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Komunistų armijos artėja 
prie Saigom

Beveik viso* šiaurinės Pietų Vietnamo provincijos 

jau atsidūrė komunistų rankose. Kariuomenė ir gyvento-
i

jai bėga panikoje. Jau veikia komunistų "revoliuciniai ! 

tribunolai", ir buvę Pietų Vietnamo tarnautojai ir karių i

šeimų nariai šaudomi.

Atrodo, kad Vietnamo 
tragedija artėja prie pasku
tinės sprendimo valandos. 
Kone visa j šiaurę nuo Sai- 
gono esanti Pietų Vietnamo 

■ teritorija jau atsidūrė ko
munistų rankose, o dar liku
sieji sklypai ir miestai pra
randami 'beveik kasdien. 
Šis didžiulio masto Pietų 
Vietnamo pralaimėjimas gal 
nėra įvykęs tik dėl Šiaurės 
Vietnamo karinių jėgų spau
dimo, kuris, sakoma, nesąs 
buvęs didesnis, negu anks
čiau. Svarbiausia, pradėjus 
Pietų Vietnamo kariuome
nei trauktis ir evakuoti sun
kiau apginamas provincija;, 
kilo tiesiog visuotinė panika. 
Kariuomenė traukėsi, palik
dama šimtų milionų dolerių 
vertės ginklus ir įrengimus, 
be jokios disciplinos ir pla
no, net aukštesnieji karinin
kai dezertyravo, o šimta
tūkstantinės civilinių gyven
tojų minios, bėgdamos nuo 
komunistų, užgrūdo kelius, 
aerodromus ir uostus. Su a- 
merikiečių pagalba tik iš Da 
Nango buvo evakuota apie 
60,000 pabėgėlių. Bet tai tik 
lašas, nes šimtai tūkstančių 
liko, nespėję pasitraiikti. Pa
galiau jau nebėra ir kur bėg
ti, nes komunistai artėja ir
prie paties Saigono.

Nors Pietų Vietnamas dar 
turi nepaprastai gausias avi
acijos pajėgas ir apie pus
antro miiiono karių, galin
čių ginti bent Saigoną. bei 
panikos nuotaika tokia di
delė, kad amerikiečių kare 
specialistai gerbusiu atve
ju Pietų Vietnamo gyvybei 
teduoda tik porą mėnesių 
laiko.

ii

tiškiems spėliojimams.
Šiuo metu aitriai keliamas 

reikalavimas, kad P. Viet
namo prezidentas Thieu pa
sitrauktų ir būtų sudaryta 
tokia vyriausybė, kuri galė
tų su komunįtais tartis dėl 
taikos. Kitaip sakant, tartis 
dėl taikingos kapituliacijos, 
nes jau nebėra pra-mės lieti 
kraujo, kai komunistų lai
mėjimas beveik aiškus.

Žymus Pietų Vietnamo 
antikomunistinis politikas ir 
prez. Thieu oponentas Ton 
That Thiem žurnalistams 
atvirai pareiškė, kad dabar
tinė P. Vietnamo pražūtis y- 
ra kvailos amerikiečių atly
džio politikos vaisius, Ki?- 
singeris pasirašy
damas su šiaurės Vietnamu 
taikos sutartį ir išvesdamas 
iš karo lauko amerikiečių 
kariuomenę, pakėlė prezi
dento Nixono prestižą, bet 
tuo pačiu veiksmu pardavė 
P. Vietnamą komunistams. 
Anot Thiem. tokio? "atly
džio politikos“ padarinys 
būsiąs ir Izraelio žlugimas. 
Dabar, esą. jau niekas jokio
mis Amerikos garantijomis 
nebetiki.

e Į
Žinoma, kaip visada, už 

didžiųjų politikų kaltes sa
vo galvomis užmoka civili
niai piliečiai. Komunistų už
imtose Pietų Vietnamo sri
tyje jau vyksta vadinamieji 
"revoliuciniai teismai“ ir 
nespėję pabėgti P. Vietna
mo karių šeimos nariai ar 
buvę kokie nors tarnautojai 
masiniai šaudomi. Bet dėl to 
Amerikoje dar niekas ne
protestuoja, nes egzekuci
jas vykdo komunistai, taig* 
jos esančios "teisėtos“...

Amerikos Lietuvių Tarybos atstovai, dalyvavę pabaltie* 
čių delegacijoje pas prezidentą Fordą vasario 27 d. Iš 
kairės į dešinę: Teodoras Blinstrubas, dr. Kazys šidlaus* 
kas, dr. Kazys Bobelis (pirm.) ir kongresmanas Edward 
Denvinski.

Mass. turi naują 

,' ’klų įstatymą
v

Balandžio 1 d, Massschu- 
setts valstijoje isigalioje 
naujas ir labai griežtas šau
namųjų ginklų kontrolės j- 
rtatymas.

Dabar be leidimo nelei
džiama turėti namuose jo
kio šaunamojo ginklo. Tok? 
leidimas atsieina tik $2.

Norintieji ginklą nešiotis 
su savimi arba turėti Įstai
goje privalo gauti specialų 
leidimą. Jis atsieina $10.

Nusikaltusieji šiam Įstaty
mui bus be jokių lengvatų 
sodinami 1 metam? Į kalėji
mą.
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JAV tuo tarpu neduoda 
Izraeliui nau ju ginklu, kuriu 
tas prašo. Sakoma, kad tai

Suėmė beisią

•nusikaltėlę
Praeitsuketlmdadimii Phi- 

lade’phijoie buvo suimta 
^usan Edith Saxe, kurios po
licija ieškojo net 4 metus.

Saxe. 26 m. amžiaus, da
lyvavo su kitais 1970 m. 
rugsėjo 30 d. Bostono banko 
apiplėšime "revoliucijos rei
kalams“. Tada buvo nušau
tas policininkas Schroeder.

Ji buvo ieškoma ir dėl 
banko apiplėJ.mo Philadel
phijoje. Saxebuvo policijos 
sąrašuo e viena iš 10 labiau
siai ieškomų nusikaltėlių. 
Tame sąraše yra dar ir kita 
tokia paukštė — Katherine 
Power.
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Už pagrobto Somalijoje 
Prancūzijos ambasadoriaus

Estijos pogrindis 
kreipėsi į JT

Jau antrą kartą Estijos 
pogrindy veikiantieji Estijos 
Tautinis Frontas ir Estijos 
Demokratini s Sąjūdis krei
pėsi į Jung inių Tautų gen. 
sekretorių Waldheimą.

Pirmą kartą buvo kreipta
si 1972 m. spalio -4 d. me
morandumu, o antrą kartą 
1974 m. gruodžio 23 d.

Minėti sąjūdžiai pi-šo jų 
memoianuumą Įtraukti Į J. 
T. visumos posėdžio darbo
tvarkę, pritpažinti estų tau
tai laisvo apsisprendimo tei
sę. paJkeioti okupaciją ne
teisėta, pašalinti sovietų ka
riuomenę iš Estijos. Esti 
teritoriją laikinai pave-ti 
administruoti Jungt. Tautų 
organizacijai, kuri Įvykdytų 
laisvus rinkimus.

: Menorandume rašoma a- 
1 pie naujus suėmimus 1974 
j m. gruodžio mėnesį.

"Mes. kaip ir sovietų va- 
' dai, esame įsitikinę, kad So
vietų Sąjungoje negali būti 
tikros taikos ir pastovumo, 
kol visos sovietų mažumos 
negalės laisvai naudotis pa- 

spręsti

Mokesčių mokėtojams 
grąžina $22.8 biliono
Visiem* tookesčių mokėtojams federalinė valdžia 

grąžins nuo $100 iki $200 mokesčių. Bet užtat valstybės 

deficitą* gali pakilti iki $100 bilionų.

Laiškai jau duoda 

vaisių
Žurnalitas 

nas, kuris paskelbė apie Kis- 
stogerio planus pripažinti 
Baltijos valstybių okupaci
ją. rašo. kad jau gaunąs la
bai daug padėkos laiškų. O 
tūkstančiai laiškų, kuriuos

Po ilgo svarstymo kovo 
29 d. prezidentas Fordas 
pagaliau pasirašė kongreso 
priimtą Įstatymą, kuriuo 
mokesčių mokėtojams bus

B. Anderso- $24'8 biliono dole-
nų. Į tą sumą Įeina dar ir 
kai kurios papildomos išlai
dos.

Pagal tą Įstatymą indivi
dualiems mokesčių mokėto
jams bus grąžin+a $18.1 bi-

Pačiame Saigone ypač di
dina paniką faktas, kad iš 
jo paskubom kraustosi nr 
tik amerikiečiai, kurių ten 
esama spie 6,000, bet bėga 
jau ir vadinamoji tarptauti
nė taikos priežiūros komisi
ja...

