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Hite laisvės kovotojas 
Leonardas Šimutis

Š. m. balandžio 17 d. 9:30 ir palikęs 4vie:ų už savo tau- 
v. ryto Chicagoje mirė įžy- tos laisvę kovojančio lietu* 
mus laikrastinirJka?. uolus vio pavyzdį. i
visuomenininkas ir išlver- ’ Jis palaMotas balandži<) 
mingas soyotojas dėl Lietu- 22 d ^1^^ aUi8vei. 
vos ^laisvinimo - Leonai- Marųuette Parko lie-

as Simutis. į tuvių parapijos bažnyčioje.

Jo dalbai tebūnie visiems 
pažadinimas vesti kovą ligi 
galutinio lietuvių tautos lais
vės laimėjimo! J

Jis bu.o ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos steigėjas, il
gametis jos pirmininkas, o 
pastaruoju metu jos garbės 
pirmininkas. Bendrolo Lie
tuvių Fondo organizatorius 
fr daugelio kitų nuopelnų 
žmogus.

Leonardas Šimutis buvo 
gimęs 1892 m. lapkričio 6 d. 
šėrikų kaime, Šilalės valsč., 
Tauragės apskrityje. Nuo 
1904 m. mokęsis Kaune. 
1912 m. baigęs Maskvoje 
gimnaziją, 1913 m. atvyko 
į JAV ir čia Šv. Bėdos kole-

Valst.departamentas 
paaiškina

Kongr. Derwinskis, kuris 
buvo įnešęs rezoliuciją, kad 
JAV Europos Saugumo kon-j 
ferencijoje nepripažintų Pa-* 
baltijo okupacijos, gavo iš į 
Valstybės departamento ras-

-<* ■» r-'. -• sįsssaras “

tinka su Denvinskio rezoliu- JAV prezidentas Fordas praeitą savaitgalį dalyvavo Mamachu- 
aotta valstijoje JAV 200 metę sukakčiai paminėti pradėtom tt-

k„ tetapto Jt
dLkate pirams virtęs milicijos susidūrimas su britą kariuomene. 

Ta proga jia aplankė ir Nevr Jlampahire sostinę. Jis savo kalbose 
pabrMft, kad Aamrika reikalinga naują idėją, naują pastangą, ir 
tadil kvieti visus, be spalvos ir tikėjime skirtumą, į bendrą dar
bą dėl geresnės ateities. Deja, ir čia atsirado daugiau nei <ūks- 
taatis barzdotą būbautoją ir protestuotoją. Tai panašu, jeigu Lie
tuvoje būtą kas nors protestavęs Vasario 16 iškilmėse.. ...........

P. Vietnamo galva 
Thieu atsistatydino

Po naujų nepasisekimų 
fronte ir dėl kraš o viduje 
didėjančios politinės įtam
pos praeitą pirmadienį pa
galiau atsistatydino Pietų 
Vietnamo prezidentas Thieu 
Prezidento pareigas jis per
davė viceprezidentui.

Jausmingoje atsisveikini
mo įkalboje šis kietas komu
nistų priešas tai p kitko ap
kaitino ir JAVJbes. kad jos 
nesilaikiusios si t įtarimų, 
komunistams laužant taikos 
sutartį, veiksmingai nerea
gavusios, kaip buvo žadėju
sios. nedavusios pakanka
mai karinės paramos, ir dėl 
to susidariusi tokia pražū
tinga padėtis.

Žinoma, toks Thieu pa
reiškimas sukėlė kai kurių 
senatoriųr pasipiktinimą, it 
Pietų Vietnamo vyriausybė 
pradėta kaltinti, kad ji ne-

Nepaprasta veiksnių 
konferencija

Kai kurie nesutarimai dar neužtemdč bendro tikslo. 

Bus tęsiama ir toliau bendra intensyvi akcija Lietuvos 

laisvės siekimams įgyvendinti.

Kaip jau esame trumpai informacijos koordinacijos 
minėję, balandžio 12-13 die-Į centras, kuriame būtų atsto- 
nomis Chicagoje buvo nepa-į vaujamos 5 pagrindinės 
prasta Lietuvos laisvinimo• laisvinimo darbo oiganiza- 
verksnių konferencija. Joje
dalyvavo: iš Diplomatinės 
Tarnybos Lietuvos Pasiunti
nybės Washingtone patarė
jas dr. Stasys Bačkis ir ge
neralinė konsule Juzė Dauž- j Vlikas 
vardienę; Vliką atstovaują! ruomenė

cijos. Altos nuomone, tokia 
koordinacija vykdytina tik 
per Vliką. kuriam pažada
mas pilna {bendradai bia- 
vimas.

jo pirm. dr. Kęstutis Valiū
nas, vicepirm. Jurgis Valai
tis ir Aleksandras Vakselis: 
FLB — Jonas Kavaliūnas, 
Donatas Šatas ir Algis Za- 
narackas; Altą — pirminin
kas dr. Kazys Bobelis. Teo-

niversitetuoze Chicjtjoje ir 
Fordhasno universitete New 
Yorke studijavo teisę, 
kalb ą. ų* lite
tiką, sociologiją ir kt nioks- 
lus.

Dar mokydamasis gimna
zijoje, jis dalyvavo slaptose 
lietuvių moksleivių organi
zacijoje, o Amerikoje jau 
pirmojo pasaulinio karo me
tu aktyviai įsijungė į išeivi
jos lietuvių veiklą, iš kurio? 
nepasitraukė ligi paskuti
niųjų dienų.

cija, dcad JAV delegacija 
Europos Saugumo konferen- 
ftjoje nesutiktų su prievarta 
įvykdytu Eitfjos, Latvijos ir 
Lietuvos prijungimu prie 
Sovietų Sąjungos.

Denvinskis sako, kad jis1 
savo rezoliucija ir norėjęs 
gauti patvirtinimą, kad JAV 
tęs Pabaltijo prijungimo ne
pripažinimo politiką.

Malonu tai girdėti, bet tu
rime ir toliau budėti ir rū-

pra nešusi Amerikai apie nu-j doras Blinstrubas ir Juozas 
matomą pasitraukimą iš už
imtų fronto linijų. o P. Viet
namo kariuomenė bėgdama 
palikusi karinės medžiagos 
bilionu dolerių vertis. - 

Nor» dabar čia tikima, 
kad, Thieu pąsSalmus, bū
sianti geresnė atmosfera pa
liauboms ir naujoms taikos 
deryboms, bet komunistai 
kol kas nerodo jokio opti
mizmo. nes tikisi Saigoną 
pasiimti ir be derybų ar ko
kių įsipareigojimų.

ir Lietuvių Bend- 
reiškė nuomonę, 

kad jungtinio ypatingojo 
fondo mintis, kaip Vliko pa
skelbta anksčiau, bu. o tiks
linga. Altos siūlymu, su Eu
ropos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencija ir 
šia ypatinga padėtim apla
mai susijusiem uždaviniam 
finansuoti Tauto? Fondas 
tęsia “ypatingojo fondo“ su-

Skorubskas: JAV IB —Al
gis Gečys. Aušra Zerr ir A.
Kuprys; Kanados LB — Jo- telkimo veiklą; Altą teikia 
nas Simanavičius: L» K — Įąj veiklai paramą^ 
pirm. Vytautas Vaitiekūnas? •<» Konferencijos sutarimų

J konferenciją, be rengė-...... T
jų žinios, buvo atvykę pasi-i Jurgis Valaitis, Juozas
OTlr oi trileri na Ponwra.ni74f>inoc

1926 m. jis buvo grįžęs j P“1*8; /ad to>“05 rezoliud- 
ir krikščioniu de- JM botų pravestos kongrese

Jono Bartašiaus $1,000 auka Keleiviui
Lietuvą ir krikščionių 
mokratų sąrašu išrinktas į 
Trečiąjį Lietuvos seimą, bet 
1927 m. atstovo pareigų at- 
sisaikė ir vėl išvyko į JAV.

Sovietų S-gai 1940 m. o- 
kupavus Lietuvą, L. Šimutis 
tuoj ėmėsi organizuoti už iš
laisvinimą kovojančių orga
nizacijų tarybą, vadovavo 
penkiom Altos delegaci
jom ?. pas JAV prezidentus, 
kele'ą kartų lankėsi Lietu
vos laisvinimo reikalais pas 
Valstybės sekretorius ir ne
praleido kitų progų Lietuvos 
laisvės klausimui iškelti.

Prisiminkime dar, kad L. 
Šimutis buvo ilgos eilė? pe
riodinių leidinių redakto
rius. tarp jų 1926-27 m. Ry
to redakcijos kolektyvo na
rys Kaune, ir ligi 1968 m. 
Draugo redaktorius ar jo re
dakcijos narys Chicagoje.

Velionis Šilelio slapyvar
džiu yra išleidęs eilėraščiu 
ir novelių rinkinį, parašęs 2 
veiksmų scenos vaizdelį ’7 
Tėvynę“ ir 1971 m. 500 psl. 
knygą ” Ameri ko? Lietuvių 
Taryba“.

Už nuopelnus Lietuvai jis 
1937 m. buvo fpdovanotas 
Gedimino ordinu.

Aplamai, Leonardas Ši-

ir senate.

Sovietų Sąjungoje
reakcija šėlsta

Sovietų policija kratė Am- 
nesty International skyriui 
priklausančius asmenis—A. 
Sacharovą, A. Tverdochle- 
bovą, M. Rudenką ir kitus. 
Kai kuriuos ju buvo suėmu
si, bet vėliau paleido.

Amnesty International y- 
ra nepolitinė organizacija, 
kuri rūpinasi visokiais poli
tiniais kaliniais. Jos centras 
yra Londone. Pernai sovietų 
valdžia leido tos organizaci
jos skyriui veikti Maskvoje.

Geležinkelių streiko
dar nebus i

Balandžio 18 d. grė?ė 
JAV geležinkelių ir aviaci
jos streikas, bet prezidentas 
paskvrė komisfją tam reika
lui ištirti.

Pagal įstatymą streikas 
atidedamas 60 dienų. Per 
30 dienų komisija turi pa
siūlyti susitarimo sąlygas.

Jau ne kartą Keleivį stam
biai parėmęs Jonas Bai ta- 
siu?-Bartaah iš Windsor,.i
Conn., šiomis dienomis at-j 
siuntė Keleivo naujoms į 
spausdinimo priemonėms į- 
sigyti $1,000 ir Vliko ypa
tingajam fondui $100 (ta 
šimtinė jau pasiųsta Tautos 
Fondui). į

Tokio geradario Keleivis 
dar nėra turėjęs, todėl ir 

■ ■■ u . ...............................
f

mūsų džiaugsmas yra di- 
dižausia? ir jam padėka gi
liausia.

Priminsime, kad J. Barta- 
šius jau įžengė į 90-sius me
tus, kad jis yra gražiosios 
Aukštaitijos Sudeikių apy
linkės sūnus, šiame krašte 
gyvenąs nuo 1913 metų. sun
kiai dirbęs cukrau? fabrike, 
o vėliau vertęsis baldų par
davimu.

Jis, dar Lietuvoje būda
mas, skaitė Rvgos Naujie
nas, Lietuvos Ūkininką, at
vykęs į JAV. tapo Keleivio 
ir kitų lietuviškų laikraščių 
skaitytoju, įstojo į SLA, So
cialistų sąjungą, Tėvynė? 
Mylėtojų d-ją ir kt.

J. Bartašius dar ir šiandie 
tebėra gana žvalus ir opti
mistas. “Gyvenu ir laukiu 
100 metų sukakties. Trokštu 
dar pamatyti viso pasaulio 
tautų draugišką sugyveni
mą“. rašo jis savo laiške.

To ir mes jam nuošir
džiausiai linkime.

Dubčekui siūlo

išvažiuoti
Dubčekas. kuris mėgino 

Čekoslovakijos gyvenimą 
pakreipti demokratijos ke
lin ir buvo 1968 m. sovietų 
durtuvų nuversta?, dabar 
gyvena Bratislavoje ir dirba 
mechaniko darbą.

Neseniai užsienio spaudo
je pasirodė jo laiškas, kuria-

skelbusios Reorganizacinės 
Lietuvių Bendruomenės as
menys, pasišovę konferenci
ją panaudoti savo organiza
ciniams tikslams propaguo
ti. Dėl jų konferencija be 
reikalo sugaišo daug bran
gaus laiko.

Po konferencijo? Vliko 
leidžiama Elta paskelbė ši
tokį informacinį pranešimą:

“Kaip paskelbta š. m. ko
vo 21 d. Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto atsi
šaukime. Chicagoje balan
džio 12-13 dienomis buvo 
susirinkusi pagrindinių Lie
tuvos laisvinimo darbo insti
tucijų ir organizacijų kon
ferencija. Šios konferenci-

me jis kritikuoja dabartinę | jos tikslai, trumpai suglau- 
vyiiauybėš vidaus politiką.! du-, buvo aptarti susidariu- 

Ryšium su tuo laišku vy- j šią padėtį, sutarti ypatinguo- 
riausybė? galva Husakas pa-! sius uždavinius, priemone? 
reiškė: “Tegu jis važiuoja į ir organizaciją šiems užda- 
pa? savo šeimininkus ir glo
bėjus. 0 jeigu jis pasilieka 
pas mus, tai turi paklusti 
mūsų įstatymams.

viniams vvkd.vti per 
nančius kelis mėnesius.

atei-

Konferencija vienbalsia* 
sutarė, kad padėtis vra grės
minga lietuvos v?l tvbmgu- 
min »r lietuviu tautai.

