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Ir Juozas Mikuckis buvo f 

senas komunistų įžvalgas”
Jis buvo NKVD užverbuotas jau 1940 metais ir uoliai 2 

ėjo šnipo pareigas Vokietijoje ir vėliau ligi galo.

Ilgus dešimtmečius spiau- kada nebijojo! Aš visada 
dydamiesi vienas į kito ordi- buvau ir būsiu už skriau- 
nuotą krūtinę patriotiniais • džiamuosius ir jų reikalus !“ 
žodžiais, liežuvių plakdami;
muilo putas ir jomis didin-i Bet saugumo viršininkui 
darni savo nuopelnus ir išti- - Guzevičiui nereikėjo ”nar 
kimybę laisvės kovai, kar-, saus karininko“, o tiktai ty 
X_1_ X—:------------------ , lo«n Tas žodisl
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Lėktuvo nelaimėje žuvo U. 345 žmonės

Turkijos D-10 didysis sprausminis lėktuvas suspro- 

| g o ir nukrito j mišką, vos pakilęs iš Paryžiaus Orly aerod

romo. Tai didžiausia nelaimė aviacijos istorijoje. įtaria- 

| ma, kad galėjo būti sabotažas.

atveju ir"nuS^ps(že"aUS1U!ja MikuckM trapui? neVati-j V“*ri” a**i"llk,"-to" JAVmii. vtai m> -MJI-. (IoMJu .autorium th.rk. H.

ko. tai buvo nasirink'as kiek P*1*/* *4 kairia j deginę: Lietuvon pasiuntinybės atnteraa dr. H. Baikis, Alios atstovas Washinjc- 
’tone dr. Jonas Genys. Alton valdybos narys Sage ni jas Smilgya, AKos informacijos direktorius 
kun. dr. Juozas Prauskis, Motery Federacijos Wa shingtone narė Barbora Darlys, senatorius Char
ites H. Percy. p. Genienė. Altus pirmininkas d^. Kazys Bobelis. Minijimas {vyko 1974 m. vasario 

7 d. senatorius Percy pasakė labai gražią kalbą, kurioje Ūkite Itetuvią jaaftą j Amerikos gyvenimą

Praeitą sekmadienį Įvyko 
pa*i didžiausia nelaimė civi
linės aviacijos istorijoje. 
Turkijos linijos didysis lėk
tuvas D-10. kuriuo skrido

Kadangi prieš nelaimę 
nebuvo gau‘a iš piloto jokio 
pranešimo apie kokį nors 
gedimą ir lėktuvas sprogo 
ore. tai manoma, jog ši di-

ko, tai buvo pasirinktas kiek 
švelnesnis tos sąvokos niu 
ansas — "žvalgas“.

Štai. dar palyginus nese
niai mums tokią progą suda
rė daugelio simpatingas bi
čiulis Vytautas Alseika, oi Na, ir Mikuckis tvirtai at- 
dabar galime atsiskleisti ne'sakė: "Taip!“ 
mažiau įdomią pinkertoninę *
istorijėlę apie išgarsėjusi ka- i Po to jis dar grižo j kalė ii 
rininką, buvusi Kauno ko-. mo kamerą pasiklausyti, ką 
mendantą, žydų gąsdintoją .kiti kaliniai tarpe savęs šne-j

Anglijoje pasitraukė Teisiami Nixono
UICllU-lll^, AJUIf *IU IMU1IIMM MM j/C SKS» onv . . __ , j •

ir poetą Juozą Mikuckj. |ka. paskui dar kartą buvo premjeras neuth padėjėjai

•Chieagoje mirė 
■J. Vaičiūnienė

‘pakviestas j Guzevičiaus ka-J’ . • . ; . no , ...
Mes dar prisimename,: binetą. dar kartą ir dartvir-! Konservatorių vyriausybe. Sunkios dienos atėjo svar- Vasario 28 d mirė Juze 

kaip jis čia gyveno, kaipičiau atsakė "Taip!“, nes į nebeęalėdama susikalbėti.su biauejem? prez. Nixonopa- AuguMaitytč - Vaičiūniene 
1968 m. grįžo į Lietuvą, kaip’Lietuvos nepriklausomybė.1 streikuojančiais angtiaka-Įdėjtjams. Bipy vyr. proku. gimusi 1895 m liepos 28 d. 
parašė čionykMtje jr Lietu, jo paties žodžiais, - "buvo^^P“!“^
vos komunistinėje spaudoje ’ tik iškabėlė“. 
keletą "buržuazinius nacio-,
nalistus“ prakeikiamųjų ra-* Vėliau sovietų saugumas 
šinėlių, bet visa tai labai ne- * 
stebino, nes senatvėje žmo- 
igui visaip pasielgti ir nušne

* kėdamasi gauti pritarimą ministras Stans jau sėdi kai- Velionė nepriklausomoje 
j savo politikai. Bet apsiriko, j tinamųjų suole už mėginimą Lietuvoje visą laiką mokyto- 
I Rinkimai pasibaigė be a4sa- apsaugoti nuo teismo sukčių javo, ilgiausiai Maiijatnpo-
*1 T n* • • 1 A y f _ _į i ♦ •_ • • • rtv i i

keti pasitaiko. Daug įdo-l 
miau dabar, kai "Gimtasis! Ten "žvalgas“ Mikuckis,

w n iįvairios Kilos gi upes-. Q - j Rovo x d federali. vaje sk 
24. Viso labo atstovų yralniaj prisiekusieji p^dinin- buv<’ net

kraštas“ š. m. vasario 7 ir 14! ir laukė, netgi nekantrauda-• Tal^ ne vlena paitija:^. (federal grand jury) ap- nin. ........................ . .,
dienų numeriuose perepaus- mas, kad tik greičiau toji nesudaro daugumos. • kaltino dar 7 (tame skaičių- . į Vaičiūniene yra isleiilu-

,o,„ _ ?... L_. , ------- ...... ftj jje ir Mltchellį) buvusiu, « kel,s e,lerascu) rlnkln,,,S-

334 keleiviai ir 11 įgulos na- džioji tragedija gali būti ir 
rių, taigi iš viso 345 žmonės, J sabotažo padarinys. Gal kas 
vos pakilęs iš Orly aerodro-jbus į lėktuvą įdėjęs bombą, 
mo Paryžiuje kelionei į Lon- kun jį ir išsprogdino. Tokią 
doną, staiga sprogo ir nukri-i nuomonę reiškia ir Turgijos 
to. Visi juo skridę žmonės i susisiekimo ministerija, o 
žuvo. , taip pat ir kiti ekspertai. Bet

i tikroji priežastis gal paaiš- 
Lėktuvas sprogo virš pušų į kės tik surinkus visas lėktu-

miškelio, kurio medžių vir
šūnėse liko pakibę ir sumai- 
gvti žmonių lavonai, ir įvai 
riausios lėktuvo 
šeši lavonai buvo

vo skeveldras ir jas kirnš- 
čiai ištvrus. Gal daug kas 
paaiškės- išvildenus ir lėktu- 

liekanos. vo rekorderį, kurio dalis jau 
rasti nu-!buvo rasta. Nelaimės vie4ą

kritę žemėn net 9 mylios nuo| saugo tūkstančiai policijos 
sprogimo vietos. j ir kareivio, kol bus Vlsoš lle-

I kanos surinktos.
Kol kas dar ne visi lavo

nai buvo atpažinti, nes kai 
kurie sudraskyti gabalais, 
ir neįmanoma jų sudėlioti.

šiuo lėktuvu skrido daug 
anglų, .kurie grįžo iš Istamveikė skautuose, kuri laiką

vyriausioji skauti- ’ bulo, ir dar apie 40 japonų.

pareigonus: B”w*—
t, "Mrnt.es" leidykla. , mas konservatorių ir libera-

Tai jau antro tokio tipo 
lėktuvo nelaimė. Pirmasis 
D-10 nukrito 1972 m. netoli 
Miami. Floridoje. Tada žu
vo 101 juo skridęs keleivis.

Anlamai ši kaita žuvusiu, 
iu skaičius yra dvigubai di
desnis. nesu bet kurioje ki
toje aviacijos neląimėie, ku
riu na<4araisiais keleriais 
metais vra buvę gana daug. 
Čia galime nriminti tiktai 
pačias didžiausias.

1969 m. DC-9 katastrofoj 
Venecueloje žuvo 155 žmo
nės.

1972 m. sudužus Convair 
990 Canarų salose, žuvo 155.

1972 m. sovietinio Iliuški- 
no katastrofoj Rytų Berlyne 
žuvo 156.

1971 m. susprogus japo
nu aviacijos sprausminiam 
727. virš šiaurinės Japoni jos 
prarado gyvybę 162 kelei
viai.

1972 m. netoli Maskvos 
nukrito sovietu Aeroflot. lėk
tuvas su 176 žmonėmis. 
1973 m. sudužo Jordano 
Boeinb 707 Nigeriios aerod
rome su 176 keleiviais.

Lėktuvais kelionių nav6- 
jų pastaraisiais laikais didi
na ir oro piratai. Galimą 
džiaugtis, kad. įvedus griež-

Estijoj demonstravo 

prieš sovietus
UPT žinių agentūros pra

nešimu iš Maskvos, praeitą 
šeštadienį Estijos sostinės 
Tallinno gatvėse demonstra
vo apie 40 asmenų, nešioda
mi plakatus su užrašais "Ša
lin sovietų priespauda!“

Sakoma, jog tai buvusi 
pirma vieša antisovietinė 
demonstracija Estijoje.

Šioje demonstracijoje da-

rūmų štabo viršininką Hal- 
demaną, jo padėjėją Stra- o j i >•
chaną, prezidento patarėją SlldrehejO karalių 
Ehrlichmana. teisių patarė- • .
ją Colsona. 1972 m. rinkimų karaliaus SOStūS 
vajaus viršininko padėiėją

sitraukusių DP stovyklos ir 
Jo atsiminimai pavadinti sukruto politinė ir kitokia 

"Šioje ir anoje pusėje“. Na, I veikla. Dabar jam buvo duo- 
ir pasirodo, kad J. Mikuckis tas ’^ai lauktasis slaptas 
jau gana seniai veikė komu- (ženklas...
nistų partijos ir NKVD nau-
dai ir šioje ir anoje pusėje... . Neturime čia laikraštyje p

, tiek vietos pakartoti visiems 11 erOUūS neSUVttlnO 
1940 m. jis. kaip ir dauge- • 1° veiklos atsiminimams j #

lis kitų įžymesnių lietuvių, bet. manome, gal užteks n lperomSUĮ 
•sovietų saugumo buvo suim- W J° paties žodžių: j
tas ir nasodintas Kauno ka- Argentinoje peromstai y-
lėiimePBet iš ten iis buvo’ ”Liaudininku partijosžmo- ra pasidalinę i kairiuosius ir 
tnni nakvip«tas i anuometi nės laiko visiškai savu. nie- dešiniuosius. Pastaruoju lai-į Pirmą kaitą JAV istorijoj 

A j ko neslepia, klerikalai irgi • ku tarp f- —-------------- - ----------- . ........

lų koaliciją, bet tas sumany
mas nepavyko, ir Heath at
sistatydino. Dabar karalie
nė pavedė vyriausybę ban
dyti sudaryti darbiečių va
dui Wilsonui. Mardianą ir rinkimų vajaus

komiteto patarėją Parkinso- Naile » elassie. kuns dabai 
jjia jau 81 m. amziaus.pats 

** : save vadina ar liepia vadin-
Visi jie kaltinami "dengę“ ti karaHu karaliumi. Dievo

Watergate įvykius Toje bv- trinktuoju ir net Judėjos
loję į teismą pateko jau 38 
asmenys

nio sausumo viršininko AJR0 "esiep.a, s.er.ssm. ,rg.- nu U., P siu dviejų mamų ki- 
Guzevičiaus - Gudaičio ka-iman.°’ kad. ^7! ampati- lo net ginkluotų susirėmimų, 
binetą. Sutiktas labai man-’f?0^* Pa?t°viai bendra ai-j antrame pa<fal didu-
dagiai. nes buvęs niekuo ne-: bmuju Augsburge lei zia-, mjeste Cordoba guber-
kaltmamas. Tik J. Mikuc-!m®m® aiklastyj® sžl?J?n-U0" natoriumi buvo išrinktas 
kiui buvę neaišku, kodėl dar! Nemaža padeda Niujor- 

. į ke leidžiamo buvusio tauti-•jo nepaleidžia. o daba, žino
"Tai kodėl aš čia? Juk!j'?k'0, laikia«čio Vieny- Į na,Oriu su io šalininkais su- 

aštuonioliktaisiais buvau re- J®s korespondento bilietas. j kalėjimą. Dabar cent- 
voliucijos pusėje, o ir vė-pr. ar gausios visuomem- j ro valdžia laikinai guberna- ., 
liau, Kaune, nebuvau koks-1^8 Pa.r®1?1?s<<ivain?8e .. ie"! toriumi paskyrė dešinįjį pe- 
graužikas. Tikriausiai, ge-į™ 5aH?e’V.. inst,tucijose.: roni?tą Agodiną. 
rai žinote ir mano pagalbą!Į18 dar^s £’.n svarbu8 “
pogrindžiui prieš žlungant ?abmybių gauti antita- 

rvbimu organizacijų blan-
antspaudų pavyzdžių.... . . .

, ... .. „ l Savo atsiminimuose jis pa-
Guzemcute. aišku, visk, '...pašėlusiai pravertė ma-įka]bžs dar daug daugiau. 

žinojo, tad juodu draugiškai no pneskanne padėtis Kau-j Deja nepasakytume, kad, 
ne, plačiašakiai ryšiai, poe-. išleisdami tokius atsimini-

kairysis ’peroni.stas Cano. 
bet dešinieji peronistai prieš 
jį sukilo ir išrinktąjį* guber-

pasišnekėjo apie tarptautinę 
ir kitokią politiką, ir Guze- 
vičius atsargiai užsiminė net 
apie galimą vokiečių ir so
vietų karą. Čia Mikucki išti
ko narsumo priepuolis, jis, 
pašokęs sumušė kulnais n\ 
sušuko:

"Karininkas Mikuckis

atsitinka. kad vienu kartu 
būtų apkaltinta tiek daug 
pačių svarbiųjų prezidento 
pareigūnų, kurie vedė jo rin
kimų vajų ir padėjo valdyti.

