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Demokratai 
kritikuoja ir 
siūlo
Nors prez. Nixono admi

nistracijos darbų ir plani 
ataskaitinis "pranešimas 
tautai“ buvęs konstruktyvu? 
ir susilaukęs palyginama 
teigiamos reakcijos kongre 
se, bet į jį visa eile pastabi 
atsiliepė praeitų savaitgali 
demokratų partijos vada? 
kongrese Montanos senato
rius Mike Mansfield.

Jis savo kalboje per tele
viziją pabrėžė, kad, nor? 
respublikonas prezidentą? 
yra išrinktas visos tautos, 
demokratinė kongreso dau
guma taip pat visos tauto? 
išrinkta, ir dėl to jos nuomo
nė taip pat yra reikšminga 
ir turi boti girdima.

Jis, kalbėdamas demokra
tų vardu, pareiškė, kad ne-' 
remiąs prezidento minties {
Watepgate bylą skubiausiai*
užbaigti, o reikalaująs ‘ją i-1  ................... - ——— ------------------- ... ...
ki galo išaiškinti, preziden-’
tui bendradaibiaujant lomas $300 bil. biudžetas SolŽenitiną grasina Kodėl Čia lankosi

.. turža bQti sumažinus, ma- ; ,
kad neva krašto nužudyti , Gromyka? ;

sistemą, nes dabar ji dau-; Solženicinas sako. kad' šiomis dienomis Kubą vi-;

Vasario Šešioliktosios 
akto sukakti pasitinkant

fa-dar&ii/ sfaučiug

>ėl didėja
Prez. Nixonas

jai
mo sumetimais ji slepianti 
nuo visuomenės informaci

’Gal būt, jienepagnstoi puolanti gen Mans,fieldas rejkala-
spauda; kad jos agentai. , . . . , •
braunasi j piliečių privatų' 1 a > g •
gyvenimą, rinkdami apie!
juos žinias, kurios gali būti 
blogiui panaudojamos.

Jis čia turėjęs pasikal-įsio mėnesį jau vėl pakilo iki

Visa Ui veda kraštą prie 
amerikiečių tradicinių lais
vių suvaržymo ir demokrati
nės sistemos pažeidimo.

Šen. M. Mainsfieldas dar 
pažymėjo, kad ne tik prez. 
Nixonas, bet ir prieš ji bu
vusieji prezidenUi 
va užgrobė visą eilę 
so teisių ir dabartinis 
resas tenorįs tik tas teise? 
atsiimti, o ne prezidento ga
lią mažinti.

Jei bus reikalo, kongresas 
svaidysiąs ir prezidento 
"impyčinimo“ klausima, nes 
tai yra jo teisė ir pareiga.

Prie prezidento pateiktų

dabartinės 
Kiek

ra gražios propagandos ir zPasak Solženiciną. tik pa
klek jų bus įgyvendinta. sun- šaulio užUrimas iki šiol jį 
ku pasakyti, nes daug pa-1 apsaugojo nuo suėmimo, 
trauklių žodžių iš abiejų; šiomis dienomis komun:<-į zito 
partijų jau esame giideję i tu spaudos agentūra paskel- siąs 
daug kartų, bet jie ir teliko, bė prieš Solženicina nu-, Kubos santykius. Mat, Cast- 

, kreiptą laišką ir pasikalbėji- ro lėmimas sovietams per

Vasario 16-sios aktas yra mūsų Uutos ilgų metų ko
vos, isterines ir vvilties vaisius. Sykiu tas Lietuvos valsty
bės nepriklausomybes atstatymo nutarimas yra tiek jį 
priėmusios Lietuvos Tarybos, tiek mūsų tautos visų vado
vaujančių sluoksnių vieninga nusistatymo išraiška.

1918 metų Lietuvos padėtis ir tarptautinė politika 
mūsų tautai nebuvo viltingos. Tik tautos ryžtas ir jos va
dovaujančių sluoksnių vieningumas atstatė Lietuvos vals
tybinę nepriklausomybę, o savanorių kraujo ir gyvybių 
aukos ją apgynė nuo priešų.

Šių dienų mūsų tautos istorinėse sutemose Lietuvos 
valstybinės nepriklausomybės atstatymo aktas ir faktas 
turi visiem lietuviam ypatingos reikšmės ir vertės: kaip 
švyturys ir kelrodis, kai palikimas ir įpareigojimas ir kaip 
padrąsinimas ir užtikrinimas.

Kaip švytury* ir kelrodis jis veda mūsų tautą Lietu
vos valstybingumo keliu. Apie mūsų tautos šio meto rezis
tenciją okupantui žino vilas pasaulis. Mūsų išeivija taip 
pat stengiasi Lietuvos valstybingumo bylą išlaikyti gyvą.

Kaip palikimas ir įpareigojimas Vasario 16-sios ak
tas skelbia su poetu, kad ”be aukų ir kovos — laisvos ne
buvo Lietuvos“, ir šaukia kiekvieną lietuvį, kur jis begy
ventų, ką beveiktų, kokius išteklius beturėtų, savo darbu, 
žiniomis ir lėšomis dėtis į mūsų tautos visuotines pastan
gas išsivaduoti iš svetimųjų priespaudos jungo.

Kaip padrąsinimas ir užtikrinimas jis primena, kad 
visos imperijos ir jų grobuoniškas viešpatavimas ateina 
ir praeina, o nepraeina tik Žfnogaus ir Tautos laisvės sie
kimai. > i

Nepraeina jie ir dabartinėje Lietuvos padėtyje, nors 
šio meto pasaulio likimo vairuotojai, siekdami atlydžio 
Rytų-Vakarų santykiuose, gali kuriam laikui užsimerkti 
prieš sovietinio kolonializmo negandą.

Vasario Šešioliktosios aktas visai mūsų tautai, o ypa
tingai laisviesiems lietuviams, yra Lietuvos laisvės kovos 
ištvermės ir laimėjimo vilties neišsenkamas šaltinis! 

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO

V

tik žodžiais

Kaip amerikiečių spauda 
snėlioia. svarbiausias šio vi- 

uždavinys ar tik nebū- 
noras atšildvti J A Vii

ko, kad Amerikos gy vento
jai nori ne propagandos, bet 
teisybės apie ūkio padėtį. 
Nedarbo didėjimas rodo. 
kad krašto ūkis yra nesvei
kas.

New Yorkas,
1974 m. vasario mėn.

KOMITETAS

ii paieng- , ... jma Nikalojum Vitkevi.: dauc kainuoja, tai jie nore-. i; į. • u ..„flyu
ilę kongre- •8 lenkų lūlVO pabėgo • cium. tų. kad JAV atgaivintų bu-J anguaKŪSių imtus
tūlis kong-t,_____a_. i Vitkevičius buvo Solženi- diaugystę ir .paieng- ĮįgfĮfįgįĮ^ „įgį

plaukė į Hamburgo uostą ir. 
kai reikėjo jį apleisti, trūko 
65 keleivių. Jų nesulaukęs, 
laivas išplaukė

sumanymų šia proga demo-i R paai?
kratai pasiūlė ir savo prie
du visuomenės gerovei kelti.

Pirmiausia, turinti būti į-

’kskursantai ! cino draugas, su kuriuo abu sovietams tą ekonomi-
_ , , . ~ (fronte susirašinėjo ir savo1 nę na^a-
Lenkų laivas btefan Ba-, laiškuose kritiškai vertini.: ...

torj“ su 400ekskursantų at-|Stalina susirašinėjimas!, Auimenira-. čiang kawe- 
J ko pardavimą uz santykiuspakliuvo į žvalgybos rankas, 

ir abu buvo suinri. ! su komunistine Kinija, gali- 
; ma laukti, kad ir Kubos an

Britanijos darbo paitija 
kritikuoja vyriausvbę dėl 
nesugebėjimo susitarti su 
angliakasiais, bet griežtai 

_! pasmerkė ir unijos komuni?

paprase
globos. Apie kitus nėra ži
nių. Spėjama, kad jie slaps 
tosi pas gimines ir draugus

kia Solženiciną. Bet sovieti-i if ..i.*
nius policijos metodus pažįs-. Snukio
tančiu tokie laiškai ir pareis-

angliakasių streiką, 
pablogėtų.

I
Turinti boti išplėsta pa-jt0 le?allzuotl>- I tokie pareiškimai išgaunami j

galba tiems, kurie nepajėgia) 'teronl-
tik savo ištekliais įsigyti gy-1 • .....
venamus namus. Sunkvežimių vairuotojai,' O l/0/€ gūlSTC

Reikia reformuoti privati-! protestuodami preš gazoli-*

» Ne\v Yorke 
į sūs boksininkai Muhamed 

Ali ir Joe Frazier. Nugalėto-

Streikas gali prasidėti va
rio 11 d.. Bet iki to laiko 

rungėsi gar- caj pavyks šalims susitarti.t Alnh'iman •

nių pensfjų sistemą. kad j no ir greičio apribojimą, kai* ŽUVO loU ZTTIOn IU
darbininkas neprarastų dar-! kur užblokavo kelius, su-Į ___
botietės pensijos, jo įmonei (stabdė ir jų unijai neprikišu-į Sao Paulo mieste “"oZ®' susirinkusių j 
ar jam keliantis kiton vie-i sančių sunkvežimių judėji-* aukštų namuose gaisras. Ta! Į ųjtj net mokėdami po

į i  js. ! H i rl i t >11 ai a < ffiitrti to 1 s 1 * i_?i?

1 iu paskelbtas Ali. I ..... -
•amerikiečiam. Tuo pasmau- 

Į Jų nė valandoznetrukusių'dodami, rusai siūlo dalį tų i
’ rungtynių žiūrėjo per 20.000 javu atparduoti. bet jau tri 

bubsi brangesne kaina.
...................................... _ ___ Pentagonas taip pat pro-'

ton. Imą ir keliuose sukėlė net; buvo didžiausias gaisras *©(tUj5 dclgijų už bilietą, ir per! Šen. Mike Mainsfield kai-'
Atsižvelgiant į didėjan- riaušių, kuriose vienas vai-į"1*®**0 istorijoje. Jame žuvo, 2OO.C00 kino tea‘ruose tele-jtin* prez. Nixoną, kad poli- 

čią infliacija, turi būt: nu- ruotojas buvo užmuštas. Jie|^®P žmonių ir apie 300 yra; vizijos transliacijoje, kursiniai* sumetimais pardavęs 
statytas ir didesnis minima-: neklauso ir savo vadovybės,: įžeistų, iš jų daug sunkiai, j už į>jijetą mokėjo iki $20. sovietams per daug javų, 
lūs valandinis uždarbis. ir į tvarkos grąžinimą tur-jo •' Tiek daug žuvo dėl to. j į kurių dabar trūksta patiem

Reikia administracijai la- įsikišti net tautinė gvardija, kad tame pastate nebuvo at-į Pajamų rengėjai turėjo a- testuoja, kad sovietams leis-' 
biau susirūuinti švietimo ir Dėl šio streiko sustojo ir kai sarginiu laiptu pavoiaus at- pie $20 milionų. Abu hoksi- ta pardavinėti didelės kari- 
avklėjimo klausimu. kurios įmonės, pritrūkus ža- vėjui. Nemaža žmonių ioko'ninkai gavo po nemažiau nes reikšmės kompiuterių ir

Dabartini? prezidento siu- Kavų ir kitų reikmenų. nuo stogo ir užsimušė. ( kaip 2 su puse mil. dolerių, kitų išradimų.

žmonių, 
šim-

Toronte mirė 

irr. M. Anysas
•

Sausio 29 d. Toronte mirė į 
ir vasario 2 d. lietuvių tauti-: 
nėse kapinėse palaidotas tei-‘ 
šių daktaras Martynas Any-’ 
sas. buvęs Lietuvos diplo-. 
matas. vięuomen’pinkfG Ir
žui-nalistas, daug rašęs ivai-‘ 
riais politiniais ir kitais 
klausimais.. Už savo veikalą ( 
apie šen prūsių laisvės kovas 
jis laimėjo Vydūno vardo; 
premiją. Jis vra parašęs, bet J 
nesusoėjęs išlleisti dar kelis 
veikalus. I

I
Velionis gimęs Šilutės ap

skrity 1895 m., teisių dakta-1 
ro laipsnį gavo Hamburgo i 
universitete, tarnavo Lietu
vos pasiuntinybėje Berlyne.) 
buv o konsulas Hamburge,
5 metus Klaipėdos gubema-; 
tariaus patarėjas. Klaipėdos l 
krašto direktorijos narys, 
Klaipėdos, vėliau Šiaulių 
Prekybos instituto docen
tas.

I
Veliortis paliko liūdinčius 

žmoną Valeriją, sūnų. duk
rą ir brolį, kuriems reiškia
me gilią užuojautą.

Vasario 16-toji 

Detroite
Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo paskelbimo 56 
metų sukaktis Detroite bus 
minima vasario 17 d. 2 vai. 
popiet naujojoje ir gražioje 
Kultūros centro salėj South- 
fielde, 25335 West Mile 
Road (tarp Telegraph ir 
Beech Daly Road).

Ateikime visi, kurie jau
čiamės lietuviai esą. Atsi- 
veskime ir savo jaunimą. A- 
tiduokime ten ir piniginę au
ką, taip reikalingą Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir Vlt- 
ko darbams tęsti.