Vlikas ir lietuvių Bend
ruomenė buvo nuomonės,

. , «- >i kad informacijos ir ryšiųLebanono sostinėje falan- - - '
gistai kovėsi su Palestinos
partizanais. Per tas kelių 
dienų kautynes žuvo apie| f. .200 žmonių ir liko daug su- PldziUllūi 80 vietų 
žeitų. Tuo tarpu sudarytos1. , •
paliaubos, bet susirėmimai laivyno manevrai

U

Beirute buvo tikras 
karas

Skoiubskas, Donatas Ša
tas.“

Vliko vicepirm. Jurgis 
Valaiti- Eltos paskelbtame 
pranešime apie konferenci
ją taip rašo:

“Galima užtikrinti, kad 
Vlikas ir toliau dės visas pa
stangas derinti lietuvių ir 
Lietuvos laisvinimo organi
zacijų darbą ir bendradar
biaus visu nuoširdumu su vi
sais. kurie tokio bendradar
biavimo nori bei siekia ne 
vien žodžiais, bet taip pat 
savo laikvsena ir žygiai?... 
Tuo taipu visi tęskime ir 
nlėskime užsimotuosius dar
bus šiuo Lietuvai grėsmingu 
me‘u.“

Amerikos Lietuvių T?ry- 
ba savo a*sišauk:me “Visi Į 
talką Lietuvos laisvei“ tarp 
kitko rašo:

“Gyi. ą pavojų jausdami, 
Lietu vo? laisvinimo veiks
nių atstovai buyo suvažiavę 
i neprarasta konferenciją 
Chicagoie. Buvo sptarta su
sidariusi pavojinga padėtis 
ir svarstytos akcijos priemo
nės. Nutaria Europos Sau
gumo konferencijos reikalu 
ir toliau aktyviai veikti. Bu-
vo nuomonių skirtumo dėl 

. lėšų telkimo būdo ir dėl in- 
reikalui s*eigtinas laikinas formacijos išvystymo prie- 

i monių. Ameriko? Lietuvių 
* Taryba su Jūsų pagalba ir 
| toliau tęs savo ryžtingą ak
ciją Lietuvos laisvės reika- 

J lu. Sėkmingi šios akcijos at- 
' siekimai mus ves į sekantį

muti? buvo vienas iškiliųjų laktos šalima, ku-
idelistų. toli pramatančiu!™ P^mim ir jei 
žvilgsniu ir tolerantiška Ii-neptvylks susitarti, tai 
nija sugebėjęs suburti visu į uniJa Ka 1 ske' ll streiką, 
pažiūių lietuvius įbendrajį) Taigi bent porą mėnesių 
Lietuvos laisvinimo darbą to streiko nebus.

Brežnevas pasalino į Ąrabijo. užsienio
į reikalų ministras pasaka ga- 

variovą Į na palankią Amerikai kalbą,
j

Šiomis dienomis iš sovie
tų Politbiuro pašalintas te
nykštis profsąjungų vadas 
šeleninas. Brežnevo konku
rentas. s

pabrėždamas, kad Sovietų nų armiją. Dešiniųjų parti
ja. kuriai priklauso krikščio
nys, yra griežta partizanų

į arabų kraštus įki
šo savo nosį tik dėl Izraelio
netaikingos politikos, bet 
vėliau ji turėsianti trauktis.

g P ‘Į Sovietų S-ga vykdo laivy- kovuos etapą.
Lebanone yra apie 250,000 no manevrus visuose vande- Toliau raginama tęsti te-

arabų pabėgėlių iš Palesti- ’ nynuose. Juose dabar daly- legramu. laiškų siuntimą 
nos. Jie turi didelę partiza- vaūja apie 200 laivų. prezidentui, kongresmenam.

enatoriam ir valstybės de- 
Reikia pažymėti, kad pa- partamentui. prašant nenri-

„_____ r______, taruoju metu sovietų laivy- pažinti Sovietų S-gos su Hit-
priešininkė ir reikalauja už-! nas yra nepaprastai padidė- lerio pritarimu jvykdvto 
draus*i jiems veikti Lebano-' jęs kokybės ir skaičiaus po- Baltijos valstybių užgrotoi- 
r.o teritorijoje. Įžiūriu. mo. _
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1$ tamsos į šviesą 
ir... vėl atgal

/mžinas keleiv.'s
LIUDAS DOVYDĖNAS

Lietuvis turi pasakymą:|šviestis, kad amato mokytis, 
kelionėje ne tik svietą, o ir, O po to apsako, kaip didelė, 
save atrandi. Geruoju ar ’ garbinga buvo ir likosi mū-

Bevartant nuo senatvės pageltusius mū ų lietu, iško- 
sios išeivijos spaudos puslapius. įsiskaitant j senas korė - 
pondencijas ir straipsnius, atspindinčius anų laikų tikrovę ^bloguoju imsim, mums ke- sų tauta, apsako spie dide
li* aktualijas, šiandien tenka gėrėtis natūralia lietuvio iš-1 liauti teko ir teks visaip, vi- lių lietuvių didelius darbus.aktualijas, šiandien tenka gėr 
mintimi, jo dt.asios sveikata ir veržliais kūrybiniais polė
kiai-, tiesiog iš nieko sukūrusiais savas organizacijas, klu
bus. neįgudusią ranka surašiusiais geru įstatus. sufor
mulavusiais kilnius tikslus, kreipiančius mases į dorovę, 
pažangą ir tautinės gyvybė? išlaikymą.

Sakykime, tai yra vaizdingas kelias iš atsineštinės 
dūminės pirkelės tamsos į kultūra? šviesą.

Bet, kaip tų dienų staigiai persodintam kaimo žmo
gui gal bu.o ir neišvengiama, greta tikėjimo ir tautybės | 
skirtumo aiškinimo, lietuviškos tautinės sąmonės žadini
mo, organizacinė-? veiklos spartinimo ir paguodžiančių 
žinučių iš gyvenviečių—tuose pat puslapiuose randame ir

šokiu metu. Ir varge, ir Ir ‘linksma ir. pasakysiu 
džiaug me. graudu: kodėl mes taip!

Kai kas tvirtina, kad lie- skriaudžiami, kodėl taip dė
tuvių po saule esą kelios de- josi — nupuolom?“

ys milionu. Tik atidai- Faty-Žję3; gal pats sau 
ykit: kur bapa.uk.i, vuui 'Rodamas atsako, ■ kodėl
ietuvį sut'1 si. Sakoma, vi- 
ckios strtisti'kos apie lietu-

mes taip sukritom, sumenkė 
iom, ka ba Šimanskis: "Po

zii’5 e aneios netikros, nes gifūpo kalbos eini ir drąsiau 
anos tikrojo skaičiaus neuz- koią keH> airišiai jau Rebt 
gnebusios. T:a apsidairyki- tokie baisūs. Net padie’nin- 
te ap.inkui ir to.iau. Tokios ke einant kas<:losna, tvirta: 
įau musų išmintos pėdos.
kaip Sibiras. Anglija. Ame , iautiesi. O grįžus vėl 

Relei*.i. kas dsr liko.
imi
kas

lygiai taip pat apsčiai primityvių sapaliojimų, kitaip ma-|rika. Kanada. Argentina. Ir katu skaitytina“,
nantiems įžeidžiančių keiksmažodžių, piktos valios per- aplink gimtąją žemę Lietu-Į v
tekliaus ir netgi nuogo kvailumo. Ir atrodo, kad tą bruta-! vą visur pašė .3 lietuvių:* butikau panagių visose 
lios kovos aistrą žadino net ne tiek socialinės, tautinė ar J ^.nkjj°j».
politinės problemos, kiek religinės temos. Mat, periodinė- y°kletlį?J: švedlJ°J- Jrj j stanjHo-
w na<nin«a nr vra ar taiP tollaU- Taiklus parinki- J. btaniSlOVaitlS. btaniglO-je spaudoje "autoritetingai“ nagrinėta, ar yra Dievas, ai 
jo nėra? Ar popiežius tikrai neklaidingas? Kaip žmoguje 
apsireiškia velnias? Ar buvo Adomas ir Ieva? Ko galima 
tikėtis Juozapato pakalnėje, atėjus pasaulio pabaigai?

Šitokios ir panašios primityvia galva "išsiaiškintos
tiesos“ buvo stengiamasi apginti netgi antausiais ir vul- — --------- • —------  , .... .. .. .z
gariu priešų pravardžiavimu. Dėl to šiandien skaitome to- šiai tvirtai įsikasė į Pennsyl- Z ne •
kius istorinius mūsų išeivijos pirmykštės žurnalistikos vaP1į°^ žemę, kartais ganai y™1! ®
šedevrus:

mas išeivijos laikraščiui Ke 
Įeiki?. Tikras, geras vardas.

1949 metų pavasari atvy
kęs šion šalin, perkelic-vau 
daugelį vietų Pennsyl.ani- veržtis į lietuviškas oigani- 
joje, kur lietuviai dažniau-' zacijss. iš vidaus sprogdinti.J

Iš Keleivio 70 metu istorijos

*į
J *
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valtis 'Savo laiku buvęs ir ( Keleivio patikėtiniai prieš 20 metu. Iš kairės į de šinę sėdi: Vincas Anesta, Stasys h 
Laisvės skaitytojas. Jis mSJli Margareta Michelsonienė, Jonas Jankauskas. Jon as Januškis; stovi: Pranas Ramanausl

Michelsonas,

. . J Margareta Michelsonienė, Jonas Jankauskas. Jon as Januškis; stovi: Pranas Ramanauskas, Povilas
atvirai pasakojo, kai,p rau- į Brazaitis, Steponas Strazdas, Antanas Valeika. Napoleonas Jonuška ir Jackus Sonda. Jau visi 
„USS? j mir*’ '^yrus A. Valeiką ir J. Sondą.. šiandien, be paskutiniųjų dviejų, patikėtinių tarybą sudaro

Milda Anestaitė, Stasys Griežė-Jurgelevičius, Jonas Paka’kn ir Marija Strazdienė.

.giliai, kasdami didelę gero-Į "Keleivį visada skaičiau, 
vę šiai šaliai atnešusius ang- bet Matfd- ir Tėvas sa* o ’iš- 

Antai, nežinia kodėl pasižymėjęs bedievis atėjo į lis. Kai dabar plačiai prasi-
bažnyčią. bet "maršalka per pamaldas šį rakalį išstūmė žiodami vaizbūnai kalba a- 
laukan“.

virozijimais‘ man padėio at
sikratyti nuo paraudusių ar

pie alie’jų. gazą, pelno troš-z visai raudonu. Maikis su Tė
rio.roiv.. nnimnin,' kuliu kimdami. dera at3i-1 vu savo juokais šimtams ir

„Zakristijonas piageie da atkų sudėtus petį pini- mjnti iįetuvį-keleivį anglia- tūkstančiam? Amerikos lie-
glUS,;KT ,1 • -1-1 V . 1 - - - kasi Penn-sylvanijoj. pade- tuvių parodė kelia ir apgy-

Neklau?yki‘te cicilikų bačkininkų, nes jie jau prazu- ju.?į tvirtus pamatus Ameri-J „ė, kurį biro užsimoję už
de nevieno gero kataliko dūšią!“ kos gerovei. Ir jų buvo de-i valdyti raudonieji. Jeigu ne-
\ » "WWkes-Barre klebonas A J. už apdumtų galvų pa- šimtys tūkstančių, keleivio būtų buvę Keleivio, raudo- 
rapijiečių pinigus nupil'ko savo gaspadinei siuvamąją ma- našmenę ant jaunų, tvirtų j nujų lietuviu skaičius Ame- 
iiną.“ snečių atsinešusių, dešimtį,: rikoje būtų dešimterioiai di-

"Neduokite nė cento popiežiaus ubagui!“ dvylika, net 'keturiolika va- į dėsnis,“ pa a-koj’o nekartą
"Bedieviai paglemžė šventos Onos klubą“. landų kėlusių į dienos sviesą, Juozas StanislovaPis, buvęs
Klebonas, statydamas bažnyčią, "visai plikai nukir- an£h» Pa^jap} kasyklų tam-. kelių organizacijų narys, jonas Pakalka, dabartinis Ame- ž

po savo parapijos avis“. S?Je Pra’eidziant Pus? &Yve'. pirkęs ir skaitęs kiekvieną rikos Lietuvių Socialdemokratų '
"Šliuptamį V.I. jo gaspadoi'ka iš burdo naktį išvijo n*m°’. . ..... _ ‘lietuvišua knygą, patriotinė- Sąjungas Centro komiteto pir-į

i strvtn tik su anatinėm talnėm “ Tai buvo keleiviai, musų se organizaci tose dirbęs ir mininkas.j stiytą tik su apatinėm kelnem... j tautos kele:<viškojo likimo . neleneVa5 UŽDlūkUmu
Nua tai šiandien tėra tik archyvinė medžiaga, kurią pažymėti kelionėn. liakasio doleriu nuoširdžiai

skaitant mus kutena šypsena. Juk tai jau seni laikai, tarsi Iš pat pirmos pažinties j rėmęs.
priešistorinės praeities padavimai. Ir seniai mirę žmonės, ryškėjo keleivio-angliakasio. m,-, mas’ 2.s vlsv,^p gaudavau
Paprasti žmoneliai, kurie taip veikė, rašė ir šnekėjo, kaip su?igyvenimas su RELEI-. R . . «aVaitraštis T io nereguliariai) pasi-

F ’ VIU. Parašvkim šitai didelė-! R-V10^ savaitrastis, Lie- skaityti.
mis raidėmis. ! S^oiu^sZ. «X Man atvykus Amerikon.

