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Vliko Taryba kviečia 
i neatidėliotiną žytį

Ryšium su iš. m. balandžio 12-13 dienomis Chicagoje 
įvykusia Vliko sušaukta Lietuvos laisvinimo darbų nepa
prasta veiksnių konferencija, Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Taryba balandžio 26 d. buvo susirinkusi 
specialaus posėdžio.

Išklausiusi konferencijoje dalyvavusių Vliko valdy
bos atstovų dr. Kęstučio Valiūno, Jurgio Valaičio ir Alek
sandro Vakselio pranešimus ir susipažinusi su konferen

dr. Pranas Šveikauskas, Antanas Gustaitis. (Trūksta nuotraukoje Aleksandros Gustaitienės).
Nuotrauka Kazio Daugėlos

cijos komunikatu, vaidyba rado reikalą plačiau pasisaky-i Keleivio redakcijos stalas balandžio 27 d. pokyly. li kairės į dešinę: adv. Zuzana Rainienė, jos bro- bėgėlių gražinimą atgal i 
ti: 1) dėl paties Vliko. 2) dėl tarptautinės padėties, galin- g. Puišys. Sofija Jasaitienė, Jurgis Valaitis, tirone Spūdienė, adv. dr. Marija ftveikauskienė, komunistinį ”rojų kada kai
čios pažeisti Lietuvos valstybės nepriklausomybės teisi 
nius pagrindus, ir 3) dėl veiklos būdų ir priemonių, kad 
to neįvyktų.

1. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas yra
pavergtos lietuvių tautos teisėta atstovybė, įpareigota — Go. Bostonas mušėsi \RoiUO Kalant08 
iki bus pašalintos dabartinės kliūtys tautai laisvai vykdy- # I
ti savo suverenines teises — užsienyje kalbėti ir veikti VU komunistais \ savaite
tautos vardu. Būdamas užsienyje, Vlikas yra vieninga; . . I
vyriausia Lietuvos laisvės kovos vadovybė. Jo sušauktoji Komunistai, pasigadinę 
veiksnių konferencija Chicagoje buvo tikslinga ir gerai *“e Frogie siye l*bor Far-i 
narūnai s ty vardu, gegužes 3 d. orga- ?
P • nizavo demonstraciją ”fa-

2. Susipažinusi su Didž. Britanijos užsienių reikalų1 šistam“. kurie yra nusistatę
ministerijos 1975 m. kovo 19 d. raštu, rašytu Didž. Britą- prieš prievartinį mokinių 
nijos Baltų Tarybai, ir su JAV Valstybės Departamento vežiojimą ir maišymą, pa- 
1975 m. balandžio 11 d. raštu, rašytu JAV Atstovų rūmų smerkti.. Aitriausios komu- 
užsienio reikalų 'fe&ofteto pirmininkui kongr. Thomas Ristų ietys buvo nukreiptos 
Morganui, Taryba rado, kad tuose raštuose tepasakyta, <prieš tokio vežiojimo prieši- 
jog minėtos valstybės Baltijos valstybių prievartinės ninkę So. Bostono atstovę 
aneksijos nepripažįsta ir kad Europos Saugumo ir Bend- L°uise Day Hicks. 
radarbiavimo Konferencija bendrai deklaruosianti esą- v , . ,
mųjų Europos valstybių sienų neliečiamumų. Uotų laisvų £?m£
apsisprendimų ir žmogaus teisių respektavnnų. susivežė saviškių autobusais

3. Taryba mano, kad vyriausybių oficialūs laisvo ap- ir kitomis priemonėmis iš 
sisprendimo (self determination) sovietų okupacijoje New Yorko. Philadelphi jos 
esančioms Baltijos valstybes deklaravimas toli gražu mū-, ir net Carolinos. Jie buvo 
sų nepatenkina. Sovietai visą laiką aiškina ir toliau aiš-į sudarę ir savo "smogikų“ 
kins, kad Baltijos esančios apsisprendusios ir savanoriškai:* Bet susirinko ir pietų 
įsijungusios į Sovietų Sąjungą, nors tai yra visiška netiesi 'bostoniečių tūkstantinė mi
sa. Mums reikia, kad Europos Saugumo Konferencijoje nĮiJ?- UOta *uo‘comis ir 
greta laisvo apsisprendimo Vakarų valstybių deklaracijo- y™®”18-
je būtų įsakmiai pabrėžto, kad prievartinio ir neteisėto Nols p^ja ir neleido 
Baltijos valstybių į Sovietų Sąįjungą įjungimo jos nepn- abiem armijom pagrindinai 
pažįsta ir nepripažins. ■ susiremti, bet mažesniuose

4. Taryba paveda Vliko valdybai: a) susitarus su lat- susidūrimuose 14 asmenų:
viais is e-tais, sudaryti delegacijas ir aplankyti Šiaurės ^eį8*3’} ūjarpe ir keli po- 
Amerikos ir Vakarų Europos valstybių vyriausybes ir joms . ?.in. .5 . fUin™tL Bosto-
įteikti atitinkamus memorandumus; b) ieškoti kelių susi- ni®cl,ai i«guiino komunis u

tikti su Vakarų Europos valstybių .parlamentų atstovais ........................ .. ........ ..
n piasyti Juo~' Įtaigoti savo vyriausybes, kad Europos kurjuos primušė akmenimis! kitus paskutiniųjų laiku ko- 
Saugumo Konferencijoje nebūtų pažeistos Baltijos vals- ar net išsitraukę iš automo- votojus, kurie mirė dėl Lie- 
tybių teisinis statusas; c) paskatinti mūsų politines parti- bilių. tuvos laisvės.
jas ir kitas organizacijas, dalyvaujančias tarptautinėse 
institucijose, ieškoti paramos Baltijos valstybių bylai gin-

Komunistai jau skandina
Kąmbodiją kraujo putoje

Masiniai šaudomi buvusios valdžios pareigūnai, ka

rininkai drauge su žmonomis, turtingesnieji piliečiai ir 

dvasininkai. Prez. Fordas ir Kissingeris pareiškė savo 

susirūpinimą, bet tuo "pagalba** ir baigsis...

Kai buvęs prezidentinis j nes, liepdamos jiems keliau- 
kandidatas McGovern jau į ti į dabar "laimingą“ jų tė- 
žiopčioja apie Vietnamo pa-1 vynę,—komunistų "išlaisvin

toje“ Kambodijoje jau pra
sidėjo tokios gyventojų 
skerdynės, kokias kiekvie
nas komunistinę sistemą pa
žįstantis jau reniai numatė.

.Prez. Fordas vyks 
'f Europą

kurie beširdžiai ir šykštuo
liai prieš pabėgėlių gelbėji
mą protestuoja savo kong- 
resmanams. o riebios Flori
dos "misiukės“ net bando 
piketuoti ten atvežtus nelai
minguosius Vietnamo žmo-

Žurnalas Newsweek pra
neša. kad Amerikos žvalgy
bos žiniomis, surinktomis iš 
komunistų Khmer Rouge ra
dijo įsakymų ir įstaigų tar
pusavio pasikalbėjimų bei 
kitų pareigūnų raportų, aiš
kėja, kad yra duotas įsaky
mas sušaudyti buvusio Kam-

. bodijos premjero Lon Nol 
pasirodė vyriausybės narius, jo šali-

I Gegužės gale prez. Fordas . .
įvyki į Europą. Gegužės 29- Sovietų Sąjungoje 
130 dienomis jis susitiks su
(Europos valstybių vadais Kronika vėl eina
i NATO konferencijoje Briu-
• sėly. Iš ten vyks į Ispaniją j Maskvoje vėl _______ _______ ____
susitikti su Franco. Birželio svarbiausias Sovietijoje po- nĮnku^ karininkus iki ant- 
1-2 d. Salzburge tarsis su grindinis laikraštis "Eina- ro-jo la-psnio Genanti ir jų 
Egipto prezidentu Sadatu ir mųjų įvykių kronika“ Tai £monas įr eile Į^tu "liaudies 
Austrijos kancleriu Kreis- jau 3l^g.numeris, 63 pu^ įriesų“. Tokiu būdu mirtis 
kiu. : Ja-pių, išleistas kovo 31 d. j do'imtim tūkstančių

: Birželio 3 d. Fordas lan>. Jis jau pasiekė Vakarų į
.d Rysis Italijoje, susitiks su žurnalistų rankas. Kroniko-! .p P
Jį Italijos prezidentu Leone ir > yra daiug medžiagos apie •

■ su popiežiumi Paulium VI. disidentų bylas ir jų kalini-
Vyriauiias Lietuvos Iš-» . . ,ln^’

laisvinimo Komitetas 'š. m., ^iais apsilankymais nori- , .v.
gegužės 11-17 dienas skel- ma patvirtinti Amenko- įsi- peaarOUĮ 8KŪICIU8 
bia Romo Kalantos Savaite, paręigojimus Europoje ir #

sustiprinti Amerika sąjungi- f įg autejū 
šia savaite primenama, ninku pasitikėjimų, kuris ge-, .

kad 1975 m. gegužės 14 d. ro^ai sumažėjo po Vietna-, Praeitą menesj bedarbių 
sueina treji metai, kai pro-,mo Praradimo. _ skaičius pasiekė 8 mil. 167
a. a. j • - • ' tūkstančius, arba 8.9*2 visų
testuodamas pr.es sovietinę „ viceorez Ku ‘ dirbančių. Kai kuriose 
okupaciją Kaune susioegmo. DUVęg VICepreZ. H.y , dar di.
Romas Kalanta. Jo parody- a nmerilapČilLlt'desnis-tu keliu nuėjo ir kiti pagiry- į Ivlotflu ufrter fKltCIU# »
žžliai- : Buvęs Retų Vietnamo o-> Administracija aiškiną,

’ rn naiPcni vadas ir vicenre- kad MogtoU jau nebebusią ir Visi lietuviai kviečiami zidįntJaf*Ky Neseniai mėgi- J.AV akis pradedąs atsigau- 

per šią savaitę pnsmun:. ir nęsnuversti prez. Thieu. da- “•
bar tapo pabėgėlių ir buvo^
amerikiečių atvežtas i Gu- Graikijoje UZuOrO 
amo salą. Čia gen. Ky pa- 
reiškė, kad dėl Vietnamo {JAV karo DūZeS 
nelaimės jis nekaltinas ame-1 
rikiečių, kurie Pietų Vie*na- Į
mui nepaprastai daug pade- Pasibaigė JAV ir 91?1"1'

kitus paskatinti tinkamai 
pagerbti Romą Kalantą ir

Sprendžiant iš komunistų 
vyriausvbės ištaigų tarpusa
vio radijo pokalbių, daugy
bė tų egzekucijų jau yra į- 
vykdyto. Tarp kitų. dalykų, 
žurnalas Times konkrečiai 
mini, kad buvę sušaudyta 
80 aukštų karininkų ir jų 
žmonų, anie 100 turtinges
nių piliečiu ir religijos va
dų. o kai kurie budistu vie
nuoliai sušaudyti tiesiai jų 
maldos namuore.

ti; d) susitarus su latviais ir estais, atskirai kreiptis į savo kviečia Amerikos Lietuvių Tarybą ir JAV Lietuvių Bend- j0 ir nesą ko daugiau reika-1 jos derybos dėl amerikiečių 
tautiečius šiaurės Amerikoje ir Vakarų Europoje ir pra- ruomenės krašto valdybą prisidėti prie laiškų rašymo, į- jauti. Kalčiausias esąs buvęs karo bazių Graikijos terito- 
šyti visus plunksną valdančius rašyti savo krašto spaudoje jungiant visą organizacijos tinklą. Laiškai siunčiami se- .prez. Thieu ir patys p’etų f rijoje. Po derybų paaiškėjo, 
straipsnius jr laiškus apie Baltijos valstybes ir jų dabarti- natoriui Carl T. Curtis, Rezoliucijos No. 29 autoriui; sena- vietnamiečiai, nesu^ebėip kad uždaroma bazė. esanti 
nes problemas. toriui John J. Spartanan, senato užsienio reikalų komisi- sulaikyti komunistų veiži-įpp/oh

5. Išvaidintiems ir -kitiems numatytiems uždaviniams J05 pusininkui, ir savo valstijos senatoriams.

Apie Kambodijoje komu
nistų vykdomas masines žu
dynes spaudai pranešęs at
sakingas žvalgybos pareigū
nas parei’kė: "Aš čia apie 
tuos ivykius nespėlioiu ir 
neteikiu jums iš trečiųjų 
rankų gauto raporto, o sa
kau tai, ka Kambodijos ko
munistai kalba savo susiži
nojimo priemonėmis“.