Blogiausia, kad jau be
veik nėra vilties grąžinti 
Pietų Vietnamo kariuome
nei discipliną, nes visuoti
name sumišime visiškai iš
garavo kovos dvasia ir ka
riai nebemato tikslo auko
tis.

Tiesa, JAV krašto apsau
gos -ekretorius Schlessinge- 
ris dar samprotauja, kad šią 
situaciją dar esą galima sta
bilizuoti, Saigoną ir pietines 
provincijas dar galima ap
ginti, bet realūs faktai prieš
tarauja

Kremliaus žiaurumo 

pavyzdys
Garrioio knvMn’o d*’ 

žmogaus teisių Sovietu S-go* 
akad. Sacharovo žmonai 
gresia pavojus anakti. So
vietų Sąjungoje iai niekas 
nebegali pagelbėti. Ji nori 
važiuoti gydytis i Italiją 
bet valdžia neduoda paso.

Sacharovas sako, kad bė
ra vienintelė priemonė žmo
nai gelbėti — prašyti pasau
lio mokslininkus pakelti sa
vo baisa, kuris ’iau ne kartą 
yra daug padėjęs.

Reikia pastebėti, kad Sa
charovo žmona yra karo in
validė. Savo aki? ji pagadi
no. tarnaudama karo metu

jau esanti naujos oolitinės J Jeana Gueuri išlaisvinimą 
linijos pradžia po Kissinge- plėšikams teko sumokėti 
rio nesėkmių. ICO,003 dolerių auksu.

RaodonM, aurgoft, gdnvm, baltos pražydo tulpės visos

kartu~. (Binkis).

i savo likimo“, baigiamas tas 
memorandumas.

Nušovė karalių 
Maišalą

Praeitą savaitę buvo nu
šautas Saudi Arabijos kara
lius Faisal, 69 m. amžiaus. 
Jį nušovė broliavaikis, atė
jęs Į rūmus pasveikinti savo 
dėdės.

Faisal karaliavo nuo 1964 
metų. Jis buvo labiau linkę' 
bendradarbiauti su Vaka
rais, negu kiti arabų valdo
vai. Be to, buvo neatlaidus 
komunistų priešas. Turėda
mas iš naftos milžiniškus pa
jamas, jis tuos pinigus nau
dojo krašto ūkiui kelti ir ap
lamai kraštui moderninti.

Princas - žudikas yra stu
dijavęs JAV universitetuo
se. Sakyta, kad jis esąs ne
sveiko proto, bet gydytojai 
pripažino, kad esąs pakan
kamai protingas ir už savo 
veiksmus atsakingas,. Pascal 
Korano nuostatus, karaliaus 
žudikui turi būti nukirpta 
galva.

Dabar Saudi Arabijos ka- 
••aHitmi nsskeibtas niriudv- 
ojo karaliaus brolis Khalid.

Egipto prezidentas Sadat 
paskelbė, kad birželio 5 d 
jis atidarysią* Suezo kanalą, 
norą Kissingeriui ir nepavy
ko Egipto sutaikinti au Izra
eliu.

Šeštadieni Idaho valstijoj 
buvo smarkoka* žemės dre
bėjimas, padaręs 
nių nuostolių.

• o •

Ub

visokiems optimis- gailestingąja seserimi.

Arkanso* valstijoje liau
ti tornadas, dėl kurio žuvo 
6. sužeista 87 i įmonės ir pa
daryta nuostolių už $10 mil.

gavo Baltieji rūmai ir kong-, HonOj biznjo j ^„,^4.8 
resmanai, jau duoda vaisių., j,. f|al. numatyta tam tik-
Kongr. Derwinskis pareis; ra suma kitoms iš,aidoms 
kęs Andersonui, kad viešoji j
reakefia yra šiuo klausimu, Mokesčių rinkimo įtaiga 
pralenkusi viską, ką Jlsi prane«a, kad pirmieji čekiai 
anksčiau-per savo keboliką j mcikėtojams bus išsiųsti ge- 
metų atstdvų rūmuose esąs I 12 d
patyręs.

... , , , . . Kiekvienam bus grąžinta
Vis daugiau atstovų prisi- mokesči nuo $100 jki $200. 

ded, pne geryn kio pasm- Tai nuo jo uždar.
bio dvž»į ir nuo to"

JAV vyriausybei pnpazmt. viengunds, ar vedgs ir 
Lietuvos ir kitu Baltijos' į,. turi 
valstybių okupaciją.

Kas dar nėra nastontes Paž.™ėtina, kad Sočiai 
laHto ar telegramos' savo j ?furity pe.n8ijos ir kit? pa' 
kongresmanam, senatoriam. «aveJa™ n™atytas
prezidentui ir Anderaonui. VIe"ka'.‘,nl8 $o0-!p™da8:. . 
privalo tuojau pat tai atlik-! , Prezidentas Fordas sj ,-
ti. nes šis reikalas yra labai ‘ s“.tym? pasn'a8e labal ?.en°- 
svarhns i nai» nes kongreso priimta

(mokesčių grąžinimo suma 
• yra daug didesnė, negu pre
zidento bu.o pasiūlyta. Be 
: to, dėl tokio mokesčiu grąži- 
į nimo me'inis vai tybės biu- 
, džetas būsiąs suvestas su 60 

Praeitą savaitę sprogo 'bilionų Heleriu deficitu. Tai 
bomba Berkeley. Cal., FBI [geriausiu atveju, bet prezi- 
įstaigoie, padalydama daug ' dentas manąs, kad tas defi- 
nuostolių. ■ eitas galis pasiekti net 100

I bilionų doleriu.
Tą pačią diena sprogusi; Sis didžiausia? JAV isto- 

kita bomba suardė Pacific ’ rijoje mokesčių sumažini- 
Gas & Electric bendrovė?. mas turėtų lab?<i pagyvinti 
San Jose, Cal., 3 transfor-- kra'to ekonominį gyvenimą 
matorius ir nutraukė telefo-1 jj- sumažini nedarbą, bet 
no ryšius 20 mylių spinduliu. ■ tas pat veikimas gali padi-

> dinti ir infliaciją.
Balfo direktorių

suvažiavimas į ., .' prezidentas
Bendrojo Amerikos Lie !

tuvių Šalpos Fondo direkto-į Komunoms visiškai sū
riu suvažiavimas Įvyks 1975 ‘maudus Kambodiios sostinę 
m. balandžio 12 d. šv. Juo-i Phnom Penh, Kan*bodrios 
zapo lietuviu parapi ios sa-j prezidentą? maršalas Lon 
Įėję, 29 John Street. Water- Nol verdam išvvko iš 
būry. Conn. 06708. Pradžia krašto. Numatoma. kad iis 

i apsistos Indonezijos sostinė-

Bomba Berkeley 

FBI įstaigoje

Išbėgo Kambodijos

11 vai. ryte.
Įje Ja,kartoje.

LIETUVIŲ VAKARAS 

GREENFIELCE, MASS.

