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70-TIEJI METAI

Prez. Nixono gynimosi 
kova sunkėja

Ji* ėmė dažniau kalbėti spaudo* konferencijose ir 

kitomis progomis gindamasi* nuo puolėjų, bet jam pri

metami kaltinimai taip pat sistemingai dauginami.

Prez. Nixonas pastaruoju Trečia — kodėl praeitų
metu vis dažniau ėmė šauk- metų kovo 21 d. patyręs vi-i 
ti spaudos knfeiencijas ir ki-'są skandalą, nenukreipęs 
tomis progomis gintis nuo j bylos j teismą, nepavedę* 
kritikų ir kaltintojų, kurie; jos tirti FBI ar generaliniam 
vis garsiau reikalauja jj su- prokurorui, o pats atskirai 
spenduoti ar priveikti atsi- tą reikalą gvildenęs? 
statydinti. Tuo požiūriu įdo-Į Prez. Nixono padėtis gal; 
mi buvo ir jo kovo 8 d. vy-jdar pasunkėti, tęsiantis 7 jc 
kusi spaudos konferencija, artimiausių padėjėjų tei- 

.. ...... j- ;mui, kuriame neabejotinai
fia ypač atkreiptinas de- j-^ils naujų prieštaravimų ir 

mesvs j jo atskleistą naujo pajniavy
rinkimų Įstatymo projektą.! Bet prezidentą? pakarto- 
knm tarsi būtų nukreiptas tinai tvirtina ka(1 jį neatsj. 
pi įeitas pačias blogybes. is-• g^y^n^iąg jr kovosiąs ik: 
ryskejusias per paties prez.l ar |aimzjimo 
\ixono rinkimu akcija ari
kuo jis pats dabar kaltina- ^,, g
mas.

Tuo jstatymo projektu no- f ei£t<H7H 
rimą griežtai apriboti paski
rų bendrovių ar asmenų au-‘ G r and jury apkaltino 6 
kvdjrdi kandidato rinkimam ’ asmenis už įriveiiima i Los 
paremti. Pagal iį negalėtų j Angeles psichiatro Fieldin- 
bflti paskiro individo auka go kabinetą. įsiveržėliai ten 
didesnė kaip $3.000 kong-| norėjo surasti dr. Ellsbergą 
resmano ar senatoriaus rin-' kompromituojančių doku- 
kimams ir didžiausia $15, mentų. Dr. Ellsbergas. kaip 
000 — prezidento rinkimam. I žinoma, spaudai perdavė 
Pūfu taip pat draudžiamos! slaptų Pentagono dokumen- 
rinkimu dovanos iš užsienio , tų.
ar didžiųjų korporacijų, kas. Teismo atsakomvbėn pa. 
iki šiol nasitaikvdavo Tuo trauktieji a; buvęg 
lve nonma ansidrausti. kad Nixono patarėjas vi.
ateityje stambien finansi-, daus politikos reikalais Ehr- 
ninkai. valdantieji bilionvs, lichman, buv Baltųiuu rū- 
dolenu per rinkimus prezi- juriskonsultas Colson, 
dento nenusipirktų“... |fflxono rinkiminio komiteto 

Prez. Nixonas atmetė nuo- finansų patarėjas Liddy ir 
mono. kad rinkimu išlaidas dar 3 asmenys, kurie dalyr a- 
rp’krfu Padengti iš federa- vo ir jsiveržime i demokratų

Brežnevas nori sumažinti 
Solženicino šešėli

i Jis neturj* pakenkti Rytų-Vakarų (tampo* atoslū-

I giui, ne* nereiikią* viso* Sovietijo* nuotaikos. Solženicino 

klausima* nepatogus ir Amerikos "politiniam biznieriam**

Rašytojo Aleksandro Sol- j siškuoju derybų partneriu, 
ženicino ištrėmimas iš So-lTai ypač pajusta Genevoje 
vietų Sąjungos ir jo veikale j vykstančioje Europos Sau- 
’Aichipelag Gulag“ Vakarų gurno
pasauliui atskleista baisi so
vietinio komunizmo politinė

ir Bendradarbiavimo 
konferencijoje.

Nors minėta knyga Ame-

Aaerikon Lietuvių Tarybos New Yorko skyriaus valdyba priima New Yorko mero A. lietime pro* 
klamacijq. kurioje 1974 m. vasario 16-ji diena b^ vo paskelbta Lietuvių diena. Iš kairė* į dešinę: 
Alto* aarė Marija Žukauskienė, vieepirm. Alfoąaa* Koneė, New Yorko miesto komisiįonieriu* C. 
Slepian, narys Albertas Ostapas, pirm. Steponas Briedi*. sekr. Jonas J. Gaidys ir narė Bronė Spū- 
dienė. Trūksta iždininko Igno (iasiliūno. Nuotrauka Petro Ąžuolo

inkvizicija sudaro ganairikoje anglų kalba išeis dar 
j daug nepatogumų šios die-! kiek vėliau, bet jau ir spau- 

diplomatiniams "did- doje pasirodžiusios jos iš
traukos čia padarė nemažą 
įspūdį. To padariny kilo 
mintis pakviesti Solženiciną 
tai ti žodį jungtiniame atsto-

nos diplomatiniams ' did
meistri iams". neva siekian- 
iems Rytų totalitarinio re

žimo ir Vakarų demokrati
jos sambūvio.

Solženicino knyga, didžiu !vu rūmų ir senato posėdy ir 
tiražu paplitusi ’ Europoje.! net pasiūlymas prez. Nixo-
.1-.. f _ _____ •_ mu o«*ė<»slzė« asezmm u'nviAhigerokai n6teikė prieš sovie 
tus ne tik tenykščių visuo

Arabai neskuba 

duoti algvos

Britanijoje grįžta 
eormalus gyvenimas

menę. bet ir vadovaujančius pilietybę, 
politikus, dar labiau paža-i 

[dindama nepasitikėjimą ru-
Karalių karaliui 

vis sunkiau
Etiopijos imperatorius Se- 

lassie nusileido savo maiš
taujančiai kariuomenei ir atstovai turėjo susirinkti E-‘ kasiais, pakėlusi jų atlygini-

ą, vidurki imant. 35',. • HKeiejaS
nes politikos aptarti, bet 3. % ..........New Yorke mirė Solomo-

IPirmadienjri) alyvą par-j Darbiečių valdžia susita- ’ 
duodančių arabų valstybių rė su streiku./,ančiais anglia-garsusis amsiu

sutiko pakelti kareivių ai-'gipto sostinėje naujos alyvi-* mą
gas. . . . t

Suiudoirdarbininkai.ua- valstybių atstovai neatvyko,
reikalave pakelti aplygini
mus. teisės streikuoti, spau- 

t dos laisvės. nemokamo 
j mokslo neturtingiesiems ir 
kt. Buvo paskelbtas ir gene
ralinis streikas, bet naujam 
premjerui pavvko su darbi
ninkų atstovais susitarti..
Haile Salassie yra iau 81 m. 
amžiaus. Pastarieji neramu
mai jį gerokai sukrėtė. Jis 
rengiasi paskelbti nauja 
konstitucija, kur tautai būtu

valstybių atstovai neatvygo, Angliaka.iai jau piadej_ » R padėjęs iškilti
todėl konfprpncfut atidėta darbą. įmonėse grąžinta ir o JlJ!(.Kas- 1. ".. »•torte! konferencija darbo dienu savaitė Elekt-’ daugeliui garsių artistų. Jis
iki trečiadienio. Ji dabar, aa,0° (,,e.nM *»\aiie. rueKi , d pavienių atlikėju 
hn« T ihiin« linginė i p ros suvaržymas prekyboje ir i/nguayo pavienių anuojubus Libijos so.tineje. ;jstaig(KW ko| kag (lal. paIie.' ir grupių koncertus, vežiojo

Konferencija svarstys, ar kainas. ? iškilius menininkus po Euro-
naftos tiekimo Amerikai su-į ! pą ir Ameriką ir dar labiau
stabdymą atšaukti, ar ne. £oWa juos išgarsino. Jis kadaise 

1 rengė gastroles ir Lietuvos

nui suteikti šiam sovietų 
tremtiniui Amerikos garbės

Žinoma, čionykštė admi
nistracija nuo Solženicino 
še7lio gražbyliaudama gi
nasi. Ir dr. H. Kiądnreris. ir 
prez. Nixonas ‘jau kėliais at- 

I vėjais pareiškė, kad dėl šio 
autoriaus ištrėmimo ar jo 
knygos negalima esą gadin
ti nrprė iančių Sovietu S-gos 
ir JAV-hiu aantvkių ir grįž
ti i šaltojo karo laikus.

Kovo 10 dieną ta pačia 
tema prašneko ir sovietu ko
munistų vadas Leonidas I. 
Brežnevas, iki šiol vaidinęs, 
kad Solženicino klausimas 
esąs nereikšmingas.

AP agentūra paskelbė ii- .
nią, kad Maskvoje, Raudo- Izraelio premjerė Goldą °VU1’ ^vle,evul;
noioU .ikitėie kovo B d w • i premjere i.oiua juroięo pastangom j JAV 
nojoje aikštėje, kovo 8 d. Me„. buvw atsisakiusi suda- bQdavo pakvieciami garsūs

užsienio orkestrai,, baletai 
ir įvairūs liaudies šokio an
sambliai. Tarp tų gastrolie-

! teatre diibusiems įžymiemsI Poka’bvje su prancūzų 
ibaletininkams Nemčinovai. žurnalistais iis padarė eilę 

prieka*’-tn Vakaru noliti-

. ......... ___ ....... .. ........................ apsipylusi benzinu susidėti- rytj naują ministru kabine-
duodama daugiau tei«in. be* i"° moteria- Užsienio radijo bet savo nuomonę pakei- 

re’Km, nanengti is tenera- ,r. p,veržime, nemonrauj Ražjn ar su ės savo ,anuj! žiniomis, Ui buvusi estė. ku-> tė. Ji sudarė beveik tu pa
lmių mokesčiu, nes tuo a*, e- rinkimine būstinę YYater- . R(1 . , ri protestą vo prieš sovietų čiu anksčiau kabinete buvu-
ju r^iečiai turėtu finansuoti gate viešbuty. • ’ režimą, bet tiksi ................
ir visiškai ncpriĮmtins orie-i Ehriichman jau via pa
sinio? partijos kandidatą ,rauktas teisman Watentate 

Betgi ir šioje konfe»*euc:- byloje. Dabar šioj byloj jis 
joje prezidentas bi»vo klau- yra kaltinamas
sinejamas apie Watergate minėtus asmenis įsiveržti į 
byla ir jo atsakomybe dėl (daktaro kabinetą, 
patarėjų versmų, o vpač. > jau esame kad g ar_ 
ar ii« sutiktu duoti teismui timi prez. Nixono padėjėjai 
daugiau reikalaujamu mag- patraukti teisman už įsiver-J 
netofono juostu su užrašv- žimą į rinkiminę demokratui 
tais jo nasiVqlbėiimai« «ia būstinę Watergate. 
proga prezidentas pareiškė, I
kad jis sutiktų, reikalui e-
sant. atskiram susitikime su 
kon'Trpso komiteto at«»nvais 
prisiekęs lindvti. Tai iau di- 
deiš nuolaida, bet tardvtoiai, §. kragto ap.
lab.au naieidaina ua=v ne- g ministras maršalas 
pu liudijimo prisiekus.. , Grje-ka -Komunist" žurna- 

suio me... prezidentu. f?r. . j# itikėti Rvtų
mu uoiami trys pagrindimai VakanJ at0?|ūgiu ir reika.‘ 
kaltinimai. j)auja ?kirt:.

Pirmas — nepaprastai su-' ginklavimuisi. ”Agresv\’ūs| 
sumažinti mokesčiai. Sako- imperialistai turi visuomet! 
ma. kad šis kaltinimas galįs; žinoti, kad mes esame naši-J 
būti sunkesnis negu Watei< įuošę.“ rašo marš. Grie’ka. j 
gate net ir tuo atveju, jeigu, R da„^ Sovietu s.TOjei 
,e mokesčiai butų pavėluo. joks neea)i favo

ta: is kaltininko išieškoti. Į įfJlW „meniškos nuemo-,
Antra — jo paties pareis- nės viešai reikšti, ta^ ir ši; 

kimų prieštaravimai, kada;Griečkoskalba yra Politbiu-;

Suomiai norėjo i ’eisti ir: 
išgaisėjusią A. Solženicino! 

pasiuntęs ’ knygą "Archipelag Gulag

būstinę Watergate.

Maršalas ragina 

ginkluotis

bet išsigando savo

kams. kurie, esą, kelia Gene- 
vos konferencijoje "menkos 
svarbos klausimus" ir tuo 
trukdo konferencijos pažan
ga. O kaip žinome tie klau
simai vra sovietinio brr‘a1i 
piiecpnuda krašto vMiije ir 
atsisakvmas už nob’ini ato
slūgį prinažinti "laisva idė
jom pasikeisimo principą", 

į kuri ir Solženicinas kelia.
| šia proga Brežnevas pa- 
j reiškė žurnalistams, kad Sol- 
I ženicinas neturįs būti pro
blema. kad vienas rašvtoias 
neturis lėtinti siekiamo Rv- 
tu ir Va»’<arų sambūvio, kad 
Solženicinas negalįs aMn- 
varti viso krašto nuotaikai 
ir nuomonei.

