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Bostono lietuviai tebėra gyvi 
ir pasiryžę

Vasario 16-sios minėjimas buvo gausus. Pagrindinis 
kalbėtojas buvo A. Rinkimas. Aukų surinkta apie $3,000. 
Meninę programų atliko solistė Daiva Mongirdaitė.

Bostono lietuviai tebėra 
gyvi ir pasiryžę. Tai rodė 
sekmadienio Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimas, j kurį. 
nors oras buvo nepalankus, 
susirinko pilnutėlė didelė 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugijos salė.

Gerokai pasivėlavus, mi
nėjimą pradėjo Alto sky
riaus pirm. inž. Bronius Ga
linis. Anelei Januškevičienei 
paskambinus JAV ir Lietu
vos himnus, lietuvių parapi
jos klebonas kun. Antanas 
Baltrušūnas, čia gimęs ir au
gęs, gražia tarena ir taisyk
linga lietuvių kalba sukalbė
jo šiai dienai pritaikytą 
maldą.

Po Lietuvos garbės kon
sulo adv. Anthony Skatino* 
sveikinimo žodžio, pirmi
ninko pakviestas Gintaras 
Karosas perskaitė guberna
toriaus ir majoro išleistas 
proklamacijas Vasario 16- 
sios proga, o adv. John Gri
galus— šen. Edward Brook 
telegramą. (Gubernatoriaus 
Francis Sargent telegrama, 
kurioje jis sveikina šventės 
proga ir dėkoja už lietuvių 
įnašą j visos valstijos gyve
nimą. o taip pat ukrainiečių 
pirmininko K. Husko tele
grama atėjo kiek vėliau ir 
minėjime negalėjo būti per
skaitytos). Estų draugijos 
vicepirmininkas Jaak Ju- 
hansoo sveikino estų vardu, 
latvių draugijos pirmininkas 
inž. Alfreds Žigurs — lat
vių vardu ir Batuno atstovas 
prof. dr. Uldis Bluki*. Pažy
mėtina, kad latviai atsiuntė 
visą delegaciją, kurioje, be 
minėto Žirgurso. buvo Lili
ja Klucis. Meta šumskis, A- 
loijis Augustans ir Oswald 
Akmetins.

Pagrindinis kalbėtojas bu
vo svečias iš Toronto Anta
nas Rinktinas, PLB Švieti
mo Tarybos pirmininkas. 
Jis per 25 minutes sugebėjo 
vaizdžiai nusakyti padėtį, 
įžengiant į naują dešimtme
tį ir naujus dešimtmečio už
davinius.

Kalbėtojas priminė par
tizanus, kurie buvo įsitikinę, 
kad komunistai tepripažįsta 
tik ginklo kalbą, jų pralai- 

x mėjimą, tikėjimą gražiais 
Vakarų žodžiais, tų žodžių 
tuštumą ir dėl to didelį Lie
tuvos žmonių nusivylimą.

Bet lietuvis, patyręs per 
amžius skaudžių smūgių, 
atsigavo ir po šito sukrėti
mo. Iš Lietuvos ateinančios 
žinios aiškiai rodo. kad lais
vės troškimas ten nėra nu
slopintas, kad jis visais ga-: 
limais būdais ten reiškiasi 
ir stiprėja. Lietuvoje nega
lima to aiškiai pasakyti, to
dėl mus gula atsakomybė

kelti aikštėn komunistų da
romas skriaudas Lietuvai ir 
skelbti jos žmonių laisvės 
troškimą.

Palaidi žmonės nieko 
svarbaus negali padaryti, 
niekas jų balso nenori klau
syti, todėl. įžengę į naują 
dešimtmetį, turime būti dar 
vienirgesni ne tik savo tar
pe. bet ir santykiuose su 
valdžios įstaigomis.

Turime atmesti mums 
kaikieno iš anapus skelbia
mą mintį ir kaikurių čia jai 
patikėtą, kad nepriklauso
mos Lietuvos niekados ne
bebus, kad reikia pasiten-J 
kinti satelitine ar kokia kita Į 
iš Maskvos malonės duota į 
padėtimi. Kalbėtojas griež
tai tą mintį atmetė. Mes ko
vojame dėl Lietuvos, kokią 
mums atkovojo mūsų sava
noriai 1918 metais.

Reikia aktyviau išeiti į 
platesnį pasaulį su naujomis 
žiniomis apie Lietuvą. Senų 
dalykų amerikiečiai ir kiti 
nebenori klausytis. Jiems 
reikia duoti naujų faktų iš 
šių dienų pavergtos Lietuvos 
gyvenimo. Lietuvai daromas 
komunistų skriaudas sujun
kime su amerikiečių opiais 
reikalais, padėkime jiems 
geriau komunizmą supras
ti, nuplėšti komunizmo ne
kaltumo bei jo taikingumo 
kaukę.

Prieš mus stovi milžinas, 
bet ir uodas, įlindęs į dramb
lio ausį, gali jam daug ža
los padaryti.

Kiekvieną išeiviją laikas 
naikina, bet mes dar pakan
kamai stiprūs. Tai rodo dar 
nemažėjantis mokinių skai
čius lietuviškose mokyklose, 
šokių šventėje pritrūko net 
grindų ploto visiems šokė
jams, tiek buvo suvažiavę 
gražaus jaunimo. Lietuvių 
enciklopediją išleidome net 
anglų kalba. Vis tai reiški
niai, kurie rodo, kad mes 
dar toli iki "nurašymo į nuo
stolius“. Bet rūpestis dėl 
jaunimo tebėra opus. Daug 
jo yra užsikrėtę negera šių 
dienų dvasia, bet ženkime į 
ateitį su viltimi sukurti vi
sur židinius tai negerovei 
atsispirti. Nepasiduokime 
nusivylimui. Lietuva tebėra 
gyva ir prie Nemuno, ir 
JAV, ir Anglijoje, ir kitur. 
Net ir Vietname bei Korė
joje ant lėktuvų ir kitų kari
nių pabūklų galima pama
tyti Lietuvos Vytį. Būkime 
dar vieningesni ir tikėkime 
tvirtai, kad grįšime į laisvą 
Lietuvą.

Tokių čia laisvai atpasa
kotų minčių pabėrė svečias 
iš Toronto. Dalyviai jam pri
tarė ir dėkojo karštais plo
jimais.

Pertraukos metu buvo
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Prancūzijoje mirė 
A. Liutkus

Rogers tiki į mūsų 

teisę apsispręsti
Paryžiuje mirė Antanas JAV Valstybės departa- 

Liutkus, Lietuvos atstovybės mer to sekretorius Wiiliam 
sekretorius, gimęs 1906 me- Rogeis atsiuntė Lietuvos at- 
tais. Velionis reiškėsi ir kaip; stovui raštą, kuriame svei-
dailininkas. buvo surengęs 
savo kūrinių parodą Pary
žiuje.

Brocktone, Mass., kilo di
delis gaisras. Bijoma, kad 
jame galėjo žali apie 20

Ii Šveicarijos ištremti du 
Sovietą Sąjungos šnipai, so
vietą atstovybės nėriau ....

vykdoma aukų rinkliava. 
Tikslių žinių dar nepavyko 
gauti, bet, rengėjų žodžiais, 
aukų bus apie $3,000. Dau
guma bus Altui, bet aukota 
ir kitoms organizacijoms.

Kaip visuomet, stambią 
auką sudėjo inžinieriai. Li
tuanistinės mokyklos moki
niai iš savo pačių kišenių 
suaukojo $15.04. Vėliau au
kotojus paskelbsime smul
kiau.

Minėjimo meninę progra
mą atliko Bostone išsimoks
linusi ir subrendusi solistė 
Daiva Mongirdaitė, sudai
navusi 5 dainas. Jai okom- 
ponavo dr. Vytenis Vasyliū
nas.

Baigiant telieka nuošir
džiai pasidžiaugti, kad Bos
tono kolonija dar yra pavyz
dingai jautri mūsų svarbie
siems reikalams.

Minėjimas baigėsi per 2 
3U puse valandos, lik kaž
kodėl buvo pamiršta pasiū
lyti priimti rezoliuciją. Be 
to, scenoje nebuvo Vyties, 
nebuvo nė vienos gėlės, kal
bėtojo tribūna nebuvo už
dengta nė taurinto, rašto už
dangalu...

Kitataučiai apie mūsų 
šventę sužinojo tik iš Record 
American ir Boston Globė 
tilpusių Alto skyriaus pir
mininko nuotraukų ir Bos
ton Globė išspausdintos Al
to delegacijos pas majorą

kiną Lietuvos nepriklauso

mybės atstatymo paskelbi

mo 52 m. sukakties proga, 

pažymi, kad Lietuva buvo 

jėga Įjungta i Sovietų Są

jungą, kad JAV to įjungimo 

nepripažįsta ir patvirtina 

savo nuolatinį tikėjimą į lie
tuvių tautos apsisprendimo 

teisę.

Vasario šešioliktoji 
New Yorke

New Yorko lietuviai Lie

tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakti minėjo va

sario 15 d. Dalyvavo per 

80C asmenų. Pagrindinę la

bai turininga kalbą pasakė 

Vliko narys inž. Jurgis Va

laitis. Meninė programa bu

vo graži ir įvairi (solistas 

Citvaras, Matulaitienės šo

kėjai, Strolios vyrų choras), 
aukų surinkta per $2,000.

Minėjimą rengė Alto sky
rius, kuriam pirmininkauja 
adv. St. Briedis.

W. MrCormack

Viršuje atstovu pirmininkas 
John McCormack, apačioje tą 
rūmu atstovas Jerome Waldie. 
kuris demokratą frakcijos su
sirinkime vasario 18 d. žada siū
lyti pareikšti McCormackui ne
pasitikėjimą.

Sc vietų Sąjunga stato liz
dus 6,C0C mylių skridimą ra
ketoms, nukreiptoms į Va
karų Eurcpą. Iki šiol tebuvo 
lizdai tik 1,000 ir 2,030 my
lių raketoms. Taigi, taip so
vietai ruošiasi nusiginklavi
mo konferencijai, kuri ne
trukus turi prasidėti.

Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas išvyko į Euro
pą. Ten pabus 3 savaites. Jo 
pareigas eina dr. B. Nemic- 
kas.

• • •
Sovietų šnipas Tichomi- 

rov paleistas už $75,000 už
statą.

Vietname JAV per visą
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Ir advokatus varo į kalėjimą 
už teisino įžeidimą

Kaltinamieji ir jų gynėjai teisme niekino JAV sant
varką ir šlykščiausiais žodžiais įžeidinėjo teismą ir teisė
ją Julių J. Horrmaną. Atpildas — kalėjimo priedas.

Kaip žinome, Chicagoje Uncijom kaip priešingą 

jau bene penktas mėnuo tei- konstitucijos garantuotai 
i siami 7 pagrindiniai riauši-; "žodžio laisvei“... 
ninku vadai, kurių vadovau- j

jama kūtvėlų ir kitokio a- 

narchistinio, komunistinio 

ir kriminalinio elemento mi

nia užpernai vos nesuardė 

demokratų konvencijos, kel

dama didžiulio masto riau

šes ir muštynes su policija.

Jau ilgas laikas kaltin

tojai ir gynėjai dėsto savo 

argumentus, įrodomąją bei 

ginamąją medžiagą, ir, ro

dos, būtų galima laukti vie

nokio ar kitokio prisiekusių- 

j jų posėdininku sprendimo, 

j kaip paprastai būna. Bet, 
i deja, šią bylą teisiamieji ir 

j jų advokatai, matyt, numa- 

i tė išnaudoti politinei propa
gandai. Teisme jie ėmė sa

kyti savo prakalbas, niekin

ti visą šio krašto demokra

tinę santvarką ir keikti tei

sėją ir teismą pačiais nepa-į 

į doi iausiais žodžiais. Tuo y- 
i pač pasižymėjo teisiamųjų 
! advokatai, plačiausiai nau

dodami teismo tribūną teis

mo niekinimui. To pasėkoje 

teismo salėje kildavo riau

šės, ir tekdavo teismo tar-

Prisiekusiųjų sprendimo 
dėl Chicagoje vykusių riau
šių laukiama šiom dienom.

Dr. William Haddon, eismo ne
laimią draudimo instituto pre
zidentas. liudydamas senato ko
misijai automobilių taisymo 
brangumo reikalu, kaltino 661

Didelė dovana9! L .* < ’
Vasario 16-tajai

Prieš pat Vasario 16-ją 

išėjo pirmas Lietuvių Enci

klopedijos tomas anglų kal

ba. Sekmadieni nepriklau

somybės minėjimų dalyviai 

Bostone, Brocktone. Wor- 

cestery, I’ew Yorke, Cleve

lande ir Chicagoje jau ga

lėjo ją pamatyti. Tai brangi 

dovana ir aiškus išeivijos 

pasiryžimo ir sugebėjimo j- 

rodvmas.

to netinkamus buferius, 
nautojams ir advokatus, ir jį, jei automobilis, važiuoda 
ir kaltinamuosius, ir net rė

kaujančią publiką jėga ra

minti.

Pagaliau teisėjas Julius J. Į $510.15.
Hoffman už teismo įžeidi

mą nešvankiausiais burnoji- 
Į mais pradėjo dalinti kalėji

mo bausmes ir nesutramdo

miems advokatams ir jų gi

namiesiems. Į•
' Ir taip vyriausias gynėjas 

VViliam M. Kunstler gavo iš į 
teisėjo rankos 4 metus ir 131 

dienų kalėjimo, advokatas’

Leonard L. Weinglass —1

1 metus, 8 mėnesius ir 5 die- Į 
nas, Jerry C. Rubin —2 me-j 

tus 1 mėnesį ir 23 dienas, J 

Rennard C. Davis — 2 me- • 

tus 1 mėnesį ir 18 dienų,
Thomas E. Hayden 1 metus

2 mėnesius ir 14 dienų, Ab-Į 
bott Hoffman — 8 mene-i 

sius. John R. Froines — 6 ir1 

pusę mėnesio, Lee Weiner 

— 2 mėnesius ir 18 dienų.

Didžiausią triukšmą kėlęs ir 

teismą niekinęs kaltinama

sis David T. Dellinger gavo 

2 metus 5 mėnesius irl6 die
nų kalėjimo.

Kaltinamieji riaušininkai, 

be bausmės už teismo įžei

dimą. jeigu bus jury pripa

žinti kaltais, už buvusias 

riaušes dar gali gauti po 10 

metų kalėjimo ir po $20,000 

pinigirės baudos.

Valdžia pelnysis iš

paleistuvystes
Pietų Vietnamo vyriausy

bė, norėdama pagerinti sa

vo iždą. nutarė leisti atida

ryti azartinių lošimų Įstai- i Dabar nubaustųjų už teis- 
J gas ir paleistuvystės namus.! mo niekinimą advokatų ir 

Pastarieji būsią prieinami kitų kaltinamųjų "užtarė
I tik turtingiems.

nuotraukos ir latvių išleistos | ”ų.t,pų lėktuvų bei heiikop- įkerai prižiūrimi, kad būtų ti advokatai jau rengiasi 
anglų kalba radijo progra- er"!‘ ; išvengta veneriniu ligų pli-Į teisėjo J. Hoffmano sprendi-

mos... !-------------------- ----------- . rimo. • ma skusti aukščiausiom ins-i irrrrrr rrrniMTJjįjjjjrjjjjn.j

jai“, teisės profesoriai ir ki-

10 mylią greičiu. įvažiuoja į sto
vintį priešais autom-b i H. tai pa
taisymas vidutinio -Uį

Tai buvęs San Marcos, Tex„ 
į licijos vadas Waynum Dial.

imtas Beverly Hills. Cal„ 
ginant atkabinti turtingo savi
ninko namuose Įrengta 
jaus signalą. San Marcos
te jis kaltinamas apiplėšęs 
tą krautuvę, žodžiu, "geras1 
licijon vadas •••



Pūdanti antru .« » Nr. 7,1970 m. vasario 18 d.

Elagu vaba Eesti -
Gyvuok laisva Estija!
Kitą antradienį, vasario 24 d., mažiausia Lietuvos 

kaimynė Estija (Jos gyventojų skaičius vos teprašoka 1 
milioną) mini savo nepriklausomybės paskelbimo 52-rąją 
sukaktį. * ♦; | *< |-R>>

Nevisada ir kaimyninių valstybių likimas yra taip 
panašus, kaip Lietuvos ir Estijos. Ir Estija amžius kariavo 
su ja puolančiais priešais — danais, švedais, vokiečiais, 
rusais. Paskutinieji Estiją valdė nuo 1721 iki 1918 metų, 
kada ne tik Estija, bet visos trys Pabaltijo valstybės pasi
skelbė nepriklausomos.

Carinės Rusijos okupacijos metu estai buvo laimin
gesni tik tuo požiūriu, kad jie, nebūdami katalikų tikė
jimo. nebuvo rusų persekiojami dėl religijos, todėl jų išsi
mokslinę žmonės galėjo pasilikti krašte ir užimti valdines 
vietas. Jų spauda nebuvo uždrausta. Estai jau 1957 m. iš
leido savo savaitraštį Perno Postimees, kuris 1891 m. bu
vo perkeltas Tartu, pavadintas Postimees ir leidžiamas 
kasdien. 1892 m. Taline pradėjo eiti kitas dienraštis Tali- 
linna Te3taja. 1903 m. net socialistai pradėjo leisti savo 
laikraštį — Uudised.

Estai nuo 1684 m. turėjo savo mokytojų seminariją, 
nuo 1632 m. — universitetą Tartu mieste. Estai pirmą sa
vo dainų šventę surengė 1869 m. Jau 1886 m. 98 cė šau
kiamų karinės prievolės atlikti naujokų mokėjo skaityti 
ir rašyti.

Tie keli faktai rodo, kad estams anais caru priespau
dos laikais buvo daug lengviau tautiškai bręsti, kelti sa
vo kultūrą. Nors ir jų rusai neglostė, bet vis dėlto, turėda
mi savo spaudą, galėjo lengviau atsispirti okupanto spau
dimui.

Clevelando miestui nesiseka su policijos vadais, nes per 
paskutiniuosius 26 mėnesius ju net 4 pasikeitė. Atvaizde 
matomas penktasis Lewis Coffey (kairėj) prisiekia priei 
pradėdamas eiti pareigas. Jį prisaikdina miesto Majoras 
Stokes, negras. Dešinėj stovintis William P. EHenburg 
iš policijos viršininko pareigų turėjo pasitraukti po 8 
dienų, nes buvo apkaltintas, kad ginus geagsterių inte
resus, nors jis tuos kaltinimus ir neigė.

