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Prez. Nixonas išjojo 
i „Žalgirio mūšį'’

Puolama* kongreso komiteto ir kitų Watergate bylos

tardytojų, ji* išsileido j triukšmingas kelione* po kraštą. Į 

tarsi priešrinkiminėje akcijoje aiškindamas savo politinę 

liniją ir viešai gindamasis nuo gausjančių priekaištų. |

Prez. Xixonas. Watergate. Tagal Nixoną. daug ge
ly los tardytojų ir dar mo-|riau eą. jeigu Kremlius A- 
kesčių tikrintojų skaudžiai merikos balsą girdi viduje 
spaudžiamas, ryžosi leistis negu pro storus savo mūrus, 
tiesiai j "Žalgirio mūšį“ —! Panašiai prezidentas bu-
keliaudamas po kraštą aiš
kinti gyventojams savo po

vo sutiktas ir Nashville. kui 
irgi aiškino panašius klausi-

litinę liniją ir atsakinėti į jų; mus.
paklausimus, liečiančius pri- Kiek aie jo žygiai alneį 
metamus jam Įvairius kalti- laimėjimų, dar sunku paša. 
nimus. Pirmosios tokios iš- kyj Tuo tarpu teisėjas Su- 
yykos ir susitikimais su pi įe-1 ,jca jau perdavė teisių ko- 
sais ir salininkais buvo Chi- mj te t ui užantspauduotą vo- 
cagoje, Nashville. numato-1 kaltinimų, kurie nueis i 
mo» Houstone ir kitur. j Grand jury. o dar garsiau y- 

Chicagoje ko\’o 15 d. pre-,ra keliamas "nusimažintų“ < 
zidentas buvo sutiktas apie Į mokesčių klausimas, kuris. I 
500 demonstrantų. Vieni jų i sako. esąs pavojingesnis nei! 
šaukė: “Dievas m vii Nixo-i" atergate skandalas. Na. o

„Kalnas, knris pagimdė 
p&ę

Sovietų Pravda ėmė pulti dr. H. Kissingerį ir JAV

Į Viduriniųjų Rytų politiką. Ragina arabu* neduoti JAV 

alyvos, kol Izraeli* visai nepasitrauks iš arabų žemių.

JAV užsienio reikalų sek-;si tie JAV politikos pasise- 
retorius dr. H. Kissingėris! kimai ėmė regimai nervinti 
dėl kai kurių politinių žygių! sovietus, kad jų įtaka visiš- 
pa.risekinio Viduriniuosiuose; kai nebūtų nupūsta nuo ara- 
Rytuose net arabų vadų imribiškojo pasaulio, 
tas vadinti “stebukladariu“ į Dėl tos priežasties arabų 
ir panašiais vardais. Jo pieš-, atsparumo “sustiprinti“ j

i tižas ypač pakilo, kai buvo Siriją staiga atvyko net pats 
pasiekta atoslūgio Egipto ir. Brežnevas, o šiomis dieno- 
Iziaelio fronte ir izraelitai I mis ir sovietų spauda, ilgo- 
pasitraukė nuo Suezo kana-; kai tylėjusi staiga piktai 
lo. Buvo tikėtasi ir panagaus! prasižiojo Kissingerio adre- 

iatlydžio taip pat Sirijos ir! su.
biją). Nijolė SUsiukynaitė (Bogota, Kolumbla). prezidentas Misa ei Paatrana Horrero. jo žmona, j Izraelio santykiuose. Bet vi-Į Kovo 17 d. Pravda Kissin

gerio Viduriniųjų Rytų dip
lomatiją pavadino “kalnu, 
kuris pagimdė pelę“...

Atseit. JAV-bės vis tiek 
Į nepasiekusios arabų naftos 
} draudimo panaikinimo, nes 
jos, kaip ir seniau, vienaša
liškai remiančios tik Izraelį 
ir jo interesus, 
r Pravda netiesioginiai ra

gina arabų kraštus Ir toliau 
laikytis alyvos draudimo po- 
litškoi, nes “energijos krizė 
veikia visos modernaus ka
pitalizmo stovyklos narių 
santykius“ ir tai verčia Wa- 
shingtona daryti kai kurių 
nuolaidu arabų kraštams.

Dėl atkaklaus Izraelio in
teresu palaikymo ir t opada- 
riny kilusios energijos kri- 

pastebimas ir JAV-Eu- 
ropos santykiu atšalimas bei 
trynimasis, kurį. žinoma, so
vietų spauda konstatuoja 
tain naf su neslepiamu pasi
tenkinimu.

Ts’dėmėrina. kad Prav- 
dos išpuolis prieš Drtoš JAV 
politika jvvko kaip tik kone 
savaitė prieš numatytą Kis
singerio kelionę i Maskvą 
sutarti ten prez. Nixono bir
želio mėnesį numatomo vizi-

Kolumbijos prezidentą* Misūri P a* t ra n* Borraro i. m. vaaario 22 d, Bogotoje priėmė lietuvių de
legacijų. Priėmimo metu PI.B vaMvIro* pirmtebi kas Kr. Nainys {teikė raštą, kuriuo prezidentas 
yra prašomas Jungtinėms Tautoms perduoti Jau nimo peticiją. Stovi iš kairės į dešinę: A. Gudins- 
kas (Kanada), dr. J. Zaranka. Bogotos LB pirm.. G. Breichmanienė, taut. šokių grupės”(i.. vataras“ 
vadovė, l.ina Virbickaitė (Kanada). .Lukošius (Kanada), Rasa šeraaitytė (Medellinas. Kolum-

Br. Nainys. P1.B vald. pirm.. Stasys Sirutis, Lie tuvoa k 
šiūnas. LB Medellino pirmininkas.

laa Kolumbijoje, kun. Mykolas Tarno-

[Solženicinas gyvens

ną!“. “Mes norime Xixono?• politiniai aškiaregiai neri. 
ir panašiai, o kiti — reikalą- liauja kalbėję apie neišven- 
vo jam kalėjimo bausmės ii į gįamą prezidento atsistaty- , 
stelbė MtcJuus keiksmažo- tinimą ar tiesiai nušalinimą, i 
džius. Bet auditorijoje pre-‘Taigi, dabar bene bus pats} 
zidentas j {vairius klausimus ’ mūšio {karštis.
atsakinėjo tvirtai ir atvirai.
nepaveiktas jokių jam prie- Kissingėris Vyksta 
šiškų nuotaikų, ir jo kalba!
net 14 kartų buvo pertrauk- ! Maskvą ir Siriją

Arabai atšaukė alyvos 
išvežimo draudimą

Sovietų šnipus gaudo ^veicarįjoję
i

kaip žiurkes

ta gausių pritarimo apiodis
mentų. ’ Valstybės sekretorius H ikonferencijos, kuri į-.

Kissingėris ši sekmadieni ’ vyko Tripolyje. Lybijoje, mo* tr kito* sąlygos, pne-Tis čia pareiškė, kad iki 
galo tvirtai ginsiąs prezi

t Iš Sovietų S-gos ištremtas 
j rašytojas A. Solženicinas

Kinų vaidilos bikraštis,!‘P8i?I’|-“dėn've,!«Sve‘c»- 
kad sovietų šnipų esu • r‘JoJv. Ziuncho mieste, 

i visur pilna. Jie vien 1973 m. • , žada savo jėgas skirti 
, Iki praeito pirmadienio Sirijja ir Lykija JAV-kėm.;į Raieirto 75 karini.. į‘^ '.teratOros darbui
į rabų alyvos klausimas vi* alyvą teikti
į dar svyravo ant plauko: at- 9 valatybf
šauks, ar neatšauks arabų keliu. Kiek tai palies rr™-•na«ba;t„ svaitvtii i o. Y- j j- • u i net i kitu krat-tu tentoi inius 1 pasnaitu sKaityti (j{

! vel.tyke. draudimų .įvežti mat arabų neark, dar eun- "" 1 , kvietė AKI-CIO preziden-
naftų į Amerika? Po arabų ku pasakyti. , vanlent.. . . . . ta< Meanvi

Kol ku dar nebuvo žino-. Sausumoje sovietų smoai., lJ Me.any’-
. prisidengė diplomatu, žur-' Seniau Sovietų S-goje bu-

a 1• a *11*

nes.

skrenda i Maskva preziden-i 
dento postų nuo pasikėsini-,t0 ^xo.n,° kell<’n« pamosn..
mų j jam konstitucijos ga- Prezidentas numato ten į 

vvkti birželio mėnesi.

atrodė, kad ta* draudimas draudimo atšaukimo prika 
bu* atšauktas, bet reikalas binto*

rra.arBmr. tiria I nalistų. pirklių, jūrininkų ir vw išleisti keli Solženicino v
intos. Be te, labai aUjrti" kitais ' ardais, renka riapta<< \^kalai. Dabar įsakyta juos y 
. ZL1 žinias ir vykdo sabotažo ^imti iš visų bibliotekų. Jie | J
rubrfZutThJP-a'iais 1*!™? „Teci!,liuose Univėl užkliuvo. Ir štai tik pir-' na 

madienį po arabų užsienio tu labai pakilusi, bent kiek• • i. r •• w x- ▼ i •<«.- i kiaušiais būdais. {skyriuose, iš kurių knygos
. ministrų konferencijos Vie- sumažės. Tai paaiškės ve-» o . . ... . . . l4.. flundam»s tik travn^ l®idiv.dur,inoje ked lieu. Sov.etųd.ptomata.jvelt.irt^tnost.kgavusleid.-

bfitų kongreso ar kitų istai- Ringelis žada skristi įsi- * draudime, .traukiem.,. ! Attku, nereikia tikėti./». ’ubversyv.mus veiksmus. į ?•
gų susilpnintas. riją. Pnes tai jau bus pas.-: D,,, ir y, Butarimo ne. Uad Amerikoje Unyke tuoj v,sur Kal,drtml kaip žiurkes

rantuotas teises, kad ir atei
ties prezidentų vaidmuo ne- • Apie balandžio

Prez. Nixonas \\ ^kingtone su Izra- Į,uvo pliekta vienbalsiai, pat ir energijos krizė.

aiškėsią.
Jis čia pakartotinai pa

reiškė. kad jau "gana viene
Net kunigai žada 

streikuoti

Lietuvoje mirė 

Motieius Miškinis

rašo kiniečiai.

Senatas už mirties 

bausme

• Airijoje bombos
t

. ebesproginėja
Šiaurės Airijoje nėra ra-

• m.vbės ir šiandien. TenaiDvi didelės lėktuvų 

nelaimės
Kalifornijoje netoli Bi->kuris .""m.a‘o ™,ties baus-į penktadięnj vėl
,op kalnuose sudužo lėktų-! az,.kaik u.iuos sunkius)bombos ivainose vietovėse j prižahtsias Euronos $aveu.

JAV senatas žymia balsų - per puspenktų metų jau žu- 
daucuma priėmė įstatymą, -vo 970 n. to programos. Tuo apsilan- žmonių. Praeitą | ky^ pre7 Njxona<, nn.

riu metų Wateinate", ir tvir- - į Apie j0 mirtj k„vo S d.,
tai pa lezė. 'a nesą? pa- Toks streikas gali ivykti. pranešė žurnalas I iteratūra Į shop mhiu^u ivnvu- • . . ' pkatr»mi«tai Knvn r»ao-voko! VF,,V'®
^ar^s.^okl? krl.n}!7a.mi° nu' Abesinijoje. Tenai 200.(H>0 5 ir Menas, bet neparašė, nei i vas, kuriuo skrido dokumen-', nus,kal umis. kaip l)A;>J>a_'. , ę mo ir bendradarbiavimo de

------------ ----- -------------- kunigų nėr savo atstovus! kada nei kur mirė. Praneši-1tinio filmo aktoriai bei ga-lky* atstov^ ,'umal- I,aaiskes LTpT rybas ir suminkštinti snvie-
' ~ oi vėliau. natonus hox. ♦„ ,

sikaltimo ir visiškai nema
nąs atsistatydinti, ko labai pareikalavo pagerinti jų me-'-me tik i-keliami dideli ve-? mintojai. Žuvo 31 
nc\re5j. k 31 kune poloniai džiagine padėtį ir pagrasi-! lionio mokytojo ir vertėjo Kr 6 kiti keleiviai
pnesai.

šia proga jis dar pareiš
kė. kad sieksiąs JAV-bes 
padaryti nepriklausomas e- 
nergijos požiūriu nuo užsie
nio. nors tam per ilgesnį lai
ką reikėsią net 500 bilionų 
dolerių.

r
no streiku. Bažnyčios atsto-nuopelnai.'. 
vai tą žinią Paneigia. i Motiejus Miškinis

aktorius.
1970 m. aukščiausias teis-. F . j*j s

Jie grįžo į Hollyvvoodą. mas pripažino, kad mirties KanaUlatūS
girnai sukę Stono tigrų medžioklės! bausmė vvkdoma ne pagal!

’PiimyKšvisImperatorius jau nusileido į ^97 m. Juknėnuose. Utenos i scenas filmui 
Kareiviams, pakeldamas jų'apskr.. nepriklausomoj Lie-J žmogus“, 
atlyginimus, pakeitė ir vv- 'įtuvoj buvo mokytojas, gim-1 Persijos sostinės aerodro-

tu nenuolaiduma. Bet dabar 
ah-odo. kad Brežnevas ren
giasi laikytis dar kiečiau ir 
nė negalvoja darvti kokių 
Sovietu S-^os vidaus režimo 
švelninančiu nuolaidu, ku
rių reikalauja vakariečiai

ne pagal.. .
konstituciją. Teismas pasi-lf Kongresą

• sakė ne iš principo prieš mir-! 
ties bausmę, bet kad ji vyk-’ 
doma beatodair
tai.

