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Second-claM poatage paid st Roaton. Maasacnnsetta

lant protesto balsui prieš re
ligijos persekiojimą Sovietų 
Sąjungoje, ypač Lietuvoje. 
Kremlius nutarė atvaryti čia 
gana didelę kunigų ir popų 
delegacija, kuri Amerikos 
spaudai ir visuomenei as-

Altos delegacija 

Valst. departamente
Altos atstovai dr. K. Šid

lauskas, T. Blinstrvbas ir dr. 
J. Genvs vasario 18 d. buvo

Keleivio pastogėje vasario 8 d. VirSuje kairėje Laisvės Varpo radijo vedėjas Petras Viščinis su 
latvių žurnalistu Osvaldu Akmentiniu; vidury sėdi prof. dr. Pranas Šveikauskas ir rašytojas Sta
sys Santvaras, stovi Keleivio red. Jackus Sonda; dešinėje sėdi Keleivio štabas — Stasys Griežė- 
Jorgelevičius, Jackus Sonda ir rašytojas Antanas Gustaitis, stovi Antanas Andriulionis. Apačioje 
iliaireje Aktorė Aleksandra Gustaitienė ir molu Jonas Vaiiukonšs, vidury Osvaldas Akmentinš, 
Antanas Gustaitis ir adv. dr. Marija Sveikauskie nė, dešinėje žurn. Jonas Vizbaras ir kalbininkas 

i Petras Būtėnas.
i

Paskutinis atsisveikinimas 
su prof, Ignu Končium

Žinia apie prof. Igno Končiaus mirtį Bostone žaibo 
greitumu paplito vasario 20 d. Tuo daugiausia pasirūpino 
skautai ir inžinieriai.

Vasario 21 d. vakare į Lubino šermeninę susirinko 
didelis būrys bostoniečių ir kt. atsisveikinti su velioniu. 
Prie uždengto kaisto (toks buvo velionio noras) pakaito
mis garbės sargyboje stovėjo skautas ir inžinierius. Turi. 
ningomis ir jautriomis kalbomis atsisveikino LB apygar
dos pirm. Antanas Škudzinskas, inžinierių d-jos valdybos 
pirm. Vytautas Iabic'kas, vyriausias skautininkas Petras 
Molis. kun. Stasys Yla ir dr. Jurgis Gimbutas, kuris ir la. 
bai gražiai atsisveikinimui vadovavo. Katalikiškas apei
gas atliko Matulaičio namų, kur velionis mirė, kapelionas 
kun. Vytautas Zakaras.

Vasario 22 d. rytą taip pat nemažas būrys atvyko į 
Fores Hills kapinių krematoriumą, kur su velioniu atsi. 
sveikino rašytojas Stasys Santvaras. Dr. Vytenis Vasyliū
nas vargonais pagrojo, be kitko, giesmę Marija, Marija ir 
Lietuvos himną.

Iš čia visi dalyviai buvo pakviesti į Tautinės S-gos na
mus.

Vietoj gėlių Lietuvių Fondui suaukota $343 ir Matu- * 
Taičio namų laikytojoms vienuolėms $135.

Jo pelenai laikinai paliks krematoriume, o vėliau bus 
nuvežti į Chicagą irpalnidoti Tautinėse kapinėse  ̂kur jau 
Ilsisi ir velionio sūnus Vytautas.

PRIE PROF. IGNO KONČIAUS KARSTO*

STASYS SANTVARAS

Mirtis yra neišvengiamybė kiekvienam žmogui, kuris 
ateina į šį gyvenimą. Atkylo, kaip į svečius, pavieši čia il
gesnę ar trumpesnę valandą, o tada ir turi leistis į tą mįs
lingą ir gal tik didžiu tikėjimu suvokiamą Anapus. Mirtis 
yra neišvengiamybė vyresnio amžiaus žmogui, betgi tokia 
pat neišvengiamybė ji yrą ir kiekvienam kitam, nes nė 
vienas mes nežinom, koks gi iš tikro yra mums duoto laL 
ko saikas.

Ramiai ir betrpiškai galvojant, mirtis neturėtų žmo
gaus bauginti ir gąsdinti. Tačiau, kai miršta mūsų artimas, 
mes neišvengiamai pasineriam į sielvartą. į liūdesį, į šird
gėlą. nepajėgiame nuslėpti susijaudinimo, susigraudinimo 
ir ašarų. Tada gal nevienam, mirties įvykio akivaizdoj at
sidūrusiam, pasivaidena tokia giedri mintis: kas šioje bui
tyje daroma su pasiaukojimu ir meile, tas išlieka, tas mi
rusio vietoje gyvena, o kas veikiama su pagieža ir neapy. 
kanta, — visa tai prie kapo duobės sužlunga.

Prof. Igno Končiaus gyvenimą ir darbus galime api
būdinti auka ir meile. Auka ir meilė Lietuvai, šimtus kar
tų lankytai Žemaitijai, auka ir meilė Gėriui ir Grožiui, 
mokslui ir menui, auka ir meilė savo šeimai.

Velionis buvo tarpe tų mūsų intelektualų, kurie, tur 
būt, nevisuomet ir patys suvokė, kiek sunkių ir didžių dar. 
bų jie yra nudirbę saivajam kraštui, savajai tautai. Daž
nai, labai dažnai jie dirbdavo ne tik už save, bet ir dar 
už tris ar keturis kitus. Ir tai jie darė ne kokią nors naudą 
gaudydami, ne dėl trapios ir praeinančios žmogiškosios 
garbės besirungdami. o tik dėl to, kad priespaudos ir ne
laisvės metai buvo ilgi, kad jie buvo sausrų ir bado metai, 
kad darbų usnimis ir piktžolėm apžėlusioj dirvoj buvo 
marios, o darbininkų, baigusių aukštuosius mokslus, tik 
negausus būrelis. Vienam teko visokeriopos veiklos imtis, 
teko šen ir ten suspėti. Ir, kaip visi gerai žinom, didelių 
sunkumų kupiną piūtį jie įveikė, derlių kreivė į... ilgainiui 
vėl išgrobtus, svirnus...

Dėl to prof. Igno Končiaus ir jo bendraamžių darbai 
yra didžiai reikšmingi. Ir visuomet jie bus reikšmingi lie. 
tuvių tautos ir mūsų tautinės kultūros istorijoj.

Prof. Igną Končių visų pirma mes pažinom kaip mie
lą, principingą, kilnų ir išmintingą žmogų, kaip fiziką ir 
meteorologą, sugebėjusį talentingais vyrais užpildyti tuš
tumą, kuri Lietuvoje buvo atsiradusi ištiso amžiaus šute. 
moj; minime jį kaip muziejininką ir kraštotyrininką, su
kopusį tūkstančius kilometrų, berenkant ir bestudijuojant 
žemaičių liaudies meną; pasinėręs į to meno gilumas, kaip
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Prel. Krivaitis kalėdojai 
su komunistine krapyla
Jis Kremliaus čia atsiųstas su gausia popų delegacija 

pasakoti apie "religijos laisvę“ Sovietų Sąjungoje“

Vakaruose vis garsiau ky. meniškai "paliudytų“, kad
Sovietijoje esanti didžiausia 
religinė laisvė ir, kalbėdami 
apie tikinčiųjų ir dvasinin
kų persekiojimus, visokie 
"buržuaziniai nacionalistai“ 
meluoja.

Kaip Naujienų korespon
dentas ra 'o. vasario 17 d. ta 
įvairiausiom bažnytinėm u- 
niformom išsipusčiusi sovie
tiniu popų grupė buvo susi. 
rinkusi New Yorke Armėnų 
katedroje. Čia tie delegatai 
atlikę bendras apeiga? ir 
pei- s.”« o atsivežtą rusą ver
tei? davę pareiškimu7. Šone

nuvykę į Valstybės departa-; salėje stovėjęs ir stalas su 
mentą, kur turėjo pasikalbę-į svaiginamaisiais gėrimais, 
jimą su Rytų Europos ir Bal- į nes. aišku, sovietiniam pilie- 

jtijes vai tvbiu skyriaus vir.'čini reguliariais protarpiais 
šininku William Shepardu. • būtinai reikia ir vodkev ta.

APos atstovai priminė J Dainei dvasiai palaikyti, 
jau anksčiau i keltą reikalą ’ Mums įdomu tai. kad ati- 
aoie lietuvių tautos atstovy-' tmksmus psreiškinfce čio*
bės įvedimą į Jungtines Tau
tas ir šia pryptimi daromas 
pastangas po to, kai šis tarp
tautinis forumas priėmė Pa
lestinos laisvinimo Organi
zacijos delegaciją.

Be to. buvo di?ku+uoia- 
mas anksčiau Altos iškeltas 
reikalas, kad i JAV delega
ciją Eurnloos Savanmo kon-

jis pats prasitarė, pažinęs tėvynainio "jautrią širdį, lakų Galdiko kuriniai 
mintijimą, sumanų nagingumą ir gilią pakantą“, ir prof.
Ignas ėmė drožinėti ir paliko mums šimtus drožinių, tų Vatikano muziejuje 
darbų mintim ir formom mums parodydamas, kad jis su-,
sirado savo stilių, rafinuotą ir savaimingą drožinio skam. * Garsusis Vatikano muzie- 
bėjimą; matėm jį studentų organizacijose, Lietuvos skau- jus šiomis dienomis pirmą. fereneiioie būtu įjungti pa
tų veikloj, Vilniaus universiteto valdyme ir Savitarpinės ksrtą įsigijo lietuvio daili- į tarėiais ir Baltijos tautų at- 
pagalbos (iš tikro — Lietuvos Raudonojo Kryžiaus) ad- nir^° paveikslus. Tai labai stovai.
ministravime; negalim pamiršti ir tų šiurpių, tų klaikių 1 '’e,.vnF\ * i10
akimirkų, kai prof. Končius gulėjo krūvoj mirštančių lie. , ai.in.in. om.° a Į. 0 
tuvių, kuriuos prie Červenės sušaudė Maskvos barbarai ffntvrnfc16*1 l,IUO
ne už tai, kad jie būtų buvę kriminalistai ar kitokio po- įopiytėiė kapinaitėse, o anū I paVerRtą1e Lietuvoie v?eS- 
būdžio nusikaltėliai, o tik už tai, kad jie buvo lietuviai ras_ abstraktinė tempera.
(nesunku suprasti Velionio širdies sopulį, kai laisvojo pa-i Paveik-lai iš Putnamo,L , .. . .. ,

9 d. buvo tl?VO5 okuPaciJos nepnpazi-1

nykščiai spaudai yra pakei
kęs ir šios delegacijos narys 
Vilniaus arkivyskupijos val
dytojas prelatas Česlovas 
krivaitis.

Į JAV katalikų žinių a- 
gentūros at.-tovo John Price 
klausimą apie katalikų per. 
sekiojimą Lietuvoje prel. Č. 
Krivaitis atsakė, kad tai e- 
santi netiesa. Iš iš anksto pa
ruošto teksto jis išdėstė, kad 
Lietuvoje esą 800 kunigų, 
veikia 637 bažnyčios, visose 
laikomos pamaldos ir jis 
pats Šv. Mikalojaus bažny
čioje esąs suteikęs 3,000 

nių notaru ir tokių įgalioii-} žmonių sutvirtinimo sakra- 
, mų nesuderinamumą su Ii°. Į mentą... t

Kadangi sovietai yra Va

šia prora buvo nas’k#*’®- 
ta nuomonėmis ir anie teisi
nius iealioiimus. sudarvtus

šaulio žmonės, nepajėgią apčiuopti melo, blogio ir smur. ’ Conn., š. m. sausio_______ m
to, čia daugiau domėjosi jo drožiniais, o ne išgyv entu ’ pasiųsti lėktuvu iš Bostono n 
siaubu Červenės giraitėj). Jei iš tikro yra pragaras, tai aerodromo į Italiją, 
didžią dalį jo kančių Velionis yra patyręs jau šiame gy
venime. Nuteisė S buvusius

W. Shepard Altos deleara-
tikanui pranešę, kad Lietu, 
voje iš 3 milionų gyventojų

ciją (priėmė maloniai, pada.j tėra tik 400,000 tikinčiųjų 
rvdnmne it nandinirn ciiarne. <5?katalikų (matyt, KGB ži

niomis!). tai kiekvienam 
kunigui tektų tik 500 tikin
čiųjų... Vadinasi, tokio ge
ro religinio aptarnavimo, tur 
būt, nėra nė pačioje Romo
je!..

Paklaustas dėl užkampy

Prof. Ignas Končius netrumpoj savo kelionėj daug 
ką matė, daug patyrė, daug dirbo, daug ir skaudžiai ken- ,f
tėjo, savo tautos gyvenime ilgą laiką jis buvo beveik vi. 1 Prisiekusiųjų posėd minkų 
sur esantis. Tokie buvo jo bendraamžiai — skaidrūs žibu- pripažintiem kaltais VV a‘er. 
riai visų laikų lietuviam, kurių tarpe itin ryškus buvo ir Fate byloj Mitchelliui Hal-
velionis prof. Steponas Kolupaila. [ de™a»^ ,lr Erlichmanui te.-

| sėjas Sinca paskyrė kaleji-
Atsiskyrimo valandą, deja, tik viena kita mintimi. nio bausme nuo nuo 30 mė-

atsigrįžome į prof. Igną Končių ir į jo išgyventą i ^11! v^bu^o artimi nrez 
Velionio gyvenimo prasmei bei turiniui apibūdinti. man;v. ‘ 1 .... \...*
regis, tinka poeto žodžiai, dedikuoti Tėvynei: •m

i J31
Žinoma, teisėjo nutarimas 

dar bus apskųstas aukštes
niam teismui, ir byl» gali 
nusitęsti dar porą me*ų.