O vis dėlto, ar ateityje neatrodys ir kai kuri mūsų va- k j fiimlns° ’ ehiioie Keleivis pasiekė to- Keleivis tuoj man pri įstate,
Vnn nonoj; •• Kelione® sutiKau .j. bimaus .klausdama? ar a3 sutinku.dinamoji "intelektualinė“ spauda irgi daug kuo panaši į “r1™** .ki būri skaitttįjų, kčį'do. bęį ar aš. STJ?nku’

aną archyvinę? Žinoma, šiandien jau nesidomima, ką kie- gaįsią šeimą kitei savaitraštis'
išauginusi ir išmokiusį. Ir " ir tain tebesu jo skaitytojasbonas nupirko savo gaspadinei ir kodėl "bedieviai“ gavė

nios metu valgo lašinius.
Bet — kartais lygiai taip pat niekinamos skirtingos 

nuomonės žmonių geros pastangos.
Lygiai taip pat nepasidalijama visuomenės aukų 

"skaribonka“.
Lygiai taip pat kuolo smūgiu į kaktą stiprinamas tau

tiečių patriotizmas.
Lygiai taip pat su panieka veblenamos netgi neabe

jotinai nusipelniusių oiganizacijų veikėjų ar kultūrininkų 
pavardės.

Tiesa, išnyko mūsų laikraščių skiltyse senoviškieji 
"šventakupriai“, "šliuptarniai“, "rakaliai“, "klebono avi
nai“. bet užtat jų vietoje atsirado daug "intelektualesni“ 
savo oponentams įveikti argumentai ir pavardžių pagraži
nimai : "neišmanėliai“, ”par?idavėliai“. "duobkasiai“, "rė
kia nty? bernai“, "išverstskūriai“, "politiniai biznieriai“ ir 
dar kokių tik norite.

Q kartais iš "gėrio ir blogio pažinimo medžio“ vir
šūnės koks nors "neklaidingasis“ garbingo darbo sukak
ties proga nevengia net ir senam veteranui puptelti akme
niu į kuprą...

KELEIVIO SUKAKTIES KOMITETAS

jis apsakė, kaip jie susigy-( i? nuo 1949 metų. mano tevis<es. isveno su daktaru Šliūpu ir su:man’ nne . .
Keleiviu. "Kai tu atkeliauni Amerikos atvykęs angliaka- Esu Karta’s su Keleiviu, 
kitur, po kiek laiko tu pan-’sv , ikaro veteranas Petkevi- kaip jo skaitytojas, ir nesu- 
junti. koks tu vienas. koksi^ius nra^ msne parašyti tikę , vienok jis niekad ne
svetimas“ kalbėjo Šimans- i ‘"razMe^ni Smetonai skun-į ra manęs už tai paniekinęs, 
kis. "Ir toks mažutis pasida-’, Jam» se”310 Relei-į Visada, gerbdamas priešgi-
rai net nelinksma“ Patylo-* vi° skaitytojui, sulaiko cen-, risk? nuomone. Keleivis yra
mis. sunkia darbo' rankajzūra siuvama Keleivi? Pajaiškiai irote tjos fne pk-'Jje OTralilTOX
braukdamas prakaitą, tęsė:’rašiau. Atsakė. Toks esąs'"alines!) demdkratijos ver-.
"Buvo ir linksmiau. Atsira- patvarkymas dėl žalingos

suren-

Keleivio 70 metų sukak
tuvėms rengti komitetas yra 
šitokios sudėties:

riti — Bronius Bajerčius,

do Šliūpą?, ėmėm skaityti 
Keleivį. Būdavo, tokia sun
ki nedėlia praeina, tai jau 
imi laukti popieriaus, taigi

spaudos.
Buvo Keleivio kelvie vi

sokiu dienu, pasitaikvdavo 
ir tai. ko laikraščiui linkėti-

1 ka. sulaužo, išspausdina ir iš- 

Virša.

Į
širdingai linkėdamas Ke- , , . . ■ ... . . . siuntinėja skaitytojams,

>er nu nepailstamai ir toliau
je — Jackus Sonda su Antanu

t

— Keleivio. Jis visada buvo na išvengti. Bet ilga’ kelias, 
toks mūsiškis. Ir Maikis su wai grįstas nueitas tikro 
Tėvu, regis, čia, kur tavo <ku-
pariukas po lova, o ir lovai 
nėra kada a*aušti. mat. vie
ni dieną, kiti naktį toj pa
čioj miegam. Susėsd avom 
ant lovos, apie stalą. mat. 
penkiese, septyniese vie
nam rūme. Kuris moka skai
tyti, tas ir skaito, o kiti klau
sosi... Lengviau nuo to bū-

keleivio — Keleivio. Čia ir 
galima pasirašyti: Tai ir ke
liauk, Keleivi, ilgą ir ilgiau
sią kelionę! Ji ir mums yra 
lemta.

SKAIČIAU TEN. 
SKAITAU IR ČIA

keliauti ir ne’ti šviesos ir 
tiesos lietuvišką žodi, siun-' Gustaičio 
čiu Keleiviui jo 70-siu? me-'
tus simbolizuojančią 
mą.

Nuoširdžiai Jūsų

viduryj® — kairėje

para- Stas.vs Griežė - Jurgelevičius,

Ančia Žemaitis
Chicago, III.

DU DIDIEJI 
CLEVELANDE

šimtametės sukaktys

dešinėje George Davis, apačio- 

je — Antanas Andriulionis.

g
I

Keleivį skaitau jau seno- 
davo, nėra ką ir sakyti“. kai. Lietuvoje aš jį gauda- vyskupo M. Valančiaus mir 

'Jeigu jau kalbėsim apieVladas Bajerčius, Edmun
das Cibas. Mykolas Dranga,Į daktarą Šliūpą, tai ir jis ti_________, . ______________  _____  „......... ..
Jurgis Jurėnas, Andrius Ke- 'ko prie Keleivio. Labai tiko. i mas "bedieviu“ laikraščiu, mintos specialiomis Vinco 

Pirmininkas Stasys Sant-’ turakis, Česlovas Kiliulis. Būdavo prakalbos veik kas taigi jaunam, kaip yra žino- Trumpos, Antano Vaičiulai
VA: A AT_________A_____ ____________________ _________________________f- A ________________ FT__________ 1.2X2.

vau iš Lietuvos grįžusių "a- ties ir dailininko M. K. Čiur- 
merikonų“. Jis buvo laiko- lionio gimimo — bus prisi-I

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR Kl£» 

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.
STEPONAS KAIRYS

varas, vicepirm. Kazys ši 
mėnas. vicepirm. spaudos 
reikalams Jonas Vizbarą?, 
sekr. Jurgis Jašinskas. ižd. 
Antanas lAndriulionis, na-

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU- 
Aleksandra Moriarty, Dalia šventadienis. Pasistos ant.ma, kapeliono draudžiamas čio ir Antano Tamošaičio vFRTiNrįaugta nnvANA 
Sodeikienė, Antanas šku- kokio suolo sausakimšai pil- ’.pausdinys visada būdavo į- paskaitomi? penktajame Li-,UAa’
dzintku.. AnUna. Matjoš- noj wetain*je. tvirtu balni, domu, 'uan.istfk??, In’tit“t0 “'?•! KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG (DOMIŲ «
ka, Jonas Valiutams ir Fe- barzdotas milžinas, ir ims Kai Keleivio (platinimas žiavime Clevelande, Ohio.
Uksas Zaleskas. kalbėti, kad žmogui reikia net valdžios buvo draudžia- gegužės 17-18 dienomis. J NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ<
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Okupuotoje Lietuvoje

Rūtai okupantai, šalin ii Lietuvoa!

Mirė inž. Pr. Indriūnas , Karosas, žurnalistų sąjun
gos valdybos pirmininkas,

Bo. Bostone gyvenantis Mokslas ir gyvenimas žurna- 
Antanas Mažiulis gavo ži- lo vvr. redaktorius, daug 
nią, kad š. m. balandžio 16 metų vadovavęs Vilniaus u- 
dieną Kaune mirė jo dėdė niversiteto žurnalistikos ka- 
inž. Praijas Indriūnas, gi-' tedrai, partijos narys nuo 
męs 1895 m. Duokišky. Į1930 metų. apdovanotas ko-

Velionis dar prieš pirmą- munistų ordinais ir meda- 
jį pasaulinį karą mokyda- liais-
masis Vilniuje priklausė 
slaptai moksleiviu kuopai ir 
aktyviai joje veikė. Veiklus 
visuomenės narys buvo ir vi
są savo gyvenimą. Jis yra ė-
jęs atsakingas pareigas* P’e-? tomj naujj turistiniai marš- 
nocenhe, vėliau ilgus metus ratai_ Dabar j Liet atva. 
buvo Zarasų apskrities inzi- | žiavusiems turistams oku- 
menus. ; j)antas parodys Panerius,

1941 m. jis su visa šeima i kur buvo šaudomi žydai, ir 
“buvo ištremtas į Sibirą, kurĮ Rudnikų girioje sovietinių 
jo žmona mirė, o jis su vai- ’ partizanų bunkerius. Žada 
kais po Stalino mirties su- i nuvežti ir į Rumšiškes Tė- 
grįžo i Lietuvą.

Gili užuojauta jo artimie
siems.

Nauji turistiniai maršrutai

Užsienio turizmo virši
ninkas A. Petraitis skelbia 

Į kad papildomi seni ir nusta-

viškės muziejaus pamatyti.

įspūdžiai iš Masinas
Prieš keletą dienų britų; bažnyčią Maskvoje papasa- 

radijo BBC korespondentas kojo korespondento žmona, 
i Eriv De Mauny papasakojo. kuri, gyvendama Maskvoje, 
Rytų Europos egzilams Lon-' dažnai ten nueidavo i pa- 
done savo įspūdžius iš maldas. Toje bažnyčioje 
Maskvos, kur jam teko dirb- kongregacija yra įvairių tau
ti penkerius metus. tybių. Iš vietinių gyv entojų,

tais, kai Chruščiovas buvo
a leidęs cenzūros varžtus, ir Svči^Lnkas wa lietu- 
BBC nutarė įsteigti tavo at- b^“kalba

Tuo laiku rusai pasijautė {prancuzlsKdL 
kiek laisvesni. Tą galima! Apeigos vyksta pagal se- 
buvo pastebėti ypatingai Ii-: ną liturgiją lotynų kalba, 
teratūroje. Tais metei* Al. bet šiaip bažnyčioje yra 
Solženicino "Viena diena naudojama rusų kalba. Ku- 
Ivano denisovičiaus gyveni- nigui buvo siūloma naujos 
me“. Tuo pat laiku * buvo liturgijos literatūra bei mal 
diskutuojami Libermano pa-j daknygės, kurios galėtų bū- 
siūlymai leisti daugiau vie- ti atvežtos iš Romos, bet jis 
tinės iiiiiiiiiiiiiiiinc-i atsisakė. Jis yra labai at-
tinės iniciatyvos krašto ūkio i sargus ir jokiu būdu nenori 
tvarkyme. peržengti griežtų valdžios

™ ... . .. ... potvarkių, kurie tvarko baž-Chruščiovą pasalinus B J •• gaiuniro.
valdžios, vi-,i tie bandymai y reisams »o. ^ąjungo 
buvo sustabdyti, ir pradėta
grįžti prie centralizuoto ir 

♦ griežtesnio režimo

Uostinis į Labas ar sudiev Europai?
Kongresmanai dėkoja

Atsakydami į Bostono Al
tos skyriaus pirm. Stasio Lū
šio laiškus, kongresmanai 
Margaret M. Heckler( Ja
mes A. Burke ir kt. dėkoja 
už jiems pareikštą nuomonę 
ir žada remti visumos posė
dy rezoliuciją, įpareigojan
čią vyriausybę nepripažinti 
Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių sovietinės okupa
cijos.

Kas dar neparašė laiško 
savo kongresmanam ir se
natoriam, prašydami bal
suoti prieš Lietuvos okupa
cijos pripažinimą, dėkoda
mi prez. Fordui už mūsų by
los rėmimą ir žurn. B. An
dersonui už besiartinančio 
pavojaus iškėlimą, tuos ra
šykite, nes tai kiekvieno lie
tuvio šventa pareiga.