Alfonsas Nakas

Slaptų rastų ieško 

ir bažnyčiose
Boston Globė rašo, kad 

užsienio korespondentai yra 
Maskvoje gavę iš Lietuvos 
pogrindinį laikraštį, kuria
me rašoma, kad policija 
krato privačius butus, įstai
gas ir bažnyčias, norėdami 
surasti, kas yra atsakingas 
už slaptai leidžiamus raštus 
ir protestus. «

/
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Prez. Nixono pažadai, 
siūlymai ir viltys

BRANGŪS TAUTIEČIAI, AMERIKOS LIETUVIAI! ba gausiai išplatino į angly 
| kalbą išverstos slaiptai lei-

P radėjoms naujus metus, su viltimi į juos žiūrime, džiamos Lietuvos katalikų*,
KAS GIRDĖTI NEW YORKE

P AMINĖJ O KLAIPĖDOS PRIJUNGIMĄ »*«—• “ *
, r..w , New Yorke sausio 27 d. i Prieš paskaitą ten pąt bu- 

į^ai^^Amerikojejau gau-j Lietuvi4 evangelikų bažny-lvo kartu kun. tėvo V. Gi-
. .» . ... ■>  ■ . ■ ■ • ■ ■ . .. ■ . * tna viana Manfvmne Urn_»čios patalpose buvo pami- džiūno ir kun. P. DagiA at-

Kaip yra is seno įprasta. JAV prezidentas tam tikrais 
laikotarpiais turi pasakyti kongresui ir visai taurai ataskai 

tinę kalbą, kurioje išryškinama, ką administracija pei 
tam tikrą laiką yra nuveikusi ir kokie jos ateities planai 
Tokį pranešimą kongresui, dalyvaujant Aukščiausioje 
teismo atstovams, kitų kraštų diplomatams ir svečiams 
prez. Nixonas pateikė sausio 30 d.

Reikia pasakyti, kad prezidento žvilgsnis į netolimą 
praeitį ir tolimą ateitį buvo gana optimistiškas. Esą, prieš 
penkerius metus Amerika buvo įsitraukusi į karą Viet
name. namie vykusios didžiulės protesto demonstracijos 
ir kL, o dabar — JAV užbaigusios karą ”gai bingai“, be
laisviai grįžę namo. demonstracijos nutilusios, užmegzti 
santykiai su Kinija, pagerinti su Sovietų Sąjunga ir gyve
nama taikoje su visu pasauliu... Tikimasi, kad ir Viduri
niųjų Rytų konfliktas būsiąs taikingai užbaigtas, gi kai 
kurie arabų vadai jam asmeniškai pažadėję netrukus pa
naikinti draudimą išvežti į JAV alyvą... Prez. Nixonas 
šia proga vėl pakaltojo savo šūkį, kad Amerika siekianti 
taikos ne tik šiai dienai, bet ir būsimoms generacijoms.

Kalbėdamas apie vidaus politiką, jis pareiškė įsiti
kinimą, kad krašte nebūsią ekonominės krizės.

Jis tikįs į galimą kainų stabilizaciją, be ekonominės 
pažangos prislopinimo.

Reikią pagrindinai reformuoti sveikatos draudimą, 
kuris dabar spaudžia neturtinguosius, o taip pat ir šalpą, 
kad ja nesinaudotų galintieji dirbti.

Prezidentas ir toliau yra priešingas mokinių vežioji-j ...' ...... i j k ««mui j tolimas mokyklas rasinio išlyginimo sumetimais. į BU° "? Į žvm«io. kad rnitJoerdSo-

Jis numaus skirti 16 bilionų dolerių per ateinančius Į Kiekviena pafalba, kiekvienu patarimas mums rai- ’ ,a? kad-
6 metus masinio transporto išvystymo reikalui. kalintas' l ’ei antra laida, jis

V.orU ia J .nkokimd. Ahuriltoa a«n«n>**ai žiūrės. Kad Bai- atominių ginklų, pražūrin-
Vasano 16 d. proga visi. visi aukokime Ataenkos vatatybių v«iavos būtų gas abiem šalim, ir didžio-

j sios imperialistinės valsty- 
| bės subyrėjimas.

* Tikime ir laukiame mūsų Tautai šviesesnės ateities. Pra- Bažnyčios kronikos nr. 
ėjusieji metai neatnešė Lietuvai laisvės. Raudonoji okupa- kur duodama daug faktų a-1 
cija Lietuvoje tebesitėęsia, mūsų broliai ir sesės tebėra pie okupantų vykdomą prie-i 
priespaudoje. įspaudą. Amerikoje jau gau-Į

Rusas okupantas dar daugiau bando suvaržyti bet*tos vteo® septynios tos kro-lclos Popose Duvo pami
.J. . .. . “ • TX- uanoo suvarsyu oet wd . . verčiamos i neta Klaipėdos krašto pn- laikytos pamaldos,
kolų tautini pasipneimimą. Tačiau okupantų brolių ir se- jungimo prie Lietuvos 51

Vasario 16 minėjimešių laisvės troškimų jie nepajėgia suvaržyti — laisvės sie
kimo idėja ir pasipriešinimo dvasia tautoje yra perdaug 
stipri ir gyva, kad ją būtų galima sunaikinti.

Mes didžiuojamės okupuotų lietuvių pasiryžimu ir 
tvirtumu.

Mūsų visų, išeivijos ir tremties lietuvių, yra šventa 
pareiga jiems padėti, paremti jų sunkią laisvės siekimo 
kovą. Mes visi turime visais galimais būdais prie tos ko
vos stiprinimo, plėtimo ir kėlimo prisidėti.

Amerikos Lietuvių Taryba per daugelį metų sėkmin
gai tai kovai vadovauja, dėka Jūsų, Amerikos lietuviai, 
pritsurimo ir paramos.

Be visų Amerikos lietuvių vieningo pritarimo laisvės 
darbas nebūtų sėkmingas.

Mes džiaugiamės ir didžiuojamės Jūsų pagalba pra
eityje ir tikimės Jūsų visapusiškos paramos ateičiai.

Amerikos Lietuvių Taryba savo darbus remia iš au
kų, surinktų per Vasario 16 d. minėjimus.

Paminėkime šią brangią mums šventę visi, kiekvie
name mieste, visur, kur tik lietuviai gyvena. Parodykime 
pasauliui savo vieningumą/tr nepalaužiamą dvasios tvir
tumą Lietuvos laisvės reikaluose. LIETUVA TURI BŪTI 
NEPRIKLAUSOMA, ir tik mūsų visų nepailstantis ryž
tas ir pasiaukojimas padės tą greičiau atsiekti.

j anglų kalbą. Vertimą atlie- jungimo prie Lietuvos 51 
ka ir kitų vertimą prižiūri i sukaktis. Minėjimą
kun. K. Pugevičius.

Veteranų leidinys ir 

Lietuvos vėliava

Savo nariams Disabled 
American Veterans išsiunti 
nėjo leidinį su įvairių tautų 
vėliavomis, tačiau jame ne
buvo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vėliavų. Alfos pirm. 
dr. K. Bobelis specialiu raš
tu kreipėsi į veteranų ko- 
mandierių J. T. Soave. pri. 
mindamas, kad šios trys 
valstybės buvo neteisėtai 
Sovietų Sąjungos prievarta 
okupuotos, kad JAV tos ne
teisėtos okupacijos nepripa 
žįsta, kad net ir Valstybės 
departamento svarbiojoje 
salėje tarp kitu vėliavų ka- 

jbo ir lieturiško'ii trispalvė 
ir prašė, kad ateityje pana-

I ruošė New Yorko Mažosios j

J Lietuvos Bičiulių d-ja, talki-j 
ninkaujama savanorių kūrė- (
jų. karių ramovėnų ir šauliu* bes atstatymo paskelbimo 
Simo Kudirkos kuopos. J mi-|56 metų sukaktis bus mini- 
nėjimą atsilankė per 200 as-įma vasario 17 d. naujajame 
menų. Jam sumaniai vado- Kultūros Židiny, 
vavo kun. Petras Dagys. Tu- Jo meninėje programoje, 
riningą paskaitą skaitė mo- be lietuvių tautinių šokių 
kytojas M. Gelžinis. j sambūrio, dalyvaus latviai

Jis nriminė vokietininku I ir estai. Aukšto lygio vyru 
ir hitlerinės Vokietijos vy- choras Perkūnas, kuriam va-

dalyvaus latviai ir estai -
Lietuvos nepriklausomy-

Kongresui siūloma besąlyginiai patvirtinti pasirašytą

Mieli Amerikos lietuviai, prisidėkime prie laisvas * ’b’O8e leidiniuose būtų ir 
kovos stipriau!! Prisidėkime ir piniginėmis aukomis, nes, I Lietuvos vėliava, 
tik turėdami užtenkamai 'finansinių iiteklių, mes galima į Komandierius Soave pa-
savo veikią pilniau ir stipriau išvystyti.

I
. i

riausybės įvairias klastas, 
stengiantis atplėšti Klaipė
dos kraštą nuo Lietuvos. Te
ko dėl to bylinėtis net tarp
tautiniame tribunole. Vieno
je iš tokių bylų Lietuvai at
stovavo neseniai miręs dip
lomatas Vaclovas Sidzikaus
kas.

Martynas Gelžinis pei vyz
džiais įrodė lietuvių tautos 
ryžtingumą savo kraštą gin
ti nuo senų senovės, todėl

dėkojo, kad buvo atkreiptas klausoma valstybė.

prekybos sutartį su Sovietų S-ga. panaikinant senato pri- Lietuvių Tarybai, kuri dirba visomis jėgomis Lietuvių įjungtos, 
dėtą priedą, kuriuo reikalaujama, kad sovietai leistų I Tauto* gerovei. I
laisvai emigruoti žydams.

Jis siūląs kongresui padaryti kai kulių mažų mokes
čių reformų, sumažinant mokesčius senesnio amžiaus šei-

dovauia muz. Vytautas Stro- 
lia, atliks kitą meninės prog
ramos dalį.

Pagrindinis kalbėtojas— 
Amerikos Lietuvių Tanbos 
centro valdybos pirminin
kas dr. Kazys Bobelis.

Menininkų parodo*

Hundred Acres galerijoje 
nuo sausio 5 iki 26 d. buvo 
dailininkės Dalios Rama
nauskaitės paroda, o sausiončra pagrindo praarti vilt),, g, . . (

kad Lietuva su auka gėrės-1 Ma(Ijson Avef St,
±.±l,e„S.,ZLbU’ nel’"-iatidama Elenoj Kepalais 

skulptūr: paroda, kuri tęsis
1 • x X ^van-tt ?'iki vasario 15 d.

galimybes tarptautines poli-! 
tikos raidoje: atominis ka-' 
ras arba karas, nevartojant’

J. Vlks

ŠOKIŲ INSTITUTO

PRAšYMAS

Lietuvių Tautinių Šokių
l Pavargtų Baltijos valstybių | Anais senais laikais din- Institutas prašo visas akty- 

i šauksmas i *° didžioji Romos imperija, viai veikiančias tautinių šo-
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 

Dr. Kazy* Bobelis,

Pirmininkas
j kurios pėdsaku beliko lotv- kių grupes bei ansamblius

, Alto išleido anglų kalba'"? ka,ba' pi™,0’° Paaauli- ir. lituanistines mokyklas 
I I prof. J. Ereto knygų apie T° kar° PO^e sugriuvo prisiųsti savo adresus.

Kovai su kriminaliniais nusikaltimais siūloma grą- N. B. Aukas prašome siųsti Jūsų vietiniam ALTos skyriui 'užmirštuosius Baltijos kraš-ustr°" Vengruos imperija.
žinti mirties bausmę oro piratams ir žmonių grobikams, arba į ALTos centrą: 2606 West 63rd St.. Chicago, III. ?tus. Leidinys vadinasi ”The.^p.° ?J0,JLa.^au ini° ka"

- inoms, kurių nuosavybės mokesčiai viršija 5'« jų pajamų.!

o taip pat padidinti bausmes narkotikų platintojams.
Prezidentas savo kalboje pasisakė ir už piliečių pri-' 

vataus gyvenimo apsaugojimą, į kui-į dabar veržiamasi ‘ 
visokiom elektroninėm priemonėm. |

Nors dabar 'jokio karo ir nesą, bet, prezidento nuo-1 
mone. kariuomenės reikalams biudžetą teksią padidinti,* 
atsižvelgiant į kylančias kainas, o. be to. — Amerika savo

1974 m. vasario 1 d.

Iš Altos veiklos

IForgotten Balti.“. Iš vokie-l™ « m™ k°lonijų pMitrau- 
! čių kalbos i anglų kalbų ji jke ^a' Kolonijos lupo 
.išvertė Ohio universiteto'"epnkausomomm valstybe-
' profesorius dr. Algis Miekfi-j™8- beteko savo kolonijų 
, nas I Prancūzija. Belgija ir Olan-

dija-
• Veikalas parašytas su ni-2 M. Gelžinis pabrėžė,
į nestin<m rimto mokslininko; kad štai ir Kanada, ir Aust-

Universitetas nori turėti j- j J1™0"*“1™- Jame suriaus-j ralija, ir N Zelandija .vra 
I vairių tautų vėliavas, kad i Ul»gausiai pateikiama buvusios kolonijos, o šian 

__ _____________ ______________________ . Valstybės sekretorius dr.' jos plevėsuodamos ugdytų1
užbaigta, prezidentas Nixonas gale dar prabilo be jokių j ^o fe jausm^

♦ u;* ♦ ui « t j • -v v i lio švenčių sveikinimą, spe- i vos bus nuolat iškeltos ui»i-Įa/; ^ac^°* sunkumus,metų Watergate bylos jau gana. kad j, re.k.a ko greic.au-1 cjaIju sekretorial^ ' ve„itet0 rajone Loįan, U-|yfe-'
^siai baigti ir eiti prie rimtesnių ir kraštui svarbesnių rei- tu Altog pirmininkui pi ane- tah.