Chicagos respublikonai

narsv. p. bet Studentai ja; nazijos diktorius, mokyk-} me užsidegė danų lėktuvas 
nepatenKinti :r reika.auja j {ų Vyr. inspektorius, pra-į su 96 keleiviais. Žuvo 16, su- 

1 džios mokslo departamento į žeistų apie 50.
•direktorius, o 1941-43 m.—.
Vilniaus universiteto litera-1 »»***>»■ s*****************

daugiau demokratijos
Jis dar kritikavo Europos

valstybių savanaudišką eko- Numato revoliuciją 
nominę politiką, pareikšda
mas, kad šitas vienos krvp- karvedyboje 
ties kelias turis baigtis, ku-

tūros lektorius.
I
1 Velionis gerai pažino ru

Portugalijos diktatorius 
jau 13 metų kariauja su Af
rikos kolonijų

Dabar daugumoje valsti-; nu federacijos vicepirminin- 
jų įstatymai tokia bausmę; 
numato, ji grąžinama net* 
ten, kur buvo panaikinta.} . ...................... ....

dame Europa tesidžiaugian- Pentagono vadai sako., literatūrą ir sugebėjo ta 
ti tik Amerikos apsauga, nie* kad ateinantis dešimtmetis1 ^ntingai ją versti į lietusių {reikalaujančiai* nepriklau-

Tuo būdu tikimasi sėkmin-į . 1 v • •
giau kovoti su nusikaltimais. I ^,o m®nei,°i,'e Virgini- 

i joje ir Kentucky bu* uždą* 
»i ryta apie 500 mažų anglies

litika. žvelgiant i toliTP®«ne 
ateitį, irgi tebus tiktai “kal
nas. kuris pagimdė nele“. 
Padaliau dar ir ta pelė gali 
nudvėsti.

Įdomu ir tai. kad snvi^ų. 
žinių agentūra Tas?, infor-

o pro-'kasyklų, nes jos neatitinka i muodama anie ore* Nivono 
nuta- federalinė* valdžios saugu-, kalba Chicagoje, pirma kar- 

srities kai- mo nuostatus. Jose dirba a- tą paminėto ir buvusi JAV 
ir Sovietų S-gos karo pajėgu 
aliarmą, — didelio įtempi
mo momentą, galėiusi sukel-

kalbą. pie 6,000 žmonių.
padėjusi baigti Indokinijos numatytą taikini, kuris bus v'u^.ojevsMo. u. 1 oisiojaus. • žutmgą karą reikia baieti. Mat, toje provincijoje žvmi • • •
karą, apriboti atominių puo- regimas televizijos ekrane.'Čechovo ir kt. autorių kūri-’Jam pritarė ir štabo virti- gyventoju dauguma kalba Prezidentienė Niaonienė! . #
lamųjų ginklų gamybą ir ar- Jos taip pakeis karvedybą. ; ninkas gen. de Costa Gome*. prancūziškai. Anglų kalbą atstovavo JAV prezidentuiĮti pasaulinįkarą.Tki sio(8<y-
tėti prie Vidurinių Ryti) pai- kaip tankai pakeitė kovas M. Miškinis yra poeto An-. Diktatorius juo* abu pašali*! vartojančių čia tėra tiktai Brazilijos prezidento gen.-vietai tai vadino tik ameri-
niavos sprendimo. , žemėje ir radaras ore. tano Miškinio brolis. ; no iš tarnybos. ! 13 procentų. Geisel inauguracijoje. 1 kiečių fantazija.



Puslapis antrai 'Tf KUKva, sa bostor Nr. 12. 1974 m. kovo 19 d.

Tautu laisvės siekimas 
yra amžinu

Vliko vicepirmininko J u r f i o Valaičio 

sutrumpinta kalba, pasakyta Vasario 16-*io* proga 

Lindene, N.J.

melą ir terorą. Jų pats žymiausias fizikas Sacharovas pa- LAVVRENCE, MASS. Vaišių metu sukaktuviniu-', čiulių 'šeimoje buvo kukliai 
sikaibėjime su švedų televizija didelių vilčių dėl greitų ką sveikino 'kleb. kun. J.įminima 57 m. vedybinė-su-
pasikekimų Sovietų Rusijos viduje neteikė: Sovietų Są- Vasario 16 musų padangėje Liauba, LB apylinkės pirm.Iksaktis. ir tą pačią valandą
:---------------------—j—j-j.u —j___________ i .. i . ia čnUii camhfirin gauta žinia, kad Antanina

atsiskyrė iš gyvųjų tarpo.
Velionė paliko liūdinčius 

vyrą Joną, sūnų Algirdą, 
dukras Albiną ir Lillian ir

junga esanti perdaug didelė, perdaug nepaslanki, kad pa-1 ... , , , .. T. ,A* Metikas, šokių sambūrio
‘ sikeitimai galėtų įvykti greitai. Tarp kita ko jis pasakė: Į. Musų maža kolonija ie- "Nemunas“ komiteto pirm. 
i "Neįmanoma visuomenę pakeisti visai. Visada yra ^UV08 nePn ausomy es Pa I J. Zubrickienė. ramovenų

. t (Tęsinys)

Jie kovoja, mes talkininkaujame

Dalykus tikrais vardais vadinant ir pagerbiant Lietu
voje žuvusius, atrodo, neturėtų kilti abejonių, kad kovas 
kovoja lietuviai lietuvoje. o mes čia dirbam Lietuvos lais
vinimo darbą — mes talkininkai ir rezistentai. Rezisten
tais mes turime būti. Bet čia ir vėl pravartu stabtelti ir 
pagalvoti, ką šitas skambus ir, tiesą sakant, svetimas žo
dis reiškia kasdieniniame gyvenime.

Jis reiškia pasipriešinimą patogaus gyvenimo malo
numams. turint galvoje Lietuvos nedalią, jis reiškia pasi
priešinimą nevilčiai, abuojumui, pasipriešinimą mūsų vi
suomeninės veiklos negerovėms, jis taip pat reiškia pasi
priešinimą visiems ir visada, kas kenkia Lietuvos reika
lui, kas tolina Lietuvos išsivadavimą.

Pirmiausia tokiu kenkėju yra okupantas, kurio veikla 
bei klastingi žygiai nesiriboja vien Sovietų Sąjunga ar 
Lietuvos teritorija. Okupantas veikia per spaudą, per 
tarptautines organizacijas. Jis veikia pats. bet dažnai ir 
per ‘kitus — sąmoningus ar nesąmoningus savo talkinin
kus.

Rezistencija reiškia ne žodžiais, bet darbais išreikš
tą pasiryžimą skelbti pasauliui apie Lietuvos padėtį, aiš
kinti tautos genocidą, parodyti Lietuvos žmonių nuteisi
nimą. iškelti lietuvių kovą, atremti didįjį melą. kuriuo re 
miasi
cija

j ryšys ta. p to, kas buvo ir kas bus. Pakeitimus reikia daryti 
\ palaipsniui, šiaip vėl sulauksime tokio neregėto naikini- 

* mo. kokį mūsų kraštas jau peigyveno keletą karių. Tikiu 
į palaipsnius pasikeitimus?'

Nedžiūgaukime, bet viltiee nepraraskime

Tai Sacharovo nuomonė. Su ja galima ištisai ir ne
sutikti, bet jis laikytinas esamos padėties savo krašte au
toritetingu žinovu.

Taigi, džiūgauti, kad "milžinas ant molio kojų“ ne
trukus grius, dar peranksti. Nors nieko tikro nėra, mums 
atrodo protingiau taip pat sutikti su prielaida, kad Lietu
vos laisvė dar nėra čia pat. ir kreipti mūsų veiklą bei pa
stangas taip, kad iėtesėtumėm ir tokių atveju. O laikas 
yra mūsų pusėje. Svarini neprarasti vilties. Svarbu remti 
mūsų Lietuvos vadavimo organizacijų darbą, dar svar
biau — j jį patiems aktyviai jungtis, j talką mes jus visus 
nuoširdžiai kviečiame.

Grįždamas prie Vasario 16-sios akto sukaikties, norė
čiau baigti VLIKo atsišaukimo žodžiais:

"Nepriklausomybės atstatymo aktas — kaip padrąsi
nimas ir užtikrinimas, jis primena, kad visos imperijos ir 
jų grobuoniškas viešpatavimas ateina ir praeina, o nepra
eina tik žmogaus ir Tautos laisvės siekimai“.

skelbimo dienos sukaktį pa-1 vardu — P. Balsas, savano- v 
minėjo vasario’ ’ 17 d. Šv. i ,-js kūrėjas A. Šukys, S. Kuk- į c 
Pranciškaus ir Tautinės pa-51 • ’ " 1 “ TT
ropijos bažnyčiose buvo pa
maldos, o popiet Šv. Pran- 
ciškaus parapijos salėje — 
iškilmingas susirinkimas, 
kuriam vadovavo Altos pir
mininkas J. A. Studza. In- 
vokaciją sukalbėjo kun, A. 
Janušonis, moterų grupė, S. 
Vydūnienei įkomponuojant, 
sugiedojo Amerikos ir Lie
tuvos himnus.

Kalbėjo kongresmenas 
Paul W. Oronin, gubernato
riaus patarėjas Thomas La- 
ne. miesto majoras John J. 
Buckley, senatorius VVilliam 
X. Wall. tautinės parapijos 
kleb. kun. J. Gaapariūnas ir 
pagrindinis kalbėtojas Mer- 
rimaek kolegijos prof. A. 
Leščinskas.

ta. ir J. Budniką- rš Hamil- šešis vaikaičius. . , 
tono. Raštais sveikino Ka-- Ji palaidota sausio 31 d. 
nados LB valdybos pirm. E. iš šv. Jurgio lietu.ių parapi- 
čuplinskas, SLA prez. P. jos bažnyčios Highland ka- 
Dargis. .pinėse Norwoode.

Kadangi J. Paukštys vra' Ilsėkis, miela Antanina! 
"Nemuno“ sambūrio krikš. Garbingai atlikai savo pa
to tėvas, tai nemuniečiai, S. reigas, čia daug tavo talki-
Zubrickienės vadovaujami, 
pašoko, o Nida Zubrickaitė 
padeklamavo St. Zubrickie
nės eilėrašti.

Žinoma, buvo ir dovanu. 
Bendra visu svečiu—J. Bud
niko sukurta Vvtis ir lininis 
rankšluostis su iaustu Lietu
vos himnu. "Nemuno“ šokė
ju sambūris įteįkė medžio 
drožini. Buvo ir atskiru at
menu dovanu. Sukaktuvi- 
ninkas visiems nuoširdžiai 
padėkojo.

Kaimo Jurgio užrašai

1 Dalyvi* 

NORVVOOD, MASS.

A. a. Antaniną Pečiulienę 

atsisveikinu*

Meninę programą atliko 
moterų penketukas (U. Pen- 
kienė, A. Stundzaitė. A. Sto- 
nie. A. Akstiniūtė ir M.
Phillips), padainavusios ke
lias dainas, ir vieną dainą U.l
Penkienė su A. Studzaite.l _ . j
Visoms akomponavo S. Vv- . *$• T' saasi.°. ?.8 mirė 
dūnienė ” 1 Antanina Pečiuliene - Len-

Minėjime dalyvavo apiei«®u’kaitį. -Ji,.bu,v,0/i^i 
Y • 1894 m. birželio 24 d. Vai-
buvo vakarienėj ki1i?.k« lkaime- 

alsciuje.
Velionė į Ameriką atvy-

Radijo pusvanlandžių ir valandų sukaktie* ženkle

.v-, šiandien yra auksinė pro- Tą "Lietuvių Radijo Korpo-Į 150 žmonių. .
liasi vadinamoji didžioji pasaulio galybė. Tokia rezisten- £a pakalbėti: Bostone ir jo racijos“ programą anuo me- ® KvImT'v

Golobickienė
Dėmesy* Europai

ninkių atsigulė greta amži
no poilsio. Mes liūdime, Ta
vęs neteku ir reiškiame už
uojautą artimiesiems, gimi
nėms ir Raugams.

K. Šimėnas 

CHICAGO, ILL.

Puikiai pavykusi Kaziuko 

mugė

Chicagoje yra 4 gausus 
lietuvių skautų tuntai, kurie 
kovo 3 d. Jaunime Cerifre 
buvo surengę vadiamą Ka
ziuko mugę. Čia buvo įvai
rių meno dirbinių, medžio 
drožinių ir daug visokių 

i smulkmenų. Veikė skautų 
• valgykla, kavinė, ir buvo 
vo kitų mugės pramogų. Be 
to, ir diena buvo ‘šilta —ter
mometras rodė 73 laipsnius.

