
i.?'J3L.IC ’-I
PLEY SOUARE 
37 OK 17,1W35.

h

.v

NR. 21 •Keleivio* teleft

MtaMMkMtMtatatataVta

Uthnaniaa Wookly 
(Ezcept for 2 weeks in August) 
Pabiiafceč <n So. Boston, M—

Bfaaoo Zefaruary 9, UIS
KELEIVIS

686 East Broadway 
South Boston, Mass 02187

THE TRAVELER: LITHUANIAN WBEKLV

AN 6-9071
SO. BOSTON, MASS., 1975 METŲ GEGUŽĖS - MAY 27

Socoad-claas postage paid at Boston. Massacnosatts
71-MIEJI METAI

Ataktro numerio kaina 20 centų

Portugalijos kelias 
ii diktatūros į diktatūrą

į

Komunistams palankus kartikių komitetas leidžia
Į

komunistų mažumai užgrobti valdžią. Kietas socialde-
J

mokratų pasipriešinimas. Bet komunistinė diktatūra jau 

beveik neiiviangiama.
IĮ

Portugalijos pastarojo lai- skirų vietovių valdžią j ?avo 
ko politinė raida yra būdin- rankas, 
ga ir kelių kitų valstybių! R
tragiškam nuslydimui ir vie-’ . T ... . ,
nos diktatūros į kitą dikta-' n,s.t'» “ v,enos 
tūrų. tik jau komunistinęj^^irk^lt^r 
kuri suktvbe ir nrievarta vėl partijų is kitos įtampai.Kui i suKtyoe ir prievarta vei. d surinko kraš-
užgesma visas tautos demo-.y® .. .. ,S™ ,„M„

dymo formos. Kaip saugu
mo viršininkas brig. gen. O

Kariams nuvertus ilgame
tę Portugalijos diktatūrą,
Š±Sv±į°Ž ū Carvalho pareiškė.

h,w šitoji.™" I kariškių komitetiH kuris
Ste v?eZv»W-k“0iko teis«

beje atgyjanti demokratinė į ?:?^a riekto parlamento ir j 
santvarka. Deia tas (roti- civilinės vyriausybės ir tar-į 

ti paskutinį žodį, — gaus
santvarka. Deja. tas opti 
mizmas buvo neilgas. Tuo
jau paaiškėjo, kad nuvertu- 
si fašistinę diktatūrą karių 
grupė yra komunistinių po
linkių. Iš pogrindžio išlindu
si komunistų parti ja ne dk
lengvai prislinko prie kariš-. . . .
kių valdžios prieangio, bet, V1M ir Jurininkų atstovai.
kaip jai charakteringa, bru
taliom priemonėm stengėsi 
griauti kitas susiformavu
sias partijas. Komunistų a- 
gitacija buvo tokia garsi, 
kad, paskelbus rinkimus, 
buvo galima būkštauti, jog 
jie laimėsią daugumą.

Jie kalba Keleivio 70 metų Hukaktien pokyly 1973 pi. balandžio 
27 d. Viršuje kairėje sukakties komiteto pirm. Stasys Santvaras 
pradeda minėjimo programą. Dešinėje prof. dr. Pranas Šveikaus
kas apžvelgia emigracijų laikotarpius ir Keleivio 70 m. kelią. 
Apačioje kairėje kalba Keleivio redaktorius Jackus Sonda, deši
nėje — sveikina Vilko vicepirm. Jurgis Valaitis.

Visos nuotraukos Stasio Urbono

Fordas ir Rockefelleris 
gina tautybių teises

Etninių grupių susirinkime jis pabrėžė pavergtųjų 

tautų laisvinimo reikalą. Kongresmanas E. Derwinskis 

ragina tęsti laiškų rašymo akciją.

Ir socialistai nėra
t
vieningi ' •

Portugalijos įvykių pa
skatinti, Europos socialiMai 
praeitą savaitę vieni posė
džiavo Latche (Prancūzijo
je), kiti — Vienoje.

Latche buvo susirinkę 
-Prancūzijos, Belgijos. Ispa
nijos. Graikijos, Italijos ir 
Portugalijos vadai, o Vieno
je — Austrijos. Švedijos ir 

, Vokietijos.

Gegužės 16-17 dienomis 
Washingtone įvyko JAV 
respublikonų sušauktas tau
tybių atstovų suvažiavimas. 
Iš Chieagos į jį buvo nuvy
kęs dr. K. Hcbelis ir kun. A. 
Stasys. Suvažiavimas buvo 
labai gau us.

Gegužės 16 d. vakare bu
vo priėmimas Baltuosiuose 
Rūmuose, kur prez. Fordas 
pasakė kalbą, pabrėždamas 
įvairių tautybių reikšmę A- 
merikos politiniame, kultū
riniame ir ekonominiame

visiškai nušalinti besiginči
jančius partijų vadus, igno
ruoti rinktąją vyriausybę ir 
pats valdyti kraštą per revo- 
liuciniifc komitetus, kuriuos v7 «. -. . . - m » - •
sudarytų dartnninkų, karei- r leSKO rįfilO CūįįTobe Keturias,

Žinoma, būsią ir "revoliuci- SU lietuviais 
niai teismai“, kurie susido- . _ .
rosią su karinės ir komunis- {S* vy^T
tūlės diktatūros priešinto- damas J Vokietijų dalyvauti 
kais. Taigi, butu tokia pat suvažiavime vokiečių, ku- 
diktatūra kaip Kuboje. "uos komunistai išstūmė iš 

_ ... . . . jų žemių, pagrobdami jas
Portugalijos prievartinis Sovietų Sąjungai ir Lenki- 

stUmunas j komunistų dik- suvanojo 8U lietuviais,
Bet pasirodė, kad portu-Įtatūrą sukėlė gyvą atbalsį pasiūlydamas .perteikti lie- 

galų tauta turi savo nuomo- Europoje. Tie faktai parodė, tuvių žodį šimtatūkstantinei 
kad taiki -socialdemokratų anų {įblokštų vokiečių mi- 
koalicija su komunistais tė- njaj
m įmanoma tik tol, kol ko- / .. T • , • m
munistam? pavyksta per ki- Amerikos Lietuvių Taiy-

nę. Komunistai telaimėjo 
tik 12.5% visų balsų, o so
cialdemokratai — net 37.5 
%. Tokio komunistų pralai
mėjimo akivaizdoje, Mask
va vistiek skelbė, kad Portu
galijoje 50% balsų laimėjo 
socialistai, į vieną kepurę 
kaupdama komunistų ir so
cialdemokratų balsus.

Deja. toji „koalicija“ te
buvo tik pasaka. Komunis
tai. turėdami kariškos val
džios paramą, be kitų parti-,tatūrai. Portugalijos sočiai- . . . . . ...
jų prs dėjo gniaužti ir demo-’demokratai dabar inri įsiti- ir skriaudžiami zmo-
kratinius socialistus ir net 
uždarė jų vienintelį laikraš
tį ”Republica“, tuo visai už
čiaupdami socialdemokra
tams burną.

Laikraščio uždarymas su
kėlė stiprų demokratinių so
cialistų ps supriešinimą. Jų 
vadas Mario Soares apkalti
no karišką vyriausybę kitų 
partijų di kriminacija ir pa
grasino pasitrauksiąs iš ko
alicinio kabineto. Jis suor
ganizavo Lisabonoje ir mil
žiniškas protesto deononstra-)- • .
ei jas. Teisingumo ministeris! Komunistams 
Sateado Zenha tiesiai pa-.’ _ _. . ... .
brėžė, kad laikiaščio ”Re-|.,Po. .pelną™0 ir
publica“ uždarymas yra ko-, KanAodiįOS atėjo eilė ir La-
munistų kariškiam’ įtaigo-' J9’?1'. kuP..ko™u™;*?! ..,au 
tas "antisocialistinis. anti-j^rtfri8 visiškai užvaldyti, 
demokratinis ir antirevoliu- • JAV ambasada ten jau 
cinis veiksmas“. Pažymima, degina slaptus dokumentus 
kad komunistai, su kariškos ir išveža savo personalo šei
vai džios palaiminimu, rin- mos narius, nes prieš Ameri
kiniuose laimėję tik 12.5% ką nukreiptos demonstraci- 
balsų, jau užėmė visų darbi- jos visiškai sustabdė amba- 
ninkų unfjų vadovybę ir pa-' *ados veiklą. ___

dvi paleido
Marksistų partizanai, ku

rie Afrikoje kovoja su Tan
zanijos vardžia buvo pagro
bę 4 studentes, iš jų 2 ame
rikietes ir vieną olandę, ku
rios Tanzanijoje studijavo 
laukinių gyvulių gyvenimą. 
Po kurio laiko dvi jų palei
do. o už kitas dvi reikuhuja 
$500.000. ginklu ir paleisti 
suimtus du radikalų vadus.

tu socialistu Dečius iškeroti i pro^ Riteriui įteikė i Tanzanijos vyriausybė at- • -,Z t;1_ 7n aam m™ -gST kuriuo sveikinami ko- — J ..-2......... ?>uie tik 70,000).
Austrijos kancleris ir sodai- vejantieji pnes komunistų 
demokratų vadas Bruno ”r!evart’.lr kolmnalizmą,
Kreiskis, turėdamas prieš a- Pamenami "»'“>?> ''etuv.ų 
kis dabartini Portugalijos tremimal » kalinimai, reli- 
pavyzdi, nreiškė. kad sočiai- K"118* pe^iojimai zmo- 
demdkratiia vra griežtai «aUs te“'» laužymai is oku-
,priešinga komunistinei dik-'P™?» komunistų puses ir 

skatinama visos pavergtos

si akė tuos reikalavimus pa
tenkinti.

Apollo ir Sojuz 

bendras žygis
Apollo erdvėlaivi 

su 3 astronautais
kino7kad'"deinokratfja'turi nž? j"1??1’’ *?e'?d.ra‘ kovai d: “į™.* susijungs su so-
būti kietai ginama.

JAV valstybės sekretorius 
Kissingeris labai stbeioja, 
ar Portugaliją verta laikvti 
NATO nariu. Kadanri NA
TO vra Vakaru antikomu
nistinis blokas, tai yra nesą
monė is’leiph' i šią ormniza- 
ciia komunistinį nerį Portu
galiją.

Ir Laosas atitenka

prieš komunistinį imperia
lizmą ir kolonializmą.

Altos inf.

; gyvenime ir jų teises.
Pasak nesocialutinių laik-}

raščių pranešimus, socialia-į šia proga taip pat buvo 
tų nuomonės santykių su ko- suruošti pietūs su viceprezi- 
munistais klausimu nesą dentu Rockefelleriu. Pietų 
vienodos. Pietiečiai maną. metu pasakytoje kalboje 
kad reikia diibti kartu su Rockefelleris pabrėžė, kad 
komunistais. Ir Portugalijos laisvi turi išlikti ne tik lai;- 
vadas Soares pareiškęs, kad ve dabar besidžiaugiantieji, 
reikią bendi-adarbiauti, nes, paverftųjų tautų ne
matyt. dar tikisi šiokio tokio į priklausomybė turi būti at- 

d a. statyta.

JAV kariuomenBs
'nemažins .... . . ...eociahstų laimėnmo po 

Atstovų rUmai 311 balsų baltinių sąmyšių.
prieš 95 atmetė demokrato nasisakė Vienoie
iš Kalifornijos Deltoms pa- gugjrinl£ Ralistai. V. vi- 
siUlymą sumažinti JAV ka- w yj willi Brajidta» at- 
nuomenes skaičių užsienyje. mgtęį kokj ^demo.

įdomu, kad su dauguma 
buvo ir rūmų pirm. Thomas komunistais.
O’Neill Jr. iš Massachusetts, „ i - j 
kuris pernai kartu su tuo pa- o ?asak4 svTedli. P^mjerą 
čiu Dellums siūlė sumažinti J^a me’ ^HP. L*01110 ir 
užsienyje JAV kariuomenę P™cipų esąs didelis
1(M),000 (dabar Dellums te- gurnas, ir. turint galvoje 

ilgesni laiką, komunistai 
Vakaruose negalį išsilaikyti

Taigi daiba-r ir politiniai be demokratijos, 
neregiai pradeda praregėti.}
kad komunistai tik jėgos Austrijos kancleris Kreip

kis stačiai pasakęs, kad so
cialistų demokratija yra 
kraštutinė priešingybė 
munistų diktatūrai.

tebjo.

Irane nužudė du
'^v^\IAV pulkininkus

vietų Sojuz, kuriame bus du 
kosmonautai, ir atliks įvai
rius bandymus.

*-r

aA A «J8

ko-

i Nors bos o ir nuomonių 
Irane kairieji partizanai skirtumo, bet abi konferen- 

nušovė du JAV pulkininkus, cijos pareiškė savo tvirtą pa
kai šie vyiko į tarnybą. ramą Portugalijos socialis- 

Nežinomas asmuo teiefo- tams.
nu pranešė JAV amba:adai. _ ..... ,.
ir kai kuriem* Irano žurn»- Galla; kad lr, -‘>a>idien dar
totams, kad Liaudies kovo- X™ j001?119^- kune „n«Per- 
tojų organizacija taip kerši- komunistų tikslų ir

Birutė AtokmiU dainuoja Keleivio sukaktuviniame pokyly 1975 S-foa pnlcraičiua
m. hahndiio 27 d. Jai akomponuoja dr. Vytenis M. Vasylifinaa. i pafeiedami sovietų teritori-

Aišku, tokie pareiškimai 
yra džiuginantieji, bet mus 
dar labiau džiuginti}, jeigu 
būtų duotas ateičiai bent 
kiek galima tvirtesnis ir aiš
kesnių žodžių pažadas jokiu 
atveju nepripažinti sovieti
nės Baltijos valstybių oku
pacijos ir šios nepripažini
mo politikos neblė inti, kaip 
tai sąmoningai daro JAV 
generalinis konsulas Lenin
grade.