Dar neseniai iš Kambodi
jos buvo leista ih.ykti 585 
užsieniečiams, kurie tenai 
pergyveno sostinės Phnom 
Penh užėmimą. Jų ta*ne vra 
ir žurnalistų, bet visi susita-

laivyno bazė Pareus uose.
I i Kitos bazės pereina Graiki

vykdyti reikia daug lėšų. Todėl Taryba paveda Tautos VYRIAUSIO UETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 
Fondui visame laisvajame pasaulyje organizuoti visuotinį taryba
aukų vajų Ypatingajam Fondui I

n-ji- • j n— v t • » . o j New York, 1975 m. balandžio 26 dDidžiai vertindama Pasaulio Lietuvių Bendruomenės “* UlilL Tuo amwikie. klausimą
k Amerikos Lietuvių Taryta toje veiksnių konferencijo- UHką ęavzaUlai JAV aeaate aartun tari T. Carito. J»ka J. įtuloe ten mnaatiaamoe Į Apie Kambodiioje vyk-
je duotą pažadą, Taryba kviečia iiaa dvi organizacijas k toto Titoit.im iumuiriimui 28%, bet atrodo, kad netni-' Tų bazių uždarymas nea-'domą kruviną komunistu
aktyviai prisidėti prie lėšų kaupimo Ypatingajam Fondui. "Dear benator Curtis: Ptease accept my mo.-t .smcere thanks kus teks ii Tailando ir visai be'jotinai susilpnins Nato priešu paikinimą vra gerai 
sudarytam prie Tautos Fondo. Visi lietuviai prašomi su- for drsitinr and submitting to the Senate toncurrent Keaoiution pasitraukti. To nori ir Tai- pietų sparną. O tai vi? pada- painfonnuo‘as ir nrez. For- 
prasti grėsmingą Uetuvai padėtį ir gausiai aukoti, neko- k.n?° Pri««Tbi- nes ir ji rinys netikusios JAV politi- das bei Kissingeris, kurie
kiant kitų paraginimų. Tautos Fondui duotosios aukos ,trA ‘ , visiškai netiki, kad ameri- kos Graikijos ir Turkijos pareiškė didelį susirūpini-

’Dear Senator Sparkman: I wish to express my strongest kiečiai padėtų ginti kraštą atžvilgiu. mą.

mosi.

jos generalinio štabo žinion, rę kol kas nepasakoti, ka jie 
’regėio ir išgyveno, kol bus 

I JAV pradėjo išvesti savo Turkija taip pat svarsto išleista dar 250 užsieniečių, 
karo pajėgas ir iš Tailando JAV karo bazių uždarymo kurie dar ten įstrigę.

atleidžiamos nuo mokesčių (tax ezempt). Adresas: U- Mpport of the Senate Concurr.nl RMolution X<>. 29. submitud to 
thuanian National Fundation. Ine., 64-14 56th Rd., Mas- the Senate by Senator Carl T. Curtis. I hope that you vili support komunistų puolimo atveju.

Pasitikėjimas Amerika su-
I w «__ mažėjo ir Pietų Korėjoje, ir į

6. Didžiai vertindama Amerikos visuomenės balso tSs^toČoncuireit jos prez. Park pabrėžė, kad Į Numatoma, kad Vietna- M .
reikšmę, Taiyba laiko, kad energinga Jungtinėse Ameri- toPthe US Senate by Senator Carl T. Curtis. I*hope that ycu win««*»* pasitikėti tik savo jė- mo pabėgėlių galį būti apie name. tik tos žinios dar ne- 
kos valstybėse veikla turi būti tęsiama. Vliko Taryba contribute to the adoption of this Resolution' . gomia. 1120,000. pasiekė v akanj pasaulio.

peth. N.Y. 11378, USA. this importui Besolution* Nėra abejonė?, kad toks 
-kruvinas keiktos bus ar jsu 
ir dabar vykdomas ir Viet-

Concurr.nl
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Žodis Bostono ir apylinkių i 
lietuviams

Iškilo nauja grėsmė Lietuvos laisvės bylai tarptauti
nėje plotmėje. Sovietų Rusija, brutalia jėga okupavusi 
Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes, Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferencijoje, kuri dabar vyksta Ge- j 
nevoje, nori gauti dabartinių sienų ir dabartinės padėties - -

Keleivį sveikina 
70 metą proga

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS WASHINGTONE 

PATARĖJAS

"NAUJIENŲ44 REDAKCIJA

, Chicago, 1975. IV. 26^
"Naujienų“ ir naujieniečių vardu sveikinu "Jelei-

| vi“. sulaukusį 70 metų amžiaus ir spaudžiu dešinę Re-
’ daktoriui Sondai, linkėdamas sveikatos ir energijos tęsti
! lietuviams naudingą informacijos ir auklėjimo džhbą.
I \

Martynas Gudelis \

me sekančiame
V,

numeryje.

1975 balandžio 24
Gėriuos Keleivio vedama kova už Lietuvą ir jos žmo

nių laisvę.
Nuoširdžiai linkiu, kad Keleivi lydėtų sėkmė sunkia

me lietuvių spaudos kelyje, kuris išvestų iš tautos sutemų 
Šiuo kritišku metu lietuvių išeivijai reikia parodyti j*^4 ateitį.

pripažinimą. Jungtinių Amerikos Valstybių administraci
joje ir kitų Vakarų valstybių valdžiose pastebėtas tam 
tikras svyravimas tuo mums gyvybiniu klausimu.

.didžiausio aktyvumo, ryžto ir neribotos aukos dvasios. . 
' Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas su kitomis or-1 
‘•ganizacijomis ir kompetentingais asmenimis Jungtinėse j 
Amerikos Valstybėse ir Europoje daro ir padarys viską, j 
kas bus įmanoma esamose aplinkybėse. Bet VLIKui reikia 
visų lietuvių pagalbos ir paramos. VLIKas ir kiti veiksniai 
prašo ir ragina visą patrijotišką lietuvių išeiviją ir toliau 
rašyti laiškus arba siųsti telegramas savo valstijos kong- 
resmanams, kad remtų Atstovų Rūmuose pasiūlytą rezo- S 

1- !

Ilgiausių metų Keleiviui! 
Su gilia pagarba

Stasys A. Bačlns

liuciją Nr. 165, ir savo valstijos senatoriams, prašant rem- 
•ti senate pasiūlytą rezoliuciją Nr. 29.

Kadangi Atstovų Rūmų rezoliucija Nr. 165 jau per
duota pakomitečiui, tai rašykime laiškus ir jo nariams, 
'nes be pakomitečio pasiūlymo rezoliucija nebus svarsto
ma Užsienio reikalų komitete.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS 

UŽSIENIO DELEGATŪRA

1975 m. balandžio 26 d.
Keleivio 70 metų sukaktuvių proga, sveikinu Kelei- 

• vio štabą ir siunčiu visiems bendradarbiams ir visai Ke
leivio skaitytojų šeimai nuoširdžius linkėjimus.

Geriausios sėkmės! Ilgiausių metų!
Juozas Skorubskas.

pirmininkas

« Pakomitečiui pirmininkauja Dante B. Fascell (Flo- 
•rida), nariai: Benjamin S. Rosenthal (New York), Roy 
A. Taylor (N. Caroline), Charles Wilson (Texas). Donald i 

;W. Riegle Jr. (Michigan), Larry Winn (Kansas), John 
Buchanon Jr. (Alabama). i

• •

Suplanuotiems ir jau vykdomiems kitiems žygiams 
.atlikti labai reikalingos lėšos. Nepaprasti darbai reika
lauja nepaprastų pajamų. Tam reikalui VLIKas įkūrė 
"Ypatingą Fondą“ ir labai prašo visus lietuvius ir visas 
lietuvių organizacijas tą "Ypatingą Fondą“ skubiai ir 
dosniai paremti savo aukomis, kad pinigų stoka nebūtų 

- kliūtimi būtinai reikalingiems daibams atlikti.

Tos naujos grėsmės Lietuvai supratimas ir visų mūsų

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

CENTRO KOMITETAS

1975 m. balandžio 27 d.

ivlielasai Redaktoriau.
Sveikinant Tamstą, kaip vyriausiąjį šios Keleivio 70 

metų sukakties dalyvį, reikia tuoj pat atiduoti kreditą 
Bostono kultūrininkui, Jūsų ir mūsų geram Bičiuliui rašy
tojui Stasiui Santvarai bei pareikšti jam gilią padėką už 
taip gražų šio minėjimo įrėminimą.

Labai apgailestaudamas, kad negaliu asmeniškai ren
ginyje dalyvauti, bent šiuo žodžiu Amerikos Lietinių So
cialdemokratų Sąjungos vardu jungiuosi į sveikinimus ir 
linkėjimus ir su tokia pat pagarba reiškiu gilų darbo įver
tinimą rašytojo Antano Gustaičio, administratoriaus

"VARPO“ REDAKTORIUS «

1975 m. balandžio 22
Didžiai gerb. "Keleivio“ Redaktoriui

Septyniasdešimt metų sukakusiam "Keleiviui“ linkiu 
sėkmės ir ištvermės keliauti dar toli į ateitį, skleidžiant 
lietuvių išeivių tarpe ištikimybę nepriklausomai Lietuvai, 
solidarumą paprastam lietuviui — darbo žmogui, meilę 
laisvei ir neapykantą vergijai, kur ji bebūtų, o labiausiai 
— okupuotoj Lietuvoj.

Su tikra pagalba Jums, Jūsų bendradarbiams ir vi
siems "Keleivio“ leidėjams bei skaitytojams

Antanas Kučys,

"Varpo“ redaktorius

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ“ REDAKCUA

Toronto. 1975. IV. 3
Sukaktuvininkui "Keleiviui“

Džiaugiamės tokiu ilgu nueitu keliu. Septyniasdešim
ties metų kelionė yra dar vienas įrodymas lietuviškosios 
spaudos gajumo. Kai šviečia didi idėja, tai ir valgai bei 
rūpesčiai nušvinta.

Linkime ištvermingajam "Keleiviui ir toliau atkak
liai žingsniuoti, skleidžiant plačią lietuvišką šviesą dabar
tinėse mūsų tautos sutemose.

Kun. Pr. Gaila

SOCIALDEMOKRATŲ
• KRONIKA

• Balandžio 27 d. Londo
ne. dalyvaujant Rytų .-r Va
karų Euiopos socialdemo
kratų partijų atstovams. įvy
ko Socialistų Internacionalo 
Rytų Europos klausimams 
tirti grupės posėdis. Jo dar
botvarkėje buvo dr. Bruno 
Kalninšo pi-2nešimas "So
vietų opozicijos srovės", dis
forijos dėl vėliausiu Įvykių 
Rytų Europoje ir W. Mos- 
czynskio pranešimas apie 
Lenkijos jaunimą.

Diskusijose dalyvavo Soc. 
Internacionalo gen. sekreto
rius Hans Janitchek, Švedi
jos. Prancūzijos ir Vokieti
jos socialdemokratų parti
jos delegatai. Apie vėliau
sius įvykiu? Lietuvoje -kal
bėjo J. Vilčinskas.

• Socialistų Internaciona
lo biuras nutarė sekantį Soc. 
Internacionalo kongresą su
kviesti 1976 m. sausio 19-21 
dienomis Genevoje. Kong-

j reso išvakarėse, sausio 18 d., 
į ten pat Genevoje įvyk? Ry- 
! tų Europos klausimams tirti 
j grupės eilinis posėdis.

; aktyvi veikla jos pašalinimui tesujungia laisvojo pasaulio 
. lietuvius dar glaudžiau ir tepadaro iš mūsų nenugalimą 
7 jėgą Lietuvai gelbėti.
« Stasy* Luiys,

Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono skyriaus 
ir organizacijų atstovų pasitarimo įgaliotas

. PS. Aukas siųsti Tautos Fondui, pažymint "Ypatingam

bendradarbių, kurie reguliariai 
užpildo laikraščio skiltis.

Jūsų

savo įdomiais rašiniais

Joną* Pakalka,

pirmininkas

SS | • Rytų ir Vidurio Euro-
1 pos Socialistų Unijos konfe- 

peokeliavusiam ’ renci ja įvyks 1976 m. sau- 
70 metų per vi-as pasaulio ir mūsų audras. s*° d- Genevoje.

Toks metų skaičius liudija didelę ištvermę, kurią tei-( . .. . x .. ‘kė leidėjų ir redaktorių gilus tikėjimas savo idėjomis irj lame^™a? SociainVln-

jem? aukojimasis. ' ternacionalo piimininkas
Vpac džiugu, kad Kelems“ savo 70 metų sukakti Eruno Pittermannas jau 

švenčia ne senatviškai pavargęs, bet savo dvasia at jaunė-: mėnesį guli ligoni-
ję?. Redaktoriaus Jackaus Sondos ir jo "dešinės rankos“ ‘ nėję. šią vasarą didžkm lie- 
rašytojo Antano Gustaičio dėka "Keleivis“ dabar yra iški-' tuvių tautos draugui Br. Pit- 
lęs i visų gerbiamą laikraštį. Atstovavimas demokra- i termannui sukaks 70 metų 
tiniam socializmui "Keleivyje“ yra susijęs su nuoširdžiu • amžiaus.. Linkime jam greit
rūpinimusi bendrais lietuviškaisiais reikalais. Blaivus lie- pasveikti.
tuviškųjų klau?imų svarstymas emigracinės erzelynės są- Į
Ivgomis "Keleivi“ daro pozityvų veiksnį ir išeivių tauti-; * Latvijos socialdemokra-
nės gyvybės gaivinimo, ir Lietuvos laisvinimo bare. Tad;$ Pertuos pirm. dr Bruno 

Kalmns ruošia spaudai atsi
minimus i? savo ilgalaikė?

! politinės veiklos. Knygoje 
jis plačiai palies Baltijos 
kraštų pogrindžio veiklą 
vokiečių okupacijos metu. 
kada teko artimai bendra- 

j dartriauti su tuometiniu Vli- 
I ko pirmininku Steponu Kai- 
! nu. Taip pat aprašys vėles- 
Į nį laikotarpį, kada jam te
ko kalėti Štuthofo koncent
racijos stovykloje, kur tuo 
laiku buvo ir Lietuvos nepri
klausomybės kovotojai ir 
kultmininkai. Bruno Kal
ninė prisimena didvyrišką 
rašytojo ir profesoriaus Ba
lio Sruogos laikyseną nacių 
nelaisvėje ir io paskutinį žy
gį iš stovyklos, tai,n gvvai 
aprašytą "Dievų Miške“.

