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Jonas Šliūpas 
(1861.3.6 — 1944.11.6)

Jonas Basanavičius 
(1851.11.23 — 1927.2.16)

Jurašų šeima laukia' 

musų pagalbos |
Į Maigučio radijo vedėjas 
1 Petras Petruti: šiomis die- 
1 nemis telefonu kalbėjosi su 
; iš okup. Lietuvos emigravu
siu mūsų disidentiniu reži
sierium Jonu Jurašu. Tą po
kalbį praeitą sekmadienį 
pertransliavo ir Bostono ra- 

j dijas Laisvės Varpas. ;
Iš to pokalbio patyrėme, 

į kad Jonas Jurašas *u žmo- 
! na ir sūneliu dar tebebuvo 
! Austrijos sostinėje Vienoje. 
Jis jokio konkretaus kvieti- 

i ir»o atvykti i JAV dar nebu- 
i vo ga vęs. Nors jis kviečia- 
«mas i Vok;etfią. Miunche- 
* ną, bet nežino, ar iš ten ne- 
I bus paskui kliūčių emigiuoti

i Amerika, kur iis labai no-' 
retų atvykti. Aišku, jis no-į 
lėtų žino-i, ir ka. čia atvy
kęs. galėtu veikti.

Vincas Kudirka 
(1858.12.31— 1899.11.6)

ŠVĘSKIME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMĄ

Kaįfp kasmet, taip ir šiemet Vasario 16-toji visiems 
-liatuviams — tiek sovietų vergijoje, tiek laimiajame pa* 
šaulyje — primena mūsų tautos didįjį laimėjimą — Lie
tuvos valstybinės nepriklausomybės atstatymą.

Kai paveiktoje Lietuvoje okupantas Vasario 16-sios

LIETUVA TURI BŪTI NEPRIKLAUSOMAJ. Juraša- džiaugtųsi, jei, 
čia. išeivijoje, būtų galima
sukurti pastovų lietuvių dra- Brangūs Tautiečiai, Amerikos Lietuviai!

, ™arbiaatifetlXn<‘tSe8tk _ gedami nau> metus, tikime ir laukiame mūsų 

i kuVūrinę instituciją, kai Tautai Šviesesnes ateities. Raudonoji okupacija Lietuvoje 
j šiuo metu okup. I -ietuvoj te- tebesitęsia, mūsų broliai ir sesės tebėra priespaudoje.

J ątro kūryba vra cenzorių re- Rusas-okupantas dar- datogfctu bando suvaržyti bet 
l^iraojama. Jis sako,’itad no- kokį tautinį pasireiškimą. Taiftur'okupuotų brolių n- sese- 
rėtu būti naudingas kovoje ių laisvės troškimų jie nepajėgia suvaržyti — laisvės idė- 
ir danbe dėl Lietuvos lais- ja ir pasipriešinimo dvasia tautoje yra perdaug stipri ir 
vės. norėtu neapvilti Lietu- gyva. kad ją būtų galima sunaikinti.

Mes didžiuojamės okupuotų lietuvių pasiryžimu ir 
. . tvirtumu.

Išvykstant iš Lietuvos nei Mūsų visų, išeivijos ir tremties lietuvių, yra šventa 
jam. nei žmonai nebuvo leis- pareįga jjems padėti, paremti ju sunkią laisvės kovą. Visi
net žmonos paloštos. bet l“"”e visais galimais hunais prie tos kovos stiprinimo, 
neišopausdintos knveos. plėtimo tr kėlimo prisidėta. , . .

Jis nuoširdžiai dėkoia vi-’ Amerikos Lietuvių Taryba daugeli metų sėkmingai 
siems JAV lietuviams, kurie tai kqvai vadovauja Jūsų, Amerikos lietuviai, pritarimo

Šventę yra uždraudęs, laisvieji lietuviai turi juo labiau Taryba* 1918 m- vasario 16 d. paskelbusi atstatanti vo;e pasilikusiuiu ir jį su
jos istorinį vaidmenį Lietuvos valstybingumui iškelti nePrikUu8Om4 demokratinę Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje, viltimis išlvdėiusiu. 
ir pageibti. Tegul nelieka nė vienos lietuvių kolonijos
laisvajame pasaulyje, kur nebūtų pasirūpinta Vasario
16-sios šventę kuo iškilmingiau ir kuo prasmingiau pa- išvyko

Nors Lietuvos Valstybės nepriklausomybės atstaty- • įz-> p . 
mo 57-sias metines švenčiame Lietuvai nepalankiomis r r la. ItyiUS
tarptautinės raidos sąlygomis, nors mūsų tauta kenčia Valst. sekretorius Kissin-' Demokra ų vadas senate j° neužmiršo ir parėmė. Jr paramos dėka.
sovietinio okupanto rusinimo prievartą, religini persekio- gerjs įvy]^ j Viduriniuosius Mansfield kelias savaites Mū«u oivpnizaciios ture-Į Be visų Amerikos lietuvių vieningo pritarimo Lietu?
jimą, asmens laisvių patyčias, būtų klaidinga iš besikei- ’ . . , t. , fu kun preičiausiai nasirū- vos laisvinimo darbas nebūtų sėkmingas. Mums jau pasu
čiančių ir praeinančių aplinkybių daryti galutines išva- -/t V JLstm hamlvdV ’al?k®sl Raudonojoje Kini- p^ti, kaiMurašai salėtų iš- seka su pagalba mūsų įtakingu draugų Washingtone pra
das. Lietuvos reikalų padėtis nėra beviltiška. ir arabų krastus’ bandyda‘, Joje ir giįžę» pareiškė, kad; srkan tyti į-5 dabartinės ne- laužti geležinę uždangą, kaip tai akivaizdžiai atskleidė

Vasario 16-toji pavergtai tautai yra ne tik tautinio mas juos suvesti.prie dery- komunistinė Kinija nepa-; žinios ir atvykti į Ameriką, gįmo Kudirkos atvejis; mums pavyk.-ta pasiekti laimėji-
ryžto bei ištvermės liudijimas, bet ir laisvės bei nepri- bll stal°- Be to- Jis dar lan-1 tenkinta santykių su JAV i ^_ ______....... - - -L-_1 mų ir tarptautinėje srity, kaip tai rodo Bražinskų byla.

------- - ................................ j
I Ii

santykių pageri-
ą nutraukti ry

šius su Čiang Kai-šeko val-
Izraelis jau pasiruošęs ga- domu Taiv. anų — Tautine Be to, bombarduojama* ae- pasauliui šarvo vieningumą ir nepalaužiamą dvasios tvir-

Siūlo išduoti 

Tautinę Kiniją

klausomybės laimėjimo laidas. Tautos kūrybinis genijus, kysis Bonnoj, Paryžiuje ir vystymusi. į į Mes džiaugiamės ir didžiuojamės Jūsų pagalba pra-
nepaisant okupanto žlugdančių varžtų, tebėra gyvas, st|>. Londone, o Šveicarijoj nu-1 J . 11 Kambodjjoe sostinė, eityjje ir tikimės Jūsų visapusiškos paramos ateičiai,
rus ir vaisingas. Tautos laisvės troškimas yra nenumaldo-; matyU susitikti gu Sovietų! J, J»» P*»kubom- kr.urto.1 ( Amerikos Lietuvių Taryba sa; o darbus remia iš au-
mas ir neįveikiamas, o rezistencija okupanto kėslams — & užg rejkalų ministeriu . I "* ; JAV, Prancūzijos ir Japoni- kų, surinktų per Vakario 16 d. minėjimus,
nuostabiai išradinga ir stangri kaip plienas. | Grcmyka ir Persijos šachu.'?.'1"0’ ""b“**1®*. "« Paminėkime šią brangią mums Šventę visi, kiekviena-

Mūsų išeivijai Vasario 16-toji yra ne tik lietuvių tar- .... -ius ?u Kai-šeko vai- ni#ui at|tir(o tiekimo keliu*, me mieste, visur, kur tik lietuviai gy vena. Parodykime
pusavio tautinio solidarumo liudijimas, bet ir kilnus įpa
reigojimas, kad savo darbais, savo finansine parama, 
savo moksliniais ir profesiniais sugebėjimais bei laimė
jimais ateitume į talką pavergtosios tautos laisvės sieki-
mams. Nors okupanto visaip trukdoma bendradarbiauti 
su savo tautiniu kamienu, mūsų išeivija gyvai jaučia tau
tom nuotaikas, kančias, lūkesčius bei viltis.

Vasario 16-tosios šventės proga sveikiname visus lie
tuvius anapus ir šiapus geležinės uždangos ir nuoširdžiai 
linkime, kad visų mūsų bendromis pastangomis būtų pri
artintas Tėvynei Lietuvai valstybinė? nepriklausomybės 
ir laisvės sugrįžimas.

Mūsų širdys, mūsų mintys ir dalbai — Lietuvos lais
vei ir nepriklausomybei!

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

New Yorkas, 1975 m. sausio 21 d.

JAV rekordinis 

biudžetas

‘Brangios "dovanos“
r
! 'komunistams

.Prezidentas pa iūlė kong. 
resvi rekordinį biudžetą —

JAV kongrese vyrauja 
nuotaika neduoti P. Vietna
mu! $300 mil. papildomos

na didelėm nuolaidom. Kinija... rodroma*. tumą Lietuvos laisvės reikaluose. Lietuva turi 
būti nepriklausoma, ir tik mūsų visų ryžtas ir 
pasiaukojimas padės tai greičiau atsiekti.

Mieli Amerikos lietuviai, prisidėkime prie laisvės ko
vos stipriau! Prisidėkime ir piniginėmis aukomis, nes, tik 
turėdami užtenkamai finansinių išteklių, mes galime savo 
veiklą pilniau ir stipriau išvystyti..

Mūsų darbų pasisekimas priklauso nuo Jūsų fizinės, 
moralinės ir finansinės paramos.

Kiekviena pagalba, kiekvienas patarimas mums rei
kalingas !

Vasario 16 d. proga visi visi aukokime Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kuri dirba visomis jėgomis Lietuvių 
Tautos gerovei.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA r
Dr. Kazy* Bobelis,

pirmininkas
1975 m. vasario 3 d.
N.B. (Aukas prašome siųsti Jūsų vietiniam ALTos skyriui 
arba į ALTos centrą. 2606 W. 63rd St., Chicago III. 60629.

$349.4 bilionų, numatyda-: karinė8 parama jr visą tą
mas ir rekordinį deficitą —į reikalą "nurašyti“. Taip pat 
$51.9 bilionų. ' jau ir Kambodiją. _

JAV kongresą* labai su-J Šen. Kennedi* pareiškęs,
sirūpinęs ČIA ir FBI veiklos • kad jau perilgai buvp an- 

Alton Bostono skyriaus delegadja. dalyvavusi Ma machuMelb* gubernatoriui Michaeliui Dukakiui tydmu. Mat, šios įstaigos' tyJAV santykiai m 
1975 ai. sausio 28 d. pasirašant Vasario 16-sios proklamaciją. H kairfs j dešinę — sekr. Andrius’ Luvo atkreipusio* akį ir į komunistine Kaba ir vaikių 
Keturakis, Ona Ivaškienė. pirm. Stasys Lūšys, narys Jackus Sonda ir vicepirm. Aleksandras. kai kurių atstovų homosek-' juo* kuo gr^iėiaatial atana- 

Čaplikas. Sėdi gub. M. Dukakb. Įsualiniu* ir kt veiksimi*. pinti abiejų kraštų labai. ;



<

Susikaupimo minutei j
* Tautinė Šventė turėtų mums būti nepaprasto išgyve-1 

nimo metas. Tiesiai — lietuviškosios dvasios prisikėlimo
« ir sveiko proto grįžimo diena. Julk visada žodžiu ir raštu 
’ kartojame, kad kasmetinis ir iškilmingas Lietuvos nepri- 
' klausomybės atstatymo prisiminimas pabrėžia mūsų lais-
- vės meilę, mūsų nepalaužiamų ištikimybę šviesiausiam 

tautos idealui, mūsų kovos ryžtų ir aukos dvasių, mūsų
7 bendrų siekių nepakeičiamų kryptį, mūsų veiklos vienin- 
. gumų, mūsų visapasaulinę lietuviškųjų brolybę, mūsų ti-

kėjimų tiesos laimėjimu ir mūsų ištvermę ligi pat galo.
Tad ko dar galima būtų pageidauti? Sprendžiant iš

- šios išdailintos žodinės deklaracijos, tai jau yra tarsi tau
tinės rekolekcijo?*, su visuomeninių ir politinių nusidėji
mų tyliu išpažinimu, su sųžinės graužulį palengvinančia 
atgaila, su peršerto kūno apmarinimu ir sausu pasninku

* už kenčiančius nevalioje ir su tvirtu pasižadėjimu bent 
kaitų per metus išvaryti iš savęs emigracinį velnių, mus

. vis smarkiau šokdinantį vienų prieš kitų.
O, jeigu taip iš tikrųjų būtų!