Tai skaudi , problema, j
kuripšsprendįįą turėtų . • • ' -1 * •

• jos lietuviams jie visi yra 
Atėjo 1918 metai. Estija, kaip ir Lietuva ir Latvija, j garbūs. Du pirmieji yra da-__________ -r* •! • • •ll______ 1_ .. - * - - *

okupantas, taigi jos priešas? 
f 1970 mitai atneša eilę.su- 
kakčių: 30 metų nuo pirmo- ti ir sveikasis mūsų jauni- 
sios bolševikinės Lietuvos 
okupacijos. 25 metai nuo II 
pasaulinio karo pabaigos, 20 
metų nuo Vasario 16 gim
nazijos įsteigimo, 5 metai 
nuo jos naujųjų rūmų pa
šventinimo. Aišku, kad su
minėti įvykiai nėra vienodai 

į reikšmingi, tačiau Vokieti

ntas ir vyresnieji.

MIRTIS IR GĖLĖS

ti, jos būta, bet nenumatau 
jokių priemonių tai įrodyti 

i ar nuginčyti.“
| Tokiu būdu šis klausimas 

Vasario šešioliktoji lietuvių tautai yra reikšminga stovi taip, kaip ta dainos 
kaip nepriklausomos valstybės atstatymo diena ir kaip Į dūda Vilniuje: slavai sako.

Bango Betaviri!

tapo nepriklausoma. Išsikovojusi nepriklausomybę, Esti
ja darė didelę pažangą visose srityse. Pakanka priminti, 
kad, pav., 1936 metais Estijoje kiekvienam 10,000 gyven
tojų teko 17.3 egzemplioriai išleistų knygų, o tokiose se
nose ir kultūringose valstybėse kaip Švedija jų tenka tik į vastingumą bei ryžtą ir įpa- 
4.5, Britanijoje — 3.9.

Bet štai atėjo nelemtieji 1939 metai, kada visos trys 
Pabaltijo valstybės buvo priverstos pasirašyti su Sovietų 
Sąjunga savitarpinės pagalbos sutartis, pagal kurias So
vietų Sąjunga gavo teisę į tuos kraštus įvesti savo karių 
įgulas, o po metų ir tos valstybės buvo visiškai okupuotos.
Ir nuostabu, kad visur tas padaryta pagal vieną planą ir Jos rūm^ln<riiWvSris7tek- 
beveik vienu ir tuo pačiu laiku. j nenuvargti rodant, kad

Kaip Lietuva, taip ir Estija tebėra Sovietų Sąjungos be lietuviškos šeimos nėra 
okupuota, bet gyventojų laisvės troškimas ir jų valia nėra 
palaužta. Jie ir šiandien visomis įmanomomis priemonė
mis priešinasi okupantui, stengdameisi išsaugoti savo ma
žos. bet kultūringos tautos gyvybę. Užsienio korespon
dentai. pabuvoję Pabaltijo valstybėse, sako, kad Estijoje 
šiandieninis okupantas yra labiausiai nekenčiamas!

Nemažas estų skaičius, komunistams antrą kartą už- 
plūstant Estiją, pasitraukė į užsienį. Daugiausia jų susi
spietė Švedijoje. Ten yra jų stipriausi politinės ir kultūri
nės veiklos centrai. Jie yra išvystę gana šakotą veiklą.

Vasario 24 d. visame laisvajame pasauly išsiblaškę 
estai rinksis savo nepriklausomybės paskelbimo 52-jų me
tinių minėti. Mes sveikiname juos. linkime nepalūžti ir 
nenustoti vilties atkaklioje kovoje dėl savo krašto laisvės 
ir neabejojame, kad ateis diena, kada Estija ir Lietuva 
vėl bus laisvos ir galės savo gyvenimą tvarkyti taip, kaip 
jų žmonės norės

Savo linkėjimus mes tenorėtume baigti estų tautinio 
himno žodžiais, kurie ir mums yra lygiai brangūs:

"Tėvyne mano, mano džiaugsme ir laime! Kokia tu 
graži! Niekur nerandu šiam plačiam pasauly, kas man 
būtų taip brangu, kaip tu, mano brangi tėvyne!“

iis priežasčių, kad mums 
tenka gyventi Vokietijoje, 
abu pastarieji parodo ligšio
linį Vokietijos lietuvių gy-

1 reigoja ateičiai.
Konkretūs uždaviniai 1970 

Vokietijos lietuviams būtų 
iš esmės tie patys, kaip ir 
1969. Tektų glaudžiau su
kaupti jėgas, kad vėl prisi
pildytų Vasario 16 gimnazi-

Apie tai kalba Drauge va
sario 7 d. vedamasis. Ten 
rašoma, kad per 1969 metus 
Chicagos kazimierinėse ka
pinėse palaidota 750, o tau
tinėse 175 lietuviai. Taigi, 
vien Chicagoje per metus 
palaidota apie 1.000 lietu
vių.

Autorius klausęs laidotu
vių direktorių ir iš jų suži
nojęs, kad per šermenis vi
dutiniškai "būna 8-10 vai
nikų ir gėlių puokščių“, bet 
pasitaiką, kad tų vainikų su- 
dedą net per 100 prie kars
to. "Vidutiniškai jie kainuo
ja po 15 iki 25 ir daugiau; 
dolerių. Taigi vienose laido-; 
tuvėse būna gėlių už maž
daug 150-290 dolerių“. Be 
to. dar mirusiojo šeima turi

neailtlatamos kovos ir siekių realizavimas.
Sovietų Sąjunga, sulaužiusi visas sutartis ir visus pa

sižadėjimus 1940 metais birželio 15 d. gajai augančią 
valstybę okuęąvo įr broliams ir seserims vėl uždėjo oku
panto jungą ir atėmė laisvę bei nepriklausomybę.

JAV sovietų okupacijos nepripažino ir šiandien to 
nusistatymo oficialiai laikosi.

Okupantas krašte naikina lietuvybę, klastoja istori
ją, varžo sąžinės laisvę ir trukdo lietuvių pažangą, siunčia 
savo agentus ir čia į šią mūsų laisvą šalį mūsų savitarpyje 
kiršinti ir mūsų kovos pastangų silpninti.

Amerikos lietuviai jautrūs savo brolių sunkiai daliai 
ruo pirmųjų okupanto dienų išėjo į kovą savo tautai 
laisvės ir nepriklausomybės atgauti.

Sujungę savo organizuotas jėgas į darnų junginį — 
Amerikos Lietuvių Tarybą — pavedė jai vadovauti ko
vai su sovietiniu okupantu. Kova nelengva. Laikas bando 
pasaulio sąžinę nuoboduliu apgaubti. Tai iš mūsų reika
lauja daugiau, jėgų. naujų kovos metodų, daugiau išteklių, 
daugiau šviesių protų, stipresnių balsų ir dar didesnės

1 Vadovaukimės vieninga Detroito 7-tojo Lietuvių 
Kongrese dvasia ir direktyvomis, Amerikos Lietuviu Ta
rybos nutarimais ir kiekvienas savo sąžine, neskaldykime 
jėgų ir lėšų, dalyvaukime minėjimuose, skelbkime skriau
das Amerikos plačiajai visuomenei ir vieningai bei gau
siai aukokime vedamai kovai finansuoti.

Tik pasiryžimu ir vienybe grąžinsime trispalvę į Ge
dimino kalną, o Laisvės Varpą į Karo muziejaus bokštą.

Amerikos Lietuvių Taryba
Chicago, 1970 m. vasario 2 d.,
6818 So. Western Avė.
Chicago, UI. 60636

kad dūna buvo, bet lietuviai 
mano, kad ji nebuvusi.

• *

. Sabaliauskas svarsto bal
tų kalbų (lietuvių, latvių ir 
senųjų prūsų) vaidus šuniui, 
aviai, ožiui, raguočiam, ark
liui ir kiaulei. Apie autorių 
prof. W. Schmalstiegas sa
ko:

"Jo mokslo darbas labai 
įdomiai parašytas ir įrodo 
gilų gimtosios kalbos paži
nimą. Turėkime viltį, kad 
kurią dieną Sabaliauskas pa
rašys lietuviams etimologinį 
(žodžių kilmės) žodyną, nes 
jis turi tokį artimą kalbos 
pažinimą, kokį tik joje gi
męs tegali turėti ir kuris yra 
toks svarbus etimologinėms 
studijoms.“

Prof. Schmalstiegas re
cenziją baigia žodžiais:

"Aplamai, galima sakyti, 
leidinys išlaiko sovietinei 
Lietuvos kalbotyrai įprastą 
aukštą lygį. Tokie leidiniai 
privalėtų slavistus skatinti 
pramokti baltų kalbų. Tie 
amerikiečiai slavistai, kurie 
nekreipia dėmesio į lietuvių 

J ir latvių leidinius, netenka 
daug ko galiniai naudingo 
lyginamajai slavų kalboty
rai. Paskutiniais keleriais 
metais pastebiu didėjantį 
susidomėjimą baltų kalbo-

... . x .............. mis. Tikėkime, kad šis dė-kad ir jų atminimas ilgiau Simų devintų numeri, rseju- pfeis ir aug8?.
išliktų ir jų turėti gyvenime sj 1967 m. if redaguotą A. • * ♦
troškimai būtų padėti įgy- Valeckienės. Jis skirtas lie-!
vendinti. ; tuvių kalbos gramatinės • Oklahomos universiteto

sandaros temai. Išspausdin- profesorius V. Stanley Var- 
, ta lietuvių kalba keturioli- dys recenzuoja Algirdo

RUSĖS STIUVARDESOS ka straipsnių (pridėtos rusų Budreckio anglų kalba pa- 
JOKUBKOS NEŽAVI kalba santraukos). ,rašytą knygą The Lithua-

Kas kitur rašoma
NAUJO DEŠIMTMEČIO 

RŪPESČIAI

PLB Vokietijos Krašto 
valdybos šių metų Informa
cijų pirmo jo numerio veda
majame (Naujo dešimtme
čio angoje) prisiminta Vo
kietijos lietuvių praeitų me
tų pastangų vaisiai, o apie 
ateitį, įžengus į 1970 metus, 
šitaip rašoma:

"Pranašauti nėra prasmės 
nė raudos. Tačiau viena aiš
ku, m naujai prasidėju
siam dešimtmečiui baigian
tis, lietuvių visuomenės už
sieniuose padėtis bus labai 
pasikeitusi. Nedaug bus li
kę gyvųjų tarpe nepriklau
somos Lietuvos kūrėjų, išgy
venusių jų nuo pirmosios 
dienos. Sumažės taip pat

skaičius ir tų, kurie nepri
klausomą Lietuvą išgyveno, 
kaip subrendę ir savarankiš
ki žmonės. O tai juk iki šiol 
jie buvo pagrirdiniai lietu
vybės nešėjai ir palaikyto
jai svetimuose kraštuose. 
Jiems 1918 Vasario 16 yra 
šventa data. ir iš tos dienos 
išpiaukią uždaviniai įparei- 
poją iki gyvos galvos. Liks 
iu vaikai ir vaikaičiai. Ar 
jiems užteks lietuviškosios 
substanciios, ar užteks įsiti
kinimo, kad, lietuviu gimęs, 
privalo ir mirti lietuviu, ar 
užteks ryžto ir valios lietu
vybę perduoti sekančioms 
kartoms, ar užteks tiesos 
meilės bei jos pažinimo ir 
drąsosi skelbti pasauliui, 
kad Lietuvai yra padaryta 
didžiulė skriauda, kad So-

lietuviškos ateities. Platusis 
pasaulis 1970 pradžioje 
daug kalba apie taiką. Aiš
ku, ir lietuvių įnašas čia rei
kalingas. O jis galėtų veiks
mingai prisidėti, ieškant tik
rai broliškos taikos ir sugy
venimo savo tarpe.“

Suprantama, ir visur ki
tur gyvenančių lietuviu rū
pesčiai ne kitokie: išlaikyti 
lietuvišką šeimą, r epą varg
ti vieningai kovoti dėl lais
vos Lietuvos.

MŪSŲ STUDENTIJĄ
KAMUOJĄS VĖŽYS

Apie tai Tėviškės Žiburiai 
sausio 29 d. parašė dėmesio 
vertą straipsnį. Pabrėžus, 
kad praeitą rudenį sukvies-, 
tas studentų suvažiavimas 
nepajėgė-net valdybos išfp- 
rinkti, kad mūsų studentų 
suvažiavimams viešbučiai 
nebeišnuomoja patalpų dėl 
neleistino studentų elgesio, 
straipsnio autorius Pr. G. 
sako, kad dar "yra daug 
sveiko studentiško jaunimo, 
rimtai besiruošiančio atei
čiai...“, bet jiems trūksta 
vadų. kad nėra ko laukti, 
kad "patys studentai susior
ganizuotų“. kad, "kol neat
siras veiklių vyresnio am
žiaus studentų, jaunų dak
tarų, sugebančių vadovauti, 
tol mūsų studentai bus pa
laida masė. Darbo, tikslų ir 
studentų yra. Trūksta tik 
vadovaujančios. bei skati
nančios rankos“.

Mes tenorėtume pridėti, 
kad dalis lietuviškosios stu
dentijos jau yra įsisavinusi 
palaido amerikietiško jau
nimo lėkštumą, siekia ne 
tiek tų kilnių tikslų, kiek tik 
tuščių pramogų, o yra jau 
ir tokių, kurie į visuomenės 
ir net tėvų akis viešai pučia

(nan National Revolt of 
Karaliūno išvada — ger-' 1941. kurią išleido Juozas

ąiiTTiftkprt 117 vainiku nnve7i' , iLC į" v- m^nų, slavų ir baltų kalbos Kapočius South Bostone
sumokėti uz vainikų nuvezi- kubka praeitą vasarą lanke- vvJtvti šiaurinėie1147 psl., $4.00). Vardys nu-
mų 40 ar daugiau dolerių. gj Lietuvoje. Ten jis skrido indoeuropietiškos prokalbės ^0. kad mtai dienM «š- 

Imtame mažiausius skai- sovietiniu lėktuvu. Sausio 30, sn?t^e7riXn“e 5000 meu ' Hetuvių to meto sukilimų 
Padauginę'’31" “ P°’ ~ UrP kitko rašo: prieš bolfevikus nutyli. Pa?

kiekvienam

Vilnies redaktorius S. Jo-

ssaastį: sfsarsjssts-a-yiss-jijai

me $120.000. V adinasi, vien; amerikietės. Rusės perdaug ...................
chicagoje per meta, prie! flegmatikės. Jos žmogui ne- i ^“koTZndraomTnėk 
mirusiųjų karstų sudedama į sišypso, nesijuokia. Ne taip, P1**1-*.0* penciruomeneje
gėlių už $120,000. j Sp^erikieta. Ir užkaV

Nėra statistikos, kiek iš.biną ir nusišypso, ir pa juo-j?? ir/lavų balbų santy-
viso per metus miršta lietu- Rauja. kartais net per petį
vių, bet neabejotina, kad patapšnoja“. p^ebA Ja^ina™,«U
tas skaičius yra daug didės-, P * mUms nešiojo
ms uz Chicagoje mirusių, laikraščių, žurnalų. Nešiojo /, « - pu
Tai pagalvokime, kokius pi- pirkti visokių suvenyrų, Į d\
nigus mes išmetame gėlėms, yodkos. koniako. Viską darėį vi«/<Jdan
kurios, vos spėjus mirusį pa-1 pareigingai, oficialiai, for-*3 00 tų ų semau- 
laidoti, sumetamos į šiukš
lyną.

Nesakome, kad nereikia 
iw gėfėiės'pVie mirusio karsi- 
to. Reikia, tuo pasirūpina* 
patys laidotuvių direktoriai, 
išlaidas iškaitydami į bend
ras laidojimo išlaidas. Bet 
visi kiti — giminėj drau
gai. pažįstami, organizaci
jos turėtų ne vainikus pirk
ti. bet tas lėšas skirti kuriam 
nors naudingam reikalui, — 
kuriai nors švietimo. labda
ros ar kitai ištaigai. Saky
sim, mirė didelis labdarvs. 
Tuo atveju vainikams skir
tos lėšos labiau tiktų paau
koti Balfui. Arba netekome 
asmens, kuris daug veikė 
Lietuvos laisvinimo baruose. 
Šitokiu atveju aukotina Lie
tuvių Fondui ar Altui. Pa
galiau mirus senam uoliam 
Keleivio skaitytojui, ar ne
būtu įspėtas mirusiojo no
ras, kad vainikams numaty
tos lėšos būtų skirtos Kelei
viui paremti. Taigi nesunku 
surasti, kam vainikų išbri
das būtų galima paskirti.

žodžiu, būkime sąmonin
gesni ir savo mirusius «ti-

... o . . . . i šieji glaudūs baltų ir slavų mabai. Savo iniciatyvos,; J g. . . .. n.,trūke £
kad suminkštintų keleivio Į..i • « • i . • • j sios kciloos ėmusios vystytis
sirįi tau kg pirkti, jos nero- lveiaerečiais
dš. Ilgoje kelionėje jos buvo savlta»- nors lygiagrečiais 
nuobodžios“. keliais. Pavyzdžiui, indoeu

ropietiškos prokalbės garsą 
"a“ baltai pasilaikė (kaip 

SPAUDĄ BEVARTANT lietuvių k. žodyje "akis“), 
Vėliausiame The Slavic i o slavai nusikėlė prie "o“ 

and East European žurnalo O1! žodyje "oko“ — akis; 
numeryje du kitataučiai Ii- lotynų "occulus“ mes tana- 
tuanistai apžvelgia du Vii- me ”akulioriai“). 
niuje išspausdintus lietuvių • • *

kalbotyros mokslo veikalus. Kalbininkų sluoksniuose
Pennsylvanijos valstijos u- e^na ginčas, ar baltų ir sla- 
niversiteto prof. William kalbos buvusios kažkada 
R. Schmalstiegas (pernai į senovėje viena prokalbė, ar 
rudenį lankęs Vilnių) recen-1ne- Schmalstiegas čia 
zuoja 1968 m. Minties lei- pareišika šitokią savo nuo-
dyklos išleistą dešimtą nu- m<>n§: 
merj leidinio Lietuvių kai- i K« Karaliūnas pasakoja 
botyros klausiniai, kuriame aPie sIav>! ir b8111! kalbM
išspausdinti du svarbūs Lie
tuvos jaunųjų kalbotyrinin- 
kų mokslo darbai: 1) S. Ka
raliūno — Kai kurie klausi
mai apie seniausius baltų ir 
slavų kalbų santykius, ir 2) 
A. Sabaliausko — Naminių 
gyvulių vardai baltų kal
bose.