Brežnevas vpač reiškė pa
sipiktinimą prancūzų spau
dos "antisovietine kampani
ja". at’f’u, tnrMamas galvo
je tos pnaudo«» laibai platų 
Solženicino ištrėmimo anra- 
švma ir’io kn’vos "Archipe- 
lag Gula^" gvildenimą.

Nors Rr«’r»evas Solženi
cino problema stenodasi pa
vaizduoti "nesvarbia", bet 
iš tiesu ji vra sov^am labai

{amžių pa«i.l?kti džunrlėse ir nemį°p’ Jr 
i “k,ria.rti“, jei nebus kitokio! ,r. r?J.”u'e. d!,r ’to
iepiYvmn ’ dlO7U»n«Ui IPirt’mU tęsiamas

šio Nobelio laureato nieki-
• aoaa—sa ■■ ss

rių buvo ir Anglijos karališ
kasis baletas, ir Maskvos di-tikslesnių žinių'. sjų asmenų koalicinę darbo

Į tautinės religijos ir nepri-j džjoj0 teatro baletas, ir Moi 
------ — _ _ _ 1 klausomu liberalų partijų* jejavo ansamblis bei kito-

i vyriausybę n- lai gavo par- j Rios grupės
Sustreikavo 3,000 Massa-I amento In ltal ,rn3- 

gerojo' chusetts statybos .kranu, bul-; ------ . . . pasidavė

29 metai po karo
Kovo 10 d. Filipinuose iš 

■ džunglių išlindo japonų ka- 
; rininkas Hirroo Onoda. ku
ris ten slapstėsi 29 metus, 
net nežinodamas, kad jau II 
pasaulinis karas seniai pa- 

j sibaigė.
Į Šis 52 m. japonas iki šiol 
jėio "pareigas" partizanau- 
! damas, nes iš savo karinės 
; vyresnybė nebuvo gavės isa- 
! kvmo pasiduoti a»- kaip ki
taip pasielgti. Dabar iis sa
vo samurajų karta iteikė Fi- 

i lipinu generolui Jose Ran- 
Icvdo. šis ištikimasis kaws 
• buvo pasirvžps nors ir visa

dar nėra.

didžiojo kaim.Mio“ rašo ir dozerių ir kitų sunkiųjų s*a- Ispanijoje labai sugedo! 
nuo to sumanymo atsisakė, t)bos priemonių operatorių, katalikų ir Franco santykiai.!

nimas ir io kūrybos menki
nimas. Bet toji sovietu akci-

^žinojęnpie"duoūiš "kyši"; rabatas.' kuriuo norima pa- Franci. Sarvai pasirašo ą^laracij,. akeUiianilą va«ri» 1« d. I.I.. pĘrobrtTitį biau populiarina ne tik Va

rnus pinigus” NVatergate nu- remti savus imperialistinius 1uv,w "*pnkiau»omyhe* diena. Nuotraukoje Alton atstovai iš kaires į dešinę: Aleksandras Cap- g svetimų valstybių konsu-1 karuose, o ir pačioje Sovietų 
sikaltėliams ginti. siekius. Lu5vm ir Edmundas Cibas (pirm.). ,Sėdi gubematorim Francis Sargent. bet buvo patys sugriebti. Sąjungoje.
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Tautos laisvės siekimas 
yra amžinas

Vilko vicepirmininko Jurgio Valaičio 

sutrumpinta kalba, pasakyta Vasario 16-sios proga 

\ Lindene, N J.

Gerbiamas Pirmininke,
Brangūs šio minėjimo dalyviai,

Man tikrai malonu būti šios pavyzdingos lietuviškos 
bendruomenės svečiu. Dėkoju už šią progą kaip kaimynas, 
dėkoju ir kaip VLIKo valdybos narys už kvietimą pabūti 
Jūsų tarpe. Be abejo ir Jūs būsite girdėję kalbų, kad 
VLIKas pasenęs. Ir aš netvirtimčiau. kad VLIKas kaip vy
nas — kuo senesnis, tuo geresnis. O iš kitos pusės jis šį
met sulaukė vos trisdešimt metų. ir dėl to aš noriu Jus 
patikinti, kad VLIKas į kapus dar nesiruošia, o, priešin
gai, yra pasiryžęs eiti su gyvenimu, savo darbus tęsti, plės
ti ir baigti tik nepriklausomoje Lietuvoje, — kaip kad pa
brėžė VLIKo pirmininkas paskutiniame VLIKo seime.

šventė ar minėjimas?

. kimą. Kas vaižomas, tas bent pasąmonėje nepatenkintas, 
t o iš nepatenkintų žmonių tikros vienybės ar vieningumo 
' tikėtis gal ir netektų. Taigi, jei kalbama apie mūsų vieny* 
i bės trūkumą, to priežastimi greičiausiai yra mūsų politi- 
į nio sąmoningumo stoka.

Žinoma, su politiniu sąmoningumu lygia greta turi 
eiti ir kitos demokratinio politinio gyvenimo būtinybės,* 
pav., tolerancija. Jei aplamai demokratijos esminiai ele-

Vasario 16-sios proga* per paskutines kelias savaites 
daug parašyta, anksčiau įvykusiuose minėjimuose daug 
gražių ir sparnuotų žodžių pasakyta. Aš stengsiuosi per- 
aukštai nuo žemės nepakilti, nes Vasario 16-ji yra tinka
ma proga ir kasdieniškais klausimais pakalbėti ar susi
kaupti ir pagalvoti. Paskendę kasdieniniuose reikaluose, 
mes tai. atrodo, bedarom tik išimtinom ir retom progom.

Ar Vasario 16-ji yra šventė ar minėjimas?
22-jus metus mes šią dfeną šventėm, šventė visa Lie

tuva
dešimt metų, kaip mes šią dieną 
minim. Tiesa, čia, išeivijoje, mes šią sukaktį minime vie
šai ir iškilmingai, su vėliavomis. Lietuvoje šią dieną žmo
nės mini slaptai, susikaupę, bet vilties nenustoję.

Ką kiti rašo?
ruošti Pr. Spūdžio mirties 
metinių minėjimą. į

Pažymėtina, kad visi drau
gijos nariai dalyvavo Altos 

j ”1. Ar pavergtuose kraš-! suruoštoje‘ Lietuvos nepri- 
! tuose reali tikėjimo atspara klausomybes .-venteje. kad 
via bažnvtinės organizaci-iir Al^s Plrmininka* Ujo 
jos biurokratija: vyskupas,’ draugijos narys adv. S.Bne-

AR TAIP REIKIA 
IEŠKOTI PAGALBOS?

PUS Ryšių Centro vedė-,
Jūratė Jasaitvtė paskelbi 

kai kurioje spaudoje prane 
Šimą apie liepos 12-22 dieno* .r
mis Beaumont stovvklavie- keJim« Pala*k?. Bažnyčios 
... Amo atstovų pnsitaikymas, ar jų‘Ą, š,aures Am.e‘ kenkimas, virsdamas Baž-
rikos lietuvių jaunimo »ir- - - -- -

veue* r ♦ ’ dis.
mentai yra daugumos valia ir mažumos teisės, tai mūsų iš* 1 ja Jūratė Jasaitvtė paskelbė • * e n3^**’’ 
e*, ijos išimtinose aplinkybėse šis pastarasis reikalavimas kai kurioje spaudoje prane-1 ”?a *J 
yra svambesnis. Jis bene bus musų vieningumo paslaptis <m.ononAs i/./ meno 
arba pagrindas.

VLIKas saka Lietuvos gyvenimą

Dėmesys Lietuvai ir jos gyvenimo eigai buvo ir pas
kutinio VLIKo seimo darbų jungiamoji mintis bei tikslas.
Mes visi žinome, kad lietuviai Lietuvoje yra vetgai, pa
našiai kaip kad vergai yra dauguma Sovietų Sąjungos 
žmonių: pririšti prie gyvenamosios vietos, be teisės išvyk
ti. verčiami dirbti darbą už menką atlyginimą, verčiami 
net dėkoti už visa tai ir kartoti nepaliaujamą melą apie 
sovietinio gyvenimo privalumus.

Mes žinome, kad okupantas daro pastangas Lietuvai 
surusinti. Mes žinome, kad asmens teisių Lietuvoje nėra.
Mums tačiau svarbu žinoti ne tik bendroji padėtis, bet ir 
detalės bei skaičiai, gyvenimo pakitimai ir jų kryptis. Ta
da mes geriau galėsim spręsti, kuo mūsų broliams padėti, 
kaip jų kovą palengvinti, kur ir kada gresia didieji pavo
jai. Mes neturime pasiduoti apibendrinimų įpročiui, kada 
viska» arba juoda, arba balta, tik bloga ar gera. Niekur, 
ir Lietuvoje, gyvenimas nėra tiek primityvus ir nieko nėra 
tiek sudėtingo. įvairaus ir nepaprasto, kaip žmogus bei 
žmonės.

VLIKas ne tik seka Lietuvą, bet ir kalba į Lietuvą

pu
mąją lituanistinę savaitę. 3 
Pranešimas pavadintas —

Degantis idealizmas—jau
nimas ieško pagalbos". ; neantraudinAia 

Kas gali nesidžiaugti
kiu sumanymu, tokia stovyk
la, kas gali atsisakyti jį rem
ti? Deja. kaip gaila. kad. . 
peskaičius sąlygas, kas gali Į 1 
toje stovykloje dalyvauti.
Indą labai nemalonių min
čių.

Pranešimas sako. kad ten 
tegalės dalyvauti lietuvių 
jaunimas, baigęs aukftesnia- 
ją lituanistinę mokyklą i’ 
tinkamai parašęs vieną iš 
šių temų: 1. Lietuvių įsikūri
mo istorija rašančiojo qwe- 
namoje vietovėle. 2. Marko

nycios didybės simboliu?
Ar siūlantieji Bažny

čios bendradarbiavimą su
"marksistinėm“ vyriausv- 

sa. ęs.
nutylėdami, kad realiai siū
lo visai kita bendradai biavi- 
mą — bendradarbiavimą su 
kovingo ateizmo vvriausy-

NEW YORK, N.Y. 

SLA minėjo Vasario 16-ją

Kovo 2 d. SLA patalpose 
tarybos nariai ir kviesti sve
čiai. jų tarpe Lietuvos gen.

J. Vilu

CHICAGO, ILL.

Pavasaris atženglfc X 
su meno puota \

Chicagos Lietuvių Opera, 
pasitikdama pavasarį, ren
gia didžiulę dainos ir vaidy
bos meno puotą — stato 
Verdi 3 veiksmų 5 scenų o- 
perą "Kaukių Balius". Spek
takliai bus Marijos Aukšt. 
Mokyklos auditorijoje kovo 
23. 24 ir 31 dienomis. Pir
muosius du spektaklius diri
guos Vytautas Marijošius, o 
paskutinįjį Alvydas Valai
tis.

Pastatyme dalyvauja vi
sos skilesnės dainos ir vai
dybos meno pajėgos. Bilie-

konsulas Anicetas Simutis.! tai į operos spektaklius spar- 
paminėjo Lietuvos nepri-j čiai perkami, ir atrodo, kad 
klausomybes atstatymo pa-į vėliau jų pritruks. Taigi, no-

Twaino "The Ston- of the skeIbimo sukaktį. j rint į šią meno puotą patek- 
Bad Little Boy“ vertimasi SLA P"^8"?8 Povilą.-} ti. .""ikia tuoj pat pasirūpin- 
S Knwoi® "Tauto i..„„.„si Dargi* savo ZO<I>J' pabrėžė, • ti joje vietą.per savo radijo valandėles Italijoje, Ispanijoje ir Philipi- 3 Rnviroie "Tauta ir taurinė i 53

nų salose. Ši kalba informacinė, tikslu palaikyti žmonių jjtikimybė" J Girniaus iš-i a^ ^A nuo pat įsikūrimo j 
nuotaikas — ne provokuoti, kurstyti. Nurodymų jie taip: keltų minčių su lietuvių iš-! T* rQI”no?i bendrais j 

/a H71 gugėsi seni ir jauni. Dabar jau da’igiau nei tris- i P3^ nejeikalingi. nes nepriklausomos Lietuvon įeikalą bei j eiviįos dabartiniu visuome- reikalai... rė-j
šimt metų, kaip mes ši, dten, nebešvencTam, o tiktai1 * "blogiau supranta kaip mes. , niniu gyvenimu palyginimas ‘ ’

Rezistencija rusinimo pastangoms yra bty.eik visuo-; ir pagal jas lietuvių visuo
tina. neišskiriant ir tų, kurie gyvenimo aplinkybių verčia- menės "utopiško" gyvenimo 

mm siancai susi Kaune nei vinie* nenusioie , mi yra formaliai partijos nariai. Ši rezistencija pastebima pavaizdavimas. 4. .............
mm .japiai. susmaupę, oei vinie, nenu.ioję. J j * * j į či j ijetuva nuvvkstančiu Lyginant Metimu menininkų kūriniu sanaviciui atsilankius j JAV. ™ .
Trisdešimt metų. Nėra tai ypatingai ilgas laiko tar-j lomiausia ūsų is čia j Letuų nuvykstanaų. Lyginant pa,v^nima<l su * nam •* SLA pastangomis buvo su- 60 metu sukaktį «• ta ptoga 

pas, tačiau tai paryškina tiesą, kad Lietuva dar trumpiau j kitomis Pabaltijo valstybėmis, Lietuvoje ji yra stip- krašto meninėmis traiško-Į rinkta $20.000 Lietuvių balandžio 21 d. 6 vai. vak. 
— vos dvidešimt dvejus metus tebuvo nepriklausoma ,riausia* mjs. 5. Vieno iš pagrindiniu į d-jos namams Vii- Beverly Country Club (So.
valstybė. O kiek per tokį trumpą laiką pasiekta, -kiek nu-1 Kaip iš vienos pusės lietuviai priešinasi rusifikacijai, (taip pranešime parašyta)' niuje pastatyti. Ir šiandien Westem k 87 gatvės) ren- 

jtaip iš kitos — jie stengiasi puoselėti lietuvių kultūrines laikraščio istorija: Draugas. SLA įvairiomis progomis'tikrai šaunu banketai į 
(vertybes. Vyksta kova lietuviškos kultūros išlaikymo sri- Darbininkas. Tėviškės Žibu- paremia lietuvių kultūros jr kuri vietas jau dabar galima 

Valstybės ir valstybingumo reikime ! tyje, o pastaraisiais metais ypatingo dėmesio sukėlė lie- riai. Dirva, 6. Bet kokios lie- *vi^timo reikalus. ; rezemiotis Naujienų" ad-

veikta!