- Tiesa, mes iškeliame tautines vėliavas, meldžiamės,
~ net apsiašarotame, sujaudinti jaunystės atsiminimų, pra

kalbose pakartojame mūsų valstybės didingų praeitį, pa-
* sistipriname paskirų herojų žygiais* garsiai ir sutartinai 
~ užplojame mūsų lūkesčius išsakančias rezoliucijas ir...

Taigi, ir... Ir sočiai užvalgome, užgeriame, dar pašo- 
kame ir einame namo gulti.

Vadinasi, mūsų dvasinio atgimimo diena baigėsi. 
Rytoj vėl galime pradėti "normalų“ gyvenimą. Spirti į 
pakinkį lietuviškosios veiklos bendradarbiui, skaldyti or
ganizacijas. spaudoje pripaišyti Stalino ūsus kiek skirtin- 

7 gos nuomonės kultūrininkui ir atlikti dar daug kitų pana- 
šių tėvynės laisvinimui ir lietuvybės išlaikymui skubiai
reikalingų darbų...

Šiandien iš vakarykščių tautinių rekolekcijų jokio 
regimesnio ženklo.

Tai kas iš to, kad su fariziejaus nusižeminimu veide
- mes žemai nulenkiame prieš tautinę vėliavų savo galvų.
„ jeigu po susikaupimo minutės mūsų šakoti ragai dar aukš-

čiau pakyla? (
Ko vertos mūsų plonomis lūpomis automatiškai kai-! 

bamos broliškos meilės maldos, jeigu pro savo šnerves į 
‘ į gretimų tokį pat patriotinį maldininkų pučiame karštus ; 

smalos dūmus? |
!

Jeigu primerkę iš patriotinio graudulio sudrėkusias; 
blakstienas, savo vaizduotėje ryškiausiai matome konku- į 
rentinį pirmininkų grabe pūpsantį? i

t

Jeigu šventųjų tylos minutę šmėkštelia mintis, kad 1
- visiems fotografijoje apie Simų Kudirkų susiglaudusiems 

reikėtų adata akis išbadyti, nes jie tave alkūnėmis nustū-
* mė?

O, dar kiek daug galėtume priskaičiuoti tų jeigu!

Ne, mūsų lietuviško kunigaikščių būdo, tur būt. ne-
- pakeis nei jokie susikaupimai, nusilenkimai, pasimeldi

mai ir žemės pabučiavimai. Jis. matyt, paveldėtas iš mūsų
■„ didžiosios istorijos. Taigi, dar ir ateityje bėgs brolis nuo 
■_ brolio ir tėvas nuo sūnaus, gelbėdami savo gyvybę. Kad 
.* tai yra tiesa, pasigardžiuodami galime pasisemti stipiybės 
7 nors ir iš tokios "Lietuvos metraščio“ citatos:

"Ir didysis kunigaikštis Žygimantas atžygiavo iš 
7 Vilniaus su lietuvių pajėgomis — septyniais tūk-tančiais.
- Ir prasidėjo mūšis pirmadienį, gruodžio mėnesio 8 dieną.
_ Dievas padėjo didžiajam kunigaiW?eiui Žygimantui, ir

ėmė bėgti didžiojo kunigaikščio Švitrigailos kunigaikščiai 
bei bajorai, o daugelį kunigaikščių nukovė, o kai kuriuos 

-7 —kunigaikštį Jurgį, Lengvenio sūnų, kunigaikštį Mitkų 
•7 Zubrevickį. jo brolį kunigaikštį Vasilijų Gražųjį, Vilniaus 

kaštelionų Gedgaudų, ponų Ji&kų Holcevičių. ponų Ivanų
- Vėževičių ir daugelį kitų gyvus paėmė nelaisvėn, o kitus 

užmušė.“

ii

i •

KELE77I3, SO. BOSTON

Mykolas Sleževičius 
(1882.2.21 — 1939.11.19)

fšteponas Kairys 
(1877.1.1 —1964.12.16)

Spaudai gyvenęs žmogus
JONUI JANUŠKIUI BŪTŲ 75 METAI

KELEIVIO 70 METŲ SUKAKTIS

Keleivio 70 metų sukakčiai rengti komitetas yra pa
skelbęs atsišaukimų į mūsų skaitytojus^ rėmėjus ir drau
gus. Tame atsišaukime yra duodamos visos reikalingos 
Žinios, tad čia kartojame tik tų žinių sutrumpinimus.

Keleivio sukaktis •— 1975 m. vasario 9 d., bet iškil
mingas jos minėjimas yra rengiamas š. m. balandžio 27 d. 
ALPd-jos III a. salėj; bus Itrumpa akademinė dalis, kon
certas, kurio programų atliks solistė BIRUTE ALEKSAI
TE ir komp. JULIAUS GAIDELIO vedamas VYRŲ 
BALSŲ SEKSTETAS, vakarienė ir lokiai.

Keleivio spausdinimo technikai atnaujinti ir pagerin
ti norimu sudaryti fondas; aukas prašoma siųsti šiuo ad-

,s : j

Kalėms, 999 E. Broudifray, So. Boston Mass. 02127.

Rungijai iš anksto dėkoja Tamstoms ui paramų ir

Praeitų sekmadieni, vasa
rio 9 d., sukako 75 metai, 
kai Čekų kaime, Viekšnių 
valsčiuje, gimė Jonas Januš
kis, Lietuvos kariuomenės 
savanoris, vienas įžymiųjų 
lietuvių žurnalistų, drąsus ir 
neatlaidus kovotojas dėl vi
nį skiaudžiamųjų geresnės 
ateities, nuoširdus savo gim
tojo krašto patriotas, jau
nystėje jį gynęs ginklu, o 
vėliau aštria plunksna plie
kęs visus jo laisvės prievar
tautojus. auksinės sielos, ne
išduotų kovos principų žmo
gus, mokėję- visa siela au
kotis savo idealui.

Jo gyvenimo siūlas nu
trūko 1963 m. liepos 1 d. 
Bostone.

%
Ni. 6.I975un. vasario‘Iid.

dinti tų dienų išeinanti Ke-j 
lervį.

Liepos 12 d. sukaks jau 
12 metų, kai Jono Januškio ■ 
nebėra Keleivy, bet jo atmi
nimas tebėra gyvas visiems. i 

j kurie su juo dirt>o. Neabejo
jame, kad jo pasigenda ir 
Keleivio Skaitytojai.

DIETINIS TĖVYNĖS 
IŠDAVIKAS

Steponą Kairį prisimindami
jo dešimties metų mirties sukakties proga

PETR. TARVYDAS

(Tęsinys) \

Reikia stebėtis, kad Steponas Kairys paskutinį savo 
gyvenimo dešimtmetį, kai jau jo sveikata žymiai pakry
po. vis tik pasiliko gajos dvasios ir pilnas vis naujų suma
nymų.

"Eilinis darbas, kurį dabar noriu pradėti, vis tik bus 
"Apie Tautos Vadų*4 ir jo perversmų“. Tai pirmoji užuo
mina. padaryyta 1951 metais. Toliau‘jo laiške skaitome: 
"Reikalų esu pergalvojęs ir priėjau išvadų, kad ši tema 
mūsų dabarčiai bus aktualiausia, kaip mūsų tautos istori
nės evoliucijoe sekantis ir neišvengiamas etapas... me
džiagų apie tautos vadų jau pradėjau rinkti... man stinga 
kai kurių duomenų iš biografijos, ypatingai maža turiu 
apie jo vaikystę.“ 1962 metais jis prisimena: "Dabar ra
šau apie "Tautos Vadų“. Tema įdomi. Žmogus gyveno 
Įdomų laikotarpį. tik nemokėjo jo praturtinti.“ "...rašy
damas stengiuosi būti, kaip ild šiol, galimai objektyvus... 

kosi ateitininkai). Vienas išl Antanų Smetonų pažinojau nuo jaunuolio... ir nutraukiau 
pirmųjų Lietuvos karinome-Į pažintį, kai tik jis pasidarė "vadu“. O dar kitoje vietoje 
nės savanorių. i jis apie Smetonų saiko: "Suklupęs demokratas“. Toliau,

Man‘jis atmintinas <u tais i 'ėdamas Smetonos atvejį, autorius linkęs manyti, jog 
trumpokais vokiečiu armi-t Smetonos laikų įvykių aiškinimų reikėtų nukreipti ne į 
ins batais, taip nesiderinan- Pati Smetonų ir ne į jo akmenį, "bet į mūsų visuomenės 
čiais su raiteliu dalies karei- subrendimo istorijų**. Dar randame ir tokių Kairio pasta- 
vio išvaizda, kai susitikome ba. kad jis nenori būtinai piktai Smetona vertinti. Jis. vė- 
Kaune (buvau taip pat sa- liau kalbėdamas ta pačia tema, sako: "Rašydamas apie 

’ vanoris). ; Smetonų, norėčiau jį paimti nuo vaiko dienų, parodyti sų-
: Vėliau jo padėtoii įska- į lygas, kuriose jis augo ir brendo ir pagaliau pasidarė savo 
• riau\i Lietuvos nepriklauso-į epochos dalimi.“
mvbėis io pąy šaipė: sočiai-į Čia kslboa. kaip nešališkas istorikas. Ši tema ir

m ratas ' i Kairio dažni pasisakymai kalbama kryptimi parodo pas-peflversmmės valdžios buvo v • .trr
apšauktas tėvynės prie’u.
jau 1926 metais kalintas už 
laikraščio straipsni, vėliau "Didysis Mongolas“ — tai dar viena platesnės ap- 
už Tauragės sukilime, apie. imties tema. kuri rūpėjo Kairiui paskutiniame jo gyveni- 
kurį nieko nežinojo, tftrem-? rao dešimtmetyje. Jis taip aiškina savo sumanymų:

?#V0 1 "Kaip suprantu, tai yra didelis mano užsimojimas
» 1928 m. pabėgo I J ir didelis darbas. Nežinau, kaip tas darbas man seksis, bet
i x Lietuva, karo kar- Į paU jį vertinu ir laikyčiau, kad tai turėtų būti lyg ir mano
■ a.s a mi dangstėsi ta\ o testamentas manajai tautai, manajam kraštui. Greta tai 

į butų tai. kuo as savo sąmoningame gyvenime gyvenau. 
I Radėjau ruoštis, pradėjau skaityti ir darau užrašus apie 
{mongolus. Mano Įsitikinimu maskvinis bolševizmas yra 
kiaurai mongotizmu prarūgęs“.

Savo laiške 1962 m. gruodžio 18 d. jis rašo:
"Turiu pasakyti, kad per tų laikų netinginiavau. Vi-

Jonas Januškis ir šiandie
tebešviečia mano atminime. 
Rodos, buvo šviesios, saulė
tos dieno*, kai kalbėjausi su 
juo. vyresniu gimnazistu
Iškaitančiu storas knygas, sė
dinčiu Šiaulių bažnyčios 
šventoriuje, už kurio varte- 

| lių mūriniame name (rodos 
bažnyčios tarnui) jis gyve
no. Nežiūrintis iš aukšto i 
mane, iš žemesnės klasės, jis 
buvo artimai draugiškas, 
kalbėjo apie socializmą ir 
kitkų (Apie mane -ada su-

gerų sunu neapkentėiai'
Arėjas Vitkauskas

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Anais laikais, kai reda-

kutinių jo gyvenimo metų nuotaikas ir galvosena.
• • •

|?TaiUbuvoaUjffieš'*** bai^n ^af^ ’T>idjjį Mongolų“, čia
jaunimo laikrašty "žiežir- Kel. red.) turėjau kreiptis į tnano bandymas nušviesti bolševizmo esmę. Kų ma- 
boję“, "Socialdemokrate“, Jonų Januškį pagalbos — nau su tuo daryti, ateitis parodys...
Profesinėse Žiniose“. 1926 paskolos. Jis davė 400 litų. į 

metais jis jau redaguoja Dabar iš senų popierių ran-1 
du, kad. tur būt. tos sumos’ 
(tuomet — $40) nesu jam 
atidavęs. Šis $100 money or- 
derįrra skirtas io našlei, jei
gu gyva: jei būtu mirų i. tie 
S1O0 teeina "Keleivio“ nau
dai.

"Darbininkų Balsą“ ir dėl 
Šiaulių apskr. viršininko kri
tike* piimų kaitų pateko; į 
kaV"'ima. K?u«e 1936-27 m. 
redaguoja "Naujųjų Gady
ne“. rašo kooperatininkų 
"Talkoje“, profesinių są
jungų centro "Proletare“

Priverstas pasitraukti j 
užsieni, J. Janu-kis rašė Ry- 
coie leistame "Darbininkų 
Bai e“. Vilniuje — "Pir
myn“. 1930-34 m. jis reda
gavo socialdemokratų poli 
tinių emigrantu laikrašti 
"Kova“ Berlyne ir Paryžiui 
je. 1937-40 metais buvo spe
cialus "Lietuvos Žinių“ ko
respondentas Paryžiuje. J. 
Januškis gerai nusivokė pa
saulinėje politikoje ir suge
bėjo pateikti ir paskutines 
žinias, ir komentarus, tad ’jo 
korespondencijos "Lietuvos 
Žinių“ skaitytojų buvo labai 
mėgiama informacija.

Atvvkęs i JAV. J. Janut 
kis 1942-43m. New Yorke 
redagavo "Naująja Gady
nę“. kurių leido Lietuvių 
Darbininkų Draugija, o nuo 
1945 m. jis dirbo Keleivy re
daktorium iki 1953 m.. Vė
liau jis buvo Keleivio reika-Nepriklausomoje Lietuvo

je, o taip pat ir JAV lietu-Ju vedėjas ir, reikalui esant, 
viams Jonas Jantf kis visų į sėdo prie linotipo ar valdė t 
pirma yra žinomas ksiplaik- ir spausdinamaii presą. Dir-J 

bo neskaičiuodamas valan
dų nei dienu. Jis ir mirė die
nos darbo pertraukoje, išė-

raštininkas. Tam daibui jis 
bujvo gerai pasiruošęs ir tu
rėjo reto aštrumo plunksnų.

Dar tebestudijuodama-. i jęs i savo butą užkasti, kad 
jis rašė socialdemokratų1 grįžęs galėtų baigti spaus-

(Bus daugiau)

JONO STANKEVIČIAUS LAIŠKAS

daž-Pernai pabėgęs iš sovietu liai pasakyti, bet jie 
žvejų laivo lietuvis jurinin- niauriai yra partiniai arba 

j kas Jonas Stankevičius, da- aktyvūs komjaunuoliai. Be- 
Je’kru našlė gyva, būkite bar gyvenantis Chicagoje ir veik viri jie lai. e yra žino- 

malcnūs jai persiųsti su ma-• viešintis dr. J. G. Bylsičio mi. ir stengiesi su jais ne- 
no žodžius anie jos vvrą. No*! šeimoje, perskaitęs Keleivy bendrauti.

’ V. Rastenio žodžio "-tukač“ Pat? nemaloniauriaslaive 
paaiškinimų, mums parašė (žmogus — tai pirmasis ka
štai šį įdomų laiškų: ' pitono padėjėjas zampolitas
—Solienicino knygose žodis S arba dar vadinamas komi- 
"stukač“ vartojamas gana • sąru. politruku. Tam jūrei- 
dažnai. Knyeoje "Pirmasis' vių jis slaptai vadinamas 
ratas“ kaip tik ir aprašytas! "pompa“ (nuo žodžio pum- PJ. Velionio Jono JanuBkio vienas iš epizodų, kur vaiki-> puoti politikų), 

našlė tebėra gyva. Jai buvo nas. vardu Rusk a. išaiškina j Dėkoju V. Rasteniui už 
pariųrtas Arėjo Vitkausko
čekis, bet ji čekį grąžino ir 
laiške rašo:

"Malonu, kad šiais laikais 
dar esama tokių jautrios są- 
Mnėa Įmonių, kurie dBtin- 
gumą rodo ne vien tik fc- 
dšiaU Manau, kad vettoaio 
Jono Janoikio noras Mtų 
buvęs pašMrti tą seną "dko- 
lą“ Keleivio naudai čekyje 
įrašau Keleivio vardą, ir te
gul ta suma būna įnašas į 
Keleivio fondą jo 70 metų 
stikaktiea proga“.

Ačiū gerb. L. JamCkicnei 
uš auką.

rėčiau. kad iš čia įdėtų d vie- 
jų rašinėlio kopijų viena bū
tų išspausdinta "Keleivyje"- 
Su nuoširdžiais linkėjimais 

viso geriausio

ilsiraiyti Keleivį. Jc kaine

I viename iš Maskvos kalėti- į pastabas sausio 21 d. Kelei- 
mu grupe žmonių, kurie pa-f vyje. 1 aikr»ščhiose kartais 
^formuodavo kalėjimo vai-j oarita*>o klaidu, žodžio 
^žia atv> kalinių kalbas ir. "kvkač“ Lietuvoje neteko 
jų nuotaikas. girdėti.

Plaukiojant tarybiniais» šiuo metu aš dirbu Ame- 
laivais, man teko susitikti > rican National Bank Chica- 
su tais pačiais "stukačiais“.) goie ir vakarais studijuotu 
Niekad negali jam pasakyti. į anglu kalba. Pramokė® kal- 
kų tikrai galvoji. Su juo ga-; bos. tikiuosi susirasti darbo 
K kalbėti visokiomis temo-'laivyne, nes man patinka 
mis. Jis pats tau padės už-į jūra. kelionės, 
vesti kalbą, keikdamas vai-Į Dėkoto visiems Boateno 
džią. netvarka tarybiniuose! lietuviams, su kuriais man 
laivuose, reikšdamas nuo- į teko susitikti, už rūpestį, pa- 
monę apie tavo draugus ir rama.
kitką. ! Vasario 16-iai oaris*eng-

BovojMt uiuenio no»-uoi 2™®^
«. tie hnonės seka "įUrti-5 į0?. Tas saldus
nūs“ jūreivius ir. tikriausiai, ižod” ■ T41 'T?™’
vienas kiti Kaa jooe tenai; ?? Perevvemmai paliekant 
bante priei išplaukiant už. Ietuvos Uubuų“ laiv». 
verbuoja, man sujiku tiks- J.inkų tiks-

• • •
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Puslapis trečias

CLEVELAND, OHIO
i

Pensininkų klubo metinis

Rusai okupantai, Salin ii Lietuvos!

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Keleivio skaitytojas M.T. Mūsų budynė tęsėsi tris 
ii Clevelando atsiuntė šj iš naktis. Pirmąją naktį neda 
Lietuvos giminaitės parašy- vėm valgyti. Kitas dvi da

vėm. Pas mus gieda. Žvakių 
degė 10 iš karto.

Sekmadienį laidojom. Bu

tą laišką:

Brangi sesute ir dėde,

Visa mano šeima ir vai
kaičiai, kuriuos matėte nuo
traukoje. sveikina tave ir 
dėdę Naujųjų metų proga. 
Ačiū labai už- laišką. Nuo
širdžiai dėkoju, kad manęs ( 
nepamiršai, ir už siuntinį, į 
kuią išsiuntei.

vo labai daug žmonių, daug 
vainikų, gėlių. — mirė lie
pos 25 d. per patį gražumą. 
Mašinos nereikėjo samdyti 
— davė kolūkis. Buvo ma
šinų iš darboviečių.

Nulydėjom į bažnyčią 
Pasitiko kunigėlis. Bažny-

e. -ii čioj pašventino. Mišios bu
Sesute, mano miela, ko- ■ VQ ,ytą. Bgzek-

dėl tu man nesiuntei vienai? 
Kam su jomis kariu? Galė
jai man vienai įdėti. Aš ne
budinga, aš prie jų nepritin
ku. Atsiprašau, neužpvk. 
kad tavęs taip prašau. Jos 
man pavydi, kad tu man 
laiškus rašai ir dar siuntinį.

Dabar parašvsiu apie sa
vo vyro ligą. Trejus metus 
vargau su juo. Taip suvapė
jo, kaip mažas vaikas. Ligo
ninėj gulėjo dvi savaite?. 
Suparalyžaho. Parvežėme 
ketvirtadienį, laidojom sek
madienį.

Klausei mane, kiek atsi
eina palaidojimas.

Namuose buvo ipašaivo- 
tas. Eilutė kainavo 104 rub., 
baltiniai — 10 rub.. bateliai 
— 22 rub. Pas mus tokia 
mada: vyrams juodas kos
tiumas. moterims — mėlyna 
arba juoda suknelė ir baltas 
šalikas. Karstas — 50 ir 100 
rub. Mūsų kainojo 59 rub. 
Kunigui už patamavima nė
ra nustatytos kainos. Kiek 
Išgali, tiefk duodi. Už kapi
nes nereikia mokėti. Atma-

OHIO VALSTUO JE

Clevelando pensininkai, 
maždaug prieš porą metų į- 
steigę savo klubą, yra akty
vūs: jie mielai lanko suėji
mus ir rūpinasi klubo veikla.

Sausio 26 d. Naujosios pa
rapijos kafeterijoje įvyko 
metinis Clevelando lietuvių

A. Mikulskio žodžiais ta
riant, amžinu ir negęstan-veciu.

Ansamblis jau yra suruo- 
šęs daugiau nei 1000 kon
certų įvairiuose kraštuose. 
Tai tikra kultūrinė Lietuvos 
ambasadorystė.

Tą garbingą sukaktį čiur- 
lioniečiai atžymėjo sausio 
26 d. Lietuvių Namuose, kur 
jie, pardavę savo namus, y 
ra pastoviai įsikūrė.

Gritis, Chicago, III., F. Pet-, Minėjimą rengia Paterao- 
rauskas, St. Agathe, Que., no LB apylinkės valdyba, 
S. Reutas, La Šalie, Que., J. talkininkaujant klebonui 
Mačys, New Haven. Conn., kun. V. Daibušiui, Algiui

U2SAKTKIT2 TUOJ!

TIKTAI PER

1NTERTRADB

E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA

Į UmSJVA!
GERESNE NEGU IKI 

ŠIOL
SPECIALŪS RUBLIŲ 

CERTIFIKATAI
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!

Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo> 
kėdairi tik mažų dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 doL 
Krautuvėje už tų sumų 
pa įima pirkti prekių $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertės.

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

. LABAI GREITAS 
1 PRISTATYMA«
Certifikatai pristatomi 
jū.xų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra 

imama $2.55 
Jokiu pranokėjhnų! 

Prašykite musų nauja 
iliustruoto katalogo

užsakykite dabar 
UžSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

New York. N.Y. 10010 
Tet 982-1530

LABAI SVARBU!

AUTOMOBI L1 Al
žemiausios kainos

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato

išsirinkite » šių 
NAUJŲ MODELLIŲ

ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina ............ $3,574.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina^^^MjOęOOO
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAG0N 
Kaina ...... $3,939.00
Eaport model 
MOSKVITCH 412 IE 

Kaina ............$3,624.00

MOSKVITCH 408 IE 
Kaina ............ $3,332.00

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAG0N 
Kaina ...... $3,781.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAG0N 
Kaina ............ $4,057.00

bts naša

'Kaina .............. $2,284.00

\ įsos Kainos JAV dol.

Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI

DĖVĖTI DRABLŽIAI

Ijuil-ytojams iš SSSR 
Mes turim šito biznio 26 
metų putynmų ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

V. Kumpas, Winnipeg, Ma., 
J. Staigys, Ft Colbome, 
Ont., O. Vilėniskienė, Dor
chester, Mass., T. Stankū
naitė, So. Boston, Mass.. O. 
Jankauskienė. So. Boston, 
Mass.. J. Ščiuka, New Bri
tain, Conn., V. Juodis, Oak- 
ville, Conn., M. Berzin Nas- 
?au, N.Y.. D. Mikaliūnas. 
Garson, Ont., J. Tarvydas. 
Hamilton, Ont.. A. Sturm, 
Toronto. Ont., M. Dudutis. 
Dedham, Mass., J. Arlaus
kas, Dorchester. Mass., W. 
Tamkūnas. E. Hartford, Ot., 
P. Budzinauškas, Waterbu- 
rv. Conn., N. Tamašauskas 
Maspeth, N.Y.. F. Baielis, 
Los Angele?^ Cal., P. Jukna 
Toronto, Ont., C. Platakis 
Jacksonville Beach. Fla.. D 
Rūke. Clinton, Ohio. A. Ob- 
laas. Mt. View. T. Tiroshus 
Elmhurst Park. III.. J. Kul
bokas, Rutliven, Ont., V 
Pauža, Wallington, Conn. 
J. Balčiūnas. Waterburv, 
Conn., E. Mackevičius, Chi- 
caero, III.. C. Račkauskas 
Richmond Hill, N.Y.. V 
Maksvytis, Chicago. UI.. S. 
Drangenis. Warehouse Pt.. 
Conn.. J. Davalga, Gulf-

Šauliui ir kt
Minėjimo salė lengfvai pa

siekiama autobusu Nr. 1-102 
Newark—Hackensack.

