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Okupacijos nepripažinimo 
politika blėstanti...

JAV generalinis konsulas Leningrade laikąs save 

ambasadorium okup. Baltijos respublikoms ir sistemingai 

švelninąs Baltijos valstybių inkorporacijos j Sovietų Są

jungą nepripažinimo politiką.

'Saudi Arabijos ufciui
$140 bilionų

Saudi Arabija už npftą 
gauna milžiniškas pinigų su
mas. o ypač dabar, kai pa
kėlė keleriopai naftos kainą.

Jcs vyriausybė patvirtino 
planą, pagal kurį per 5 me
tus į krašto ūkį bus įlieta 
$140 bilionų.

Vienos dienos karas 
baigėsi laimėjimo

Kambodijos komunistų užgrobtą JAV prekybos lai

vą Mayaguez ir 39 įgulos narius pavyko išlaisvinti, bet 

5 marinai žuvo, apie 80 sužeista ir 16 dingo be žinios.

Kaip jau esame praeita
me numery rašę ir dabar 

.. .k. .. . . .. į visiems žinoma, gegužės 12
oZ.ll^AKreltkellU' d. rytą Kambodijos komu-
200,000 namų. sujungti vi-, nįgtaį bUVO| pagrobę 34 my- 

uos nuo Kambodijos krantų

Numatoma nutiesti 8.500šia mums labai aktualia niversitetuose. Po kelerių 
tema raišo gegužės 18 d. The metų būsiąs suorganizuotas
New York Times specialus ir pasikeitimas studentais. .....
korespondentas Leningiade i ko dabar nesą. sus didžiuosius mie tus
James F. Clarity. Amerikos turistai gali lan- auk tos įtampos elektros įai-

į kytis Baltijos kraštų sostinė-■ Keleivio trijulė sukakties minėjimo baliuje. U kairės j dešinę: dais (2,000 mylių), trigubai 
Stasys G rietė-Jurgelevičius, Jackus Sonda ir Antanas Gustaitis.Pagal jį, JAV per savo 

konsulą Leningrade siekia 
35 metų amžiaus Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos sovietinės 
okupacijos ir inkorporacijos 
politiką palengva nublėsinti.

se, ir nesą jokio specialaus 
suvaržymo Amerikos impor
tui iš Baltijos respublikų.

Vakaių diplomatai junta, 
kad Amerika laipsniškai ir 
neabejotinai 9lenka prie 
1940 m. Maskvos įvykdyto 
Baltijos respublikų de facto 
pripažinimo, nors gal ir ne 
formaliai. Diplomatai paste
bi, kad prieš 22 mėnesius 
Lenin^radejsteigtęsAmeri- 
koOTuffsfiaro'WHt9ktSl su 

^sovietinių Baltijos respubli-i neišvengiama, 
kų oficialiais politinių, eko
nominių ir kultūrinių įstaigų 
atstovais reikšmingai padi
dėjo.

Straipsnio autorius, rem-! 
damasis diplomatų nuomo- Dr. B. Matulionio 
ne. pažymi, kad Sovietų Są
junga per stipriai nespau- fondo reikalu 
džiauti Amerikos pakeisti
okupacijos nepripažinimo i A. A. Dr. Balio Matulio- 
politiką ir esanti patenkinta nio Memorialinio Fondo są- 
dabartine jos raida. Nors skaita Nr. 8-03003764 Su- 
Baltfjos inkorporacija j So- Peno'Sa''"^fla?i V*? 
vietų Sąjungą formaliai ar- “c,at!on’1 ^?3t 
timu taiku fr nebūsianti pri- ClevelandOhio 44119
pažinta, bet ateity, tų diplo- V“® 
matų nuomone

Amerikos prekybos laivą 
Mayaguez su 39 įgulos na
riais. Tas įvykis sukėlė čiaišplėsti uostą, dešimteriopai

Nuotrauka Kuto Daugėlos į R^idinti cemento gamybą, j reakcfjų. nes. matyti, 
, išplėšti kitas sunktosios pra-;£uv^ jug«

.. ■ — . — ■ . įmonės įmones, skirti daug1
.lėšų laukams drėkinti, iš-

Sadatas kalbės visų į Plėsti mokyklas, kad jose 
galėtų mokytis milionas pra
džios mokyklos vaikų (da
bar mokosi 600,000) ir uni-

jungą, Kiniją ir Jungtinių 
Tautų gen. sekretorių Kurt 
W2<!dheimą. kai kuriems se
natoriams būkštaujant ir 
tūpčiojant, prez. Fordą-, su
sitaręs su savo Saugumo ta
ryba. Gegužės 13 d. vakare 
vis dėlto davė įsakymą laivą 
ir įgulą atsiimti jėga.

I
arabų vardu

BiržeUo 1 d. Egipto prezi- versitetuose 31,000 studen- 
dentas Sadatas Salzburge tų (dabar mokosi 12.000).
(Austrijoje) susitiks su pre
zidentu Foidu. Sadatas šio
mis dienomis tarėsi su kitų

; tai tai būsi, J d- Norintiejidar priėjo įkaiti visų arabų vardu, 'p . ... .
fondo shvo auka prisidėti’ JuriuffUllJU eina
prašomi pinigus siųsti į nu- j Sadatas nori gauti Fordo

Jamer F. Clarity šia pro- rodytą banką. Surinkti pini- j viešą žodį. kad JAV pasisa- Maskvos kellU 
ga primena ir Amerikoj gy- gai šeimos pagendavimu bus k° uz Izraelio karo jėgųį pa

Amerikos įžeidimas. Po vi
sos eilės diplomatinių žy
gių, kreipimosi į Sovietų Są-

Tailande degina 
"Dėdę Šonui“

Prasidėjus karo pajėgų 
veiksmams, keturi Kambo
dijos karo laiveliai, saugoję 
Mayaguez buvo lėktuvų nu
skandinti, kiti pažeisti, ge
gužės 14 d. naktį į sceną at- 

! vyko JAV naikintuvas Holt 
j su helikopteriais ir iš. Tai- 
■ lando bazės atgabentais ma- 
! rinais, kurie buvo išsodinti 

į artimą Tong salą, tikintis 
de- ten rasti laivo įgulą, kurią

Visiems tiems darbams
,____________ ________ pus reikalinp pusė mttiono i Tailando sostinėje ~ ....

, Į arabų valstybių vadais ir, Į įvairių specialistų, kuriuos monstrantai protestuoja- dėl komunistai iš Mayaguez lai- 
, į sakoma, gavo jų pritarimų | teks atvežti iž užsienio. Tailande esančių marinų pa- . b j™,bene. Tuo

naudojimo Kambodijos pa- **“. . “S’ SL_,ai

* t* puolė Kambodijos aerodro-
vin L | mus. sunaikindami ten bu-

Amerikos gen. konsulas 
Leningrade Joseph W. Neu- 
bert pasikalbėjime su spau
dos aatrtovais patvirtinęs, 
kad JAV nepripažinimo po
litika nėra pasikeitusi, bet 
čia pat pastebėjęs, kad tik
rovėje jis esąs toms trims 
respublikoms Jungtinių A- 
merikos Valstybių ambasa
dorius. Per 8 mėnesius, kai 
jis eina generalinio konsulo 
pareigas, jau esąs aplankęs 
Vilnių, Rygą ir Taliną, kurie 
priklauso jo konsulariniam 
distriktui.

sitraukhną į prieš 1967 m. 
birželio karą turėtas pozici
jas.

venančių pabaltiečių pasi- skirti lietuvių reikalams 
priešinimo sąjūdį galimai remti, 
sovietinės okupacijos pripa-
žinimo politikai. Tariasi Kissingeris Gydytojų streikas

Nors straipsnio autoriaus '• 
ir jo diplomatų nuomonės trromyKū
nėra džiuginančios, bet mū- sų visų pareiga Lietuvos Atomuil°

I-plečiasi
ginklavimosi Į Kalifornijoje prasidėjęs

Studentu delezaciia oa--vusius komunistų lėktuvus. 
Karių sąjūdžio 240 narių reilutavo užnerta reiklų Į trumpos akcijos re- 

susirinkimo išvakarėse, ge-, ministrą, kad JAV ambasa- zultate’ buvo atslimtas
gūžės 18 d., būrys vandalų dorius kuo greičiau apleistų 
susirinko prie JAV ambasa- kraštą, jeigu jis iki ryto A- 
dos, piktai šūkavo prieš A- merikos vardu neatsiprasys. 
menką, ambasados sienas T. u japtaškė raudonu rašalu, ap- J,e P™ ambasidos . ™?ų 
daužė jos automobilius ir ^u'. J“8-
pridsrt kitokių niekšybių. 0“, " "

laisvinimo pastangas dar la- Tį!“8 d** T”' bėT* ve4J^»- Ambasados iškabo!
smmleE“,-.-a^srasBB.’t-sa.■Tis*, *-*- ** —-........... ............-
veiklą šia kryptimi dar la- «« •-, mokesčio Ubai olečiasi. Lo?
biau plėsti iraktyvinti, kad tOmmn* ra,kehJ- metu Angeles. San Francisco ir 
anos tamsiosios pranašystės Austrijos sostinėje Vienoje* kt. tedaromos tiktai gyvybės 
neįvyktų.

Gen. konsulas J. W. Neu- 
bert. laikydamasis Ameri-,' 
kos politikos diplomatinio 
protokolo, vengęs kontakto 
su aukščiausiais okup. Balti
jos respublikų komunistų 
partijos ir valdžios pareigū
nais* bet susitikęs su jų pa
vaduotojais.

Konsulą? džiaugiąsis, kad 
tie jo ryšiai su minėtų res
publikų atstovais vystąsi la
bai gerai. Didžiausią šio ge
neralinio konsulo darbo dalį 
ir sudarą Baltijos respubli
kų reikalai, ir ne tiek JAV 
ambasados Maskvoje, kiek 
jo pareiga esanti painfor
muoti Valstybės departa
mentą.

tik laivas, bet Kambodija 
grąžino ir to laivo įgulą.

Gegužės 15 d. visas "ka
ras“ jau bu vo baigęsh. Ta
da jau ir pesimistai pradėjo 
džiaugtis ir teigiamai ver
tinti prez. Fordo žygį.

Deja. tos vienos dienos 
karo aukų skaičius yra ne
mažas. Kaip krašto apsau
gos sekretorius praeitą sek
madienį pranešė, šioje ope
racijoje žuvo 5 marinai, bu
vo apie 70-80 sužeistų ir 16 
dingo be žinios. Teks paly
ginamai didelis aukų skai
čius dėl to. kad komunistam 
pavyko pašauti kelis heli
kopterius. kuriu vieni nu
krito į jūra. Dalis marinų 
buvo i'ęrraibyta iš vandens, 
bet kai kurie ir paskendo.

Pokalby su spauda krašto 
apsaugos sekr. Schlesingeris 
pleiskė, kad Amerika pa
galiau turi imtis griežtos ak
cijos laisvam jūrų susisieki
mui ir laisvei apsaugoti. Jis 
dar priminė, kad tuo atveju,

į je arą pakeitė maitvanagiu.
Minėtas karių susirinki- .. , , . .. .mas svarstys panaiaus j Ku- . 7alla™’° ^fausybe itei- 

' bos Liaudies sąjūdžio ir ka-1 n?^*j \uP,?1eG 1 e.' a ?u ?"
ro tribunolo steigimą. Toks "*a- į’7."- k“"u
tribunolas teistų karius ir ci- ‘en Y™ f*11 kj u ntetv
vilius už politinius nusikal- ’au?° menesl° al,le,stl' * 

tribunolas, kra5t«'

susitiko sovietų užs. reikalų; pavojaus atveiu operacijos, 
į ministras Gromyka ir dr. H.: Dėl to ėmė tuštėti ir bankro- 
Kissingeris tų nesutarimų iš-į tu°ti ligoninės.
lyginti. Amerikiečių spauda , ... T • * u

i jau užsimena, kad reikią so-! Gydvtniai reikalauja ista-i timus. Jei toks 
vietams padaryti kai kurių t';mo kuris Pažabotų drau-i bus įsteigtas, tai nuotaikūs

Šen. Ed. Kennedžio 
pajamos

nuolaidų...
Šen. Edwardo Kennedžio 

pranešimas mokesčių jstai-
gai rodo, kad 1974 metais Izraelyje 8USpr0į0
senatorius turėjo $490,822 Y j-f
pajamų, kad mokesčiais ap- MM sandelis
dedamoji suma — $347,991 XT * v m i a • i 'Netoli Tel Avivo karo - -—----------------------ir kad mokesčių jis sumokė- re:ięmem. ^„/laiv ivvko di- n,° draudimo pensuos pa- jo $219,872. iSH.r’MStei^’ke'*—’

kų nėra. ’ pensijas pensininkai gaus
į liepos pradžioje. Dabar to- 

Oficialus pranešimas sa-1 kias -pensiias gauna 31,300.
’ 000 a«menų.

Po buvusio vicepreziden
to Agnew ir kitų politikų fi-

dimo kompanijas.

Pensininkai gaus 
'^didesnes pensijas

Nuo biiželio mėn. sociali-

į kariai bus priversti pasi- 
i traukti, ko komunistai ir no- 
!ri.

Hamajuose pabėgo 
rusų mokslininkas

Tokiu ivi’kui akivaizdoje 
Kfasin^eris Tailando vvriau- 
sybei at«iun*ė rasta, kuria
me apgailestaujama, kad A-
merika laivo išlaisvinimo 

, atveiu bnvn priversta nasi- 
naudoti Tailando bazėmis 
be jo vyriausybės sutikimo

naBsmių suktybių dabar pa- ų0, ^a(j gja nebuvo sabota-, 
gerdauj’Tna kad pretenduo- žo. o tik nelaimingas afsiti-! .
jantieji j ai/kstus valdžios kimas, bet palestiniečių par-j Tas r did’njmas admi 
postus savo pajama? ir jų ^j^anų vadovybė tvirtina, = nistracijai atsieis $5.7 bil. 
šaltinius viešai paskelbtų. jęa(j partizapų daibąs.

