai, istorinę Lietuvą paveigė rusai, o vėlesniais •»» pajėgtum «« nelengvą naštą lietuviško laikraščio sėdimais plačiau neberiki- į ni“s aS“imail pasikliauti bės, sveikino ir atskiri as-
.laikais Vilniaus krašto lietuvius paveigė lenkai, nepri- >e<lagavimo ir leidimo siaiųė prašte 
'klausomą Lietuv ą pavergė bolševikai, po jų paveigė vo- į Su nuoširdižausiais li^kėji
^kiečiai, po vokiečių vėl rusų bolševikai ,ir šiandien tebe-;
šame pavergti... Prie to, — dar ir į Ameriką visi lietuviai • 
bėgo is vergijos... į

ma. lik kaikurios religijos,1 “eb«užtektų. O tuomet ir menys. Už tokį gražu ir
. ..... iškaitant ir kataliku, dar rei- demoniškojo apedimo hi- Į prasmingą įsi jungimą į Ke-

ejimais ir pagarbos reiškimais . „.Jį.;.. potezė taptų verta svarsty- ■ ]eivio sukakti visiems svei-

Ir taip vis kas kelintas žodis — slavery, slave, 
\ry, slave, slavery. slave...«

■lave-

Nenuostabu. kad po tokios kalbos kai kurie ameri- 
’ kiečiai taip ir suprato, kad mes visą laiką buvome vergai, 
t kaip Amerikos negrai, o gal dar ir dabar Lietuvoje nepa- 

**naikinta vergija?

Taip savo tautą reprezentuojant, betruk ta tik su
rengti dar ir atitinkamą "tautinio meno gaminių“ parodė
lę, kurioje galėtume eksponuoti keletą čionykščių tauto-

Su nuoširdižausiais . .. _A.. ,
kalauja tikėti j piktųjų dva
sių egzistenciją, nors ir jos 
į tariamus apsėdimo atvejus 
dažniausiai žiūri gana skep
tiškai. Aplamai paėmus, 
simptomai, kurie praeityje 
■buvo aiškinami šėtono apsė
dimu, šiandien telaikomi 
psichozės ar šiaip kokio pri-

Pažinau Tave dar Lietuvoj — pačioj jaunystėj, pa- chinio sutrikimo manifesta- 
čiam pavasary. rijomis. Atseit, užuot ape-

Kai Amerikon atvykau, abu buvom jau subrendę, ^avus 1 transcendentines 
bet Tu, kaip truputį vyresnis, pradžioj mane šiurkštokai (ant^amtlnei) J®£as’.P?sJ" mui mokomąją prasmę —i «*» būrvs aukotoju 
bardavai. ^turėtu!-!

Dabar, jau tinkamai nunokęs veteranas, Tu tapai procesais.

Jūsų
Kazys Škirpa

‘ kin*ojams Komitetas reiš- 
didelęį^13 nuoširdžią padėką.

i D
Los Angeles, 1975 m. balandžio 27 d.

KELEIVIUI — J
mano ketveriais metais vyresniam draugui

dailininkų pagamintų kaladžių, į kurias įsprausdavo bau- švelnesnis, vis daugiau išmintingesnis, todėl visiem bran- 
: džiauninkų kojas ir rankas, rinkinį bizūnų, kuriais ponai gesnis.

nio.

Pereitais metais 
audrą sukėlė filmas "The.
Exortist“. Dalis kritikų pei-’ .. .... ...................
kė jj dėl efektų rotirštinimo,! ka^-vri zmom.
skųsdamiesi, kad "taip daly, ‘aį”e tik ilgaamžio savait- 
kai realiame gyvenime nesi- ra®“° Pahaupsmimas. bet ir 
klosto“ pastangos pakeisti naujom

Į mašinom io pasenusią ir
Tačiau šitoks simptomų ’ susidėvėjusia spausdinimo 

pertempimas ir sufantastini-1 techniką. Malonu skelbti, 
mas kaip sykis ir suteikė fil- > kad iau atsiliepė reikimin- 

f ių pa
vardes Keleivis skelbia savo 
skiltvse, kurie į Keleivio of
setiniu mašinų fondų jau 
sumetė sučiuopiama pinigų 
suma. Visiem aukotojam

vykti, kad tikėjimas velniais 
jbūtų pagrįstas.

i Problema tačiau susi-! Ko1 mergaitė skausmin- 
komplikuoja, kai dėmesį pa-’ gai tesidraskė patrakusiomisčaižydavo baudžiauninkų m^ai as, muškietą, kuna bu»o ( šiame beprotybių amžiuje mūsų gyvenimo skausmus traukia tam tikra atrepor-1 akimis ir apgleivėjusia bur- 

Tlopolio viršūnėje pono nušautas kurio nors musų veiksnių rpu sutikti su šypsena — visiems teikdamas įkvė- tuojamujjų simptomų rūšis, j na, tol jos padėtis dar leido-
pimo nenusiminti. Antai, lova, kurioje pacien- si aiškinama psichoze, bet

kada mamos ir kunigo aki
^pirmininko prosenelis, pančius, kuriais buvo surišami rek- 
’Yūtai, samagone įmirkytos bėralinės duonos žiaunę. stik

linėje baudžiavos laikų blusų pavyzdžius, o užsklandai — 
'-vertėtų Atvesti dar ir šunį, į kurį ponas išmainė šiandieni- 
’nio prakalbininko tėvą...

Jeigu 'jau tokie prelegentai mūsų istorijoje tikrai ne- 
. randa šviesesnių įvykių ir svaresnių faktų kitataučių au- 
*ditorijai paveikti, tai patartume jiems pasekti Žemaičių 
"Kalvarijos atlaidų ubago pavyždį: atitinkamai prisirišti 
-cpipiaustytą karvės tešmenį ir ašarotomis akimis rodyti jį 
publikai... Tada amerikiečiai tikrai supras mūsų kančias, 
k susilauksime jų "įvertinimo
jautos“...

, Lietuvos pavergėjus maskolius ir ją labui Amerikoje ^jf'beH^knnotVf orą" 
j pasitarnaujančius skaldytojus, tarpueavinės neapykantos , karabarvfe toliau
skleidėjus, šmeižėjus ir kitokius patrakėlius Tu palydi su “antvp ba)dai $ta^ ima ir _________
sarkazmu — padėdamas Svarinti kasdien nuodijamą at- Augdami grindimis, atsidu- sidarė vieiikai bejėgė. Kad 
mosferą. ria kitoje vietoje: net ir pat-'tokių reiškinių gyvenime

Keliauk dar ilgai, ilgai — lietuviško žmogaus garbei s8* Pacientas pakvla is lovos ne pa šit a ik o, belieka 
ir tautos laistės idealai girti. jr pakimba tarp žemės ir lu- tik daau^ guo atveją, no-

teisybės kardui žvilgėti ir * W

mus visus savo šypsena maitinti.

vaizdoje ant jos pilvo ran
dais išsipylė užrašas HELP 

į ME. psichozės hipotezė pa-

Keleivio sukakties minė-

“ ir "nuoširdžiausios užuo-

Tai jau būtų lietuviams daug mažiau kenksminga, 
negu tokie "istoriniai“ pagraudenimai.

i prapliumpa riebiausiais bei 
| rafinuočiausiai sudurstytais 

vienas lietuviškų laikraštininkų, i keik-anais, bet storu, vyriš- 
I ku balsu prašneka niekada 
nesimokytos lotynu kalbos į 
sakiniais. Nėra dar tokios*

Bronys Raila,
•kyklos mergaitė ne vien kad bent teoretiškai gatime įsi

vaizduoti sąlyga?, kuriomis 
tikėiimas į velnio apsėdimą 
nebūtų perdėm naivus.

JAV LB ATSTOVAI WASHINGTONE

„ Balandžio 29 d. JAV Lie- to daugumos vadą Mike 
tuvių Bendruomenės atsto- Mansfieldą, užsienio santy 
vai Algimantas Gečys. Ri- kių komisijos pirm. John 
nas Česonis, Daiva Kezienė Sparkmaną, tos komisijos 
jr Regina Žymantienė narius Jacoba K. Javits ir 
zhingtone aplankė denio- Robertą Griffiną ir buv. res- 
kratų partijos centro komi- publikom) partijos pirminin- 
tetą, kur kalbėjosi su jo įi- ką šen. Robertą Dolę. Lan- 
rektorium tautybių reiks- kėši ir šen. Curtis, įnešusio 
šams And re w Walucheku. rezoliuciją. įstaigoje. 
AFLrCIO unijų centre su jo Visur kelta Lietuvos vals- 
direktoriumi tarptautiniams tybingumui gresiantis pavo- 
yeikalams dr. Emest Lee, at- jus ir prašyta paramos. 
Stovų rūmuose pasimatė su
užsienio reikalų komisijos

Yoiikas, 1975 m. baalndžio 27 d.
SVĘIKS. ištvermingasis KELEIVI, taip ilgą kelionę 

sukoręs ir, regis, net pailsėti niekados neprisėdęs!

SVEIKS ir todėl, kad. gavęs kvietimą čia pabuvot, 
pamačiau: — juk mes gi vienmečiai! Tik pirmą beveik 
puskapį metų mums nei susitikti nepasitaikė. Ketvirtą 
dei-imtį ėmėm jau retkarčiais pasimatyt, bet tik lyg gatvėj 
pro šalį praeidami, akim per vienas kitą nuslysdami, ke
purių dar nemikeldami, nri brylių pirštu dar nepalytėda- 
mi. Tik penktajan įžengę, susipažinom, ėmėm kas savaitę 
matytis ir kokį kartą metuose — nebūtinai apie Velykų 
šventes — net ir vienu kitu netaip jau labai draugišku 
žodžiu pasikeist.

LAUKAI, TELEGRAMOSpsichopatologinės teorijos, 
kuri įstengtu įtikinamai iš
aiškinti šitokio pobūdžio Laiškais, telegramomis ir
simptomus.

Šios padėties akivaizdoje, 
atrodo, nebelieka nieko ki
ta, kaip tik darvti vieną iš! 
dviejų ųsprendimu: 1) čia

asmeniškais kontaktais su 
prezidentu, kongreso nariai? 
ir valdžios pareigūnais jau 
daug atsiekėme, bet tas pa- 

; starigas tęsėme, kol Lietuvos
„ x.. . . .. . , reikalai bus tikrai apsaugoti.š tikra,u esama antgamt,nių Eu
jėgą mvereimo j kasdieninę djoje Amerikog Lietuvių 
gamtos tvarką, arba 21tu- Ta ba pUaai Bame rcika.

’ le talkina mūsų visuomenei.
_ Altos centrinė būstinė prii- 
” ma telejyama? kasdien nuo

iiroriame didelį ir nuci’irdų 
dėkingumą.