Jubiliejinis "Naujienų** 

banketas

Chicagoje leidžiamas ir
mė žygius Lietuvos 
atgauti.

štai dar prieš pirmąji pa-= plačiai skaitomas lietuvių 
saulinį karą dr. Jonui’ Ba-i dienraštis "Naujienos" šie- 

*.......................... ... met švenčia savo amžiaus

laisvei

biausia ir pakalbėti.
Kaip žinote. Vasario 16-sios aktu atkurta Lietuvos' .. * u- o ..... T. . , ;siaiskinti ir dar kelias sąvokas,valstybe. Senosios, šimtmečius gyvavusios, Lietuvos vals-;

tybės idėja nebuvo išnykusi, o tik kaimynų užgniaužta ir I (Bus daugiau)
nugramzdinta į žmonių pasąmonę. Mūsų tautos žadintojai į 
ją prikėlė. Dėl to. kad Lietuvos valstybės idėja niekada j
galutinai nebuvo išnykusi, nepriklausomybės aktas gale- AMERIKIEČIŲ MENO KRITIKAS APIE PABALTIJOS 
jo virsti tikrove. Iš to seka šios idėjos svarba. Dėl to svar-

70 metų linkoje klubo patalpos.

ju tar- aovo i 1 d. Christ Congre-. Gera proga jiems priminti 
Vasario 16-sios apmąstymų eigoje iškyla reikalas iš-, pe nėra nė Naujienų, pirmo- galionai bažnyčios salėje po' . .

---------- | jo lietuviu dienraiėio JAV- evangelikų pamaldų bus pa-i .kovot l9 d; ęh.cagoje ir
ise. nei Keleivio, seniausio gerbtas kun. Petras Dagys;'įsame Illmojuje bus pir-

miniai rinkimai nominuoti

iSoos ssa so s egf

bu ir šiandien valstybinės nepriklausomybės tęstinumą 
išlaikyti.

VLIKas — tautos atstovybės simbolis

Tasai
tęsia eilė sv<
tarnyba, jį tęsia ir Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas — teisėtai sudaryta Lietuvių Tautos atstovybė. 
Kaip nekeliamas mūsų diplomatinės tarnybos reikalin
gumo klausimas, ginama Lietuvos neteisėtos aneksijos 
nepripažinimo padėtis, panašiai svarbu yra išlaikyti ir 
tautos atstovybės institucijos tęstinumą.

VLIKą sudarė Lietuvos politinės partijos ir sąjūdžiai, 
tik jie VLIKo, kaip tautos atstovybės, tęstinumą tegali ir 
išlaikyti. Kol lietuviai Lietuvoje to padaryti negali, yra 
mūsų pareiga išlaikyti ir mūsų politinių partijų tęstinu
mą ir tuo būdu prisidėti prie Lietuvos valstybingumo idė
jos puoselėjimo, tuo labiau, kad niekas mūsų nedraudžia 
tai daryli. Politinės partijos yra ir liks demokratinės vals
tybės esminė dalis.

Partijos skaldo ar vienija?

DAILĖS PARODĄ BOSTONE

Robert Taylor The Arts skyriuje. The Boston Globė, 
m. vasario 18 d. apie šią parodą taip rašo:

’Jau ilgą laiką nėra buvusios tokios stiprios grupinės

! savaitraščio, einančio be jo 70 m. amžiaus proga. ....
!pertraukos 70-sius me*us. Kun P Dagv* minėtojeapskrities ^sto.
itS ’ P81*3?^0^ dl.rba Jau 2a.me'’ džios tarnybų kandidatam,
kad pe j ta sąraša nepa.e- tus. jls yra ir senas yisuo-j papra3tai Chicagoje prieš

precininkų kapito-
aplanko savo rajonų gy-

, . -.-tojus, ragindami balsuo-
• buvo paminėta Klaipėdos į-

valstybes tęstinumas laimei nėra nutrukęs. Ji - , „ ; A .. ..... . .. .u- j- 1__  ♦: i parodos Bostono miesto rotušes pagnndineje galerijoje,-etimų valstybių, ų tęsia Lietuvos diplomatinė f . .. 16 -•» , •

Na, tegul tie laikraščiai jungimo į Lietuvos valstybę 
stovyklos rengėjams ir ne-j sukaktis. Mat. parapijos na- 
pmmtmi. neatitinką ju pa- nų tarpe yra nemažai kilu- 

I žiūras ar ideologiją, bet ir šių iš Mažosios Lietuvos. Be
Kaip^ menes, ten eKsponuojama parooa sesi mitų mem- tuo atveju jug verta būtų to. ir pats kun. P. Dagvs vra 
ninkai . Iš pradžių buvau siek tiek skeptiškai nusiteikęs, jaunimui panagrinėti ju isto-1 buvęs įžymus Klaipėdos 
nes maniau, kad menininkai bus parinkti vien pagal etni-

Bet juk čia, išeivijoje, mes norime ir turime būti vie
ningi. Argi partijos nėra tuo pačiu skaidymasis ir nevie
nybė? Argi nėra partijų minėjimas, ypatingai dar Vasa
rio 16-sios sukakties proga, tiesiog burnojimas?

Atsakymas, žinoma, yra "ne". Bet to maža. Aš drįs
čiau tvirtinti, kad mes išlaikysime tikrą, nemeluotą mūsų 
vieningumą tada. jei pripažinsim. kad mes neišvengiamai 
esame skirtingi: skirtingų pažiūrų ir pasaulėžiūros. 0 tai 
be abejo turi atsispindėti ir mūsų politinėje sąmonėje bei Violeta Balčiūnienė, 
nusistatyme. Mėginimas mus visus suplakti į vieną masę renginys, tarfud sieMama 
neišvengiamai turi varžyti atskirų asmenų laisvą pasireiš- baltiečių menu.

nius kriterijus; maloniai nustebau pamatęs, kad svarbiau
sias atrinkimo pagrindas — estetinis.

Bet etninis elementas tam tikrą tinkamą bruožą pri
duoda. Pabaltijo valstybės jau seniai ištirpo bolševikinės 
meškos dusinančiame glėbyje, ir Pabaltijo menas nebėra 
siauro nacionalizmo reikalas.

UMis Purins, kurio formuotos drobės randasi ant ta
pybos ir Skulptūros ribos; Hardu Keck, kurio tapyba at
gaivina architektfrinį pajutimą sienos, ant kurios paveiks
lai kubo; Epp Ojamaa. kurios bioforminės figūros dažnai 
išreiškiamos dramatEUeis kontrastais grynų paplokščig 
spalvų; lietuviai Viktoras Vizgirda ir Romas Viesulas, 
kurie savitais abstraktiniais ir pusiau abstraktiniais žody
nais savaip pakreipia ekspresionistinius stilius; ir Maira

ir vaidmenį šio krašto 1 krašto veikėjas Lietuvos ne
lietuvių gyvenime. į priklausomybės laikais.

Numodami ranka reneė- •
jai patys sau kenkia. Jie šau-* Ii LDD susirinkimo 
kiasi visu vyresniųjų mora-t 
Hnės ir finansinės pagalbos, j Vasario 24 d. įvyko Lie- 
o H anksto didelei daliai vi- tuvių Darbininkų d-jos me-l 
suomenės daro akibrokštą..susirinkimas. Jame iš

rinkta šitokia šių metų vai*
PERGALVOTINI dyba: pirm. Bronė Spūdie-| 

n ai RIMAI nė- ricepirm. adv. Steponas
’ Briedis, ilgus metus buvęs

Ptanettmm' leidžiamas I {?<*<>. «•««-
Darbininkas kovo 1 d. veda- ika- ,’zdin. Galinis, iždo sekr. 
malame rašo apie popie-' Macys.
tena pastabas susitaikinti i ir šiemet ruožti
- konranistinfcnis valdžio-i margučių parodą. Tuo rū-

DreimaniaJtaMbefRA *w1, tapydama prie* šauly, aikuria jo į0 nera • Pranešta kad po -
šviesias. pmMiktus, dekoratyvinius laitus, — tai PW*.lįįg^5mmon«s, kad vieniems išnešiu išeis gausis 
kuri ataptadi šiandienini tarptautinį įvairumą viename atrodo naudingas žygi* ^^as leidiny, skirtas New 
pasaulyje“.

Šią parodą aplankė didelis skaičius meno mėgėjų.

Pranešta. Kao po poros 
nos nuomonės, kad vieniems'^ėn^V jjfis gausiai iliust- 

*,witai atrodo naudingas žygis. ™ota5 lydinys, skirt**
o kitiems - Ui kapitulai- ' orkoI.Llf Darbininkų 

a;., ja prieš komunistinę agre- d*^L •J1/ Įjidžiamas miruao 
eJM* nario \. Kalvelio paliktom

ti už jų kandidatus. Jie pa
prastai agituoja už jau da
bar valdžioje sėdinčius as
menis, todėl yra gera proga 
jiems apsilankius priminti, 
kad būtų valomi gatvėse už
sikimšę vandens nutekėjimo 
vamzdžiai, būtų dažniau ir 
tvarkingiau išvežamos šiukš
lės. užpiltos negrįstuose gat- 
vėtakiuose esančios duobės, 
nes vasara priliius jose vei
siasi moskitai. Yra ir dau
žiau įvairių blogybių. į ku
rias politikieriai turėtų at
kreipti dėmesį. Po rinkimų 
iau bus per vėlu apie tai kal
bėti ir rašyti.

Jotijos Jenas

NEWBURY. MASS.

Stakionių auksine sukaktis

Vasario 10 d. Jokūbas ir 
Darata Stakioniai minėjo 
savo vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį. Ta proga 
jiems gražią puotą surangė 
jų 3 dukterys ir žentai.

J. Stakionis Keleivį skai
to jau 60 metu ir dar nenori 
su juo skirtis.

Unkime Šukioniams dar

iirtiiv ». nanriiu paliktom
Prie jos sunengfmo daugiausia prisidėjo Irena Veitienė ir . 0 gtraiD4_ lėšom. Jo testamento vykdy-

Aplamai, tai Pabaftiečių Draugijos nj* baigia, pabrėždamas, kad tojai yra adv. S. Briedis. Br.
Mama kitataučius supažindinti su pa- reiMtų pergalvoti klausi- Sp^"e2j j' nutarta su- daug ■“'"“O mm 

mušt •



Pullapis trečia*

Iš okupuotos Lietuvos
i okupantai, Salin ii Lietuvon!

Rusai, laukan ii Čekijos! | A. Ulpio sukaktis

1968 m. Sovietų S-gos ka- J Sovietinė spauda paminė- 

riuomenei palaužus čekoslo-. jo Antano Ulpio 70 metų 
vakų liaudies didvyrišką iš- sUkakti. A. Ulpis dabar yra 

Knygų iūmų direktorius, vy
riausias lietuviu bibliografi-

sivaduojamą’ją kovą. Lietu
vos liaudis nelika tam abe
jinga. Visoje Lietuvoje vy
ko neramumai, šiandien no
rėtųsi išskirti įvykį. kuriuo

jos tarnybos vadovas. Jis y- 
ra didelio bibliografijos]

į darbo, kurio pirmasis tomas 
• lin+iiviu Vulkio 1 1 Tbuvo pabrėžta Lietuvos stu- į "Knvgos lietuvių kalba 1517 

dentijos reakcija. į 1861“ jau išėjo, sumanyto-
Kauno Politechnikos ins

tituto statybos bei architek
tūros fakulteto naujutėlaičio 
pastato šviesi fasadinė siena

jas ir vvr. redaktorius. Už 
tą veikalą buvo paskir
ta respublikinė premija. 