Primintina, kad ir buv. 
prezidento asmeninis advo
katas Kaimbachas yra taip 
pat patrauktas teismo atsa
komybėn, o, be to. tardyto
jai slenka ir prie paties pre-

Daug uždirba^
9

mažai moka
Šen. Mondale (dem.) pa

skelbė. kad vis didėja skai
čius tokių, kurie dauflr uždir
ba, bet mokesčių moka ma
žai arba ir visai nemoka.

liūtu, nos yra visai mažo ū- .nonnSeį'.r?
gio ir silpno sudėjimo. .Jisai patnjuoti j Vakarų Vokieti- 
karaliauja nuo 1928 m. ir » vokiecia..
iki šiol su karių pagalba v.
tvirtai laikė valdžią savo, plttUCia Valdžių 
rankose. Į

Bet šiomis dienomis ir jo krizė 
sostas subraškėjo, kai suki-Į ......
lo kareiviai, reikalaudami. Paskutiniuoju laiku dau- 
padidinti atlyginimą. Impe-J Kulyje valstybių susilaukta 
ratorius tą jų reikalavimą! politines krizės, nes nepa- 
patenkino. pakeldamas at- • vyksta sudaryti pastovios ir 
lyginimą iki $56 mėnesiui,!veiksmingos vyriausybės, 
ir pakeitė visus ministrus. Britanijoje nėra pastovios
Tokiu būdu sukilėliai buvo 
bent laikinai apraminti.

vyriausybės, nes po vasario 
28 d. rinkimų nė viena di- 

»džiųjų partijų negavo dau
gumos.

Kitinferia grįžo ii Vid.į Vokietijoje socialistai vai- j tą keleivių.kontrolę, grobi- 
Rytų, ii mirtie* taiko paju-l do su liberalais, bet praeitą kų sumažėjo JAV-ee. bet wž-
dinę* Izraelio ir Sirijos de-Į sekmadienį socialistai Ham- 
ryba*. bet dar nepasiekę* J burge prarado ilgai turėtą 
susitarimo. Kol ka* dar ne- j daugumą.
laimėjo ir arabų alyvos. } Pi-ancūzijoj kabineto per- 

i tvarkymą vadina komedija.

sieny jie vis dar siautėja. 
Štai tą pat dieną, kai Pary
žiuje jvyko minėta didžioji 
nelaimė. Palestinos partiza
nai Beirute pagrobė britų 
lėktuvą su 102 keleiviais ir

to laufai, mėnesiai, pi aieisti mug Lietuvos saugumiečiai 
k&lėjirn6, net ir sioks toks butų Mikuckiui pakanki* -
sugebėjimas sudominti kom- mai gerai už patamavimusj 1972 m. 402 asmenys pa- Penki N. Anglijo* guber-; nes vyriausybėje nėra jokių 
Daniją ir vesti gyvą pokal- atsilvginę. Vis dėlto jų he-’jamu turėjo daugiau nei poinatoriai gavo Symbionese naujų veidų.
bj“. rojaus asmenybė net ir ko- $100,000, bet mokesčių ne-'Liberation Army grasinan-' Italijoje dėl skyrybų su- landijoje. Čia fsleidę keveu

munisto akimis žiūrint. ap-‘ sumokėjo nė cento. 1971 m. «us laiškus. Tai te pati or-: griuvo socialistų ir kataliku vius. piratai lėktuvą padegė.
isai "suripaškudi-1, tokiu tebuvo tik 276. Jie vis ganizacija, kuri pagrobė* koalicija. \ynausybės taip' Sj kartą nusikaltėlius pavy- 

1 išlenda oro istatyrao skylę. Hearsto dukterį. pat pašlijusios ir kitur. įko sugaudyti.

Štai jums ir pa*ies Juozo
į Mikuckio nusipieštas pnrtre- sireiškia vis 

s nie-j tas. | kuij galite pasižiūrėti. Siusi“...
f- .Z •'

te te te

susikalb%25c4%2597ti.su
Mrnt.es


¥2i

Puslapis antrai TT KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 10, 1974 m. kovo fbk

Savanoriški prasižiojimai ir 
prievartiniai pražiodymai

Viena didžiųjų tikros demokratinės santvarkos pa- į 
laimų yra ne tik piliečiui garantuota teisė nevaržomai 
mąstyti ir kalbėti, bet ir neribota laisvė tylėti. Jokia vai- 
džia čia negali žmogui prievarta traukti iš burnos liežuvio 
ir versti prieš jo paties valią ką nors peikti ar girti, negali

* prievarta žmogaus žiodinti, kad tik Jis netylėtų L rėktų 
taip, kaip jo viršininkai nori. Vadinasi, čia visiškai atitin
ka tikrovę posakis: kada noriu — tyliu, kada noriu — 
dainuoju...

Tuo taipu Sovietų Sąjungoje dar nuo priešstalininių 
laikų ”tyla yra bloga byla“. Tu būtinai privalai garsiai 
šlovinti komunistų partiją, jos šventuosius ir jų stebuklin
gus darbus ir smerkti visa tai, ką tos partijos kahala? 
prakeikia. Tylintis pilietis ten jau visada yra įtartinas 
nes galima spėti, kad jis savo užčiauptomis lūpomis nepri
taria tannybiniu pareigingumu rėkiantiems.

Tokiai padėčiai esant, pagal valdžios pirito mostelė
jimą jungtiniu choru šaukia visi: ir partijos tikintieji, ir 
paslaugūs veidmainiautojai, ir — vargšai išgąsdintieji, 
neturį kitos išeities.

Mes galėtume pateikti daugybę tokio masinio pražio- 
dinimo pavyzdžių, bet pastaruoju laiku bene ryškiausia 
bus Aleksandro Solženicino prakeikimo litanija, vienin
gai giedama visoje Sovietų Sąjungoje net tų. kurie iki šiol 
nė šio rašytojo vardo nėra girdėję.

Kol kas lietuviškoji tarybinė spauda dar vertėsi tik 
maskvinių keikūnų straipsnių persispausdinimu. bet paga
liau atėjo laikas ir savo liežuvį atitinkamai įpareigoti. Tai 
akcijai toną davė ir neabejotinas komunistinis religinin- 
kas filosofijos mokslų kandidatas, LTSR Mokslų Akade
mijos filosofijos katedros docentas Valentinas Lazutka. • 
vasario 17 d. "Tiesoj“ atkalbėjęs savo pagraudenimą "dė
dingas išdaviko likimas“. Šiam komunistų vyskupui A. 
Solženicino kūryba tėra tik "makulatūra“, o pats rašyto-, 
jas— "užkietėjęs ir sąmoningas socializmo priešas“, "Įsi-• 
mylėjęs į kapitalizmą“, kuris "negalėjo priimti mūsų ide- 
loginių ir etinių vertybių“, "negalėjo būti doru tarybiniu 
piečių“ ir t.t. Tad V. Lazutka "iš širdies sveikina“ val
džios nutarimą Solženiciną ištremti...

Žinoma, jeigu rusiškojo komunizmo ir šio filosofo 
ideologinės ir etinės vertybės yra Solženicino niekinami 
nekaltų žmonių areštai, trėmimai, genialiai išgalvoti fizi
niai ir dvasiniai kankinimai, badu marinimai ir šaudymai.

Nepriklausomybės SG-ji 
sukaktis Detroite

ALFONSAS NAKAS

f

minė Lietuvos svarbiausias lo giedojo Pranas Zaranka. 
datas. Lietuviškos radi jo va- akompanuojant Elenai My- 
landos tradiciniam minėji-. kolaitienei. Invokacinę mal- 
mui skyrė daug vietos. Buvo dą sukalbėjo šv. Petro pa
skaitomi Altos ir kiti atsi- i lapijos klebonas kun. Vik- 
šaukimai. deklamuojama. J toras Kriščiūnevičius. Pa- 

Jgrojama rinktinė patriotinė;gerbiant žuvusius už laisvę 
Į muzika, tautos himnas. j nepaprastai puikiai dėklą-
i Vasario 16 d. me prie “avo ke.tari2».kT^ž T?u,ra 
Detroito mies’o rotuėės bu-!Zaranka,te' (la'y-
vo iškelta Lietuvos trispal-

. vė. o vakare iškilmingai nu 
leista, čia ryte ii vakare ce

vaujantiems keliems sava- 
noria ms-kūrėjams buvo pri

lininkėmis, nes ir ’jų kinio* 
liavimas už širdies griebė*—

Visų nuotaika nugfėdFSZ 
jo, nes jaunimas ir vėl buvo 
su mumis. ?. .

Minėjimo ,i.J,

Po meninės programos vi
si jos atlikėjai buvo pakvies
ti į sceną. Jiems ir jų vado- 
vėms padėkojo A. Sukaus-

.. . ,, r - M- u- 1 *' kas. Minėjimas baigtas tau-- 'u‘ ”"tlehal; .M,ch,ga"° to, himnu.
Į remontas atliko Švyturio 'a Ku ernatoriaus> pro 'jąpatįva](arąaukosA- 
i iūrų šaulių kuopa, vado.au- amaci.ių perskaitė Rita Gai- merjjtog Lietuvių Taiybai

_ X ° ?SiSdar "laukė- sun”jama Mykolo Vitkaus.
Vasario 16 d. vakare Lie

tuvių namuose šimtinė iški- 
' liųjų Detroito visuomeninin
kų susirinkę paminėjo Det
roito Lietuvių Organizacijų 
Centro 30-ties me*ų gyvavi-

Buvo pristatyta keletas gar
bės svečių — ertų, latviu.

sužinojau tik sekančią die
ną. Minėjimo metu buvo su
rinkta 3.700 dolerių, tai ke-lenkų, ukrainiečių, gudų iri )etu daųgia* neĮtu

dai. lesi.--, vienos ki.os tau- pe,.ejtajs metais. Be abejo.
tybės atstovų.

Kalbas pasakė trys vyrai.
mo sukaktį ir pagerbė pa-; pirmasis buvo Southfieldo 
grindinį rytdienos minėjimo, miesto (kuriame yra kultū- 
kalbėtoją Valdą Adamkų. Įrinis centras) meras Donald 

Iškilmėms vadovavo Dlo- F. Fraeassi. Po kelių šiltų 
co valdybos pirm. Antanas žodžiu, jis perskaitė savo 
Sukauakaa. Su vakariene vė- proklamaciją. skelbiančią

dar bus organizacijų ir ke
letas pavienių asmenų, ku
rie minėjime dalyvauti ne
galėjo ir aukas vėliau atsiųs 
Altos direktorei Elzbietai 
Paurazienei.

Viliuosi, kad sekančiais 
metais. Vasario 16-ją mi-

luojant. iškilmių pradžioje Hetuvių dieną Southfieldo njnt jaunjmo nuo mūsų nje•_ , _ ___ • • J ,__ •_ minėtu 2. . . . . _  ’ -

.ietuvoM nepriklauMtmyhės atstatymo paskelbimo sukakties mi
le jime A. m. vasario 17 d. Detroito Lietuviy Kultūriniame Centre 
šouthfieldo majoras Donald F. Fraeassi (kairėje) Įteikia jo pa- 
siraAytij dekluracijy D.I..O.C, pirmininkui Antanui Sukauskui.

Nuotrauka K. Sr:t<ausko

įvyko meninė dalis, kurią mieste. 
atliko Windsoro mergaičių Antruoju kalbėtoju pa- 
kvartetas Aušra. Jaunutės, kviestas Detroit News dien- 

: inteligentiškos, gražiabalsės raščio vienas iš redaktorių 
dainininkės buvo: Dana Ko- David Green. Ji pasku‘inę 
zulvtė. Rūta čerškutė, Aldo- minutę sugavo Dloco valdv- 
na Tautkevičiūtė ir Nijolė bo!i narys Bemat ė, Pri~-t 
Giedriūnaitė. Jų nepamai- ^. kai vienas po kito atsi- Ang,as peUr Rg(| , 
noma palydovė - akordeo- >\ake kalbėti anksčiau kvie«- ž Sovietų Sąjungos

_  Kristina Puidai!^ ti senatoriai, kongresmanai * _ . . . *
Iškilmėse dalyvavo ir k vari ir kitokie politikos didžiu- 
teto vadovė Valė Tautkevi- ?aJ- H... kokia laimė! Galė- 
£jen$ tai muse skrendant girdėti.

Dloco tema. o kartais «- kai>’ 20 n,inuči" 7’S Simtai

kas nebeatskii-s. Dievo Ap- 
veizdos kultūrinio centro sa* 
Iė yra erdvi, talpinanti per 
tūkstantį žmonių iš karto.