šė. kad jam buvo malonu' Amerikos Lietuvių Tary- 
gatrti tokius dėmesio pareis- ba universitetui lietuvišką 
kimus. Raštas baigiamas už-, trispalvę parūpino, 
tikrinimu, kad toks nuošir-

kariniu pajėgumu negalinti būti pasauly antroje vietoje.
Kai buvo manoma, kad ši ataskaitinė kalba jau yra i 

ligta, prezidentas Nixonas gale dar prabilo be jokių I 
užrašų aipie Watergate bylą. Jis čia pareiškė, kad vienerių:

| Kissingeris dėkoja Altai

I

kalų sprendimo. Tos bylos baigimo tikslu jis kooperuo
siąs su tardymo organais, kiek tai nepažeidžia nuo kitų 
valdžios branžų nepriklausomo prezidento posto. Be to, 
čia pat tvii-fai pareiškė, kad visiškai nemanąs atsistaty
dinti iš savo pareigų, nes esąs tautos išrinktas svarbiems 
uždaviniams, kaip ir senatoriai ar kongresmanai yra iš
rinkti. Šis jo pareiškimas ypač palietė tuos jo kritikus, 
kurie siūlo jam atsistatydinti ar nori jam kelti bylą.

Tenka pabrėžti, kad. nebojant VVatergate skandalo 
tyrinėjimo per ilgą laiką sudarytos nepalankios atmosfe
ros. prez. Nixonas kongreso atstovų ir svečių buvo sutik
tas gana šiltai, kelis kartus plota net atsistojus ir ilgai.

Ši prezidento ataskaitinė kalba ir kongreso atstovų, 
ir spaudos buvo įvertinta palyginamai teigiamai, nes ji

» — — — W
ie. apie sulaužytas Sovietų 
Saumoos sutartis.

Leidinvs bu<» gaunamas 
Altos centre ir skyriuose.

Rašyti adresu:
Jadvyga Matulaitienė

188 Logan Street

Brooklyn, N.Y. 11208 
U.S.A.

WORCESTER, MASS. 

Sandaros susirinkimas

Platūs Altos centro ryiiai

Amerikos Lietuvių Tary
bos centro Įstaiga Chicagoje 
1973 metais yra išsiuntinė
jus! apie 10,000 laiškų ir in
formacinės medžiagos daly
kų. Po suvažiavimo 1974 m. 
vėl išsiųsta 679 laiškai, o Va
sario 16 proga išsiunčiama 
4.000 atsišaukimų visuome- 

6x»...M>, — j...... nei. 441 laiškų kunigams,
buvusi konstruktyvi, paremta konkrečiais siūlymais, ku- Į. 01 A*** 5Jas prašant minėti Vasario 16 
rių naudingumo ir priešininkai negali nuneigti. Deja, kaip t. ’ * malonu dėmėsi na sykakti, 100 laiškų senato- 
komentatoriai sako, gražūs sumanymai ir žodžiai gali ir reik§ta sveikinimais Ta lie-!™3™8' ^a^Kai kongreso 
likti tik gražiais pažadais ir gerais norais, jeigu ir toliau
vyks karas tarp prezidento ir senato bei atstovų rūmų.

Ir iš tiesų, — Wateigate byla tęsiama toliau, prezi
dentą "impyčyti“ rengiamasi ir toliau, ir ginčai dėl mag
netofono ištrintų juostelių, liudininkų parodymų tikrumo 
bei prezidento, teismo ir kongreso kompetencijos dar nė 

. iš tolo nesibaigia.
Taigi, gal ir teisinga bus kai kurių skeptikų pastaba, 

kad tokios kalbos visada tesukuria tiktai gražų miražą, 
kuriam niekad nelemta virsti tokia pat gražia realybe...

durnas giliai vertinamas.

Viceprezidento tiltas žodi* 

lietuviams I
Detroito lietuvių organi

zacijų vardu Antanas Su- 
kauskas buvo pasiuntęs nau
jajam JAV viceprezidentui 
Geraldui B. Fordui sveikini
mą. į tai viceprezidentas G.

reikštą neminimais i, ne-,nariams, 100 rastų skyriams 
tuvių paramą jis pmmąs su lcentrinėms jr bcndra<lar. 
nuolankiu džiaugsmu. To-; biauja„čioms oiganizaci- 
''au vicerjezidentas rašo: j jom8 bei amerikiečių spau- 

At giliai vertinu Jusuidai K vjs0 _ 5 075 lajj,kai
malonų prielankumą ir ti 
kiuosi. kad mano ateities 
pastangos pateisins Jūsų 
man rodomą pasitikėjimą. 
Dar kartą Jums dėkui ir ma
no nuoširdžiausia pagarba

ir raštai.
šioje srityje gerai dilba 

Altos reikalu vedėja Irena 
B. Blinstrubienė. baigusi 
verslo kolegiją ir keletą me-

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIS 

TAI TIKI. KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

•tų dirbusi teisinėje firmoje. 
Lietuviška trispalvė Utah Į Informacijos reikaluose tal- 

. į j kiną kun. J. Prunskis.

. Altos centras Chicago- ? 
«je gavo Utah valstybinio u-> 
iniversiteto laišką, kuriuo; 
prašo lietuviškos vėliavos.

Altos inf.

LIETUVIŲ FONDO 
PRANEŠIMAS

Š. m. gegužės 4 d. Chica
goje kviečiamas LF narių 
metinis .visuotinis suvažiavi
mas. Balandžio pradžioje 
bus išsiųsti LF nariams pa
kvietimai dalyvauti suvažia
vime. Daug narių savo adre
sus (pakeičia, nepranešdanr 
savo naujo adreso LF val
dybai. Jiems siunčiami laiš
kai grįžta atgal.

LF valdyba prašo visus 
narius, kurie yra pakeitę sa
vo adresus ir apie tai nėra 
nranešę LF valdybai, tuo- 
iau naują adresą pranešti:
2422 West Marouette Rd. 

Chicago. I1L 60629. 
Lietuvių Fondo Valdyba 

PHILADELPHIA, PA. 

Radijo programa anglų

Sandaros 16 kuopos susi- 
dien gražiai demokratiškai rinkimas bus vasario 10 d. 
tvarkosi, ir tik draugystes 2 vaJ. popiet Lietuvių Pilie- 
ry?iai jas besie’ja su Britam’- čių klube. Visi nariai kvie- 
ja. ciami dalyvauti, nes bus ren-

Vis tai geri pavyzdžiai, karna nauja valdyba, be to, 
kurie rodo, kad ir šių dienų .vra ir kitų svarbiu reikalų, 
didžioji kolonialinė imperi- kuriuos reikia aptarti, 
ja Sovietų Sąjunga nebus
amžina. Tr ją ištiks toks pat * $LA 2 apskr. valdyba dar
likimas, koks ištiko irbtr.m-1 nepradėjo veikti 
sias kolonialines valstybes, i

Po M. Gelžinio paskaitos! Jau daugiau kaip prieš 
ir susipažinimo su kai ku-,pusmetį išrinktoji valdyba 
riais svečiais žodį tarė prieš i dar nepradėjo eiti savo pa- 
4 mėnesius iš Lietuvos a t vv-į reigu, senasis sekretorius
kęs su žmona ir dukryte čia 
nuolat gyventi mokytojas S. 
Valenskis.

Pasak ji, visi Lietuvos gy
ventojai .vra labai atsparūs, 
Klaipėdos kraštas ištisai lie
tuvių gyvenamas, bet Klai
pėdos miestas yra jau rusiš
kas.

pusvalandi laiko perduoti 
anglų kalba programai Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakčiai paminė
ti. Programa šiais metais, 
kaip ir anksčiau, bus taiko
ma inteligentui amerikie- 
čiuičiui ir bus paįvairinta 
lietuviška muzika. Ji bus 
transliuojama vasario 16 d.,

dar neperdavęs 
knygų.

naujajam

Valdyba yra šitokios su
dėties: pirm. Aleksandras 
Čaplikas, vieepirm. Mikas 
Gofensas, ižd. Regina Bai- 
kaitė. iždo globėjai Antanas 
Andriulionis ir Juozas Kra
sinskas, organizatoriai Mi
kas Klimas ir Antanas Tam- 
kus.

Sandaros I apskr. valdyba

Ją sudaro šie asmenys: 
pirm. Alfonsas Baika. vice- 
pirm. Juozas Krasinskas, 
sekr. Vytas Ilgūnas, ižd. A- 
leksandras Čaplikas, iždo 
glob. Antanas Andriulionis 
ir Leonardas šakys.

šeštadienį, 10:05 valandą
ryto. banga 900 AM ir 95.7 j Sandaros, tiek SLA 
FM. ('apskričių valdybos turėtų

Programą septintus me-1 skrusti ruoštis ateinančios
«SjS^7s’wFLN

Mitinti meto! ii eilis yra P Ta,k“ L««tuvai.kOTnisi- j Kra.in.ka.
Amerikos Lietuvių Tary-.autikiMi namolcamai skirti Jos nare Terese Geiieni.

Išleis visas slaptas 

Lietuvos "Kronikas“

kalba

Philadelphijos klasikinės I
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SNIEČKUS BUVĘS

MASKVAI KLIŪTIMI

”The Sun“ dienraščio 
Maskvos korespondentas I
Michael Paiks rašo, kad po' 
A. Sniečkaus mirties pir
muoju sekretorium bus pa
skirtas kitas asmuo, paklus, 

j nesnis Maskvai, ir kad atei-
Maskvos Lietuvai skirtas Sausio 26 d. laikraštis yra J nančiais mėnesiais reikia 

„generalgubernatorius“ A n- skirtas A. Sniečkaus laido-’laukti didesnio perkratymo

Ratai okupantai, Salin ii Lietuvot!

DABAR VISI LIEJA AŠARAS

Kaimo Jurgio užrašai
Autobusinė romantika

Nėra teisybės pasaulyje: be pagirtinai naudojasi. Be
vytai skriaudžiami ir išnau- į veik kiekvienas jų turi savo 
dojami. į simpatijas, kilnių jausmų ir

Moterims kas kita: ko no-1 karštos nuotaikos žadinto- ■ 
ri, ko užsimana — gauna, j jas. Kai kurie dėl jų net mie- 
Pabandyk neduoti ar nesu-1 laširdingumo ekstazėn įkrin- * . . 1 . •• * • •- _ A____ •__ S.

tanas Sniečkus jau savo že
miškąją tarnybą partijai ir 
okupuotam kraštui atliko, j 
Gal kada nors jo darbus ob-, 
jektyviai įvertins istorija, 
tik, žinoma, ne sovietinė, ku- į 
ri kiekvieną kartą naujai 
perredaguojama ar net su
kuriama pagal tos dienos

tuvėms.

Aukštai vertina lietuviu* 

muziko* atlikėju*

Pernai rudenį Maskvoje 
koncertavo Lietuvos filhar- 
moninis ir kamerinis orkest
rai. Žurnalas „Muzikalnaja

politinį reikalą. Gal apie jį į žizn“ labai aukštai įvertino 
kitaip kalbės ir rašys ir tiej jų pasirodymą.
patys, kurie šiandien jį ke
lia į padanges. Bet dabar 
tenai tikras raudų metas.

„Švelnus, malonus skani 
besys. grojimas be forsavi- 

be mažiausio susikaus-Kitą dieną po A. Snieč- Į110’ .
kaus mirties — sausio 23 d.!tvmo tokie patraukliausiKaus miraes — sausio o., .. * , _ « . .—,
—Tiesoje tebuvo tik oficia- vilniečių kūrybinio braižo

ir asmenų pakeitimo. Anta 
nas Snieškus buvęs laiko
mas tam tikra kliūtimi.

Maskvoje ir Vilniuje bu
vę gandų, kad Snieškus vis- 
vien būtų pasitraukęs ir jo 
vieton būtų paskirtas jau
nesnis, Maskvai paklusnes
nis. Daugelis Sniečkaus rė
mėjų jau buvę pakeisti ki

ltais, Maskvos rekomenduo- 
| tais.

Prieš Suslovo atvažiavimą 
į Lietuvą praeitų metų gale 
A. Sniečkaus pirmasis pava
duotojas, iš Maskvos atsių

tikti. — gvoltą kelia: esa
me žeminamos, niekinamos, 
lygių teisių neturime...“

ta: ”Aš jūsų patarnavimui, 
brangioji!..“ Jeigu toji bran
gioji gyvena netoli autobu-

Tokios veikuolės yra va- so startavimo vietos, tai. ją 
dinamos sufražistėmis. I vieną įsisodinęs, kaip vėjas

būrio „Gyvataras“ sutiktu
vės Medellino aerodrome ir 
vakarienė Nutibara viešbu- 

; tyje.
Vasario 16 d. 3 vai. po 

pietų — iškilmingas susirin
kimas Maria Auxiliadora sa
lėje, o 19 vai. Lietuvių cent
re pamaldos ir vakarienė.

Vasario 17 d. —pamaldos 
katedroje, dalyvaujant ar
kivyskupui. vainiko padėji
mas prie Kolumbijos išlais
vintojo Simono Bolivaro pa
minklo.

Vasario 18 d. — Gyvata- 
ro pavėžinimas po žymesnes

AR SKAITĖTE

Benedikto Rutkūno eile- 
■ raščių knygą „Žirgeliai 
•žvengia“? Ją galite gauti 
Keleivy už $3.00.

CŽSAK1KITS TIOJ! 
TIKTAI PER

INTE R TRAPE 
E X P R E 8 S ( ’ORP. 
GERIAUSI \ iHJVANA 

Į LIETI VĄ!

O kas kur nors yra girdė-’ per laukus, nesustodamas!turistines vietas.

lūs Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos. Aukse, tary
bos prezidiumo ir ministni 
tarybos bei pačių Lietuvos

GERESNĖ NEGU IKI 
ŠIOL

SPECIALUS RI KLIŲ
CERTIF1KATA1

INTEKIRAOE 
EM’IIESS (’ORP. PIR
MOJI JIMSTAI PASA
KĖ. IR JCSŲ (ŪMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
I?ž juos jūsų giminės ža
li pirkti, ki) lik nori, mo 
kėdumi (ik maži) dalį tik
rosios kainos. Tai yra ta* 
pa(, kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už. tą sumą 
galima pirkti prekiy $ 
200. $300 ar net daugiau 
vertea.