Pennsylvanijos universi-

bendrybes. yra tiesa, bet nė
ra reikalo ja9, kaip jis, aiš
kinti vėlesniu tų kalbų susi- 
kaimyniavimu. Bendrybės 
galėjo kilti ir iš turėjimo 
vienos bendros prokalbės ir 
iš pirmapradžio indoeuro
pietiško kamieno. Mano as
menine nuomone, nėra būdų 
nei įrodyti, nei nuginčyti

_______________ _______ _________ _______ _____ r____ _______ _________________ teto prof. Alfredas Šeimas ^n(^ro8.*>a^U‘®lavU prokal-
vietų Sąjunga yra Lietuvos marihuanos ar hašišo dūmą irtuosius pagerbkime taip, apžvelgia kalbotyros klau- bės buvimo. lankstu many-

elopedia Britanica jo net ne
sumini. Tuo tarpu apie jį 
platėliau rašo New Yorko 
Times bendradarbis Harri- 
sonas Salisbury savo knygoj 
900 Days: The Siege of Le- 
ningrad.

Sukilime, spėliojama, da
lyvavo apie šimtas tūkstan
čiu žmonių, ir Budreckis 
aiškiai išdėsto, kad čia buvo 
tikras patriotiškais sumeti
mais lietuvių sukilimas, pra
dėtas Lietuvių Aktyvistų 
Fronto, kuris tik tiek su vo
kiečiais bendradarbiavęs, 
kiek reikalavo nepriklauso
mos Lietuvos valstybės at
statymas, kurią bolševikų or 
kupacija 1946 metais sunai
kino. Deja, vokiečiai lietu
viu kooperaciją atmetė ir 
pašalino vyriausybę, akty
vistų sudarytą.

• «

Leidiniui, sako, galima 
prikišti neganėtiną sunaudo
jimą prieinamų dabar vo
kiškų dokumentų ir neper- 
giliausią išstudijavimą so
vietinių šaltinių. Tiesa, pas
tarųjų tikslas yra patarnau
ti sovietinei progagandai, 
bet juose galima rasti ir tiks
lių informaciją Prof. Var
dys sprendžia:

"Budreckiui priklauso kre
ditas už įvairiu šaltinių su
telkimą ir sukilimo istorijos 
išdėstymą. Nors veikalą at
rodo. rašė paskubomis, bet 
jis informuoja, nors vieto
mis ir norisi pariginčyti. Ry
tų Europos reikalais besido
minčiam veikalas bus nau
dingas“.

y



Nr. 7,1970 m. vasario 18 d. KELEIVIS, SO. BOSTOR Pushpls trečiai

fO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas TAS DUONOS

DETROITO NAUJIENOS i WORCESTERIO NAUJIENOS , ***UA TMJTOS FONDO
Vasario 22-ji — Lietuvių 

Fondui

Visi gerai žinome, jog 
Detroite negyvena 10% 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų lietuvių. Vargiai čia mū
sų yra ir penki nuošimčiai, 
o, greičiausia, tik kažkur

(jau visų gerai atpažįstamas 
ir iš santrumpos LF), rodosi 
daug aiškinti nebereikia.
Jis bene 1962 m. gimė Chi-į jįs ^uvo suruOgtas vasario 
cagoj, kelių medicinos dak-. nariam, bet buvo
tarų iniciatyva. Jo tikslas y- atVykę įr svečių iš kitur — 
ra vieno miliono dolerių ne- Sandaros centro valdybos 
liečiamas kapitalas. kūno vicepjim> inž. A. Čaplikas, 

, ....... kasmet butų dali-j 7_tosi0s kuopo8 fin. sekr. J.
tarp dviejų ir tnją Tačiau jami degan lems lie uviskos, Lek Lp vicepirm.

„-------- _ kulturos reikalams Iki 1969 v vieraitig ir ižd j Kaspe-
metų galo kapitalo suma

Buvo malonus Sandaros
i

visi gerai ano ir tai, jog 
Detroito lietuviai ekonomiš
kai įsikūrę yra labai gerai, 
panašiai kaip Chicogoje. 
Clevelande. Los Angeles ir 
dar viename kitame mieste. 
Lietuvių Fondo vadovai, kai 
per ketvirtį miliono peržen
gę jau ėmė drąsesnius pla
nus milionui kalti, Detroitui 
surinkti ”užfundijo“ 10% 
kvotą, taigi 100,000 dolerių 
sumą.

peržengė 600,000 dolerių. 
Palūkanų iki šiol yra gauta 
ir kultūriniams darbams iš
dalinta visas 100,000 dole
rių. Vien 1969 metų palū
kanų susidarė 37,000 dol., 
res kapitalas vra idėtas ne 
vien į bankus bei piniginius 
fondus, bet ir į pastovias ak
cijas. Kai bus pasiekta mi
liono suma, kiekvienais me-

ras.
Kuopos pirm. J. Stanke

vičius gražiai pokyliui va
dovavo. Jame kalbėjo agr.

Vliko taryba ir valdyba 
Į Boston*, išvežtas ir ten savo posėdyje vasario 6 d. 

ligoninėn pugildytas būvąs ppfcrirtrao Tautos Fondo 
įžymus Sv. Kryžiaus kote- vaMykų šios sudėties: pirm. 
gijos futbolininkas, sunkaus p^l. J. Balkūras. vicepirmi- 
svorio mėtymo čempionas, rinkai _ jonas yilga- 
Juozas Jablonskis, Veroni-1 iya> j^L Zenonas Jurys ir 
kos ir Leono Jablonskių sū-j Evaldas Remeza. sekre- 
nus. Tėvai ir vaikai laukia,tonus — JuozasPažemėnas. 
greičiau vyro ir tėvo grį*-į iždininkas — Petras Min- 
tant. To paties laukiu ir aš., kūnas ir nariai — dr. ekon.

Julius Maldutis ir Kęstutis 
čižiūnas.Vietos laikraštis apie 

Lietuvą

Prieš bene šešerius metus tais palūkanų susidarvs apie 
čia buvo įsteigtas LF Detroi-! 70.000 dol. Tokia apčiuopia
te vajaus komitetas. Šutei 
kės apie 16 tūkstančių dole
rių, vėliau apsnūdo ir pakri
ko. 1966 m. gale komitetas 
vėl buvo atgaivintas ir pa
pildytas naujais nariais, čia! ir dešimtims kitu dalykų

ma suma eis lietuviškai kul
tūrai ų^dvti: leisti . groži
niams. istoriniams ir moks
liniams veikalams, lituanis
tiniu mokyklų vadovėliams

Benediktas Grigaliūnas, bu
vęs sportininkas Vytautas I The Evening Gazette va- 
Ilgūnas, Petras čyvas, K. gaiio 9 išspausdino Jono 
Zurlis, Julius Gaidis, Vincas j/ Mdtonio straipsnį. Jame 
Ašmenskas, Vincas Mitri- rašoma, kad vasario 16 d. 
kas, J. Krasinskas, A. čap- lietuviai minės savo valsty- 
likas, J. Lekys. į fcgg jkūrimo 750 metų ir jos

i atstatymo paskelbimo 52 m. 
Šiais metais iki vasario S «L sukaktis, trumpai primena, 

1LĮjl j , kad Lietuva tęsėsi nuo Bal-
1 tijos iki Juodosios jūros, kad 

Olga Nauragienė, buvusi buvo carų užimta ir įjungta 
Lietuvos valstyoinio teatro i Kurijos imperiją, vėliau iš

(E)

Angliakasių unijos LaFolIette, Tena., skyriaus pirminin
kas Sillous Huddleston yra Yablonskio šeimos tragedijos 
bylos liudininkas. Vienas iš kaltinamąją yra jo žentas.

CONNECTICUT KLONIUOSE
BRIDGEPORT, CONN. i WATERBURY, CONN.

Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas

Tradicinis Vasario 16 

parengimas

PATERSON, N J.

Visi į Nepriklausomybe*
minėjimą I

; Nepriklausomybės paskel- 
į bimo šventės minėjimas 
'šiais metais įvyks vasario

irgi buvo įsibėgėjimu ir pri
tūpimu, kilimų ir kritimų, i- 
ki vėl visiško apsnūdimo. 
Tik 1969 m. rudenį komite
tas trečią kartą atsinaujino, 
persitvarkė vadovybę ir pra
deda vėl atkakliai eiti į tiks
lą — į pagalbą visos Ame
rikos mastu sutelkti visą mi
lioną, Detroitui gaunant de
šimtą jo dalį.

Nors keletą metų atsili
kęs, nors porą kartų gerokai 
priblėsęs. LF vajus Detroite 
nėra labai
Iki 1969 m. gruodžio 31 d. 
tikraisiais LF nariais (au
kojusiais nemažiau kaip po 
šimtinę) jau buvo tapę 158 
šeimos (arba organizacijos.

Nepriklausomos Lietuvos Kasmet Vasario 16 dieną ’ 22,jd‘“’i0 val. 30 bua 
paskelbimo sukaKties isk.1-. Wate.-būryje Danute Venc-, iaįios pamajdos į,. Ra-

----------- ----- v------ ------- - . . | mingas paminėjimas, ren- lauskaite suruošia jaukų po- hažnvčioie 147
baieuninkė, Emilija Laucie- ‘v“ v™otapJSta P*™“ jungtinių Bridgepor-1 Į>M ir pati dalyvius pavai-: „ „

oes.mums K.tu aa.vKu. | ne Marjona Balcenetnz. dT,r ubenešanU o^anizaeijų. įvyks vata- *n.a “kandžiais, bet visi^.j fškilmį mjnėjimo
Skaitytojams kaliau, ka-! Petras Vvallent-Valentuke- r dab?r tebenesanti rusų « . dalyvių sudėti pinigai per-! susiriBkimas ;vvks '.u

lu ir kalsiu, kad nėra gėrės-! vičius, 51 m., Monika Pu- komunijų užkrautą jungą, no 22 dieną. duodami Balfui Vasario 16' -
nio paminklo sau. kaip šim- tienė, Ona Aleksandravi- p.uot^ *ir i Si_! n , . . .gimnazijai Vokietijoje pa-
tinė (gali būti tūkstantinė «enė, Jurgis Dubickas. 54, h* vežtųjų skmaua. U vai. ryto šv Jurgto,, emti.
ar viso turto užrašymas tęs- m, Nikodrrnas Safroneikas, kad su- kilmfnįos pamaldos6 Pa-! Toks pobūvis šiemet buvo
tameūtu, jergu kas netun Ąntanma_"orit^e, &r-, ! «*S» paakys klebonas Lietuvi* klubo patalpose,
giminių ir nežino kito, ge- bys Stankaitis, 55 m., Kita ® . .turto paveldėtojo) t Tamulevičiūtė - Walon, 47 painformuotų amerikiečių kun. P. Pranokus.

spaudą apie Lietuvą ir lie
tuvius.

J.

resmo, turte paveldėtojo) t Tamulevičiūtė - Walon, 47 
Lietuvių Fondui! Visų tik- m., Bernardas Varaška, El- 
rųjų LF narių-šimtininkų zė šabailienė, Julija Puci- 
kartoteka yra stropiai sau- lauskienė, Antanas Sima- 
goma, ir, kai milionas bus nas, Antanas Kalinauskas, 
surinktas, jų pavardės pa- Andrius Divinskas. Kastan- 

F vajus Detroite teks į daugeliu egzemplio-1 cija Stupelienė (Ji mirė Flo- 
blogoj^ padėty.; išleisimą knygą LF na- ridoj, bet čia atvežta palai- 

riu pavardės liks pas priva- doti), Juozas Saulėnas, Ju
cius asmenis, liks bibliote- zefa Kirdulienė, Jonas Ma- 
kose ir kultūros muziejuose, telionis, Arturas Stankevi- 
Ne dešimčiai metų, o šim- čius, 51m., Sandaros 16 kuo- 
tams. Pažiūrėkite kapinėse, pos pirm. Jono Stankevi- 

bet pastarųjų nėra daug, tad, j prieš 50 metų mirusių- čiaus brolis, Vincas Griga- 
galiu sakvti "šeimos“, arba jų kapus. Viskas apleista, rauskas, 56 m., Kazimieras 

1 Q1 dažnai paminklų įrašai iš- Fečiūra, Vincas Tūla, Olga 
blukę, laiko išėsti. Praeina Laukaitienė, 61 m., ir Jurgis 
šimtas metu. ir toje vietoje Watkins-Vaitekūnas, žino- 
laidojamas kitas, tad kapas mos veikėjos Marcelės Vai- 
visiškai išnyksta. LF nario tekūrienės vyras, 

teta. beieškanti tinkamiau- j vardas tik tuo atveju išnyks.! Tiek per vieną mėnesį iš- 
siu būdu publikai i LF pusę jeigu nUo kokios žmogaus keliavo į amžinybę, 
palenkti, sudomino New ar gamtos sukeltos katastro- j
Yorko ir Chicagos LF dar-t fos ^us visa gyvybė.

Pažįstu ne viena iš naujų- ’ 
ių, o ypač iš senųjų ateivių, į 
kurie vis žada tanti LF na-J 
riais. bet vis kažko delsia, j 
Tokiems nuoširdžiai 
riu ateiti i mūsų rengiamas

’seimos 
"asmenys“), sunešusioe 31, 
884 dolerius. Reiškia, esame 
išpildę beveik 32% savo 
kvotos.

LF Detroito vaiaus komi-

buotoiu renetu tam tikslui 
banketu pasisekimas. Buvo 
nutartą panašų banketą-vai- 
šes su menine programa 
reneti ir pas mus. Pasirink
ta data.— 1970 m. vasario 
22-ji. Tauri,, jau po Nepri
klausomybės šventės ir ga- 
vėnioie, kai niekas šokiu ar 
privačiu balių vakarykščiai 
nebus turėję. Tam tikslui 
buvo užimti visi Lietuvių 
namai — visos ju patalpos 
abiejuose aukštuose.

Meninei daliai atlikti yra 
pakviesta nepaprasto muzi
kalumo. balsu ir amžium su
brendusi. bet dar labai jau
na ir labai praši dainininkė 
Roma Mastienė. Ji pas mus 
dar niekada rečitalio nėra 
turėjusi, nors su koncertais 
jau ne svki dalyvavo visuo
se Kanados didmiesčiuose ir 
beveik visuose Valstijų, net 
ir Los Angelėse. Jai akom
panuos irai pasižymėjęs jau
nas pianistas Alvydas Va- 
saitfe.

Banketas prasidės anks
ti — 12:30 vaL vidudieni, 
kad į ii einantiems neberei
kėtų nė galvoti apie užkan- 
džiavimus ar pietų (ramini
mą- čia bus. patiekti karėti, 
sotūs pietūs.

Kas yra Lietuvių Fondas

SLA 2-rie* apskritie* 
suvažiai

Jis bus kovo 15 d. Lietu- 
. , vių Piliečių klubo salėje, 6r<

J Vemon gatvėje. Laukiama,
_ m .... . I kad būtų atsiųsta kuo dau-vaises. Ten ne tik bus pui- . atXvu 
km pietūs ne tik bus gprai^1 
dainininkės programa, betl
bus galima ir su LF reika-i Kito* 
lais plačiau susipažinti. !

Nepamirškime: sekmadie-> apie pasižymėjusią ma
ni, vasario 22 d. 12:30 vaL tematikę Barborą Kirkliaus-

Vietos spauda plačiai ra-

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA 
NEBUS ATIDARYTA

4 vai popiet parapijos sa
lėje, 443 Park Avė., tęsia
mas iškilmingas Nepriklau-! 
somybės sukakties minėji-'

CLEVELAND, OHIO

Mirė K. Gelažius

jos salėje aukščiau paminė
tu adresu 3 vai. popiet 

J minėjimą pakviesti Neur 
Jersey. valstijos senatorius, 
kongresmanas ir Patereono 
miesto meras. Visi trys pa- 

i yeigūnai mielai sutiko daly
vauti.

Pagrindinę kalbą pasakys 
jaunas, bet jau pasižymėjęs 
visuomenės veikėjas inž. Al

mas, kuriame pagrindinę Sausio 15 d. mirė Kazys gimantas Gečys iš Philadel- 
kalbą pasakys žymusis Lie-, Gelažius, 62 ra., buvęs ne-, phijos. Meninę dalį atliks
i.______ __ ii -i 1  nr,VlcnanmAū I mtnuna Rii_ C*.tuvos Vyčių veikėjas kun.

^-. . .. . . . J Jonas Jutkevičius, šv. KaG įcialiai pranešama, kad zjmjero j^rapijos klebonas 
šv Antano gimnamja Ken-^orceste'ry, Mass. Meninę

minėjimo programą atliks ... .
les būti atidaryta 19/0 metų ^orcesterio skautų tautinių atvyko į Ameriką, įsikūrė 
rudenj. i----- - ----1—j- :x

priklausomos Lietuvos Bu- solistas St Citvaras iš New 
čiūnų kaimo. Pašvitinio vai.1 Yorką. Patersone jis pasiro- 
ūkininkas. Jis su visa šeima, dys pirmą kartą ir tikrai v>- 
pasiti aukęs nuo komunistų, Į sus sužavės.
prieš porą dešimčių metų

Lietuvių namuose!
LF vajaus vadovybė bus 

gerai pasiruošusi, ir vietos 
niekam nepritruks, tad ne
prašoma r ė iš anksto rezer
vuoti.

Kad nebūtų įtarimo, jog 
LF Detroito vajui vadovau
ja kažkokie raguoti vienos 
parti jos žmonės, čia duodu 
komiteto nariu sąraša: pir

kaitę, mokytoją.
♦ • ♦

Vietinė spauda taip . pat 
rašė apie pasižymėjusius 
lietuvius sportininkus Vite- 
nį Gorodecką, Vytautą Sta- 
nionį ir Robertą Vaičių.

• • «
Vincas ir Marijona Dab- 

rilos džiaugiasi savo nauja
gime vaikaite, o jos tėveliai

mininkas Vytautas Kutkus, l savo dukrele. Visiems linkiu 
vicepirmininkai — dr. Vy- laimės ir sveikatos? 
tautas Majauskas, prof. dr.
Pranas Padalis, dr. Povilas 
Šepetys ir Vacys Urbonas; 
parenaimų vadovas Vincas čius; nariai spaudos reika- 
Tamošiūnas. narių telkimo lams Vladas Mingėla, Vla- 
vadovas Mykolas Vitkus, das Selenis ir Alfonsas Na* 
vadovas aukoms rinkti per kas. Daugumą komiteto na- 
laidotuves ir foto korespon- rių Detroito lietuviai gerai 
dentas Kazys Sragauskas, pažįsta. /
iždininkas Juozas Racevi- Alfonsas Raka*

Mergaitės ir moterys, ku
rios gali, labai prašomos da* 
lyvauti pasipuošusios tauti
niais rūbais.