Turėdami tokią gražią ir 
skatinančią pradžią,, mes 
nesvyruojame vilty, kad. iki 
1976 m. vasario 9 d. dar at
silieps gausus būrys lietu
viu, atsilieps ištikimieji Ke
leivio skaitytojai bei rėmė
jai, ofsetinių mašinų fondas 
taps realybe. Kadangi gy
vename įvairių gaminių 
brangėjimo metą, kiekviena 
paankstinta, auka bus mums 
tikra pavasario kregždė.

Keleivio patriotinė ir to
lerantinga dvasia tegu dau
gelį mūsų įpareigoja!

Dar kartą Visoms ir Vi
siems. vienu ar kitu būdu 
prisidėjusiems prie Keleivio 
70 metų sukakties minėjimo, 
reiškiame giliausią padėką.

KELEIVIO 70 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMUI 

RENGTI KOMITETAS

šiai gal ir su gamtinėmis, 
bet kiekvienu atveju visiš
kai nepažįstamomis ir į esąO nuo šeštojo pusės iki šios malonios dienos KELEI- «. , ... « , . .

VIS man tolydžio rikiavosi ir įsirikiavo į priešakinę būti-' ™ moksline sistemą nejri-‘ . k-,virtad;.
nai skaitjdinų lietuviškų laikraščių gretą. Nespėlioju, kas (klojamomis jėgomis. - v -
aš Keleiviui, tik žinau, kad man Keleivis, nore ir nepasigy-' Žinoma, yra dar trečia,

■ ■■inj.i - _ -- , v1’8*! lietuvių laikraščiu, vistiek atrodo, kaip patin- P»ti paprasčiausia, galimy-
; karnas arba tinkamas jei ir nebūtinai visiems, tai tikrai Būtent, 3) nepatikėti pa-

ymtarėju Michael Finley, o Argi sunku Kitų surasti visokiems lietuviais berijaučiantiems lietuviams. čnj simptomų aprašymais, 
genate — eu užsienio reikalu vieną naują Keleivio prenu. _ Si galimybė ir yra pati rea-'
fcambijos pareigūnu Don —ratorių? O juk kiekvie. TAD IR SVEIKINU tokį KELEIVĮ ir jo kelvedžius, liausią. Kiek man žinoma.
Heodereonu. nas naujas prenumeratorius Rerai apčiuopiančius gerą kelią! dar nė vienas iš ką tik išvar-

Delegadja aplankė sena- stiprina laikraitį. Vincas Rastenis dintų ar panašių tariamų

niais dar nuo 4:30 po
piet iki 7 vnl. vakaro ^ sek
madieniais nuo 12 vai. die
nos iki 2 vai. popiet

Adresas: 2B0B W. Ord
St, Chicago, DL 

77B4M0.

Gen žodynai
1 tetuvių-anglą kalbų žo

dynas, redagavo Kareivi- 
naitė ir šlapočereies, apia 
27.000 žodžių 511 pat, kai
na $6.00.

• • •
Anglų-lietuvių kalbų žo

dynas, V. Brravykas. nauja 
Jntda, apie 31,000 žodžių, 
590 psl., kaina $8.00.

t
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Rūtai okupantai, Salin ii

102 metų žemaitis i apkaišo. Vasarą, apžergęs 
Š dviratį, nurieda į krautuvę.

Tiesos kovo 26 d. numem Senuko maršnltai nusi- 
J-Baužyte rašo apie Antaną drf ku toli Netik ar.
Jurgelevičių, kūnam siu timiausu biblioteka jam pa- 
metų vasario lo d. sukako žistama taj
102 meta! amžiaus: važiuotas vyksta

į gretimas apylinkes, net įAnt kalveles stovi senas, j į ? inj MažeiWų rajo„,. 
nuo laiko pajuodęs žemaitis-i
kas numas. žemai užmauks-! Mėgsta Antanas keliauti, 
™ta„J°, kepurė“ beveik sie-< ų pasidanli. Dar

1 ®!S1S čla Jau dau:t’1 i prieš metus ar dvejus jis va- 
žiavo su kolūkiečiais Kauno 
įžymybių pažiūrėti. Kaimy
nai tik gūkčiojo pečiais, iš-

daugelį metų su savo pačiu
te gyvena Antanas Jurgele
vičius. Kai Įstojo į Skuodo
rajono Bučių kaime Įsikūru- gi„,ę kad -jis apie 1X fortą 
Ri knliiki įam niivn i _______ ..sį kolūkį, jam buvo stuktelė 
ję 75-ri.

Kitas gal būtų ramiai ant 
krosnies sėdėję? ir Į jokiu? 
reikalus nebesikivęs. juoba, 
kad mėgstamo užsiėmimo

kitas vietas ne mažiau už 
ekskursijos vadovą žino.

A. Jurgelevičius pats pra
moko skaityti ir rašyti. Ap
siskaitymo jam gali dauge
lis pavydėti. Jis yra ir rajo- 

( ninio laikraščio „Naujas gy- 
tanas dailiai klumpes skob- venima?“ korespondentas, 
ti. o prie knygų — pats pir-!
mutinis. Senesnieji kaimy-Į šimtametis niekada dar

NeTienodi, bet vieningi
JURGIS VALAITIS

Visuomenės gyvenime veikia labai paprastas dėsnis: 
visuomeniniai nuostatai ir formos turi būti derinami prie 
visuomenės ar organizacijų narių, o ne atvirkščiai. Kai 
to nebojama. kyla konfliktai, kurie organizaciją iš vidaus 
ardo. Tokia padėtis paskutiniais metais yra susidariusi 
JAV-bių Lietuvių Bendruomenėje.

Ši padėtis kenkia Lietuvos laisvinimo darbui, kaip 
aiškiai parodė Nepaprastosios veiksnių konferencijos įvy
kiai Chicagoje. Ypač tai turėtų priimti dėmesin Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė, jei norima Lietuvių Bendruo
menę išlaikyti bendrine lietuvių organizacija, kaip sako 
jos pavadinimas ir paskirtis.

Ši padėtis taisytina. Ir tas. atrodo, galima padaryti 
nesunkiai ir visiems šios padėties paliestiems priimtinu 
būdu.

Pusmečiui prabėgus nuo Lietuvos Laisvinimo Darbo 
konferencijos pirmosios sesijos White Plains, N.Y.. gali
ma pasakyti, kad ypatingo dėmesio susilaukė konferen
cijos išvada laisvųjųų lietuvių ryšių su lietuviais okupuo- 
toj Lietuvoj reikalu.

Vaalitnų pavasariais 
koncertas

i

Visuomenė, tur būt, jau dalys, o finale ir vėl forte- 
yra pakankamai stipriai įti-' pionas pradėjo per garsiai 
kinta, kad Vasyliūnam ne- gausti. Tai yra neabejotina 
stinga eneigi jos. ryžto, vei'ž- Vasyliūnų muzikavimo pro- 
lumo ir net pasiaukojimo. j blema, kurią derėtų kaip 
Bostone kasmet jie surengia noi-s įveikti.
porą kamerinės muzikos Iz. Vasyliūnas, kadaise 
koncertų — vieną pavasarį, buvusi mūsų smuikavimo 
o kitą vėlybą rudenį. Ir be- žvaigždė, dar vis nepavaigs- 
veik visuomet savo koncer- ta. dar vi6 nerimsta. Ir šia- 
tų programosna jie įtraukia me koncerte jo pirštai per 
kurį nors lietuvio kompozi- stygas lakstė lengvai ir grei- 
toriaus veikalą. Pvz., praė-tai, smuikas jautriai daina- 
jusį rudenį Vasyliūnai pa-Įvo. Nėra abejonių, sunku 
grojo naujai sukultą komp. skirtis su menu, kurį dar
Jer. Kačinsko Smuiko sona
tą. o dabar, gegužės 4 d. 4 
vai. po pietų, Nauj. Anglijos 
muzikos konservatorijos Re
čitalių salėj, pasitelkę čelis- 
tę Joyce Irons, pirmą kartą 
atliko naują komp. Jul. Gai

jaunystėj visa širdim pami
lai...

Joyce Irons. nepaprastai 
rami ir santūri scenoje, kai 
užgroja — miela klau-ytis. 
Gera ir brandi jos grojimo 
technika, subtilus frazavi-

visada pakaktų: moka An-Į nįn;o laikraščio „

Iš antros pusės, (tačiau lyg ir mažai tebuvo pastebėta 
trečioji išvada, kuri buvo šitaip surašyta:

„Lietuvos Laisvinimo Darbo konferencija, turėdama 
galvoje, kad mūsų visuomenės diferenciacija ir nusistaty
mų Įvairumas yra natūralus ir teigiamas reiškinys, taria,

delio kūrinį Trio. Tokie kon-! mas, dailus ir sodrus celės 
certai neatsiranda be pasi- Į tonas. Vasyliūnų koncerte ji 
ruošimo, be susirepetavimo, buvo stipri jėga. 
be rūpestingo ir kruopštaus j Dr. Vytenis M. Vasyliūnas 
darbo. • yra fizikas - matematikas.

šio Vasyliūnų pava- Ar gana dažni koncertai ne- 
sarinio koncerto progra- i skaldo jo susitelkimo ir dva- 
mą sudarė trys veikalai, pa-' sinių galių? Tuo tarpu atro- 
rašyti trim muzikos instru-* do. kad muzfkavimas yra

ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
toe vergų stovyklos, kuriose
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai seserys, giminės ir 
lraugat Knygos kaina — 
’R centai

., .... 1 1- • 1 , , • i 1114 via uciLUi <uus u icisiuuys*. u
a* ° ’ 1 • j)He ( nebuv^’ n1®", dėl to tolerancijos puoselėjimas ir jos laikymasis mū- į mentam — smuikui, celei ir. j0 atvanga po įtemptų moks-1

gą ant plūgo pasidėję.. ' | negėręs - pavyzdys visiems1 i52^ A i P“’? M1“?:

! savo darbštumu, savo gyve
Antanui lygiai malonūs nimu.“

darbas ir knyga. Šiemet va-, ,----------------------- o -i
sario 15 dieną jam sukakto1 Gėrėdamiesi šiuo pavyz-1 D minor, opus 49. Smuiko
102 metai. O A. Jurgelevi- dingu žemaičiu, mes turime i I šias išvadas ypatingas dėmesys atkreiptinas dabar, partijas smuikavo Iz. Vasy-. 
čius vis dar sargauja. Kiek- pastebėti, kad jo dabartinis kada Lietuvos laisvinimo padėtis yra grasoma, šio dėsnio I liuna»- cele grojo Joyce
vieną rytą, apsiavęs klumpė- gyvenimas yra pavyzdys ir nėra įsisąmoninusi mūsų visuomenė, o svarbiausia, kad )?r?n#’ ° Llerc.®^
mis, jis nupėdina pustrečio komunistinės sistemos, kur Į ir mūsų visuomeriinių ir politinių brgąnizacfjų vadovai : lslJun£e “r* Vytoms a»y u- 

________ t_____i e____________ v~»t___ i- ... . ___ i__ j-i j___ I-. «. .. ... ■ • .. v- .. • nūs.

(k. r.)