Mugę aplankė rekordinis 
žmonių skaičius: visos erd
vios Jaunimo Centro patal
pos, tą dieną skirtos mugei, 
buvo sausakimšai visą laiką 
užpildytos. Sesės skautės ir

VLIKo darbų tarpe žymi dėmesio dalis tenka Eur
n^k^ kkl“VoaEwaoZšikr^8iyv.4“?viejuo“.to-|^eni’ LeftnskaTaukob $10 Po ^vo giminių suairado drau

valstybių laikysena ’ padėtis ar, tiksliau pasakius. žiosį““* tatai ^aud^ų lE ą _

padėties vystymasis svarbiausia nulems ir Lietuvos liki-, qtpnono ir Valentinos tuvi^ka darba A- Stundzaitė, U. Penkienė. Tu? la^u So. Bostone pa-, mikai kautai savo
mą. Beje. ne kitaip buvo ir 1918 metais. Lygiagretumo'^,? 4ū metu m-l Bos?oniškis‘ kulūrininkas £. Pronckus. M. Stonie. J. raPku^

).
Jaunimo Centro pa-

Taigi, neatsitiktinai VLIKas praėjusiais metais svar-i1 O Petro Viščinio Laisvi metų /pasi^f2$2()0 - ^klestėjo meilė- vienybė ko^^erdar’buvo^ertSš^

doleriukų, kūnais ga
lės palengvinti savo vasaros 
išvykas į stovyklas. Ąkpde-

blausią savo dėmesį skyrė Europos Saugumo ir Bendra- Varpo 20 metų sukaktuvinis žodžius
darbiavimo konferencijai. Ta proga visoms Vakarų Eu
ropos valstybėms buvo pasiųstas memorandumas. Įdomu 
ir svarbu tai, kad beveik visos. įskaitant didžiąsias, kaip 
Vakarų Vokietija ir Prancūzija. VLIKui atsakė ir atsakė 
palankiai, parodydamos Lietuvos padėties supratimą ir 
patikindamos, kad dabartinė Lietuvos padėtis šios kon
ferencijos eigoje nebus užtvirtinta. Apie pabaltiečių ir 

’ VLIKo delegacijos veiklą Helsinkyje visi būsite girdėję,
' bet tai jau praeitis. Europos Saugumo ir Bendradarbiavi- ■ ma 1906 m. gruodžio 24 d 
mo konferencijos darbai vyksta Ženevoje. Tiek mūsų kai- kada iš prof. R. A. Fessede

ir džiaugsmas. Į šią draugiją tos, ir žmonių susikimšimas
I įsijungė ir Antanina ir nuo kiek trukdė "prekybai“. Bū- 

ST. CATHARINES, ONT. ' ’°.s neatitrūko, kol tik ji vei- tų gera, kad skautai panašią
. “ė. mugę pavasarį ar rudenį su-

Pagerbe J. Paukštį į Šioje draugijoje jau anks- ruoštų kur arti Chdcagos at-
I čiau darbavosi energingas virome ore, ar ir erdvioje 

. . ai.’ Vasario 23 d. per 150 as-į ir susipratęs lietuvis Jonas Bučo piknfkų aikštėje. Pa-
Ar senas radijo siųstuvų lietuviškų plokštelių... Ne menų buvo susirinkę puoš-! Pečiulis. Antanina su juo sisekimas būtų dar geresnis, 

ir priimtuvu amžius? tik žodinę, bet ir muzikinę; njoje UAW 9a)ėje Juozo' susi.)ažin0 ir 1917 m. sausio nes skautu veikla visi lietu-
program? eile mėtyt*-, pagerbti, jam su- i 28 d. už jo ištekėjo. Netru- viai noriai remia,
ko renft gyvąis zmonenus, M metų. j kus jie persikėlė gyventi į:

Juozas Paukštys yra kilęs j Norwoodą, palikdami Bos-į "Antrasis kaimas“ užbaigė 
iš Šakių apskrities ūkininko! tone savo mielus bendradar-Į

koncertas bus balandžio 21 [dabar, tai programai sulau-į 
dieną. į kus 40 metų jubiliejaus: 1

Abu renginiai įvyks So.| "...Ypač nelengva buvo 
Bostono Lietuvių Piliečių Minkų radijo transliacijų,
d-jos patalpose.

• •

priimtuvų 
"...Radijo prodžio laiko-

M. Stonie

darbo pradžia. Atsiminkim, 
kad 1934 metais nebuvo tiek'

• •v -y
teko jų ’ Višoj5'plačioj At-

mynai estai ir latviai, tiek ir VLIKas jos tolimesnę eigą1 no eksperimentinės radijo lanto pakrantėj ieškoti ir
seka ir laukia progų ją panaudoti Lietuvos bylos labui

Lietuvos ateičiai labai svarbi stipri ir vieninga Euro
pa. Nestebėtina, kad, iš kitos pusės, Sovietų Sąjungos 
tikslas yra kaip tik priešingas. Svarbiausia tuo tikslu so
vietai skelbia ir tariamai vykdo didįjį santykių atlydį.

Būdamos labai 
Vakarų Europos 
pamažu. Susirinkę į konferenciją Kopenhagoje, Europos 
valstybių atstovai ruošėsi kalbėti tik ūkiniais klausimais, 
tačiau sovietų agi*esyvi laikysena Artimųjų Rytų karo me
tu praėjusio spalio mėnesį iššaukė kalbas - pasitarimus ir 
apie politinę uniją bei bendradarbiavimą gynybos srityje, 
lai padėjo Sovietų Sąjungą priversti laikytis santūriau. 
Deja, tuo pačiu paskutiniu laiku energijos krizės pasėkoje 
Europos vienybės raida ir vėl sušlubavo. To kaltininkė 
Prancūzija. Po De Gaulio kaskart lyškiau prarasdama va
dovaujamą padėtį ir nenorėdama atsisakyti praėjusios 
pasaulinės galybės padėties, ji eina savo vienos interesų 
keliu. Sovietų vadai dėl to viešai džiaugiasi. Visi šie įvy
kiai turi reikšmės ir mūsų reikalui. Jie sudėtingi ir svar
būs.

Svarbu sekti sovietų gyvenimą

Nemažiau svarbi mums gyvenimo įvykių raida ir pa
čioje Sovietų Sąjungoje. Pav., žurnalistas Joseph Alsop 
ir kiti šios raidos sekėjai bei žinovai tvirtina, kad ateinan
čioji vasara bus lemtingų įvykių laikas Sovietų S-gos ir 
Kinijos pasienyje. Karinių reikalų žinovai skelbia žinias 
apie sutelktus šimtus divizijų ir milžiniškus kiekius kari
nės medžiagos. Kuo tai baigsis, tikrai niekas šiandien ne
gali pasakyti.

Gyvenimas vietoje nestovi ir Sovietų Sąjungos vidu
je. Rašytojo Solženicino epizodas be abejo yra didelės

stoties Brand Rock, Mass. 
nuaidėjo pirmieji garsai ra
dijo bangomis. Laivų radis
tai Atlante tą vakarą išgir

tuos gabenti į radijo stoti. 
Minkų radijo valandose lie
tuviu dainininku, pianistų, 
smuikininkų, akordeonistų

do savo ausimis "O, Holy 'ir kitokių vra dalyvavę de- 
. Dalyviu daugumas,Ni^hv. ir kJt dalykus“, išimtvs. Dalyviu daugumas 

11 jaujos savo suveroiiteto pažeidimui. ^iam1ien ,.adj/ gtoėiųl- M V gim, lietuviai jau- 
valstybes j politinę vienybę eina labai ė.-pbi,, vra anraizovtas visas nuoliai ir jaunuolės. Tas A-tinklu yra apraizgytas visas 

žemės rutulys ir ta susižino
jimo priemone naudojasi 
šimtai milionų žmonių. Ro
dos, be radijo šiandien ne
būtų įmanomas gyvenimas, 

šiandien laisvajame pa-

jaunuolės, 
merikos lietuviu jaunimo 

'skatinimas reikštis lietuviš
kuoju žodžiu ir lietuviška 
daina yra neabejotinas Va
lentinos ir Stepono Minkų 
nuopelnas...“

Radijo programos lietu
vių kalba šiame krašte pra
dėjo steigtis jau 1931-32 m. 
Kai kurios jų, pav.. Vana
gaičio 1932 m. įsteigtoji 
Margučio vardo valanda 
Chicagoje dar ir šiandien te
beveikia.

• • •
Bostone esanti seniausia 

visoje N. Anglijoje lietuvių 
radijo programa buvo pra
dėta 1934 m. balandžio 1 d. 

mums reikšmės. Labai reikšminga yra ir kitų rusų in*(Tajgjf šiemet balandžio 1 d.

šauly esantieji lietuviai turi TaiP Pa/ iu nuopelnu ne
įvairiuose kraštuose apie 35 • karta iš Amerikos radijo 
radijo valandas, kurių metu į bangomis nepriklausoma, 
perduodamos lietuviškos* Lietuva jos 20 metų nepri- 
programos. Daugiausia ra- 'klausom.vbės 20 metų sukak- 
dijo programų yra JAV-se, i ties proga buvo pasveikinta 
— 19. Septyniolika jų per- 1^38. m. vasario 22 d. 
duoda programą lietuvių B? nuopelnų galima
kalba, o dvi — angliškai. - paminėti kasmet ruošiamas

šeimos, kovojęs su Lietuvos 
okupantu, vėliau pasitrau
kęs iš Lietuvos. Po karo jis 
atvyko į Kanadą, apsigyve
no St Catharines. kur gavo 
daibą General Motors b-je. 
Ten ir tebedirba ir už darbš
tumą yra labai vertinamas.

Sukaktuvininkas priklau
so įvairioms vietos draugi
joms, yra didelis tautinių šo
kių sambūrio rėmėjas, nesi- 
gailįs net šimtinių. Jis yra 
SLA 72 kuopos vicepirmi
ninkas. jo namus lanko Nau
jienos ir 4 savaitraščiai, jų 
tarpe ir Keleivis, žodžiu, tai 
stiprus mūsų kolonijos vi
suomeninės veiklos ramstis, 
todėl ir jam pagerbti buvo 
sudarytas komitetas (O. ir 
A. Pomataičiai, S. Zubric
kienė, J. Zubrickienė, P. Ka 
lainienė, P. Meškauskas), 
kuriam pirmininkavo J. ša- 
rapnickas.

bius — dainininkus, vaidin- i 
tojus, lietuvių kalbos Simą-į Chicagoje jau kderi me
no Daukanto mokyklos or- tai veikia satyrinis teatras 
ganizatorius ir rėmėjus. O ’ “Antrasis kaimas“. Jo akto- 
jie buvo Jurgeliūnai, Moc-Įnų sąstatą sudaro daugiau 
kai, Lėkiai. Norkūnai, Pra- j jaunesniosios kartos atsto-
naičiai, Dragašiai. Jaku-' • ” — z. * ------
bauskai. Stukai. Stasiuliai,
Jankauskai, Tuinilai ir dar
daugelis kitų, kurie visą sa-

į vai. Jis savo spektakliuose 
gerokai paakėja mūsų gyve
nimo neigriamybes, tad, su
prantama, ir žiūrovai įvai-

ir pravedamas "Lietuvių 
jaunimo talentų popietes 

St. Santvaros, tęsdamas 
sveikinamąjį žodį, sakė:

"Kaip kiekvienoj veikloj, 
taip ir radijo transliacijų m 
paruošime būna geresnių ^ėgii dar dgus metus jų je- 
metų. būna ir liesesnių. Ne-ĮK08. neišsenka ir tegu JAV 
išvengiama yra MinkamsĮM«r»ĮKla šimtai su
komercinė programos dalis, j tokiu ištvermingumu dirban-
be kurios per daug sunku ,Įuvai • 
būtų išsilaikyti. Bet Minkai , ?° ®?ai®.. ; Santvaro lin- 
neatsikalbėdami uoliai tar- įėjimais Minkams pasirašo 
nauja Bostono lietuvių kul- ,r

telektualų kova prieš nepakenčiamą asmens priespaudą,1 ji švenčia 40 metų jubiliejų. tfirai ir vsuomeninei veiklai.

vo amželio laisvalaikį skyrė riai reaguoja, bet visi jo me- 
lietuvybės gyvybei palaikyti i nu domisi, 
ir Tėvynės laisvei skatinti. į Paskutiniai "Antrojo kab 

Pečiuliai ir Nonvoode ne- j mo“ spektakliai buvo kovo 
nuleido rankų. Jie ir čia įsi-' 2 ir 3 dienomis, tačiau Play- 
’iungė į lietuviu organizaci-J house salė nedidelė, ir anks- 
jas ir veikė. Jie visuomet ’ čiau neužsisakius vietų pri- 
ieškojo auksinio vidurio, ir | trūko. Yra sumanymas gal 
tas vidurys buvo sandarie- dar po kokio mėnesio, pub- 
čiai. likai pageidaujant, vaidini-

Antanina buvo pavyzdin- Į mus pakartoti, bet ar tai bus 
ga viešų renginių šeiminin- galima įvykdyti, paaiškės 
kė. Ji visada linksma, su daf- vėliau, 
na ir humoru darbą pradė- Dabar žmonės pinigų turi 
davo ir jj baigdavo. Niekuo- pakankamai, tad ir renginio 
met nesiskųsdavo nuovar- bilieta galėtų įsigyti žymiai 

anksčiau.
Jotijos Jonas

giu. Norwoode geriausios 
jos talkininkės būdavo Iza
belė Vasiliauskienė. Jadvy-i 
ga Tumavičienė, Dixonienė,!
Paulina Vėtienė. Ag. Jakš
tienė, Barbora Adomaitienė! 
ir daugelis kitų. j

Antanina jau kurį laiką' premijuota apysaka jauni- 
negalavo ir buvo paguldyta mui, parašė Danutė Brazytė- 

; ligoninėn. Ir koks skaudus Bindokienė, 156 psl., kaina

- v«v v«v v

DOVANA JAUNIMUI 
Parkos

Kaimo Jurgis supuolimas: sausio 28 d. Pe- — $3.00.
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Nokintų žodis
AR SKAITĖTE

Amsi okupantai, kaliu ii Lietuvos!

Rūpinasi komunistų 

p«tizaaU .liptuvėmi. | WBeve.k kie)4viename Tie. 