J. V

TAI BENT ŠEIMYNĖLĖ

Bostono priemiesty Quin- 
cy balandžio 21 d. mirusi 85 
metų amžiaus airių kilmės 
Marija Willson paliko 5 sū
nus, 4 dukteris. 49 vaikai
čius, 80 provaikaičių ir 10 
proprovaikaičių, — iš viso 
148 galvas tiesioginės lini
jos palikuonių. Prie šio skai
čiaus pridėjus marčias ir 
žentus, sudaro jau gersn 
batalionas, kurio jau neįma
noma būtų susodinti prie 
vieno stalo. Tai bent šeimy
nėlė!

Tai, va, kur airių galvbė. 
0 kad būtų mū?u bent šim
tinė tokių mamyčių!

KULTŪROS ŽURNALAS "AIDAI

Nuoširdūs sveikinimai "Keleiviu?

i LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGOS 5av°j° žurnalo vardu ir linkiu "Keleiviui“ ilgiausių metų.

Fondui“, šiuo adresu:

Lithuanian National Foundation, 64-14 ■ 56th Road, 
„Maspeth, N. Y. 11378.

Bostone aukas pr iima įgaliotiniai:

Stasy* Griežė-Jurgelevičius, Keleivio administracijoje.

Juozas Kapočius, Lietuvių Enciklopedijoje. 395 W. 
Broadvray, So. Boston, Mass. 02127.

Antanas Januška, 17 Chureh St, Milton, Mass. 02186.

; Dr. Petras Kaladė, 863 7th St, So. Boston, Mass. 02127.

; PREZIDIUMAS
Į
| 1975 m. balandžio 27 d.

Sveikiname 70 metų sukakties proga. Labai vertina
me Keleivio ištvermingai nueitą ilgą. nors ir nelengvą, 

į kelią, bet taip didžiai reikšmingą mūsų tautai. Amerikos 
lietuvių visuomenei lietuvybės ir tautinio susipratimo at
žvilgiais. Linkime ilgiausių metų!

Gražvydas J. Lazauskas. Vladas Ba jerčius,

LVLS Prezidiumo pirm. LVLS Įgal. Bostone 

"PASAULIO LIETUVIO“ REDAKTORIUS

Boston. 1975.IY.27

Dr. Juozas Girnių*,
"Aidų“ redaktorius

KULTŪROS ŽURNALAS "LIETUVIŲ DIENOS“•ir
"LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE“f

Los Angeles. 1975 m. balandžio 23 
. "Keleivio” Redakcijai

Tegyvuoja vienas seniausiųjų lietuvių laikraščių lie- 
' tuviškoje Amerikoje "KELEIVIS“, nukeliavęs 70 metų, 
! kas savaitę lankydamas lietuviškas šeimas ir nedarnas

• « •

LAIŠKŲ PAVYZDŽIAI

Čia duodami trumpiausi pavyzdžiai, bet rašykite, 
kaip kas sugebate.

The Honorable... (kongre.mano pavardė)
■ House or Representatives

Washington, D.C. 20515

Dear Mr... (parašyti kongre-mano vardą, pavardę).
Please support House Concurrent Resolution Nr. 165.

Alba:

America will celebrate the bicentennial of freedom. 
Please help Lithuania to regain freedom — support Con- 
’eurrent Resolution 165.

Parašykite savo vardą, pavardę ir adresą. Senato
riams adresuokite taip:

1975 balandžio 27
Malonus Redaktoriau, j

Džiugu buvo gauti kvietimą Į "Keleivio“ sukaktie? ’ 
minėjimą. Tai priminė man senuosius tuos geruosius kai-Į 
mynų bičiulystės papročiis. Aišku, Bostonas per toli. tad 
neatvyksiu. Bet ta septyniasdešimt metų sukaktim tai 
džiaugiuosi kartu. Amžinybės mastu — ji maža. tačiau 
mūsų tautos istorijos mastu — labai reikšminga. "Kelei
vi? tik 22 metais jaunesnis už "Aušrą“, tik 16 metų jau
nesnis už "Varpą“, bet vienmetis su Didžiuoju Vilniaus 
Seimu, o vyresnis už Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. 
Tad matė prisikeliančios tautos siekimus, pastangas, lai
mėjimus ir negandas. Ir vardas toks būdingas: juk esami 
palikę savo tėvynę, savo namus ir keliaujam

patriotines idėjas, šmaikščiu žodžiu kovodamas su mūsų 
tėvynės pavergėjais ir keldamas Lietuvos laisvės viltį.

Antanas
Leidėjas

GEORGE MEANY APIE KREMLIAUS VADUS

Keliolika milionų narių Mums. darbininkams, rei- 
turinčios darbo federacijos kia tikrų įrodymų patikėti, 
(AFL-Q0) vadas George kari Rusijoje vyksta pskitė- 
Meany kartą šitaip kalbėjo jimai. Jiems tai duoti būtų 

j apie Sonetų Sąjungą: ; labai lengva: tegu jie grąii-
P*r{ "Mums sako. kad Sovietų na laisvę visiems tiems, iš

The Honorable ... (senatoriaus pavardė) 
-U S Senate
* Washington, DC. 20510

Dear Senator... (Parašyti pavardę. Toliau laiško

pasaulj. Nelengva si kelionė. Neimki mums gero grobuo-• Sąjungoje dabar vra kolei:- kuri, j* Mėmė. Tai geriau- 
niški mūsų kaimynai, o ir patys minam duobes Ūminiuose, vadovybė. Gerai. Bet, sias būdas kolektyviniam? 
savo keliuose. Malonu konstatuoti, kad "Keleivio“ linija. ar kas nors gali man išaii- \ d&tatorians įrodyti. kad. 
yra principinga, bet laikysena kultūringa. O "Pasaulio J kinti, koks skirtumas kęsti kada jie kak* apie žmogau* 
Lietuviui“ dar ir antras džiaugsmas: mato jis Lietuvių vieno žmogaus diktatūrą ir vert* laievfl tautų ajri- 
Bendruomenės trūkumus, bet supranta jos egzistencijos septyniolikos asmenų? j sprendimą, tuo tikrai ti- 
prasmę, jos susiorganizacimo paskirtį ir be svyravimų Mums sako. kad rengia- ki. Iki tol mes turime būti 
angažuojasi. Štai kodėl "Pasaulio Lietuviui“ didžiai ma- grįžti į leninizmą. La- budrūs“.
lonu sveikinti sukakties proga "Keleivį ir nuoširdžiai jam ?ražu. Bet ką tas reiš-! Ir jis tikrai budi, kad JA\

! linkėti visokeriopos sėkmės.
1 Nesukite iš tieeaue kelio dėl siauro takelio!

“tekstas, kaip ir kongresmenam*, tik senatoriams įrašykite 
rezoliucijos Nr. ne 165, bet 29. Taigi, ’jei radote senato- 
rianB, įrašykite Nr. 29.

Jūsų
Stasys Barzduka*,

"Pasaulio Lietuvio“ redaktorius

kia? Kiekvienas, kuris man-i unijos nepatektų į komunis- 
vokia Rusijos istorijoje, ži- tų bučių. Jis ir JAV užsienio 
no. kad kaip tik leninizmas politikos vadus yra nekartą I 
pralaužė kelią į stalinizmą įspėjęs santykiauti sn Brėš- 
ir kad Stalinas buvo teisėtas novu ir Mae Tse-tungu labai 
Lenino įpėdinis. blaiviai ir atsargiai. aidą — kaip vilkas.

II
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Jžmai okupantai, šalta iž LietoPoof

Trūksta daržovių
Didėjant miesto gyvento- patys augintojai, ir tik tai. 

jų skaičiui ir trūkstant pri- kas lieka, parduodama tur- 
vačios iniciatyvos. Lietuvo- guje. O kadangi per mažai 
je išauginama per mažai išauginama daržovių visiem 
daržovių. Pagal sovietų mi- gyventojam, jų trūksta mies- 
tybos instituto davinius, vie- tiečiams. Ypač trūksta .svo- 
nam gyventojui turi tekti agurkų, pomidorų ir
146 kg. daržovių. Tuo tar- Įvairių žaluminifcių daržo- 
pu Lietuvoje šiuo metu išau- v^- kai}) salotos, krapai ir 
ginama tik toks kieki-. kad Pan- Mažiau trūksta kopūs- 
vienam gyventojui tenka 90 tų, kuriuos augina kolūkiai 
kilogramų. j valstybiniai ūkiai savo

laukuose.
Daugiausia daržovių iš

auginama sodybiniuos skly
puos, nors tų sklypų dali už
ima kolūkiečių trobesiai, 
ir tie sklypai užima mažiau 
nei 10^ bendro dirbamos 
žemės ploto.

Kolūkiečiai parduoda val
stybei tik 3-4'i daržovių, 
išaugintų savo privačiuose 
sodybiniuose sklypuose, nes 
valstybė šiuo atveju vaidina 
tarpininko vaidmenį, — su
moka augintojams mažiau, 
negu pati gauna iš vartotojų.

Keleivis sukaktuvinis 
koncertas

Keleivio 70 metų sukaktis j viai. nuotaika susidarė paki-
— nekasdieninis įvykis ne Ii. Be to, Sekstetas, koncer- 
tik Bostone, bet ir aplamai I tą pradėjęs ir baigę?, padai- 
Amerikos lietuvių kultūri-i navo dar šias dainas: A. 
name gyvenime. Tą nekas-' Bražinsko Nemunėlį. A. 
dieniškumą gyvai jautė ir • Raudonikio Papartį, Jul. 
Keleivio sukaktuvinio kon-' Gaidelio Batukus, Užstalės 
certo programos atlikėjai — ■ dainą (su solistu N. Linger- 
solistai Birutė O. Aleksaitė,! taičiu), Tik tave (žodžiai 
Norbertas Lingertaitis, a- į Ant. Gustaičio) ir Barkarolę 
komp. dr. Vytenis M. Vasy- (žodžiai St. Santvaro). M. 
liūnas, komp. Jut Gaideli. Vaitkevičiaus Pienę, L. Ab- 
ir jo vadovaujamas Vyrų lčnaitės Kelionę (dedikuota 
balsų sekstetas, kurį sudaro Pa* Keleiviui) ir bisui 
broliai N. ir H. Lingertai- dar vieną Jul. Gaidelio dai- 
čiai, Vyt. Bruzgys, Rič. Liz-. n4* Sekstetas yra gražiai 
denis, Pr. Šimkus ir Vyt. i įdainavęs, lankstus rit- 
Eilrinas. Koncertantai savo’^ikoj ir frazavime. dainuo-
bonorarus iš anksto atidavė { Ja su įsijautimu, su sypse- 

. r ’nom ir gera nuotaika. Tegul 
dar ilgus metus dainos mei-

Įvykiai ir žmonės
(Tęsinys)

I

dui.

Aišku, tokie taurūs mos
tai savotiškai įpareigoja ir 
muzikinį apžvalgininką. Na, 
bet stengsimės būti objekty
vūs. kiek tas žmonėm yra į-1973 m. Lietuvoje buvo 

išauginta daržovių sodvbi-*
niuose sklypuose 194.600 to-i, Matyti, nėra daug vilties. į manoma.
nų. kolūkiuose ir val-tybK kad. kolakių žemeje bus is- q Aleksaitė ma
niuose ūkiuose 110,300 tonu, i a?«n‘a pakankamai daržo-Į U
«ieeializiiotnn«e ūkiuose 60 I ™-L Todėl agr. P. Nedvec-. akivaizdoj atsis
speeializuotuo. e ukiuo. e 6 ' lkas rašydamas tuo klausi. dzianti talentinga dainimn-
300 -tonų, i!š viso — 374,200
tonų. 1 mu Liaudies Ūkyje“, (1975 

! m. Nr. 1). siūlo duoti pagal-
kė. Keleivio sukaktuviniame 
koncerte padainavo St. Šim

lė neužgęsta Seksteto vyrų 
širdyse! Keleivio 70-mečiui 
jie nupynė tikrai spalvingų 
vainiką, savo dainom pra
turtino koncerto programą, 
sudarė jaukią minėjimo nuo
taiką.

(k. r.)

SANTA MONICA, CAL.

LB susirinkimas 

i
kaus Pamylėjau vakar, Fi-.l Bemlruomcnės

t inVumn i apylinkes metiniame susinn- Linksmo- Wme balandžio n kuria

1944 m. liepos 20 d. pasikėsinimą į Hitlerio gyvybę 
atpasakojo gen. Heusingeris, kuris per bombos sprogimą 
Rytprūsiuose stovėjo šalia Hitlerio. Gen. Heusingerio ad
jutantas buvo užmuštas. Jis pats buvo partrenktas aukš
tielninkas su degančiu žemėlapiu ant veido. Jis pajudėjo, 
ir jo ranka sugriebė pluoštą Hitlerio galvos plaukų. Gene
rolas apsvaigęs išėjo iš bunkerio.