Dr. K. Bobelis ir kun. A. 
Stašys čia su kongresmanų 
E. Dei-u’inskiu aptarė jo re
zoliucijos eigą. siekiant, kad 
Saugumo konferencijoje ne
būtų pripažintas Lietuvos 
inkorporavimas į Sovietų 
Sąjungą.

E. Denvinskis laukia at
sakymo iš Valstybės sekre
toriaus d r. Kissingerio Į sa
vo antrą laišką dėl iškeltų 
trijų punktų Baltijos krantų 
atžvilgiu. Gavus atsakvmą, 
paaiškės tolimesnė akcija.

E. Denvinski? nuolat pa
laiko ryši su Altos pirminin
ku d*-. K. Bobeliu ir vra nu-

janii už Irano valdžios fiau- metod9 vj? dar tiki- k?d 
rų elgcs. su politiniais kali- 9U Jal9 3^lma normaliai 
njajs® r bendradarbiauti,

limo šachas pažadėjo nu- i
sikaitėiius būtinai surasti ir Kmių kabinetas
nubausti. . . ■

; griuvo po 3 dienų
Praeitą savaitą Atlanta’ Ldbanone smarkiai 

vandenyno dugne tapr liepsnojo kautynės tarpe di- .... ... ...
rų «lų ir įtarų pusiasalio1 džiausios krikščionių falan- di,u“°’ a,n,°’’ ,of re,ln» 
įvyko nepapraatai Stiprus gistų partijos ginkluotų na- sustabdyti telegramų ir laii- 
žemė. drebėjimas. I rių ir Palestinos partizanu. k } Wad,in ,

Pastarųjų dienų su?wun- ’ ’ * •
Viešumon iškilo faktas, muose žuvo 50 žmonių ir yra neteisingos. Tą akciją

v*? ^c^’’*<WTi^^ll'*n'ia So- sužeista. reikia tęsti toliau, ypač krei-

Prezidentas buvo sudaręs P*anti* i Atstovų Rūmų pa
kariu kabinetą, bet dėl šių į- komisijos pirmininką Dantę

sistates rezoliucijų 
! vesti ligi galo.

reikalą

| Kongresmanas E. Der- 

winskis pažymėjo, kad pa- 

paltiečių spaudoje pasiro-

Nuotrauka Stasio Urbono njų vandeni}. [vykių po 3 dienų jis suiro. B. Fascell.
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Buenos Aaires, 1975 m. balandžio 6 d.
Didžiai Geibia mas Keleivio Redaktoriau,
leidėjai, bendradarbiai ir skaitytojai,

Spaudos ir žodžio laisvė yra didelė demokratinės Iš tolimos Argentinos siunčiame Jums visiems kuo 
santvarkos vertybė, kuria ne tiktai džiaugiamės, bet kar-geriausius linkėjimus, sulaukus keleiviui garbingo 70 
tais ir neapdairiai naudojamės, štai, kaip sakoma. Viet-'
namo karo metu laisvoji amerikiečių spauda, gaudydama 
sensacijas, esanti net daugiau saviesiems pakenkusi, negu 
priešas. Šioje spaudoje kone visada buvo galima įskai
tyta, kur ir kokie amerikiečių ai' pietų vietnamiečių (karo 
daliniai .veikia, kur ‘jie ruošiasi pulti ar pasitraukti, kokių 
ginklų buvo atgabenta, kiek turėta nuostolių ir pan. Bū-

Kearsraingas atvirumas

metų amžiaus.
Argentinos Lietuvių Balso, kuris jau artinasi prie 50 

metų amžiaus, leidėjų ir skaitytojų, kurių daugelis yra 
skaitęs Maikio su Tėvu pasikalbėjimus dar vaikystėje, 
vardu siunčiame kuo nuoširdžiausius linkėjimus to gra
žaus paminėjimo dalyviams.

Draugiškai Jūsų

VILNIES JOKUBKOS 
"TEISYBES“

Jo »

Vilnies redaktorius S. 
J. Jokubka balandžio 24 d 
rašo:

GRAŽIAUSIA KNYGA PLJ KONGRESAS

Nauja liuksusinė dailininko 

Ad. Galdiko monografija

Jdbnimo kongresas įvyks 
Pietų Amerikoje. Prasidės 

‘ 1975 m. gruodžio 20 d. Ar
gentinoje, paskui bus tęsia-

davo net smulkiai aprašinėjama, kaip priešo užfronty nu
leisti žvalgai veikia bei kaip ir kur slepiasi...

Tuo tarpu komunistų spaudoje apie tokius dalykus— 
nė pusės žodžio! Nei apie kovon siunčiamų divizijų skai
čių, nei apie patirtus nuostolius. Tik vieni laimėjimai’...

Atrodo, kad tos palaimintos "liežuvio laivės“ ir mes 
savo "kovoje“ būsime gerokai iš amerikiečių pasimokę. 
Neturėdami pakankamai budrios savo pačių proto cenzū
ros, jau ne kartą esame liežuviu savo tautiečiams skau
džiai pakenkę okup. Lietuvoje, o ir čia dažnokai apsi
kvailinę.

Na, tik paklausykite, ką čia kariais viešai pasakoję 
iš Lietuvos grįžęs koks plepus ekskursantas. Jūs išgirsite, 
ir kaip jam slaptai pasisekė nuvežti knygą, kam ją įteikė, 
su kokiu eiliniu žmogum ar net atsakingu pareigūnu kal
bėjosi, kaip jis pareiškė, kad nepakenčiąs rusų. kokiu bū
du stengiasi lietuvių naudai apdumti partijai akis, kokių 
turi vilčių ir planų lietuvių tautos gyvybei išlaikyti ir jos 
kultūrinėm vertybėm apsaugoti, kaip rusų plūdimą į LJe-

Pranas Ožinska*

Sydney - Austi alia, 1975 m. balandžio 16 d.

Mieli Keleivio darbuotojai - bendradarbiai.
Reiškiu didžiau ią pagarbą Jums. pasišventėliai, 

už atliktą taip didelį darbą, leidžiant laikraštį Keleivį.
Per 70 metų gyvavimo laikotarpį, nuo pradžios iki 

šiai dienai, besąlyginiai ginate darbo žmogaus teises, 
akyliai budite ir kovojate dėl Lietuvos gerovės.

Mano nuoširdžiausias noras ir linkėjimai ir toliau 
įveikti tas neapsakomai sunkias sąlygas, ir norėtųsi, kad 
Keleivis ir toliau lankytų mus, skaitytojus, teiktų dvasi
nio peno ir lietuviškos stiprybės.

Ištikimas senas Keleivio skaitytojas
Č. Liutikas

Bostonas, 1975 m. balandžio 23 d.
Mielas p. Sonda,

Nuoširdžiai sveikinu Jus ir visus Jūsų bendradarbius 
KELEIVIO 70 metų sukakties proga.

KELEIVIS Jūsų vadovybėje patapo visų lietuviųtuvą pristabdyti. Nedaug betrūksta, kad koks nors "pati
kimas“ žinuonis dar imtų ir grįžęs čia papasakotų, kur ’ mielu laikraščiu, pasižyminčiu giliu tolerantišku 
ir kieno rankomis yra spausdinama "Lietuvos Katalikų i riotiškumu ir ryžtu visada patarnauti savo skai 
Bažnyčios Kronika“ ir kaip ji pervežama į Vakarus... į bei visai lietuviškai visuomenei.

Meno ir dailiosios knygos, mas Urugvajuje ir 1976 m. 
mėgėjams nauja staigmena j sausio 6 d. baigsis Brazili- 
— knygų rinkoje pasirodė ‘joje. Kongresą ciganizuoja 

Paaulio Lietuvių Jaunimo 
Są j unga, o gi c b c ja ' PLB. 
Kon greso organizavimo dar
bą ir atstovams sąlygas pa
ruošė JV LT S-gos valdyba, 
t. y. pats jaunimas. Darbą 
pradėdama, valdyba i jau
nimą kreipėsi tekiais žo
džiais :

"Kaip praneša "Gimtasis prabangus leidinys apie mū-
kraštas“, respublikos Moks
lų akademijos istorijos ins
titutas il’eido "Uetuvos 
TSR istorijos TV tomą. Vei
kalas apima 1940-1958 me
tų laikotarpį, kai Uetuvoje 
buvo sukultas socializmas, 
susiformavo> išsivysčiusi so
cialistinė visuomenė“.

Taigi, Jokubkai Lietuvo
je socializmas jau "sukur
tas“ ! Ir tas jo socializmas— 
be žodžio, spaudos, susirin
kimų. tikėjimo ir kitų pa
grindinių žmogaus teisių ir 
laisvių, bet užtat su baisio
mis kalėjimų kameromis, 
patobulintomis kankinimo 
priemonėmis ir šnipų pul
kais, kurie seka kiekvieną

sų žymaus dailininko kury 
bą ir gyvenimą lietuviu kal
ba. Tai tarytum papildymas 
1973 m. October House lei
dyklos New Yorke išleistos 
"Adomas Galdikas: A Co- 
lor Odyssey“ monografijos.

Naujas leidinys tokio pat 
fcuinato, tik vienu spaudos 
lanku storesnis. Spalvotos 
nuotraukos, kurių klišių ga
myba labai brangi, pakar
totos tos pačios. Nespal votu 
nuotraukų skaičius žymiai 
pamildvtas. ypač iš anksty
vojo kūrybos laikotarpio.

"Ieškome tekių, kurie ne
bijo darbo, kurie veikia no
riai, o ne pareigos arba kitų 
verči'mi. Ieškome jaunimo 
su vizija, su patyrimu. Ieš
kome jaunu visuomeninin
kų, akademikų, menininkų, 
proferiona’u, atseit tu, kurie 
yra mū-iško gy.enimo prie1-- 

’ akyje.“Leidinį išleido Magdale
na Galdikienė, suteikdama 
lėšas iš parodose A. Galdiko 
parduotų kūrinių.

Iš atstovų i kongresą buvo 
reikalaujama, kad jie ar jos 
laisvai kalbėtų ir r.šytų lie-

• * ..» Leidinį redagavo dr. J.. tuviškai, pateiktų savo dar-
kuns išdrįsta net pagalvoti; Girniuj .pratarmėje išrvš- bų duomenis, keturiais saki
ne taio. kaip komunistų par- tindamas dailininko reikš-- niais pasisakytu, kodėl jis 

mę tarptautinėje plotmėje, j ar ji nori būti kongreso at- 
M. Galdikienė, talkinama’ stovu, parašytų 3-5 pu lapių 

Z?0?’ leidinio redaktoriaus, patei-1 referatą, sumokėtutrisket- 
lizmą . Jis ir pačiam Jokub- būdin*riausiu<3 Galdiko virtadalius savo kelionės iš

kurnu, pat-: kai, matyt.;ne rožėmis kve- gyvenimo bict°Tafinius duo- laidu ir dirbtų prie t ir po 
skaitytojams j P*ia. jeigu, jame pasisukinė- meni*. Poetas ir Priimąs A. i kongreso.

- jęs skubiai grizo atgal | su- GsMlko bifiu)i8 Leo„anias!

tame "socializme“ gyvenan
tį žmogų ir sunkiai baudžia, 
kuris išdrįsta net p 
ne t ai d. kaip komun 
tijos viršūnė liepia.

Ačiū jam už tokį

; Bbstono lietuvių inžinierių vardu linkiu, kad KELEI- j Pjausią kapitalistinę Ame- Andriekus nušviečia daili-’ Iš JAV į kongresą išrinkti 
Dar neiviau, kai toks pasakotojas ar savo įspūdžių yjg visaja liktų toks ir kad jo skaitytojų šeima vis gau- ■r’ką ’ ninko kūrybos ir gyvenimo 43 atstovai kartu sudaro ir

aprašinėtojas sumini tenykščio savo pokalbio partnerio : satų ! * “ * “
gyvenamąją vietovę ir net užimama? pareigas, tik, girdi, i jūsl^
—jo pavardės nesakysiąs, nenorėdamas pakenkti... Tokiu i » « v «_
ab eju tos pavardes jau ir nereikia, nes ji ir tarp aiški,
tiems, kurie specialiai tokiais susitikimais domisi. i

žemėse. JAV LJ S-gos Tarybą. Kie-kelius svetimoje
Dail. V. Vizgirda sutaria tos sąlygom ir kieti reikala-

_ o t t i v, GaMiko kūrvba ir jos laiko- vimai daug jaunimo sulaikė
t , P2*® S; J°K?Dka tarpius. leidinvje duoda- nuo kandie, tavimo į kong- 
balandžio 29 d. savo Vilny- ma, j,mj m p.rvžiuip resą.

leistoje A. Galdiko mono-
nr» j-. 4 . i grafuose WaMemar George Bostono apygardoj i PUT

™-U vertimas » oran- K-sa išrinkti: Rim Pate =10-
n. Bnstcno. Pabus Va-

_. . *vjnw«wwi«o - ~ ' Dedham ir Eduardas
, . ... . . ...... ----- ------------  Rinkimų re- ’ Meilus į Shrew:'bu’v <Wor-

t?-.bal^?‘°, men,eT. r?1 Pl; V zuI,atai dieno; Svie90n & Tekstų pabaigoje pateik- cesterio). Viri rie stelliuoja
.................... .... t .t. įd?J° d!dz’ulę sukaktuvininko darbuotųjų nuotrauką ir (.jlko, - nežiūrint kaip fa- a ir eražiai reiškė lietuvis-

Dabar leiskite paklausti, ar ju? girdėjote bei skaitė- laikraščio ilgą kelią apžvelgianti vedamąjj. Čia Lietuvių sistaa stengėsi mdoktnnuoti parodų fotonuotraukų auto- koje veikloje. Jų amžių? yra 
te komunistinėje spaudoje, kokių patarimų atsakingi par- Dienos rašo: J liaudį, beit jai ta doktrina £įų «rąmėfli ir bibliografija 20 metų
^iai "sveėiaigš Lietuvos davė mūsų bimbminkąms ko-, Bostone išeinąs savaitraštis "Keleivis“. Įsteigtas 19051buv0 n«Priim‘in»- į . iv,-. - .
kiomis sumomis ką jie čia parėmė, kokias žinias ir is ku-1 w Vo aaVrt 7n m cllVil,,i; pomvpn« no vi,, i Knygos apipavidalinimą* Kadangi kongrese s vyks

Komunistų laimėjimas“

Keleivio 70 metų sukaktį paminėjo beveik visa išei-! je džiaugiasi: 
Na, o po kelių dienų visą tą plepalą sovietų saugumo VUOS lietuviškoji spauda. Naujienose platesnį straipsnį

nalistus“, kuris "patriotas“ įsipareigojo užmaišyti naują I 
tarpusavo kiršinimo akciją? Ne. tokio atviro komunisti
nės veiklos išklostymo mes neskaitėme ir negirdėjome.