Paminklų konservavimo! sos. numery skelbiamas di-

| Ordinai tebeplaukia i

Rata Bostono lituanistinės mokyklos 8-tojo skyriaus 

mokytojos Liudos Senutieias mokiniai

Vasario 16-ji diena

Vasario 16 diena t Vasario Šešioliktoji

Pirkėjai taip pat greitai vo apkrautas ne mažiau' 
išgraibstė mirtas ir įvairius kaip 40 skirtingu rūšių tor-; ...
kaktusus. tais. skautu motinų iškep-Į Benedikto Rutkūno eile-

Lauksime kitais metais A. tais ir suaukotais. jraičių knygų Žirgeliai
Dabrilienės pasirodant su r j. . , ‘žvengia**. Jų galite gautii , . . . 1 .... Grandies vvrų tvarkomas - tr^usv. „t <3 00dariyan-esmu gelių nnk.n.u.ib j • ,ul.ėjo nema“ »3 00-

Patogiame sales kampe žai , k^ 0 komi...
Į radome su loterija ,štamu- L h^inJinko jnž Mj
sias s. Stefą Subatienę ir 

įGenę Baėiulienę. Teko jas
Če-J

ieškos pastangomis rinktos !
• i - • 7 J skautu reikalams aukos pa-inet nuo pirkėjų gelbėti, nesUipI(ž ,w.nc sftn .

ir jos pačios nesitikėjo tokio

institutu rūpinasi apsaugo-i delis įvairiais ordinais ir me
ti komunistų partizanų bun- j daliais apdovanotų sąrašas, 
kerius Lietuvos pietinėse ir
Siaurinėse srityse. Atstato tėviškes

UŽSAK1IHT3 TPOJ!

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

JMETVVA!
GERESNĖ NEGC IKI 

ŠIOL
SPECIALUS Rl BLIU

CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
KNPRESS CORP. PIR
MOJI JI IMS TAI PASA
KĖ. IR JOSV (ŪMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
I'ž juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori. mo> 
kėdnnii tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pilt, kaip turint 100 dol. 
Krautuvėje už. tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200. $300 ar net daugiau 
vertė*.

INRERTRADE 
EXPRESS ( ORP. mi -»i 
pasiųs jums veltui įrody
mus.
Rublių certifikatai gali 
būti Iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNAGARANTIJA

LARAI GREITAS 
i ^PRISTATYMAI

Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
maždaug |ier 3 savaites.

Už specialųjį rublį yra 
imama $2.50

Jokia primokė jimų! 
Prašykite musų naujo 

iliustruoto katalogo

Užsakykite dabar 
LZSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS (ORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Fluor 

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

LABAI SVARBU!

siekė bene 300 dolerių sumą. '
Pačią mugę vainikavo 

skautininkės Paulinos Kai-i 
vaitienės paruoštas vaikams 
vaidinimas "Jonukas ir Gre- 
♦utė“. kurio pasižiūrėti pri
sirinko pilna salė. !

Vaidinime dalyvavo 29. 
artistai. Muziką pritaikė ps. 
Aldona Dabrilaitė. dekora
cijas piešė ps. Vyt. Dilba, o( 
aj)švietimą tvat'kė Ant. Ba-į 
čiulis. Artistams kostiumus 
pasiuvo pačios jų motinos, t

Sunku būtu pasakyti, kieki 
iš viso žmonių mugėje apsi-Į 
lankė, bet jų buvo daug ir iš; 
visur.

Nemaža buvo padėta dar- 
n’|bo mugę beruošiant.. Buvo j 

dirbta gražiai susiklausant,; 
be didelių iš anksto reklamų 
ir visi, į ką tik buvo kreipta-

pasisekimo.
Ir tikrai, tik pagalvokite:

už vieną doleri galima buvo 
nusipirkti tris bilietus, ir jie 
visi buvo pilni. Ir dar kas 
geriausia: 'jei laimėti daik
tai tau nepatiko, galėjai juos 
gražinti atgal be jokio pri- 
mokėjimo.

Birutės draugovės skau-

Vasario 16 diena vra die-i Šiais metais mes švenčia 
na. kurią visi lietuviai turi - me 56 metų nepriklausomy 
gerbti, nes tą dieną Lietuva i bės sukaktį.
atgavo nepriklausomybę, o1- Lietuvos Tarybai buvo la

itai reiškia, kad Lietuva pa-;bai sunku su vokiečiais su- 
.- ti save valdė. Mes jau šven-į sitarti Lietuvos nepnklau- 

čiame šitą dieną 56 metus. , somybės pripažinimo reika- 
i lais. Todėl Taryba nutarė

Dabar Lietuva įusų oku-*ve'kti savarankiškai. 1918

V. Strigūnas ruošia atsta 
tymo projektą Vinco Kap
suko tėviškei Būdviečiuose, 

ne, M. Valančium ir konst-Į Vokiečių okupacijos metu 
ruktorium J. Černiausku. ■ sudeginto namo numatoma
Pastarasis yra paruošęs pro- i tlk. l)aJP.atus- °
jektą bunkeriams apvilkti slskal bus atnaujintas kloji- 
vandens nepraleidžiančiu, į vartai, tvoros, šulinys
gelžbetoniniu apvalkalu. |n !< ‘*a-

j O. Skorupskaite ruošia
Architektai R. Kazlaus- i etnografo ir mokytojo M.«, nori jai kaip nors padėti Pa- i 20 asmenų.

Bunkeriais Rūdininkų gi
rioje rūpinasi architektė D. 
Juchnevičiūtė su O. Mirtie

kas. V. Kaikarienė ir R. Ta-1 Kutkaus sodybos Ažytėliuo- 
rabildienė aplankė sovieti-! ^ atstatymo projektą, o ai
nių partizanų (bunkerius Į chitoktės G. Krikščiūnienė ir 
šiaurinėse srityse. Jiems taipi A. Lainiauskaitė — Jono 
pat numatomas gelžbetoni-1 Jablonskio.
nis apvalkalas apsaugoti ri
dų nuo drėgmės.

Taip rūpinamasi komu-į

Koncertuos Norvegijoje

Norvegijos ir Sovietų

puota, bet mes vis kovoja-' xa;arl° '‘H tės. vadovaujamos vvr. s. O.
me. kad Lietuva vėl būtų į Jai\ ia l’a'|,jaunjškienės. pardavinėjo
laisva ir nepriklausoma. • skelbe atstatytą Lietuvos ne-, savo pačiu padarytus rank; priklausom^ su ^stinej^įj—T ’k^įu”labiausiai 

ilniumi. Lietuvos nepn- . aR?s kril(, e;ažia5 ?-to?Šiame krašte yra daug be-Į V .. . „.............
tuvių, kurie myli Lietuvą ir j klausomybės aktą l,a?iil'as^ Į didelės va, jė<

• • • 1 • TA * 9fl i

bai' yra ir daug lietuvių Lie-: Lietuvos valstybės ženklu 
tuvoje. kurie myli Lietuvą j buvo priimta \ytis. Lietu- 
ir net nusižudė, kad jinai [vos vėliava — geltona, za- 
būtų laisva. 1 Ha, raudona ir Vinco Kudir

kos Tautos himnas.
I Dabar Lietuva vra oku-Kiti lietuviai niekad ne-j 

matė Lietuvos, bet širdyse. puota rusų ir neturi laisvės.
i •• _ i____i ••_ • __ ___  lud laisvoj tvnčbimii

pas
*u ilgom

blaks* ienom.
Pirkėjai gerai įvertino

špakevičiūtės meniškus
labai kruopščiai atliktus at
virukus ir bematant iuos iš
pirko. Lauksime ir daugiau
panašių darbų. įsi. neatsisakė padėti ii pn-ii

1 jie žino, kad jinai gražiau-;bet lietuvių laisvės troškimų? /m Pat ?abma buvo Inte-įsidėti.
_______________  , * s^-,sia šalis iš visų, ir nori. kadį jie nepajėgia suvaržyti. Jų. rijos budu uz vieną doleri į-’ Visiems nuoširdus ačiū!

nistų partizanų slėptuvėmis.. jan^°? diplomatinių santy-jj vėj būtų laisva ir nepri- Į dvasia yra perdaug stipri ir sig>li didele megztą antklo-1 Ruvo jr tokių Raip A(, 
O kada už Lietuvos laisvę • k*b užmezgimo 56 metų su- į klausoma.
kovojusių partizanų slėptu-' kaktįe.s. renginiuose daly-’ dienos kuriu mes
vės susilauks tos dienos ka • vauti išvyko ir Lietuvos me-: . . Jo* dienos, Kūnų mes
ves BUBiittuns ios menus, solistą? Niiolė Vlsl laukiame, turi ateiti, nes; L ?* no tortą kuri laimėjo Romai<***r J°nn8’>us'Pa8iniP1nta’! ' negalime^ St (i *,

J. Paukšteli*.— liaudies 

rašytojas

! ciūtė, Rimantas Siparis, bir-' mušti, kad Lietuva yra mū-- ]6_ją dr. Jonas Basanavi-' Skautų Kęstučio draugo-į
bvnininkas Pranas Tamošai- gmnoji saus, ir mes kovo-,jęUrjs 'i'aivj,aj pj^j- 'č, vadovauiama drauginin-.^rLk : visiems

Įtis, baleto solistai Antanina ir skaitė Paskelbi* ko V. J)abri los, publiką pa-! lar,Mwiems,. p,^ome nepa-?
• Masionovaitė, Raimondas 'a.lkai kovos uz Lietuvos? mo mirė numvjė. tiauke savo gražiai įsdegm- mjrsti Kaziuko mugės ir at-; 
------ . ............... ........ x--------- . tomi< dėžutėmis, žvakidė-' - - • -

atsi-

Rašytojui Juozui Paukš
teliui jo amžiaus 75 metų
sukakties proga suteiktas rajuoicos dijo net įas, nu- vi»i ueiuvmi luu kitas dvi sukakti-: 1922
Lietuvos liaudies rašytojo ri* jau nieko nebijo pasauly, mylėti Lietuvą savo širdyse uuv n utekrtas lietuves uni. ’ loteriją 
garbės vardas. Gogolia ir niekad jos nepamiršti, ir j versjtetas o ls'ol m/Vasa- x ’

......... Kapbin£a diena vėl at-f gimė Motiejus Va-
n-,-,-.- ., ---------------------------- keliaus pas mus. lančius.

Dana Račkauskaitė Audrė Eikinaitė

Minderis ir kt. • dovai kovojo.
Pajuokos bijo net tas, ku- Užtai visi lietuviai

laisvę kaip seniau mūsų' ai- tame miestc _ Vilniu je:
Tą pačią dieną minime ir 

tun kitas dvi sukakti-: 1922 m.

tonu 
mi< 
Pi

einančiais metais, nes mes
ii ponu Čipu ‘ fnapū- »-au padėjome apie ją gal-, 

e L kims buvo leidžiamas •; ,
•teriją ir atiteko Bruteniui, km

eitui
t

Jūrų skautai turėjo paga-| 
ine stalines lempas, išde-

K. N. 

PITTSBURGH, PA.

1 TALKĄ SIMUI KUDIRKAI ISLA1SV1NT1!
i

JAV-bių kongrese yra įneštos rezoliucijos Simo Ku
dirkos išlaisvinimo reuuuu. rv.au jos outų gi eičiau priim
tos, visose lietuvių Kolonijose organizuojamas laisKų - at
virukų rašymas.

Mes, oostoniečiai, būdami artimiausi Simo Kudirkos 
išdavimo sovietams nuuininKai, tunme kuo uoliausiai pue 
tos akcijos pnsiueti, siųsoami laisKUo užsienio reiKaių ko
mitetų nariams, nuo kūmu sprenuimo pi nuaušo,, ar ros 
rezoliucijos pateks j Kongieso visumos poseuzius.

Laiškus reikia rasyu senato ir atstovų rūmų Komitc.ų 
nariams. Žemiau auouami laiškų pa.yzuziai ir komitetų 
nanų sąrasas.

Hon. (senatoriaus pavarde;
Luutea statės senate ;
Vlashington, 1MJ. <

riease support Senate Concurrent liesoiution No. 06 and i 
allow it to be urougnt uerore me senate lor eonaiuerauon a» soon ’ 
as poBsibie. !

Very Truly l’ours, I
(Paradas ir aures’a.-;

Senato komiteto nariai:
J. W. Fulbngnt (ctiairman), John Sparkman, Mike Mansiieid, 
Krank Churcn, Charles H. r ercy, btuari dymmgion, Jaeou ,v. 
Javits, Hugh beott, liubert Humphrey, Liairtx>rne Peil, Gatei 
McUee, Edmund b. Muskie, George McGovem, George D. Aiken, 
Clifford P. Case, James B, Pearson, Kobert P. Gnllin.

Hon. (atstovo pavardė)
UJS. House of Kepresentatives
Washington, D.C.

Please support House Concurrent Resolution No. 120 ar.d 
allow it to be brought be lor e the Hoube for consideration as soon 
as possibie.

Sincerely Yours, 
(Parašus ir adresas)

LIETUVA

Aš norėčiau kada nors grįžti į Lietuvą, 
mano tėvų ir protėvių žemę.
Aš norėčiau pamatyti tą išgirtą Nemuną 
ir jo seserį Nerį.

Aš norėčiau pamatyti Baltijos jūią 
nuo Lietuvos krantų.
Aš rinkčiau Lietuvos auksą — gintarą, 
kaip darė mergaitės senovės laikų!

Matyčiau ne tik didelius miestus, 
tuos augančius milžinus, 
bet ir ūkininkų trobas, 
vištas, arklius ir pievas.

Eičiau į nugriautas pilis,
piliakalnius, bažnyčias,
prisiminčiau jų buvusią didybę, 
kurią gynė Vytautas Didysis.

Nueičiau į girią žalią, 
kur broliai šalį gynė.
Jie savo kraują liejo, 
kad laisva būtų tėvynė.

Daiva Veitaitč

Po Bostono Kaziuko mugės
Kovo 3 d. Bostono skautų 

ir skaučių suruoštoji Kaziu
ko mugė labai pasisekė.

Mugę atidarė Šv. Petro 
beturiu parapijos klebonas 
kun. A. Baltrušūnas, palin
kėdamas skautams geriau
sios sėkmės prekyboje.