SOVIETŲ POGRINDIS

visai ne į temą, kalbėjo net žmonių klausė įdomios, inte- 
ligentiškos kalbos. O kai

kad ten pogrindy aktyviai 
veikia ne mažiau kaip 7 Or
ganizacijos. kurios regulia
riai leidžia 5 leidinius ir 
juos slaptai platina gyven-

22 sveikintojai. Gerai, kad ’ _•. • • . tojų tarpe.
dauguma kalbeliu buvo vi- . ... . ' ... ' . Jo žiniomis, dabar šovįe-„KVoi ♦--------„ n.,,-,,,™, alkiai atartu lietuvišku sa-' . ...

kuriuos turi įvykdyti "dori tarybiniai piliečiai“, tai tada v
V. Lazutka tikrai pagijstai piktinasi tokio autoriaus vei- — - - - \
kalais. i Folilinię mokslų studentas Viktoras Nakas, labai gerai vadova-

Tame pat "Tiesos“ numery savo dvylekį prikiša ir Detroito Lietuvių Organizaciją Centro suruoštam Vasario
kažkoks pulkininkas Konstantinas Gaurylius. kuris iš iš- šešioliktosios minėjimui i. m. vasario 17 dieną, 
tikimybės partijai ar savo tarnybai nušneka jau visai ’ Nuotrauka K. Sragausko
"gavriliškai“. Jam Solženicinas taip pat "niekšas“, "išda
vikas“. "šmeižikas“, kuriam "ne vieta mūsų visuomenė
je“. Jis irgi "iš širdies“ pritaria vyriausybės sprendimui pr 
"atimti iš jo garbingą tarybinio piliečio vardą“. elv

Suprantama, kad ir LKP CK sekretoriui A. Bal kaus- Pa? . .
kui Solženicinas tėra tik "rašeiva". "atskalūnas", "išdavi- i '"b Ji buvo atšvęsta. Detroi- dėl .rengimo nebuvo ..a„; 
. ... , . . ....... . .. .. -p ,, to metropoly lietuvių vis dar su jaunimo organizacijų va-.1

vra nešimai, o tūkstančiai.1 dais. o tik w tais jaunimo1 ... ,™ .. .,.ales pntana jo, įsiėmimui. Bet jau žymiai j netl.oite ir iskiImės 5ūna ne. a:s!ovais. k..,«p prik;a- ■
, kai ne tik iš širdies pritaria . bet ir daug maįįOj,_ Apie ias čia kaip tik l.B apviinkčs vakivbai.

jis ligi "iš širdies 
kvailiau atrodo 
plačiau ir žodingiau už filosofijos mokslų kandidatą ir net 
CK sekretorių Solženiciną prakeikia Jonavos baldų fab
riko elektrikas Leonardas Vališauskas ir Šakių rajono Le
nino kolūkio pirmininkas Kostas Glikas ir į juos panašūs... 
Vis dėlto sovietiniams propagandistams reikėtų tuos "pra-; 
keikimus“ parašyti nors kiekvienam keikūnui pagal jo 1

siškai 
Dloco 
teikti
Altos
teikė svetys
Pačioie r/kilmių pabaigoje f",*?4-? •<Tv * 4 t • *.* - • j-’ dinis kalbetoias \ . Adamkus irgi tarė zod’ T. ., , ,

V.Adamk,.r "inute^mpiom atsistojusi. “ai»
Pakabau pra-bdo paonn-.

s V. Adam-1 Geriausiai organizuotf y.
kus. Jis tik. ____ _____ keletą minučių ra baptistai. Nuo 1965 metų

šiame tradiciniame nobū- ilgiau ka!bėio už Mr. Green.1 kas du mėnesiai jie išleidžia 
vy buvo ypač miela kad sa-t j, kalba buvo nepaprastai *®avo žurnalą. Jų kalinama a- 
\o ’arpe ture.,ome eilę seno-;kultūringa. inteligentiška, pie 200.
sios išeivijos arba čia amu- (jogiška. Re agitaciniu šūka-i Darniai veikia ir žydų 
siu ye’kėjų. pradedant vie- vimu. be tuščių pažadu. Abu grupės, išsklaidytos miestuo- 
nu is Dloco steigėjų Feliksu i kalbėtoja i. Mr. Green ir A- Apie 50 jų veikėjų yra

A p
ir pakalbėsiu.

Bereikalingai atskirtas 

jaunimas

vasario l.-sios. sesi 
i dienio. rvte pamaldos

akta*

Vasario 17-sios. r.a

, jaunimui, nes. koks bus mū- vokiečių tarpe. Jie reikalau- 
sų jaunimas, tokia bus mūsų Ja leisti išvažiuoti j Vakarų 

| ateitis. Kiek plačiau‘ju kai- Vokietiją.
?Aibas prisiminiau ilgesniame ^ Rimtai sujudo Krymo to-U2

•Lietuvą įvyko visose triiose 
į Detroito Hetuvių kataliku

Įvykę. Man pasakoje, kad bažnyčiose. Kaip ’os praėjo 
ten dalyvavęs jaunimai gra
žiai pasirodė. Buvo ir jau-

Minė rimas vasa: įo ’ o

Kai Detroito Lietuviu Or- na P^kaitin’.r.sė.

buvo

keikti bus pražiodinti okup. Lietuvos rašytojai, dailinin
kai, muzikai ar mokslininkai, kurie tikrai norėtų šiuo me
tu patylėti. Jiems mes iš anksto reiškiame gilią užuojautą. 
Juk kaip galima juos smerkti, kada net Kruticos ir Ko- 
lomnos pravoslavų bažnyčios metropolitas Dievo tarnas 
Serafimas saugumo išgąsdintas sušuko: "TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo Įsaką laikau vienintele teisin
ga priemone A. Solženicinui...“

t
KELEIVIS GALĖTŲ DAR LABIAU SKŲSTIS

Dirva nr. 2 pranešė, kad 
gavusi iš Altos pirm. dr. K. 
Bobelio laišką, kuriame jis

sario 27 d. tą Altos pirmi
ninko laiškelį priminė Anta
nas Butkus ir pabrėžė, kad

labai vertinąs spaudos dar-i auka jau tikrai mikroskopiš 
bą ir suprantąs jos sunkią ’ ka. 
padėtį, todėl siunčiąs ir Al
tos auką. Laiškas baigiamas 
sakiniu: "Mums buvo tikrai 
malonu su jumis bendradar
biauti“. Ta auka buvusi $25.

Tokia pat žinia buvo pa
skelbta Drauge, Darbininke 
ir Naujienose.

repo'taže Naujienose.

pylinkės valdyba nutarė už- bu.u rei.^a.o iaoai >mer^.i 
bėgti už akių ir savaite ank<- ’a:p- :'a:n :as —-girnas 
eiau. vasario 10 d., surengti is. SuAė.ė r.ae.t

įtampą. Jo žala akivai irižianeva jaunimo ir tiR įauni- _. , . .... - . pa3i>.\ejomui skirta mmenma. Jauni- ‘ . • n- . »... • • , . . mo metu. kai i Dievo A>ma surikiavus, spaude-e ir ; •• .,.. . ,. , ,, . 'eizdos baimveią xivo įiesa-per radna pasmvle ske'o:- • •• -,;
mai. kad i minėjimą kviečia-:,• . ..*. •, tai as sete tmaitas -urenu ir vvresmen ir... bus ren-,J I lis unitormuotų turu sa

neiy

tad toriai ir Vid. Azijos maho- 
; metonai.čia dauigau nebekartosiu

Jaunimas, jaunimas ; Vienas iš didesnių masi. 
■ nių sąjūdžių yra ukrainie
čių. kurie siekia nepriklau- 

j <omos Ukrainos. Ne mažiau 
Kalboms pasibaigus, grei-' kaip 200 jų vadų yra užda-

tai baigėsi ir iškilmingas ak-' ryti kalėjimuose ir darbo 
stovyklose.

Radvvav mano, kad, Sol
ženiciną ištrėmus, policijos 
siautėjimas dar sustiprės.

sv. Antano ir šv. Petro baž
nyčiose. aš nežinau. Dievo
Aoveizdos naujasis šven.'na- •
mis Ihko pilnas, išskyrus 
kaip anksčiau minėjau, jau
nimui rezervuotas tu’-eias 
klaupkas. Ir čia vėliavų įne
šimui vadovavo ;ūru šaulia*' 
bei jų vadas M. Vitkus. Ke
letas tautiniais rūbais rėdy
tu jaunuoliu tik Įnešė savo 
vėliavas. Mišias eelebravo 
kun. .Alfonsas Babor.as i: 
klebonas kun. Mvkolas Kun
drotas. Kun. A. Ribonas pa
sakė momentui skirtą pa
mokslą. Pamaldoms bai 
giantis labai gražiai nu 
skambė’o (net ir vargonai i 

....
Pama.’dos buvo tyčia su 

vėlintos pusantros valandos 
kad maldininkai galėtų pa- 
sih’kri minėjimui.

Iškilmingas aktas rrasi-

meninėje programoje

tas. Iš anksto paruoštas re- 
zoliueiias perskaitė Jonas
Marcišauskas. Čia turiu pa
stebėti. kad šalia minėto V.
Nako iškilmingo akto metui
Pi-ek’ainacijas bei rezoliuci-įBRE2NEVAS JAU greta 
'as ssaite irgi buvo jaunuo
liai. studentai. » LENINO

Vėliavas išnešus, nada-l . 
rius ilgoką pertrauką, publi- . Sovietų dailės akademi
ja vėl susėdo meninės proę-Uos Maskvoje žiū
ramos išklausvti ir nasižiū- rovV dėmesj atkreipė Brez- 

nevo portretas, pakabintas 
Pranas Zaranka. akom-i^Teta Lenino. Seniau greta 

panuojant E. Mykolaitienei. Į J^^no tekabedavo tek Sta- 
sudair.avo keturias dainas., Imki portretas. .
P. Zarankos tenoras švelnus J *ial tie portretai-yra Nal- 
ir Ivgus. tad visos dainos bandiano sukurti. Jis 
gražiai nuskambėjo. Tik šiej111.^ Kremliaus dvaro daill- 
du muzikos atstovai ir tebu- Jnin^u- buvo du kartu ap(U>- 

;<) vo viduriniosios kartos žmo-’ '"an°tas Stalino premija už

Jaunimas vėliavų ja 
dėjo. organizuoto j. 

dar! ’•»” nebebuvo. Aišku 
daugiau pasiskųsti. Jis netgi i Jį jaunimas du sekmadieniu 
tos ubaginės Altos almužnos, «"dės žygiuoti? Bažnyčioj' 
nėra gavęs. Išeitų kad Altos klatmkos lik;
pirmininkui nebuvo malonu tratr.vlė labai ne;a»
su Keleiviu bendradarbiau- kia’-
ti. nors Keleivis ne mažiau!
kaip kiti laikraščiai rėmė' Dloco sukaktis ir

informavo apie jo V. Adamkaus pagerbimas

Keleivis čia galėtų

E. Čekienė tame pačiame 
numery net vedamąjį para
šė, kuriame teisingai tvirti-,
na, kad mūsų organizacijos.) *.,®;

, veikla
su labai mažomis išimtimis, 
visiškai neremia mūsų spau
dos, bet jos patarnavimo la-

ar >»•*

Šia proga galėtume narni- Detroit News doenraštis 
nėti ir daugiau mūsų garbin- paskutinę savaitę :a^ va- 

• gu organizacijų, kurios Ke- sario 10 d. ir 17 d., ne: du

dėjo 2 vai. Pasakęs i p^.os Kartos zmo- nortretus Kol dar«ve»km^e D’v'o1"^ meninę programą atlųlportretus, noi aar
a e. Km o s. , Mao Tse-teingas nebuvo ęnk
pirm. A. Bukauskas Proera-’ a. .e. keiktas. Nalbandianas nu-
mai Yerfi nakviefė «?”d V-k Gvra pusv alandi pamai- Keiktas, maioanaianaa nu-
X til Galino,1 P"* " >° P°^
urą Naką. Į tme.Ri..... ą k u-. - vadovaujamo tau-idav0 ,r Parodo8« rodomas.
V0 ?aX-vie.«ti ::.c 7^74 «Ba“- D’**’1 J® neMra-
athx«antieų svečia:. Anks- -pių j* k.u am^amoiu . nai Stalino dabar
čian minėfiem* v-3 res Šokėjais. tai Danutes? saig* po susuko
Ui“ Pocronienfc naruoėtomi, St. ‘P***’“

puvo me-*- _ . . . tampa Brežnevas.Toje pačioje Dirvoje va- " j“° daUR •'“H ”žn,h^at be:.Jp p?tar- karta.. 3pil? bSs,i”3?' J?V^-a ^kau, šaulių kuopo, kank
J naudoja. (navimu mielai pasinaudoja, minėjimą ir aplamai ; r:s:-4 ........
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Solženicinas apie mus
Iš Sovietų Sąjungos iš- luotas nacionalistas.

Vėl susitiko po 33 metų
The Philadelphia Inųuirer, O i korespondentės klau-

AR SKAITĖTE
I

Benedikto Rutkūno eilė
raščių knygą "Žirgeliai 
žvengia“? Ją galite gauti

Rūtai okupantai, toliu ii Lietuva!

Kaip pagerbs M. Čiurlionį

1975 m. rugsėjo 22 d. su
kaks 100 metų nuo įžymiojo 
dailininko ir muziko M. K. i 
Čiurlionio gimimo. Ta su-! 
kaktimi rūpintis yra sukur
tas specialus komitetas su 
kultūros ministru L. Šepečiu 
priešaky.

Jau pernai išleista 15 M. 
Čiurlioniui skirtų leidinių. 
Šiemet bus išleistas M. Et- 
kindo monografijos "Pasau
lis kaip didelė simfonija“ 
vertimas į lietuvių kalbą ir 
dr. J. Čiurlionytės "Atsimi
nimai apie M. K. Čiurlionį“ 
vertimas į rusų kalbą, pa
veikslų naujų reprodukcijų, 
o taip pat atvirukų.

Kino studija pagamins 
dokumentinį filmą apie M. 
Čiurlionį. Operos ir baleto 
teatras mosią baletą pagal 
jo simfoninę muziką.

Druskininkuose bus pa
statytas naujas paminklinis 
M. Čiurlionio biustas.

Sukakties išvakarėse pa
sirodys 7 plokštelės, kuriose 
bus įrašyta žymiausia kom
pozitoriaus muzikinio pali
kimo dalis.

Redaguojama nebaigta u- 
vertiūra "Kęstutis“. Tas kū
rinys bus pirmą kartą atlik
tas per jubiliejines iškilmes.

Aukštojo ir spec. viduri
nio mokslo ministerija su
ruoš jubiliejinę mokslinę

pozitoriaus gyvenimu bei 
kūryba.

Pratęstas iki gegužės 15 
d. konkursas Čiurlionio ju
biliejiniam medaliui sukulti. 
Numatyta išleisti suvenyri
nių skaidrių rinkinius su M. 
Čiurlionio kūrinių reproduk
cijomis.

Jubiliejinis M. K. Čiurlio
nio festivalis bus 1975 m. 
rugsėjo antroje pusėje. Jo 
programą, kurią daugiausia 
įuošia Valstybinė filharmo
nija. sudarys ciklas koncer
tų įvairiose* vietose, parodos 
ir kiti renginiai.