Šiuo klausimu jau ne kaitą buvo rašyta, bet skaity
tojų atmintis, matyt, yra trumpesnė už laikraščio skilties 
eilutę. Štai. tokio mūsų plepumo ir atvirumo pasėkoje ir 
Bražinskams buvo užkirstas kelias emigruoti į Venecuelą.

Keleivį sveikina
70 metq proga

Antwerpen, 1975 m. balandžio 10 d. 

Mielas Pone Redaktoriau,
Nuoširdžiai sveikinu Keleivį, sulaukusį 70 metų. Lin

kiu daug sėkmės, dinamizmo, geros nuotaikos ir energi
jos keliauti po pasaulį.

Viso gero!
Žentą Hellemant

Chicago, III., 1975 m. balandžio 27 d. 

Gerbiamas Redaktoriau,
Dėkui už kvietimą dalyvauti 70 metų Keleivio kelio

nė* minėjūne.
Linkiu Keleiviui ir Jo štabui sulaukti 100 metų ir ap

keliauti visus laisvuosius lietuviu?. Skleisti demokratinių 
laisvių principus ir likti plačiu savaitraščiu.

Anot prof. Stepono Kairio, nelikdami skolingi, savo

galiau patekęs į pasiaukojusių spaudai žmonių — Mar
garitos ir S. Miche>lsonų rankas, pasiekė 23 tūkstančių ti
ražą, iš kurio net 3 tūkstančiai nukeliaudavo į Lietuvą.

1945 m. "Keleivis“ su visa leidykla perduotasLSS 
nuosavybei ir tapo lietuvių socialdemokratų organu. Iki 
1953 m. savaitraštį redagavo J. Januškis, o jam mirus. į 
redaktorius pakviestas visuomenininkas ir ekonomistas 
Jackus Sonda. Michelsonas buvo sau pasilikęs tik popu
liariojo Maikio pasikalbėjimo su tėvu skiltis. Michelsonui 
mirus, J. Sondos pagalbininkais liko A. Gustaitis ir J. Ja
šinskas, o administracijos reikalus tvaiko S. Griežė-Jur- 
gelervičius ir A. Andriulionis.

Sukakties proga oficialūs lietuviški veiksniai ir spau
dos kolegos jį sveikino bei linkėjo "teikiant naudingą in
formaciją ir auklėjimo darbą“, "geriausios sėfkmės“, "il
giausių metų“.

Kas galėtų tokiems linkėjimams nepritarti!
"Keleivis“, vienas seniausių Amerikos lietuvių, o kai 

Lietuvoje nutraukta visa patriotinė spauda, ir viso pasau
lio lietuvių laikraščių, yra įsidėmėtinas pavyzdys, kaip 
laikraštiš, vedamas principingų ir kultūringų asmenų, iš 
siauros krypties kelio gali išaugti į daugelio lietuvių laik
raštį, kai "atstovavimas demokratiniam socializmui... yra 
susijęs su nuoširdžiu rūpinimusi bendrais lietuviškais rei
kalais“ (Dr. J. Girnius), "kur blaivus lietuviškų klausi
mų svarstymas... (jį) daro pozityvų veiksnį ir išeivių tau
tinės gyvybės gaivinimo, ir Lietuvos laisvinimo bare“ (t. 
p.). Kartu su pasaulio Liet. Bendruomenės garbės pirm. 
S. Barzduku galime pasidžiaugti, kad K. "linija yra prin
cipinga, bet laikysena kultūringa“: kad "mato Bendruo- 
nenės trūkumus, bet supranta ir jos egzistencijos prasmę“.

Iškeliavęs iš revoliucinių sutemų metų, prakeliavęs 
pro Didįjį Vilniaus Seimą ir Lietuvos atgimimo prošvais
tes. sutikęs jos Nepriklausomybės laimėjimus, nepasida-

. ... ... • . z tuviu Enciklopedijos leidvk-
kos. Vien tok socialistai (ne 1a ]abai roneętiniroje J. Ka- teks JAV lietuviams. Numa- 
socialdemokratai) ir komu- poffau8 prfežiūroie. Leidi-! kvta, kad kone re o išlaidos 
nistai laimėjo daigiau kaip nj0 tira^g fjję 590
50įprocentų balsų . $20.00 su persiuntimu.

I
Teisybė, kad daugumos Užsakymus siųsti: 

gyventojų nuotaikos yra an-.•> v «• * t x S ^.^.2_ *tifašistinės, bet jos nėra pro
komunistinės. Jokubka pa
brėžia. kad socialistai, ne 
socialdemokratai, ir komu
nistai laimėjo daugiau kaip 
50 procentų balsu, bet visiš
kai nutyli, kad komunistai 
tegavo tik 12.5% balsų, kad 
Portugalijos socialistų par
tija yra demokratinio socia
lizmo — socialdemokratų 
partija. Mario Soares vado
vaujama. ir kad ji gavo 38% 
visų balsų.

Toks tiesos nutylėjimas 
yra būdingas visai koanmis- 
tinei spaudai savo škaityto- 
jų apgaudinėjimas.

Be to, jis taip pat nutyli, 
kad Portugalijos komunis
tai ir jiems atstovavtyą ka
riški diktatorėHai jau Sten
giasi ir t* socialistų partiją 
pasmaugti.

Immaculate Conception 
Comrent, Putnam, Conn. 06 
260.

Birželio 22 d. Putnamo 
seselių sodyboje bus viešas 
supažindinimas su ta knyga.

Daugiau kaip 50,000 laiškų 
ir telegramų

sieks iki 75.COO dolerių. 
Bostono apygardai paskiria 
3,487 dol. (IT-io Jaunimo 

( kongreso metu Bostono apy
gardai buvo skirta 5,409 d.).

Bostono apygardos val
dyba š. m. balandžio 28 d. 
posėdyje -ią sumą paskirstė 
pagal trijų paskutinių LB 
Tarybos rinkimų duomenis 
taip: Bostono apylinkei — 
1,400. Brocktono — 800, 
Worcesteiio — 1,000. Cape 
Cod — 150 ir Providence — 
150 dol.

Amerikos Lietuvių Tary
bai vadovaujant masiniam 
laiškų ir telegramų siunti
mui JAV prezidentui, kong
reso nariams ir Valstybės 
sekretoriaus įstaigai, jau 
pasiųsta daugiau nei 50.000 
laiškų ir telegramų. Šios ir 
kitos pastangos, siekiant, 
kad nebūtų pripažintas Lie
tuvos inkorporavimas Euro
pos Saugumo konferencijo
je. yra surištos su daugeliu 
išlaidų, todėl visuomenė yra 
prašoma šį reikalą paremti 
savais įnašais, siunčiant au
kas Amerikos Lietuvių Ta-

Bostono Apygardos Valdyba 

KANADA

Susirinks Kanados vilniečiai

Birželio 28 d. 12 vai. Čes- 
nulių namuose (70 Main St.. 
Paris, Ont.) šaukiamas Vil
niaus krašto Lietuvių s-gos 
metinis sąskrydis — gegu
žinė.

Iki birželio 25 d. prašoma 
pranešti Česnulkms apie 
dalyvavimą ir ar reikalinga 
nakvynė.

Sąskrydžio tikslas vra ne 
tik susitikti su senais pažįs-

. 1. .... ,„r .j . ,. . „ . • v ! vęs komunistiniams gundymams (siūlymas nupirkti už
tentu, atsisukime tiesiai Veidu į Lietuvą ir jos prob- j14)000) , einąs kartu su siekiančiais Lietuvos laisvės, šau

kią* "Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!“, tebekeliauja 
"Keleivis“ ne tik per N. Anglijo? lietuvių, bet ir tolimųjų 
kolonijų šeimų namus! Ir tekeliauja ilgai!

Jūsų

Dr. Jonas Valaitis

KO NORI SOVIETAII
Net pagal The New Yark!— —------- -----------7 — »un oubihah rmau'

Times l25Uj. eovietei no- dre!ra L2606 63rd J tarnais ir užmesrzti naujas
ri, kad Maskva galėtą lai»-| Chicago, UI. 60629. I pažintis, bet taip pat pa- 
vai kalbėti neteisybę apie.
Vakarus, o Vakarai negalė-į
tų sakyti teisybės apie So- General Motors bendro-
vietų Sąjungą. ves galva perToks yna jų periamo po
litinio atoslūgio tikslas. $646,000 algos.

svarstyti «u Vilniumi susiju
sias problemas.

Šiame saskrydvie pagrin
dinė tema būsianti Lietuvos 
etnografinių sienų studijos 
paruošimas ir jos išleidimas.
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Vysk. Motiejus Valančias
Rūtai okupantai, šalin ii Lietumi!

Lietuvoje yra ir tokių vyrų! vo 564 klausimai, liečian-

(Jo mirties 100 metų sukaktį minint) 

J. V. SODUVAS

(Tęsinys)

1Esame rašę, kad Kryžkal- religijų ir kt 
neje, kur susikerta plentai 
Kaunas-Klaipėda ir Šiauliai 
-Tilže.... yra pastatytas di
džiulis paminklas Lietuvą 
"išvadavusiai“ Raudonajai 
armijai. Nespėjo jį pastaty

tieji jo gyvenimų, politikų,

Minėta gydytoja ragina 
Tamonį pakeisti savo pa
žiūras.

M. Tamonis yra 33 metų
U, kai jau prireikė remon- »™i»u», »ed«». turi 2 vai 
tuoti. • kus, rašo eilėraščius. Jo ei

lėraščiai Tomo Kuršio sla
pyvardžiu buvo spausdina-1 tų darbų buvo įtrauktas 

ir inž. M. Tamonis, bet jis— 
atsisakė prie jo prikišti ran
kas ir reikalavo pastatyti 
paminklų nukentėjusiems 
Stalino kulto laikais.

Inž. M. Tamoniui buvo 
pasiūlyta susirasti kitą dar 
bų, nes Paminklų restaura-' 
vimo institute jis dirbti ne
galėsiąs.

To maža. M. Tamonis pra-

mi "Literatūra ir Menas“ 
žurnale, "Poezijos pavasa
ris“ leidiny ir žurnale "Met
menys“.

Pranešė tai, kas buvo

žinoma

Aną kartą rašėme, kad 
Lietuvoje kandidatais į va
dinamąjį "parlamentą“ bu- 

, vo pasiūlyti ir keli komunis-
dėtas priverstinai "gydyti“ J tu partijos centro komiteto _ 1 ; -» «• • * i . . , ,psichoneurologinėje ligoni 
neje Vilniuje. Čia, pasak L. 
K.B. Kronikų (Nr. 12), gy
dytoja Vaičiūnienė (rusė) 
pradėjo leisti jam tokias di

nartai, ir pabrėžėme, kad nė 
vienas jų nesutiks čia kandi
datuoti.

Tie-a gegužės 13 d. paskel-

Vysk. Motiejus Valančius, lietu
vių tautinio atgimimo žadinto
jas, atkaklus kovotojas prieš ru
sų caro nutautinimo politiką, 
rašytojas, lietuvių dailiosios pro
zos kūrėjas.

Vilniaus generalgubernatorius 
Muravjovas - Korikas. 1863 me
tų sukilimo žiaurus malšintojas, 
uždraudus lietuvišką spaudą lo- 

• tynų raidėmis.

Ne žemės derlingumu, ne 
rūbų įvairumu, ne gamtos 

i Vyskupo Valančiaus rastai skirstomi į mokslinius-!^ gražumu, ne miestų ir pilių 
torinius. religinius ir pamokomuosius beletristinius. Svar- tvirtumu gyvuoja tauta, bet 
blausias jo istorinis veikalas yra "Žemaičių Vyskupystė“, (**l»ikymu ir 
įsteigta Varniuose Vytauto Didžiojo 1413 m. Veikale yra j vart°jj™“-
daug istorinės medžiagos apie senovės Žemaitiją, palie-Į . .'“į ,.
čiamo6 kovos su kryžiuočiais, aprašomas senovės žemai- ■ ^urmasl*. . .*
čių tikėjimas, papročiai, prietarai, raganų teismai. Iškelia- j v°* murę#
mi nusipelnę Lietuvai vyrai: Mikalojus Daukša, Konstan-j
tinas Sirvydas, J. Pabrėža ir kt.

Svarbesnieji vyskupo M. Valančiaus raitai

metais Varniuose.

Vysk. Valančius yra parašęs daugybę religinio turi
nio raštų, kurių čia visų neįmanoma suminėti. Iš jų ypač 
pažymėtina "Istorija šventa Senojo Įstatymo“, išleista 
1852 m. 10,000 tiražu, kuri dėl savo populiarumo susilau
kė dar penkių pakartotinų laidų. Taip pat labai mėgiami 
buvo "Živatai šventųjų“, kurių vaidais žemaičiai mielai 
krikštinosi. , , .

Iš didaktinės beletristikos, kuria Valančius davė pra
džią dailiajai lietuvių prozai, pažymėtini: "Vaikų knyge
lė“, išspausdinta 1868 m., "Paaugusių žmonių knygelė“ 
— 1865 m., "Palangos Juzė“ — 1869 m., "Pasakojimas 
Antano Tretininko“ — 1890 m. Didaktinių beletristinių 
raštų kalba lengva, suprantama, išpuošta patarlėmis, nau
dingais pamokymais, visur jaučiama meilė doram lietu
viui valstiečiui, giriami gražūs, seni lietuviški papročiai, 
skatinami amatai, duodama daug tautosakos, iškeliama 
dainos, žaidimai, peikiamas tamsumas, apsileidimas, gir
tavimas, burtai ir Lt.