Yatron, Abraham Kazen, Jr., Clement J. Zablocki. Guy Vander Mugę atidarant, vienam 
Jagt, Edward G. G. Biester. Ogden R. Reid, Ben.jamin A. Gilman. ? iš Bostono skautų nenuilsta- 

■ mų rėmėjų — Steponui Ki-

Atstovę rainę komiteto nariai:
Thomas E. Morgan (chairman), VVilliam S. Mailliard, Leo J. Ryan, 
Wayne L. Hays, Robert B. Mathias, Charles VVilson, Peter H. B. 
Frelinghuysen, Robert H. Steele, J. Herbert Burke. Vemon W. 
Thomson, Dante B. Faacell, John W. Davis, Edward J. Derwinski, 
John Buchanan, Lee H. Hamilton, John C. Culver. Larry VVinn Jr., 
Donald W. Riegle, H. R. Gross, Michael Harrington (Mass.), 
Charles D. Diggs Jr., VVilliam S. Broomfield. Paul Findley, Do
nald M. Fraser, Roy Taylor, Pierre S. Du Pont. Lester L. VVolff, 
Benjamin S. Rosenthal, Joną t ha n B. Bingham. L. H. Foifntain, 
Charles W. VVhalen, Jr., Tennyson Guyer, Robert R. Nix, Gus

r-
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Bostono Apylinkės Valdybe 

Antanas Mat joika, 
pirmininką*

' buliui — buvo įteiktas ”Už 
nuopelnus“ medalis su rėmė
jo kaspinu, o v. skautininkui 
M. Subačiui maža dovanėlė

minę stalines lenų 
kuravo medines dėžute 
meniškai apdirbę įvairias j 
medžių šaknis ir savo stalą J 
apsikrovę Įvairiomis jūros Vasario 17 d. iš radijo 
kriauklėmis. stoties WPIT buvo duoda-

Vilkiukai, vadovaujami ma speciali programa, skir-j 
ps. A. Kulbio. pardavinėjo ta Lietuvos nepriklausomy- 
savo padirbtus ir gražiai na- bės paskelbimo 56 m. sukak- 
puoštus paukščiams inkilus čiai paminėti. Ji tęsėsi pusę 
ir spalvinimui piešinius. Jie, valandos. Pagrindinis kal
tai p pat vežiojo norinčius, bėtojas buvo apygardos teis- 

Į pajodinėti ant me«kos po sa-j mo teisėjas L. Johnson. Jis 
, lę. o tokių buvo nemažai. priminė lietuvių tautos ko- 

Paukštyčių vadovė V. Če-j vas dėl laisvės, nepriklauso- 
jiienė su savo paukštytėmis; mos Lietuvos padalytą pa- 
pardavinėjo saldainių mai- žangą visose srityse ir da- 

gražiai bartinę jos okupaciją, ra
gindamas lietuvius nenusto
ti vilties ir dirbti, kad Lie-

Nepriklausomybės sukaktis 

radijo bangomis

i šus, mezginius ir 
•išaustas juosteles.

A U TOkįOJ^UJA 1
Pilna garantija 

GreičiauMiai prudato 
IŠSIRINKITE IA ŠIŲ 
NAUJŲ MODELLIŲ

ZHIGUU VAZ 2101 
Kaina ........ $3.309.

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGUU VAZ 2103 
Kaina ................ $3.797
ZHIGUU VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina ______ $3,051.

Export model 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ................ $3,359.

nuo Kęstučio draugovės 
skautų.

austa?
Vyr. skautės ir skautai vy- 

čiai taip pat turėjo savo at- ve^ laisva ir ne- (
skil us stalus. Ant mergaičių F pnkiatisoma.
stalo vyravo įvairūs rank
darbiai ir loterija, o vyrai 
metėsi Į žaidimus, ir jų ži
nioje buvo šmėklų namas, 
priviliojęs nemažai jaunų 
drąsuolių.

Spaudos kioską tvarkė 
Vyt. Adomkaitis. Čia buvo 
pardavinėjama įvairi skau
tiška spauda ir skautiški 
ženklai.

Skaučių židinio, kuriam 
šiuo metu vadovauja Reda 
Veitienė ir Aldona Dabribe 
nė. stalas pažymėtinas savo 
audiniais, tautinėmis lėlė
mis ir verbomis.

Skautų Tėvų komitetas, 
vadovaujamas inž. J. Čereš- 
kos, tikrai daug pasidarba
vo. Komiteto žinioje šį kar
tą buvo svečių maitinimas.
Skanūs trejopos rūšies pie
tūs, pagaminti 0. Bacevi-

Trumpoms atidarymo ap 
eigoms pasibaigus, prasidė
jo tikras turgus. Tr iš karto 
žmonės apspito s. A. Dabri- 
benę, išstačiusią didoką rin
kinį vazoninių gėlių, kurių: čienės ir E. Vaskebenės, bu-
tarpe didžiausią pasisekimą v° v’iri išpirkti, nors jų ir 
turėjo alijošius, kaip žino- buvo paruošta trims šim- 
mas vaistas nuo visų ligų. tams svečių.
Už jo tikrumą buvo garan- Alės Čereškienės. Irenos 
tuojama ir duodamos inst- Veitienės. Danos Eikinienės. 
rukcijos, kaip sodinti ir au- Irenos Bakienės ir kitų ap
ginti. tarnaujamas tortų stalas bu-

MOSKVITCH
Kama

408 IE 
$3.089

Minėtai programai vado
vauja Povilas Dargis jau 40 
metų. Ją girdi tūkstančiai 
žmonių, gyvenančių trijose 
valstijose.

Klausytoja*

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Pakeliui į Emmaus, Dan
guolės Sadūnaitės eilėraš
čiai. Viršelis ir aplankas O. 
Mikailaitės, 95 psl., kaina— 
$2.50. Knyga gaunama ad
resu:

Sister of the Immaculate ’ 
Conception of the Blessed!1 
Virgin Mary, Putnam, Conn. > l 
06260.

MOSKVITCH 426 
STATION WAGON 
Kaina ............ $3.505

MOSKVITCH 127 IE 
STATION WAG0N 
Kaina ................ S3.761
ZAfrokoZfchs ZAZ968

Kaina  ........... $2.118
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.

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu —JIB LABO* 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, III. 60650. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugall Rd., Windsor, 12, Ont„ Canada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Dulsburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th St. Chicago; 
5000 W. 16th St„ Cicero; 4754 S. Wood St„ Chicago; 
2923 N. Mihvaukee Avė., 1147 N. Ashland Ave„ Chicago 
ir kitur. »a
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KELEIVIS, 80. BOSTON Nr. 12. 1974 m. kovo 19 d.Puslapis ketvirtai ~\

nesutikimo kai kur Įsikūrė 
net tautinės bažnyčios. Ang
lijoje bu. o irgi labai gaivi, 
bet nedidelė socialistų pai- 
tija. kuri dėl negausumo po-: 
litinės reikšmės neturėjo, i 
Bet jos nariai aktyviai dir-Į 
bo darbininkų š.ietime irĮ 
unijų bei kooperatyvų oiga-j 
nizavime. Tos organizacijos! 
kaitų su sociali.-v ai.® išėjo Įj 
politinę Veik ą ir sukūrė 
dabartinę darbo partiją. Įsi- 
stiprinus naujai da'bo par
tijai. sumažėjo H-iksmė libe
ralų paitij- «. jr ,į v: ai su
menkėjo. 'lodė’: na®i!iko ir 
vėl dvi partijos: konserva
torių ir darbiečiu. (> trečio
ji. liberalų partija, no - lai-
kas nuo laiko ■ 
bet valdžios su 
gali. Danbieėiai

Teisės patarimai
WATERBURY, CONN. i LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

— Maiki. sako, kad Ang- buvo skubiai pristatytas, ir 
lijos maineriai nuvertė vai- kasyklose vėl dart>as atsi- 
džią ir sudarė kitą. o Ame- naujino.
rikos maineriai nustojo ang-1 — Maiki, tu kalbi apie
lis kasti ir rengiasi taip pat Anglijos partijas: konser- 
valdžią versti. Ar tikrai, i vatorių. liberalų ir daibie-

Advoluitė dr. M. Aveikanskienė sutiko atsa
kyti j Keleivio ukaitytojų klausiaus teisė, 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendn 
informaciniu pobūdžio. Klausimus ir at 
uakymun t»paui*dmaime šiame skyriuje 
Laiške r»'kia pažymėti, kad esate Keleivį* 
skaitytojas.

Klausimu* prašome siusti tiesiog t***

l)r. M. Šveikauskas. Attoroey ai Mw. 
Iloston Five Ituilding 

1X95 Centre Street 
W. Rovbury, Mass. 02132

Klausimas dėl manau, kad Tamsto
žmona nėra "kvalifikuota*

Maloniai prašau neatsisa-; wel f are pašalpai gauti. Je 
ueoe- išaiškinti ir patarti že- būtų kvalifikuota, faktas 

i1'1. j miau išdė«tytu reikalu. Esu kad Tamstos turite vieno 
’’ Keleivio skaitytojas. ; šeimos namus ir kad Tams
“ for-i Prieš dvejus metus i-ėjau! ta gauni sočiai security be 

gavim<
:r.p snuau. išėjau savo noru. dauMau; reikalą neigiama? ncatsi 

dėl akių susilpnėjimo. Ma- lieptų. Welfare Dept. tur

eta
4w-

kartus buvo vabJz’fu- 
vedė labai naudingu
mu. Dabar .be j ya:i;va n į j pensijų 62 metų amžiaus.; nefits. j pašalpos 
vėl sugrįžo ir. p sa vau. j^jau savo noru. dauMau; reikalą neigiamai 

karto susitarė ir su anglia
kasiais. O kai jie ”i ižo i dar-
ba. ir visakita o -n a. p<>r- žjaus dar trūksta sešerių me-; riuos nustato, ar aplikanta 
ėio iš trijų j p.darbo, jį yra dobusi anie sep-į finansiniai kvalifikuoja pra

no žmonai iki pensijos am-’savo nuostatus, pagal ku

dienas savaitėje, 
b:— Maiši, tu

! tvnerius metus, ir visi priva-i šomai pašalpai gauti.

senatą ir k, ng
Maiki, maineriai Įgijo tokią čių.. Tokių partijų Ameri-j^X^p^aTno' !' 
galybę, kad gali nuversti ir ke nėra. Iš kur jos ten atsi-*

.................... Kad į lomi mokesčiai (incometax^ Nieko negaliu Tamstai pa
Anglijoje umioy u*v-; j,, security) jai buvo! sakyti dėl federaliniu fon-
vai ir socian-mi (ep- įskaityti iš atlyginimo. | du. Tie fondai vra fedendi-
bo partiją. (> kaio vra Ame- i)j,bti ji nustojo r>ati savo,nės valdžios teikiami atski- 
rike? čia yra did< t s uniio< noru, ir nuo to laiko praėjo1 roms valstijoms visokiem® 
ale unijų nartijo nėra. Tai daug metų. Sustojusi dirbti, mojektams vvkdyti ii remti 
kokia^ .aidžią anKa unio- iš sočiai securhv jokiu išmo- Negirdėjau, kad tie fondą* 
n,s^ai • , kėjimu neprašė ir iš viso nė- būtų duodami individualiai

— Tėve. Amerikos unijos ta gavusi.
remia atskiru- kandidatus į Dabartiniu laiku gauti jai į 

■a. atri-’ (laibo nebeįmanoma, visur;
11,1 r(*- at«ako — persena. Prie «pe-j 

icikalavi- eialiy darbu .prisitaikyti ne-| KLAIDA

t : i. r. lt a

finansiniai nepajėgiems as
menims.

STAMBI KOREKTŪROS

darbininku
valdžią? J rado? i r‘':n,a.ir įa! tvri reikalaujamų kvalifika

— Tėve, ne visai taip yra. j - Anglijoje, h3*™'”"
Tiesa, Anglijos angliakasiai met buvo dvi partijos, j įkrovė i
---- .. ---- valdžios?

cim bei patyrimo.
Turime vienos šeimos na-

Meno paroda

Lietuvių Moterų Klubas 
ruošia meno parodą Šv. Juo
zapo parapijos salėje, John 
St.. Waterbuiy, Conn, kovo 
24 d., sekmadienį, nuo 10 
vai. ryto iki G vai. popiet.

Su savo originaliais me
džio Išdirbiniais - skulptūro
mis parodoje dalyvaus Pra
nas Baltaduonis iš Montre- 
alio, o dr. Vita Vileišienė- 
Sherver — su meniškomis 
nuotraukomis.

Moterų klubas visus malo
niai kviečia atsilankyti.

P.

j Tunme Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.59

BROCKTON, MAS

Kviečiame į Kultūri 

subat vakarį

1

irtį

Kovo 23 d. 6:30 vai. va
kare Lietiniu Bendruome-<
.lės Brocktono apylinkės val
dyba rengia pobūvį su meni
ne programa.

Jame piimą kartą viešai 
pasirodys naujas jaunosios 
kartos talentas solistas Nor
bertas I.ingertaitis.