INRERTRADE 
ENPRESS (’ORP. mi. .ai 
pasiys jums veltui įrody
mus.
Rubliu eertifikatai žali 
būti iškeisti paprastais 
ri.blHis Jabai Hvru kursu

PILNA GARANTIJA
LABAI GREITAS 

• PRISTATYME

Vasario 19 d. — Gvvata- 
ro koncertas Pablo Tolion 
Uribe teatre.

Vasario 20 d. — Gyvata- 
ro ir delegaci jos išvyka Bo- 
goton tolimesnei programai 
ir pasimatyti su respublikos 
prezidentu.

Vasario 24 d. — Gyvata- 
ro koncertas Bariamjuilla 
mieste.

Rengėju adresas: Lietu
vių Kabdikų Centras. Apart.

jęs sufražistų vyrų balsą? i leidžiasi iki tos vietos, ku- 
Nėra tokių, nes perdaug už- ; rioje ji turi išlipti. Isrinkto- 
guiti ir išgąsdinti. Jie mote-j ji. kaip karalienė, išlipdama 
ru tarnai ir vien ju romantiš- Į „pažui“ padėkos žodelį ir 
kos prigimties palaikytojai. I ilgesį sukeliantį žvilgsnį pa- 
Tam įrodyti — pilni kampai»dovanoja. Romantika. Vel- 
paivyzdžių. '■ n*°P keiksmai visų to auto-

• ♦ ♦ -buso laukusių ir į darbą pa-
Antai. laiškanešiai: vho- vėlavusių!..

kius siuntinėlius, sveikini- Taip būna ne viename 
mus, nuosavam vyrui neži-į ruože ir ne j ieną karta, 
nomu jo žmonos garbintojų j *
meilės laiškelius atnešę. įtei- j D jeigu jums kada nors 
kia. Ir patys, moterims užsi-įtektų kur nors važiuoti la- 
geidus, visokius intymius Į'bai ankstyvą rytą. kai auto-
patamavimus atlieka. ' l»usai vos pradeda startuoti.’

Arba. ana va. pieno pri-’ nesinenvinkite ir nepykite, 
statinėtojai: žaviai mieguis-; matydami už kampo susto-
tnms romantikėms ne tiktai! W<» autobuso šviesas. Jos J Vilki) narys Stasys l.usvs 
grietinėlės, pienelio rvtmeti! kaip prožektoriai, viena. kalbės Vasai įo lb d. mineji- 
pateikia, bet ir. įkviesti per-, kryptimi spindės vietoje ‘ me Brocktone.
žengti namų sleksti, atsikno-5 penkias, o kartais ir dešimti i Minėjimas bus vasai io 24 
jusias virtuvės grindis pri-* minučių. Kas atsitiko: mo- d. sv. Kazimiero patapijo* 

metų, o pirmuoju sekreto-į klijuoja, salonėlyje susi-! toras užspringo ar padanga! sąleje. Jo o^ani^
Į rium nuo 1936 metų. Jis. pa-1 raukšlėjusį kilimą išlygina,, supliuško. 1 Taitba kurios pirmininkas

u limitu Vmounnndonta miegamajame įlinkusią lo-i Ne! Vairuotojas turi svar-; Bu,,ba
vos koją ištiesina ir dar pri- besnę ir atsakingesnę parei- Vasario 16 d a pe|. 
temusią nuotaiką pasvirsi- J1S, pasisodinęs ant ke- Brocktono radjjo stotis bus, 
na. Pabandytų papriesta.au- bų vienišą keleivę, vieną perduodama įtinkama pn 
ti — klientūros netektų. Į ranką uždėjęs kryžkelėje, 1 - - - --------

ypatumai. Negalima never- tas rusas. ( harazovas pai ri
tinti to didžiulio darbo, kurį ■ j°s vadams pasakė piktą 

‘ kalbą. Joje jis priekaištavo, 
kad partijoj susispietę tiktai 
senieji draugai“, neturį po-

atliko orkestro vyriausias 
dirigentas Juozas Domai-

įstaigų pranešimas apie jo, kas, daugiau kaip .Ievyne-
m,rt*- l»ių dėmesio į partijos d imirti.

Sausio 24 
pirmojo puslapio 
jau buvo didelis 
kaus portretas ir kai kurių 
respublikų komunistų parti
jos viršūnių ir vyriausybių 
užuojautos. Pirmo’je vietoje,

miausią orkestrantų dalį su 
daro jauni muzikantai, jų 
tarpe puikūs solistai“, rašo 
recenzentas G. Judinas.

mi Sniečkui, kuris partijos 
vadovybėje buvo nuo 1926

O apie kamerinį orkestrą sak minėtą korespondentą, 
brolio“ užuojauta, kurią pa- kitas to žurnalo bendradar- lietuvių tarpe buvęs popui ia- 
sirašė L. Brežnevas. Be jo,! bis A. Ivaškinas tarp kitko rus tuo. kad sugebėjęs iš- 
dar yra 27 partijos ir vyriau
sybės viršūnių pareigūnų 
parašai ir gale 12 Lietuvos 
komunistų partijos vadų —
A. Barausko. A. Barkausko,
V. Charazovo, A. Ferenco,

žinoma, yra „vyliausiojo

Aereo 19-70, 
America.

Medellin.

BROCKTO, MASS.

šitaip rašo: , laikyti tam tikrą nepriklau-
“nivertismentas D-dm - sotumą nuo Maskvos. Jį

bylos. Kaip čia dabar apalpo ir nustojo kvėpavusi.
Radfjoj'

programų perdavimu rūpi- ‘P. Griškevičiaus, K. Kairio, tQl a _ vi’ tai u karto atsi- sau^mo valdininkai iešką gate t K. Mackevičiaus. J. Maniu- Į skleidė Oi*eXo grojime. I- ^omųjų mašinėlių, multi- prieš n 
šio. R. Songailos, M. i tin imponavo saikingas mu- PĮikavimo priemonių ir |>o./ją jų n

moteris ir skaisčiausią-
I tin imponavo saikingas mu- j, Jų romantikų? Nepadoru!

V.’ ., . . . pieriaus atsargų. Telefoni-I • • •
Į zikayimo laisvumas, atskirų, njaj pasd kalbėjimai tarp Lie-- Tačiau nė nupiepęs žvirb- 
' tuv°s ir Sovietų Sąjungos lelis nėra iki 'šiol sučirškęs

miestų stropiau sekami. . apie autobusuose žaliuojan-
Parks rašo. kad gavęs ži- čią romantiką. Tuose, kurie j mo būdu išgelbsti skenduolį 

nias iš Lietuvos žmonių, ku- skrajoje didmiesčio gatvė-j arba pakarruokli... 
rie ne taip galvoja, kaip mis ir užkampiais, vežioda-| Moterys— silpnoji lytis.

mausko. V. Astrausko ir 
Morkūno parašai.

Tame pačiame puslapyje' lementų reljefingumas. Tai 
yra laidotuvių komisijos • didelio susigrojimo, visumos
(pirm. premjeras J. Maniu- 
šis) pranešimas, kad Anta
nas Sniečkus bus pašarvotas' Sauliui Sondeckiui 
Sporto rūmuose ir sausio *25 j tas“, 
d. palaidotas Antakalnio ka-1 
pinėse. Čia yra ir 8 asmenų, 
komisijos su sveikatos ap-‘ 
saugos ministru V. Kleiza 
priešaky medicininė išvada, 
kad A. Sniečkus sirgo aor
tos, jos šakų ir širdies arte
rijų atero skleroze ir kad 
sausio 22 d. staiga sutriko
kraujotaka širdies raumeny-: KT ... , ... . .
se, išsivystė ūmus širdies- ,.Neals!lu',ko<,e2 taįp re' 
kraujagyslių nepakankamu-! H’ l^slr<,:,° Maskvnie. 
mas ir įvyko mirtis. i Pen»Į<l.vta konsenatonjos

Sausio 25 d. Tiesos pir- mažoji sale dar kartą patvir- 
tino maskviečių susidomcp-

ir detalių ryšio pajautimo, 
būdingo orkestro vadovui 

rezu’ta-

„Lietuvos kamerinis or 
kestras gyvuoja ‘.Jau keturi o I

. ilikti metai,“ baigdamas rašo* 
A. Ivaškinas. „Didelio pari-i

Kremlius norėtų.

Dar viena* ordiną* ir 

medali*

Nebėra laiko šaukti greitųjų nasj LB hioektono skyriaus; 
pagalbų: kol ji atvyks, varg- valdyba kurios pirmininkasi 
šė moteriškė gali būti mirus. Stasys Eiva.
Heroiškas vairuotojo elge
sys kaip ir policininko, kuris 
tokiu kvėpavimo atgaivini-

MAŽI AUTOMOBILIAI 

NESAUGESNI

i mi keleivius. Ankstyvo ryto | moterys — romantikos kūrė- 
! ir popietinėmis valandomis) jos bet kurioje vietoje ir ap-
' tų keleivių daugumą sudaro 
' į įstaigas, dirbtuves ar fab
rikus dirbti vykstantieji, ar 
iš jų gijžtantieji.

' Kasdien tokie susirenka
.. . Komunistų religija jau tu

sysl^aukia jo gastro-i ,.j apėjai savo visokių šven ... 
lės Tarybų Sąjungoje. I en-’t i .skanlieriu ir medalikė- Įprastinėse autobusų su- 
kijoje, VDR. Vengrijoje ir Į kuriais apkabinėjo ir stojimo vietose. Per ilgesnį kitose šalyse Lietuvoje or-Ūkiančius Lietuvos wven-''*k« Į^vy susiuostė,; 
kestras vi a labai populia- Loja pet matyt dar vis suslPazjrta. įsikalba ir tam-1 

ėl taip re-' maža, ta,| šaulio 18 d. įsteig- pa "‘‘•"“'s tą™ vieno namo |

Mažiems automobiliams 
tereikia mažiau benzino, bet 
nelaimės atveju jie yra ne
saugesni.

Ištyms 1966-70 metais į-l
vykusių 162,000 nelaimingų
atsitikimų, paaiškėjo, kad 

žinomas dvjem to paĮjes
, , .. . e ’ dydžio automobiliams, dau-
af J’s ją per (^au nukenčia lengvesniojo 

! keleiviai. Ypač pavojingi j 
Kaimo Jurgi* j tuo požiūriu lengvesni nei 

♦ 3,000 svarų

linkoįe. Tebūnie pagarbin
tas jų grožis ir patrauklu
mas!...

Pastaba: Yra 
faktas, kad moteris užmušė 
vyrą už tai.
daug mylėjo.

ti dar „Darbo šlovės“ oi
nas ir 
dalis.

'Darbo vėliavos'

ma’jame puslapy telpa ne
krologas „Antanui Sniečkui 
atminti“, kurį pasirašė 81 
atrinktas komunistų parti-: 
jos. vyriausybės ir kitų sri
čių atstovas. Iš tų parašų 
matyti, kas sudaro dabar 
Lietuvoje komunistinės par
tijos grietinėlę. Šiame Tie
sos numeryje taip pat telpa 
kone visų Sovietų S-gos res
publikų valdžių ir partijų 
vadovybių užuojautos.

Savotiškas yra Tiesoje iš
spausdintas A. Sniečkaus 
maskvinio prižiūrėtojo V. 
Charazovo šermeninis žo
dis, kuris panašus į maldą, 
su nuolat pasikartojančiu 
refrenu: „Antanas Sniečkus

mą talentingu lietuvių ko
lektyvu. Norisi tikėti, kad jo 
koncertai Maskvoje trps 
dažni ir reguliarūs“.

Mirė dr. M. Ruginienė

Praeitų metų spalio 11 d. 
mirė dr. Marija Andziul.vtė- 
Ruginienė ir buvo palaidota 
savos tėviškės kapinėse Pa
ežeriuose, Vilkaviškio apsk.

Velionė buvo baigusi Švei
carijos Freiburgo universi
tetą daktaro laipsniu, kur 
studijavo istoriją. Grįžusi į 
Lietuvą, mokytojavo, buvo 
Saulės mergaičių gimnazi-

di- Ryve1,fojais. Tokių pažinčių 
me_ i pasėkoj atsiranda ir roman- 

♦ tinės nuotaikos, net iki vedy
binių ryšių nuvedančios...

• • •

ŽMOGAUS TEISIŲ 

PAŽEIDIMAS LIETUVOJ

JAV LB Krašto valdyba 
ir šiais metais Vasario 16 
proga išleidžia metraščiu 
tapusį leidinį „The Viola- 
tions of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania 
— a Raport for 1973“. šį 
veikalą rašo jaunas lietuvis 
akademikas, politinių moks
lų profesorius, ankstyvesnių 
dviejų tuo pačiu pavadini
mu veikalų - metraščių au
torius. Vykdant jo pageida
vimą, ir šiais metais jo pa-

KOLUMBIJOS LIETUVIŲ 

SUKAKTIS

Jonas Kašelionis iš Me- 
• dellino mus informuoja, kad 
rengiamąsi iškilmingai 'pa- 

, minėti lietuvių įsikūrimo 
VI'j Kolumbijoje 25 metų sukak-

... „ . ' Iki 1946 m. pabaigos Ko-is vieno paskirto reizo“ |umbijoje tebuįo 6 lietuviai

Visi autobusų vairuotojai • 
yra vyrai. Taip sakant, 
suomeninės tarnybos vergai. 
Kasdien tas pats ir tas pats:

galo į kitą ir vėl atgal. Ir ke
leiviai beveik visada tie pa
tys. Nuoboduliu galima už
sikrėsti. Tačiau to neatsitin
ka. nes nuobodulį nustelbia 
nuolatinė proga stebėti įli-

iš jų 4 kunigai salaziečiai, 
atvykę prieš antrąjį pasau
linį karą. ir du pasauliečiai. 
Po karo lietuvių atvyko a- 
pie 590. Jų daugiausia apsi
gyveno Bogotoje ir Medelli

Dviejų mažų automobilių 
susidūrimo aukų yra dvigu
bai daugiau, negu susidūrus 
dviem dideliem.