Subatvakario dalyviu* 

pavežiojo po Ameriką

Mirė Joną* Karosas

Balandžio 3 d. Vilniuje 
mirė 64 metų amžiaus Jonas

Britanija yra Europos Ekonominės Bendruomenės 
(arba Bendrosios Rnkos) narys, vadinasi, labas toje 
Bendruomenėje apsijungusiems žemyno kraštams ji jau 
yra pasakiusi. Konservatorių vyriausybė galvojo, kad par
lamentas atstovauja krašto gyventojams, tai jo nusistaty
mo užtenka ir tokiems rimtiems sprendimams, kaip įsi
jungimas Bendruomenėje. Kiti tuo pat metu į Bendruome
nę pasiryžusieji įstoti kraštai įuošė referendumus, ir Nor
vegija, kaip atsimename, nubalsavo į ją nesijungti.

Dabar kraštą valdanti Britanijos darbo partija anuo
met buvo nepatenkinta konservatorių išsilygtomis sąlygo
mis. Tai ji pakėlė balsą ir, ruošdamasi parlamento rin
kimams. sakė, kad, atėjusi į valdžią, stengsis gauti geres
nes sąlygas. Jei sąlygos bus pakenčiamos, tai gyvento
jams ji siūlys balsuoti, kad kraštas liktų Bendruomenėje. 
Taip, darbo partija pažadėjo, kad tuo reikalu bus pirma
sis krašto istorijoje referendumas.

Visos derybos su Bendruomene baigtos, ir visos išsi- 
lygtosios sąlygos priimtinos, ir referendumas bus, tur būt, 
birželio mėn. Bet kai ministeris pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministeris pasiūlė ministeriu kalbinėtai priimti są
lygas ir vyriausybės vardu siūlyti parlamentui ir kraštui 
pasisakyti už buvimą EE Bendruomenėje, penki ministe- 
riai nepriėmė to siūlymo —• jie nori, kad Britanija būtų 
išjungta iš Europos. Daugiau kaip pusė darbo partijos 
parlamentarų yra už tai. kad Britanija nebūtų Bendruo
menėje. Žinoma, parlamentas, greičiausia, pasisakys už 
Bendruomenę, nes už 'ją yra dauguma konservatorių ir 
liberalai (Škotijos, Valijos ir šiaurinės Airijos naciona
listai yra prieš Bendruomenę). Tačiau padėtis ypač įdo
mi tuo, kad valdančioji partija šiuo klausimu taip perski
lo. Jei gyventojai pasisakytų už Bendruomenę, griežtiems 
jos priešams ministeriams tektų pasitraukti. Jei referen
dumas pasakytų sudie Europai, tai didžiuma dabartinės 
vyriusybės narių nebetiktų valdyti, o Europos priešai, 
sako, patys vieni neturėtų tinkamų žmonių rimtam mi- 
nisterių kabinetai sudaryti.

Pasiruošimas referendumui vyksta visu įkarščiu.

je. Tas lietuvis kunigas pa 
krikštijos BBC koreppon

Balandžio 19 d. Kultųri- 
nio subatvakario rengėjai 
labai pigiai ir įdomiai pave
žiojo susirinkusius po Vidu
rio Vakarų Ameriką ir su,UI5 IVOUVIIUVIiVV l'aCUO ■ v* • • w «-JĮ « •

ir pašalintas iš pareigų bei kino, kad užsienio diplomą- |uTIiAatvakari parodyda- 
nužmogintas. imt palikta, tų' mižlnksandro Grindi,

s,i,-,ž™r“a s a,.z“ ——
skirtingas nuo senojo. gimdyti jos skrenda i Hel-,

Netrukus Eric De Mauny įnkĮ» kas yra arčiausia nuo Keleivio banketą
gavo kitą paskyrimą ir turė-i Maskvos. Bet ji pati pa-irm-;
jo Maskvą apleisti Bet 19721 k.° ParY^U» kurį geriau na-1 Laisvė* Varpo radijas ba-

' metais jis vėl grįžo į Sovie- ‘įzlsta’ 0 .fco- ^‘ra.1 ka!ba landžio 20 d. davė pa»ikal-! . . . .
tų Sąjungą ir ten išbuvo iki <prancuziakal- Anksčiau n v- w Keleivio stdtek- Kažkaip ir šiuo atveju padėtis darosi jdomi. Uz Europą

! 1974 m. pabaigos. Dabar!ra buvusi Australijos radijo komiteto pirmininku ra-1 juk pasisakys kai kurie žymiausi darbiečiai, kuriems kon-
: ’jam jau teko stebėti naująją • koresp°ndentė Paryžiuje, jvtoju Stasiu Santvarų apie servatoriai ar liberalai metai iš metų yra vis lyg ir priešai 
rusų kartą, nes, praėjus 20 • Maskvos miesto centre y- Keleivio banketą, kuri* bu* ar bent nedraugai, šiuo Ėuropoa klausimu jie yra ir bus 

iai bent Sk

P dento dukrelę, kuri gimė
Net abonentų knygų trūlatojt”"į' buvo baimės. X kad i1974 m’ Par5'žiuje-

...... . om ftftft l gali grįžti stalininio teroro' Kodėl gimė Paryžiuje, o
\ ilmuje yra apie 8 >,000 . jaikai Tačiau kai rusai pa-, pakrikštvta Maskvoje? Ko- 

telefonų abonentų, o telefo- mat-, kad Chruščiovas, nore respondento žmona naaiš- 
ru Knygų teisspausdinta tik nQįQnnfQC jį noro imi Eoi kino. kad užsienin dinlnma- 
30.009 egzempliorių.

Vliko protestas 
Britų Enciklopedijai

Naujojoje Enevclopedia. -iu kraštu tebefunkcionuoja
Britanica laidoje nėra L;e-; Nepriklausomos Lietuvos nišų Kartą, nes, praėjus zuj Maskvos įmes _
tuvos^o vra tik "LithuaĮii^n1 valstybės pasiuntinybės ir , metų nuo Stalipo mjrtięą.iš-’ra speciali utįiversalinė par- ii sekmadienį, balan$£» 27 vienminčiai
Soviet J&ciafist ' RepubOc“'^konsulatai. Pagal tarptauti-1 jaunimas, kuns nepa-!duotuvė, skirta užsienio dip- dieną. {nė yra EEB priešų pusė. Juk Britaniją nori matyti issto-
(Lietuvos Tarybų Socia’isti- nę teisę Sovietų Sąjunga ne- į žinojo baisaus teroro. Ši j lomatų ir spaudos korė pon- ; »jusią iš Europos ne tik kairieji darbiečiai ir komunistai,
nė Respublika). Prote?tuo-! turi teisė' tanptautinėse or- {karta buvo netgi paragavusi dentų šeimoms. Toje krau-

t ’ — tuvėje yra geriausių maisto
produktų bei kitų prekių.
Bet viskas tas yra skilta tik 

T. . .. . I ti. Britų korespondentui te- užsieniečiartis ir privilegi-
o .. . i .. . t- » . --e Ta • • •SaVS 1.4—! k° stebėti tą procesą. Jamijuotiems aukštesniems so- .. . . , ...
Bntamcalaidoje tilpo K. A. tonją. kurioj* jos dabartine: būti į^oje ir tuo vietų pareigūnams. Tos aPzvalK“- P®™“ b“v-'6Kita8-
Meskausko parašytas strar,)- padėtis tėra pereinamas epi-; Lietuvos nepaprastas pa-iŪdas. Ar nebūtų todėl tiks- < ^inys ir įgaliotas minis-i Kiekviena pusė, aišku, tikis laimėti, o kokios bus

h’nga Enciklopedijoje rašyti bininkų demonstracijas įvy-! lyginkim su naciams skir-1 teris Vokietij°je Kazys referendumo išdavos, niekas rimčiau nė nedėlioja. Jeigu
"Lietuva“, o šiuolaikinį jos' kusias l972 m. Kaune. D^ja,' ™ krautuvėm Kaune vo- ?k»Ta, 583 psl iliustruota, galvoUane, kad už konservatorius ar liberalus ar ir už kai
-ovjetinj pavadinimą tepa- jam „^^0 leista nuvažiuo-. kiečių okupacijos metu. — lns“ta’ aina $ 5.00.
mmeti kaip laikiną? Ka a-’ ti j Baltijog re;q)ublikas> tad! J.V.) Vietas jįrventojai tu-‘
plotis as . tiaipsnis al)le|jis turėjo tik tokias žinias.j ri pasitenkinti viešomis par
oje uvą jia ui kas žemes-j kokjos pasiekė Maskvą. Bet,! duotuvėmis, kuriose nėra jo- 

nio ljgio, negu jpiasta ina'llkįek jam žinoma. Lietuvoje kio prekių pasirinkimo, ar
tu: sncyc ope ia įitamca. tuo laiku būta stambaus su-, ba pirkti maistą kolchozi-

damas prieš tai, Vlikas na-Į sranizacijose atstovauti Lie- chruščiovinės "laisvės“, ku- 
siuntė EB leidyklai teki pro-! tuvai ir kitoms Pabaltijo ri paruošė dirvą vadinamie- 
te;to laišką: ! valstybėms. siems disidentams pasireikš-

"Naujoje Encyclopedia

snis antrašte "Lithuanian 
Soviet Socialist Renubl:?“ 
Straipsnis yra pilna? klaidų 
('kurias mielai išvardinsime, 
jei to pageidautumėte) ir 
propagandinio tono. Faktiš
kai jis niekuo nesiskiria nuo 
tipiškos informacijos su 
klastojimais, kurią galima 
rasti Didžiojoje Sovietų En
ciklopedijoje. Ar Encyc’o- 
pedia Britanica tikslas yra 
dublikuoti sovietinę nropa- 
gandą? Be to. jau pati to 
straipsnio antraštė yra blo
gai parinkta. "Lietuvos Ta
rybų Socialistinės Respub u- 
kos“ iš viso nėra. Visu pir
mauta "respublika“ r»ūa 
"Lietuvos“, ne? visi ją liečia 
svarbieji sprendimai daromi 
Maskvoje. Ji nėra "Sovie
tų“, t y. darbo žmonių tary
bų valdoma, o komunistų 
partijos administruojama. 
Ji nėra ir "socialistinė“, j

Jo pasirodymas yra juo ma 
žiau suprantamas, kai pa
galvoji apie tai, kad Ameri
koje ir Europoje yra daug 
mokslininkų, kurie yra Lie
tuvos ir Pabaltijo reikalų 
specialistai. (Tarp kitų, ga
lėtumėt susitarti su Lituani3- 
tiko- Institutu. Ine.. 119 
Woodside Lane, Arlington. 
Mass. 02174, kurio pirminin
kas yra dr. Jurgis Gimbu
tas). Kodėl vietoj to pasirin
kote policinės valstybės pa
reigūną šiam moksliniam 
darbui atlikti, yra visiškai 
nesuprantamai

socializmas suprantamai J Sis Encyclopedia Britani- 
kaip aktyvus darbo žmonių' ca straipsnis apie Lietuvą y-
dalyvavimas krašto tvsrkv- ra ne tik lietuvių Sovienyto-
me ir produkcijos priemonių -e Valstybėse ir jų tėvynėje 
valdyme. Pagaliau, ji nėra j įžeidimas, bet ir blogas jūsų 

‘nė "Respublika“, aiba "co ! šaltiniais besinaudojantiem 
'mmonwealth“. nes ir vėl ne I studentam ir mokslininkam 
patys žmonės, o svetimos; patarnavimas, 
valstybės policijos organai
nustato, kaip kraštas turi 
būti administruojamas.

Jūs tikrai žinote, kad tiek 
Suvienytos Valstybės, tiek niais daviniais. Kol tai bus 
Kanada, tiek Pietų Ameri-' padaryta, mes darysime vi- 
kos valstybės ir daugelis: sas pastangas informuoti 
Europos valstybių nepri na- viešuma apie tikrovės i«krei- 
žįsta neteisėtos Lietuvos a-' pimus EB tome, kuriame til- 
nekrijos ir jos įjungimo į po straipsnis apie Lietuvą, 
Sovietų Sąjungą. Daugelyje o taip pat raginsime hoiko-

judimo. | ninku turguje, kur viskas y-
Apskritai paėmus, rusų ra žymiai brangiau. Stebė- 

valdžia neleidžia užsienio tina. kad vietos gyventojai 
korespondentams lankytis suvirškina tokią diskrimina-
Baltijci- respublikose. Ta-į riją. Vakaruo e, jeigu būtų 
čiau kaltais yra organizuo-. panašus prekių trūkumas, 
jamos korespondentų eks-i gyventojai šturmu užimtu 
kursi jos. kurios aplanko Ta-( "privilegijuotos klasės“ par- 
liną, Rygą ir Vilnių. Tokios, duotuvę. Užguitas Rusijos 
ekskursijos paprastai yra l.v-‘ gyventojas pasitenkina ti-u- 
dimos sovietų užsienio rei-■ piniais nuo savo ponu stalo, 
kalų miniMerijos pareigūno.' Jautresnis vakarietis, ma- 
Todėl korė pondentai gali S tydamas takią nelygy be so- 
pasikalbėti tik su oficialiais, vietų rojuje, jaučiasi tikrai 
asmenimis ir negali susigau-! nejaukiai. Deja, svetimšalis 
dyti apie gyventojų nuotai-l nieko negali padaryti, kad 
kas. Jam pačiam buvo pro-j palengvintų vietinių gyven- 
gos nuvažiuoti į Sibirą ir į tojų nedalią.
kai kurias Rusijos istorines! ? d korespondentą-’ 
v'Has ka.n Vladimiras ir „. specialiai
Susdalis. Tose vietose (rali- R. R

Iki referendumo pabaigos. Dar marges-

J net taip pat visokiausi nacionalistai, įskaitant ir fašistine 
K a f? V aavAmP 1 ideologfja gyvus nacionalinio fronto narius ar šalininkus.