N. Lingertaitis mokėsi 
dainavimo pas buvusią Met
ropolitan operos solistę No- 
rina (ireco trejus metus, o 
po to įstojo į N. Anglijos 
konservatoriją, kur jau tre
čius metus studijuoja daina
vimą profesoriaus Silvio 
Coscia klasėje. Be to. jis yra 
mums gerai pažįstamas iš 
Bostono vyrų seksteto, ku-

• riame jis dainuoja pirmuoju 
Stasys Misiulis iš tolimojo į (€,noru 

Rdmonton, Alberta, atkrei-; Solistui akomponuos kom-
sustreikavo dėl jiems moka-irios varžėsi Hėl valdūina i..... • • . * kad abieiu vardu.
mo mažo atlyginimo. Kon-'Tos 
servatorių valdžia sakė. kad. mus 
angliakasiai gauna daugiau'kon
negu kiti darbininkai ir jiem, Amerikoje pagal Anglijos . - ....... -i,--
negalima uždai,biu kelti dėl bark, irgi būdavo dvi par- “b?, • • mams ”,alkvtl Vl,<:la !’a’a
didėjančios infliacijos. To- tijos. Jos irgi keitė vardu.- paK"K° k;1,p
dėl jie paskelbė naujus rin- ir dabar vadinasi respubli
kimus, tikėdamiesi, kad bal- komi ir demokratų partijo- ,'" '1 • *" laimiu pajamų AuinlnS„mp „•> u,.lil1a ............... , .savimas parodys, jo? žmo-' mis. Tos dvi partijos ir var- ko ..... n’e- ,s «»mam<* pensijos Ątsipia^.m« iu klaidą n va su pyrapai.-mis, veiks bu-

• • i • • j • i _ . .'\c. t’K iv*3£rwpnti • nOKOi<illlc HZ . lietas,nes remia valdžia, o ne a n c- zesi dėl valdžios. Žinoma. t . p.agy\enu neoermanoma. , ,porto unijn. c.iie i kai 'udi- Pra'-au oata-rti ar marmi pastabą. ... . i .. t imisiu, ai mano, i • , .. s,.. n;n(.neimąs vvksta Na-
eam-:ers t mon. re- žmona galėtų ^auti kokiai Redakcija

Namaij pė mūsų dėmesį i klaidą, ku-f po/porius Julius (laidelis.

kad dr. Jonas Basanavičius t< » io, vadovaujamas muzike
vardus P?kr?k.° kab» (bijo lutėsema?e nes pajamos nenasto- mirė Kaune, o iš tikrųjų ji® V. Burdulio.

??nubli-( V1>nj J1-1 u^' v*os ir tarnais nutrūksta. Ki- mirė Vilniuje, ten ir palai- p<> koncertinės dalies —
nartiin. P,aes- *^a- " itontą lai- tu padaliniu pajamų neturi- Rasų kapinėse. vaisė-: šalti užkandžiai, ka-

liakasiu-. Konservatoriai atsiranda ir viena kita ma 
manė. kad jie galės žymiai žeenė partija arba rinkimuo- 
padidinti
parlamente 
ko

DIEVO KARALYSTES ŽINIOS 

DIEVAS IR PROTAS

Tęsinys Nr. 2
Kiek tuščią prietarų vieton 

paiiketina liesa ir protas, liek 
žmogaus tikėjimas darosi pa
guodžianti tikrenybė, o ne ieng- 
vatikystė; pati Biblija gi pasi
rodo turinti lAiujos ir protinges
nės reikšmės, šiandien juk yra 
didis reikalas statyti mūsų ti. 
kėjimą ant tvirto pagrindo, su
sidedančio iš proto ir tiesos, nes 
iš tikrųjų mes susiduriame su 
daugelių naujų paradoksų. 
PaManlinės išminties tuštumas

Rvoliucininkai tvirtina, kad 
mes nuo.ut grumiamės pirmyn 
nuo pirmo ’’žalio“ civilizacijos 
prasidėjimo šioje planetoje. 
Daugelis šiandien didžiuodamie
si nurodo j šią laikų "smegenų 
gadynės“ pasėkas. V išvien mū
sų aukštai “civilizuotasis“ pa
saulis susiduria su neužginčija
mu faktu, kud girtoji civilizaci
ja dubar stovi ant pražūties 
kranto. Turėdami visokį išsi
mokslinimą, mes nebesugebame 
laikytis dėsnių tariamos kultū
ros, prie kurios mes sakomės e- 
same priėję.

Jau ilgiau nei>egalima sulai
kyti šitų stebinančių faktų pa
žinimo nuo atsispaudimo liau
dies mintyse. Rimti valstybės 
vyrai atvirai pareiškia, kad jau 
reikia griebtis kokių nors greit 
iki veikiančių priemonių, jei nori 
me išgelbėti civilizaciją, žymūc 
religijos vadai visose bažnytinė
se mokyklose rimtai skelbiu, 
kad žmonėms dabar greit nesu
grius j Dievą, visas pasaulis 
būsiąs įstumtas į didžiausią ir 
pražūtingiausią visoje žmonijos 
istorijoje perversmą.

Kai žymesnieji šių dienų reli- 
gininkai skelbia, kad pasaulis 
yra pasmerktus, jeigu jis nebe
sugrįš pas Dievą, tai ką jie reiš
kia? Pasauliui atsidūrus į su
naikinimą, jei nebus kas nors 
daroma, ir veikiausiai daroma, 
atrodo, kad Ijeveik kiekvienas 
turėtų norėti šlietis prie teisin
gų čulykų. Bet deja, nes patys 
bažnytiniai didžiūnai tarp savęs 
nesusitaria, kas gali ar turi būti 
daroma supažintdinti su pasau
lio veikimu.
Tikrasis klausimo išsprendimas 
.. Sutikdami, kad abejotina, ar 
žmonių sąmoningumu gulimą iš
vengti perversmo, kurio beveik 
visi bijo, reikalas ieškoti kokio 
nors sprendimo darosi natūra
liai pastebimas ir būtinas, nes 
kitaip nebus galima turėti jo
kios artimos ar nutolusios atei
ties vilties........................................
..Bet ar religiniai .skirtumai, 
kokių esama profesionalų Kris
taus pasekėjų tame reiškia, kad 
mes turime nustoti tikėti į pa. 
ė’a BiMiia. kuri gali suteikti at
sakymu i kebliuosius klausimus, 
n kuriais pasaulis dabar susi- 

durut. ••••••*•••«••
. .Nemanome!...............................

Ar salime manvti. kad didžio* 
« fntelie«nrij» kuri sutvėrė ne- 
•'•’skaitomns biHonns dangišku
• Anų ir kori priverčia juos be
nnjk»vo«» eaktU aplink savo ašis 
*> Moliui Wrn tikrumu, galėtu tu- 
eėfj i»en»«i«*lnmo s»-
• o homtvpte nntiekti čia ant ši-

ve. t’K tran®- 
ic’-škai vadi

nama Team.-’ers 1 nion. re- yumriv. u^.<vin u^nm . .... .. . < .Main 
p

avi
ktoniečiams 

Valteris 
Čėp

. . , , J , _ kauska--ir hazvs Plonvs.
i pasalna butų raunama, ar Pagal astronomų matema- . n-,nkvfl ,mi i ši naron 

tnįincsusida.ys kliūčių rauti.tik? kovo 20, d. Pa?,,a'K'ajuūua. i've,triko mūro jau-
\:id toks tokiį mina’ nentiai iai ®nėin«, žiema ir prasideda visu lau-> ■ . ._ . ..m Hm pt-n. imi. jai Mitjus i . • * nas menine® paiegas, turesi-! k lamas pavasaris. Ta diena,. ' . ..J • „ te progos pam»tvfi nauja•i” man vra reikšminga, nesI . - . . •• D ,-mle ir malonioje lietuvisko-i tai mano gi m ’adiems. Ura- . • ... , •10 nuotaikoje pralėksite va- J dt siu SB-sius metus. L z tai J 1

Išskvrus vadinamąjį ’’Ai<l j psu dėkingas, bet nežinau
dependent children“.! ięani

bdniPVeIfare DepL visose Tiek meteliu i-gyvenau.
\‘i bose moka pašalpas dnem>bet nenusibodo. Noriu dar 
Savoiatve.jais: liKOS tr senatvės. Į gyventi ir sulaukti laisvos 

12* • t • t Tokios pHsalpos. zinoron, v*i tpwnp< I ip-jiinfeveuv.u,:,; K,,r: nese-lra ^ikj^očtik tokiems as-1 "
fa* i\\k<> I-.,. ..v io!; kurie vra finansine
, rioje. 3i muare remti vai-Į e jų reikaljngj.

giau. Konservatorių minis-, laikais jie reikalavo 8 darboįja ji ir renvu. 
teris pirmininkas Heath at- valandų, kai mes dirbdavo- — Jeigu taio. Maiki 

me 12 valandų. Jie būdavo Į man atrodo 
už unijas, ir unijos yra daug pažino ir

sistatvdino. o darbiečiu va
das Wilson sudarė naują 
valdžią. Taigi matai, tėve, 
ne angliakasiai pakeitė val
džią, bet rinkimai. Prieš pat 
rinkimus buvo paskelbta, 
kad valdžios tvirtinimas, lie
čiąs angliakasiu uždarbio 
didumą, yra neteisingas.

gera padariusios. Ale jie 
buvo bedieviai! Kunigai sa
kydavo. kad jie nori sugriau
ti bažnyčias. O mes to neno
rėjome. No. sar! Mes sudė
jom pinigus ant jų pastaty- 

' mo. tai negalim leisti jų
Buvo remiamasi klaidinga1 griauti I 0 dabar socialistai 
statistika. Tai labai paken-l Amerike išnvko. Kažin ar 
kė konservatoriams. 0 ir jie ir kitur išnyko?
Amerikos angliakasiai nesi-1. — Ne, tėve. jie neišnyko 
rengė valdžios versti. Jie j Amerikoje ir neišnyko ki- 
net nestreikavo. Tik West į tur. Tik Amerikoje jie nerti- 
Virginijoie. kur labai daug j ri politinės reikšmės. Jie 
anglių iškasama, angliška-į niekada nenorėjo griauti il
siai negalėjo gauti pakan- ’ bažnyčių. Tai skelbė tiktai 
karnai gazolino nuvažiuoti kunigai, kurie norėjo visus 
į darba. Dėl mažo skaičiaus žmones patraukti savo pu- 
darbininku neapsimokėjo' sėn. o su jais, žinoma, ir pi- 
anglių kasti. Todėl daug ka- nieines aukas. Toks ginčas 
sykiu užsidarė. Bet dabar, i dėl tikybos labiausiai pat
valdžiai į ši reikalą Įsikišus.1 reiškė anų laikų įvairiu tau- 
gazolinas į kasyklų rajonus tų emigrantų tarpe. Dėl to

ro... Peb 
taip aš tan. 
jo? daro?

— Tėve. 
i- s. o ypač 
federacija 
e ’ežtai p’

abns pavadi-J pensijos amžiui? 
ede tu man.

.c ka Kito® uni-i

ukt: ausios uni-

l'b

( zia r.u-ist:n ’.;:®’os.
:ne

Atsakymas

1 to

irč remti vai- 
i žios opoziciją. Albert Zack 
f.’deracijo® vardu 
1 ad ši rudeni jie 
rinkti i sonata septynis nau
jus unijų d: r. tie r®, o i kong- 
i esą 23 nauiu® kongresma- 
’ vs. Jeėm tai iiem® pas;?ek- 
"i. tai Nivo’m® iau nebega-j

tuvos. tik kažin?.. 
Linkiu Keleiviui

pareiškė. 
tikisi !?-»••

Tamstos žmonos amžius

ėkmė.®
Su aukšta pagarba Tums

J. A. Bartash-Bartašius

k.na.
T -•* nirmnji kultūrini su- 

Intvakari Brocktone kvie- 
z;.imi v:-j Broektono ir apy
linkių lietuviai.

LB Brocktono apylinkės

valdyba

A. A.

EDVARDUI BA J ERČIUI

mirus, jo mylimą žmoną Alefcs a n d r ą, sūnus

Rimą ir Arnoldą, kurie dar taip reikalingi tėvo 

globos ir meilės, giliai užjaučia ir kartu liūdi

Dr. Aurelija -BūrtMtė 

su sesute Eugenija We4damn

«-'c mftžns nlfinetoR »»«d*nue pro- 
<n<virip»o. iralinėlu rW»U-

♦{ r^mvhiie Jc laimėje, kūrina 
sena gadintu ir neautmk-

Protas ats»Vn: Ne!..............

Pranešimas
A.I..T. Sandaros 24 kuo

ne.® nariam primenama, kad 
1974 metu nario mokestį 
galima sumokėti ižd. Jonui 
Pašakarniui kiekvieną die
ną. ir ketvirtadieniais nuo 6 
vai. iki 10 vai. vakaro San
daros klube.
Sekretorius V. Brandtneris

artru ar ąali būti laikomas
old age“ pagal VVelfare i-į\Vindsor. Conn.

/atvmus. Tamsta nesakai, i » • •
kad žmona yra ligonis. To-• Gerbiamieji,

Atsiprašau, kad pavėla
vau sumokėti prenumeratą 
Mat. buvau nutarę.® daugiau 
nebeskaitvti. bet. pasirodo, 
negaliu to padaryti. Atei 

didelė. nanti spalio mėnesį sueis GD
— Maiki, tas gali būti. į metų. kai skaitau Keleivį. 

Bet unionistai tai nėra soči-*'Tau 7 kartu- keičiau savo 
alistai!

— Tai tiesa, tėve. bet uni
jos yra pagerinusios darbi
ninku gyvenimą tomis pa-

veM dėl nau- nigų spaudiniams bei ki- 
;- i įstatymu, nes istatvmailtiems rinkiminiams reika- 
M’s’tiek ga-ė® būti priimti lams. Todėl jų galybė yra 
: eikalinga bak-u persvara.

— Bet kaip tai unijos ga- 
’ės tai padaryti? Juk senato
rius ir keng’o smanus renka 
visi žmonės, o ne unijos?

— Tas tesą. tėve. Bet pa
iri 1972 metų balsuotojų sa- 

’ašus iš viso baisa turinčių 
žmonių buvo 139GOO.OOO. p

■'*‘11 narei kš: i

Kas domitės Tiesa, mes pri- 
siųsim veltui spuudoe. Kreipld- 
tė» šiuo adresu*

Lithuanian Bible Studentą, 
212 E. 3rd Street. 