Tas pats tyrimas įrodė, 
kad didelė apsauga yra dir
žai. Be diržų važiuoti reiškia 
būti pusantro karto dides
niame pavojuje, negu va
žiuojant diižu prisirišus.

KUR ŽYDAI GYVENA?

Žydų almanacho žiniomis,!1 
viso labo žydų yra 14,236. I 
420. Iš jų JAV-se gyvena 
6,060,000. Sovietų Sąjungo
je — 2,644.00, Izraelyje —TaT "e.-KaipTRuin taipVMe ~

____ ' k . ' J I lietuviai stengėsi burtis i sa- 550.000 Arirentinoie —500.
rūmas: netrūksta net mo‘e 
riskos lyties reprezentančių.

stengėsi 
organizacijas.

1
Prieš 5i vas

metus Medellino dienraštis

jos direktorė, rašė katalikų.
atidavė savo širdį, savo jė-, spaudoje, išleido studi ją į varde neskelbiama. Praeitų 
gas. savo gyvenimą...“ Rei-|”Žemaičių christianizacijos metų leidinys „...a Raport 
kia manyti, kad Charazovas| pradžia“.
jau seniai už Sniečkaus pe-j 
čių taip meldėsi, kad Snieč- į 
kus tik greičiau atiduotų sa
vo širdį giltinei ir paliktų
Maskvai visiškai laisvas ran- amžiaus sukaKties proga 
kas šeimininkauti Lietuvoje Maskvos valdovų apdovano- organizaciją 
taip. kaip tik ji nori tas Tautu draugystės ordinu, tas ir visos JT priklaiisan- 3,000 egz tiražu

Pasirink b jų giažiausią ir Į ę0iomt,iano apie lietuvius 
patrauki,aus,ą I šitaip rašė:

Vairuotojai tokia galimy-Į »’Lietuviai,

550,000, Argentinoje —500, 
000. Anglijoje — 440,000/ 
Kanadoje — 300,000 ir t.t.

Ceriifikatai pristatomi 
jusi) giminiu namus 
maždaug įht 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra

imama $2.5(1 
Jokiu primokėjimu!

Prašykite rausę naujo 
iliustruoto katalogo

užsakykite dabar 
U2SAKYKIT TIK PER

INTERTKADE 
EXPRESSS ( ORI’.

125 East 23rd Street 
Fifth Fks>r 

New York. N.Y. 10010 
Tel. 982-1530 

LABAI SVARBU!

A U T£MOJLLLLA 1 
Pilna garantija 

Greičiausiai pristato 
IŠSIRINKITE M šIU 
NAUJŲ M9DEU.IŲ 

ZHIGULI VA2 2101 
Kaina ................. $3.302

NAUJAUSIAS 
PAGERINTAS 

(EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina ................. $ 3.M57

ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina ............. $3.709

Export model 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ................. $3,112

MOSKVITGH 408 IE 
Kaina ................. $3.138

MOSKVITt H 126 IE 
STATION WAGON 
Kaina ................. $3.500

MOSKVITCH 127 IE 
STATION WAGON 
Kaina__^^^$X820
ZAPOROZETS ZAZ908

Kaina $2.151

Visos kainos JAV dol.
Prašyki: mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRAB12IAI
lankytojams iš SSSR 
Mes turime šito biznio 24 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaooaaaaoaaoaaaaaaaaa

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins-j 

I tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa- I žįstamiem* ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū- I sų užsakvmus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
—I RATORY. 1437 So. 49th Avė. Cicero. III. 60650. JIB 

I Atstovybė, 2498 Daugall Rd.. Windsor. 12. OnL. Canada. 
| JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W. 

JIB Germany. Vaistinėse: J & J. 2557 W. 69th St. Chicago;
5000 W. 16th SU Cicero; 4754 S. Wood SU Chicago;
2923 N. Milwaukee Ave„ 1147 N. Ashland Ave„ Chicago 
ir kitur.

poaoaaaato900tt9»tt»aaaaaaaaa»a:taaoaoaaaaaaaaaaooaoaaaaaoooaoaaaaaa

prieš 20 metų 
! įsijungę į mūsų valstybinį 
gyvenimą, sudaro vieną iš 
organizuočiausių, darbščiau 
šių. nuo kitų išsiskiriančių

čios valstybės, išskyrus So
vietų Sąjungą

for 1972“ susilaukė puikių 
įvertinimų. Juo buvo aprū
pinta Lietuvos atstovybė bei
konsulatai JAV-se. universi-Į tarpe yra anglų „Foreign į ruomenėje 

Justinas Paleckis 75 metu bibliotekos, JAV kong-‘ Service“, vokiečių Johannesj Minėta sukaktis numaty- 
nžiaus sukakties proga reso nariai ir per Batuno? Gutmbeig leidykla Maize,ta šitaip paminėti:

JT sekretoria-’ir kt. Leidinys išleidžiamas5 Vasario 15 d. Hamiltono 
lietuviu tautiniu šokiu sam-

Apdovanojo J. Paleckį Veikalą užsisakiusiųjų etninių grupių mūsų bend-___I.. ». ! MM—./...Ai«•<

ta
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ntlilVJS, SO. BOSTON Pusiipii ketvirtu ANr. 6, 1ST4 m. vasario 5 a.

— Maiki. ar tu žinai, kad iš Chamo giminės ir dėl to 
senam žmcgui galima išsi- yra pasmerkti sunkiems dar- 
gerti, o jauniems palkusoms bams vergijoje.
nevalia juoktis iš seno girto — 0 ar jie nepaeina iš 
žmogaus? t Chamo?

— Tėve, noj senam, nei1 — To niekas, tėve, neži-t 
jaunam i-'at’. mai ncdrau- no. Buvo manančių, esą,i 
džia išsigert i. o juoktis irgi negrai paeiną iš Chamo, žy-i 
niekas niekam nedraudžia, dai. arabai ir kiti semitai—

kuri buvo užrašyta ir įtrauk
ta į pasakų knygas, išleistas 
dr. Basanavičiaus. Pagal tą 
pasaką vienas velnias nie- 

i kaip negalėjo pagauti dūdų. 
į Tai ‘jis sudarė tokį gėrimą, 
j kurį įmaišė lapės, vilko ir 
kiaulės kraujo. Tai buvo 
degtinė. Dabar, kai žmonė 
pradeda gerti, tai meilikau 
jasi. viens kitą giria ir veid
mainiauja. Tai lapės kraujt 
įtaka. Paskui jie pradedą 
ginčytis ir muštis — tai rei? 
kiasi vilko kraujas. O kadi 
žmonės visai nusigeria ir nu 
virsta po stalu arba vartos’ 
patvoriuose — tada juost 
vyrauja kiaulės kraujas 
Girti žmonės padaro dau' 
nusikaltimų — jie nusideda 
teisiniams ir moraliniams i- 
statymams, — todėl, paga’ 
tą pasaką, velnias, kuris iš 
galvojo degtinę, sumedžio- 
įa labai daug sielų.

— Maiki. pasaka tam ii 
yra, kad ją papasakotum 
Ne kožnas žmogus, kuris ge 
ria. jau ir velniui dūšia ati
duoda. Aš mislinu, kad tie 
kurie visai negeria, turi žu
vies kraują ir vistiek velni»»; 
ant meškerės papuola. Ale 
aš papasakosiu Zacirkai a- 
pie tą mandrų velnią, katras 
šnapsa išgalvojo.

— Papasakok, tėve.

KELEIVIO RĖMĖJAI

D. Riauka, Clinton, Ind.. 
— $13.

Teises patarimai
Advokatė dr. M. Sveikauskienė sutikę ab«a- J 
kyti į Keleivio skaitytoją klausiai 
reikalais. Tie klausimai turi fcttti 
informacinio pobūdžio. KlamtaiU* Ir 
sakymus spausdinsime štame skyriuje. 
Laiške reikia pa?»mėti. kad eaat'e K*Mvie 
skaitytojau.
Klausimus pnuUnue slysti liesi 
adrese:
l>r. M. $£v»»ik:»iiskas. Altorney ai Iji*. 
įlos ton Five Building 
1X95 Centre Street 
W. Roxbury, Mass. 02132

LOS ANGELES. CAL 

E. Gimbutienei 80 rietu

Sausio 13 d. 80 metu am-

Tuščia galva — didelia 
sunkumas.
■ Au.;. .u......... ■

žiaus sukako tauriai lietuvei WEV° K*«Alwn»S tlNlos 
Elenai Gimbutienei - Karo-! Tęsinys 28.
saitei. I šitas ''naujasis dangus“, k u-

Ji yra agronomė, žemėsMo mea l»uki.me, bus '.'trečiasis 
-i • i , j: ; ’ ««« i dangus“. "Naujoji žeme“ gi bus

. ūkio mokslą Studijavusi gar-J ,,rojūs“, kurį Povilas matė regė- 
siojoj’ Razumovo Žemės Ū-tjimė. čia Petras aiškina, kad u-

Klausimas gara vargu ar kas bepriims
darban.

1962 metais, dirbdamas Ar valdžia man tuoj pra- 
fabrike, susižeidžiau nuga- dės mokėti sočiai security? 
rą. Išgulėjau ligoninėje tris Esu 59 metų amžiaus. Jei ir 
savaites, o namie teko iš’iū- mokėtų, pragyventi iš to ne- 
ti apie du su puse mėnesių.; už'ektų.

kio akademijoje, bet agro-j^Įdu, naujasis‘^bsj^rečiasis-' 
nomo diplomą gavusi Dot
nuvos akademijoje. Ji buvo 
pirmoji, kuri gavo tos aka
demijos diplomą.

Ilgus metus ji mokytojavo 
Aukštesniojoj Fredos sodi
ninkystės mokykloje, yra 
parašiusi vadovėlius — Au
galų genetika ir Daržovių 
sėklininkystė, nemažai rašė 
savo specialybės klausimais 
žurnaluose ir kitokioje spau- 
doje.

E. Gimbutienė — nuošir
di visuomenininke. Neori

dangus ir naujoji arba "rojiš
koji“ žemė bus sutverta arba į- 
steigta po Kristaus antrojo at
ėjimo. šitie pareiškimai patvir
tina m&sų pirmesni aiškinimą, 
kad rojus dar nėra įsteigtas ir 
kad todėl niekas negali nueiti 
į rojų tuojau po mirties. 

Palaiminimai rojinėje žemėje 
Petras sako, kad "anot jo pa- 

žadėjimo% mes laukiame naujo 
dangaus ir naujos žemės“. "Pa
žadėjimas“, į kurį Apaštalas, 
turbūt, nurodė, yra parašytas 1. 
Zaijo 65:17-25. Skaitydami šią 
pranašystę, pamatysime, kad 
vienas atsižymėjęs to pažado 
dalykas yra sutvėrimas "naujos 
žemės“, su kuriuo ateina ir 
’džiaugmas“ ir pasibaigimas

Grįžus į darbą, davė man^j pla -au man patarti. Ne- n!nk^ ^įP8?^’ apdovanota 
lengvesnį darbą. Nugarą j tu, iu |>inig0 kreiptis į vietini skautų Padėkos žymeniu, 
man dažnai skaudėdavo ii‘! advokatą. ą Nesėdi ji rankų nuleidusi ir
tada, ypač lietingą dieną iri ‘ s,'“~
iš ryto, atsikėlus; dilbti ne-Į Nukentėję* tautieti* 
atsisakiau, dirbau ir retai Į Mass. 
kada nenueidavau i darbą! 
dėl ligos, kaip kad kiti dar-- Atsakymą*

šiandien.
Sukaktuvininkės sūnus dr.

anksčiau, kaip jie šauks. Vieš
pats "atsilieps“; ir ten "vilkas 
gyvens su avinėliu“; ir pagaliau 
yra duotas labai plačiaprasmis 
pažadas: "Jie nebekenks ir ne-

T x .... užmuš visame mano šventajame
Juigis Gimbutas yra plačiai • kalne (karalystėje), sako Vieš- 

• žinomas mokslininkas ir vi-* p*t».“
suomenininkas. o duktė Al- u:cia .turi"l® vie"? bibli4n» gar‘ 

bingosios Dievo karalystes pa-, . . T . . • - i • .. oingosios Dievo Karalystes pa
sninkai visą laiką daro.. j T nebutinis darb- ” Cimkiene. su kuna Ji i žadą, nes "kalnas" šitoj vietoje

. i«ini. .O> pa. K Ulinis uai gyvena, vra tam nnt visnn.Svra Dfevn karalvstėM simlmliM.

fabriką?
nuo . c,__

A. Herbstas, So. Bostone, dienos, užsidarė. Mat. išsi-'žeista anksčiau, bet ji buvo 
— $1°- kėlė į pietus, kur darbiniu- 'dar tiek “gera“. kad galėjai

S. Kmčas, Grlbertville. kas pigesnis. Visi darbiniu-J dirbti eilę metų be pertrau
kai, kurie dirbo tame fabri-įkes. Darbdavys samdo dar

ną žemę. Toje karalystėje bus 
atsimenama apie aną ant kry
žiaus pakabintąjį piktadarį. Tos 
karalystės dėka bus įsteigtos 

Bostone ilgai gyvenusia ir r0-’’"®* visame pasauly-
• • •

Kaimynė

.„ — Mass.. $7. | na,, nune uni/u lame iauii-i r.i-\ narMiiavys šauniu uar- __ '
/i Įs Šamo, o Europos tautos—į P Breskin. Chicago. III. ke. gavo nedarbo pašalpas. J hininką tokį. koks jis yra. *fr™tWt»rpečia daug nu- ^yta apie* dangiškus palaimi-
tįs i.- i i <> .. nl\stes ir nelai- is Jafeto. Bet tai nėra jokia — $6. e 0 toms pašalpoms pasibai-‘Nėra tokio įstatymo, kuris garbingą sukaktu- nimus; visi ten duotieji pažadai

"• moksliška nuomonė, ir tokio J. Kriš'olaitis, Cleveland, gus. turėjom ieškoti kitoj verstų darbininką atlikti iš- Eleną Gimbutienę ir yra žemiški.turėjom _____ __ _ . .... .................................. ............
darbo. Gavau palyginamai1 pažintį jį samdančiam darb- ha,proga nuoSirdžiau-

N.H. nebloga darbą, bet ši kartą Į daviui. Kaktas yra tas. kad •vaikiname.......................
— .Vaiki, tai nėra jokia 'dalyko niekas nėra įrodęs,

kvaily-’. . o juoktis iš seno! —Maiki. ale niekas ir ki-
žmog.-UK va ne tik nepado- ta’P n®ra įrodęs. O gal jie 
ru. be. ii nepologajetsia ir yra Chamo giminės? 
kaij
šaky d 
srm
pokaleni iii.