B. P. O. Eikš Lodge Nr.i

, T’.kė'a^’. kad Nol pasi
traukus. būsią galima derė- 

' tis su komuni tais dėl tai
kos. bet šie i ’okias dervbas

1290 balandžio 12 d. 6 vai. P8 tiek le’a,j?; ne.8
vak. 3-5 Church St. rengia!nun?’!n. Kambodų, uz- 
lietuvių vakarą. Bus lietuviš- l grobu ir be derybų, 
kų valgių, gėrimų, gros šoj

[kių orkestras.
Laukiame lietuvių iš pla-[ Rijeka (Ju<*otlaviioi) ki- 

čios apylinkės. [ lūs gimdymo lireninėj gaiš-
A. Dėdina* Įrui, žuvo 24 kūdikiai.
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Laisvieji Ketonai! Žvilgsnis i Europos ateitį ; U Keleivio 70 metą istorijos
Atsidūrėme lietuvių tautai ir Lietuvos vaistyti ingu-1 Socialistų Internacionalo j j demokratinį socializmą 

mui lemtingose sąlygose. / J žurnalas ”Socialist Affaire“ j Vakarų Euiopoje skatintų
Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas priėmei (l^^Sjn. Nr. 1) atspausdino socialiątmės opozicijos stip- 

pafoaltiečių delegaciją. Tai svarbus ir teigiamas įvykis J organizac i jos pirmininko
Padėka priklauso tiems, kas tuo pasirūpino. Tačiau yra ytiermanno straips-
patikimų žinių, kad JAV-bių užsienio politikos valiuoto- nj Socializmas vra n ą o-
jai. vadovaujami valstybės sekretoriaus H. Kissingerio, 
linksta į Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių inkorporaci
jos į Sovietų Sąjungą pripažinimą. Tai nepaprastai grės
minga Lietuvai, ypač artėjant Europos Saugumo ir Bend. 
radarbiavimo Konferencijai į pabaigą. Vieningą Vakarų 
Europos valstybių laikyseną Sovietų Sąjunga pakirto, jas 
vieną po kitos, kiekvieną atskirai, įtraukdamos į Rytų Eu
ropos dabartinių sienų tarptautinį pripažinimą.

Uetuvos likimas atsiduria kur kas didesniame pavo
juje, kaip/niekad per pastaruosius trisdešimt metų. Atei. 
nantieji tiys mėnesiai jį gali nulenkti bolševikinio oku 
panto va

Mums'kliuvo didi atsakomybė. Raminkime nesan
taiką. Spieskimės krūvon, asmeniškus reikalus, malonu-

rėjimą Rytų Europoje. Są
jūdžiai. kovojantieji dėl so
cialistinės pažangos Rytų 
ir Vakarų Europoje, yra, 
tame pat laive, socializmas Į 
Europoje yra nedalomas, — j 
sako Bruno Pittermann. Jis 
daro tokią išvadą:

Neatsižvelgiant į skirtin
gas sąlygas Rytuose ir Va
karuose, abiejų socializmo

m
mas“, kuriame šis vyresnio 
amžiaus Austrijos socialis
tas nagrinėja seną socialiau 
klausimą: Kaip atrodys Eu
ropos socialistinė santvarka 
ir kokiu būdu ją sukurti?

Vakarų Europoje esama
sąjūdžiu, kurie tvirtina, kad . . .
čia viešpataujanti santvai- sr<””l Europoje tiks’ų vie
ką, pagrįsta kapitalistine nodumas. o visų pirma jų Į 
gamyba, nėra pajėgi sude- savitarpė įprik ausomybė,.
rinti Vakaru Europos visuo- siekiant tuos tikslus Įgvven-1 

- .__  ____• ______  dinti. VArnifl abi errt ’P? Pmenės interesų pnesingumų, 
kurie industrializacijos pa

dinti, verčia abi sro es ( 
y. Rytų Europos socialistinę

sėkmėje nuolat didėja. Tie opoziciją ir Vakaru Euronos
mus ir prabangą atidėję į šalį. Skatinkime vienas kitą, ;sa Jūdz^ai siekia sukurti so- ^^bendradaiSuti glaU"‘ 
burkime Lietuvos ir žmogaus laisvės draugus. Mes nesą- i , atmf”
me pasaulyje vieni.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, skatin. 
damas visus remti Altos ir lietuvių Bendruomenės dabar
tines pastangas bei žygius ir siekdamas visuotinio darbo ! Tno pat laiku Rytu Eu*o- 
suderinimo, sustiprinimo ir išplėtimo, — susitaręs su ki- kęs uose ‘siū
tais veiksniais. — kviečia centrines Lietuvos laisvinimo dziu. kurie yra įsi ikme kad 

darbo organizacijas NEPAPRASTOS KONFERENCLJOS, kuri įvyksš. m. balandžio 12 d. Chicagoje. santvarka, kun rami,*, vie-

tant stalinini santvarkos pa- 
esantį Ryti} Europos

kraštuose.

S ūki 1 i mas Lietuvos suve
renumui atstatyti, dokumen
tinė apžvalga, paiašė buv. 
Lietuvos nepapratas pa- 
siuntinyš ir įgaliotas minis- 
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 533 psl., iliustruota,j| 
įrišta, kaina $15.00.

Vyno stebuklas, Nykos- 
Niliūno naujausias eilėraš
čių rinkinvs. Išleido Algi. 
manio Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas, 76 psl., kietai 
įsišta kaina $5.00.

Šventaragis. II tomas.ro. 
manas, parašė Vytautai 
Alantas. 613 psl., minkšt’ 
viršeliai, kaina $8.00.

He3ter*.. romanss, paras 
Vacvs Kavaliauskas, 22' 
psl.. kaina $4.50.

Rūt-lėg aitvaras. —uaujf 
poemėlė vaikams, dailiai su. 
eiliavo J. Narūne. Gausiai r 

{i^onrai iliustravo dail.
j. v. į Sodeikienė. Kaina $1.50.

GINOS ČAPKAUSKIENES 

DAINA PABALTIEČIAMS

N.suj Anglijos Baltų - A- 
merikiečių d-jo; vadovybė 
kovų 21 d. 8 vai. vak. Lon-

MALONU5 LAIŠKAS

Vien ry^o ir pastangų maža BaZ^kme lemia pi- partijos valdžios mono. gy muziko9 mokyklos salėj,
vien ryžto n pastangų maža. uanoo seKmę lemia pi pobu nera pa]efiri s1Kiprmti Cambridge, surengė Ginos

-mgai. Mums reikia ryšių ir zmių centro su atitinkamomis prieštaravimu, esančiu P-tu čapkauakienė. (,programoj 
^priemonėmis ir patyrusiais daibininkais. Mums reikia Europos visuomenėje. T m __ Gina Čaipkas. matyt, to-
* didžiosios spaudos puslapių. Mums reikia ryšio ypač su esanti socialistinė opozicija kja pavarde ji dainuoja Ka-
* Vakarų Europos vyriausybėmis ir įtakingais asmenimis, atmeta kanitalistiuė* satia*-- nadoje) dainų ir arijų reči- 
- Ugi šiol surenkamų lėšų maža. Todėl šiomis nepaprasto- ko? atstatymo mintį, pagei- talį. Rečitalio programa bu- 
,mis aplinkybėmis reikia ir YPATINGO IŠTEKLIŲ FON- daudama vieton to e-amo* (Vo įvairi. įdomi, ° turtinga, 
.DO, kaip kad juos kūrė Jungtinių Amerikos Valstybių santvarkos demokratiracL net jj atskirų kūrinių (su 

. Lietuviai lemtingais Uetuvos istorijos tarpsniais. Šiam įos ir jos transformacijos i dviem ”bisais“ — 19). štai
fondui reikia mažiausiai šimto tūkstančių ($100.000), ir demokratinio socializmo kompozitoriai, kurių dainas 

•juoe sutelkti nėra sunku. santvarka..-Aja eo-n- ir operines ;olistž
* Ypatingasis fondas bus iunctinis ir veiks veiksniu allZTT}° .^.^dj8 Vakaru Ev- pabaltiečiams padainavo:

Ypatingasis ionaas dus jungtims n veiKs veiksmų rfwie ir SoCialistinė ooori- 5 s. Bach G F Haendel
* konferencijos sutartu budu. cfia rv*u Eurcpoie. tokiu Vyt Klova K V Banaiti ’

Jau dabar siųskite savo aukas, atitinkančias reikalo bfKiu sįek*3 to paties t’krio. A Kačanauskas W A Mo- 
’ svarbą ir dydį Ypatingajam Fondui Tautos Fondo adre- Tad straipsnio autorius ir g. BizetG. Faurė H.
*su: Uthuanian NationaL'Fundation, 64-14 56th Road. kiauri*: kaip afeiMe atro- Duoare, C. Debussy, Br
" Maspeth, N.Y. 11378. (Aukos, duodamos Uthuanian Na- dys Euronos politinė san- Budriūnas, J. Gruodis. Tv\ 
Ttional Fundation, Ine., atleidžiamos nuo mokesčių). tyark?. ir kokiu būdu ji su- Gaidelis ir G. Verdi.'Ypač
* Eidami išvien su bendro likimo broliais estais ir lat- rikurs?
~ viais, sutelkime visus savo išteklius ir pastangas DABAR!
*• Po trijų mėnesių jau gali būti per vėlu.