LAWRENCE. MASS. 

Metinės pamaldos ir

kHometro į fermą. Pabudę- 102 metų senukas dėl duo-' žio dėjnip rteaupranta ar nesigiria jam reikiamo dėmesio. , w
jęs atgal sugrįžta. Jei žiemą nos kąsnio net per žiemos; \ \ u i U '. 1 *. * Mo .. tJ5R.
užpusto — takelį prasimin i, pusnis turi klampoti pustre-1 - i Vieni, galvas į smėlį sukišę, Lietuvių chartą savaip' P?83?? y Pa£arse>°, ,™e *“
šakelėmis, kad nepakiv.-tų, čio kilometro į darbą... i aiškindami, skelbia utopinę mintį, kad visi dori lietuviai į . L? ^...u «.v-

į yra vienodi, ir telieka susitvarkyti su ekstremistais. Kiti,. įracingumu’ Tų dorybių ne- ną, <įnoriai Day) švęs 
1 priešingai tvirtina, kad mfeų visuomenė yra pasidalinusi,• 5ingabj0 jrio IV-jam Kū-! pa™^“” ral^ryto

> gegužinė ,
‘į- i į' ( • ’

lietuvių tautinė Katalikų 
parapija Kapų puošimo die-

kad kongresas galėtų pasi-j o kur tai dar nėra įvykę, ji išsijotina į dvi dalis: grūdus ' „ny apstoka tokių vietų, kur: įam.. - . . . • T°
sekti ir lietuvybės išlaiky-jir pelus, teisinguosius ir klystančius, kovotojus (mus) ir smuikas ir celė, lyg susii-ū-! TautlJ6*® pne No*

. kaudami, lyg žaisdami nt- « k.,,! -i v- • i • Po pamaldų bus geguzi-mika, užkabina tik viena ki- , . . 7.Abi šios nuomonės kraštutinės ir tikrosios padėties tą garsą. Visa tai paskendo ne’ ^1S1 Pia'oini dieną 
neatitinka. Tiesa, kad kai kuriose kolonijose diferencia-' fortepiono gaudesy. Susida- 

t r cijos kaip ir nėra, visi gražiai sutaria ir... miega. Tiesa,1 rė Įspūdis, kad Mozarto Trio
nėję surengė 35-jĮ Margučiui PLB Valdyba, remdama kai kur, energingų vadovų raginama, nemaža dalis visuo- nebuvo pakankamai surepe- 
vakarą, kuris labai gerai pa-i .. uuirno kilnias pastangas,, menės pasisako ar paploja už gerokai ekstremistines nuo-. tuotas ir išieškotas.

• " ’ —-- ---- - r r r , Jul Gaidelis yra
i meno meistras, puikiai val-

Aplamai. atrodo, kad palaipsniui JAV-bių lietuvių dantis formą ir komponavi- 
visuomenės didelėje dalyje vyksta diferenciacija į kon- mo techniką. Jis savo darbų 
servatyviškai nusistačiusius ir liberališkiau nusiteikusius nellPdo iš atskirų nudailin-

Finaiuų vaju* vykdomas! santykių su lietuviais Lietuvoje klausimu. !mozaikf.^ plytelių, jo ku-
JAV ir Kanados kraitų vai-i , nmai pa-izymi minties įn-
dybu per savo apylinkes. I Be abejo, yra ir liks lietuvių visuomenėj tokių, kurie j tensyvumu, dramatiŠKumu,

Mielas lietuvi, Tavo ran-!ir šiuo klausimu pastovios nuomonės neturi, o pritaria vie- ^Tir ^o naSs
„am ar kiUm aUlūra", pasisakymui, jtikinti kartais vie-1 SįtišttT-
nos. kaliais kitos nuomones. i . . . . . . .nuo, žvairio iv*iiuviim gja greta impresi

šiuo metu Lietuvi!, Bendruomenėj veikia nuostatai, j v^yiiūno^animblis“' W°ek 
pagal kuriuos balsuojama uz asmenj. Vienalyteje organi-1

NEW YORKAS ,N.Y.

Puikiai surengtas 

Margučių balius
mas ateity nežūtų. Tačiau i kolaborantus, 

j be vi-ų lietuvių rūpesčio ir! 
j finansinės paramos Jauni- 

Lietuvių Darbininkų d-ja mo kongresas vargiai galėtų 
'balandžio 19 d. Fifi svetai-Į Įvykti.

sisekė. vra įsipareigojusi parūpinti, mOnes.
tad šiamMargučių įvertinimo ko-'kongresui lėšas, 

misija premijas už gražiau-, tikslui gegužė?, mėnesį skel- 
sius margučius paskyrė: pir- bja III PLJK finansų mėne- 
mąją Pranei Jurkūnienei.1S1U-
antrąją — Onai Barloff ir 
trečiąją —Eleonorai Liobie- 
nei.

Komisija premijas skyrė 
už senoviniu būdu margiu-,. ...
tus margučius, bet ii atskiri, i »
premiją skyrė ir Elonai Bvb- į?«?«• •te,‘“! • ; 
laitienei už jos gražų mar-J »remklll PLJ kon,re.,.

guti- i
Lili jos ir Antano Šateikų I 

sūnus Gediminas tvarkė lai
mėjimus.

O. Brazauskaitė, atvykuri' 
iš Worcesterio, padėklam'-j Penktoji Lietuvių tautinių 
vo du išeivių gyvenimui pri-; šokių šventė bu? 1976 m. 
taikytus eilėraščius. ' i-ugsėjo 5 d. Chicagoje. Jai

Pagal sena paproii pi’m. į vadovauti pakviestas inž. 
Bronė Spūdienė nskvie^ėį Bronius Juodelis, o progra- 
bevedtk visus dalyvius t?rri i mos vadove — Galina Go- 
žodį. Tanp ju buvo prof. dr.; bienė. kuri ilgus metus va- 
Jokūbas Stukas, rašytojas dovauja Detroito „Šilainės“ 
Juozas Petrėna-', Kazys Mo-’ tautinių šokių sambūriui, 
tūzas ir kt. i Norintieji šventės progra-

I moj dalyvauti šokių sambū- 
JAUNIMO KONGRESO i nai prašomi registruotis iki 

FINANSŲ VAJUS * j birželio 1 d. šiuo adresu:
Galina Gobienė,

skirti mūsų ruošiamoms iš- 
kilmėms. (

A. Stundza, >

raštininkė, ir Parapi jos k-tas

KONKURSAS 

VALANČIAUS TEMA
i!

PLB Valdyba

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTE

Balandžio 15 d. numeiy 
buvo paskelbtas romano, 
novelės ir dramos konkur
sas vysk. M. Valančiaus te
ma, bet nebuvo nurodytas 
tenminas kūriniams įteikti. 
Dabas Lietuvių Rašytojų 
d-ja praneša, kad tas termi
nas yra 1976 m. kovo 31 d.

Kūrinius siųsti šiuo adre
su:

Vysk. Valančiaus konkur
sas, 361 Highiland Blvd.. 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Day of Shame, Algio

bepajėgdamas, naująjį Gai
delio veikalą pasistengė pa< 
groti švariai ir sąžiningai.

F. Mendelssohno - Bar 
tholdv Trio I-jame slypi ne
mažai jautraus melodizmo 
ir lyrizmo, grakščiu ritmų, 
dailiu sąskambių. Ši kūrinį 
Vasvliūnu Trio, kaip atro- Rukšėno Ksamiai ir vaiz
do, dau&riausia repetavo, pe- džiai aprašyta Simo Kudir- 
riau susigrojo, piliau i ii Įsi- kos išdavimo tragedija, ge- 
jautė. Gražiai ir ispūdinpai ra dovana kitataučiams, 368 
skambėjo pirmosios Trio psk, kaina $8.95.

UŽSAKYKITE TUOJ!

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

JUIETUVĄ^

GERESNE NEGU IKI 
ŠIOL

SPECIALŪS RUBLIŲ 
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA- 
Kft, IR JŪSŲ GIMINtS 
TAI PATVIRTINO!
Už jom Jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo» 
kalanti tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas? 
pat, kaip turint 100 dol. 
Krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių Š 
200, >300 ar net daugisu 
vertis.

INRERTRADE 
EXPRESS CORP. mkal 
pasips jums veltui įrody
mus.
RubUp certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNA GARANTIJA

; LABAI GREITAS 
• JPRISTATYMAS
Certifikatai pristatomi 
jū»ų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už snecialųjj rublį yra

Imama >2.63.
Jokių primofcėjimų!

Prašykite mūsų nauja 
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

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

LABAI SYARBUI 

A UJTOŠįOB^Ll A 1

žemiausios kainos
Pilna garantija 

Greičiausiai pristato
IŠSIRINKITE M ŠIŲ 
NAUJŲ M9DELLIŲ 

ZHIGULI VAZ 2101
Kaina ............ >3,706.00

NAUJAUSIAS 
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina ...... >4,246.00
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAG0N 
Kaina .. ___ >4,082.00
Eaport model 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ............ >3,750.00

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

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAG0N 
Kaina ............ >3,919.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAG0N 
Kaina ............ >4,205.00

Su didžiu entuziazmu, be-, 
sirūpindamas lietuvrLka at-* 
eitimi, mūsų jaunimas ruo-i 
šiasi Trečiajam Jaunimo • 
kongresui, prasidedančiam! 
gruodžio 20 d. Pietų Ameri-*

6849 Vernon Avenue, 

Deaborn Hifhts, Mich. 

48127.

žarijoje tai visai demokratiškas ir net idealus rinkimų 
būdas. Tačiau, jeigu organizacijoje atsiranda kad ir ma
žumos. bet gerai organizuota grupė, ji be didelio valgo 
gali išrinkti visus norimus kandidatus arba didelę jų dau
gumą. Tokia padėtis L. Bendruomenėje yra. Jos pasėkoje 
lietuviai konsenvatoriai jaučiasi palikti už durų be jų skai
čiui deramo balso, o dėl to kyla įtampa ir galimas skili
mas. Pakeitus sistemą į proporcinę, pagal kurią kiekvie
na grupė gautų savo svoriui proporcingą atstovų skaičių, 
aukščiau minėtos negerovės galima būtų išvengti. Tai yra 
tik pagrindinė mintis, o smulkmenas, be abejo, turėtų pa
ruošti statuto pataisymo komisija ar panašus vienetas.