Iki šiol toie bvloie jau yra 
nubausta 17 asmenų.

Neapsisprendžia
i’

Profesoriau Ignai, i duoti ginklų ar ne
. ™ - Įav° S?nUS ^5/ marti’ j? 7ma:! I Etiopiją įjungtoje Erit-

gimmes ir artimieji. Tavo buvę mokiniai. Tavo lietuviai vyk ta sukiU-
skautai ir TaVo gerbėjai — mes visi čia trokštam, kad kurį centrinė valdžia 
išgirstum: ilsėkis ramybėje, kol ateis valanda, kai Tavo žiauriai malšina. Bet JAV 
pelenai galės grįžti į mylimą Žemaičių Žemę amžinam ne nežino, duoti jai pr u-emu 
poilsiui. ginklų, ar ne.

Jeigu man širdį išims — 
svetimos neįdėk; 
ten,
kur ji buvo, 
saują žemių įberk. 
kad girdėčiau gyvybę.

(Marcelijus Martinaitis)

rydamas ir naudingų suges
tijų tolimesnių ryšių reikalu.

Siūlo įvesti naftos
importo kontrolę

AFL-CIO vadovų taryba 
siūlo naftos importą atimti j uždaryto vyskupo Stepona
is privatinių bendrovių ir jį, vičiaus. prel. Č. Krivaitis 
atiduoti į vyriausybės ran. f paaiškino, kad jis 1961 m.

išvyko į Žagarę, ten laisvaikas.

1 tik jam patinka, net į kuror
tus, ir buvę? nemokamai gy
domas.

Reikia laukti, kad Krivai
tis čia teisybės prikreivins 
dar daugiau.

Energijos krizė tęsis, kolj 
JAV bus priklausomos nuo 
importuojamos naftos, atve
žamos svetimais laivais iš 
nesaugių šaltiniu, sako mi
nėta darbo unijų taryba.

Ji taip pat ragina imtis 
griežtų priemonių prieš tąsi Pranei'konų leidžiamas 
valstybes, kurios sustabdytų t Darbininkas šia proga siūlo 
naftos tiekimą. Tokioms prel. Krivaičiui apsilankyti 
valstybėms reikia neduoti komunistinėje Laisvėje ir 
jokios medžiaginės pagal.' savo krapyla pašlakstyti ten 
bos; o taip pat reikia labiau; Antaną Bimbą. Laikraštis 
kontroliuoti naftos bendro- : kviečia šį sutana prisidengu. 
ves, sudaryti $20 bil. fondą sį enkavedistų popą atstum. 
moksliniams tyrimams nau- ti už lietuviško gyvenimo ri- 
jiems energijos šaltiniams. bos ir ’jam priminti, kokią 
surasti. "religiją“ jis atstovauja.
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100 notpclii) žmogus
PROF. IGNUI KONČIUI IŠKELIAVUS

> Yra žmonių, kuriuos gal jau ir retokai sutinki, reto. 
•kai tenka su jais ir gyvu žodžiu pakalbėti, bet mus džiu
gina patsai žinojimas, kad jie dar tebėra mūsų taipe, 
kad dar neiškeliavo Anapus, kaip daugelis kitų artimųjų, 
jau niekada nebesugrįšiančių. Toks mielas žmogus pasta
raisiais laikais buvo ir prof. Ignas Končius. — nors ir 
pasilpęs. ligos ir senatvės paguldytas Matulaičio senelių 
namuose ir net retai senų draugų aplankomas, bet vis tiek 
neužmirštas, vis reljefingai iškylantis mūsų mintyse ir 
vaizduotėje, kaip ir visos tolimos praeities dienos.

Ir štai žinia — mirė! Prof. Ignas Končius, gimęs 1886 
m. liepos 31 d., mirė Putname 1975 m. vasario 19 d., taigi 
jau artėdamas į 89-sius savo amžiaus metus.

Tiesa, ilgą amžių Velionis išgyveno, bet ne tas metų 
skaičius ‘jam nupelnė lietuvių tautos pagalbą. Ir ne vien 
dėl to šiandien liūdime, kad mirė dar vienas daugelio pa
žįstamas tautietis.

Ignas Končius buvo tarsi pačios Lietuvos širdies gy. 
vybingoji ląstelė, vis judriai pulsavusi tėvynės meile, tė
vynės džiaugsmais ir tėvynės rūpesčiais, vis nenurimdama 
nuo pat priešnepriklausomybinių laikų ligi pat galo išei
vijoje. Todėl nedaug kas jam gali prilygti ir savo veiklos 
įvairumu, ir savo darbų verte, ir jų vaisių gausumu.

Antai, Ignas Končius dar prieš Pirmąjj didįjį karą 
Palangos gimnazijoje jau buvo pavyzdingas nepalaužia
mas lietuvis ir žemaitis.

Studijuodamas Petrapilio universiteto Fizikos fakul
tete, jis aktyviai dalyvavo lietuvių politinėje veikloje, su
organizavo lietuvių studentų būrelį, kuriam pats pirmi
ninkavo, palaikė ryšius su lietuviais lituanistas, domėjosi 
filologija, nors ji ir toli nuo fizikos. Atostogų metu jis 
lanko gimtąją Žemaitiją, renka tautosaką, vaidina, reži
suoja, gaivina žemaičių tautinę sąmonę ir drauge dirba 
slajptą politinį darbą, vedantį į Lietuvos laisvę.

Prof. Jgnas Končius buvo labai darbštus žmo
gus. čia jį matome drožinėjantį, stovyklaujant 
su skautais. Jis įvairių kryželių, koplytėlių ir 
kitokių meniškų drožinių yra sukūręs apie 1000

birželio 22 d., buvo įseigtas 
dr. Mykolo ir Alenos Deve
nių Kultūrinis fondas prie 
Evangelikų Reformatų Baž
nyčios. Steigėjai tuojau įne
šę 50.000 dol, o kitus 50,000 

| dol. pažadėję įnešti ateityje.
. Šimto tūkstančių dolerių
. fondui valdyti jau sudaryta į 
valdyba ir ruošiami įstatai. 
Apie įsteigtą fondą dar at
skirai rašo V. Karosas. Jis 
pateikia abi^ų veikėjų, dr. 
Mykolo ir Alenos Devenių. 
biografijas.

Neoapra tai įdomus Jur 
trio Jašinsko rašinys ”Poet?c 
Stanislovas Pigilis“. Tai il
gesnė studija. pradėt? 
spausdinti prieš du Mūsų 
Sparnų numerius ir čia už
baigiama. J. Jalinskas ^\a;-
tytoją supažindina su Dagi- j 
lio biografija ir kūryba, kaip 
kadaise Naujienų skaityto
jus supažindino su Julium 
Janonių. Šių eilučių auto
rius. Stanislova Dagi?* anks 
čiau pažinęs tik iš vadovėliu 
ir enciklopedijos. da*~ir pa
matė daug9 švieselį, dau?
npalvinvresni. nes J. Jašins-j 
ko pastabos bei komentarai

KANADOS NAUJIENOS
r

Kanados Lietuvių Fondas . dino visą ilgą sukaktie* ko 
miteto atsišaukime, o TėvU. 

JAV Lietuvių Fcndas kės Žiburiai plačiai atpasa-
au kaupia antrąjį milioną, kojo jo turini.

Keleivi* jiems už tai yra 
labai dėkingas.

ST. CATHARINES. ONT.

o toks pat Kanados Lietuvių 
Fondas. įkurtas prieš 12 me
tų. jau turi $100,000. Tos 
gumos beveik pusę ($43,
000) sudėjo Toronto apvlin- 
kės lietuviai. Antroje vieto
je yra Hamiltonas—$8,000.

Fondas įvairiems kultūros t,ės paskelbimo sukaktį šie, 
ir švietimo reika a^s Jau met j_p mįnejo vasario 8 d. 
vra is pelno skyręs $28,550. j Ryte prie miesto savi akly

bės rūmų buvo iškelta mūsų

v t

Iš Keleivio 70 metų istorijos
Kai kurie buvę ir mirę bendradarbiai \

Šokių ir dainų šventė

Pirmoji Kanado1 lietuvių 
r "šutiniu šokių ir dainų ?ven.

Pirmojo didžiojo karo metu Vėlioms Rusijos trem- nomi, Hami!tcn0 Forum a. 
tyje skęsta ne tik naujuose darbuose, bet ir varge. Jis mo- renoje kur vra 4,000 vietų, 
kytojauja. jis ruošia mokslo vadovėlius, jis darbuojasi j
karo tremtinių šalpos organizacijose ir... badauja. Ginda. Į Talkoje sukaupti milionai 
įnasis nuo vargo čia Ignąs Končius netgi išmoko batsiuvio
amato, augino triušius ir įsigijo ožką... Hamiltono bankelio Tai.

1921 m. grįžęs Lietuvon, jis vėl visur ten, kur tik k a 1974 m. balansas pasiekė 
besikuriančiai nepriklausomai valstybei buvo reikalingas. 85,480.783.
Jis mokyklų vizitatorius, dėsto fiziką Miškų mokykloje, Metu p-ale bankelvie bn o 
Dotnuvos žemės ūkio akademijoje. Vytauto Didž. univer- $3,079.877 indėliu. Nekilno

nuolat iliustruojami poeto, 
i kūrinių ištraukomis. ! 
j Šiame Mūsų Sparnu nu-j Į 

T • , ... ’ meryje randame keturi- Da-I
Lietuv os nepi įklau omy- eilėraščius ir šešių skulp

tūrų bei reliefu nuotraukas.
Be abejo. Danys dailinirikas 
yra nenalyyinama’ i-
r* Dari poetą, bet kai kas 
gal ir eilėmis domisi. j

Visada žaviuosi Mūsų i 
Tos pačios dienos vakare Sparnų lietuviu kalbos grv-! 

slovakų salėje buvo iškil- numu ir korektūros klaidu'

Keista* (paskaitininkai

trispalvė. Burmistro atsto
vas perskaitė proklamaciją.

minga? susirinkimas, kurį 
pradėjo LB apylinkės pir
mininkas.

Po žuvusiųjų dėl Lietu
vos laisvės pagerbimo pa
skaitą skaitė -i ečias iš To
ronto. Apie Vasario 16-ją 
jis beveik nieko nekalbėjo, 
o tik apie kažkokias parti
jas. kažkokias keturių vei-

sitete, Karininkų aukštuosiuose kursuose. 1939 m. jis ^mnio tu- to paskolų išduo-; jų žmonas, kurios norėju- 
Švietimo ministerijos pakviečiamas atgauto Vilniaus Ste- ta $3 713.029. asmeniškų — ^os £aut* leidimą nuvažiuo.
pono Batoro universiteto valdytoju, bet, atlikęs u-to per- $537.834.

Pranas Raulinaitis. 
gyv. Bostone, Mass.

Napoleonas Trumpickas, 
gyv. Akrone, Ohio

Pranas Naunčikas. 
gyv. New Britain. Ct. Kazys Braze, 

gyv. Miami. Fla.

Dr. Pranas Mikolaitis, 
gyv. Bostone, Mass.

retumu. T? tikro, korektūros. 
k’«?idu kain ir nematvti. Tai' 
pavyzdys kitiems mūsų žur
nalam'. Be to, nuotraukos 
irgi visada vienos iš puriau. '■ 
siu. O tų nuotraukų čia di-' 
dėl* rausybė. i

Tiek trumpai apie Mūsn 
Svaraus, kurie onauMinami 
Chicagoje ir kuriu administ
racijos adresas yri ši«:

Jonas Pel«is. 5718 S«. 
Firhmond St, Chicago. III.: 
60629.

Alfonsas Nakas

! ti į Lietuvą Kudirkų ativež- 
■ ti, bet negavusios leidimo.organizavimo darbą, atsisako būti jo rektoriumi ir grižta

| Kauną. Lu įvairiems reikalams davė i
1941 m. Ignas Končius ir jo sūnus Liudas bolševikų $6 350. Bankelio narių yra leidimo verta. Kampos pa-

suimami ir pasodinami į Kauno kalėjimą. Karo pradžio- 1,750. i sakelės tokios šventės" pro- ’«
je jis pergyvena Minsko kalėjimo bombardavimą ir su ... . . ga? | Prez. Fordas siūlo, kad
tūkstančiais kalinių mirties kolonoje varomas į Červenę.!. Pam’n«J° Keleivio sukakti * , , * šių metų biudžetas suktųsi
Čia enkavedistai, vokiečių vejami, pasiryžta visus kalinius ’ , ... . ' Pazjmėtma. kad .šiemet apie 300 bilionų dolerių. Ar
sušaudvti ir Ienas Končius išlieka tik sukrites po lavonai” . ^bu Kanad<” j nitma kartą iškilmingame Vaizduojate. kokia tai,susauayii. ir Ignas noncius įsiieKatre suKnięspo jonais. lai1crw%iai Kele?- susirinkime nebuvo nė

Karo metu ir po jo - velionis Lietuvoje Savitarpines v;o 70 mehl ,uk>lrtj Nepri. j ncs v{Iiavos ; • ' 
pagalbos pirmininkas, Vokietijoje darbuojasi Tremtinių kkusoma Lietuva išspaus-' St tis
Bendruomenės centre. Amerikoje — Bostone Tufts uni- į

Per 1974 m. bankelis au- nes atsakingi pareigūnai j 
nežinoję, kuri jų tokio

300 BILIONŲ DOLERIŲ

milžiniška suma? Tikrai ne. 
Todėl įdomūs bus šie pavyz-» 
džiai. I

versiteto fizikos laboratorijose ir JAV fizikų profesinėse 
draugijose.