'Japonė įlipo į 29fl00 (• • ’ • ! N*w Yorke nm«»dek> di-
Amerikos pakrančių Mur-{džhilė byla priei IBM hom- 

rvba sulaikė Lenkijos ive- j phiterius gaminančia firmą, 
jybos laivą, kuris San Fran-! Ji kaltirsma nusiženeimu 
cisco juru pakrantėje žvejo-! vadinamam antitrustiniam 

silpnina ir dažnėjantieti a-' Tabei įlipo į Everesto kalno i® Amerikos vandenyse —Ijstatvmui, — slaotai suda- 
merikiečių kultūros ir meno i (Azijoje) 29.028 pėdų aukš- «NHau kaip 12 mvliu nuo'riusi k«moiuteriu biznio 
grupiu lankymaisi Baltijos i 5j0 viršūnę. į kranto. Laive yra 79 įgulos j monopoli ir nn<t»*’*'*i*»**i
respublikose. Dabar jeu e-| nariai. Laivui, kurio vardas plačiu mastu ii*» niekei kai
šanti svarstoma galimybėj Iki šiol tą viršūnę tebuvo Kalmar, grėsio $100.000 pa- nas. Manoma, kad byla so 
Amerikos profesoriams dės-, pasiekę 24 asmenys, ir jie bauda, ir jis gali būti par- Kuo finansiniu milžinu gali

Diplomatų nuomone. A-! nedu kaina 
merikos sovietinės okupaci- j “
jos nepripažinimo politiką 35 metų amžiaus juponė
cilrtnina !«• Hov-nA-ionf-i aFi «a_ ’ ni i_ • • ct___

tyti anglų kalbą Baltijos u-J visi buvo vyrai. duotas ii varžytynių. tęstis bent porą metų.

laivo ^nmi^^M^ndVlejev“ Aliaskos VamzdUlį 
Hawaiuose pabėgo 27 metų . >• uv r
mokslininkas Večeslavas
Kevslevas ir paprašė politi
nės prieglaudos. Kaip žinoma, Aliaskoje iš jeigu pasikartotų komunistų 

tolimos šiaurės į neužšąlan- agresl-;ą .prieš pietų Korėją, 
______________________ ___  tl Valdez uostą yra tiesiamai ja V kariautų kitaip, negu

naftos vamzdžių linija. Josį Vietname, kur vra laiką bu- 
Norvegijos policija praei- jjgi8 793 mylios, ir ji at- vo vengrma naikinti pa

tą savaitę sujudo nopapras- 8ieįg <593 -grindiniai priešo jėgos šal
tai budriai saugoti Norvegi- , j tiniai, pati io širdis. Dabar,
jos sienas, kalius ir aorod- Darbo sąlygos ten yra to- esą. to nebūsią daroma, 
romus, nes gavo žinių, kad kios sunkios, kad vieno3 my- .....
Vakarų Vokietijos teroristai Hos vamzdžių pratęsimas at- Nors šis trumpas laimėji- 
ruoiiasi atvykę užpulti šve- gieina vidutiniokai $7.5 mil. mas Prie>- menko pajėgumo 
dijoa ir Vak. Vokietijos am- Kambodiją ir pakėlė Ame-
basadas sostinėje Oslo. Mat,' Nors prie tų darbų dir- rikos nuotaiką, bet dar siui
tomis dienomis Vakarų Vo- bantiems darbininkams mo- ku būtų spėti, kaip ji pasi
kloti joje bus teisiami ter©- karnas labai didelis atlygini- elgtų rimtesniu atveju. Dėl 
ristai už ambasados užpuo- mas. bet daugelis jų neišlai- to net ir Izraelis būkštauja, 
Įima. Pastaruoju metu vo- ko kietų klimato sąlygų ir prisimindamas Vietnamo 
kiečių teroristų veikla auga. L metę darbą išvažiuoja. tragediją. _____

♦

r <



♦ i3> 5^3* Nl. ŽU, 1U75 m. gegužss 20

Jungiantis į 
visuotini „entuziazmą”
Tipingą amerikietį pasaulis jau seniai bando vienaip 

ar kitaip apibūdinti, bet vis dar trūksta kai kurių spalvų 
jo naujai išryškejantiems bruožams nusakyti.

Kad jis labai darbštus, siekdamas materialinės ge
rovės— neabejotina.

Kad turtingas ir pertekęs kasdieninio gyvenimo pa
togumų. palyginus su kitų kraštų žmonėmis — taip pat 
neabejotinai

Kad sentimentalus ir dosnus — irgi teisybė.

Kad galingas, kuo jis ypač ginasi. — galima patikėti.
Kad gerokai "žulikavotas“ — yra pakankamai pa

vyzdžių.
Kad vaikiškai naivus — dar didesnė tiesa.

— dažnai taip pat”crazy“O kad kartais net truputi 
pasitvirtina.

Žinoma, tai nėra ištisai negatyvus būdas. Bet kai nai
vumas ir "kreizumas“ persveriamai atmiešia kitas ypaty
bes, ypač kuriame atsalkingame politikos vade, vyriausy
bėje ar kongrese, — tada jau galima laukti nemalonių 
piadarinių, ypač susiduriant su komunistine sistema, kur 
nėra nei sentimentalumo, nei geraširdiško dosnumo, nei 
vaikiško naivumo, nei jokio misticizmo, o tiktai — šaltai 
apskaičiuota jėga ir suktumas, vedantis į iš anksto numa
tytą tikslą.

Bet Amerika, kaip sakoma. visada yra ” jauna“ ir ne- ( 
nusimena... Nenusimena atidavus komunistams Antrojo. 
pasaulinio karo laimėjimus, nenusimena komunistų išvy- j 
ta iš Vietnamo, Kambodi’jos, vejama iš Laoso ir Tailando, j 
Po totalinio komunistų laimėjimo ji jau šiandien svarsto, y 
kaip čia suteikti Vietnamo komunistiniam režimui ekono- { 
minę pagalbą ir iškilmingai sutinka Bostono uoste vizituo- j

, Minia stovėjo tarytum stabo ištikta.
I Taip atvaizduoja nelaiku miręs įašytojas J. Knimi- 
I as pirmąją akistatą lietuvių bvutos su rusais okupantais. 

Tautos istoriška atmintis ir instinktas nujautė užgriu- 
usiu3 žudančius pavojus, kurių galo dar ir šiandien ne- 
įatyti.

Jau 35 metus mūsų tauta gyvena genocidinę Maskvos 
audžiavą.

Mes negalime užmiršti gimtosios žemės: Ji sūri nuo 
šisunkusio žuvusiųjų laisvės kovoti, jų kiaujo ir kenčian- 
ios tautos ašarų.

Todėl ir TĖVYNĖS SARGAS, dešimčia metų vyres- 
is už KELEIVĮ, besąlyginiai 'jungiasi prie šūkio — "Ru- 
ai okupantai, šalin iš Lietuvos!“

Tai išskirtinas ir sektinas pavyzdys patriotinės, pilie- 
inės drąsos ir kovingumo.

Lietuviai studentai ateitininkai, aplankę Lietuvą ir 
rįžę į šį kraštą. tvirtina, kad beveik vi i lietuviai laukia, 
kad koks kipšas išvarytu rusus iš Lietuvos“ (Ateitis, 
5. III. 75).

O čia už tą šūkį esame dėkingi vyriausiam KELEI
VIO gairininkui Jackui Sondai. Remkime jį visi. kad jis 
os laisvinimo .vėliavos neišleistų iš ranku tol, kol srrp i 
.emaičių Kalvarijos kalnelius ar užgirs Šiaulių šv. P. P. 
’ažnyčios varpų gaudimą.

! Čia pareiškiu dar vieną linkėjimą: audronaša Gustai- 
is tesukuria veikalą — "Stalino saulės šermenys“. 

Nebūkime verkšlentojai!..
Tikėkime lietuvių tautos amžinumą ir Lietuvos lais- 

ę. Mūsų meilė ir ištikimybė tautai ir gimtajai žemei turi 
ūti didesnė už okupanto jai vykdomą neapykantą.

Staiga sustaugs Gedimino sapnuotas Geležinis vil
as. Trys milionai lietuvių širdžių plaks vieningu tvinks
iu, laisvės ritmu.

Prisiminkime didžiojo dainiaus ir mąstytojo Putino- 
lyko-laičio iš mirusių prikeliančius žodžius:

"Šaukiu aš jus visus iš kapinynų,
Iš pakelių duobių ir griovių...
Pakilkit, griaučių šiurpūs milijonai,
Garbingieji pulkai ir legijonai...
Pakilkit!“

1 KAPUS JI PALYDĖJO 
VISAS MIESTAS

Gegužės 22 d. sukanku 50 
metų, kai Šiauliuose mirė 
adv. Stanislovas Lukauskis, 
nespėjęs baigti net 56-rių 
metų. Kas jis buvo, labai 
gražiai byloja ši ištrauka iš 
Lietuvos nepriklausomybės 
akto signataro, socialdemo
kratų ilgamečio vado inž. 
Stepono Kairio knygos "Lie
tuva budo“:

bandė atkurti kuo velionis 
buvo žmonėms ir Šiaulių 
miestui. Vainikų buvo nuo: 
moks'lą ėjusio jaunimo, nuo 
senelių prieglaudos, nuo 
Frenkelio fabriko darbinin
kų, kurių daugumus buvo 
žydai, nuo "Žiburėlio“ drau
gijos, nuo gaisrininkų ir ko
operatininkų, nuo advokatų 
tarybos, teismo darbuotojų 
ir tarnautojų, mokytojų pro
fesinės sąjungos, advokatų, 
nuo mie to savivaldybės ir 
nuo socialdemokratų bei žy
dų frakcijų miesto taryboje, 
nuo gimrpzijų pedagogų ta
rybų ir pagaliau nuo asme
ninių velionies draugų, vai
nikų parašais žymėjusių S. 
Lukauskio asmenybės bū
dinguosius bruožus. Kiek 
savo sielose nešė S. Lukaus- 
kiui vainikų ta pilkoji lydė
jusių minia, būtų ?unku pa-

"Kai Stays Lukauskis bu
vo laidojamas, jį lydėjusioje 
tūkstantinėje minioje buvo

rašydavo "Pranašu“
- moriečiu“, "Zigmu“ ir 

Velionis pragyvenimą pel
nėsi siuvyklose, kuriose yra 
išdirbęs 40 metų. Apie 20 
metų buvo siuvyklų darbi
ninkų unijos (amalgameitų 
218 liet. skyriaus) atstovu i 
vadinamą Joint Board (tos 
unijos tarybą). Trejus me
tus buvo 218-jo lietuvių sky
riaus raštininku.

Apie 10 metų yra užraši- 
nėjęs Svetainės bendrovės 
(Baltimorės Lietuvių Na
mo) Karybos posėdžio nuta
rimu?. Jis turėjo gražią ir 
lengvai įskaitomą rašysena.

Naujieji ateiviai, stryke 
po II-jo didž. karo. rado 
Oną ir Zigmą Gausius daly
vaujančius Balfo rkv- 
be. Jie buvo darbštūs Palfo 
rhriai nuo pat jo įsistelgjmo 
Baltimorėje.

Velionis Zigmas buvo su
kalbamas visokiu pažiū-n 
žmonėms. Savo ramu’’ tai
kiu ir Įvedu būdu meK* 
visais sklandžiai 
biauti. niekam neuž’ 
vo ir niekui' ne:š=’^okrlavo

Kiekviena lietuviu rvve 
i

"Balti- 
"Z*

sakyti; didžiulei daugumri 
buvo tai bendra, kad jie lai- vieitė dlarori 
dojo sav ą j į Lukauskį J nustoi-a tokio kuk’nns
ir skyrė jam paskutini pa-'kantraus 1
tarnavimą. Būdinga buvo ir! triflsian^o darbuoto, 
tai, kad Stasio Lukauskio.I ą Z’omas paliko raSlę 
kaimo vdkoL grabą nešėjš Ona jr

n i

ui

Į visokiu žmonių, pradedant i buto gatvėn Vladimiras Zu- lukteri •: Olgą ir F1

jančius sovietų karo lai vus... O The Boston Globė iš per-,
pisto entuziazmo net rusiškai ir graždanka išspausdinta- je grąžins pagrobtą tautai 
me vedamajame rašo: j

"Šitas istorinis vizitas teikia galimybę stiprinti Ame
rikos ir Rusijos įyšius naujoje mūsų vyriausybių sukurto-
je atlydžio atmosferoje“. j 1!|7- d

"Bostono duiys visada bus atviros Sovietų Sąjungos Septynių metų suRaktj švenčiančiam
vizitatoriams“. r *

"Tautos vaidu visas Bostonas sveikina Bojkij ir Žu- KELEIVIUI
gučij karininkus ir įgulą“. j NU0 pat vaikystės KELEIVIS buvo darbo žmonių

Tik kažkodėl tas mandagus laikraštis savo straipsnio draugas, dažnai atstojęs jiems elementorių ir maldakny- 
gale užmiršo sušukti Urrraaa! gę. Buvo socialistiškas, bet. revoliucijos kortoms susi-

, ... . . .. , . „ A ‘ maišius, nenuėjo garbinti tironu, mūsų tautos žudikų,
Tiesa pastaromis dienomis Amerika geroka, ate.- kaj kad darė jo dyi laisvė ir Vilnis. Jo kalba

gnebe NeKsrgando 8 milionų gyventojų Kambodžos dažnaj bet nu„;h.di io.
ir ginklu atsiėmė komunistų pagrobtą laivą, nors kai ku-
rie senatoriai ir tokio žygio biioio. kad oer daug neužrūs-1 į»,.ancūzijos karalius

Liudvikas IV, skelbdamas, kad

Ir’jie pakils! Ir jie drauge su gyvaisiais žygiuos 
tlaisvę

Domas Jasaitis,

Tėvynės Sargo redaktorius

nuo Šiaulių miesto elito ir 
baigiant plebejrts be tikėji
mo. tautybės ir pažiūrų skir- 

i t ūmo. Tų prastųjų žmonių 
i buvo ko daugiausia, ir retas 

Įr 1 ju nesijautė bent kuo velio
niui skolingas. Prieš S. Lu
kauskio grabą buvo nešama 
30 vainikų su parašais ir ki
ta tiek be parašų. Tie vaini
kų paradai bent iš dalies

VEIKLŲ SOCIALISTĄ 
PRISIMINUS

tintų Rusijos irKinijos. valstybė — tai aš, gerokai perdėjo. Bet neperdėtų nei
Taigi entuziazmas dabar dar padidėjo, nes. nesume-1 vienas redaktorius, sakydamas, kad laikrašti* — tai ai. 

džiojus tigro, pagaliau pavyko nušauti rainą katę, kuri Nauji redaktoriai kai .kurtuos mūsų laikraščius taip pa
yra irgi labai panaši į tigrą, nors ir šimtą kartų mažesnė...