Po nepavykusio 1863 m. sukilimo, kuliam vysk. Vag
iančius nepritarė, nes numatė jo pralaimėjimų, Vilniaus 
generalinio gubernatoriaus Muraivjovo-Koriko įsakymu i 
buvo uždrausta spausdinti lietuviški raštai ir knygos loty- j 

į nų raidėmis, o vietoje jų įvestas rusiškas alfabetas-graž- į 
I danka. Tačiau žmonės rusų raidėmis knygų neskaitė. Lie- ’ 
, tuviški raštai buvo spausdinami Prūsuose ir, slapta knyg
nešių pernešami per sienų, pasiekdavo tolimiausius Lietu-

delea insulino dozes, kad bė minėto centro komiteto
iS^UkR ’̂.,P“!XT '’kadkkom“S' ... ,Plafia“ vos kampus. Vysk. M. Valančius šių ir savo raštų spausdi
nu. p»ded: yra gavf laiškų apie jų k^’ S "™ui « >»" 8-°°°
jų atgauti, blaškosi ir dėl to’didatūru pasiūlymą, ir pra-i"3. ..... ? v . . . v i - * laikais tai buvo didelė suma). <

i , ... i i tojus supažindinti. Kaip jau buvo minėta. Valančius Že- ’keliom valandom pririšamas !ne«ama. kokiose vietose jiem* J... r , _* _ _x. , i,
prie lovos. Toks "gydymo“..komitetas rekomenduoja;malcn* vyskupystę pereme. vaidyti pačiu tamsiausiu laik-1 Spaudos draudimo laikmečiu labai paplito "Antano (
būdas sveiko žmogaus pd-i kandidatuoti. medu tautos Arijoje. Kadaise didingas ir garsus Tretininko“ pasakojimas. Čia Valančius Vaizduoja? kaii'
dūkai pali palikti nen«-.ali-l , .J Lietuvos vaidas caristinės Rųajos buvo išbrauktas iė žę- sUptO8 kaimo mokyklos daraktorius, etyamas per žm£Į
nstmų paseku. Tamoniui vra Tos vietos surašytos. Nė t mėlapio. Lietuvos žemė buvb pavadinta Rusi jos šiaurės ne8> moko vaiku*, o vakarai* vaikams ir suaugusiems paį*,
duodami ir kiti "vaistai“, vienam centro komiteto tu-! Vakarų kraštu. Sulenkėjusi Lietuvos bajorija ir lenkų pakoja apie garbingų Lietuvos prkeitį, pMs, kunigaikščių

rekomenduojama kunigai per katalikų bažnyčių vedė griežtų- lietuvio vals- kovas bu kryžiuočiais lr nmais-gudais, tuo būdu ugdyda- >
tiečio lenkinimo politikų. Okupantai rusai po nepavyku- mas jaunime tėvynės meilę.
šių sukilimų teroro priemonėmis ir trėmimais į Sibiru

GERA NAUJIENA

(ŽEMIAUSIOS KAINOS 
JOKIA KITA BENDRO- 
Y* NEPATARNAUJA 
PIGIAU KAIP

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

TAI REIŠKIA. KAD JŪ
SŲ ; GIMINES GAUS 
DAUGIAU NEGU IKI 
ŠIOL.
UŽSAKTKITE TUOJ!

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

| LIETUVĄ!

SPECIALŪS RUBLIŲ 
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. PIR- 
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ, IR JŪSŲ GIMINES 
TAI PATVIRTINO!

Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, nno* 
kėniam i tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tar 
pat, kaip turint 100 doL 
krautuvėje už tą sumą 
Mikna pirkti prekių f 
BMt $300 ar net dauginu 
vertis.
Rublių certifikatai guli 
būti iškeisti paprastais 
rubliais aukščiausiu kur
su.

PILNA GARANTIJA

, zui nėra
šitokio "gydymo“ su- kandidatuoti Lietuvoj. Pav., 

triko Tamonio medžiagų a- Brežnevas, Kosyginas kan- 
pykaita, — jis staiga priau-- d i datuos MaAvo’je, Kirilen-į sĮengėsį ku© greičiau lietuvius surusinti ir supravoslavinti. Žinoma, tokia vysk. Valančiaus veikla labai nepati-

- ka — Lenmgiane. maršalas irn, ,• •• • i-go apie 17 kg. svorio, pra 
dėjo kankinti nemiga, visiš- Grečka — Rostove prie Do
kai negali skaityti. , no ir t.t. Taigi nė vienas di-

; džiuiu raudonųjų ponų ne
ini- M. Tamonis turėjo siteikė pri-ėsti prie Lietuvos 

atsakyti į anketų, kurioje bu- komunistų klapčiukų stalo...

LENKAI REMIA DAY OF SHAME —
UETUVOS REIKALUS GERIAUSIA KNYGA

Kongresmanas E. Der-1 Ohio Bibliotekų Sųjunga
winski atsiuntė Amerikos į Algio Rukšėno parašytų 
Lietuvių Tarybos pirm. d r. knygų "Day or Shame“ pri- 
K. Bobeliui raštą, kuriuo pažino geriausia tikrus įvy- 
praneša. kad ji- gavo kiškai kius vaizduojančia 1973 me- 
iš Lenkų R. Katalikų S-gos' tu knyga ir jos autoriui pa- 
pirm. J. Osagdos, kuris pa- fkyrė atitinkamų žymenj — 

medalijona. Jis bus iškil
mingai įteiktas spalio 25 d. 
Ohio valstijos universitete 
Columbus mieste metinio 
bibliotekininkų suvažiavimo 
proga.

Valstiečiai, spaudžiami baudžiavos ir pyliavų, gyveno ko rusų valdžiai ir Muravjovui. Pradėjo vyskupui taikyti 
skrude, ieškodami paguodos vien žydų smuklėse. represijas ir 1865 m. iš Varnių perkėlė į Kaunu, čia apsta-»

tė jį šnipais ir net falsifikavo jo ganytojiškus laiškus, siun-1 
M. Valančius, pirmas iš mužikų istorijoje tapęs vys- čiamus kunigams į parapijas. Caristiniai pareigūnai elgėsi 

kupu, kaip gabus administratorius ir kultūrininkas planin- vjsaj panašiai, kaip ir dabartiniai komunistiniai rusai 
gai pastojo kelių įsivyravusioms negerovėms. Į svaibes- okupantai, kurių vekla aprašoma" Letuvos Katalikų Baž- 
nes parapijas paskyrė tik apsišvietusius lietuvius kunigus. nyčioe Kronikoje“.
Visų parapijų klebonams įsakė žmones mokyti tikėjimo.
tiesų tik lietuvių kalba, kiekvienoje parapijoje įsteigti i Gyvendamas Kaune, Valančius aplankė našlaičių 
lietuviškų mokyklų ir knygynėlį. Skatinti žmones mokytis ’ prieglaudų, kurioje Muravjovo buvo įsakyta vaikus auklė- 
skaityti ir rašyti gimtąja kalba. Parapijų klebonai du kar-, stačiatikiais. Jis juos ėmė mokyti katalikų tikėjimo tie-

informucja, kad jų organi
zacija su savo 900 skvrių re
mia akcijų, kad Europos 
Saugumo konferencijoje ne
būtų pripažintas Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių in
korporavimas į Sovietų Są
jungų. Kaip žinoma. "Dav of 

Shame“ knygoje nagrinėia

tu metuose turėjo siųsti vyskupui pranešimus, kiek moki
nių mokosi mokykloje ir jų pavardes. Vyskupo ganytojiš
kais laiškais ir per pamokslus kunigai buvo įpareigojami 
raginti jaunimą ir suaugusius lankyti mokyklas, pamėgti 
skaityti ii’ rašyti. Pats vyskupas dažnai vizituodavo para
pijas ir ne tik tikrindavo, kaip kunigai vykdo jo įsakymus, 
bet ir pats dalindavo žmonėms dykai savo parašytas reli
ginio ir didaktinio pobūdžio knygeles ir ragino pamėgti 
skaitymų. Mokyklų vadovėlius ir kitas knygeles rašė pats,
Valančius ir ragino kitus kunigus jas rašyti. Žmonių švie- j mirus, Kauno kunigų semitanjos inspektorius
timo rezultatai tuojau pasidarė ryškūs. 1854 m. savo raštu j Ant. Baranauskas prie karsto atsisveikinimo žody pasakė: 
Kauno gubernatoriui vysk. Valančius pranešė, kad jo vys- "Krito karžygis, daibo ir uolumo auka“, 
kupijos ribose veikia 197 pradžios mokyklos su 5,910 mo
kinių. Vyskupo ganytojiški laiškai, skaitomi bažnyčiose 
iš sakyklų lietuviškai, tuo metu buvo naujas dalykas. Lie

sų. ir už tai buvo nubaustas 1,000 rublių pabauda. Tai tik 
vienas pavyzdys, o tokių prieš Valančių nukreiptų rusų 
valdžios veiksmų buvo daug.

Privačiame gyvenime vysk. Valančius buvo labai 
darbštus, pareigingas ir labai neapkentė pataikavimo. 
Jis laisvai kalbėjo lotynų, vokiečių, prancūzų, rusų ir len
kų kalbomis.

Minėtoji lenkų R. Katali
kų sųjunga instruktavo sa
vo skyrius tuo reikalu kon
taktuoti savo apylinkiij kon
greso narius, prašant, kad 
jie paremtų tų reiksią.

KATAL. AKADEMIJOS 
PREMIJOS

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos premijos šitaip 
paskirstytos: už geriausią 
religinę knygą "šviesa tam
soje“ — kun. A. Grausliui. 
už geriausių mokslinę knygą 
"Veidai ir problemom“ —

ma Simo Kudirkos tragedi-Į tuviai, seni ir jauni, stengėsi kuo greičiau pramokti rašto
ja ir joje taip pat liečiamas 
ir šio krašto politinės prob
lemos bei Lietuvos okup !'- 
cija.

"Day of Shame“ knyga 
yra labai gera dovana ame
rikiečiams. Jų dar galima 
gauti ir Keleivy. Kaina — 
$8.95.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Raudonojo arklio vasara,

romanas, parašė Eduardas 
Cinzas, 311 psl., įrišta, kai-

savo gimtųja kalba.

Reikia prisiminti, kad tuo metu Žemaičių vyskupys
tei priklausė Panevėžio, Ukmeigės, Utenos, Obelių. Kur- 
šo-žemgalių dekanatai su 94 parapijomis, taigi vyskupo 
planingai vedama lietuviška apšvieta apėmė kone visų 
Lietuvų ir persimetė į Seinų vyskupijų. 1855 m. švietimas 
Žemaičiuose tiek buvo pakilęs, kad Rietavo parapijoje 
ir kai kuriose kitose visai neliko beraščių, ir šitas švieti 
mosi noras taip mūsų tautoje prigijo, kad vėliau ir visokie 
rusų varžymai neįstengė jo palaužti.

Antroji vyskupo darbų sritis — tai žemaičių blaivini
mo akcija. Jis parašė knygelę: "Apie brostvų blaivy
bės“. Jos buvo išleista net 40,000 egzempliorių. Blaivy-

KENT, OHIO 

Grandinėlės koncertas

, atvykimų į Kento universi 
tetų.“

Panašiai pareiškė ir kiti 
Balandžio 26 d. Kento universiteto pareigi-

niversiteto Etninio palikimo nai- • iBb
centras didžiojoje auditori-j Po koncerto dr. Lenkaus- 
jcrje surengė Grandinėlės; kas su žmona pakvietė uni- 
koncertų. kurio tikslas buvo versiteto vadovybę, profeso- 
duoti finansinę pradžių lie-'
tuviškų studijų stipendijų

nūs, svečius iš tolimesnių 
miestų ir visų Grandinėlę 

fondui ir supažindinti uni- Brown Derby restoranų jau- 
versiteto vadovybę ir etni-' kaus pobūvio, 
nių studijų studentus su
Grandinėlės atliekama lie-Į 
tuviškų šokių programa. 

Rengėjų tikslas buvo pa-

VOKIETIJA 

Mirė J. Čekauslcaa

— dr. J. Griniui ir už žurna-! na $6.00. Išleido Algimanto 
listilv — Tėviškės Žiburių! Mackaus Knygų Leidimo
redaktoriui dr. Pr. Gaidai.

Iš viso 3 premijos po $ 
1.000. Jų mecenatas —kun. 
dr. Juozas Pninskis

Fondas, kurio adresas yra:

bės sųjūdis. išsiplėtęs žemaičiuose, pereimetė ir į visų Lie-; siekus. Universiteto vice- Gegužės 14 d. savo bute 
tuvų. Blaivybės sųjūdyje ypatingai pasidarbavo kun. S. prez. George Urban apie tų pinneberge po ilgos ir sun 
Dovydaitis. Ir taip, išsiplėtus žmonių apšvieUi ir blaivy- koncertų šitaip atsiliepė: kios ligos mirė Jonas Če-| 
bei, pagerėjo ir valstiečių materialinė padėtis. Daug ūki- „puikiai atlikU ir idomi | kauskas, gegužės 10 d. bai-

; LABAI GREITAS 
• ^RĮSTATYMA«

Certifikatai pristatomi 
jū»ų giminių namai 
maždaug per 3 savaites. 
Už snecialųjį rublį yra

Imama $2.63.
Jokių pnmokėjlmų!

Prašykite mūsą naoje 
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKIT TIK FER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Ftoor

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

LABAI SVARBUI

A inKįMjOBLLl A1
žemiausios kainos 

Pilna garantija 
Greičiausiai pristoto
IŠSIRINKITE U SIU 
NAUJŲ MODELUŲ 

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

NAUJAUSIA8
PAGERINTAS

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina .......... $4,246.00
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON 
KaĮna^^_^^4j082jOO
Eaport modei 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ............ 03,756.00

MOSKVITCH 408 IE 
Kaina ...........03,154JO

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON 
Kaina ............ $3,910410

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

< Kaina ............ $2,712.00

Visos kainos JAV dol.