Pridėkime dar. kad tas pats Ignas Končius yra et
nografas, muziejininkas, 13 knygų autorius, uolus skautų 
organizacijos veikėjas, keliautojas, lietuviškų kryžių rin
kėjas ir patsai dievdirbys, sukūręs apie 1000 meniškų 
medžio piaustinių, — vis tiek dar toli gražu neturėsime 
Garbingojo Velionio tikro paveikslo.

Kadaise taikliai prof. St. Kolupaila, žiūrėdamas; 
j Igno Končiaus darbo smūtkelį ištitarė: ”Tai lietuvio j <gnnrri
skausmo ir ilgesio šedevras...4 Toks gyvenimo gale buvo 
ir patsai Velionis. — tarsi jo medinis smūtkelis, paguldy
tas mirties guolyje... Tarpe tokių pat, palikusių už savę? 
ilgą ir vaisingą gyveimą ir laukiančių savo eilės į AmžL 
nąją Tremtį... Su jais palengva miršta ir nepriklausomos 
Lietuvos gyvoji istorija.

Liko — Amerikoje jo sūnus Liudas ir Lietuvoje — 
Sūnūs Algirdas ir Jurgis.

Jiems ir jų šeimoms reiškiame giliausią užuojautą.

Mūsų sparnai
Sausio pradžioje skaityto- St(asio) Neįmano rtraipsnis 

j ius pasiekė naujas Lietuvių ; "Lietuvos Lv. Reformatų 
Evangeliku Reformatu Ko-į Bažnyčios veikla Vokietijo- 

leidžiamo Mit ų j je". Labai krudp čiai, su vi- 
Sparnų žurnalo numeris.1 somis dalyviu bei sveikinto-
Žumalas įsteigtas 1951 me-įju pavardėmis. aprašinėja 
tais. Išeina du kartu perimi 1948 ir 1949 metais Vo

kietijoje įvykę sinodai. įsi
vaizduoju, kaip įdomu dar 
gyviems anų sinodų daly-

metus. Šis yra Nr. 37.
Kaip ankse-niuose. taip 

ir šiame randame daug ,. _
straipsniu, korespondencijų į Si
ir nuotraukų iš evanee ku . 9 ” n“otr?uK0se steoeti
reformatų veiklos. Neretai S?
nuklystama net į senovę, į
istorinę Lietuvą. šiame nu 
mery toks istorinis strains-

tinio amžiaus žmones, kurie 
dabar arba pasenę, arba į 
amžinybę iškeliavę. Dar vie-

ELAGU, VABA EESTI! 
y GYVUOK, LAISVOJI ESTU A!

Vakar laisvajame pasauly gyvenantieji estai minėjo 
Estijos nepriklausomybės paskelbimo 57 metų sukaktį. 
Rusų komunistų užgrobtoje Estijoje tą dieną švęsti yra

nis >ra (redaktoriaus) -T
kabo) Kreeždės "Nuo kirili. 9ln>9 el Para9ytas Jokubo 
cos iki lietuvių raštijos44. Ja- - 
me kedenami vokiečiu, len

Kregždės. — "Pašušvio baž
nyčios netekimas“. Tai reli 

i i * _ . _ j • ii ciniu kovu Lietuvoje (tamSSOPftKrifc “ >• '»

tybės šaltiniai. Straipsnis 1
Praeitu 1974 metu birže-

Jei vieno dolerio bankno- i 
tus dėsime vieną ant kito. 
tai jų 300 bilionų sudarys 
20,360 mylių aukščio krūvą.

Jeigu dolerines dėsime 
vieną prie kitos, tai ju 300 
bilionų nusitęs 29.1 miliono 
mylių. Kitaip tariant, tai bū
tų juosta, kurios pakakti? 
apjuosti žemę 1,170 kartų ir 
pasiekti mėnuli 122 kartus.

Toms 300 bilionų doleri
nėms sudėti reikėtų 2 myliu 
ilgio 20 pėdų aukščio ir 57 
pėdų pločio sandėlio.

Jeigu jūs turėtumėte tuos 
300 bilionų dolerių ir būtu- 
mėtė pradėję nuo pat gimi
mo išleisti kas minutė po 
$10,000, tai baigtumėte iš
leisti tą visa sumą sulaukę 
57 metų amžiaus.

Štai kas yra 300 bilionų 
dolerių! Atrodo, kad JAV 
biudžetas šiemet bus dar di
desnis.

Jonas Kaulaičia, 
gyv. Rumforde, Me.

Dr. Domininkas Pilka, 
gyv. So. Bostone, Mass.

Stasys Bakanas, 
gyv. Bridgeville, Pa.

ten nusileis ant Marso pa- bilioną dolerių, bet ji labai 
viršiaus. Manoma, kad jie uogaus žiniom
iš Marso žinias pradės teikti paimto, o drauge ir zmo-
1976 m. liepos 4 d. -JAV K"“9 lr .“P13™.1 
200 metų nepriklausomybės Prot'emai visatoje issprę-ti. 
sukakties dieną.

Šie erdvėlaiviai beveik 
per metus laiko nuskris apie Geri žodynai35 milionų? myliu nuo že.’
mės. Ju automatiniai Įrengi- Į j fc.
mai atlikinės Įvairius Marso redagavo Karam-
paviršiaus ir atmosferos ty- n>5t# ir „j,

----------  rimus ir praneš i žeme, ar 2ų pnn ėndžn, 511 psU ktS
leis j Mano planetų du Vi- t»n yra kokiu sąlygų gyvy. na j6 00
king erdvėlaivius, kuriuos išsilaikyti, o gal .vra ir

IEŠKOS GYVYBES

Šių 1975 metų rugpiū
čio 11 ir 21 dieną JAV pa

Ate9 Afitua ,. i — s ws* wų Ati 1 —,jix * 1. ’ metrikos“ poskyriu. Už pus-i lv.ie įvykusio XXVII trem-
Svedciname estus, tekėdami jiems nepalūžti kovoje mečio rasime *tpsini kitamei ties sinodo grasyme (auto- - ......

dėl savo krašto laisvės ir tikėdami, kad Estija, kain Lie. Sparnu numeryje. I rius ir čia J. Kregždė) domi- galinga Titan 3-E njedziagų. » Anglą-neturių kalbų lo-
tuva ir Latvija, šių tautų bendromis ištvermingomis pa- Ritas iau beveik istorinis. | nuo ja Devenių Kultūrinio Centaur raketa, šie erdvė- N A SA vykdoma tolimųjų dynas, V. Baravykas, nauja 
stangomis vėl sulauks nepriklausomo valstybinio gyveni- nes aprašąs įvvkius prieš i fondo įsteigimą?. Mat mini- loviai Marsą pasieks tiktai erdvių ir planetų tyrimo pro- laida, apie 3 ),000 žodžių, 
mo šviesos. ketvirtį šimtinečio, yra kun. mo sinodo metu, 1974 m. 1976 metų birželio mėnesį ir ^rama atsieina daugiau n« 590 psl., kaii^ $8.00.



Puslapis trečias uxiyi& sa BorroR Nr. 8,1975 m. vasarip 25 d.

Okupuotoje Lietuvoje

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

UETUVIŲ KALINIŲ SĄRAŠAS

ELTOJE yra gautas nau-1 Stribų sąskrydis
jas Sovietijoje kalinamų lie-i
tuvių sąrašas, kuris buvo i Biržų "Siūlo“ fabriko sa- 
pasiųstas Amnesty Intema- Įėję buvo stribų sąskrydis, 
tional Londono centrui. Štai Stribais yra vadinami tie, 
tos žinios: ‘ kurie gynė sovietinę okupa

ciją ir žiauriai naikino Lie-

Vasario 16-ji Bostone4
Įvadas j Lietuvos nepri-[apje šokėju, paskirstytų 

klausomybes paskelbimo .grupėmis. Kaip visuomet, 
minėjimą buvo gubernato- jje susilaukė gausiu aulodis. 
riaus ir burmistro proklama- mentu. Deja. tik žiūrint šo-
CLJ?.PKkelbi^,ir _ Uet? kiu> bud<> tyli Pyktis ant šios 

salės ”remontuotojų“. kurie 
savo laiku neįmanė irengti

vos vėlia o? iškėlimas pne 
miesto savivaldybės rūmų 
vasario 14 d. Čia susirinku
sius pasveikino majoro at
stovė Joana Marcinauskaitė. 
Jai padėkojo Altos vicepir
mininkas A. Čaplikas. Vė

didesnės scenos, tinkamos 
vaidinimam’ ir platesnės 
apimties programoms.

Po tautinių šokių Bostono

Anušis (Anužis) Vytau
tas, nuteistas 2 metams, 
Arajus V.— 5 m., Babonas 
P. — 5 m.. Baužys Riman
tas — 18 mėn., Butkus Z. ar 
D., Čekelis Rimas, g. 1955 
m. — 3 m., Gajauskas Ba
lys, Grinkevičius Kazys —2 
<m.. Gruzdis Kazys,

tuvos nepriklausomybės gy. 
nėjus.

liau viai vėliavos iškėlimo' monistinės mokyklos per- 
dalvvisi buvo nakviesti ka. ^‘“'^ntas Vytenis
vutės. čia šeimininkavo Tni-S^nuta Paskaitė poeto Hen.

riko Nagi© Vasario 16 die-
Savo atsiminimus pasa

kojo B. Kavaliauskas, N. 
Šlenevas, S. Vamys, K. Ku- 
ginys. šiuo metu visi aprū- 

J 77^ pinti šiltomis vietomis.
’ a, aSj Sąskrydžio dalvvius links.

-f m -Jasliau5ka^mino geriausieji Biržų rajo 
Antanas. Jucys Juozas — 2; ivoiVI.ni„tal. -
m., Kačinskas Antanas —3
m., Kaladė Vytautas, g.
1947 m., — 3 m., Kavaliaus
kas K., Kirelijus Petras —
12 m., Kiudienė Veronika,!
g. 1920 m.. Krauzaitė E. — i Tiesoje vasario 15 d. Dai- 
2(/> m., Kriščiūnas Pi anas, i lės muziejaus direktoriaus 
Kukutienė S. — 3 m. lygti- ] pavaduotojas Romualdas 
nai. Kukutis A. — 2 m.. Budiys rašo apie M. K. Čiur-
Kvarcejus B., Laucius Jo. lionio paveikslų restauravi- 
nas, g. 1917 m. — 2 m.. Ma- i mą.
cijauskas Juozas — 3 m., ‘

1 Ji vykdo dailininkė

no saviveiklininkai.

Restauruoja Čiurlionio 

kūrinius

netoli J. "Marcinauskaitė ir 
F. Grendelriė.

Vasario 16 d. iš ryto buvo 
pamaldos šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje, kur 
giedojo sol. Benediktas Po
vilavičius.

Po pamaldų Lietuvos tri. 
spalvė buvo iškelta prie So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos namų. kur 3 vai. po 
pietų bostoniečiai rinkosi į 
iškilmingą susirinkimą.

Susirinkimo iškilmes pra
dėjo Altos skyriaus piani

nai skirtą kalbą. Tai žodžiai, 
mintys ir tokia literatūrinė 
forma, ko turėtų pasimoky 
ti visi mūsų iškilmingų pro
gų kalbėtojai. Prie to —ma
lonus Vytenio Senutos bal
sas, taisyklinga tarena, be 
mažiausio kliuvinio skaity. 
mas mane stačiai žavėte ža
vėjo. Maniau, kad čia su
lauksime tikrai gero vyro. 
kuris ateityje tvirtai atsistos 
mūsų jvisuomenės priešaky
je, pavaduodamas mus, se
nesniuosius.

yra dosnūs ir mūsų svarinę, 
siems lietuviškiems reika
lams, o Vasario 16 proga 
Lietuvos laisvinimui sudeda 

i beveik tiek. kiek visi kiti li
kusieji Bostono lietuviai, i 

Jie pavyzdingai gerbia ir 
savo veteranus. Štai ir šio 
vasario 14 d. susirinkimą 
paskyrė savo garbės nariui 
Steponui Kairiui pagerbti jo • 
10 metų mirties sukakties] 
proga, o taip pat ir Lietuvos j 
nepriklausomybės paskelbi
mo sukakčiai paminėti.

Apie Steponą Kairį pa
kalbėti buvo pakviestas Jac
kus Sonda. Jonas Mikalaus
kas parodė filmus, kuriuose 
pavaizduota Stepono Kairio 
ir prof. Jono Šimoliūno vieš
nagė Bostono inžinierių tar
pe.