Jugoslavijos prieškarinę politiką jis taip nusako: 
Princas Paulius palaikė Angliją, kariuomenė — Prancūzi
ją, o vyriausybė — Vokietiją. Atrodė, kad tokia politika 
galėjo apsaugoti nuo bet kurių pavojų, bet taip neatsitiko.

Kai gen. de Gaullis pabėgo Anglijon, jis dažnai kal
bėdavosi su Anglijos vicepremjeru Attlee ir laikėsi labai 
išdidžiai. Tuo metu Anglija už gautus laivus naikintuvus 
išnuomavo JAV-bėms 99 metams kai kurias bazes Šiaurės 
Atlante. Kaip tik tuo metu JiAV paprašė De Gaullį išnuo
moti 99 metams bazes Vakarų Afrikoje, kad galėtų sau 
užsitikrinti oro susisiekimą su Egiptu. De Gaullis atsisakė. 
Jis sutiko leisti tomis bazėmis naudotis tiktai karo me
tu ir šešis mėnesius po karo. bet tuoj pat De Gaullis turįs 
gauti 50 modemiškų lėktuvų, ir po karo visi bazių įrengi
mai turi pereiti Prancūzijai be jokio atlyginimo. JAV nuo 
tokio biznio atsisakė ir įrengė bazes britų kolonijose La- 
g06 ir Accra. Nuo to laiko prez. Roosevelto nuomonė apie 
De Gaullį buvo labai bloga.

Prancūzija buvo giliai įklimpusi Vietname, ir 1954 m. 
balandžio 14 d. buvo paruošta svarbi pagalba lėktuvais 
vietnamiečių apsuptam Dienbienphu tvirtovėje prancūzų 
daliniui. Bet.. Plevenas pranešė, kad numatytos pagalbos 
negalės tuoj pat pasiųsti, nes tai sutrukdytų numatytas 
lakūnų atostogas. Tą pagalbą jis galėsiąs pasiųsti tiktai: 

: gegužės mėnesio viduryje... Apsupta tvirtovė krito balam- Į 
džio 22 d.

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IK VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai seserys, giminės ir 
traukai, knygos kaina — 
’fi centai

TIKTAI PER
INTERTRADE
E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANAIUETVVA!

GERESNĖ NEGU IKI 
ŠIOL

SPECIALŪS RUBLIŲ
CFRT1FIKATA1

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
Už juos jūsę giminės ga
li pirktL 1*9 tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra ta?' 
pat, kaip turint 100 dol. 
Krautuvėje už tą sumą 
galima, pirkti prekių $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertės.

INRERTRADE 
EXPRESS CORP. mkJii 
pasiųs jums veltui įrody
mus.
Rublių eertifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNA GARANTIJA

; LABAI GREITAS 
' PRISTATYMAI

Certifikatai pristatomi 
ju»Ų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už snecialųjį rublį yra

Imama $2.63.
Jokių primokė jimų!

Prašykite mūsų naujo 
iliustruoto katalogo

užsakykite dabar 
U2SAKYKIT TIK PER

INTERTRADE
EXPRESSS CORP. 

123 East 23rd Street
Kifth Ftoor 

New York, N.Y. 10010
TeL 932-1330

LABAI SVARBU!

A UJTOM.^BJNLl A I

žemiausios kainos
Pilna garaatija 

Greičiausiai pristato
IŠSIRINKITE I* ŠIŲ 
NAUJŲ M3DELL1Ų

ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina ........... $3,706.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina ........... $4,246.00
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina .. $4,082.00
Eaport model 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ........... $3,756.00

MOSKVITCH 408 IE 
Kaina ........... $3,134.00

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON 
Kaina ........... $3,910.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAG0N 
Kaina ........... $4,205.00

Pasikalbėjime su Pierre Bertaux, buvusiu Prancūzi- 
me da^Zo'da^iau nei 70!įos žvalgios viršininku, SulĄergeris priminė ginčą dėl 
bendruomenės nariu buvo’Ernesto Hemmgwayaus aprašyto pagnndzio išdaviku 
perrinkti du buvusieji vai- ”Michel DuPont“ knygoje. Jam anksčiau Buck Lanham
dybos nariai__Genė Mažu-1 tvirtino, 'kad kiekvienas pogrindžio kovotojas buvo įpa-
lienė ir dr. P. G. Pamataitis, reigotas išlaikyti dviddšitnt keturias valandas, kad suim- 
Naūjai išrinktas buvo Simas tojo draugai turėtų pakankamai laiko pasislėpti. Į Ui 

, i v v a * Vw*t * ^ve^as- Kiti valdybos na-, Bertaux pastebėjo, kad Gestapas nebūtų patikėjęs nė vie-
i +a’ vr i rtiaV1’ *r riai, kurių kadencija šiais nam savo agentų, jeigu jie būtų išbuvę rusų naguose dau- 

metais nesibaigė, yra Arvi- giau kaip 24 valandas, ir abejotinas jo patikintumas, jei 
das Griciuj Monika Lem- tokiam agentui būtų pasisekę pabėgti .po trijų valandų... 
bertienė, A. DaukanUs ir. klausimą iškelia knygoje ”The Philosophy of
Linas Kojelis j jean pau} Sartre“ Robertas D. Cummingas, kuris į klausi-

J revizijos komisną buvo

Mu-
rankiai?, kad būtų galima I settos valsą iš op. La Bohe- 

i , v . _ . (ma Padainavo crvnom įn-Bet tas daržoves suvalgo pakelti jų darbo rezultatus, ima* Padainavo P7110111
{tonacijom, nelygintom fra- 
’zėm. gražaus, skambaus ir 
, skaidraus tembro sopranu, 
j Akivaizdi jos muzikinė kul- 
I ♦«Energijos trūkumas 

paskatino išradimus
i Jei būtų galima spėti, B. Q. 
į Aleksaitei dabai* tetrūksta 
Įtik šiek tiek daugiau mūsų 
t širdžių šilimos. Ji pati ne
paisė gana rimtų aplinky- 

sildy- vjSI1 nUoširdumu jsijun- 
mui. Ji du kartu veiksmui- gė į Amerikos lietuvių kul- 
gesnė, nei senesnės dabar būrinį gyvenimą. Ir Keleivio 
naudojamos namų šildymo koncerte jos talentas buvo 

ieškoti kokios nors naujos ar šaldymo priemonės. : neabejotina įvykio puočme- 
pagalbos. nukreipia jo akis ' na

šildymui gali būti naudo-

įvarai ir panašios nelai
mės, didindamos žmogaus 
kentėjimus, paprastai paža
dina ir jo protą ir iniciatyvą

namu centraliniam
. ... . . .... . . mą ”Ar aš ištversiu kankinamas?“ atsako, kad nei lauki-

pemn i r. A. i a nis. n«aj nei bakterijos negali būti baisesnės ir pavojin-
Akfaas Kulnys ir Jonas; gesnės Raip ^^^3, kuris pakan.

Į LB Vakarų apygardos karnai žiaurus ir pakankamai nusimanantis, kuriuo būdu 
suvažiavimą atstovais i'~: lengviausia sunaikinti kitą žmogų. Tos nuomonės yra tik- 
rinkti dr. A. Milaknis. Ale- rai įdomios ir labai svarbios, pasirenkant pogrindžio ko- 
na Devenienė, E. Jurašūnas, votojus.
ir A. Markevičius.

į naujas mokslo sritis. Ta;p ©nu^mui uuu v~ ~----------- 1
vyksta ir dabar, kilus ’ adi-l jamos ir specialios kerami-; Norbertas Lingertaitis —j ir A. Markevičius. j Apie JAV yra keletas įdomių užuominų. 1942 m.

kos plytelės, kurios naK^į jaunas tenoras gana varga-J v?*metu veikia.ak- lapkričio 10 d. Sulzbergerio pasikalbėjime su Frankfurte- 
elektros srove, o( name mūsų tenorų prieaug-; tXvial rel: ės! J.ais.s riu paaiškėjo, kad, pagal Byrnes, jeigu prezidentas būtų 

dieną jau pačios tą ”sutau-. lyje Balandžio 27 d. Kelei-t™*7* laikraščiams ir J A V norėjęs paskelbti karą dar prieš Pearl Harbor, Ui du trač- ’ 
pytą“ šilimą išspinduliuoja. jvį0 sukakties minėjime Jaunimo Komiteto da^a^ kongreso būtų buvę tam priešingi. Tai jau kiek dau- 1

Linas Kojelis £*au ^arta paikios nuotaikos, negu po Vokietijos triuš-

namajai energijos ar be-?ii šildomos 
kuro krizei. Šiuo metu Ypač 
pagausėjo įvairių ”mažuių 
išradimų“ skaičius, skirtų 
žmogaus patogumui, rakei-į 
čiant gazoliną elektros ai 
U energija.

Pav. yra išrastas

ki-

chemi-

. ' padainavo dvi dainas — St.
Daug įdomių išradimų y-Į gimkaus Kur bakūžė sama-

: ra ir apsigy nimo ar saugumo 
j reikalams. Didžiosios e- 
lektros gaminių bendrovės 

' siūlo maža baterija gaivina-

pirmininką? 
suorganizavo

kalas, kuriuo (gali pasinau-į 4l,«,iaIia-aki~ kuriaea- 
doti automobilistai kelv m i mą ri’ecialią aaj . aunaga

no To s’’*--*-11* matyti tamsoje. Be to. iš 
rastas ir savotiškas koncent-

žinoti anie 15 mvliu liri v-! ruotos SVles06 sPindVlllJ kl‘ 
ą. • P v * i'šeninis ginklas, kuriuo už-
timiausios gazolino stoties. į * ,., .J. . ,.Sis chemikalas vra saugus, puolėją gal. 1a.kma. apakm? 
h- jj galima vežtis automo-A1’P^o,^ apipurkšti 
bil?, nebijant gaisro ar „pro- ėjomis kad tas prarastų są- 

•J.’ J 1 • monę. Tokios rusies įsradi-gimo. ; . .. ••u*.I mai pritaikomi ir butų ap- 
Yra išrastas gazolino ap-| saugai. Čia šviesos žaibas 

saugos įstaisas. kun’ nrimon-l sujungiamas dar su garso a- 
tavus prie automobilio. va-JHarmu, kuris ir stiprių ner- 
gys negali išpumpuoti iš jū-’vų vagį ar plėšiką išgąsdina

pritrūkę 
čio galionu

sų mašinos kuro. ir nuveja. O duris jūs galite 
atsirakinti, tik "parode 
rakto skylei savo specialią 
asmenišką "kortelę“, kurios 

ir

Simo Kudir-' žinančio Lenkijos sunaikinimo, kada "Fortune“ paskelto- 
SuMUde^ė. Kl&jao su KsHfomi-i tame ak37‘ amerikiečių pa-
tenoras turi metalo, skrenda }os “"versi'eto (Los Ange-| sisake uz karą.
i salę. tik dar nėra pakanka- le8> tentais, 
mai išlaisvintas ir intonuo-j

• a lt •« • I
VRP

tas. Rimtas darbas, pagilin 
tos studijos, be abejonės. į- 
veiks ir šias jo "negalias“. 
Jo pasirodymas Keleivio 
koncerte — vilties gaivi ki
birkštis.

B. O. Aleksaitei akompa
navo dr. Vyt Vasyliūnas, o 
N. Lingeitaičiui 'komp. Jul. 
Gaidelis. Abu jie savo pa
reigas atliko jautriai ir rū
pestingai.

Vyrų balstų sekstetas, 
komp. Jul. Gaidelio vado-

Ar skaitytos?

Mano žodynas, Richard 
Scarry. daugiau nei 1.400 
spalvotų paveikslų iš įvai. 
riaušių sričių ir kiekvienas 
jų turi lietuvišką ir anglišką 
pavadinimą. Knyga didelio 
formato, stipriai jriškta ir 
labai patraukli mažamečiam 
ir paaugliam. Kaina $5.00.

Pasakyta parašyta, Anta. 
no Smetonos 1935-1940 me.Nauju baterija varomu 

motociklu, kartą ene^ gfją j
pasėmus iš elektros tinklo. ’ joks kitas asmuo neturi 
galima nuvažiuoti 25 mvlias i negali pasidirbti.
16 mylių greičiu nėr valan-J
dą.Be to. juo galite važiuo-j Tokių naujų išradimų
ti ir mindami pedalus. į kasmet rinkoje pasirodo 

' tūkstančiai, bet daugelis 
Išrastas gražus plasti kos i žmonių neatkreipia i juos 

apdangu triratis, kuriuo ga- Į dėmesio ar nežino, kur ga
lima patogiai keliauti porai j Įima įsigyti.
žmonių, varant jį nuosavų i
kojų "energija“. * į Su visa eile tokių išradimi

; mus trumpai supažindina. ...
General Electric, Wes- ( ii’ V.S. News & World Re-j veju skirtais Keleiviui. Seks- liūnas, A. Reventas), 257

tingbouse ir kitos fiimosjport žurnalo vasario nume- tetui intonuojant, linkėjimus psl., kaina minkštais vlrie- 
siūlo naują šilto oro oompą’ns. dainavo visi minėjimo daly- liais $9.50, kietais $10.00.