Nepriklausomoie Lietuvo-
pasipuošė milžiniškom juo-i je A. Ulpis ilgą laiką dirbtų 
dom raidėm užrašytu šūkiu: • Kultūros bendrovėje sian-j 
"Rusai, lauk iš Čekijos“. 1 liuose. I

Anksčiau iš ryto atėję stu- •,
dentai būriavosi, aptardami j Apdovanoti "lietuviai“ 
vakarykščius įvykius, girdė- *5
tus iš anapus, ir pritardami; Nusipelniusio žemės ūkio 
reikalavimui, kuris ryto sau- darbuotojo garbės vardas 
Įėję žvilgėjo sienoje. Kiek! suteiktas komunistų parti-' 
vėliau atėję instituto dėka- Vilniaus rajono komite-' 
nas bei prodekanas buvo iš- to pirmajam sekretoriui Via-Į

KELEIVIS, SO. BOSTON

Pyragus kavutei padova
nojo net 15 šeimininkių: Ju
lė Grauslienė. Elena Jasala- 
vičienė, Joana Korsakienė. 
Lilija Kubilienė, Ona Kur- 

' pienė, Marija Palevičienė. 
Ona Piivariūnienė. Rožė 

' Plokl-tienė, Ona Širvydienė. 
i.Binūė Savickienė, Marija 
į Savickienė ir duktė Jadvy
ga, Elena Scarks. Marilyn 
‘ Štončienė. Bronė Stončienė
Į ir Jenny Wollen. 1

Publikai besirenkant iri 
kavutės metu Stasio Mave-|

: riek rūpesčiu grojo lietuvis-J 
: ku plokštelių muzika iš rin-

’nio. kuri pernai miesto 
'knygynui padovanojo dr. 
įstanlev L I’artis savo tėvų 
atminimui.

1 Klebono leidimu bažn.v- 
p’-'oie rink,:ava BALFui davė 
;$212. S:d< ie ižangos mokės-j 
įčio ir pridėtinių aukų Altai 
; surinkta $149.

Svečių iš toliau a’vvko 
inž. Kazio Daugėlos šeima 
iš Bedfordo, N.H.. Stasys 
Augonis iš So. Bostono ir

Nr. 11, 1974 m. kovo 11 d

Majorui Adolfui J. Namaksiui įteikiamas ordinas už ypatingus 
nuopelnus JAV oro pajėgu centro personalo skyriaus tarnyboje. 
Jis yra seny bostoniečių Kotrynos ir .Adolfo Namak-'Sti sūnus.

atlyginimą, paprašė klebo
ną pakelti algą. Klebonas' 
atsisakė tai padaryti, či/aus’! 
kas, atvykęs j Vyčių susirin-i 
kimą, pranešė nemalonią; 
žinią, kad apleidžia Worces-į

Keene. N.H.. mokytoją kolegijos studentė Julija (.rauslytė. jau 'l ouellio vargonininkė Sofi-|teij, nes klebonas nesutin-
kelerius metus iš eilės paruošianti jaunųjų programą Vasario 16 Į ja Blaževičiūtė 
minėjimams Nashua, N.H.

Nuotrauka K. Dau’ičlo-

mušti iš vėžių. Baimės ska
tinami, patys puolė trinti bei 
grandyti raides, bet ju pa
stangos buvo bergždžios.

dimirui Petuchui. »
Garbės raštais apdovano-j 

ti nusipelniusi mokytoja I.e-i 
ja Lekienė, partinės mokvk- j

Ir mes minėjome Vasaroi 16
nes dažai, įsigėrę į nauiutė-p°.s istorijos dėstytoja Fridą1 
lį pastatą, nepasidavė. Tuo.Jį5imanienė, liaudies kontro-j 
met biauria pilka spalva bu- 1 ’
vo tepamos raidės, kurios 
dar kelis kartus prasimuš- 
damos švietė, tarytum rody
damos lietuvių studentijos 
atkaklumą kovoje už laisvę 
Lietuvoje.

Ilgą laiką pastato dalis

NASHUA, N.H.

ka patenkinti jo prašymo; 
pakelti algą. i

Vyčiai, noiėdami pagel-j 
jbėti savo vadui, išrinko 51 
[asmenų delegaciją, kurioje 

. .ir aš buvau. Delegacija tu-
I Kazimiero ‘Ve.lusiy’ p,,^'•.«<> l-'Wli kleboną paten- 

J klubas. Moterų Gildą, Ame: į kmt. vargon.n.nko pt-asym,. 
r'- ‘ Atvykus prie klebonijos

s skambu- 
šeimininkė

Nashua Telegraph and 
. M anch ester I1 n ion-Leader 
, plačiai ir gražiai minėjimą 
i aprašė, šį kartą minėjimo 
Į išlaidas apmokėjo visos vie
tinės lietuvių draugijos: šv

/DIDELĖS \ KPTfeS

s P E C I A l7a,1;
Į LIETUVĄ

Nieko primokėti!
Veltui pristatoma 

nai apdi
.TŲ SKAI 

SU AtKSO SIll.Ė.MIS 

5 VILNONĖS SKIROS

Pilnai 
10 ŠII

Irausta!
RŲ

32”x32'

•it
mi aiib-d siūlėm 

ir
ACKYLIC SKAROSliškai padėti ant stalelio -

'kapo“ — pagerini visus už I ".V"'“*?.”*"1’ • J , ' likos Lietuv
lės komiteto sekretorių 
ba Rudaševskis.

Pasiūlė kandidatus SU sv

•32 x32 ’ su uukso šiuleni
BENDRA KAINA $77. 
ORO PAŠTĮ . .. »«n

5. .yiLNONfiS SKAROS
‘-.2 x32’’ be kutunorim ma

Ona Širvvdienė;įl«V11 Kieooną.
Stanley ir Bernice* i vid^’ mus Patiko į

'{Zis: po $10 — adv. Alfon- k,ebonas- kuris paklausė * 
ko mes atėjom. Atsakėme, j 

prašome patenkinti var-1

tuva Brangi“, kurią j,.
.... , . klebonu kun. Juozu Bucevi-i Stasys Maverick. Eisenos l t.,(

Sovietinėje spaudoje pa- vaj rvte buvo iš-> priešakyje ėjo tautiniais1' ”
abužiais pasirėdžiusios t , , n ..... ko t____ _ ______________ ____ . Danutė (;ra,1slvlėS.l>a.>-J:Ra?,l,m,s,? Io?!n?.n?’

chitektūros premijų kandi-

...nauiicjv (-lum vaJ rvte ,)UVO ls_,pne:
7 skelbti lenininių ir vaistytu- ki|mingos pamaldos, o 2 vai.! dral 
is n'V ntei*atftio», meno n at- p,,,,,,.. — parapijos s alėje.Julė

buvo nutepto pUkais dažais I't"*1"1“'7.
o rūmų vidinės sienos pasb!data'?: 1,etuVų ? >’e y: I • -.......-
puoėė Ilgu sąrašu studentu1'3 'asyt°ąS,uz lietuvaitės — 
L—L.. “į romaną "Sodybų tuštėjimo iifltx t o,,,...''’i metas“, architektai V. fe- d
sam laikui uždarytos duiys, kaUfkas v K Balčiūnas, y Knstlna 
1 mokslo pasauli. Į Brėdikis ir G. Valiuškis bei liais

inžinieriai statybininkai A. „jnajs
Sak.Uu.ka. Griikeviči.u. ' KĮęinotos ir V Šileika už 

Į v i Įmaus miesto Lazdynu gy
vintoje venamojo rajono architek-

ir
ITALIŠKA PLIUŠINĖ 
lovatiesė
dvigubo dydžio |«M»x230. 
gražūs raštai ir sjmiIvos. 
KAINA ......... ... 3123
—NETIKRI KAILIAI—

: A uTsciauslos" 
puiki dovana 
KAINA ....

vertes i;

$115.00

venamojo
tūlą.

Vytautas Sakalauskas at
sisėdo į komunistų partijos ,'*******************************'* 
Vilniaus miesto pirmojo sek- Į
rotoriaus kėdę, kurioje sė
dėjo Petras Griškevičius, da-| 
bar centro komiteto pirma-j 
sis sekretorius.

pinais. Ivdėįo i altorių iau-1 vedėju Vytautą šii .yda. « v?" ,7 'Tr v <77 , ’ , ?“*nuti Antanuką Grausliuka, Sugiedojus himnus, invo- j . ./V*' °V?‘ d-v^.ko dabar yra mokykla, pasita-
knri< neV- tautiniais kąsni- kaciją pasakė Melionas kun.! 1k"7y.nc «!"w;af.ne rėme ir būrys nuzyKiavome

* - -evičius. Kalbėtoju bu- ,1‘“ .‘M Įiaudieą dirbimų na-pas Paukaeiua. gyvenusius 
m. V. Vaikančius, ku- kunį' ®k*:55 Endicott gatvėj, irsvars-

anirli-' ai Į,onatus Paskolino Karol J. tėm. kas daryti. Bmo daug
nais padabintą ir taurinių 
spalvų gėlių puokštę simbo-

Kamerinis grįžo ii Ukrainos

Lietuvos kamerinis orkest
ras* kuriam -vadovauja Sau-

Volionis buvo pašarvotas 
Vaitkaus laidotuvių namuo
se. Broektone. Karstas pa
puoštas jūrų skautų kepure

. .ir jūi-u skautu rėmėjo garbės į J3’ Dangaus Lelija“, akom 
• Vasario 23 d. vakarą s‘ai- ycnp:]f, Velioni pagerbė gau-! P°nuodamas sau smuiku. Jis 
?a, širdies smūgio priblokš-i?iai at;ilankv(lamj bostonie.Į sakė. kad "Lietuva Brunei“

BROCKTON, MASS.

E. Bajerčiui mus apleidus

J. Buce 
vo kun 
ris lietuviškai ir

eė. sugiedodama? 
"Lietuva Brangi”

Maironio 
ir "Muri

tas, mirė Edvardas Bejer-’^ai },. broektoniečiai. pri-l sugiedojęs ir Vilniaus 
čius. sulaukęs 62 metų. siuntė daug gėlių, o miiusio- ; rodrome- belaukdamas va

nė

lius Sondeckis neseniai gri-' bu?;°.?^s 1911 jo iamžinimui Lietuvių Fon- 
vii 152 pne Nemuno kran- dui Pudėjo dar ir $145.

™ T'ltŲ- Jui'barke* Au*° 5 bro1”D Vasario 26 d. buvo atly-
po Vakarų Ūkiamą n Mol-{ ir 3 gražioje šeimoje. dėta< išv. Kazimiero bažnv-

landos lipti i lėktuvą, kuriuo 
pro Maskvą m ižo Ameri
kon.

WORCESTER,MASS
Kodėl buvo įsteigtas 

Aušrelės choras

daviją.

Vėl ordinų maišas

Neilgas jo gyvenimo kelias!^ Meldėsi už velioni kun. remtl
nužymėtas darbš'umo gai
rėmis. Lietuvoje baigęs 4 
■klases gimnazijos, išvyko i 
Italiją pas saleziečius. Pen
kerius metus uoliai mokėsi 
ir ruošėsi stoti į saleziečių 
broliu gretas. Tačiau sveika
tai sušlubavus, grižo į Lietu
vą.. Po kiek laiko prade io 
darbą geležinkelių žinyboje.

į Edvardas su broliais išvvks- Į Belgiją ir Olandiją įsvy- L j Vokietiją. Ten sudrikęs
kweSUVnniaus ftVarte° Dievo genimo pa- A. a. Edvardai, peranks-

_ lydovę Aleksandrą Jasevi-ti ir nė sudiev nepasakes iš-

Iš Maskvos į Lietuvą vėl 
atvežė nau’ją ordinų marią, 
šį kartą jais apdovanojo dir
bančius miško, medžio ap
dirbimo, celiuliozės, popie
riaus, juodosios metalurgi
jos pramonėje. Jų tarps yra 
nemažai kitataučių.

Juozas Naudžiūnas su arti
maisiais ir Edvardo drau
gais. Iš bažnyčios kelvje dar 
^sustojo“ .'prie savo namų 
ir buvo daugelio mašinų nu
lydėtas i Kalvarijos kapines, 
Broektone. kuriose pasirin
ko amžino poilsio sodybėle* 
iau daug lietuviu, atvykusių 
iš anapus Atlanto.

Iš kapų visi buvo pakvies
ti i Bajerčių namus pietų, 
kuriuos paruošė draugai

tas (A. Vainiūnaitė, P. Kun- 
cas, D. Katkus ir A. Vasi
liauskas). Jie ten gastro
liuos ištisą mėnesį.

Čiurlionio "Miške“

Jufotlavijoje

Vilniaus simfoninio or
kestro dirigentas J. Domar
kas vasario 26 ir 27 d. Sara
jeve, Jugoslavijoje, diriga
vo to miesto radijo - televi
zijos simfoniniam orkestrui, . ... ...
kuris, be kitų dalykų, grojo; P1"081* vaikai mokytųsi, mybėje! 
ir M. K. Čiurlionio simfoni-'A , B^maHlas ir Arnoldas 
nę poemą "Miške“. ‘ mokosi ir gerai mokosi.

čiūtę, sukuria šeima.
1949 m. abu su žmona ir

broliais atvyksta į Amerika, 
Bostoną. Savo ir žmonos 
darbštumu puikiai įsikuria 
Dorchestery. augina du sū
neliu, jūrų skautus, pats bū

Kalbėtojas stipriai ragino Tęsiu žiupsnelį prisimini- 
mti mūsų spaudą ir Enev-'mų. šj kartą aide Aušrelės

elopedia Li’uanica. laiškais j choro įsteigimą, 
ir siuntiniais palaikyti rvšįį 1918 m. šv. Kazimiero 
su giminėmis Lietuvoje, res! parapijoj klebonaujant kun
1*1* — * 1 1* * T * T 1 • *• * 11 1 >1

keliavai i amžinybę. Palikai 
giliame liūdesy žmoną Alek
sandra. sūnus Rimantą ir 
Arnoldą, brolius majorą 
Bronių ir Vladą su šeima 
Bostone. Antaną, Juozą, grį
žusi iš Sibiro, 3 seseris (vie-1

damas uoliausias skautu rė- na buvusią Sibire)—Lietu-į

kiekvienas mūsų žodelis 
juos labai sustiprina.