Studentė Jorūnė Girniūtė 
labai gražiai paskaitė tai 
progai tinkamą ištrauką iš 
Birutės Pūkelevičiūtės "Aš. 
tuonių lapų“, o Kazys Barū- 
nas jautriai padeklamavo 
iškaipą iš Balio Sruogos 
dramos "Milžino paunks- 
mė“, nukeldamas klausyto
jų mintis į Lietuvos istorijos 
laikus.

ninkas Stasys Lūšys glaus., po y io mažagfe Pet. 
tai pasveikindamas Vasario voc ^nllVnc all t
16-sio? minėjimo dalyvius ir

Mackevičius A., g. 1949 m.
— 2 m., Mekšienė, Meškinis, tauratorė G. Dremaitė (ji tų priminė, kad mūsų tarpe 
Mitašius Jonas. g. 1922?.m..’ darbų vadovė), aukščiausios' dar turime 9 savanorius kū-

Kairėje Massachusetts Moterų Federacijos pirmininkė Mrs. 
Fauchner, dešinėje solistė Daiva Mongirdaitė. vidury pianistas 
dr. Vytenis Vasyliūnas. Juodu dalyvavo minėtos federacijos su
važiavimo banketo meninėje programoje sausio 29 d. Bostone.

ŠOKO IR DAINAVO KITATAUČIAMS

Šiemet sausio 29 d. Statt- • vas pirmas pastebėjo rusiš
ki- Hilton viešbutyje įvyko Į ką vėliavą ir kreipės į tvark- 
Massachusetts Moterų Fe-i darius, sakydamas, kad jie 
deracijos suvažiavimas. Ka- nedainuosią, kol čia kabos 
dangi dabar yra madoje jų prispaudėjų rusu vėliava, 
ruošti etninius pasirodymus, Buvo pasiūlyta vėliavą pa- 
o gal ir dėl kitų priežasčių, Į Šalinti, ir ji išnyko iš salės, 
uždaromoji programa buvo' (Kokių rusų ir kodėl ji ten 
sudaryta iš etninių grupių buvo atnešta? Kel. red.). 
dalyvių. ] Programoje dalyvavo įžy-

Skyriaus pirm. Vytautas Gražioje ir erdvioje salė- mUs vengrų pianistas Mik-
Izbickas pranešė, kad Ro-'je. papuoštoje kandeli&b-. lOsh Schvvalb. išgarsėjęs sa 

ras čepukas su būsimo akto.į ™as. Veit.as m_ini 50 ^etų, 0 rais’ milžiniška scena.! ,vo rečitaliais’ Nevv England
riaus
L

talentu pasakė grąžui Alek*anidras Lapfšys 70 me-jJos pasieniuose buvo išsta 
pabrėždamas šio patriotinio amžiaus sukaktis. Jiems tytos įvairių tautų vėliavos:

res. 1 susikaupimo reikšmę. Jis ti7kantį šių Bkilmių nuotai- buvo sugiedota Ilgiausių me’*latviy’ ven£n*’ Izraelio- ru’

kaetgori jos dailininkė res- rėjus, nors iš jų tik 8 tegalė- 
tauratorė N. Murelytė, pir- j0 atvykti, nes devintasis 
mos kategorijos dail. restau- serga. Jie visi sėdėjo pirmo. 

puolenaitis Juozas, Punel’s ratorė A. Želvienė, dail. res. je eilėje ir buvo publikos 
B., Bandis Zigmas, g. 1920 tauratorė R. Kuprevičienė, pagerbti plojimu.

Murauskas Algis. g. 1952 m. 
— 3 m.. Paltarokas Petras, 
dr. Paulaitis Petras?. Pra.

m. — 10 m.. Rugys Juozas, chemikė L. Vedriekienė ir 
Rukšėnas, Sidaris Vvtas, g. I fizikas rentgenologas J.
1928 m. — 25 m.. Skiautė Į Vaitkus.
Liudvikas, g. 1935 m.— 25'
m.. Slušnis Jonas — 5 m., i Jau restauruotas 41 pieši- 
BMkūnas L. šerelh Vadas Į nys, 4 fluorofertei, konser- .
__  5 m., Širvis K Šma^n-f vuota ir dezinfekuota 16 savo dukten Ireną Veitiene.
kas. Šūsnys I. - 5 m.. T-. pastelių. kuri tas oaretoas tom pat
monis Mindaugas, g. 1940 . perai atliko, kaip ir jos tė
ra.. Terleckas A. — 1 m.. S,1“0. metu restauruojama velis.
Urbonavičiūtė Virginija —i 16 kūrinių. : Stud. Andrius Anbrazie.
1 m., Valskienė Karimi^-a

Įnešus vėliavas, sugiedo
jus himnus ir kun. A. Janiū
nui sukalbėjus invokacijos 
maldą. pirm. St. Lušvs pa
prašė toliau programa vesti

Vilniuje 420,000 žmonių jus perskaitė gubernatoriaus 
proklamaciją, o Joana Mar-

Natūralus Vilniaus gyven- cinauskaitė — Bostono bur- 
men., numina Petras — 8 i t • jU(jėjimas 1973, m. bu. mistra Kevin White. tarda
nti.. Petronis Povilas— 4m..; vo; 6622, iš jų 3430 ma ir saivo žodį. Pabaltie- 
Jaugelis Virgilijus — 2 m.,, berniukų ir 3192 mergaitės; čių d-jos vardu sveikino jos 
Stašaitis Jonas — 1 m. : mjrg 2384. iš jų 1152 vyrai pirmininkė Mara Efferts, 

Jei ka? iš aukočiau išvar-Įir 1960 moterų. Natūralus ukrainiečių—Orest Szczud"

— 3 m. lygtinai. Žmnida 
Vytautas. Žukovskis Tgor— 

Plumma Petras — 8!

dintų pavardžių atpažintų - prieauglis — 4238, iš jų — 
savo gimines ar pažįstamų?, į 2278 vyrai ir 1960 moterų, 
prašom pranešti Eltai (29 >
West 57th Street, New York. ’ Vedybų — 14,696. skyry- 
N.Y. 10019) kiek galima bų — 4.892.1974 m. Vilniu- 
smulkesnes žinias. je buvo 420.000 gyventojų.

(E) (E)

IR BATUNAS PRAŠO KUDIRKA KVIEČIA 

VEIKSNIŲ POSĖDI
Baltic Appeal to the Uni. 

ted Nations (Batun) tiks’asj 
išlaikyti Lietuvos, Latvi'io- j 
ir Estijos nepriklausomvbė* kviečia pabaltiečių veiksnių 
klausimą gyva Jungtinėje pasitarimą, kaip JAV kon-

....Simas Kudirka kovo 8 d. 
•avo gyvenamoje vietovėje

ką. Tai. tur būt, jau nebe 
pirmas jo tvirtas žingsnis į 
9ceną.

Pabaigai pasirodė apie

tų- I sų ir mūsų trispalvė. Kadan-
Mikalauskas programoje dalyvavo ir 

latvių vyrų kamerinis cho
ras (10 žmonių), ’jų vado.

VOKIETIJA

Vasario 16 gimnazijoje

Inž. Jonas
paragino gausiai aukoti Va
sario 16 proga. Buvo sudėta

30 lituanistinė? mokyklos! $?’200, bet ta s.u™a dar Pa- 
vaikų choras, kuriam vado-i ^es- nes Pe visi nariai čia j 
vauja komp. Julius Gaidelis. dalYv?™- Susirinkimas bu-j 
Jis paidainano 7 dainas.'vo baigtas Tautos himnu, į 
Publika ilgai ir nuoširdžiai] Susirinkimas buvo Inos ir
jiems plojo, nes tai buvo ža-! Kosto Nenortų namuose, mokiniai. Šiuo metu gimna- 
vintieji būsimrt? lietuvybėsj Šeimininkė visus dalyvius zijoje yra 72 mokiniai, 
balsai, kurie, tikėkime, vė-!puikiai pavaišino. Valdybos Brandos egzaminai bai
liau dar stipriau aidės P“1”- V. Izbickas šeiminin- gėsi vasario 21 d. Laikė 5 
Skelbdami mūsų tautos dva- *ei.,ir P«>famo8 dalyviams mokiniai. Egzaminų rezul- 
sine gyvybę ir jos lūkesčius. >^e P®. dovanėlę, o Relei- tatai dar nežinomi. 

IždECibui pranešus.!Per J° redaktorių-$25 _įv^l.^usyoes y-
kiek surinkta auku. sekr. A.
Keturakis nadėkoio visiems

Po Kalėdų įstojo 4 nauji

prie Tvunpurno simenei 
mn nris’dpiijsiems ir 'jame; 
dalyvavusiems.

J. V.

čekį.

WORCESTER, MASS.

Tris valandas skambėjo 

lietuviika daina

Tautos?? Tuo tikslu Batuno 
atstovai lanko JT delegaci
jas, informuoia ia? žodžiu 
ir raštu apie Pabaltijo vals
tybių padėtį ir spengia-i ia? 
palankiai nuteikti

grėsė sukelti didesnę para
mą kovai dėl žmogaus teisių 
Sovietų Sąjungoje. S. Ku
dirka norėtų tam reikalui 
padirbėti bent tris savaites.. 

Rima Mironienė, kuriai y-
Jokio darbo be lėšų neat- ra pavesta tą susirinkimą su- 

lifesi. Jos reikalingo? ir Ba. J organizuoti, ražo, kad yra 
tunui, todėl ir kreipia-i iis Į • pakviestas ir ukrainiečių at- 
visuomene paramos. Auka?' stovas.
siusti adresu:
Uniter Baltic Anoeal 2789
Sckurz Avė., Brome, N. Y. •
10M8. j STEPONO KAIRIO ATSI-

Aukas galima nurašyti, MINIMŲ PIRMASIS TO-
nuo pajamų mokesčio. Ima*! iftifva mifw<Batuno vykdomas!? LIETUVA BUDO

luk ir raistu — Bostono lat
vių draugija.

Kalbėti buvo pakviestas 
svečias iš New Jersey visuo
menininkas ir pedagogas 
Antanas Masionis. Jis išryš
kino pavergtos lietuvių tau
tos tvirtą priešinimąsi oku
pantams, jų kentėjimais ap
mokamas pastangas išsau
goti savo idealus, jų sklei
džiamą laisvės reikalaujan
tį balsą ir kvietė išveivijoje 
gyvenančiu® lietuvius rem
ti savo broliu ir sesių Lietu
voje laisvės kovą.

Stud. Jorūnei Girniūtei 
skaitant rezoliuciją, kuri bu
vo priimta vienu balsu, vy
ko aukų rinkliava. Surinkta 
$1,420, bet ta suma dar pa
didės, nes inžinieriai ir kiti 
asmenys aukojo anksčiau 
atskirai ir yra dar šiaip pa
sivėlavusiu. Aukotojų sąra
šą paskelbsime vėliau. Be 
to, aukas dar galima įteikti 
ir Keleivio admmistrscfiai. 
kuri ias perduos, kam jos 
bus skirtos.

Menine programa urane 
šinėio stud. Aldona Dabri-

Vasario 15 d. nuo 5 iki 8 
j vai. vakaro WJCN 90.5 FM 
j radijo stotis davė lietuvilšką 

, . i programą. Gražiai kalbėjo
Atrodo, kad Bostono in- rašytojas Antanas Giedrai-i

Bostono inžinieriai gerbia 

savo veteranus

žinienai yra geriau susior
ganizavę ir plačiau veikia, 
negu jų profesfjos draugai 
kitose vietovėse.

‘ virmevių vynausyuc

ra gautas užtikrinimas, kad 
1 gimnazfja bu? remiama ir 
; toliau. Gimnazijos kuratori- 
jos valdyba įteikė (vidaus 

. reikalų ministerijai gimna
zijos pajamų ir išlaidų są
matą ir pašalpos prašymą.

Ką tik gavome
tis, buvęs Altos pirm. inži s»entor«gi., II tomas.ro. 
Antanas Rudis, 'jaunuolis| manas. parašė Vytautas 
Jokubauska?, Antanas Mi-. Alantas, 613 psl., minkšti

_ A ............. nikauskas ir kiti. Buvo lietu. vir5«lia; kaina $8 00Bostone inžinierių yra per vSkos muzikos ir dainų, p”®1“1’ a a w'w'
-------- ---- „ ------------- , Hettera, romanas, parašė

Programai vadovavo jau- Vacys Kavaliauskas, 221 
nuolis E. Meilus ir Onutė

50, ir jie labai aktyvūs ne 
tik saivo profesijoje, bet ir į- 
vairiose kitose organizacijo
se. Štai tik keli pavyzdžiai. 
Dr. J. Gimbutas vadovauja 
Lituanistikos Institutui, daž
nai bendradartriauja spau
doje. V. Izbickas, Č. Mickū. 
nas, V. Žiaugra — beveik 
nuolatiniai N. Anglijos Pa
baltiečių d-jos vadovybės 
nariai. E. Cibas — Tautinės 
S-gos skyriaus pirmininkas, 
Altos iždininkas, So. Bosto
no Lietuvių Piliečių dr-jos 
sekretorius. J. Stašaitis — 
Šaulių sąjungos įžymus vei
kėjas. N. Anglfjos šaulių 
rinktinės pirmininkas. Al. 
Ldpšys — LB apylinkės val
dybos narys, A. Škudzins- 
kas — LB apygardos pirmi
ninkas. uolus Lietuvių Fon
do lėšų teikėjas, R. Veita?— 
buvęs ilgametis Kultūrinių 
subatvakarių vadovas. J.