» į Kai prasidės viešai propaganda, gražu bus, kai salia
Sukilimą* Lietuve* »uve-' platformon įlipusio kalbėti komunisto, tegu ir per tikrą 

renumui atstatyti, dokumen.' ar tariamąjį apsirikimą, atsisės laukti eilės tarti žodį fa-

namus.
niečiai.

to nedaro ir užsie-

Su užsienio koresponden
tais rizikuoja susitikti tik di-

‘ kuriuos darbiečius balsavusieji rinkimuose į parlamentą 
i turėjo galvoje ir Europos Ekonominės Bendruomenės rei- 
{ kalą, tai spėtume, kad Britanija po referendumo dar kar
tą pasakys labas Europai, kuri nori ją turėti savo sąjun
goje. Tačiau kas čia ddbar gali būti tikras, už ką atiduos 
safvo balsą kiekvienas atskiras britas!

Malonėkite painformuoti 
mus. kaip jūs rengiatės ati-

ma pastebėti cerkvėse dau 
giau žmonių ir netgi jauni
mo bei kareivių, ko nepama
tysi Maskvoje. Stačiatikių

prie namo durų stovi milini- 
ninkas. Nors dažnai sekami 
jie gali gan laisvai judėti, 
bet bendrauti sū vietos gy
ventojais negali. Jų žmonos.

•j . • nnn i j i priešai labiausiai iškelia nepriklausomybės ar-
sidentai. BBC koresponden-., Sako, dabar įstatymus leidžia savasis parlamen-

p* r .‘eto*w uj,k k
kai Ma kvoje buvo ir A. totur bus "utarta- *r « Ok klaipyti, bet ir vykdytu 

Taip pat gąsdinamasi tuo, kad viskas nežmoniškai pa
brangs, ir šiuo metu tokiai propagandai dirva laibai pa
lanki, nes prekių ir visokių reikmenų kainos kyla, ir čia 
iš dalies kalta pasaulinė rinka, o iš dalies infliacija, ku
riai sustabdyti niekas nedrįsta imtis griežtesnių priemo
nių. (Šiuo atveju vyksta kaip to’j pasakoj apie senelę ir 
jas baltą avelę: pridedi angliakasiams 40 procentų atly
ginimo, tai pakeliamos kainos iki debesų už anglį, elekt
rą, pridedi 30 procentų elektrinių darbininkams — dar 
kartą pakyla kainos už elektrą, pridedi gelžkeliečiams — 
pabrangsta ne tik kelionės, bet ir anglies kainos ir taip 
pat dar kartą elektra, ir taip toliau, ir vėl iš naujo pridedi 
visiems reikalaujantiems, ir viskas dar kartą brangsta, ir 
vėl pridedi, ir svaro vertė krinta, bet nieko kol kas nepa
deda gąsdinimasis, kad dar truputėlis, ir savaitinį atlygi
nimą teks vežtis vežimėliu, kaip 9avo metu Vokietijoj ar 
Kurijoj). :'!:■>

Solženicinas. Jam susidarė 
įspūdis, kad kiek A. Solže
nicinas. tiek ir A Sacharo
vas yra karšti savo krašto 
patriotai, siekią rusų tautai 
gerovės. Bet jų būdai yra vi
siškai skirtingi. A. Solženi
cinas — romantikas, norįs 
matyti Rusiją religingą, už
sidariusią savyje, taikingai 
besitvarkančią savo žemėje. 
Prof. A. Sacharovas, iš ki
tos pusės, yra realistas, la
bai rimtas ir išmintingas vy
ras, kalboje patveriąs kiek
vieną savo žodį. Abu jie yra 
susirūpinę dėl Rusfjo’ atei
ties. bet turi tortingus re
ceptus sovietiškai ligai pa
gydyti. Valdžia galėtu, jei
gu norėtų, tų disidentu pasi
reiškimus krašto viduje už- i

EEB draugai tuos aigumentus paneigia. Visiškai ne
priklausomų kraštų, sako, šiandien nebėra, ir tai yra aiški 

Kataliku Bažnyčia , tiesa, pabrangimas — nepagrįsta propaganda, kiek tai
Ani#» viPTiintplp kataliku1 va*k¥» tur^ Pr0£°s susitikti I gniaužti. Tačiau, kaip atro-': suriję su EEB, o didžiulis laimėjimas būnant Europoje — 

< ir pasikalbėti su rusėmis, do, ji nori užsieniui parody- j galima tų viaų apsi jungusių kraštų politinė jėga.
I ka> iėeina pasivaikščioti ar ti gražų veidą, todėl nesiima j
I pasėdėti parke. Tačiau jo- griežtesniu priemonių. Tuo 

tuoti ji, kaip nenutinkantį su kio prasmingo pasikalbėji- tarpu disidentu siekimas—’ 
moksliško objektyvumo ly-j mo negali būti. Žmonės ven- demokratinė Rurija — dar U pufaliatasio kumelfako Kupraangariai gali aaiti 
giu. i gia būti atviresni svetimi*- yra toli, toli... išauga geriausias arklys. 500-1,000 svarų, par dieną

(ELTA) jliams, nekviečia jų į savo J. V, Tauristoklis į žygiuodami po 35 mylias.

cerkvė Sov. Saiungo'je yra 
mus saip jus mažiau pemekioiama, negu
taisyti tuos giubius netikslu- Kataųkll^RaįnVp,n ! ypac tunn510S mažamečiu
mus ir pakei ti juos moksli

f
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I J. Koncevičius, Lawrence. 
Mass., aukojo $100.

A. Dagys, Chicago, III. 
aukojo $70.

KANADA

i

”F lietuvių

Toronto lietuvių kredito 
. . T kooperatyvas "Parama“ yra 

Po $50: J. Valaitis. Ir- tos rūšies didžiausia lietuvių; 
vington. N. Y., organizacija. Malonu, kad

Po $25: L. M. Jasaitienė, j> stengiasi ne tik savo na-
Dorchester, Mas ., R. Bu
ches, Denver, Colo.. P. Dar
gis, Pittsburgh. P3., 1. Pa 
šit'k, Hocniiam, Washingto 
nas, J. Kasmauskas, Or- 
msxid Beach. Fla.

J. Jankienč, No. Mi.'«m{ 
vla., — $15.

Po $10: K. ir O. Merkia* 
So. Boston, Mass., P. Žiekir 
Dorchester, Mass., A. Biri 
vydas, Burlington, Mass.

P. K. Žilinskas. Hame* 
Cal., — $8.

J. Valiukonis, So. Bostor 
Mass., — $6.

A. Gapšis. Baltimore 
Md., — $4.

Po $3: J. Roland. San 
Francisco. Cal., R. Veitas. 
Milton, Mass.. N.N., So. Bos-

riams patarnauti finan ų 
reikalais, bet dosniai remia 
ir kitus įvairius ir svarbius 
lietuviškus reikalus.

Štai, jos metinis nariu su
sirinkimas nutarė už serus 
priklausančius nuošimčiu 
<$1 822.04) paskirti Litua
nistinei mokyklai. Be to, ja’ 
*ar pndė' o $300 iš pelno 

Vasario 16 gimnazijai pa
skirta $500, Tautos Fondu* 
^200 ir 10 organizacini pc 
*150. Iš viso — $3,122.04.

VYKS f SUVAŽIAVIMĄ 

CLEVELANDE

Lituanistikos Instituto su
važiavime gegužės 16-18 d. 
bu- du paskaitininkai iš N. 
Anglijos: prof. dr. Ina Už- 
ririenė iš Glark universiteto

— Žinai, Maiki, kas man priemonėmis ir spausdinimo
labai rūpi? į mašinomis. Užtat visi lietu-

— Ne, nežinau. Kai paša-j viai pirmą ir, žinok, tėve,
kyši, tai žinosiu. ! vienintelį kartą yra kviečia

— Ogi. znočijas, taip sa- mi į tą parengimą atsilanky- 
kant, kas atsitiks, jeigum ti.

fjt

' \li

r-

u
Būrelis Keleivio banketo 1960 m. gegužės 1 d. da lyviy. Iš kairės į dešinę sėdi: Jackus Sonda, Lola 
Januškienė, Margareta Michelsonienė. adv. Stepo nas Briedis Juozas Krasinskas: Stovi: Stasys 
Michelsonas. Jonas Vilkaitis, inž. Vladas Sirutaviėius. Povilas Brazaitis, dr. Balys Matulionis, 
Jonas Januškis. Mikas Stakionis ir dr. Pranas Šveikauskas. _

priteklių ir abipusiškai skir
tingą repertuarinį patyrimą. 
Be to. pianistas Vasyliūnas 

. pasireiškė ir solistu. Labai 
• reiklūs Čiurlionio preliudai 
lop. 31 nevisiškai įtikino, 
i Manome, jog jų trečiasis tu- 
1 rėjo skambėti greičiau, 

techniškaiton, Mass., B. Lokamas. O-, W ore ester, Mass. ir prof. dr.

Pirma technika, o paskui ir 
emocijos

Vykstančiųjų i balandžio i mylimą kūdiki; greičiau

įvairesne-
VI. Selivončikas, So. Bo - mminKas, ir aik. maziuua, p p>s "ar. us n-izvmejimai. damininkes 

ton. Mass., i Tautotyros - krantotyros sk. Pagal rengėjo Petro Višči- daugiau ir

Po $2: A. Griauzdė, A- vedėjas.

reikalautume ‘
ejj . Jau. be rbejo. apie sekan

ti koncertą galvojančiam

Keleivis numirs? Kur tuočėsĮ — Aš žinau, Maiki, kad: von, Mass., H. Kalins, Lynn,', Suvažiavimas vyks Lietu-
mudu pasidėsime? j ten bus gerų valgių su stip- Mass. ! vjų namuose. 877 East 185

— Kodėl, tėve, dstoar to-' resniais užgėrimais, muzi-.l p0 $1: k. činčius, Toron- st., Cleveland, Ohio. Iš viso
kia mintis kilo? . kos ir pasišokimo, bet Mai- to, Ont.. C. Choromanskis, bus 20 paskaitų iš įvairių li-

I“ ! Iri mam nzynainivvVtli tai nor O ___ : • *•!____ _____ Iii_— Tu, vaike, geriau galė-iki, man, pensininkui, tai per Hamilton, Ont.. S. Kuncevi- tuanistikos sričių, 
tumei šitą mįslę išfigei iuoti i dideli ekspensai... 'Sus, New Port Richey. Fla.,
Veizdėk, kiekvieną nedėlią’ __Aišku, tėve kad tau'Krauzaitis, Windsor, Ct., Kviečiami Visi,
ftdrukavojama gazieta ne-! nėra )engva. į, Spaudos Oželis- Malartic, Ont. 
gali iš šventosio-dvasins sa-(foaij-alte rengimo komiteto Vi’iems.aukotojamsnuo- 
vo gyvatą išlaikyti. O Kelei- nariaf kuriįdauguma taip širdusačiū.
vis, tu pats žinai, sioie pat pensininkai, jau iš anks- 
brangymetėje, kai visu riauk- to užsimokėjo už įėjimo bi
tų ciemos nepadabnai koz- lietus ftors ^tys hr visą: 
ną dieną auga savo nemos parengimo jatlbą atlieka.1 
nė viena kapeika nepabran-, Taigi vieną gaHtne ge< 

ram tikslui ir svareeaę duok*

nio skelbtus duomenis, si presuos.
17-kos metų dainininkė jau
yra su'ptriivi surankioti pažėrė ir vieną . ...... A . A..
daugiau nei 300 Įvairių pa-; pretacinį perliuką. Populia-Į’ ? ką tlk PraeJu"
gyrimo lapu, premijų ar sli-Irios St. Šimkaus dainos ei-»S1OJO -lspu -*

s‘ lutė ”Ta bakūžė jau supu-’ 
dar niekad nesigirdėjo'

O vis tik kartais solistei’™^™0 Petrui Vilimui 
.ažūė ir viena kita inter-1 b.u .?’,,!:ku.sl'’;en?.’,tokl-ku‘

pendijos siūlymu. Padalinu 
šį kieki lygiai tarp visų jo
gyvenimo mėnesių (nuo pat* a‘skambanti tokiu kilniu ir| 
gimimo), gaunasi ispūdin-' dramatišku patosu, taip 

S® ”i gas rezultatas: P° P«?antroi,aiškiai išsilai vinanti iš ia 
Suvažiavimo banketas į- a.žymėi!mo ,.,,s B. baudžiančio konteksto.. O

kas to
kiaig dalykais domia.