Spring Valley, IR. 61362.

^oeoeeeonooanoaonunnnnnMMON

(Skelbimas)

gvvenamą.ią vieta, o Kelei-Į 
[•traukos j’as visas!

I

vis be pertraukos jas 
pasiekdavo. !

Anais laikais Keleivio 
skaitytojams ir gyvenamąjąčiomis priemonėmis, kurių

ir socialistai reikalavo prieš pastogę sunku buvo gauti, 
uniiu nariu — 19 400.000.150-60 metų. ’ buvo vadinami be-
Tai didelis skaičius. Be toj — Kaip Ui galėjo būti?

NAUJA

Vilniaus radijo ir operos solistų 
EDMUNDO KUODŽIO ir JONO GIR1JOTO 

PLOKŠTELĖ!

14 naujausių ir gražiausių dainų rinkinys. 
Išleido Vancouverio leidykla "Šatrija“. Kaina $5.00. 
Rašykite: "Šatrija“, 133 7tk Aee., E. Vancouver, B.C

Canada.

dieviais ir šeimininkės neno- 
lavo ju prii:
Su pagarba

unijų nariu šeimos nariai.ri — Na’ apie tai, tėve, pa-Į’ėdavo ju priimti gyventi.
kurie gali balsuoti, irgi su- kalbėsime kitą kartą. j 
daro nemaža skaičių. Vni- —O key. Maiki. Gut bai! i
jos sudeda ir labai daug pi- — Iki pirtmatymo, tėve! ' Worcester, Mass.

A. Tamkus



Nr. 12. 1974 m. ko v c ii, KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapi? peT fcUi

Seniausių lietuviškų radijo programų Naujojoje Anglijoje 

_ 4 0 metų sukakties

talentų popietė

skautų rėmėją ir nuoširdų skaitininkas savo svarsty-* 
pagelbininką Steponą Kiliu- mus baigė gana optimistis- 
lj "Už Nuopelnus“ ordinu su kai, įžiūrėdamas davinių, 
rėmėjo kaspinu, j. ps. Gin- liudijančių mūsų istorijom ir 
tarą Čepą — "Tėvynės Sū

žymeniu, si. Edvardą 
| Austrą ir Algimantą Skabei- 
! k j — "Vėliavos“ žymeniu.

Pastarieji du yra veiklūs 
skautu sporto vadovai.

M.M.

PAREMKIME SVARBŲ 
REIKALĄ!

Neseniai Įvykusiame Mas 
saehusetts valstijos seimelic 
sesijos posėdyje buvo svais 
tomi Įvairūs pasiūlymai,. Iie 
čiantieji mokslo reikalu: 
viešosiose mokyklose. Tarpt 

u buvo ir etninių ar mažu 
mu grupių kalbos ir kultū
ros programos klausimas.

Atstovas Day ine-ė pasiū
lymą. kad. pareikalavus bent 
20 mokinių, tokia mažumu 
kultūros ir kalbos progra
ma viešosiose /valstijos nu*

I kyklose būtų privalomai Į- 
j ves‘a, o taip pat iš viešųjų 
» fondų būtų padengtos su tuo 
I susijusios mokytojų ir kt. iš
laidos.

šis projektas vadinasi 
"House Bill 2149

1 Svar-tant tą klausimą, 
bendroje seimelio serijoje 

J dalyvavo armėnų, italų, 
'graikų, latvių, lenkų, kinų, 

pramoginių dainų dainininkė ir deklamatorė iš Chicagos. portugalų ir lietuvių atsto
vai. Jie visi vienbalsiai ragi
no tokĮ Įstatvma priimti.

ĮDOMŪS TALENTAI! ' įklausęs šių pareiškimų.
1 seimelis rengiasi netrukus

Talentu* ir šokėju* rink*: Irena Mickūnienė, adv. Nijolė minėtą klausimą balsuoti. 
Šležienė, Elena Valiukonienė, Gintaras Karosas ir Algis Mums narstomas įstaty- 
Malrtitia mas .vra nepaprastai svar-

7 «I. vakare gražuolės "Mis. Lithuania of N.E.“ Į"”; nes’ J' l'i iėmus. galėtų |
Ritos Babravičiūtės pristatymas. bu“ S?”™™ vaM.jos pa-į

rama ir lituanistinėms mo-
ŠOKIV KONTESTA1 su premijom, MI C KEY HABEREK kvkloms. Dėl to srfvo prita- 
orkestra*. rimą jau pareiškė Bostono
j t • n g a: suaugusiom—$2.50 auka, pensininkam—$1.00 Lituanistinės Mokvklo- Tė- 
ir vaikam — 75 centai Komitetas. Liet. Bend

ruomenė ir So. Bostono Lie-
Kviečia rengėjai—STEPONAS ir VALENTINA MINKAI tuviu Pil. draugija. Bet čia 

reikia ir daug platesnės lie- 
tuvių visuomenės paramos, 
nes valstijos pinigų taupyto-’

SLA 328 kp. susirinkimas Imetais prašvito saulutė, nes 'Jai gali Įstatymo projektui;’
’ i-u žinomas skautų vado- kietai pasipriešinti. i

Svarbus SLA 328 kuopos-Vas Mykolas Subatis apsiė- Dėl to mes prašome visu y 
narių susirinkimas bus ši: mė suorganizuoti tėvus ir iš- lietuvius rasvti savo valsti-ų 
sekmadienį, kovo 24 d. 2 rinkti šalpos tėvų vienetą, jos atstovams, raginant juosi 
vai. popiet So. Bostono Lie- kuris oficialiai vadinas "Tė- remti atstovo Day pasiūly-l 
tuvių Piliečių d-jos patai no- vu ir rėmėjų skautų komite- ma. Angliškai telegrama ar1

naus“

Smūgis po smūgio IEŠKO (
Ieškoma tvarkingus moters,; 

Paskutiniuoju metu jau ^urj jryiėią parnešti ir pūga-į
___ ____ _____t „ net kelis Bostono visuome- mįni| ntaisštą senam žmogui ir;
poezijos grįžimą prie Balti-!nĮninkus ištiko širdies >mū-t aptvarkyti butų. Darbo mažai, 
jos jūros, j senovinių mūsų Įgis. Praeitą savaitę ta nelai-^at|VK}n{mus geras — kambarys i

i r

”MISS LITHUANA of N.E.“ 

panelei Ritai Babravičiūtei pagerbti

balius
1974 m. kovo 24 d.

So. Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos 111 aukšto salėje

SUSIPAŽINIMO VALANDA 2-3 vai. popiet, gėrimai, 
valgiai — dešros, kopūstai, kugelis, pyragai ir visokie 

skanumynai

ELENA BLANDYTE,

Ją pirmą kartą matysime ir girdėsime Bostone! 
Programa prasidės 3:30 vai. po pietų.

|mė skaudžiai palietė ir Vy-‘
... - ... ; tautą Stelmoką. Jis guliVinco Trumpos nmtai pa- c * ligoninėje. 

mostas žodis ksausytojų bu--

tautos giminių žemes.

vo sutiktas labai šiltai. Tai 
patvirtintų ir LB apyl. pirm. 
Antano Matjoėkos pareiški
mas, kad tai buvusi pati ge
riausia iš visų Kult. subat 
vakary girdėtų paskaitų. 

Padidėjo mūsų jaunimėlis
i

Įžymūs bostoniškiai jau
nosios kartos kultūrininkai 
Skirma ir Ramūnas Kondra 
tai neseniai susilaukė dukre
lės Rimgailės. Jie jau turėjo 
dviejų metų sūneli Vidiman 
ą. kuris praeitais metais si 

tėvais yra kiek pagyvenę, 
ir Lietuvoje.

Sveikiname naująją mūši 
kolonijos narę ir jos tėvelius

Nuoširdžiai linkime šiam 
mūsų kaimynui greičiau pa
sveikti ir grįžti namo.

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadvvay 

So. Boston, Mas*. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

Tel.: 268-383S(biznio)

288-7176 (namų)

»»iGARSO BANGŲ** 

PROGRAMA

įr 200 dolerių per mėnesi 
i? GreiUi. rašykite, tuoj atsuk v
siu.

ši radijo programa trans
liuojama penktadieniai* iš 
stotie* WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 vai.!

Cai-ney ligoninėje išgulė- vakaro, 
jęs ilgiau nei savaitę, grjžoj Kovo 22 d. — Ankstyvo-’ 
namo šachmatininkas Kazys sios lietuvių emigracijos jna-Į 
Merkis. I šas Į JAV industrinės civili-

Linkime gerai sustiprėti. ’ zacijos sukūrimą.

Buvo sunegalavęs 

Kazys Merkis

15-kos dienų *

EKSKURSUOS I LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW Y O lt KO

Vyksta: rugpiūčio 7 
rugsėjo 4 

epelio 2

gegužė* 15 
birželio 5 
liepo* 3

ir
gruodžio 20 

Kaina nuo $7 

Vykinantiems

L —
$112.00 

$74.00 
$78.00 daugiau I

BALTIC REALTY A 
INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 East Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-6030
Draudžiu namus ir automohi. 

litis nuo visokių nelaimių.
Naujas aulo draudimų Įstaty

si. Petersburg Fla. 33711 n,:,s •'ra komplikuotas. Draus- 
* darni mūsų agentūroje, gausite

visas informacijas bei patarimų, 
kaip geriausiai apdrausti.

Jokių problemų neturime ir 
su malonumu draudžiame stu
dentų ar studenčių automobi
lius.

Peter Slinkis 
1701 Temple Ttrr. So.

Tel.: 341-6973.

RADUO PROGRAMA
Bernausi* Lietuvių Kaaiji 

cYogrsntM Naujoj Anglijo* i '|-aip pat atliekame namų pir- 
S VtOUee YVLYht, l«ibU kl- • kimo ir pardavimo patarnavi- 
iociklų ir iš stoties FM, ,,,us-

I 101.7 mc.> veikia sekiname 1 Todėl, jeigu norėtumėte par- 
i 41M1M nuo 1 iki • JO vai. me l»irk,i nekilnojamų jį
0». Varduodama: Vėliausių |raM'”"' i“"1“1"1"1“"“ 
.lunauiiuių ainių ' telefonu 268-6030
r komentarai, muzika, dtu-
1OS ir Magdutės pasaka. • Dar gavome vieną siuntini

Biznio reikalais kreiptis j j “Saulės šermenų“ 
Baltic Florists gelių ir aova ; Antano Gustaičio satyri- 
nų krautuvę, 502 L. broao ' ej|ei-ašcių rinkinio ”San- 
way, So. bostoną. Telefo-• tirpsta. Keleivis dar gavo 

laida g' eitai 
viena siuntini.

nas AN 8-048V. Ten gauna 
omu ir K oleiną

//(ūau ir Tautan
Namus iš lauke ir viduje. 
Lipdau popierius ir Utsau

k* palaikyti reikia.
Naudoju tik geriausm 

medžias*.
JONAS STAR1NSKAS 

zzu Satia HUI Av*. 
Dorcheater, M***.
TeL CO &-&SM

les sei menų* 
šios knvgos

DlfAI DIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimu*
Kreipti* senu adreav:

SKONIS KONTRIM 
598 Broadtray 

Su. lloMon. Mauu. 02127 
Tei. AN 8 1761

se.’ Jame bu? renkama SLA!tas“. laišku galima parašyti taip:
centro Vykdomoji Taryba. ! šiandien toks komitetas ’T respectfully urge you 

Visi nariai kviečiami atsi- jau sudarytas: jo pirminin- to strongly support House 
lankyti. Čia fin. sekr. J. Tu-į kas — nepaprastai energin-: Bill 2149 introduced by Re- 
mavičienei bus galima su- gas ir gerai suprantąs mūsų ’ presentative Day“. 
mokėti ir draudimo mokesti, j jaunimo reikalus Jonas Če-Į Kuriems atstovams rašyti. 

Iki-pasimatymo! ,r< :ka. jo pavaduotoja — priklauso nuo jūsų gyven
- . . . Ona Bacevičienė, sekreto- vietės.

Antanina u ic lene |}.ju? — Rimas Karosas, iždi- įsidėmėkite, kad šis ista- 

’ninkas — Šarūnas Gavelis, tymas liečia ir lietuvių kul- 
j ir narys — Vaskelienė. tūros reikalus!
* Buvo malonu matyti tą 
į Tėvų komitetą energingai Į- 

ŠĮ sekmadienį, kovo 24 d. i <:jungusi Į gyvą veiklą per 
10 vai. ryto Šv. Petro lietu-; Kaziuko mugę.
vių parapijos bažnyčioj bu

Naujas tuntininkas

Bus pamaldos už 

Dzhndzi-Drimdzi narius
Poezija ir istorija 

Kultūriniame subatvakary

pamaldos už Antana Vana 
gaitj, Viktorą Dineika, Juo 
zą Alšausfcą ir Joną Dikin? Kovo 3 d. Bostono Žal
iame prieš daugeli metu. Į .sirio tunto tuntininkas jūrų 
savo teatrine grupę pavadi-! P?k- Gintaras Čepas užbai- 
nę Dzimdzi-Drimdzi vardu- Į antr{l s*™ kadenciją, 
vaidindami apvažiavo vi^a^ pasitraukė iš pareigų. Nauju 
didesnes lietuvių kolonijas, tuntininku pakviestas skau-
Pirmieji tiys jau yra mirė. o Įtas Y-** sktn- Y^88 šni‘ 
ketvirtasis tebegyvena Kau-H’3^.11 ^' ^"’ood, Mass. 
ne> ‘ i V. Šnipas yra pedagogas
. Pamaldas užsakė Feliksaiir gaIima tikėtis» kad ^erai 
Zlleckas, kuris minėtą teat-Į
»!u grupf savo automobiliu Geto, jisai yra

energingas ir susipratęs lie
tuvis.