Gerb. I
Ke’eivio Administracija,

Pade M ‘kio su tėvu na- 
s’ka’bėrme naraginimą Ke
leivio sukakties prr ~a ateiti 
i tr’ka mes seni Maikio su 

(V Vr-’ j ^kaitytoiai— 
PrvP«?5 Petimi*, Jce Faka- 
n?.'vičius, J. Staniulis ir Tonv 
Bernotas. — sutarėme pa
talkinti: sudėiome $25 ir 
sumetime su šiuo laišku. ;

Linkime Maikiui su tėvu 
dar il?us metus diskutucti ir 
tėvui nmasenti.

Su pagarba
Tony Bernotas 

L a Sal i e, Que.

MALONŪS PRISIMINIMAI

Ypač
graži’i. tiesiog puikiai, pra- 

Čekoslovakiios patyrimu skambėjo ,W. A. Mozarto 
dėka socialistų onoziciia dvi arijos iš op. S'ebuklin- 
Pvtu Eurcnoje madeda įsi- goji fleita, lietuviu ir pran- 
tikinti kad Fe Vak. Furonos, cūzų autorių kūriniai ir fi- 
socialirbj isikišimo bei pa- nalinė pirmo veiksmo scena 
žanmu įtakų, kelia* i demo- f? G. Verdi op. La Traviata, 
kratini socializmą jiems yra Koncerto staigmena —nau- 
uždarvtas. Iš antros nusės, ja Juliaus Gaidelio daina 
Vakaru Euronos socialistai Džiaugsmas (žodžiai Stasio 
pradeda isitikinti. kad šui Santvaro).
dienu Europos struktūroje; Maždaug pusmečio laiko- 
bet koks sociahstn antono- tarpvJe Gina ^aufkienė

* miškas veiksmą5, bet ku^o- nasirnrtė cn nntmn-Paaaulio Uetuvių Bendruomenės Valdyba, 1975 m. je Vakaru valstybėje ***-’koncertu Tai ženklas.
-kovo 17 dienos posėdyje susipažinusi su spaudos paskelb- tu pasipi-kšimma ne tik iš įad šiuo matu jj čia.
* tomis informacijomis apie Valstybės Departamente šiuo dabar valdančios kl»*ės. bet me gavo pavasary,

metu svai-stomas galimybes de jure pripažinti Pabaltijo taip nat ir f? opozicijos, ku-' pačiame savo jėgų žydčji-
~ valstybių aneksiją ir pramanydama tokių svarstymų pa- ri veikia proletarinio mter- Gražus bakbs. geras 
*2 sėkmės, priėjo šias išvadas: j nacionalizmo vardu. Vaka-. dainavimas, patraukli sceni-
“ a) JAV nusistatymas nepripažinti Pabaltijo valsty- Į1>u Euronos socializmui esą-; ng išvaizda yra tie turtai.
* bių aneksijos visuomet buvo ir pasiliks tvirta atrama lie-' yia ne tik iš Atlan- j kuriajs prigimtis ją nešykš
ti tuvių tautos siekiuose atstatyti nepriklausomą Lietuvos*^i^B^ežnev^doktrinS*apdovanojo.

pUeės Į G. Čapkauskienės rečita-
Demokratinio socializmo “°

NEAPVIKIME SAVO PAVERGTŲ BROLIŲ.
VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETAS
New Yorkas,
1975 m. kovo 21 d.

- . MIELI LIETUVIAI!

Povilas Dargis

Z
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Stipriausiai savo ranka parėmu- 
sios Keleivį. Iš viršaus į apačią: 
Nora Gugienė (mirusi Chicago
je), adv. Zuzana šalnienė (gyv. 
Cambridge, Mass.), Eufrozina 
Mikužiūtė (Chicago, IIL).

Dosniausi ir stambiausi Kelei
vio rėmėjai. Iš viršaus į apačią: 
Adomas Kabašinskas (Cleve- 
land, Ohio), Jonas Bartašius 
(Windsor, Conn.), K. Sagaitis 
(Verdu^, Kanada).

Ku? Cibas. Tai jauna ir ta-
EuroDo’je via naudingas bet K^aę^5^iAi(Į«nnt; 
kokiai socializmo pažangi b T -^T8"?
Vakaru Euronoje. Ir atvirk? "» ^oncertmeje scenoje, 
čiai: bet kuri pozityvi raida (k. r.)

Valstybę.
j b) Tos atramos praradimas galingiausios pasaulio 
2 valstybės vyriausybės išeivijos lietuviams žymiai ap?un- 
2* kintų Lietuvos laisvinimo daibo pastangas, o okupuotam 
« kraštui būtų didelis moralinis smūgis.
~ c) Todėl būtina, kad visi išeivijos lietiniai Ameriko.
« je ir kitur laisvajame pasauly, vieningai ir visuotinai veik- 

darni, siektų įtaigoti JAV vyriausybę, kad ji iki šiol veda.
7 mos nepripažinimo politikos ne tik nepakeistų, bet, iš-
7 naudodama visas turimas priemones, Jungtinėse Tautose, . ... ......
7 Europos Saugumo konferencijoje ir kituose tarptautiniuo- [JAV Prezidentui, prašant nepripažinti aneksijos ir siekti 
, se tolumuose visoms Pabaltijo tautoms reikalautų laisvės | Pabaltijo tautoms laisvės, būtų viena iš sėkmingų priemo-

* ir nepriklausomybės tol, kol tų tautų suvereninės teisės nill’ tinkančių naudoti visų kraštų LB nariams.
* bus atstatytos. ' lietuvius išskirtinai prašome raginti savo kong-
* d) Nors apie Valstybės Departamento galimus ėji- jre8nianus remti ir skubiai priimti kongrese esančią rezo-
- mus kol kas žinoma iš neoficialių spaudos pranešimų. ta-piuc*j? Cyn- 165, o senatorius prašyti, kad panašią 
; čiau paskutinio dešimtmečio JAV Valstybės Departamen- rezoliuciją įneštų j senatą. Prašome rašyti laiškus i apau

to vedama politika tų pranešimų teisingumu mažai abe- . ^kreiptume visuomenės dėme?). Kam įmanoma, 
jonių bekelia. todėl ir nebėra prasminga laukti jų patikri- riekti asmeninių ryšių su kongreso, senato. Valstybės De-

7 nimo, bet reikia tuoj pat energingai imtis žygių, kad tie P^rtamento bei Baltųjų RtMnų pareigūnais ir šiame rei-
- galimi ėjimai nebūtų padaryti. ^a e Prasyti jų tolkos. Planuojant ir vykdant akciją.

Sias išvadas priimdama dėmesin, PLB Valdyba krei- dengtis savo veiksmus derinti su kitų organizacijų to pa- 
piasi į Uetuvių Bendruomenės kraštų valdybas fr kviečia tikslo siekiančto veiksniais, ieškant ne konkurenci-

7 jas imtis skūbios akcijos. Kiekvieną krašto valdybą pra- .. .gcfe? lL^n5? rezultatų. Kur galima, prašoma
" šotne vystyti tokią akciją, kokia jos gyvenamo krašto są- ne’rtl VM^ trijų Pabando tautų atstovams kartu, 

lygomis būtų pati efektingiausią. Telegramos ir laiškai r PLB VALDYBA

Lietuvoje gyvenda
mas ir būdamas gimnazi?- 
„as. vėliau jau studentauda
mas, pradėjau rašinėti Ke
leiviui. Gal klausite, kaip su 
Keleiviu susipažinau. Nagi, 
per Joną Januškį. Su Jonu 
dažnai vasaros metu susitik
davau tėviškėje Viekšniuo
se, o vėliau Kaune. Pagaliau 
taip reikalai susiklostė, kad 
su juo po daugelio metų vėl 
teko susitikti Bostone, kai 
jis jau buvo Keleivio redak
torius.