Mykolas J. Dranga 

BROCKTON, MASS.

LB vakarienė

gino.

Keleivio administracija

JAUNIMAS DIRBO 

IŠSIJUOSĘS

i a 17 <1 *° ne viena? klausytoja- pa- kita populiari dainelė, Al".
Fv7l TakS? Sida,{ i5VSfb- k3!l Žia e?>:Bmžin.ko "Nemunėli. Ne-

testamentų reikalu

ma fenomeno.
Tiek paauglvstė.

. munėli“. Įgavo trapų saldu-

šeštadienį, balandžio 26 
i d.. Sandaros salėje (30 In- 
. tervale St.) Lietuvių Bepd-

’1 ruomenės apylinkė ruošia

— Tiesą pasakei, tėve? lę atiduoti.
Keleiv is savo prenumeratos j __Tain tai tain
nepadidino ir. berods, nesi-! dar viena '
ruošia jos kelti.

— Tai iš kokios balo- jis 
gali šitaipos mandravoti? 
Kibą jis su žemaitišku ait-

, . . . , . kokl° "^sudrumstė ne, ikja - atiekalų v,.
sena've memnmkm vrazmi paties kompoz.tonaus parą-U „ „ k£ ‘5Veči2ms b

Mūsų spaudoje jau ne sy- k"t,kf” «k''?rtdo- sytas medin,s akompam-| dar d *dama yi w.
, j ie. Ji pate’sma suklupimą ir mciVps. (I velėdamas ?Wj. ; v:\vvo-ki buvo rašyta apie testą- J . 1 _ ; , . . . _ ■! riosios , o alaus — kiek kasių uuvu toūjuj apie nnblizmnp na^’sek’mn. To- dmnn namemisi Bostono vv-. _ » . . .

uz$5. 
asme- 

daug lai- 
iamas

ms.
— O kt*fc,

— Nugi, yttt Optftiriihtota, 
kad iš anksto prie 

... . lo reikia surinkti
varu ar su amerikoniškais tro§ku8ilJ dOftių o kur aš to-’, užsidegusių studentu- Jie likdamas 20 milionų pesų 
gembleriais susiglasino? jR. bun^ų Zadrka į dirbo išsijuosę, nes tą vaka- vertė8 turta. jįs buvo neve-!

?ltva™:.™.s.ul jokius balius neina,*««t anie* 500 telegra-»*įfJ|,fc’
amerikoniškais žub*kėliais, ko turi namie gaVo gnapso.jmu. Jas reikėjo perrašyti ir, joRb 
Keleivis nebuvo ir dabar ne-Į Run-g jam ^aug pigesnis. I reikėjo ^uredamioti daug 
ra su itares. Ir nesiruošia su.^ano frentąg Bambieka?, tekstu. Ta pat vakara brn’n1 
jais bendrauti. Tikrieii K e- j negajj klausyti jokių spyfių, I parašyta taip pat visa eilei

Šv. Kazimiero parapijos 
choras balanelžio 6 d.'gfe- 

baž- 
■gonų pa

lemo savininką, vra jo skai-j nes tuoj nra-
tvtojai ,r remetai. /o . iu
bus pakankamas skaičius, ,.eikia gvert}„ 
tol ir Keleivis bus ąvvas n- • .„ftU ;ant
mudu su savo pasrkąlbeji- visu P<)StOTip3yMli) p»nl» 

busime cm. ! kurios vien,!«»t5oeik*>i« 
gamintą klątfefc fMHuciek- 
vieną bailu jj-tft BOtettllija.

lalžkų.

Polieme“. Dažnai mūsų so- 
tės šia ariiuke atlieka* lvg.

minė Vakarų pasaulyje.

mals jame
— Achaaa. tai šitawr 

dedasi. Nu. o ką tu mislini 
apie ta baliuška. kuri vra 
rengiama š’o anrilio 27 die
na Sout Bostone Keleiviui 
pašėnavob’?

— Apie ta Spaudos bab’u. 
tėve, mudu jau esame kalbė
ję-.

— šiur. atsimenu, bet. 
va. Maiki. išdygo visai nau
jų klausimu.

— Kokiu, tėve? Juk vi
siems Bostono ir toliau nuo 
*io gyvenantiems lietuviams 
Kelefvvie ir atskirais prane
šimai* buvo išaiškintas to 
sukaktuvinio minėjimo tiks
las: iis vra ruošiamas tam 
kad bfttu galima pagelbėt’ 
Keleiviui jsigvti nau ias 
spausdinimo mašinas Ke-, 
leivis iki šiol bostoni^’ams.' 
neprašydamas iš iu iokio at-1 
pildo, vra visokeriopai pa
tarnavus. Ji? ir toliau vra 
pasiryžęs tą patarnavimą 
tęsti, tik daug geresnėmis

kad vi?a ta laidžių shNkidė 
užsprmgtų silkės ašakom. 
Znočiias. čia man tikras 
monki biznis.

— Tai labai maža bėda. 
tėve: tu gali nusipirkti bilie
tą sau vienam.

— Kur, pas ką?
— Pas bilietų platinto jus. 

Ju telefonu numeriai pra
nešti net keliuose Keleivio 
numeriuose. Tiktai turi iki 
balandžio 21 d. rengėjams 
pranešti, kad nori tame mi
nėjime dabaflrati.

— Nu, ta mane jM be
verk siieundei.

— Tai iki pasimatymo 
Spaudos baliuje!

Kalbeli tiesą yra
žiniai
pilnai

Buvo susisiekta su LB Ka- 
ifomijos apygarda ir Penn- 
ę lvanijos lietuviu parapijo- 
ir’s. Joms nusiusta fotosta- 
tjhės kopijos Bill Ander o- 
lip straipsniu, pasirodžiusiu 
kovo 15 ir 18 dienomis Chi- 
er go TYibune. nes niek?? ki- 
trs šio darbo neatliko. Taip 
p-t buvo kontaktuotos lat- 
v*u, estų, lenkų ir ukrainic- 
č’us iš visu telegramų vaju 
uijungtų į šią aikciją.

fcis darba- tęsėsi 10 dienu 
naktų. Dažnai teko išsėdėti 
net iki ankstyvo ryto.

Telegramų vajus baigėsi, 
kai nebebuvo siuntėju. Iš vi
so buvo išsiųsta 2.742 teleg
ramos. Tai rekordinis skai- 
č’us iš visu teleframų vajų 
Lietuvos reikalai?.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Pagairė, Jurgio Gliaudos
(premijuotas romanas, 270 
—L» išleido Lietuviškos

Pasirodo, kad velionis 
Kž&ašinskas neturėjo suda
ręs testamento. Apie brolio 
mirtį Adomui pranešė bend
ri pažįstami labai pavėluo
tai. Nors Adomas kreipėsi į 
vietos advokatą, prašyda
mas talkos brolio palikime 
paveldėjimo reikalu, bet 
kadangi nebuvo testamento 
bvla užsitęsė ir iš viso atro 
d ė ieškovui labai nepalanki 
Nelaimingu sutapimu mirė 
ir advokatas.

n, bet apDmni v*-’?? ę-;r^5.
profesinius

daininir-kus.
Aki va izrl ži ■ Pakalni s-

kvtės turtai —- tembro ma
žumas vi-iin?p rerri<!lj’io«p ir

JančauduM

zavau, ™u,, LIETUVOS KELIU
pusteleuims. šitam m

ir Pakainiškvtė.! Turime pora egzemplio- 
nnrs neijar nidonri vi;u ,, inž fx,Ho abimini.

, uiuzĄ-ines kokete,-,jo. pne- pavadintu Lietuvos Ke- 
momu. iIiu;

Gražiai išleistoje 261 psl. 
gausiai iliustruotoje knygo
je autorius trumpais bruo?

’r ^era ^no’—’ ta__ tik ua- mediją (musicals) bei ope- \ žais atpasakoja 1910-1973
a’škn D v’bno " c’ edv. retė solistei arčiausiai prie! metu laikotarpio ne tik Vie- 
n?o. kpki< "-ib- "’ p-’r’-rširdies. Nesimato nieko, kas j tinius, bet ir pasaulinius jvy- 
Cr,pr*?n’i. kpj ii pp, '•’< lo’ti- iai calčtų trukdvti snž’bė- <kius.
lipi k’av-'n savo mnkv+nio ir ti šios srities šviesiausia • Nors tai yra srynai auto

riau7 biografiniai bruožai, 
bet skaitytojas knygoje ran
da ir labai įdomios autentiš
kos medžiagos, ypač iš Lie
tuvos nepriklausomybės lai-

bal'o na^^a'vmo tebūtum*’1'.' L pasirinktosios nrogra- 
Gi už šių parvirki. t>e mo? pobūdžio sprendžiame.
?lvni tat a’ p. fp-vi)as ing lengvoji muzikinė ko

kad jo p o * Z'*r* * * v ž-aigžde. įsivaizduojame ją 
Savo pubnk’Ač-p taip pat ir kaip šaunia ope-
masire?’kbmri tcmT»prarnen- rinę subretę. Juk tri visi kon- 
tinmimn ir ? mcr” bė? d’na- c°rtp pastebėti trūkumai ro- 
miškumn solistė aiškini tvav- dori lentrvai pašalinami. At-
dė nagai s«na ir gera peria-! ličiai linkime, kad jos irįkotarpio savivaldybių veik- 
gom’ne taisvkto: pirma an-' taip jau ūgtelėjusi koloratū- los.

.____ .. i - t . ,vn|dv*i te-hnika. o m>skiri. ra sutirtėtų ir dar puošniau
oSu°Iišbudinti ir emonia. Mažai. Pribertų skambiais krislo- 

rrt t\?L?iiT.9’9^rrrt*i ri.lrb’’ulfJi raa įa da- tn de<mn.,linkai-. o taip pat. kad ir 
c*. ••°b’o eutuzii’mo ir vimaniMo, gimtoji tarsena, kur reikia, 

k»™" Skaistina.sulietuvėtų.
pateko j Maakvos advokatų ;,vn at1iekan,a kfirinj natvs Solistei akomponaves Vy-ĮMINIMŲ PIRMASIS Ta 
ranka#- didžiausi mefstrai. atlikda- tenis Vasyliūnas nevisur at-Į MAS "LIETUVA BUDO*

i .z., -j . . . TaM ar ntftertėhi lrUk- mi to’tt- j°® lenSvum?- 0 kai’JAU ttPARDUOTA&BET
E?k 1 dar kartaparnlvnti nauio kurtu ir'pasiimtu visą, kur dar pabraukė jos santO-į ANTROJO TOMO—TAIL
S?95f £i"bas anTS^ento ataakomvbe už jo buvimą ruma. Stebint abiejų meni- LIETUVA- DAR YRA NE-
63rd St, Chicago. III. 60629) >P'« tertamento sudaiymų? Nežiartjo j sa. ninku sųveikų, buvo galima'DIDELIS KIEKIS.

K*“1*““*4-60* ___ A. K. vo dainas, kaip žiūri motina įžvelgti susirepeUvimo ne-1 Kaina $2.00.

štomis dienomis Adomar 
Kabašinskaa gavo laišką 
nuo savo sesers ir brolio, gy
venančių Lietuvoje, kad jie 
iš Maskvos gauna mirusio Knyga lengvai skaitoma. 

Jos kaina minkštais virše
liais $6.00.
«aaaaaar«- - -i^-^aaaanan

STEPONO KAIRIO ATSI-
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Nr. 16,1975 m. bahuuu*v z * Pariipte pecfimKELEIVIS. Sa BOSTOR

SPAUDOS BALIUS BOSTONE
Kažin ar kada bebuvęs, i. m. balandžio 27 d. 4 vai. po pietų lietuviškajame Bostone 

YRA RENGIAMAS SPAUDOS BALIUS

Tai mūsų savaitraščio KELEIVIO 70 sukakties minėjimas. Renginio vieta — 

Amerikos Lietuvių Piliečių d-jos III a. ir 11 a. salėse, 366 W. Broadway, South Boston. 

Mass. Minėjimų pradėsime punktualiai 4 vaL po pietų, tad prašome nesivėluoti

Bostono vyrų sekstetas. Iš kairės i dešinę: Norbertas Lingertaitis, Helmutas Lingertaitis, Vy
tautas BrUzgys, seksteto vadovas komp. Julius Gaidelis, Ričardas Lizdenis, Pranas Šimkus 

Vytautas Eikinas.