— O is kur. tėve. tu tai tuvos ponai
žinai? ninkus valstiečius vadinda- S?'Hrigan7ri^ Ip^ation ir taipogi turės ap- {7™* ^dknZb’^inni^-'

p Zacirka is- vo chamais, o Rusijos ponai ton Mass.. J. Vembrė So. Nugarą man be paliovos' n’oxetl visas ligonines ir py- Hamiltono mergaičių 
entojo Rasto. — mužikais. Ir jie sakydavo, Brston, Mass., A. Vileins- skaudėjo. Ypač iš ryto. Nu-! J Ymo Kartais kiek cj,įras yra pakviestas

... „ ,,H tpn i-^kai- kad valstiečiai yra žemesnio R?s, Gardner. Mass.. A. Ker- gara kaip kieta lenta, riesi-,nnka: g0‘ draudimo da]j koncerto nrog-
tPe. kilimo, dėl to jie pasmerkti šis> Toronto, Ont., P. Pa<ro- lanksto. Paskui kiek geriau i koirPan,Ja surenka visus

Ohio, — $5.
S. Bartis. Nashua.

— $4.
Po $3.00: J. Grinka, Pra

teko sunkiau dirbti, nes jie'Tamsta sugebėjai atlikti sa-
manęs neklausė ir aš jiem- vo darbą, o dabar nesugebi.

Kol Tamsta esi nedarbingas 
be- 

drau-

kaip ruskių ofieieriai v^aiske — Tėve, toks kilmės aiš- ja pja j p.,^vs porr»he« ncsakiau. kad. bedirbdamas! Kol Tamsta esi nedariu 
^akydavo, o. b,, to, tas yra kinimas būdavo sukuriamas ^e’v ’ jpaPSick Ko" P’ ^udame fabrike, smižei-’ <b‘l to, kad susižeidei
•merteln.H /liekas ant visų tam, kad pateisintų žmonių Wasb M Buinickas dž’au nuKara- Aš bijojau do bdamas, darbdavio <

skaitėm i
— Tai

— f) m< 
tėm. kad 
žmogus iš
tapo ii i'■ gelbėti visu

Apie tą pat naują dangų ir 
naują žemę yra prisimenama 
Apreiškimo 21:1-4, ir duodami 
tie patys pažadai po jų įkūrimo. 
Ir pažiūrėkime, apie kokius toli 
siekiančius palaiminimus čia 
kalbama! Mes paduodame iš
trauką: "Ir Dievas nušluostys 
visas ašaras nuo jų akių, ir mir
ties jau nebebus, nė gedėjimo, 
nė rėksmo, nė vargo nebebus, 

». v v on nes, kas buvo pirma, praėjo“. Diena ruošiama blizelio 29- Pranašas Izaijas ir Apreikš-

Keleivio redakcija

KANADOS LIETUVIŲ 

DIENA

pavergimą. Lenkijos ir Lie- M.tb’ueni Mį.,;o. Arfomal •ii,;ms !*'?ip. n<"i 1 !limo\a"ija‘uri*T’ms-• šiemet Kanados Lietuvių
I tuvos ponai savo baudziau- vičienė. So. Boston Mass., sagau- kai aI)le mano. tai mokėti Workmen*s Com- __ _ u:,-5«u« oo.

tojas jungia "r.aują dangų ir 
naują žemę“ su "naująja Jeru
zale". Povilas Galatiečiams 4:26 
aiškina, kad bažnyčia yra ta 
naujos Jeruzalės k .ase. Bažny-

Maiki, išskai-

— Maiki, kad tu jau nu
sutvėrimus - No',us mylė-: šnekėjai ir nuaiškinai visai Jm^a, Pawtucket. Conn.. J. į Taigi, prieš tris 
davo iš-;'/i iii. Vieną sykį jis'į kitą pusę. Visai į lankas Kantauskas. Lewiston. Me..’ bnsas' (fOieman) Ii

sunkiems darbams. Būdavo
Dievo išrinktas nuomonių, kad ir jie esą 
Gelbėti nuo pa. to O««no giminės, 

gyvus |
Dėl vadinamųjų disabili- 

ty sočiai securitv benefits—
l-geic u:r” \ wno. nusimo-Į nuėjai. Aš gi norėjau paša- E. Tamošauskas, Detro’t,: padėti kitam1 I V « V V «• • * A • V « ■ I

savaite 
) liepė man!
darbininkui 1p;?ariu Pa’a«kti. kol paaiš- 

~ “ Tamstos nedarbin- 
laikino ar nuola-

vęs kelnes vartėsi ant 1an-| kyti. kad senas žmogus gali M’-b„ A. Gaidukas, Ox-,sunkvežimį pakrauti. Krovi-,kcs’ ar Tam.\;.( 
kos ir paskui apsinuoginęs išsigerti, o palkusai negali nrrd, Cal.. A. Vaičauskas. mas toks, kad į jį, tą sunkve- > f.’?,.nas v.ra a,kl 
po medžiu užmigo. Tai pa- iš jo juoktis. į Les Angeles, Cal.. P. Juod- žirnį, reikia dėti prekes. Bi-:t:n,° l,obuf,zio.
ma'ęs j<» sūnūs, vardu Cha
mas, I:t -:ti juokėsi iš savo 
tėvo. bet kiti du sūnūs Jape- 
tas ir Karnas sudraudė savo 
brolį Chamą ir pridengė ap- 
sinuo/inu-i tėvą Nojų.

— Tai kas iš to. tėve?
— G iš to, Maiki, išėjo 

tokia istorija: Noius išsipa
giriojęs sužinojo, kaip jo sū
nūs hebei i’io, palaimino Ja-
petą ir Kamą. o sūnaus Cha-j ko, kad Nojus pasigėrė, o jo 
mo visai nepalaimino ir. sūnus Chamas neturėjo pro- 
smarkiai i'barė. Tai be tėvo! vos iš jo juoktis, 
palaiminimo Chamas buvo! _ Tėve. tas tik įrodo, kad 
Dievo pasmerktas sunkiems Chamas buvo storžievis ir 
darbams ant visų pokaleni- nepadoriai elgėsi, juokda
rį- masis iš savo tėvo nelaimės.

— Tėve, judu su Zacirka, Dėl to ir dabar tie, kurie ne
matyti. ne tik šventą raštą padoriai ir storžieviškai el- 
skaitė’e. bet ir labai atgy- giasi. yra vadinami chamais, 
ventus aiškinimus kažkur Tačiau tas nieko bendra ne- 
atradote. turi su žmogaus kilme. Gir-

f> kodėl tu taip manai? tas žmogus irgi dažnai pras-
— Todėl. tėve. kad tu tai elgiasi ir taip pat gali bū- 

kartoji labai atžagareivi?- ti pavadintas chamu. O jei- 
ka* nuomones, kad kai ku- gu tėvas skaitai Šventa raš-
jie žmonė. turi būti pa- tą. tai vertėtų ilgi žinoti,‘Idl ^min Pf.d^.ude , 
smerkti sunkiems darbams kad yra nuomonė, jog pir-

J .____ Jau bus įkurtas naujasis dan-
Viams gi aziai atstovavo naujoji žemė, bažnyčios
„Nemuno“ tautinių šokių klasė tuokart bus pabaigta ir 

bus su Viešpačiu Jėzumi, kaip 
bendratėvoniai su juo šios nau
josios kaiulystės santvarkoje. 

Tada bažnyčia, kaip Jėzaus

sambūris.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

kr Chicago. III.. A. Milko- 
vr’tis, Cicero, III.. J. Krin
činas, St. Pe4ersburg. Fla., 
J. Žilinskas, Wilton. N.H. 
S. Kunkulis, Niagara Falls.

awrence 
Baltimore, 

M b. V. Matukaitis, Con- 
fi. 1d, Ont.

Po $2.00: A. Klimas, i’ 
G and Rapids. Mi., J. Gri 
m is, Toronto, Ont. A. Pa- 
m.’taitis. Thomhill, Ont.

Visiems aukotojams nuo- 
ši džiausiai dėkoja

Keleivio administracija

— 0 kodėl, tėve?
— Dėl to, Maiki, kad taip

šventam rašte pasakyta. O 
jeigu Dievo palaimintas 
žmogus Nojus galėjo pasi- N y , N T 
gerti, tai kodėl aš negaliu v /V?S’ į
išgerti sotkf gyvatinės? M -'s' V' Ced,a' B

— Žinoma, kad gali, bet 
neieškok tam pasiteisinimo 
Šventam rašte.

— Bet Šventas raštas sa-

jojaus atsisakyti, kad ncį-l SItai, toju Con«cticut 
tartų, kad nugarą skauda.
Pakėliau ryšulį, rodos ir ne 
toks sunkus, bet staigiai pa
jutau tokį baisų skausmu; į..(jy abiem' minis. Tamstų
nugaroj, kad prakalta* iš-i.u:tas tektų sūnums lygio- 
mušė. Numečiau tą ryšuH iri jp’s dalimis. Vienam iš 
susiraičiau i? skausmo. Bo- Tamstų mirus, turtas auto-

Mano nuomone, Tams
toms testamentas nėra rei

sas atbėgo, tuoj pakvietė sa
vo pavaduoto’ia ir liepė ma
ne nuvežti į ligoninę. Ten;

matiškai teks kitam, kadan 
gi turtas yra bendrai laiko- 

imas (jointlv held). Jei no- 
nadarė X-rays ir vėl pagul-jrite vienam sūnui -palikti 
dė visokiems tyrimams da-: daugiau negu kitam, arba 
ryti. Išgulėjus 10 dienų, dak-i V]*enu sūnum pasitikite ge~ 
tarai nutarė, kad gal ateitv n*au negŲ tada testą 
bus reikalinga operacija, bet
kol kas išleido namo. Iš fab
riko dar nė vieno cento nesu

DRAUDŽIA NEŠIOTI 

t IRBTINIUS PLAUKUS

Ugandos (buvusi britu 
k< lonija Afrikoje, nuo 1962 
m. nepriklausoma valstybė. 
10 mil. gyventojų) diktato
rius, iš seržantų greitai pa
kilęs iki generolo

gavęs, nors mano žmona nu
ėjusi prašė algos.

Kas dabar mokės už gv- 
d\mą? Ar fabrikas, kurio 
dabar nėra mūsų valstijoje, 
o gal net pietuose išėjės iš 
biznio? Ar antrasis fabri
kas, kuriame paskutiniu lai-

mentas yra reikalingas.

Skaitytojui, Worce*ter

La* violacione* de los de- 
rechos humano* en Lituania 
oeupada por los *ovietico*,
79 psl. Tai JAV LB leidinys 
— “Žmogaus teisių pažeidi
mai sovietų paveiktoje Lie
tuvoje“ ispanų kalba.

Prie išleidimo prisidėjo 
Kolumbijos LB, tarpinin
kaujant kun. M. Tamošiūnu’ 
ir finansuojant JAV LB val
dybai. Spausdinta Editorial 
Granamerica Medelline. Ko- 
lumbiojoje, tiražas 4,000. 
Telkiant lėšas šiam reikalui, 
talkino A. Liepinaitis ir A. 
Stakėnas.

Testatorius turi pilną 
teisę palikti savo kūną me
diciniškoms įstaigoms, kaip, 
pa v., universitetams, tyrimo 
ir mokslo reikalams. Taipo-

kad testamentas nepakliūtų 
į nepageidaujamas rankas. 
Jei, pav., testatoriui Įnirus, 
giminės rastų jo testamentą

jaunoji, dalyvaus su juo palai
mintame darbe, suteikdami gy
venimą visiems, kurie klausys 
ir ateis prie gyvenimo versmės: 

Dvasia (mūsų Viešpats Jėzuk) 
ir jaunoji sako: Ateik... ir kas 
nori, tegul ima gyvybės vandens 
dovanai". (Apr. 22:17). Apreiš
kimo knygoje pasakyta, kad gy
vybės vanduo ištekėjo iš Dievo 
ir Avinėlio sosto. Tokiais tad į- 
vairiais ir puikiais simboliais y- 
ra parodyta, kad tuomet priei
namieji gyvenimo palaiminimai 
bus gaunami naujosios karalys
tės, "sosto“, statytomis sąlygo
mis. Jais galės pasinaudoti visi, 
kurie notės, dėl to, kad juos nu
pirko Avinėlis, kuris buvo už
muštas. — Apr. 22:1.