Bet grįžkime atgal. Bene 
bus buvę 1927 metais, kai 
aš. pasekiau savo uošvį Sta
sį Bakana ir pasidariau nuo
latinis Keleivio korespon
dentas. Tuo metu Keleivi 
redagavo Stasys Michelso-

I’nas.
Keleivis pasidarė man dar 

artimesnis, kai aš tapau 
’ SLA narv? ir kai nuo 1930 
metu pradėjau lankyti kiek
viena SLA seimą. Tuose sei
muose artimai susipažinau j 
ir susidraugavau su Michel-' 
sopu šeima. Tais laikais Su
sivienijime ėio 3*vira kova 
su bolševikuojančiu elemen

Dar

tu, kuris norėjo paimti orga
nizaciją savo kontrolėm Ke- • 
leivis ir redaktorius Stasys i 
Micheisonas daug pasitar-; 
navo, kad Susivienijimas iš
liko laisvas ir ištikimas tiem, 
principam, kuriais remiantis • 
jis buvo įkurtas. / . j

Kalbant apie Susivieniji-' 
mą Lietuvių Amerikoje, čiai 
noriu pabrėžti, kad Keleivis j 
visą laiką yra buvęs palan
ku5 Susivienijimui. Toks jis 
tebėra ir šiandien.

Kai 1940 metais Raudo-. 
įsoji Rusija okupavo Lietu-i 
vą. o po to Amerikoje įkū
rėme ALTą, man dar arti
miau teko dirbti su Marga
rita ir Stasiu Michelsonais. 
Tada teko kartu su Keleivio 
redaktorium St. Michelsonu 
daug kartu dalyvauti įvai
riuose pasitarimuose, konfe
rencijose bei audiencijose, 
atstovaujant ALTai Wa- 
shingtone.

Protestuojant prieš Rusi
jos tarptautinį kriminalą — 
Lietuvos pavergimą. Kelei
vis tapo tribūna, iš kurios 
skambėjo nepaliaujama a- 
peliacija į visus lietuvius 
remti ALTos darbą.

Šiandien Keleivis yra mie
lo žemaičio Jackaus Sondos 
redaguojamas. Redaktorių 
pradmenų dar iš gimnazijos 
laikų, kai jis. man gyvenant 
Šiauliuose, ten buvo buf-

mistras. o ’jo žmonelė moky
tojavo gimnazijoje. Malonu 
prisiminti ir jo sesutę Akvi
lę Sondeckaitę, su kuria te
ko porą metų pralei-ti Tel
šių gimnazijoje. Taigi jau
čiuosi labai patenkintas, tu
rėjęs ryšių su garbingais šio 
laikraščio redaktoriais, o ŠU 
kai kuriais artimai dirbos 
per ištisą eilę metų. •

Žiūrint į Keleivio nueitą 
kelią, man atrodo, kad šio 
laikraščio didysis variklis 
buvo jo redaktoriai ir jo 
bendradarbių liepsnojantis 
noras gaivinti lietuvybę, ją 
ugdyti, stiprinti kad, atsidū
ręs išeivijoje, Amerikos lie
tuvis nenutoltų ir nenubyrė
tų nuo savo tautos, šio tiks
lo siekdamas. Keleivis buvo 
tikras "Liaudies universite
tas“. iš kurio labai gyvai ki
lo ir Lietuvai laisvės sieki
mas.

Keleivi* gali didžiuotis ir 
švietimo darbo kapitalu, ku
ri nėr 70 metu sukaupė save 
skiltyse ir išdalino tautie
čiams.

Susivienijimo Lietuvių A- 
menkoje vardu, Keleiviui 
minint 70 metų nueitą kelią. 
, linkiu dar daug medelių ir 
toliau dirbti mūsų tautoū la
bui.

Pevilat P. DarfU,
SLA prezidentas

r
■ f

tomas.ro
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Okupuotoje Lietuvoj e Į

Rusai okupantai, ialin ii LiefttiroaJ

! Rašytojui Anatolijui Kostovui sunaikinti, kaip rašo RUOŠIASI PAMINĖTI Pivorūnaitės. kurių tėvas šį vaidinimą, įdėjo daug 
i Nadežda Mandelštam, buvo norėta įvelti jį į Aleksand- M K ČIURLIONĮ i lietuvis, motina lenkė. darbo, širdies ir pasiaukoji- 
rovo bylą, kurioje eilė komunistinių filosofų ir kultūros

LB Connecticuttvaldininkų buvo apkaltinti ištvirkavimu ir prostitucijos apygar-

Naahua choro dalyvis yra mo, už ką jai priklauso nu- 
ir lietuvis Vytautas Narkū- pelnyta padėka.

Rink* Išrinktu* atstovus . rinkimų komedija. Ten at- 
* stovus iš tikrųjų parenka ko- 

Birželio 15 d. bus tarybų, munistų partija ir pakiša 
nuo aukščiausios iki žemiau- Kadangi kandidatų tėra tik 
sios, rinkimai. rinkikams už juos balsuoti.

tiek, kiek jų reikia išrinkti,

namų laikymu. Georgijus Aleksandrovas buvo žymus ko- da savo antrame posėdy nu- 
munistų partijos filosofas ir kultūros ministeris. Taigi, j tarė ruošti Čiurlionio minė- 
viso6 priemonės jiems yra geros. jimą. o mokyklas paraginti

Tie skundikai rašytojai ir prekiautojai mirtimi pri- ruošti vysk. M. Valančiaus 
mena šiaurės Ugandos gyventojus, kurie džiaugsmingai minėjimus. Sausio 19 ir ko-
»____ "• i-x__ -x- ___•___________ •_ v •_ _____ ____ ?_x_ O r)iann a rt.rrra s\c nnoa-

nas.
• • •

Sovietiniai rinkimai de
mokratiniu požiūriu tėra tik

tai faktiškai jie ir be balsa
vimo jau yra išrinkti.

švenčia kitų mirtį, vaikai vagia bejėgių senelių maistą, se
ka kaimynų nelaimes, kad galėtų iš jų pasidžiaugti, — 
kaip rašo Lewis Thomas knygoje „The Lives of a Sėli“, 
psl. 107. Tokie beširdžiai laukiniai tikrai būtų tikami ru
sų rašyto jų-skundikų broliai rašytojų sąjungoje.

Po revoliucijos vieni rašytojai nuėjo su bolševikais

vo 2 dienų apygardos posė
džiai tam ir buvo kviesti. Į 
posėdžius, be valdybos, bu
vo kviesti apylinkių pirmi 
ninkai, o taip pat atstovai 
prie Pavergtų Tautų ir Pa 
baltiečių komitetų. Kovo 2

Rašytojai ir duobkasiai
(Tęsinys)

Jeigu Stalino laikais dar galima buvo bandyti patei
sinti kai kurių rašytojų išsišokimus prieš žmoniškumą ir 
savo kolegas noru išgelbėti savo abejotinos vertės kailį, 
tai to negalima pasakyti apie laikotarpį po Stalino, o vis 
dėlto ir po to atsirado tokių, kurie griežtai ir čekistiškai 
išėjo prieš jaunus sovietų rašytojus, aiškiai kritikuojan
čius komunistinės santvarkos ydas. supuvusią biurokratų 
balą, atidengiančius proletariškojo rojau? geležinę už-

iš įsitikinimo, kiti priversti bado, treti užsimaskavo kau- j dienos posėdyje buvo atsto 
ke, bet toji kaukė, anot N. Mandelštam, dažnai neatskiria- - *
mai priaugo prie jų veido.. Iš gaponistų, bendrakeleivių
ir progresistų išaugo rašytojai čekistai. Jeigu susitinka 
du sovietiniai rašytojai, tai, kaip toje apysakoje, kiekvie
no galvoje kyla logiškas klausimas: “Kuris iš mūsų yra 
Judas?“

Sovietams okupavus Lietuvą, klasiškas susidūrimas 
tarp rusiško čekisto ii- lietuvio poeto Kazio Jakubėno yral Conneeticut apygardos ri- 
gražiai aprašytas Prano Čepėno Sėjos žurnale. Kazys j v®^la (*u jaunimo klu- 
Jakubėnas, vienas iš pačių švelniausių Lietuvos poetų, fentu^C^ticS rnkerl

vaujamos Hartfordo, Brid- 
gewaterio, Stamfordo, Wa- 
terburio. New Britaino ir 
New Haveno apylinkės.