Keleivį sveikina 
70 meti) proga

TĖVYNES SARGO REDAKTORIUS

Sveiki:
Šaunusis Jubiliate KELEIVI!
Garbingi KELEIVIO keliavedžiai - gairininkai,
Mielieji svečiai ir viešnios!

"Visiems, visiems sueina jubiliejus,
Ir meilėj susigaldusiems po du...“
Ir kai kankina noras įkyrus 
Sutikt senų dienų senų darbų sėbrus,

( Ir kai susidėvi mašinos
Ir naujom pirkti reik lėšų...

Antano Žvingilo pagimdytas (1905) ir vargingai au 
fintas KELEIVIS sparčiai pasispardė, atitekęs valingo 
Micbelsono valdymam LE sako, kad jo net 5000 perbris

davo vandenyną ir pasiekdavo Nepriklausomą Lietuvą.
Tačiau 1940. VI. 15 j mūsų laisvą žemę Įmaurojo 

Raudonosios Maskvos šarvuočiai.
Smalsi minia prisilenkia prie sustojusių aikštėje tan

kų. Viena senutė prisiartino prie šarvuočio ir pirštu per
braukė per šarvus. Raudonarmietis pajuokiančiai šypsosi 
ir taria: «

”Ką. manai, kad medinis?“
"Ne,“ atsakė senutė lietuviškai. "Norėjau tik patik- ’ Ilgiausių metų KELEIVIO Redaktoriui ir visiems jo Į 

rinti, sr daug ant jo kraujo...“ bendradarbiams!
Raudonarmietis nesuprato. Jis vėl Įlindo Į vidų, užvo- Nuoširdžiai Jūsųiė dangtį... Ir nušliaužė... r J. Vilčinską*

Zigmas Gapftys

keitė, kad. jeigu jų steigėjai iš numirusiųjų prisikeltų, 
kristų nuo apopleksijos, tik vieną numeri perskaitę...

Redaktorius Jackus Sondla ilgi gali išdidžiai skelbti:
Keleivi* — tai ai! Bet prisikėlęs Stasys Michelsonas jam 
tik per petį patapšnotų ir pritariamai galva linkteltų. Iš 
tikrųjų. Jackus Sonda savo liniją, A-vo kryptį daugelį 
metų Stasiui Michelsonui gyvam demonstravo, o šiam į 
amžinybę pasitraukus, veidmaini-kai į kitą kelią nesi
mėtė. KELEIVIO šiurkšti kalba sušvelnėjo su Jackaus ilgiau trukusios sunkios Ii 
Sondos į redakciją atėjimu. KELEIVIS ir dabar tarnauja gos, būdamas 86 metų am- 
visų pirma darbo žmogui, bet jau išprususiam, sukultu- žiaus, numirė kadaise buvu 
rėjusiam, didžiai raštingam ir reikliam, kurio ne tik ne- rios labai judrios 14-tosiosi 
bereikia mokyti abėcėlės, bet ir bauginti "religinių prie
tarų“ baubu.

Linkėdamas geniausios sėkmė- Keleiviui, visli pir
ma linkiu sveikatos ir dabartinės energijos jo redaktoriui 
JACKUI SONDAI. Nes. sakau, redaktorius — tai laik
raštis! Geriausios sėkmė5 ir Redaktoriaus talkininkams 
ir visai KELEIVIO šeimai!

Jūsų
Alfonsą* Naku

bovas ir du Plateliai — trys 
ivykių raidos jau nutituluo- 
ti eraffli“

: PRADEDA SUPRASTI
S. Lukauskio viena duktė

agronome Sofija Jasaitienė Liberaiinis demokratas 
gyvena Mt. Vernon, N.Y., o Adlai Stevensonas III apie 
antroji—poetė Oria*Poškie- vykdoęną atoslūgi (dc-tcnie) 
nė, kelerius metus iškentėju- šitaip išsireiškė: 
si sovietų koncentracijos "Iki šiol jis buvo ir,bai 
stovykloje, grįžo į Šiaulius, pelningas Sovietų Sąjungai 

ir labai brangus JAV-bėms. 
Mes atidavėme savo kvie
čius, kreditą, Tčp pa‘ v- u a- 
teginį pranašumą, iki šiol 
nieko negavę nei In d Skini
joje, nei kur nors kb”

.. A . .. Atsimintina, kad jis dar
z . . - -u68 neseniai buvo vler' - iŠ va-
(pnmutinės Baltimorės ne- dovaujančiu "koe^zi-fenri- 
tuvių salės) taikai. maUauc jos“ j,-bet kuria kaina šąli- 
ligi I-jo didz. karo, buvo pa- nįnjęų
tys geriausi 144os liet. eoci- Buvęs aklas Steve^onas 
alrstų kuopos lajkai. Ka- praregėjo, bet kiek dar ima 
mėnesį jie pasikviesdavo kongresmanų ir senato- 
kalbėtoją, surengdavo ine- sergančiu politiniu višt- 
šas prakalbas. Veiklumu tuo akiu? j
laiku nė viena kita Baltimo
rės liet. organizacija jiems, LIETUVIŲ STUDENTU 
negalėjo prilygti. . Ą

Socialistų kuopa čia buvo ' SUVAZIAV.M. .S 
įsteigta 1905 m. ir su per- § Amerikos Liptuvin stu. 
traukoms gyvavo ap.e 25 dent me,in;? fUvaž,
metus. Paskutuuo jo* lauk„c.io 28-29

juntamo protokolo surašą. djenomj? Montloa,v Jane 
| Z. Gapsio, data yra 194O.XI. in?(a

Gerbenis

W. Barre

i 10. Jis buvo paskutinis kuo- 
1974 m. rugsėjo 30 d. P°|pos sekretorius.

Visą laiką, kol sveikata 
leido, velionis buvo visuo
meniškas žmogus, ditiugiji-

(Baltimorės) socialistų kuo-: ni° veikimo Btvermingae 
pos palikuonis Zigmas Gap- Rytojas Abu su žmona 
ėys. Gimęs 1888 m. vasario!-tengdavos lankyt renginius
24 d. Devvnduonių kaime,! s3,e?et lr..kl.tur'k“r
Gudžiūnų vaisė.. Kėdainių įbunuodavt® tautteeiai. Ne
apskrity. Devynduoni kė ir| ^GaS’TeS 
jo žmona Ona. ; ateivių, uapsiai nešiname

Gapšių šeimoi bu,.-o 5 vai- ''aį"am^ dW"k«- 
kai: hšsju - Elena. Jurgis'

25

London, 1975 m. balandžio 9 d.
Didžiai Gerbiamieji,

Mudu su žmona nuoširdžiai dėkojame Tamstoms už 
malonų pakvietimą atvykti į KELEIVIO garbingos su
kakties minėjimą, kuris įvyks balandžio 27 dieną Bostone.

Negalėdami minėjime asmeinškai dalyvauti, siunčia
me KELEIVIUI šį sveikinimą su'linkėjimais, kad 
ilgus metus lankytų savo skaitytojus ir kad sulauktų 

k laiko, kada galės laisvai keliauti pas naujus skaitytojus 
laisvoje Lietuvoje.

su jais bendrauti, nevadino 
jų "pasiutusiais“ vien todėl. 

Baltimorėje. A. a. Ži^aš |kad “e buvo dat«iau P““'

goj. jbu būdamas Įsitikinu-’, Ąpie 25 metus Zigmas iž- 
siu socialistu ir tokiu pasi-
liko vis, gyvenimą ligi savo -SLA H“0™? “T&Tbi’ 
mirties Prieš atvykdamas V3 P"ka!‘»"ta i SLA stot;

-------- Amerikon, anie dveius me-lda^ "??"•*
jis dar tus jis vra dM>«s prie uosto 'a,krast>
.ktų to krantinių įrengimo

ir Zigmas iškeliavo Ameri
kon ir visą laiką gyveno

metų sukaktis.
Suvažiavimo pro9'aTT,n 

prasidės šokiais lankričin 28 
d. vakare. Kita diegą bus 
autobusais apžiūrėta« mies
tas. vėliau posėdis, bus i'-, 
rinkta valdvba. Vakare po
kyli? Ritz Carlton v»p$butv.

Su važia vi m o orga u i za c i n į 
komitetą surVro:
Brikis <815 Lerluc. St. T nu
renk Que., Canada), Gilius 
Bulota, Rvtis Fhrtota. Vida 
Kudžmaitė ir Vilija Malciū- 
tė.

Baueiau info’-maci.hj bus
paskelbta vėliau.

Vilija Malciūte

Gert žodynai

I ietuvių-anąki kalbų žo>
redagavo K a rsa vi

naitė ir šlapoherskS. apie
KŠiv?era°j <Krym°i žifi“ S Mtmort, lietu-! «T.0«n 511 kai-Pusiausaly). | v«u gyVenjmo velionis pra- na $8.00.

dėjo rašinėti 1911 ar 1612 , Anglų-iiehirių kalbų io- 
, meteis pirmiaama “Krief- dr“*- v-. Bar1a^’'as,t nau.ja 

Kitu*•vailrinfainuspaudinei- viui“. o nuo 1614 m. ”Nau- į*Jda> «PIe.3zodzn!’ 
na sekantiems numeryje, jienoms“. Dažniausiai pati- 890 P*1“ kal’-a v8-00-

■ -* 'I-’-



Puslapis trečias keleivis, sa botom ». tt. 1825 S. gsagt 20

Okupuotoje Lietuvoje < i Motiejus Valančius
111 ... ^*1 I (Jo mirties 100 metų sukaktį minint)

; nari joje 1950 m. Petrapilyje buvo įšventintas Žemaičių ČLO pastatymuose daugiau 
Į vyskupu ir birželio 9 d. iškilmingai įžengė į Varnių Kated- džiaugsmo turėdavai užsi- 
į rą. Nuo to laiko prasidėjo vyskupo Valančiaus didžiau* merkęs, negu į sceną žiūrė- 
sieji darbai, kurie paliko gilius pėdsakus ne tik Žemaiti- damas. Mat, dainuodavo jie

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Vėl vaidinama komedija j O Suslovas juk yra tas j 
j pats kuris po karo buvo iš Į

Tai rinkimai Sovietų Są- Maskvos atsiųstas Lietuvos! 
jungoje. Tokie vykdomi ir "tvarkyti“ ir jos žmonių 
dabartinėj Lietuvoj. Kitą bausti. Lietuviams jis yra 
mėnesį bus renkami sovieti- tik raudonasis Muravjovas* J 
nio kariamojo parlamento Korikas.
atstovai. į

Bet ir tie "iškėlėjai“ žino.
Tokie rinkimai tikrai yra . kad nė vienas tų didžiųjų! 

tik komedija, nes kandidatų j ponų jų "iškėlimo“ nepri-

)
1875 m. gegužės mėn. 17 d.; 
Kaune mirė ir palaidotas! 
Katedroj, Augusti’jonų krip
toje, didysis Lietuvos švie-i 
tėjas, jaunimo auklėtojas ir! 
rašytojas Žemaičių vysku
pas Motiejus Valančius. Į 
šiais metais, minint jo mir-! 
ties šimto metų sukakti, pra-! 
vaitu būtų susipažinti su gy
venimu ir darbais vyro ir Į 
aukšto katalikų Bažnyčios J 
dvasiškio, daug nusipelniu
sio mūsų tautai. Vyskupui 
Motiejui Kazimierui Valan
čiui buvo lemta gyventi tuo 

metu, kada Lietuva po pralaimėtų dviejų 1831 ir 1863 m.

joje, bet ir aplamai lietuvių kultūros istorijoje.

(Bus daugiau)

Meilės eliksyro girdytas 
19-sis operos sezonas

ALFONSAS NAKAS

tėra tiek, kiek jų reikia iš-į ims, nes jiems numatytos 
rinkti. Kandidatu? parenka' svarbesnės vietos, negu būti
partijos vadai ir paskiria, I Kriukų atstovu. Tai kam gi ____ ,____________ 4 _ t________ _______
k)as juos turi, kaip ten sako-į juos dar siūlyti? Reklamai.! sukilimų nešė ne tik žiaurų caristinės Rusijos okupacijų 
ma, "iškelti“, t. y. pasiūlyti j Tuo norima parodyti., kad j jungą, bet skaudžiai pergyveno Muravjovo-Koriko už- 
ir pasiūlymui pritarti. Na. o’, jie yra mylimi net ir Lie-I krautą lietuviškosios spaudos draudimą ir jo valdymo te- 
laikraščiai rašo. kad tie pa-, tuvoje. Į ror^ ^pie tą laikotarpį buvęs vysk. Valančiaus auklėtinis
siūlymai v i>ui v įen ja >ia’, jjetuvos įmonės tai su-j P0^6 vysk. Antanas Baranauskas savo "Anykščių šile

lyje“ taikliai sako: "Anė rašto, anė druko mums turėt ne
duoda. tegul, sako, bus Lietuva ir tamsi ir juoda...“

priimami.