Suprantama, kad "dangus“ ir 
"žemė" šiuose aprašymuose taip 
pat yra simbolinė; ir Raštas pa
rodo, kad jie perstata dvi kara
lystės vaizdomainas, būtent, 
dangišką, susidedančią pirmau
sią iš Jėzaus ir jo pagarbintos 
bažnyčios, kuri bus dvasiniais 
nematomais valdovais karalys
tėje; antroj vietoj yra žemiško
ji vaizdomalrfe, susidedanti di
džiumoje iš prikeltų senovės 
pranašų ir kitų senovės vertin-ir jj sunaikintų, tada, žino- ____

gi jis turi pilną teisę parei-’ma, laidojimo būdas būtų-gųjįy, kurte bus padaryti "kuni-
kalauti, kad jis būtų palai-į artimiausių giminių nuožiū- 1?’lsoje žemėje“. —
j •_____ AJL________________m-.-:-* ’rbal. 45:16.

’W V,,l-kaleniju“ Se- degtindaris buvo vėl- 
man vergų pirkliai ir juodu- nias. ’
kų vergi’ savininkai šaky- —Kaip tai velnias?
davo, kad juodukai yra kilę —Tėve, yra

Km domitės Tiesa, mes pri- 
sfątrim vėlttri Spaudos. Kreipki-

pasirūpinti, mentas yra. (Skelbimas)umiMT ma mada, nesuderinama „„ . . . _ .
tokia pasaka, ”afrikiea« moterŲ moraJe“. 0 su tokia nukentėjusia nu-l Reikia



Nr. 6, 1974 m. vasdiR. S d KELEIVIS, 50. BOSTON Puslapi? perkirs

ŽENTĄ TENISONA1TĖ

Anlwerpeno triptikas
II.

(sXuįs3x)

karą. Taip vaikus maitinau. Kaimynai duodavo triušiams, 
bulvių lupenas. Daržovių atliekas. ”Juk tas vargšas sui 

Į krūva vaikų dar badu mirs“, sakydavo. j
! Jis pasisukinėja, ir aš bijau, kad mano virtuvinė kė-'
dė po jo svoriu nesulinktų. - {Boston City Hali galerijoje:

j — O kaip jūs keliaujate? Automobiliu?. — klausiu. ’ Baltų draugijos surengta 6
1 — O. ne. Tąsyk aš nieko nematyčiau, akis į greitkelį į pabaltiečių dailininkų paro

da.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Vasario 5-2S dienomi-

Nors ir be kailio liksi, bet' 
1 visiems neįtiksi.

įsmeigęs. Porą kartų skridau. Į Maroką. Į Tunisą. Bet 
, daugiausia keliauju traukiniu. Važiuoju ir pro langą ma

JOHN’S HĄRDWARE

398 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

Tel.: 268-3835 (biznio) 

288-7176 (namų)

i

BALTIC REALTY &

INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas 
597 East Broadway 

So. Boston. Mass. 02127 
Tel. 268-6030

i

Draudžia namus ir autnmohi 
liūs nuo \ įsek i u nelaimiu.I *

Naujas autu draudimų įstaty
mas \ ra komplikuotas. Draus
dami mū-u agentūroje. gausite 
\k:is i«irorma< iįas liei patarimą, 
kaip geriausiai apdrausti.

, Vasario 17 d. 2 vai. popiet}
n .... . , tau krašto gamtą. Sustoju, kur noriu. Skuboti nereikia. So Bostono Lietuvių Pilie-i

Mano malti seiga ir guli lo\oj. Dažytojai yia manda- pa(jarau iškylas. Lankau muziejus. Aš esu skersai ir išil- eiu d-jos salėje Altos ren-‘, 
gūs ir į tą kambarį nerilaužia. Mano vynusiam sūnui dan- gaj vjg^ Europą išvažinėjęs. Ar ne keista, žmjonės kartais giamas Lietuvos nepriklau-’ 
tįstas ištraukė proto dantį. Jo žandas baisiai sutinęs, bet ^ad traukinys yra laiko gaišinimas. Skristi lėktuvu somybės atstatymo paskel-
jis išvyksta į darbą. Mano vyras rytoj skrenda į Italiją. yra (jaUg greičiau. Bet ko man taip skubėti? Ir kur taip į bimo minėjimas.
Jo bendradarbis gavo širdies infarktą. Vyresnioji dūkia nuskubėti? Kas gi laukia žmogaus jo kelionės pabaigoj?
rytoj pradės universitete studijas. Jauniausiam sūnui mo- noriu savo kelionę ištęsti. Kam į tą pabaigą taip lėkti?
kykioj sutrumpėjo pietų pei trauka. Nebegali grįžti namo Klausau ir tvliu. O jis dar ilgarsneka. Pagaliau, pa- Minku radijo Talentu po- 
ir turi valgyti mokykloj. Kas jam nepatinka. Jauniausioji žveigęs į laikrodi, sako, kad jam jau laikas toliau eiti. ’ nietė ir ”Miss Lithuania of 
dukra vaikšto svajodama ir dažnai pamiršta pašerti Rai- visą laiką pasakojant jo .veidas šypsojosi. Nejučiom N.Ę.“ pagerbti banketas, 
nį. O Rainis vis žiūri į mane saivo liūdnai žaliomis nefrito j0 gera nuotaika persisunkia į mano dvasią. Jįis. vėl stip- Balandžio 21 d. 3 vai. po
akimis ir nesiduoda glostomas. Net mano rašomosios ma- rjaj pakratęs man ranką, išeina. O aš kažkodėl pasijuntu pietų So. Bostono Lietuviu}
šinėlės juostelė išdžiūvo. Nebėra spalvos. O naują nusi- įjnksma. kaip įgavus sparnus. Rodos taip ir galėčiau pa-, Piliečių d-jos 111 aukšto su-į.ją. iii; ,.
pirkti neturiu laiko. kilti į orą kaip paukštis. Mano rūpesčiai strurio visai iš- lėle lietuvių radi jo valandos* juaaulinių žinių santrauka (|s.«u *ar iVirkti^neMllnnjamųjį

Dažytojai jau antrą savaitę varsto duris. Kai lyja, bjukę. Susitraukę. Juokingai nesvarbūs. Aš jaučiuos pilna Laisvės Varpo pavasarinis’ -
jų nėra. Bet vos saulė tik pasirodo, Ui jie kaip balti gand- energijos ir savotiško džiaugsmo. Koks keistas žmogus.' koncertas, 
rai sulekia ant stogo. Ir vėl kiauraivėjis traukia per visą kuris kaip burtininkas užkrėtė mane savo gei*a nuotaika.: Balandžio 2S d. So. Bos‘o- 
iiumą. , Ąg juokiuos ir jaučiuos, kaip naujai užgimus. Dvidešimt no Lietuviu Pil. draugijos

Kovo 24 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. dr-įos salėj*'

(Bus daugiau) (tono Lietuviu Piliečiu d-jos' 
į II aukšto šalčio Sanda’os 
Įmotėm klubo banketas naš- 
; lių karalienei pagerbti.

džia man ranką, atsiprašo už trukdymą ir sudrimba visu 
savo šimto kilogramų svoriu ant metalinės kėdės. Man jis 
atrodo seniai pažįstamas, ir pradeda pasakoti. Apie savo 
yaikystę. Pradėjęs dirbti aštuonerių metų būdamas. Grį
žęs iš mokyklos, turėdavęs tėvui dažus malti. Į mokyklą 
ėjęs tik iki dvylikos metų. Paskui dirbo. Jo žodžiai teka 
kaip sriauni upė. Jis pasakoja man visą savo gyvenimo 
istoriją, {domiai ir sklandži ai. Kaip įgudęs kalbininkas.
Sunkiai dirbo. Vėliau tapo savarankiškas. Pasakoja apie «
savo vaikus, kurie ’jau universitetą baigė. Apie savo ant- ritėtas pradėjo darbą naujo- j Juozas . Kralikaūskas, 205 į ra ijo P™*™' 
rąją žmoną, kuri taip puoštis mėgsta. Pirmoji mirė po ka- se patalpose, pastatytose Co-; psl., kaina $4.00. * <
ro. Jam jau septyniasdešimt metų, bet jo balsas trykšta lumbia Point, Dorches.ery.j Vėjas gluosniuose, gluos-
energija ir dinamizmu. Mėlynų akių žvilgsnis yra inteli- Kol kas ten mokysis apiei^j vėjuje, du stebukliniai 
gentiškas ir gyvas 6,000 studentų, o iki 1980 į vaidinimai, parašė Algirdas

— Bus blogai kada aš sekančiais metais išeisiu metų’ baigus statyti visusi Landsbergis. 126 psl., kaina— tJus blogai. karta as sekančiais metais įeisiu pastatus> ^4^ skaičius $5 00
I pensiją. — sako jis man. Ir dar pnduna: — Žmogus be padjd$s iki 15.00D. ’ ’
darbo ilgai negyvena. Bet aš nenoriu mirti. Aš gyvenu ir 1 ‘ ’ ’ ....................
džiaugiuosi gyvenimu. Aš myliu gyvenimą visa širdimi. Universiteto statvba iš vi- Ju°zc. Tinimo originali kO-į

Paskui jis lyg ir sumąsto valandėlę. so atsieis $325 mik ; ĮTba ir P°ezlJ?* ftnvertima,‘
— Kazin kaip ten anapus bus? Bet manęs tai visai ,t • „ * 1 ... » . , J iima<

nedomina. Aš sau tokiais klausimais negadinu nuotaikos. . ai\^171 C 3s v 7* ?>aga • :
Žinai, poniute, aš labai mėgstu gero vyno stiklą. Todėl 4 tereikla S’ 217 *-*^^***-^*^***************
as toks storulis esu. Daktarai liepe laikytis dietos ir gerti 1
arbatą. Dar be cukraus, — juokiasi jis, ir vėl jo pasako
jimas teka kaip sriauni upė. Apie namus, valgį, dietas, 
duonos kepimą ir dažų sudėtį. Pagaliau jo žodžių sriautas 
kiek nurimsta.

— Ar jūs skaitote knygas? — klausiu.

MASS. UNIVERSITETAS ; £ą OVClDe 
NAUJOSE PATALPOSE • ®

Sausio 28 d. Mass. univer-' Tautvilą, romanas, parašė Į

RADIJO PROGRAMA
t

.lokių problemų neturime ir 
mi malonumu draudžiame stu
dentų ar studenčių automobi
lius.

Seniausia Lietuvių Kadijv
frograma Naujoj Angliju.
š stoties VYLYis labo ai
•ociklų ir iš stoties FM
191.7 mc.i eiKla sekmao.e Taip p-it atliekame namų pir
aiais nuo 1 iki 1:30 vai. dis >>’«"» »« pardavimo pa tarnas i 

mus.
Perduodama: V ėliausių ;

pavasarinis J r komentarai, muz;Ka. <ia« 
įos ir Magdutės pasuka.

Biznio reikalais kreiptis , 
Jaltic Florists gelių ir dova 
nų krautuvę, 5U2 L. Broao 
way, So. Bostone. Teiefo- 
ia* AN S-04S9. Ten gauna 

<m« «r KoieiVUl

in: Ja. pr::M>me paskanmhinti 

telefonu 268-6030

Niekados niekas nesiskun- 
kaJ buvo perdaug myli

mas.
L. Tolstojus

dė.

Dažau ir laimiu i i

GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA 

ši radijo programa trans-• • • • vlemais is 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki o:30 vai.' 
vakaro.

» • •
Vasario 8 d. — Lietuvis-. 

! kos mokyklos JAV-se (ištisą
Laiškai Andromaehai,— {valandą)

1

iū-i Vasario 15 d.
nepriklausomybės 
mo 56 metu sukaktii

Lietuvos
paskelbi-

mine-

1
KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.
KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG {DOMIŲ IR 

— Ne. poniute, aš neturiu laiko skaityti. Aišku, laik- NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ, 
raštj skaitau.. Televiziją žiūriu. Aš labai mėgstu sportą.
Futbolą. Ir keliauti. Aš visą Europą pažįstu. Visur buvau.
Daug gražių dalykų mačiau. Man didelį įspūdį paliko 
Milane “Paskutinioji vakarienė“. Ir Romą mačiau. Vene
ciją. Firenzę. Man labiausiai patinka Italija. Po Vokietiją 
mažai važinėju. Kažkaip netraukia ir gana. Žmonės pie
tuose yra simpatiškesni. O tas antras pasaulinis karas ir 
bado metai nenori iš atminties išblukti. O valgau tada.
Maži vaikai. Darbo nebuvo. Kas dažo namus per karą?
O namie penkios mažos burnos. Badas. Ėmiau auginti 
triušius. Žinai, poniute, aš šimtus triušių nušėriau per

KAMBARYS STI DENTUI

Seimo* hute DorcheMeryje iš
nuomojama* v iena* ka m Iki ry * 

(studentui arba studentei su pil- 
' nu išlaikymu, tik be maisto..

Skambinti tel.: 2X2-2*27 
(7)

Dviejų savaičių

EKSKURSUOS I LIETUVĄ

Vyksta: gegužės 15
birželio 5 
liepos 3

rugpjūčio 7 
rugsėjo 4 

spalio 2
ir

gruodžio 20

Jungti* prie grupių galima Radone ir New Yorke 

GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

NESIVĖLLOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės {i

TRANS ATLANT1C TRAVEL SERVICE 

Seath Boston, Maso. 02127

393 Weat Broadwav, P.0.Box 116 

Tefefoaas: 26M764

Savininkė: Aldona Adomonieni]

uamus ii Uuse ir vviuje. 
Lipdau popierius ir U»i.mh

ka pataisyti ret.<ia. 
Naunjju tik *rena-.-u|

3ied7iau«
JON \S STARlNShAS 

22W Šatui Itill A»s 
Ikrrhe*ter, Mam.
leL t'O 5-5SM

IJi’AI DIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rii.šių

draudimus
kreiptu senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Br<»*dway 

So ItoMnn. Mas*. 02127
Tei. AN 8-l"61

’i

UŽ VIENĄ DOLERI IR ’ 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS 

CENTUS PER MENESJ 

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI

NAUJAS TEXACO ALYVOS 

DEGIKLIS (BURNER) KURIS 

NEPAPRASTAI SUMAŽINS 

JŪSŲ ŠIIDYMO IŠLAIDAS! 