Visi Patersono ir apytia- 
Į kių lietuviai, be pažiūrų ir 

Sunkūs išgyvenimai karojamžjaus skirtumo, vra labai

Clevelande. čia dirbo, įs- 
mckslino 3 dukteris ir vieną 

Tikimasi, kad į minėjimą' sūnų, įsigijo nuosavybę.

šokių grupė.
JAV Lietuvių Bendruo-'

menės valdybos prašomi, . , ... ....
pranciškonai buvo sutik* atlankys garbingi valdz.os 
gimnaziją atidaryti, jei at- ir miest<> atstovai.
siras bent 100 lietuvių mo- 
Kinią kurių tėvai sutiks mo- Vietos ir apylinkės lietu-

metu ir Lietuvą apleidus pa
veikė ir šio stipraus ūkinin
ko sveikata — sunegalavo

zėti 1000 dol metams už i vį3* prašomi į šį iškilmingą j gjrd jg paVeikė, aišku, ir dvi 
Lietuvos Nepnk ausomybes savajtfs rieį mirtj a,leidj. 
paskelbimo sukakties minė
jimą atvykti kuo gausiau.

mokslą ir pilną mokinio iš
laikymą bendrabutyje. To
riu atveju finansiškai būtų 
įmanoma išeiti lygiomis.

Žinia apie galimą gimna
zijos atidarymą buvo praė
jusį rudenį paskelbta lieto-

tos JAV LB švietimo Tary
bai.

NASHUA, N.H.

Nepriklausomybė*

Vasario 16 minėjimas čia 
įvyks sekmadienį, vasario 
22 dieną.

10 vai. ryto bua bažnyčio
je mišios už Lietuvą ir žuvu
sius dėl jos laisvės, o 3 vaL 
po pietų McNuky R Foley 
užeigoje — koncertaa^vaka- 
rienė. Dainuos solistė Stasė 
Daugėlienė iš Bedford, N. 
H., o savo talentas parodys 
ir vietos jaunimaa

Miesto majoras Dennis J. 
Sullivanas paskelbė Vasario 
16 Lietuvos Diena-ir papra-

Komiteta*

PUTNAM, CONN.

Čia senųjų namuose gy
vena • dr. Motiejus ir Salo
mėja Nasvyčiai. Dr. M. Nas- 
vyčnri vasario 4 d. suėjo 80 
m. amžiaus. Tai vienas iš se
nosios kartos gydytoją ku
rie nuo jaunų dienų buvo į- 
sitiaukęs į visuomeninu 
veiklą Dr. Motiejus dar 
gimnazistas vadovavo Kau
ne didelei slaptai lietuvių 
moksleiviu kuopai, rūpinosi 
pažargiosios moksleivijos 
žurnalo Aušrinės išleidimu, 
vėliau aktyviai dalyvavo 
Maskvos Hetuvių studentų 
gyvenime, grįžęs į Lietuvą, 
dirbo atsakinga savo profe-

mas iš darbo.
Velionis visą laiką sielo

josi Lietuvos likimu ir rėmė 
Lietuvos laisvinimo darbus.

Velionio našlei ir vaikam, 
jo broliui ir seserims reiškiu 
užuojautą.

Nedarbas ir pašalpos

Sumažėjus mašinų užsa
kymams metalurgijos pra
monei, samdinių atleidimo 
banga palietė ir mano dar
bovietę — netekome darbo 
apie trečdalis samdinių.

Atleistieji gaus 9 mėne
sius nedarbo pašalpą, o vė
liau — miesto savivaldybės 
duodamą pašalpą (vvelfare).

Čia gaunama pašalpa yra 
maždaug lygi bet kurios 
Fietų Amerikos valstybės 
nekvalifikuoto darbininkosijos darbą rašė medicinos aaroinirao

spaudoje, dalvvavo ir kitlJ'tBdartuui Bet ten darbinm-
organizacijy veikloje. Į tun 0 ?a, P8’

(šalpą gaunantis nieko ne-
__________________ _____ Atvykęs į Amerik*, kol dirba ir kombinuoti.
šė visus piliečius prisidėti I sveikata leido, dirbo savo ją/^ay°.J^ja,n^kitu^bū- 
prie lietuvių vilčių, k
sa ir laisvė netrukus 
Lietuvai.

kad tie-

Kur.

kviečiami dalyvauti. 
Įėjimas laisvas ir

karnas.
šventei rengti

NORWOOD, MASS. 

Nepriklausomybė* iventė
Lietuvos nepriklausomy

bės atkūrimo 52 ntetų su
kakties — Vasario 16 —mi
nėjimas įvyks vasario 22 d. 
3 vai. po pietų.

Vietinis Alto skyrius ma
loniai kviečia visus i Lietu
viu svetainę šeimyniškų va
šiu, kurių metu prisiminsi
me Lietuvą.

du padidinti. Todėl čia ir 
bedarbis važinėja savo ma

linkime dr. M. Nasvyčiui ®’na- Į
dar ilgų ramių metų. A PUrižfa*

profesijos darbą.

Si»in 1970 mrlam
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Nr. 7,1970 m. vasario 18 d.Poslapis ketvirtu

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Lenino raitų 235,000 egz. partijos draugė, o vėliau ir 
I narė.

"Knygos vaidina labai žy-Į Jai pirmajai iš Tarybų 
mu vaidmenį komunistiškai i Lietuvos artistu 1942 m. bu-
auklėjant",— pažymėjo Vil
niuje Įvykusiame "ideologi
nių darbuotojų" pasitarime 
sausio 20-21 d.d. Valstybi
nio spaudos komiteto pirmi
ninkas F. Bieliauskas. Jis 
priminė, kad 1969 metais 
Lietuvoje išėjo 1258 leidi
niai 25 milionų 99 tūkstan
čių egz. tiražu. Esą, knygų 
praėjusiais metais išleista 
net 4 mil. egz. tiražo dau
giau, kaip 1968 m.

Bet... jis pridūrė, kad iš
leista lietuvių kalba jau 41- 
masis Lenino raštų tomas., 
be to, pernai išleista 34 Le
nino šiaip veikalai atskirais 
pavadinimais, ir tik šių ti
ražas siekia 235,000 egz. O 
kur dar gausybė propagan
dos. agitacijos knygų, nes 
juk, anot Bieliausko, "kny
gos padeda... skiepyti darbo 
žmonėms, jaunajai kaitai 
komunistinę pasaulėžiūrą“.

Radijas propagandai

Vilniuje Įvykęs okup. Lie
tuvos kom. partijos plenu-

vo suteiktas nusipelniusios 
artistės vardas“.

Lietuvių muzika latviams

Vasario pradžioje Rygo
je koncertavo Vilniaus fil
harmonijos kamerinis or
kestras, kuriam vadovauja 
Saulius Sondeckis, M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos 
vaikų choras, A. Jozeno va
dovaujamas, operos solistas 
V. Noreika, vargonininkas 
B. Vasiliauskas, operos so
listė B. Almonaite ir daini
ninkė A. Kiselienė.jr *■ ^ ^ *~* ? ~ k?

Rusų kritikė apie lietuvių 

dainininkus

Pasibaigė Vilniaus akade
minio operos ir baleto teat
ro gastrolės Maskvoje. Apie 
jas Muzi kaina ja Žizn žur
nalo redaktoriaus pavaduo
toja J. Dobrinina paskelbė 
ilgą straipsni, teigiamai tas 
gastroles Įvertindama. Apie i 
pirmaujančius dainininkus ji I 
šitaip rašo:

Vakarę Vokietijoje siaučia rauplių epidemija. Pasaulio 
sveikatos organizacijos ir JAV sveikatos tarnybos atsto
vai lankosi Rhuro srityje, kur Įskiepyta 100,000 žmonių.

dautos viešos paskaitos su 
diskusijomis universitete.

Jiems tebuvo leista aplan
kyti Vilnių. Kauną. Druski
ninkus, Trakus. Ežerėlius.

’T aiangcs nematėm. Taip 
pat giminių?

“Vilniuje nauji kvartalai 
architektūriškai gerai pasta
tyti. bet statybos kokybė 
labai bloga. Jau po poros 
metų viskas >via, laiptuose 
duobės, šviesos neveikia, 
sienos, byra.“

linksmesni ir 
sąmojaus, negu

rybą paskyrė jauną inž. A- 
leksandrą Vaitiekūną, praė
jusiais metais Vliko sureng
to politinio seminaro daly
vį.

Tarybos posėdžiui pirmi
ninkavo krikščionių demo- 

į kratų atstovas P. Vainaus
kas. sekretoriavo valst. liau
dininkų atstovas Pr. Dulevi- 
čius.

(ELTA)

Studentai 
turi daugiau 
Vokietijoje.

"Lietuvos 
siog trvVit

Kas buvo verta prisiminti 
Vasario 16-sios proga

Lietuvos socialdemokrati- 16,068 mokiniai.' veikė a-
nis sąjūdis nuo pat atsiradi- matų mokyklos su 8.796 mo- 

' kiniais, atidarytas Kaune 
universitetas. Be to. atida
rytos dar 5 aukštosios mo-

IŠ VLIKO TARYBOS
I POSĖDŽIO
i:
p Vasario 6 d. New Yorke 
Įvyko Vliko tarybos posėdis.
Apsvai styti Įvaiiūs Lietuvos 

' laisvinimo klausimai.
Išklausytas Vlikų vicepir

mininko J. Audėno prane* 
į iimas apie prieš du mėnesius 

(1969 m. gruodžio 7 d.) iš
rinktos valdybos veiklą, 

i J. Audėno pranešime pa
minėta : per Eltą ir Europoje 
veikiančias radijo valandė
les buvo išsamiai reaguota 
j Maskvos savaitraščio "Li
teratui na ja Gazeta" puoli
mus, nukreiptus prieš Vati
kano radijo siųstuvo lietu
viškas transliacijas paverg- 
tajai Lietuvai.

Prof. dr. Bronius Kasias 
yra apsiėmęs suredaguoti 
Sovietų Sąjungos - nacių Vo
kietijos sąmokslo prieš Lie
tuvą ir kitus Rytų Europos 
kraštus sudarytų dokumen
tų rinkini. Vliko seimui nu
tarus šiais jubiliejiniais 50- 
taisiais Lietuvos Steigiamo
jo Seimo sukvietimo metais 
išleisti atitinkamą leidinį, jį
parengti apsiėmė prof. dr.j mavo, kad. pasirodžius 

IV. Sruogienė. Taip’pat ren-’ spaudoje pirmajai žiniai a- 
! gi a mas ir atitinkamas me-į pie sovietinių valstybių blo- 
' morandumas, kurį pasirašy- į ko nutarimą tokią konferen- 
tų tebesą gyvi buvę Steigia- į ciją sukviesti, \ likas taip 
mojo Seimo nariai; Jau bu- pat Į tai atkreipė savo dėme- 
vo skelbta, kad Vliko pa-1 si ir ruošia atitinkama do-

OKUPACIJOS REIKALU 
NEDARYS NUOLAIDŲ

Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas, JAV Valsty
bės departamentui pageida
vus. vasario 6 d.. Lietuvos 
atstovo J. Rajecko lydimas, 
Valst. departamente kalbė
josi su Baltijos skyriaus vir
šininku Barkley Ward.

Pasikalbėjimas pirmoje 
eilėje lietė galimą Europos 
saugumo konferenciją, ku
rią. jeigu ji Įvyktų. Valst. 
departamentas laiko rimtu, 
nauju Įvykiu ir todėl jai 
kreipia daug dėmesio.

Dr. . K. Valiūnas painfor-

studentai tie- 
sąmojum, jų i- 

ronija nėra pikta, jų gyve
nimiška laikysena kartais 
atrodo lengvabūdiška. įdo
mu, kad net autoritetinis 
auklėjimas neįstengė su
griauti įų savarankiško gal
vojimo?*

"Maloniausią Įspūdi pa
liko inteligentijos ir studen
tijos lietuviškumas. Jis toks 
paprasta ir toks gilus, toks 
•jaudinantis, kad mūsų lie
tuviškumas atrodo tik verkš
lenimas, o ne patriotizmas. 
Daug žodžių apie lietuvišku
mą neišgirsi, bet jauti, kaip 
kiekvienas šitą lietuvišku
mą išgyvena."

Blogą Įspūdį padaręs ru
sų gyventojų nekultūringu
mas.

"Lietuvių inteligentijai 
labai skaudu, kad rusai jiem 
dažnai duoda suprasti, kad 
šioje respublikoje yra ponai. 
Joks svarbus reikalas nepra
eina be Maskvos ar jos pa
tikėtinio patvirtinimo. Aukš
tesni lietuvių pareigūnai už
delsia svarbius reikalus, nes 
nori sužinoti, koks Maskvo
je vėjas. Įsakymus, kurie vi 
sai netinka Lietuvai, vistiek 
turi vykdyti. Nors tie laikai 
jau praėjo, kada patiems 
reikėjo nusižeminti, o rusus 
girti, bet rusai vis dar laukia 
nuolankumo.“

A. Hermanas, su kuriuo 
korespondentas kalbėjosi 
sako. kad jie visur buvo ma
loniai priimti, ir pokalbį bai
gė šitaip:

"Manau, kad nuvykti i 
Lietuvą reikia kiekvienam 
užsienio lietuviui, jei jis no
ri apie Lietuvą kalbėti.“

BUS DAR DAUGIAU 

BEDARBIŲ

Sumažinus išlaidas karo 
ir erdvės tyrimo reikalams ir 
sumažėjus automobilių pai
rta rimui, tos srities Įmonės 
atleidžia dalį darbininkų, 

j General Motors jau atlei- 
j do 3.800 darbininkų (iš vi 
so ten dirba 450,000 darb.), 
Chrysler — 6.400 (iš 405. 
000), apie Fordo Įmones nė
ra žinių. Vieni atleidžiami 
neribotam laikui, kiti laiki
nai.

Krašto apsaugos departa
mento teigimu, iš jo sąra
šuose esančių ir kitų krašto 
apsaugai dirbančių Įmonių 
bus atleista virš 1 milionas 
darbininkų..

Erdvės tyrimo Įmonėse 
darbo neteksią apie 12,000.

Mašinų ir motorų Įmonės, 
pav., Boeing, numato Seatt- 
le srityje atleisti apie 18.000. 
o North American Rockwell 
bendrovė Pietų Kalifornijoj 
atleisianti apie 5,000.

Yra .bendrovių, kurios 
darbininkų skaičių didina. 
Pav., tockeed Airčraft b-vė 
Rurbanke, kurioje dabar 
dilba net 100.000, daugiau 
r.egu bet kada. Bet, aplamai, 
reikia laukti, kad bedarbių 
bus daugiau ir jų tarpe dau
giausia be jokios specialybės 
arba menki specialistai, bet 
netrūks ir raštinių tarnau
tojų bedarbių

mo kovojo dėl savo krašto 
laisvės, prarastos valstybė: 
atstatymo. To sąjūdžio slap 
toje spaudoje buvo iškelia- kyklos, kuriose studijavo a- 

' pie 4.000 studentų. Dar buvo 
studijuojančių ir kitų vals
tybių Įvairiose mokyklose.

Cariniais laikais iki 1904 
m. lietuvių spauda buvo už
drausta. Lietuvos nepriklau
somybės metais jau turėjo
me 157 laikraščius ir žurna
lus. Jų tarpe buvo 40 savait
raščių ir 20 dienraščių (i- 
skaitant ir leistus nelietuvių 
kalba). Jų tiražas siekė 830. 
000 egzempliorių.

Žemės ūkis ir pramonė 
smarkiai kilo. Lietuva jau 
buvo pajėgi svetur nusipirk
ti prekių už 230 mil. litų.

Todėl prieškarinių laikų 
veikėjai teisybę sakė. kad 
Lietuva. nepriklausomai 
tvarkydamosi, gali daug ge
riau gyventi.

Šiandien Lietuva vėl caių 
Įpėdinių pagrobta ir pagal 
jų nurodymus tvarkoma. 
Aišku, gyvenimas ir ten ne
stovi vietoj — jis žengia pir
myn, bet ne tokiais žings
niais, kokiais jis žengtų, jei 
mūsų kraštas nepriklausytų

mos visokios negerovės Lie
tuvoje dėl Rusijos valdžios 
kaltės. Kartu ta pati spauda 
iradinėjo, kad lietuvių tau
tai būtinas nepriklausomas 
gyvenimas su savo žmonių 
išrinkta valdžia ir sava vi
daus tvarka.

Štai Darbininkų Balse 
1904 m. nr. 2 pusi. 36 K.L.

"V. Noreika, kurio atliktai (A. Janulaitis) rašė:
mas sausio 6 d. priėmė eilę i Hercogo partija, neginčija- 
nutarimų. Plenume kalbėjęs mai puiki, pasaulinio lygio.

kuri Įspūdinga ir šmaikščia- 
me. įtaigiame piano, ir rvš-

'Ką gali maskolių valdžia
įr Lietuvos "Ministrų“ Ta
rybos Valst. radijo ir televi
zijos komiteto pirm. J. Ja-jkiuose fortisimo. Imponuo-Į grobtąjį kraštą apdrasko 
nuitis priminė, ko iš radijo | jantis Hercogo pažeminto taip. kad žmonės nuskursta 
ir televizijos partija reika-Į didiko Monteronės paveiks- , ir turi duonos jieškoti sve-

padaryti iš pagrobtų kraštų, 
datyrėme mes patys. Už-

lauja: "...plačiai nušviesti 
Įmonių, kolūkių ir tarybinių

las. kuri suKure 
sis V. Daunoras.

dentinga-
sudainavęs

ūkių gyvenimą, propaguoti j savo partiją su tikrai itališ 
pirmūnų patyrimą, mokslo i ku temperamentu. Patrauk- 
ir technikos pasiekimus, so-Į lūs E. Kaniava, atskleidęs

tur, Amerikoje, Anglijoje... 
Kur apsistoja maskolių val
džios koja, ten žolė neža
liuoja“.