Linkime naujajam tunti- 
ninkui geriausios sėkmės 

; Skautų tėvų komitetą. ! organizaciniame darbe.
ų 1
; Jau keleri metai, kai Bos- i Apdovanoti skautų veikėjai 

$ono skautų tėvai bei vado

vežiojo po Amerika ir buvo 
jos meno rėmėjas ir nuošir
dus bičiulis.

iš (’hicajfos —
Detroito —

— Clevelando*—
VifMM grupės lankysis l^ningrade, Vilniuje. Rygoje Helsinky.;
išskyrus birželio ir liepos grupes, kurios kinkys Taliną. Vilnių, 
ir Helsinkį.

GRI PRJE DALYVIŲ SKAUTUS RIBOTAS —

N ESI VftU JOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės

TRANS ATLANT1C TRAVEL SERVIC E 

South Boston, Mass. 02127

393 West Broadway, P.O.Bo\ 116 

TetefoMa: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienei

iAVAU RAšTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
Informuoja skaitytojus apie posaulmios ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasilakė 
apie visur, mūsų visuomeninio*- bei kultūrinius klausimus. 
Jame ravite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pat.isakveių ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarMn problema.
'NEPRIKLAUSOMA LlF.ri’VA“ yn dinamiška mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbių bei idėjų, vb 
suomei atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirlia ui 
nepriklausomų Net u v a.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 

Adresas:
7722Georre Street. l,aSaile*Montreal. 590. (įuebec. CANADA

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 88 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmoki 

jo daugiau kaip SEPTYNIS M1IJ0NUS dolerių 
nariam*.

SLA—didžiausia Keturių fraternallnš organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, net,SUSIVIENIJIMAS .teieško petim, o teikia 
patarnavimus saritarpmėa pagaiboe pagrindu.

8LA— jau turi dauginu, kaip tris su puse mHono dolerlą 
kapitalą, tad jo apdmude tikra ir nugi. Kiekviena* 
Neturi* čia gaU gauti įvairių klasių reikatiagiauBiae 
apdraadaa nuo $100.00 iki $10.900.00.

SLA—jaunimui duoda gurą Taupomųjų Apdrnud* — Bo. 
dowment laauraace, kad jaunuolis gautų pinigu* 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią 7ERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudoa tik $8.00 mokėm 
ėio metama.

ŠIA—AKCIDENTAbl AP DR ATT)A naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klabą ir draugiją uariama. Ui $1.000.00 akcidenta- 
Ha apdraodoe mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje Beturiu kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir {ie plačiau paaiškina apie

• SuulvienijiuM* darbu*.
Geuaite speusdin*as informacija*, jeigu 
parašysite:
LRhuaaiaa AINaara of America
$•7 Weut 38th Street, Nevr Verk. N-T. l$$$l

Praeito šeštadienio Kul 
tūriniame subatvakary kal
bėjo svečias iš Washingto- 
no istorikas Vincas Trumpa. 
Jo tema — "Istorijos ir po
ezijos susitikimas prie Bal
tijos“.

Prelegentas atrinktomis 
citatomis ir savo poetišku 
žodžiu istorijos ir poezijos 
mūzą atsekė nuo pat senovi
nės Graikijos ligi mūsų Bal
tijos kranto, nuo Homero li
gi Martyno Mažvydo, Kris
tijono Donelaiioč ir kitų, vi? 
Įdomiai išryškindamas isto
rijos ir poezijos giminystę.) 
Deja. čia išryškėjo ir liūd-į 
nas faktas, kad kunigaikš
čių Lietuva, plėsdamasi Į ry-, 
tus, į slavų žemes, savo dva- j 
šia vis tolo nuo Baltijos jū- 

J ros. o taip pat ir nuo Jietu-LSB \*vr.— ----- .... skautininkas j vj^ pagrindinio tau
pė sutiktų rūpintis skautų a> Molis Vasario 16-sios ^Os ženklo. Bet pa-
•ffn nnnirii ni raflralaiis ninca aiKlovanoio dideli

vai nejstengė rasti tėvų. ku-

ffnansiniaig reikalais, šiais



. •- . • ' • ' r- -

Mlapto KELEIYJ3, SS. BOSTŲB Nr. 12, 1974 m. kovo 19 d.

''imv—i kviečia visus šiame susirin- 
| kime gausiai dalyvauti, 
j Po programos — kavutė ir 
Į laisvi pašnekesiai. •Vietines žinios

*99— Paskutinis pranešimas

Šeimininkės, kurios nore-J 
tų paremti seniausias lietu-? 
vių radijo programas N. • 
Anglijoje jų 40 m. sukaktu-. 
vių proga kovo 24 d., prašo-į 
mos iškepti kugelį, pyragą. | 
torią, ponėkų, knistų, pajui 

se-!
minėtą dieną Į 

ne vėliau kaip 3 vai. popiet 
į So. Bostono Lietuvių Pil.i 
d-jos III aukšto salę.

Primename, kad dabai 
veikia keltuvas, todėl nerei-

Rašytojas Aloyzas Baronas* gimęs Vabalninke. Literatu-
bu. Kultūros klubo svečia.' f? fiĮo^ffo jis studijavo 

Į Kauno ir r rankfurto univer- 
Bostono LB Kultūros klu-, bendradarbiavo

bo susirinkimas įvyks kovo! spaudoje. o nuo 19i>4 m. yra
23 d. 7:30 vai. vak. Tarpiau. ^..<,u,n1^0’^R0 T. toną, ponam, arusių, 11 
tinio Instituto patalpose, faktinių. Jis ju buvęs .** ar kt.. kas kuriai geriau 
287 fommonueallh Avė.,į Kasytųjų D-jos pir- kasi. ir atnešti minėtą di
Bostone. .mininkas.

Šį kartą klubo programų-* Aloyzas Baronas — vie- 
’je dalyvaus svečias iš (’hiea- nas produktyviausių laisvo- 
gos — rašytojas Aloyzas! jo pasaulio lietuvių rašyto- 
Baronas. dar niekad čia su,‘jų. Jis yra i leidę.- apie 20
bostoniečiais kultūriniame; romanu, novelių. humoristi-Į kės lipti į trečiąjį aukštą

tys savo kūrybos ir aplamai 
pakalbės 
nitu 
k
yra didžiai reikšmingas ir; i< anglu kalbos A. Baro-: 
mūsų lietuviškosios dvasios; na- lietuviu kalbon vra iš-Į 
gyvybei, nes tai labiau suar- vertes ir neriodikoie išspaus.; 
tina mus ir su lietuviška kny- dines VVilliam Inge, (’ai l 
ga. kuri jau yra vis retesnė Sandburg. Poarl S. Buck iri
viešnia mūsų namuose. kitu autorių kfuvbos. ‘ketas bus kovo 31 d. 2 vai.:

A. Baronas .vra aukštaitis, Klubo valdyba maloniai popiet So. Bostono Lietuvių

suvo nuiyoos n apiamai; Atrimintina. kad jis yrai.. - all litJ 
akalbės apie savo kūrybi-jir Draimo satvrinio puslapio! • skanina nw»tn • n-im i..s darinis. Toks beta,piš-i••Spygliai ir derli,u" re,lak.: " T sk“n'us I"*“*

* .... ... i Steponą, i, ValentinaSteponas ir Valentina 
Minkai

Sandaros banketas

Sandaros 7 kuopos ban-Į

Piliečių d-jos patalpose. Ja-į 

me bus paminėta Sandaros 
60 metų veiklos sukaktis. 

Kviečiami visi nariai su1

Auksinio jubiliejaus 
banketas

, Važiuojantiems į banketą 
bus parūpintas veltui auto
busas, kuris išeis «L.val. po-

Nukryžiuotojo Jėzaus se- 
šeimomis ir pažįstamais da- j gelių auksinio jubiliejaus 
lyvauti. Bus geri pietūs ir į- banketas bus kovo 24 dieną j 
vairių pramogų. ; 261 Thatche,. gJ»

Nanams, sumokėjusiems • jo dalyviai moka po $100. t 
1973-74 m. nario mokestį.! 1
banketas veltui. 

Kviečia
Kuopos valdyba valandą.

Pasilinksminimo valanda * 
nuo 4 iki 5 vai. Vakarienė 51

SOI TH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
N t O 3 V AL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKOKIOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETI V1AKAS MAMINUK PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir Hek-madleniala 

Nt O 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

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

At-ibnkykite ir būsite maloniai niatebinli!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBt

reikia iš anksto užsiregist
ruoti pas komiteto narius, 
pirm. Aleksandrą Čapliką,

piet nuo Septintosios galvėsjtel. 268-0322 arba dr. An- 
koplyčios So. Bostone, bet ‘ taną Kapočių, tel. 268-2660. $

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER

MOSTATO. JEIGU (RENGSITE

NAUJA MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per 
■kelias valandas įrengia 
mas garo, karšto vandens 
dr šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS į 
ALYVOS TRŪKUMĄ
Daugiau nei 40 mėty 

patirtis

I
rir

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCEST£R, MASS. 
Tek SW 8*2868

yra yieniažcJė oficiali Įst»«- 
ga Worcestery, guri siunčia 
Mantinius tiesiog ii Worces-

tarto j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kak

lietuviškai, pataruau- 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- 
šių importuotą ir vietines 
gamybos medžiagų ir Intų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir- Už nosies 
vedžioja.

tik jaučius

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ UUINCY 

Boston: 136-1201 S. Shore: 773-1919 
LENGVOS IšSIMOKfiJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvas pristatymas

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENES DAINŲ 
žmogaus — be ydos. PLOKŠTELE

Flood Sųuare 
H ar dinare C o.
Sar*aiakM P. J. ALOaNS 
US EAST VBOAbWAT

«xxrroN, nau. 
JELKFONAS AN S-414S

Ban;* nu n &li-or« Datai 
Popitrof Sum’tM

Stiklai Laagams 
Visokia reikmtaya namam

Baik many a pi r rotoriams 
Vtor.kte eaMhaa Aa<k«al

Peter Maksvyti*
Caipsotsr 4k BuSIdss 

49 Cknrck 8treet 
«. Miline,

Atiteka
to Ir protektaHmo Šarkos U 
ka tr rtaoja, i

c. .~i

A. J. NAMAKSY
Real Estete A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Norton Centre, Mass. 02159;

Tat 332-2848
m********************************

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos

lianos įdainuotų dainų ir ari* 
i u olokštelsL Kaina 96.00.

Paštu

Tefcfeaes: 098-807*
lataaa

Telefonas: AN 8-2806 1

\br. Jos. J. bonovan 
br. J. Pašakarnio

MlMOMiMMiMM*

ol*T(P B D I N I 8 
TOM E I RIM AS 

į Valandos:
Jnu<’ 9 va» ryto iki 5 vai. rak į 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

Smith Boston, Mana

TEL. AN 8-2124

br. Amelia E. Rndd
(RUDOKIUTf)

0PT0METRI8T8 
Valandos:

nuo 10 ry*o BU 6 pakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

įto******************************* rrrf.ffffffrfrrfr<.jffjĮfĮWjj|ff|fjjroj|f

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton, Mana. 02402. TsL 588-7209

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

atlas parcels co.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
TsL 7988347

Tįsėtai iš Worcssterie slua- 
čism įvairius siuatiaius i Usta. 
vg Ir kitus Rusijos valdomus 
pistas! Kinetiniai sudaromi iš 
vMiiaėe gamybos medšiagų, ap
ars, maisto ir pramonės garnį- 
aigr Turime vietoje įvairių via 
tisšs gamybos ir importeotų 
prekių Iš kitų kraštų viaai ie 
■smie kainomis. Be to, siunčia
nt mėtotų, pinigus ir galite uš- 
sakyti jų gamybos prekes, čia 
saamkinita pinigus, e gimtais 
tes vietoje galis pasirinkti už- 
sakrtaa prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas ataikvissti 
gintam čia pas save į svečias 
ar euetoitaiam apsigyvcnimeL 
Patarnaviasas atliekamas grei
tai ir aųiiatagaL Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrtaakl

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAM

Iš BOSTONO | LIETUVĄ 
ir Iritus Rusijos

Pristatymas greitas Ir 
garantuotas

Prekės parduodamos 
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių

šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto iki 5 raL vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broedvvay 

So. Boston, Mase. 02127 
TeL 288-0068

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Perduodamo tiktai vaistas, išpildoma gydytojų rs 

esptas ir turime visus gatavus vaistus.

Jd reik vaistų — eikit i lietuviškų vsinttaų.
8nv. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadtvay, tarp E ir F gatviii. SO. BOSTONE.

Telefonas AN 8-0020

Nes 9 vaL ryto Iki 8 vaL v, išskyrus šventadienine Ir sekm. 

jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeoeeeeoooom
autoaoi

In & T OIL C0„ Ine.
641 E Broadtvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies .aptarnavimas
□ Automatinislipilimas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

460 West Broadvvay, South Boston, Mase. 02127
Skambinkite 268-2500

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

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

Skambinkite 825-9090

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

r> JV B R
už nemažesnius kaip 81,000 dviejų 
metų įspėjimo indėlius moka I 
(Iš tikrųjų tos rūšies indėliai duoda 
6^27 v; pelne)

S k ambink ite

268■4662

už visus kitus indėlius moks

Nuo įdėjimo dienon — Kas mėnuo prbkaitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus.

8io banko direktorių taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale so tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškaL Turtas (Asssts) yra

virš $274,000,000

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUV18KA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australijų 
ar į bet kurį kitų pasaulio kontinentų, praleisti 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 Domėsite 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
(PODAROG1FTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

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

393 West Broedvvay 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 288-8784 
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonio




