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r i*Kissinger grįžo iš Maskvos 
su tuščiomis rankomis

Nora ir kalbama, kad "žengiama pirmyn** į atominio

ginklavimosi apribojimą, bet nieko reikiminga su sovie- ( 

tais nesutarta. Rusai laukia Nizono bylos galo.
ii

Siekiant vadinamojo JAV kovodamas su prezidentu, 
ir Sovietų S-gos santykių at- gali ir tų sutarčių nepatvir- 
šilimo. iki šiol vis dar nėra tinti.
nužengta jokio reikšminges-i Be to. vadinamojo "ady
mo žingsnio. Tiesa. JAV džio“ susitarimus trukdo ir 
sovietams pardavė didelį vakariečių reikalavimas lais- 
kiekį kviečių, net sau per vo idėjų pasikeitimo tarp 
mažai pasiliekant, pasirašy- Vakarų demokratinio ir so- 
ta prekybos sutartis, kurios Į vietinio bloko. Komunistai 
kongresas dar vis nepatvir-Įtų vakarietiškųjų idėjų bijc 
tina. padažnėjo ir pagausė-;ir pastaruoju metu nuo jų 
jo amerikiečių turistų išvy-isavo kraštus dar griežčiau 
kos j Sovietiją ir ten dolerių bando užsklęsti, 
plaukimas ir buvo šiek tiek Į Maskvoje nepasiekta ir 
pritilusi sovietų antiameri-, Viduriniųjų Rytų taikos rei- 
kietiška propaganda. Dėl to j kalu jokio reikšmingesnio 
tikėtasi, kad Kissingerio ke- susitarimo, nes sovietai ir 
lionė j Maskvą būsianti jau, toliau tvirtai palaiko tiktai 
stambesnis j vykis, nes šiose *• arabų pusę.
derybose siekiama pristab-l Taigi Kissingerio šypsena, 
dyti abiejų kraštų atominio į kurią jis rodė grįždamas iš 
ginklavimosi lenktynes. De-' Maskvos, pateisinama gal 
ja, pastaruoju metu sovietų tik tuo, kad čia jo laukė su- 
laikyeena gerokai sukietėjo. Padėtinė, kurią po poros die- 

Sakoma, kad Kissingeris I vet^'

darbiečių
^^^^rmatit biudžetas
pat padarysi, ir jeigu su-1 K laiku darbiečiai
stabdysi, atominių :at4j .va|dži j f į

ginklų gamybų, kūnų Ame- 'įiudžeų,1
nka šiuo metu tun daugiau kurj •„ !'odžjai jk^. 
uz sovietus.

Sibiro kaliniai mini 
žuvusiuosius draugus
Jie, slaptai supylę koncentracijos stovykloje simbo

linį kapą, susikaupimu ir maldomis prisimena komunistų 

nukankintuosius. Tarp minėjimo'dalyvavusių buvo ir Si- 

į mas Kudirka.

S*
9 f s

t ..
Tolimame Sibire, Penuos 

apygardoje. Vsesviatskoje 
koncentracijos stovyklos ka
liniai pridėjo minėti priver
čiamojo darbo stovyklose 
žuvusius politinius kanki-

j Užsieny išleista ir čia jau I nius.
labai paplitusi Solženicino’ Ta minėjimo diena Rusi

C i "Gulago salyną“ 

mokaSO rublių

.a> ai huįmiuci : * d IlllIiejlIUU U1CIIM IbUM-

kmca "Archipelag Gulag“ j joje yra rugsėjo penktoji, 
("Gulago salynas") Sovietu;ne* 1919 ra. rugsėjo 5 d.
Sąjungoje, aišku, yra už
tilau-:a. nes ten rašoma a-

rugsejo 
pats Leniniu pasirašė dekre
tą koncentracijos stovyk-

• pie so* ietu kalėjimus 191S-»loma steigti. Šių vadinamųjų 
H 196 m. laikotarpy. Be’ žmo 99

nės apie ta knyga išgirdo.
pataisos darbo kolonijų** 

tikroji paskirtis — vesti ko-
klausydamiesi užsienio ra-’ vą su "klasiniu priešu**. Tik-

_______________________ diio pranešimu, ir daug kas riau tariant, — f išlikai nai-
Caaibridfte. Majų*., viešoji biblioteka šiemet psmryfto asvs lankytojos supažindinti su atskiromis; nori ja slaptai įsigyti arba kinti neišpatjstanėiuskomu-
tautomb. Kovo pradžios savaitė buvo skirta lieta viams. Tada bato paskaitų, knvgų. laikraiėių. 
įvairių gintaro, medžio ir kitokių meno dirbinių, paveikslų paroda, muzikas, dainę ir šokių koncer
tas. šiame paveikslo matome dalį komitetm korfctią aavaNę paruošk SMdi iš kairės į dešine pirmi

ninkė Marguerite Lecbiaro, Elena VasyliAnieaė. Vladbbva Staafctaienė. Mary McMorros; stovi 
Cambridge lietuvių parapijos klebonas kun. Simo nas Stalinas, paskaitininkas kun. Vincas Valka- 
viėius. Carol Martinkeviėiūtė-Feenev. Cambridge vicemajoras Leoaard Russel. Izidorius V a.** liūną* 
ir dr. Vytenis M. V ašy liūnas.

bent perskaityti.

Ten slaptai patekusieji

nizmo politines religijos.
Ir štai 1972 ir 1973 m.

rugsėjo 5 dieną 36-je sto-
egzemplioriai Maskvoj par- kloje buvo p„ke|btaa ty- 
duodami uz 80 rublių. Kny- Įu, reikšmingas protes- 
ga eina is rankų į rankas. [a? pa,įbaisėtina? pik- 
zmoma. tarp gerai pažirta- tadan.#tes „.vietinio reži
mų ar patikimų bičiuliu. m0 b:vkdyUs priverčiamojo 
stengiamasi bOO puslapių daibo stovyklose. Susirinkę 

kaliniai supylė simbolinį ka
pą, apbvėrė jį spygliuota vie- 

. . la ir uždegė žvakes. Po mi-
bet ir saugumo sumetimais. nU|gS gilios tylos ir susikau- 
nes dėl tokios sontraban- pjmo kaliniai, pagal savo 
dos galima rangiai nuken- tautybę ir tradicijas, per.

I skai’ė maldas savo artimie- 
T, . . . , , . 1 siems ir kitiems žuvusiems

• •,d0'?.U !’a.z-™e:.l kad *ve; j koncentracijos stovyklose 
tjo.-. Jugo?.a\ ijo> ir Italijos, prisiminti. Krikščionys jtai- 

sė stalą-altorių. Vulf Zal- 
manson ir Mendelevič per
skaitė "kadis". Visa tai bu
vo daroma slaptai. Kiekvie
na gi upė perskaitė maldą 
savo kalba.

knygą perskaityti per porą 
dienų ne tik dėl to. kad yra 
didelė eilė jos laukiančių.

Biznieriai visus 

tepa
Jau nekartą buvo rašyta.

Solženicino teima Dr. Kissingeris vedė

jau Šveicarijoje fiancy Maginnes
Kovo 29 d. į Ciurichą at- Valstybės departamento 

kad pieno perdirbimo bend-i skrido iš Sovietų Sąjungos sekretorius dr. Henry Kis- 
rovės yra davusios Nixono r tremtojo Nobelio premijos singeiis kovo 30 d. susi uo- 
rinkimų reikalams kelis šim- laureato Aleksandro Solže- kė su Nancy Magirmes i: 1" 
tus tūkstančių dolerių. Da- nicino šeima — žmona. 3 dienų Urkrido i Meksiką, 
bar paaiškėjo, kad jos rėmė vaikai, posūnis ir žmonos1 Kissingeriui tai jau antros 
ir demokratų prezidąagnį motiną. .vedybos: jis via persisky-

Daugiagalvės raketos yra kZinosH"nebūtinų ka^dienbi ka"d!dat’ Humpbfey, 1M8 susitikimas su '**.*“ į* m«a žmona ? :;:ri
tuo svarbus ir pavojingas „iams reikalam? dalykų — metals .Jo šeima buvo labai graudus. su ’a T ? a;'.aj
atominis puolamasis ginklas, alkoholinių gėrimų, cigare- 8I°! ?p,e 19,0. Ciuricho miesto burmist-l . bu '.
kad viena raketa gali nuneš, „u, saldumynų ir kt., kartu t'5.-'>er. 57"-0(,n- ,. ras Solženicino šeimai iš ae-'f.nce\. . .
... . ..... ....................... / * Taigi biznieriai yra abi Aew \onto gubernatoriau*

partijas patepę ir abi sutepę. automobi,*£ ga*

j lauš iš daugumo gyventojų
Sovietai į tokį pasiūlymą pasiaukojimo, kad galėtų iš- 

atsakę neigiamai. Jie nesu- laikyti savo gyvenimo būdą. 
tinką savo daugiagalvių ra-! Visi mokesčiai yra pake- 
ketų gamybos apriboti tol, Hami. bet jie taip sutvarky- 
kol jų prisigaminsią tiek .kad daugiau mokėtų tas. 
pat. kiek turi amerikiečiai. kurjs pajėgesnis. Pakeltos

dij
komunistai peikia Krem
liaus vadus už tai. kad jie 
neleido tos kr.vgos spausdin
ti Sovietų Sąjungoje ir iš- 

ne žmona Kis-: ’^mė net jos autorių, 
ažino bū lamas’

Visų konferencija 

bus ši rudeni

ti į priešo teritoriją kelis ar pabranginta elektra, gele- 
.kelidliką atominių užtaisų, žinkeliai, paštas, plienas, 
o šiuos užtaisus radaru jau anglis, bet sumažinta pieno į * . . .. w ,
galima nuvairiuoti kiekvie- kaina. .Atsiuntė MerkuriJO
ną į atskirą taikinį — vis į:
kit, miestų. Taigi kelios to- į. Korėja panaikino [Vaizdus , Kremliaus valdžia leidot—
kios raketos gali pneso kraš-. 9 asmens laidžia
te išberti tikrą atominių mnkpiudu« i Erdvėlaivis Mariner-10 po Solženicino seimai issivezti ................ „ >ękU„u ... .......
bombų krušą. .' | ilgos kelionės šiomis dieno- solženicino knygas n ai chy-i Rumunijos par .anų r.tas", s:CVų pasitarimas Li

Jeigu nebus susitarta dėl'; šiaurės Korėjos komunis-1 praskrido pro Merkuro- ^omum.-.ų pa.u.o- : laisvinimo darbo kor

patarčių. Ten tada dirbo
I jO lianai tiUČ ŽmOHa.

les Šveicarijoje pastoviai/
gyventi, tik prašomas nesi- ,
versti politine veikla. : BumumjOje l U no

Tame žuvusiųjų minėjime 
buvo rasų. žvdu, ukrainie
čių. armėnų ir lietuvių.

! 1972 metais šiose apeigo-
Kovo 23 d. Nevv įorkej^ dalvvavo trvs lietuviai: 

Įvyko V’iko. Akos Laisvės:5iUnskat Kudirka, Myko- 
Komi:e:o. JA\ ir Pasaulio!
I :e:uviu Bennruom.enių at-; buvo: 4 rasai. 3 uk-

ietuvosi rajnje^jaj g žydai. 1 armė- 
onferen- na« i dagestanietis. I asi-

paleisti raketų. Sovietai to- Kai kas gali tiems pasigy , - , .. ,
kj pat ginki, pradėjo bandy-' rimam? ir patikėti, bet iš tik- n“1'?. Mari? P,1.na# dl’!. šl° ruden8 .aut?v“ nu#u JT? ’ ’' 
ti tik praeitų metų rugpiū- 'rųjų gyventojus elėgs gal dar •Otulių kiatenų. išmuštų me- ir senato narių rinkimams, gų'•!>..-.n.Mis
čio mėnesį, tai nuo JAV dari didesnė našta negu kitur, teoritu ar susidariusių 

lavos išsiveržimų.gerokai atsilikę. | Kadangi tenai valstybė
Be kitų ginklu, sovietai į yra ir prekybininkas, ir pra-j

dėl jau turima net $14.2 mil. Iš,
Itos sumos Sll mil. turi ^ Brazilijoje 60 001)
mitetai, kuriuos organizavo

’l dar esą atsilikę ir didžiųjų i monininkas, ir žemė* bei Maskvoje mažai kūS u.n.1J°s. medicinos organiza- 
atominių bcmboneSiij. garny-i namų savininkas, tai ji saui . .. cijo*. pieno pramonė? bend.
boję. Jų America ' turinti! reikalingas sumas atsižeria j pasikeitė
496, o nišai tik 140. Vadi- ir be gyventojų tarpininką-' 
naši bet keto šių ginklu ”už-, vimo. pabrangindama savo 
šaldymas** būtų sovietams l patarnavimus.
nenaudingas.

Bet Maskvos derybų ne-’------ ------------ ----------------
sėkmės priežasčių esama iri E<»P*° prezidentą* Sadat kad per ta laiką

rovės. 
Viena

liko be pastogės
Di d e ’ i a m p o t v v r. i:::

galima buvo lauk
io* administracija, 
anie konclaeerių 

minėjimą, dėjo visas 
i pastangas suraMi iniciato
riams. bet nesurado.

1973 m. rūgščio 5 d. taip 
pat buvo atitenkamai pade
monstruota. Tačiau atnasa- 

Prezidentu: pas:ų*tas pa-jkoj’imo autoriui šio minėji- 
sirašyti Įstatymas. Kuris ma-jmc pasekmės nežinom***, 
žiausią atlyginimą pakelia jinia vra paimta i« m- 
nuo $1.60 ik: $2.30. Jis pa- jąj įa]ba žurnalo "P**»ev“ 

leid^amo 
Main, V. Vo-

! Mažiausia alga
Į
S2.30 valandai

The Associated kus. Fraz:n;o;e

(E)

kitu. Atrodo .kad sovietai randa progą pagirti dr.: kas nepasikeitė: žmonės dė- ir kitos.* h * * a — — • a • — •• * • * • • • _ • • - __ — —'
• kada :ss:Kapstys.

ėmė delsti susitarinėti su' Kiraingerį ir jo politiką, vi nei blogiau, nei geriau, ei-j Respublikonų partijos ko.
JAV vyriausybe, kurios pre-n®r» tai ir labai nepatinka lės prie plačiai vartojamų mitetas savo kasoje turis $
zidento kėdė svyruoja ir jo- »©vietam*. Ryškėja, kad E- dalykų tokios pat. Tik gat- 2.1, demokratų $522.000 Kongresą* nutarė nėrėm-
ateitis dar neaiški Juk kon-' gipta» bijo sovietų įtakos su- vėse daugiau Volga ir Žigu- ir įvairios kitos jų grupės — ti vaikų vežiojimo į tolimasgi e^ tokį Ugą laiką aštriai stiprėjimo arabų kraštuos, li automobilių. j $679,000. mokyklas rasėms išlyginti, kad įstatymą pasirasysiąs.

Atlyginimai pakeliami ne 
iš karto, bet per kelis tarpus.;

Prezidentas seniau prieši- Buvę* teamsterių uniins
nos: tokiam ątlvginimų pa- Paridentas Hoėfa pasisakė 
kėlimui, bet dabar manoma. į mirtie* bausmę fanogžu- 

džiam ir žmonių grobikam.



Puslapis suirai Kurna, so. bostor

limo puodais. Lėkštės ir puodukai lėlėms. Medinės kala
dėlės namukų statybai. Metaliniai ratukai. plokštelės, 
sraigtai ii «xt. būsimiems mechanikams. Fortas ir tankai. 
Žodžiu, daugybė daiktų, net sunku viską švardinti. Išsi
rink, ką nori, ir žaisk. Visiška laiivė, net sutvarkyti ne- 
reikia. Sienos išklijuotos visokių spalvų popieriaus ketur- 

! kampiais. Visa tai yra padariusi ji pati su draugės pagal* 
Jeigu paskaitysite komunistų pogrindininkų dabar į ba, ir vaikai sako. kad labai gražu. Tikrai originalu.

1 • 1 • • a. • 1 » • a. . • • ’ __ a .

Režimo kumščio laisvė 
ir laisvojo žodžio vergija

spausdinamas biografijas, tikrus ar pagražintus atsimi
nimus, kone kiekviename puslapyje rasite piktą skundą 
ar tiesiai keiksmą, kad anais "buižuazinės valdžios lai
kais0 buvo persekiojama komunistinė spauda, gaudomi 
jos bendradaibiai ir platintojai, kad dėl skirtingų pažiū
rų skelbimo jie buvo gimdami į kalėjimus ar tremiami. 

Taigi, atrodytų, kad kad komunistų vadai ir eiliniai. 
Taigi gal atrodytų, kad komunistų vadai ir eiliniai, 

be kitų tikslų, karojo ir dėl spaudos bei žodžio ir minties 
nuomonės formavimą ir jos politinių ar kultūrinių veiks
mų rikiavimą. Eiliniam žmogeliui galėjo susidaryti įspū
dis. kad komunistinėje santvarkoje tai jau būsiąs tikrai 
šviesus gyvenimas, neągi tada nereikėsią bijoti nei cenzo
rių, nei komendantų, nei policijos, o gal nebūsią net ir 
kalėjimų...

Na, šiandien Lietuvoje tų "šviesiųjų laikų“ jau sulau
kėme ii- galime Apsidairyti ir juos palyginti su anais, va
dinamaisiais "kruvinaisiais“.

Nagi, — policija skirtingos nuomonės žmonėms per
sekioti yra, ir dar piktesnė.

Spaudos cenzūra yra. ir dar griežtesnė.
Kalėjimai opozicijos veikėjams izoliuoti yra, ir da - 

aukštesnėm tvorom aptverti bei su patobulintais politinio 
"perauklėjimo“ įrankiais.

Kad neatrodytų, jog čia verčiame* tik kažkokia fak
tais nepagrista antitarybine propaganda, prašome žvilg
telėti tik į 1973 m. lapkričio mėnesį Lietuvoje įvykdytų 
kratų sąrašą.ryšium su byla nr. 345. liečiančia tiktai paly
ginamai visai režimui nepavojingos religinės literatūros

Surx;u buvo rasti tinkamą vietą, pasakoja ji man. Sa
vo bute ji turėtų pakankamai vietos, bet puošni aplinku
ma trukdy tų. Čia vaikai jaučiasi geriau, saugiau. Viskas 
kitaip negu namie ir niekas nepyksta, jei dažus paliesi ant 
grindų. O kai kuriems sveika pamatyti, kad Va butų, kur 
nėra vandentiekio. Vandenį tenka nešt? kibi i u į - bendro 
čiaupo kieme. Pastate gyvena daug senų penbininkų. O 
gražus gatvės fasadas patenkina tėvų snobizmą.

Paprastos plytelių grindys yra lengvai valomos. Pas 
ją vaikas gali daryti, ką nori. Išversti dažus ar smėlį tyčia, 
ir tokiu būdu žaidžiant, ji gali nustatyti, ko jam trūksta, 
ir individualiai pritaikyti terapiją. Vaikus jai atsiunčia 
.laktai as psichiatras. Tas, konstatavęs, kad vaikas fiziniai 
ir dvasiniai yra sveikas, paveda psichologei taisyti jo cha
rakterio klaidas. Motina jį atveda. Po valandos grįžta at
siimti. Kiekvieno vaiko gydymas yra individualus daly
kas.

Ant vieno kambario sienos kabo eilės suaugusių žmo
nių ir vaikų figūrų, kurios neturi veido. Tokiu būdu vai
kas nesąmoningai savy gah suprojektuoti žinomą veidą 
kuriai nors figūrai ir atrasti esamą priešą. Gali net jį nu 
šauti. Greta padėtas tam tikslui mažas žaislų revolveris. 
Vienas tikrai nejaukus tipas kabo, atsukęs nugaią. Aš tai 
pastebiu savo pažįstamai, ir ji atsako:

— Tuo būdu vaikai daug papasakoja apie save. Net 
ir tau tas sukėlė kokį nemalonų atsiminimą. Jei nori, nu
šauk ! — juokiasi jinai.

« . t 0-"4^

Nr 14, 1974 m. balan4Siė2

Trys sėdi geri draugai, susitikę Jonui Pakaikai minint savo am
žiaus SO matų sukaktį. Vidury Sofija Jasaitienė, dešinėje Jonas 
Vilkaitis ir kairėje Jackus Sonda.

LAIŠKAS REDAK

Gerbiamieji.
Siunčiu ”The Georįitovvn 

Voice“ vasario 26 d.*Tkar- 
pą. Tą laikraštį leidžia Ge- 
orgetown uhiVefeftėtaŠ?' jo 
viename vedamajame < buvę 
rašoma apie Solženicina. ir. 
minint rusų pavergtas tau
tas, praleisti lietuviai.

To universiteto studentai 
lietusiai tuoj pasiuntė pro
testą, kuij pasirašė Jūratė 
M. Končiūtė ir J. Sheppard 
Yodkoff (šis yra Lietuvos 
žydas). Laikraštis tą protes
tą išspausdino.

Šitas faktas gali kai kam 
atrodyti nereikšmingas, bet 
♦ain galvoti bū‘” klaidinga. 
Juk daugelyje JAV univer
sitetų yra lietuvių studentų. 
Jeigu visur taip iautriai bu
tų reaguojama į . panašius 
dalykus, kiek tuo būdu būtų 
padėta mūsų laisvės reika
lui, kiek teisingos informa
cijos apie Lietuvą būtų pa
skleista !

Mūsų studentų organiza
cijų vadovai turėtu tuo rei-

Kitataučių renginiuose šis t SUKAKTUVININKAI 
sambūris dalyvauja nuo
1950 m. vasario mėn. pasi- Vasario 11 d. sukako 65 
rodymo Masonic Temple rū- m. Lietuvos generaliniam 
muose. Čia svečių tarpe bu- konsului Anicetui Simučiui 
vo Michigano gubernatorius • . * * *
G. Mennen Williams. auto-i Vasario 26 d. sukako 60 
mobilių pramonės magnatas metų teisių daktarui Kaziui 
Henry Ford II ir daugybė ki- Šidlauskui, dabartiniam Al
tų panašių asmenybių. Rau- tos centro valdybos vicepir-
donojo Kryžiaus suvažiavi- mininkui. Cook ajiskr. pro-1, kalu ypač susidomėti ir ša
me 1951 m. "Šilainės“ šokio kuroro padėjėjui. gyvenan-Jvo nariams priminti vfeada 
meną stebėjo generolas Ge- čiam Chicagoje. j reaguoti į kiekvieną dalyką,

• ’ i kuris mums kenkia.orge Marshall, Nobelio pre-!
T,., .. ... . , mijos laureatas Ralph Bun-S Vasario 27 d. sukako 80 Su pagarba
Labai daug vaikas papasakoja apie savo namus, žais- che ir kt metų Jonui Šlepečiui, Lietu-į

damas su šeima. Aplamai, klausimais iė vaiko nieko nesu-> Amerikos mokytojų ir vos kariuomenės atsargos j J. Laurinaitis
į žinosi. Mažos, į tikrus žmones panašios lėlytės vaizduoja •profesorių suvažiavime 1951 pulkininkui, teisininkui, uo-j •

Štai, kratos dalytos: pas kun. I. Lauriūna. Kebelių motin4. vaikus, mažąkūdikį lopšely, senolį ir senolę. m.. -Šilainei“ patekus tris Ham visuomenininkui, da-j ‘ k*’ JumttKo^.
. (užtruko 8 vai.), kun. A. Klein,. Vabalninku klebo- Visa šeima gyvena lentynose, kuriose įrengti atrftiri kam- šokiui Galina Gobienė bu-: bar gyvenančiam New Yor- tau-

Idant kalinius prie Červenės 
m. nuostabiu būdu gy- 

šlikusio prof. Igno'Kon
čiaus dukraitė.

šaitį (Salininkų kaime, suimtas). Z. Urboną (Vilniuje. Į Psichologės pacientai yra namie ar mokykloje nesu- j)etroitui švenčiant 250 riam Balfo pirmininkui, 
krata* tęsėsi 10 vai.), B. Lepenį (Vilniuje). S. Kriaučių-! kalbami vaikai su kūnais tėvai nebežino, ką^ danti^a’^a metų svftaktj. sambūris de-i 
naitę, O. Norkytę, L. Razminaitę (ivis
Razminaitę (Šiauliuose), A. Ratkevičių 

Be šitų, dar buvo iškrėsti S. Skripkus
tė, O. Tamulynaitė, K. Misiūnaitė, Dambr 
gis, Kapūsta, Jasėnas. I. Mickeliūnaitė ir ___ .

bai svarbu įsigyti vaiko pasitikėjimą.

• • •
KELEIVIO RĖMĖJAI

Po $2 aukojo: J. Masaų^-

i

Kur tik buvo rasta, visur paimta religinė literatūra, 
tokio pat turinio paveikslai ir kt. medžiaga.

Prie to pridėkime dar dr. praeitame numeiy minėtus 
už laisvesnį žodį teistus dr. 1. Rudaitį, A. Mackevičių, V. 
Povilionį, A. Sakalauską. Š. Žukauską ir daugybę kitų,

įkus. P. Stravinskai- savanV 11 zauizia. viena uvynnaiiieie mergaite mimu mame insiKUie. neįie įsiancl t
imbrau<ka< Kačer- Jau tėčius metus. Pasiekti geri rezultatai, nors iš pradžių parke ir kitur. soriavęs Kauno universitete,
= n:t: * atrodė beviltiška užmegzti su ja kontaktą. Psichologei la- Per tą gyvavimo laikotar- °.P° '^aro Pennsylvanijos u-
e. i bai svarini isūrvti vaiko pasitiksima. pi "Šilainė“ šoko gubei nato- nr.versitete, pradėjo 76-sius

DETROITO NAUJIENOS
'ŠILAINE“ RENGIASI DVIDEŠIMT PENKERIŲ 

METŲ SUKAKČIAI

soriavęs Kauno universitete, n „ ..Bakšys ir V. Bosas* -Hąmil-
pi Šilainė" šoko gubernato- nr.versitete, praoejo (B-sius t™- Ont 
riaus George Romnev inau- metus. J’s gerai kalba lietu-* Po $1: M. Pulkauninkas, 
guracijos baliuje ’ 12 000 viekai ir yra įnešęs didelį in- Letthbridge. B.C., J. Lauga- 
rinktinės publikos miniai. dėli ? lituanistikos mokslą. I lis, Cambridge, Ont., L. čeč- 
Ponriaco ir Toledo miestuo-l « * * kauskas, Montreal. je.. A.
se Fordo auditorijoje ir' Rovo 26 d. 75 m. amžiaus Lipaus, New Haven, Conn., 
State Fair televizijos pro- miaukė įžvmuris kalbinin-S. Šukys. Sioux City. Iowa,kurių pavardžių čia neįmanoma surašyti. — ir turime žv- . ____*___  ____ _ t___ - -

miai "didingesnį“ ir labiau paveikiantį vaizdą, negu Vii-Į METŲ SUKAKČIAI ;gramose. amerikiečiu suor- ka^5 fli*- Pranas Skar- J. Zatorekis, Woodhaven. N.
niaus-Kauno meksfaltuotas greitkelis, naujosios statybos! s t .......................... , | ganizuotuose 'šalpos koncer- dabAai; gydantis Hot, Y., m"
ir Lietuvą laiminanti Lenino paminklo ranka... ’ į Atmena aš kartą. • seninta.diciniai ir ruošiami kasmet, tuose, kiekvienoje Michiga 

Juk visi šie kratyti, suimtieji, teistieji ar įkalintieji {Kai vyresnis brolis ėjo U namą ’ tame? ūmais u\o no universiteto Ann Arbore
Springs. Ark. i B. Matulionis. Chicago, III., 

j E. Bitfker, Vancouver, B.G.,* n ni a !•JUK visi šie Kratyti, suimtieji, teistieji ar jKanntieii!Kai vyresnis orons ejo is namą, --------S Simnas Airttraliia R
kpnria npi^kimimns tiktai dėl rPŽimn vvkdnmn mintie’ 'Kai «nama Uaplierinosna , tr>S poros: Mai^annta Ku-.; studentų pasaulinėje mugė- KONKURSAS JAUNIEMS ?K.°PaS• K
kėncia persekioj'mps UkU. del .ezimo vykd°m° mintie,. .iOv„. ėinskieriė' (jazminai), dr, Je,?— vis susilaukdama di-' ŽUrnausTAMS ISta?’.ti8'.W?stfte^; S5?ss"
ir žodžio laisves varžymo. I Kai ramino-zoodė iodiiu nen- Vytautas Majauskas. Jūratė diausiu aplodismentų ŽURNALISTAMS , p. Petronis. La Šalie, Que.,

Tiooo noe iima dar racta MSnmnin motinėlių Pa. HIlU. 1*71* <tpiUUUllienių. I.TTiesa, pas juos dar rasta rašomųjų mašinėlių... Pa
lauksime. kol bus priešvalstybinis nusikaltimas turėti ir 
barzdai skusti mašinėlę, nes jos pagalba gali labai greitai 
pakeisti rusiškos mados tarybinio piliečio veidą...

Mažasis vaiko pasaulio 
akiratis

diausiu aplodismentų
Jonas Aistis i Pečiūrienė, \ ladas Pauža, 1962 m. Tarptautinis ins- 

| Alė Rūta, Bronius Polikai- titutas "šilaine“ išrinko re- 
Dvidešimt penkeri metai;tis, Petrui Petručiui vado-

yra ne per daug ilgas laiko* * * **“ ' J"
tarpas. Žmogaus gyvenime

Lietuvių Žurnalistų Są- 
.. A , jungos centro valdyba ragi- 

prezentuoti jį \\ ashingtone, na jaunuosius, iki 30 metų 
D.C.. tarptautinių institutu amžiaus, žurnalistus rašyti į 
pasirodyme, bet dėl lėšų sto- laisvojo pasaulio lietuvių 
kos teko sios išvykos atsisa- ’ spaudą ir kviečia dalyvauti 
kytL Atsimmtina dar. kad , Daužvardžio Fondo konkur-

vaujant ir seserims Blandy 
tems ir Arnolduo Voikietai- 

; bus tik bebaigiąs ar vos bai- ’ čjui dainuojant, 
gęs aukštąjį mokslą jaunuo-Į pinnas viešas pasirodv-,.. —lis. Taip ir šilaine . lygi- maJ f ko i949 m lapkria01 SIS sambūris 1964 m. rugpiu-; se 
nant su žmogaus amžiumi,^-H Lietuviu Ral“!čl° 23 d- dalyvavo Pasauli-,-i. ‘ At“ nės parodos New Yorke me- Į Konkurso dalyviai, iškir-

tu ir Lietuvių dienos progra-i pę jš laikraščių savo rasi-/*^ i A • • J •

ZENTA TENISONAITE
Jau seniai viena vaikų psichologė mane kvietė ateiti 

pažiūrėti, kaip ji yra įrengusi savo konsultacijos kambarį. 
Pagaliau vieną šaltą ir lietingą vasario dieną, pažabojusi 
mechanišką arkliuką, nuvykau į nurodytą adresą, senojo 
Antwerpeno dalyje. Iš gatvės įėjimas pasirodė prabangus, 
lės prie skambučio mygtukų. Sakytum, labai modemu. 
Parlefonas. Gražios metalinės durys ir pavardžių plokšte- 
Prasivėrus durims, atsiveria senamiesčio prabangos skur
das. Į mažą, mėlynomis plytelėmis gijstą kiemą žvelgia 
šešių aukštų seno pastato liūdnos langų akys. Viiš galvos 
kabo nedidelis dangaus keturkampis. Aplink aukšti mū
rai. Lifto nėra. Visur labai gerai praverstų naujas dažų 
sluogsnis.

Mano pažįstama turi įrengus pirmame aukšte savitą 
vaikų pasaulį. Du nedideli kambariai pilni žaislų. Rašo
mojo stalo nėra. Tyčia. Niekas neturi vaikui priminti dak
taro konsultacijos kabineto. Prie sienos stovi paprastas 
didelis stalas. Ant jo galima daiyti, ką tik nori, saiko ma
no pažįstama, tik nekelti
moteris.

žmogaus
būtų dar tta jaunuolė. pra-fso ra(yj0 klubo koncerte, 
dedanti savarankišką gyye-į »šilainė^ pasirodymu bu- 
nimą. Bet tarp šilaines n»vo ja^aj sužavėta visuome- 
jaunuolio nuopelnų skirtu-; nininkė Elzbieta Paurazienė 
mas jau gana didelis. Ji su- jr ’parptautinio instituto di- 
sioi^anizavusi ne tik mokė-, rektorė de Gri]le Nuo t0 ,ai. 
si, bet kartu dirbo šoko; ko ^jam sambūriui plačia’ 
ir visur, kur tik pasirodė, atsidarė durVs į savas ir a- 
garsmo Lietuvos vardą.

Galina Gobienė, 1949 m 
liepos 25 d. atvykusi į Ame-

meirsiečių scenas, "šilai
nė“ dabar šoko ir šoko. vie
ni iš jos eilių išėjo, kiti atė- 

riką, Tarptautiniame insti-; jo. bet ji pati išliko vis gy- 
tute perorganizavo Detroi-Ava, judri ir linksmai nusitei- 
to Tremtinių draugijos tau-! kusi.
tinių šokių grupę ir ėmėsi jai • Kur ir kiek kartų "Šilai- 
vadovauti. Tai "Šilainės“ gi
mimo diena. Šia proga rei-

nė“ šoko. gal niekas tiksliai 
ir nežino. Ji dalyvavo be- 

kia priminti, kad Detroite f veik visuose Vasario 16 mi- 
tautinių šokių giupę savo! nėjimuose. Kanados Lietu- 
laiku buvo suorganizavusi rių dienoje Wind9ore, SLA 
Marija Sims šv. Jurgio pa-!deimantinės sukakties iškil

nioje. j nius, spausdintus nuo 1974
"Šilainė“ savo veiklos si- m. sausio 1 d., ar padarę jų 

dabrinę sukaktį minės gegu- • fotokopijas, siunčia tą įro- 
žės 18 d. Kultūros centre.; domają medžiaga iki 1974

1 d.Bus banketas ir meninė pro- m. lapkričio 
grama. kurią atliks šio sam- ‘ pirmininkui kun. 
būrio šokėjai, solistė Vanda į niui. S.J., adresu:

LŽS-gos 
J. Vaiš- 

2345 West
Stankus ir akordeonistas Ą-ja6th St., Chicago III. 60636. 
žuolas Stelmokas. Paskuti-jnie ii abu iš Chicaco* šo- ’ Ronkurse Sali dalyvauti

J visų lietuvių laikraščių jaukiama gros Zonos orkes- . .į-n

f J. Savage, Bridgeport, Conn.
M. Zack. Picko River, Cal, 
A. šulaitis, Cicero. III, T. 
Smith, Montreal. Que„ E. 
Jakutienė, Dorchester. Ma., 
M. Jonaitis, Budd Lake, N. 
J., J. Jasunski, Thorby, AR,., 
A. Stakeliūnas, Lowell. Ma., 
A. Sakelis. Worcester, Ma., 
A. Valinčius. Bridgeport, 
Ct., P. Vizbaras, Montreal, 
Que.. I. Podėlis. St. Peters- 
burg, Fla., S. Tatarūnas, 
Hudson, Mass., J. Gudgis, 
Fort Johnson, N.Y.. P. nil- 
minsfcas. Brockton, Mass.

ras. Taigi, ffikė’ios Karolės nieji bendradarbiai, neišski-
žodžiais, jubiliejinis banke.’™nt •iaunimui gkirt0! spau- 
tas bus — "įdomus, puošnus. os’ 
didingas, nepakartojamas.
atmintinas, svajingas., isto-

Visiems aukotojams mū
sų nuoširdus ačiū.

Keleivio administracija 

CHICAGO, ILL. 

Pagerbė-Jbzę DaAivirdienę

Lietuvos konsulato Chi
cagoje 50 metų sukakties ir 
generalinės konsulės Jtffeės 
Daužvardienės vardo dienos 
proga Kazys KasakaRis, Jo
nas Našliūnas ir Jonas Ta- 
lalas S. m. kovo 19 d. atsi
lankė konsulate, pasveikino 
gen. konsulę Juzę Daužvat- 
dienę ir įteikė gėlių su ge
riausiais linkėjimais. Sve
čiai buvo maloniai priimti ir

LŽS-goa centro valdyba pavaišinti.

Pinigines premijas pa
skirs LŽS-gos centro valdy

rinis. gaivinantis, nuostabus, ba savo posėdyje lapkričio 
pasakiškas, žavingas, užbu- 6 dieną, 
riantis ... | padjj0 valandėlių jaunie-

aianja e,ms sv. Jurgio pa-i uviiuaiiuiics Bunanues imu- t k • . f ‘rapijos chore ir jai vadovą-i mėse. Dariaus ir Girėnų klu-! ka p J 1 kl b ų u‘- jį bendradarbiai ar laikraš- 
vo. bo. neolituanų ir visos eilės! A. Grinius i čių foto reporteriai gali kon-bo. neolituanų ir visos eilė

"Šilainės“ krikštynos įvv. Kity organizacijų pobūviuo?
gaisro. Ji yra simpatiška n graži ko me^ nuQ ge koncertuos* ir vakaruose.

jgimo — 1958 m. gegužės 3, Šokta ir tautiniu šokių šven-tautinių šokių
Abiejuose kambariuose įdėlioti žaislai. Visokios lė- pirmame suruoštame pa-'tėse Chicagoje. ir savuose 

lės. Vežimukai. Automobiliai. Lėlių namelis. Krautuvės vasario baliuje. Vėliau tie "Alyvoms žydint“ vakaruo- 
lentynėlės pilnos prekių, ir kasa. Virtuvės krosnelė su vi- pavasariniai baliai tapo tra- w«

čių foto reporteriai gali kon
I kurse dalyvauti, valandėlių

-- ------------------- . ----- vedėjams ar laikraščių re-
Tarp draugu ieškok tų, daktoriams juos raštu reko- 

kurie daugiau už tave iima- m en d avus.
no.

R. Šumanas

1



u

puslapis trečia*----- KELEIVIS, CO. BOSTON

jokupuotoįe Lietuvoje Į Kaimo Jurgio užrašai

Įlos—acsss^=^=== a?l: nuogalių epidemija

Husai okupantai, Saliu ii Lietuvos!

Akad. Juozą* Matulis — 

socialistinio darbo didvyri*

Lietuvos mokslų akademi
jos prezidentui Juozui Ma
tuliui kovo 19 d. sukako 75 
metai amžiaus. Maskvos vir
šininkai ta proga jam šutei, 
kė socialistinio darbo did
vyrio vardą.

švietė provincijos 

korespondentus

Kovo 19 d. Vilniun buvo 
sukviesti "darbininkų ir kai
mo korespondentai“. Juos 
švietė naujasis partijos pir
masis sekretorius P. Griške
vičius, žurnalistų s-gos pirm. 
J. Karosas. "Tiesos“ vvr. re-

i

Visokiausių epidemijų pibėgo net 27 kartus. Dabar 
(žmonija yra pergyvenusi, j Amerikos spauda didžiuo- 

. ' Daugybę jų mokslininkai y-. jasi. kad amerikiečiai per
autobusas išburzgia is Ra-,ra nugalėję įvairių vaistų ir trumpą laiką net 27 kartus
šeinių link Kauno.

Karšto oro srovė iškart

Nr. 14,1974 m. balandžio f

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
• Paminėta P. Spūdžio mirtie* 

sukakti*

Kovo 23 d. buvo paminė
tos Prano Spūdžio mirties 
metinės. Prie jo kapo susi
rinko daugiau nei šimtas jo

skiepų pagalba. Va. Sian- f nuogi akeliavo aplink žemę! j buvusių draugų ir pažįsta- 
dien civilizuotose šalyje jau Vyksta net tarptautinės! čia minėjimą atidarė ir

trerikė j kojas. Šalia stovėjęs nebėra nei choleros, nei rau-■ lenktynės, kuriame krašte
kaimynas prasitarė: "Ar pa 
šėlo, iki Kauno mano batam 
padai atsiklijuos-“

Keleiviai į šalį dėjo sk»y-'jų netikėtumų, naujais 
bėles ir kepures, skaras ir kotarpiais jai pagrasina vis j Frankfurto mieste...

naujomis įykištėmis... , Policija kai kur sako:
Antai, visai neseniai Ame- j "Geriau tegu bėginėja nuo

rūkoje pasireiškė visiškai • gi. negu daužo langus ar de-

beretes, paltus ir švarkus 
Sukandę dantis, kiti 
langus. Su kūdikiais malda
vo: "Nebūkite pašėlę, vai
kams ligą įvarysite“.

Pasigirdo reikalavimų iš-

i ROMANAI
vo dail. Jono Rūtenio, o ko- Tautvilą, romanas, Paraa® 
vo 30-31 dienomis dail. Ro- Juozas Kralikauskas, 205
mo Viesulo paroda. Pirmąją j Ps\»/Caina _
globojo birutietės, antrąją— Abraomą* ir *unu*. pre- 

J mijuotas ron anas, parašeateitininkai. Iš 30 Rūtenio 
darbu parduota 10.

Abi parodos buvo Kultū
ros židiny.

Tauto* Fondo koncertą*

pu. nei polio ar kitų epide 
mijų. O tačiau motina gam 
ta žmonijai pateikia vis nau-

daugiausia nuogalių pasiro
dys: Amerikoje. Prancūzi
joje bėgančiu aplink Eifelio

lai- bokštą, ar V. Vokietijoje

nelaukta Epidemija, o per 
trumpiausią laiką jau išsi
plėtė kone visame laisvaja-

jungti autobuso šildymą.įpasauly. Kokie mikro- 
Konduktorė juokais atsrsal-1 bai tų Hka iššaukia — kol 
bėjo: ’Nesiglauskite taip t kaa<lar nežinoma, tad ir ati- 
meiliai, neperkaisite“... .tinkamų vaistų neįmanoma 

Palei Ariogalą bendraite- P’'laikyti.
leiviai nebejuokavo. Karščio 
buvo iki valios. Rodos, trū-"Komunisto“ ^rnalo^vr ko vantų ir vandens. Iš dize-'nuo visų iki šiol buvusių 

S.“ u™ n v y ;. lio Kaune Keleiviai virtoj Anksčiau kuria nors liga st
redaktorius G. Zimanas 
kt.

Kaip patogu važiuoti 
raudonuoju autobusu!

ir braukdami prakaitą’ be pa- susirgęs žmogus jausdavosi 
dėkos už šią "pirtį“. j l’a«lp^ pridegtos nuotai-

Kas turėjo sureguliuoti ar- 'os n‘ karščio

"Tiesa“ kovo 20 d. išspaus
dino šitokį J. Kuvyko laiš
ką:

"Drauge su kitais belau
kiančiais įsispraudžiu į dize- 
lj. Pačiame gale atsistojęs,
lengviau atsikvepiu. Nusta-itaikų uždegimu, gripu 
tytu laiku — 17 valandą — ga

žodį tarė Tėvynės redakci
jos bendradarbis Jonas Va-į 
laitis. P. Spūdžio asmenį į-' 
domiai apibūdino kun. P. . . .. , _Dagys, ižiė Br. Spbdienė

pakvietė visus svečius res- |)o)iu^. vcik,ai
paremti.

J. Vlk*
toranan užkandos, ir čia;

Tautos Fondas gegužės 
11d. Kultūros Židiny ren

Aloyząs Bąronas, 206 psl., 
kaina $4.50,

i Sunkiausiu keliu, roma
nas, parašė Jurgis Gliaudą, 
251 psl., kieti viršeliai, kai- 
laida, parašė J. Gliaudą, 406 
na $5.00.

Agonija, romanas, antra 
psl.. kaina $5.00.

Kiauro* rieškučios, roma
nas, parašė Antanas Mustei-

• kis. 259 psl.. kaina $4.50.
Vytautas Alantas, ŠVEN-

| TARAG1S, istorinis romą. 
j nas, I dalis. 405 psl., kaina
• minkštais viršeliais $5.00.

dar žodį tarė Jonas Valaitis,Į 
SLA iždininkė Eufrozina 
Mikužiūtė. Altos ilgametis 
veikėjas teisininkas Ošla- 
pas, šateikos ir kiti.

Visuomenininkei B. Spū- 
dienei svečiai reiškė užuo
jautą dėl jos vyro mirties.
Ji, ir vyro netekusi, tebėra moksle lietuviai mokiniai 
mū.‘U visuomenės veikli na.; Ona Krušaitė, Katlyn Kara- 
rė. Jau daugel metų ji Altoj I ziejūtė. Pilypas Pūras. Pet- 
atstovauja Lietuvių Darbi->rė Aliukaitė, Robertas Man- 
nirvkų draugijai, ilgus metus -daugis. Marytė Sviklaitė, 
darbavosi Balfo centre, kur J Teresė Miliauskaitė, Marytė 

. atstovavo socialdemokra-»Lukaitė ir Ona Statkutė.’ « 
procius mėgstančius turis-|tams, 0 Balfui išsikėlus į į •
tus, kad jie, pagaut i be kel-1 (/hieagą, jj jv dabar su jo Į Aplankiau D. Mažeiką 
nių, bus įsodinami į lėktuvą veikla nenutraukia ryšių. Be; ‘
ir nuogi grąžinami į savo J to, ji ir šiais metais perrink- Domininkas Mažeika da-ž 
kilmės kimštą. į ta Lietuvių Darbininkų d-jos bar gyvena Matulaičio sene-i

Romoje policija suėmė 3 pirmininke. lių namuose Putname. Ko-,
tokius nuogalius amerikie-1 Pranas Spūdis buvo gimęs vo 1 d. jam sukako 75 m.' 
čius Šv. Petro aikštėje, ir prieš 75 metus netoli Mari--J° globėja Ona Tiškienė 
jiems gresia kalėjimas iki S jampolė.*. Dabar jo tėvų ū-| pasirūpino. kad ta proga su-j 
metų. ,,kis įjungus į vietos kolcho-1 kaktuvininkui būtų sutelk--

kai kuriose I* tos pačios apylinkės11® nors kiek džiaugsmo. Išl 
istralėse vra .vra kilusi ir jo šmona bei Į draugų ir pažįstamų jis ga-‘
* _ * T ___ . rr • ▲____  •£ /laiinr avoibinimn *

gina universiteto rūmus“ 
Bet nuogalių "sąjūdi“ su

daro ne tik studentai. San 
Francisco apylinkėje iš 40 
patrakėlių. kurie bėgiojo po 
universiteto rajoną, įsibrau
dami net į kažkurias įstai
gas. tik pusė tebuvo studen
tu. o kiti —pašaliniai "sve-

WORCESTER, MASS. 

Pasižymėję mokiniai

Holy Name aukšt. mokyk
loje yra šie pasižymėję j’

Šioji epideminio pobūdžio . 
liga yra visiškai skirtinga!

Afrikoje — Kenijoje 
policija įspėjo nuogalių pa

kankinamas 
lova ir laukdavo. ėiblvm.i įvirsdavo i aiva ir launuavoba iš viso išjungti siIUjmą —:.. . ~ ....

vairuotoias ar išleidusios ’^Kelbejimo. O naujoji eni- 
X i , ‘lemija sukelia visai priešių-autobusą į reisą stoties tai- ..... ., ” gus reiškinius. Jos paliestas„yba - nežinau Manau „į „

kad visai tuščiai buvo degi- (ai (,
namas kuras varginti kėlei-

4)lhELftS VERTES

SPECIALIA 1 

Į LIETUVĄ

Nieko primokėti!
Veltui pristatome 
Pilnai aodrausta!

•10 šll.l V SKABŲ 

Sll AUKSO SIPI.ftMIS 

5 VILNONfeS SKAKOS

X.1Z mi auK.Mt siūlčni

5 ACRYLIU SKAROS

>♦12 x32 ’ su aukso si uit-tu
BENDRA KAINĄ S77. 
ORO PAŠTU . .. *«t|
X^lnonSs>karos

32 x32” be kutu

itališka PIJI .šINė 
LOVATIESfi

dvigubo dydžio 190x230. 
gražūs raštai ir spidvos.
JĮAINA^^^^»123
—NETIKRI KAILIAI—

............................ Jo kūnas ir
un — Po kaitę žmones ju divasia tiek prisisotina ener-j Sakoma kad
įeičiau suserga kvėpavimo kad ’^idemikas“, iš-.didmiesčiu magU.«.^ __________ .---------- , , .«.♦ ♦

sirengęs visiškai nuogas, jiškabinti įspėjimai važiuo- Jonas Valaitis. Tai trys iš vo daug sveikinimų. 
tarsi velnio vaikomas laksto1tiesiems: "Saugokitės pra- vaikystės metų artimi kap- Aplankiau jj ir aš. Teko 

-gatvėmis, parkais, kiemais I bėgančių nuogalių!“ sai. pasikalbėti su namų virsi-;
J ar palangėse. Į įdomu, kokia kita bepro-‘ p,anas Spūdis tarnavo ninke sesele Alavyda Šaulv-’

i Toji liga vadinasi "nuo-.lybe pasibaigs šitoji bepro- Lietuvos kariuomenėje, da- K1™*13 Shenandoah,; 
galių bėgiojimas“ o anglis- tybė? lyvavo Lietuvos laimės ko- f*“ 1 ^tus gyvenusia Lis-

s’o-

Mokinių dailusis žodis
Rašo Bostono Lituanistinė* Mokyklos penktojo skyriau* 

mokytojo* Aldono* Dabrilienė* mokiniai

PAVASARIO GR|Ž1MAS

Seniai seniai žemę valdė 
deivė. Ji turėjo labai gražią 
jauną dukterį, vardu Jūratė. 
Vieną dieną Jūratė išėjo į; 
kiemą dažyti rožių raudo
nom ir baltom spalvom. 
Staiga prasivėrė žemė, li

kai —. "streakers“.
Kokio luomo ar amžiaus

žmoguje ta epidemija pir
mą kaitą pasireiškė, kol kas 
neišaiškinta, bet pastebima, 
kad šis "nuogobambizmas“ į 

Bet bitė ir jos draugė stu- dabar labiausiai siaučia jau- • 
mia gėles atgal. Bitės drau- nuolių. ypač moksleivių ir

Kaimo Jurgi*

STOUGHTON, MASS. 

Kova dėl Lietuvių klubo

Į mūsų rankas

vose ir buvo nesunkiai Intoje yra 76
žeistas. Jis iakuriavo žemės. aPmoka">‘ tarnautojai, 
reformos, bet. jai ilgiau už-!

,ti-ukas. panūdo laimės ie£-' 
; koti Amerikoje. Pirmaisiais 
išeivijos metais mėgino įsi-i

J. Kra*in*ka*

tA ukšėiau.sioH 
puiki dovana
KAINA ....

vertės i?

>115.00

___ _ pateko kurti Kanadoje. Iš ten persi-Į
pė yla piktžolė I-iktžoiėpa- studentų, terpe Gal dėl to,i’™« ^‘"u^eriš'Huriamė anjdiąteykbs.B^t{uolia*' 

smaugia gėlę ir neleidžia kad j e pirmieji ’?a (^elio bu buvo nepatenkintas ir ta-1jai išaugti. ?vXC”dom.i^ !>a “ . .?!ka."-
Bet kirminai tun policiją. ,aU"otoja policija vie jvių klubo dvasia atgyja“. | k«' l’-'kuie ūsam laikui. Čia Į

Jų policija yra vabalėliai. toMas bėeūnu^ areštuiI Autorius ncrako' bet nu-;siuvyklose.
Vabalėliai sukramto piktzo- štai vieno Ame-( manu, kad klubo valdyba’ Kui P. Spūdžio begyven-
lę. Voras pasidaro ant gėlės c otlI,ionfl,. buvo nutarusi klubo namus ,ta jr kur bedirbta, visur jisjuodaiaprirengęskaraiaitis’voratinkiį. Policija pakrato 

pagriebė juratę ir dingo po ka(j nukrjstų į vo- grupė, atostogaudama Ber- Pa'duoti. Pernai rudeni jvy; mezgė lysius su savo teutic- 
' kęs narių susirinkimas tam, čiais. New Yorke jsikurus

Deivė laibai supyko ir nu
ėjo pas vyriausią dievą, bet 
tas jai daug negalėjo padė-
, — -  . v. . kad Jūratė ga-Į ję Vgj išstumia iš žemės...
lės grjzt1 namo, jeigu nieko 
nevalgys pas karalaitį. Bet 
Jūratė buvo labai alkana ir 
netyčia suvalgė 6 obuolių1 
sėklas. Taigi Jūratė turėjo1 
gyventi šešis mėnesius pas 
karalaitį.

Kai ateina žiema, kirmi-1 mą dešimtį dienų paatosto- 
nas gėlę nutraukia po žeme. į gauti, 
nes jai per šalta. Kai pava-J San Francisce, Kaliforni- 
saiis vėl ateina, kirminas gė-' joje. policininkai medžioia 

tik nuogalius vyrus, o mergi
nu neliečia, pasiaiškindami:Tada* Kulbi*

PAVASARIS

Aš vaikščiojau po kiemą 
ir pamačiau ant žemės ke-

Deivė taip supyiko. ir nu- las ^ltes’ 
lėmė, kad, kol Jūratė gyvens) . — Labas. Ko jūs ieškote, 
pas karalaiti, žemėje neaugs j bitutės? — aš paklausiau, 
gėlės ir medžiai neturės la- ~ Mes keliame gėles iš 
py. visada lis ir snigs.

Taip atsirado žemėje ru
duo ir žiema.

Bet dabar atrodo, kad Jū 
ratė jau grįžta namo. Deivė 
jos laukia, džiaugiasi ir puo
šia žemę.

miego, — atsakė viena.
— Kaip jūs žinote, kad 

čia auga gėlės, ir kaip jūs ži- 1 
- note. kada gėlytes prikelti? flaro

Jeigu per anksti prikelsite, 
tai gėlytės nuišals, — aš vėl 
klausiu bitučių.

— Mes tau papasakosi
me, — atsakė bitės. — Kai 
nutūpę ant medžių, prikelia 

• -i paukščiai atlekia iš pietų ir," -- f-“-

deda lįsti iš žemės. Kaip ir

PAVASARIO GĖLĖS

kodėl jos lenda?
Gėlės lenda, kadangi kir

minai 'jas stumia, nes jie no
ri, kad žmonės matytų gėlių į 
grožį.

Mums ir patiems Įdomu pa
sižiūrėti į nuogas gražuo
les.“

Šventojo Patriko dieną 
netoli Bostono esančiame 
miestelyje kartu su para
duojančiais bėgo ir nuoga- 
lis, išsitepęs kūną žaliais da
žais. Policija tą vargšą iš
traukė iš žygiuojančių kolo
nų ir nusigabeno nežinia 
kur. matyt, "sušildyti“.

Tų nuogalių dauguma su- 
vvrai. "Kodėl taip y- 

ra?“ paklausė smalsi žiūro
vė. "Todėl, kad vyrai turi 
daugiau ką parodyti“, buvo 
atsakymas. "O kodėl judu 
padoriai nebėgate, o tik šle- 
penate?“ susidomėjo polici
ninkas apie 70 metų am-

Apleistos klubo patalpos iš
valytos, sutvarkytos, rengia
masi didesniam remontui. 
Narių padvigubėjo. Pernai 
vasarą jų bebuvo apie 50.

Nekilnojamojo turto tar
pininkas Parshley, kuriam 
senoji vadovybė buvo pave
dusi namus parduoti, reika
lauja atlyginimo ir dėl to 
užvedė bylą teisme. Kada 
ta byla bus sprendžiama, 
dar nežinia.

Naujai klubo vadovybei 
linkime sėkmės.

BROCKTON, MASS.

Kovo 19 d. mirė 63 m. am
žiaus medicinos daktaras 
Algirdas Waitkus, čia gimęs 
ir augęs. Velionis buvo vie
nas iš uoliausių lietuvių vi
suomenininkų. Apie 20 me
tų jis vadovavo vietos Altos 
skyriui. Jis daug prisidėjo ir 
prie Lietuvių bakūžės pasta-žiaus nuogalių porele. "Agi, 

ponuli, bėgti nepajėgiame,“ | ty1"0*
o mes prikeliame gėles. Su-i paaiškino "jaunikaitis“. „ ,
die, mes turim skubėti, nes Šiuo metu Pietų asigalvie’ ^ovo.. d’ Run’
dar daug gėlių turime ori- vra amprikipriil Aksnodiri- i * alkaVlClUS,

* • •
Vincas• 

(bib-1dar daug gėlių turime pri- yra amerikiečių ’ekspedici-i X . ?VIC'US’. v!es°s,os 
kelti. Sudie, sudie! - visos ja. Du tos ekspedicijos da-j llot?k“ I»kVĮesUte skaitė 

' bitės sušuko ir nulėkė. lyviai, įsismeigę gairę, ap-; 8P1© Brocktono be-
link ją dideliu ratu nuogi a- tuvlus

P. Spūdis išbuvo ir ligi mir
ties.

Dovanėlė* Europos 

lietuviam*

Kaip jau keleri metai, taip 
ir šiemet Jonas Gaidys iš
siuntė Europos lietuviams 
17 siuntinių, už kuriuos vien 
tik paštui sumokėjo arti po
ros šimtų dolerių.

Seniau tas dovanas siųs
davo Kalėdų švenčių proga. 
Šiais metais pasiuntė Vely
koms. Siuntą išsiuntė kovo 
23 dieną.

Šiuo metu Jonas Gaidys 
Altoj atstovauja New Yorko 
Lietuvių Darbininkų d-jai ir 
yra vietos Altos skyrius sek
retorius.

Mirė L. Plechavičių*

Kovo 8 d. mirė dr. chirur
gas Leonardas Plechavičius, 
praeitą gruodį mirusio gen. 
Povilo Plechavičiaus brolis.

J. Rūtenio ir R. Viesulo 

parodo*

Imkit ir tkaitvlrir 

Kipro Radinio

hnvza

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA

Joje smulkiai aprašyt* 
bolševikinio teroro sistema 
tos vergų stovyklos, kuriom 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai Knygos kaina — 
76 centai

K

■L
NAUJOS DOVANOS 

JAUNIESIEMS

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

Vyresniesiems — Julės 
Švabaitės - Gylienės knyga 
"Gabriuko užrašai Kaina 
$3.00.

Mažiesiems — spalvotais 
paveikslais Jono Minelgos 
eiliuotos pasakėlės "Kiškio 
Pyragai“. Kaina $3.50.

Kristina Chaves

(OMBINAT1ON
SPE(IAL
LABAI VERTINGAS!

Medžiagom 3 jardai vyrų 
žieminiam paltui, 100% 
vilnos, 3 jardai moterų 
žieminiam paltui, 100% 
vilnos, 3>/Į jardo vyrų 
kostiumui, 100% vilnos, 
3 jardai moterų žieminei 
suknelei, 100% vilnos, 
2 lovos paklodės (dvigu
bo dydžio), 2 pagalvių 
užvalkalai, 6 turkiškieji 
rankšluosčiai.
KAINA .................. >203

SPECIAL I >91.00

10 sv. kiaulės tauku. 
10 sv. kvietiniu miltu. 
10 sv. rvžiu ir 10 sv- 
cukraus.

DAUG KITOKIŲ 
VERTINGŲ DOVANŲ

Prašykite veltui 
iliustruoto katalogo!

Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 E 23rd Street

Fifth Floar
New York, N.Y. 10010

TeL 982-1530

LABAI SVARBU

Lankytojams iš SSSR 
PtYBTI DRABUŽIAI

Prašykite specialaus 
biuletenio!

Mes turime šio biznio 25 
pietų patyrimų ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

"^GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Inu-;

I
 tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa-* 
iįstamiem* ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus f justi su $6s00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 4Sth Avė. Cicero. IIL 60650. JIB; 
Atstovybė, 2498 Daugai! Rd., Windaor, 12, Ont., Cacada. 
JIB akyriua: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: JOJ, 2557 W. 69th St. Chicago; 
5000 W. 16th SU Cicero; 4754 S. Wood SU Chicago; 
2923 N. Mihraukee Ave^ 1147 N. Ashland Ave^ Chicago: 
ir kitur.

Kovo 23-24 dienomis bu- tMeMMeeM*********************************************************
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— Maiki, kas čia pasida-l Jdk kai tik išmokys, tai ara* 
rė. kad prie gazolino stočių, bai ir juos pačius išvarys!

Elena Blandytė dainavo 
Bostone

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE UETUVOS ŽEMCLAMAI 

, Turime Lietuvos žemėla-

Chicagoje suskambės .. dolei ių o toj f: ima nuosto-- pjų — už 50 centų, už <2.dM
I .... .M ' liu ne’hū u ua’ėjusi sumokė-!

Cornevilho varpai * ‘ J įei. Kitas majoro sūnus Mi-
Chieugos lietuviams gerai c^‘‘e^ Daley ga\ęs kyšio

pažįstam* yinnvn" ‘cho- ' <!"»Ai m automatinių
ba savimo masinu firmos.Kovo 24 d. 3 vai. 30 min. • Vasyliūnas. Viešnia buvo. ........... i„«»utu ui«iw.

po pietų So. Bostono I.ietu-i apdovanota ne tik gausių *as’ ‘linguojamas muziko K. T . > at 10000 doleriu ky- 
vių Piliečių d-jos iii a. salė-į klausytojų karštais ploji- ^ePh.ens ; Steponavičiaus. ~o (><as (javes ( bieagos bal- 

rožių kiekvienenais metais paren- J..aviir,u komisijos pirminiu 
radijo: puokšte. K»a visuomenei po vieną o- k.;< sūn’ey T. Kusper, Jr.

peietę. Šiemet balandžio _7- ujamojo turto trans
28 dienomis Marijos auk-t., akcijose buvo ivolti natie

je buvo minima Stepono irimais,- bet ir dailia rožių ‘ kiekvu-neriais metais paren- 
Valentinos Minko 
programų 4b m; tų 
Ta proga surengta Talentų 
popietė, kurios programoj į 
buvo įrašyti net 2Š a -kiri i-
vykiai. Tų maigų ii -a.otiš- Ir mes minėjome Vasario 16

‘ kai įdomių ivvkiu io:i< ;»asi-i T r. kt ti vi-radi iš Chicw.< a: ,;,idu<i '».N«»Haven apylinkes
dainininkė „ akto, 0 Elena valdyba Vaflio 16-sios m,- 
Blandytė. ncjimą rtH»ė vasario 24 d.

T.,;nnkH,, 11 .t. k Po pamaldų prie lauke
• • •• . , . . stovinčio lietuviško kryžiausnes jauna p talentai. J

ai’: .ik tis. K. R-tas 

NEW HAVEN, CONN.

pranyko eilės?
— Tėve. arabai

DIEVO KAftALYSTtS ŽINIOS 

DIEVAS IR PROTAS 

T ę r 1 n y s Nr 4

’Tužvelgęs į žvaigžde*, paste
bi. kari kiekviena jų keliauja sa
vuoju keliu, arba, pamatęs, kaip 
iš sėklos iiaskirtu laiku išauga 
medis, arba pastebėjęs, kaip 

. kūdikis užaugu į suaugusį ir sa-
vardai »ve suva*‘lanti žmogišką asine. 

’ i nį. ar dar benorėsi svajoti, kari 
visa tai yra tik aklo atsitikimo 
išdava? Aš gi negaliu taip ma

ne mos nr --ta. tad iš anks.) kaip neteisėtai naši naudojęs n-vtj
to bilietu neisigijus. eali bū-; Chicagos .-n--:<?ekiino siste-
♦ I y-i: m • • rr z. »■» *i i - » ,(•!.- f g’< j i ! IT' > S U.*

į variam

ans- 
jaties 

d raugomokyklos, auditorijoje jisai ‘ ma 
stato operete “<’o» ne; iiiin* Mc.tthev. Danaher 
varpai“. Choro pastatymai i Puvo mimimK ir CTA pir- 
yia aukšta lygio, ir .DunmeJ mininkas Mdton Pikarsky,

ir 10 gero

u neįmanoma 
••riekti.

Chorą

Kam uš turėčiau išsiginti vi- 
. , . | so pasaulio stebėtinus dalykus

• irrais savo pi i-Į tvarkančios Inteligencijos? Man 
”?h.m mobile“ re-|kaip žinovui, tie dalykai labai

uiskūs. Buvo aišku pranašams 
... , piieš tris tūkstančius metų. Nuo

v r-a eile kitu į prašė .uusio laukinio žmogaus i- 
pranašo, rodosi, 
aišku, kad visko 
aiški Inteligen- 

mokslas atra- 
tokio, kas būtų

no- tai geriau- t{ m priešingu... Iš tikrųjų, juo 
i-..... . .... .... giliau mokslas įlenda į visatos I I ,, piatuileii. į,tatvmU!<> tll<) labiau mM tolti-
-lelijos Jonas 1 ki"ame i Inleligentisk, Dievy- 

Ir-“.
J Amen!

KONSULATO IEŠKOMI Taigit dabar pasirodo, kad 
svarbiausias dalykas yiu nutur-

mas, buvo padėtos gėlės živu- “Pirmvn“ - • i ude-1 ir pa.^-rimmui.
r-. skelbiama i»

EI. Blandvtė turi efektm
. pirm. A. uruzuys. bugieuoti «?•«? kv>■viupu-: 
: himnai, žuvusieji už laisvę 

' 'q* pagerbti susikaupimo minu
te. Specialiai minėjimui pa- 

.’ ruoštą maldą sukalbėjo kle-

gą ir patrauklią
mą scenos meno kultūra.
Minkų popietėje ji pasireiš
kė kaip dainininke. ai>;l< i a-i. ’i ir,_, ,1 bonas kun. A. Zanavicius. ,nota .gražaus ten.l io ba su. • ....laisvai «kaml>niri,i vi Im i Menlnf programą atlikol laisvai . Kanuum m v i.lui i- petkaitienė ir ,Įr. I. Alis. pa

1.0,!P, i 
r-

0-11-11 
4.,.. J

c’jnmr.
»• r’mv ramiu »<:i LPvmu.

Pirminiai rinkimai 

ir lietuviai

tnciti v
niame ir aukštesniame ge- 
gistre, turinčiame itin ryš
kias mezzo-o pranini 
čias. ir kaip dailiojo skaity
mo aktorė.

Į Albrechtas, Edvardas, iš- ti, kaip ir iki kokio laipsnio ši-
Pa'l Chica-o.e ir vsoje Illinois; v; kęs E Lietuvos paskutinio ta* lytingas Sutvertojas yrai ' iiivrt^ujL ii \...... - ’ i apreiškęs žmogui savo tikslus, y-
e^-1 valstijoje kovo 19 d. v>ko,--a ’ -uanoma. kad gy-j paėjai gavo pianus apie patį žmo-
• pirminiai rinkimai. ( hi< ago-'vA,n, i Ik<”e- I tariasi esanti tokiu

— Tėve, biznyje viskas y- 
nutarė ra paremta pelnu. Aramcoj

leisti išvežti į Ameriką aly-; dabar gamina apie bilionąl Pirmame pasirodvme vieš- 
vą. Su tuo nesutiko t’tk Libi- statinių alyvos per metus, ir.jnia padainavo tri< liet. liau- 
jos ir Sirijos arabai, bet jie į atmetus visas gamybos, ad-, dies dainas— A v'-o Lepele, 
palyginamai nedaug tos aly-' ministracijos ir kitąs išlai*. užkilokit varlį ’ :r A-
vos išveža. Didžiau-ias ga-! das, dar jiems lieka apie pu- viza prašė, kurias harmoni- 
mivvtsiiaa Canrii a ratilio mi- dolerio nuo kiclcvisnos Vyt. Viiž(>r.i>, I>. I)vh-

dainavę dainų ir duetų 
Jiems akomponavo muz 

?a- Petkaitis.
Ukrainiečiams

atstovavo -prof. Teluk su • Kir i i r ■«žmona. Buvo perskaitytos, » JAV,.k.°"^‘k’i cT ' I
valst. gubernatoriaus ir‘Šio <h,lalav", ,r «?“?'’ E l- su- 
miesto majoro proklamaci- ma”as’ ia ’ai
įos Vasario 16 proga. Prie Pia’airnč)°

pn
. ... 1 je trečiajame

nimepme me (Ustrikle
,<oncre-;:na-i

rc>p.(i.' iaoh'.i

ii V«»

A

mintojas Saudi Arabija nu 
tarė uždraudimą panaikinti, 
o pagal tai rikiuojasi ir ma
žesni gamintojai.

Vyt.
miesto valdy- Bo.b Han-ahanui, 
16 d nlpvėsnvn bai akty viai veria

New Haven 
bos vasario 16 d. plevėsavo

ska-aizmi 
vai ?<»'. ii 
kuris la- 
bvla Si-

J°je.
)llikė

1:: J • i -
1 e<la.

gyvenęs ■ apreiškimu, ir mūsų tema bus
P nr L’i ...r -statoma ant šito pagrindo, 
i • nn.-?i\ani-; Esamojį karta buvo iimoks- 

I lintu ir įtikinta, kad esą negali-
Kazimieras, t-yve-i"“ Pritikėti BiMija kaipo i- 

, ■ . kvėptu palydovu. Tačiau knkš_
ji'adeie. [čionybė taip neatskiriamai su-

‘j'im. Heliu-: jungta su Biblija, su Senuoju ir

H!. 
ii?

T:;---,
! i i.. It ližkčliu vi., i Naujuoju Testamentu, kad ją 

‘ 1919 į atmetus artu įsitikinus, kad ji 
* nepatikėtina, mes turim taipogi 

| mesti šalin pačią krikščionybę.
M a ri j a r . i >< • 1 ė - a |>s kr.. 
ir. išvykęs i JAV.

Jauku -., Juii'/p.s. manoma 
<?yveit1 s ( hieagoje. 

Juškevičiaus Antano sep,
vve

statinei 0 fadnM'prttai ™n“ R- ' ,... . K i"1"?. .
tn«s nolnnadni- nadiriM. Ta dies dainom operinių arijų Pagrindinis kalbėtojas bu- Kandu1ata< i Sambų :u’n 

rioKnu* amrar-Un’oAiiT neišraftysi, bet ju auteutinis. vo dr. A. Stankaitis iš We- distrikto patikėtiniu- Ka/.i-
n- v ♦ Q VA • k kT JSv?-robtilumas yra Lin neleng- theirfieldv Conn. ’mieras Oksas ne‘mėio var-

— O is kur ta Saudi Ara- ir arabų bendrovės, o ji su- ... . . , J . , - ti , t-i . , u,, • . v • ' -i-.... .. i t . .« , vas mteniretuoti. visas tris, a„v„ . zovo. tad ir liko kav>.l da u sūnua • rasta, kud kur tik ir kokiame tikbna tiek daug alyvos turi? krauna, žinoma, Amerikos -,i - Auku rinkimą organizavo •... . . , . <• >.i . , ..ranas. sūnūs »J rt=.n».P Rl.,.,,1...... ... rink„ ,ok . • lapkiicio meneem rink.milo- p. i;,..,,,, Ka.,nienės.

f’-n j

Vienok mes tvirtiname, kad yra 
vidujinių ir išorinių įrodymų, 
kad Biblija yra įkvėptasis Dievo 
Žodis.

Net ir abejingi žmonės pripa-

rinko M. Jokūbai- _ ... - i
$440. I MKF se- ’^nrn rc’K-s n’iua’eti e.e- 

•New Haven ik-lubas aukojo nekratu kandidata.amerikiečiu . ......... ...........
metais Standard Oil Co of K^^uoia?
Califoraia paskolino Saudi
Arabijos karaliui apieS 1R0.*"’att®0 - ,CCA -
000 ir už tai gavo teisę ieš-j aJnairI^?™ta dovana žvairom-j0 A Ramanauskas Stri •
koti alyvos ir per 60 metų,^sraliona, bet enerpx»mi- gą stilių. .............. jmaičiai, Valiukai, dr. Luko-!
naudoti 320.000 k^adratmių, fmon sake, kad ne- Antrame i,< prie i sceną Vagniai ir y6b
mvlių smėlėtos dykumos? U 5LBlanxJytit J a'
Jie rado ten tiek alwo«. kad į 

negalėjo patys vieni visu i- 
rengimu padaryti. Todėl iie 
įkūrė Arab-American Co. 
bendrove trumnai vadina
mą AFAMCO. Dabar Aram- 
co akciiii turi So. Cal.. TpY- y^t
aro ir Fvvn-n no 22.6^ i,.|kad

Mobil T S-’-. Kita, Pk-ii,, Ęo. tai . . . ,u,iK.az,u.i
ovoko? Vvo nQfinr,.4q. ma alyva daumau mokama. ' ^* .. .tun arabai V»q padarv a T «•«««» Ibcveik liepSllOKlPclU, bet 11

sutartie ipbBpnK , Be to. dabar iš tenišranda-! laiku sutram(jomu jausmu’ Skaitant Hetuviškoj ?-pau-į ,xn?°
iSnirkti aV/>Koc b- ?Vi 1009. ma alvva 1 ^’Dailusis skaitymas, be abe- de i Vasario 16 minėjimu an-i ' _’n
rn+„ ieinri.. si r- oi,, gal tik nn dviem mėnesiu. I jOnės. yra atskiras žiedą*, ’į ra šaunus, mažos kolonijos9 • .v , oIvvac — - * - -- ---- • • ’---- ? i-.-.i-- 1-_ T--1-nUU ’Pnrln oi’onfiT Utį'-’ ,
Vi tnq bendrovė" seurdnin- 
kaL

— Maiki, tai visą tą kai
nų pakėlimo pelną gauna

n v i. • • mu» 0 Avižos pre vme pajų-1 <£,0 Gruzdžiai baubai ir! šiue?>‘ n’»m;mnneo CrA-L
•o k“uo°io rt^cs XX t0 - *'««’ turi v-:i.ipiiai - po$25.'si.A 142 jo

K?,.nSb,:':r'tę kuopa - <15. P.$20 auko. kin liete ■„ n-' -.o.

jaučiama, jos moralinė jėga pa
darė pasaulį geresniu,‘Dėl to ji 
buvo vadinama “civilizacijos ži
buriu“. Nebūtų šiandien pa*uu- 

, • T < ,linės krizės, jeigu valdančios
1 ' ” ’-*v\>'ės Į JAV. į klasės ir įvairių tautų minios

Pa’k' Ei-. Leonas. Igno s.,(būtų ištikimai vykdžiusios Bib-

K o z a k ev i e j u ?. Viktoras, 
eim. Pauž? kiu km., Igliškė
lių vak. Maiikt.moolės apsk.,

Pavasaris atvedė žiema
isb." . rugpjūčio 30 d. 
monri* nė. Ieva. 1946 

m. pv.cnusi Vokietijos lie-
Pi

lkovo d. nfic’nbn’ Cb’ ni arini anie jno« ka

lijos įstatymus.
Taigi, Knyga, kuri turėjo taip

daug jėgos dėl gero ir kuri per 
ištisus šimtmečius turėjo geros 
įtakos dideliose pasaulio minio
se, pirma negu ją atmetame iš 
tikrųjų yiu verta nuodugnesnio 
ištyrimo, o ne vien laikino pasi
skaitymo.

Be to, žmogui dar niekada ne
buvo suteikta kito galėtino iš
aiškinimo apie žmogaus pradžią 
ir likimą, nežiūrint to, evoliuci- 
ninkai patiekė priešingų nuo
monių.
Pirmos Mozės knygos aprašymas 

apie sutvėrimą 

Biblijos aprašymas apie su-

— Maiki. nauios alyvos 
atveš tik už dvieju mėnesiu, 
o eilės prie gazolino stočių 
jau dabar pranyko. Sakė, a-*
l^vos nėra, o per dieną jos 

„ų Jaunio penią gauiia pakaTftamaį atsirado.
an.enkoirt.Mkos kompanijos! į _ į fcgd
Tai pne ko čia arabai? di(,e)ig alyvog atsarp)s
x._i!,e\e “^'a r'3 T 11 Babar norima tas atsams
* ,?T Snardurttl, kad būtų vietos
pramonę suvalstybinti, kaip kur«-,nsw: naujai atvežama
rio VbijK k “ -kU’’ -
ne kiti kraštai. Kompanijos ...nori geriau neina su arabais Ve1 bus S*201™0 nlentv- 
Sn? * p • s,u a a turėsi mane nuvežti ant. vi. 
dalintis negu gmcvtis. , ... „ .. . s . ..— Maiki, 'jeieu arabu že-,ke’sin“- P**)011-
mėje alyva ir jie1 gali paim-’ tierai. ve 
ti ją į savo valdžia, tai kam —

O z \-tntipii maloniai prašomi tvėrimą ir Edeno daržo apysa-
m b.ivn . ',’o> , nfpntj. ka apie žmogaus puolimą pate.

ko dideliam evoliucininkų kriti
kavimui. Bet pastaruoju laiku 
daugelis mokslininkų linksta ki
ton pusėn šiuose dalykuose. 
1932 m. Prancūzijos profesorius 
Rene Thevenin Amerikoje at- 

j spausdintuose savo straipsniuo- 
i -j-Trrr r«fiT«i>>jr i -*e apie žmonijos padėt įlies am—

i žiu pasakė:
I P AT TAI IT? RIHVfrę“ “Pirma negu mokslas paliaus

P’!t’ ypTvin?’ rttdtn o Vnvo
d tpvrt'>nvniū-q «vA-’n jori i Gert erai of Lithu-at skira puošmena El. Hlan-; nariui darosi liūdnoka. Juk d ’

d’tės talente. i F didžiausiam optimistui • m-h t- - - - "* 1 jaušmėkšjt©liklausima.s:ka«k’^ c-*; do- iri
New Ycrk, N.Y. 10024

pip'n 5?ot-r>mo J.-'v-’T , $iy?ia
Trečiame pasirodvme EI.I jau šmėkšteli klausimas: ka®! 0-0 

Bandytė padainavo* V. Kai-', bus kitais metais? Mažoje j d
riAkščio Aš c.iska užmiršau.-kolonijoje kiekvienais me-pn. T?»i t«?n 
R. Falvo Neapoliečiu daina, tais vis mažiau žmonių besu- „ a. „ . . . ...
L Ablėnaitės Yėia ir bisui susirenkam, mažiau jėgų be-Į PoIihlecnM nem’udzia 
mūsų tarpe jau gana plačiai turime... Šiemet mūsų kolo- 
B n-avykaitės išgarsintą it.' ni' oie trūko apie 20 žmonių, J 
d: iną‘žibuoklės. Tai erira-i o tai iau apie 257, visu čio- 
d'nės muzikos gabala*. ne-i nykščiu lietuvių. Keletas mi- 
rt’kalaują operinio daina-kai kurie amžiaus naštos 
v'mo pamnos, bet itin kieti į prislėki nebepajėgia ateiti.
?: vo nuotakom, jausmingu- ft dar kiti buvo gripo-pagul- šokių i ake-ie:iiĮ sukč/avi-į spaudos įvertinimų. Taigi 
nn ir interpretacijos plonv- dyti. Taigi minėjime, jakai-į rr.tis. Jie ske’bia, kad Cbi^n- Neskubėkite įsigyti Kelevy. 
b m. El. Hlandvtė visas ke- tant ir svečius, dalyvavo tik j ges majoro 1 ii bardo L Da- K^ina $4.50.

V.T»: rr»to_’
* t IlAnTJ] 'O’-- . ‘

ir • <<šienauja
T A RAL IAI IR BULVES“ 

Tai LIUDO DOVYDĖNO
Chiicagoi-. televizijų pro-12-0 puslapių knyga. Joje

atkasinėti kapus ir jūrų dugnus 
gnl pasirodys, kad daug tiesos 
slepiasi žmogaus puolimo apy
sakoje“.

Kas domitės Tiesa, mes pri- 
Kreipkj-

gramų įepoi toriai ir amer;-»y:a 24 pasakos, kurias go- Kas domitės Tiesa,
kiečių ilier: ašč’ai garsiaLJai skaitys jaunimas ir ae-
kaU)a apie politikierių ir vi-L-»-,nas. Ji susilaukė ir puikių ^Lithuanian BIMe St

tvrias daina? atliko kaip i- fnmuti daugiau nei 60. De

S“?amerikoni3t°s1<ompa'l ”S-WUS ŠERMENYS“

- Be amerikiečių jie ne-! .
Fali apsieiti, nes nemoka, 
kain alyvos n’Pnione tvar.
kvti. Amerikiečiai atrado yfc-
alyva, padare visus jrernn

Minėjimą ruošiant, sun
kiausia būna suorganizuoti 
meninė programos dalis, kai 
nebeturima savų jėgų. Tš ki-

ą UIU ▼ lSKlTOGSa
mus ir nastatė sa,v0 8neaa. §. didelio formato puo*- 
Ifatus. Dabar :I- ’ 
moko arabus.

g dusi ir talentinga estradi
nė žanro dainininkė, tikrai 
b’’vo malonu jos meno pa 
klausyti.

El. Vasvliūnienė, soliste tnr kviestis ne visada išga- 
Minkų auditorijai anibūdi.-H^e* o visai be meninės da- 
nusi, tarė, kad viešnia dar dar mažiau žmonių be- 
kaita turėtu i Bostoną griž-Išsirinktu. Šiemet mums di- 
ti. Tai minčiai belieka tik džia paslauga padarė apv

ley sūnus John Patricl 
lev gavę? “komiso“ 90,00: 
doleriu kaip draudimo agen
tas, nes miestas savo turtr. 
buvo apdra-idęs jo “atsto-į 
vauiamoie“ subankrutavu
sioje Heil & Heil bendrovė
je ir mokėjo kasmet draudi
mo mokesčio per 300,000.

Stodeata, 
212 E. .M Stroet, 

Spriag Valley, Ik <1242. 

(Skelbimas)

<*306009000000000001

u pritarti — iš tikro būtu ido- linkės lietuviai: muz. Jurgis
•’T nių knyg, ittoido Algimanto' iru El Blandvtę išiirsti dau- J>et’[a,t'9 “ *??1V c Hart‘ nia' atsiusti i ši pakraštį fe-

. . V’.. J8*0™- Mackaus Knygų Leidimo (nau sutelktame, jos vienos ŽLį deralinės valdžios veterina-
jau anie 15<? viršininkų yra Fondas. JI dar gaunama Iri koncerte. u St?.nka,-l rijos departamento,
arabai. “Keleivio“ adminiftriclioie.' Tauriai ir subtiliai solistei !ls Wethersfieldo, Conn..»