Sulzbergeris prisimena ir pasikalbėjimą su JAV se- 
į nato užsienio reikalų komisijos nariu Tom Connally. At

silankęs Paryžiuje, Connally panorėjo pasimatyti su 
Sulzbergeriu, nes, esą, šis per mažai apie jį spaudoje pa
rašę?. Jie susitiko Paryžiaus restorane, kuriame įvyko 
toks pokalbis:

"Po kelių išgėrimų jis atsisuko į mane ir rimtai pa
klausė:

— Cy, kur yra Westfalfja?
— O, Vokietijoje, senatoriau.
— Tai ten jie pasiraivė sutartį, ar ne?
— Taip, sir, Westfalijos sutartį. Ta sutartis užbaigė 

1648 metais trisdešimties metų karą.
— Yup, — pasakė senatorius, — štai kur Napoleonas 

buvo supliektas!“
Sulzbergeris ir jo draugai prancūzai buvo daugiau 

negu nustebinti.
vaujamas, kaip čia rašan- ’ kalbos ir pareiškimai. I Lankydamasis įvairiuose kraštuose, Sulzbergeris pri- 
čiam ait o, yra stono gudarg Leonas Sabaliūnas, j sirinko ir įvairių tų kraštų posakių. Pavyzdžiui, Jugosla- 

spaudai paruošė Vincas Ras.; vijoje sakoma: "Kovok kaip velnias už savo nepriklauso- 
tenis, 350 psl.. kieti virše- mybę ir po to gyvenk kaip šventuolis“.

lietuvių paguoda, tik vienas 
toks mūsų tarpe belikęs dai
nininkų ansarriblis. Na. o ar 
negalėtų būti nors oktetas?..

Mūsų aptariamame kon
certe Vyrų sekstetas padai
navo dešimt dainų. Šauniai 
buvo

liai, kaina $10.
Žemės ūkio f amykinė ko-

Arabų priežodis sako: "Aš ir mano gentis kovojame 
prieš tautą. Aš ir mano pusbroliai — prieš gentį. Aš ir ma- 

Nepriklamonoie no broliai — prieš pusbrolius. Ir aš — prieš savo brolius“. 
Lietuvoje 1920-1940 (rašo • Lietuviai labai dažnai kalba apie susiskaldymą ir tar
dr. VI. Bublys, J. Fledžins-' pusavio nesutikimus. Bet štai ką sako Sirijos prezidentas 

sugalvota koncertą!kas, J. Glemža, J. Strudas, apie savo tautą: "Penkiasdešimt procentų mano tautos' 
pradėti tradiciniais linkėji- P. Rudir.skas. L. Dargia, K. galvoja esą vadai, dvidešimt penki procentai galvoja esą 
mais Ilgiausių metų. šiuo at- Šeštokas. J. Vilkaitis L. Gi- pranaĮai ir dešimt procentų įsivaizduoja esą dievai.“

Taigi, kaip toli dar mums ligi tos "tobulybės“!

i ; Ave#

Kaina $2308.00

\ Kainos JAV dol.

Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABIUAI

lankytojams iš SSSR 
Mes turim šito biznio 26 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.



Nr. 1$, iŠtS m. gegužės 6 d. LEIVIS, sa BOSTON

įsikalbėjimas
Maikio sv

KĖLEIV1O RĖMĖJAI i

Po $100: Milda Anestai- 
Įtė tėvo atminimui, Dorches- 
ter, Mass., ir Antanai Ma-1 
Ičiohis, East Northampton,! 
N.Y.

MUŠI UUSM Lietuvių Žurnalistų S-gos 
Centro valdyba — $70. 1

Kazys Škirpa, VVa.dung-* 
tori, D.C., — $50. I

A. Alekna, Miami. Fla — 
$35.

Po $ 30: M. S. South 
Boston, Mass.. B. Spūdienė. 
Woodhaven, N.Y., A. Ski
ntis, Los Angeles.

Po $25: Amerikos Lietu 
; vių Taryba, Ona Andriulio- 
| niferiė, So. Boston, Ma s.. L. 
Inžinierių - Architektų Są 
jungos Bostono skyrius 

[Sandaros Bostono skyrius. 
IA. Šmitas, Dorchester Mass 
T. Vilkienė, Boston. Mass. 
Lietuvių Darbininkų d-jo- '« 
kuopa, N.Y., Lietuvių Dar- 

ibininkų d-jos 21 kuopa. N. 
York.

Po $20: C. ir E.fcutikai, 

Sydney, Australijoje, dr. B. 
Mikonis, Dorchester, Mass..

Teisės patarimai

i?

Advokatė dr. M. Sveika uskienė sutiko atsa
kyti | keleivio skaitytojų klauattMi tatoia 

reikalais. Tie klausimai turi Siti bendre 
informacinio pobūdžio. Klausiatue ir al* 
edk^aėda dpausdirtiUui Šiline ekyriaja. 
Laiike r^kia pažymėti, kad esate Keiskis 
skaityto jaa.

KJatmimta praSone siųsti

Klausimas

»■

Vaikai rašo apie savo mainytę
Bostono Lituanistinės Mo- MANO MAMA

* kyklos 5-jo skyriaus mokinių Mano mama yra labai ma- 

rašiniai. Jų mokytoja yra loni, graži ir išmintinga. 
Giedrė Budreckienė Man Patinka man0 mama>

Dr. M. Šveikauskas. Attoraey ai lai. 
Boston Five Building 
1895 Centre Street 

W. Ros būry, Mass. 021S2

l Nelaimė didelė, bet ki- 
I tiems gyventi reikia. Mūsų

Mes esame senos kartos vaikai turi dar kitus 5 val- 
lietuviai. Mūsų duktė yra l> į kus.
tekėjusi už amerikono. Pra- _ .. ...
eit, žiemą juos ištiko skau-' Tvenkinys pnklauso vie-
di nelaimė. Jų 11 metų vai- "am turtuolmi. kuns tan
k»q ėio ru draugais čiuožti daug zemes ir miskų* Man 
ant tvenkinio ir įkrito Į van-'a 10d0’ *ad vaikai turėtų ji 
denį. Ledas, atrodo, buvo
toje vietoje plonas ir įlūžo. 
Vaikas šaukėsi pagalbos; jo 
draugai stengėsi jį ištrauk
ti, bet jis, anot jų. išslydo 
iš rankų ir žuvo. Kai atva
žiavo ugniagesiai ir subėgo 
žmonių, jau buvo pervėlu.

paduoti į teismą ir iš jo rei
kalauti atlyginimo už tokią 
žiaurią nelaimę. Juk jis ge
rai žino, kad vaikai čiuožia 
ant tvenkinio. Kam neišsta- 
to kokio nors ženklo, kad 
ledas plonas, ir gali būti 
pavojinga ten čiuožti? Jei

- Maiki. an, kart,, be- atbėgo savam žmogui I pi- Naujosios Ang
dnfcėdamas pas leidukę ant gal^: sudavė kumttia i ^°? ®,nkU"a-.B"sto"’“a-- 
karšto kugelio, neturėjau ėė-j kuprĮ kad atšoktų turkės £ » J- Batam So Boston,
80 paklausti, ar tu visk, ma- kaulas ir jpylė ėierk, k#s-|““?:’., .1\F°v,lavic'u;': J- 
tei ar visk, girdėjai ir ariniu! užgertiL Bet, vienu Čėsul^’į3 ‘rvS' Laukatrs - 
viską supratai? j buvau ir susirūpinęs. 11 onKers’ 1 •
- Kur, kada, kokį visk,., — O dėl ko taip ausirūpi- p6 J15. A ir L Ru(lžjQ.

*eve‘w • t • v 1 • • I, inaI' •. ... □ ■ -R®*’ w- Boxbury. Mass., E. ™an.e
- N«n, toj* Kelemo ba.| — Varke. sumokėjau dvy-Jliciūtė. So. Boston, Mass.

liuškoje. piką su puse dolerių, sėdžiu*
— žinoma, tėve. Aš tai sėdžiu, kalba tafta dainuo-į Po $10. p. Bronskis. Det-

visk, mačiau ir girdėjau. o!ja ir gieda, dU vdgH, roit, Mich.. E. Žilinskas, iš
kaipt?VIStl.1t°?. • - i*1!1?4®- Springfield, III.. F. ir V. iz-

. . Malki, ^®! jal!claV‘t visiems išeiti. BantiSiiliab, Bickai, Westwood. Mass., B. 
si taip, kaip senoviskais ee- kad jau <ri4 MOI Mtmd No! wel], Mass., G.
sais žemaitiškoje Plungėje su sausa burnl ir ttiėflu vė- Razvadau kienė Ro Bos- 
per krikštynas. daru. Tik ŠMHNMt flWė su- ton, Massi, S. Baikis. Wa-

— O kas tau labiausiai, sigriebiau, kad dar čia riė shington. D.C.
patiko? viskas. Pasirodo, tenai gra-1 Viliūnas, Sydney, Aus-

— Maiki, man patiko vis-i^103 leiduk&rdkr pačėstavo- tralija. — $5.
kas: tos didelės Keleivio li-5J? t015111 P™„» Po $3* F Mozūraite Chi-
taros i^riRavotoR -int ^pį. Jiu ir paskui liepe* vėl grįžti ? ro ^5. r. iv ozui aitis.i ni
tuos, įsrisavotos an ste t ,1 H ** csgo, III., K. Radzevičius,
džiaus; ant stalų sustatyk at^' . la Sa)le. Que. M Ruinickas,
nopenkuose krietkeliai;; Tai paskui jauuzkan Ma?s.. j Ja.
garsia, sakomi spynai, .ku,<'“>- jinskas. Chicago. III.. Ch.
nų as ne nesupratau; gies- — Maiki, jeigu aš kur pik-

■ nes ji mane labai myli. ir aš “ ” ” l' leidžia vaikam čiužti, turėtų
; ja myliu ilgi. Ji yra labai wa—t; >x-x.ieoBBrnB į žiūrėti, kad būtų saugu.
' atsargi. Kai 4? buvau maža. Toks turtuolis, keletas tūks-

Mano motina yra labai mano mama prižiūrėdavo* MOTINA I tančiu jam kaip niekas, o
eraži ir gudri. Aš myliu ją. mane labai gerai. I J musu vaigšam vaikam būtų
ir ji myUmane. Ji prižiūri! I Mano motina Padaro vai-1 didelė pagalba su penkiais
mane visą laiką. Kai aš pa-', Mano mama eina dirbti gyti,, kubų kambariu, tvar-Į vaikais.
darau ką nors blogo, ji bara kiekvieną dieną, bet jinai ko, kartais bara ir verkia. ....
mono Rot ii victioV mvli nedirba sestadiemais ir sek- Mama nuperka skanumynų i Mano vyras ir vaikai sa-
mane. Kai aš buvau maža. padieniais. Ji dirba labai valgyti. Kai yra mano gimi-
ji visą laiką valgydindavo sunkiai. Kai aš pareinu na- mo diena, ji sutvarko kam-
mane ir aprengdavo mane. mo’ Padarau savo pamo- barius ir nuveža mane kėg-

MANO MOTINA

Mano motina moko mane kas* Jei^u ko nors neži- liuoti arba lcidži* *®1-
būti tvarkinga, kad, kai aš nau. tai aš laukiu, kol mama fą. Ji duoda dovanų ir te
užaugsiu, būčiau tvarkinga a eina nam0- AŠ.visuomet džia mums eiti laukan žais- 
panelė. Ji rodo, ko negaliu kkiUslu. J08*. ka,P daryti. *- - -
daryti ir ką galiu daryti. As Tuomet ji pataria man., kaip 
gerbiu savo mamą. Po mo- Paj'uosL pamokas.
kyklos, kai aš pareinu na- _r , _
mo, ji visuomet padaro man Mano mama daug dirba 
valgyti. Ji išplauna ir išpro- namuose^ Al? kartais jai pa
šiną mano drabužius. Pada- dedn» dažnai yra labai sun- 
ro visai šeimai valgyti. Dėl ku Paciai susitvarkyti.

ti. kai būna mamos gimimo 
diena. Visa tai mama daro.

to aš geitbiu ir myliu savo vfei turf mylįti mo_

Mums reikia mylėti savo 
mamas, nes mes turime to
kią tik vieną.

Povilas Štuopis,
5-tojo skyriaus mokinys

ko. kad aš niekus kalbu, kad 
samdyti advokata tokiai by
lai būtų tuščias darbas. Ko
kia Tamstos nuomonė?

mininkė ii* tas jaunas kan 
torius, giedoję žemaitiškas 
giesmeles; raudonkelniai 
dainu'škininkai. kurie dai-

nike moku doleri, tai suval
gau už du doiėntt, kad 
būtų man zgfflbftL Bet šį sy
kį nė už št£is dolerius nėpa-

nuodami net patys raitėsi iš! jėgiau suvalgyti ir išgerti, 
džiaugsmo, na, irtas balta-jnesviskobttfonetviršAdd- 
plaukis žemaitiškos povyzos • mo obuolio.
gaspadorius, daręs visą pa-! _ Džiaugiuosi, tėve. kad 
rėdką. Bet labiausiai ir ii-: šį kartą buvaLvtskub pgten-, 
giausiai, Maiki, tai aš žiūrė-i kintas, tai gal apeisi ir į kitą 
jau į tą gražią mergaite, ku-i tokį bal iukitafe metais, 
ri skaitė Keleiviui atsiųstus — Ne, Mald, viskuo pa- 
pašlor/inimus. Vienu rezu aš’ tenkintas tai aš besu. 
i ja taip užsižiopsojau, kad į — O ko dar irŠko? . 
kažkas net man iš panosėj — Ąg mislinatį kad-ant 
nučiupo mano gyvatinės į tos sektyčtoS tfėfms fiūš 
kaušeli ir i gėrė. kabintas ir mudviejų pikče-

— Bet paskaitą ar girdė- ris. kad visi Ir mudu pgttb-

Blažaitis, Hamilton. Ont.
Visiems aukotojam’ ta

riame nuoširdžiausią ačiū.
Keleivio administracija

jai?
— O taip, Maiki. Tas po

nas propesorius, matyt, vis
ką žino. kas buvo dar mano 
senelio laikais. Jis nupasa
kojo visus krakusmečiir

vintu, o to ndbttVri.
— Betgi čia rtė Mk^dd Šri

tėvu, o Keleivio pftgeribhffas.
— Bet aš noriu Irgi būti 

pašlovintas. Be to. Kelehrio 
rėdrtoias gavo dar ir gražu

nuo pat čičinskio, kaip že- medalika, o aš, kai ipftkvie- 
maičiai vis mušėsi su rus- Į čiau leiduke pašokti Mamės 
kio žandarais, o paskui bė- Pa**3 P<>1U gavau iš joe 
go į Ameriką. Bet kad ir as tik špygą. Girdi, to jau per
Plungėje sudaužiau caro 
monopolį, tai to ir nepami
nėjo, nors tą įvvkį visa para
pija žinojo. Tur būt. tas 
profesorius ne žemaitis?