H. Vancevičių* gavo 

premiją

tremtas Nobelio premijos nesutinka su centrine vai-‘vasario 17 d. beveik visą sima pasakvti paslaptį, ko- Keleivy uz $3.00. 
laureatas Aleksandras Sol
ženicinas savo jau visame 

.‘pasauly pagarsėjusioje kny
goje "Gulago archipelagas“ 
pamini ir Lietuvą bei kitas 
Pabaltijo valstybes, štai ke- 
lios ištraukos: j

"...Ir štai sprogo karas. o. 
su juo — grandiozinis trau- 
kimasis atgal. Iš priešui pa
liekamų vakarų respublikų

(ELTA)

ŠVEICARIJA

Ii Lietuvos atvažiavo 

V. Steponavičius

Sausio mėnesi iš Lietuvos
reikėjo skubėti per kelias j atvažiavo Vladas Steponą- 
dienas išgabenti kas galima.
Lietuvoje per skubumą bu
vo palikti ištisi kariški vie
netai, zenitinės ir artilerijos 
divizijos, bet suspėta išvež
ti keletas tūkstančių nepati
kimų lietuvių šeimų (iš jų 

* keturi tūkstančiai Krasno
jarsko lageryje buvo atiduo
ti kriminaliniams kaliniams 
apiplėšimui). Nuo birželio 
28 d. skubėta su areštais

Lietuvos akademinio te- I-atvijoje Estijoje. Bet buvo 
atro vyr. režisierius H. Van- karšta. ir trauktis reikėjo vis 
eeviėius gavo Sovietų S-gos!skubiau. Pamušo evakuoti
kultūros ministerijos premi- tvirtoves, kaip kad ..................
ja už kūrvbinj bendradar-! Bresto, bet nepamiršo susau.| navieiene mirė. o Steponavi- 
biavima su poetu J. Marcin-!''>»' politinių kalinių Lvovo.jeius pasiliko gyventi Tel- 
keviėium. statant jo dramas, Rpvno. Talino ir daueelioĮ siuose pas gimines. 
"Mindaugą“ ir "Katedrą“. ikltų vakarų kalėjimų kie-J Sūnūs studentas 

jmuose. Tartu kalėjime su-1 munistų pasitraukė 
Susirūpinta pirtimis i šaudė 192 žmones, lavonus! rus 1944 -

Lietuvoje buvo perskirti ir: rodo. Kreivėnas šypsodama-

Ikaip 1974 m. sausio 20 d.‘sis atsakęs: 
vėl susitiko Ne\v Yorko ae-i "Gal būt. dėl to. kad ilgai 
rodrome. Trumpai ta istori- . pasninkavau...“
ja tokia ! (Tą The Philadelphia In-

Jonas Kreivėnas, • ouirer iajkraščio numerį su
v! ..lo. P°1,C1J°S nuovados į j Kreivėno kryžiaus kelių. 
Misininkas. 1940 m. rugsėjo ap,a^vmu gavome iš T. Ja- 
1 d. komunis’u buvo suimtas! nukėno). '
ir išvežtas į Rusijos šiaurę * ,
medžių kirsti ir geležinkelio • KELEIVIO RĖMĖJAI 
tiesti. Čia priverstinojo dar-1
bo vergai gaudavo per d’e-' J. Doba. East Hampton.ij 
ną svaro duonos ir van-. Conn.. — $13. 
dens sriubos. Taigi žmonės- po$8: S. Šnekutienė. So. 
mirė kaip musės. Kreivėno. Boston. Mass.. V. Pledas, 
svoris greitai nuo 198 svaru, Baltimore. Md.. A. Valau-“ 
nukrito iki S8 svarų. Bet iš-?ėius. Brighton. Mass. 
liko gj’vas. | po j Vengris. Am-'i

Kai vokiečiai artinosi;^.^ p Navazelskas.
pne Maskvos, kriminaliniai, VVestxMx»d, O. Radauskas

vičius ir apsigyveno Suhr 
miestelyje pas savo sūnų me
dicinos daktarą Jurgį Ste
ponavičių.

V. Steponavičius kartu 
su žmona 1941 m. birželio 
mėnesį buvo ištremtas i Al
tajaus kraštą Sibire, o po 
kiek laiko nugrūstas į toli
miausią šiaurę — Ix»nos u- 
pės žiotis ir priverstas dirb
ti žuvininkystės kolchoze . ...................................... , ........
Sąlygos buvo baisios. I9t>o j kaliniai buvo siunčiami į i Dorchester, Mass.
m. jie gavo leidimą sugrįžti 
į Altajaus kraštu, o 19(13 m 

į Lietuvą. 1972 m. Stepo-

kolchozus žemės ūkio dar-, 
bams, nes kolchozų vyrai bu-i 
vo pašaukti į kariuomenę.) 
Geraširdis lagerio gydyto-j 
ias jam parūpino krimina

Po 831 B. Emery. Hicks- 
ville. N.Y., J. Draugelis. D. 
Auchunas. K. Žvirblis. A. 
Mačionis, J. Paknvs. —visi

UŽSAKYKITE TUOJ! 
TIKTA! PER

I N T E R T R A D E 
E X P R E S S i ORP. 
GER1AUS1A l*O\ ANA 

Į LIETI va:
GERESNĖ NEGI IKI 

ŠIOL
SPEdALCS Rl l’.LIV

CFRT1F1KATA1
1NTERTRADE 

EM’RESS COUP. PIR. 
MOJI JI MS TAI PAŠA- 
Kft. IR JCSf GIMINCS 
TAI patvirtino:
l’ž iu«»* jū*u -.riminė* ca- 
Ii pirkti, ką tik nori. m<*> 
kv<1.>mi tik mažą dali tik- 
riK*kt« kaino*. Tai t ra ta* 
p.*!, kaip turint 11»«) dol. 
krantui r je už tą *uma 
Kalima pirkti prrkių i 
200. S.{(r0 ar net daugiau 
vertės*.

INRERTRADE 
ENPRESS ( ORP. mi -«i 
paMU* jums veltui irudi- 
nu*.
Rubliu eertifikatai gali 
būti iškeikti paprastais 
rubliai* feiKti geru k u r* u 

PI LNAGARASTIJ A
LABAI GREITAS 

• PRIST A TA M A <

I iš Brooklvn. N.Y.. V. Leve-ilisto dokumentus, ir tuo 
du Kreivėnas pateko į

i VakaJmės ūkį Pavolgyje. t < . . t
Patekės i *vei-l 1948 baigėsi jo kalėji- 1įle,.R,? .G’ Mle!c?'?5^ne» 
r ■■ terminas. bet. užuot lei- J: Stašaitis. - visi rsDor.j

nuo ko-

išaudė 192 žmones, lavonus rus 1944 m. ratekęs i svei-| 1 
:sumetė į šulinį. Kaip tai įsi-jcarija, ten baigė medicinos-”10 l.err 

ai vaizduoti? Tu nieko neži-i mokslus ir pasiliko gyventi, ioUS Ja”

bū-'
že li is. S. 

. kas.
Vaitkus. J. Aštraus 
visi iš Toronto. Ont..

"Tiesa“ rašo. esą labai 
susirūpinta, kad kiekviena-Į 
me ūkyje (kolchoze, sovcho
ze) būtų pastatyta visuome . ....
ninė pirtis. Šiuo metu kol- niekas tavęs neišgirs, tiktai lo prašymai okupanto vis Įp iSo. Boston. Mass. A. Mal-
chozuose jau esančios 483 kalėjimo akmenys, ir nepa- būdavo atmetami. Ir tik šių ^e"«- kauskas. IVMttier. Cal.. S.;
pirtys, o sovchozuose-319. pasakos“, (psl.88). ,metų sausio mėnesi \ Ste- “2; «w. Krivickas. Su.-’burv. Ont.. .I.1,
Kituose valstybiniuose ū- "Tuo laiku jau baigėsi j ponaviciui bino leista i*\yk-
kiuose (sodininkystės, žuvi- pasipriešinimas Lietuvoje ir, ti >Šveicariją, 
ninkystės, mokyklų ir pan.), Estijoje. Bet 1949 m.... ištisi; , Jam Jau metai, bet jisj

jam grįžti į Lietuvą, jis.ichester. Mass.. Rudžiū-1

: konferenciją. Kūrybinės są-.yra 119 pirčių. ešalonai traukė iš Pabaltijo i dar gana stiprus.

JAUNIMAS NEŽINO

skelbtos tam tikros katego-j 
rijos areštuotųjų, kurių at-5 BROCKTON, MASS.

jokių žinių. Komunistams 
j antrą kartą artinantis į Lie-

STALINO ŽIAURUMU ' žvilgiu buvo leidžiamas pla-i - . . -. v . ,-ltiia^o notaro atvvko iJAV
tus kankinimų diapazonas.; Sand*r* m,ne)O V—,Sį J0ia aplinkiniais keliais 

Jau esame rašę, kad Sol-’jaunimas beveik nieko neži- Čia pateko nacionalistai —!
ženiciną užtarė net poetas 
Jevtušenka. kuris yra dabar
tinės Kremliaus valdžios ša
lininkas. Jis tuo reikalu krei-

Stalino kruvinus ukrainiečiai ir lietuviai, ypač

Certifikatai prL< atarti' 
jūsų giminių narnu.* 
mažd&ug i**- sai tites. 
Vi spjcialuji rub-i yru

imama
Jokių pri mokėjimui 

Prašykite mu*ų naujo 
iliustruoto katalogo

( ZSAKYKITE DABAR 
t ĮSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESSS (ORI’. 

125 Ea«t 2-Ard Street 
Eifth Flwr 

New York. N.Y. 10010 
Tel. 9S2-1530

LABAI SVARBU!

A l TOMOBILIA i
Pilna garantija 

(jreiėiau*iai prmtato 
išsirinkite i« šju 
NAI J V M3DELL1V

ZHiGVLi vaz nei

N- Piltain. S. G, u.
• • • Išauskas. New Britam. Ctsugrįžo i Lietuvą ir vargais!;. ~ wI „ lojimo .r,r IA- Zamzickas. Marvsville.l’! negaišta gavo leidimų gy-£hio A A Princ Albert.1'

Saskach.. A. Balčiūnas. Los 
Angeles, Cal.. A. Pamatai-, 
tis. Port Colbome. Ont.. P/’ 
Šimelaitis. Mt. Hope. Ont. 1 
J. Petrulis. So. Boston. Ma.
G. Stuopis. Sharon. Mass.. Ii 
P. Narkevičius. Somerville. 
Mass., V. Dovydaitis, San 
elemente. Cal.. V. Binkaus
kas. Amsterdam. N.Y., 
Šmulkštys. Chicago. III 
Kisiel. Rodney. Ont.. V 
liūnas. La Šalie. Que 
Stradomskis. Delhi.

Ir 'šiemet Sandaros 24-ji' sužinojusi, kad vyras gyvas 
•kuopa vasario 17 d. savo na-: h'grįžo į Lietuvą, Kreivėnie-1 . _ . - _ . . 1 . .1 A - ? .A* _ 1 ? 1* 

no apie
darbus, nes dabartiniai tais atvejais, kai buvo įtaria- „„‘galėję paminėjo Lietu-1 nė sukruto rūpintis leidimu

. .... . Jl?os slF* . kad e?T3- P?^rįndži.° vos nepriklausomybės atsta-1 jam atvažiuoti į Ameriką,
pia. neleidžia atvirai apie veiklos grandines, ir ią rei- tv_n naavpihimn sukakti .1 Ilgai iai ir jos vaikams te-
Kremliaus vadai

sidžia atvirai apie veiklos grandinės, ir jų ™i:liymo^kdbimo''”suki‘k't"iT livrai iai ir jos vai 
ivti. Matyti, tokiem kėjo visą išnarplioti, išgauti į gaiė buvo pilna žmonių. iko klabinti įvairių>5 1 — 1 -

Kaina

pėsi net į Brežnevą ir pa-į juos rašyti 
skelbė atvirą laišką, kurį iš-, Stalino veiksmam patys ty- . visas pavardes N jau arės-J kalba lieTuviš-
spausdino ir N.Y. Times, iliai pritaria. -tuotu’ju. Pavyzdžiui, Romu- jr an^ijškai pasakė dr
.Tm laiškas įdomus j'auĮ jaldo Prano s.. Skvraus p-u-Į p,,^ Bizinkauskas. Jis

vien dėl to, kad jis rodo,; JIS PADĖKOJO ’ peje buvo ame 50 lietuviu. įitko ragino daugiau
kaip sovietų jaunimas nieko 

..tikro nežino apie netolimą
Jie buvo kaltinami tuo. kad 

Vyriausiu dabotoju, kad i 1949 m. klijavo antisovieti
praeitį, net apie Stalino lai- visi Maskvos įsakymai būtų, nes proklamacijas. Dėl Lie-
kus.

Jevtušenka mini tokį fak-
Lietuvoje vykdomi, yra at-’tuvos kalėjimo tuo metu 
siųstas V. Charazovas. Jam J perpildymo juos išgabeno į

tą. Jis pernai buvęs jaunimo I o ne kam kitam, buvo peves-Hagerį prie Velsko. Archan-
stavykloje kažkur Sibire. į ta ir padėkoti komunb ų 
Ten viena 18 metų studentė partijos, Aukščiausios tarv- 
pakėlusi taurę už Staliną, bos ir ministrų vardu visiem 

Jevtušenka buvęs sukies- ’pareiškusiem užuojautą dėl 
tas. Jis paftlausęs4 "Kodėl?“ į A. Sniečkaus mirties.

"Dėl to. kad visi tikėjoj Ir sakyk tu. žmogau, kad 
Staliną, ir tas tikėjimas juos:Lietuvą valdo ne Maskva’ 
padarė nenugalimais“, atsa
kė ta jaunuolė. : JIE VISI LYGOS

"O ar žinai, kiek Stalino
laikais buvo suimta žmo
nių?“ paklausęs Jevtušenka.

"Na, sakysim, 20 ar 30“, 
buvo jos atsakymas.