Prašykit, mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABIŽIAI 
Lankytojams iš SSSR 
^Prašykit mūsa specialių 
biuletenių!

Mes turim iito biznio 20 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

Arteaian
į 60629

t
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DETROITO NAUJIENOS Įtrinko atstovus 
j Jaunimo Kongresą

| DIDINGAS ČIURLIONIO ANSAMLIO KONCERTAS
I

1940 m. Vilniuje įsisteigė i kiams — Ona Mikulskienė, 
dančiųjų apsauga rūpinsis J Trečiąjį PU Kongresą Lietuvių tautinio meno Čiur-’ Čiurlionio ansamblis, pa- 
instruktorius Juozas Kaz- atstovai Detroite buvo ren- ansamblis. Tokio vie-! sipuošęs tautiniais rūbais ir

.lauskas ir Algirdas Nakas. Įkami gegužės 11 d. Bijau net0 Vilniuje būtinai reikė-Į gerai apšviesto?, darė ir a-
Prieš kiekvieną vasaros Vandens saigais ir švaros spėlioti, kiek jaunuolių 16- kuris reprezentuotų dai-j kiai labai malonų įspūdi-

... ’ i i - rtvUi'iiva+rV oio kne aI on — nos mpna bpt rusu aklinami- Ansamblio Dirmininkas v-

Naują Dainavot sezoną 
pasitinkant

’ jų apsčiai ir įsno-jų vasarai a-w». vraucauugv- bc paoumi*juju ov. u> nevu-
I artėjant. Todėl gegužės 7 d. J* sesuo-slaugė — Cecilija rių kandidatų reikėjo išrink- 
! Jadvyga ir dr. Adolfas Da-! Balsienė. Stovyklavietės šei- ti tris. Rezultatai tokie: Vik- 
1 mininkė — Br. Kiaulėnienė,' toras Nakas gavo 49 balsus,musui savo namuose sušau
kė Dainavos valdybą ir pa
sikvietė porą spaudos atsto
vų. Dr. A. Darnusis yra val
dybos pirmininkas, o J. Da- 
mušienė — stovyklos admi
nistratorė.

Daugelio metų Dainavos 
buhalteriui dr. Vladui Bub
ilui skaitant numatytų paja
mų bei išlaidų skaičius, po
sėdžio dalyviams įkaičius 
aptariant ir lyginant, per 
pusvalandį buvo sudaryta 
sąmata, siekianti 21,000 do
lerių. Ši sąmata nėra nepa
prasta, o tik maždaug tūks
tančiu dolerių didesnė, ne
gu pereitos vasaros. Tai in-’* vienam asmeniui, dr. A. Da- 
fliacijos padarinys. Di- mušis paaiškino, kad sto- 
džiausia numatytų pajamų vyklavienė priklauso specia- 
pozicija — 18,000 dol. iš liai tam tikslui sukurtai or- 
stovyklaujančių grupių. Di- ] ganizacijai, kuri vadinasi 
džiausios numatyto? išlaidosi Lithuanian American Ro- 

J— remontai, pareikalausią man Catholic Federation 
— Maiki, atėjau pasivie-,toli gražu neužtenka. Komi-' apie g,000 dol. I tą sumą į-i Youth Camp. Ine. Ji yra in- 
ti, ar tu apturėjai praeitos tetas savo dubo dar nėra eina ir valdžios reikalavimu'

o svetainės (vakarinėje eže-, Rita Matvėkaitė — 44, Dai- 
ro pusėje) šeimininkė —Al- na Astašaitytė — 38. Algis 
dona Palūnienė. Svetainė Ratnikas. gavęs 21 balsą, 
veiks kiekvieną vasaros die- lieka kandidatu, jeigu vie
ną, ne vien savaitgaliais. nas iš trijų išrinktųjų į Pie- 

Įvažiavimo mokestis pik- h» Ameriką metų gale va- 
nikautojatns paliktas per- žiuoti negalėtų, 
nykštis: 1 doleris suaugu- . Reikėtų rašyti, kad tėvai
siams, 50 centų jaunuoliui ’r seneliai bandė balsuoto- 
iki 18 metų. Už leidimą įva- i118 agituoti, bet dalykas dar 
žiuoti visam sezonui — 25 per. karštas. ir. be to, turiu 
dol. auka. Jokių atskirų mo- pasirankioti dar daugiau 
kesčių stovyklavietės meti- duomenų.

prasidėjus, okupantas pasi- Šiemet švenčiant Ameri- 
keitė, bet ansamblio daibo į kos 200 metų sukaktį, di- 
sąlygos nepalengvėjo. An-i džiosioms lietuvių koloni- 
samblis. būdamas vo? 4 me- jom vertėtų Čiurlionio au
tų, turėjo 1944 m. bėgti iš sablį pasikviesti į pačias ge- 
tėvynės ir atsirado Vokieti- i-ąsias sales, nes jis tikrai 
joje. I puikiai reprezentuotų Ketu-

Čia vadovai Ona ir Alfon- vius. Tokiem renginiam lėšų 
sas Miikulskiai visais g?:li- būtų galima gauti iš atitin- 
mais būdais jungė sambūrio karnų sukakties minėjimo 
narius vienon vieton. 1945 komitetų ar iš burmistro į- 
m. gegužės mėn. Vokietija staigos.

Alfonsas Burneika

nės šventės metu nebus rei
kalaujama.

Sklaidydama? gandus a- 
pie Dainavos priklausomvbę

Alfonsas Nakas 

DETROIT, MICH.

WORCESTER, MASS.

Pagerbė slauges

Didžiausia vietos Šv. Vin-

kapituliavo, ir Čiurlionio 
ansamblis pateko į Prancū
zijos okupuotą Vokietijos 
dalį. |

Prancūzų okupacinė val-t 
džia buvo labai palanki an- i
sablio kultūrinei veiklai. Jis cento ligoninė pagerbė ir ap

dovanojo 25 metus ištarna
vusius, kurių tarpe buvo ir 
dvi lietuvės slaugės: Euge
nija Jakubauskienė. 3-jų iš
mokslintų vaikų motina, ir

ryti
nedėlios Keleivį?

— Aišku, gavau ir per
skaičiau. Manau, kad ir kiti. 
skaitytojai jį reguliariai kurie
gauna.

— Bet aš. Maiki, nemoku 
išfigeriuoti. kokiu spasabu 
tie Keleivio drukavotojai 
viską tikru čėsu padaro?

— Aš čia nematau jokfo 
neaiškumo: Keleivis yra pa
ruošiamas ir Išleidžiamas 
panašiai, kaip ir kiti laikraš
čiai.

— Vot, ir ne taip! Jeigu 
tu, Maiki, būtum buvęs Ke-' 
leivio stalyčioje praeitą pėt- 
nyčią, tai taip nešnekėtum.

— O kas gi ten atsitiko?
— Nugi, į-linkau nekvies

tas į Keleivio bfldingą ir, sa-

baigęs. Jis tikisi, kad į Ke- numatyta įrengti elektrom 
leivio mažinu fondo rėmėjus nė priešgaisrinė sistema sto- 
jsijungs ir tie skaitytojai,, vyklautcjų barakuose.

savo aukų dar neat-, j Damuėienė išvardijo
aunte Yra planuojama su- virtj dart>U) kurie val/
rasti ir didesni skaičių Re- „Lų bei savanorių tol- 
kivio skaitytojų Gal tai ir faukja k.
bus galima pada.yti. Juk Tai vįn.
matei, kaip visi Keleivi s.ci- dens barakuose,

vamzdžių sistemoskino.
— Maiki, kai aš įeinu į sa- 

liūną, tai mane irgi visi
remon

tas, pastatų valymas, čiuži
nių plovimas, virtuvės ir in

. .. .. . , .... . dų paruošimas, žolės di- 
paskolinti doleri, ta, vis, per plot<J nužienavi
penkias minutes isbeoioja. mna visi, dum n.r(Wvma.

sveikina, bet kai paprašau

— Tėve, tu prašai pinigu 
pragėrimui. o Keleivis vi 
suomeniškam reikalui 
mitetui nereikės vaikščioti 
po saliūnus, atkišus kepurę. 
Lietuviai vra sąmoningi pat- 

Į riotai ir labai auk’tai verti

mas, visų durų iperdažymas. 
Kalbant apie dažymus, tai 

J'1“ jų būtų labai daug, bet pora 
°~ ponių barakų sienas iš vi

daus peidažė pereitą rudenį 
ir žiemą.

kerporuota Michigano vais
tuos irtaigose. Ši organiza
cija afilijuoja su ALRK Fe
deracija. Valdomi' stovykla
vietės tarybo?, sudarytos i? 

j 7 kataliku organizacijų at
stovu ir 6 rėmėju suririnki- 
mo rinktu atstovu. Jie ren
kami trejiems metams.

Oficialus Dainavos atida- 
rvmas svečiams — gegužės 
25 d. Finansiniai pajėgesni 
svečiai vra prašomi vasara* 
metu i Dainava maisto nesi- 
vežti. o valmPi pankui imi o 
svetainėie. Aldona Priūnie- 
nė stengsis, kad vairių ten

tučtuojau buvo pakviestas 
•ukaktis pergalė- proga duoti kon

certą aukštiesiems prancūzu
L.D.K. Birutės d-jos sky-j karininkams, čia čiurlionie- 

rius balandžio 20 d. suren-1 čiai puikiai užsirekomenda- 
gė savo 20 metų sukakties, vo, ir nuo to laiko prasidėjo 
minėjimą. Jafhe pranešimą’normalesnis jų gyvenimas, 
apie Birutės d-jos veiklą! ir pradėti daug kur kviesti.
Lietuvoje ir Amerikoj pa-j Nuo 1945 m. iki 1949 m.
darė Mėta Šepetienė. D.L.K. Čiurlionio ansambli? daina- . T. .
Birutės karininkų šeimų mo- vo visose vakariečiu oku-l&8V0 paaukštinimą. Jis jau- 
terų d-ja iš i vystė iš 1922 puotose Vokietijos zonose ir} Vas b^° be tėvų, bet sugebė
tu, kovo 25 d. įsikūrusios-ka- davė apie 500 sėkmingų, J° bairi* Clark universitetą.

Emilija TeJkienė.
Paaukštino tarnyboje

Viešojoj bibliotekoje dir
bąs Danielius Beniusevičius

Kadangi infliacijai siau
čiant ekonominė Dainavoskau. gal kiek pasišnekėsiu.! . .

wX^^Jiebe i°kio ra^inimo atsius padėtis gerokai pasunkėjo, 
3’ 3tn? Keleiviui parama. Užtat Ke- tai visuomenė yra prašoma
XI toS v£ŽS leivio iubiliejiniu metu pa- prisidėti darbais ir auka.
dek O aplink jum visokių b •• Komitetas suruoš lie-! Darbais, žinoma, tegali pri- 

tokią meninio po-‘ ridėti tik Detroito lietuviai, 
n b0džio ^ente kokios Bos- J nes jiems Dainava pasiekia-

tone dar nėra buvusios. ma per 70-90 minučių. O pi- 
riZ BtouzdįaS. 8U"lbu~ 0 ku"ebo ir kilba7ų ar* aukos ^ūkiamos iš

raid.m£’aiiSS d „“/"tii" “T ' visur.
Personalas vasaros sezo-

riams ligoniams ir invalidam koncertu, 
globoti komiteto. Taigi ko- 1949 m. birželio mėn. 
vo 25 d. draugijai suėjo 50 Čiurlionio an-amblio bran- 
metų. duolys su Alfonsu ir Ona

Rūta Žemaitytė paskam- Mikulskiais atvyko į Cleve- 
bino pianinu, akt. Karolis landą, Ohio. Atvyko tik ke- 
Balys paruošė humoristini liolika čiurlioniečių, o kita 
vaizdelį "Bobulė“, pagal S. dalis emigravo Australijon. 
Lauciaus "Pavojingoje zo- Kanadon ir kitur. Taigi A. 
noje“. Jo įvadą skaitė Vili- jr O. Mikulskiams teko vėl 
ja Žemaitytė, o vaizdelį at- j»:- naujo kviestis naujus na- 
liko Rasa Žemaitytė ir Linas rius dainai, tautiniams šo- 
Mikulionis. , kipms ir kanklių orkestrui.

Minėtas K. Balys savo šių metu balandžio 26 d.
niekada nenritrūVu Pnsl^€tone P^P^Mo, kaip Čiurlionio ansambli? šventė 
daboinma ir kainos — neto- gai.ima tn?nip? laiku P8^8’, jau 35 metų sukakti, turėda- 
n^auiama. Naudodamiesi;^1 *®?®U81U. ^™8b*u.’ mas daugiau nei 90 nariu,— 
etninės valgykla butie-lį"11 fe»jetonui sukurti me- vyru. moterų chorus, bend-
čhi Dainava nejučiom*’ pa-<^iag^.?18 e!?e ?8. JĮ,ta?Oi cb®rą’ tautlPbl s0^ju R™- 

Gustaicio eilėraščio Pata- ne, mišru kanklių orkestrą.rambi. Tai. žinoma, tik pa
geidavimas. o ne įsakymas. rimai jauniem žurnalistam“ 

išspausdinto "Saulės šerme-
Kas ir kada šią vasarą! nyse“.

Dainavoje stovyklaus? Vy-’ ’ ...
resni moksleiviai ateitinin-' s8Tnburis» muz- S.
kai - birželio 16-29: jau- aižl° vadovaujamas, padai- 
nučbi ateitininkai — birže- S?Y° ?. “finas, o J. Švedo 
lio 29-liepos 13; Putnamo 2^^? .1

Tekį dideli nariu skaičių iš
laikyti padeda tik to utinių

Turime naują lietuvišką

Gegužės 17 d. Audros 
Vartų bažnyčioje Kristino 
Kauševičiūtė sumainė žie
du? su Romu Žemaičiu. Ves
tuvinis pokylis buvo Mairo
nio Parko salėje.