— Tau, tėve, tai tik že
maičiai ir žemaičiai. Juk že
maičiai yra irgi tie patys lie-

mamą.
Rata Čepaitė,

5-tojo skyriaus mokinė

MANO MOTINĖLĖ

Aš labai myliu savo moti
nėlę. Ji yra man labai gera. į 
Kai aš buvau maža, ji mane

| tiną, nes gali turėti tik vieną 
mamą. Aš myliu savo mainą 
labai.

Kristina Dilbaitė,
5-tojo skyriaus mokinė

MANO MAMA

Močiutė
Michigan.

Atsakymas

Visiškai sutinku su Tams
tos šeima. Jokios teisinės at
sakomybės tvenkinio savi
ninkui Tamsta neprikeigsi. 
Jei tvenkinio savininkas už
siimtų bizniu, turėtu čiuo
žyklą ir imtų atlyginimą iš 
tą čiuožyklą lankančių vai
ku. — tada teisinis vaiždas 
būtų kitoks.

Mano mama yra labai ge-
valgydino ir net man pade- ' a- kal “ s.er?u’.
jo. kai aS per metus augau. <'uo(la’lr- m?n
Kai aš sus rudavau ii b«rn mokos >,a sunklos- J1 man Kai as susirgdavau, ji btgo )ed^ Kai aš buvau

jinai mane valgydirto ir iš
mokino vaikščioti. Jinai

d a mums valgyti ir mus ve- ta*P Pat kePa *r v.erda 
da j mokyklų ir į kinus. I, |mals-«’ e?"a ąP*PU*ti. >*- 
moko mus kalbėti gražiai. IB auna ir. kambarh» 

«• s Baradukas, iliustruotas, kad gerj me9 būtumėm, ir! sutvarko. Kartais per mnio 
k.ekvieno žodžio reikšmė | m0]tjnai kad vyresnių klau-iatos5°?.as "la”e n“ve“® I kl* 
^aiškinama sakiniu. Tai, sytumam. užtat aš myliu sa- n«,,r ?.8V?,da » re t0.ranl» Pa; 
eidinys, kūno jau seniai rei. vo Motinaę. v“-"
keio mūų lituanistinėms

Dalia Ivaikaitė,

Motina į Seintot gyvenimą 
i įnešė šilimą ir giedrą, kuri 

veikė ne tik mus, vaikas.
Nesąmoningai jos pasiilgda
vau mažas mokyklon iiva- Tamstų atveju savininkes
žinodamas ir vėl ją pajusda- į neturi pareigos prižiūrėti lė- 
vau namo grįžęs. I do; tas ledas gali iš vakafo

Prof. St Kairy. ! J5®’ sa’J8?s T“1*’ ?.8 * 
to. saulei pakilus, jis gali• • *

Skaitykite 
šias knygas

Lietuvių kalbos žodynas
mokyklai ir namams, reda
gavo Antanas Klimas ir Sta-

pas mane man padėti.

Ji valo namus, dilba, duo-

senas ir gali ūkdamas nū- 
mirti. Kės gi Šftkiį) gu Žmo
gumi kalba?

— Keleivio rtdattoritd to 
skautų žyiriėnto ftėpavydėk. 
ne? ji«j| nusipelnė už didelę 
paramą skautdirift ėM ir datr 
Lietuvoje. O šokti, tėve, tifu 
ir nereikia, nes vienas toki 

šokdamas tikra
tuviai.

— O ne, Maiki. žemaitis! Floridoj 
žemaičiu buvo ir bus. Kai J numirė, 
per kalbas užspringęs ėmiau j — Tu čia manęs, Įtaiki; 
garsiai kosėti, tai lietuvis

Mokykloms ir šeimoms, ku
rių vaikai jau menkai kalba 
lietuviškai. Kietais virše-t 
h’a?*. kaina $6.

Kelionė aplink pasauli.
J.fozo Kaributo kelionių i- 
spūdžiai, 423 p-L. kaina $5.

GANA TO JUNGO. Kin* 
ro Bielinio atsiminimai, 49? 
pd.. kaina $5.00.

GAULĖS ŠERMENYS**
Tai visai neseniai išleistas 

ir humoristinės poezijos rin- 
/titano Gustaičio satyrinės 
kinys. įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
te*© Vizgirdos. Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanoms. 
Kaina $7.00.

Steponas Kolupaila, para-

5-tojo skyriaus mokinė

MANO MAMA

valgyti. Vasarą, jeigu labai 
karišta, kai aš grįžtu iš mo
kyklos, mano mama man 
leidžia paplaukyti mūsų ba
seine. Jeigu kartais aš noriu 

Į eiti į kokį kiną. mama pasi
kalba su tėveliu. Per Moti-

Mano mama yra graži i 1’0S. kada ,mudu
motina ir gudri. Bet ji visą 
laiką barasi ant manęs, kai 
aš ką nors bloga darau. Kai 
aš buvau mažas, aš mokėjau 
kalbėti lietuviškai, bet da
bar mano mama barasi, kad 
aš visai nemoku. O aš mo
ku ! Aš dabar rašau lietuviš
kai.

su tėveliu atsikeliam ir pa- 
ruošiam jai valgyti.

Visiems mažiems ir dide
liems vaikams reikėtų mylė
ti motiną. Tai dėl to yrri 
švenčiama Motinos Dienfc. 

Vida Simonaitytėj
5-tojo skyriaus mokinė

mane išpašalvonijęs 
larikan, o šio pašlovinimo 

Mža gaspadorius, tuoj

negąsdink smertimi. bet ge- Šė Jurgis Gimbutas ir Juo. 
riau rūpinkis, kad patsai ms Danvs, 404 psl.. daug 
nenueitum stačias į peklą! iliurtracijų, kieti viršeliai, 
Gut bai! kaina $12.00.

Mano mamos gimtadienis , ,
yra per Motinos Dieną. As 
duosiu jai dvi dovanas: te
niso sviedinukų ir žiedą. Aš 
tikiuosi, lead ji bus laimin- 

-
Ričardas LbdenU,

5-tojo skyriaus mokinys

pasidaryti pavojingas čiub- 
žikam. čiuozikai tokiu atve
ju patys rizikuoja saugumu 
(assumption of risk). Tėvų 
reikalas įspėti savo vaikus 
apie tokius galimus pavojus. 
Tvenkinio savininko atžvil
giu, čiuozikai yra "trespas- 
sers“ (neturintieji teisės ton 
būti), ir savininkas nehtri 

; ’ teisinių pareigų jų atžvilgiu
Kas as esu ir kuo galiu ti- (teisiniai sakoma, kad savi

ninkas turi susilaikyti nuo

Ar yra žmonių kalboje žo
dis meilesnis, saldesnis, 
brangesnis už žodį "moti
na*4? Jame yra sudėta visa 
ta meilė, kokia tik besūtel- 
pa žmoguje, visas tas užmir
šimas savęs dėl kitų, koks 
tik yra žmogaus pakeliamas. 

Marija Pečkauskaitė
• • •

kėtis būti. už viską esu dė
kingas savo motinai.

Lincolnas
• • •

tyčios“ veiksmu — willful 
and wanton acts). Tamstų 
atveju, jei šis reikalas atsi-

w. . -__  a durtu teisme, teismas galėtųVua. ku atk,, m.- ka(,
nyje yra gera ar Uoga — vi
sa tai mano motinos nuopel-

Napoleonas
• • •

jeigu jis žinojo, kad vaikai 
čiuožia ant to tvenkinio, tu
rėjo ršrtatyti ženklą (sign), 
kad yra pavojaus ledui $ūž- 
ti. Tačiau tokio ženklo neii-

Motina, reikia bučiuoti; statymas vargu ar 
kiekvieną žemės pėdą, kurią 
yra palietusi tavo koja.

tt. Heine
• • •

Visą pasaulį padėk ant 
svarstykių — mano motina
atsvers. Longfolow

savo motinos, nStottMUs jbej Argi audito būtų surasti 

nrtu raibti, ai »**a«*f» *•*!♦* *•»»-
O juk lriekvie. 

įjos prenumeratorius 
Vysk. Pr. Būtys stiprina laikraštį.

būtų pa- 
nd wfcn-skaitytas ”willful and 

ton eonduet“. Paprasto "ne
atsargumo“ (negligenee) 
tokiu atveju neužtenka tei
sinei atsakomybei uždėti.

Kai kuriose valstijose fa-, 
lioja vadinamoji "doeUfto 
of attractive nuisance“. Ta
čiau ir tokioee vaMijoše 
vargu pasisektų ieškinį Ne
grįsti tokia doktrina, Tttn»> 
tos aprašomomis aplinkybė
mis.
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Vietines žinios I

CLEVELAND, OHIO

Jubttiejinit Čiurlionio 

ansamblio koncertas

MUNGERTAITIS BAIGIA 
KONSERVATORIJĄ dr. J. Laimonui pagerini

šį pavasarį Nauj, Angli-. Gegužės 4 d. buvo hlfew

gerai pažį 
Lingertaitis, jau keletą me

tik Pveme

nedirba, tai ir lytėjimo plau-• Sukilimas Lietuvos suve* 
kelių turi mažiausiai pri- - rėmimui atstatyti, dokumen. 

sCvtvt Allim A d įkaitoma tiktai apie 2.000. tjnė apžvalga, parašė buv.
iJY » vUllIluu i Panašių lytėjimo plaukelių j yemvos nepapratas pa-

t vra ir ant kitų kūno dalių: • siuntinys ir įgaliotas minis-

Bitė ir jos

Balandžio 26 d. 8 vai. va
karo Severance Hali, simfo
ninio orkestro koncertų sa- 
Hje, įvyko sukaktuvinis 
Čiurlionio ansamblio kon- t

į ceitas. Įsteigtas prieš 35 me-nį laiką gyventi negali. Bi-
--------v,i_ — ~i: gyventi tik šeimom.

eimą sudaro: bičių

Bičių teima

Viena bitė atskirai ilges-1

prie burnos, ant kojų, ant teris . . Vokietijoje Kazys 
5-pilvelio ir kitur. Škirpa, 583 psl., iliustruota.
• /TI... J \ i • c* ■< **

ddrU UĖdMi'EMone Mikulskių, nugalėjo vi-'motina, bitės darbininkės i-
tų pirmuoju tenoru dainuo- nusiam ir čia mirusiarSdJ*® Miko tėkmėje susidariu- tranat 

jautis komp. Jul. Gaidelio' Juozui Leimonui

aukštu meniniu lygiu žino-
mūsų parengimuose pasiro-, nūs Sigitas Leimonas. fra- mas’ 
dęs kaip solistas (jis ?i dsi-! skaitą apie dr. J. Leinkoną

Bitės kūno paviršius

(Bus daugiau)

IEŠKO GYVENIMO DRAUGO

įrišta, kaina $15.00.

Šventaragis, II tomas.ro. 
manas, parašė Vytautas 
Alantas, 613 psl., minkšti 
viršeliai, kaina $8.00.

naivo ir Keleivio 70 metų su- skaitė dr. Petras Kaladė iš 
kakties minėjime). Bostono. Iškilmėse dalyva-

n i in j kt • • vo apie 300 asmenų, Jų ttiyBalandžio 17 d Naujos.o-: , Lietuvos groieraliaif
Angluos konservatorijosRe- įonsulas Anicetas Simutis, 
citalių saleje įvyko išleistu-.
vinis N. Lingertaičio kon-i Mirė Edmundas Rudi* 
certas į kurį susirinko ga-i
na gausus Bostono lietu-'. Sekmadienį, balandžio 27 
vių. būrys ir jo mokyklinių ! d., įtaiga 'širdies smūgio iš- 
draugų. Koncertantui buvo! tiktas mirė So. Bostono Ue-< 
užkrauta tikrai nelengva!tuvių Piliečių d-jos kontro-Į
_ iVa - __ * - l •• 1 1*1— i ••• p . _ > r

Bitės kaulų neturi. Jų kū
nas apdengtas kietu lukštu, 
vadinamu kutikuda. Kad bi
tės galėtų atskiras kūno da
lis judinti, kutikula vietomis j r«su: 
yra ?uplonėjusi ir virtusi' 
plėvele. Šitose vietose kūno 
dalys gali būti lankstomos

Šio koncerto me‘u, kate. 
ir visada, ansamblis labai 
vykusiai pasirodė — daina, 
kanklių muzika ir tautiniais 
tekiais.