Tada Jevtušenka pradėjęs

Vilnis, norėdama patei
sinti religijos persekiojimą 
Lietuvoje, primena Pietų 
Korėją, kur 6 kunigai nn-

gelsko srityje. Vienus ten 
kankino, kiti neišlaikė "dar
bininkų teismo“ metodų, bet 
rezultatas buvo toks, kad vi
si prisipažino kaltais. Po 
kiek laiko iš Lietuvos buvo 
gautos žinios, kad surasti 
tikrieji proklamacijų klija
vimo kaltininkai. O anie vi
siškai nieko dėti! (psl. 110).

"Revoliucija skuba viską 
nerkrikštvti kitais vardais, 
kad kiekvienas daiktas ap
rodytų naujas. Taip "mirties

bausti nuo 5 iki 10 metų ka- bausmė“ buvo pavadinta
klausinėti kitų tokio pat am- lėti, ir Braziliją, kur suimta 
žiaus studentų, kurių ten bu-1 arti 50 kunigų, 
vę apie 20. j Tai. žinoma, patogus bū-

Vienas jų spėjęs, kad su-»das vieną blogybe pateisinti 
imtų buvę apie 200. antras'kita blogybe. Be to. tuos 
— apip2<0OO. Ir tik vienas (kraštus valdo irgi diktato- 
buvęs toks "geras“ istorijos! riai. ir jų veiksmai, kaip 
mokovas, kuris atsakęs: t matome nedaug skiriasi nuo

"Man rodos, apie 10,000“. Maskvos raudonųjų diktato- 
Ir kada Jevtušenka paaiš-'rių, kurie šeimininkauja ir i tiesa, dar už banditizmą! 

kinęs. kad Stalino laikais į j Lietuvoje. Į (bet visiems yr ” :
kalėjimus buvo uždaryta ne! ——— ■ —...................... 'į platus sąvokos

aukščiausiaja priemone”
(vysšaja miera) ir tai ne 
bausmės, o "socialinės ap
saugos“... 1927 m. ja (mir
ties bausmę) iš tikru’ių pra
dėjo naikinti: ja paliko tik
tai už nusikaltimus prieš 
valstybe ir kariuomene (58 
str. ir kariniai nuostatai),

rašyti senatoriams, kongre<- 
manams, spaudai, televizi
jai, žodžiu, daugiau infor
muoti amerikiečius apie mū
sų reikalus, remti lietuviškas 
parapijas, mokyklas, laik
raščius.

Kleb. kun. P. Šakalis pa
sidžiaugė, kad turime savą 
parapiją, mokykla, gerą 
chorą, sveikino Sandaros 
vadovybę už gerus darbus.

Programai vadovavo Lais
vės Varpo vedėjas Petras 
Viščinis, kuris priminė, kad 
dr. P. Bizinkauskas yra čia 
cimęs. bet visa jo šeima gra
žiai 'kalba lietuviškai. Jis 
pats priklauso lietuvių orga
nizacijoms, vaikai lanko lie
tuviu mokyklą.

Minėjimas buvo baigtas 
vaišėmis, kurias surengė 
sandarietės su J. Pašakarniu 
ir B. Aukštikalnių.

V.B.

jvainų įstaigų 
duris. Daug padėjo kongres- 
manas Curtis iš Nebraskos. 
kur gvvena Kreivėno duktė. 
Pagaliau leidimas buvo gau
tas, ir Kreivėnas, kaip mi
nėta šių metų sausio 20 d. 
no 33 metų vėl susitiko su 
žmona ir vaikais.

Kreivėnui jau 76 metai, 
bet jis dar stipins. Dabar jis 
<n vens su žmona Chesterv. 
Pa.

Minėto laikraščio kores- 
nondentės I auros Foreman 
žodžiais. Kreivėnas nė sap
ne nesapnavęs tokių krautu
vių. taip užverstų įvairiau
siomis prekėmis. Jis nuste 
bes. pamatęs, kad čia tieki 
dau'j žmonių važinėja auto-lf • f • • • 1 • ®mobiliais, o iam ten buvę 
sakoma, kad dėl benzino 
stokos Amerikoje tevažinė-,^, ~ 
ia dviračiais ir namus ap-; ute’ Unt’ 
šviečia žvakėmis...

Jam buvusi naujiena, kad 
čia ir negrai turi nuosavus

R. Jatulis. Willand. Ont..! 
J. Gaspariūnas. Lavvrence. 
Mass.. B. Paramskas. \Va- 
shington. D.C.. J. Knezėnas. 
New Britain. Conn.. A. Ka-Į 
lashnikow. Haitfard.Conn..- 
R. Janušauskas. Yucaipa.r 
Cal., J. Jurkštas. Bridgewa-J 
ter, Conn., B. Šeputis. Kiti-g 

mat. B.C.. M. Krukonis. So.L 
Boston. Mass.. J. Sisas. į 
Brockton. Mass.. A. Kali-’’ 
nauskas. Hartford. Conn.J) 
J. Makauskas. Baltimore. 
Md.. O. Sabonaitis. Chica
go. III., J. Tamulaitis. Lvnn. 
Mass.. K. Dudonis. Vilias. 
N.J.. V. Maskevičius. Balti-i1 

Jmore. Md. P. Dainius. New 
\Vestminster. B.C.

Po $2: J. Brajus. Toron-i' 
to. Ont.. J. švelnis. Dani-d- 
son. Ont. V. Baltakis. I-a į1
Šalie. Oue.. O. Jurėnas. I^'i

Visiems aukotojams nuo-' 
širdžiai dėkojame.

Keleivio administracija

KODĖL PERSEKIOJA 
ROSTROPOVIČIUS?

namus. valgo restoranuose, 
o iam ten buvę pasako.ama. 
t'ad "em-ai čia dar laikomi 
vergijoje.

šostakovi-

tūkstančiai, bet milionaiį IPTnvnc apiai*mas ai^kiniTT1as
žmonių, minėtas jaunimas, LIKTU' OS ŽEMĖLAPIAI ma£o« 
nenorėjęs tikėti. i Turime Lietuvos ^mėla- partizano,

Taigi, dabartinis sovietų* centų, uz

kompozitoriaus 
čiaus kūrybai.

Kremliaus valdovai kerši- 
tai.

sovietų valdžia neleido aa-
Lietuvos miškų lyvauti britų radijo BBC 'o priglaudę Solženiciną .r 
kiekvienas gink. koncerte skirtame sovietu visaip kitaip 11 re e.

Garsiajam čelistui Rostro-

NAUJAUSIAS 
PAtJERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHICVLI VAZ 2103 
Kaina ................ S3.T97
zhigvlTTaz^io^"’
station wagon 
Kaina............ $->.631.
Eiport m odei 
MOSKV1TCH 412 IE 
Kaina ................ $.1-538.

MOSKVITCH 
Kaina .........

40S 1E 
S:? 0*8

MOSKVITCH 420 IE 
STATION WAGON 
Kaina ........... $X505

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON
Kaina ................ 83.7^1
ZAPokozETS Ž.AZ8SS

Kaina S 2.11 S

? JAV
Prašyk**
biuletenio su uutorr.cb..ių 
nuotraukomis.

BITAI
DĖVĖTI DRARt 21AI 
įranky tojam* iė SSSR
Mes turime šito biznio 21 
metų ^tyrimą ir tūks
tančius patenkintų uisa- 
kytojų.

jjrrr rr rrrrrrrrrri------
GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS;;
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI, šveicaru^ Patentų lr.s ;į 
tituto garantuoti. Geriausia dovan» ;ūsų giminėlei, pa-;; 
žįstamiems ir #au. JIB S oz. 16 savaič.ų vartojimui, 
sų užaakvmus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO; 
RATORY. 1437 So. 49th Avė. Cicero. HL 60650. JIB J 
Atstovybė. 2408 Daugai! Rd» Windsor. 12. Ont.. Canada.; 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 30. Duisburgerstr. 7-10, W.i 
Germany. Vaistinėse: J ė J. 2557 W. 68th St. Chicago;; 
5000 W.’ 16th SU Cicero: 4754 S. Wood SU Chicago:; 
2923 N. Mihvaukee Avė-. 1147 N. Ashland Avė- Chicago; 
ir kitur.

.jjfrfrfrr~“‘"“‘u**“*‘***********’..............—..........

JIB



Puslapi? ketvirtai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 10, 1974 m. kovo 5 d.

ikalbeumas
Maikio su Tfevi

VASARIO 16-JI
ST. PETERSBURGE Į

i
St. Petersburgo. Fla.. lie

tuviai Vasario 16 minėjimą 
atšventė vasario 17 d. savo 
■klube. Minėjimą pradėjo 
klubo pirmininkas K. Jurgė- 
la. Savanoriai uždegė amži
nąją ugnį visiems žuvusiems 
dėl lieti’i.os laisvės atminti. 
Nepri k lausomy bes paskelbi
mo aktą perskaitė K. Gim
žauskas.

Turiningą kalbą pasakė 
lietuvių bičiulė rašytoja 
Margely Shuck. .Tos jr Vik
torijos Jacebsen įūpe-ėiu 
vasario 14 d. S vai. ryto per 
televizijos 10 k amalą galėjo 
kalbėti Lietuvos laisvinime 
reikalu A. Rainius ir L. Ja 
kušovienė. Savo kalba M 

į Shuck pradėjo sveikinimu: 
"Sveika, Lietuva!“ Ii primi
nė, kad 1976 m. JAV’ minės 
savo gyvavimo 200 metu, o 
Lietuvos valstybė buvo įkur
ta prieš 700 motu. Jaunai 
amerikiečių tautai reikią iš
aiškinti, kad lietuviai kalba 
seniausia iš evvuju ka'bų 
•kad Lietu oje 1129 m. buvo 
pirmasis Europos taikos bei

•saugumo suvažiavimas kad
11972 m. gegužės mėnesi • * ’ ’ * 

S | A*po11o 16 Lietuvos vėliava 
išbuvo nuvežęs i Menuli, o

Teises patarimai
Advokatė dr. M. sveika uskieaė sutiko atsa
kyti i Keleivio skaity tojų klausimi# teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pa/, mėti. kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesios 
adresu:
l)r. M. Šveikauskas. Attorney ai l.a». 

Boston Five liuilding 
1X95 Centre Street 
W. Roabury, Mass. 02132

pasiteisinti, nes pati pii-ipa 
žinau.

Esame vedę 22 metus. Tu- _. , t «. • y ... iv....' N<>»( jau pas advokatu nurime tris suaugusius vaikus: ... . J ., , ,, _  eiti ir su juo pašilaiti. betdu vedę ir vienas dar mo- ji
iii - tr* * u.... mes gyvename mažam;kyk oje. Visuomet buvau ge- . . f-.* . . . nuestelvie, ir nenorui vaura ir ištikima žmona ir gera , . ... ., ,.. m-i • , du, ypatingai dėl va'ku la-motina. Tik vieną karta nu- . •’ • ' . *... . .. . ..... . . bo. As bandžiau ies'xoti t<salėjau savo vyrui, ir jis a- , ... . ... , . . ..

. r . -■ . .laiško, ir. <i sūnui lįst. aspie tai sužinojo. Klause ma- •* ....... • panaikinčiau, bet vvras, manęs. ar tai teisvbe. ir pnver-į i ....... ... ,
!? . . - .. .. i. tvti. n laiko saugiai ’>ar.k«te mane prisipažinti. Jis ma-, aj. ki)Jf kitnf

Mano gyvenimas pa-ida

Klausimas

— Maiki. kaip ėia dabar žiau sekmadieniais važinėja 
išeina, kad tokios ilgos eilės ir visi turi lėčiau, tik 55 my- 
karų vis sustojusios laukia lias l>er valandą, važiuoti.

ne kamavo mėnesiais, vis iš
metinėjo ir grasino su ma
nim išsiskirti. Verkiau ir 
maldavau, nes aš tikrai kal
ta jaučiausi ir

rė tikru pragaru, gyveni’ 
diena iš dienos su amžina 

i baime ir nežinau, kas ma’

grąžinta ji bus įteik‘a Li<.-.nčtL 
tl’vos vyriausybei tremtyje.! Keletas mėnesių

Tačiau, kadangi Tamstos dalyvauti dieviškose palaimose, 
vyras, sužinojęs apie savo1 Nebus ligos, kuri galėtų užpulti
žmonos elgesį, anot Tams- Gydyt^^Tkrai“"*' pilnai 
tos, uz jj yra dovanojęs ir išgydys visus. Jo karalystėje ne-

J sutikęs tęsti vedybinį gyve-. bus jokių sudarkytų kūnų, bal
inimą (condonation), nepai- »»n<W *rba perpilnų arba protiš-
J >ant tokio elgesio. jis po išgydyti jr ištobulinti, 
to nebeturi pagrindo skyry-į Tegul niekas nejrAufc, kad vi- 
bų prašyti. i suotinaa suderinimas jr išgelbi-

• j imas kiekvieno asmens bus da- 
Ž.inoma. jei toks elgesys1 romas neatsižvelgiant j jų pa- 

ateily pasi'kai totų, vyras tu-: k,usnumą naujosios karalystės 
/..n,,.. ..;«,i.> 7b..,,,k,. įstatymams, šventasis Raštasittiji pilnąjw„iindą skyrybų.nesįQjo tokio besąlyginio išgis- 

prasyti, ir tokiu atveju nymo. Apaštalų Darbuose 3:19- 
Tamstos “praeities klaida“ Į 23 apaštalas kalba apie busimąjį
būtų teismo priimama dėme- at-xteigimo laiką, kurį Dievas y- 

1 ra pažadėjęs visų savo šventųjų
pranašų burna. Bet jo aiškiai 
pasakyta, kad palaiminimai bus 
suteikiami tiems, kurie klausys 
"ano pranašo“, dieviškojo Kris
taus. Jis sako: "Ir atsitiks, kad 
kiekviena sielų, kuri tik nepa
klausys ano pranašo, bus išnai
kinta iš tautos tarpo“.