Klubas laiku apsižiūrėjo
Klubo vadovybė laiku ap

sižiūrėjo ir atleido šejmįnip- 
ką. Laikinai klubo reikalas 
tvarko pirm. Juozas Triban- 

’dis, vieepirm. Vincas Vie- 
raitis ir ižd Jonas Kasperas.

Bingo žaidimai klube sėk
mingai vyksta sekmadie
niai? nuo 3 vai. popiet

Mirė
Sofija Bamatavičienė. An-

seselių tvarkoma mergaičių Beržinskienė ir Č. Pliurienė.
stovykla - lienos 13-27. .„Po, P™*™”“ buvo pie 
Liepos 27 d. jvyks tradicinė jnetu r-dtlausyta daug

nui jau sudarytas. Besimau- Į metinė Dainavos. Šventė. At- ^nėtoe^al^LTani

ko: Kas antra diena gauna 
kosulį.

— Bet laikraštis vis dėlto 
išėjo.

— Maiki, daktarą šaukė. 
Visas ventrabas tai mašinai 
ant grindų iškratė ir vėl iš 
naujo sudėjo. Didelius pini
gus kaštavo, kol vN elektri
ką pakinkė.

— Su senomis mašinomis 
dirbant, tai dažnai gali pa
sitaikyti.

— Maiki, o ar negalėtų 
tas mašinas varyti be elekt- 
rikos, įsikinkę į maniežą ko-j 
kį arkliuką. Jiit mes seniau 
be elektrikos ir kuMarvom, ir 
arpuodavom. ir akseli piau- 
davom. Pakinkei kuiną, ir 
mašina net staugia. Ir daug 
pigiau, tik abrako reikia tu
rėti.

— Tu sapnuoji, tėve, apie 
tai, kas buvo prieš 70 metų, 
bet ne apie dabartį.

— Nu, jeigu nenori maši
na? varyti aridiu, tai pirkite 
naujas. JUk tas komitetas, 
turbūt, pinigų jau plenty su
rinko?

— Tėve. naujoms maši
noms reikia apie 10,000 do
lerių. To, kas surinkta, dar

voti anie dvasios poną.
— Maiki. aš nežinau, k? 

tavo dvasia mėgsta, bet ma
no dvasia be gyvatinės tuoj 
pat užtrokštu.

— Gana tokiu kalbu! Jar 
laikas ir tau pradėti rimčiav 
galvoti.

— A'? matau, kad tu pab 
šiandien nenori su manirr 
rimtai nilozeniškri kalbėki 
Tai. kaip sakoma, lik sai 
sveikas, vaikščiok vien?'?!. 
Gut bai!

KELEIVIU! AUKOJO

Po $50: Bostono Moterį 
Klubų Federaciia, E. Cibas 
Milton, Mass.. Sandaros 2č 
kuopa, Brocktone, Ma s.

Amerikos I ietuvių Tary 
ba, Chicago. III., — $25.

J. Šilimas, iš Dorchester 
Mass.. — $20.

B. Paliulis. Dorchester, 
Mass.. — $15.

Po $10: P. Ausiejus, A- 
von, Mass., A

A. Ceberauskas, Philadel- 
į phia, Pa.. — $6.

Po $5: K. Bačanskas, Dor
chester, Ma9s., O. Tiškienė, 
Worcester, Mass., P. Martin- 
kus, Chariottesville, Va., A. 
Kupčinskas, Detroit. Mich.

Po $3: K. Vasiliauskas. 
Dorchester, Mass., J. Sviš- 
čiauskienė, Dorchester, Ma., 
T. Vilkienė, So. Boston, Ma., 
P. Stankus. Hartford. Con.. 
F. V-alenkukevičius, Nashu- 
a, N.H., M. Smailis, Chica
go. III., W. Germant Gulf- 
oort, Fla., J. Tamultus, iš 
Richmont Hill. N.Y., A. Ste- 
nis, Bronx, N.Y., M. Miller 
Yucaipa, Cal., J. Malin. F 
Camden, N.Y.. J. Fotas, iš 
Philadelphia, Pa.

A. Jurka. iš Tasmanijos. 
Au-tralija, — $2.

Po $1: F. Valeika, Law- 
rence, Mass., M. Stines, Tuc- 
son, Ariz„ A. Waskes, iš 
BJeckwond, N.J., G. Tamke- 
vičius. Hamilton. Ont, Z. 
Danilevičius, Sudbuiy, Ont.

Visiems aukotojams mūsų

. eitminkai sendraugiai su 
šeimomis — lienos 27-ruv- 
piūčin 3; Lietuviu mokvtoiu 
stovykla — ruopiūčio 10-17: 
LB tautiniu šokiu vadovu 
1wr«ai — ru<ra10čio 17-24:

Minėjime dalyvavo apie 
250 asmenų.

Jaunimas tą progą panau
dojo laiškams rašvti kong 
resmanams. Parašyta apie 
200 laiškų. Juos rašė H. Bo-

AMHnlnku F.Heraciios 7,.- f?1 L X ?a^,ka!tytY'. A 
Mielinė stovykla - lUiO- " D’

čio 24-ru"sėjo 1. Kain mato-, Skyriaus pirmininkė 'šiuo 
metu yra K. Daugvudienė.

NEW YORK, N.Y. 
Akos

m*». tuo tarnu vra likini ne- 
užim^a tik vipna savaimė — 
rugpiūčio 3-10 dienomis.

Beveik dvidešimties metu 
laike per Dainava vra perė
ję tūkstančiai mūsų tautie
čiu. Ne tik iš šiaurės Ameri- bofi susirinkimas yr? 
kos, bet ir iš kitu kontinen-^ ūkiamas penktadieni, bir- 
t,i (tunu rohoje jaunimą, g d 7;30 yak „ut 
Pirmojo kongreso n»to).|gudaroma „auja Uryta ir 

valdyba.
Visos patriotinės organi

Amerikos Lietuvių Tary-

mingham. Mitkuj“’ bJž- nuoSirdi pad<ka- 

kauskas, Brockton, Mass. i Keleivio administracija

Dainava verta visų dėmerio 
ir vis?da. Esu spaudoje siū
les. kad Dainava labai tiktu 
visokiems mūsų veiksniu 
nosėdžiam, konferencijoms. 
Man regis, kad ir nese
niai nelaimingai pasibaigusi 
veiksniu konferencija turė
jo vvkti ne Chicagoje, o Dai
navoje. kur būtų buvusi vi
siškai skirtinga atmosfera. 
Dainava vra didžiai civili
zuota vieta, lengvai pasie
kiama lėktuvais, traukiniais, 
autobusais ir automobiliais.

zacijos kviečiamos atsiimti 
po 2 atstovus.

Valdyba

Red. pastaba. Nenurodyta 
susirinkimo vieta. Matyti 
New Yorko oiganizacijoms 
ji yra žteoma.

Neseniai varžytynėse už

laišką 93.500.

dainų begalinė meilė ir bro-i tanas Jakaitis, Agota Libe- 
liškas susiklausymas. J rienė ir Michalina Sinkevi- 

Sis koncertas buvo iš eilės: čiūtė - Brokerienė.
1003-čias. Jis iivvko geriau-' CI A „ ,rioje mie to salėje - Seve-I SLA 57 kp; «»>«*>*»•* 
rance Hali. I koncertą atsi-j Mėnesinis susirinkimas
lankė per 1300 asmenų, tar-• bus birželio 8 d. 2 vai. popiet 
pe ju apie 50U kitataučiu įprastoje vietoje, 
su miesto meru Ralph Perki Liepos ir rugpiūčio mėne- 
prie?aky. [siais susirinkimų nebus.

Koncerto programos I d.: Sveikino ii Colondo 
buvo mišrus choras, kuns
padainavo 6 dainas. D. Ban-; Edvardas Strazdas ir A- 
kaitytė pakankliavo solo! leksendras Čaplikas atsiun- 
rapsodiją. Jaunutė kankli- sveikinimo laišką^iš Colo- 
ninkė savo uždavinį atliko
nuostabiai gerai. Vyru cho
ras padainavo 4 liaudies 
dainas.

rado valstijos Denverio 
miesto, kur Strazdo sūnus 
baigia universitetą.

J. Krasinalaas
šaulių lnaopoe vakarienė

Kudirkos šaulių kuopa 
gegužės 24 d. Maironio Par
ke surengė vakarienė - kon
certą. Meninę programą at
liko Perkūno choras iš New 
Yorko.

Minėjo Motinos dieną
Moterų klubas surengė 

Motinos dienos minėjimų 
Driftwood restorane, kor 
dalyvės buvo nuvežtos 2 
tobusais. Vadovavo Melito 
Lindstrom.

Dona Mačienė prisimena 
šaunų Keleivio sukaktarfa|

Antrojoj daly buvo su
telktos visos jėras. Moterų 
choras su kanklių orkestro 
atliko 4 dalykus, o pale tau
tinių šokių grupė kibai mit
riai pašoko 4 šokius.

Paskutinėj dalv visi cho
ristai, solistai, kanklių or
kestras ir tautinių šokių šo
kėjai sudarė vienetą, kuri- 
darniai ir galingai padaina
vo 8 diainas. Tradicinė dai
na "Namo“, kaip ir visada, 
buvo palydėta lietuviškos 
publikos ašarų, o kitataučius 
maloniai nuteikė gerai su
dainuota "God Bless Ame
rica“. Solistai buvo I. Grigą- ..... .....
liūnaitė ir V. Plečkaitis, ku-’ P<*yU-1 atsilankė 
riuos publika palydėjo karš- ‘ J°® Tolstamu, 
tais plojimais j Kristina Salaviejieaė flrf-

Sukaktuviniam ir didin- nėjo savo gimtadienį, lųfe 
gam koncertui dirigavo Al- artimi draugai ta proga lėk 
fonsas Mikulskis, kanklių sakė jai Keleivį 1 metamai 
orkkestrui ir tautiniams šo-

»
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Vietines žinios
Mirė įžymus latvis — 

Valdemars Bastianis

Ir balandis nuostolingas

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos gegužės 15 d. 
sutrinkime paaiškėjo, kad 
iš tikrųjų ir balandžio mė
nuo buvo nuostolingas. Tei- 
šybė, fin. sekr. A. Druzdis, j^vijog įžymus socialdemo 

"«** seimų

pelno, bet į balandžio išlai
das neįrašęs paskutinę die
ną sumokėtų kelių tūkstan
čių dolerių nekilnojamojo 
turto mokesčio.. Jei ta suma 
būtų įrašyta į balandžio iš
laidis, tai ir balandis būtų 
buvę?, nuostolingas. Draugi
jos vadovybė dėl tokios pa
dėties susirūpino.

Susirinkime priimta nare 
Asta Danasaitė.

WATERBURY, CONN. 

Mirė A. Valinys

i turi pilną laisvę tai daryti nie- 
’ kieno netrukdomas.“

Širdies smūgis ištiko San-’ Prašo paremti biblioteką ‘ Mire Veunya ; šo7"‘Konstantinas Įsakė valsty- 

daros veikėją Povilą Žirolį.: _ , ... oc , . . . . 'bės pinigais -tyti bažnyčias.
Jis suli Miesto ligoninėje. I Miami Amerikos Lietuvių . Balandžio -8 d. mne tei-. kurios persekiojimo laikais bu-

Linkim greičiau pasveik- Piliečių klubas savo natai- Li«uvoie'<l““^|i 'ir pastatę-
pose turi neseniai įkurtą, “elsietuvoje<įu.(4;
bibliotekų, kuri, vpač gezo-;!1“1*8 Maiijampo- ,ių. Krikai,j klerikalai bu-

- - * les ir kt. teismuose. Paskuti- vo paliuosuoti nuo taksu ir pa

P. Žirolu ligoninėje MIAMI, FLA.

ti.

Kultūros klubas baigė metus
Gegužės 19 d. baigdamas}

91-sius metus miesto ligoni-: Bostono Kultūros klubo 
nėję mirė Valdemars Basti-Į 197^-75 metų sezono pasku- 
anis, buvęs nepriklausomos* finis susirinkimas buvo ge- 

— gūžės 24 d. Jame psicholo
gas Re mas Leimonas skaitė 
paskaitą apie seimos psicho-Skujenieks ministrų 'kabine

to finansų ministras. Palai- 
doias gegužės 22 d. Gethse- 
mane kapinėse W. Roxbuiy.

Liko našlė Alma. sūnus 
Ilmars ir duktė May Starkis.

Be šito susirinkimo, per 
metus dar buvo 6 susirinki
mai: rugsėjo mėnesį prof. 
dr. Julius Slavėnas kalbėjo

Velionis gyveno Dorches- ~, T. | lingomis kaimyninėmis vals-tery. Ji; yra parašęs ir S,e-L A . , ka.
dijoje išleidęs 3 veikalus :|t>beral p0 * ■’asaulirao Ka 
Demokratinė Latvija, Mano
gyvenimas ir apie Ulmanio 
diktatūrą.

Kre.p'iniriku komandos 
treneris Algis Skabeikis pra
nešė apie Chicagoje koman
dos laimėtas žaidynes ir į- 
teikė draugijai laimėtą sta-

skelbiama ir raginamu mesti ša 
lin savo senovinius prietarus ir 
priimti tiesą“.

DIEVO KARALYSTĖS Ž1NIO-i . K.as įmitęs Tiesa, mes pri 
į siųsim veltu! spaudos. Kreipk’ 

LAUKIMAS DIEVO š,uo adresUT

KARALYSTftS

Šventajame Rašte Dievo Ka
ralystė užima labai žymią vietą.

Lithuanian Bible Studentą, 
212 E. ’rd Street. 