Valdyba

BROCKTON, MASS.

šaulių kultūrinis vakaras

Sausio 18 d. Martyno Jan
kaus šaulių kuopa surengė 
vakarą, skirtą susipažinti su 
Šaulių S-gos centro išleista 
knyga apie šaulių organiza 
cijos Steigėją Vladą Putvį, 
kurią paruošė Aleksandras 
Mantautas, dabar gyvenan
tis Brocktone. Jis tarė ir žo. 
dį.

Ištraukas iš knygos skai
tė Konstancija Andriulienė 
ir Julija Šaulienė. Sol. Biru-’ 
tė Aleksaitė padainavo 4? 
dainas. Jai akompanavo dr. į 
Vytenis Vasyliūnas. j

Vėliau buvo vakarienė.! 
laimės traukimas, šokiai*. į 

įsteigta rinktinė |

Sausio 18 d. Brocktone | 
buvo šaulių kuopų atstovu 
susirinkimas, kuriame nu
tarta įsteigti šaulių rinktinę. 
J jos valdybą išrinkti: pirm. 
Juozas Stašaitis, vicepirm. 
Algirdas Zenkus ir Romual
das Bielkevičius, sekr. Ele. 
na Gorodeckienė, moterų 
skriaus vedėja Raminta Mo
lienė, jaunimo skriaus vedė
ju Gintaras Karosas, nariu

pensininkų klubo narių su- Buvo daug sveikinimų ir 
sirinkimas, į kurį, nebodami 
pasitaikiusio blogesnio oro, Į Lietuvi* teisėjas 
atvyko per 100 narių Šiuo į

Miesto majoras Ralph 
Park miesto teisė iu paskvrė 
lietuvį adv. Obelinį. Sausio 
26 d. jis buvo įvesdintas į 
pareigas.

Šiauliai minėjo Klaipėdos 

Išvadavimą

Sausio 19 d. šaulių Žalgi
rio kuopa paminėjo Klaipė
dos išvadavimo sukaktį. Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
buvo pamaldos, kurių metu 
giedojo Ryto Babicko vado
vaujamas choras ir solo No
ra Braziulienė, kuriai vargo
nais akompanavo Genovai-

metu klube yra 140 narių, ir 
jųu skaičius vis didėja.

Iš klubo pirmininko pra
nešimo paaiškėjo, kad na
riai noriai lankė savo regu
liarius susirinkimus, kurie 
vyko kiekvieno mėnesio pir
mą ketvirtadienį 1 vai. Nau
josios parapijos viršutinėie 
salėie. Suėjimai buvo paį
vairinami programėlėm. Ju 
metu kalbėjo daktarai svei
katos klausimais, advokatai 
aiškino testamentu sudary
mo reikalą, valdžiom atsto
vas informavo narius apie 
namu mokesčius, buvo ir 
kultūriniu parengimėliu. Po 
tokiu programėlių klubo na-

vijos, libero pagiedojo. Ku
nigas nelydi į kapus.

Palaidojus visi sėdo į ma
šinas ir parvažiavo namo.
Žmonių buvo apie 80. nes 
mūsų didelė giminė. Pagie
dojo rožančių. Kiek yra mū
sų miiusiųjų, visus pagerbė.

Buvome padarę alaus.
Mums vaišės daug kainojo.

Metai sueina, vėl mišias 
užperka. Rožančių gieda.
Paminklą pastato, pašventį- ‘riai tairousavv šnekučiavosi, 
na ’jį. I vaišindamiesi klubo moterų

Pas mus mirusius labai skaniai paruoštais užkan- 
gerbia. Per Visus šventus į džiais ir kavute, 
vakare ant senųjų kapų or-J Valdyba suruošė dvi 
kestras groja. Ant visų kapų gegužines, orgamizavo eks- 
dega žvakės Visi kapai tu- kursijas, surengė bendras 
ri būti nuvalyti. Mokiniai Kūčias, rūpinosi nuosavų 
valo kapus, kurie ariimųjų patalpų įsigijimo reikalu,
nenuvalyti. atstovavo savo klubui bend-

Senuosiuose kapuose ne
beleidžia laidoti. Ten palai
dota mama, tėtė., tėtės ir 
mamos tėvai. Šiemet ir mes 
uždėjom visus tris antka
pius. Kainojo po 15 rub.
Kryžių pastačiau aš viena.
Pašventinau.

rose amerikinėse pensininkų 
organizacijose. Klubas rū
pinasi savo ligoniais ir mi
rusiais: ligoje juos guodžia, 
o mirusius atsisveikina ir 
palydi į kapines.

Be savo tiesioginės pa
skirties, klubas rūpinasi ir

, . . e Naujuosiuose kapuose tik jotomis organizacijomis ir
tuoja visiems vienodai 3 ka- mano vyras palaidotas. La- paga] išgales paremia.
pam (?). Nei mažiau, nei 
daugiau. Antkainis kaino ia 
28 rublius. Paminklas tvo
relė ir antkapis — 400 rub.
Tai pats pigiausias. Yra na- mėnesi. Tada 
minklų, akmeninių už 1,200 mas. Noriu pamatyti 
rublių. gyvą.

tė Karsokienė. Po pamaldų port, Fla.. V. Cherter. Balti-
dalyviai buvo pakviesti } 
parapijos salę ir pavaišinti 
kavute.

Antroji minėjimo dalis 
vyko Naujosios parapijos 
salėje. Čia Rochesterio jau
nimo teatro mėgėjai suvai-

more, Md.. J. Kantauskas, 
Lewistone, Maine, K. Levec- 
kis. Los Angeles, Cal., U. 
Davidson. Detroit, Mich.. V. 
Leveris. Delhi. Ont, A. Ker
šis. Toronto. Ont., A. Tam-
kevičius. Montreal, Que., A.

dino vaizdelį iš spaudos! JiMeikis, Dorchester. Mass., . . 
draudimo laikų. Motery tre- Į G. Galinančias, Dorchester. kultūriniams reikalams Vla- 
jetukas — Ona Mikulskienė. Ma«s., M. Kelmiirski. Hart-j das Gedmintas.
Nora Braziulienė ir Lilija f ord. Conn.. J. Liūdžius, I Susirmkimu1 vadovava 
Čiaplinskienė — padainavo, New Britain, Conn.. P. Algirdas Zenkus.
Alf. Mikulfkio suskurtą Sa-■ Lengvenis, Donville. III. L. Susirinkimą sveikino Šau-;

Visiems aukotojams nuo- į? V. Tamtu
šiūnas, centro vadė O. M 

.kulskienė, prof. E. Putvytė,
, Bostono ramovėnai ir kt. 

Susirinkimas baigtas tau-

vanomų maišą ir kt.
Buvo pagerbti minėjime

dalyvavusieji Klaipėdos ko
vų savanoriai Feliksas Ei- 
dimtas, Ignas Gatautis ir iš
skirtinai Alfonsas Braziulis, 
kaip savanoris kūrėjas, va-

širdžiausias ačiū!
Keleivio administracija

bai gražūs kapai. Kai nuei- Klubo pirmines Anta- 93,40 P»ba^‘e minintis sa
nesinon ne namo nas Mikoliūnas yra Cleve- 

gnzti...^ ! lando burmistro Ralph Per-
Atvaziuok, sesute, lienos apdovanotas žymeniu už 

pats gražu- fciufoo gerą veiklą.
tave I Susirinkusieji pranešimą 

J palydėjo gausiais plojimais. 
,, » J naują 1975 metų valdy- 

bą yra perrinkti šie asme
nys: Antanas Mikoliūnas,GRAŽUS SPAUDOS BALIUS

Jau ketvirti metai, kai i proga. Jam įteikta ”Žuma- 
Uetuvių Žurnalistu S-gos Ii tikos“ knyga, 
centro valdyba Chicagoje! Pirmyn choro kvartetas 
rengia spaudos vakara. šie-: (Brazys, Mileriūtė, Giedrai-
met jis buvo sau io 25 d. 
gražiame Martinioue vieš
buty. Į ji atsilankė per 600 
asmenų ir dar apie porai 
šimtų
vietos

tienė ir Veronka), K. Steno. 
navičiaus paruoštas, sudai
navo kelis Aloyzo Barono 
spaudos vakarui skirtus 

norinčių nebebuvo! kupletus ir kitų dainų.—bu- 
Dalvviu tarpe buvo! vo ir solo, ir dueto numerių.

svečių net iš Detroito ir kitu • Akompanavo Modestien’ė. 
tolimų vietovių. Publika nesigailėjo plojimų.

Vakarą pradėdamas, v: 1-| Vakarienę pradėjo kun. 
dyibos pirm. kun. J. Vaišnys Ciniką*, vienas iš Draugo
pažymėjo, kad į spaudos va
karus visada susirenka viso-

red aktorių, prisimindamas 
pavergta Lietuvą, žurnali-.

kiu įsitikinimų lietuviai, kad : tu*. kurie dirbo, kovojo ir 
vakaro tikslas — kuo dau-1 mirė Sibire. Lietuvoje ar ki- 
giau suteikti lėšų Daužvar- į tur.
džio fondui, iš kurio ki s 
tomos premijos jauniem* 
spaudos bendradarbiams. 
Priminė, kad šiomis dieno
mis išleistas -tam-bus vei
kalas "Žurnalistika“, iš ku-

šokiams grojo neolituanų 
orkestras kuriam vadovau
ja Algis Modestas.

Dalyvių nuotaika visą lai
ka buvo pakili.

Vakaro rengėjai džiao-
rio jaunieji galės pasisemti grjasi, kad visuomenė remia
daug žinių. ; žurnalistų darbus.

Vakaro dalyviai buvo su.1
pažindinti -oi neseniai iš
rinktąja Lietuvių Žurnalistu!
S-gos šių metų valdyba. J- 
teiktos premijos pirmuosius 
žingsnius žengiantiems lie-į 
tuviškos spaudos darbe jau

Bal. Brazdžionis

VASARIO 16-TOJI SU 
SIMU KUDIRKA 

PATERSONE, N.J.

tos) himnu.

vo amžiaus 75 metų sukak
tį.

Paskaita skaitė prov. Ka-; priklausomybės 
zimieras Mažonas.

Juozas Žilionis, Vaclolvas 
Steponavičius, Jonas Bara
nauskas. Naujai išrinkti: 
Antanas Valaitis, Barbora 
Armonienė ir Ona Kašubie- 
nė.

Pasibaigus oficialiai susi
rinkimo daliai, prasidėjo

A. Plavičius

KELEIVIO RĖMĖJAI

Ignas Motiejaitis, Wau- 
kegan. III., — $18.

Po $13: V. Žiaugra, Ros- 
lindale, Mas?., J. Lūbeckas. 
Baltimore, Md., M. Ramo- 
nat. Warior Run, Pa.

Ona Kowatchewsky, iš 
Bronx. N. Y., — $10.

Po $8: J. Passik. Hoqui-
pietūs, kuriuos skaniai pa- an?; ^asį” ?et~
gamino klubo narės, vado
vaujamos Apolonijos Šen- 
bergienės. J. B.

Paminėji Klaipėdos 

iivadavimo sukaktį

Sausio 26 d. per Lais
vės Varpą radijo bangomis 
Sklido mūsų mielo poeto sa
vanorio Stasio Santvaro 
jautrūs žodžiai apie Klaipė
dos išvadavimą, kurie pri
minė ir brolį Aleksandrą 
Mantautą, tada dar žvalų 
jaunuolį, dalvavusį Klaipė
dos Išlaisvinimo Komitete. 
Malonu buvo girdėti, kad 
išlaisvinime dalvvavo ir šau
liai.

J. Šaulienė

Šiais metais Lietuvos Ne
atkūrimo 

minėjimas Patersone, NJ., 
įvyks vasario 23 d.

Iš ryto 10:30 vai. bus psk 
maldos už Lietuvą šlv. Ka- 
zimier oparapijos bažnyčio
je, 147 Montgomery Place, 
Paterson, N.J. Pamaldose 
dalyvaus ir bus lektoriumi 
Simas Kudirka.

2 vai. popiet — iškilmin
gas susirinkimas gražioje ir 
erdvioje Pater-on Catholic 
Regionai High School audi
torijoje, 764 — llth Avė. 
Čia yra didelė aikštė auto
mobiliams pasistatyti. Pa
grindinis kalbėtojas — ge
neralinis konsulas Anicetas 
Simutis. Sveikinimo kalbas 
pasakys Simas Kudirka ir 
Patersono miesto meras 
Lawrence P. Kramer. kuris 
įteiks Simui miesto raktus.

Meninę programą atliks 
solistas Liudas Stukas ir 
New Jersey tautinių šokių 
erupė "Liepsna“, kuriai va
dovauja Birutė Vaičiūnaitė.

4 vai. popiet šv. Kazimie
ro salėje bus Simui Kudir
kai pagerbti vakarienė. No
rintieji vakarienėje daly
vauti prašomi kreiptis į LB 
apylinkės pirmininką Anta
ną Rugį. telef. 525-3340, ar 
į kleboniją, tel. 271-1693. < 
Kaina 10 dol. asmeniui.

Į minėjimą kviečiami visi 
Patersono ir plačių apylinJ 
kių lietuviai, nes Patersonas 
yra pirmoji New Jersev vie
tovė. į kuria atsilanko Simas 
Kudirka. Moterys ir mergai
tės, jeigu gali, prašomos da
lyvauti su tautiniais rūbais

DAY OF SHAME

Dar gavome mažą kiekį 
Algio Rukšėno knygos

Day of Shame, 
kurioje išsamiai ir vaizdžiai 
atprašyta Simo Kudirkos tra
gedija. Tai labai tinkama 
dovana kitataučiams ir lie-i 
tuvių kilmės žmonėms, ne
mokantiems lietuviškai.

Kaina — $8.95.

roit. Mich., J. Beržinskas, 
Toronto, Ont.

P. BreSkin, Chicago, Ilk. 
— $6.

Po $5: J. šilimas, Dor
chester, Mass.. A. Vilčins
kas. Gardner, Mass.. C. Za- 
vackas, Kelowna, B.C., B. 
ViZbarienė, So. Bo?.ton. Ma..
A. Venckus, Vamcouver, B. 
C., M. Vanagas. Twinsburg, 
Ohio. J. Kontautas, Clifton. 
NJ., J. Mitkus, Detroit, Mi.

Po $4.50: J. Alkauskas. 
Fairmout, Va.. A. Rimsha, 
Windsor, Ont., J. Jaram. 
Warwidk, R.I.

M. Vasiliauskas, Staynes, 
Ont.. — $4.

Po $3: S. Kunkulis, Nia
gara Fall, N.Y., V. Augąs. 
Providence, R.I.. S. Kunris, 
So. Boston. Mas?-, A. Mat- 
joška, Dorchestor, Mass.,
B. Bajerčius. So. Boston.

, Mass., J. Dačvs. Dorchester,

CLEVELAND, OHIO

Čiurlioniečių sukaktis

Čiurlionio ansamblis buvo 
įkurtas Vilniuje prieš. 35 me
tus Jo steigėjas Alfonsas 
Mikulskis tą ansamblį pir
momis pokario dienomis at
kūrė Vokietijoje, prancūzų 
zonoje. Susilaukęs nuošir
džios prancūzu okupacinės 
valdžios globos, ilgus metus 
jis lankė ne tik įvairias lie
tuvių stovyklas, bet davė 
didelio pasisekimo sulauku
sius koncertus prancūzu, a- 
merikiečių, anglų kariniams 
daliniams ir vokiečių visuo
menei.

PRANEŠIMAS 

Lietuvis Alton L Mauragas 

atidarė

SUNLAND REALTY

4511 — 4th St„ No. St. Petersburg, Fla. 33704, 
teL 527.0696

A. Manragu yra bornaiou Antaninos Kairytės • Masra- 
atoas. Jis maloniai ir sąžiningai patarnaus kiek- 
Betsvisi, karia nori pirkti ar parduoti nekilno

ja^ jj tvtą.

.1surasti ^as Pats Mikulskio va
dovaujamas Čiurlionio an-__  _

vieny nauįa Keleivio prenu. gamblis tęsia iii Lietuvos at. į Mass., A. SafronŽkas. Worl

Argi sunku būtų

nuoliams. Pagerbtas Pirmyn meratorių? O Juk kiekvie. sivežtas tradicijas ir Ameri- cester. Mass., J. Kriščiūnas, 
choro vadovas Kazvs Stepo- j nas naujas prenumeratorius ko’je. Išeivija jam vis duoda St. Petersburg. Fla., A 
navičius ’jo 70 m amžiaus stiprina laikraitį. . naujų jėgų, padarydama ji.Shimku?, Knox, Indiana, .1

, >

i C.i .i
(k»V$ maP-ir -h,...

- - . a « .a *

. *» • • .♦- »

> a, •—.-r--. ■ •



s

Poslapio ketvirtai LDV1S, SO. BOSTON Nr. 6,1975 m. vasario 11 d.

WORCESTERIO NAUJIENOS TeisSs patarimai
Buvo iaunu* klubo banketas Sausio 28 d. Notre Dame 

kapinėse palaidota Ona Sa. 
Lietuvių Piliečių klubo frončikienė. Jos laidotuvėm i

vasario 2 dienos bankete rūpinosi iė Hamiltono. Ont.. 
dalyvavo daugiau nei 300 atvykęs sūnus Algirdas, 
asmenų. Jam vadovavo pir-' Be jų» dar mirė Teresė 
mininkas J. Tribandis. Saurusaitienė ir Juzė Tapa- 

Jame buvo prisaikdinta rauskienė.
šių metų valdyba. Tai atliko Per sausio mėnesį viso la- 
Jonas Dilgelis, kuris klubo bo mirė 15 lietuvių, dau. 
pirmininku išbuvęs 27 m.: giausia moterų.
Bankete dalyvavo valstijos!
senatorius G. Frolev. seime-! Nauja Sandaros valdyba 

lio atstovas Charles Buffone:
ir vietos politikierių. i.. ?a11310 Į? suannkime
- Čia mačiau skautu vada išrinkta šitokia Sandarom 
Petrą Moli, Mačius, Matule- i valdyba: pinu. Vytautą: 
Vičius, Adamavičim. Tarnu-'Mačys, vieepirm. Jonas 
l^vičius. Aleksandrą Capli. Stankevičius, sekr. Vytas II-
ką iė Bostono ir daug kitu S}“13?’ Juoza?
vietos veikėiu ' ' Krasmskasę izd. Antanas

Klubo šeimininkas Kaži-1 Jamulenhčius. iždo gloh. 
ntieras Grigaitis dabojo, kad ^uilus Gaidys ir Antanas 
būtų tvarka. Tamkus.

! Susirinkimas po $25 pa- 
Mirė ; skyrė Keleiviui, Sandarai ir

Amerikos Lietuvių Tarybai
Sausio 29 d. šv. Jono i

kapinėse palaidotas Stasys! Nepriklausomybė* iventė 
Bendoraitis, 59 m. amžiaus.
namų dažytoja?. Jis nukrito j Lietuvos ntpriklausomy- 
nuo kopėčių ant cementinių bės paskelbimo 57 metų su

Advokatė dr. M. šveiksuilrieaė sutiko sua
dyti J Keleivio skaitytoji klausimas taiai* 
reikalais. Tis klaustas! tari kiti baadn 

ir at»
skyriuj*.

Laiko rrikia pažymėti, bd aaate Keleivie 
skaityto jas.

Or. M. Šveikauskas. Attoraoy at I Jie. 
Bosto* Five Bufldfa*
1895 Centre Street 
W. Rotbury, Maae.Q2l3S

, dyti, nes niekas tokio nuti- 
Į kaitimo nepadarys kitam 
i matant.

Yra labai patartina padė
ti sudarytą testamentą sau
gioje vietoje, atsakingo as
mens arba įstaigos) žinioje. 
Tada niekas negalės ‘jam 
nepalankaus testamento su. 
naikinti. Labai gaila, kad 
žmogus sudaro testamentą 
ir jo turtas vistiek tenka 

I tiems asmenims, kuriems jis 
nenorėjo jo palikti.

Klausima*
I

Atsakymas

Mano sesuo ir svainis tu- • Po testamentą sudariusio, 
ėjo vienturtę dukterį. My- jo asmens mirties, jei nepa

dėjo ir augino, nieko jai ne 
igailėjo. Deja. duktė išau

go niekam tikusi ir savo tė
vams labai daug vargo lr 
rūpesčio davė. Iš pradžių 
tėvai tikėjosi, kad gal pasi
taisys. gal pasidarys žmoniš
kesnė, bet iš to nieko neiš
ėjo. Juo tolyn, tuo blogyn. 
Pasidarė girtuoklė ir bastėsi

Gerai būtų sužinoti, kas 
testamentą buvo surašęs. 
Jei Tamstos galėtumėte su
žinoti savo sesei’s advokato 
pavardę. — būtų didelė pa
galba. Kai testamentas pra
puola ir galima įrodyti, kad 
jis, pav.. sudegė per gaisrą 
arba kitaip dingo. — gali
ma kreiptis į teismą, prašant 
leisti "įrodyti testamento 
turinį“ (contents) iš advo
kato turimo nuorašo ir pasi-

vyksta surasti testamento, 
įstatymai prileidžia, kad 
testamentą sudaręs asmuo 
savo testamentą bus atšau
kęs arba panaikinęs (pre- 
sumption). Ypač ikai yra ži
noma, kad miręs asmuo tęs. ,
lament, turlijo savo žinioje. liudininkų pagal-

Iš kitos pusės, reikia ne
užmiršti, kad yra galima,

Žinoma, jei pasisektų įro- 
po visus užkampius. Galų dyti. kad jis to nėra pada-
gale mano sesuo ir jos vy- rts. kad testamentas, pav., | kad Tamstos sesuo pati su
ras nutarė su ja visai nu- buvo kito asmens sunaikin- • naikino sąvo testamentą, 

grindų ir užsimušė. į ka'ktis bus paminėta vasario Į traukti santykius, nes ji nei tos, — tada teisinis vaizdas’ Yra galima, kad ji nutarė
Ilga automobilių eilė pa-j 16 dieną. Iš ryto bus pamal- • ateidavo jų lankyti, nei žiū- visai pasikeičia. Tačiau su- vistiek palikti savo turtą sa- 

lydėjo’jį į kaipine?. Liko liū-dos Šv. Kazimiero ir Auš. j rėti. o tik atvažiuodavo, kai prantama. kad yra beveik vo, kad ir netikusiai, duk- 
(ji. dintys žmona, broliai, sese-j ros Vartų bažnyčiose, o po! jai pinigo prireikdavo. 'neįmanoma tokį faktą įro. teriai, o ne giminėms.

— Vaike, argi tu nema
tai, kas šioje kontrėje daro
si? Kožną dieną visų daiktų 
praisai auga greičiau už 
šungrybius. Vedluk to mano 
frentas Zacirka 1-virozijo, 
kad greitu laiku visai nebus 
namuose šilimo?: ir reikės 
tiktai gyvatine šildytis. Sa
ko, kad arabų karaliai, ant 
galvos marškinius užsimo
vę, nebeparduos šiai kotrei

pietų iškilmingas susirinki. du kartu ištekėjusi ir j

IS SAULĖTOS FLOROMS
M1AMI, FLA.

Kaip mes minėsime 

Vasario 16-ją

— Halio, Maik! Pasakyk kraštų malonės. Vienos 
man, kur aš galėčiau gauti džiausiu kuro korpdraeijų ne
beramių malkų?

— O kuriam reikalui 
prireikė beržinių malkų?

gelmėse ir vandenyno dug-į
ne yra daugiau nei 450 bitio- . 
nų statinių naftos.

— O, Maiki, kad ten ras
tų šitiek statinių alauš, tai 
būtų gyvenimas! O jėifca išj 
žemės Bakufatą d4T ir kokią 
statinaitę gyvatinės? Tada
via užmigtume ir naftą, ir ... ... ... ..
naftalina • • - ! Mmejimas prasidės Vasa

lu rimta tave kai rio 14 d- 7:45 vaL vak- Bay 
___ (Bityne BĮv.

nei gazo, nei aliejaus. Ir mes gi, be to, yra vykdomas pro- 7.,”. i ,en. s'^1"nKs
turšime sėdėti patamsyje jektas gaili naftos iė van- tūkstane.a, vietos ir issiau- 
te šaltyje, kaip džėloje. Dėli denyne aKanSų Mų. va- ’^ių muzikos me
to aS ^u iš anksto ieškau! dinamų ”Kelp“ Dafcar pa-i^N- Supte, esuos Lietuvos

jesios. Vaikų ji neturėjo ir 
neturi.

Mano se .uo ir svainis, nors

s/Sr asas
šventėje. »

~ ~ Z JUriene

GERA 2IN1A
siundantiems

DOVANAS giminėms LIETUVOJE ir SSSR 
Abišaliu susitarimu su

VNIESPOSYLTORGU Maskvoje, 
vienintelė oficiali atstovybė Jungtinėse Valstybėse

PODAROGIFTS, INC, 
skelbia, kad žymiai atpiginami

PREFERENCINIAI RUBLIŲ CERTIFIKATAI.*
IR VISAS KITAS 'DOVANAS.

Perlaidų sumos neribotos.
U* proga primename klientam, kad jau dabar laikas užsisa
kyti automobilius, norint, kad jie būtų tenai gauti ateinanti
pavasarį.

Gaunami šie modeliai:
ZH1GUU VAZ—2101 
ZHICULI VAZ—2102 Station Wagon 
ZHIGULI VAZ—2103 Naujas modelis 
MOSKVICH 408—IE 
M06KVICH 412—IE
MOSKVICH — Statkui Wagons — 426, 427 

ZAPOROZHETS ZAZ — 908.
Taip pat:

t ' *

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠINAS* 
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMBRAS, SIUVAMĄSIAS

MAŠINAS, BALDUS.
Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikro. 
dilus ir maist

PODAROGIFTS, INC.,

yra VIENINTELE firma Amerikoje, siunčianti DOVANŲ 
CERTIFIKATUS per VN1EŠPOSYLTORGĄ be jokių tar
pininkų ir 1.1.

PODAROGIFTS, INC.,

yra VIENINTELE firma Amerikoje, pateikianti persiunti
mo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNIEšPOSYS- 
TORGU.
KHenti) patogumui užsakymus priima šios su mumis bendra
darbiaujančios firmos: .ąta
Klientų patogumui užsakymus priima paduoti bot kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai:

GMm FarcM Service, lae^ 723 Valant SL, Pkitaddphia, Pa. 
19106.
Packift Eapresa A Travel Ageney, 1771 Broadway, Now 
York, N.Y. 1M19.
Cosbms Farceb Bzpnaa Carp^ 448 Madtasa Ava, NsurYork, 
N.Y. INtt.

arba mūsų pagrindinė kontora

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUB (tarp 28 ir 27 g^ėa) - 

NEW YORK, N. Y. 18801 
ToL (212)— 68*407

Atidvyto faadUaa Bd 5 vaL vak.

t Advokatas jiems surašė ati-j 
'tinkamus testamentus. Tes
tamente pasakyta buvo se-1 
kančiai: jei mirtų pirmas' 
svainis ir būtų se no gyva. 
— viskas tektų jai, o ne( 
dukteriai. Jei mirtų sesuo 

Amerikoe Lietuvių Radijo Pin™- viskas tektų jam, o 
klubo surudšta sausio 18 d. dukrai. Kai jie abudu 
Lietuvių namuose gegužinė Į?irs- turtas bus pada- 

«po stogu — pobūvis buvo hntas pusiau: pusė eitų jo 
sėkmii«as ir khžnri davė giminėms, kita pusė — jos 
gražaus pelno. Dovanų sta- giminėms. 1
las ir svetainė greitai ištuš- ? aini? turėjo vieną brolj
tėjo. Atakirta dovanas lai- dvi .^seris. o mūsų buvo
mėjo: A. Jopynianės dova- aš ir vienas brolis, 
notą raguolį — Eugenija1 _Pries metus mirė svainis; 
Pakauakienė lr P. Balandie- mušti sesuo mirė (prieš pus- 
nės tortą — Antanas Ostei- meti. Po svainio mirties, mu-i 

Algirdas Brazis padainuos |ka. šioms dovanoms bilie-! uesikišom ir nežinojome, 
arijas iš operų Pagliacijtui platino Rita Garbaus- kokie ten buvo reikalai. Se-

DETROIT, MICH.

nusipirkti beržinių malkų, cifiko pakrančių vandenyse,'?^™: Taikiusi ^pranešė- ''gįSL'Z pobūvis“ buvo lintas pusiau: pusė eitų 'jo 
Ar dabar tu supranti? netoli San Gtementet'kur gy-l - Teisybė, tėl,e nelemrvą vena buvw preridertasNin-į“?8^ ,° <’m.Sento > 
laikotarpi gyvename: didė-i onas,40 pėdu gviyje teuyra

kompozitorių kūrinių, atliks 
ir 9avo "A Lithuanian Fes- 
tival“.

Mūsų mėgiamas solistą-

ja nedarbas, ir pragyveni-Į tokiomis žolėmis 
mui reikalingų prekių kai-(7 akrų plotas. Jeigu iš tetrio 
nos kyla. Tai atitiko dėl to, bandymo bus gauti geri re- 
kad arabų ir kitų kraštų zultatai, tai 1880 metaik tas 
naftos pardavėjai susitarę | plotas bus išplėstas iki tūkst 
nepanrastai nabrarmno in-1 tančio akrų, o 1886 matais 
dustriniams kraštams būti- jis jau bus 100,000 skėrių
nai reikalinga kuro energi-. ploto... 
ja. Ir nesitikima, kad greitu j —- Vaidhnrnut Malki. Aš 
laiku tn« kainos bus suma- j n da bai tikiu, kad tu i| vatu 
žintos. Teks visiems p^varg- į deng žolių gali išapaurti 
ti. susisnausti, tačiau i bala
nos gadynę vi? tiek negrį- 
šime.

— Maiki. kad jau šiandie 
mes ne balnio, o purvyne 
volioiamės. Tik mano razu- 
mas neišneša: kam Ameri
ka, tokia balota kmtrė. «nil- 
na vi«rikin (radročbi dabar 
turi baimės drebėti nrie*
Afrikos nlika^ambius. Anri 
jau čia nėra fabriku pečiui 
•pakurti nė san«n malku?

— Tėve. fabrikams rei
kia ne maldų skiedrų, n 
naftos. Tos naftos vra ir 
šiame krašte, bet no viri io« 
šaltiniai birvn ištirti ir nan- 
doiami nes buvo galima iri- 
vežti daiMr nimau iK lri*u 
kraštu. Bet dabar iau ’riBrn- 
ma dauriau naftos ir šiame 
krašte. Jo <5 dai*^ «ura®ta A- 
b’aricoie. Be to 4%mmi ir ki
ti b»n/ivmai. Tom lomi ieė. 
kėlimui rnin dabar Ireemet 
bus iFie’M*?ATna ?mie 15 bili- 
onu doleriu.

— N11- U k?«k ėė«e reikė*.

Tannhauserio, Karnavičiausi kaitė ir Vida Gogelytė. 
Gražinos ir Lietuvos him
ną.

. I Ar galėtų bent vienas lie-
IyV* vuk«a mUm. *8 dien8 M i-m i apy-Atbkti t^^^rodli!fr^eOT™ntis’ neateiti 

kad tom vandenvno lolėul' 4 koncert«?

A.G.

LAWR£NCE, MASS. 

Mirė M» Strasdienė

šeriai mirus, mano brolis ir 
?»« nrpdėiome t ei rauti?, kaij 
jokių žinių iš teismo nega-i 
vome. Pasiėmėme advokatą 
ir prašėme mūsų reikalus 
ginti.

Advokatas, pasiteiravęs 
teisme, sužinojo, kad jokio 
testamento jie neturi ir kadį 
duktė kreipėsi teisman, pra
šydama. kad ji būtu paskir. 
ta glribėia visam turtui, ku
ris vistiek iai teksiąs.

Mes viri puikiai žinome, 
kas atsiliko su paliktu tes
tamentu. bet mūsų advoka
tas sako, kad vien žinoti 
neužtenka: kaip tokį dalyką 
irodvsi?

Mes nežinome, katras ad. 
vokalas surašė se«ers ir svai
nio testamentus, bet me’’ na- 
♦ys matėme surašytus terta- 
menl”s. s«>sno mums iuo« 
parodė. Pela, neturėjome 
proto pasižiūrėti, koks ad- 
vokatas buvo iuos surašęs.

Kas mums dabar daryti? 
Ar leisti tai nevidonai pasi
imti visus sesers sunkiai su-1

Uetuvių Tau. 
palaidota 

ienė, gimu-
JAV-ee ifigy

25Vasario 15 d. 11 vai. ryto' Sausio 
St. James kataliku bažnv- tinėae 
fioje (530 N.W. 132 St.) Marijona 
brs lietuviško-? pamaldo'. ® Pėting . —

_____ Jr 3 laikys pref. Jonas Bai. venurf <ni»U nei 60 metų.
tinu būdu paaMcs <8š tifc I kflnaa, pamokslą sakys kun. Velionė ^ priklansė Moterų 
išaurinti ir iš ht W»ti *”|J Razutis. kltknn, buvo sena Keleivio
esančias naudingu m^Hš Į Vasario 16 d. 2:30 vai. ir Sandarog *artYt°>
aas. tai tų žoKų ėUlIalmelL-stuvių Piliečių klube (36 Tn« HflHi
Plohisbu, eaita. ičoMti iki K „34 st ykiIm'in. į* >>Mi vy^ Tndetfe^

^*eim.W„X

yra 10.% 
mu maistui. |0% 
trąšoms ir jnmripfcl 
o 60% — 
ir skėstam kuruf. MfR

mai .lenktis nei arabams, nei, Don Kuraitis, 
kitiems dabartiniu naftos) .... 1
faltirbi «.vfa1nk»m«. 1 Meninės programos syar- 

— Msiki. vidum, ka tu fleP ,*’?’* da’l at.hk? ?°,,sta8 
man SMmafH. vra Ubai to-l * «”da’ kunam
♦eresna. Bet kain sakai, udlkcmpanuos jo žmona.
bns gal tikipn deMmt ar 8ė*j Programai pasibaigus bus’ paskelbtas
šimto metu. O kokia man iHpis ūs, kurių pelnas skiria- ^ >r kačią gimdymo kon
to oatMka? TUk»MdeMa~|»as minėjimo išlaidoms su-’ trolšs nuortatas susilaukė
r»i mžrvdva fcnrmėalanetiri»okėti. Idvejopos reakcijos. Vieni b»upvtua Į*įi<ue. kmie ne-
kiaulės dmrtfA bet httmbrfu( Pavergtoje tėvynėje prie-’ d*"**"’ k»d
man jau dabar —|Hr TaH’— »•' žintaa šių mmoffbiiu kė nei savo tėvo nei motinos
----»--- -b 1b---  —PVriBU ClmlMr

M. Stonie

a-
CYVULIV GIMDYMO 

KOMTROLft

Vnl penius alie’iaus šulinius,
išla»’ .... j saoau beržiniu maldų, natų

— Tai rali trukti nenke- 
rtus. o rai senbmeriu’ me
tus. Tada Amerika jau ne

L<at*sjr *.* •

laukti. kel 
durnaropės ar B a&menio ta-
-------- • ~evo momnKisi

irtudai irankėiant e,ef»P čbi! M"*“ **ų pramoginių gyvu- k* nei**•» nei motinos 
eaodai sunkėjant, o č.a )ių iW i,įdomių dieno.? Ar

čių moteto gamintojai, ėauk- gali žmogue m tokia klaata 
te laukia, kad yna aemora- pakeitei miruriojo žmogaus 

amžiaus sulaukus, Malki, iu uždraeriti •šiems gyvulė- norus?
tlie.1 jau negalima laukti, kol Į ikras "naudotis prigimties
»pagimdys drambl|/ o****”- Masachiuetta.

ap-Sar-" t*- V
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Vietines žinios
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 