. bės Keleivio bankete ba!andži< 
‘ 27 dieną Bostone.

dynes prieš New Yorko ko-, jj įamžino didžiausioje išei- 
mandą. ir ant pirmininko vijos lietuvių institucij oje. 
stalo padėjo gražią laimėtą
statulą. • Šia prosą mes regiam''

Buvo išdalinta išapausdin- gilią užuojautą velioni';
ta 1974 m. apyskaita, kuri lei. sūnui Romui »»• dūk t 
bus svarstoma kitame susi- Irenai -u šeimomis, 
virkime. Ji rodo. kad pemai
pelno buvo $13,606.63. 

šiame sv. įl inkime priim-Į
tas vienas naudas narys.

Aukos Lietuvių Fondui

r•> '-į

LF Bostono Vajaus K-tas

PARENGIMU

KALENDORIUS

Balandžio 27 d. So. Bosto
no Lietuviu Piliečių d-jos 
salėje Keleivio 70 metų su

A. A. agronomo Antano 
Bričkaus šermenyse kaimy- 
nai ir bičiuliai vietoj gėlių kakties minėiimas. 

i suaukojo velionio vardu L.; Gegužės 4 d. Jordan Ha» 
Dr. Pranas Šveikauskas. Jis k-u-j L onuui $240 ii tokiu būdu mažojoje salėje Vasvliūnc 

: trio koncertas.
! Rugsėjo 14 d. LR apygar- 

D1EVO KA-lALYSTRS tl.NlO Į doS renčiama lietuvb? die.
į na Maironio parke, V/oret - 

Tegul apie tai paliudija mums terv 
Jungtiniu Valstijų Patentų ofi-1 
sas, o taip pat ir kitų šalių užra- • rvwn_nA-nj-J-J-Un - 
šai. ypatingai apie tai, kas įvy-l
iO per pereitas pekias dešimtis IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
netų. Dirbtinis gazuos ziba.ns į
-uvo išrastas 1875 m. ir tais pa- i „ , . . ...
iais metais buvo išrastos maši-‘ 6 kambarių, naujai atremon- 
os padirbimui dirbtinio ledo., tuotas, gazu sūdomas, karstas 
’elefonas buvo išrastas 1876;’

RADUO PROGRAMAv «
Seniausia Lietuvių Radijo 

t rogrunra Naujoj Anglijoj 
A utouen WLTN, 1360 kL* 
uvlk.lj u iš stoti 28 FM, 
tvt.« mc.» veikia sękmadie- 

nuo 1 Utj J .30 vuL dio-
.ų. Verbuodama: Vėliausių 

uiinių žinių santrauka 
r kiiinentanii, muzika, dal
os ir Magdutės pasukt.

Biznio reikalais kreipta | 
3a 1 tie Flcrists gėlių ir dom
iu krautuvę, 502 E. Broad- 
way. So. Bostone. Telefo- 

: AN 8-0499. Tenv
ir K^kAtvtu.

Rūpesčių kelia savi ir kiti 

. reikalai

Balandžio 17 d. buvo So
i Bostono Lietuvių Piliečn 
d-jos mėnesinis s j iiinki 

jmss. Jame fin. sekr. A 
■ Druzdis pranešė, kad ir tre 
< čia šių metų mėnuo baigta 
su $522 nuostolio. Taigi, rū 
pestis. kaip vėl turėti dau 
giau pajamų, negu išlaidi- 
Išlaidos didėja, nes tenk" 
mokėti daugiau mokesčiu 
pabrango namu i-laikvma^- 
yra ir visiškai naujų išlaidu 
Viena tekių — saugumo re: 
kalas. Dabar per mėne-i nc 
licininkui išmokama S70P 
O be jo negalima j’,n<ieit: 
nes chuliganų j»- kitck*” 
mytbė6 trukdytojų psdidėt? 
ir Pn. Bostone.

ir

’ vanduo. — 321 West 4th St.. So.

Dažau ir Taisau
<*<amb8 iš lauke ir viduje, 
t Jodau popierių* ir taisau

vistą, ką pataisyti reikią. 
Naudoiij Hk eeriausią

medžiagą
JON kS MT ARfWKA.«* 

270 Savin Bill Ava. 
Dorekeater. Mana.

TeL CO 5-58M
onografas ir guzolinio motoras Boston, Mass. Teirautis nuo 
877; patobulinti dviračiai 1884; vai. vak. ttL: 268-5806. . 
vodaksas 1888; be arklių varo
mos karietos 1889.

Tik paskutiniame dešimtmety 
Medicinos mokslui tepavyko ‘at
kirti plaučių džiovos, jpasiuti- 
no. choleros, difterijos ir teta- 
us bakterijas. Oru išpučiamas 
.adangos buvo išrastos 1890; 
ent geno spinduliai ir motorik
ai 1895; violetiniai spinduliai ir 
cviclis telegramas 1896; radijas 
89$ metais.

Dirižabliniai orlaiviai buvo 
šrasti 1901; kiti gi lėktuvai 
905 m. šitam pačiam laikui 

mes galime priskaityti dar rašo
mąsias n.ušinėles, pinigų saugo
jimo seifus, krutamuosius pa
veikslus. sudėjimo mašinas, gat-

"GARSO BANGŲ“

PROGRAMA

ši radijo programa trans
liuojama penktadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 
vakaro.

DRAUDIMO AGENTORA 
At'ieka įvairių rūšių

draudimas
Kreiptis Mao adresu:

BKONIS KONTRIM 
b98 Broadway

Ho. Roeton. Maaa. 02127 
Tet AN 8-1761

I

Bet draugi jai rūpi iv ”V1-; vėkarius, radijo transliavimą ir 
1 ?u bendri reikalai. A. Mat- daug kitų išradimų. Be to, dar
iešką priminė.’kad vi i tu- Išrodė žymi pažangu medici- 

• - ,• i i nos ir kitose mokslo sakose. Irime rašyti laššku^avo knr- Apie tokj žinojimo padegė- * 
gresmanama ir senatoriam^. jimą "pataigos laike“ prunaša-1 

Išrašyti, kad iie remtu ine- vo pranašas Danielius 12:1-4. |
i,___ ___________ •______ ___ • „ I’iunasas Izaijas 35-me sa*Baliaus - minėjimo programa bus įvairi ir įdomi, stengsimės taip tvarkytis, kad ji nebūtų j tas rezoliucijas. įpareigok’'- pr..na;i>Jįįs skyriuje i^anašau-1 
' čias JAV atstcfvus SaU'Tvmr» ja apie atsteigirno laikus, šaky-' 
konferenciioje neprinažHti darnas: “Apleista ir nepereina-1 
Lietuvos ir, Wtu Bal'iin, *>«? .linksminsis, tyrumu

valstybių liungimo 1 Sovietų Sausa šalis pavirs liūnu ir iš. 
Sąjungą. Jj palaikė A. čan- džiūvusi Šaltiniais“. Klimato’

---- ’ikas. Buvo nurodyta, kad P?™™*™* Įvyksta ne tik Pales-
, .-t j-- i- • tinote, bet ir kitose saly se. Žmo- •iši a,skU PavyfcdziU galima (gaus istorijos Žukais vakarinis ! 
T?nti Keleivy ir L. Enciklo- Pietų Amerikos pajūris būdavot 

• persausas ir nederlingas. Pasta- Į 
raišiai gi keleriais metais Ekva- i 

„ , . . . ... doras. Ikru ir Čilė turėjo per
Keleivio banketą ir ragino metus virš įoo colių lietaus, ir i 
jame dalyvauti. tašui išdžiūvęs pajūris pražydė-’

A. Mitkus painformavo a-'•’wJja.l,,.roče-. .. .
. x_ . Taigi vienintele visos žmoni-

pie gegužės 17 d. rengiamą jos viltis yra Karalystė Kris- 
vakarą, 'kurio pelnas eis ve- taus, kuris turi karaliauti, kol
lionio V. Ulevičiaus šeimai,™* J;’ priešai bus pažemintit ir 

.. {padaryti Jo paklusniais pavaldi-5paremu. . i njajs paskučiausioji neprietelė, į
A. Matjoška ragino auko-(kuri bus sunaikinta, yra mirtis., 

ti V. Ulevičiaus fondui, ku-1 D Kor. 15:25, 26). čia suminė-'
rio sąskaita yra atidengta S. į t?eji p™*®* Į'™,tai-!

t kas žmogų vargina ir kankina.;
Boston Savings banke. • iki j0 mirties.. Nuo tų visų žmo-'

A. Baika jr. pradžiugino gus bus netolimoje ateityje iš-1

perHga. Svarbesni programos įvykiai: a) prof. dr. PRANO SVEIKAISKO paskaita, redakto- 
.ians JACKAUS SONDOS žodis, b) koncertas, <urį atliks solistė BiRt iĖ O. aLEKuAU Ė, seks
teto solistas NORBERTAS LIN- ERTAITIS. dr. V YTENIS M. VASYLIŪNAS ir komp. JULIAUS 
GAIDELIO vadovaujamas VYRU SEKSTETAS, c) Bostono Sėtuvių skaučių Židinys II a. salėje 
{viešnias ir svečius pavaišins punšu d) šilta vakarienė su gėrimais III a. sajėje, e) šokiai, gros lat
vių orkestras.

I spaudos balių kviečiame skilus užsisakyti (stalas — 16 asmentp iki š. m. balandžio 21 d 
Uais telefonais: 268-9024 ir 268-5347. Ižanm virtam asmeniui 612.50.

Baliaus - minėjimo tikslas — SUDARYTI FONDĄ naujoms Keleivio spausdinimo maši 
romą Įsigyti.

Tl«rns metus Kele»v»« m”ms. dahar įau mes sukruskime jam padėti.
Iki malonaus pasimatvmo balandžio 27 d. 4 vai. po pietų spaudo* baliuje’

KOMITETAS

Tomas Girnius tarpe 

laimėtojų

Keleivy 
uedijoje.

A. Andriulionis

m a pirmą vietą. Dabar toji 
Latin komanda išvyko daly
vauti National HS pirmeny- 

So. Bostono LPD I šaeh- bėse balandžio 18-20 d. New 
matų komandos žaidika? Yorke.
Tomas Girnius yra taip pat 
įkeltas i Latin mokyklos ko
mandą, kuri puikiai pa iro

LMKF Bostono klubo 

susirinkimas

3AV A1T RASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
Informuoja Mtaityiojus apie pa^auiinius tr lietuviškuosius 
įvykius, deda uaiig ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie viams mūsų visuomeniniu.* be* kultūrinius klausimus, 
jame rusite įdomiu skaitytoju laišku skyrių, kuriame lauktu
me abipusių pa-Usakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
r NEPRIKLAUSOM A LIETUVA“ yra dinamtfkv. mūsų M- 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju hendr.i larbių bei Idėjų, vi
suomet atviras kiekviena nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV*nu 66.66 
Adresas:

7722 George Street. LaSaHe-MontresL 696, Ouebec. CANADA

Gegužės 4 d. 3 vai. ponie’ 
Tautinės S-gos namu saDic 
Lietuvių Moterų Klubų Fe- 

Pasirodo, i National HS deracijos Bostono klubas 
pirmenybes išvyko ir kitas rengia Motinos dienos mi

nėjimą. Jame aktorė Alek-

SLA
dė šių metų Massachusetts m nuo is Jonas A ek- Gustaitienė skaitys j draugijos narius praneėda-! ,ai*vinlas- . . I
High School Team Champi- sonis. atstovaudamas Bo-- atitinkama? ištraukas iš lie- ma5, kad d-jos krepšininkai i viešpatiesV pažadėjin,ą:a”ATIat-‘ 
cnship rungtynėse, laimėda- ton College High komandai, tuvių dailiosios raštijos. balandžio 12 d. laimėjo žai- veršiu kauburių įlenkimuose u-’ 

| I pių ir šaltinių laukų viduryje,

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

8LA—jau 86 metą tarnauja lietuvių visuomenei ir iimoki- 
jo daugiau ka^p SEPTYNIS MlIJONUS

AUTOMOBILI US —1975

nuo visų rišlių nelaimingų atsitikimų draudžia

BALTIC INSURANCE AGENCY
597 E. Broadvvay, So. Boston, Mase.

Tet 268-5030

Jeigu nenorite permokėti, pasitarkite tu mumis, 
kokius draudimas reikėtų užsakyti.

Mielai draudžiame jaunimo automobilius

-»
iemoeeoeomomoeeoeMooMiMiMiM«MOM*M«*Me«oMw«oM«MMOMM

GRIAUSIĄ DOVANA — TAI Jlfi VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų bs- 
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų gimi 
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su 66.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 Se. 49th Avė. Cicere, BL 66666. «B 
Atstovybė, 2498 Duugsll Rd„ Wia4ssr, IS, <M 
JIB skyrius: 7 Stnttgart 56, Duiabsrgsntr. 7-16, W. 
Genaaay. Vatotlnėse: J A J, 2557 W. 69tb 8L Chfcsgs: 
50th Avė. A 14th St., Cicero. 1640 W. 47th St, Chicago.
2622 N. Mihraakea Ave^ 1147 N. Asklsni Ava, < 
ir Mtar.