. Taisyti susidariusią negerovę galima būtų gal ir ki
tais būdais, pav., skatinant federacinį atskirų skyrių ar
padalinių jungimąsi į vieną organizaciją, kada į centrinę _ _ ______
tarybą deleguojamas narių skaičiui proporcingas atstovų ; vada. Jei mes, gindami savo įsitikinimus, prarasime gali- J v *»<w kainos JAV dol. 
skaičius. Taip tvarkosi Amerikos Latvių sąjunga,
panašių į mūsų problemų neturi.

Ir šioje sistemoje kertinis akmuo yra tolerancija, ku
rią teisingai pabrėžia aukščiau minėta konferencijos iš-

mybę suabejoti, kad sava nuomonė gali būti nebūtinai pa
ti geroji, apie toleranciją beprasmiška būtų kalbėti. Jei 

' šios abejonės nesame praradę, tada be pykčio ir kartėlio 
Pagal siūlomą tvarką Bendruomenėje liktų varžybų • bent išklausytina ir kita nuomonė. Jei mes negyvensim I

kuri

Rugpiūči 17 24 dienom! e^eTnentas- kinis jos veiklą pagyvintų, bet negalėtų įgyti' tolerancfjos dvama, demokratijos mes neturėsime, nors 
koje. Jaunieji lietuviai natyš Dainai. .lorykUrirtėj M i-1 sprogdinaniMioe gaUoe. Tokioje santvarkoje ekstromis- statutas apie tai ir bylotų, 
rašo į laikraščius apie kon- chigano valstijoje Tautinių'Unis elementas neišnyktų, bet vargu ar galėtų patekti i Nesmon tikėti, kad 30 metų išgyvenę Vakaruose, 
greso organizavimą bei jo lokių inatitutaa rengia kur- vadovaujamas pozicijas, nes greičiausiai lemtų nuolatos mes taip maža tebūtume pasimokę. Nepamirškim, kad 
vykdymą, patys atlieka sus tautinių šokių vienetų svyruojanti kompromisinė o gal ir aukso vidurio, nuo- įr lietuviai Lietuvoje is mūsų laukia tikro demokratiško 
daug parengiamųjų darbu., vadovams. .monė. _ __ ________________į gyvenimo pavyzdžių, , ( __________ ,

Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI

DftVtTI DRABUŽIAI

Lankytojams iš SSSR 
Mes turim šito biznio 26 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

t 1
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— Tegu bus pagarbintas! į nė vieno įgulos nario, išsky-

Žymieji suvažiavimai
Lietuvių Fonde

Jis įvyko balandžio 12 d. 
Chicagoje, dalyvavo 150 na-

viesbuty, 26811 Euclid Avė.. 
Wickliffe, Ohio) posė
džiaus Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos 14-tasiS

CLEVELAND, OHIO

Pensininkų susirinkimas

Gegužės 1 d. Die.o 
Motinos Nuolatinės Pagal-

I bos parapijos viršutinėje sa- 
| Įėję įvyko Clevelando lietu-
vių pensininkų klubo narių rfų. Iš vidoyyfcės pranešimų 1 seimas. Jame bus paminėte 
susmukimas Klubo pirmi- paaftkėjo, 1974 m. fon-Į Sąjungos 25 metų sukaktis, 
ninkas A. Mikoliūnas, taręs das padidėj0 $147,547. kad;
žodi anie Gecuzės 1-sios paLjų narių įstojo 498.

Vis tai didižausi skaičiai žio *
žodį apie Gegužės 
reikšmę Vakarų pasaulyje, 
pranešė einam uosiu- klubo 
reiklus ir supažindino su 
dviem naujais nariais —Te
rese Uršule Kutkiene ir Vla
du Bacevičium, žinomu vie
tos fotografu. Po to dr. Ka
zys Pautienius kalbėjo apie 
širdies ligas ir jų apsaugos 
priemones.

Si tema niekada nėra šen - 
tanti ir nuobodi, ji tinka i) 
jaunam, ir senam. Prelegen
tas savo paskaitoje pabrėžė, 
kad alkoholis. tabakas, gy
vuliniai riebalai, jtampa ir 
aplamai teikiami civilizuoto 
gyvenimo patogumai yra 
širdies ligų ir smegenų para
lyžiaus pagrindinės priežas
tys. Gi susilaikymas nuo ta
bako, alkoholinių gėrimu, 
dieta, normalus svoris ir 
mankšta sudaro apsaugos 
priemones.

Dr. K. Pautieniaus paskai
ta buvo įdomi. Pabartu? 
paskaitai, ta pačia tema bu
vo rodomas garsinis filmas.

fondo istorijoje. Iš viso na-Į 
rių yra 3, 904.

Kanados kultūros 

darbuotojų

Kanados Lietuvių Bend- 
Dabar fondas jau turi $ ruomenės Kultūros komisija 

1,043.317. Fondo būstinėje gegužės 24-25 dienomis To-
ronte Lietuvių namuose šau
kia kultūros darbuotojų su

_ . - . . važiavimą, kurio tema: KulFondas nemažą dai? kapj- tQra _ 
talo yra įdėjęs j akcijas.

tedirba 4 tarnautojai, kurių 
algoms teišmokėta $8.580.

1974 metai joms buvo blo
giausi. Dėl to turėjo nuosto
lių ir fondas, bet vis dėlto jis 
dar iš pelno įvairiems mūsų 
kultūros ir švietimo reika-

Valstiečių liaudininkų

Liepos 5 d. Faustinos ii 
Mečislovo Mackevičių sody
boje netoli Chicagos kvie-

lams galėjo paskirti $24,770. j čiama Lietuvos Valstiečių 
Nuo pat pradžios fondas mi- Liaudininkų sąjungos konfe- 
nėtiems reikalams iau vra ronniianėtiems reikalams jau yra rencija. 
išdalinęs $304,150. Į

Fondo tarybos pirminin-j 
kas buvo dr. Jonas Valaitis, 
o valdybos — dr. Antanas 
Razma.

PRIMENA STALINO 
ŽIAURUMUS LIETUVOJ

Teisės patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutikę atsa
kyti į Keleivio skaitytoją klausimo 
reikalais. Ti# klausimai turi bftti 
informacinio poMdfio. Klausim* k ai# 
aSkymos spausdinsime Maine skyriuje. 
Laiike r»*kia pai»mėtL kad esate KeMvte 
skaitytojas.

siąsti tl

Dr. M. Šveikauskas. Attoraey si Lau. 
Boston Five Building 
1895 Centre Street 

W. Rosbury, Mass. 02132

manymu, už jo i-teka todėl, 
jog mano, kad jis turi pini- 

Žmonai mirus prieš trejus1 gų. Ji yra gyvanašlė ir turi 
metus, namai, kurie buvo į savo vaikų iš piimo vyro. 
abiejų vardu, atiteko man Dabar man yra tikras rū- 
vienam. Esu pensininkas, pestis. Aš prašiau savo sū- 
dabar 69 metų amžiaus. Tu- nų, kad man atgal perleistų 
riu penkis vaikus, du sūnų? mano namus. Jis neatrisa- 
ir tris dukterie. Visi vedę, iš-, ko, bet vis vilkina. Aš nore-

Klausimas

— Sveikas, tėve! Kaip j rus jame buvusį Šunį. Nuo
laikaisi? } 1840 metų iki- šiandien yra _ ......

— Aš, Maiki, fylinu labai; pradingę be žinios 19 laivų, jęUrjs prelegento paskaita 
painly. Atėjau tavęs pasi- Į o nuo 1945 metų gruodžio jar baugiau pamildė. Susi- 
klausti kelio į Brūdo salą. mėnesio 5 dienos pradingo rinkimo dalyviai gnu ia»«

20 kariškų fr cšvHihių , nioj)mai, ats;,l{koio dr. K. 
lėktuvų. Pasiklausyk, tėve: Pautieniui už jo n»-kaita.

— Tokios salos, tėve, nie
kur nėra.

— Kaip tai nėra? Leidu- 
kė, kurią aš noriu ženytis,

1^45 m. gruodžio 5 d. dingo Toliau sekė suksktuvinin- 
PBM Martin bombonešis, ku jr gįm4aflienininku pa-

nažadėio man ir bilietą nu- ^ulJame ^.UV0,į?ot0 ^tuvo gąąbimas. Pirmininko pava- 
pazaaejo man n oineią nu i j^ios narių; 1948m. sausio duotoias J Žilionis sukak- 
pirkti. Ten mudu gaiesime igg d. dingo keturių motorų tuvininkei Birutei Malcanie- 
pnderamai praulioti medaus į Tudor IV lėktuvas su 31 ke- 6 H,rutei Malcan,e-
mėnesĮ. nei įteikė kny^a o remižė* 

mėnesio gimtadienininkus! leiviu; 1952 m. vasario 2 d.
— Matau, kad. tėve, vėl;pražuvo anglų York Trane- nėweikino.R VWems’“i’frms

tu kliedi. port lėktuvas, sąndęs j Ja- buvo ?utriedota tradicinių
— Tu manęs čia ne* an- maicą. Jame'būto 33 žmo- lietuviškas "Hgiai’sui metu“

dyk, o tik pasakyk, kuriuo nės. 1968 m. birželio 5 d.* Pasibaigus oficialiai da- 
vieškeliu možna ten r.uva-j prapuolė C-119 Flying Box- ljai, klubo nariai tw5io nro- 
žiuoti? ’ car, kuriame buvo 10 vyrų; grq dar pabendrauti užkan-

__ t iov;a ^la tėv» ne-f1967 m* sausio PraPuo“ džiaudami.galima 'nt fuSiu « Cha“ Y£!S Ma°nd'
i* 4. Tk m • i • . u-: dos Palm Beach ir Granąžinoti# Reikia laivu piHUKti •, —A ki™™ a arba lėktuvu nuskribti. Bet Bahamoj. Jame buvo 4 as-
man rodos, kad tavo išrink- mwys-

nejau mažą dalelę tų pra- 
dingimų, kiurių priežasties 
dar niekas nežino.

J. B.

CONCORD, N.H. 

Mirė dr. V Birgers
toji nežino nė tos salos var
do. Gal ji tau sakė: į Ber
mudų?

— Vot, Maiki, gal ir taip. — O aš,
Tai kur ji vra ? ■ nau: tai Liuclpierituis ir jo
- Bercnūrlo sala, tėve, y.Muželninkų diAaa! 

ra vakarinėje Atlanto van-j — Tėve. ”Vdtoio frikam- 
denyno dalvje, į pietus nuo. pio“ paslapčiai aiškinti yra 
Floridos. Tame vakarini-į įvairiu fantaMbtių apėlioji-'Įsė latvių Letton i a d-jai. Pa- 
me Atlanto plote, toli viena į mų. Vieni 8&&$kad tame) liko liūdinti našlė.