Povilas stato klausimą, kaip 
kas gali tikėti j Kristų, jeigu 
jis nėra girdėjęs apie jį. Tačiau 
nė viei.us nebus išganytas arba 

. . pražudytas dėl savo nežinojimo.
ci. kia, kad netolimoje ateityje Šventasis Raštas moko, kad nė 
Ki'ii<»dys ilgai lankioji gadynė,
"įdėtieji palaiminimo laikai.
\< t rakus tampioji verksmo nak- 
i- paliks vietą giedojimo r.V- 
i i. 'l iktos link-myls-s laikas 
iis ta.*,, k.u nel;ebiis 
iaidotuviu. nes j

ta jaučiausi ir savo vvrą nuo-; , .. . ... ...............’ .. : daryti. Ar galėtu advokatas.širdžiai ir giliai myliu. Jis. , .... .i • ... - H‘i as ii tain reikalui paon-sutiko man arieisti ir žadėjo .. .. .. , , . . J. » ciau, j.riversh vvra la rtt.-knto nelemto įvykio nebemi- _ 11 man gražinti.
praėjo.. Nelaiminga žmona

.... .Amerikiečiai turi žinot i aide! ir mudu sugyvenome dar ge-jOhio.
pne gazolino stočių? Ui ir čia gazolino susitaupo.į gėdinu Ruduko; eri t imn riau. kaip anksčiau. Paskui.

— Tėve, gazolino stotys Tokiu būdu‘jo turėtų visiem ir Jo kato,„(!< ,,vVe«inn qį. palaipsniui vėl prasidėtoj Atsakymas 
turi gazolino mažiau, kaip užtekti, kaip ir pirmiau. Bet bire Taip nat aide B ’ K-<J pragaras, ir jis vėl pradėtoj 
pernai, dėl to jos laikomos seniau gazolino stotys buvo jantos .ryvvbė^ anka Si m užmanė
uždarytos, o kuri tik atida- atidarytos visą laiką, o da-| Kudirka ir

siu.

DIEVO KARALYSTES ŽINIOS 

T ę s i n y s 30.

I nikų ženklai neatėjot inai pa
imto. kad mes daliai’ gyvename 

«■- gadynes pa!»ai;;o|e. kai 
\tistaus bažnyčios surinkimo 
!;•»• • s \ įa beveik užbaigtas. Tai

vii lutu nebus sunaikintas "ant
ra mirtimi“, kol nebus gavęs 
tikrą tiesos pažinimą ir gavęs' 
pilną progą tikėti ir klausyti. To 

. tikslo įvykdymui Dievo plane 
Iželius daugiau yra pažymėtus pabudimas visų,

. . . . M v>etą užims kurie yra užmigę mirties mie-
iaimingas susiyi, ni jmias su my-|gU Ąpįe pabudimą kalba
Simais draugais i g lininėmis, iį Apaštalas Povilus, sakydamas, 
;\t:r;e bnv<. liurmui pražuvę m ir-• gafj Dievas nori, kad visi būtų 
' J'f amžinas I "išganyti“, ne amžinai, bet iš- 
shsiviemtunas su tais. kurie gelbėti iš mirties miego, tad 
!ii«>n:et klausys •ums dieviškos * pažinti tiesą ir susipa-
kaialystes įsakymu ir jiaklusnu-; žinti su Dievo dovana — jo Sū- 
mu pasidarys ai steigiančiosios n,imjt gurs yra jų Atpirkėjas, 
dieviškojo E,.staus U jo pagar- l>el amžjnąjį gyvenimą laimė* 
I-o tos b H’".-ios galybes daly-:tik tie> kurie tOf kaj jie 
\tais. A|r. —:h. Ipažinę tiesą, "tikės“ į jį. Jono

IKtdermes,yra aijjtiaj pasakyta, ku- 
..... . . . . 1 * ‘^mintas I riems yra skirta šitų Dievo ma-

<11. ■ iškalai malone, pasiekti Jo j(,nį Tekste taip skaitome: 
\ i- agalmg'.s ir |»nlaimiritos ka-p’jų^ Dievas taip mylėjo pasau- 
raĘstes v. ikiimi ne vienas is, y jOjf (javį ^vo vienagimį Sū-

.loks atpirktosios 
mt vėl imas nebus

Neturiu jokio noro k^tis' r,i:<‘Mi<-.niės sugulint uju nebus • ny v«įį1 kjplfvipima kiiFin i ii ti* 
n- ma-: K i’anta vardais ir sakė, kad jis būti- j T’"’’“!" lai l-savia icika- j -«» J-ąi' « kjul mrilinąj.-! ki;' nepratūty bet turėtų amži- 

im iiiskii-ti.
no klientai, bet tunu pa^.t-, sielų: jokia nežinojimo ir| Kas domitės Tiesa, mes pri-

vadinti baisiausiais

romą, tai automobiliai, bar tik retkarčiais po kelias, __ 8imboj}ai pavertųjų <a- nai nori »» manim išs 
kurie turi laiko, tuoj ir susi-, valandas. Dėl to ir toks au-ty,, kovotoju dėl laisvės Po visokių tąsvmųsi vivėl susi
rikiuoja į eilę. ’sigrūdimas. Gazolino par-įįVrffvs" To‘ JAV tė-ezi- t^kėm, bėt šį'kartą jis ma- į;1!’ po. 22

— Nu. o ką daro tie. ku- davėjai ir kiti tarpininkai Į dentas. nei kon n,..-,/ \iri ne privertė jam prisipažinti. b]n,°. z,n,’~r,H t”'
rie turi dirbti ir neturi laiko už šį kurą moka aukštas kai-, nenamiriti Savo reikalui ?avo ka,te raidiškai, jam ad- f.etP .tlfk būti subrendę juo- 
eilėje stovėti? Tai tie uazo. flsę kad tik joę»tų. o pM- lietuviai tu.i laimėti ameri- irsuotame laiške. Spyrė, kol ‘"V“'y?n™' 
lmo.r negauna? kui upa iš pirkėjų. Seniau kiedius ir p;l,.,.jka>au'i vv- ir jis man ™k«-1 * & X

----- -------- 4----- --------- 1___. ka aš turiu tame laiško pa-i,u'’?' u . 11 -,t
Įduoti Tam “ai moralinių pa-

na; kui lupa is pirKejų. seniau. Kiečius ir
iems yra sun- gazolino stočių savininkai J riausy bę,

vv- bi; 
p’-ezidentas kf— Tėve. tiems vra sun- gazolino stočių savininkai Į nausvbę. Kad prezidentas ka aš turii 

kiau. bet jie prisiprašo tose priklausė nuo klientų, o da-ųgĮeį^tu’ppyų.tj, vyriausvbei »a5v'i, ir £ 
stotyse, kur seniau pirkda- bar klientai nuo savininkų ‘ ‘ Amer į v ,< susiriinini- Dabar g

T . • A - • • a e • • e « * • 9 f • * • 1

) ■!■ aru tam yk- žmonių širdy- ’siųsim veltui spaudo*. Kreipto
se nebus taip tiršta, kad dieviš ’ tėA šiuo adresu*
R... tos tiesos ir meilės šviesa ne-j Litliuanian Bible Students, 
galėių juos apšviesti ir suteikti!
jiems naujosios dienos džiaugs- i 
mo ir linksmylaLs ir duoti jiems , 
progos parodyti paklusnumą ir

212 E. Srd Strcut, 
Sprteg Valby, IU. 61362. 

(Skelbimas)

as parašiau. mokslu.gyvenu nuolatinėje
vo. Kaltais atvažiuoja net malonės. Dėl to tie savinin-j ^ėl Rudi.-knc kalinimo baimėje, kad jis gali bet ku-! Teisiniai — Tamstos ebre- 
nak‘į. ir tamsoje jiems pri- kai ir taip išpuikėjo. |jr pareikalautu ii paleisti. r’un laiku su manim ofiria-: sy«. žinoma, yra užtenkamas
pila. ar kitokiais būdais gau- —Tai kokia tvarka, Mai- gurinkim miliona parašu ! bai išriskirti. nes jis turi ga-j pagrindas nuskriaus'ai pu

ls vs m i- tavą laišką, kurį gali pateik-i sei, atseit. Tamstos vvrui.
ti teismui, ir a'š nebegalėsiu * pralyti ir gauti skyryba-.

na. ki turėtų būti? _ I Mūsų valdžia
— Taigi, Maiki, atrodo “ manau, tėve, kad j liono ba1sy -

DABAR KAIP TIK LAIKAS SIŲSTI

DOVANAS
stotys uždarytos, o važiuo- 1?ikįj° ®.p8t Prad.žiM

ti gazolino racionavimą.jancių pilna. Tu stočių >a\i- y ,... . . Dja.
ninkai vaikščioja rankas Va,dzia tun. P»fUo^i P>»

. - • * na racionavimui. Sakoma.eonus įsirėmę n i>er ūsą pu- . .
čia. 0 žmonės apie juos be Į. , ? " 
kepurių vaikščioja ir žemai 'f Vlena™ oalinmi
kloniojasi. Tik tu jiamislyk.; tekt?. P?0?**.1 
Maiki. kad tie patys gazo-
linsčikai mažiau kaip prieš 
metus apie kožną kastiume- 
ri su didžiausiu palankumu 
šokinėdavo: rūpestingai nu- 
šluostydavo langus, dangtį 
pakėlę bateriją pačekiuoda- 
vo. alyvą pamieruodavo. oro 
į ratus pripūsdavo ir dar vi
sokias dovanas i rankas bru
ko, sakydami "kam agein“. 
O dabar vaikščioja kaip kle
bonai ir gatavi tankas at
kišti, kad ko«’iumeriai jas 
pabučiuotų. Tik kai tos ran
kos gazolinu prasmirdusios 
tai bijo. kad koks kostiume- 
ris. kantrybės netekes. jiem 
i snukį nesušertų. Ale žinai, 
kaip yra: tie. kui iems gazo
lino labai reikia, visokius 
kyšius gazolinsčikams duo
da: vienas penkine i rankas 
įspraudžia, kitas snapso bu
teli atveža, trečias laikrodi 
atiduoda, o vienas, sako. net 
savo pana gazolinsčikui pa
liko... Sako. neturiu užten
kamai gazolino ja namo nu
vežti, tai pasiimk tu...

per mėnesį. Tai yra daugiau, 
negu daugumas žmonių, 
automobiliu važinėjančiu i 
daibą ar ji naudojančių šei
mos reikalams, suvartoja. 
Jei racionavimas būtų įves
tas, tai automoibilių savinin
kai gautų kuponus ir su tais 
kuponais galėtų gazolino 
nusipirkti. O gazolino sto
tys gautų gazolino pagal tai. 
kiek jos surenka kuponu. 
Tada visi gazolino stočių 
savininkai norėtų surinkti 
daugiau kuponu ir laikytų 
stotis atdaras visą diena. 
Nebūtu ir jokio susigrūdi
mo. Susidarytų konkurenci
ja. ir būtų geresnis patarna
vimas.

— Tai kodėl, Marki, val
džia tokio rašiono su kupo
nais nepadaro?

— Tėve, sako. tokį racio
ną vima įves, kai ’iau nebe
bus kitos išeities. Bet iš tik 
rviu, matyt, valdžia nori 
įtikti ne vartotojams, o biz
nieriams. Biznieriams visa
da geriau, kai žmonės pri
klauso nuo jų. o ne jie nuo

Lietuvi; kalbėtoja’ K. Į 
K’eiva pareiškė, kad lietu
vių taubi nemirs, jei turės; 
pasiryžimą ištverti. ♦

L. .Taku’ovienė perskaitė 
ir suriripk’ma -’ ir icnv~* rezo- 
lirrija I ’ertp os bu-vinimo 
ir S. Kudirkos vadavimo rei
kalu. Rezoliucija bus išsiun
tinėta prezider,‘i:i, kongre- 
crt. v »‘st. (b.jmr'amentui, 
Amerikos atstovu prie J. 
Tautu ir Fbiridos <?enato- 
ri. ms bei 'AntrTes'ttinknm'!.

Viešnia s< bstė Nomeikai- 
tė-Armonienė pakiliai pa
dainavo: ”Daug pavasariu“ 
— - Gudau«kienės, "Oi. grei- 
č’ iu greičiau“ — St. šim- 
k us ir “Na, fpj kas“ — K. 
F įvecko. A. Mateikos vado- 
v:ariamas 31 asmens choras 
p: dainavo: “Malda už žu- 
v rius — A. Vanagaičio 

bėga

VELYKOMS

— Tėve. tu pasakodamas žmonių, 
labai nudailini, bet yra ir — Tai, Malki, žmonės tu- 
daug teisybės, ką tu čia pa- rėfų tokios tiktai biznierius 
sakoji. Matai, nors gazolino glostančios valdžios nerink- 
yra mažiau, bet jo visiems ti.
užtektų, jeigu tik būtų ge- — Tėve, tai parodyt ątei- 
resnė tvarka. Energijos vir- tis.

« »»»♦♦♦♦« »«•*■»«« *♦♦♦

ŠC-Įjpp“ ---
Anot pu«ei Ne- 
švedo ir “Kur

”Jair
? «naiisk*o. 
rr unėb’o“ - 
t< s kelelis“.

Auku Altui, I iet. Bend
ri rmenei. I iet u viii Fondui 
u Vlikui surinkta 1.246 dol. 
Minėjimo dalvvavo per 300 
žt įoniu. Minėjimui gerai va
ri. vavo Lietuviu klubo pir- 
ir’ninkas K. .Turgėla. Prie 
m’nėjtmo rengimo prisidėjo 
v'jos vietos lie'uvių organi 
zrrijos ir paskiri
ČK. Gimžauskas. 
J: kušovai ir kiti).

,,(M IKl.I S. ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MASINAS, 
TELKYIZ.1JOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMĄSIAS 

MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiaRas, kailinius, rankiniu* laikro. 
džius ir maisto produktus.

Nauji automobilių modeliai:
ZHIGULI VAZ—2101 
ZI1IGULI VAZ—2102 Station Wagon 
ZHIGULI VAZ—2103 Naujas modelis 
MOSKVIUH 408—IE 
MOSKVICH 412—IE

MOSKVIUH — Station Wagons — 426, 427 
ZAPOROZHETS ZAZ — 968.

PODAROGIFTS, INC„ yra VIENINTELE firma 
Amerikoje, siunčianti DOVAKINIUS CERTIFIKATUS per 
VNESHPOSYLTORGĄ be jokią tarpininką ir t.t.