Tų pačių metų Darbinin-
cialistini lenktyniavimą". Ir Į sudėtinga Rigoleto paveiks-j kų Balse nr. 3 psl. 77 para- 
kaip seka iš Tiesos, Januitis! lą. 
patvirtino, kiek daug. lai-' ga?
ko skiriama agitacijai, pro- j švelniai mylintis dukrą 
pagandai. Jisai nurodė: juokdarys artisto perteikia-

Ironiškai piktas, abejin- švta:
visam pasauliui ir taip

. ■ kumentaciia Lietuvos lais-stangomis laisvajame pa 
šauly paskleistas 40 okupuo- vės reikalu, 
tos Lietuvos kunigų pareis-, Vienas 
kimas apie neteisėtą Bažny- projektą 
čios. religijos ir tikinčiųjų dybos paruoštas, ir jis bus 
persekiojimą Lietuvoje. Pra- Valst. departamentuo iteik- 
nešimo pilnas tekstas pa
skelbtas Eltos biuleteniuose 
anglų ir vokiečių kalbomis.

Be New Yorke sausio 8 d.
Įvykusio veiklos derinimo 
reikalu pasitarimo, kuriame

memorandumo 
jau yra Vliko val- 
ruo

depan
tas prieš prasidedant JAV 
ir Sovietų Sąjungos konfe
rencijai š. m. balandžio mė
nesi Vienoje (tai Helsinky 
vykusios praėjusiais metais 
konf erenci los strateginių

"Maždaug 40 proc. viso 
transliavimo laiko respub
likos radijas ir televizija j 
skiria visuomeninėms ir po-į 
litinėms laidoms..." Bet... J. Į 
Januitis ir nusiskundžia, nes j 
nepakankamai nušviečia- i 
mas darbininkų, kolūkiečių J 
ir mokslo darbuotojų dar-: 
bas...

Dėl to ji yra pirmoji 
"nusipelniusi artistė"

A. Staskevičiūtės, buv. o- 
peros solistės, gimimo 70-ji 
sukaktis okup. Lietuvos 
spaudos buvo plačiai ir šiltai 
paminėta. Nurodyta, kad 
Staskevičiūtė debiutavo Lie
tuvos valst. teatro operoje 
1929 m.. P. Čaikovskio ope
roje "Eugenijus Onieginas“. 
Per 24 metus, ligi 1953 me
tų, solistė buvo suvaidinusi 
26 vaidmenis.

Tačiau šiuo metu režimi
nė spauda ypatingai prime
na kitus Staskevičiūtės 
"nuopelnus“, štai, J. Vyliū- 
tė "Lit. ir Meno" savaitraš
tyje nurodo: ”1936 m. dai
nininkę pasikvietė Tarybų 
Sąjungos pasiuntinybės at
stovas Kaune pas save. Jis 
žinojo apie jos sunkų gyve
nimą, kovą už būvi (Solis
tės gyvenimas Kauno teatre 
liebuvo sunkus ir jai neteko 
kovoti už būvi... E.) ir pasiū
lė dainuoti Spalio revoliuci
jai minėjime. A. Staškevi- 
auė su džiaugsmu priėmė 

pasiūlymą ir nuo to laiko 
ištikima komunistų

f

mas nuoširdžiai, su dvasine 
šiluma“.

"Maskolija — tai despo
tiška monarchija. Koks jos 
jungas, Lietuvos darbinin
kai gerai žino. Caro letena

b.
Frank Manfredi. Manfredi En
terprises bendrovės preziden
tas. rodo aparatą, kuris sumaži
na automobilių oro teršimą, be 
to. ji naudojant, mažiau suvar
tojama gazolino. Jo kaina ne
siekia nė $50.

BILIONAI NUOSTOLIŲ

DĖL AUTOMOBILIŲ

Per 1969 metus buvo 
20,685,000 nelaimingų eis
mo atsitikimų. Juose užmuš
ta 56,000. sužeista 4 mil. 600 
tūkstančių žmonių. Medžia
giniu nuostolių padalyta 
16.4 bil. dolerių. Tie nuosto
liai smarkiai didėja, nes 
vien automobilių remonto 
darbininko valandinis atly
ginimas pakilo iki $7.00 
(1965 m. buvo $5.00).

spaudžia mus kaipo darbi-! Maskvai. Todėl Lietuvos 
ninkus ir kaipo lietuvius troškimas buvo ir yra — at- 
spaudžia dėl to, kad ponams sipalaiduoti nuo svetimųjų 
ir jiems būtų gerai... Jie ge- užmauto aninasrio ir tvar
iuoju neatsitrauks, todėl rei- kytis taip, kaip jos gyver.to-
kės piktuoju: prasidės revo
liucija ar maištas, kuris nu
šluos ją visą. O tas laikas, 
sprendžiant pagal dabarti
nių sąlygų, netolimas, todėl, 
rengiantės Į kovą, reikia iš 
anksto žinoti, ko norėti, ko 
reikalauti."

O reikalauti reikia štai 
ko:

"Todėl tai, nuvertus carą, 
piimiausias mūsų darbas 
bus Įtaisymas demokratiškos 
respublikos Lietuvoje

ju dauguma norėtų.
J. Vlks.

IŠ LIETUVOS GRĮŽUSIU 

JAUNUOLIŲ ĮSPŪDŽIAI

Praeitą vasarą Lietuvoje 
lankėsi socialistįškai nųsi 
teikusio akad^ifen^ftjgajįni- 
mo būrys iš Vokietijos, su 
gana veikliu studentu Artū
ru Hermanu priešaky. Jų 
atsivežtus Įspūdžius Akira

Ir šito sąjūdžio veikėjai čių žurnalo 1969 m. nr. 9
neapsiriko — caras netru
kus nuvirto, Lietuva tapo

pateikė R. E. Maziliauskas. 
Minėti jaunuoliai ne vis-

nepriklausoma valstybė ir ką pamatė, ką norėjo:
visose srityse sparčiai žengė 
pirmyn.

Dideliais šuoliais pašoko 
pirmyn švietimas, kultūra. 
Jei dar caro laikais beraščių 
buvo iki 58G. tai 1940 m. 
jų beliko vos 6%.

Caro valdymo laikais Lie
tuvoje veikė tik 875 pra
džios mokyklos su 50,000 
mokinių ir apie 1,000 moky
tojų, daugiausia rusų; gim
nazijų tebuvo 37.

O 1939 m. Lietuvoje jau 
buvo 2,743 pradžios mokyk
los su 341,299 mokiniais ir 
6,964 mokytojais. Vadinasi, 
mokinių skaičius padidėjo 
7 kartus. Minėtais metais 
gimnazijų jau buvo 137 sn

"Norėjome nusivežti ii 
padovanoti egzilų kultūri
nės spaudos, bet buvo aiš
kiai pasakyta, kad žurnalų 
ir laikraščių negalima pasi
imti. Prašėme, kad Vilniu
je būtume apgyvendinti stu
dentų bendrabutyje. Paaiš
kino, kad tai praktišaki ne
įmanoma, nes bendrabučiai 
pilni, be to. gali susidaryti 
sunkumų dėl nakvynės ir 
pan. Pageidavome, kad 
mums sudarytų sąlygas Lie
tuvoje aplankyti savo gim
tines. o svetur gimusiems— 
gimines. Mums paaiškino, 
kad dabar veikiantieji so
vietų Įstatymai tai nelei
džia“.

Neleido jiems ir pagei-

dalyvavo ALT pirmininkas ginklu apribojimo reikalu 
inž. E. Bartkus, Vliko pirm.į tąsa). 
dr. J. K. Valiūnas, finansų R- " ard i? savo pusės pa- 
tvarkytojas Jurgis Valaitis brėžė, kad Baltijos kraštų 
ir Tautos Fondo pirm. prel. klausimas Valst. departa- 
J. Balkūnas, bei Vliko pir-fmente esąs labai svarbus 
mininko dr. J. K. Valiūno: ir šis pasikalbėjimas būsiąs 
su Lietuvos Laisvės Komite-! naudingas, 
to pirm. V. Sidzikausku pa-' Buvo paliesti ir kiti svar- 
sitarimo. Vliko vicepirmi- Į bus tarptautiniai Įvykiai, ku- 
ninkas J. Audėnas sausio 24; tiesiogiai ar netiesiogiai 
d. kaip svečias stebėtojas Į visuomet paliečia ir Europos 
dalyvavo Chicagoje Įvyku-1 klausimus ir tuo pačiu il
siame Amerikos Lietuvių! Lietuvą.- 
Tarybos ir Lietuvių Berd- B. Ward savo ruožu Vli- 
ruomenes JAV Krašto vai- ko pirmininkui ir Lietuvos 
dybos pasitarime. atstovui užtikrino, kad Bal-

Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas vasario 6 d. tijcs kraštų okupacija ir ne-

lankėsi Valstybės Departa-1 teisėtas tu kraštų Į Sovietu
mente. V likas jau pradėjo j Sąjungą įjungimas, lmrir» 
paruošiamuosius darbus po-,’ 
litiniam jaunimo seminarui 
birželio 6-7 dienomis Chica

kurio

JAV nepripažįsta, yra prin

cipinis šio krašto užsienio 

politikos klausimas, dėl ku

rio nebūsią daroma jokių 

kompromisų.

Taip kita ko, Ward dar 
pabrėžė, kad Valst. departa
mentas labai vertina Vliko 
veiklą tarptautinės politikos 
plotmėje ir. iš Vliko piimi- 
ninko patyręs apie šio vasa
rio vidury numatytą kelio
nę Į Europą, dr. Valiūną pra
šė iš Europos sugrįžus ne- 
delsiant apsilankyti Valsty
bės departamente.

Pasikalbėjimas \Vashing- 
tone, dviem atvejais vykęs 
geros nuotaikos dvasioje^ 
užtruko apie tris valandas.

goje.
Posėdžiui Įpusėjus, Į ji 

atvyko Vliko pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas. Jis tarybą 
painformavo apie tą pačią 
dieną Įvykusi jo apsilanky
mą Valst. Departamente 
Washingtone.

V. Vaitiekūnas pateikė 
tarybai kontrolės komisijos 
vardu 1969 m. Vliko ir Tau
tos Fondo apyskaitas, ku
rias taryba patvirtino. Vliko 
valdybos narys Jurgis Valai
tis pateikė Tarybai patvir
tinti Vliko valdybos sudaly
tos naujos Tautos Fondo 
valdybos su prel. J. Balkū
nu priešaky sudėti.

Juozas Pažemėnas. Tau? 
tos Fondo valdybos sekreto
rius, painformavo tarybą (ELTA)
apie naujosios valdybos pir
muosius darbus ir naujus
veiklos planus. ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Kaikuriems Vliko statuto
straipsniams pakeisti išrink- Pasaga ir vyšnios, Albino 
ta komisija iš V. Vaitiekūno, Baranausko eilėraščiai. 64 
dr. Br. Nemicko ir B. Bie-, psl.. kaina $2.00, išleido Lie- 
liuko. : tuviškos Knygos Klubas, —

Ckininkų Sąjunga savo 4545 W. 63rd St., Chicago^ 
naujuoju atstovu Į Vliko ta- M- 60629.
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Nauji metai, nauji lapai 
„Labdaroj“

Lietuvių šalpos d-ja Vo- Zunde, dr. B. Matulionis 
kietijoje pabaigė pernykš- JAV-se ir dr. A. Gerutis 
čius metus veik dvigubai pa- Šveicarijoje.
didėjusiu narių skaičiumi. 1952 m. Chicagoje buvo į- 
Pradžioje metų turėjo 28. steigtas Dr. Vydūno Šalpos 
o baigė su 54, iš jų 12 gyve- Fondas. Jo paramos susi- j 
na užsieniuose. Laukiama laukdavo ir Vokietijoje] 
buvo žymesnio prieauglio, mokslus einantis jaunimas.

Fradėjėjai ramina save Ligi šiol fondas šelpdavo ir 
viltimi, kad pritarimas pa-; duodavo paskolas betarpiš- 
gausės draugijai plačiau vei- kai. Dabar jis nusistatė teik- 
kiart. Jei atsiminsime, kad ti paskolas per "Labdarą“, 
Vokietijos lietuvių bendruo- pavedant jai sutvarkyti for- 
menėje yra apie 800 narių, malumus, nes vietoje leng

viau patikrinti paties prašy
tojo ir jo garantų patikimu- j 
mą, taip pat išieškoti pini-, 
gus iš grąžinti delsiančiųjų.

Taip pat rengiasi daryti ir 
Mažosios Lietuvos Bičiulių

tai d-jai jau priklauso 5% 
visų narių. O oficialiose vo
kiečių statistikose rašoma, 
kad pamaldas bažnyčiose 
taip pat lanko tik apie 5-7 
' < visų tikinčiųjų, tai nenu
simename ir mes. Norime ti-i draugijos New Yorko sky- 
kėti, jog, medžiaginei gero- j riaus valdyba ir New Yorko 
vei didėjant, ir pasiturintie- Lietuvių Evangelikų para-

Vedybos per telefoną. Taip susituokė JAV seržantas Paul O. Hales, kuris šiuo metu yra Viet
name, ir Phyllis Sheets. gyvenanti Atlantoj, Ga..,Vestuvių linksmybės bus vėliau.

i

— Alou. Maik!
— Sveikas, tėve! Kas gir

dėt tavo parapijoj?

ji lietuviai vis dažniau pa
galvos, kad, DM1.- aukoda
mi per mėnesj moksleivijai 
šelpti, jie tikrai nebankru
tuos. O juk nario mokestti 
draugijoje ir sudaro tos! 
DM 12.-

Taip buvau nusistatęs šį 
kartą atversti naują draugi-

pija. Jos pirmininkas kūn. 
P. Dagys pranešė, kad drau
gija ateityje visas aukas šel
piamiesiems Vokietijoje 
siųs per "Labdarą“

f!Duok paskaityti „Keleivį“!
Juokinga būtų šiandien nes jos neturi pakankamai

Bet. negana to, minėtos j ?>škinti’ ka.<? reikia skail-vti «e,ai apmokamų skelbimų, 
organizacijos nutarė įstoti į laik'ascius, ypač prenumerata mažėja, nes
"Labdarų“ nariais, tuo būdu i hętuviskus. Socialinio drau-■ senieji išmiršta o jaunųjų 
duodamos navvzdi kad dimo senatves pensijas jve-, tik maža dalis beskaito lie- 

j?oš ‘veiklos "Labdaros“ nariais gali būti '■ ^ūs. nebėra tokių, kurie ne-1 tuyiškų laikraštį Retas skai-
ma, kiekvienas kalba apie • ne tik asmenys, bet ir juridi- Į^tuvisko laikraščio tytojas tepagalvoja apie
tai, kas jam skauda. O man,; niai vienetai. Tokios gali- • 0, deja. yra dar

1;iš tiesų, skaudu ir graudu, i mybės rengėjai nebuvo nu- zmonnh kūne nygų ai laik-kad mūsų laikraščiai apie
riši n”Naujienos?“°aštlksknai- j kad ta^ mažai beliko entu- j matę^ Bus galima papildai ^'žMas^gaudo S

- Mano parapijoj viskas’ čiau, kad yra susidaręs ir į ziazmo ką nors pradėti bei 
olrait, Maiki, ale ČikagojĮ Bendruomenės komitetas ; pradėjus paremti. Ligi šiol

i lietuvių teisėms ginti. To ko- i
miteto pirmininkas Algis i

tik vienas 
prasitaręs,

originalas yra 
kad moksleiviu

draugijos Įstatus
Bet toliau dar gražiau.

Minėtų draugijų pavyzdžiu mažai žino 
pasekė New Yorko Lietuviu nnktos žinios yra dažniau- 

‘ šia netiKios, bet jomis tiki

' kitų, kurie daug kalba, bet 
Tokiu būdu su

Regis anądien pasakė gerą i šelpimas esąs pavyzdingai E\ angelikų Pa: apijos Mote- pasakOriai ir klausytojai 
kalbų apie daromas lietu- ' sutvarkymas ir kad ”Labda- rų ratelis. Kunigas P. Dagys ™ P3*3“0“31 Klausytojai
viams skriaudas. Tas skriau
das daro mūsų pačių kuni

laikraščių leidėjų rupestj 
laikrašti išlaikyti.

šlėktos naujienos.
— O kas tenai?
— Tenai lietuviai turi 

daug trubelio dėl šv. Kazi
miero kapinių.

— Apie tai jau kalbėjome
• pereitą kartą, tėve.
. — Jes, kalbėjome, ale tu
r^nane subalamutijai.

— Kokiu būdu?
— Nu. aš norėjau tenai 

važiuoti, o tu mane atkalbė
jai.

— Aš nemačiau reikalo.
— Ale vakar. Maiki, aš 

is tenai gavau gromatą. kur 
senas parapijonas rašo, kad 
mudviem kaneč reikia tenai 
nuvažiuoti, ba jie negauna 
jokios rodos su savo klebo
nais, ką tose kapinėse bosau- 
ja.

— Ar jis rašo. ką tie kle
bonai daro?

— Jes, Maiki, išvirozija 
Ls.bai gražiai. Visų pirma 
pasako ''tegul bus pagarbin
tas“, o paskui kalba apie ka
pines. Sako. Čikagos lietu
viai tas kapines buvo pava-; 
dinę tautišku vardu: "Lie
tuvių šv. Kazimiero Kapi
nėms“. Ale tas gražus ir mum 
mi elas vardas jau pakasa-

ATITAISOME KLAIDĄ

Praeitame "Keleivio“ nu
mery tilpo straipsnis "Jiems 
rūpi SLA milionai“, kur įsi
brovė korektūros klaida, pa
keičianti sakinio prasmę.

Antroje to straipsnio skil
ty trečiame paragrafe nuo 
apačios buvo išspausdinta: 
"Paprastai bonai visada mo
ka aukštesnius procentus, 
nes jie nesaugūs, rizikingi 
— gali žūti investuoti jūsų 
pinigai“, o turėjo būti iš
spausdinta. kad tik "Prasti 
bonai moka
procentu*, ne* jie
ir. t.t

Geri. saugūs bonai visa
da moka mažesnį nuošimtį.

Paklausus, kodėl neišsi
rašai lietuviško laikraščio, 
tenka išgirsti: "Aš angels- 
kus skaitau“ arba "Mano 
vaikai skaito angliškus, už
tenka žinių“.rų ratelis. Kunigas P. Dagys

su žmona ir A. Bortkevičie- Yra ir norinčių laikrašti 
nė pareiškė norą Įstoti na- skaityti, bet šykštaujančių jį 
įiais ir prisiuntė visi drau- užsisakyti. Jie tyko veltui 
ge 60 dolerių nario mokės- laikraštj gauti ir pasiskai- 
čių ir aukų. i tyti.