Kor.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Lituanistikos Instituto

Lituanistikos Intitutas y- 
ra subūręs 125 narius, pasi
reiškusius savo darbais litu
anistikos mokslo srity. Jam 
šiuo metu. vadovauja dr. 
Jurgis Gimbutas.

Gegužės 16-18 dienomi? 
Clevelande Lietuvių namuo
se vyks instituto narių penk
tasis suvažiavimas.

Lietuvių Tautinės sąjungos

Gegužės 24-25 dienomis 
Clevelande (Ramanda Inn

Massachusetts kongres
manas John Joseph Moak- 
ley pasirūpino, kad ”Con- 
gres ional Record“ išspaus
dintų Bostono Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyriaus re
zoliuciją, reikalaujančią 
laisvės Lietuvai. Kongres
manas Moakdey (dem.) sa
vo laiške Altos pirm. dr. K.

skyrus tą sūnų, kuris gyvena 
su manim. Motinai mirus, 
sūnus, kuris gyvena su ma
nim, prašė pervesti namu’ 
jo vardu laikinai. Girdi, jam 
bus geriau atskaityti išlai
das ir mokesčius nuo savo 
uždaibio ir teks mažiau in- 
come taksų mokėti, nes aš. 
kaip pensininkas, neturiu 
pajamų, išskyrus nuomas, ir 
už tai man nesvarbu turėti 
daug atskaitymų

ciau, kad po mano mirties 
visi vaikai pasidalintų kas 
liks po lygiai. O gal ta jo 
būsima žmona prikalbės sa
vo vyrą. mano sūnų. pasilai
kyti tuos namus, kurie yra 
jo vieno vardu, ir kitiems 
nieko neduoti?

Ką Tamsta patartum man 
daiyti? Pas mus nėra lietu
vio advokato, ir man labai 
sunku susikalbėti angliškai. 
Be to, nenorėčiau, kad mū-

Sutikau. Kodėl nepadėti: su mažame miestelyje, tra
savo vaikui? iriame visi visus pažįsta, bū-

} tų kokių kalbų.
' P.P.Dabar tas mano sūnus su

manė apsivesti. Būsima 
mano

Bobeliui pažymi, kad, kaip 
Hitlerio, taip ir Stalino žiau- į žmona Įdutartė' ir, 
rūmai prieš Lietuvą neturit
būti pamiršti. Jis žada toli-Į •***«******--*--*•--«** 
mesnę paramą diktatūros 
prispaustiems kraštams, y- 
pač pasisakydamas prieš in- į

JAUNIMO
SUVAŽIAVIMAS

Massachusetts.

Atsakymas

Patarčiau Tamstai rimtai 
pasikalbėti su sūnum ir jam 
griežtai pranešti, kad Tams
ta reikalauji, kad namai, 
kurie oficialiai yra regist-

korporavimo pripažinimą. Į

DĖMESIO

Po sėkmingo jaunimo su- 
važiavimo Rochestery per-lruoti jo vardu, ' būtų tuoj 
nai gruodžio mėnesį Ameri-1 pervedami Tamsiai. Pasa
kos ir Kanados lietuvių jau-. kyk jam. kad to reikalauji, 
nimo sąjungų vadovybės j Neužtenka’jo prašyti. Kol 
sausio mėnerį Chicagoje su--gyvas esi. manau, kad ne-
sitarė sušaukti Šiaurės Ame
rikos lietuvių jaunimo tre
čiąjį suvažiavimą Vak. On-

būtų sunku teismo keliu įro
dyti, kad namai buvo per
vesti sūnui tokiais siuneti-

tario universitete, Londono mais, kurie nieko bendra

Ilgai sirgęs, miesto ligoni-1 
- . nfcje mirė latvis dr. V. Bir-

tikrai gimęs Rygoje, ten bai
gęs ir medicinos mokslus. 
«Hb į JAV atvyko po karo. il
giau nei 25 metus dirbo vals
tybinėje ligoninėje. Priklau-

nuo kitos, yra dar ir kitos j plote yra įsįfctfa) totikie iš 
salos: Puerto Rico ir Baha- i svetimų planętiį atvykę su- 
mo. Jos kartu su Floridos1 tvėrimai, kurift^Kivus' ir Mk* 
pakraščiais sudaro tam tik-į tuvus grobiątftrjnilU jf 
Tą trikampi, vadinamą ”Ber- - savo ”mokaidv.'teikalMR8: 
mudos trikampiu“, o daž
niauriai ”Velnio trikampiu“.

— Velnio? Negi. Maiki, 
mano leidukė nori mane nu
vežti ten. kur velniai veisia- 
tit Negali būti!

— Kol kas dar niekas ne
žino, ka? tame “velnio tri
kampyje viešpatauia: vėl- atsakvmo surasti, 
niai, dievai ar kitokios galy
bės? Tiek težinoma, kad ta
me trikampyje būna tokiu 
nuotykių, kuriu negali išaiš
kinti net rmintingiauri 
mokslininkai. Ten be jokio 
ženklo ir priežasties pra
dingsta dideli laivai ir mo
derniškiausiomis šiandieni
nės technikos priemonėmis 
aprūpinti lėktuvai. Keisčiau-

Mirita tik žmonės, romą-
Yra galvoMįSt M* ■ft‘1**1’’ P"ašė, ^.n?riUL 
rus magnetiziahJ ar iitokįo»i"’*®'32f P?1” !
fizinės jiįrti į)inpl«ia vanr do piahna UYS^ 
dens mases ir D«dare ta«» TC» į-A: ?ky"“s'4422 °?k‘ 
ma. į kurią įkrinta laivai ari * Avė., Los Angeles, 
lėktuvai. Norėdami tą na-p3^ 90M4.
slaptį ^aiškinti, darbuojasi! ..... .. . .
daugelis moksHninkų, b#| f?-
iiems dar nepasisekė tatropc'4uo?.as^,.’®taį,,I1el1^0,, c" 

1 ti vių Katalikų Mokslo Aka-
KT W iu « . K • Romoje 1974 m.,

— Ne, Maiki, čia ir be jo* I kaina nepažymėta, kių mokslininkų aišku, kad1 1 y
toje vietoje yra velnias ui-Į Die vergeMenen Belten 
rezges savo voratinklį. Aiš-IJjseph Ehret, 26 psl., išleis- 
kėja ir tai, kad mano leido-1 ta Bazelyje 1973 m., kaina 
kė nori mane kaip musę tie»|r.epažymėta. 
sbi nuskraidyti į velnio glė
bį. Bet dabar až ne teka dur-Į Tas pato veikalas anglų k 
nas: tegul ji viena ten va-Į išleido Amerikos Lietuvių 
žiuoja! Sudiev, Maiki, ir a-lTarjba Chicagoje 1974 m..

Matai, kad pradine )aivaj ■t™ už "»«> ««os išgel- 26 p:l.. kaina nepažymėta, 
kartais atrandami visai tu'-ĮbeJim*’ Ui tėvynę, eilės ir apysa-

_ _ " # e . . 1 a . _ a M * a

ti, be buvusiu įerulu ir karei
vių. Sakvtime. 1944 m. spa
lio 22 dieną pradingęs Ku- 
Ml Jhivft? Rubicnn, .«uvo 
matas netoli Floridos kran
to. Jia buvo visai tuščias —

— Palauk, tėve, juk tai kos iš kovų už Lietuvos ne
yra tik fantastiški spėlioji-[priklausomybęmetų,64psl.. 
mai! kaina nepažymėta. Tai 1926

— Ne. Maiki, man dabar metais Kaune išleistos lai-
yra viskas aišku, ir nedužyk dos pakartojimas, 
man galvos! Parašę Arėjas Vitkauskas.

siunčiant ienų
DOVANAS ciminėns LIETUVOJE ir SSSR

PODAROGIFTS, INC,
yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANŲ 
CERTIFIKATUS per VNIEšPOSYLTORGĄ be jokią tar
pininkų ir 1.1.

Perlaidą sumos neribotos.

PODAROGIFTS, INC,
yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiunti
mo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNIEšPOSYS- 
TORGU.

Didelis dovanų pasirinkimas, įskaitant ir šių modeiij 
AUTOMOBILIUS:

ZHIGULI VAZ—2101
ZHIGULI VAZ—2102 Station Wagon 
ZHIGULI VAZ—2103 Naujas modHto 
MORKVICH 408—IE
MOBKVICH 412—IE
MOSKVICH — Station Wagens — 420, 427 
ZAPOROZHETS ZAZ — 908.

Taip pat:

JOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMĄSIAS 

MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, bailintus, raaktaihm taikre.
džius, maiMo produktus ir

KOOPERATYVINIUS BUTUS
Klientų patogumui užsakymus galima paduoti bet kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai:

Globė Parcel Service, Inc^ 723 Valnnt SL, PbMadelpbbL Pa. 
19100.
Package Eaprees A Travel A&ency, 1778 Broadway, New 
York, N.Y. 10«)9l
"osmea Parceb Btprese Cerpt, 448 Madlsen Avė, New York,
N.Y. 10022.

arba mūsų pagrindinė kontora

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 2Sir 27 g-He) 

NEW YORK, N. Y. 10001 
Tat (212) — 0B84B2T 

Atidaryta kaadiien iki 5 vat vak.

mieste, Ontario provincijo
je, Kanadoje, gegužės 17-19 
dienomis. Jame kviečiamas 
dalyvauti visas jaunimas, 
kuriam rūpi III Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo kongresą?

neturi su noru jam tuos 
namus atiduoti. Tams
tai mirus, kiti Tamstos vai
kai turėtų tikrų sunkumų į- 
rodyti, kad namai nėra 
Tamstos sūnaus. Jei sūnūs

Pietų Amerikoje Kalėdų: nesutiks ir toliau vilkins, pft-
metu, Kanados ir Amerikos 
'jaunimo pasiruošimas jame 
dalyvauti bei Lietuvių Jau
nimo S-gos veikla Kanadoje 
ir Amerikoje. Čia ypač turė
tų dalyvauti tie. kurie pla
nuoja vykti į Pietų Ameriką 
kaip atstovai, svečiai ar da
lyviai ir visi kandidatai į at
stovus.

tariu tuoj pa-įkalbėti su vie
tiniu advokatų ir jį paprašy
ti su Tamsios sūnum pasi
kalbėti ir susirašinėti. Jeigu 
ir to neužteks,—tada Tams
ta neturėsi kitos išeities ir 
turėsi kreiptis teisman Ši
tam reikalui sutvarkyti.

Kas liečia faktą, kad 
Tamstos gyvenate mažame 

Registracija vyks penkta-Į miestelyje, kuriame visi Vi-

1

dienį King’s kolegijoje ir 
šeštadienio rytą University 
Community centre.