Reportažas iš Chicagos tas klausimas. Šeima darni,
Ta načia balandžio 27-ia ! vieninSa’ ir Jam <»*

. M.Pąuą balandžio tokiu kolektyvu dirbti
kai keleivio draugai Bosto-j y , . su visaig^kti ki
ne švente savaitraščio 70-tų- j • . CLQ
sias metines Chicagoje,. n0 ^tymuose.
Jaunimo Centre, Čikagos ^ųįadėkoo žodžių te 
Lietuvių Operos dalyviai bei y pagaliau prie
draugai puotavo Operos de-; mikrofono atėj“mecenatas 
vynioliktojo sezono pabaig-; pl.amonininkasJ Gasparas
tuvių progą. Pokyli trumpu Stauskas, anksčiau det- 
zodziu pradėjo Čikagos Lie-; roitieti dabar A ,ė.
tuvių Operos (toliau trum- jsik Jis kelbė ski
lusiu i CLO) valdybos vice- tQk^antj doleril) 20.jo

pranta, bet jiems nėra kitos 
Tokiai padėčiai esant, ro- išeities — reikia vaidinti tą 

dos, nebūtų reikalo apie to-1 kvailą komediją ligi jos pas
klis rinkimus nei laikraš-j kutinio spektaklio, 
rašyti, nei agituoti, nes rin
kikai čia neturi jokios valios
ką nors kita pasirinkti, ne-į Mure J‘ retrull> Nastrėnų kaime, Salantų parapijoje, Telšių apskrityje. J4 . nti
gu partija jiems pakiša. O ! Jo darbšti ir energinga motina Ona buvo kilusi iš Stane- St. Baitas visus supažindino į ,^,fAi:ai* xSai*
apie kandidatų "iškėlimus“ | "Literatūra ir Menas“ žur- vičių giminės. Taigi vyskupas buvo ne aukštos kilmės, bet; su garbės stalo svečiais. Jų' ^mos ’
ir "iškeltųjų“ nuopelnus ra-J nale gegužės 9 d. Pranas’ pasiturinčio žemaičių ūkininko sūnus. Kadangi anais lai-! tarpe buvo ir generalinėj
soma laibai daug. Gudynas rašo. kad "Vil-j kais aukštesnius mokslus tegalėjo eiti tik bajorai, tai gi- konsule Juzė Daužvardienė,.

... ...... . niau? priemiesčio smiltys minių ir bičiulių .pastangomis teko kiek "pataisyti“ jo met-
šioje rinkiminėje kome- pngąlaudė muziejimnkų, j jr lgl6 m Motiejus j 2 domfalin.

i “T™ L,‘e-tUV0S T i konų mokyklą. Ją baigęs. 1822 m. įstojo į Varnių kunigų
kie ašmpnvs kurie I ietuvo- i n?nUSJ ,įpUpku.t’??S Vel*'seminariją, iš kurios 1824 m. buvo pasiųstas i Vilniaus vy
tie asmenys, kūne Lietuvos keJą, LTSR Paminklų ap- = j <-’eminariia. veikusia Prie Vilniaus universiteto 
nėra net matę, bet sėdi auk'- saugos ir kraštotvros drau-» 1 - J™yelKU?lą pne vnmaus univ ei. neto.
tose Kremliaus kėdėse. • <njos garbės narį, persona-1 kunj> bal8e 1828 m*’ £aud^mas ^entinimus ir mokslų 

I lini pensininką Juozą Petru- kandidato laipsnį. Vėliau M. Valančius buvo Vilniaus 
Štai Vilniaus universiteto' jj«‘ j)eĮ tiksliai neparašė, ka-! vyskupijoje Moziriaus apskr. mokyklos tikybos mokytoju, 

profesoriai "iškelia“ Krem-! jj5 mjrė ’ 1 Kražių gimnazijos kapelionu, 0 profesoriaudamas toje. pa-

Jaunystė ir mokslo metai

Mirė J. Petrulis

kus. Programai 
solistas

Motiejus K. Valančius gimė 1801 m. vasario 16 d.! j

pinsiu į ČLO) valdybos
pirmininkas Vaclovas Mom- paBSy^k‘ Taf “bu-
i..,w, vadovavo . vo oficialiosios

dus,

visada gražiai, bet kartais 
laibai stokodavo vaidybos. 
Reikalas ėmė gel ėti su reži
sierių pašaukimu. "Meilės 
eliksyras“ ypatingai gerai 
surežisuotas. Visi kaimo 
bernai ir merginos turėjo 
savo vietas, ką nors veikė, 
gyveno, ne vien tik dainavo. 
Ne, akių nuo jų nereikėjo 
slėpti. G. Čepkauskienė dai
navo puikiai. Tik vaidyboje 
ji dar turėtų kiek pasideng
ti. Stefan Wicik ir puikiau
siai dainavo, ir gerai vaidi
no. Iš tikn/jų. jis dar nieka
da ČLO pastatymuose nebu
vo taip dainavęs. Publika 
pelnytai jam daugiausia plo
jo. M. Momkienė jau nebe 
pirmi metai solistės rolėje 
gerai jaučiasi. Gaila, kad 
"Meilės eliksyre“ jai per 
mažai teko gražų sopraną 
pademonstruoti. Vis tiek, 
kaip ir G. Čapkauskienė, ji 
buvo publiko?- dėmesio cent
re. Jos vaidyba be priekaiš
tų. A. Brazis ir dainavo, ir 
vaidino. Tiesa, su Wiciku 
čia jam sunku buvo konku
ruoti. Bet už tai ir pralaimė
jo... Kada tik scenoje buvo 
A. Vokietaitis, visos akys jį 

’ sekė — ir iš scenos, ir iš sa

likus vado Brežnevo kandi
datūrą. Dar juokingiau, kai; Velionis 
jis primetamas ir Baisogalosį balandžio 
rinkikams. Į valsčiuje.

Tiek trumpai apie užbaig- lės. Daugiau akys. negu au- 
tuves. Grįžkime vieną dieną) gys. jo vaidyba, vaidytfe! 
ir vieną savaitę atgalios ir! Kaip gi jos vis dar nepama- 
prisiminkime ČLO 19-jo se--to Holywoodas?! Pagaliau 
zo.no opera — Gaetano Do- labai gerų balsų, nepapras- 
nizetti "Meilės eliksyrą4’, tai gerai ištreniruotas. dis* 
Prisiminkime ČLO pastaty- ciplinuotas choras — mer- 
mą, kuris ir kelių kritikų, ir. ginOSi bernai, kareiviai. Ne- 

Į paties meno vadovo nuomo- veltui sekančią dieną Vyt. 
l)au'4vai\lienė džiaugėsi josjne» buvo vienas pačių gė- Marijošius 'jais didžiavosi, 
laimėjimais.' Mecenatų var- i riaušių. !. Apie simfoninį orkestrą lr

ir maestro Vytautas Marijo-. 
šius, ir Simas Kudirka* in ke
letas mecenatų, ir keletas 
solistų bei kitų didžiųjų O- 
peros ramsčių. VLiem jiem

sveikindama, gen. konsule J,

: čio je Vilniaus vyriausioje kunigų semitari joje, 1842 m., du prabilo Jonas Talandis. Į "Meilės eliksyras“ (Ebre- dirigentą nekalbėsiu, nes čta
gimęs 1904 m. įsigijo teologijos daktaro laipsnį.

23 d. Kupiškio i įsakymų, vyr. kunigų seminariją perkėlus j Pet
j rapilį, Motiejus Valančius dar toje akademijoje studijavo. 

Panevėžy ir tolimame už-i j. Petrulis nuo 1938 metui trejus metus ir įsigijo visas valdžios reikalaujamus aukš- 
kampyje Kriukiuose "iškel- dirbo Šiaulių "Aušros“ mu-! toms pareigoms kvalifikacijas.
tas Sovietijos ministro pir-; ziejuje. po karo vadovavo • Gyvendamas Petrapilyje, M. Valančius susipažino 
mininkas Kosyginas. Klai-; Mokslų akademijos istorijos! su Simanu Daukantu, kuris tuo metu dirbo Valstybiniame 
pėdoje -—apsaugos minist- i muziejui, o šį sujungus su j archyve ir rašė pirmąją Lietuvos istoriją lietuviškai. Drau-
ras marš. Grečka. j Etnografijos muziejum, dir- gystė su Simanu Daukantu, kaip pats Valančius vėliau

bo skyriaus vedėju.
Dar "tinkamesnį“ kandi-Į 
itą — Michailą Susle :ą Kraštotyros srityje jis yra 

iškėlė“ Vilniuje architek- išvaręs platų barą. sukaupęs1

rašė, jį pripildė "lietuviškos dvasios“. S. Daukantas jį pa
skatino dirbti lietuvių ir Lietuvos naudai: skleisti taipe 
lietuvių blaivybės idėją, rašyti žemaičiams maldų ir kito-

tei. Jį pasiūlė Čerkaso va. o dideliu? etnografijos, tauto-j kias knygeles tik gryna lietuvių kalba.
................................. šaltas ir drėgnas Petrapilio oras blogai veikė M. Va

lančiaus sveikatą, ir 1845 m. jis sugrįžo į gimtąjį kraštą 
ir čia buvo paskirtas Varnių kunigų seminarijos rekto
rium.

M. Valančiui perimant rektoriavimą, kaip rašė kun. 
Radkbuskas, kunigų seminarijoje viešpatavo grynai len
kiška dvasia ir netvarka. Mokslo ir dorovės lygis buvo 

Miuncheno Haus der Be- viai kaliniai, Mordvinijos — labai kritęs, kunigai visai nesirūpino žmonių švietimu ir 
auklėjimu, tik skleidė jiems lenkišką dvasią. Valančius 
greitai pertvarkė seminarijos mokomąjį personalą ir pasi
kvietė kunigų misionierių — kun. Miežvinską, kun. Kocą. 
gai'sų pamokslininką kun. Glailavinską ir kitus. Taip paša-

pasiūlymą parėmė Novo- sakos, kalbos, liaudies meno 
šinskaja. Želudkova ir Po- lobius, paskelbęs nemaža 
memeckas. straipsnių apie tas sritis.

PUSANTRO MILIONO KALINIŲ

gegnung leidžiamas vokie- 52. Kitų kalinimo vietos ne- 
čių kalba "Religion und A- žinomos. Iš jų 35 lietuviai 
theismus in der USSR“ mė-’ savo 25 metu bausme atlie- 
nesinis biuletenis beveik vi- ka dar nuo Stalino laiku, 
są savo 1975 m. vasario mė
nesio laidą (Nr.2) paskyrė,
Lietuvos Katalikų Bažny-i 
čios Kronikos 10 ir 11 nu-i 
meriams.

To paties biuletenio kovo j 
mėnesio (Nr.3) laidoje yra,

(E)

LIETUVIS MASKVOS 
TARNYBOJE

straipsnis apie sovietų kalė
jimuose, priverčiamojo dar
bo stovyklose ir psichiatri
nėse ligoninėse kalinamus 
jų piliečius.

Amerikiečiai žurnalistai 
B. Schwarz ir R. Smith, pa-

Kanados sostinėje dirbęs 
sovietų žurnalistes Algi
mantas Čekuolis pasių tas 
padėti Portugalijos komu
nistams kuo greičiau paimti 
i savo rankas visą valdžią. 
Jis ten vadovaus biurui, ku
ris leis propagandinį leidinį.

A. Čekuolis vra gimęs
siremdami specialistu tvri-i 1931 m. Panevėžy, dirbos 
nėjimais. praneša, k-a d So-! redakcijose ir išleidę’ kelis 
vietų Sąjungoje yra ne ma
žiau kaip 900 kalėjimų ii
konclagerių su iki pusantro 
miliono kalinių. I? jų 10.000 i 
esą "politiniai“ aiba "kitaip 
galvojanfoeji“.

1 Prie mikrofono atėjusiam • tas Fehce Romaūii, į lietuvių Jau muzikos kritiko darbas.
Simui Kudirkai buvo šukei- *. kalbą verstas Stasio Bmtvk* Čikagos Lietuvių Operą 
tos didelės ovacijos. Nepa-jpo^ neturi tragiško elemeti- aš laikau vienu iš didžiųjų 
ilstąs daugelio metų ir da- to. Niekas čia nesišvaisto lietuviškų stebuklų. Keletas 
baltinis ČLO valdybos pir-, kardais, nelieja kraujo, ne- jos valdybos žmonių dirba 
mininkas Vytautas Rudžius, j miršta požemiuose ar džio- apskritus metus, planuoda- 
sekretore Rūta Graužinienė, va. Italijos kaime dainuoja mi, angažuodami, telkdami 
solistės Gina Čapkauskienė saU būri&i mergaičių ir vai- žmones ir lėšas. Šimtinė 

kinų ir stebi, kuris i-š dviejų žmonių (solistei, choristei, 
varžovų laimės vietos gra- jų paruošėjai, technikinis 
žuolę: spalvingą uniformą personalas) operos ugnį 
dėyys seržantas, ar vietinis kursto po trejetą mėnesių 
vaikinas. Kai laimė pa- kasmet, jei ne daugiau. Šim- 
krypsfla seržanto pusėn, vie-1 tinė mecenatų plačiau pro
tinis bernelis iš daktaru ap-! veria kišenes, nes jei ne jie, 
sišaukusio šarlatano perką. tai nebūtų simfoninio or-

ir Margarita Momkienė atli
ko 10 metų Operai dirbusių 
apdovanojimo ceremoniją.
O "dešimtininkų“ šį kartą 
buvo tik du ir abu spaudos 
bendradarbiai: JurgisJanu- 
šaitis ir šių eilučių autorius.
Ilgiausiai ir prasmingiausiai 
kalbėjo maestro Vyt. Mari-1 vyną — meilės eliksyrą, — kesfcro, o be orkestro nebūtų 

operinių spektaklių. Šitaip 
kasmet, nuo 1956-jų. Rodos 
ilgiau, negu Valstybinė ope
ra nepriklausomoje Lietuvo- 

:<nenkiu rolistu- gražuolės ū- Je* Lietuviška opera Ameri- 
k”Tm”iS‘‘,SAdmirole te- k«i P^eudokulms džtang-
eliksyrų“. Džiaugėsi solis-1 G’"ai Capkauskieneiįjos 
tais. Gyrė mecenatus. Su I Gtannettos -Mar-
nuostaba kalbėjo apie cho- Snta.'. Momkienei. kaimo

. .• bernelio Nemonno — Stefa-
1 . , i . . nui Wicikui, sei-zanto Bel-

jošius, kurio rankose buvo kad mergaitę laimėtų. Ir lai
mi. Ir dainavimui, džiaugs
mui nėra galo...

Operos vadžios.
Devyniolikos metų laike

ČLO atlikusi didelį darbą. Į, ... . . .... ..,geriau iai pavykusių trijų! Sjai pperaitereĮkąo Uk

ninęs negeroves, per lietuvius kunigus M. Valančius pra- j fjarbu vakarais susirinkę, 
dėjo lietuvių liaudies švietimą. Tuo pat metu rašė "Že- (neklau.-davo kada reoetici- 
rnaičių Vyskupystės“ istoriją ir kitus raštus, skatinančius ! ja baigsis... Operos šeima 
blaivybę ir .keliančiu? žmonių švietimą. esanti vieninga. Galėtų jos

Po pe-nkerių metų darbavimosi Varnių kunigų semi- būti daugiau, bet čia jau ki-

leidinius.