Koncertą pradėjo mišrus 
choras, atlikdamas šiuo? kū
rinius: Sanctus, religinę pa
ties M. K. Čiurlionio kom-1 Plaukeliais. Vieni jų lygūs, 
poziciją. Padainuosime mesU^ip seraliai, tik yra trum- 
subtoję, Gegužinę dainą, pesnių ir ilgesnių, antri —

Neseniai iš Lietuvos atvykusi
I našlė. 52 metų. 3 pėdą 5 colių • _ _

agio. 14» svarų, brunetė, pa- j „ ««»“«• "»mana«,
žiai atrodanti, nerūkanti, neae- j Vacys . Kavaliauskas, 2-1
rianti, gero būdo, išsilavinusi, *aina $4-°0.

ieško padoraus gyvenimo drau- . - . . . • ,
Lietuvis savo tautoje, vals*

įimtus rosiMyius siunti P*1?’

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
programa Naujoj Anglijoj 
š atooee WLYN, 1880 kk 
ocuLų. v iš etoUea FM, 
161.7 mc- veikla aekmadie*. 
auus nuo 1 iki 1.30 vaL die* 
tą. Cerduodama: Vėliausių 
>asaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, daš> 
ioe ir Magdutėa pasaka.

Biznio reikalais kreiptu | 
Jaltic Florists gėlių ir dova* 
»ų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo- 
>a« AN 8-0489. Ten gauna-

ir

ir plečiamos ar sutraukia
mos. Bitės kūno paviršius 
apaugęs įvairių įvairiausiai

I

,Mrs. Vanda Jurgienė. 
3414 West 67th Street 
Chicago, Illinois 60629 
Tel.: (1 312)—778-6412 
Ant voko pažymėti:

uzarauia nxrai nelengva tuvių Čiliečių d-jos Kontro-,jT'Lf t , DIEVO KARALYSTES ZINKB
našta, net 22 atskiri vokali-ilės komisijos narys Edmun- Močiute mano, Linelius 1-o- šakoti, kaip plunksneles._ — . . * * !_ e-ca- • Jb_ • ___▼'s____  Ivionti icaiso lrniimoi tmm ’ Atbfc Uitis Kitai.io L-..1
nė3 muzikos kūriniai, dau-1 das Rudis, vos

e Stasys Barzdukas. 258 
j psl., kaina $6.00.

Paguoda, Bronio Railos 
i išgarsėjusių akimirkų II da- 
j lis. Be kitų dalykų, čia telpa 

Ramunė į įdomios studijos apie poetus 
(22) į Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 

Itį. Knyga 374 psl.. kaina 
1 kaip ir Į dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

baidu it Taisau
f<twua U lanko tr vtdujs. 
Lipdau popierius ir Uiaau

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

JONAS STAIUNSKAS 
MI Avei

TaL CO M854

43 metu am-l^*^ ir Žveją. Danutė Ban- vienų išsišakojimai 
i kaitytė solo kanklėmis pa. I pesni. kitų ilgesni, vi

trum-' ^Plfc mos daiyKus biblija Kai-
, I M<4 ItaUlU AAOJtZAA.

*-AVva*aAa*V ftAJUUjV, ŽUCaS 
AfViiiV bUO pll4AeiftL«&

kaitytė solo kanklėmis pa-l Pes™- KltW ilgesni, vienų re-!
‘stambino Lietuviuką rapso-Įtesnb tankesni ir t.t.

Buvo pašarvotas J. Lubino diją Nr. 2. Po to sekė vyru Bitės plaukeliai skirti įvai- Į InctOuuu.) Uvl au.u pu.tjeigunO, 
šermeninėje So. Bostone. * choras, kuris padainavo ke-Iriems tikslams. Vieni plau-p“1 r m ju» inunuiaivo 

palaidotas balandžio 30 d.,turias damas: Kai aš jojau keliai saugo akis nuo pažei-.į'**
» per girelę, Šią naktelę nemi-Įdimų, kiti — kvėpavimo or-
gau. Naktis prie Nemuno i. ganus nuo užtemimo dulkė-. Veiktoji žemė, Edenu, 
kad aš jojau per beržyną Imi®, treti tun jutimo orga-trojų.,, uuvu .uoum n uei mga. 
Toliau moterų choras, paly-lnus, ketvirtieji tarnauja. sutemų žmogui uautnsuoto 
dhnas konklių muzikos, at-|<kaip šepetėliai kūnui nuva- kuhuo uuvu gaunu pa
liko šias kompozicijas: Km I lyti arba žiedų dulkelėms Pun* kuno *'*a«*M- u*
lygios lankos. Audėjo dai- nuo kūno nušluoti ir į gurbe-

Gegužės 17 d. So. Bosto- na. Viai berneliai po akiu r Į liūs sudėti, penkti — bitės totuių vaisių, aune gamino vi- 
no Lietuvių Piliečių d-jos Lazdynėlį. Pas^baicns dai-1 kūną dengia, tad jį sušildy- »oKia» ligas ir negales, apsunki- 

dūdelė. A. Rubinine I salėje vakaras-šokiai velio- noms, tautiniu Hokių grupė I tų ir t.t. Reikia paminėti dar žmogaus gyvenimą ir
kima. Š. Rachmaninnvr- nio V. Ulevičiaus našlei ir Pašoko Subatėle, lenciūge- vieną bičių kuto plaukelių STi^a? i.uio-te’S

giausia dainos ir romansai 
(tik bisui jis padainavo ari
ją I? Cilea op. Fedor?). 
Pradėjęs ravo rečitali italu 
klasiku Cerissimi. Caldara. 
Ponandy dainom, no to pa
dainavo keturias J. 
so dainas, du savo mokytoio 
Silvio Coscia kūriniu®, vie
na R. Zandonai ir <M O 
Respighi dainas, tris F. Po- 
lenc’o dainas (lenku kn’foa) 
St. Šimkaus Kur bakūžė sa
manota. A. Vanat'rai^in Pu1 
dul
Troškimą

lžziaus.

N. Kalvarijos kapinėse.

Paliko motiną ir seserį.

PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

O. nepalik man**s. branri. r 
tris P. Čaikovskio romansu?

Turint galvoj egzamininį 
rečitalio pobūdį, jis pra
skambėjo be suklupimų ir į- 
tikinamai. Deja, dainavime 
studijos nesibaigia su ran
kose turimu konservatorijo? 
baigimo diplomu. Yra bal
sas, neabejotina balsinė me
džiaga, reikia tik ją išlais
vinti, suapvalinti, sutvarkyt 
ti intonavimo sunkumus.

Nuoširdžiai linkime Nor
bertui Lingertaičiui tobules
nio ir skaidresnio dainavi- 

1 mo, linkime jam sėkmės, ne? 
tenoro balsas nėra dažna 
žmogaus prigimties dovana. J

(t T.) •

Apleido ligoninę

"GARSO BANGŲ“

PROGRAMA

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

DRAUDIMO AOENTORA 
Atiteka įvairią rtftą

kreiptis •••« adrsee j
BRONIS KONTRIM 

b98 Broadway 
Se. Boaton, Mam. 92127 

TaL AN 8-17«I

vaikams paremti. 1į, KahreK ir Malfinė'j. Irldidelį naudingom*. Kai bi- »i) u žemė, ir kad jam iroms jiš i
T7n<miiVėTn’m a fenmiįvA. ’M^titii’šte programom da- tės žieduose renka nektarą ir vėl pavirto dulkėmis ir nuo to 1 
v lvie >”iSTUs choras ir kank- arba žiedadulkes, tai tarpe laiko buto visai negyvas arba,

P_ e 1 y 3 8 guzt- j»u geistam? Irę-1 plaukelių prisisunkia tų žie- tikrai n»miręs. Jis nebuvo išva-,
Mi Grfesiiūnaitei. Vladu’ dų kvapų, ir bitės teis žie- JT“?..,"“ T?* i
Plečkaiciui ir Algiui Giliu’ dais pakvimpa. Kai bites su- tuos žemiškus namus žmogus
vedant, padainavo: žveng’ I grįžta į avilį, tai kito’ bitės prarado nepaklusnumu Dievui.

STEPONO KAIRIO ATSI» žirgelis lankoj. Skamba Į pajunta tą žiedų kvapą ir .Bet k,,kiu tat būdu ligos ir 1
MINIMŲ PIRMASIS TCK skamba kankliai, Rambvnc Į greičiau suranda tuos auga- ps^eke visą žmoniją? A-'
MAS ' LIETUVA BUDO* balade, čia krašta? liūdna* Ius. Mūsų vietiniu bičių kū- domas buvo visos žmonijos na- į 
IAII IŠPARDUOTA8 BCfr vr • v 1 j _x-i-I 1 1 s* •• ji ” 1” 1 tūralus tėvas. Dievas davėjam'V€?tuvhl kaladę, Panartel no lukštas juodas, o plauke- galios gimdyti kūdikius ir pri 
ANTROJO TOMO—\TAU, jj. Namo. Koncertas baie*ac I liai pilki, todėl ir mūsų bitės pildyti žemę. Ta teise jis pmdė 

giesme God Bless America | (Lietuvoje) yra juodai pil- jo naudotis tik po to, kai buvo
DIDELIS KIEKIS. 

Kaina 12.00.

Gen žodynai

Gausi publika, kurioje bu- Į ^Į)s* J™?1* ir nepalankias apystovaa. Apsi-i

VO daug kitataučių svečių I Rfrouo P1’” gimimo dėsniu tėvo netobulu
gausiais plojimais įvertinr
koncerto turinį ir lygį: an

Ona Apanavičienė po o-: 
peracfjos apleido ligoninę ir 
dabar sveikata pas dukterį 
Stanislavą Cibienę jos prie- laida, apie 3 ),000 žodžių, 
žiūroje. 590 psl., kaita 18.00,

samblis tai gavo, ką davė. 
Ansamblio vadovas—ma- 

lietuvių-anglą kalbų iMjeatro Alfonsas Mikulskis 
dynaa, redagavo Kanai* kanklių orkestro vadovė — 
naitė ir S1apoberek*ą, apflfrOna Mikulskienė, chormeis- 
?7 noo indžiu 811 paL, tai • Utis — Rytas Babickas, tau- 
na $6.00. (thdų tekių vadovai — Anta

Anglų-Iietarių Mg Moclt^etriė ir Rūta
dynas, V. Baravykas, naujk

ta. Paskui, bitei senstant, mas ir ligos, įgytos nepaklusnu- 
j plaukeliai pamažu nutriuša mu ir skurdžiu gyvenimu nepri- 1 
ir pagaliau visai nuslenka. »«ngtoje ir netinkamoje gyven
senų bičių kftnaą beveik oliJ b žeTneJe’ ^rėjo ant visu Ado- ’senų melu aunas oeveiK pii- mo vaiky nes uišku kad tokio_, 

I todel atrodo juodas įr'se sąlygose būdamas, jis ir joj 
blizgąs. Į moteris begalėjo pagimdyti tik :

SAV Ali RAST 1 S

Nepriklausoma

LIETUVA
taforaauoja aaaiiytojus apie pasauliniu* ir tietuviškuoaiua 
įvykins, dctfct aaug ir įdomiu nuotrauką ir atvirai pasisakė 
•pie visus siūsy visuomeniniu.’ bei kultttrinius klausinsua. 
jame rasite įdomią skaitytoją laišką skyrią, kariame Įsukta
me sbipublą pasisakymą ir nnomonią kiekvieno diliems 
svarbia problema.
r NEPRIKLAUSOM A LIKIT V A“ yra dfnam«m« mtoą M- 
eivijos laikraštis, ieškąs nanją bendradarblą bei Mšįą, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris koveis ir dirba ei 
noprikbsHomą IJetnvs.

Metinė prenumerata JAV-se S8.M 

Adresas:
7722 George Street. LaSaDo-MontresL 690, Ooebee. CANADA

Bites ltuno dalys
I netobulus kūdikius. Taigi aišku,
kad ligų ir mirties priežastis yra į

MeosMsssMaa

Bitės kūne skiriamos trys 
svaigiausios dalys: 1) gal- 

Motiejūnaitė. Solistai ir vi- Į va, 2) krūtinė ir 3) pilvelis, 
si ansamblio dalyviai dar j Galvos priešakyje yra 2 ū9e- 
tartą irodė. kad jie yra tik- Į liai. šonuose — 2 didžiosios 
rai aukšto lygio menininkai Į sudėtinės akys, viršugalvy- 
Koncertas pasibaigė, bet jr | je — 3 mažosios paprastos
aidas dar ilgai tęsis. akys, o galvos apatinėje da

lyje — burna.

Oteliai ir jutimo organai

Ūseliai sudaryti iš atskirų 
narelių. Ūseliuose yra įvai- 

BALYS SRUOGA MŪSŲ I Irūs jutimo organai: Lytėji-
ATSIMINIMUOSE m°. kt .. _.

Ant ūselių yra ilgesnių ir 
trupesnių plaukelių bei

_________________ spyglelių. Tai lytėjimo arba
Ito^mteų talmtingajaai bū , ^augja yfrgo-

- Knygoje yra daug Hhirt-
Mtoar| racijų, ji gražiai dailininta 1 galu.0^\L^m0 °TCŲ.y“ 

^1 j- irt <iaUgiaugja ant darbinin

TUOJAU ĮSIGYKITE!