Vienam asmeniui kainos 
aptistojant privačiai — $7, 
o apsistojant universiteto 
bendrabutyje: viena naktis 
—$12, dvi naktys — $20 ir 
trys naktys — $25.

J tą sumą įeina vieno as
mens registracijos mokes
tis, įėjimas į kongreso nau
dai ruošiamus šokius univer
sitete šeštadienio vakare, 
vakarienė šeštadienio vaka
re suvažiavimo dalyviams, 
sekmadienio pietūs ir vaka
rinė programa.

Paštu registraciją priima 
bei telkia informaciją:

Linas Kairys
4BG SL George SL

London, OnL, Cenada

sus pažįsta. — gal ši aplin
kybė privers sūnų nebevfl- 
kinti ir namus perleisti 
Tamstai. Jei šis reikalas at
sidurtų viefumon teisme, — 
būtų sūnui ”gėda‘, o ne 
Tamstai.

• • •

Skaitytojui V.P.

Jeigautm senatvės 
pensiją (old age benefits), 
tada galėtum padėti savo 
vaikui dirbti laukuose be jo
kios baimės. Kadangi gauni 
”disability“ pensiją, tai, jei 
valdžia apie tai sužinotų, ga
lėtu pasakyti, kad, kadangi 
gali dirbti su traktoriais. 
Tamsta nesi ”disabled“, at
seit, neri invalidas, ir vsift- 
namoji ”disaibility“ pensHa 
Tamstai nepriklauso. Ar 
valdžia apie tai sužinotų, kr 

! ne. — nežinau ir negaliu
1 Tamstai pasakyti.

MiBiMflBtMMBiHMIBHMI
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Nr. 19, 1975 m. gegužes io KELEIVIS, SO. BOSTOR Puslapta penktai

Vietines žinios
Sandaros auoiriiririmas } Lankys ramovėnų kapos IŠNUOMOJAMAS BUTAS Ką tik gavome

JAV lietuvių tinklinio Čempionai — Bostono L.S.S. "Grandis“. 
Iš kairės į dešinę stovi — Jeronimas Kaufmanas, Juuas AuttfSs, 
Audrius Šukys, Rimas V7eitas. Arūnas Kuncaitis; klūpo —- trene
riai Edvardas Auštras ir Vytautas Eikinas.

Sandaros 7 kuopos narių1 Bostono ramovėnai gegu- Arti Carney ligoninės išnuo-, slllg.|ŽMaa Lietuvo. auve- 
susirinkiinas šaukiamas sek- žės 24 d. lankys savo mirų- mojamas butas gražiame vais i at.tatvti dnknmen
nūdienį gegužės 18 d. 2 y.įsių narių kapus ir juos pa- »«««« ™tin« apžvalga parašė buvZ
noniet So. Rnstnnn Ij etų viu ‘ duos. Kas iš arminiu n* kt. ar dviem asmenim, kurie mėgs* j jje^uvos nepapra tas pa

siuntinys ir įgaliotas minis-
popiet So. Bostono Uetuvių1 puoš. Kas iš giminių ir kt 

? Piliečių d-ios patalpose. į norėtų prie jų prisijungti, ta ramiai ir Svariai gyventi, be
Visi nariai uraiomi dalv- prašomi ateiti prie So. Bos- nn*. Galia, su baldais ir be 

«autj P tono Lietuvių Piliečių d-jos i»- Vra garažas. Seimininkas
’ 9 vai. ryto. * vasarV išvažiuoja į . Europą, o

J žiemą į Floridą, todėl nuominin*Br. Bajerčius,

sekretorius savo sportininkus kas gyvena kaip savame name.

Totimo krašto svečias

Gegužės 6 d. mus aplankė 
svečias iš Australijos agi*. 
Jonas Meiliūnas. Jis gyvena 
Melbourne, į Bostoną atvy
ko savo sesers Steponaitie
nės aplankyti. New Yorke 
gyvena jo brolis inžinierius. 
Be Us jis nori susitikti su 
savo pažįstamais ir profesi
jos draugais čia, Clevelande. 
Chicagoje.

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos valdyba gegužės 
9 d. suruošė vaišes savo* 
krepšininkų komandai, kuri Į 
iš žaidynių Chicagoje atsi
vežė čempiono titulą.

Kreiptis: 12 Cod man Hill Avė. 
tel. 287-0275.

tėris Vokietijoje ' Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.

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

■ Hestera, romanas, parašė 
Ieškau padoraus gy venimo; Vacys Kavaliauskas, 221 

draugo. Esu 50 metų. brunetė. psl f kaina $4 59 
negeriu. nerūkau ir. kaip kiti
sako, gero būdo, išsilavinusi, i Lietuvis savo tautoje, vals* 
Neseniai atvykau iš Lietuvos.. tybėje ir visuomenėje, para-

Rimtai galvojančius prašau!^ Stasys Barzdukas. 258 
Teisėjas Garrity paskelbė* raSvti Keleivio adresu, pažy-* Psl » kaiaa $6.00.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
t’rograma Naujoj Anglijoj 
i stoties WLYN, 1360 to- 
.ocBUų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sckmadie- 
luus nuo 1 iki J :30 vat die-' 
tą. Perduodama: Vėliausių 
>asaulmių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
laltic Florists gėlių ir dova> 
ių krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo
nu AN 8-0489. Ten gauna-

ir K*»eivia

Prievarta vežios 

21,000 mokinių

Ma

galutinį planą segregacijai Į min, 
Bostono mokykflose panai-' 
kinti. Pagal tą planą visa-f 
me Bostone reikės 'prievarta

perduoti Rūtai.

Iš Amerikos jis vyks į 
į Angliją ir Italiją, o liepos 
mėnesį grįš į Australiją, kur 
jo laukia žmona ir du sūnūs.

Jonas Mailiūnas yra vie
nas iš įžymiųjų Autralijos

Balandžio 19-20 dienomis* Apie atskirus krepšinin-ĮKetonų bendruomenės veį*Į^nJ^|y^a $7 g 
Chicagoje buvo 1975 metukus apžvalgininkas rašo, t jų ir šiuo metu.Austrai:- Miesto mokyklų komiteto j Vienintelėje išgelbėjimo vii-

krepšinio i. kad geriausias aikštėje Fondo p,m”' pirm. MeDonough sako. kad,
tirlriimo žaidynes. Ten da-įvęs Baskauskas. kuns buvęs J11™®?-. . . . ią tikrųjų reikės vežioti net telis kelias į busimąjį gyveni-
lyvnvo ir Bostono krepšinin- visur—puolime ir gynime.' tinkime jam gausių ir 24 qoo mokinių, kad išlaidos’ m{t- Dangus vra pažadėtas tik 
kai ir tinUininkai ir parsiv-į Greitas ir puikus metikas ™J1“Š’.i9padžių ir lafenin’ bite daug didesnės, kad tasį^^?illb^!!';;kį"’^kįĮŠ 
žė čanpionų vainikus. _ Ambrozė. Puikiai centre į pi’nas vWšk«i neboja ev-i dak.r ?ika JėLs odomis ir

Drausto anžvalfroi balan-i^a^^ Boutin ir jį pavada*> p • iavk.h I ventojų norų ir todėl teisėjo ‘ P®rilieku ištikimi iki mirties,
uraugo įžvalgoj Adams. Mažiau žaidę Rlmtai ruol»“1 JAV-bių nutarimas bus an- J*ie nenuėjo > ‘^nsų tuojau

«zio 25 d. apie Bostono. * . . Vovv(zo p Rotu. ! . ... . *array nutarimas dus ap- {X) mirties l)et turėjo laukli ant.
sportininkus štai kaip rsšo-iGĮp_eitis,. Varyz . R. Baika,, sukakčiai į“’.kųs^asaukšte'niam teismui.Iro Viešpaties Jėzaus Kristaus
ma. ‘ V įlėniskis H* JungaitlS. I nors ir bus vykdomas. • atėjimo ir pirmojo prisikėlimo,

”Visa komanda paliko Jau esame rasę, kad Bos- pgj tokio nutarimo labai kuris reih* Permainymą nuo 
- • - žemiškų į dangiškus, naujus su-

CHICAGA RAŠO APIE BOSTONIŠKIUS 
SPORTININKUS

ma:
Bostono tinklininkų vyru; 

grupė
dimą, kckio jau nebereikia 
gėdytis“. ”0 vyrų grupėje

vežioti į paskirtos mokyk
las 21,000 mokinių,

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da- 
lis. Be kitų dalykų, čia telpa 

(Įdomios studijos apie poetus

baidu ir Taisau
Namus ii lauke tr viduje. 
Lipdau popierius ir taisau

viską, ką pataisyti raitos. 
Naudoju tik geriausią

DIEVO karalystes ŽINIO*. į Leoną Skabeiką ir Joną Ais.
iš jų;

| I OIUUIU VIKIAI IieMbeiUM*, IUU1 I I T J 11 " *1 •
p„„„i fo nlono k,vi ' žmogus po mirties nueina į dan- . ip ir I dalies. miUKStais 

si _a^a *6 to?1 Pa"|gų. Ji kalba kaip tik priešingai viršeliais $5, kietais $5.50.
_| rūpinta 420 autobusų ir nu-|įr sako, kad po mirties žmogus

* ' •» J pavirsta dulkėmis, visai išnyks-.

12,000 pradžios mokyklų. I Biblija vū-ui neskelbia, kad
tį. Knyga 374 psl.. kaina

»»GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

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

JONAS STAR1NSKAS 
220 Savts Bfll Ava.

TaL CO 5-5864
'j-ltuTv- — — —' — —— -

DRAUDIMO AGENTORA 
Atlieka įvsirię rūttą

draaūiaas
Kreiptis seaa sūreas: 

BRONIS KONTRIM

So. Boeton, Mass. 02127 
TeL AN 8-1701

unaiininaų '>‘Vįnepaprastai puikų |3pūdj tone yra sudarytos 9 asme- irQ i * ^ maioras ^^VKiang.škus.Baujus su- 
e pademonstravo zai- ‘ c11c,xaiJL„ * „„ vLh. ritotmb.P* ™P"* mieSK’ ma,0,a’- tvėrimu,, pančiu. i rayo Vic*.tiek susižaidimu, greičiu, nų komitetas, kuris rūpinsi?, 

puikiu 'šaudymu ir kovos kad ir lietuviai kuo ryškiau
.. . ... , dvasia. Pergalė pilnai pel- įsijungtų į JAV 200 metu

jei pilno kontigento ir nebu-: nyta .r gerose rank(>ge<< sukakties minėjimą, paro-
vo, tai buvo Bostonas. Jspu-, Malonu, kaid taip rašo a- dytu Keturių įnašą i šio 

did, beje. n*e musu' sportininku?. Rei- krašto gyvenimą.
dom ir išsivežė du didžiuo-! *' 3L’ f Gegužės 8 d. buvo to ko- Parke. Yna ir sužeistų,
sius titulus: kreminio ir!ant. n»teto posėdis kartu su Pa-
tinklinio. Pagauba‘jam. nes; ha".s,ektU d«r didesnių lai- tariamąja taryba, kurią su 
jo dėka šios žaidynės buvo imeJimų’ <kro įvairių draugijų atsto-
reto grožio ir paliko jubilie-Į Auko# y. Ulevičiau, fondui DalyVaV0 apie 20 aSm€' 
jmius įspūdžius, ypač fina Ii-1 "U-
nėse rungtynėse“.