EISENHOWERIS APIE 

KENNEDĮ

Buvęs prez. Eisenhoweris 1
Išvardindamas tautybes, Į 3 mėnesiai prieš Roberto 

straipsnis pamini, kad Mor-

coree — Algirdui Braziui ir 
šarlatano "daktaro“ Dulca- 
maroe — Arnoldui Vokie
taičiui. Balandžio 19 ir 20 
spektaklių dirigentu buvo 
Vyt Marijošius. o balandžio 
26 — Alvydas Vasaitis. Re
žisavo Herbert Beattie. 
Chormeisteriai — Alice Ste- 
nherc, ir Alfonsas Gečas. 
Rečitatyvų akompaniatorius
— Aloyzas Jurgutis. Scenos 
vadovas — Kbzys Oželis. 
Apšvietimas—Živilės Num- 
gaudaitės ir Ramunės Bar- 
tytės. Grimas — Algimanto 
Dikinio ir Stanley Warzala. 
Dekoracijos — Stivanello 
Costume Co.

Opera, apie kurią vis 
su didesne pagalba kalba 
kitataučiai, kurios pastaty
mus seniai recenzuoja Chi
cagos dienraščiai, o "Meilės 
eliksyrą“ repetuojant kai 
kurias scenas nufilmavę, net 
rodė televizijoje.

Sekantieji metai bus di
deli metei. Jungtinės Ame
rikos Valstybės minės savo 
dušimtąjį, o Čikagos Lietu
vių Opera dvidešimtąjį gim
tadienį. Jau garantuota, kad 
bus pastatytos dvi, o gal ir 
trys lietuviškos operos.

SUSIRGO MUZIKAS 
JONAS ZDANIUS

Žinomas muzikas Jonas 
Zdanius, gyv. Hot Springs, 
Arkanse. jau anksčiau turė
jęs sunkų širdies priepuolį ii* 

Man teko būti pa?kutinia-J po jo atsigavęs, dabar vėl 
me, balandžio 26, spektak-1 sunkiai susirgo kita liga.

davfjos griežto režimo sto
vyklose lietuvių esą 117 
(109 vyrai ir 2 moterys, ki
tų lytis nepažymėta). Per
mės stovykloje e?ą 62 lietu-

i lvje (visi applf tekilai i vyko Gegužės 12 d. Hot Springs 
Kennedžio nužudymą laiške ’ Lietuvię Darbininkę Draugijos 7 ta kuopa New Yorke gegužės 4 d. pagerbė Viktoriją Galinienę , Marij0s mokyklos auditori- ligoninėje jam buvo padary- 
jį šitaip apibūdina: •* * * — • - » -* « - »•-*— tamAi^ nuengia# cann^aar* • ... ... . . >•__«.• _1______ __ _ ^.22..

"Robert Kennedy yra 
lėkštes, garbėtroška, never
tas pasitikėjimo ir svarbiau
sia — neryžtinga*“.

av.b.<ii įjua iiii/iv v i\iv/o autuvui i~ •*ow-****^*'
jos gimtadienio proga ir atsisveikino su Marija žaliaduoniene, išvykstančia nuolat ap*ig> venti joje, lietuviškoje Chicagos t’a sunki plaučių operacija.
_— . A M V va V S A.vd. Ik. . Vklv • 1 ■ V. r- ž d * V. « «
Floridoje. Ii kairės: F. Mačys, Y. Zaveckas, A. Suteiks, O. Zaveckienė, M. žaliaduonienė, V. Ga- dalyje — Marųuette Parke), 
tiniene, J. Galinis, o. Uariuff, v. Mefeld«»; *t«.vi -1. Gelgaudas, J. J. i.aidys, fi. tiubUiticoė, L čia tik keletas nepretenzin- _ Linkime ii* šią ligą nuga- 
Ssteikiene O Pėstiniskisnė IT, Krifisso-kimė L Valaitis. M Vosilka R. Spudienft ir Sekys, ' gų pastabų Būdavo. k«.d lėt’* J___  ■-

i
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— Maiki, ar 'jau nusipir-tkė, kad jie dar neprinokę ii

DETROITO NAUJIENOS
Pagaliau paminėjo Valančių

Viena Detroito lietuvių 
i radijo valanda, pradėdama 
transliacijas, vis paaiškina,

I
gausybė knygų bei brošiūrų, j 
Valančiaus laikais išleistų., 
Valančiau? paties paradytų, 
ir apie Valančių po jo mir
ties bei vėlesniais laikias.

Teisės patarimai
Atsakymas

J jog dabar yra Šventieji me- Matėme maldaknyges, kan
tai, Čiurlionio metai. Tik per tiekas, plonas Valančiaus 
pirmuosius keturis mėnesius knygeles, pageltusius pova- 
niekas plačiau nepaaiškino. lančinius laikraščius. Labai
nei apie Valančių, nei apie 
Čiurlionį. Vis dėlto gegužės 
5 d. vyskupo Motiejaus Va
lančiaus mirties '-imtosios 
metinės buvo paminėtos 
kaip reikia. Tai buvo pada
lyta Lietuvių Kultūros klu
bo iniciatyva. Minėjimą? į- 
vyko vidudienį Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūri
niame centre.

Minėjimą atidarė Jurgis 
Mikaila. Klebonui kun. Vik
torui KriščiOnevičiui sukal
bėjus maldą. J. Mikaila be
veik trims šimtams žmonių 
pristatė paskaitininką prof. 
km. Stasį Ylą.

Kun. St. Yla prie vysk. M. 
Valančiaus priėjo iš visų pu-

gaila. kad parodėlės apžiū
rai tedavė vos penkiolika 
minučių. Neturėjau laiko 
net būdingesnius ekrpona- 
tus susiregistruoti.

Meninei daliai vadovavo 
Taura Zarankaitė. Padekla
mavusi Brazdžionio poezi
jos posmą, ji pakvietė Karo
li Balį skaityti Valančiaus 
kūrybos. K. Dilys pirmiau
sia pateikė gerą sabalą "Pa
langos Juzės“. Tai nebuvc 
skaitymas, nes K. Balys be
veik niekada neskaito. Ta? 
buvo tikslus pasakojimas ii 
kartu artistiška interpreta
cija. Siuvėjo nuotykiai tarp 
kaimo jaunimo klausytojam 
paliko nenanrastą įspūdi.

Dėl ligoninė*: Jei, nuve
žęs seseiĮ į ligoninę. Tamsta 

Advokatė dr. M. ftveikauskienė sutiko at»a- pasirašei, pasižadėdamas 
kyti į Keleiviu skaitytojų klausimus teises apmokėti sesers gydymo iš- 

Tie klausimai turi būti bendro laidas, ligoninė gali iš Tams- 
pobūdžio. Klausimus ir at* tos ieškoti sąskaitos apmo 

ia spausdinsime šiame skyriuje, kėjime.
r^kia paūmėti, kad esate Keleivis Beje, ar sesuo neturi ko- 

ekaltytujaa. kio nors ditaudimo, kaip,
pav., Blue Cross-Blue Shiefd; 
ar pan. Jei turi, tada išat-

. spręstų gydyto išlaidų prob-
Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai tew.
Boston Five Building
1895 Centre Street 

W. Roabury, Maas. 02132

ias gratome siųsti tiesiog iHe

išlaidų

šių. čia minėdamas jo dar- Be to, K. Balvs padeklama- 
bus kaip vyskupo, čia kaip *"—
švietėjo, čia vėl kaip ru u re
žimo kankinio. Čia grįžo 
prie jo gimimo datos, vai-

kai komunistišką flagę?

— O kam ta komunistinė 
vėliava man reikalinga?

— Tai lar nematai, kas vi
same aviete ir pačioje Ame
rikoje darosi?

— O ką tu turi mintyje?

— Nugi, visos varnos, ant 
kuolų tupėdamos, iš ameri
konų juokiasi, kad juos Azi-

lema, nesudarant 
Tamstai ar seseriai.

Dėl atsakomybės už
ma laiptais, nukrito ir susi- susižeidimą: Kadangi sesuo 
žeidė. Tie laiptai buvo iš j nuka ito nuo laiptų, kūne nė- 

Gyvename trijų butų na- lauko, užpakaliniai, ir pasi-.”* Tamstos bute, o yra 
muose. Nuomojame vieną rodo, kad gabaliukas laipto "bendro naudojimo“, ji ne- 
butą. Mano sesuo, atvažia- buvo nulūžęs. Ji užsikabino! gali ieškoti atlyginimo už saį- 
vusi manęs aplankyti, lrpdla- už to gabaliuko bato kulni-| vo susižeidimą iš Tamstose 

1 mi. Susižeidimą? buvo gana Tam tikromis aplinkybėmis^ 
įrodžius "neatsargumą“, ji 
galėtų ieškoti atlyginimo už 
savo nuostolius (damages) 
iš Tamstos namų savininko, 
kuriam priklauso visų nuo
mininkų "bendro naudoji
mo“ laiptai. Teisiškai to
kiais atvejais sakoma, kad 
laiptai yra namų savininko 
"žinioje“ (under the controį 
of the landlord). Ar toksai 
ieškinys būtų sėkmingas, 
priklauso nuo daugelio ap
linkybių, kurias čia išvar
dinti vargu ar būtu prasmės, 
nes jo? yra teisiškai gan 
komplikuotos ir techniškos.

Patarčiau, jei susižeidi
mas yra tikrai rimtas, Tams
tai ir seseriai nueiti kartu 
pas vietinį advokatą ir su 
juo pasitarti. Iškausęs visas 
smulkias aplinkybes, jis ga
lės Tamstoms pasakyti, ar 
tos aplinkybės yra palankios 
sėkmingam ieškiniui pateik
ti.

Kia

vėl kibo į tas krūvas, vėlė, 
vartė, ieškojo, kniso. Ne
kantriai, nervingai, gobšiai. 
Ieškojo sau patinkamų, 
žvilgčiojo į kainas. Kainom 
jų buvo neaukštos, tai, ma

rimtas. Turėjau vežti i ligo
ninę ir ten už ją pa-irašyti.

Dabar ligoninė ieško iš 
manęs pinigų. Sesuo yra už 
mane žymiai jaunesnė ir tur
tingesnė. bet ligoninė ieško 
iš manęs, o ne jos, matyti, 
todėl, kad ji negyvena Mas
sachusetts. o kitoje valstijo
je.

vo ir vieną Valančiaus eilė-j nau, daug tų neįrėmintųjų 
taštį, pirma paaiškinęs, kad Detroite pasiliko. Betgi pa

rodoje norėjosi paveikslus 
matyti ant sienų. Visus, su 
rėmais ir be jų. Argi never
tėjo duoti dar vieną klasę—

Valančiaus eilėraščiai retai 
tėra minimi ir kitiems visai

kystės, klierikavimo ir kuni- nežinomi.
Pagaliau Stasio Sližio Negavimo. čia apie jo santy

kius su bajorais ir valstie
čiais. Stebėjosi, kbip ilgai a-

— šį kartą gal panašiai iriHkn tftvp l kaip J’S tebuvo verti-

rūkštūs, tad neverta nė siek
tu

atsitiko, tėve...

— Nu, matai, kad ir tu su 
manimi soglasnas. O ar ne
matai. kad jau ir į Bostoną 
rusiški šipai su anuotomis 
atvažibvo ir mūų politiše- 
nai susirietę bučiuoja ruskio 
komisaram ranką. Aš misli-

1 namas, nors tai būta milži
no. datvusio pradžią tauti
niam atgimimui. Panasako- 
jo apie jo tėvus, brolius bei 
vi-u jų likimą. Ir apie kerštą 
mokytojui Klimavičiui, kai 
tas nekaltai jį išplakė. Ir a- 
pie santykius su Simanu 
Daukantu. Ir apie jo kemku-

Ar »? turiu sumokėti liero-

siolikos moterų ansamblis vien tik toms avienoms, sil- kad jį nukrit0 nuo m0,u na. 
padamavo pustuzini damų. toms akvarelėms? Lai ren- m laiptu, ir al. fi raH a ma. 
;u tarpe ir r ’muka iš Bro-, gėjai pagalvoja, kai vėl Pet-i neg dar, be to ,.pikala„ti pi- 
maus Budnuno kantatos.; rikonis ar kuns kitas daili-l niini ir? .,qvn «... r?Pnijma?
Rinktiniai ba’rai. Vis trbu- ninkas su tokiu gausiu krai-‘ jKaT(l e Tfnesu- 

n__ *x «__ .__ 1 dl grasina, Kau. lt i a- nesu
mokėsiu bent už ligonine.Jėianti solistė Penutė Petro- čiu atvyks, 

nienė. Tvirta dirigento ran-į T - . a . . .ka. įvairus ir idomus reoer-'Jono į’"?’ ^nų skulp- 
tuaras. Deia, labai prast* turos s’'yr^,1 nu0
nauios scenos akustika. Kaitas pats snmmblis užtraukia "S2a k n.T

tai eisianti pas advokatą ir 
uždėsianti "areštą“ mano 
santaupoms banke.

jos kontrėje supliekė ptispU-i ^^iuos1 dar dauSau^r^ rcntus i wshipo sostą ba’io- 
kiai pusberniai ir išpaėofccJ r??čiw Gintila Runefl<a
nijo iš Kambodžijoe, Viet- mUBJ atatvtf Drie Sauborto-no ir kodel Valančius prie- i™8 
namo, Laoso, Tailandijos ir j^i&kūlėFsienos ir taikvti laimėjo. Reikėjo stebėtis 
kitų kerčių. į Si^Z *<*’? J*™*

-Tėve, amerikiečių kaip darė Rosi joje
• * r... i ir kitose kontrese, kurias sy-niektas nesuplieke, nes jau , naaiėmė Tada Maiki ir b>a buvo Pnkalta

nuo 1973 metų iš Vietnamo! P v’ v • i’ i d~iu, nors paskaita užsitę-ė
I tave plėškėm pakinkys i kol-Kambodijos visi Amerl-!^^ .,.,4s 7^ minutes.

Pertraukos metu buvome

senuose l ietuviu namuose, 
tai ir publika nori kartu dai
nuoti. Čia tokio pero efekto 
nepaliko, nors ir buvo labai 
gražu.