Spring ValBv. III. 61362. 
(Skelbimas)

Ką tik gavome
Sukilimas Lietuvos suve*

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
’Togzama Naujoj Anglijoj 
š etotiee WLYN, 1360 ki- 
todklų ir ii stoties FM, 
101.7 mc.» veikia aekmadie- 
□iaa nuo 1 iki J :30 vaL die
tą. Perduodama: Vėliausių 
aaaulinių italių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis |
Ialtic Florists gėlių ir dova- 
tų krautuvę, 602 E. Broad
vvay, So. Bostone. Telefo- 
tas AN 8-0489. Ten gauna- 
•ar tr

apie Pabaltijo valstybių dip-| renumui atstatyti, dokumen. Mūsų Viešpaties maldoje id
iomatiniu? santykius su ga- tinė apžvalga, parašė buv. reiksnu kiul i*‘r « bus aislw» 

................................Lietuvos
Dažau ir Taisau

Kanus tt Įsuko tr viduje. 
Updau pupiariaa ir taisau

vieną, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

ta Dievo valia žemėje. Dievas 
yra didysis visatos Karalius, ir' ,
visa didžiuma jo sutvėrimų vyk-Į Ieškau padoraus gyvenimo 
do Jo įsakymus. žemėje gi ne draugo. Esu art metu, brunete.
\isi j ra Jam paklusnūs. Nupuo- negeriu, nerūkau ir. kaip kiti 
les žmogus vra priešingus Die-. , ... ,
vui ir buvo prieš,ngas per šešis ! sak<h Kcrn slavinusi,
tūkstančius metų. i Neseniai atvykau is Lietuvos.

Per šitą ilgąjį nuodėmės ir' Rimtai galvoianrins .prašau 
mirties laiką Dievas davė žmo-, „ftvti Keleivio adresu, 
nijai daug pažadėjimų apie įkū-

nepapratas pa
siuntinys ir įgaliotas minis- 

ro, spalio mėn. — dramatur-Į teris Vokietijoje Kazys
gas Algirdas Landsbergis Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
skaitė savo kūrybą; lapkri- Įrišta, kaina $15.00. 
čio mėn. — Gitą Merkevi- Lietuvių Darbininkų Dreu- 
čiūtė - Kupčinskienė ir Per- fU» Now Yorke, 104 psl., 
kūnas Krukonis dalino-i lie- didelio formato, daug iliust 
tuvių kalbos kursų Vilniuje racijų, kaina $3.00.

Algio ir Ramintos Mockų, j įspūdžiais, o Romas Šleže® Pagairė, premijuotas ro- 
v. Hanovery. Mass., šei-nc-dė Lietuvos vaizdų filmą; | manas, parašė Jurgis Gliau

Padidėjo Mockų šeima pa žy

JON AS STARINSKAS 
Ava.

TeL CO 4-5864
'j-ginr - - - - — — » ~mint: perduoti Rūtai.rimą Karalystės, kurioje bus |»a- 

L i minios visos tuutos ant že
mės. Kurių širdys buvo santai
koje su l)ie\u ir su teisingumu, 
tie džiaugėsi tais pažadėjimais, 
liet buvo ir tokių, kurie nenorė
jo laukti Dievo paskirtojo laiko, 
kuriuo Jis jiats įkurs Karalystę; 
ir tokie savo sumanymais ir pa
stangomis bandė įsteigti Kara
lystę. Bet tokie žmonių suma- 

romanas paraštinymai nuėjo niekais. Kurie gi 
221 |tiki Dievo iKižadėjimams tie 

- kantriai ir su pasitikėjimu lau 
‘ k.u to laiko, kurio Dievas per 

Karalystę pripildys visą

«••*#***'

"GARSO BANGŲ*

PROGRAMA

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

DRAUDIMO AGENTCRA 
AtHeka Įvairią rttiąnei sausio m.—Mykolas Drunga I da, 270 psl., kaina 14. 

a-į nagrinėjo temą ’T'! čiurlio- Šventaragis, II ton
50.

tomas.ro
mandos, kuri ją laimi tris! K.n*' ytas Aleksandro Ka-jniškos prcblemstiko7: menui manas, parašė Vytautas 
kartus. Pirm. S. Drevinskisszimiero vardu. i tarpusavio santykiai“; va-|V*n1t^’ $13 pį” minkšti
linkėjo ,krepšininkams dar! _ i sario mėn. — poetes Leonas viršeliai, kaina $8.00.
du kartu laimėti, ir tada ta'; __|a prora net iš ; t etas skaitė savo kūrybą: Hestera, ,
graži statula iš Bostono nie- Kolumbioje. at- nirlo uošvė1 kovo mėn. — grafikos paro- yacyg Kavaliauskas,

Kazimiera Kalėdienė sutik- da. kalbėjo dail. E. Rasto-1 n9iM kaina $4.50. 
ti naujagimio ir na išvėčius- nienė. I ’ . . . *
ti savo dukters ir žento šei- . .........................................I Lletu™ ••▼<> »autoJ«. ▼•!»•} sa'°

statulą. Ji yra pereinama ir m.°Je gegužės 14 d. gimei 
tampa nuosavybe tos ko- • sūnus, kuris pa ‘
nrvonzlrae Vilt*? io laimi fvia f krikdytas Aleksandro

kur kitur neiškeliaus.

Kreipto* *di
BRONIS KONTRIM 

bM Rroaduray 
Se. Boston, Mase. 02127 

TeL AN 5-1701

Miesto tarybos narys Jo
seph M. Tiemey perskaitė 
gi ažų miesto tarybos sveiki
nimą krepšininkams, laimė
jusiems Amerikos lietuvių 
krepšininkų čempiono var
dą.

moję. Susirinkimų lankytojų vi-| tybėje Ir 
į dui kis — apie 60.

naru *! SJlVy garlie ir i>alaimins vi- para-, sas gimines.

Mirusio kontrolės komisi
jos nario Rudžio vieton pri
saikdintas Andrius Ketura
kis.

V|»«o»n®neje, r~.. sas žemes gimines 
cė Stasys Bai zdūkas. 258; Kiekvienas, kuris norės pasi 

Mes sveikiname laimingu? Valdyboje buvo šie asme-| P^., kaina $6.00. j naudoti Karalystės palaimini-
tėvus ir senelius Mariją Moc- nvs. pirm. Ramūnas Kond- Į»agu«u, Bronio Railos, s„,,.us „
kienę ir Kęstut) n Kazimie- ratas, vieepirm. Renata Spa- įgarsėjusių akimirkų 11 da.1 kymus. \

- sU‘ kevičienė ir Erdvilis Janu-Į lįg. Be kitų dalykų, čia telpa jo ant žm
• laitis, sekr. adv. Nijolė Šie- -domios studijos apie poetus Į?° paVyko suvedžioti
žienė, ižd. Rita Kapociūtė , \eoną Skabeiką ir Joną Ais. žmoniją ir atitolinti nuo Dievo,

laukusius naujos atšalo?.

Mūsų suklysta

n.uis. turės pažinti ir vykdyti 
šventus ir teisingus Dievo įsa- 

Nuodėmė ir mirtis atė- 
žmonijos dėl nepaklusnu

mo dieviškam įstatymui. Nors

bAV AlTRAšTIS

Nepriklausoma

LIETUVA4. Knyga 374 psl.. kaina Vls.1,ek.?a'j?-,i‘iku-ir ii“'0 Re‘i r j 11 ruoju keliu Dievas isgellies pra- I<aip ir I dalies minkštai? xilvl;sjUs ir žūstančius ir sugra-
Visi jaunosios kartos at

stovai.
vilkeliais $5, kietais $5.50.

Pasakyta parašyta, Anta- 
Per paskutinius kelerius I no Smetonos kalbos ir pa

metus dažnas mūsų nusi- Į reiškimai 1935-1940 metais, 
sis Bostone paminėjo Čiur- skudžiame blogu JAV paš-1 sudarė Leonas Sabaliūnai 
lionio sukaktį. tų patarnavimu, ypač po jų I spaudai paruošė Vincas

_ reformos. Bet vyr. pąitų ži. Rūtenis. 360 p.1., kaina $10 S
, . . nyba ir pati tai žino ir. Kieki Lietuviu literatūros istori- Pranašus Izaijas parodo, kad

mūnas Kondratas, peiskai- įmanydama, stengiasi visa | ;a t fOmas (Nuo Mažvvdo ir VicAiw’s laukia to laiko, ku- 
tęs U žinutę, mums priminė, nege;.OVes pašalinti. Tenkahvi Maironio* oraiė Prana, riu,‘,’Ji» ir suteiks pa-
kad Kultūros klubo aaujo nepamiršti, kad pastų ap- Naujokaitis, 606 psl., kaina , jai. Kiekvienam jo (kirliui yra 
mėn. susirinkime Mykolas krovimas nuolatos auga. $10.00. Tai pirmoji dalis ke- paskirtas laikas, ir kiekvienas 
Dranga skaitė paskaitą apie Dėi geresnio vaizdo čia .pa- tūrių tomų Lietuvių literato-’ 30-ig“me ‘‘"kaiZ
Čiuriionj. Tai buvo pirmasis duodame keletą duomenų istorijos, kurią autoriui,me T..tei viešėt, laukiu kad, 
Čiurlionio gimimo simtme- tik iš Bostono distrikto paš-Į užsakė parašyti Lietuvių-Jūsu pasigailėtų, ir todėl jis*

i tų tarnybos. Fondas. Čia surinkti kone v-,iasi.jums do4va.nw,amąf’r nes'■ 1 J** _ L !? n ,7' V lespats yra teisumo Di<
mŪ8U literatūros pradl-| Palaiminti visi, kurie jo laukiu 

ninkai, SU jų kūrybos pavyZ-! žmonės gi turi labai ma:
„ , biudžetas yra $173,736,413 džiais. bei mūsų neriodin6«’ka-nlr>,k> ir. <«• to laikas rRoKbuvy K tos sumos tarnautojų al-I^MtSS

istorinė trflogi ja-
m , poema iš Mindaugo epochos
Tarnautojų yra 10,504, o 1237-1268, parašė Anatoli 

Tą pačią dieną Mattapa- 1971 m. liepos mėnesj buvol jUg Kairys, 318 pri., kieti 
ne du juodukai apiplėšė tak- 12,966. taigi sumažėjo 2,4621 viršeliai, kaina $6.50. 
šio vairuotąją, kuris juos ve-' žmonėmis. Amerikos Lieimdą Taryba,

Rugsėjo 14 d. LB apygar-įžė iš Cambridge. j n_____A ___________ Į 30 metų Lietuvos laisvės ko.
dos rengiama Lietuvių die.* . « . - , i .J
na Maironio parke, Worces-

Buvo paskelbta, 
kandinė liepos 
uždaryta.

kad už-

Paskutiniame Keleivio 
numery buvo žinutė — Pir-' 
mas Čiurlionio minėjimas

Bostono paštas

Tnpnp-I hiN Bostone. Joje pabrėžta, kad 
1 Garso Bangų radijas pirma-

PARENGIMU
KALENDORIUS

Birželio 8 d. 4 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos salėje supažindi
nimas su E. JuciūtėB knyga 
„Pėdos mirties zonoje“ -&i- 
pažinddnimą rengia Šaulių 
kuopa. - - i,

Liepos 19 d. Romuvos 
parke Brocktone Martyno 
Jankaus šaulių kuopos Joni
nių laužas ir vėliavos šventi
nimas.

Rugpiūčio 10 d. Romuvos 
parke Minkų radijo geguži
nė.

ugrą- J
žins paklusniuosius į garbingą' 
Dievo vaikų laisvę.

Kurie nori pasinaudoti tikrais 
Dievo palaiminimais, tiems pa
tarta laukti Viešpaties išskirto Į 
laiko. Tokį patarimą randame ' 
Psalmėje 37-je, 34-je eilutėje: I 

laiuk Viešpaties ir laikykis jo!
kad

i

(■formuota s*» ai ty toju*, apie iMutanfiaim fr
įvykius, deda daug ir įdomių nuotrauka Ir atvirai pasiuko 
apie visus mūsų visuomeaintu.’ bot kultartnios klausimos, 
jame rasite įdomiu skaitytojų lattkų skyrių, kartame tuokia, 
me abipusių pusisakymų Ir aaomoaių kiekrieao rkdeam 
svarbia problema.

'NEPRIKLAUSOMA UKIUVA* yru dtnamttka» mūsų tt> 
Sirijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, H> 
soomet atviras kiekvieno noomoaet, karia kovoja Ir dirba oi 
aeuriklaii-oira Lietuva.

ita JAV-saMetinė prenui 

Adresas:
7722 George Street. IJiSalle-Moatraal. CM, Ooabee. CANADA

teiy.

cio paminėjimas.

Nudūrė dienos metu

Gegužės 14 d. 
dienos metu keli juodukai įoms sldrta $160.270.842. 
užipuolė taksio vairuotoją ir(
jį mirtinai subadė.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLAnuo 
ne

nori htukti Dievo paskirto laiko, i 
Jau apaštalų dienose buvo to
kių. kurie manė, kad jiems pa
vyko įsteigti Karalystę. Apie to
kius rasė Povilas šitokiais žo-! 
džiais: ”Jūs jau esute sotūs,1 
jau pralobote, lie mūsų viešpa
taujate.“ Tolesni Povilo žodžiai 
aiškiai parodo, kad jis suprato, 
kad dur nebuvo laikas karaliau-1 
ti, dėl to jis dar pasakė: ”Kad 
gi ir viešpatautumėte, kad ir j 
me« viešpatautumėme su j u- j 
mis!“ — 1 Kor. 4:8. »

Bažnyčios išrinkimo ir Evan
gelijos skelbimo gadynėje Vieš
paties pasekėjų pareiga buvo ne 
karaliauti, bet kentėti. Jų pa
garbinimas ir išaukštinimas tu- j 
rėjo ateiti tik po Kristaus ant
rojo atėjimo h* jų prikėlimo iš 
numirusių. Niekus šventas Rus
tas neskelbia, kad Dievo žmonės, 
tebebūdami kūnuose, gali kara
liauti su Kristumi. Apaštalai ir 
kiti ankstyvos bažnyčios nuriai 
buvo atvirai parsekiojami ir vi 
sų tautų neapkenčiami, kaip kad 
Jėzus pranašavo apie juos. li
goniškasis netikėlių pasaulis pa
niekino ir atmetė Kristaus kry
žių, ir dėl to tie, kurie skelbė 
Kristaus vardą ir Jo Karalystę, 
turėjo kentėti paniekinimą ir»’| 
persekiojimą.