Įrankiais. Kas tų skriaudų miausia Labdarą ‘ parėmė Labdaros draugijos vai-. Iš savaitinių lietuvių laik- 
nemato, tam šie žodžiai ga- tokios pat moksleivių šalpos; dyba nuošiidžiai dėkoja vi- raščių Keleivis, pasirodo, la- 
li skambėti šiurkščiai. To- žiburėlio d-jos Dėti oito siems rėmėjams, o ypatingai, blausiai grobstomas, prašo
kiems jis pataria at v vkti Į skyrius. Pagrindinis * d-jos naujų kelių tiesėjui kun. P. mas duoti paskaityti, namo
lietuvių susirinkimus ir iš- > "šelpiamasis“ buvo ir pasi-, Dagiui. j parsinešti.. Tokie nuolatos , Kol esame gyvi bendrau-
girsti šimtus užrekorduotv ’ Vasario 16 gimnazija. Labdaros ‘ d-joą metinis klausinėja: "Ar jau gav^iĮ jame su lietuviais* lietuviški
parapijiečiu skundu. Kada į O pernai draugija paaukojo narių susirinkimas buvo va-. Keleivi? Ar turi perskaitytą’ iajkraščiai reikalingi Todėl 1 ‘ ‘ lir ”T ohdnta i“ mn dftlprin sarin S r Stntto-arte. Drau-< VzUo,™? . reiKaungi. įouei

gai, pataikaudami dvasi
niam vyskupų despotizmui. 
Jie pasidarė to despotizmo

sutvarkymas 
ra“ esanti nebereikalinga.

Tą naująjj lapą "Labda
ros“ veiklon jrašo ne artes- 
nieji Vokietijos, bet tolimų 
užjūrių broliai lietuviai. Pir

Bet lietuvis, kad ir čia gi
męs, bet tarp lietuvių gyven
damas, su jais bendrauda
mas, negali tenkintis vien 
anglų kalba laikraščiais, nes 
juose nieko nerašoma apie 
lietuvius, jų draugijas ir ki
tus lietuviškus reikalus.

nors tie skundai mūsų tautos ir 
istorikams parodys netikėti
ną Amerikos lietuvių bažny
tinio gyvenimo epochą. Ne
jausdami tautinės savo kil
mės. mūsų klebonai stoja 
žudyti lietuvybės atvaizdo. 
Mirusi lietuvi, kad ir užsi
pelniusi visuomenės veikė
ją, grūda Į duobę be jokie 
užjautimo, tartum koki bai 
sų nusikaltėlĮ. Kun. Kuzins 
kas bandė aiškintis, kad jc 
parapija čia esanti nekalta 
Komiteto pirmininkas jam 
atrėžia, kad parapijos nie
kas ir nekaltina. Parapija y- 
įa tik kunigų nuskriausti

'Labdarai“ 100 dolerių, sario 8 d. Stuttgarte. Drau-į Keleivi? Duok, nonų namo 
Nuoširdžiais linkėjimais gijos adresas — Litauischer parsinešti. Aš mėgstu Kelei 
skatindamas d-jos valdybą, į Hilfsverein e. V. "Labdara“,
J. Jonynas Įstojo draugijon• 7 Stuttgart-Bad Cannstatt, 
ir pažadėjo kasmet mokėti SteinhaldenstrasSe 147.
10 dolerių nario mokesčio. Bankkonto Nr: 1185168 
Pastoviais rėmėjais pasiža- Staett. Girokasse Stuttgart. 
dėjo būti buv. Vokietijos Germany.
Bendruomenės Krašto val
dybos pirmininkas prof. Pr. i P. Gudeli*

vį skaitvti.“
Ir blogai, kad tokiems el

getoms nedrjstama pasaky
ti: "Išsirašvkit ir turėsit jį 
kas savaitė“.

Galima laikraštj duoti 
veltui tam, ka§ jo nėra ma
tęs, nes, ji perskaitęs, gal ir

tie. kurie nori lietuvišką 
laikraštj skaityti, turi su
prasti jų padėtį, kuri nuolat 
blogėja. Jie turi kitus pra
šyti ne veltui duoti laikraš
tį pasiskaityti, bet patys jj 
išsirašyti, o išsirašiusiem ne
laukti paraginimo prenume
ratą pratęsti, bet tai padary
ti be priminimo. Tuo būdu

Ką tik gavome:
Lietuvos Vyčio pėdsakai*,

Juozo Strolios 1940-1945 m. 
atsiminimai, 176 psl., kai
na $2.00.

pats išsirašys. Galima duoti i būtų labai palengvintas laik- 
tokiam vargšui, kuris tikrai' raščio administracijos dar- 
pats nepajėgia išsirašyti, bet bas ir sumažintos išlaidos.

votas. Pakasavoti net ir tie; žmonės. Tam kunigui rei- 
vartai, ant kurių tas vardas Į kėtų susipažinti, kaip para- 
buvo uždėtas. Dabar prie Į pijiečiams, rėmusiems baž 
tvoros prikabintas kitas sai-f nyčią nuo pat jos Įsikūrimo
nas :. ’Sains Kasimir Ceme- 
tery“. žodžio "Lithunian“ 
jau nėra.

- Lietuviai turėtų protes
tuotų tėve.

— Ir jie protestuoja, Mai
ki, a le nieko nemačija. Kle
boną?. neklauso — ir dac oi. 
Todėl tas parapijonas ir ra
šo, kad mudu turėtume nu- 

. važiucrti; sako, gal padary
tume parėtką. Tik pamislyk. 
sako, Vai p iš mūs tyčiojasi. 
Mesta:- kapines būdavo jom, 
sako, ir džiaugėmės, kad tu
rėsime šventą atilsio vietą, 
kol Galbrielius užtriūbys, o

dabar, senatvėje, yra išplėš 
tas dvasinis nusiraminimas. 
Štai, labai kukli ir dievobai
minga senosios kartos mo
teriškė Stirbienė. Ji su save 
vyru plušė parapijai iki svei
katos praradimo ir dar pa
aukojo bažnyčiai §6.000. 
kai jos doras vyras mirė. O 
kaip jį palaidojo? Be jokios 
maldos, be jokio atsisveiki
nimo, ir artimųjų artyn ne
prileidžiant, nuo geležinio 
kablio kūną nugramzdino Į 
duobę... Ji negalėjo tokio 
dvasinio smūgio pakelti. Gi
lioje desperacijoje ji puolė

• dabar net ir mūsų vardas ant kelių prie kapinių di-
l nubrauk tas. Net verkti nori
si, širdį skauda. Ir mūsų ga- 
zietos nieko apie tai nerašo. 

'Atvažiuokit, sako, pažiūrė- 
Įkit. kaip Čikagoj mūsų kal
bą gubijįa.

rektoriaus prelato Černaus- 
ko bučiuoti jo kojų, kad jis 
pasigailėtų ir leistų jos vyrą 
palaidoti krikščioniškai. Bet 
užuot pasigailėjęs, prelatas 
šiurkščiu balsu sušuko: "Pa-

— B et jis klysta, tėve, sitrauk man iš kelio!“ Taip

Tikuž$1.00
Tik už $1.00 dar galima 

gauti Keleivio 1970 m. ka
lendorių, tikrą enciklopedi
ją. O enciklopedija juk yra 
sutrauktos pagrindinės visų 
mokslų ir meno šakų žinios.

Šių metu Keleivio kalen-«. c
doriuje. be kalendariumo su 
tarptautiniais ir lietuviškais 
vardais, be Maironio. Balt
rušaičio, Putino ir kitų poe
tų eilėraščių, rasite visą eilę 
straipsnių, štai kaikurių jų 
antraštės:

200 metų nuo pirmojo su
kilimo prieš rusus, Kaip ru
sai korė žemaičių vadą, Šim
tametė byla Lietuvoje, Apie 
Tadą Kosčišką. Stalino su
šaudyti Lietuvos komunis- 

pui be jų žinios, nelegaliu' tai, Apie Lietuvos šaulius ir 
būdu. Bet tai būtų labai pai-| partizanus, Prisiminkim Jo
ni ir sunki bvla. nes teismai ną Biliūną. Lietuvių vardai 
paprastai palaiko dvasiški- ii* pavardės, Istorinė Lietu- 
jos puse. Panašią byla lietu- vos valstybės pradžia. "Mes 
viai turėjo Shenandory ir visi tautininkai fašistai“, A- 
pralaimėjo. menkos piniguose lietuvio

Stirbienė - liudijo Bendruo
menės komitetui, nesusi val
domai verkdama.

— Tai kodėl jos vyrą į- 
metė Į duobę nuo geležinio 
kablio?

— Turbūt, dėl to, tėve. 
kad taip greičiau ir pigiau, 
lai naują tvarka. Kaip aš 
skaičiau, tai dabar ir šerme
nų dalyvių neprileidžia prie 
duobės. Numirėlį įmeta Į 
duobę, kai žmonės išsiskirs
to.

— Maiki, taip negali bū
ti. Reikia ką nors daryti.

— Sunku ką nors padary
ti, tėve. nes kapinės užrašy
tos vyskupui. Skurdų vysku
pas nepaiso. Gal tik teismas 
galėtų jo diktatūrą sulaužy
ti. Bet parapija ar parapijie
čiai turėtų tada Įrodyti, kad 
kapinės ir visas parapiįos 
turtas buvo užrašytas vysku-

kitus. galinčius net kelis 
laikraščius išsirašyti, reikė
tų atpratinti nuo elgetavi
mo. neduodant veltui laik
raščio. i •

Daugelis nežino, kad šių 

dienų lietuviškų laikraščių 

leidyklos sunkiai verčiasi,

Jei prenumeratoriai bent 
po vieną naują skaitytoją 
surastų, tai mūsų laikraš
čiai būtų ir storesnį, ir gra
žesni, ir turiningesni.

Pakruojietis

I

vardas, Kam dabar priklau
so Lietuvos bažnyčių turtai, 
Kaip žuvys gaudomos elekt
ros pagalba, Ką reiškia tarp
tautinis himnas — interna
cionalas. Apie Budą ir bu
dizmą. Hitleris vėl pasikorė. 
Mirusieji užšaldomi, kad vė
liau atgytų, Kas įvyko ir kas 
dar Įvyks. Sveikata ir ligos, 
ir t.t. ir t.t.

Ir visa tai tik už vieną do
lerį. Paskubėkite įsigyti, nes 
paprastai Keleivio kalendo
riaus pritrūksta. Užsisaky
kite adresu:

Keliem*

636 Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

Kultūrinė* gairė*
•e, II knyga, parašė Vytau
tas Bagdanavičius, 357 psl., 
kaina $5.00.

Rezistencija, romanas,
parašė R. Spalis, 429 psL, 
kietais viršeliais, kaina — 
$6.00.

Broliai balti aitvarai^
Henriko Nagio elrėraščiai, 
Prano Gailiaus iliustruoti, 
72 didelio formato puslapiai, 
puošniai išleista knyga, kak 
na $5.

Massachusetts gyventojai 
prie šių kainų turi dar pri- 

j mokėti 3% (po 9 centus) 
Sales tax.

JAU IŠSPAUSDINTAS

"K E L E I V I O“ 1 9 7 0 METŲ

Kalendorius
Jį redaguoja Stasy* Micbelaonas 

Kalendoriau* kaina $1.00

Pernai pavėlavusieji kalendorių užsisakyti jo nebe
gavo, todėl n e s i v ė 1 i n kitę šiemet jį užsisakyti.

Pinigus kartu su prenumerata arba atskirai siųskite 
adresu:

KELEIVIS 
636 Broadway 

So. Boston, Mas*. 02127

* t
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PAULIUS JURKUS;

Baltojo žirgo pasaga
Vilniaus pirkliai dovanojo karaliui baltą žirgą, grei

čiausią iš visų žirgų. Uždėję ant jo gražaus kaklo gėlių 
vainiką, su muzika vedė jį pro miesto vartus. Jo baltumas 
nuplieskė langus, o jo prunkštimas pravėrė visų lupas 
džiaugsmui. Rūmų kieme delnais plojo bajorai ir svečiai, 
o karalius liepė net seniausio vyno atnešti, — taip jam pa
tiko baltasai žirgas. Atsidėkodamas jis davė raštą pirk
liams, kad jie gali keliauti į tolimus kraštus ir jo vardu 
pirkti meirūnų, sidabro ir aukso, Damasko šilką ir gabenti 
į Vilnių.

Sužvengė žirgas ant viso karaliaus dvaro, pamuistė 
galvą ir kojom kasė žemę. lyg norėdamas kažkur ištrūkti. 
Visi žiūrėjo ir džiaugėsi jo karčiais, lyg pusnim, ir galvo
jo: tai nes jis šimtą mylių... ,

Karalius liepė kalviam užkurti ugnį ir nukaldinti ge
riausias pasagas. Tris dienas ir tris naktis dundėjo visi 
priekalai. Gizeliai užgulę spaudė dumples, pylė anglį ir 
daužė kūjais, kol sulenkė dideles aukso pasagas.

Sukilo dvaras pažiūrėti, kaip kaustys baltąjį žirgą. 
Pats rūmų maršalas laikė jo koją, ir pats geriausias kalvis 
su auksinėm vinim kalė pasagas. Valdovas šypsojosi, o 
žolėje vartėsi juokdariai ir krykštė:

—Karalius auksu jodinės!
Kai pakaustė žirgą, bokšte supūtė trimitai, ir valdo

vas sėdosi į balną. Per aikštes, per tiltus ir gatves jis jojo 
ir sveikino miestą. Muzikantai grojo, varpai skambėjo, 
o žirgas aukštai kėlė kojas, kad visi matytų: kokios storos 
aukso pasagos!

— Tai nuneš karalių per visą mūsų žemę! — kalbėjo 
žmonės.

Valdovas pastatė žirgą tvarte ant ąžuolinių grindų 
ir vos grįžo į rūmus, kaip atskubėjo pasiuntiniai ir pra
nešė, kad tolimuose riuose telkiasi kazokai ir totoriai 
su aštriais kalavijais.

Nusijuokė karalius ir tarė:

— Tegu nurimsta, mano žirgas išsklaidys jų pulkus.
Kitą dieną pasiuntiniai vėl klupo prieš valdovą ir i 

kalbėjo: priešas taikstosi pulti jo žemes. Perpyko karalius’ 
ir liepė atvesti baltąjį žirgą. Jis nujos ir pasakys priešams, • 
kad paliktų lenktus kalavijus makštyse ir grįžtų prie savo i 
bandų! i

Bet vos užsėdo ant baltojo žirgo, kaip jis sužvengė i 
gailiai, .atmetė galvą. Miesto vartuose, pamatęs laukų pla- Į 
tumas. šoko piestu, lyg norėdamas skristi, tačiau kojos j 
nusviro žemėn. Karalius spaudė pentinus, draskė šonus,. 
o žirgas trypė vietoje ir žvengė.

Grįžo karalius ir šaukė dvarą, kad patikrintų paša- J 
gas. Suėję maršalai ir didikai tik nulenkė galvas, — jie ’ 
džiaugėsi kalvių darbu. Vėl karalius lipo ant žirgo, bet, 
jis tik muistė galvą ir nejudėjo. Į

Tada valdovas liepė perkaustvti žirgą. Vėl užsidegė ? 
kalvių ugnys, skambėdami kūiai išmušė sidabro pasagas. 
Juokdariai gi sode šoko ir kalbė jo karaliui:

— Tai nuslys sidabras, tai lengvai sutruks...
Valdovas sėdosi į balna, ir. vos spustelėjo pentinus, 

žirgas stojosi piestu ir išlėkė iš kiemo. Skriste perskrido 
miestą ir pasileido laukais. Bet dar nepasiekė girios, kaip. 
trūko pirmoji pasaga: ties upe lūžo antroji, o prie pirmo 
kalno trečioji nuskambėjo Į žolę. Prie ežero krito paska
tinė ir nuskendo. Žirgas sustojo vietoje ir nuleido galvą. 
Karalius grįžo pėsčias į dvarą.

Sukilo miestas, susirinko ties pirklių langais ir gra
sino: koks jų žirgas, kad nepakelia aukso pasagu ir nu- 
svaido sidabrą? Jis netinka valdovui! Reikia jį atiduoti 
vilkam!

Vilniaus pirkliai sėdėjo tarp storų gelumbės rietimų, 
lingavo galvas ir kalbėjo:

— Mes nežinom, kaip jį reikia laikyti ir kaip kaus
tyti; mes žinom, kad jis greitesnis už vėją žemėje. Jo 
kraujas neramus, jo karčiai — liepsnos, o širdis —ugnis.

Tada karalius išsiuntė šauklius į visą kraštą, gal at
siras, kas pakaustytų jo greičiausią žirgą.

Iš girios tankumos atsišaukė žmogus. Atėjo į dvarą 
pats sužydęs. nešdamas sakų kvapą. Jis nusilenkė valdo
vui ir tarė:

— Galiu žirgą pakaustyti.
Karalius liepė atidaryti sandėlius ir išnešti visU3 me

talus, bet senis pasiėmė tik surūdijusią geležį. Iš tyrų 
versmių atsinešė vandens, įdėjo miško žolelių ir tik tada j 
sukūrė ugnį. Jis kalė pasagas, lankstė ir metė į šaltinio { 
vandenį. Jos buvo juodos ir nedailios. Giliai susikaupęs 
pats kaustė žirgą, o juokdariai kalbėjo:

— Jos lyg plieno kalavijai kirs į žemę.

Bavęs JAV prezidentas Karry 
It—, kari vasario 13 d. minėjo 85 au 
Pats Tramanas taip pat yra 85 m, 
daryta peniai kovo 17 <L kada juodu 
kinio gyvenimo auksinę sukaktį.

Teisės patarimai "Keleivio“ skaitytojai 

Chicago, UL

Taip, 1 amsta privalai už
pildyti Income Tax atitin- 
xamus blankus. Tamsta pri
valai užmokėti už vadina-

\ii ,

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisė* 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendri 
Informacinio pobūdžio. Klausimus ir ai
sakymus spausdinsime šiame skyriuje mus ”capital gains“, parda- 
Laižke reikia pažymėti, kad esate Keleivio vus namus- Nesvaibu, ar 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog S*“*
adresu:

Dr. M. Šveikauskas, Attornev ai Law.
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Ma»s. 02132

tuos pinigus laikai banke, ar 
kitur. Tamsta taipogi turėsi 

"įtraukti“ į užpildomą for
mą iš banko gaunamus pro
centus ir kitų namų nuomą, 

jei. atskaičius išlaidas, dar 
Tamstai iš jų palieka pelno.