Meninę programos d ili

Jonui Jakaičiui, vargoninin
kavo komp. Jonas Olšaus
kas. Jo žmona buvo gera

suorganizavo ir puikiai at-| dainininkė, turėjo gražų 
liko Keene kolegijos studen- soprano balsą. Juodu vado- 
tė Julė Grauslytė. padedantįvavo dideliam Vyčių 26 kuo- 
sesutei Danutei, broliams pos chorui, kuris giedojo ir 
Ričardui ir Antanukui. 1 ei, bažnyčioje.
Stepui Kubiliukui ir jose u-1 Vargonininkas, jausda- 
tei Danutei. mas sunkiai dirbąs už mažą

mėjas. Prieš 4 metus darbš-jvoje. draugus ir kaimynus; 
čioji šeima persikelia į.čia Amerikoje. {
Brocktoną, i ramią vietovę.! Mielas Edvardai, priglaus-j 

Edvardas šeimai nesiskųs- tas svetimos žemės toli nuo’ 
davo savo sveikata, o tik rū- Nemuno krantų, ilsėkis ra-

E. Rihokienr

lietuvių gerą’, ją, kurią pavadinome "Auš- 
Kor. i rele“» ir j<w* choro vedėju 

j pakviesti Bostone gyvenan- 
J tį komp. Miką Petrauską, 
i M. Petrauskas kvietimą 
tpriėmė ir pirmą kartą į cho-į 
ro repeticiją atvyko 1918 m. 
laipkričio 1 d. su palydovu 
Jonu Strimaičiu. M. Petraus
kas chorui vadovavo, iki iš
vyko į Lietuvą. Išvykdamas 
jis Aušrelės chorui vadovau
ti rekomendavo vietinį Jo
ną Dirvelį. kuris choro va
davo pareigas ėjo iki 1949 
metų.

Taip buvo įkurtas Aušre-j 
lės choras. Kitą kartą para-i 
šysiu, kaip buvo įkurta ant-Į 
roji parapija.

(OMBINATION
SPECTAL
LABAI VERTINGAS!

Medžiagos 3 jardai vyrų 
žieminiam paltui, 100^ 
vilnos, 3 jardai moterų 
žieminiam paltui, 100'J 
vilnos, 3VĮ jardo vyrų 
kostiumui, 100'/ vilnos, 
3 jardai moterų žieminei 
suknelei, 100'; vilnos, 
2 lovos paklodės (dvigu- 
bo dydžio), 2 pagalvių 
užvalkalai, 6 turkiškieji 
rankšluosčiai.
KAINzt ................. $203

SPECIAL $91.00

JAI' TREJI METAI bE 

JLiLI Al 8 S VI KLOS

Kovo S d. sukako 3 metai, kai Worce»tery, Matot., 
mirė Julius Svikla. Ne tik žmona Bronė, sunūs Algis 
ir Vytas prisimena velionį, kaip gerą vyrą ir tėvą, bet 
ir visi tie, su kuriais velioniui teko kartu dirbti visuo
meninį darbą, pasigenda jo, kaip uolaus ir nuoširdaus 
visuomenininko.

Ilsėkis, Juliau, ramiai šios. šalies žemėje!
J. Kiasinskas

PRAŠYMAS

Labai prašome mua pain
formuoti, kur būtų galima 
rasti Vilniuje leistų "Lietu
vos Žinių“ 1915 m. kovo 31 
d. ir balandžio 2 d. nume
rius.

Keleivio redakcija

10 sv. kiaulės tauku. 
10 sv. kvietiniu miltu. 
10 sv. rvžiu ir 10 s v. 
cukraus.

DAI’G KITOKIŲ 
VERTINGŲ DOVANŲ

Prašykite veltui 
iliustruoto katalogo! 

Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per

INTERTRADE 
ENPRESS CORP. 
125 E 23rd Street

Firth Floar
New Y’ork. N.Y. 10010

Tel. 982-1530
LARAI SVARBU

Lankytojams iš SSSR 
DĖVĖTI DRABUŽIAI

Prašykite specialaus 
biuletenio!

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

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero. IIL 60650. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugall Rd„ Windsor, 12, Ont., Canada.; 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: J A J, 2557 W. 69th St. Chicaga; 
5000 W. 16th SU Cicero; 4754 S. Wood SU Chicago; 
2923 N. Mihraukee Aven 1147 N. Ashland Ave„ Chicago 
ir kitur.
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— Maiki. sakyk tu man, kompanijos su arabais va

neturėjo numatymo, jog 
kviečius nereikia pigiai par
duoti ruskiui. nes gali ir 
mums patiems pritrūkti ra
gaišio. i

— Tėve. Amerikoje sąly
gos yra kitokios, čia konku
rencija stipresnė, ūkininko 
investacijos didesnės ir rin
kos svyravimas staigesnis, 
todėl ir numatymas yra sun
kesnis. Tačiau tiesa, kad 
Lietuvos ūkininko yaspado- 
riškumas būtu Intai reika
lingas. Bet valdžioje sėdin
tieji žmonės ats’žiūri i vi
sokius interesus. O turtintm- 
jų interesai vis yra labiau 
pabojami, negu daibininku 
Dabartinis kainu kilimą- yra 
naudingas spekuliantam' 
pirkliams, gamintojams ir 
investoriams. bet labai sun
kus tarnautojam-, darbinio- 
kams, o ypač pensininkams, 
kurte už doleri vis mažiau 
gali nupirkti.

— Nu. tai ką tie biednes- 
ni žmonės turi daryti?

— Tėve. tai yra rimtas 
svarbus ir sudėtinga- kiau 
simas. bet jau mes neturime 
laiko apie tai pakalbėti.

— Okey, Maiki. tai kitą 
kartą, tik neužmiršk!

| — Gerai, tėve. iki pasi
j matymo!

— Sy ju. Maik, nekst

Teises patarimai
Advokatė dr. M. šveikauakieaė sutiko aUa- ] 
kyli | keleiviu efcsityloją klauuiauet tebsi 
retkalaia. Tie klausimai turi būti bendri 
Inforasacinio pobūdžio, Klauuunus ir it 
sakymus sp*u>uliiwioie iiame nkyriuje 
LaiAke reikia pež»»ėtL kad euate Keieivii 
■kaitytu jau.

praėoeie siųsti t tentus 4H»

NESUSIPRATIMUS 
SPRĘSKIME PATYS

Vliko taryba vasario

Klausimas

Dr. M. Šveikauskas. Attursey ai tau. 
lioatea Five Kuilding 
1895 Centre Street 
W. Roabury, Matu. 02132

' larjko mokyklą. Mums ji
priežiūra neįmanoma, nor; 

Atvykome i šį kraštą 1959 norėtųsi padėti, 
metais. Mūsų vyresnioji j Ar negalima būtų daugiai 
dukrelė tada buvo vos 16 pinigų iš tavo gauti, nors ji 
metų amžiaus. Lankė vieti-j jau antrą kartą vedęs? 
nę mokyklą ir labai gerai Tėvai
mokėsi. Ten susipažino su, Massachusetts. 
vienu amerikoniuku, kuris,

, pasčio tarp tautų; ...žmonės 
j džius iš baimės“, kai jie žiūrės 
; priekin į tai, kas turi ateiti unt 
‘ žemės.

23' Ar yra koks nors išėjimas? 
i,i ..z.-Azi., a. ! Tai klausimas, kurs dabar yranUtf e’ • -• Ikone visų mąstančių žmonių

Vilko taryba, susipazinu- burnose ir širdyse visame pašau
si su spaudoje paskelbtais ’ b’je. Ar yra koks nors tikras
kai kuriu JAV LB organų’kurio jralime ™n- 

ti savo busimų geresnių dienu
pranešimais ir pareiškimais.! viltis?
kviečia LB veikėjus ir visus; Blibiija — tikrasis pamatas
lietuvius geibti LB oi gani-', ėįoje pasaulio suspaudimo va- 
. . a' i... „ landoje daug bažnytinių žmoniųzac i j os < I e n i o k i a 11 n ę sąran- rekomenduoja religiją, kaipo 
4ą ir principus ir savitarpio tikrą vaistą kenčiantiems žroo- 
lesusipi atimu sprendimui nėms. Jeigu religijų gali paro. 
iokiu bū,", „linkti svetimų-
jų talkos, o ,u>kinti> savybė- silsiu uostą ir saugumą, tai ko- 
je.“ ! kius gi ypatingos religijos mes

Į turime ieškoti?
—- ----------------------------------- - , Mes tikime, kad tiktai Bibli-

! j i nės tiesos keliu žmonės tegalės 
; prieiti prie tikrosios išvados a- 

Paragink savo pažįstamų*!pie dabartines visą pasaulį api- 
. i manėias, spaudžiunčias ir var-

<i*iras)ti Keleivį. Jo Kaina;ginančias sąlygas; taigi tokiu 
j atveju mes pradedame svarstyti 

Betnetams $7.00.

tai m !
kas čia bas, kad praisai ant 
maisto taip visą laiką krytpi

ro šutvę, o pas mus darbai 
mažėja, ir praisai ant mais KNYGOS SAVININKO 

ŽENKLŲ PARODA

(Wil-

tos mokyklos nubaigęs, nuė
jo dirbti. Mūsų duktė susiti
kinėjo su juo slapčiomis, o

Atsakymas

Papržbtai toks susitari 
' mas tarp besiskiriančios po-! S — , • • v •mes manėme, kad tarp'jųjų! ,.,)S (lė, finansinio žmonos j,

lau \kitas aigta. Buvo į Vaikų išlaikymo yia "pada- 
mums neapsakomas smueis. ,.omas„ ,(|ivorce
Į*3’ rntimspai e:ske, dccree) dalimi. Tokiu būdu
kad ji turinti palikti mokyk- v,.„ aianl ka,| ,.„ik!1|,li t., . . . .x. ... . , . yra aišku, kad, reikalui _
lą n teketi. Vi.-aip galvojo- san^ a,j)a aplinkybėms pa- 
me. svyravome, bet galų ga
le davėme sutikima.

Jiedu vedė 1963 metais.
Pradžioje visaip padėjome.

J šį dalyką. Bet čia dar pasirodo 
; reikalas parodyti skirtumą tarp 
'tikrojo Biblijos mokslo ir kb&i- 
j dinančių tradicinių teologijos

urvo u <;» m eitume 'teorijų. kurios labai dažnai
UF.vO KA CALiSTkS *»MDS ,s|ajjSį(B,j krikščionybės vardu.

Suradime protingo pagrindo 
tikėjimui ir vilčiai pažangos ga
lime tikėtis turėti tik tada, kai 
prietarus pripažįstame prieta
rais (niektikyste). atmetame 

. . , , .. ..... Įjuos ir stengiamės pažinti ir pri-
Jei k'ioa pasaulio taikyti šių dienų reikalams nuo

gus nesuteptus Biblijos tiesų 
principus. Jeigu Biblija, kaip 
kad visi krikščionys sakosi tiki, 
yra pagrindas galutinos tiesos 
ir proto, tai stenkimės visokiais

DIEVAS IR PROTAS

SKYRU S i 

Išėjimas

buvo laikas, reikalaujantis rim
to ir neprielaritiyo apsvarsty
mo iš kiekvieno, tai tasai laikas 
via <iahar. Protavimas gi. kJ“l >r
tntdritinsiąs, negali suteikti vii-, tj VW1 wra„»iiire.-, Tin,znMaz,
ties n<- vienam, jei nebūtu gali-1būdib'įutirtrVo'tikrai’“BiMUa 
ma rasti koki nors tikra IKimata , mokina!
savo protavimui statv’i. • jej kitaip ieškodami tiesos,

0‘l . mes regimai prasižengsim prieš 
’ • kai kuriuos ar prieš daugel) pa-

................................... i*J , prastų jūsų įsitikinimų ir atro-
pvkustos žmonijos turomis. Ne-. (jvs> tarsj mes ž>jurįai išplėšia. 
pažalioto saumylumo jėga sten-. me jUOH jįMųt nemanykite dėl

. In*?sl Yarv,, daužomąjį ■ tO( kad tai panaikins jūsų tikė-
lUjnnasi į laivą pirmyn, bęt jo lėtu pazan-| jj^ į amžinas tikrenybes, ko-
vaikai*.r-a.< a,<.'n :| \ars’. ’>4,vo«kioa yra aktualiai skelbiamos. .... z a i • 'vatras butu sulužes arlia žuvęs; I njtJiinie

Jų priežiūros (custody) u*|to<lėl jūrininkai neliežino. kuria, 
išlaikymo (support) klausi- kryptimi jie keliauja. Milionų 
mas pasilieka teismo juiįs-!širdys šiandien yra apimtos bai- 
i-i • • • I nū s ir išgąsčio, kai tie iKigalvo-<1«^«JOJP. !.,pi,. baiM.nv,H.s. kllri„s liet

Jūsų duktė turi pra'-yti sa- kuriuo laiku rali kristi ant taip 
vo advokatą paduoti teismui. k'l’s‘i nuvargintos Žmonijos šei-i 
prašyra, (petition for morli- k)lip „k j
fication), kad teismas per- ki laiką, kuriuo bus “didelio iš
žiūrėtų tas savo sprendimo,

sikeitus, galima kreiptus j 
teismą, prašant pa’leisti (to 
modify) tas skyrybų spren
dimo dalis, kurios liečia ma-

ka«l šiandien pa

elpėme. rėmėme. Po talerių j terialinius šeimos išlaikyna j viršų? Kai tik nueini į Į to ir 'kitų dalykų kyla? 0 
marketą. tai, žiūrėk, kožnastkas tuos aukštus įpraisus ga- 
daiktas vis keliais centais; lės mokėti, kai žmonės ne-’ Williams kole;•
užmarkiuotas daugiau. Nu-Įdirbs? ...................... lliamstoun, Ma >.» ^‘apmL”^ ne^
eini 'kitą nedėlią ar net kitą! — Tėve, darbo statistikos,bibliotekoje nuo vasario ^'»hiuverim bet stanirėmės iu 
dieną, ir, žiūrėk, cienia vėl j biuras rodo, kad šiemet sau-; d. iki kovo 15 d. vyksta šių šeimos neardyti. Keletą tar

tu ii net buvo pas mus atė
jusi gyventi su vaikais, o 
mes patarėme grižti pas vv- 
ra. Bet jų nesutikimas ėjo 
vis prastyn.. Žentas gėrė 
mažai dirbo, mušė žmoną, o 
kartais ir vaikus.