Kuomet gi pagoniškasis kara
lius Konstantinas priėmė krikš- ( 

- čionybę, tuomet didžiumoje iTWgl matome, kad vien . j mta I krikščionių pesrekiojįmas liovė !
per Bostono pašto distnktąj _ ir'Si. 313 metais tasai valdovas-
per metus *pra|0aukia dl- Į Muilai. V parirašė šitokį nuturimą: “Nuo i
džiulia Nemunas visokios’KnygOi Kaina — šio laiko kiekvienas, kuns nori, aziuiis «emunas vmomos, laikytis krikščioniškos religijos,

*e'! Šiemet Bo tone nužudytiMeidžiVT&jl 767 OCK^aba-iT0^ 
es- ;au 44 žmonės eiozia z.dd».7t>7,vw gana- Leonardas šimutis, daug i.

jau žmones. ,ų visokiosju»e« vienetų ir Iliustracijų. 600 psl., kaina

Lapkričio 9 d. Brocktono 
lietuvių šv. Kazimiero para
pijos mišraus choro koncer
tas, kuris įvyks North Junior 
High Schod. Oak Street, 
Brocktone, Mass.

Argi atmini būtų surasti 
vieną nau tą Keleivio preirt- 

įtorių? O juk kiekvie. 
naujos prenumeratorius 

stiprina laikraštį.

AUTOMOBILIUS —1975

nuo visų rūšių nelaiminfų atsitikimų draudžia
BALTIC INSURANCE AGENCY

997 E. Broadvray, So. Boston, Mass.
TeL 298-9090

permokėti, pasitarkite su mumis, 
reikėtų užsakyti.

jaunimo automobilius

• Jhistracijų, 600 psl 
srauna $136,864,000 Priamui ei n aa 
(nepriteklius — $36,932,000 
apskrita suma).

Aptarnauja 4675 pašto 
dėžutes mieste ir 3344 ap-| 
rauginės dėžes (žalias, ku
riose laikoma neišnešiotas | 
paštas).

Jis turi 96 skyrius; užima 
i,'2,539,000 kv. pėdų grindų 
Į; ploto ir 1162 visokių rūšių 

motorizuotus vežimus; ap
tarnauja 635,308 šeimas ir 
53.883 visokių rūšių verslo 
įmones, pasiskleidusias 1771 
gatvėje ir keliuose.

pyragai, Jono Mi- 
nelgos eilėraščiai vaikams. 
70 pri., kaina $3.50.

TERORO W VERGIJO* 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA

Imkit ir akeitykR

Jąja snulKial aprašyto 
bolševikinio teroro rietena 
toe vergų etovykloe, ksrtoat 

ir žuvo

rūšies pašto siuntų. l

SLA—jau 80 metę taroaaja ttatnvią rtmaoMMlIr: 
jo daugiau kaip SEFTKNIS MHJ0NU9 
nariama.

SLA—didžiausia Sėtuvių frataroaHaė ergaalnelja — 
duoda gyvybių apttraaią Ir Bario tošetoto keri yn 
pigi, uea.SUSIVIENUnCA8 mMB» goln, e teikto
patarnavimus

SLA— jau turi daugiau, kaip Irto oe 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra I 
lietuvią čia gaU gauti įvairių ktorių 
apdraudos nuo $100.00 Iki $10.000.00

SLA—jaunimui duoda garų Taupomųjų 
dosrment laaaraacet kad 
aukštojo mokslo atadijome ir

SLA—duoda VAIKAMS ir
epdraudą: ui $1,000.00: 
čio metama. i

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA 
amžiaus asą
klubų ir draagfjų aartoma. UB $1^00JO 
Ha apdraodoa mokeetia $2.00 | matau 

SLA—kuopos yra daugumojo Sėtuvių kotoaijų. Krolpkitae 
* kuopų voikljue. Ir .tie 
Seni vieni jtom

Geutite

207 Won$0tb N.T. 10001

tomas.ro


.z* .-r
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Vietines žinios
OameeeMOeeMOOeMOMOMeMVVMe*************************************

Pagerbs E. Juciūtę Pabrangs gazolinas, gėrimai 

ir cigatetės

j Paminėjo vysk. M. Valančių BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR K1E 
į TAI TIKI. KAD MUSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

Garso Bangų radijas ge-j 
Įgūžės 16 d. programoje pa-, 
j minėjo vysk. Motiejų Va-;

100 metu mirties1'

STEPONAS KAIRYS

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI- JO METINE PRENUMERA. 

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.
ianeių jo
sukakties proga.

Komentaru? apie vysk. M.: KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU*
Valančių paruošė ir skaitė GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

Jono Vanagaičio šaulių;
kuopa birželio 8 d. So. Bos-į Dabartinė valstijos admi- 
tono Lietuvių Piliečių d-jos • nistravija paveldėjo nemaža 
salėje rengia komunistų deficitą. Tam trūkumui išly- 
kankinės, ”Pėdc- mirties zo- ginti norima užtraukti $450 
noje“ autorės Elenos Juciu- mil. paskolą, kuriai grąžinti 
tės pagerbimą. gubernatorius siūlo pakelti

. , . . , .. gazolino, cigarečių ir svai-4 vai. popiet bus atidarv- ' . » . • ,. o., . caiiamųiu nerimu mokesti.ta Sibiro kankinių ir tremti- * s
nių darbelių paroda. E. Ju- 
ciūtė turi surinkusi daug

'spo tų numato gazolino galioną pa- t)?5 a:s:ovu darbu galima tik
5 vai. Elena Vasyliūnienė branginti L.o cento, cigare-1 džiaugtis.'

kalbės apie E. Juciūtės atsi- čių kartoną 5 centais ir svai-| _ _T . -
minimų knygą ”Pėdos mir- ginamųjų gėrimų mokesti į S. Petkauakiene apleido 
ties zonoje“ š pakelti 20' . Į

Reikia manvti. kad ?ei-l
Po paskaitos Izidorius meb> komiteto pasiūlvma*

Vasyliūnas pagros smuiku, priims.
Šaulės svečius pavaišins ka- , ,. . .
vute ir savo gamintais keps- Gamtos pokštai i xaus.%iene bus o rimtai *une-

• -c 6 1 uarotos pokštai , te’Ko jai pagulėt’.
_ - j J TT V ■* * 1 - •Gegužes i4 d. Bostone 12; ligoninėje.

E. Juciūtės knygos pirmo- valanda temperatūra pa-' Dabar ligininę jau yra ap-• 
ji laida jau išparduota. Bai- šoko iki S3 laipsnių, o 4 vai. leidusi ir gyvena pas E. Mi- 
giama spausdinti antroji jos popiet nukrito iki 60 laips- sevičienę. 31 Draper 
laida. , niu. Dorchester. Mass. 02127

Seimelio komitetas 10 
balsų prieš 4 sutiko su gu-
l>ematoriau$ pasiūlymu ir 

o; *

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER* MASS. 
TaL SW 6*2868

yra yisnmtsiė oficiali įst»L 
ga Worcostsry. antri siunčia 
afcmtiniue tiesiog ii VVorces* į

torio f Lietuvą ir Intas Rusk 
jos valdomos sritis* Čia kal
bame lietuviškai, petarnau* 
jame greitai ir sąžiningai. 
Smntmiai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia gilium gauti įvairiau. 
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
lebei žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Birutė Vaičjurgj-ė. Jie bu- KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG (DOMIŲ IR 
vo labai rūpestingai paruoš- NAųjAųS1Ų LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.
ti ir išraiškiai perskaityti, 
ši prelegentė — tikra pa
guoda klausytojams.

Žodinė programa buvo * *• a « 
vykusiai perpinta lietuviška 
muzika.

Kaip jau buvo rašyta, tik, 
prieš savaitę Gaiso Bangos 
taip pat gražiai paminėjo 
M. K. Čiurlionio sukakti.

Tokiu mūsų jaunosios kar-

litrus

— r-

Gana

nereikalingai eikvoti kurni alyvą
SOUTH BOS1UNC LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

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

šeštadieniais ir sekmadieniais 

M 0 12:00 VAL. IKI 3:90 VAL.

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

Atsilaikykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VAD0V1

—»■—------*=------------ ■

J
H

ligoninę

metus Patarnavusi
pa?.a.\mą.: Bostono Lietuvių Pilie-

‘■čių d-joje Scholastika Pet-

St

Senas parvirsta ir negir*

Flood Square 
Hardicare Co.

9. J. ALBONA 
•SS KAST I1O.U5VA! 
S<»IT»» 9GSTUN. MASO 
TELEFONAS Ax4 S-414S

SeojAAiB Airėm DeAO Pvpwro- SmocimStiklą*
Virale niurnės?* eaaai 

SrOt.Ytuy* pienberisa* 
Vtaokte nbOm SMktal

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakamio

otfo*P tDINIS 
MET RISIĄS

Valandos:
Bu" 9 <«« ryto iki S vai. *sk i 

Trečiobeniais ne pri i m b ms 
44? RROADWAY 

Seoth Dostea. Mase

Už nasies ne tik jaučius Nerasi medžio be iskos, o E. KARDEL1ENES DAINŲ
vedžioja. J žmogaus — be ydos. PI OKlTFLfi

r! **#**»****###»*##*****###**#**•**»• rmisa i ei*

atmes___
te ir projekte' 
ke tr rMeje. 
Mote pastatu, 
taria*. iaskžte

Tefefi

Peter Maksvyti*
Cu*«t« &
et Church Street 

K. Miliau.

irine

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt)

OPTOMETR1ST9 
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečisd.eniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

Knyga yra geniąsias žmogaus drangas

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistus, ttpLMome gydytojų ra 

eeptus ir turima visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į UetundM vaistiaų.
Sev. Emanuel L. Rosengard, B. S*. Reg. Pharm.

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

Tatafeoee AN 8-4020

Nes 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ ttefcyrus tveeudieele* tr

N & T OIL CO.. Ine.
641 E Broaduray So. Boston, Mass. 02127

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

Skambink ite

268-4662
• • * • * % v r <

1975
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimą*

Pilna* įirncima*. i'kailaiit aly. 
tos bunirri, putėja. oro Itliiu, 
tri mostai.i. koiitiolę lt dalbą >u» 
jungti rū^y ?u vamzdžiais^

10 lurtii gaiantiju.

Savybės: 
PrmliiLt mutinius 

<•!*•/I*» 
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Paskutine modernaus abva kilthmo u.tuneliu

FORTŪNA FUEL Co.
Aluj šildtmo mh'< ialiMat

470 Adam* Street. Q«iary, Maw.
Al,„k. bumelio aptaina,ima* i*li*a* 21 ,al. iki dieną

CITGO CLIMATIC 
HEATING Olli

Skambinti — : 436-1204, So. Shore: 773-4040

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd. 
Neirtos Centrą Mssa. 02159 

ToL 332-2645 
*•**•*****»*•**•»*#**••*•*****••••

Keleivio
gauti Lietuvos

___ Elzbietos Karde*
____ įdainuotų dainų ir ari*
jų plokštelę* Kaina 86.00.

Peštu

Laisvės Varpas
UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieaiaia 11-12 vaL 
AM 1,430 KC ii WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU Brockton, Mass. 02402. TsL 580-7200 
9

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCH1BALD. PREZIDENTAS 
460 West Broadvvay. South Boalon, Maaa. 02127

Skambinkite 268-2500

SAVEAT 
AGREAT 
RATEK

290^-7^muse re -b

AYEAR

O® av»r K-m Awsrt 
ccrb:^»u»4}J00

708:.6J.* AYEAR

7 -r-J-V-M M—1 acw SIMO

681161!* AYEAR

1-5^-vtar dmesU cr- : S *, 300 imM

6.00* 534“
5.47^5’^

AYEAR 
?~rtrr soties 

SšOO KundMS

AYEAR

T>w Fedrai rpgu’a:'oft» sffeeS-9 rieše rvw tavJnji 
csrt-f^Kes prena^.-* on u, rtgi
csrr? čia fuMl prc»-»oed r J re oi interrs: oi *-\x»nt 
trriervan č* reSuosd to ri* pskOogA r*» s year) 
ano JO Slys rtftreu s __________________

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 
Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienas 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 viri 9274,000.000

Trans-Atlantic Travel Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

birželio 25 

liepos 18 

rugpiūčio 20

rugsėjo 3 ir 19 

lapkričio 21

gruodžio 19 v-

PATARTINA REGISTRUOTIS 18 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-AtlanticTradingCo
(Podarogifts, Ine., skyrius Bostone)

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—12

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

Telefonas: (617) 268-8764
visų skyrių vedėja Aklom Adomomis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

WoFcester, Mass. 01604 
Tet. 79B3347

Tiesiai iš Worcssteris sius* 
čfem Įvairius siuntinius j Lieta 
▼ą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turimo vietojo įvairių via 
tinis gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai is* 
momis kainomis. Be to, siunčia
ma mabtų, pinigus ir galite uš- 
snkyti jų gamybos prekes. Cb 
eumokšsite pinigus, s gimlušs 
ten vietojo gaišo pasirinkti aš* 
sakytas prskss.

Taipogi tarpteiakaujsms psr 
tom tikras fetoigas atsikviesti 
gimiaos čfe pas savo į svečiui 
ar auehtfubm apsigyvcnimuL

tai ir sųffefegaL Atsibakų įsiti- 
klasito. Vsdšjas A. Schyriaskl

COSMOS PARCEL!
EXPRESS CORP-) 

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIA* DOVANAS

18 BOSTONO I LIETUVĄ 
ir įritąs Rusijos

IsrsBtistai
Prekės parduodamos 
mintomis

šaldytuvus ir pan. 
Naujas vedėjas

Atidaryta darbo

nuo 8 vaL vyto Sri 2 vaL p^u 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimų telefoną.
389 W. Broodvray 

Sob Boston* Maso*
T*L StMOM

I