Angelytė Sodeikaitė (kairėje) ir Jane Driscoll.

GRAŽUS PAVYZDYS 'nuo metu apėmusi didžiu- 
1 liūs žemės plotus. Parodėlės 

broAngelytė Sodeikaitė, aš-'metu buvo dalinamos 
tuntojo skyriaus mokinė, su'šjfiiėlės apie Lietuvą.
dviem klasės draugėm, gry
nom amerikoniukėm, Susan 
Thomburn ir Jane Driscoll. 
vasario 14 d. surengė Lex- 
ington Muzzey Junior High 
Scbool parodėlę apie Lietu
vą, kuri sukėlė dideli susi
domėjimą mokinių, mokyto
ju ir lankytojų tarpe. Paro-

Visos ‘rys mergaitės dėvė
jo liehjriškus tautinius rū 
bus ir laimėjo rūbų konkur
są.

Po parodėlės mergaitė? 
gavo daug sveikinimų ir pa
gyrimų už tokį sumanumą.

Būtu malonu ir labai nau
dinga. kad ir kitose mokyk
lose atsirastu tokiu sumaniu * » •
mokinių.

. dėlėje buvo išstatyta lietu- 
a«menvsj vigkų verbų, daug gintaro 
Ramiai, dirbinių, lietuviškų audinių 

ir keletas knygų, tarp jų ir į
V. K. Day of Shame ir Leave your DOVANA JAUNIMUI 

tears in Moskow. Taipgi bu-
Parkas anapus gatvės,—

premijuota apysaka jauni
vo išstatytas didelis Lietuvos

Negalima mylėti to, kurio žemėlapis, pačių mokinių 
resne ivar.Ka. energijos vir- us. ' bijai, nei to, kuri* tave* bi- pagamintas, kuriame buvo
tinimas sako. kad gazolino — Nu. Mailn. pažiūrant. ( ?J •» IO’ 9 mę9 navaizduota ne tik dabarti-
yra apie 15 procentų ma- O dabar gutbai! 
žiau. Bet žmonės dabar ma-, — Viso labo, tėve!

Jo nė, bet ir istorinė Lietuva, a- — $3.00.

mui, parašė Danutė Brazytė- 
Bindokienė, 156 psl., kaina

PODA ROGIFTS, 4NC^» yra vienintelė firma 
Amerikoje, pateikianti persiuntimo įrodymus, atitinkančius 
jos susitarimą su VNESHPOS VLTORGU.

^Klientų patogumui užsakymus pzlima paduoti bet kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai:
Globė Parcel Service. Ine., 72.3 Valnut St., Philadelphia, Pa. 
19106.
Uosmos Parcels Expreaa Corp„ 488 Madison Are, New York, 
N.Y. 10022.
Package E\press & Travel Agency, 1776 Broadway, New 
York. N.Y. 10019.

arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (torp 28 ir 27 g-vėą)

NEW YORK, N. Y. 10001

Tel. (212)-685-4537 

Atidaryta šeštadieniais iki 5 vai. vak.

. e e •• •
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ŽENTĄ TENISONAITE

Pasaka apie žmogų, 
koris ieškojo laimes

— Ne. senuk, — atsiliepė žmogus, — nesu vargšas, Minkų radijo Talentų po- 
bet, radęs žiedą, aš galėčiau būti dar laimingesnis. pietė ir ”Miss Lithuania of

— Tu tik taip galvoji, — tarė medkirtis. galva linguo- N.E.“ pagerbti balių, 
damas. — Esi jaunas ir sveikas. Turi pastogę virš galvos 
Žmonės tave myli. Ko gi tau bereikia?

— 0 ne. — atsiliepė žmogus, — jeigu aš rasčiau pa-

Vieną kartą gyveno žmogus. Sykį jis išgirdo, kad pa-1 
parčio žiedas atneša laimę. Todėl jis labai panoro įsigyti | 
tokį stebuklingą žiedą. Ir, nors jis visur ieškojo, kiekvieno j 
klausinėjo, niekur nieko atrasti negalėjo. Kartą žmogus į 
vėl ištisų dieną klaidžiojo po girią. Temstant jis sutiko 
seną medkirtį, kuris jo paklausė:

— Ko tu ieškai, žmogau? Bene miške paklydai?
— Ne. seneli, — atsakė žmogus. — aš tik vaikštau po 

girią, ieškodamas paparčio žiedo.
— Papartis nežydi, — tarė senukas. — Bet sakyk 

man, kam tau to žiedo reikia? Argi tu toks vargšas esi? — 
ir jis keistai šyptelėjo.

S T A N J. E Y MIKĄ L. M. P.

praneša, kad jis savo liendrosios chirurgijos ofisą

ano kovo 1 dienos iškėlė į

4 FRANKUS STREET.
’ EAST MILTON. MASS. 02186

Telefonas: 698*0355.

Pacientai priimami tik iš anksto susitarus.

BALTIC REALTY A

INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 East Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

Tet 268-6030
Draudžia namus ir automobL 

liūs nuo visokių nelaimių.
Naujas auto draudimų įstaty

mas yra komplikuotas. Draus
dami mūsų agentūroje, gausite 

• v isas informacijas bei patarimą, 
j kaip geriausiai apdrausti, 
i Jokių problemų neturime ir 
su malonumu draudžiame stu
dentų ar studenčių automobi
lius.

“GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

ši radijo programa trans- 
Balandžio 21 d. 3 vai. po ruojama penktadieniais 

pietų So. Bostono Lietuvių stoties WBUR
TVI? _ »• J • _ TTT __ ! IbAVtarm Vllin

• •

-• .. . ’ . !--• . -T- ’• i, i, v j* .Piliečių d-jos III aukšto sa-parcio žiedą, as galėčiau turėti viską, ko tik mano širdis .... ,. f ... valandos
trokšta. Kartu aš galėčiau ir kitiems padėti. Tada aš bū- - ‘ J
čiau tikrai laimingas.

— Kažin... — keistai sumykė senis. — Žmogau, ne
pamiršk, kad norui nėra galo. Žmogui niekada nėra pa
tenkintas tuo, ką jis turi. Jis vis trokšta daugiau ir dau
giau. Bet kas tada, kada nebelieka nieko benorėti?

— 0, ne! Tik jau ne man. — skubiai sušuko žmo
gus. — Aš toks nesu...

— Na, gerai, — vėl tarė senis. — šiąnakt žydės pa
partis. Ateik į girią ir ‘jį nuskink. Aš tau jį duodu. Bet tu 
turi man prižadėti tris dalykus: Apie žiedą niekam nepa
sakoti. Jį visada nešioti su savim. Jį turėsi saugoti kaip 
savo akį kaktoje. Tau nevalia jo nei pamesti, nei parduo
ti, nei kitam žmogui dovanoti. Ar prižadi?

— Gerai, seneli, gerai! — nudžiugęs sušuko žmo
gus. — Aš tau prižadu viską, ką tu tik nori. Tik dovanok 
nan paparčio žiedą. Aš tau už tai visada būsiu dėkingas

— Pamatysime... Bijau, kad tau bus gaila šito paža
do, — rinitai atsakė senis. — Bet gerai. Ateik šiąnakt į 
girią. Toje pačioje vietoje, kur tu dabar stovi, žydės pa
partis. Tau valia jį nuskinti! — ir su tais žodžiais med
kirtis staiga dingo.

Nustebęs žmogus apsidairė. Nejaugi jis būtų sapna-
vęs? Jis dar kartą sušuko “senuk“, bet niekas aeatsilie-

Laisvės Varpo 
koncertas.

pavasarinis

• • •
Balandžio 28 d. So. Bosto

no Lietuvių Pil. draugijos 
’II aukšto salėje Balfo va
karas, kurio programą at-
iks akt. Vitalis Žukauskas

• • -
Gegužės 5 d. So. Bos

tono Lietuvių Piliečių d-jw 
’I aukšto salėje Sandaros 
moterų klubo banketas naš 
’ių karalienei pagerbti.

»W1

NAUJOS DOVANOS 
JAUNIESIEMS

ii
90.9 FM į 

banga nuo 8:00 iki 8:30 vai. į 
vakaro.

Kovo 8 d. — J. Gru o 
“Kelionė su kliūtimis“.

Kovo 15 d. — Dainuoja 
Varšuvos (konservatoriją 
baigusi Ona Aleksaitė.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Kaoijt ,
Tograma Naujoj Anglijo. ; _ . . .
s u/i vm ti ‘ Ta,P P3* atliekame namų pir-š stoties WLYN, ldbO ki Mino ir par<t.ivin,4> pala;„Jvj. 
tociklų ir ii stoties FM, i mus.

I 101.7 mc.> veikia sekmactie-i ’|\»dėl. feivu norėtumėte par- 
| ŪaisnUOl iki J -30 Vai. die- duoti ar pirkti nekilnojamąjį 

tą. Perduodama: Vėliausių I turtą, prašome paskanmbinti
'oaauiinių žinių santrauka ' telefonu 268-6030 
r komentarai, muzika. da< - -- ---- rr........-

Visiting: Denmnrk, Finland. Sweden. Norway

lndependent VISA FREE CRUISES to Leningrnd, *

For Information contact:

of oeond.navio

Ką tik gavome nedidelį 
kiekį JAV LB švietimo Ta
rybos išleistų vaikams skai
tinių.

Vyresniesiems — Julės 
Avabaitės - Gylienės knyga 
“Gabriuko užrašai. Kaina i 
$3.00. į

Mažiesiems — spalvotais i

tos ir Magdutėa pasaka. 
Biznio reikalais kreiptis

Jaltic Florists gėlių ir dova 
aų krautuvę, 602 E. Broad

; Dar gavome vieną siuntinį

way,

“Saulės šermenų
Antano Gustaičio satyri- 

! nio eilėraščių rinkinio ”Sau- 
So. Bostone. Telefo-; tirpsta. Keleivis dar gavo

I

ils AN 8-0489. Ten gauna- lės šermenų“ laida greitai
nąn ir K etai via. į šios knygos vieną siuntini.

20 Providence Street, Boston, Maaa. 02116 

Tek: (617) 482-4952

pė. Giria keistai tylėjo. Ant medžių nejudėjo nė vienas 
lapas. Tik kažkur svetimas paukštis garsiai riktelėjo, ta
rytum kvatodamas.

— Koks keistas senis, — pagalvojo žmogus. — Argi 
jis man teisybę pasakojo? Gal tik juokus krėtė? Bet ko-j paveikslais Jono Minelgosi 
dėl man šiąnakt neišbandyti savo laimės? O tokį pažadą5 eiliuotos pasakėlės “Kiškio] 
tikrai nebus sunku ištesėti, —pagaliau nusprendė jis ir Pyragai“. Kaina $3.50. 

i įsisuko namų link. į
— Vėlai vakare, visiems namiškiams sumigus, žmo- ‘ ****•♦*>*•****-***--—*♦*♦♦♦#♦♦. 

gus vogčiomis išėjo į girią. Pakelėje viskas ošė. Tamsoje • paragink tavo paiį,tarnus i 
‘ kažkas paslaptingai šlamėjo. Žmogui net baugu darėsi. iuiraiyti Keleivį. Jo kaina 
Bet noras atrasti paparčio žiedą buvo stipresnis už baimę, metams $7.00.
Todėl jis be vargo atrado nurodytą vietą. Neramus ir su1 
plakančia širdim, žmogus dabar laukė, kas bus.

Ilgai jam laukti neteko. Bematant vienas paparčio, 
krūmas suliepsnojo. Viskas nušvito labai ryškia šviesa..
Ant ilgo plono kotelio prasiskleidė violetine liepsna spin-! 
dinti gėlė. Tarytum orchidėja pražydo paparčio žiedas, 
ir ėmė žaižaruoti visomis vaivorykštės spalvomis. Keistai • 
ii paslaptingai nušvito giria. Išsigandęs ir nustebęs žmo
gus suprato, kad senasis medkirtis buvo galingoji miško 
dvasia. Atsimindamas senojo žodžius, jis atsargiai ištiesė 
ranką, pirštais pajausdamas, kad gėlės liepsna yra šalta.'

. Tąsyk jau įsidrąsinęs palietė paparčio stiebelį ir nulaužė.
, Keista ugnis užgeso. Žmogus pajuto pieštuose kažką šal- 
; tą. Geriau pažvelgęs, pamatė, kad delne jis laikė negyvą 
i pilką plaštakę. i

— Argi toks yra paparčio žiedas? Tai tik negyva pe-

JOHN’S HARDWARE

398 W. Brosdvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

Tel.: 268-3835 (biznio) 

288-7176 (namų)

Parduoda

15-kos dienų

EKSKURSUOS I LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

Orange. New Jersey, gražia- 
1 teliškė..?," — šiiūko nužvylęš žin<įw^ bet pilėpl ją j "ki- parduodama- vi—,
senę ir liūdnas pasuko namo. Netrukus, eidamas per miš- ° ,r J !

į ką, Jis pastebėjo, kad supranta, ką oėia medžiai. Jų lapai KhU)l(j: A s TrefWoM, 1M. 
, dabar vienas kitam šlamėjo, kad miškų dvasia dovanojo' N sterling Drive. Orange, New! 
i žmogui paparčio žiedą, kuris žydi tik vieną kartą kas šim- '

•’ tas metų. Dabar jau ne juokais išsigando žmogus. Teki
nas ėmė bėgti namo. Kartais net suklupdamas. Stipriai 
suspaudęs delne negyvą plaštakę, kad jos nepamestų. Ne
trukus pasiekė namus ir tyliai kaip vagis įslinko į vidų ir 
nuėjo miegoti.

Po šito nuotykio žmogaus gyvenimas visai pasikeitė.
(Bus daugiau)

Jersev 07050.
GI)

Vyksta: gegužės 15
birželio 5 
liepos 3

rugpiūčio 7 
rugsėjo 4 

spalio 2
ir

gruodžio 20

Kaina nuo $ 7 51. —

Vykstantiems iš Chicagos — $112.00
Detroito — $74.00
Clevelando — $78.00 daugiau |

[rVfaoa grupės lankysis Leningrade, Vilniuje, Rygoje Helsinky, j 
Ayran birželio ir liepos grupes, kurios lankys Taliną, Vilnių

ir HeMafcį.

GBUPftJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESIVeLl’OKITE!

SmuOmsnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

Seuth Boston, Mass. 02127

393 West Broadway, P.O.Roa 116 

Telefonas: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienėj

Auksinio jubiliejaus 

banketas

, piet nuo Septintosios galvės 
* koplyčios So. Bostone, bet
| reikia iš anksto užsiregist-

Nukryžiuotojo Jėzaus se-jruoti pas komiteto narius, 
sėlių auksinio jubiliejaus' pirm. Aleksandrą Čapliką, 
banketas bus kovo 24 dieną tel. 268-0322 atba dr. An- 
Brocktone. 261 Thatcher St. į taną Kapočių, tel. 268-2660. 
Jo dalyviai moka po $100.

Pasilinksminimo valanda 
nuo 4 iki 5 vai. Vakarienė 5 
valandą.

Važiuojantiems į banketą’ 
bus pai-ūpintas /veltui auto-'

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Kovo 24 d. So. Bostono
busas, kuris išeis 3 vai. po- Lietuvių Pil. dr-jos salėje

EDVARDUI BAJERčIUI

mirus, jo broliams Broniai ir Vladai

reiškiame gilią užuojautą.

Julija ir Povilas Arturas Janavičiai

Itaiau ir Taisau
fiamus i* Uukc ir viduje.
Lipdau popierių* ir uusau 

daną, k# pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą
JON YS riTARINSKAS 

220 Savin llill Arą. 
Dorchester, Maaa.
TeL CO 5-58M

!i

I Į

iI» ; ♦
!i. ♦ . »
ii

DRAI'DIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreipti* senu adresu:

SKONIS KONTR1M 
598 Broad way

So. Boston, Mass. 02127 
Tei. AN 8-1761

lt

JAV AIIRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
Informuoja skaitytojus apl< pasaulinio* ir lietuviškuosius 
įvykiu*, deda daug ir įdomių nvot raukų ir nt virai pasisakė 
apie visur. mūsų visuomeniniu-- bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skvrių. kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dfnamlšks. mttaų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbių bei idĄju. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-ee $6.00 

Adresas:
7722 George Street. I^Salle-Montreal. 690. (įoebee. CAN ADA

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Gerame rajone Dorchesteryje 
nuo kovo 1 d. išnuomojamas 6 • 

(kambarių butas Hl-me aukšte, 
apšildomas garu, kuras—alyva,

Kreiptis bet kuriuo metu lel.: 
282-7639.

(H)

PARDUODAMA

Miltone, Mas.s„ pigiai parduo
damas gazinis virtuvės pečius 
gerame stovyje.

Teirautis po 5 vai. vakaro, o 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
visą dieną telef. 696.8876.

(10)

IEŠKO
Ieškoma tvarkingos moters, 

kuri galėtų parnešti ir paga
minti maistą senam žmogui ir 
aptvarkyti butą. Darbo mažai, 
atlyginimas geras — kambarys 
ir 260 dolerių per mėnesį.

* Greitai rašykite, tuoj atsaky
siu.

Peter Sluckis 
1764 Temple Terr. So.
St. Petemburg, Fla. 33711 
Tel.: 341-6973.

(12)

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTINIS MII JONUS dolerių

Hetuvių fraternallnš orgauiiarija — 
gyvybių apdraudą ir figoje pašalpą, kuri yra 

pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
patarnavimus saviUrphtėa pagalbos pagrindu. 

SLA— jau turi daugiau, kaip irta nu puse mlbmu dslsrtę
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir snngt Kiekvienas 
ttetuvta čia gali gauti įvairių klasių reikaMagtauntas 
apdraades nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gurą Taupomąją Apdraudą — Ra. 
deirment laeuraaee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERlf 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik $8.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
smilaus asmenims, rekomenduojama Hetuvttką 
klabą ir dmagljų nartams. Už $1,000.00 akeidsato- 
He apdraudou mokestis $2.00 J metus

BLA—kuopos yra dnugumoįe lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, Ir Ue pisčiau paaiškins apis 
SunlvienijinM* darbus.

Geusite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
LHbuaataa AIHaare ef America
807 Weat 30th Street, Nevr Terk. R.T, 10001

»
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Vietines žinios
LB jaunimo nauja valdyba; škudzinskas ir Valiukonis

Vasario 3 d. buvo atnau
jinta Bostono Liet. Bend
ruomenės Jaunimo sekcija. 
Nors buvo labai prastas o- 
ras, susirinkime vis tiek da
lyvavo apie 30 studentų ir 
moksleivių. Buvo nutarta 
sujungti Bostono jaunimą ir 
kviesti lietuvius studentus iš 
kitų miestų, lankančius Bos
tono universitetus, prisidėti 
prie lietuvių veiklos.

Buvo išrinkta nauja val
dyba: Marius Žiauna — 
pirmininkas. Jonas Bie’ke- 
vičius — vicepirmininkas, 
Birutė Račkauskaitė — sek
retorė. Asta Danasaitė —iž
dininkė.

Sekantis susirinkimas i- 
vvks kovo 10 d., sekmadie
ni. 6 vai. vak.. Lietuviu Pi
liečiu d-jos ketvirtame aukš
te. Prašome visą jaunimą da
lyvauti šiame susirinkime.

Informacijų kreiptis j
Marių Žiaugrą,
(Tel.: 323-8278)

jau namie

Esame rašę. kad Bostono 
visuomenininkus Antaną 
fckudzinską ir Joną Valiu- 
konį ištiko širdies priepuo- 

. lis, pirmąjį išvykus į Flori
dą. o antrąjį namuose.

' Šiandien jie abu jau na
mie: škudzinskas Dorches- 
terv, o Valiukonis So. Bos- 

į tone.
i Linkime jiems greičiau 
: vi-i. kai pasveikti.
I
i MBT nuostolio $110 •nll.

, MBT (bendrovė, kurio- 
įžūlioje yra Bostono ir apy
linkės miestelių susisiekimo 

* priemonės — traukinėliai ir 
j autobusai I pernai turėjo $ 
f 110 milionų nuostolio. Iš tos 
sumos S54 mil. sumokės 

j Massaebusetts valstija, o li-
I kusia suma turės sudėti 70f • •
J miestai ir miesteliai, kuriem 
I minėta bendrovė tarnauja. 
Bostonui reikės sumokėti 
$25,113.6X5.

Viešojoje bibiotekoje yra

lietuviilcų knygų
Viešosios bibliotekos So.

Cbicagos J Bostoną atvyks Pekm»(llenb {įovo 10 i Bostono skyrius (greta Ke-
kovo 24 d. ir dainuos Minkųi ' P0*?0,1 S?LBostono leivio įstaigos) praneša, kad
radijo 40 metų sukakties I įvie”a^f ^nariai da-, >Ta gavęs 100 įvairaus turi- 
baliuje So. Bostono Lie.uvių: lyvauti nes yra svarbių rei.: nio lietuviškų knygų, ir kvie- 
Pll. d-JOS Salėje. 'iValn -incv«it-ctvti .Ala lietuvius inmis naiirlnfis

E. Blandytė daina* imą f ų dpsva, ht>11-
studijavo Manheime, Vokie-| Broniu* Bajerčius,
tijoje. ir studijas tęsė Chica-1 sekretorius
goję pas A. Dičiūtę. prof. V. j
Jakubėną ir kt. Ji turi gražų 
sopraną, dainuoja nuošir
džiai ir patraukliai. Jos re
pertuaras platus, dainuos 
čia dar negirdėtų dainų.

Bostone E. Blandytė dai
nuos pirmą kaitą. įdomu 
bus jos paklausyti. Jai a- 
kompanuos pianistas dr. Vy-! 
tenis Vasyliūnas.

E. ‘
Kasdien 11 išprievartautų 

moterų
Policijos žiniomis, per 

praeitų metų 10 mėnesių 
Bostone buvo išprievartau
tos 298 moterys. Ta pati po
licija spėja, kad iš 10 tokių ( 
įvykių ‘jai pranešamas tiktai;
1 atsitikimas. Jei sutiksime! 
su policijos spėjimu, tai per- j 
nai per 10 mėnesių Bostone 
buvo išprievartauta 2.980 
moterų, arba 11 kasdien.

Bostone dainuos 

Elena Blandytė
I

Sandaros susirinkimas

Sandaros 7 kuopos narių
Solistė Elena Blandytė jšj susirinkim“s Siamas at-'

čia lietuvius jomis naudotis.

Pasinaudokime tuo siūly
mu.

son.H BOS'IONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
M O3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKAKO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšOEKOKl OTOS NAUJOS PATALPOS
— LIKTI VISKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TKIJV GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS

(Buiaiuldiai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Al.-ibikykite ir būsite maloniai n įstebint i!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

Mirus brangiam ir mylimam broliui 

A f A

EDVARDUI BAJERČIUI,

giliame skausme likusiai jo žmonai Aleksandrai 
ir sūnums Rimui ir Arnoldui reiškiame nuo-. 
širdžiausią ir gilią užuojautą.

Joana, Vladas ir Bronius Bajerčiai

Gana
lerakalingai eikvoti kiru alyvą

Alnai
ako oro krosnysUytėiMM

Datykia: 
Praduti i«g mGrota Narnama tildyti 

f oriausias pirkinys

PIIms irMgiauM. (aluiilaat oly- 
vm karatrp «• WU<,
UtmUU, UaUaif ir afrt« n- 
Jwgti rfey m vamOiaio.

10 bmI* garaaUja.

«9R
alyva aras CUUATIC

FORTŪNA FUEL Co. «•»»••»»
Angarai

Alnaa kantria aataraamaM^ ttt m— 24 rak gar diaaa

436-1204 *‘*■*773-4646

COSMOS PARCELS Senu pereinu ir negir- Ui noeies ne lik jaučius Nerasi medžio be tekės, • E. KARDELIENCS DAINŲ ATLAS PARCELS CO.

£XPRESS CORP.

144 Milbury St

WORCESTER, MASS.

Tat SW 8-2888

yra jieninteJė oficiali iai»*- 
ga Worcostery, anari siunčia 
siuntinius tiesiog ii Wori

vedžioja. žmogaus — be ydos.1000000000000.00000000000000000000 PLOKŠTELE

torio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kai*

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai iv
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir Intų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieuė

Plood Sųuare 
Harduare Co.

Safaiakm N. J. ALKaNA 
•28 KAST SROAJ»WA* 
SOIJT“ Sž^ToN. MAM. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjanui) Dalai
bpkrvs Siam'Bn

Stiliai La»|
Visokia reik nusys 

Rtikmenya pluiokork 
Vtor.lrte aoieftea 4a<ktm

Peter Mokovytu
AOtiUti

<» Charcb Strsst 
K Miltus,

tobZraiakto^MSriMM UHaū- 
ka Ir vioaja, gyrvaaoni aama Ir 
Mmto aastata. mesi Jaša n&a-

A. J. NAMAKSY
Raal Estete A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Neirtos Ceatre, Mase. 02156

TeL 332*2648

Keleivio
galime gauti Lietuvos 
ros solistės Ehbietos Kardo*

jų plokštei*. Kaina $6.00. 
Paštu

larimą.
* »*»

Tefcf i> 606-8676

« Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ol*T(P 8 DIN IS 
OM ET RISTAS

Valandos:
nūn 9 vai ryto iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mam

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKTUTt) 

0PT0MBTRI8T8

ano 10 ryto iki 0 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arlhur SL, Brocklon, Maaa. 02402. TeL 380-7200 

*****************************e**e*aaamaaaaaa*raaaaaa*aaaaaaaaeaaaaaae

82 Harrison Street,
Worceeter, Maas. 01604 

Tat 798-3347
Tiesiai iš Worcesterlo aiua- 

čiam įvairios aiuntiaiua į Lieta, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybun medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gaed- 
aių. Turime vietojo įvairių via 
tiašu gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai ie> 
momis baisomis. Be to, siunčia
me motetą, pinigus ir galite oš- 
■akyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, e gimtais 
ten vietoje galia pasirinkti uš* 
vakrtaa prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas aave į avečioa 
ar nuolatiniam apsigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai Ir aųžiniftgai. Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinaki

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIA* DOVANAS 
einnžia betarpiškai

18 BOSTONO 1 LIETUVĄ 
ir lutus Rusijos

Pristatymas greitas Ir 
fąrsgtsetsi 

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus,
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto ilu 5 vai- vak.

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.pu 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broedvvay 

So. Boston, Mase. 02127 
TsL 268-0068

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, iipildome gydytojų re 
eeptus ir turime Tisus gatavus vaistus.

M reik vaistų — eikit į lietuvišką vatotiaą.
Bav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

384 W. Broadway, tarp E ir F gaivią, SO. BOSTONE.

Tetefsaae AN 8-4020
Nes 0 vaL ryto iki 6 vaL v„ Išskyręs šventadieaies Ir sskm, 

■eeoooeooeoeooeoeeeeeeoooooooeeeooooaoooc

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broaduray So. Boston, Maaa. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinisjjpilimas
□ Patogios mokCjimo^sąlygos
□ Pilnas šildymo (rengimas

Skambinkite

268- 4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD; PREZIDENTAS 

460 Weat Broaduray, South Boston, Maas. 02127

Skambinkite 268-2500

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

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gaili van Boulevard, Dorchester, Maas. 02122 

Skambinkite 825-9090
Jix atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vai. dienus.

už nemažesnių^ kaip >1,000 dviejų 
metų įspėjimu indėlius moka 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
0uS7% pelas)

si visus kitus indėlius moka

Nuo įdėjimo dienon Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosias metus.
šio banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškaL Turtas (Aassts) yra
virš $274,000,000

Trans- Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI UETUV1ŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti j Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, pmluiati atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Be rm ūdoj, 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) 
išrašomi belaukiant —be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pra- 
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: — — — — —
Ketvirtadieniata 
šeštadieniais uždaryta

393 Weat Broaduray 
So. Boston, Maaa. 02127 
Telefonas: 268*8764 

Visų skyrių vedėja Aldona A