Čia pranešimą apie jauni
mo suvažiavimą Rochestery 
padarė B. Zdanytė.

negalėjo pakęsti jokios diktatūros. Jis, būdamas Smeto
nos laikų kalėjime, net atsisakė parašyti malonės prašy
mą, nors toks formalumas buvo reikalingas užtikrintam 
paleidimui, o sovietai buvo užsimanę iš jo padaryti agen
tą, ir. tam kėslui pasipriešinęs, žuvo... Tai ne dviejų as- ' ir ateities planus neteko stk 
menų, bet dviejų kultūrų susikirtimas. K. Jakubėno lai- žinoti, 

dangą, net jo kalėjimų, tardymų ir koncentracijos stovyk-« kysena niekad nebus suprantama daugeliui sovietų rašy- i Yra susitbūrusios dvi tau- 
I tinių šokių grupės. Hartfor- 
į do grupei vadovauja Kotry

lų slaptybes, čia būtų galima išvardinti visą eilę tokių nu. J tojų, o ką jau bekalbėti apie uniformuotus čekistus.
Avėskentėjusių drąsių rašytojų, bet ypatingą stalinistinių če

kistų pyktį užsitraukė Abramas Tertzas savo užsieniuosej 
spausdintais raštais. j

tete. kitas — jaunimo Hart
forde. Pirmatis yra aktyvus 
ir keletą kartų gražiai pasi
reiškęs: apie antrojo veiklą

Žumalistas Adolfas Ber
notas, kuris 1967 metais at
vyko į New Hampshire sos
tinę Concordą diibti Asso
ciated Press biure, yra pa
keltas vyliausiu seimelio ir 
centro įstaigų darbų repor
teriu.

Kartkartėmis jau pasiro
do jo reportažų Associated 
^ess vaidu. Pav., kovo 5 d. 
)uvo apie seimelio demo
kratų vado Chris Spirou ap
gynimą darbo unijų prieš 
oastangas jas susilpninti 
Mew Hamprhire pramonės 
ir verslo darbovietėse, už- 
draudžiant vadinamas „u 
nion shap“. Mat, darbo uni
jų priešininkai reikalauja, 
kad daibininkas galėtu ten 
diibti, kur jis nori. nebo
jant. ar jis priklauso unijai, 
ar ne. Spirou mano, kad ši
tokia laisvė tik ugdytų ske- 
pus.

» • •

Režisierei padėjo R. Ba
čiulis ir G. Budreckienė. 
Vaidinimui muziką pritaikė 
ir 'ją pianinu atliko ps. Al
dona Dabrilaitė, dekoraci
jas piešė ps. Vyt, Dilba, o 
šviesas tvarkė Ant. Bačiulis.

Režisierei, vaidintojams 
ir visiems prisidėjusiems 
prie šio vaidinimo pasiseki
mo dar kartą karštai dėko. 
jame.

K. N.

TIKTAI PER

INTERTRADE
E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA

1 LIETUVĄ!

GERESNĖ NEGU IKI 
ŠIOL

SPECIALŪS RUBLIŲ 
CERTIFIKATAI

INTERTRADE
EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JOSŲ GIMINES 
TAI PATVIRTINO!
Už juos jūsy giminės ga
li pirkti, ką tik nori, no- 
kėdaini tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra taF

C t, kaip turint 100 doL 
autuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių I 

200, $300 ar net daugiau 
vertės.

INRERTRADE
EXPRESS CORP. mk^i 
pasiųs jums veltui įrody
mus.
RnMių certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNA GARANTIJA

Ado^fo Bernoto poveikiu 
New Hampshire (mbernato- 
rius Meldrim Thompson, 
tr.. Vasario 16 paskelbė pi
liečiams minėtina diena.! na Marijjošienė, Waterbury 

! — skautų, vadovaujama Bu
lotienės. Abi ruošiasi Penk- 

i tajai šokių šventei 1976 m. 
i Pirmininkas pranešė apie 
i Vasario 16 minėjimą, dele- 
‘ gaciją pas gub. Ella Grasso. 
Po to pereita prie pagrindi-

Rep.

DAR APIE KAZIUKO 
MUGĘ

—„ • a, r . lietuvių grafikus paroda
baustas, bet priedo dar jį savo oficioze išplūdo ir rašyto-w *
jai, o Michailas Šolochovas štai kaip apie jį brabilo sovie-! Bostono LB Kultūros klubo parengime
tų „parlamente“, kaip tai rašoma Vasa D. Michailovič,
knygoje „Modern Slavic Literatures“ psl. 316: i Kovo 22 - 23 dienomis į niausią karta, kaip Galdi . ....

So. Bostono Lietuvių Pilie- kas ir Dobužinskis, toliau J110 poodžio tik?lo ujur*
„Aš priklausau prie tų rašytojų, kaip ir visa sovietų čių d-jos patalpas rinkosi sekė M. Katiliūtės kūriniai, hoPio mmėjimo^Data minė- ----------~.,_x ,

liaudis, kurie didžiuojasi esą dalimi didžios ir garbingos vien meno mėgėjai ir lietu- M. Bulakos. V. K. Jonyno a h ra taip pat įvairaus amžiaus
šaKes... Mes vadiname Tarybų Sąjungą mūsų motina. Mes vių kultūra besidomintieji; ir T. Valiaus prie?kariniai 7?ar aro- l skautai ir skautės,
esame didelės šeimos nariai. Kaip tuomet mes turime re-' pasižiūrėti LB Kultūros klu-, darbm, J. Rato, P. Augiaus, kovQ # d
aglioti j išdavikų elgesį, kurie pakėlė ranką prieš viską ta’uskaitės, B. Demkitės, A. Programoje d^ i* !*£$?’

-, kos paioąoje Ksiaiyio, mu | ” r.v.rfvta. R skaitos — Čiurlionis kompo' i Kaziuko mugėjė vaidinU

Abramas Tertzas buvo ne tik sovietinio teismo nu-
i!

Kiekvienais metais Bosto
ne per Kaziuko mugę ruo. 
šiamas ir vaidinimas vai-, 
kams. Patys vaidintojai y-

kas mums brangu? Rusiška patarlė sako, kad ’nėra šei-. .
V mos be pabaisos4. Bet yra skirtingų pabaisų. Aš manau,• menininkų kūrybos.
Ucad kiekvienas supranta, jog nėra nieko biauresnio ir: Parodą atidarė klubo pir-
šlykštesnio, kaip meluoti apie savo motiną, ją įžeisti, pa-; mininkas Ramūnas Kondra- 
kelti prieš ją savo ranką... Man gėda už tuos, kurie šmei- tas, pasidžiaugdamas šios 
žė mūsų Motiną, aptaškė purvais viską, kas mums bran. Parodos aukštu meniniu ly
giausia. Jie yra niekšai. Man gėda už tuos, kurie bandė ir * &j.u padėkodamas dail. V. 
bando ginti juos. nežiūrint kuliais sumetimais jie tai da- i lzgl,„ ai: pa ėjusiam ją 
rytų. Man dviguba geda uz tuo>, kūne savo nesąs įstaigas
panaudoja nuteistjų renegatų teisinimui... Kai kurie as-, kalb6tJį dail_ EJ,
menys, panaudodami humanizmo frazes, šaukia prieš RastOnienę 
žiaurias bausmes. Aš matau mūsų tarpe atstovus iš mūsų į . ’ .
Raudonosios Armijos. Ka jie darytų, jeigu jų tarpe atsi- } , augiau nei 80 sios paio-

. -j -i «, t - -•> . , . . J ® v. , dos eksponatų buvo sutelk-rastų išdavikų?.. Jeigu šitie niekšai su savo juoda sąžine I. .. r, . . j • • i • i - x x • ta iš dail. V. Vizgirdos. I.butų atsiradę minėtomis dvidešimtų metų dienomis, kada Nenortienės, D. Šato L. Iz- 
sprendimai buvo vykdomi be aprėžtų teisės paragrafų, I jr rinkinių. Buvo 
bet „pagal revoliucinės teisės dėsnius44, tai, mano mieli,
šie išverstkailiai būtų gavę visiškai skirtingą sprendimą“.

iNačiulio, E. Jakutytės. ,B. ~ CMonis kompo'
Valentmaitės. A. Makūnai- z,.t<?rlus lr Cmrhoms dai r- .

v Klemkną A Kmip- ninkas. paroda ir jo kūrinių wonai uuiomai lhisko p™VfatSiio koncertas. Į Kk<« paveikslų dalykėlis,
kitu kūriniai Apygardos valdyba nuo- i kuriame yra šokių, dainų ir

Komentarų pradžioje dail. širdžiai dėkinga prof. Vy- dialogų, 
vvr U - ■- tautui Marijošiui už didelę! Svambiausius vaidmenis 

apžvelgė nuo pagalbą minsimo ruošime. | atliko: D. Špakevičiūtė — 
pnesistonmų laikų piešinio Apygardos metinį šuva- į močiutės, A. Sodeikaitė — 
ir grafiškų formų atsiradi- žiavima numatvta kviesti . Elenutės ir R. Čereškaitė — 
mą, iliuminacijas, dabarties balandžio 20 d. New Britain ■ lokio. Gulbinus vaidino: D.