Keblinskaitė - Greany. kuri 
yra viena iš minėtos stoties 
direktorių, talentinga čia 
gimusi lietuvaitė.

Tą patį vakarą 6:20 vai. 
WNEB stotyje lietuvių rei
kalais kalbėjo kongresma. 
nas Joseph D. Early, pasiža
dėdamas lietuviam? padėti 
atgauti laisvę, ir lietuvis ad
vokatas Antanas Milleris- 
Meškauskas.

Gaila, kad tos programos 
buvo tuo pačiu laiku.

J. Krasinskas

konservatorijos profesorius. 
Vengrai gal gražiausiai ir 
pagerbė savo vėliavą, pasi
kvietę savo tautos įžymybę. 
Prof. Schvvalb pa kambino 
tris koncertams skirtus 
vengiu komp. Emst von 
Dohnanyi etiudus.

Latviai programai skyrė 
savo mažą vyrų chorą, ku
ris skamba geriau, negu kai 
kieno didelis. Vyrai dainavo 
liaudies dainas, pavadintas 
"Tėvija“.!Choro steigėjas Ir 
dirigentes yda Jrtu.es Ans- 
bergs. Choras dainuojąs tik 
latviams. Jis dainavo a ca- 
pela, t. y. be fortepijono ar 
kurio kito instrumento pa. 
lydos. Vyrai dėvėjo tauti
niais rūbais — ilgais švar
kais. savotiškai kirptais ir 
išpuoštais spalvotais ?iuvi- 
nėiimais.

Ukrainiečiu programos 
dalį atliko dvi ju šokėių po
ros, jaunų berniukų ir pa
auglių. kurios gerai pašoko 
būdingu ukrainietiškų šokiu.

Lietuviams atstovavo sol. 
Daiva Monrirdaitė-Richard- 
son. kuri, Vyteniui Vasyliū- 
nui akompanuojant, padai
navo ariia iš Donizetti ope
ros "Pulko duktė", Stasio 
Šimkaus "Pamylėjau vakar“ 
ir "Viliia“ iš Lebaro opere
tės "Linksmoii našlė".

Onos Ivaškienė® šokėjai 
didelėie scenoje gerai pašo
ko kelis šokius.

Verta pažymėti, kad Ona 
Ivaškienė jau 36 metus dir. 
ba šį sunku darba, vadovau
dama tautinių šokių sambū
riui.

Programą tvarkė Gintaras 
Karosas, kuris, rodos, tam 
yra ir gimęs: apsukrus, grei-

psl., kaina $4.50.
Medinis dievas, 11 apsa

kymų, parašė Vladas Mingė- 
1a, 246 psk.kaina $5.00.

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be kitų dalykų, čia telpa 
įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 
tį. Knyga 374 psl., kaina
kaip ir I dalies — minkštais tas, malonus, 
viršeliais $5, kietais $5.50. E. V.

mininkas yra Kęstutis Mik-’JAU ^PARDUOTAS, BET iaitč. Toji nrograma Šiemet k^ųaktjJ^SrtSr*“* 

“*• i ANTROJO TOMO—"TAU, k“™ ne M*"’’i konų aktyv us veikėjas. K.
' LIETUVA- DAR YRA NE- Hk Nenortos - įžymus skautų

iUhrslvrt K-lehrį. Jo kainu , DIDELIS KIEKIS.
>7.90. Kaina $2.00.

tuviSkasis iaunimas.
Visu pirma «cenon ifcmgė! Nė vienas viešas pobūvis

. Ono? Ivaškienės "armija"— neapsieina be inžinierių. Jie

DAR VIENOS MOTERS
VERTINGA DOVANA

Knygų rinkoje pasirodė dar 
viena atsiminimų knyga —

Pėdos mirties zonoje.
Tai dabar Bostone gyve

nančios Elenos Juciūtės 
sovietų katorgoje praleistų 
metų (1949-1956) prisimi. 
nimai.
Kaina 10 dolerių.

PRA NEŠIMAS 

Lietuvis A r t o b L. Mauragas 

atidarė

SUNLAND REALTY

4511 — 4th St., No. St. Petersburg, Fla. 33704, 
tet 527.0096

A. Maaragas yra buvusios Antaninos Kairytės - Maura- 
gienės sūnus. Jis maloniai ir sąžiningai patarnaus kiek
vienam lietuviui, kuris nori pirkti ar parduoti nekilno
jamąjį turtą.

(8) i

tomas.ro
Jrtu.es
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Vaiki; žodis
Pasakos, parašytos Bostono LituanistuMa Mokyklos 6 ak. 
mokinių. Skyriaus mokytoja Aldona Dabrilienė.

NUOSTABUS KELIAS vau, bet ant piršto turėjau 
žiedą, kuris spindėjo kaip

Vieną dieną aš išėjau i vaivorykštė... 
mokyklą. Staiga pamačiau' 
keliuką, kurio dar niekad 
nebuvau mačiusi, šalia jo 
sėdėjo laumė ir kvietė mane 
pas save. Aš labai nenorom 
nuėjau.

Ten aš pamačiau mažus 
nykštukus kurie dirbo viso.
W«s žiedus. Vienas nykstu. • krautuvėje tinkamų kojų ne. 
kąs padavė man žiedą. Jis ■ rado. Tada jie paklausė par. 
spindėjo kaip vaivorykštė. Į davėją, kur jie galėtų suras

ti žalias kojas.
Krautuvės pardavėjas pa

tarė jiems skisti i Marsą.
Batai nuskrido j Marsą ii 

nusipirko žabas kojas, bet 
Marse oras buvo kitoks, ir 
žali batai pasidarė raudoni. 
Raudoni bsfai sugrįžo atgal 
į žeme ir pasidarė žali, bet 
tada čia žalios kojos pa
raudonavo.

Batai labai nusiminę nuė
jo pas botus ir paklausė jų 
patarimo. Botai pasakė: 

Apaukite kojas žaliom ko-

Paskui nepažįstamas vy
ras man liepė lipti Į laivą. 
Tąs laivas plaukė, kol pri
plaukė salas. Ant vienos sa
los buvo iškaba, kurioje bu. 
vo parašyta" "Baisvbiu kraš
tas", o kitos salos iškaboie 
buvo parašyta "Saldainių 
krašats"

Laivas suko i baisvbiu 
kraštą, ir aš pradėjau rėki. 
nes buvo labai baisu. Tada 
jojanti ant šluotos ragana 
pagriebė mane už'niaukų ir 
oakėlė į viršų. Pe* geroji

Danute
6 skyriaus mokinė

BATAI

Vieną dieną žali batai iš
ėjo nusipirkti kojų, bet

CLEVELAND, OHIO ji_ 1
B. Pūkelevičiūtė* vakaras <

Vasario 1 d. Lietuvių na
mų salėje Clevelando atei
tininkai surengė literatūros 
vakarą, kuriame rašytoja ir 
aktorė Birutė Pūkelevičiūtė 
skaitė savo kūrybą, sužavė
dama sklausytojus. Po to at
eitininkų choras padainavo 
keletą dainų, ir pianistė Da. 
nutė Staskevičiūtė paskam
bino Brahmso ir Beethove- 
no muzikos kūrinių: sonatą 
ir Capricio R-sharp minor ir 
baladę G-minor.

Pageidautina daugiau pa 
našių renginių.

Užgavėnių sklindžiai

Vasario 8 d. 7:30 vai. 
vak. Lietuvių namų salėje į- 
vyko Užgavėnių sklindžių 
balius, kui^ suorganizavo 
Clevelando skautų Pilėnų 
tunto komitetas. Baliaus 
metu skautai suvaidino jų 
skautininko Prano Kara 
liaus paruoštą vaizdelį, kurį 
režisavo Zigmas Peckus. Šo
kiams grojo smagus serbu 
Slabodos orkkestras.

Teisės patarimai
Advokatė dr. M. fiveiltausliimi sutiko at«e- 
kyti I Keleivio skaitytoją Uawiu 
roikaiaia. Tfe kbmteai tari WUi 
fefayąefafe pobūdžio. ui**"-1—mo fe aU 
sakymas spaoadioeiais Urnos ekyriaja. 
Laiške r^kia pafemėti, kad eeate Keleivio 
skaitytojas.

siųsti ti

Klausimas

M
laumė mane išgelbėjo ir vėl* jinėm, ir tiks kojos prie ba-

— Aha, atėjai, tėve? Ge- aime, Bostone ir aplink jį y- pasodino į laiv.. o ant raga-Į tų",
rai. aš tavęs laukiau, nore- ra daug lietuvių. Vieni K^- nos šluotos amžar^dino di. Batai taip ir padarė ir la.
jdamas pasikalbėti apie tai- leivį prenumeruoja, o kati, dėlę riebia kate. Da^ar lai. Į bai gražiai tiko prie kojų
ką i nors jų darbus Kddfvu daž- vas pasisuko ir jau plaukė į Nuo tada kojinės prie batų

— Į talką? žinai, vaike, nai garsina, tik iš kainyno saldainių kraštą,
aš dar senoje ‘kontrėje, že-• pasiskolinę jį paskaito, Rei- Staiga prasimerkusi na.
maitiPkame sodžiuje gyiven-ikėtų tokius pakviesti Relei, mačiau, kad aš jau sėdžiu j 
damas, labai užvožodavaui vį užsiprenumeruoti, parem- mokykloje. A 5 maniau, kad! 
talkas ir kiekvieną rozą į jas! ti jį aukomis ar jį palįsta- buvau užsnūdus: ir sapna I

tano mada, ir dėl to dabar 
visi žmonės dėvi kojines.

Tadas Kulbis,

6 skyriaus mokinys

Gausiai susirinkę skautu 
tėveliai bei skautų rėmėjai 
įrodė. kad jie labai vertina 
gkau-iškajį jaunimą ir jį re
mia. Kiek teko patirti, šis 
vakaras davė ir gražaus Del
no skautu vasaros stovyklai 
suorganizuoti.

Pensininkų valdyba

Dr. M. ftveikaaskae. Attoraey ai l 
Bostoa five Bailding 
1895 Centre Street 
W. Bovbnry, Mam. S21SS

Mes gyvename dviejų bu
tų namuose. Nuomojame

, jis nutars namus parduoti.
Tiesa, jis pasakė, kad namai 
yra jo vieno vardu.

Prieš porą mėnesių šeimi.
butą iš vieno čia gimusio' ninkas atėjo pas mus ir sa- 
lietuvio. Jis pats gyvena; ko: pirkite namus. Girdi, 
antrame aukšte. Jo žmona,. žmona negrįeianti čia gyven- 
nors jie ir nėra išsiskyrę, gy. Į ti, nori būti pas dukterį. Sa- 
vena su dukterim Maine kome: gerai, pirksime. Su. 
valstijoje. Retkarčiais ji at-, atarėme dėl kainos. Mes ža- 
važiuoja vyro aplankyti, bet • dėjome mokėti tik 500 do- 
daugiau negu keletą dienų lerių mažiau, negu prašė, 
niekada nepabūna. į Dėl to mažo skirtumo dar

Mes seniai sakėme savo ; žadėjome kalbėtis, 
šeimininkui, kad. jei ‘jie ka- Prieš tris savaites ar pa- 
da norėtų namus parduoti, našiai pastebėjome — toks 
mes norėtume juos pirkti, vyras vaikščioja aplink na. 
Pripratome, vaikai čia pat nius ir juos visaip apžiūri- 
mokyklą larlko. ir apskritai nėja. Norėjome ‘jo paklaus- 
mums labai patogu čia gv- ti, kas jis toks yra. bet buvo 
/venti. Susitarėme, kad dėl nepatogu.
kainos mes kalbėsime, kai: Prieš savaitę atvažiavo 

misų Jšeimininko žmona, ir 
• pradėjo visokie žmonės pas 

juos vaikščioti, matyti, na-BALTIMORE, MD. 