Taip prisikankinome ik? 
1968 m., kol galu gale ?«iti- 

nėra išeities. 
Pasiėmėme vietini advoka
to. o žentas pasiėmė savo 
advokatą, ir prasidėjo viso
kios derybos. Žentas tada 
jau buvo gavęs apdraudos 
agento (salesman) vieta 
vienoje garsioje Insurance

'I |l>'

ano.1metų, kai turėjo jau du vai-• reįkalus. Skyryboms įvykus, 
kucni. tarp įų prasidėjo ne- teismas "neuždaro“ bylos.
«utikimai. Mes pergyvenome Teismas ir toliau 

išsiskyrusių tėvų

Pnstel.ėt in 
<anlis. i<»ki«»- vilties neturi*! 
mas. slenka, kur vėias puė>i.

pakilusi. j šio mėnesį buvo 4.730,000:dienų Lietuvos knygos savi-
— Tėve, tai teisybė. Pa-jbedaibių ir 85,81 J, 000 dir-.ninko ženklu, vadinamu Ex 

gal valdžios oficialią statis*-.bančiųjų. Taigi bedaibiai.jjj)|}S (jjt tip iškai ”iš kny- 
tiką, sausio mėnesį visos sudaro 5>4 procento dirban-jgu“) paroda.
kainos kiek pakilo, o ypač čiųjų. Ekspertai mano. kad- Parodoje vra 23 dailinin- 
pakilo maisto produktų kai- bedarbių skaičius šjąis me- ku 113 įvairios technikos 
nos. tais galės padidėti iki 6 pro-j darbų — raižiniai medyje.

— Tats rait. Maik. Bet tas centų, o gal ir iki 7 procen-j limleumc ir kt. 
ir piauna pensininką. Juk tų. Taigi vistiek apie 98 pro-j Tai •p tu dai 1 u vra ir tokiu 
pensininkas mažai kitų da- centai darbininkų dirbs,;meistru, kaip Y. Kisaraus- 
lykų perka. Jam nereikia gaus akras ir valgys. Bet val- ko, G. Dėdelvtės, A. Kmie- 
furničių, furkotų, automebi- gydami jie turės didesnį pro- Hausiko. kurie pelnė promi
lių. karpetų ir panašių daly- centą savo uždarbio 8tiduo-tjas tai plaut’iiėsc Ex libris 
kų. AJe maisto jam reikia, ti biznieriams ir gaminto-) parodose.
ba kol gyveni, tai turi ir vai- jams. ’ Eksponatai paskolinti iš
gyti. O iš valgiu jis neperka — Nu, Maiki, o ar gamin-. Vitolio Vengrio kolekcijos, 
ir visokių marciponų, ale tojai negalėtų daugiau pro-i kurioje via anie 5.000 vie-, 
bulves, morkas, kopūstus, dūktų pagaminti ir praisus netų.
piem, sūn ar mėsgalį. parodą suraošė ^bo „arto-

dalis, (kurios liečia vaiku 
laikymą.

Teismas priims dėmesin 
vaikų tėvo finansinį pajėgu
mą, tą faktą, kad ‘jis yra vėl 
vedęs il gai turi daugiau vai
kų; jūsų dukters vaikų am
žių (ar jie yra reikalingi 
nuolatinės motinos priežiū
ros) ir Tamstos dukters am
žių ir jos galimybę darbu? f!

1S-

o tie dalykai ir brangsta. Tai i tiek daug dykos žemės, tai tos kolegijos profesoriui Ro- 
nors imk ir kabink dantis’ galėtų daugiau užsėti ir dau- mri Misiūnui parafinus.
ant vagio. O koki praisu pa
kilimą tas valdžios statisti
kas rodo?

— Statistika rodo. kad. 
jeigu maisto kainos kils 
taip. kaip sausio mėnesį, tai 
metinis pakilimas bus 12 
procentu.

— Bijok Dievo. Maiki! Tu 
sakei, kad vot pakels pensi
jas apriliaus ir juniaus mė
nesiais, tai bus fie f unin- 
kams lengviau. Bet tas pa
kilimas pensijų per du kar
tus bus tik 11 procentų iš vi 
so, o maistas jau šoka 12 
procentu... Tai koks čia pa
gerėjimas, ’jei pensininkas 
vis tiek lieka liūseris?

— Tai ingi teisvbė, tėve
— Nu. tai ką reikia dary

ti, Maiki?
— Daug žmonių šitą rei

kalą svarsto. Yra nurodoma, 
kad dėl alvvos kainų pakili
mo Amerikos vartotojai tu
rės sumokėti apie 20 bilionų 
dolerių daugiau už alyvą ir 
gazoliną. Todėl jie tiek pat 
mažiau galės pirkti kitų pre
kių: mažiau drabužių, ma

giau gyvulių priauginti. 
Tėve, seniau valdžia

ūkininkams primokėdavo, 
kad jie kviečių ir kitų javų 
mažiau sėtų. Dabar‘juos pa
ragina. kad išplėštų dirvo
nus ir užsėtų daugiau javų 
maistui ir pabarams. Bet pa
sirodo, kad trūksta trąšų. 
Jų negali taip greitai užten
kamai pagaminti. Be to, ū- 
kininkams ir gazolino že
mės ūkio mašinoms, nes da
bar ūkis labai mechanizuo
tas. O gyvulių mėsai irgi ne
galima per dieną prisjaugin-

Čia verta priminti, kad 
Ex libris amžius via beveik 
teks jiat kaiti ir knygos, nes 
vi'ada dideli knygos mė?rė- 
ja; savo knynas norėjo žy
mėti ypa'ingu ženklu.

Lietuvoje seniausias Ex 
b” ris laikomas kunigaikščio 
B( Tuslavo Rad. ilos (1671 
m ). Pirmas emvnai lietuviš
ki?. yra kan. J. Tumo Ex lib- 
rr.

vu ir gera darbą.
{ Mūsų advokatas sužinojo 
kad jis uždirba api^ ,300 dol. 
į savaitę. Žentas per savo 
ad.vokatą pasiūlė šeimai 70 
dol. į savaitę ir. be to. juos 
apdrausti per savo kompa
niją nuo ligos (health Insu
rance). Abudu advokatu -’ 
surašė kažkokius popierius 
sutartis, pagal kurias žentu’ 
reikės mokėti žmonai S70.0C
į savaitę vaikams išlaikyti.

: ; Jie išsiskyrė 1969 me*r

ti. Paukščių ir kiaulių dąr. 
priauginama greičiau, tai įr’P/JJEKA S. KONTAUTUI 
iu kainos gal nedaug tepa-

Nemažus Ex !?br?s rinkLi V1IT. •
mis turėjo V C’’^kauski^ Ipabaigoje. Duktė su vairais 
P Galaunė. St Pilka. V. M°-
S ‘ponaitis ir kt.

kils. bet jautienos ir avienos 
kainos tikriausiai dar pa
šoks.

— Man atrodo. Maiki.

Savanoris kūrėjas Silvest
re » Kon'autas Dorcbeste- 
ri», Mass., paaukojo Kelei
vi oknygynui Vandos Dau-

kad Amerikoje prastai gas-i j ‘ 'l,’>?Knes 2
padoriaujama. Lietuvos ūki-|°.;^° ^aP<>)<os Lietuvos isto

rijos po tomą ir gen. Stasio 
Raštikio atsiminimų I ir II 
t( mą. — is viso 4 stambias

ninkas iš anksto nustatyda
vo keliems metams, k? ku
riame lauke sės; jis numaty
davo, kiek jam reikės trąšų 
ir mėšlo, kiek su turimu pa
šaru galės Iššerti gyvulių ir

gauti. Taipogi teismas atsi
žvelgs į faktą, kad viskas 
yra beveik dvigubai pabran- 
gę per paskutiniu^ kelelius 
metus. Mano nuomone, teis
mas i«<u>ręs ši re Tralą Tams
tos dukteriai palankesne 
prasme.

KEIČIA IŠPAŽINTIES 
BODĄ

Katalikų bažnyčia ren
giasi pakeisti dabartinį išpa
žinties atlikimo būdą. —ta’ 
kunigas sėdi klausykloje it 
pro langelį klauso atėjusic 
prašyti nuodėmių atleidimo. 
Būsianti įvesta bendra išpa
žintis. Kunigas skaitys iš
traukas iš Biblijos, iš evan
gelijų, suminėdamas svar
biausias nuodėmes, o tikin
tieji melsdamiesi gailėsis it 
prašys atleidimo. Po benJ 
ros maldos jie gaus atleidi 
mą ir galės priimti komuni
ją.

Norintieji galės išpažin

Visai ne!
Kas domitės Tiesa, mes pri- 

siųsim veltui spaudos. Kreipki- 
lės šiuo adresu:

Lithuanian Bible Students, 
212 E. »rd Street, 

Spring Vaiky. III. <1342. 

(Skelbimas)

[Mes padidinome savo tarnautojų skaičių, kad greičiau* 

galėtume išsiųsti Jūsų siuntinius.

SKUBIAI siųskite savo SIUNTINIUS,
o mes viską atliksime.

SIUNTINIAI-DOVANOS
į LIETUVĄ IR USSRl 

SENA PATIKIMA FIRMA
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klientų skaičių 
tra-.iii iuiai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.

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

SU MINIAI, PASIEKI MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausiu patvarkymų reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455

CENTRINES įSTAGOS NEW YORKE:
240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001 
TeL: (212) 725*2449

ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N.Marshall S. WA 5-9878 
BALTiMOKE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 W. Broadway AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė. BE 5-7788 
CI EVELAND, Ohio 44119, 877 E. 185th St. 486-1836
DETRO1T. Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7640 
ELIZABETH. N.J.. 07201. 956a Elizabeth Avė. 364-740$ 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Caropuu A. 365-4360 
KANSAS CITY. Kan. 66102, 18 So. Bethany AT 1-1767 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunaet Jflvd. 382-1668 
MIAMI. Ela. 33138. 64-05 Biscavne Blvd. FR 9-8712
M1NNEAPOL1S, Minn.55418,2422 Central Av. NE, 788-2645 
NEW RRITA1N, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd St. 78L8577
PARMA. Ohio 44134, 5432 State Road 749 8038
PITTSBURGH. Pa. 15222. 346 Third Avė. GR 1-371$
ROCHESTFR, N.Y. 1462i, 683 Hudson Avė. BA 5-6928 
NFVV YORK. N.Y. 10003, 101 First Avė.
SAN FRANCTSCO. Cal. 94122. 1234—9th Avė.
SEATTLE, Wash. 98125, 11561 6th Place, N.E.,
SOUTH RIVER, NJ. 08fe82, 168 Whiteheed Avė. 257-2118 
U’ORCESTER. Mass. 01604, 82 Harrison St. 798-3347 
TRENTON. N .J. 08611, 730 Libertv St. LY 9-9188
VlNELAND.N.J.08360T\uish Hali, W.Landis A.609-696-9796

kėdavo 40 dol. į savaitę.
Nors mums buvo labai ne
malonu, kai žentas ateidavę 
vaikų lankyti, bet mes ken
tėjome ir tylėjome. Pasku? 
prasidėjo visokie nesutiki
mai tarp mūsų ir dukters, v- 
patingai dėl mūsų anūku 
auklėjimo. Duktė pasiėmė 
butuką netoli mūsų ir atski
rai apsigyveno. Bet sumo
kant jai nuomą, už šviesą ir 
kurą, nebelieka pinigų pralies eiti ir atskirai, bet iar 

nebebus atskirti nuo sėdin-knygas.
Mūsų nuoširdus ačiū S.

Kontautui už auką mūsų 
knygynui.

Keleivio administracija

gyvenimui.
Duktė nuėjo pas savo ad

vokatą pasiteirauti, ar nega 
Įima būtu daugiau pinigu t? 
žento reikalauti. Tas sako: 
susitarei dėl 70 doleriu, tai 
dabar laikyikis žodžio. Jeigu 
reikia daugiau pinigu, palik 
vaikus pas motiną ir eik 
dirbti.