Bostono tinklininkai —
"Jauni vyrai, gero sudėji
mo, atletininkai su puikiu į kas
šuoliu, staigumu, technika i nė. . .
aštriais smūgiais parodė i Po $5: Balčiūnienė, M. jau paruošti planai, kūne 
kad ši pulki sporto šaka gali; Alukonis ir L. Medonis. • bus pasiūlyti miesto komite- 
ir vyru tarpe tapti rimtu ■ V. Ulevičiaus šeimos var-tui kitą savaitę, 
sportu“. ? ; ld.u nuoširdžiai dėkoju vi-1 Susiriiddnio dalyviai iškė-

Apie krepšininkus rašo-^iems aukotojams ir prašau įvairių naują minčių, ku

Rasiniai susidūrimai
pstį. Bet basai pažadėjimas vi
sai neliečia žmonijos. Žmonijai SAVAI’iRASTIS
arba pasauliui nėra duota jokių 

: dangiškų pažadėjimų, lygiai 
kaip ir jos gimdytojams Adomui Į 

Paskutiniuoju metu jų vėl ,r Ieuw-
buvo So. Bostone ir Hyde: Evangelijos skelbimo gadynei!

‘ pasibaigus, įvyksta antrasis Į 
j Kristaus atėjimas ir Dievo Ka-. 

. ... ralystės įkūrimas, po kurio pra-
MaŽins tarnautojų skaičių ■ sideda visų dalykų ‘atnaujinimo ’ 

laikai, apie kuriuos Dievas buvo I
Dėl lėšų stokos gubema- kalbėjęs^visų šventųjų pranašų’ 

burna. Tuose laikuose įvyks vi- toriUS rengiasi atleisti apie ga ejjp brangių Dievo pažadėji. 
5.000 valstijos tarnautojų, mų. žacunčių visokeriopai lai- 
Dėl to tikrai gyventojų reį- minti žmonijos nuolankiuosius,, 

kurie ieško ramybės, teisybės ir J

Nepriklausoma

LIETUVA
Antanas Matjoška — $55.. Jame Irena Veitienė 11
Pranas Budrys — 820. : Algirdas Budreckis painfor-. v 1 . nani.va«f5a visur Kur,e k^ko ramyoes, leisyues ir;
Po 810- Karolis Vasiliaus- mavo. kad jau užmegzti ry-| - UK.€aies’ nes VLU.r meilės link Dievo ir artimo. Vie- 
ro .Mu. ^aroiis vasuraus- iy vaia,ng?€ vietose yra nerei- nas tokių brangių pažadėjimų,
s 11 Genė Razvadauskie- šiai su valstijom bei mieste Į ]ęaj|jMnj tenlputoju. • liečiančiu žmogaus hūsimaii w-

jubiliejiniaie komitetais i: It _ • ą_  • y
Per savaitę pavagia 

500 automobilių

. liečiančių žmogaus busimąjį gy- 
Įvenimą. yra toks: ”štai aš už
dengsiu jų žaizdą ir teiksiu svei- 
katos, pagydysiu juos ir «ti- 

’ dengsiu jiems jų prašomąją ra- 
,mybę ir tiesą“. (Jer. 33:6). Bet 

.. . . « 1 pastebėkite, kad bus reikalingas'
Policijos Žiniomis, Bosto- tikras pažinimas tiesos ir laiky- 

ne per savaitę pavagia 500 maais ramybės; kitaip sakant.

taforeiMvja maio tojus spir pasaulinio* fr 
(vykius, deda aaug ir (domią nuotrauką ir atvirai

Į apie visos mūsų visuomeniniu.' bri kultūrinius klausia 
jaom rasite (domių skaitytoją lattką akyrią. kariama lai 
me abipusią pasisakymą ir nuomunią kiekvieno 
svarbia problema.
r NEPRIKLAUSOM a LIETUVA" yra dinamiika* mūsą 18- 
•ivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėją, vL 
saomet atviras kiekvieno nuomonei, kurio kovoja ir dirbu aš 
nepriklausomą IJetuva.

Metinė prenumerata JAV^e 88.88 

Adresas:
7722 George Street. MSalle-MontreaL 898. Ooebee, CANADA

• 1 -X 1 A- • j- nu-ijie per savaitę pavagia OVU ramyuw, nump raiv.1111, 'ir kitus pa-ekti jų pavyzdj., komitetas galės pasi- automdbflių. Vagysčių būtu; „ gfe į»akym ų. Ku- į
tll A a * vi i I__y* • •_ 1 * MUS pHKlURfMM v MzMĮNBClul, |

ma:
"Bostonas, jau porą metu 

kėsinęsis į šį (čempiono) ti-; 
tūlą, atvyko su puikia ko
manda, su rinktinės žaidė-i
jais Baškausku ir Ginėju' r---------;------------------
prieky. Komanda susižaidu-i riją bairia Birutė Adomari-j 
si, greito, agresyvi, puikiai čiūtė (biologiją) ir Vitas 
šaudanti ir su kalnais fizi-'Rasys (verslo administraci
nės jėgos“. ją).

AnL Matjoika j naudoti. I mažiau, jeigu vagys būtų j tiems bus suteikta ne vien svei-:
’ Susirinkimui pirmininką- markiau ^baudžiami, sako'kata ir stprumas, bet ir amži-. 

ai- ___ uL v_ nnlieiina atstovoa I»»»» gyvenimas, kuris vr» !Bai,I. koletu, Į Budreckis. Komite-1 poKcijos atstovas
i: nnvn^n- lūi^uiai pirmininkaujr
f,! pavasari Bostono kole- „ koUg

110 Raima R11-11+a Artrmnatn-l • -—-B

Aukojo Ypatingajam fondu-

FARENGIMŲ
KALtNDOltlUS

Gegužės 17 d. So. Bosto- 
Ryšium su Europos Sau-1 no Lietuvių Piliečių d-jos 

gurno konferencija, kurioje Į salėje vakaras-šokiai velio- 
bos paliestos ir Lietuvos h-1 nio V. Ulevičiaus našlei ir 
kbnas. Vliko veiklai reikia Į vaikams paremti, 
apecialių Jas telkia Y-l Rugpiflžio „ d Bomuvos 
patingas Tautos fondas. Į Minkų radijo geguži- 

Šiam fondui aukojo: Ka- nė.
au Rugsėjo 14 d. LB apygar-P1"!dos rengiama Lietuvių die. 

na Maironio parke, Worces-nigai bus pariųsti, kam jie 
yra skirti.

Retoip^kai fondui gali
ma aukoti šiuo adresu:
lithuanian National Foun

dation, 64-14 56th Road, 
lfaspeth, N.Y. 11878.

| nasis gyvenimas, kuris yra biun 
t gi Dievo dovana.

“Visų dalyką atnaujinimo lai-' 
kai“ reiškia tą patį, ką ir Dievo į 
Karalystė, dėl kurios Viešpats 
Jėzus liepė melstis, tariant: 
“Teateinie Tavo Karalystė, te
būnie Tavo valia kaip danguje, Į 
taip ir žemėje“, šitoje Karalys 
tėję kiekvienam bus duota pro
ga paklusnumu išmintingiems ir 
teisingiems Dievo, Didliojo Ge
radario, įstatymams įsigyti svei. į 
katą, laimę, laisvę, gerovę ir i 
amžinąjį gy venimą patinkamose Į 
aplinkybėse/. Ligos ir mirtis: 
buvo žmogaus amžinųjų namų! 
ir laimingo gyvenimo naikinto
jai, ir dėl to meilingasis Tvėrė
jas yra pasirengęs tuos dalykus 
pašalinti.

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

jo daugiau SBPTfNIS MIUONUS dokrių

gyvybės agdrąaė< flr ligoje patalpą, kuri yra 
pigi, a^SUSIVIENlRMAS mietas patas, o taikia 
patarnavimus savitarpinis pagalbos pagrindu. 

SLA— jau turi daugiau, kaip Irta as pam
kapitalą, tad jo apdnmdi tikra ir
Nstavio čia gatt gauti (vairių klasių 

nuo $100.80 Iri $10.000M
tery.

Ar skaitytos?

gMMM*aaaMaNo*««M«***«***«**«*«**************«as»*M*aMaNMiaaa
GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos PdtaBtų

I
 titulo garantuoti. Geriausia dovana jūsų _

tjstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartoj 
aų užsakymus siųsti su 86.00 apmokėjimu — JIB LABD- 
BATORY, 1437 So. 49th Avė. Ckoro, BL 8MM. 
Atstovybė, 2488 Daugall Rdn Wiadaor, 12, <tak»

JR įkyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgan 
Genaauy. Vaistinėse: J A J. 2557 W. 8Mb 

M MKh Avė. A 14th St., Cicero, 1640 W. 47th
B928 N. Mihmnkee Avo^ 1147 N. Aštrinto 
ir kttur.

vaaassMaaamaMaaaaMOMVMiMOMiMaaoaMOMOMMaaaaaaaaaaaaaasasMt

Pasakyta parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais,

, ........................ , sudarė Leonas Sabaliūnas,
Studentų koalicija pnee gpa^lai paruošė Vincas

100^000 demonstracija

Rašydamas apie Ramybės 
Kunigaikščio Tūkstantmetinį 
karaliavimą įkvėptasis Dievo 
liudytojas šv. Povilas sako: ”Jis 
(Kristus) turi karaliauti, iki pa
dės visus savo neprietelius po 
savo kojomis. PbskuČiausioji 
neprietelė bus sunaikinta mir
tis." (1 Kor. 15:26,26). O kas 
yra tie neprieteliai, kurie bus 
sunaikinti Kristui karaliaujant? 
Prie jų priskaitoma visa, kas 
kenkia žmogaus gerovei ir lai
mei: nežinojimas, skurdas, ne
sveikata, išnaudojimas, prievar
ta, kaius ir pan.

Kas domitės Tiesa, mes pri* 
siųsim veltui spaudos. Kreipto

kad jaunuolis gontų pinigm 
šukėtojo mokslo stotaijome b gyvenimo prašilai. 