By His Eacellency

f , ’ MICHAEL S. DUKAKIS•J a . i*
t GovemorJ L

į A PROCLAMAT1ONi
j 1975

WHEREAS, February 16. 1975 marks the fifty-ee- 
venth anniversary of Lithuania’s declaration reaffirming lams viršininke Elizabeth tono Lietuvių Piliečių d-jos? £ į'“‘^B metinTs susirinkT 
her position as an independent democratic nation, after Cook ir kitais miesto parei- salėje Sandaros moterų kiu. j* pradėjo irm Sta_ 
more than a century of Russian domination, and ?? Pro?Taįm^ bo ruošiamas našlių karalie- įJva jr „3^^ jam va-
/• WHEREAS, Again in 1940 Soviet troops reentered ^vark?’11.1; skubiai pradėti nes paggerbimas. dovauti Eligiju Sužiedėlį,
--p--*»*-■

BROCKTON. MASS.Kuo ims pasirodysime? ir dailiojo žodžio koncertas.
Kovo 9 d. So. Bostono

Balandžio mėnesi prasi* Lietuvių Piliečių d*jos salė. 
dės JAV 200 metų sukakties se skautų ir skaučių tradici. 
minėjimas, kuris tęsis dar ir nė Kaziuko mugė.
1976metais. Tame minė ji- Kovo 21 d. 8 vai. vak. N.
me bus duota proga pasiro-1 Anglijos Pabaltiečių d-jos visuomenei skirtos progra- 
dyti ir atskiroms tautybėms.I koncertas Longy School of mos: WOKW 1410 AM 
ką jos yra įnešusios į JAV'Music, Edward Pickman 1:35-2:00 vai. ir 1460 AM/ 
gyvenimą. Bostone jau pa-Į Hali, 1 Follen St., Cambrid- FM 97.7 FM 3:05-3:30 vaL

sekmadienį, vasario 16 d.
mas mėnuo skiriamas ai-j 1975 m. balandžio 13 d.| .. , _
riams. Pabaltiečiams paskir-, 3 vai. po pietų So. Bostono; Cyva Ld apylinke
tas liepos mėnuo. Lietuvių Piliečių d-jos III a. Į 1975_tuiu vvsk w Valan_

Taigi reikia sukrustii ir salėje Uisvfc.Varpo r.ava. j ir mMk. Giuriionio me-
tuoj užmegzti rysius su šio Į sannis koncertas. . 26 d - Kazimie-
miesto kultūriniams reika-l Balandžio 20 d. So. Bos- £ ' ? mokyklos salėie

t™ Tinhw«M PihzjUa, jt1 ° P41 ^P- hiokjklos saieje

skirtas joms ir laikas. Pir. ge.

tity; although the basic rights of freedom and justice narama
are circumscribed, deprivmg coutless persons of their 
national independence and freedom of religion, speech 
and conrniunication with the free worW, Lithuania ne-: 
vertheless nurtures an abiding hope for eventual libera- { 
tion for her people from their suppression, and

WHEREAS, The citizens of the Commonwealth are 
firmly commited to the principles of self-determination 
and pemonal liberty and share the hope of more than one 
milion Lithuanian Americans that liberation shall come 
to the Baltie States;

N0W, therefore, I, MICHAEL S. DUKAKIS, Gover- 
nor of the Commonwealth of Massachusetts, do hereby 
proclaim as

?alėje Keleivio 70 metų su.
. kakties minėjimas.
| Gegužės 4 d. Jordan Hal11 
.mažojoje salėje Vasyliūno 
i trio koncertas.

Sofija Bobelienė, Bosto
ne gyvenusi Laimos Jasai
tienės motina, sausio gale ęTFPnNn „AIPin 
nuskrido Chicagon -avo sū- STEPONO KAIRIO ATSI- 
naus dr. Kazio Bobelio sei- MINIMŲ PIRMASIS TO- 
mos aplankyti, ir ten ją šio- MAS »LIETUVA RUDO“ 
mis dienomis fetiko sunkus

Sunkiai susirgo 

Sofija Bobelienė

K, tik gavome
Vasario 16 per radiją
Vasario 16-sios proga per Šventaragis, II tomas.ro. 

Brocktono radijo stotis bus manas, parašė Vytautas 
transliuojamos amerikiečių Alantas, 613 psl., minkšti 

viršeliai, kaina $8.00.
Hestera, romanas, parašė 

Vacys Kavaliauskas, 221 
psl., kaina $4.50.

Medinis dievas, 11 apsa
kymų, parašė Vladas Mingė
la, 246 psl.,kaina $5.00.

Paguoda, Bronio Railos
nomo me- i^arsėjU3jų akimirkų II da- 

r. kazimie-*K? n.

mnį
Buv. valdybos pirm. Sta

sys Eiva padarė veik poros 
metų savo kadencijos išsa
mų pranešimą.

1973 m. kovo mėn. Brock
tone buvo suruošta? Kultū- 

! rinis šeštadienio vakaras, 
davęs $402.48 pelno: 1974 
m. rugsėjo 29 d. — Lietuvių 
Diena su įvairia jaunimo 
programa ir vaišėmis. Val

tis. Be kitų dalykų, čia telpa 
įdomios studijos Apie poetus 
Leoną Skabeiką B* Joną Ais
tį. Knyga 374 psl., kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

GRĄŽOS ATVIRUKAI

Turime ribėtą kiekį dail. 
Vytauto Igno pieštų atviru- 
kų. Jų komplektas (12 ketu-

Labai tinka ir kalėdiniam 
sveikinimam. <

RADOO PROGRAMA

Bemanau Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
4 utoaea WLXft, 1360 M- 
ioeitlų ir iš stoties FM, 
101.7 mcu veikia aekmadie- 
nlAkJ hub 1 iki J :30 vaL dia- 
aą. Perduodama: Vėliausių 
^Uaidfadų kinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės

Bbftfo reikalais kreiptis | 
Baltie Ftoriste gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 Ė. Broad
vray, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0499. Ten gauna* 
«.ms «r ftsoMvte

baisu ir Taisau
___ Iš kulto lr viduje.

Ugdau pupterius ir tetai
vistą* ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią

KINAS STARINSKAR 
220 8avta BR Ava

TsL CO 64284 
— — — — ———

DRAUDIMO AGENTORA 
Atseka įvairią rūtią.. .. „ . T. ,.»„.„ ___■ d\ba rinko aukas sjioriinin-

sirdies sutukimas. Ji ten pa- JAU IŠPARDUOTAS, BET ku išvykai i Europą; Fon- 
guldyta ligoninėje. ANTROJO TOMO—"TAU, dui išsiuntė $175; Simo Ku-

Mūsų bičiulei Sofijai Bo- LIETUVA*4 DAR YRA NE dirkos Fondui surinko ir iš- 
belienei nuoširdžiai linkime 
greičiausiai pasveikti ir vėl DIDELIS KIEKIS.

Kaina $2.00.

"GARSO BANGŲ* 

PROGRAMA

ši radijo 
liuo jama penktadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM

i BRONIS KONTRIMsiuntė $358; sušelpė Brock
tono jaunimą, vykstantį į 
Washingtoną; Laisvės Var-| 
po radiją, Brazilijos- Hetu-Į banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 
vius studentus ($100). vie-j vakaro, 
tinę Brocktono lietuviškąją|
mokvkla ($100), rėmė lie-’*' ' . ------
tuviškąją spaudą, užsakė!

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY 

/ February 16, 1975

and urge the citizens of the Commonwealth to take cogni- 
zance ef this day and to participate fittingly in its obser- 
zance of thds event and to participate fittingly in the ob- 
servence.

GIVEN at the Executive Chamber in Bos
ton, this twenty-eighth day of January, in 
the year of our Lord. one thousand nine 
hundred and seventy-five, and of the Inde
pendence of the United States of America, 
the one hundred and ninety-ninth.

MICHAEL S. DUKAKIS
(Seal)
By His Excelency the Govemor,
Paul Guzai, / < 1 F
Secretary of the Commonwealth

GOD SAVE THE C0MM0NWEALTH 
OF MASSACHUSETTS

v
i: •*

?

ELENA BLANDYTE MINKŲ PARENGIME

Kovo 2 d. So. Bostono i V. ir St. Minkų Šventėje.
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje Valentina ir Steponas 
Minkai rengia savo radijo 
valandėlės metinę šventę. 
Paprastai tų švenčių prog
ramą atlikdavo jaunieji ta
lentai. Šiemet renginio po
būdis yra pakeistas — prog
ramą atliks dainininkė ir ak. 
tarė ELENA BLANDYTĖ 
iš Chicagos, pernai su gra-
Mų pasisekimu pasirodžiusi te.

grįžti į Bostoną.

Padėka

ATSIUNTĖ PAMINĖTILietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Bostono klubui
reiškiu nuoširdžią 'padėką j Lietuvių tautos ir valsty- ni5-ias už mirusius LB na-j 
uz surinktas auxas ($173) # .. . rius. pirko peles. .
nelaimės ištiktai mano sū- bes istorija, H dalis, vadovė-, y^d A. Baškauskienė pra-, 
naus šeimai paremti. (HS lituanistinių mokyklų VI nešė kasos stovį: turėta $1 

Ypač giliai sujaudino ne. klasei, parašytas talkos bū. 1778.81 pajamų, $1672.94. 
pažįstamos Mikaliūnienės du 5 autorių — Vaclovo Či- iš’aidu ka«oje yra $105.87.’ 
auka net iš Clevelando, O-^iūno, dr. Jono Gutausko, Tai patvirtino ir revizijos t
hio. ........................ {Vincento Liūlevičiaus. Igno komisija. 1

Nudširdžiai dėkinga vi- (Medžiuko ir dr. Grigo Va-! Slaptu balsavimu išrinkta 
soms irį visiems, bet kuo pri-: lančiaus. Redagavo Vincen- nauja a ivlinkės valdyba iri 
sidėjusiems mano sūnaus tas Liulevičius, 224 psl.,' revizijos komisija. Jų sūdė- j 
šeimos vargui palengvinti. • daug iliustracijų, kietas vir- tis Keleivyje jau paskelbta. ( 

; sėlis, kabia $5.00. i Kllausimų ir sumanymų
„ . j darbotvarkės punktas buvo
Krikščionybė Lietuvoje, į gryVas Nutaria Vasario 16»

lituanistinių mokyklų 8-jo: mlnėnmus rengti drauge sui 
skyriaus tikybos vadovėlis,! Brocktono A.L. Taryba, ku-!

Skausmo prislėgta
Ona Ulevičienė

Elena Blandytė yra dvi
guba menininkė: ji įdomiai 
dainuoja estradinio pobū-į J^jas, 
džio daina*! ir gražiai skaito; 
lietuvių autorių poeziją. J

šį kartą ji viena atliks 
Minkų rengimo programą, 
tad bus ko pasiklausyti.

Kovo 2 d. popietę skirkite 
pasimatymui su El. Blandy-

PARENGIMŲ
KALENDORIUS
Vasario 16 d. So. Bo-tono 

Lietuvių Piliečių d-jos salėje 
Altos rengiamas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo sukakties minė-

8a
TeL AN

S2127 
&-17«l

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
iafomiMja Muuiyiojok aęK |«saallaiaa ir Bctaviflk 
įvyktas, Žada aang ir įdaarfą raatraaką Ir atvirai ęaataaka 
apie vbaa afišą visnoaiaaiaiv baf Inritfirtatas Uanaiaaa. 
jaaM rasite įdoaiią skaitytąją fcifiką akyrią. kariaaa bafito

k

AUTOMOBILIUS —197S

noo visų rūšių nelaimingų atsitikimų draudžia 

BALTIC INSURANCE AGENCY
Broadvray, So. Boston, Maaa. 

TeL 268-6030

Jeigu

Mielai

Ii■ RATORY 
AtstevyM, MM Daugall 
JU Ayrtait 7 8twttgart lfi,

■ Germany. Vabttalaa: J A J, 2Sė7 W, 
i IM lOtk Ava. A Mth St., Cicere. 1M0 W. 47th 8L, Orinei,

2282 N. Itihvaokea Ava, 1147 N. Aabhad 
• M ussJiaąSS^SbNMta

•M«MM«MMMMaaaaaaamaaaaM
6BMAU8IA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALV0B
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Ivetcarįjas fSMų Mfi- 
tituto garantuoti. Geriausia dovaaa jfisą glmMmĮfc JJ-

ir sau. JIB 8 oa. lfi savaičių
mus siąsti su $6.00 apmokėjiam—JIB LARE 
, 1437 Se. 40th Avė. Cksn» BU 6M$R Jtt 
K, 24M Daugall RA, Wtefeer, IA 6bU<MbBu

'NIPRALaUROMA UrrUVA-yra
tivijas MkraMia, laikąs aaają baadradarMą M Mf.įą, vt- 
•asaMt atviraa kiakvtaaa aiaaaMNMi, barta kavaja b dirba ai 
nearikhiMMŪroą Liatava.