Mtrikietėkoe alyvos kom-' turėtų trtkti nei m«Mo, nei “um9 kad “A J™
I našaro. nei trąša nei alvvos. *v«ifiaM7 Ją galite gauti prastas patarimas. Kur ji pa

liks vaikus, nors abu ja(

žiau aoralynės. šaldytuvu, te-l kiek reikia pasilikti atsargų, 
levizorių. baldu, namų ir ki- derlius būtų prastas,
tokių dalykų. Taigi tų daik
tų gamyba turės sumažėti ir 
dalis darbininkų turės būti

jeigu javai neužderėtų ar 
koks gyvulys nugaištų. Jei 
gu ir Amerikos valdžia to-l AR SKAITĖTE

Benedikto Rutkūno eilė- 
raišių knygą "Žirgeliai

panijos. ! pašaro, nei trąšų, nei alyvos.
— Maiki, tai išeina, kad 'Ale atrodo, kad ta valdžia

atleista. Na. o tuos ekstra! gaspadųriėkumu reika-j 
20 bilionų pasiims arabai iri tas tvarkyt#, tai dabar ne-1

čio klausykloje kunigo. 
Bažnyčios vadai tiki. kad

tas pakeitimas sugrąžins i! 
Bažnyčia daug nuo jos atsi-: 
traukusiu ir paskatins virsti 
katalikais kitų tikybų žmo
nes.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime fdeuivns žemėla 

pių — už 50 centų, už $2.50

OR 4-3984 
LO 4-7981 
EM3-6H6

— . - . AB •<-. • •' ‘
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ŽENTĄ TENISONA1TE

Pasaka apie žmogų, 
kuris ieškojo laimės
k (Tęsinys)

JOHN’S HARDWARE

398 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Puodžius ir BAB Sanulo 

TeLs 288-3835 (biznio)

288-7176 (namų)

i galvos žibėjo maža auksinė ka’ūnėlė. Nustebęs žmogus t 
žiūrėjo į žuvį, nes tokios jis net sapne nebuvo sapnavęs. 
Kad ją galėtų geriau matyti, žmogus pasilenkė visai arti 
vandens paviršiaus. Staiga iš jo kišenės iškrito negyvoji 
plaštakė tiesiog* i vandenį. Karpis bematant pravėrė savo 
dideles žiaunas ir, ją bematant prarijęs, dingo.

Nudžiugęs žmogus pašoko ir tekinas bėgo namo. Jis 
suprato. kad miško dvasia atsiėmė užburtą paparčio žie
dą. Dabar jis buvo laisvas nuo savo duotojo žodžio, ir jis 
galėjo kiekvienam pasakyti teisybę. Jo žmona sugrįžo į

n-i, ..... .. ... , ... 'namus, ir jie iškėlė didelę puotą. į kurią sukvietė visus
Bijodamas netekti žiedo, jis naktimis nebegaledayo , jr kaimvnus. O visi dar ilgai ir laimingai gyveno

ramiai miegoti. Jo mintis ėmė slėgti rūpesčiai, kurių jis (j met ‘
anksčiau nežinojo. Turėdamas stebuklingą žiedą, jis ga
lėjo atrasti pamestus daiktus. Matydavo visus žemėje pa
slėptus turtus ir pasidarė, pats to nenorėdamas, turtuolis.
Pažindavo ir išgydydavo visas ligas. Jis suprasdavo gyvu-: jr A. Keturakis sunegalavo. Gegužės 5 d. So. Bos 
lių ir augalų kalbas ir viską žinojo. Nustebę kaimynai ir tono Lietuvių Piliečių d-jos
apylinkės gyventojai ėmė kalbėti, kad jis yra burtininkas. širdies smūgis ištiko ir II aukšto salėje Sandaros 
Netrukus visi žmonės pradėjo jo vengti. Draugai ir na- Andrių Keturakį. kuris bu-; moterų klubo banketas naš 
mfškiai galvojo, kad žmogus savo sielą pardavė piktajai vo nugabentas į ligoninę. : lių karalienei pagerbti, 
dvasiai. Tokiu būdu įsigydamas turtus.. Netrukus jie irgi D“b?r j's .!*»ninV > al- į Lapkričio 24 d. So. Bosto- 
ėmė jo vengti ir ką nors bendra su juo turėti nebenorėjo. “ s'e\ bVL nam’e\ . no Lietuvių Piliečių d-jos 111
Net jo žmona, negavus jokio paaiškinimo dėl jo tokio štai- .. jn ime K,au aiZJU 1 aukšto salėje ramovėnų Lie- 

---------- jL ...... 4A ! jėgas. tuvo kariuomenė8 atkūrimogaus pasikeitimo, pasakė jam. kad ji grįžta pas savo tė
vus. Jai Idbai nejauku su juo. kada jis net ir jos minti 
atspėti gali. Tokiu būdu, visai netikėtai, žmogus paliko vi
sai vienas. Kaimynai jo nebelankė. Samdinių jis nebegau
davo. Svetimieji skleidė gandus. Net ir vagys nebedrįso į Rovo 24 d Bostono ‘ ,ftM 0M0JAMAS BUTAS 

pas jį eiti vogti. Kelias į jo sody bą apaugo žole ir užžėlę Lietuvių M. salėje Geram, rajone Dorekesteryje
spygliuotais krūmais. Minkų radijo -Talentų po- nuo kovo i d. išnuomojama* 6

Dabar jis gyveno visai vienas. Viską turėdamas ir vis- pjetg jr "Miss Lithuania of kambarių batas lll-me aukšte, 
ką žinodamas. Kasdien žvelgdamas Į negyvą plaštakę, jis N.F.“ pagerbti balių. apšildoma* garu. kurą*—alyva,
labai apgailestavo. Kas jam buvo per nauda iš to visoj _ e ~ Į Kreipti* bet kuriuo metu tel.:

PARENGIMŲ 

KALENO O RIU5

56 m. sukakties minėjimas.

aukso ir žinių?! Dėl to jis neteko mylimų asmenų. Su nie- j Balandžio 6-7 d. So. Los-’ 2x2-76.39. 
kuo negalėjo pasidalinti nei savo turtais, nei savo žino- Į įS’no J'.‘etl,vių Piliečių <l-jo*j

le?k!,av? vin«- l,,isia'tin* .P"e ! dirbo X“™ <WL E Va£ 
jo sodybos. Tarp jis rūpinos. r. galvojo per naktis, niekojo ket.amik(is darbu 
naujo nesugalvodamas. Jo plaukai pražilo, ir jis atrodė
pasenęs. Dabar jis mielai būtų atsikratęs paparčio žiedo, 
bet nežinojo kaip. Visai netekęs vilties, žmogus pasiryžo
eiti j t« padų giną ir .essot. miškų dvasios. O jų radęs, bertas Sv. Petro lietuviu 
maldauti jj išvaduoti nuo burtų. j bažnyčioje So. Uos-

Vėl jis per dienas klaidžiojo po aną tankiąją girią, (tone Organizuoja komp. J 
kurioje buvo sutikęs senąjį medkirtį. Ilgai jis ieškojo, bet Kačinskas.

Balandžio 7 d. 2:30 vai 
popiet religinės muzikos

di)

Parduoda

"GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

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

Kovo 15 d. — Dainuoja
Varšuvos Konservatoriją i 
baigusi Ona Aleksaite.

I

nieko nerado. Visai išvargęs ir nusiminęs, žmogus užtiko 
miške gilų ežerą, kurio anksčiau nebuvo matęs. Prie kran
to gulėjo nutrūnijęs medžio stuobrys. Pavargęs žmogus 
atsisėdo ant jo atsipūsti. Giliai vandeny plaukiojo įvai
rios spalvingos žuvys. Ramus kaip stiklas ežero paviršius

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

blizgėjo kaip didelis veidrodis. Žmogus, išvydęs vandeny i koncertas, 
cavo atsispindintį atvaizdą, labai išsigando. Koks jis atro- j Balandžio 2S <1.. o. Bos*o- 
dė suvangęs ir pasenęs! Giliai atsidūsėjęs, jis liūdnai tarė: ĮYj aj’ĮdJ<»

- MUkų dvasia, koks as kvailas buvau. Kaip as ne-!
mokėjau įvertinti savo laimės. Ką aš padariau? O, kad as i aj,t Vitalis Žukauskas 
dar galėčiau vėl būti toks, koks aš buvau anksčiau... j į^^s 4 d.' So. Bostono

Dar kartą atsidūsėjo žmogus, ir kelios sūrios asaros j Lietuvių Piliečiu d-jos III 
nuriedėjo jo skruostais į vandeni. Bematant tarp sužėlusių : aukšto salėje Brocktono 
vandens žolių ir meldų sujudėjo didelis, juodas karpis.; lietuviu šv. Kazimiero nara- 
Lėtais pelekų judesiais artėjo milžiniška žuvis, o ant jos pijos choro koncertas.

*3

UŽ VIENĄ DOLERĮ IR (h 

AŠTUONIASDEŠIMT TRIS 

CENTUS PER MENESĮ 

ĮRENGIAMAS VISIŠKAI

NAUJAS TEXACO ALYVOS 

DEGIKLIS (BURNER) KURIS 

NEPAPRASTAI SUMAŽINS '
i

JŪSŲ ŠILDYMO IŠLAIDAS! 

NEJUČIOM.

Ii anksto jokio {mokėjimo 
lisimokėti per 60 mėnesių 
Jokių procentų

FHITE FUEL
V- \

CORPORATION

900 East First Street, So. Boston, Mass. 

Tek: 268-4500

Orange. New Jersey. gražia
me rajone parduodama* vienos 
šeimos namu*, ku garažu ir bal
dai* (arba be baldų).

Klausti: A. S. Trečiokas. 1X5 
N. Sterling Drive. Drange, New 
Jersey 07050.

(11)

IEŠKO

Ieškoma tvarkingos moters, 
kuri Kalėtų parnešti ir pagu-j 
minti maistų senam žmogui ir 

i aptvarkyti butų. Darbo mažai, 
atlyginimas Keras — kambarys 
ir 200 dolerių per mėnesį.

Greitai rašykite, tuoj atsaky-. 
siu.

Peter Slurkis
1701 Temple Ttrr. So. ■ 
St. PetersburK, Fto. 33711 ; 
Tel.: 341-0073.

(12) J

15-kos dienų

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
iš KOSTONO ir NEW Y D lt KO

Vyksta: gegužės 15
birželio 5 
liepos 3

rugpjūčio 7 
rugsėjo 4 

spalio 2
ir

gruodžio 20

Kaina nao $751. — 
Vykstant ienm $112.00 

$7t.(MI 
$7X.OO datiKiaui

iš ChiraK«s —
Detroitu —
(’levelando —

Vi*<i* Kropė* lankyni* I^eninfrade. Vilniuje. R>K<»je Helsinky, i
tšnkynm birželio ir liepos Krape*, kurios lankys Talinu. Vilnių | 
ir Helsinkį.

GRVPŽJK DALYVIU SKAIfll'S ltIfMKI AS — 

NESIVftLVOKITK’.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į!

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

Seath Boston, Man*. 02127

303 Went Brnadeay, P.().Box 116 

269-8764

Savininkė: Aldona Adomonienėj

RADIJO PROGRAMA

BALTIC REALTY & 

INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas
597 East Broadway

So. Boston, Mass. 02127

Tel. 268-6030 
Draudžia namu* ir automohi. 

liu* nuo visokių nelaimių.
Nauja* aulo draudimų įstaty

mas >ra komplikuotas. Draus
dami mūsų agentūroje. Kausite 
visas informacija* bei patarimų, 
kaip geriausiai apdrausti.

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

Programa Naujoj Anglijo, 
š stoties \VLYW, 136U ai ! Taip pat atliekame namų pir- 
lociklų ir iŠ ototieu FM, ;Limo «•' pardavime patarnavi- 
101.7 mc.. veikia sekmadie jmus*
liaiSDUO 1 iki > -34) vai. die Todėl, jeivu norėtumėte par-
.» koeri.uvdam* • Vėl.u.im.-‘ d,m,i ar ’,‘rk,i "Hiilnojainųjj 
tų. rerouooama. vėliausių t lur(;| paskanmbinti
aieaulinių žinių santrauka į , ,
r komentarai, muzika, dai telefonu 268-6030 
iou Ir Magdutės pasuka. •**»♦*•*•****»••*••••»•••*»****•••

Biznio reikalai, kreiptu |Dar •"*“* ‘l“"“"'

Bdbe norutei gelių .r do„ A , ;ustaiči„ 
nų krautuvę, 5U2 t, Broao I (.ik., ,.illkinio
way, So. Bostone. Telefo-• tirpsta. Keleivis dar gav«» 
įas AN 8-0439. Ten gauna- , les šermenų“ laida greitai 
oan ir Keteivla. (šios knygos vieną siuntinį.

Dažau ir Taisau
įSnmus iš lauke ir viduje. 
Lipdau popierių* ir taisau 

/laks pataisyti reikia.
Naudoju tik geriau^ui 

medžisKS-
JON AS ATARINSKA8 

220 Savus Hill Ara 
Dorrbsnter, Mana
TsL CO 6-5854

DKAI DIMO AGEN’ITRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreipti* senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 llroadway 

So. Itoston. Ma**. 02127 
Tei. AN 8-1761

čAVAII RASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
Informuoja (manytojo* apfr posaulinius Ir lietuviškuosius 
jvvkius, deda daug ir įdomiu ncolrauku ir utvirai pasisukę 
apie visur, mūsų visuomeniniu- tai kultūrinio* klausimos. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir niuononių kiekvieno vi*iem* 
svsrhln problema
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" yri dinamiška mftsų Iš- 
eivljos laikrašti*, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atvira* kiekvieno ouomonei. kuri* kovoja Ir dirba ut 
nepriklati*4,mų Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 88.00 

Adrena*;
7722 George Street. l,aSa|le*.M<mfreal. 690. (įuebee. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
8LA—jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei ir iimokė- 

jo daugiau kaip SEFTlfNlS MIMONUS dolerių

Keturių fraternallnš organizacija — 
duoda gyryMn apdraudę ir ligoj* pašalpų, kuri yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu. 