(Bus daugiau)
1

savo vedy-

-/? r r* <> o »

Už sočiai security bene- 
fits Tamsta nemokėsi inco

me tax. žinoma, Tamsta tu- 

j ri teisę gauti vadinamąją 

Prieš dvejus metus, t. y.! Draudimo kompanija nė-1 e.vemption 1,200 dolerių, ka- 
1967 metų rudenį, ’maro ja atsakinga už nukeitėju-j dangi Tamsta esi viri 65 
<mona buvo sužeista auto-'siejo nuostolius (aamages), Į metų amžiaus. Apskaičiavus 

mobilio katastrofoje. Ji vai-j jeigu jos apdraustasis (in-* visas Tamstos pajamas ir 
ravo mūsų mašiną vieškeliu,' sureri arba assured) nebuvo ‘ gautą pelną iš nuomos bei 
vairavo 50 mvlių greitumu i teisiškai atsakingas už įvy-i pai duotų namų (capital 

būtų galima Tams- 

rei-
įncome

kad ten stovi automo&i&Telgesys buvo r.eątsaigus = tax.

Tuoj nutarė pakreipti savo Apegjigent) jo 
automobilį kairėn, kad iš- Klausimas, 
engtu stovinčio automobi

Klausimas Atsakymas

Bernardas B r a g <| i i o n i s

GIMTOSIOS ŽEMĖS ILGESYS

Koks gyvas tu, koks didelis ir koks 
Gimtosios žemės ilgesy,
Užliejęs saule ir kaitra visus takus, 
Suspaudęs širdį, lyg rudens naktį

Tu ateini iš pat piliakalnių širdies,
Iš pačio židinio šventų tėvų namų, — 
Ir nematau aš pro tave kitos 
lr nežinau kitų, taip žudančių

Greičiau nei spindulys radaro 
Giliau nei šachtų suodini urvai, 
Švelniau nei motinos švelniausioji gija, 
lr įkyriau negu šešėlis visame kely

Ir be tavęs aš lyg be duonos 
Ir be tavęs, tarytum žemė be 
Ir be tavęs aš lyg be šaukiančios tėvyrifci 
Ant žemės vieškelio plataus.

Kaip motina gera tu surenki visus i 
Ir kaip patėvis piktas tu negrįžtančiam esi,
Kai sieloj pabundi toks didelis ir teks sunkus, 
Gimtosios žemės ilgesy.

Bilie ( Jofeiter iš Heoston, T«x^ 
kaKfoama savo vyro nužudymą, 
kad galėtą gauti jo 1250,000

vaikus

I

atžvilgiu, j
ar tas elgesys į Patariu kreiptis į vietinį 

neatsargus“, palieka-! advokatą arba įstaigą, kuri

TĖVAI ATSAKYS 
UŽ VAIKUS

Į Maciison Heights, Detroi
to priemiesčio, tary ba nuta- 

i i ė, Kad tėvai gali būti paso- 
; oniti į kalėjimą iki VO die- 
i nų ai oa nubausti pinigine 
! bausme iki $500 už savo vai- 
į kų iki 17 metų amžiaus nu
sižengimus. Atsakomybėn 
traukiami tie tėvai, kurių 
vaikai per metufruiisižengė 
jau antrą kartą ar daugiau.

Miesto majorai sako, kad 
tos priemonės bus griebia
masi tik paskutiniu atveju, 
jau geruoju pasikalbėjus su 
vaikais ir jų tėvais...

Jeigu tėvai jaustų dides
nę atsakomybę dėl savo vai
kų padarytų nusižengimų 
tai jie ir labiau jais rūpintų
si, o tada gal būtų ir mažiau 
nusižengimų.

KAREIVIAI DĖVI 
PERUKUS

Ft. Carson karių stovyk
los (Colorado) viršininkas 
verčia kareiviui nešioti la
bai trumpus plaukus. Bet už 
stovyklos ribų viršininko 
valdžia nebeveikia, todėl 
kareiviai nusiperka už $20- 
$45 perukus ir. civiliai apsi
rengę išėję ”į laisvę“, gali 
pasakoti mergaitėm, kad e- 
są muzikantai ar kitokie me
nininkai, o, be to, ir karinei 
policijai sunku juos atpa
žinti.

lio. Taip lenkiant stovinčią 

mašiną, staigiai pastebėjo 

žmogų, bėgantį nuo stovin

čio automobilio kairėn, t. y 

i kitą vieškelio pusę. Vaka

ras buvo lietingas ir ūkano
tas. Kad išvengtų bėgančio 

žmogaus, žmona tuoj užmy

nė stabdžius ir savo mašin? 

vėl pakreipė dešinėn, tokiu 

būdu pati atsimušdama 

stovinčios masines užpaka
lį ir smarkiai susižeisdama.

Vėliau atvažiavo policija 

ir mano žmoną be sąmonės 

nuvežė į ligoninę. Ligoninėj 
išb/susi pusantro mėnesio i 

turėjusi visokių komplikaci
jų. kaip pav. vidaus krauje 

išsiliejimą, atvažiavo name 

savo daktaro priežiūrom
Kaip anksčiau sakiau, ši; 

nelaimingas atsitikimas Įvy

ko prieš maždaug dvejų; 

metus, ir mano žmona, nor 

ir grįžo darban po 8 mene 

srų, neatgavo savo sveika 

tos. Grįžta iš darbo ir tuo 

lovon. Jokios energijos ne

turi ir namuose nieko negal' 

padaryti. Mudu su sūnum 

turime ir virti, ir valyti na 

mus..
Mes, žinoma, tuoj kreipė 

mės į advokatą, kurį mum; 

.ekomendavo mūsų pažįsta 

mieji. Tas mus užtikrinę 

kad byla nėra sunki ir tik 

iausiai bus laimėta.

Priėjo laikas teismui. Ad 

vokalas pakvietė ne tik 
mus, bet ir mūsų daktarą, 

vries teismui įvykstant, ad

vokatas mums pranešė, kac 

draudimo kompanija sutin 

ca apmokėti mums žmono? 

gydymosi išlaidas, bet dau 

pau nė vieno cento nesiūlo 

Tokiu būdu mes turėtume 

patys ir savo advokatui ap 

nokėti už jo darbą. Tokii 

ūdų mes ne tik be cente 
iktumėm, bet dar nuostolie 
urėtumėm. Mes. žinoma, at 

isakėm tai padaryti.

Dabar trumpai: byla bu 
o pralaimėta, ir mūsų ad
vokatas jos nei nea pėdavo 
'is mums atsiuntė 1.000 do 
erių sąskaitą. -

Pasakyk/ Tanteta murrts: 
ir tokia byla, kaip mūsų 
galėjo būti pralaimima, jei 
įdvokatas žinojo savo rei
kalą, ir ar mes privalome 

,‘am už bylos pralaimėjimą 
lar sumokėti?

Nukentėjęs tautietis. 

Ohio valstija.

buvo _ ,

mas prisiekusiųjų (jury); pildo gujamų mokesčių for- 
nuožiū ai. Akstinas (crite- mas, ir susitvarkyti rūpimus 

rien), kuriuo vadovaujasi Į reikalus.

nrisiekusieji. yra šis: ar "ei-į 

liniai“ atsargus asmuo "Įvy-j

{usiomi.- sąlygomis būtu • 
Iaip pasielgęs, kaip atsako

vas (defendant). arba būtų!

ėmęsis kitokių priemonių • NAUJOS MADOS VYRAM 
’elaimei išvengti. Jei, ju-j
•y“ nuomone, atsakovas da- > Mad Rū, ėjai R n0R nau. 

ė viską, kas galima «amo-:ja sugalvojair vyrams. 
mis aplinkybėmis, neiaimei: jjems sjaĮ0 dėvėtimar-
svengti. tačiau nelaime bu-. Raip genyg drabužius.

: °i.- neijA. , t^.a• Kelnėse net paukščiai būsią
•okics teisines at>a^omyįes j išpaišyti. Italų madų kūrė- 

ėia. Atsakom a> nėra atsay jas grioni sako. kad tokias
•ringas. n tuo pačiu jo drau- kelnes jau įsigijęs New Yor- 

nėra atsa- , - * T. ,’imo kompanija nėra atsa
kinga.< •

Nežinau visu faktu, lie-! Tas Pats Brioni siūl° vy- 
ianciu tamstos žmonos ak- rams vasara visai nedėvėti 

Kiekviena smulk- marškinių. Jis siūlo švarke- 

;talė yra begali-i karis ®V8rs tik Pus* sva‘

ko majoras Lindsey.

identa.
mena ir c
Jai svaibi šitokiais atve 
ais. Ar buvo kitu liudinin
,13? Ar atrako.o mašina bu-j ,čio,:J! atstos bovelninė apy 
o neišvengiamai sustojusi! 
stalled)? Ar buvo paliktos 
Įspėjančios“ šviesos (emer-- 

,ency lights)? Ar buvo ga- 
ima atsakovo mašina nu
temti 1:
ai t'uvo

ro ir bus velkamas ant pliko 

Nebereikės kaklaraiš-kūno.

kakle su prikabinta prieša- 

kv skarele.

r k-u
T'Or

Mada apnuogina moteri, 

kad ja būtų galima pasi-

ruo kelio? Ar‘<’ži?u?‘i-.0 '-Vras ™°Pna 
bandyta padary- Praktiškais sumetimais, sa-

O kas liečia per
žmogų, kodėl jisai 

? Ar jis turėjo priežas 
į išsigąsti ir ar eilinis žmo

esamomis aplinkybėmis'
rankas

u

bėganti
iego

’US

kelia ’ ko Brioni. Todėl jis sugalvo- 

‘ io vvrams toki švarką, kurio 
j užpakalinė siūlė išsitempia 

_: ir pro ja šviežias oras paku

rų ' ara. kai jis išties 

"sveikinti savo da-
utu išsigandę? ir pradėjęs' 

iegti per kelią; Ar nebuvo 
geresnės išeities bėgančia- , . - ,.
ara išsigelbėti (jeigu jo i R,ek t03 nanjanjbes tu- 

Akslas buvo bėgant gelbėt iJes pasisekimo, dar pamaty- 

is), negu bėgti perkelia? j sieme. '

Taigi Tamsta matai, kiek- 
isokių klausimų kyla, svars 
ant ši leikalą. UŽ LEDO GABALĄ 

GAVO APELSINŲ
Esu tiki a, kad Tamstų ad-,

7 * • ivokalas buvo įsigilinęs Į vi- 

as Tamstų neiaimmgo įvy- 
vio detales ir visus turimus
aktus. Kada yra tiek kiau- re ,eidžian4 ind, ,ed 
.raq n- aeK gahmų ateaky- į 
nų, y,a nerimta knentą uz- p, mokyk]
ik.,nu, kart byla bus laure- kjni kurie nįra

a. Mano žiniomis, advoka- maĮe 
ai to nedaro ir tokių užtik-, ’ Faa mokiniai

įrantų savo kbentams ne- nali(!0 skolingi. iieatsiuntž

uo< a' , , RuOando mokiniams 200
Gal Tamstų advokatas apelsinų, 

šiuo reikalu atrodė perdaug 

optimistiškas, ir Tamstos

klaidingai nutarėte, kad IŠTEKA ASTA NELSON 
Tamstų byla negali būti
pralaimėta. • Garsi nebylių filmų akto-

Advokato atlyginimo rei- rė ir buvusi nepaprasta gra- 
kalu: tokie dalykai priklau- žuolė Asta Nelson, kuri bai
so nuo susitarimo tarp advo- gė vaidinti 1932 metais, ii- 
kato ir jo kliento. tejęa tretfą kartą už 70 m.

• * * vyro. Jai dabar 88 metai.

Rutland, Vt„ mokyklos 

vaikai, sudėję i oro ir šilimos
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Jaunimo Kultūrinis 
subatvekari* Boston*

Keleri metai iš eilės vasa
rio mėn. Kult. subatvakarių 
programą parengia ir atlie- 
xa Bostono lietuviškasis 
jaunimas, niekieno iš šalies 
nediriguojamas. Paprastai 
tų parengimų programos bū
na {vainos ir įdomios. Jau 
turėjome jaunimo parengtų 
paskaitų, literatūrinių, mu
zikinių ir vaidybinių pasiro
dymų. šiemetinės Kult. su- 
batvakario programos suda
rymu pasirūpino studentai 
Birutė Vaičjurgytė, Laima 
Antanavičiūtė ir Povilas 
J. Martinkus. .Tie subatva- 
kariai visuomet atspindi Ne
priklausomybės šventės nuo
taikas — jaunystę, optimiz
mą, džiaugsmą.

šių metų Kult. subatva
kario programa, kuri bus 
atlikta vasario mėn. 21 d. 
7:3O vai. ALTS-gos namuo
se, So. Bostone, bus ypačiai 
įdomi ir turininga, suside
danti iš dviejų dalių:

1. Bus atidaryta ir apžiū
rėta dviejų jaunų dailininkų 
—Gemos Duobaitės-Philtip* 
ir Povilo Jurfio Martinkau* 
— kūrinių paroda, kurią dar 
bus galima apžiūrėti ir va
sario 22 dieną.

2. Mykolas Dranga, tę
siąs aukštuosius mokslus 
M.I.T., o taip pat dirbąs 
Bostono lituanistinėje mo
kykloje, skaitys paskaitą te
ma : "Dabartinė* Lietuvos 
pogrindžio muzika**. Paskai
tą M. Dranga pailiustruos 
tos muzikos ištraukom, įra- 
šytom į magnetofono juos
tų.

Po programos — įprasta 
Kult. subatvakario vakaro
nė.

Bostono lietuviai malo
niai kviečiami vasario 21 d. 
vakarą praleisti su jaunimu.

KSR

Lliga Petro Viščinio

PATYS!

Žibuoklių
Talentų p

Liudo Stuko vadovauja
mas Žibuoklių sekstetas iš 
New Jersey atvyks dalyvau
ti seniausių lietuviškų radijo j 
programų N.. Anglijoje 36* 
metų sukaktuvių talentų po
pietės programoje. ,

Popietei pasibaigus, bus; 
balius Miss Lithuania of N.! 
E. Marijai Rudokaitei iš So.; 
Bostono pagerbti. Šokiams’ 
gros žinomas R&M trio iš 
Worcesterio orkestras.

Šis parengimas bus kovo' 
15 d. 4 vai. popiet So. Bos-1 
tono Lietuvių Piliečių dr-josj 
trečiojo aukšto salėje.

Visus kviečia rengėjai —'

Laisvės Varpo radijo ve
dėjas Petras Viščinis praei
tą sekmadienį važiavo į ra
dijo stotį programos trans
liuoti. Kelias buvo slidus, 
vienoj vietoj jis nebesuval
dė slystančios mašinos, ir... 
to padariniai buvo tokie— 
mašina apsidaužė, motoras 
sustojo, bet vairuotojas pa
liko sveikas.

Paskui važiavęs žmogus 
P. Viščinį atvežė į Bostoną, 
o iš čia jis jau surado prie
monių laiku pasiekti stotį ir 
suspėti mums perteikti nu
matytą pr ogramą. O viskas 
galėjo baigtis daug blogiau

Radijo programoje buvę 
gražiai paminėta Vasario 16 
Eleeijaus Sužiedėlio kalba 
’r dainomis. Ji bus tęsiama 
ir kitą sekmadienį.

Harvardas išleido lietuvio 
knygą

Tai stambus veikalas a 
pie elektronų pagreitinime 
procesus anglų kalba, kurį 
parašė fizikos daktaras Rim
vydas Krikščiokaitis. dir
bantis Harvardo universite
te elektronų tyrimo moksli
nėje laboratorijoje. Jo ke? 
lias kitas mokslines studijai 
yra paskelbę amerikiečių 
mokslo žurnalai.

Sveikino ii Floridos
Dana ir inž. Vytautas Ei- 

kinai ir Valė ir Edis Austrai 
atsiuntė sveikinimų iš Mia
mi, Fla.

Bostono
PARENGIMŲ

KALENDORIUS
Kovo 13 d. Jordan Hali 

salėje Baltų Draugijos kon
certas, kurio programą at
lieka estas tenoras H. Rii
vald. • * *

Kovo 15 d. 4 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėje Minkų ra
dijo talentų popietė ir gra
žuolės balius.

e * e

Kovo 22 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jo3 salė
je Baltijos ir Žalgirio tuntų 
Kaziuko mugė.

• • ♦
Balandžio 12 d. So. Bos

tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Lietuvių radijo Lais
vės Varpo koncertas, kurio 
programą atliks Montrealio 
vyrų oktetas.

• • •

Steponas ir Valentina 
Minkai

Balandžio 24 d. Jordan 
Hali salėje Baltų Draugijos 
koncertas, kurio programą 
atlieka pianistė J. Rajaus- 
kaitė-šiušienė.

Dažau ir Taiarn j

Namu ii luko Ir rldui. j 
Lipdaa popierius ir tabur 

vfck*. ka pataisyti reikia. 
Nkodojo tik geriausią

JONAS BTARINSKA8 
»9ntiHIArs

TsL CO MUM

FlaaiSąuara 
Barduan Ca.

■j llld m H. J. AUKIM 
os murr mk>adway 
eouni aoaroN. lAsa 
TCLBFONA8 AN M1«

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!
asu laeMeeeeeeveeaeaeaaeeaeeess—aa—i

vyksta

gegužis 2S <L liepos 20 <Lsąalb7 i. 

Kaina $001.00

Vietų skaičius ribotas — Netivėhiefcit*! 

Ekskursini reikalu kreinlritės i

Trans-Atlantic Travel Service
390 VVest Broadvray,

South Boston, Mase. 02127
Telefonas:

CAMBRIDGE LIETUVIŲ PILIEČIU KLUBO NARIAMS 

PRANEŠIM ASf

Amerikos Lietuvių Piliečių klubo (023 Main Street, 
Cambridge, Moss.) metinis natrių susirinkame* sausio 
(Jaru) 25 d. vienbalsiai nutari, kad kiekviena* narys turi 
mokėti nario mokesčio vieną dolerį per metus. Toliau gy
venantieji gali mokestį atsiųsti paštu ir kartu nurodyti 
•avo tikrą adresą.

Narys, nesumokėjęs nario mokesčio iki 1971 m. sau
sio (Jan.) 1 (L, bus iš Įdubo išbrauktas.

Mes mielai tarpininkau- 
I jame mūsų bendriniams 
; veiksniams spausdindami jų 
i pranešimus, bet nevisi jų? 
pasirūpina laiku tuos prane
šimus atsųįKi.-Pavyzdziui, 
ir šių metų v asario 16-sios, 
proga atsišaukimus laiku j 
teateiuntė tik Vlikas. Alto 
kreipimąsi dar suspėjome 
Šiame numery išspausdinti,
bet jau po termino'. Betgi 
jau nesuspėjome išspausdin
ti kito Jo vėlai atsiųsto ilgo
ko rašto, kuriame, be kitko 
nurodoma, kad Vasario 1€ 
minėjimuose surinktas au
kas reikia siųsti Amerikon 
Lietimų Tarybai, 6818 So 
Western Avė., Chicago, III 
30530.