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYTAS

382 West Broaduray, So. Bostono 
KARL MICHELS ir ROBERT OWENS 

registruoti optikai 
siūlo

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ
įskaitant:

• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARŪPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ 

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LŲMŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS L^ftlUS
• KATARAKTO LĘŠIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti liet ■ v likai 1

MedieaM (Weffsre)
Skambinti: 268-8509 Misars

Chargs

paversiu tyrumą j vandens liū
nus ir nepereinamų žalį į van
dens upelius. Aš duosiu tyrumo, 
je kedrų, akacijų, mirtų ir alyv-» 
medžių, pasodinsiu tyruose daug, 
eglių, vinkšnų ir skirpstų, kad i 
visi kartu matytų ir suprastų, j 
jog tai padarė Viešpaties ranka 
ir tai padarė Izraelio šventasis“. 
— Iza. 41:18-20.

Apie tuos dalykus labai gra
žiais žodžiais aprašė pranašas 
Izaijas vienuoliktame savo pra- [ 
našystės skyriuje: “Tuomet vil
kas gyvens su avinėliu ir leopar
das gųjA su ožiuku; veršis, liū
tas ir avis bus draug, ir mažas 
vaikas juos ganys. Jautis ir 
meška draug gapysis, kartu il
sėsis jų jaunuliai, fr liūtas ės 
šiaudus kaip jautis, žindomas 
kūdikis žais ant angles urvo ir 
nujaukintasis kiš savo ranką į 
bazilinko drevę. Jie nekenks ir 
neužmuš visame mano šventa- 

l;Jar..e kalne, nes žemė pasidarė 
pilnu pažinimo Viešpaties taip, 
kaip vanduo uždengia jūros dug
ną“. — Iza. 11:6-8.

Kas domitės Tiesa, mes pri- 
/siųsim veltui spaudos. Kreipki

tės šiuo adresu:
Lithmama BIMs 8tedsnts,

'| 212 B. ?rd Strsst,
Spring Vsllty, IIL 61362. 

(Skelbimai)

rfa lietuvių
gyvybės apdraudą ir Hgeje padaigų, kuri yru 

pigi, nia, SUSIVIENIJIMAS ueMHm pnbm, o taikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu, 
jau turi daugiau, kaip tris au puse ssBauu gaisrių 

kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir savgL Kiekvienai 
Matutis Čia gaU gauti įvairių klasių ruOtaMagiauriaa 
apdraadaa nuo 6100.00 iki 81G.000.06

BLA—jaunimui duoda gerų Taupomųjų Apdraudą — R. 
duirmmt laauraace, kad jaunuotta gantų pinigui 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo prudžiaL

BIA duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraudų: oi 81*000.00 apdraudoa tik 62.00 
ClomtaaH.

BLA—AKCIDENTALf APDRAUDA
emtiaus asmenims rekomenduojama 
klubų Ir draugijų noriame. UI 8L000.00 
Ba apdrandoa mokestis 62-00 | matai

BLA kuopos yra daugumole lietuvių kolonijų. KretpkRlB 
* kuopų veikijus fr plačiau puailkina apie 
Sueitimi jimo darbus.

Gausite spausdintas 
parašysite:
Utboaalaa AMauee ef 
667 Wmt 36th Street, Nmr Verk, N-T. 16661

*S

« «
t



• -t .

I* KELEIVIS, Sa BOSTOR Nr. 16,1975 m. balandžio 22

OSSSOMSOSSSUNSSSUUUSOSM

ietines žinios
Vasyliūnų pavasarinis 

koncertas

KELEIVIO BANKETO 
REIKALU

Sekmadienį, gegužės 4 d., • 
Mažojoj Jordan Hali salėje 
įvyks Izidoriaus ii- Vytenio 

į Vasyliūnų koncertas. Šį 'kar- 
L. B-nės susirinkimas ; tą bus didelė naujiena. Vie*

: toje įprasto Vasyliūnų dueto
JAV Lietuvių Bendruo-

menės apylinkės susirinki-i _ .’ . t . , .Į-
mas šaukiamas balandžio1. Penatais metai-, kompozi-į

«4P I

h

A. f A.

ANTANUI BR1ČKU1

mirus, jo sūnui Romui su šeima bei kitiems artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia

Krikšto sū»»n« Romos. Danisf 
Aldona ir Rūta Buivydai

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINĖ PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

Banketo komitetas prašo

svečius nesivelinti, nes ban- • • — -—-------n
, ... ...... S-gos namuose (484 Fourth ^oltel Ų0111*1! tuo. la n vi
ketu pruide. punktualia. 4 S(, go I!o {onc). j są programą reikėjo pnde-

Darbotvarkėje: valdybos!110^1 Pne sl° veikalo, 
ir revizijos komisijos prane- J čelistė Joyce Irons. peda- 
šimai, dėl jų diskusijos, vai- goge iš tos pačios mokyklos., 
dybos ir revizijos komisijos j kur dirba Izidorius Vasyliū-j 
rinkimai, ateities veikla. į nas. būtent, Community Mu- į 

Be to, istorikas Algirdas sic Center of Boston, yra pa-■ 
! Budreckis skaitys paskaitą.; kviesta dalyvauti šioje pro- 

Po susirinkimo — kavutė.: gramoje. Šalia Juliaus Gai-. 
Bostono ir apylinkės lietu-' delio stambaus dramatinio ? 

viai kviečiami gausiai daly- veikalo, bus atlikta Mozar-1

25 d. 7:30 vai. vak. Tautinės .J.uli!ls. Gaide'is 1«?>a¥

vai. po pietų.

DAR NĖRA VĖLU

s
SOLTH BOSTONU LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 

šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

Gana ft
nereikalingai eikvoti kurni alyvą

S d v > bes: 
PkmIhL t maumus 

(.iu/h 
Ekonomija

Dar nėra vėlu parašyti 

laišką savo kongresmenui, 

senatoriui, prezidentui For

dui, Kissingeriui ir žurn. B. 

Andersonui. Jei dar nepara

šėte, tuoj atlikite tą pareigą.

Bostone laiškų pavyzdžių

galite gauti Keleivyje ir Lie
tuvių Enciklopedijoje.

ii -

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NI O 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

1975
Alyva kūrenamo.

šiito oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

vauti.
Antanas Matjoška,

pirmininkas

GRAŽŪS ATVIRUKAI

t o C dur ir Mendelssono trio • 
D moli.

Laukiama didelio 
j koncertu visuomenės 
domėjimo.

Turime ribotą kiekį dail. 
Davė naują prenumeratorių Į Vytauto Igno pieštų atviru- 

Į kų. Jų komplektas (12 ketu*

ŠIUO

susi-

M.

rti —

Jurgio Jašinsko dėka ga
vome naują prenumeratorę
— E. Ambrazaitienę, Ačiū! sveikinimam.

rių rūšių su vokais) —$3.50. i 
Labai tinka ir kalėdiniam.

Paragink savo pažįstamus Į 
išsirašyti Keleivį, Jc namo 
>n»*tAlTIŠ ą,7.<Xi.

L

SKANI LIETUVIŠKA PICA 
VOKIŠKAS ALUS

JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS 
LIETI VISKAS MALONUS PATARNAVIMAS 
TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

Šeštadieniais ir s e k m a d i e a i s i a 

NUO 12:00 VAL IKI 3:90 VAL.

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBI

Pilnas įicnųiina^. i kuilanl .»l>« 

tos buiMrri. pulrja. uro lstlt-s 

tei UiO't.itą. knnttuh u dalba >U- 

jungti iū'> >u vamzdžiai*..

10 metų gaiaiitija.

Paskutine nmdrmaus ahta >ibhnio naujiena qjq0 CLIMATIC

FORTŪNA FUEL Co. M‘,"K“L1
Aluj >ibft nio sik< i.drūtai

470 A4.au .Street. Ooiary, Mau.
I»uinerio aptarnatinta> 21 tai. pet dieną

Skambinti — Borfon: 4361204, So. Shore: 773-4040

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
Tat SW 8*2866

fra Vienintelė oficiali į»t>L 
ga Worceetery. miri siunčia 
•Mintinius tiesiog ii Worces- į 
torio | Lietuvą ir kitas Rusi 1

Senas parvirsta ir negir-

Huod Sųuare 
Hardvcare Co.

jos valdomas sritis- Cia kai 1

lietuviškai, patarnaa* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingaL

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

Vedėja B. Svikfiene

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
vedžioja. žmogaus — be ydos.

(aaaaaaaiaaaiaa^aaaaaaaaaaaaaaaeaaaaa

k. J. ALDONA 
IM EAST BROAD W AT 
SOl»T» 8G£7OW. MASS. 
lELEFONAS Art &-414S 

B«n;«aiin M«xr« Data) 
Fupjefv* 3i«nc«s 

Stiklą* Laaframe 
VlrAU reikmenys camaai 

Sstiunsays plarabariama 
Visokis vstsilsa tfa<kta*

cMtsatsMi

to
Telefonas: AN 8-2806

. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

otfo*P ft DI N IS
M ET RISTAS

Valandos:
nan 9 tat rvto iki S vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

Soatli Boeton, Mara

Knyga yra gerinsiąs žmogaus drangasĮ
»ooeeeooooeeo

šb Ę The Apothecary
UETVVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame Ūktai vaistas, išpildomo gydytoją m 
segtus tr turima siaus gatavus vaistus.

Jai reik saistą — eikit | Retorišką valotlaą 
Bav. Emanuel L. Roeengard, B. SL, Reg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Mefeaae AN 8-6929

Nas 9 vaL ryte Iki 8 vaL v„ Bot y ras šventadienius Ir raka.

<9 Church Street C MUtea, Mėsa.

PLOKŠTELĖ

Peter Maksvytis
SBsatar

AUMra
to ir projoktaMmo (Urbos ik 
ko Ir rtaoje, gyvenama m 
Mario putotu, ps-ml Jas? 
lavinu^ šaoldtn visados U S vn-] 
Uodą vakaro.

Tofafoaaot 498-8675

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd. 
Newton Centre, Mase. 02159 

Tel. 332-2848
nO0iMOiMiOMi*MiM«**OOOOOOOOO*O

oooooooooooooo*ooooooooooooooooom

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OFTOM ETRI 8TI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.•OOOOOOeOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

oooooooooooooooooro*

Keleivio 
gauti

administracijoje 
ti lAetmroe ope*

ros
lienės įdainueką delnų ir ari
jų plokitelą. Kalus 96.00.

Paštu
.jjjjffff -rrr-r-rr-nrrrf^*^“^..............

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,439 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maas. 02402. TsL 586-7299 

**********************************s*****#*****ss*sasnessnessssss*ans»s

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broaduray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

ŠAME AT

‘.4 k

AYEAR

CRTtifiCėtOė'SlOOO

n & 1011 CO., Ine. I į M8M£AYEAR

Trans-Atlantic TraveI Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
IŠVYKSTA: gegužės 28 

birželio 11 liepos 16 i

birželio 25 

birželio 30

liepos 18 

rugpjūčio 20

841 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo (rengimas

Skambinkite

268-4662

6.81^6^ AYEAR

cartificMatSlOOOi

6X)0fe5^ 
5.47™ 5’^-

1FW rOORTEI VE0UWIOnB SviOCTing UiuM
csrtificstst sllour prsmsturs withdrawsis on ssvingi 
csrtificsts funck providsd rota of intsrsst on i 
vrfthdrson is rsduesd td ths paubook rate (6’A%s yssr)

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 
vai. po pietą.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-0000

Jie atidarytas ano pirmadienis iki 
penktadienio nuo 10:30 vaL ryte iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vaL ryte iki 12 vaL dienon.

Nuošimčiai priskaitomi nuo {dėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius neles

šio beako direktorią taryboje yra 

adv. J. Grigalus.

Reikale so tarnautojuto galima susi
kalbėti ir Hetaviėkai 

Turtas (Aansts) yra virš 62743*300

rugsėjo 3 ir 19

lapkričio 21 gruodžio 19 

PATARTINA REGISTRUOTK Iš ANKSTO —

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 
tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, MOTO
CIKLUS savo giminėms užsakykite tiktai perI

Trans-AtlanticTradingCo
(Podarogifts, Ine., skyrius Bostone)

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—12

393 West Broadvray, P.O.B. 118 
So. Boston, Maas. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

visą skyrių vedėja Aldona Adomoniu

ATLAS PARCELS CO. į

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01804 

Tet 798-3347
Tlssial iš Worcssterin siun

čiam Įvairius siuntinius j Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomos 
plotus! Hiuatinini sudaromi M

svub maiste ir
nią. Tarime vietoje Įvairią via 
Hali gamykla Ir importuotą 
prokią IŠ kitą kraštą virai im 

tumia fr nuirai** Bo to> aiuačin- 
mo maistą, pinigai ir galite aš* 

Į sakyti ją gamybai prekes, čia 
uaskėaRo piaigua, e gimtaia 

įsa vietoje guMo puuMahti

tam tfkns jrtaigas stoRvieuti 
Ma pra save |

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
18 BOSTONO 1 UETUVĄ 
ir kitas Rosi jos

Galiam atsisakyti 
certifikatus, 
šaldytuvus ir pan.

Naujas vedėjas

388 W.
tai ir stakdtask AMhaką Riti* 

Vsdijas A. Schyrkaki TsL