„Elenutė ir devyni 
44 Tai kelio.

knygos meno ir originalio- arWaterbury. 
sios grafikos išsivystymą į 
visai jau nuo knygos nepri- • 
klausomą dailės šaka. spal
votos grafikos santykį su ta
pyba, knygos iliustratyvini

Stalinas, išme?tas i Kremliaus patvorį, jau bus supu
vęs, bet amžinas alkoholikas Michailas Šolochovas, pa- 
pūgiškai kartojas Stalino teroro šūkius, yra biauresnis ir 
už patį Staliną. Tai pats pikčiausias ir tikrai įžymiausias 
iš visų rašytojų skundikų ir savo kolegų duobkasių.

Prieš keletą tūkstančių metų Egipto piramidžių ”Mi- 
msiųjų knygoje“ vienas asmuo kaip didžiausią savo do
rybių yra iškalęs šią: ’ Aš niekada neskundžiau tarno blo
gų darbų jo ponui“. Bet minėti sovietų rašytojai skundžia 
savo kolegų net ir gerus darbus, štai koks milžiniškas 
„progresas“ nuo anų piramidžių laikų!

Ypač žalingi duobkasiai buvo A. A. Fadejevas, kuris 
po Stalino mirties pasikorė, .J. Elsbergas, buvęs Levo Ka- 
menevo sekretorius, davę- prieš ji parodymus, įskundęs 
daugelį rašytojų, bet, kai rašytojų sąjunga norėjo jį iš
mesti iš savo narių tai po, jis pakėlė tokį didelį triukšmą, 
kad buvo paliktas nariu, nes. iš tiesų, dauguma rašytojų 
buvo tokie patys, kaip ir jisai. Uolus skundikas buvo V. 
P. Stavskis. Labai pavojingas savo "žavumu“ buvo S. B. 
Rudakovas, kaip ir “Olimpo deivės grožiu, giliu protu ir 
Stebėtina drąsa“ pasižymėjusi L. .M. Reisner, buvusi F. F.

x x x • j - x- - • meną. kurie jau vra nepri- 
isstatyta trisdesimties ZY‘{ klausomas nuo turinio. Kaip 
įmausiu JAV, Kanadoje ir
Lietuvoje gyvenančių daili
ninkų darbai, kaip — R.
Viesulo, T. Valiaus, V. K. 
Jonyno, A. Tarabildos. V. 
Kisarausko. V. Igno, B. Ži- 
lytės, S. Valiuvienės, A. Ste
ponavičiaus. S. Krasausko. 
J. Kuzminskio, A. Skiruty- 
tės, V. Antanavičiau?, V. 
Valiaus. S. Kisarauskienės,

Albina Lipčienė 

NASHUA, N. H. 

Mūsų naujienos

Nashua ir

Auštraitė, K. Dilbaitė, C..
• Hodges, D. Karosaitė. U.' 
1 Lizdenytė. G. Rastonytė, V. 
įRastonytė. V. Simonaitytė ir ė 
5 D. Šležaitė.

Vėjus vaizdavo: D. Matu-
______ _ Manchesteris laitY^: Hod«es- B. Špa-

pavyzdžius nurodė Mati-o,' turi "aukšto Ivtrio mėtrėiu A. Rastonytė.
Chatralio, Roualt kfltybą. TartkaS »

Lietuvių grafikų darbuo- J pateikia visuomenei* gražių ir . i u.
se tam pavyzdžių galima, koncertų. Vienas tokių Na-i plažtakas buvo R Karo_ 
rasti T. Valiaus, V. Petravi- shuoj buvo Veibų sekmadie-j^. Jr y plonytė.

Gėlės — L. Bričkutė, D.čiaus. V. K. Jonyno, A. Ma
kūnaitės. R. Viesulo, V. Ki
sarausko, B. Žilytės, V. Ig
no ir kitų darbuose.

Stebint parodoje išstaty-
Z. Mikšio, R. Gibavičiaus. tus kūrinius, krinta į akį te 
A. Kučo, Tamošaičių, V. mų įvairumas. Dažnu atveju 
Jurkūno. A. Dargio, E. Jūrė- menininkai įkvėpimo ieško 
no, G. Didelytės, L. Barisai- praeityje, primityvioje liau- 
tės ir kitų. • dies kūryboje, mitologijoje,

Per parodos atidarymų E. darbo žmogaus buityje. Jau- 
R.aStonienė apibūdino kai noji grafikų karta, tiek sve- 
kuriuos parodoje išstatytu^ tur, tiek Lietuvoje, ieško vis 
kūrinius ir pademonstravo naujų kelių, menininkų in-

m, kitas — Manchesteryje 
pirmadienį. Iš Nashuos šio 
pasiklausyti atvyko Kazio 
Grauslio šeima ir Vyt. Sir
vydas.

Nashua choras atliko čio
nykščio žymaus amerikiečių 
poeto Roberto Frosto septy
nių dainų pynę, kurią 1959 
m. sukomponavo Šveicari
joje gyvenęs komp. Ran- 
dolph Thompson, įprašytas 
Amherst, Mass., miesto, ku
ris tais metais minėjo savo

Įvairias grafikos technika?, dividualūs braižai šsikojasi, 200 metų įkurtuves. Įdomu, 
kaip medžio, linoleumo, jaučiamas polinkis į konst- had dainos A Girl’s Ganden
vario raižinius, oforto, sau- ruktyvinę ir abstraktinę for- 
sos adatos, litografijos, šeri- mų.
grafijos ir kitas technikas. Kad ir nedideli skaičių iš 
Parodos lankytojai turėio irtatvtu darbu parodos lan-

Ivaškaitė, R. Matulaitytė, A. 
Vidugirytė.

Grybus vaidino A. Bud- 
reckas. A. Dilba. T. Petro
nis ir V. Šnipas.

Zuikiai — P. Čepas, T. 
Kiliulis ir A. Šležas.

Voverytės — R. Damb
rauskaitė ir T. Hodges.

žvaigždutės — R. Bričku
tė, N. šnipaitė. V. Špakevi
čiūtė. A veitaitė.

Vaikai — P. Kazlas. R. 
Lizdeni?, Pov. Štuopis ir Al. 
Petronis.

Kaip matome, vaidinime 
dalyvavo iš viso net 43 „ar-

: LABAI GREITAS 
’ J£RJSTATYMA« <■-.
Certifikatai pristatomi 
JūąU giminią namus 
maždaug per 3 savaites.
Už soecialųjj rublį yra

Imama $2.63.
Jokia primokė jimą!

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UžSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor

New York, N.Y. 10010 
TeL 932-1530

LABAI SVARBU!

A UjrOM^B£L 1 A I
žemiausios kainos 

Pilna garantija
Greičiausiai pristato

IŠSIRINKITE U ŠIŲ 
NAUJŲ M3DELL1Ų

ZHIGULI VA2 2101 
Kaina ............ $3,706.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 , 
Kaina ............ $4.246.00 \

ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina ............ $4,082.00
Laport model 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ............ $3,750.00

MOSKVITCH 
Kaina ............

408 IE
$3,454.00

Raskolnikovo žmona ir Kario Iiadeko meilužė — abu jie P10.*'?’, a.'5iau Pažinti toiP kytoĮai jsiŠio- Iai Y*1!“
- _ _  . - * ivoinulvnino ppvotivaū fnitdrst T1
buvo Stalino likviduoti..

„Aš labai nekenčiu tų rašytojų, kurie iš komunizmo 
padarė karjerą“, pasakė Borisas Pasternakas Olgai Car- 
lisle. Ką tuomet besakyti apie tuos asmenis, kurie padarė 
karjerą iš judošiskos profe-ijos?
kad gautų jų butą, kaip rašytoja 
Kostyrevas. kiti — dėl asmeniškų 
darni užimti jų vietas, ar pa

ivairialyčius grafikos meno vienės (pirko T. Šimkutė) 
kūrinių atlikimo būdus. |V. Černiauskaitės (B. Ma 

Parodos ek-ponatams pa- kaitis), E. Jurėno (R. Ma-

melodija lietuviui primena 
Siuntė mane motinėlė...