Tai iki

iraon ilgu
pradinis Adomo nusidėjimas 
Kiekvienas iš Adomo padermės 
kilęs žmogus yra netobulas ir 
dėl to nusidėjėlis Dievo akivaiz
doje.

Biblijoje randame dssg vietą, J 
kur aiškiai kalbama apie tuos 
dalykus. Pavyzdžiui. Povilo laiš
ke Romiečiams, 5:12, mes skai
tome: "Todėl kaip per vieną 
imogų nuodėmė įėjo į pakulį ir 
per nuodėmę mirtis parėjo antį 
visą žmonių, nes visi jame (t. y J 
Adome) nusidėjo“.

Tik vienas Dievas tegali iš
gelbėti žmogą iš Hto nelaimingo 
likimo ir sugrąžinti sveikata ir 
amžinąjį' gyvenimą, ir tą jis tik
rai pradėjo daryti ir paskirtu j 
laiku pilnai įvykdys. Atsimena-; 
te, kad Viešpats Jėzus yra pa
sakęs. kad jis atėjo Parasti ir 
sugrąžinti, kas buvo pražudyta. 
O ką gi žmogus pražudė arba

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE

je daugiau kaip 8EPTYNB MILfONUS doMą

SLA
JrSgaja

plgL aea.SUSIVIENUIMA8

IB
mėsėm

apčiuopirno organai. Dnu- nrarado prasiženrimu prieš Die
vo (statyme? Bėkite tikri, kad 
ne dangų, nes jis nteked dangu
je nebuvo buvęs Ir lokiu dan- 
riSku nažadė.iimu neturėjo. Jis 
prarado nvo totalus namus čia 
pat ant šios nlasetos. mėsų že
mės. Todėl JėzSOS pažadėjimui 
fevkiH. Tėkstsntmetinėfe K”- 
ralvstpio tie nsm«l bus ir v»l 
atateigti ir sugražinti žmogui. 

Kas domitės Tiesa, mes pri

SLA— jau turi daugiau, taip Iria eu puse 
kapitalą, tad jo apdreuda tKra ir 1 
Sataria Ragai! gauti |raMą Uaaiųi 
apteaudaa m» $10089 Bi $1C.Q99u98

SLA—jauuiBiui duoda garą Tauperaąją A|
dumrasat luauraaeet kad jaoauoDa gantą piaigua 
aakitojo metalo stadijoms ir gyvenimo pradUaL

SI d duoda VAIKAMS ir JnnoHoms labai pigią 1XRB 
apdraodą: oi $1,000.00 apitamdoa tB $3.001

SLA—AKCIDRNTALt APDRAUDA

tari yra 
o teikto

GKBIAU8IAD0VANA —TAI JIB VABTAlGALtOlj!y49*ridalittta, Metų virte- Į
<y0.P^UKVrai£žlCKAI.,,riroril,^wt 55

m&gąs Jį. Į ■>!» yibr ? dar Umgj. Ji,

pų aksakymus siųsti su $6.oo apmokšjbMi—JIB1ABM afa^ptraeitoie. diifedMim taip neregys,, oau-
BATOBT, 1437 Se. 49tk Ava. Cimra, IK 9MK MM Tai wgiauria naudojasi lytėjimo _________ _ _
Atas^ybė, >496 Daagall Rd., Wtaby, IK «-*-*. ■____-1 . MI plaukeliais. Ant daribfafokės* sfąsim veltui spaudos. Kreipto
-pjyri..,?8wtgi«y.««• ““'’įr™^13,000»•«»<.
**»-▼•»**•:I*r. vm V.ą»»<£«l| “T"' 1 lytėjimo plaukelių. Motina “^"į" JSFsgS"**

iTmnlrft j ■vlWe d*u® Spriag VaB*y. IK 61362.

klabą Ir Baagfją aariama. Ui $L000JO 
Ba apdraudoa mokestis $2.00 | amtoa

yra daugumoje lietuvią koloniją. KrripkMi 
kuopą vrikOjua, Ir tie

8 9*
todėl ant jos ūselių yra daug (Skelbimai)

.1

9 9

tomas.ro


» -

KELEIVIS, Sa BOSTON Nr. 18,1975 m. gegužės 6 d.

s Vietines žinios
I Vakaras V. Ulevičiaus 

ieimai paremti

( BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE 
I TAI TIK], KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

JAV 200 metų sukakties 
reikalu

Šį ketvirtadienį, gegužės 
8 d.. 8 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos pa
talpose renkasi JAV 200 m. 
sukakties minėjimo lietuvių 
komitetas ir Patarėjų tary
ba. kurią sudaro įvairių or
ganizacijų atstovai.

P. Ketvirtį ištiko nelaimė

Petras Ketvirtis. 89 metų 
amžiaus, namie nelaimingai 
•parpuolė ir nusilaužė klubą. 
New England Medical Cen- 
ter jam padalyta operacija.

Linkime greičiau pasveik
ti.

Paminės vysk. M. Valančių 
ir M. K. Čiurlionį

LB Bostono apylinkė rug
sėjo 20 d. rengia vysk. Mo
tiejaus Valančiaus ir dail. 
Mikalojaus K. Čiurlionio 
minėjimą.

i Gegužės 17 d. So. Bosto- 
Ino Lietuvių Piliečių d-jos 
j salėje rengiamas vakaras. 
; kurio pelnas skiriamas dėl 

S. Cibas Harvardo koncerte I piktadario kulkų mirusio 
* buv. So. Bostono Lietuvių 

Šį trečiadieni, gegužės 7Į puječių d-jos reikalų vedė-
d., 8:30 vai. vak. Harvardo j j0 Vytauto Ulevičiaus 
universiteto muzikos pasta-! maj paremti, 
te Peaine Hali bus metinis! Pradžia -’ kokteilis — 5 
koncertas, kuriame bus at- vai. vak., vakarienė (šilti ir 
liktas ir Brahmso piano Į šalti užkandžiai) — 6:30,

STEPONAS KAIRYS

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GAUMA GAUTI DAUG {DOMIŲ IR 
šei- NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

programa —(

3=

Pi

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA. $
ie,'.
■-

vai., meninė 
7:30 vai.

Meninę programą atlik 
komp. Juliaus Gaidelio va- h 
dovaujamas sekstetas ir so- 4 
listas Norbertas Lingertai- 
tis.

Po koncerto — šokiai.

kvartetas Minor op. 25. At
likėjų tarpe yra ir Saulius 
Cibas.

Cambridge bus tautų šventė

Cambridge viešoji biblio
teka birželio 14 d. rengia.
tautu festivali, kurio pi ogi a- -^u'<a $7.50.
moję dalvvauti pakviestos! ,1Re,n^ai kviečla vi us at',' 
8 tautos. Pakviesta? ir Onos;*1 an i
Ivaškienė vadovaujamas! Dovanojo Keleivį
‘autiniu šokiu sambūris. i- *■ 1 •

Aleksandras Griauzdė už-’ 
Cambridge tokios šventės, sakė Keleivi Stasiui Norkū-

dar nėra buvę. , nui jo vardinių proga, o Sta-
jsys Augonis — Stefai Ka-

———...................... ................peckienei. }
j Ačiū bičiuliams A. Griauz- 

Šiemet Bostone jau nužu- į dei ir S. Augoniui už para
dyti 39 žmonės. mą Keleiviui.

ki

SOLTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUO'i'OS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL IKI 3:00 VAL.

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

SJLL.P. DRAUGUOS VADOVYBEI

Gana (t
nereikalingai eikvoti kurūialy vą

1975
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

S m > h č > :
i*I«><llik I III-UIII.IS 

<•»»•✓!* 
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Pilnas jungimą*, i A.1 it.uit .* ly
tos bumeri. pult* ją. «•»•• I tiltą, 
termostatą, konttok n dalbą su

jungti rū*y su \an»/dzi.ū~..
1(1 metu gaianli.ta.

Paskutine modernaus abu sihhnm iiau iieiia qtqq CL1MATIC

FORTŪNA FUEL Co.
Ahu šildomo spe« i.tliMai

470 A4aaw Street. Quiary, Mi«.
AIjvos buinerio aptai nav ima* i*ti*.i* 21 vii. pet dieną

Skambinti — Boaton: 436-1204, So. Shore: 773-4040

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 
TaL SW 8-2868

yra yienintcJė oficiali Įsto*. 
ga Worcostory, mari siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-
torio f Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai-

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Ltotuvoje,

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos.

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

S«rtaiakn« N. I. ALOhNA 
«» EAST BROAnWA? 
gttUT* BOSTON. MA88. 
TELEFONAS kti M14S

ftenjamin M com Dalai 
Pvptero* Sienoms

Stiklą* Laafaora
Fla-MUa reikmenys bubi 

Reik/nacys ploMbsrians 
Vteokte estetas daiktai

Peter Maksvytis
Carpeatsr ft BcSder 

49 Choreli Strsst 
K. MUtoa, Msss.

•*«s4i»c<

Atiteka vbos pstatevne. rasa 
to ir profektarttBO darbas 14 lai 
»o ir rianje, fyrenamų namo iri 
Mario putst^, ps-ul JSsą raua- 
laviraa. tsokHe visados iki S vs- Į 
landų vakare.

Tebfeaast 998-8676

pr ie*#*********.*#*************#*****

A. J. NAMAKSY i
Insurance

321 Country Club Rd. : 
ĮNetvtoa Centre, Mase. 92159 

ToL 332-2645 
•ssis*oos«ss^s<s<»s«mo«sw>osooo******

E. KARDELIENCS DAINŲ 
PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Kardo* 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštei*. Kaina 86.00.

Paštu

Telefoną/: AN 8-2806

\Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

otrP 8 DIN IS 
OMETR1STAS

Valandos:
nu<» y tai ryto lkl 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADYFAY 

South Boston. Mass

«mmsmssissssmsmsom»»«somim«iw

TEL AN 8-2124

Dr.Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTf) 

0PT0METKIST8 
Valandos:

Į nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiad-enisis—uždara

445 BR0ADWAY 
! SOUTH BOSTON, MASS.

I

Sekmadieniais 11-12 vaL 
AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VUC1NIS

173 Arthor SL Broekton, Msss. 02402. TsL 586-7209

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Knyga yra geriausias žmogaus draugasj
moooooeoGoaoooGoooaooooeooooeoeooooor

Ę The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, ttpildome gydytoją ra 

esptus Ir turima visus gatavus vaistus.

Jkd reik vaistą — eikit J lietuvišką vaistiaų,
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. SL Beg. Pharm.

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

Tetaromu AN 8-4020

Nas 0 vaL ryte Iki 8 vaL v„ ttsbyras tventadieaios tr saku.

0000000000000000000009001

. ................................................................................................-........................ rrrrrrrrrirfifjrrrrrrrrrrrrfffjjjjj

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD PREZIDENTAS^

480 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

SAVE AT

4-year term depojft 
ccrtificates-SlOOO minteSŠS

290^7^
IBt® Ofl 4.vo3r trrvn d

M & T OIL CO.. Ine. 7.08^, 6^ AYEAR

2’,4 4 year term 
Uepotit $1000 mintam

Trans-Atlantic Travel Service
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
IŠVYKSTA:

birželio 11 liepos 16 i

birželio 25 

birželio 30

liepos 18 
rugpiūčio 20

841 E Broadvray So. Boston, Msss. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S k amb ink ite

268-4662

681^6^ AYEAR
1-2H-vtsr tt«m dtpesll 
cenihctotSlOOOl

AYEAR5.47- 5*e
The Fcdtral ragutatiom Sffecting th’tes new savings 
certificstes atknv prematura withdnwals on savings 
ccrtificate funds provided rate of interest on amount 
tvithdrsvm is reduced td the pessbook rate (5’4% a year) 
and 90 days btfsrtst is f orf sitsd.

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 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vsL ryto iki 
5:30 val. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 val. dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorią taryboje yra 

adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 8274,000,000

rugsėjo 3 ir 19

lapkričio 21 gruodžio 19 

PATARTINA REGISTRUOTIS 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, Mase. 02127

Telefonas: (617) 268-8764
visą skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

iš Worcesterio siun- 
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 

>! Sis

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP*

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

15 BOSTONO i LIETUVĄ 
ir lotus Rusijos

etiniai sudaromi iš 
lybou medžiagą, ap

avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairią via 

ir importuotą 
prekių IŠ kitą kraštą visai im 

kainomis. Be to. siunčia* 
ms maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, čia 

tįsite pinigus, e gimtais 
ten vietoje galia pasirinkti už
sakytas prekes.

Tdlpsgi tarpininkaujama per 
tam tiknm ^daigas atsikviesti 

pau nava į svečiao 
apsigyvenimai. 

alMekaaas grei
tai Ir oąMaiMri- Atoilsaką įsiti- 

Vedijau A. SchyrtMki į

Pristatymas greitae kr 
garantuotas

Galima užsisakyti rubBų 
certifikatus, autamokšlhub 
šaldytuvus ir paa. 

Naujas vedėjas 
Atidaryta darko

8 vaLryto ikiZvaLppu 
Kitomis valaadomiu

susitarimą talefe
389 W. Broadva 

Sm Boston, Maus.TAMMOO