N. Rastenio sukaktys
my apžiūrinėti. Klausėme 
šeimininką, kas čia darosi? 
Sako, žmona nesutinka jum 

4 d. advokatui ir namu parduoti. Ji norinti
atskubėdavau, kai tik koks j miems užprenumeruoti. Yra 
gaapadorius pakviesdavo, i čia ir daug lietuviškų oųga- 
O, Maiki. koks tuočės būda-j nizaci jų, kurios galėtų Mei-‘ 
vo subruzdimas, kai sueida-! ti Keleiviui j taiką. Antai, i 
vome sylingi bernai ir į ar- i Lietuvių Bendruomenė pa- 
ehangelus padabnos lietuviš-! skelbė spaudos vajų, buvo 
kos mergos! Ypač, kai kul-’ įsipareigota rinkti laįkraš-' 
davome rugių ar vasarojaus čiams prenumeratą, o Bos- 
gtirtas! Vierną peklą šukei- tone iš to Kelefriui jokio

Keleivio rčn&jei
Po $100 aukojo L. Janus- Worcester, Mass., E.Tama- 

kienė, Philadelphia. Pa., ir i lavagę, Woreėster, Mass.
, , -- . . • i . ... A. Plavičius, Cleveland, O- į S. Kowoll, Brockton, Ma..davome! Kaip mat. viskas naujo prenumeratorius ir jo-
būdavo čvsta: grūdai i mai- kios paguodos. , ' i * ,

O.I.. Boston, Mass. —$70.' Po $2: M. Pulkauninkas,«“S supilti, pelai adveraai i _ man
sušluoti, šiaudai į kalnus su- , T , f - j. . veikti. O tą šutvę pabaigę. Į SJ>ie Brahma. Juk h-; Beach, Cal.,
kad jau griebdavome mer-!ma«0 z^irkaakai^
gas verst! j palaidus sau- > Keleivi į 
dus, tai jų padai o-, ant gal-; merjy pasiskolinęs. Tu šne

kėk apie kitus miestus. Juk 
Keleivis skaitomas visoje 
šioj kontrėje ir net Kanado
je, Anglijoje ir Germanijo- 

Ir ten lietuvninkai turi 
. .. į savo susaidžiu, tai kodėl ne.

ną pas'pasmti... . i pakviesti jų į talfcį?
— Palauk, tėve, tu jau vi-Į _ žiTK)ma< teve. mudu 

siškai nukrypai į savo pra- j turime kviesK /Viws 
eities romantiką, o aš nore- toius ir rėmėjus. Rao dau

giau bus talkininku. tuo bus 
stipresnis ir Keleivis.

— Bet, IfaSIti, reikėtų 
tuos talkininkai! kaip ners

vos užsiversdavo! O lietu
viškos mefrgos. Maiki, tai ne 
dabartinė? įskaptuotos gel
dos, be jokio apčiuopiamo 
iškilimo! Apkabinęs gali į' 
sudžiūvusį šonkaulį tik dėl-;J

t -t '.Lethbridge, Alberta, C. J.
£ Matijo ate » Long,pau]j CenteteacK N.Y. Ch.

I Zlatkus, Rochester. N.Y., A. 
Po $25: Sandaros Moterų Luckienė, W. Hartford, Ct., 

kuopa, Bostone, Mass., B.|A. T. Antanaitis, Detroit, 
Šilas, Elizabeth, N.Y., San-1 Mich., A. Kulick, Newark, 
daros 16 kuopa, Worcester,'N.J.
Mase., J. Johnson, Easton,', pQ g Yucai-
Pt. ir R. Pledas, Baltimore,' pa> p K(jncž> Stock.

1 bridge, Mich., A. Norkūnas, 
Garso Bangų kolektyvas Dorchester, Mas., S. Samu. 

Bostone — $20. ! lis, So. Boėton, Mass., J.
J. Daržinskas, M t. Cle- f Plytnikas. Dryden, Ont. S. 

ment, Mi., — $13. | Radzeviči
Po $10: S. J. Jurša. Paw.:L

Sausio
, . .Sausio 30 d. ižrudrta Cle- poetui laureatui Nadui Ras-, daugiau pinigų už namus 

vėtančio lietuvių pensininkų teniui sukako 84 metai am- erauti, negu jūs siūlote. Sa- 
valdyba taip pasbkintė pa- žiaus. Ta proga jis gavo iš ho, mums vienas agentas pa- 
reifomut pirm. Antanas arti ir toli daug sveikinimų, sakė. kad už tuos namus ga- 
Mikoliūnas, pirm. paved. Be to, The Bar Associa- Įima gauti bent trimis fūką- 
ir ūkio vadove* Juose* Ži- tion of Baltimore City sau. tančiais daugiau, ne<m meįs 
lionis, pirm, paved, ryšiam* šio 14 d. bankete pagerbė kalbėjome. Jei norite tiek 
palaikyti ir juo* koordinuoti adv. Nadą Rastenį, išbuvusį mokėti, pasikalbėkite sn 
narių ligos ar mirtie* atsiti- nariu 50 metų.

N. Rastenis baigė teisių 
mokslus 1924 m. birželio 
mėn. Bostono Universitete.
Tu metų gruodžio mėn. jis 
išlaikė valstybinius egzami
nus Marylande ir 1925 m.

kimais Ona Kašubiene, mo
terų komiteto vadovė Bar
bora Armonienė, kultūros 
reikalu vadovas Antanas 
Valaitis, ižd. Vaclovas Ste
ponavičius ir sekr. Jonas

mano žmona.
Skubame Tamstai parašv- -

ti klausima, kas mums da
ryti? Ar traukti šeiminanką 
atsakomvbėn už pažado su
laužymą? Ar mes galime jį 
priver-ti ištesėti mums duo_

pradžioje tapo Baltimorės žodi? Turime liudinmloi.
Cleveland ietis 

CLEVELAND, OHIO

Pensininkai paminėjo 

Vasario 16-ją

advokatu.
I

DAVĖ NAUJU 
PRENUMERATORIŲ

j Adomas Kabašinskas 
'.Clevelando, Ohio, užrprenu-i 

Vasario 13 d. Dievo Moti-! žėravo metams Keleivį sa- 
nos Nuolatinės Pagalbos pa-j vo kaimynui Juozui Snieč-

iš

k’d jis žadėjo mums. o ne 
kitiems, namus parduoti.

Skaitytojai
Massachusetts. >;/

Atsakymas "
f f

Deja, Tamstos negalite 
nei teismo keliu, nei kitomis

jau pasikalbėti su tavim a- 
pie kitokios rūšies talką.

— Vaike, šitais čėsais A- 
merikoj nebėra jokių talkų.

— O ne, talku yra ir jo-
dar labiau reikalingos, negu1 pašėnavoti, jajigrąsty ap. tavo laikais Lietuvoje.”6*'1 nmiminU bart P^es.

— Kokios čia. Maiki, ga
li būti talkos, jeigu niekas 

‘javų į stirtas nekrauna ir 
dampiu. kurios anas laikais 
javus kuldavo, niekur nebe
matyti?

— Užmiršk, tėve. seno
višką javu kūlimą, šiandie, 
kaip minėjau, yra reikalin
ga kitokio pobūdžio talka: 
ne javams kulti, bet padėti 
mūsų Keleiviui. Jis. tėve, 
švęsdamas 70 metu sukak
tuves, reikalingas visu jį pa- 
iistančiu ir nepažįstančių 
fietuviu talkos tam, kad ga
lėtų tvirtu žingsniu keliauti 
ir toliau tę-ti lietuvybei nau
dingą darba

— Znočijas. Keleivio gas- 
padon’stei sustiprinti?

— Taip. tėve! į giau
— O kokiu snasabu aš ga

lėčiau prisidėti? Juk Kelei
vis šiaudų nekulia. cukriniu 
roidcetių j Broadwayaus 
smalą nesodina.

— Daug kuo, tėve. Šaky

— Keleivis |Ai įr daro ir 
ateityje panfliiiį darys. Gal 
no jubiliejaus išleis Atskirs 
padėkos leidini. kuriame 
bu?- atžymėti visi talkinin
kai.

— Ar būsime ten ir mudu 
infigeriuoti?

— Nebūk garbėtroška 
♦ėve! Juk mudvieiu pankai-1 
bėjimas ir taip kiekviename; 
numery išspausdinamas.

— Jes, Maiki. aš dėl to 
su very hepi, aš labai dėko
ju ir visiems skaitytojams 
kurie man atsiiučią kokį 
grašį tobokai. Bet., bet...

— Ku bet? .

cątuck, Conn., S. Šurkus. St.
Jose, Cal.. T. Subačius, St.
Lrpnard, Que., B. Pauža,
New Port Richey. Fla., M. 
ijfmulėnas, Palm Beach,,
Fb.
£>o «8: R. Jakavonis. Bris-į 
< Conn., A. Mickiewicz. kas' Hartf 
Bfooklyn. N.Y.

M. Dranga, So. Boston,
Misa.,— $7.

Po $6: V. Dirsė. Ottervil- 
le, Ont., J. Astrauskas, To
ronto, Ont.

Po $5: P. Navazelskb. iš 
Wesfwood, Mass.. S. Pet
rauskas, Hartford. Conn.. J.
Ciavičius. Tbunder Bay.
Ont, N. Poškus. Thunder 
Bay, Ont., I. Užgirien

adzevičiua Salem, Mass.,, goia’;- iVvko Cleve- i kui, gy v. ten pat, o Stasys priemonėmis priversti šėimi-
. Kšečkaūdutt, W. Palm' S ^pensintakų klubo S-ioraliiiskas iš New Bri'ain. i ninką Tamstoms duoto žo- 

nis narių susirinkimas. Jį,?0^1};
pradėdamas, klubo pirmi-'

Beach, J. Runku, Worces- 
ter, Mam., A. Markūnas, 
Rockford, 111., A. Senkus 
Easton, Pa* Ą. Ka <per, Ho- 
mewood, Iii* J. Čėsna, St.
Paul, Miniu , J- Šaulys, iš

ninkas Antanas Mikoliūnas 
tarė žodį Vasario 16-toeios 
proga ir toliau papasakojo

n., P. Žukaus. 
Cįnn., R. Ma

jauskas, Rhllkdelplaa. Pa. 
F. Krivickas, Hamilton, 
Ont., L Vasyliūnas, Somer- 
ville, Mass., s J> Krunkulis, 
Brooklyn. N.Y., T. Paul. 
Cleveland. ObiaM. Šimkus. 
Miami. Fla. J. Kritvick. Dėt 
roit, Mich., V. Jerinevičius. 
Hamilton, Ont, G. Kriauče- 
liūnas, Meotoeal, Oue., V 
Miškinis, Toronto, Ont, MJ 
^irarki. LoweU« Mus., I. 
Belaineku, Cleveland, O-į 
hio. A. Dsitnidae. Wateibu. 
ry. Conn., E. Sftker. Corn 
well, Ont. J. Vaina. Hemil

savo prisiminimus iš lietuvių:

gyvatinės bonką, kaip ba. _ _ __________
reo;i ligi muštynių šluotom ton.'bnL. P?kįita, Seterį, 
su savo gaspadme... Ar tu I N y., J. Katkus, Hollv. 

— Ai Maiki. labai nortJ Jfad pikčetyje mano wnod j J^auskas, g
čiau. kad Kabfcis įtUų dan.pasiutusi ga^padinė išeitų Hollyvraod, Fla. 
giau ir didesniu maaoabr«-l prastesnė, negu kokių tenai
du... TokiųJuUp deda viso.' daktarų ponios, kurios dar 
kių ten pirmininkų... B ma-1 daugiau velnių priėdusios? 
no gyvmdnMv Mafli KMp ^e, Maikuti, tu nežinai, ko 
ašvedudnlboSlumapasZa- į mažam žmogui reikia...
Cirką, kaip ai valgau šolde- Bet Keleiviui i talką aš at- 
rį, kaip iškttniiagai atkemšu eisiu-

veiklos, kuri brandino nepri
klausomo gyvenimo mintį. 
Kultūros reikalų vadovas 
Antanas Valaitis kalbėjo a- 
pie didelę (pažangą, atsiekta 
per 22 Nepriklausomybė? 
metus. Po šių kalbų susirin
kimas gausiais plojimais 
pagerbė savanorius kūrėju4* 
Voldemarą šenbergą ir Jo
ną Barniškį.

Tenka pažymėti, kad pen
sininku klube yra nariu, ku
rie savo laiku daug dirbo 
Lietuvos valstybės apstaty
mui ir vėliau, tai atsiekus 
kūrė nepriklausomą gyveni
mą.

Toliau sekė naujosios klu
bo valdybos pristatymas ir 
einamųjų reikalų svarstyta. 
Pasibaigus oficialiai daliai, 
klubo nariai turėjo progos

— Baliui Semaškai džio laikytis. Vadinamais 
inri iš New Haven. ' "Statute of Frauds" reika-

VI. Dainius užsakė Kelei-! lau’ja, kad visi dokumentai, 
vi Emilei Naudžiūnienei So.1 kaip sutartys ir kt., kurie lie. 
Bos*one jos 85 m. sukakties čia nekilnojamąjį turtą, turi 
(vasario 17 d.) proga. padaromi raitu. Jeigu

Nuoširdžiai dėkojam A. būtumėt turėję šeimininko,
t. y. namų savininko, raštu 
Tamstoms duotą pasižadėji
mą namus perleisti, — jį 
būtų galima teismo keliu 
priversti Tamstoms perleisti 
namus (specific performan- 
ce).

Pagal dabartinius Massa- 
. ...... ... . ,chusetts įstatymus Tamstų

Nykos . Niliuno eilėraščiai, • šeimininko žmonos parašas 
76 psl.. tvirtai J^sta, kaina reikalingas, jei
$5.00. Knygą išleido Algi
manto Mackaus knygų leidi
mo fondas (Gintautas Vė- 
žvs, 6349 S. Artesian Avė,
Chicago, UI. 60629).

Šis gražiai išleistas įžy
maus poeto kūrybos rinki- _ __ __
nys yra gaunamas ir Kelei-I^įnk,,"^,, Timatoma 
vio administracijoje. | namus parduoti, abeotfuSąi 

| nieko nereiškia.
Patariu pasikalbėti sula.