NAUJA

Vilniaus radijo ir operos solistų 
EDMUNDO KUODŽIO ir JONO GIRUOTO 

PLOKŠTELI!

14 naujausių ir gražiausių dailių rinkinys. 
Išleido Vancouverio leidykla "Šatrija“. Kaina 
Rašykite: “Šatrija“, 133 7tk Avė., E. Vancouver, B.C

Canada.

— Tai kam jie tai daro? | Kaina $7.00. Albina Lipcicnė taeaaeanaoaaoMakompanavo dr. Vytenis M.,Pas*utiniei‘du yra tarnjfbi



Nr. 14,1974 m. bai diiuZi j . RLLUV1S, SO. BOSTON Puslapi? penktai

BOSTONO ŽINIOS

GELBĖKIME BROLI - SESĘ LIETUVI

Tokiu šūkiu 1944 metais Jungtinėse Amerikos

;—Zosė Vaskelienė iš Quin- tą nuostolį. Jo laimė, kad, lietuvių šv. Kazimiero para- PARPI ODAMAS namas DOVANA JAUNIMUI

ba ir skautai v vėlai.Pagerbkime BALFo kūrėjus, organizatorius ir rėmėjus Maljoška j; Doi chesterio. 
ne tik Bostone, bet ir -visoje Amerikoje ir už jos ribų.. ‘ Dėkojame dainininkei E- 
BALFas yra reikalingas ir toliau. penai Blandytei iš Chieago?

Iškilmingas minėjimas Įvyks š. m. balandžio 2S dieną.1 ir akomponuotojui dr. Vyte 
niui Vasyliūnui už dalvva»i- 
mą programoje. Elenai Va 
syliūnienei už publikos su 
pažindinimą su dainininkt 
ir jos progi ama; visiems ta. 
lentams. jų vei lintojų komi 
sijai, popietės dalyviams, or 
ganizacijom* ir pavieniam 
asmenims už sveikinimu 
programoje ir aukas, šeimi- 
ninkėms, paaukojusioms vi
sokių skanumynų ir sunkia- 
dirbusioms, vyr. šeimininke' 
Monikai Plevokiėnei su jo? 
stabu, laikraščiams. Elena’ 
Vasyliūnienei. Povilui Žič- 
kui už popietės garsinimą.

Dėkojame visiems, šiuo ai 
tuo padėjusioms mums tą 
balių-popietę surengti ir tuo 
parėmusiems radijo progra
mą.

Steponas ir Valentina 
Minkai

sekmadienį.
PROGRAMA:
Balandžio 28 d. 7:30 vai. ryte šv. Petro lietuvių para

pijos bažnyčioje So. Bostone pamaldos.
3 vai. popiet So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos sa

lėje iškilmingas minėjimas:
a) BALFo Centro valdybos pirmininkė Marija Ru
dienė tars žodį;
•b) meninę programos dali atliks aktorius Vitalis Žu
kauskas iš New Yorko; 
c) vaišės, muzika.
Minėjimą globoja lietuvių parapijos klebonas kun. 

Antanas Battrušūnas.
Minėjimui Rengti Komitetas

Bostoniečią aukos

VASARIO 16-SIOS PROGA

Aukos surinktos iškilmingame minėjime vasario 17 d.

Aukojo: koniai. Viktoras Vizgirda.
Jonas Vizbaras, Paulius Žič-

So. Bostono Lietuvių Pi- Rus ir X. 
liečiu dr-ja — $109. t Po $5: D.T. A-ka, A. Brie*

Genė ir Antanas Stapulio- Rus. A. Bacevičius, V. Ba
niai — $40.

’ Po $30: Lietuviai pran
ciškonai iš Kennebunkpoilo S. Galdikienė, V. Ivanaus-

1 ir Alekas M. Annas. kienė. kun. A. Janiūnas, B.
Po $25: Eleonora ir Alek- Jankevičius. T. Janukėna? 

sandras Čaplikai. Bostono B. Januškevičius. E. Juciū- 
ramovėnai, Sandaros 7 kp., tė, F. Karosienė, V.E.K., J. 
Jackus Sonda, Stasė ir Ka- Kapočius. V. Leščinskaitė, 
zys Tamošaičiai, Lietuvių J- Liutkonis. V. Mačiulienė, 
Darbininkų d-jos 21 kp.. X. J- Malinauskas C. Mališaus- 

n r • n a v • ^a?, J. Matjoškienė, S. ir O.
*r P’Am^raz’e' Mileikiai. A. Petronis, A. 

jai. Ona ir Antanas Barta- puskepa]aįtjs k. Šimėnas
?fun2?’ \ A K1?1, L. švelr.is, O. Ulevičienė, S.
V. Kazakaitis, Gene ir dr. Vaiciekauskas, J. Valentu-

PARENGIMŲ

KALENDORIUI

Balandžio 6-7 d. So. Bos
ono Lietuvių Piliečių d-jos 
I aukšto salėje Skaučių Ži- 
linio rengiama dali. P. Vaš- 
kio keramikos darbų paro- 
la.

Balandžio 7 d. 2:30 vai. 
»opiet religinės muzikos 
koncertas Šv. Petro lietuvių 
tara p. bažnyčioje So. Bos- 
one. Organizuoja komp. J. 
Kačinskas.

Balandžio 21 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos III aukšto sa
lėje lietuvių radijo valandos 
laisvės Varpo pavasarini 
koncertas.

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

TeL: 268-3835 (biznio)

288-7176 (namų)

"GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

Inos Nenortienės paroda 

Washingtone

. .. , i l"®* Nenortienės emaliojercius. kun. A. Baltnisuna.. d4rl> buTO koTO
- H. Čepas, M. Giedraityte. dien4,mi.24 dienomis Washingtone 

skautų mugėje.

Sandaros kuopa paminėjo

savo sukaktį

Bronius Mikoniai. E. ir P. kevičiu?, g žikionė ir X. 
Račkauskai, B. ir K. šake-
niai, K. Šidlauskas ir P. šim- ?3> j o po $2.17 po $1 h 
mus* •••• kiti msžinu
.. P° ?J? į Aldopa Andriu- Pažymėtinos aukos no $2 
^enė, Violeta Cha ves. Irena mokjnuftų Danutės ir And-
I. .??.m,ūn.a.s Br. r]-aus Ketuvakių auka _
Knšciukaitiene, Jblija Le- 4 metų amžiaus Arvydo 
čmskienė, M. Močkapetris, Budreekio.
J. Vembrė ir Ona Vilėnis- Viso ja|)0 per minėjimą
kienė. surinkta $1,418.75.

E. ir K. Simonavičiai —
$12.

Po $10: Ona Andriulio- 
nienė Tadas Aleksoms, K. 
Aukštikalnis, Ona Apanavi- 
čienė, S. Augonis, Birutė ir 
Kazys Bačanskai. A. Baika, 
Bronius Bajerčius, Marcelė

BALTIC REALTY & 

INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 East Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-6030
Draudžia namus ir automohi. 

liūs nuo v'sukių nelaimių.
Naujas autu draudimų įstaty

mas y ra komplikuotas. Draus
dami mūsų agentūroje. gausite 
v i-as informacijas bei paturimų, 
kaip geriausiai apdrausti.

Jokių problemų neturime ir 
mi ir.a!on-.*mu draudžiame stu
dentų ar studenčių automobi
lius.

Taip pat atliekame namų pir- 
ll imo ir paritai in*o patarnavi-

tų krautuvę, 502 E. Broao i
,, u. ~ m i t Lodei. icigu norėtumėte par-way. So. Bostone. frlef.K, ar pjrM1 n,ki|„„ja’,j( 

nau AN 6-0439. Ten gauna 
nas ir Keleivio.

RADUO PROGRAMA |

Setuauaia Lietuvių i
rograma Naujoj Angliju, 
š stoties WLki4, l«5t?u ai 

I tociklų ir iš stoties h m,
I t01.7 me.. veikia sekmadie- 
I ūais nuo 1 iki J :d0 vai. u*» 

*ų. Perduodama: Velia ūmu 
įasauiinių žinių ganuauuv 
r komentarai, muzika, da* 
tos ir Magdutes pasaka.

Biznio reikalais kreipti* , 
Jaltic Floristc gėlių ir dovu

Ši radijo programa trans
liuojama penktadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 6:30 vaL ’ 

i vakaro.
Gegužės 4 d. So. Bostono Balandžio 5 d. — Lietu- 

Lietuvių Piliečių d-jos III vių liaudies muzikos instiu-

turtą, prašome puskanmbinti 
telefonu 268-6030

aukšto salėje Brocktono mentai ir dainos

15-lcos dienų

Sandaros 7 kuopa kovo.’ 
31 d. surengė pobūvį Sanda
ros veiklos 60 m. .-.ukakčiai p 
paminėtiį į jį atsilankė apie* 
100 asmenų. Pobūviui vado-*' 
vavo Antanas Andriulionis, 

r, . . -a i Be kuopos pirmininko Po-į' ifTin11 ’ P°la'vilo Žirolio, sekretoi •iaus j1

Kitame numery paskelb
sime inžinierių ir kitų atski
rai surinktas aukas.

Mūsų padėka

Broniaus Bajerčiaus, seniau-' 
šio amžiaus nario Jono Tui- 
nilos ir Juozo Lėkio infor
macinių pranešimų apie 
Sandarą, žodžiu sandarie- 
čius sveikino kun. Antanas 
Baltrušūnas, So. Bostono L. 
Pil. d-jos pirm. Stasys I)re- 
vinskas, Keleivio red. Jac
kus Sonda, o raštais — Po
vilas Dargis, Jadvyga ir Vin
cas Jankai ir J. Kasmaus 
kas.

Pažymėtina, kad 1914 m. 
sausio 14 d. Bostone išėjo

Mūsų vadovaujamo Lie- 
BaMconienė. Jonas Bogušis. tuvių radijo programų 40 m.
S. Baltulis. T. Bomžas, Pet- sukakties talentų popietėje 
ras Bliūmas, dr. Gediminas kovo 24 d. pinigines dova- 
Čekas, D. Giedraitis. Marija
Ginekienė, Stasys Griežė, rinktieji jaunuoliai: Alex- 
Juigeleviėius. Antanas Gus- a"^r (Treičius) Nefedov ™ 
taitis, K ir A. Herbstai, 0- iš So. Bostono už skambini- 
na tvaėkienė. P. Jakutienė tnų Pianinu, Dona Ruseokai- 
ir sūnus, A. ir J. Januškevi. te įž So. Bostono uz pagro- 
fiai, Jurgis Jurėnas. A. Ka- akordeonu, Paulius

, mantauskas, Z. ir S. Kiliu- Valkelis iš Praminghamo 
' liai. Eugenijus Kleinas, Irę- uzedėraščio deklamacijų,
I na ir Silvestras Kontautai. Jul|Ja- Danutė. Kazys. Ri- 
1 Leonas Lendraitis, Veroni- čardas ir Antanukas Grauš- 

la Liaubienė, Kazvs Mer- 'la!^ashu?;. nz Pa‘ 
kis, P. Navazelskis, Ona ir :la!n.av'm?' -NJJ<>1® ,vana“s- 
Albinas Nevieros, Eva Nor. kaitė, Dalytė Ivaškaitė. Da- 
kūnienė. Seimą Petružienė, Putė įkaitė. Regina Kul- 
J. ir P. Plikimai. Birutė ir . RaI?unė Kleinaitė, 
Juozas Renteliai, SLA 365 Franęine Luzaityte, Knsti-
kuopa, Irena Sirutavičiūtė, ?a, į’.ltITt*..,r ,?anu? X??- 
Teresė Stankūnaitė. Jonas ke&V. uz RuteIl« dareelio 
Tuinila, Olimpija Tiškutė, Paso}<ini3-

pirmasis „Ateities“ nume
ris. Tai buvo dar formaliai 
nesusiorganizavusių sanda- 
riečių pirmasis laikraštis, 
kuris vėliau virto iki šiol 
Chicagoje einančia ”Sanda

Brangiai sumokėjo už 

nepavykusių vagystę

Praeitą savaitę dienos me
tu juodukas bandė apiplėšti 
E. ir J. Kuncaičių namus 
Dorehestery. Kelis kartus 
paskambinęs durų skambutį 
ir nesulaukęs jokio atliepto, 
išmušė langą ir taikstėsi įsi
brauti į vidų. Deja, buvęs! 
namie Kuncaičių sūnus Arū-[ 
nas nusikaltėlį kietai pričiu-Į 
po. Tas. painiodamasis iš bė-i 
dos. siūlė sumokėti už D-Į 
muštą langą 3 dol., bet Aru-. 
nas reikalavo 10 dol. Kadan-I. Uljrienė. Stasys Urbonas,' Š0Jt!.ų J’rem!{as : i vagišius turėio tik 20 dol

Birutė ir Gintas Vaičaičiai, nensininkup^kos - Julija P tmejot* 20dol
Ramffe Vamlimiairne f iv Barziene is Dorchesteno su oanKnotą. ui nusrvaryus j S Vrikelta VladM VboL Juozu Valicku iS Bosto-I kraut?y? išsikeitė ir
tt«o Elenai, J^ Va^ "»= "’am“ PaP* P°»«« ’Um°kej0 10doL už padar>-

EKSKURSUOS I LIETUVĄ
M UOSTONO ir NEW YORKO

Vyksta: gegužės 15
birželio 5 
liepos 3 •ir

gruodžio 20 

Kaina nuo $7

rugpiūčio 7 
rugsėjo 4 

apslio 2

1.—
Yy katant lemu iš Chicagos — $112.00

Detroito — $71.00
Ctevebndo — $7H.OO daugiau |

Vimn grugia lankysi* Leningrade, Vilniuje. Rygoje Helsinky. | 
kMyrun birželio ir Hepon grupes, kurios lankys Taliną. Vilnių, 
ir HeMnkį.

GRUPftJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

NESIVftLl’OKITE!

Smulkesnių žinių ir regiatracijos reikalu kreipkitės įj

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

Senth Boston, Man. 02127

393 West Broodway, P.0.Box 110 

Takfonaa: 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienėj

15 days

HIGHLIGHTS OF SCANDINAVIAl

all iitelunive from $789.30

Visiting: Denmark, Finland, Sweden, Norway 

Independent VISA FREE CRUISES to Leningrad,]

For Information contact:

20 Providenca Street, Boston, Mass. 02116 

TeL: (617) 482-4952

f

IJaiau ir Taisau
f.amus ii laufcv ir viduje. 
Lipdau popiet iu« ir u»nau 

-immi. a# patainyu rei<utu
Naudoju tik gerumam 

medžiagų.
JONAS riTARINSKA*

220 Sav ui MII Ava 
Dorchester, Mana
TaL CO S-5SM

l! 
• t

ii

ORAI TUMO AGENTŪRA 
Atlieka. įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adrese:

BKONIS KONTRIM 
598 ltroadway

**•». Boston. Mass. 02127 
Tei. A N S-1’61

SAVA11 RAšTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
Informuoja nkatiytojiK ai»i< paša ulinius ir lietuviškuooioa 
jvykius, deda daug ir įdomiu nvoir >uku ir nt'irai pasisako 
■Pi* visos mūsų visimnirniaius bc»- i.uhijriniu« klausimos. 
Jame raeite Įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukia- 
nie abipusių pasisakymų ir nnumcniu kiekvieno visiems 
sv»rbri problema
r NEPRIKLAUSOM A IdEnv.V vri dinamiška, m&sų iš
eivi jon laikraštis, ieškąs nau iii l.ciHr.tda rbių bei įdėjo. vL 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir ėiroa ai 
nepriklausoma Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-ee 88.00 

Adresasr
7722 George Street. l^Saile-Montreal. 590. (Įuebee. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

8LA—Jau 80 metę tarnauja lietuvių vtauomenai Ir Umoki- 
jo daugiau kaip SEPTYNIS MIIJONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Ketuvių fiaternaiinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpų, kuri yra 
pigi, nea, SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
pataraaviir.us savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mHone dolerių 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
Ustuvia čia gali gauti įvairių klasių reikaHagiausiaa 
apdraudes nuo $100.00 iki 8iv.eOG.CC.

SLA—jaunimui dumia gerų Taupomųjų Apdraudų — Ba. 
damaeat lasuranee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAM!? ir jaunuoliams iabai pigių TERlf 
apdraudų: ui $1,000.00 apdraudė* tik $8.00 mokes
čio metama.

SLA—AKCIDENTALt APDRAlJDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
kinkų Ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta* 
lis apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitša 
• kuopų veikėjus. Ir ;Je plačiau paaiškins apie 
8uBtViealjimn darbus.

Gausite spausdin+as Informacijas, Jeigu 
parašysite:

Litkuanian AtHanre ef America ,
$07 W«t 30th Street. Ntvr York, N.V. 16001



Mapb KELEIVIS, SO. BOSTOB Nr. 14, 1974 m. balandžio f

Vietines žinios
D. Mongirdaitė dainuot

Hartforde

P. Vaikio darbu paroda

Balandžio 28 d. ji dainuos deracijos suvažiavimo kon- 
’certe.o************************ 4 Ragina padėti j Bostoniečių paskaitos kitur.

New Yorke Vengrų namuo-
• Kongresmenas Hanrahan: uit Juozas Ulinius, ateiti-1 .
| kartu su kitais 56 pasiūlė re- ninku sendraugių pakvies- Daiva Mongirdaitė kovo , d k n-• m ♦ t, v? 
j zoliuciją Simo Kudirkos ii- tas. kovo 31 d. Chicagos Lie- 24 ir 31 d. dainavo '‘Kaukių1.*8"6) PabaltlJ° Moteių Fe- 

_________ _____ -—-j-r —» laisvinimo reikalu. Jonas tuvių Jaunimo Centre skai- M . I
Vizbaras parašė jam padė-;tė paskaitą apie Bažnyčią po baįiaus operoje CblcaS°Je»j 

Jaunimo šokių vakaras kos laišką. į kurį atsakyda- ’ Vatikano II suvažiavimo. <° balandzi° < d. 3 vai. po,,
mas. kongresmenas ragina Dr. Jurgis Gimbutas kal- V‘51** .dainuos Hartforde'

- jęew LietuviįHube, 227 Lawren-Į
ce St. Koncertą ruošia LMK '
Federacijos klubas.

... ur Jurgis Viimoutas xai-
Bostono Skaučių Židinys t t:» ayy .m.ses lietuvius ateiti talkon — ra- bės L.M.K. Federacijos New

talentai kviečia Jus atšilau- vaunmm x. u, ua.-uuztc iyti laiškus kongresmenam. Yorko klubo rengiamoje At- 
yti balandžio 6 i: 7 dmm- 14 7\.į \...\ mrst.nc kad jie tą rezoliuciją remtų. 1 velykio popietėje.

ma 
k\ ti
mis į jų rengiamą u.t.
Petro Vaikio datbų 72: c ią. 
kuri Įvyks So. Bostono Lie
tinių Piliečių d-jos III aukš
to salėje. Atidarymai šo-t.,- 
dieni. balandžio 6 
vai. vak. Sekmadier. 
mas nuo 11 vai. iki 2:5 vai. 
po pietų.

Grižo ii ligoninės

Po sunkios iiu - jau 
iš ligoninės mūsų k.u ma
nas Vytautas Stem’ - 
broektonietis Bet as Bmin- 
kauskas.

Abiem lirkim< c g mi
tinu visiška: uas\vikti.

X*. . k v

A

s ... a-x<.e Šen Brooke savo atsaky-, 
\ -kam: me Pabrėžė, kad jis yra pa- 

... \ y— sirašęs panašią rezoliuciją.! 
Įneštą į senatą.

3E2E 3E=?

Auka Balt ui

1.. •

Brocktcno choras Bostone
kv-

š. . uvgu.-čs 4 u. ~<.\- 
t • I m.u. u š. K^mmit e 
■ . : - m- as vado*au-
’.mm.s . aus <-a: .c-
lim S B < ■ Lietui u Pil

>

r\ • . v*
ut. «i u

Netvarka akis bado, bet 
nuo jos dar niekas neapako.

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NERElKfiS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU (RENGSITE

Pranas Rav.a...\.t> i?.« 
fui paaukojo

Ačiū.
Balto sk. valdvba

c.?

A-

Dėkoja

k olas mūsų kolonijos vi- 
comenininkas Jonas Valiu
toms buvo sunkiai susirgęs, 
ligą magalė.ęs. jis atsiuntė. 
Keleiviai šitokį laiškeli:
Blažiai gerbiami Keleivio 
Bendradarbiai.

P. iimkite nuoširdžiausią į 
padėką už pareikštus per; 
Keleivi linkėjimus greit išsi-į 
k:a v-tv*i iš ligos rinkliu.

Taigi dar kaitą didis ačiū. 
\u.l nebuvau užmuštas, kaipi 
riekam nereikalingas daik-

r.. \ .. *. 1. *

I irsiu \įsiems stip:ybės: Įą 
\ i -. k e r i o; »os sė k m ės.
Su didžia pagarba

Jonas Valiukonis

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI M VAL. VAKARO

— SKANI LIETU VIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAI K1AI IšOEKOKUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS 
-TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS
(Baiairtkha;, kugelis, dešros, kopūstai Ir kt.)

At.'ilankykite ir būsite maloniai nnstebinti!

S.H.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Pert
kelias valandas įrengia, 
man garo, karšto vandens 
ar šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS I 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 mėty 
patirtis

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Boston: 436-1204 S. Shore: 773-1919 
LENGVOS IASIMOK ĖJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

COSMOS PARCELS

£XPR£S5 CORP. 

144 Miibury SL 

WORCESTER, MASS. 

ToL SW S 2364

Senas parvirsta ir negir
tas.

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

t'hn>d Sųuare 
Sardirare C o.
St'iotM >. i sLT2bXa 
szs s.**T huuma' 

gza yionintcli oiicsak J-u-v>aš\3c Jim
ga Worcostery. ruri-»uačie - kx,-»

tsosšog ii Aorcos- lj

] Lietuvą ir kitas Rusi «**=•-=*'.
jos valdomas artos- Čia kal

bama lietuviškas, pataršau- - . , .v

?z>r. J.-,s. J. bon.orcn

Peter Knkevytu
a a^Mn

*• Ckurck Strost 
K Miltam.

a 
u tr 1 
w tr 
fcurie
tena*

Tefcft

tvarkingai.
aueuie greitai ir

gauti įvairiau 
ir vietinės 

gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Svikiienė

Dr. J. račakarnic
I f t n 1 m 5 

OCTo*.?]
, • a. :•>* 
r^-' ė t-v m? .* 5 cv- rsk 

er.« i.< - .v « - - 7 r j sa
447

Knyga yra geriansiis žmogaus drangas

B The Apothecarv 
UETVYISKA TIKRA YA1STI\F.

Parducuase ufcui «a*taa aš^lMcoa n
eepcas Ir turima visus gatery vaistua

Ja rmk vaistų — euct j betrrdaa vaimreą 
Sav. Esesaai L Rosecgva. B. Bag. F iars.

3^4 M. Bnwdway. la-’P E u E -i'.'.-. >O. la X7V\E-
TaMsaM AN M420

Nes 9 vai. ryta iki S vak v. dakn-es trraLaimėsea» tr sekm.

641 E Broadway

OIL CO., Ine.
$0. B<vteru Maaa. č.127

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis .jpilimas
□ Patogios mokėjimo'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662
» v

TTU AN »-2124

Dr. Amelia E. Radd
fRVDOKIVTt) 

OPTOMBTRISTt

A. J. KAMAKSY
RzaI Estete A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Nevtoa Centre, Mass. 02159

TeL 332-2645

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ BADUO 

VALANDA

Sekmadleniab 11-12 veL 

AM 1,430 KU ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VMCINIS

173 Arthur St-, Brocktoa, Mass. 02402. TeL 5M-7209

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galnna gauti Lietuvos opo- 
rot solistes Ebbiotos Kardo* 
lianos įdainuotų dainų ir ari
ju ulokiteleu Kabes 66-00.

Paštu
j j j u j f > rr rr f f rrrrrrrrrrrm rrrrrrr rr r r r—‘

eoe 10 ry+c fld 0 vakare 
TrehsLeniaie—uždara 

445 BR0ADWAY
SOLHTH ROSTON. MASS.

********************************** a********r****v***»*v*****#*»*»»»#»»s(sswviwi»<ww*wwwaavswiw»viwvav

įoooooooc opaiec ■■ oi1 pul . .ueoaoooo^

82 Harrison Street,
Worcoater, Mase. 01604 

ToL 7984347

Tįsėtai Iš Worcsatarle 
Meai įvairias siuntinius į Lieta 
vą Ir kitus Rusijos valdomus 
pietus! Mantiniai sadareeU Iš 
vieiiaėe garny
ava, maisto ir
eią. Tarime vietoje įvairią via 
tiaie gamybas ir impertuetą 
prekią iš kitą kraštą vieši 
meeato baisomis. Be to, šiauria
me omletą, pinigus ir galite ai- 
sakyti ją gamybos prakae. Čia 
emaokMte pinigas, o giminia 
ten vietoje galia pasirinkti ul- 
sekrtae prekes.

Taipogi tarpininkaujama per 
tam tikras įstaigas ataikviasti 
gimines ris pas oeve į avarine 
ar nuolatiniam apsigyvtnimaL 
Patarnavimas atlieka 
tai ir aąriniagat Atsilanką įsiti-

* tinsite. Vedėjas A. Schyrinakl

South Boston Savings Bank
ALFRED W. AKCHIBALD PREZIDENTAS 

460 West Broadway. South Boston, Mase. 02127

Skambinkite 26S-2500

K-.r.kx« a:id&r.* va» nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 vaL
po p;e:ą»

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

Skambinkite S25-9090

«;>dsniA.« nuc pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vai 
>akars. ŠEŠTADIENIAIS — nuo t» *al. r*to iki 12 vai. dienos.

ui nemaresniu:- kaip $1.000 dvieju 
metu Įspėjimo indėlius moka 
d» likruję tos rūšies indėliai duoda 
K27 . pelne)

ui 'įsus kilus indelius moks

Nuo įdėjime dienos — Kas mėnuo priskaitomi nuošimčiai — l*tlnas 

Kantas «eAia 1C£-tuosius metas.

šio banko direktorių ttr> bojo yra adv. J. Grigalus.

Reikaje s* txr»a b tojais galima susikalbėti ir liotoviškat Turtas (Assets) yra
viri $274.000.000

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAIS DOVANAS 

•šunčia betarpiškai
18 BOSTONO 1 LIETUVĄ 
Ir Utim Rusi joa

Prbtatynms greitM ir 
garastmotao

mintonua kainonia,
O* Įima užsisakyti rublių 
certifikatus, autoo^iilius, 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo disaonrii 

9 vaL ryto iki 5 vak vak.
o šsštadioniais 

8 vaLrytoiki2vaL p^.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 
Tat 268-0068

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar į bet kurį kitą pasaulio kontinentą, pmlsiati atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuos*, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lictavoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS • ATLANTIC 
TRAVEL SERV1CR. Čia v 1 są 1 ė k t a v ą 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi b e 1 a u k i a n t — b e jokio 
papildomo mokesčio.

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

’g - —

Globė Parcel Service,Ine.

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

Trans-
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

Darbo valandos: —
Ketvirtadieniais 
šeštadieniais uždaryta

393 West Broadmay 
So. Boston, Mass. 62127 
Telefonas: 288-8784 
▼įsų skyrių vedėja AMona

* nesą*—s—s....................................—.............. ...„rrrrrrfffrfjjjjjj.