Prašau man galimai grei
čiau atsakyti.

A. K.

rodąs rengusio Prafto Bal- 
tuonio skulptūrų. P. Baltuo- 
nio figūros aiškesnės, dau
giau išbaigtos, kitos net nu-J Massachusetts 
poliruotos. Beveik vi?os jos

kos kariai buvo atšaukti ir!£°?°
! Brežnevui bulvieną. Ir dar . .mzo namo. , , , nnkv.e^ apžiūrėti Alinio

oėLJi.rėišvv, • Vaitiekaicio suruoštos Va-— Tai vis tiek: vajavojo. atrodytum linksmai | Jaučiaus parodėlės. J*»1ės
vajavojo ir nebaigę vainos
pabėgo namo.

__ Nekvailiok, tėve! Ame- nnl<r»’fvie buvo išstaMi to>-
rokoje komunizmas taip,b šimtai eksponatų. Didelė buvo geras. Kultūros klubas 

- Ne, tėve. Tais metais įeitai.neįsigalės. Amerikos’

Paryžiuje buvo pasirašyta 
taip kariaujančių šalių tai
kos sutartis ir susitarta ge
ruoju visą Vietnamo klausi
mą sutvarkyti. Tačiau ko
munistai, pamatę, kad Ame- 
rikte' iš kovos lauko pasitrau
kė, tą sutartį sulaužė ir šių 
metų pradžioje iš naujo pra
dėjo pulti Pietų Vietnamą ir 
kitas sritis

— Tai kodėl Amerifca ne
atėjo į pamačį?

— šitą reikalą, tšve. nu
sprendė Amerikos politikie
riai. Pačioje Amerikcrie pa
didėjo ekonominė krizė; 
buvęs prezidentas Nixonas. 
įsivėlęs i Watergjate bvla, 
buvo priverstas pasitraukti; 
jis buvo pažadėjęs, jeigu ko
munistai sulaužytu taikos 
sutarti, teikti Pietų Vietna
mu! karine pagalbą, bet vė
liau to pažado niekas nevyk
dė. ir kongresas dkr ndbal- 
savo užpultajam jokios pa
galbos, jdkin lė*n karui ves
ti neduoti. Nuo čia ir prasi
dėjo sąjungininku, o kartu 
ir Amerikos pralaimėjimas.

— Znočijas, atsitiko, kaip 
toje pasakoje apie lupę. ko
ri norėjo prisivalgyti gar
džių vinogradų, bet negalė
jo jų patiekti. Tada ji paąa-

darbininkai komunizmo ne 
nori, nes jie gerai pažįstai 
tos santvarkos atnešamą | 
"gerovę“. Juk čia net bedar-’, 
bis gauna per mėnesį tiek' 
pašalpos, kiek Sovietijoje 
neuždirba daktaras. O aiš
ku, kad jo nenori nei pra
monininkai. nei pirkliai, nei 
kita dalis visuomenės.

— Niekai, Mįriki! Lietu
voje komunizmo mūsų žmo
nės irgi nenori, bet kai tau 
pristato prie smilkinio du- 
beltaukos liauipą, tai ir nori. 
Va, Va, mano brolio anūkas 
k¥i nenorėjo pa irašyti ir 
atiduoti savo 30 hektarų 
gasppdorystės kolchozui, 
bet kai jį replėmis suspaudė 
už minkštos vietos, tai Plun
gės milicijoj paliko ne tik 
užsėtus laukus, bet ir naujus 
kailinius.

AUKOJO KELEIVIUI

J. Glemža, V. Vokietija, 
— $200.

R. Bričkus, Dorchester, 
Mass., — $100.

O. Vilėniškienė ir A. And- 
riašienė. Dorchester, Mass.. 
— $50. I

Po $25: Č. Mickūnas,

v . .... . _x. vieno gabalo. J. Šalna šaknį
Kada minėjimas laikyti- paijeka beveik natūralią, bet 

nas pavykusiu? Mano nuo- .joje gry&įn, tik kurja vie- 
mone, ka, publika mimmuo- deta, žmogaus,
ju asmeniu yra gilia, sūdo- veid, ar kurios kito9 krea.j 
minama, era aprašytas nu- taros figOrų. Iš pirmo žvilgs-i 
nėjimas publiką sudomino. n;o žiūrovas dažnai i-ryš- 
Ynahngai paskaita ir paro- kintos detalės nepastebi ir 
dėlė. Po minėjimo *kun. Ylą pOT anksti nusivilia. Dėl to 
apspito 'veikmtojai. Su mi- su kuriais, kad ir febai 
nėjime buvusfeis apie Va- menuj jautriais žmonėmis: 
lanciu teko kalbėtis ir po parodoje teko gerokai pa-i-1 
savaitės. Tam mmėnmas Man re^s, kad dau.
• • - t uros klubas gejis j šalnos skulptūrų, į j
Lr j talkininkai atliko gra-. jas gerai įsižiūrėjus, padarv-. 
žu dar a. Laukiame pana- įu nepaptastai gera įspūdį. I 
?8U< Mikalojaus Konstantą Ynač virnia ar ktta « na-l 

no Čiurlionio minėjimo.
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— Nesigąsdink, tėve. 
pagrindo ir r? ank to.

be

— Tu. Maiki, šį kartą ma
nęs savo pasakom nepatieši 
nai, ir aš turiu eiti pas Za- 
cirką tos politikės išsiviro- 
žyti. Gut bai!

Aliejų, akvarelių ir šaknų 
kalba

Diena anksčiau ir Valan
čiaus minėjimo dieną (ge
gužės 4 ir 5) tame pačiame 
Kultūriniame centre, tik ma

C:vnton. Mass., S. it V. Min- žesnėje patalpoje (vienoje
k< i, So. Boston, Mass. 

Bostono lietuviai evange-
li ai —$20.

Po $10: P. Nikolskis, So.
B >ston, Ma?s., U Lendrai- 
ti , So. Boston, Mass., J. Ju
ri nas. So. Boston, Mass.

Po $5: S. Bakužis. Dor- 
c1 ester, Mass., J. Gaidys, N. 
Yorką N.Y., K. Everiinas, 
S'. Peterdbuig, Pla.

Po $3: K. Jonušas, Eden, 
C nt., A. Shupetri®, Lawren- 
cn. Mass., I. Kazlauskas. 
Nnrth Bay. Ont, R. Adams 
Jamaica Plain, Mass., P. 
Deveikis, Hot Springs. Ark.. 
C. Denis, Kewane, B.C., I. 
Keshky. Lvnn, Mass.

A. Vyšniauskas, North 
Bav, Ont, — $2.

Po $1: K. Dulkvs. Prince 
George, B.C., J. Požėra, 
Richmond, Va.

Visiems aukotojams taria-

šviesioje lituanistinės mo
kyklos klasėje), įvyko čika- 
giškių dailininkų Antano 
Petrikonio bei dr. Jono Šal
nos meno paroda.

Antanas Petrikonis buvo 
atvežęs 38 įrėmintus pa
veikslus ir apie 100 be rė
mų. įrėmintieji buvo išdės
tyti - iškabinėti ant specia
liai paruoštų stendų. Vyravo 
peizažai, bet buvo ir keletas 
su žmonių figūromis. Tai 
Kova. Saulės mūšis, Vytau
tas. Šie trys brangiausi ir di
džiausi, ypač Kova, bet jie 
didesnio įspūdžio nedarė. 
Peizažai vėrė akį spalvomis, 
vpač akvareliniai. kurių 
kaip kartas ir buvo gausiau
sia. Petrikonio spalvomis 
galėjai pasigerti, prie jų 
dainuoti >r liūdėti. Tik grau-

I Ypač vieną ar kitą iš jų pa 
stačius savo salionėlvje arba ’ 
darbo kambary ir į jas įsi
žiūrėjus turint laiko ir tin
kamą nuotaiką. Peiktinos, 
man regi?, tos J. Šalnosi 
skulptūros, kur pridėliota 
prie r«?grindinio gabalo dari 
knyželiu, koplytėlių, visokiu; 
pagalėliu, gabaliukų. Gerai, 
kad tokių darbų nebuvo 
daug.

Abiejų minimų dailininku 
paroda, aplamai imant, pa
darė labai gerą įspūdi. An
tanas Petrikonis Detroite 
pasirodė antrą kartą (po 
septynerių metų). Jono šal
nos čia buvo debiutas. Rei
kia manyti, kad jiedu kartu 
ar atskirai Detroite dažniau 
apsilankys.

Paroda rengė LB Detroi 
to apylinkės Maldyta.

Alfonsą* Naka*

ĮMe» padidinome savo tarnautojų skaičių, kad greičiau 

galėtume išsiųsti Jūsų siuntinius.

SKUBIAI siųskite savo SIUNTINIUS, 
o mes viską atliksime.

SIUNTINI AI-DOV ANOS
Į LIETUVĄ IR USSR!
SENA PATIKIMA FIRMA

tolinu aptarnauja nuolatos didėjantį klientų skaičių 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas is tūkstančių mūsų patenkintų klientų, 
mes dėkojame J u m s už pasitikėjimą.
Jeigu ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir 
J ū s būsite dėkingi mums.

SIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausiu patvarkymų reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 1910G. TEL. (215) 925-3455

CENTRINĖS ISTACOS NEW YORKE:
240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

ar j bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N.Marshall S. WA 5-S87S 
BALT1MORE, Md. 21221, 3206 Eastern Avė. DI 2-2374 
SO. BOSTON. Mass. 02127, 390 W. Broadvray AN 39764

BROOKLYN. N.Y. 11222. 72 Nussau Avė, 212-389-6747
CHICAGO. 111. 60622, 2242 W. Chicago Avė. BE 5-7783 
CLEVELAND. Ohio 44119,877 E. 185th St. 486-1836
DETROIT. Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7666 
ELIZABETH. N.J.. 07201. 956a Elizabeth Avė. 364-7609 
HAMTRAMCK. Mich. 48212. 11415 Jos. Campau A. 301 6660 
LOS ANGELES, Gal. 90026. 2841 Sunset Blvd. 413-0177 
MIAMI. Fla. 33138. 64-05 Biscayne Blvd. FR 9-8712
MINNEAP0L1S. Minn.55418,2422 Central Av. NE, 788-2648 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow 224-0929

SUSIRINKS JAV LB 
TARYBA

JAV Lietuvių Bendruo-' 
menės VH-eios Tarybos tre-’i 
čioji sesija įvyks ČleveJan-'

OMAHA, Nebr. 68107. 5524 So. 32nd St.
PARMA. Ohio 41134. 5432 State Road 
PITTSRURGH. Pa. 15222. 346 Third Avė.
ROCHESTFR . N.Y. 14621, 683 Hudson Avė.
NFW YORK. N.Y. 10003. 101 First Avė.
SAN FRANCISCO. Cal. 9-1122. 1236_9th Avė.
SEATTLE. Wash. 98125. 11551 6th Place, N.E.,
SOUTH RIVER. N.J. 08882. 168 Whitehead Avė. 257.2118 
WORCESTER. Ma««s. 01604. 82 Harrison St 799-8847 
TRENTON. N J. 08611. 730 Liberty St. LT 8-9169
VINELAND.N.J.08360B#rish Hali, W.Landis A.609-696-8789

73L8677 
749-8668 

GR 1-8712 
BA l 
OR 
LO 4-7981

Kupranugariai gali nešti «»«
800-1,000 mrų, per dienų me nu«"r“’l *«"• 
žygiuodami po 35 mylias, i Keleivio administracija

du buvo žiūrėti į krūva* nei- e, Ohio, 1975 m. birželio 
rtmintų akvarelių. Ir jų 20-21 dlenonris Sesi. joe glo- 
spaJvos akį vėrė. Tų, kurios ^Jai y™ J® Ohio apygar- 
buvo viršuje. Publika vėl ir aoa valdyba.

i
9



N». 2V. i»io m. gegužes zv KELEIVIS, Sa BOSTON

Vietines žinios
PARENGIMŲ | 

KALENDŲ RIUS '

1 Rugpjūčio 10 d. Romuvos 
parke Alinkų radijo geguži-

--—i-~*~**~*~~*~~r*rrrr*rrr*rfrr~frffrrrf rrrf fgrrf rrf rr r r rujj '

Nuoširdžiai sveikiname

VALENTINĄ ČEPULIONĮ,

Šir. metu gegužės 21 d. minintį savo 100-jį gimtadienį, 
link ■"•domi jam sveikatos ir Šviesios pavasariškos nuo
taikos.

Ambrozą Seimą

Sveikiname Meną seniausiąją skaitytojų

'» ■ >
VALENTINĄ CEPUUONI,

siu melu gegužės 21 d. baigusį 100 metų Sios žemės ko
kone. ir linkime dar ilgai nepasitraukti iŠ keleiviečią 
šeimos. į i į i • ų>

Keleivio redakcija ir administracija

3T1S demonstracija Bostone viešėjo

vaite 
o 2 st

Bostone 5 V- Rin,’'di!

<Tf

O a 
v”'ai 

c
T A V

Rugsėjo 14 d. LB apygar
dos rengiama Lietuviu die. 
na Maironio parke, \Vorces- 
tery.

.t 3 ':,s'J.VZet^ k®", Praeitą savaitgalį Bosto- 
. - ų nutikti buvo at-{ ne vįešėj0 muzikos profeso- 
’A ;;shingtono ne tik r-us yjtautas Marijc/ius i:
. r. asrclorius Dob- pOetag Intams Rimvdif

' t1Vyn°5V. Marijošius lankėsi lietu*
a? adm. Holloway. viškos operos reikalais susi*| 

1 sovietų "sveikinti“
f .»j o d. nuėjo ir lat-

nalistas Osvaldas Ak- 
<•, pasigaminęs įpla- 
■; Įrašu ”Russians, go

’ nemažai tai progai 
vtų lapelių.

jam buvo leis- 
d em on; t moti, nes po- 
• -A-ė pasisalinti, ne- 
; "draugiškos nuotai-

’jaunas vyras, ci- 
-enp-ęs, bet pasisa-

- iš ten pat stovinčio 
v " o laivo. Akmenti- 

rti’ : ,< • -i^es nirauti, 'jeigu
r čm pasirodysiąs.