Ateityje vėlai gautų pia 
\iešimų nespausdinsime.

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ir Fm 107 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS
173 Arthur Ave„ Brecktoa, Mass. 02402. Tel 586-7206

Laisvės Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

<iH amžinos narystes p 
susirinkimą buvo

ter metinį susurm- 
per šių 1970 metų metinį

Valdyba

Parduodą
Brocktone, Montelos rajone 

parduodamas 3 šeimų stiprus ir 
gražiai pastatytas namas. Kiek 
vienas butas turi po 4 kaniba
lus. Mokesčiai, gaisro draudi

mas ir vanduo metams kainuo- 
j* tik 615 dol. Pirkėjas galėtu 
. eltai gyventi. Kaina 15,900 do
lerių. Informacijų skambinti:

A.B.U. Realty, So. Bostone. 
teL 269-6198.

p
*<

SUNDRE, ALTA

Mirė Ona Vaišnienė

Sausio 18 d. Sundrės ligo
ninėje mirė sena Keleivio 
skaitytoja Ona Kalinauskai- 
.ė-Vaišnienė, gimusi 1891 • 
m. lapkričio 8 d. Pilviškių 
♦alač. Velionė į Kanadą at-i 
važiavo 1931 m., gražiai už-! 
augino 7 vaikus, iš kurių’ 
1951 m. mirė sūnus Anta-j 
nas, 36 m., 1969 m. — jau
niausia duktė Mona Nielso- 
nienė, 35 m. (1961 m. mirė 
ir jos vyras Andrius Vaiš- 
nys).

Velionė palaidota Drum
heller kapinėse greta savo 
vyro.

Velionės liūdi sūnus Vi
tas, gyvenantis Duncan, B. 
C.. 4 dukrerys — Marija Mi- 
kalienė, gyv. Sudrėj, Janina* 
Dunnienė, gyv. Drumheller, 
Alfa, Stasė Belikienė, gyv. 
Vancouvery. B.C., Alesė 
McDonalienė, gyv. Quenel. 
B.C., 18 vaikaičių ir 8 pro
vaikaičiai, o Lietuvoje sesuo 
ir brolis.

Velionės šeimai ir artimie
siems gili užuojauta.

K.V.

Redakcijos pastaba: Velio
nės duktė Marija Mikalienė 
paprašė motinai siuntinėtą 
Keleivį siųsti jai. Ji rašo lie
tuviškai ir neblogai moka 
kalbą

LAWRENCE, MASS.

Pagerbė A. Simuką

Jonas Stundza Mokyklų 
taryboje išbuvo 12 metų, 
uoliai joje dirbdaiųas, daug 
visokių sumanymų pasiūly
damas ir prisidėdamas prie 
jų įvykdymo. Sausio 31 d. 
jam pagerbti buvo sureng
tas pokylis, į kurį susirinko 
apie 400 asmenų. Pokyliui 
vadovavo Leahy mokyklos 
direktorius Sipsey, sveikino 
majoras Kilty, mokyklų vir
šininkas Lindųuist, pagrin
dinis kalbėtojas buvo Suf- 
folk universiteto preziden
tas John fi. Fenton. Telegra
momis Stundza sveikino se
natorius Ed. Kennedy, gu- 
beraatorfUa Sargent, kon- 
gresmaoM Morse. Visų bu
vo pabrėžti dideli A. Stun- 
dzos nuopelnai miesto mo
kykloms, o tuo pačiu ir vi
sam miestui.

Pardundu % akerio žemės 
dtiypą su 3 trobesiais, kuriuo- 
* gali gyventi 5 šeimos. Nuo
mas per mėnesį $393.

Paul Kraucs. 8050 N W13th 
Ct„ Miami, Fla. 33147.

PAIEŠKOJIMAS

Sūnus iš Lietuvos ieško 
tėvo VINCO BARUTOS. iš- 
vykusio į Ameriką apie 1913 
metus. Jį patį arba žinan
čius V. Barutos likimą pra
šom rašyti:

Vincas Kaliasas 
21 Bloomingdale Rd. 

White Plains, N.Y. 1C635

Nori susipažint
Ieškau gyvenimo draugo nuo 

56 iki 60 metų amžiaus. gali 
būti ir senesnis, toks pat vie
nišas, kaipir aš. Turiu savo biz 
nį. Vyras, kurio ieškau, turėtų 
būti prasitevinąs, kad sugebėtų 
mano biznyje tarpininkauti. At
sakysiu į rimtus laiškus. Rašy
ti Keleivio adresu: Keleivis, 
(Atiduoti L.M.), 636 Broadvray, 
So. Boston, Mass. 02127.

NAUJI PATVARKYMAI,
kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siuntiniams 

į LIETUVĄ ir U.S.S.R.
Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas kaikurių 
daiktų muitas ir kt.

SENA PATIKIMA FIRMA 
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klientų skaičių 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.
Jeigu ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir 
J ų būkite dėkingi mums.

siuntiniai, Pasiekę mus paštu, išsiunčiami 
TĄ PAČIĄ MENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų reikalu 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
716 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455

CENTRINE (STAIGA NEW YORKE: 
220 Park Avė. South, New York, N.Y. 10003 

TeL: 212—982 8410
ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N.Marshall S. WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadvray AN 8.8764 
CHICAGO, III., 60632, 4102 Archer Avė. 254-4144
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th St. 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7560 
ELIZABETH, NJ., 07201, 956a Elizabeth Avė. 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212,11415 Jos. Campau A. 365-6350 
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Avė, 203—249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany AT 1-1757 
IX)S ANGELES, CsL 90026, 2841 Sunset Blvd. 382-1568 
MIAMI, Fla. 33138, 64-05 Biscayne Blvd. FR 9-8712
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 217 E. Hennepin FE 2-4908 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd St. 731.8577
PARMA. Ohio 44134, 5432 State Road 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avė. GR 1-3712
ROCHESTER, N.Y. 14621, 683 Hudson Avė. BA 5-5922 
NEW YORK. N.Y. 10003, 101 First Avė. OR 4-3930
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236—9th Avė. LO 4-7981 
SEATTLF. Wash. 98103. 1512 N. 39th St. ME 3.1853 
SOUTH RIVER, N J. 08882. 168 Whitehead Avė. 2572113 
VVORCESTER. Mass. 01604. 82 Harrison St. 798-3347 
TRENTON. N J. 08611. 730 Libertv St. LY 9-9163
VINELAND, N .J. 08360, Parish Hali, W. Landis A. 691-8423

Pokyly dalyvi 
ir lietuvių.

avo nemaža

j ■
' .uĖipnfci

. . A .

NENUSIMINKI"! E!
Galima pagelbėti sergantiems 

tu, rankų ar kojų skaus- 
nutirpimu, jaučiant nuo-

"BA*a^»e
! : ,A EfJlŽ

REĖ-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sėkoms, arba grąžiname pinigus.

Siąskite $5, gausite vaistus 
<u nurodomais.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta„ P.O. Boz 9112 

Neįtark. N J. 07105

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka prairtą rūšių

Kreiptis tsss adrese:
BRONIS KONTBHB 

599 Broadiray 
Sa. Beetsa, Mase. 92127 

TsL AN 9-1751

mMe»MMeMessee»sM«NM*asa*sa

A. J. NAMAKSV
Real Estate 45 įmanu— 

221 Csaųty Club M
i O 

TsL

ATSIUNTt PAMINĖTI
I

(Urbai, II 
Jame yra straipsniai:

Viktoro Gidžiūno — Žemai
čių byla Konstancos susirin
kime, Povilo Rėklaičio —
Rytinei Europai tirti doku
mentacijos ir informacijos 
centrai Vokietijoje, Jono 
Balio — Folklore Research 
in the Baltic Countries, ee- 
pedątyy Lithuania, in the 
Soviet Pferiod, Kazio Škir
pos—Apie lietuvių aktyvistų 
fronto veiklą, J. Balio —
Rttriiography of Baltic bio- 
CTUphUą. Čia yra recenzijos
Lithuania 700 years (dr. D. pasaulinių žinių santrauks 
Krivicko), šeštosios pradai-1 p komentarai. muzika, d»< 
gė* (Ąog. Ruginio), Lietu-' — ir Magdutės pasaka 

Biznio reikalais kreiptis 
BaMe Florists gėlių ir dova 
nu krautuve. 502 E. Bros/’

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykimu deda daug ir įdomią nuotrauką ir atvirai pasisakė 
apie vises mūsą visuomaninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kariame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
^NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas musą Iš
eivijos laikraštis, ieškąs majų bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvtaae nuomonei, kurte kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 38.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSolo-MontreaL 690, (įuebec, CANADA

RADUO PROGRAMA
Lietuvių Radi j- 

Nauioj A nelijo 
B eMee WLYN. 1360 V 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie 
niai* nuo 1 iki 1:30 vat die 
ną. Perduodama: VėHaush

voje iSlaiatos knygos Lietu
vių liaudies architektūra 
(dr. J. Gimbuto). 195 psl.,
kaina $9.60. Išleido Lietu-' way, So. Bostone. Telefo- 
vių Studijų Institutas, adr.: nat AN 8-0489. Ten- gauna 

mas ir Keleivis.

BUVO $4, DABAR HK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas joe 
organizacijas, jos spaudą jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir kt

Knyga parašyta lengva kalbą kiekvieno ji lengvai 
: skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

Drirą Mi. >0014. i Kltoe loWoa haygee



KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 7,1970 m. vasario 18 d.
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Vietines žinios
I *******MM«MMlMiM«*

Nepamirškime Balfo 

susirinkimo
Pi Įmename, kad šį sek

madienį, vasario 22 d. 4 vai. 
popiet fco. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-jos patalpose bus
Balio skvriaus susirinkimas.I

Nesakykime, kad ir be į 
įmanęs ten apsieis, bet daly
vaukime patys ir kitus para
ginkime.

Dar galima aukoti

Nevisi galėjo dalyvauti 
Vasario 16 minėjime ir ten 
savo auką atiduoti. Tie gali 
tą pareigą atlikti dar ir da
bar, atsiųsdami Kelevio ad-Į 
resu ir pažymėdami, kad tai j 
auka Amerikos Lietuvių Ta-' 
rybai. ;

Atleido ii darbo

Sumažinus kreditus, nuo' 
liepos mėnesio atleidžiamas 
ir apie trečdalis Harvardo- J. Urbonas iš Vaneouver, 
M.I.T. atomo tyrimo labora- Brit. Columbia (tikslus ad- 
torijos tarnautojų. Jų tarpe 'resas—1019 Bute St. Nr. 1), 
yra ir du lietuviai: dr. R. atnaujindamas Keleivio pre- 
Kriščiokaitis ir inž. A. Pet- numeiatą. užsisakė knygų 
ronis. į net už 27.50 dolerius.

Šviesus tautietis

Mūsų vėliava prie rotušės
Vasario 16 d. rytą Lietu

vos uispalvė buvo iškabin
ta piimą Kaitą pne naujųjų 
rnicsio savivaruybes rūmų, 
dalyvaujant dideliam lietu
vių būiiui.

Vėliau nemažas lietuvių 
būiys daljvavo gubernato
riaus priėmime Washirgto- 
no dienos proga.

Leidimąfmūsų vėliavai iš
kelti išrūpino Bostono Alto 
skyrius, o iškėlimo apeigas 
suorganizavo Jono Vanagai
čio vardo šaulių kuopa.

Ir kiti turėtų taip padaryti
Juozas Gavėnas iš Ed- 

wardsburg. Mich., atnaujin
damas prenumeratą, tuo pa
čiu metu užsakė Keleivį su 
kalendorium 1970 m. ir sa
vo bičiuliui Jurgiui Borcher- 
tui Beverly Shores. Ind.

Ačiū Juozui Gavėnui už 
bičiulišką mostą.

Paskyrė $100 Lietuvos 
laisvinimui

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių dr-jos valdyba vasa
rio 16 d. posėdyje nutarė 
pasiūlyti visuotiniam susi
rinkimui aukoti $100 Lietu
vos laisvinimo i eikalams 
Vasario 16 proga ir $100 — 
Nukryžiuoto Jėzaus Seselių 
vienuolynui Brocktone.

Taip pat nutarta įudenį 
rengti pokylį draugijos 70 
metų sukakčiai atžymėti, 
kuriame bus pagerbti drau
gijoje 25 metus išbuvę na
riai. Ta proga tiems nariam 
bus įteikti meniškai paga
minti ženklai, be to, tie na
riai bus atleisti nuo mokes
čio.

Eilinis narių susirinkimas 
bus šį ketvirtadienį, vasario 
19 d. 8 vai. vak. Po susirin
kimo valdyba dalyvius pa
vaišins alučiu, kava ir už
kandžiais. S.G.s- , •

Nauja ramevėnų valdyba | Skyriaus pirmininkas B.| Kas didžiausias priešas? 
Bajerčius labai maloniai pa ‘

Vasario 8 d. Tautinės S- 
gos namų patalpose įvyko 
metinis Bostono “Ramovės“ 
skyriaus r ariu susirinkimas, 
Jame išrinkta tokia 1970 
metams valdyba:

Bronius Bajerčius — pir
mininkas, 1 Viktoras Kubi- j 
liūs — vicepirmininkas, Pra
nas Martinkus— iždininkas, 
Antanas Vilėniškis — sekre
torius. Jonas Ūselis — Vė- 
liavnešis, Stasys Rackevi- 
čius — vėliavnešis, Jonas 
Vizbaras — kultūros reika
lams. Leonas Lendraitis — 
ūkio reikalams.

Po sueigos buvo vakarie
nė, kurioje dalyvavo ir ra- 
movėnės.

Pageidauta Joninių išvy
ką rengti su kaimyniniais 
“Ramovės“ skyriais ir šau
lių kuopomis bendrai

dėkojo visiems už atsilanky
mą, o Adai Aūsiejienei ir 
Onai Vilėniškienei už vai
šių paruošimą ir patarnavi
mą.

Bostono “Ramovės“ sky
rius per metus surengia vie
ną kitą kultūrinį vakai-ą, o 
likusį pelną pasiunčia savo 
žurnalui “Kariui“ paremti. 
Jis skiria aukų karo invali
dams. skautams lituanisti
nei mokyklai, Balfui ir ki
tiems reikalams.

Kovai su širdies ligomis 
draugijos surinktais duo
menimis, Mass. valstijoje 
1968 m. širdies ir kraujo 
indų ligomis mirė 55.9*7 vi
sų mirusiųjų. Antroj vietoj 
ir toli užpakaly eina mirtis 
dėl vėžio — 17.7*7, trečio
je kūdikių mirimai—12.8*7 .

GAVOME MAŽĄ KIEKI 
SIENINIŲ KASDIEN AT- 
PLĖŠIAMU LIETUVIŠKŲ 

KALENDORIŲ.

KAINA SU ATSIUNTIMU 
TIKTAI $2.00.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
TaL SW 8-2868 

yra vienintele oficiali jstai-

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

lietuviikai, pstaraao- 
greitai ir sąžiningaL_e__ _  • • • •mama greitai v

tvarkingai.

•RI
ir kitų

daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Vedėja B. Sviklienė

Knyga yra geriausias žmogaus dingas

V-

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašukarnio

I p e DINIS 
OETOMET RISTAS 

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 
Vakarais is anksto susitarus 

447 BROADWAY 
S»nth Boston. .Mam

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Ro4d
(RUDOKIU1S)

OPTOM ETRIST8
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOITH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimaatal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestingi taisome UikrnrUt—. 

iiedus papuoialu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Tai veltui

Skyrius yra tikrasis Lietu
vių Fondo narys, remia taip 
pat Tautos Fondą, už ką ne
mokamai gauna ir Eltos In
formacijas. Vadinasi, be sa-< 
vų reikalų, jis dar reiškiasi) 
ir kultūrinėje, visuomeninė- 

! je bei šalpos srityse.
’ A.V.

PARDUODAMA

Brocktone (Montello) parduo
damas 3«/2 aukšto namas (kam
bariai 5:5:5:3). Maži mokes
čiai. rami kaimynystė. Namas 
solidus, geroje vietoje ir pelnin
gas. Yra 2 automobiliam gara
žas. Kreiptis:

J. Valiūnas. 133 Ames St., 
Brockton. Mass. 02402. Telefo. 
nas: 587-5693.

Parduodu pilną eilutę lietu
viškų tautinių moteriškų rūbų.

Kreiptis dienos metu telefonu 
436-5139

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 

metams $6.00.

ATLAS PARCELS CO. 
Harrison Street, 

Mase. 01604 
Tet 796-3347

Tiesiai iš Worcesterie siun
čiam jvairias siuntinius j Lieta, 
vą ir kitus Rusijos valdemim 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap- 
ava, maisto ir pramonės gaari- 
aių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai ie- 
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite at
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, e giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
»r nuolatiniam apsigyvenimui.; 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atoflaakų įti
kinsite. Vedėjas A.

GERIAUSIA
DOVANA!

Dovanokite savo drau 
gama ir bičiuliams metinę 
Keleivio prenumeratą. Jum* 
atsieis tik $6, o tas, kuriam 
ji bus dovanota, per metus 
luta savaitė gaudamas Kelei
vi, jus tikrai atsimins.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiškai

1$ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Prekes parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos 
palais.
Atidaryta darbo dienomn 

9 vaL ryto ilti 5 vai- vltk.
o įeita

8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.
331 W. Broadvray 

So. Boston, Mase. 02127 
TeL 268-0068

3 The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų m 
eeptus lr tarime rims gatavas vaistu*.

M reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaų.
Sav. Emanuel L. Rueengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Breadeay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefesu AN 8-6G20

Nas 9 raL ryto iki 8 vaL v, išskyrus šventadienius Ir

T * - ■ f- I

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 
ti j svečias — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. Čia visą 
lėktuvų bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiant —’ be jokie papildome 
mokesčio.

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

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis jpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos 
O Pilnas šildymo Įrengimas

Skambinkite

268-4662

I.
, p. 1
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<>
ib.tj.i,:

Nums ištyrus jūsų alyva šildymo 
Įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildyme alyva sistemos Ištyriauu 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerį pagerinti Tenco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisU, ku- P 

//.ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Merrūpob-’f 
Kftingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite. . -»iurp

; - e

i f :’

FORTŪNA FUELCo.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124. 
24 valandų patarnav

GE 61204

Siunčiant pinigus ir siuntinius i Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius, 
įvairias medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus 
siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbe vakuume:

990 W. Broadvray 
So. Boston, Mane. 02127

Visų skyrių vedėja Aldoaa

i