SLA— jau turi daugiau, kaip tris *u puse niHone dolerių 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gau*i {vairių klasių reikaMngiauriae 
apdraudė* nuo 8100.00 iki 8iC.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomųjų Apdraudų — Ba. 
dumnent Inauranee, kad jaunuolis gautų pinigui 
aukitojv mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai. 

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams lakai pigių TERM 
apdraudų: ui 8L600.00 apdraudos tik 89.00 mokua> 
čio metanu.

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga rinokto 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klabu Ir draugijų aurtema. Ui 81.000.00 akcideota- 
Hs apdraudos mokestis 82.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkltis 
* kuopų veikėjus, ir «Je plačiau paaiškins apie 
Buulvtenljiuin darbus.

Gausite spausdintas Informacijas, Jeigu 
panty alte:

Lftkeaatan Alltnn^e ef America
.907 Wsat 30tk Street, Nor Vert. N.Y. 10001
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Vietines žinios
in.i»»»»»rarara„i

40 metų sukakties kalius į J talką radijo sukakčiai

Mūsų radijo, kuris yra se-j Lietuvių B-nčs sumanymu 
niausiąs N. Anglijoje, 1<>1 pudarvtas .komitetas su A.
metu sukakties balius bu? Matjoska, A. Budreckiu, M.

Pagaliau pakliuvo
Wealtha Grady iš Dor- 

I Kovo 17 d. «S vai. vak. Sa- chesterio 5 metus sugebėjo 
Istorikas Vincas Trumpa ;Cret Heatr bažnyčioje Wey- apgaudinėti viešosios labda

rį šeštadienį, kovo 16 d. 7 :d0 j mout-East Braintree. Wa- ros įstaigą ir iš jos gauti net 
vai. aUyks iš Washingtono; shington St., netoli Commr- $38.000. Įdomu, kad ji gau- 
ir Kultūriniame subatvaka-j cial (53 kelias) bus vargonų djtvo 5 pašalpas, pasivadi- 
ry skaitys paskaitą tema : • ir smuikų koncertas. Progra- nusi vis kita pavarde. Paga-Į 
"Istorijos ir poezijos susiti-- mą atliks Izidorius ir Vyte-' liau tai paaiškėjo, ir jai teko' 
kimas prie Baltijos“. ■ nis Vasyliūnai su talkininke j atsiduiti už gro*ų.

Tas “faktas rodo ir blo^ą' 
šalpos įstaigos organizaciją,

Istorija ir poezija 

Kult subatvakary

Barokinės muzikos 
koncertas

kovo 21 d. So. Bosono Lie- Subačių ir kt. priešaky, ku- 
tuvių Piliečių d-jos salėje, i ris rūpinsis, kad balandžio 
Jame pirmą kartų Bostone! 21 d. rengiamas 20 m. su
dalyvaus pramoginių dainų: kaktuvinis Laisvės Varpe 
dainininkė ir ifrklatratorėj koncertas kuo geriausiai pa- 
Elena Blandytė iš (’hieagos.. sisektų.

Talentus ir geriausius šo-į
kejus rinks Irena Miekūnie-j Kovo 17 d. pardas bus 
nė. adv. Nijolė Šležienė, E-4
Iena Valiukonienė. Gintaras'; Buvo ka’bama. kad š:e 
Karosas ir Algis Makaitis. m et tradicinio St. Patriko 

Baliuje bus pagerbta ”N/di( nes parado kovo 17 d. SoĄ 
F.” gražuolė Bita Babravi- Bostone nebus. Bet dabar
tnLe'1..- .... 'paaiškėjo. kad paradas vis

Tarkitės su giminėmis 'i-,, i n u..., . . ...... dėlto bus, tik nebus didziu-draugais ir gerais sokeiais , ..... .. s ’ lio banketo Dorgano ręsto-susitikti šiame linksmame
.engi"^ Jame daly.a.Hla-: „ 3Wiu on?anizaeija ir 
nu, turėsite linksmą popiete '
ir paremsite seniausią N. kuriame dalyvaudavo visi 
Anglijoje lietuvišką radijo didieji Bostono politikieriai, 
programa. į Tuo norima pareikšti pro-

Visus kviečia . testą prieš mokinių vežioji-
, ma i tolimas mokyklas, kaip 
priemonę segregacijai pa- 

Minkai naikinti.

Steponas ir Valentina

Vieta: Tautinės S-gos sa-s Monika Kensta. 
lė, 484 4-ji gatvė. So. Bos-j Įėjimas veltui, 
tone. į

Visi maloniai kviečiami; 
dalyvauti. I 

I
Didelė gėlių paroda }

Kovo 16-24 dienom Com 
monweal‘h Armory ruošia-• 
ma 103-ji N. Anglijos gėlių 
paroda. Joje gėlių mėgėjai į 
;alės pamatyti ne tik ivai-i 
liausiu gražių gėlių. įrengtų • 
gėlių darželių, liet gauti ir 
iš specialistų įvairia usių in
formacijų.

Paroda atidaryta sekma- 
, įane, kuri rengdavo So. Bos- dieniais iki 8 vai. vak., o ki

tomis dienomis iki 10 vai. 
vak. Įėjimas suaugusiems 
$3, vaikams iki 12 metų — 
veltui.

--------- rr- i

Kovoje su priešlaikiniu 
senėjimu didelės reikšmės 
turi lakota veikla, linksma, 
džiaugsminga nuotaika.

------ T-<

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PIUECIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir Hekmadieniaia veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAU POPIET IKI 1(1 VAL. VAKARO

—-SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšOEKOKUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeši a dieniais ir sckmadiisiaii 

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

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

Atsilankykite ir būsite maloniai n.mlebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBf

’4

COSMOS PARCELS 

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
Tat SW 8*2888

yra yienmteJė oficiali iet*i- 
ga Worcastary, mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii Wori

Senas parvirsta ir negir*

torio Į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritie* Čia kol*

lietuviškai, pataruau- 

greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti Įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 

tinkamų Lietuvoje,

Elood Sųuare 
Hardware Co.

Sartatokas N. J. ALltaNA 
S2S KAST HtOAD*AT 
84UITM JSCSTON, MASS. 
TELEFONAS AN S-4141 

Baajatnin Mrora Dalai 
Fopieroa 8iancn*a 

Stiklai Laagaats
Visokio rmkmt-nya aamaat 

Reikmenim plurnborioao 
Vter.kU eolotioa daiktai

. Telefonas: AN 8-2806 1

Dr. Jos. J. Ltvnovan

Vedėja B. Sviklienė

Dr. J. Pašakarnio
ĮPĖDINIS

optomktrisias
Valandos:
nu<> 9 vai ryto iki 6 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mana

Auksinio jubiliejaus 

banketas
Į

Nukryžiuotojo Jėzaus se-i 
sėlių auksinio jubiliejaus' 
banketas bus kovo 24 dieną 
Brocktone. 261 Thatcher St. 
Jo dalyviai moka po $100.

Pasilinksminimo valanda 
nuo 4 iki 5 vai. Vakarienė 5 
valandą.

Važiuojantiems į banketą

bus parūpintas veltui auto
busas, kuiis išeis 3 vai. po
piet nuo Septintosios galvčs 
koplyčios So. Bostone, bet 
reikia iš anksto užsiregist
ruoti pas komiteto nartus, 
pirm. Aleksandrą Čapliką, 
tek 268-0322 arba d r. An
taną Kapočių, tel. 268-2660.

Pajuokos bijo net tas, ku
ris jau nieko nebijo pasauly.

Gogolis

Gana
aereikalingai eikvoti koriu alyva 

1973
Alna IranoaaMa

šio oro krosnys
RjrtriimM įnaginu

Pilaaa (reaciauM. ĮsluiUat alr. 
vaa baraarf. gMėj*. ara lUUi, 
tanaaaUM, kaotraJf ir ėarb* aa> 
JaagU riay aa TaajėžiaJs.

1( arai* garaaUja.

Savybė*: 
Pradnldi.fia 

Gražia
Cbaaaaiija

alyva MMyaa b..jk» OTOO CLMAYtC

FORTŪNA FUEL Co. MATM6UU
Alyva iiMvm* naarialbUl

Narnama šildyti 
feritiniu pirldnys

Alyvai taraaria aataraavaura iiiua. 24 vai. gar ėicaa

-—~436~1204 773-4949

tik jaučiui ATLAS PARCELS CO.Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
žmogaus — be ydos.
(OOOOOoooooooooooooooooooaooooooM PLOKŠTELĖ

Peter Maktvytu
CnM 

<• Church Street
«. Miliau, Maaa.

Atitoko vtooo satefermo, issun 
to ir proJskto-tuM darbus ii laa . 
ko Ir vMojo, gyvoaaani aaaiu Iri 
Nario pastota, pual Juss mko-f 
loaljoafiMlrito oCaiss U t m* | 
landa vakaro.

Tebfeaast 698*8671

A. J. N AM AKS Y
Reni Estete A Insurance 

321 Country Club Rd. 
Navrtoe Centre, Mana. 62169

TaL
ooooouoooaoooosooooo*************

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ©po
ros solistės Elzbietos Karde
lienės Įdainuotų dainų ir ari* 
jų plokštei* Kainu 88.00.

Paštu
rrrfffrrrrurrffrrrr.......................... »aaa«aaaaaaaaaa—aa*a—aaaaaaaaaaa

MOOOMUOOSOOOOAOOoaOOOOOOOOOOOOOOS

TBL. AN 8-2134

Dr.Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTf) 

OPTOMBTRISTft 
Valandos:

: nuo 10 ryto Iki 6 vakaro 
Tročiad^nlaia—aidam 

445 BR0ADWAY 173 Arthur St

Laisvės Varpas
I LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekaiadieaiato 11*12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS V16CINI8

Broekton, Maaa. 02402. TeL 586-7209

82 Hnrriaon Street,
Worcester, Maaa. 01604 

Tat 7983347
Tiesiai iš Worceatorio aiua* 

ėiam Įvairius siuntinius 1 Lieta, 
vą ir kitus Rusijos valdomas 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinio gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gaad- 
aią. Turime vietoje Įvairią vie. 
tiaėa gamybos ir importuotą 
prokią iŠ kitą kraštą vioai io- 
aiomis kainomis. Be to, siunčia
ma maistą, pinigus ir galite ui- 
askyti ją gamybos prekes. Cis 
sumokėsite pinigus, a gimiaėa 
ten vietojo gaMo pasirinkti už
sakytas prekes.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVA1IUAUS1A8 DOVANAS

is BOSTONO i LIETUVA 
b “

80UTH BOSTON, MASS. 
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Knyga yra geriausias žmogaus drangas

Taipogi tarpininkaujsi 
tam tikras Įstaigas atoikvieati 
gimines čia pas save 1 svečius 
ar nuolatiniam spaigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiniagai. Atsilanką Įsiti- 
kinsita. Vedėjas A. Schyrinskl

Pristatymas greitas ir 
gtrtBtaoUi 

Prekės parduodamos nuža*
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobiliuab 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Maaa. 02127 
TaL 2684068

'***o*oomim«oo**mim|oooooom*«o**m,ooom*oooooooooo*oo*oooooooooom

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodama tiktai vaistas, išpildoma gydytoją rs 

tuHus Ir turima visus gatavus vaistus.

Jai reik vaistą — eikit Į Uotavišką vatotlaą 
Bav. Emanuol L. Rosesgard, B. 8., Beg. Pharm.

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

Ittefoaas AN 8-6099

Nes 9 vaL ryto iki 8 vaL vw Išakyraa šveatadieaiaa Ir oskm. 

maooaaaaoaaaoaaaaeoeoeoeoaoaoaaeeaoeaaeooonV

to & T OIL CO., Ine.
041 E Broadsvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinislipilimas
□ Patogios mokSjimo^sąlygos
□ Pilnas šildymo (rengimas

S k ambink ita

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARUHIBALD- PREZIDENTAS 

480 Weat Broadway, South Boston, Maaa. 02127.
Skambinkite 268-2500

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

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS

740 Gallivan Boulevnrd, Dorchester, Maaa. 02122 
Skambinkite 825-9090

Ji» atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL 
vakaro. ŽE6TAD1ENIAIS — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

už nemažesniu:; kaip $1,000 dvieju 
metą Įspėjimo indėlius moka 
(Iš tikrąją tos rūšies indėliai duoda 
6317 % pelno)

UŽ visus kitus indelius moka

Nuo Įdėjimo dienon — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 

Bankas veikia 109-tuosius metus.

tie banko direktorią taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikalo su tarnautojate galima susikalbėti ir lietuviikat Turtas (Aaaeta) yra

virš $274,000,000

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, pruleisti atosto
gas Floridoje, sauktose salose kaip Havajuose, Karibuo
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į svečius — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS * ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE, čia visą lėktuvą 
bilietai (International and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant — be jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius { Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntimams (skarytes, megztinius, {vairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

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

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE) 

•Darbo valandos: — _ — — — 9—5
Ketvirtadieniais 9—6

, šeštadieniais uždaryta

393 West Broadvray 
So. Boston, Maaa. 02127 
Telefonas: 2684764 
Visą įkyrią vedėja Aldona Adomonis

a<e<**********************l******ooooooooooooooooooooooooeoo#ooooooomy