T ’okkos tarne buvę ir Ak- 
pritariančiu.

B •'-•■oro Herald Ameri
can - o’ ^er’s ji fotomrafa- 

bet laikraš
ti fet^Trafijos nebuvo. Ta- 
čiauj uvo paišyta, kad iis 
pikefavo ir dalino lakelius, 
kir^uo*^ protestavo dėl Lat
vi i'-s oknnavimo.

”Aš šiandien esu vienas

Moteris įkvepia vyrą di
dingiems žygiams, bet pati 
sutrukdo juos įvykdyti.

IEŠKO DRAUGO

RADUO PROGRAMA

SeniausU Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii Stotisš WLTN, 1860 B- 
iocikhj Ir ii stotim FM, 
101.7 Ine- Vfeilda sekmadie
niais nuo 1 iki J :30 vaL dio- 
aų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių tintų santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdntts pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florista gilių ir dova> 
nų krautuvų, 602 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo
ną AN 8*0489. Ten gauna- 
nj*p ir Camtvta.

EGLUTĖS SUKAKTIS J Tu esi amžinas, kaip am
žina saulė, o lietuviškas žo-

Vaikų laikraštis Eglutė di» 
birželio 1 d. Putnamo sese- St. Santvaras
rų sodyboje mini savo 25 m. I
sukaktį. Pradžia 11:30 vai. į — ■
Meninė programa 2 vai. poi . .. pietų. Pideš tai bus galima I Ieškau pa?®raus «feninM>
apžiūrėti spaustuvę, kur Eg-jdraug0- >0 metŲ’ bru"ete’ Ieškau rimto blaivaus draugo 
lutė spausdinama, ir pamu- neKer,u’ nerūkau ir, kaip kiti apsigyventi bendrame 4 kamba 

sako. gero būdo, išsilavinusi, rių bute So. Bostone, netoli paš- 
Neseniai atvykau iš Lietuvos.

Rimtai galvojančius . prašau 
rašyti Keleivio adresu, pažy
mint: perduoti Rūtai.

tyti, kaip ji spausdinama.
| Rengėjos kviečia tėvus ir 

WORCESTER, MASS. Į vaikus kuo gausiau atsilan

Giria Keleivio pokylį

A. Tamkus ir V. Mačys, 
grįžę iš Keleivio 70 metų 
sukakties pokylio, jį gyrė. 
nes buvęs įdomus ir malo
nus. Gaila, kad aš dėl pašli
jusios sveikatos negalėjau 
dalyvauti.

Orui kiek atšilus, ir -vei- 
kata kiek pagerėjo, todėl 
mėginu vėl vietas žinių pa
išyti.

Parapija minės 50 metų 

sukaktį

Vilniaus Ai?'ros Vartų 
parapija gegužės 25 d. 1 vai. 
popiet Maironio pūko salė
je minės savo 50 metu su
kakti. Jos bažnyčios pirma
sis klebonas buvo Julius 
Čapliką*, inž. Aleksandro 
Čapliko pusbrolis. Paklebo- 
naves 4 metus, jis mirė.

Jos ilgametis kleboną'-'

kyti.
Daugiau informacijų ga 

Įima gnuti paskambinus tel.’ 
<203) 928-5828, arba para
šius laišką: Eglutė. Immacu- 
late Ccncention Convent. 
Putnam, Conn. 06260.

DIEVO KARALYSTES 2INKH

to. Baldai, televizija, šiltas van
duo, graži virtuvė, kambariai 
šviesūs, — ir tik $25 menesiui.

Kreiptis nuo 5 iki 5 iki 8 vai. 
vak. tel. 268-5658.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Arti Carney ligoninės išnuo-Kiekvienas. kurs myli tiesą ir 
neapkenčia neteisybės, su mielu 
noru priims teisingus Dievo pa- mojamas butas gražiame vais

1 tvarkymus ir pasiduos jo teisin-1 medžių apsuptame sode vienam 
• irai valdžiai. Kurie gi nuolat, ar jviem asmenim, kurie mėgs- 
pnesinsis ir nenorės klausyti; . .... . . .. .
"visų dalykų atnaujinimo lai- ta ram,a’ «r Svanai B>'enti, be 

e , ... . . kais“, bus pražudyti antra mir- gyvulių. Galima su baldais ir be
Sukilimas Lietuvos euve-|t imi. kaip parašyta Ap. Darb. 3: jŲ. Yra garažas, šeimininkas 

renumui atstatyti, dokumen.j 22.23. ‘‘Teisybė ir teismas Die- s „tinė ai )ž valiza nara«ė buv vo sosto pamatas“. Jo žemiško-Į 1 r?. b J^l“°Ja į -Europą, o
T • , 8 » I - ’ijp Karalystėje ’’iš teisybės bus; žiemą į Floridą, todėl nuominin-
Lietuvos nepapra-tas pa-Įpa,|arvta taisyklė (linija) ir iš, kas gyvena kaip savame name. 
siuntinys ir įgaliotas minis-1 teisumo įrankis“ (Iza. 28:17). I
tevis Vokietijoje Kazy* *r kiekvienos turės laikytis tos I Kreiptis: 12 Codman Hill Avė. 
Škirpa 583 psl iliustruota. ’ “L 2M'0275-
įrišta, kaina $15.00. |roma teisybė he jokio skirtumo.

* . . tt x i žinojimas ir išmintis ir išmany-
šventaragis, II tomas.ro. į mas dauginsis, o svarbiausia 

manas. parašė Vytautas t bus tas. kad kiekvienas turės 
Alantas, 613 psl., minkšti| l,r,«°* mokintis tikrai pažinti 
viršeliai, kaina $8.00.

Ka tik gavome
baitu ir Teitas

Namus R lenko Ir viduje. 
UpdM puptoriua ir taisau

riebų, ką pataisyti taikia. 
Naudoju tik geriausią

JONAS tėti 
22S Savtoi HM Ava.

TsL CO i-MM

(iryvąjį ir tikrąjį Dievą, kurio 
į pažinimu gaunamas amžinasis 

Hestera, romanas, parašė Į gyvenimas. Jono 17:3.
Vacys Kavaliauskas, 
nsl., kaina $4.50.

221 Jo Karalystė

GARSO BANGŲ 

PROGRAMA

« DRAUDIMO AGENTORA 
AtHska (vairių rilių

tikti su kompozitoriais ir kt. j kun. Kcnstar/inas Va«vs da- 
Abu svečiai dalyvavo irj ^ar gyventa Matulaičio na-

Alės ir Stasio Santvarų šei-| muose Putname. ligos ka- 
myninėje šventėje. : muoiamas. Jis buvo ?vmue

Įdva iškk turėjęs įtakos ir 
Keleivio pokylio nuotraukom j vietos valdžiai.

Keleivio ištaigoje galima j SLA kuopos susirinkimas 
užsisakyti S. Urbono padą Į blu birželio g d 
rytų Keleivio sukaktuvinio;

Antanas Tamkus mane 
informavo, kad SLA 57 kp 
susirinkimas iš birželio 1 d.

pokylio nuotraukų.

Sandaros suvažiavimas

A.L.T. Sandaros I-sios ir
nukeliamas į birželio 8 d., 
nes birželio 1 d. Brocktone

SLA Il-sios apskričių atsto- j šaukiamas Sandaros ir SLA 
vų suvažiavimai bus birže-’ apskr. suvažiavimas, 
lio 1 d. 12 vai. Sandaros 24- j
sios kuopos salėje Broekto-’ 
ne. Po suvažiavimo—*pietū? Į

VL Bajerčius, !

Sandaros I apskr. pii-m. < zas Putelis, Jonas Dluskis.
; Petronė Nau’iokienė. Jonar 
Reinikaitis. Vincas KrauneJ. Katmauskas nepaminto 

Bostono

Mirė

Balandžio mėnesį 
j Antanas Liutkevičius.

mirė:
Juo-

Ilgus metus Bostone gy
venęs ir veikęs Jonas Kas- 

vh 5 n-pj/Tna. Kain aš galiu mauskas dabar gyvena šil- 
ivi fb-pnęr^kas Sovietu Sa- toje Floridoje, bet Bostonetoje Floridoje 

nepamiršta. Neseniai ji? at
siuntė $50 auką Tautinės

jiv'm’'. kada ji pagrobė m"’*- 
po tęv'i”'e ir mano gimines”

cituoja Akmenti-’S-gos namų remontui.• 3T T v- •7'"''’ .U7.
Taigi, — sovietu baleta

piketavo
I

la-vis

K Merkis Rochestery

Rytų apygardos šachmatų 
žurnalistas Osval- į rinktinė laimėjo tarpapv 

Akmontinš... gardinęs varžybas Roches
Pov-'n^Tmi laivų įguloje jtery, įveikusi vietos lietu- 

buvo ir lietuvių. Hus, kurie atstovavo Kana
•dos rinktinei, santykiu 7.5 

Grjžo is Brazilijos 12.5. Rytų rinktinėje žaidė 
Į Kazvs Merkis ir keturi Nev 

Elena ir Juozas Kuncai- Yorko žaidikai. 
čiai gegužės 15 d. grižo iš,
Brazilijos, kur buvo nuvykę K. Merkis įveikė dr. G 
?u Hancock bendrovės eks- Skučą, o prieš D. Markūn? 
kursi’ja. sužaidė lygiomis.

keliu tautu atsto
vei, e pi kai-o laivus tik vie-j
nn:

AUTOMOBILIUS —1975

nuo visų rūiių nelaimingų atsitikimų draudžia

BALTIC INSURANCE AGENCY
597 E. Broadvray, So. Boston, Mass.

TeL 2684090

leįgu nenorite permokėti, pasitarkite sa mumis, 
kokius draudimus reikėtų užsakyti.

Mielai draudžiame jaunime automobilius

lis. Vincas Tautkus Marijo
na Valatkevičienė. Leonora 
Mažeikienė. Katrina Šiou 
’iauskienė, Viktoras Ra
kauskas. Alena Knkienė 
Bronė Parednvtė ir Marijo
na Jakutonienė.

Pasižymėję lietuviukai

Tarp moksle pasižymėju
sių aukštesniųjų mokyklų 
mokinių yra Dalia Vydūnai- 
tė, Petras (Vaškas, Marytė 
Savickaitė, Robertas Stei- 
nys.

Ligų spaudžiami

Buvę žymu- veikėjai My
kolas Žemaitaitis, Justinas 
Karazija, Jonas Dirvelis. J. 
Bliūdžius. nors dar gyv i, bet 
senatvės ir ligų spaudžiami 
visuomeniniame gyvenime 
nebegali pasireikšti.

Sveikinu

Pavasario atgimimo su
laukus. noriu pa-veikinti 
buvusius ir esančius senus 
bostoniečius veikėjus —Jo
ną Kasmauską. Leoną Sta
siui). Antana Alekną, Juozą 
Leki, Joną Tuinila, Adolfą 
Nemaksį, Stasį Naudžiūna 
ir kt., kurių pavardės seniau 
mirgėjo spaudoje, ir palin
kėti jiems sveikatos ir il
giausių metų.

J. Kraemakaa

i Tebūnie visiems žinoma, kad 
... . . . • , ''šitie palaiminti ir pranušų ap-
UietuvM a*vo tautoje, val»*f delbti dalykai jau visai arti ir 

tybėje ir visuomenėje, para-, tikinčiųjų akimis matomi. Net 
-ė Stasvs Barzdukas. 258 ir didieji šių laikų suspaudimai
nsl kaina tfi 00 ir perversmai yra tikrais Kara-psi., Kaina ?o.uu. ,ystės artumo ženklais. Mūsų

Paguoda, Bronio Railos Vį*pal8 jak aiškiai pasakė:
.. _. ; ’ , . . . ... i Matydami tat visa tai įvyks.Šgai’sejusių aAimirkų Ii (la- tantf pukelkite savo galvas ir 
lis. Be kitų dalykų. Čia telpa džiaukitės, nes jūsų išgelbėji-
'domios studij'03 apie poetus ar,ti“-. . . . , , ,
r kurie iš suminėtų dalykų,-eoną Skabeiką ir Joną Ais. ^urje j)US sunaikinti, kaip žmo- 
tl. Knyga 374 psl.. kaina gaus amžini priešai, yra taip įsi-1 
kaip ir I dalies — minkštais Šakniję, kad žmogui atrodo vi- (
viršeliais 25 kietais 25 50 ‘sai "įgalima juos išrauti arba , viršeliais ąo, Kietais ąo.ov. nugajėti Visai kitaip yra

Pasakyta parašyta, Anta- VisagaHntį Dievą. Jo valiai nie- 
„o kas »wali pasipnesmti, ir jo no Smetonos kalbos ll pa- nutarimai turi įvykti ir paskirtu

i-eiškimai 1935-1940 metais, laiku tikrai įvyks.
-udarė Leonas Sabaliūnai Kai mūsų dienraščiai skelbia, |
snaudai naruošė Vincas kad vien tik Ju"Utinėse Vulsty-. 
>pauaai pa™08* .Vin^ bėse kasdien ligoninėse gydosi, 
Rastenis. 350 psl., kaina $10 daugiau nei milionas žmonių, la-;

. . , . bai sunku įsivaizduoti, kaip gali j
Lietuvių literatūros iston- in-,tj pašalintos ligos. Kai pasnu- 

*•, I tomas (Nuo Mažvydo lyje kasdien miršta po 50,(MM) J
ki Maironio), prašė Pranas arta daugiau žmonių nepigu ti-- 

ket,» ka<i mirtis kada nors bus: y.3,?!?/ P ^aina 1 pašalinta. Supiuntama, kad [
*10.00. Tai pirmoji dalis ke- Žmogus neturi galios pašalinti 
"urių tomu Lietuvių literatu- šitų savo kankintojų ir naikin-
ros istorijos, kuris autoriui,*0??- !>■«'?»yra davęs prie-1

» . _ J . 'saika patvirtintus žadėjimus,
UZSake parašyti Lietuviu; kud pasidarys žmogaus Išgelbė- 
Fondas. čia surinkti kone i toju iš visų šitų neprietelių ir,
visi mūsų literatūros pradi-| vi^kiu, »į«ybių.