VAIKAMS Ir jauBotolomo lotai pigių TBBM 
ui $LOOOAO aptaeudm tik $100:

ėio
SLA-^AKCIDENTALt APDRAUDA

,..at?Janti SeS-arije- Rastenis. 856 •psl., kaina $10 
nį, gegužės 17 d., rengia de- , 7 , s

.monstracOa. Gabriuko uiraėaa, apysa-
» » 11 iu l j • • 1^ paririė Julija dvabaitė-
i Rengėjai taukia, kad joje Į Gylienė, 138 psl., kaina $3? tės šiuo adresu: 
dalyvaus visi 35.000 Bosto- I
no Mgra moksleivių, o viso.’ Kiekio pyragai, Jono Mi- 
WBM3»«^el0M00 da- «il«raKiai vaikams,

tyrių. 70 psl., kaina $3.50. I

klabu Ir draugijų aarloma. UI $1,000.00 
No apdraudoa mokestis $S.OO | motom

yra daugumoje lietuvių kolonijų. KrtipkMo 
kuopų veškijuo, Ir jie pločiau poaNktao apie

Ltthuanian Bible Stadonta, 
212 K. 2rd Stasei, 

Spring Vallry, IR. 61362. 
(Skelbimai)

807 Woot 30tk Mraot, Nevr Tark, N.T. 10001



V' KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 19, 1975 m. gegužės 13

Vietines žinios
Metus baigė su $13,600

pelno
Gryno pelno liko $13,606. 

(1973 m. jo buvo $14,106).

Per 1974 m. temirė 23 na-1

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE* 

TAI TIKI. KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
Gegužės 17 d. So. Bosto- STEPONAS KAIRYS

no Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje rengiamas vakaras, 
kurio pelnas skiriamas dėl į KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU-
piktadario ^ulkų mirusio. VERTINGIAUSIA DOVANA.
buv. So. Bostono Lietuvių; ’
Piliečių d-jos reikalų vedė-! KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG {DOMIŲ IR

Vakaras V. Ulevičiaus 
šeimai paremti

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA

Šj ketvirtadieni So. Bo-I“""‘J0 Vytauto Ulevičiaus šei-; NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.
tono Lietuvių Pilečiu d-iosl'- •Nuo.1®‘° ta‘ ma'!™ai paremti. !

. . . 7* t “ J ziausias skaičius. I u j«*narių susirinkime bus svars 
tomą 1974 m. apyskaita. j gjų metų sausio 1 d. drau-

T. , , , . . (gija tvrėjo $40.746 klynų
Ji rodo. kad pernai paja- į pjnjgų Skolų neturi. Jos kil- 

mų buvo $24-.-84.o6. Taj4-nojamas jf nekilnoiama- 
rekordinisskaicius 19,3 m.ituitas knygoSe ;vertintas 
pajamų buvo $211,OOo irį$316.335. Tai didžiausia ir

J°S Pias°k° į turtingiausia netik Bostono 
200,000. lietuvių organizacija.

Žinoma, didžiausią paja-i 
mų dalj sudaro baras — $1 
205,308, užkandinė d-.vė $1 ... , „ ...
13,791. salių nuoma — $5. [ . Akk-sandrą Zagurek) bu-
220, narių duoklės—$2,483. i \° r. t]kęs paralyžius. New 

I England Medical Center jo 
Bruto pelno liko $155.758. , sveikata tiek pagerėjo, kad 
Kur U suma išleista? Vi- Jam Jau lekta ^ižti namo-

A. Zagurskis sveiksta

Pradžia - kokteilis — 5 
vai. vak., vakarienė (šilti ir j 
šalti užkandžiai) — 6:30 
vai., meninė programa — 
7:30 vai.

Meninę programą atliks 
komp. Juliaus Gaidelio va
dovaujamas sekstetas ir so-! 
listas Norbertas Lingertai-į 
tis.

Po koncerto — šokiai.: 
Auka — $7.50. '

Rengėjai kviečia vi us ap
silankyti.

Lietuvių Darbininkų d-jos 

valdyba

1975
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys

Gana (*

Kol kas jis dar turi nustaty
tomis dienomis nuvykti j li- 

\ goninę patikrinimui.
sų pirma algoms — $48.292. 
mokesčiams — $28.197, or
kestrui — $18,140, laidotu
vėms— $2,284, valdybai už i Linkime buvusiam Kelei- 
posėdžius — $2.345, aukom i vio Įstaigos bendradarbiui 
— $2,767 ir kt. greičiau pasveikti.

Lietuvių Darbininku d-jos 
dabartinėje valdyboje yra 
šie asmenys: pirm. Vytautas 
Jackūnas, vieepirm. Jean 
Jark, sekr. Veronika Aluza 
ižd. Kazys Marcilionis.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PlLiEčlŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAU VAKARO

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

šeštadieniais ir sekmadiealais 

NUO 12:00 VAU IKI 3:00 VAU

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

=3E

7

nereikalingai eikvoti kuru alyvą

Rytdienos jrcnjiroa*

Sav v l» v > : 
Protiniu iei"urnas 

Groži*. 
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Piltus Įrengimas. ĮA.iil.ml 

,us buiiurj. pute,J. tuo lilli-t. 
teimo>(al.|. kontrolę it su

jungti rū\v su vamzdžiai*..
10 meto garantija.

Paskutine no»dernaus ahva Mbhmo ii.iuiicna CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co.
Al%ta šildomo mh< t.JtMai

070 Adsou Street, Uurik-j, Mj-m.
Ahu» bu i nerio apturnai imas 21 t.it. |ki dien;

Skambinti — Boston: 436-1204, So. Shore: 773*4940

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
Tat SVV 8-2868

yra yianmtcJa oficiali 
Ra Worces$ary. mari aiunčia 
siuntinius tiesiog ii TVorcoa-
būrio j Lietuvą ir kitas Rusi-’ 

joa valdomas sritis* Čia kai*

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingai.

Čia galima gauti {vairiau* 
aių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

žemomis karnomis.

Vedėja B. Svildienė

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

Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ i
žmogaus — be ydos.
(ccccccccccccsccccccccccccccccccceę PLOKŠTELE

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

Saetaiakoo ». J. ALE&NA 
«2S EAST OB0A»WA? 
8nvr» SG^ToN. HAS&. 

i ELEKONAS hti S-414S 
Bomjamia Mccn Daial 

FupMroo 3ianoD*o
Stiklą* Lugano 

Vla'^Ua reikmes?, šamam 
Ralk.-nesyo plntabariaaia 
Vtaofcfe rateitoo tfeffctsf

Peter Makgvytit
Cnrpsatsr & BcBdor
4» Churek 8treet 

M. Miltoa,
Atttckv
to ir profekta-trao darbas tt 
ke ir vMajc. gyreaamti narna Ir 
Mzsfo pastate, pagal Jt»o< refaa- 
larknr^ Saoldts rhados Iki 9 va- 
feodų vasara.

Telefonas: 898-M75

A. J. NAMAKSY !
Insurance

321 Country Club Rd. :
Neirtos Csatrc, Maas. 02159

Tek 332-2645
aaooaoosaaaaaoMaaaaaaaaoossss****

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

Pešta

Trans-Atlantie Travel Service
EKSKURSIJOS | LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

-rrrrrf«j,yirrj/rjrrrrrrrri~r———**aaa******s*s**a*eae*ee*ee^

aamaaaauas
Telefoną#: AN 8*2805

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

IP 8 DIN 18 
OPTOME1 RISTAS

Valandoe:
nu<» i, tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais netriimama 
447 BROADWAY 

South Boston. Mase

OMsaassassasa*

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTR) 

i 0PT0METR18T8
Valandos:

! nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
moeaooooeooeoooeooooof

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas* išpildoma gydytojų ro 

esptos ir turima visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit J lietuviška valstiaų.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S^ Reg. Pharm.

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

Tetaroma AN 8-0020
Nas 9 vsL ryte iki 8 vaL v„ Išskyrus šventadienius tr sekm.

M & T OIL CO.. Ine.
841 E Broaduray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos 8
□ Pilnas šildymo įrengimas 8

Skambinkite

R

268-4662

Laisves Varpas
I UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC i* WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Artbur SL, Brockton, Mass. 02402. TeL 580-7200

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD* PREZIDENTAS^

480 West Broaduray. South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

SAVE AT
BIU! (NU’ 
S-\VI\(.\

mtson

AYEAR

4-year temt depatit 
certifieatesSlOOO minkšta)

AYEAR

2’/J-4-yeartt»m 
Ucposit $1000 minkime

1-2Tryear tena duodi 
certificatsi $10001

AYEAR

AYEAR

SOOay notiss 
ssoomMnnsa

AYEAR

The Federal regulations Sffecting theie new uvinga 
certificates altoe premature withdrawalt on savings 
certificate funds provided rate of interest on amount 
withdrawn is reduced ttf the pessbook rate (5tt% a yssrl 
and 90 days interest is forfeited. .

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mas*. 02122 

Skambinkite 825-9080

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

Nuošimčiai prakaitomi nuo {dėjimo 
dienos kas mėnuo-.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 

adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi

kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 8274,000,000

birželio 25 

liepos 18 

rugpiūčio 20

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš ANKSTO — 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Norintiems atsikviesti gimines is 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 perf

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

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—12

393 We$t Broad vvay, P.O.B. 116

So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

v isų skyrių vedėja Aldona Adomoala

rugsėjo 3 ir 19 

lapkričio 21 

gruodžio 19

ATLAS PARCELS CO. iCOSMOS PARCELS
82 Harrison Street, E X P R E S S CORP*

Worcester, Mas*. 01604 TRAVEL INFORMATION 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siua* 
šiam Įvairius siuntinius į Lietu, 
vų kr kitus Rusijos valdomus 
pietus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinio gamybos medžiagų, ap- 
svoį maisto ir pramonės gaati* 
nių. Turime vietojo {vairių via 
tiais gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai is- 
amais baisomis. Be to, šiušėta
me amtotą, pinigus ir galite aš* 
sakyti jų gamybos prekes, čia 
suamkMte pinigus, e gimiašs 
ten vietojo galio pasirinkti iš
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame par 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines ila pas sava | svečius 
ar aaahtiaism apsigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir ^MaiagaL Atsilanką |siti- 

I kiasits. Vedėjas A. SchyrteU i

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO j LIETUVĄ 
ir Intas Rusijos

Prekės parduodamos 
kAllIOTBtte 

užsisakyti rublių

šaldytuvus ir 
Naujas vedėjas

Atidaryta dsurbo

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL MP. 
Kitomis ndemdomb pagal 

susitarimų telefonu*
388 W. Broadvray 

So. Boston, Mase. 02127 
TaL 268-0088
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