NEJUČIOM.

Ii anksto jokio {mokėjimo 
liaimokėti per 80 mėnesių 
Jokių procentų

VHITE FUEL

CORPORATION
900 EaO Firrt Street, So. Boston, Meu. 
TeL: 268-4800

o A V A I ’i R A Į T 1 S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skauy-injit* am* ir lietuviSkuosius
įvykiu.*, deda d;t«m ir įdomiu nro!tauku ir :-.t*irai paaisako 
apie visur, mūsų %ninėi- » 1 ?«!;ūiinitis klausimu*. 
Jame rasite įdomių skaitytojų l.nši-u s^ yrių. kuriame Dūkta
me abipusių pasisek y i>'.ų ir notor uvu kl«!«yietio visiems 
svarbia problema
*NF?R|KI.AUS(?MA I.IF.n'Y.V vn dinamiška mūsų 10. 
eivijos laikrašti*, ivškas nauju l.rn ir iJ.irhių bei idėja. 
suomet atviras kiekturo nuomonei, koris kovoja ir Čirba ui 
nepriklausomų Lietus a.

Metinė prenumerata J AV-se SS.66 
Adresas?

7722 George Street. LaSalIe-Montrenf. n*M>. Quebee. CANADA

SLA SUSiViENlJlMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių v isuotnenal ir i/moki- 
jo daugiau kaip SElTiNlS MII JONUS dolerių
nariams.

SLA—didžiausia Eetuvių fiatemalinė orgauizarija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje psAaipų. kuri yra 
pigi, nea.SVSIVIENlJ’.M AS •••ieiko pelno, o teikia 
patarnavin.ua savitarp’pės pagalbos pagrindu.

8LA— jau turi daugiau. Ka’p tris su puse mtione dolerių 
kapitalą, tad jo apdrak.de (ii;ra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauri painę klasių reika'tugiausias 
apdrsudes nu*. 6100.CV ik. ftv.OOO.GG.

SLA—jaunt.nui duoda gota Taupomųjų Apdrauda — Bn. 
dovment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigui 
aukštojo niokfšio studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? iafcai pigią lERlf 
apdraudą: ui Sl.VOO.GO apdn.udou tik 13.00 mokan
čio metams.

9TA—AKC1DENTAL1 APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lieturilkų 
klubų Ir draugijų nariams. Ui SI.000.00 akcideota- 
Ha apdraudos mokestis $2.00 j metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Krelpkitlo 
* kuopų veikėjus, ir ue plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Geusite apau*din*as informacijas, jeigu 
panirsite:
Litbaaalan AlBanre «f America
S67 West 30th Street. Nevr York. N.Y. 16001

patarnavin.ua
apdrak.de
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Vietines žinios
Aplankytam įdomią parodą

| ĮSIDĖMĖKITE! Viešojoje bibiotekoje yra Dar gavome vieną siuntinį t IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Paminės Fausto Kiršos

Vakar, sausio 4 d.. Bosto- ; mirties sukaktį
no City Hali parodų salėje! Vasario 23 d. Kultūrinia- . ...
atidaryta 6 pabaltiečių me- me subaivakare bus narni-1JO# #ale,e*

________________
Primename, kad Lietuvos

nepriklausomybės atstaty-1 Viešosios bibliotekos So. į Antano Gustaičio satyri

nio paskelbimo 56 metų su- 

į kaktis bus minima vasario

lietuviškų knygų Nuo šių metų kovo 1 d. arba 

anksčiau Dorchesteryje išnuo-

Bostono skyrius (gieta Ke-'njų eilėraščių rinkinio ”Sau-į mojamas 5 kambarių butas tre- 
leivio įstaigos) praneša, kad «

nininkų paroda. Joje daly- nė‘a poeto Fausto Kiršos 10 j 
vauja du lietuviai —Vikio-į metu mirties sukaktis.

IEŠKOMA
I

Ieškoma Agotos Viklavičiūtės 
Lukienės (Lukas), kilusios iš 
Šunskų parapijos, Marijampo
lės apskrM atvykusios į Ameri
ką 1934 ar 1935 metais. Ji pati 

ma
lonėkite pranešti adresu:

Mrs. Lucy Baker 
Allizerville, Box 266 

High Falls, N.Y. 12410.

yra gavęs 100 įvairaus turi- tirpsta. Keleivis dar gavo!čiame aukšte su apšildymu »r« arba k. fapie ją ką žinotŲ
17 d 2 vaL Dooiet So Bosto-! nio lietuviškų knygų, ir kvie- lės šermenų“ laida greitai ‘ visais patogumais.

‘. . i čia lietuvius jomis naudotis. L. , -nQ . ... :
no Lietuvių Piliečių Draugi- • «S1OS knygos vieną siuntinį.

Būkite visi pasiruošę šia-!

įas Vizgirda ir Romas Vie-i Kaip žinomo, Faustas Kir-ime m*n®j“ne dalyvauti.
sulas, du latviai — Maira ša Bostone apsitryveno no-'^ $Uudzinskas jau apleido 
Dreimams - Rembergs ir L 1- trukus no atvvkimo i JAV.! 
dis Purins ir du estai— Enpi Jis čia buvo vienas Kultūros) ligoninę
Ojamaa ir Hardu Keck. klubo steigėju ir jo pirmi- 

' ninka<. ėia dalvvavo skautu
Paroda bus atidaryta visą jr aplamai visuomeninėje. .... .... . .

vasario mėnesi. Ncpralciski-* ypiUoic. čki piivp ir huvoi Pančio lęšy teikėjas inz. An- 
me retos progos vienoje pa- , iškdniirpjd palaidotas, o, be ‘ tąnas Škudzinskas po šir-Į 
rodoje pasidžiaugti minėtų'to. čia išleistas ir po mu Kes • dįes smūgio jau apleido ligo- j 
iškilių dailininku kūriniais.'io liku<i<>< kūrvbos rįnkj. uninę ir po kelių savaičių su-• 

; . i nvs - -Palikimas“. Tai- ; iš Floridos į Bostoną. ‘
Paiodą !>uiengė N. Anglį-, SI-j p- i,, dešimties metų su-į 

įkatfi pontonui nrideia ati-į 
įtinkamai pamjnė'i. nors!
J vi u k’ek ir pavėluota, nes Į 
Į Xe\v York:t< tai padarė; Bostono Tarptautiniam In-

Per Keleivi Balfui paau-j ank«-ian. j stitutui šiemet sukanka 50
kojo po $10 Irena Sirutavi-; Kultūrinio subatvakariot metų. Tą sukaktį jis paminės 
ėienė ir Aleksandra Moriar-: iMd--ram<)ip paskaita aide įvairiais renginiais. Pirmas' 
ty. -Fausta Kirša skaitys poetas toks bus vasario 10 d. 2:30;

t «»a<vs Santvaras, o velionio į vai. popiet Tai tarptautinė
Balfo valdyba nuoširdžiai kūrvbe* nadeklatnuos akt. kavos popietė. Visi kviečia- 

dėkoja. Birutė Vaičjurgyiė. mi atsilankyti.

LB Bostono apygardos 
pirmininkas, uolus Lietuvių)

Pasinaudokime tuo siūly->d norintiems dar yra pro- 
mu. ga šią knygą įsigyti.

i
H

3E-

Skambinti tel.: 288-4468.

(7)

jos Baltu d įaugi ja.

Aukos Balfui

Tarptautinio Instituto 

sukaktis

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NI O J VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

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

šeštadieniais ir sekmadieniai* 
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS

(lialanričliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt)

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

ii!

Gana
nereikalingai eikvoti kuriu alyvą

Alna

šilto oro krosnys
Rytefenat

Savybini 
Prod ukl int; ubus 

(.ružis 
UlMMIMijS Narnama Šildyti 

geriausias pirkinys

Fllaaa ireag'***. fabaitaat aly
vai baraerj, ybtcj*. ar. filtry, 
termtUM, kaatraif Ir Sarby aa- 
Jaayti rtay aa vaaiSiiafe.

1S aal* (araalija.

Mfc
M« alyva UUyaM aaajicas aTCOCLHATIC

FORTŪNA FUEL Co. MUTMceaš
m anm euM^aabKrTaaar^

Alyvaa baraaria aaUraawaM* Mm, 21 vai. per liesa

430-1204 *•*•"•773-4940

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Miibury St

WORCESTER, MASS.

TsL SW 62866

yra jieniateio oficiali ist»?- 
ga Wurcaeterj, auri siunčia 
•Mintiniu tiesiog ii Worces- j
tariu | Lietuvą ir luta* Rusi ! 
jo* valdoma* sritie- Čia kai- (

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- 
aki importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai lemomis kamomia.

Vedėja B. Svikiienė

Senas parvirsta ir negir
ta*.

Elood Sųuare 
H ordinare Co.

Sar-aiabaa >. I. ALIThNA 
•2b EAST UMOAMHA* 
m»UT*» MASE.

IELEKoNAS AN S-414! 
Banjanui) 41,-tr, Datai 

Fopieroa ?fen««n«
Stiklas baskams

V tankia reik nuny* —fa 
R, ik m-d y e pluujbariaaa 
VIa'VIa ra>ftoe <fe>k«sl

a Telefoną*: AN 8-2806

Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pasakarnio

| P g D 1 N I 9 
OPTOMETRISTAS

Valandų* :
cu" 9 v^» rvto iki 5 va!, vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADMAY 

S^oth Boston. Mana

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ ATLAS PARCELS CO.
vedžioja. žmogaus — be ydos.

Peter Maksvytu

<9 Choreli Street 
K. Milton,

Atiteka
te ir pratekta* 
ko Ir vfdajs, STvvnamą aam Iri 
Nevio pastate, pesel Jašą rslka- 
tertmą. Sėskite vfeedee U • vfe

>n«M darbus M

Tetefemat H6-M7S

we*MVMieeMie*M«Mieeeeeeee*eeeM
TKU AN 8-2124

Dr. Amelia E.Rodd
(RUDOKlUTt)

OPTOMBTRISTt

nuo 10 ry*o iki • vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
: SOUTH BOSTON, MA88.

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Farduodaa}* tiktai vaistas, išpDdome gydytojų re 
eeptm ir tunme visu* gatavus vaistus.

Jai nik vairtų — eikit į lietuvišką vaistlaą 
Sav. Emanuei L. Roeeogard, B. S., Reg. Pharm.

181 s W. Bresdiray, tarp E tr F gatvių, SO. BOSTON. 
THefoau AN 8-0020

Mm I vaL ryte iki 8 vaL vw išskvru šventadienine Ir sekm.

H & T OIL CO., Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mas*. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis sjpilimas
□ Patogios mokėjimo^sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink ito

268-4662
ągm Wt R.igR’g- ~ r jrti’ars

A. J. NAMAKSY !
Rsat Estete dk Insurance ' 

321 Country Club Rd. 
Newtoa Centre, Maaa. 02159

Tel. 332-2648
aaa—aaaai'a—»r«aaaaa*»a<a»»»»»

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope- 

na Khbietoa Kardo
•r**

jų plokitelą. Kaina $6.00. 
Paltu

Mve*M«e*«eeeeeeee*e<eeeeeeeu*eeeeeeeeM*eea

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO - 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėju PETRAS VttčINIS

173 Arlhur SU Brocktoa, Maaa. 02402. ToL 580-7209 

Sreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*^reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee^eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee^eee^^eeeee^eeee êee

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD; PREZIDENTAS 

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

Bankas atidarytu nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 vaL 
po Pietų, i

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevnrd, Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090
Jis atidarytu nuo pirmadienio iki penkt adienio nuo 10:30 vai. ryto Iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

DABAR
už nemažesniu:- kaip $1,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka I 
(Iš tikrųjų los rūšies indėliai duoda 
0^7% pelno)

už visu kitu indėliu moka

Nuo įdėjimo dienon — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — Pilnu draudimas 

Bankas veikia 109-tuosiu metus.
šio buko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima suikalbėti ir lietuviškaL Turtas (Aausts) yra

virš $274,000,000

82 Harrison Street,
Worce*ter, Mass. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio slua- 

čiam įvairius siuntinius į Lieta, 
vą ir kitu Rusijos valdomus 
plotu! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramouėn gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių U kitų kraštų visai !»> 
momte kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokšnite pinigus, e giminia 
ten vietoje galis puirinkti už
sakytu prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikru įstaigų atsikviesti 
giminu čia pu save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimu atliekamu grei
tai ir sųžiaingai. Atsilankę įsiti- 
Ktaaita. Vedėju A. Schyrinakl

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

ANO
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
siunčia betarpiikai

IS BOSTONO | LIETUVĄ 
ir Intus Rusijos

Pristatymu grafas ir 
garantuotas 

Prekės parduodamos įnižo
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo disnnmis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- rak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

So. Boston, Maaa. 02127 
TeL 268-0066

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

(STAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, pmleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia visų lėktuvų 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrnšomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pro- 
kės tiems siuntimams (skarytes, megztinius, įvairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų prekių užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: — — — — — 9—5
Ketvirtadieniais 9—4
šeštadieniais uždaryta *

393 Weat Broadway 
So. Boston, Mase. 02127 
Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja AMona Adomoniu