4.. _____ ’ Perskaitysiu dar porą bran- i
.a1, kūrybos .pavyz-• gjų jr širdį palinksminančių pa-į

dziaiS, bei mūsų periodinės!žadėjimų: "Dievas nušluostys; 
spaudos kūrėjai. Jauo akiM visas ašaras, mirties Į

Karūna, istorinė trilogija- 
poema iš Mindaugo epochos 
1237-1268, parašė Anatoli
jus Kairys, 318 psl.. kieti 
viršeliai, kaina $6.50.
Amerikos Lietuvių Taryba,

30 metų Lietuvos laisvės ko. 
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug i. 
liustracijų. 500 psl., kaina 
$10.00.

Kiikio pyragai, Jono Mi* 
nelgos eilėraščiai vaikams.
70 psl., kaina $3.50.

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

1
Kreiptis asas 

BRONIS KONTRIM

Sa. Bestam, 
TSL AM

12127 
6-1721

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
Išformuoja ssauyioju^ apie pasanliaius Ir Hotavtikuoahm 
{vykius, deda oaug ir įdomių nuotraukų Ir atvirai pasisako 
apie viaua mūsą visuomeninius M ksltlrtaiua klausimus, 
jame rasite įdomią skaitytojų laišką skyrių, kartame laukia
me abipusią pasisakymą ir uuomuaią kiekvieno 
svarbia problema.
r NEPRIKLAUSOM A LIirrUVA- yra dfnamfltou l 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių kol Idėjų, vL 
auomet atviras kiekvieno nuomonei, karto kovo«a Ir dirba ai 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV^e 66.M 

Adresas:
7722 Georųe Street. laSaBe-MoatreuL <M, Onebee, CANADA

TERORO IR VERGUOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bidliftld

daugiau nelietais, nei dejavimo, i 
nei ftiuksmo, nei skausmo nebe-, 
bus daugiau, nes kas buvo pir.' 
ma, išnyko“. — Apr. 21:4. j 

šventasis Dievo pranašas Iza-1 
jas yra daug parašąs apie būsi- • 
mus Dievo Karalystės palaimi- ( 
nimus, kuriais paklusnieji turės 
progos naudotis Kristui kara
liaujant. Antrame skyriuje jis 
kalba apie visų tautą suderini
mą ir galutiną karą panaikini- * 
mą. Devintame jis kalba apie ( 
Ramybės Kunigaikštį, kurio ka-J 
ralystėje bus įsteigta amžina ir j 
begalinė ramybė. Vienuoliktame 
įo pasakyta, kad plėšrieji žvė
rys bus sutaikyti su žmonėmis 
ir niekur nebebus kenkiama ar- į 
tu gadinama. Keturioliktame: 
įis pranašauja apie pašalinimą i 
visokių žmogaus spaudėją ir at
ėmimą nuo ją įvairiausią sun
kią naštų. Trisdešimt penktame 
gi pasakyta, kad tyrumos ir ap
leistos vietos žydės kaip rožių 
daržai ir kad skausmai ir vaito
jimai bėgs šalin, o ją vietą už
ims džiaugsmas ir linksmybė.

Visoje minėtoje pranašystėje 
randama daug panašių linksmi
nančių pranašavimą apie amži 
nuosius žmogaus namus. Patar
tina at.vdžiai perskaityti įvardin
tuosius perskyrimus, o jei gali- i 
ma — visą pranašystę.

Kas domitės Tiesa, mes pri-
Joj« smulkiai aprašyt*

bolševikinio teroro sistema _______________ ____
tos vergų stovyklos, kurios* j siąsim veltui spaudos. Kreipki- 

tės šiuo adresu:
hmtitodT Mftči—. efanilX ir' Lithuanian Blble Stodeats, 
broliai, ssserys, gimines ir, 212 R 8tmtf 
draugai Knygos kaina — j gpring VaBsy, IB. S13S2.

<75 centai . _______ ; (Skelbimas) |

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 melų tarauja Beturiu vtooooMMl Ir 1
Jo daugiu ka«p SBTfMIS MOJUMUS totorių

risi

mia Keturių 
syvybfa

SUSIVIENUI]tA8 o teikia

SLA— ju turi daugiau, kaip tris ■■ pure 
kapitalą, tad jo api 
Betaria «a gaU gauti {vairių ktoslų 
aptoaudaa nuo $100.66 Iri $10.006M

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomųjų A|
doumeat lasaraaea, kad jaunutis gantų 
aukštojo mokslo studijoms Ir

SLA—duoda VAIKAMS Ir
apdraudą: ui $1JI6OA61 
Oometasm.

SLA—AKCTDENTALf APDRAUDA 
amtiaus avi“—
klabu ir dreagljų aariama. UI $1A66A6 
Ms apdraudoa mokerila 62.001 matas 

SLA—kuopos yra daugumoje Beturiu kotarijų. KfripkltlB 
* kuopų velkljua. Ir tie

Gausite

T

tomas.ro


IMMMMMMMBiaSMaMaMIMeMMMVMMMVMMaMMMMM****

Vietines žinios
SLA apskritie* suvažiavimas

Birželio 1 d. 12 vai. San
daros salėje Brocktone šau
kiamas SLA antrosios ap
skrities atstovų suvažiavi
mas, kuriame dalyvaus ir 
SLA centro pirmininkas Po
vilas Dargis. Suvažiavimo 
darbotvarkėje svarbūs ir į- 
domūs klausimai.

Po suvažiavimo ten pat 
bus pietūs, kurie atsieis $3-4.

Kuopos prošomos atsiųsti 
kuo daugiau atstovų.

Tą pačią dieną 2 vai. po 
pietų ten pat bus ir Sanda
ros pirmosios apskrities at
stovų susirinkimas. Prašoma 
ir ten kuo gausiau dalyvau
ti.
Inž. Aleksandras Čaplikas

i
J. Šilimo aukos

Juozas šilimas iš Dorche-į 
terio Keleivio mašinų fon-į 
dui aukojo $20 ir Ypatinga
jam Tautos fondui $15.

Nuoširdus ačiū J. šilimui.

Pirmasis Čiurlionio 

minėjimas Bostone

Garso Bangų radijas ge
gužės 9 d. programą pasky
rė M. K. Čiurlioniui, nuo ku
rio gimimo šiemet rugsėjo 
22 d. sueina 100 metų.

Apie Čiurlionio muziką ir 
tapybą komentarus skaitė 
Perkūną? Krukonis, be to, 
buvo perduota įrekorduotos 
Čiurlionio muzikos. Visa ta 
programa tęsėsi 1 vai. 20 
min. ir buvo labai gerai ir 
rūpestingai paruošta.

Sveikintinas Garso Bangu 
kolektyvas, pirmasis Bosto
ne paminėjęs Čiurlionio su
kta kti.

Auka Ypatingam fondui

Aldona Andriušienė per 
A. škudzinską Ypatingajam 
Tautos Fondui aukojo $50.

Reikia pažymėti, kad A. 
Andriulienė visada gyvai 
atsiliepia, iškilus svarbiam 
lietuviškam reikalui.

KELEIVIS, Sa BOSTOR

BOKIME VISUOMET JAUNI, RYŽTINGI IR KIB 
TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

Paskutinis Kultūros klubo 

susirinkimas

Paskutinis šio sezono Kul
tūros klubo susirinkimas į- 
vyks gegužės 24 d. 7:30 vai.
vak. Tarptautinio instituto KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU- 
patalpose. 287 Comroon-:GAS_ VERTINGI AUSIA DOVANA. 
wealth Avė., Bostone.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR
Majoras Romas Leimonas NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ, 

skaitys paskaitą ir praves ' 
diskusijas apie šeimos psi-‘ 
chologiją. R. Leimonas 1958 
metais įsigijo magistro laips- j 
nį iš psichiatrinių-socialinių I 
mokslu Bostono kolegijoje.!
Sekančiais metais įstojo į; 
kariuomenę, tarnavo aštun-j 
toj divizijoj Vokietijoje ir,
dirbo Walter Reed ligoninė
je. Nuo 1974 m. 'jis yra vir-' 
šininkaS Sočiai Service de
partamente Ft. Devens. Ma-.

i
Tema yra visiems labai 

aktuali, ir šis susirinkimas 
gera proga ją giliau panag
rinėti, ypač. kiek tai liečia ir ’ 
lietuvišką šeimą. Tad klubo 
valdyba kviečia visus su 
draugais ir pažįstamais at
silankyti.

Po paskaitos — laisvi pa
šnekesiai ir kavutė.

V.’1*"*"

Nr. 20, 1975 m. gegužės 20

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

rvVVvvv vtvvvvvv
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SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI ^DEKORUOTOS 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!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYB«

j
/

S }
I

I

Gana £
nereikalingai eikvoti knriualyvą

1975
Alyva kūrenamo.

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

S a % > b ė s J 
protini-1 tu:;tintus 

<«f «•/!'* 
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Pilna* įlenkimą*. »-k.»it.»nI ah« 

buiucr i. pitlctu. oi o tilli-s. 

tei mostai.t. kon t iol\ it dalba >u«

jungti rū\v *u kani/<l/i.u~..

10 metu gaianlija.

Pulkui mc modct n.tu* ah*a šibhnto n.tuiieiia CLlidATlC

FORTŪNA FUEL Co.
Abu šildtnm mm-i i.«liM.ii

470 AiIsim Street. Oaiary, Msm.
Aljtu* bui nerio uptain.ii inu* i-l JI v.ii, pet dieną

SkambiaU — Boston: 436-1204, So. Shore: 773-4040

8

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8*2868

pra fienintelė oficiali

siuntinius tiesiog ii Worcee-
•Ūrio i Lietuva ir Rusk 
j8e valdomas sritie. Čia kai-

greitai tr sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Cia galima gauti jvairiau. 
šią importuotą ir vietines 
gamybos medžiagą ir kitą 
daiktų, tinkamą Lietuvoje,

V«Uj. B. Sriklira.

Senas parvirsta ir negir- Už
vedžioja.

ne tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o 
žmogaus — be ydos.

Plood Sųuare 
Bardware Co.

K. J. ALBUMĄ 
S2S KAST BBOADVA? 
SOUT*» BC^TON. HA8S. 
TELEFONAS AN S-414S

Hoo>mtn llcon Datai 
Purmno 8i«*OMStiklai '

VkrAla roikmoaya
BotkmoByo pltunbariama

erieriaa daiktai

Tel. tona.: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Paiakarnio

ohroiP ft DIN 18 
METR1STAS

Valandos:
nuo 9 tai ryto iki S vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mana

Peter Mokovytū
ft BuBdet

49 Church Street 
JK. MUtea,

Atsake 
to Ir proMrtaMao darbas U 
‘ * vMnia. Ika Ir ▼Moja, gyvraama narna Ir 
Manio pastato, pasai Jea« raiba* 
laviag. Saukite visados fld t vs>

!ja, gyvenama

Tebfeuaet 09Š-M75

'oooooooooooaoo+o—oooooooooooooooo
TSL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETKISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 0 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus drangasĮ

a« The Apothecary
UETUV18KA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildoma gydytojų re 

teptas ir tarime visus gatavus vaistas.

Jai nik veistų — eikit 1 lietuvišką vaiattaų.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S^ Reg. Pharm.

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

IMefeam AN 8-0920

Nee 9 vaL ryto IU 8 vaL v., Išetjiue šventadienine Ir sekau

MOOOOOOOOOO.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd.
Nevtan Centre, Mase. 02159

TeL 332-2648
ooooooooooo+ooooooooooooaooooooooo

E. KARDELIENES DAINŲ 
PLOKŠTELE

administracijoje 
gauki Lietuvos

lienės įdainuotą dainą ir ari
jų plokitelą Kaina 86.00.

Paltu
saaaaaaaavaaavvvaaaasaaavavvvves************************************

Laisvės Varpas
I LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Seksutdieaiab 11*12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

173 Arthur SU Brockton, Mase. 02402. TsL 590-7209

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 Weet Broadvray, South Boston, Mase. 02127
Skambinkite 268-2500

SAVE AT

290--7'^’
Iii 

AYEAR

M & T OIL CO., Ine. 708^
041 E Broadvray So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis .įpilimas
□ Patogios mokSjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S kambink ito

268-4662

d
emif icate»61000 miflisMkl

AYEAR

2'/r4-yearte«» 
depoūt stooo mintama

6.8116^ AYEAR

1-2%-mar ttffli dtpodt 
ernif icam $1000 mtaM

5.471-5^
AYEAR

OOdaynetioS 
t j00 mintamu

AYEAR

The Fsderal rsgulations Sffscting ttitst nssr taringi 
osrtificates *llow premature withdrawal« on savinga 
certificate fundi provided rate of interest on amount 
withdrswn is reduced tef the psssbook rate (5X%a year) 
and 90 days interest isforfeited. _

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

- •

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mase. 02122 

Skambinkite 825-9080

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vaL ryto iki 
5:30 vai. 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 direktorių taryboje yra 

adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviikai'

Turtas (Assets) yra viri $274,000,000

Trans-Atlantic TraveI Service
EKSKURSIJOS j LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

birželio 25 

liepos 18 

rugpiūčio 20

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 per

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

i Darbo valandos kasdien: 9—5
šeštadieniais 9—12

393 We*t Broadvray, P.O.B. 116

So. Boston, Maso. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

visų skyrių vedėja Aldona Adomonio

e >>' * ^e■ 7/>' 7''e' ~<e' •T/ftlžk' 7zg

ATLAS PARCELS CO. į

82 Harrison Street,
Worceeter, Maso. 01804 

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio eina* 

čiam įvairina siantiaiua į Lieta, 
vų ir kitos Kurijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietines gamybos medžiagų, ap
avo^ maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tiaša gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai ie 
momis baisomis. Be ta, siunčia 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėuito pinigus, o giminia 
ton vietojo gulto pasirinkti už* 
sakytas prekes.

Taipogi tarptariakanjaaM per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
girniaus čia pus save į svečius

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO j UETUVĄ 
k kitus Rusijos

Pristatyme* greitas k 
garantuotas

Prekės parduodamos 
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rubRą 
certifikatus, automobiliuu, 
laidytomis k pan.
Naujai vedėjas į 

Atidaryta darbo

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL 
Kitomis valandomis psigal

tai Ir aųriaiagaL AtaUaakų įsiti- 
kimdte. Vedėjas A. Schyrinoklį

389 W.
Sto Boston, Maas. 62127

ToL 288-0088