Argi ..mku būtu .ur„ti' ™in,ku ir
, agentas mano gauti

Kabašinskui, S. Grušauskui 
ir V. Dainiui už paramą Ke
leiviui.

Keleivio administracija 

ATSIUNTĖ PAMINĖTI 

Vyno stebuklas, Alfonso]

es

mų dokumentai (deed) yra 
jo vieno vardu. Tokiu būdu 
jos ^nenoras" Tamstoms 
perleisti namus neturėtų jo-, 
kios reikšmės.

Faktas, kad turite liudi
ninku. kurie girdėjo, kad

Po 56 centu: R. Sanaus- 
kas, Philadelphia, Pa., D.
CbupriiMkas, Cblcago, UI. 1 f^y-p ggvęs pMieadrauti už- vieną nnują Keleivio pienu- 3.000 dol. daugiau, 

Virfemeiliflua^jams taria- kandžiaudami ir girkšnoda- meratorių? O juk lriekvie. Tamstos siūlėte, ^iems reikia
me nuoširdžiausią ačiū. kavutę. nas naujas prenumeratorius priminti, kad jo komisija tą

Keleivio administracija J* B. stiprina laikraitj. skirtumą ”nuneš".
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Vietines žinios
Tai buvo tikrai dailiojo į savo kalboje pabrėžė, kad 

, ,,, , i sukaktuvininkas ypač ver-
šodžio vakaras į ka(j stengiasi

Pašutintaisiais laikais' P*!"1?? ?la“tei'?s *>*•» » 

Bostone labai retai tenka iš-essttsSrtaraRLietuvių radijo programų 41 metų sukakties proga 
rengiamas

197 5 m. kovo-March 2 d., s e kfnsd ie n į,
So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos UI a. auditorijoje 206 '•«“/“««• krūva

į lai aktoriai retai čia atvyks-t

tūnnę programą, klauaima
tomus poezijos ar pro-, Sve^nimų buvo vi. 
dalykus, nes profesiona- M . .wo 4

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad š. m. 
vasario mėn. 3 d. Lietuvoje mirė mūsų mylimas brolis 
ir dieveris savanoris - kūrėjas

STASYS VERBICKAS.
Likę nuliūdę —

Brolis Povilas ir jo žmona Marijona Verbickai 
Bostone. Mass.

LIETUVIŠKŲ DAINŲ ir DAILIOJO ŽODŽIO

KONCERTAS

Marija Lambergsi 
ir Velta Zante-Šime paskai-Į 
tė savo eilėraščių. •

Nors latviai ir nesigiria! 
Tokia grynai literatūrinė esą dainų krašto žmonė ,į 

programa buvo vakario 15 bet iš tikrųjų jie dainą ne-

ta, todėl dailiojo žodžio mė-' 
gelius rikiai apsidžiaugia, 
kai tokia proga pasitaiko. Laimėta ir pralaimėta

Praeigą penktadienį tarp- 
klubinėse šachmatų rungty-

ną tašką atidavė be kovos, 
nes nuvyko tik keturiese. 
Pustaškj laimėjo jaunuolis 
Leonas Navickas, sutikęs ly
giomis nutrauktoje partijo
je. nors, kiek paanalizavus

MISS LITHUANIA of N.E. Ruthai Volkavičiūtej d. Kultūriniame subatvaka- mažiau už mus mėgsta. Ir _ . . _ .
pagerbti ry’je. čia aktorė Aleksandra šia proga jie sukaiktui.’inin- ?ė*e rungėsi abi LPD-jos

Gustaitienė su giliu įsijauti- kui sudainavo ne tik Ilgiau- p apmatų komandos. Lietu _
mu į kūrinių nuotaiką ir šių metų. bet ir jo mėgia- P11*1 lengv ai laimėjo 5-0 j buvo matyti tikras Navicko 
spalvingai paskaitė, ar, sa, miausią dainą "Balsis “. JoJ pergalę prieš Johnsono kiu- laimėjimas. Kitą purtaškįBALIUS

RADUO PROGRAMA

Bernausią Lietuvių Radijo 
cTograma Naujoj Anglijo] 
A stoties WL1M, 1880 tt- 
uauJuų ir ii stoties FM, 
101.4 mc.» veikia aekmadie- 
niaus nuo 1 iki J .80 vaL die- 
ag. tJerdbodaaia: Vėliausių 
raseni inių žinių aantrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutėa paraka,

Btenio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 692 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-04S9. Ten gauna-

•m*- »r

Susipažinimo valanda — 2.3 Tat po pietų, kytume, be,.eik atvaidino no Miesnieko sukurta.
Čia ,aU.it. pavalgyti skanių lietuviškų valfių (kObuų, Balio Gražulio no- Renginiui sumaniai vado-
kepū^ų. kugelio, pyragų ir viaokių kitų Umnumynų). ^Jf^&^rine^ ™

vičiaus romano "Geroji va J Aukot Lietuvių Fondui
sara“. Subatvakario daly-1 
viai ?ią programą išklausė

i.
Bostono lietuviai savo bi_*

prarado Bronius Skrabulis. 
nepriimdamas pasiūlyto re- 
mizo.

S. Griganavičius ligoninėje

Stasiui Griganavičiui šio
mis dienomis Massachu-etts 
akių ligoninėje padaryta o- 
peracija.

Linkime ligoniui greičiau

bą, kai pastarieji neturėjo 
pilno sąstato.

Lietuvių II žaidė Brockto
ne. Pralaimėjo 1 j-41^. Vie-

D1EVO K A T AI YSTfiS ŽIXKHsu dideliu dėmesiu ir aktorei čiulį^ nepamiršta, 
ilgai ilgai 'plojo ir dar buvo kur '^e bebūtų, 
įteikta Elenos Vasyliūnienės ^*a* Vlado Tamulio (eyv.Į 
jai skirta puokštė gėlių. o468 Faribrook St., Long 

Šia proga bui.o priminta Beach, Calif.) mirties proga 
ir rašytojo Balio Grs Žulio bostoniečiai A. ir J. Ambrn- 
60 metų amžiaus ________ .
ir jo reikšmingas vaidmuo' *- Endriūnai. H. ir M. Gi- kyti visuomenės reikalus. Nors 

11941 metu sukilime. 'neičiai, E. ir S. Kazlauskai, ’v kiekvienas ju turi šiek tiek
Subatvakarių rengėjams į ir J. Moiųkai M ir S. !^’tikn»Xsn%raSs’Sri^ 

ir programos atlikėjai te!ie-: N °r/unai — sude i^O J ’etu- žasties. kuri pagimdė kitas prie- 
katik padėkoti už gerą lite- j Fondui aukų 70 dol. ža'-Us ir \ išimtini

į-atūros meno valandą. Į Velionio žmonai Biru“*’*

nors ii i
DABARTINIO LAIKO 

PERVERSMŲ PRIEŽASTYS

Pasaulio mokytieji ir profe i Pasveikti. 
šoriai paduoda Įvairias priežas-

' vaičiai T ir K Rariinai K tis esamojo laiko perversmui ir 
sukakti?? r3!.1-’ “ K- £>3runai. K. imui priderančiai sutvar-

i

Dažau ir Taisau
Namus Ii lauko tr viduje. 
Lipdau popierius ir taisau

vistą, ka pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medftaea
JON AS 8TARINSKAM 

220 Sarta BID Ava

TsL CO 6-66M

ELENA BLANDYTĖ 
ii Chicagos,

pramoginių dainų dainininkė 
ir deklamatorė.

3:30 vaL popiet — punktualiai prasidės programa. 
7:00 vaL vale. — gražuolės Mist Lithuania of N.E. Rutbop 
Volkavičiūtės pristatymas.
lokiai, Juozo Rentelio magnetofono juostelių muzikai 
grojant.

Veiks valgių ir gėrimų baras.
Įžanga suaugusiems |$3, jaunimui ir pensuunks* $2. 

Kviečia rengėjai
VALENTINA ir STEPONAS MINKAI

blogi. Pavyz- 
šiunilion didieji diploma

tui turinsi. kaip pašalinti pastiu- 
J ^riminėms ir bičiuliams L*' Ko krizę. Kiekvienas jų paduoda 

į Vasario 16-sios pagrindinis: Bo tono Vaiaus Komitetai «?'-o sumanytą vaistą, bet pąde- 
Iralhėtaiaa Anfanae Masin.1 —i • — j*- - • ,s ep=a v,s blogyn SU kiekvienaKalbėtojas Antanas Masto- re!?kia nuoširdžia uzuoian. praeir-mčia diena. Po kiekvie- 
nis su žmona, atvykę is New i ta ir aukotojams dėkoja už nos konferencijos atsiranda vis 
Jersev. Buvo Dasveikinta« ir'aukas. daugiau nesusipratimų ir vaidų.

m « "»-»* - . ,. Todėl žmonės klausia, kodėl taip
Onos Blakutienes mirties darosi ir prie ko visa tai veda 

pmira l ietuviu Fondui dar žmoniją?

Subatvakary dalyvavo ir

Jersey. Buvo pasveikinta? ir'aukas, 
kelerius metus subatvaka- 
riams 'vadovavęs inž. Romas 
Veitas jo 50 metų sukakties 
proga.

šiemet Kult. subatvaka-, „ . .
riams vadovauja inž. Ed-! ®°’tono LF Vajaus K tas 

mundas Cibas, kuris prave
dė ir lią programą.

J. V-gas

^-ic-iuntp m dol. L. ir D. Iz- 
bickai. Ačiū!

I
muge

džini.

"GARSO BANGŲ“

PRCGT.AMA

ši radijo programa trans
liuojama penktadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM

banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 
vakaro.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
AtUeka įvairią rūšių

draudimus
Kreiptis seau adresu:

BRONIS KONTRIM 
h 98 Broadvray 

So. Boston. Mam. 02127 
Tet AN 8-1701

SAVAI! RASTIS

| Latviai pagerbė savo 

laikraštininką

Bostono skautai ir skau. 
tės maloniai kviečia daly
vauti tradieinėjė Kaziuko 
mugėje sekmadienį, kovo 9 
dieną, So. Bostono Lietuvių

Nepriklausoma

LIETUVA
iaforaiiMja •aaiiytojos apie pasaulinius ir ttetuviikuostaa 
įvykius, deda daug ir įdomią nuotraukų ir atvirai pasfeaka 
apie visas mūsų visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus. 
jaaM rasite įdėmią skaitytoją btžūku skyrią. kuriame laukia, 
me aMpoaią pasisakymą Ir nnomonią kiekvienu visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LiEn/VA** yra dinamiika. mūsą M- 
sivijoa lalkrafttie, ieškąs naują bendradarbią bei idėją, vi
suomet atviras kiekvieno ouormMiet. kuris kovoja tr dirba ui 
aeprikhusovą IJetuva.

Metinė prenumerata JAV-se 88.M 

Adresas:
7722 George Street. LaSafle-MoatreaL 890, Ooebec. CANADA

Teisinga ir protinga atsaky
mą ,»įteikia tiktai šventasis 
Raštas. Biblija, kuri vadinasi 
Dievo žodžiu, šita šventoji Kny
ga nuodugniai aiškina apie pa
saulio negales, ir joje parašytos 
pramšystės parodo, kokios bus 
galutinos pasekmės valdovų pa
stangų. kurie stengiasi Įsteigti 
pasaulyje ramybę, šventraštis 
tai vieninlelė knyga, kuri teisin. 
gai paduoda praeities istoriją; 
joje 1‘iip pat randasi teisinga 
informaci ia apie esamąjį laiką 
ir tikros žinios apie ateitį. Tik 
Dievo gaivls-s vadovautas pro
tas tegalėjo pateikti ž.mogui taip j

•o . ... .... 1 Piliečių d-jos patalpose.Bostono latvių rašytojų ir. n .30 val rv
žurnalistų spaudos komite-:to Vaidinimas "Elenutė ii* gausų informacijos rinkinį. Ru-| 
tas vasario o d. latvių pa- g broliai gulbinai“ — 3:30 sydamas apie minėtos Knygos:

Elenos fflandytės vakaras bus įvairi ir įdomi, vargu ar 
kada kitur girdėta.

Daugiau dviem kryptim .. v
einančių menininkų — dai-j^D08:“leJ Jamaica Plain yaJ pop^ ge jaunimo Jį”? 
lauš žodžio ir framee «e>Io-j ^15en®’e.. ^^alisto Osvaldo ranįgdartihd karšti pietūs,! kalbėjo š\ 
di jos keliu - mes neturime.1 Akmentamo pagerbimą jo -------

Solistei akompanųcg pia-'®^ metų amžiaus sukakties
Jjrvivo mišriame' koncerte,! dr- Vy**8“ Va8yUū'|P,^kaktiivininko a-menj ir

.fr tie, kurie n girdėjo dai-, (veiki, apjbedino rašytojas
toiojant, kreipėsi j Minkus,! v,;j kurie n&# . OJgierds Liepinė ir Ninai

kelių latvių organizacijų at-. s"8.1™1™“* *•«*"!*-
stovai, o taip pat BoXno' 1^1 ^Hnnkų d-jos 
ukrainiečių atstovas Orest Bostono Lietuvių Pike.

dienj, kovo 2 d. 1 yglpopiet 
na-

Dainininkė ir dramos ak
torė Elena Blandytė duos 
savo rečitalį kovo 2 -d. Min
kų radijo metiniame kon
certe. Pernai daininipkė da-

tortai.
Jaunimas jūsų laukia!