JAT-oan sudarv
tauskas, 106 psl., iliustruo-iToks rengėjų junginys įneš
tas. stiprus viršelis, kaina— daugiau dainos Brocktonol 
$4.00. I ietuviu kolonijoje. I

Abi knygas įleido JAV Į Susirinkima-i baigtas Lie-į
LB Švietimo Taryba. Jas už-1 tuvos himnu. ;

Senoji valdyba susirinki-j 
mo dalyviams surengė vai-

parašė kun. dr. Jonas Gu-{ iš 9 organizacijų. • • • • - ♦ • * ’
Airaaaat

7722 Gaarsa Street, laKaBa Maatraal. M0, Oaekee. CANADA

, r, isisakyti galima šiuo adresu:d. Brocktono 7030Vasario 23 
8v. Kazimiero lietuvių pa-; p ^į, 
ramios salele Altos rpnena-1 & III.rapijos salėje Altos rengia- gQg29 
mas Lietuvos nepriklauso- ; 
mybės atstatymo paskelbi-1 uaaaaaaaa»aaaea»aua^aaasa»aaaau 
mo sukakties minėjimas. v . . .

Kovo 2 c* So. Bostono •Yra J*wiya-
Lietuvių Poliečių d-jos III a.. #aw,e ,r •amau 
salėje Minkų radijo dainų! V. Mačernis

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATIDARYTAS
3$2 West Broadvray, So. Bostone 

KARL MICHELS ir ROBERT OWENS 
registruoti optikai 

sitis
PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 

įakaitaat:
• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARŪPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RRCBPTU8
• SUDUIUSIŲ AKINIŲ LgMŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LgUUS
• KATARAKTO LŲIIUS
• KLAUSOS APARATUS lr KITUS REIKMENIS 

Būtimi atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
liet artikeli

(WeMue)
u 268-8800

šes. prie kuriu paruosimo i 
daugiausia prisidėjo Irena! 
Eivienė. Bronė Meižienė ir{ 
Albina Baškauskienė.

Reikia pasidžiaugti kultū
ringu ir darbingu susirinki, 
mu, kuris praėjo be įtampos 
ir piktu ginčų.

Besivaišindaimi bareliais, 
dalyviai planavo ateities ir 
dabarties darbus,, linkėjo 
naujajai valdybai pozityvios 
veiklos, i kurią jau dabar į- 
sijungė dvi jaunos jėgos — 
E. Sužiedėlis ir A. Alksni
nis; du veiklūs buvę LB 
pirmininkai — St. Eiva ir P. 
Jančauskas— ir naujas pa
tyręs šalpos oiąmnincijose 
darbuotojas — M. Klimas.

Sėkmės, vairuojant gyvą 
ir judrią apylinke!

E. Ribokiene

DAR VIENOS MOTERS
VERTINGA DOVANA

Knygų rinkoje pasirodė dar 
viena atsiminimų knyga —

Pėdos mirties aoneje.
Tai dabar Bostone gyve

nančios Elenos J u e i u t ė s 
sovietų katorgoje praleistų 
metų (1949-1966) prigimt

hjiimai.
Kaina 10 dolerių.

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

▼AKAlttk

tomas.ro


HMM**********

Vietines žinios
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO 

57-JI SUKAKTIS

Bostone ji bus minima šitaip:

P e n k t a d i e n į, vasario 14 d. 12 vai. dienos Lie
tuvos vėliavos pakėlimas prie miesto savivaldybės rūmų.

Sekmadienį, vasario 16 d. 10 vai. ryto pamal
dos Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje. Giedos solis. 
tas Benediktas Povilavičius.

Grožinis žodis Subatvakary

j Vasario mėnesio Kultūri
niame subatvakary vasario 

' 15 d. akt Aleksandra Gus- 
taitienė skaitys jos parink, 
tus lietuvių gražinės litera
tūros kūrinius.

Pradžia 7:30 vai. vak.”
Kaip visuomet, Kult. su

batvakaris bus Tautinės Są
jungom namuose. 484 4th St., 
So. Boston. Mass.

Atsiimkite laiškus

Keleivyje yra Aldonai 
Santaokas skiltas laiškas iš 
Lietuvos, o So. Bostono L. 
Piliečių d-joje — laiškas D.Tų pačių dienų 3 vai. popiet So. Bostono Lietuvių 

Piliečių Draugijos III aukšto salėje iškilmingas susirinki- i, Karčiauskui. 
ma»- j Malonėkite laiškus atsiim

Jame kalbės įžymus pedagogas ANTANAS MAS1O- ti.
NIS iš New Jersey. ?

Meninę program, atlik. Ono. įvaikini. vadovau- iAuk* Va4Ar*° « J
jama. Bostono Tautinių Šokių Sambūri. (3 grupė.) ir Į Adl ir Juoza4 Šilimai 
komp. Juliaus Gaidelio vedamas Bostono Lituanistinės i vietoje gėlių ant Onos Bla- 
Mokyklos choras. Įvado žodį tars Vytenis Senuta. kutienės ir Jono Simokaičio

Minėjime bus renkamos aukos Lietuvos laisvinimo kapų Vasario 16 gimnazijai 
reikalams. * paaukojo $20..................

Bostono ir apylinkės lietuviai kviečiami sukakties j 
minėjimo renginiuose gausiai dalyvauti ir dosniai aukoti.' Pirmoji auka į

Organiz^ijo. prašomo, bažnyčioje ir susirinkime Moterų klubas
dalrmut. .u vėliavomis. ! Vasario pr^ A,ui

Minėjimų rengia Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, (paaukojo $25.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury SL

WORCESTER. MASS.
TaL SW 8*2868

yra yieninteJė oficiali ist*L 
ga Worcestery, miri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces-

šerio | Lietuvų ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir aųžinmgai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

Čia galimu gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 

tinkamų Lietuvoje,

tas.

KELEIVIS, Sa BOSTON

Garso Bangos šj sekmadienį. Paminėjo

Garso Bangų radijo prog-! Laisvės Varpo radijo ve-
ramos šį penktadienį nebu?, • ^jas Petras Viščinis vasa- 
bet bus sekmadienį, vasario! . ...........................
16 d. 8 vai. vakare. i 81°. ® į J2 iZiai P3”11'

nėjo Keleivio 70 metų su-
Programa bus skirta spe- * - ,.. , .. . . .cialiai Lietuvos nepriklau- kakty, plačiai nupasakoda- 

somybės šventei. Ji trans- mas «° bekraščio “tonjų li- 
liuojama iš stoties WBUR gi šių dienų. Ta sukaktis 
90.9 FM banga. kaip tik ir buvo vasario 9 d.

»e

SOUTH BOSIONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
M O 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!

8.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBtl

Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENfiS DAINŲ į
vedžioja. žmogaus — be ydos.

Vedėja B. Sviklienė

Nr. 6,1975 m. vasario 11 d.

DAUGIAU ŠILIMOS _
MAŽIAU IŠLAIDŲ^

i«
JUM NEREIKĖS ŽEMINTI TER- K 
MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

/NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLĮ

Flood Square 
Hardware Co.

m. i. ALBaMS 
S2S EAST OBOADMfA* 
8nur» SGSTON. MASS. 
1ELEKONA8 AW 8-4148 

Boa j* min Atcon Dažai
Sienom*

Stikle*
naikia n-ifcmeaya narnami 

Beikmeny* plnmberiama 
čfclfcta*

Peter Maksvytis
Camseter 9t BsSdsr
«0 Church Street 

«. MUton,

Tetetosas: AN 8-2806
l)r. Jos. L bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRJSTAS

j Valandos:
įcun 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama f
447 RROADWAY 

Seath Boatea, Mam

to ir projekta-imo darbo* tt 
ko ir rtaaje, gyvenamu nt 
htarfo pastatų, peyal JOe< 
tarime,. taok*t« risadoa iki S va
landų vakaro.

Tefefoaas: <98-8675 
mmmaoasmmas

ooooooooooooooaoooooooooooooooooo.

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTR
Valandos:

; nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY

Knyga yra geriusiis žmogaus drangas

1$ The Apothecary
UETVVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistas, išpildomo gydytojų re 
eoptus ir turime visus gatavus vaistus.

Šri reik vaistų — eikit j Uetnrišką vstotiaų 
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Mefearn AN 8-0090

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL ew išskyrus Šveatadienhm Ir eekm.

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Maaa. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis Ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo {rengimas

Sk.abialrit.

268-4662

u/iv* Hfr ' 1 ...•iu

(OOOOOOOOOOOOaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd. 
Nevtoa Ceatre, Maas. 02159; 

TeL 332-2645
oooosooooos

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos 
ros solistės Elzbietos Ki 
lienės įdainuotų dainų ir ari* 
jų plokštei* Kalnu $0.09.

Paštu
easasėsasssvo|OB*v*ssv*|V|rssassa*vassvs*srrrssssassasąeaaaaaassasa( >

f

Sekmadieaiais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC i* WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maas. 92402. TeL 580-7209

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

SOUTH BOSTON, MASS.
TllSUSŠSIUSMiSSHISSSSSSiiSesSSSSM.  ..........aaaaaaaaaa...........——.........rr^r rrfff ff f f Jff J Jf f J J JJJJJ  JfTtffrfJ

!

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

SAVE AT

ta?-

1%
rateon

706& 
6.8IL

iectKe. 
rnt»«r

AYEAR

4-year term depottt 
ccrtificdtcs-SiOOO minimuin

AYEAR

2&4-y«w temt 
Utpnit $1000 minima*

AYEAR

term depadt 
anificatm 81000i

5.47S-5'*
AYEAR

SOmynoSoB
SSOOmMmuai

AYEAR

The Fedrai nguletlons Sffeeting thftt new torio* 
certificates Store pramstura withdr*wal» on savin* 
cartif icata tonds praaMad rato of interast en amount 
urfthdrarm b raduead W Ura passbook rota (5%% a yaar) 
and 90 dayiimarast h forfeited. .

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9000

Jis atidarytas nuo pirmadienio Iki 
penktadienio nuo 10:30 vat ryto Iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryte iki 12 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo {dėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-taorius matus

šio banke direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikalo sa tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Arnotą) yra virš 9274340300

DuV$ fna,*»r

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimu įkainoti. Per 
kelias valandas įrengia, 
mas garo, karšto vandens 
ar Šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY 

Boston: 436-1204 S. Shore: 773-4949 
LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

Trans-Atlantic Travel Service
Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu visur

ir visais kelionių reikalais, keliaudami grupiniai 
ar pavieniui!

Taip pat rengiame eilę EKSKURSIJŲ Į LIETUVĄ, 
kurių pirmoji

išvyksta KOVO 27 d. ir grįžta BALANDŽIO 4 .

Iš BOSTONO ir NEW YORKO kaina

tik 690 dolerių
šiai grupei DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS,

i NESIVĖLUOKITE!

Vasaros ekskursijos į Lietuvą prasideda GEGUŽĖS 
j mėnesį.
^Registracijas priimame dabar. *

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

Globė Parcel Service, Ine.

RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS savo

giminėms užsakykyte tiktai per

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

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

393 West Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Maaa. 02127 
Telefonas: 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonla

ATLAS PARCELS CO.
82 Harriaon Street, ( 

Worceater, Maaa. 01604
Tat 798-3347 

TMai iš Worcaatoria ataa-
ėtam Įvakiaa ahmtiains Į Lietu, 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
rietus! Siuntiniai sudaromi iš

iri
avsb maisto ir
nių. Turima ristąją Įvairių ria 
tinės gamybas tar impartoatų 
prairtų H kitų kraštų riaai ša- 
manda kainomis. Ba ta> siunėia- 
ma maistų, pirigua Ir gaUta at
sakyti jų gamybos prekes, da

e

COSMOS PARCELS
EXPRESS COR'F

AND
TRAVEL INFORMATIOM

IVA1R1AU81A8 DOVANA*
18 BOSTONO j LIETUVA 
ir kitus Rusijos

garantuotas

Galiam
certifikatua, automobiliu^ 
šaldytuvus ir paa.
Naujas vedėjas

tai Iri

9M mva |

Vedėjas A Sekyrtaokl Į