Apaštalas Petras sa-j 
ntosios Dvasios įkvėpti 

šventi Dievo žmonės“. 
(2 Petro 1:21). Šv. Povilas gi 
sako: "Visa tai jiems atsitiko 

, kaip vaizduotas pamokinimas, 
parašy*a gi mums įspėti, ku
riems tenka gyventi amžių (pa
saulio) pabaigoje“. —1 Korint. 
10:11.

JJ 4^ jkl JJ * f ,Pradėję Elenos Blandytės, tu-t
nos Elenos dainų.r poezip-Į^ kajp
yąkarą. Minkai sutiko, ir. reto žanro menininkę ir in-
kovo 2 dieną So. Bostono | dividualaus skonio daini. _ , meni kovo za i vai noi
lietuvių Piliečių d-jos salė- j ninkę. Tad kviečiama kuo1 ir Keleipo redak
je vėl išgirsime talentingąją į daugiausia klausytojų atsi--ton.1^ ®ac*us Sooda» kūno . . VyjgjKg-u dalyvauti 
deklamatorę ir gražiabalsę > lankyti i šį renginį, kuris bus, jyejJcul.in!?. v_e^e latvių poe-
dainininkę. Jos (programa vienas iš retenu^įų. į tė Uraiežiūtė-Lambergs. Jis C# Janeliunienė

GSMAUSIA DOVANA — TAI JIB VAI8TAI MJATQ8|
0D08 PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI, šveicarijee IMMV iąū S 

garantuoti. Geriausia dovana jūaą 
ir sau. JlB 8 oz. 18 savaičią

M tlaakymua siųsti su 26.00 apmokėjinv —•
BATORY, 1437 So. 49th Avė. Cieara, flL 
Alaiovybl, 2498 Daugall Rd., Wiadaar, 12,

<7 Stuttgart 52, DuJabam 
Cmwy. Vaiatlaėae: J A J, 2527 W. 98d 
fOtk Ava. A 14th St., Cicero, 1640 W. 47«h 8L»
2922 N. Mlhraakee Ave^ 1147 N. AsMnd Avaų CMcaga 
Ir kttar.

uoeoMooomoaMiMONMoaaMoaMOMŪ

SOUTH BOSTONO

REG£J1MO CENTRAS

JAU ATIDARYTAS

382 Weat Broadvray, So. Bostone 
KARL MICHELS ir ROBERT OW£NS 

registruoti optikai 
siūlo

PILNĄ AKIŲ AFTARNAVM4Ą 
įafcaitaat:

• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARCPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ 

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LRŪIŲ PAUTIMĄ
• KONTAKTINIUS LfūIUS
• KATARAKTO LRūIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITOS REIKMENIS 

Botum atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
rafludbMi liatavlikall

MedicaM (Walfare)
i: 288-8880

Fnvo tikslų vykdymui Dievas < 
'uri nnst'atvtns laikus ir valan-: 
das. Buvo laikas, kurio esamojo Į 
’aiko ivvkiai turėję būti parašy-1 
‘i Bib’i joje kaip pranašystės,; 
bet turėjo ateiti laikus, kuriuo' 
uarašytos pranašystės turėjo t 
pasidaryt i suprantamos ir kada J 
jos turi išsipildyti. Juo arčiau 
prisiartiname prie tų laikų, tuo. 
’tiškiau galime suprasti prana
šystes. Vienok yra parašyta, 
kad “bedieviai nesupras“ net ir 
tuomet, kai išpranašautieji da
lykai įvyks j u akyse. Mes skel-1 
biame, kad daugelis piunašys-, 
čių įvyksta mūsų dienose, bet < 
abelnai žmonės nešino ir neži
nos, iki pat galutini šėmės ir 
dangaus pajudinimo, ąffe kurį 
rašė šv. Povilas.

“Dar kartą aš pajudinsiu nei 
tik žeme, bet ir dangų“ žydams : 
12:26.

Kas domitės Tiesa, mąs pri 
dąaim veltui spaudos. Kreipki 
ė* šiuo adresu*

Lithuanian Bible Studentą, 
212 E. ?rd Street,

Spriag VaR«y. flL MM2. 
(Skeroimag)

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
8LA—jau M matę tarnauja Uetavlą riauoaMoat Ir 1

jo daugiaa ka»p SEPTYNIS MIUONUS dolertą

11

SS. MSU8IVIEMUUUS

jau turi daugiau, kaip Irta aa 
jo apdraudė tikra ir

>109.801U >1G.9OOA>

kuri yra 
o taikia

kad jauauoHa gamtų ptaigua 
aakitojo mokslo stadijoam ir gyvenimo pradUoL 

VAIKAMS M jauaaoltaaM takai pigią TERM
9 flRMaadoa tM »JM mukau.

Mo lMŪMta.
A9DRAUDA

R
1

išnuomojamas butas

Ramioje vietoje, netoli Co- 
| lumbia stoties bei 
stojimo vietos, 
majai ištaisytas 5 fauąbarią 
botas suaugusiems.
>130.00 mėnesiui.

Skambinti tel.: 430-0337 
4 vai. popiet.

yra
! kuopų voMjus,

UI >1,000.08 
>2J»1 aotua 

Hatuvių kolonijų. KrelpkttiB 
Ir jjo plačiau

*o •
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ietines žinios

Bostono Žalgirio tuntas 25-riu metu veiklos 
proga So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos pir
mininkui Stasiui Drevinskui suteikė skautų Gar
bės rėmėjo vardų. Raštą įteikia tuntininkas 
v. si. Vincas šnipas.

Sekmadienj namie 

nevalgykite

Dėkojame už pagalba » ką vyr. skaučių Židiniui ir 
! jo pirmininkei B. Banaitie-

Bostono skautininkų ra- nei, Grandžiai ir jos pirmu , • . .... _ vz rai.:....: DAUGIAU ŠILIMOS <
MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NERElKfiS ŽEMINTI TER- 

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

- Anglijoje radijo progra , ,.
mų lietuvi; kų dainų ir dai-Į ncertą
liojo žodžio koncertą ir i j Ypač dėkojame Ant. Ba.

: ”Miss Lithuania of N.E.“ Į čiuliui, V. Dabrilai. D. Dil- 
f balių So. Bostono Lietuvių į bienei ir A. Želviui. * Akyse — kaip iillcas, už
Piliečių d-jos salėje ne. ai-į Taip pat reiškiame pade* akių — kaip vilkas, 

jgę, nes čia gauite skanių j
lietuviškų valgių, kuriuos į 
pagamins Monika Plevokie- 
nė su savo talkininkėmis.

Pietūs bus nuo 2 iki 3 vai., 
gėrimų baras veiks prieš 
koncertą ir po jo.

Kviečiame visus a- Įkin
kyti ir kartu su mumis ma- 

! loniai praleisti laiką.
Steponas ir Valentina

Minkai

-/r;

Aukos Balfui

Teresė Stankūnaitė Bai* 
j fui paaukojo $10. Jai nuo*

“* Į širdžiausias ačiū.
__________________ _____________ _______  , _ J Nors vajui skirtas laikas

i pasibaigė, bet aukos visuo- 
IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS,' met laukiamos, ypač ii tų,

ATSIMINKITE KELEIVJ. JO METINE PRENUMERA- kurie ”eta ne,uržj°

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.
progos jų įteikti.

Balfo skyriaus valdyba

I»
«N

• s

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
M O 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAI KIAI IšDEKORUOYOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

š e i t a d i e n i ai s ir s e k m a g i e a i a is 
NI O 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.KL.P. DRAUGUOS VADOVYBEI

SAVE
UPTO

30%

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

TAI ATSAKYMAS I 
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

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

VVORCESTER. MASS.
TeL SW 8*2868

yra yienintcJė oficiali ist»_*- 
ga Worcescery, mari siunčia 

tiesiog iš VVorces* •

į Lietuvą ir kitas Rusi 
joe valdomas sritis* Čia kai*

berne lietuviškai, patarnau- 
joms greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

i
Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ 

žmogaus — be ydos. PLOKŠTELE

galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Flood Sųuare
Hardicare Co.

Sarteiakaa N. I. AUES1VA
S28 EAST BKOA»WA?

<?;£7on HA8S. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Ban;«min Mcore Dalai 
PvpienMi 8tenoans

Stiklas Langam 
Vte-'k.ia reikmenys našiam 

Beikmaaye p tom beriam 
Vteokte galnitee fetttel

Peter Maksvytis
Carasntsr & BsBdcr
49 Chnreh Strsst 
«. MUtoa,

Atiteka
to ir projekteriuo darboa tt lau
ko ir ridoje, gyvenamą narna ir 
Mario pastatą, pagal Jtteą rmka- 
laeicūt. Saukite visados fld 9 va
landą vakaro,

Tebfooast 696-M75

A. J. NAMAKSY i
Insurance

321 Country Club Rd. ;
Nenrton Ceatrc, Mase. 02159

ToL 332-2645

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštei*. Kaina $6.00.

Paštu
jjnnifi rfrrrr-rrr T*“-***

Telefonai: AN 8-2806
®Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS 
OPTOMETRlStAS

Valandos:
nu" 9 vai ryto iki S vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama (
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

OOOMVSOMOlMtf^OOSOOOOOOOOOOOOOOM

TEL. AN 8-2124

Dr.Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRISTfi 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždare 

445 BROADWAY

Laisvės Varpas
j LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
Boooeeoooeoooooooeoooeeoeaoooooeoeeoeeoeoeoeeoeooor

Ę The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Itoidito&UM tiktai vaistas, išpildomo gydytojų rs 
eeptm ir turimo visas gatavus vaistas.

Jei reik vaistų — eikit j lietuviškų vaistiaų,
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Beg. Pharm.

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

TstefoBM AN 8-6626

Nae 9 vaL ryte iki 8 vai. v„ išskyras Šventadienius tr sskm 

meeeoooaeeoooooeeeoaeeeeeooeeeeoooaoeeoooeeeeoeeees

Sekmadieniais 11-12 raL 

AM 1,430 KC Iš WWBL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Broekton, Mass. 02402. ToL 586-7209
SOUTH BOSTON, MASS. * '

********************w*ov**vw*o*Š4aa*»owww**ev**aaawaa*aaaavr**MiaMVWMwwMViMovwMesvMvvvvvvo

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD; PREZIDENTAS^

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

Trans-Atlantic Travel Service
Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu visur 
ir visais kelionių reikalais, keliaudami grupiniai 
ar pavieniui!
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.
Taip pat rengiame eilę EKSKURSIJŲ { LIETUVĄ, 
kurių pirmoji

išvyksta BALANDŽIO 25 d. ir grįžta GEGUŽĖS 3 d. 

Iš BOSTONO ir NEW YORKO kaina

tik 739 doleriai
šiai grupei DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS,

i NESI VĖLUOKITE!

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, MOTO
CIKLUS savo giminėms užsakykite tiktai pert

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

i
I -

SAVE AT

AYEAR

nteon

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

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

Skambink ite

268-4662

ZOfeftV-
4-year tenn depmit 
certificates-SIOOO milSmiMO

AYEAR

2%4-ymr tena 
Uepotit S1000 mintama

6^116^ AYEAR

1-2%-year term dbpedt 
mrtificatmStOOOi

AYEAR5.47^5^.
The Federal ragutadons Sffecting theše new turingi 
certificstes eitom prematura withdrawals on savings 
ccrtificate funds provided rate of interest on amount 
withdrawn is reduced ttf the pessbook rate (5K% a year) 
and 90 days interest isforfaited. .... _

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penkiadienio nno 9 vai. ryto iki 3:30 
vai. po pietų.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 
Skambinkite 825-9080

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

Nuošimčiai priskaitomi nno įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir Notariškai 

Turtas (Assets) yra virš 9274,969,000

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—12

393 West Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Maso. 02127

Telefonas: (617) 268-8764

visų skyrių vedėja Aldona Adomomis

S S' • <S *?>• T?S' '.Va\t<s''t^S' 7zo>*7

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 7983347

Tiesiai iŠ Worcssterio siun
čiam įvairius siuntinius į Uotą. 
vų ir kitas Rusijos valdomus 
pistas! Kastiniai nudaromi iš

avo, maisto ir 
nių. Turimo vietojo įvairių via 
tiais gamybos ir importuotų 
prekių E kitų kraštų virai is- 
msaUs kainomis. Bs ta, siunčia- 
me maistų, pinigas ir galite aš- 
sakyti jų gamybos prekes, čia 
saamkėrits pinigus, e gimtais 
tsa ristoje galės paairinkti aš* 
sakytas

tam tikras įstaigas atoikrisoti 
Ba pas sava į svočias

tai ir sųtialacaL AtaOaakų įti
kinėtu. Vedėjas A. Schyriaeki

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS *

IŠ BOSTONO J LIETUVA 
ir kitam Rusijos

Pristatymas greitas ir

Galima užsisakyti 
certifikatus, 
šaldytuvus ir paa.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbe

nuo 8 vaL ryte iki 2 vaL Mu 
Kitomis valandomis p^g*1 

susitarimų telefonu.
388 W. Broadvray 

Seu Boston, Mase. 02127 
TeL 2880082

r