Manche?terio choro pro- ...... -.
gramoje buvo šešios vokie- į *^1*? ’ ... rai nuo^ir- 

' džiai atliko jiems pavestasčio Hugo Wolfo tikybinio 
turinio velykinės giesmės. 
Po to abu chorai sugiedojo

roles.
Patį veikaliiiko tekstą pa-

__ ______  ______ ________  _____ _ Henricho Schutzo 98-tąiją i ruošė, vaidinimą statė ir re-Į
pildyti ir nilnesniam lietu- kaitienė). A. Pakeliūno (M. psaĮm?- t Įžisavo skautininkė Paulina,1
viu grafikos išsivv-tvmo Drunga), A. Steponavičiaus Manchesteno choro na-; Kalvaitienė. Jos pačios bu-

, ............ , .. vaizdui sudalyti dail. Vik-’ (N. Šležienė), du daibus B. Jaukeleri metai yra in- vo suprojektuoti ir spalvin.
. vieni jų skundė kitus, toras Vizgirdia ekrane paro-.Žilytės (A. Gustaiti? ir R. žinienaus Kazio Daugėlos gi kostiumai, kurias šiam 
las ir NKVD generolas'dė 100 skaidrių iš tų meni-iKapočiūtė). I. Katinienės šeima: jis pats, žmona Sta- vaidinimui specialiai pasiu- 

leniskų sąskaitų, treti —nore- ninku kūrybos, kuriu paro-1 (R. Makaitienė). i*’ duktė Rūta. Yra ir se- vo vaidintojų motino?,
a verži i jų žmonas ir 11 doje nebuvo Pradedant se ’ A. T sutės Michęle bei Patricia P. Kalvaitienė, rengdama

MOSKVITCH 420 IE 
STATION WAGON 
Kaina ............ $3,919.00

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

Kaina $2368.00

V įsos kainos JAV dol.

Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI

DftVtTI DRABUŽIAI

Lankytojams iš SSSR 
Mes turim šito biznio 20 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

r
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KELEIVIO RĖMĖJAI »
NN, So. Boston, aukojo 

$25.
B. Krisčiukaitienė — $24.'
Po $20: S. Augonis. So. 

Boston, Mass.. A. Kowa- 
chew.-ky, Bronx, N.Y.

LB Bostono apylinkė $15
Po $10: A. Sukauskas, 

Detroit Mich.. J. ir E. Kor
sakai, Sausus, Ma*s.. A. S. 
Leonas. Ellicott Cify, M d..
l. Kubiliūnienė, Dorcheater 
Mass., F. Z . vist, Cbica^n
m.

J. Bisreh’s. Cicero. IU. $8
Po $5: V. Izbickas We<‘ 

yrood. Mass.. S. Lūšy', gy: 
Braintree, Mass.

Po $3: A. Au’tras, Brain
tree, Mass.. P. Sabaliauskas 
Naugatuck, Conn., V. Jas 
kejevičius. Phila.. Pa.. A 
Brotz. Delhi, Ont., A. Sala 
džius. Que., B. Sedu?ki« 
Tillsoniburg, Ont.. A. And

KANADOS NAUJIENOS

HAM1LTON, ONT. N

"Talka*4 auga ir stiprėja

Kredito kooperatyvas 
"Talka** buvo įsteigtas 1955 
m. vasario 13 d. Ta 20 melų 
sukaktis paminėta š. m. va 
sario 16 d. susirinkime.

Pradžioje "Talka“ turėjo 
31 narį. Pirmojo mėnesio 
balansas — $461. Pirmieji 
metai baigti $10,177 balan
su, narių jau buvo 95.

Penkmetį minėdama "Tal
ka“ jau turėjo 389 narius ir

instru-
jaunie-

"Gintaro“ liaudies 
mentų orkestrui il
siems solistams — A. Pakai 
aiškytei ir J. Vaškevičiui.

MAukurui“ 25 metai

Mėgėjų teatras "Auku
ras“ savo 25 metų sukaktį 
minėjo net 3 dienas — va.a- 
rio 21-23 dienomis.

Vasario 21 d. jis vaidine 
A. Kairio "Du broliukai“.

Geriausiai atlikusiems sa 
vo vaidmenis (Vilijai Juo 
delytei, Ramunei Verbickai- 
tei. Onutei Stanevičiūtei i

$215,763 balansų. Nors per-j Jūratei Baronaitei) buve 
nykščiai metai dėl bendros Į paskirtos dovanos. Visiems 
ūkio padėties pasunkėjimo aktoriarĄ? prisegti "Auku-
nebuvo palankūs ir "Tal
kos“ darbui, bet ir tais me
tais padidėjo banko indė-

ro“ ženkleliai.

ė Ea’s'on. ĖCe. Gu- ,liai> I>askonusiene.
daitis, Hvde Park. Ma s., A 
Biretta, Manchester, Conn.
E. Scenna, Lexin<rton. Ma.
Ą. Mavevna. Southington.
Conn.. M. Kunr‘«. Mouu+s- 
ville. W. Va.. J. Makauskas. | <».. z.A1 
Baltimore. Md.. J. Tum^.P44’001’ 
Detroit, Midi.. A. Baltrušis,’;

E. Pebner.l 
J. Malinau?-.

lų, metai baigti su pelnu.

Per 20 me*u "Talka“ iš 
mokėjo dividendų ir, 
rimčių $1.535.964, 
kiems reikalams

Bitininkystė ir jos didžiulė 
nauda

ANTANAS JONAITIS

Bitininkystė yra pagalbi-’ žiemoti ir pavasarį vėl neš- 
nė žemės ūkio šaka. Laukų, tų medų. Drevės, arba uok- 
pievų ir miškų medingieji sai. buvo dviejų rūšių: nar 
augalai pagamina daug nek- tūraliai išpuvusios ir žmo- 
taro ir žiedadulkių. Dauge-’nių išduobtos senuose mė
lis augalų, iš kurių žiedų bi-1 džiuose. Vėliau žmogus pa- 
tės renka nektarą, turi dide- ruošdavo ir įkeldavo į medį 
liu gydomųjų savybių. To- dirbtinių kelmų, inkilų, kur 
mis savybėmis pasižymi ir apsigyvendavo atskridę bi- 
medus. Meduje randame čių spiečiai. Priėjimui prie 
augalų ir bičių organizmo drevių buvo vartojamos ko- 
pagamintų medžiagų: ang- pėčios aiba specialus kopi- 
liavandenių, vitaminų, fer- mo prietaisas — geinys 
mentų, organinių rūkščių. (kablys, lentelė atsisėsti ir 
mikroelementų ir kt. Nuo virvė). Šiuos prietaisus iki 
seniausių laikų medų žmo- šių dienų išlaikė bitininkas 
nės vartoja ne tik kaip mais- Kazys Vilkinis, gyv. Mąr- 
to. bet ir kaip gydymo pro- cinkonyse, Varėnos valse. , 
dūktą, šios savo reikšmės Drevinės bitininkystės lai-Į

Bovlston, III.
— Maiki, mano vaike, pa- nei armotų, nei araiplanų, Victoria, B.C 

sakyk, kas bus, kas dabar nei šipo, nei paprastų muš- Verdnn. Oue.. E. Dm-
bus? kie'ų su pakulom užkemša-

— Kur ir kodėl kas bus? mu liaufu? B'-musis. an ver. Ma «.. P.
— Kibą tu neskaitai ga-j T- ... a v Ma^....W00<^ave"- N.Y.,;

zietu, Maiki? Dabar jau ir; ~ Te.vet ““ "kl1.8,°1 į0’;*1 Kr^un«. Hot 
žvirbliai su varnomis znai- i
pūna. kad j Amerika ateis ESi V Cam'
raudonieji razbaininkai iš>me ma?m*1bndSe> Mass

Valdybos pirmininkas y- 
ra A. Vainauskas, sekreto
rius A. Repčy?, ižd. St. Da
lius. Kredito komiteto pirm. 
yra J. Mikšys.

’Gyvaiaras“ minės savo 
25 metų sukaktį

Prieš vaidinimą buvo ati 
daryta "Aukuro“ darbų pa
roda, kurią paruošė Ada 
Petraitienė. Paroda sudarė 
programos, nuotraukos, bei

•uo- laikraščių iškarpos, laimėti i duoną, pienelį, pikį. bi- 
i žymenys ir kt.. čių nuodus ir valšką. Tai la-

. !bai vertingi produktai. Da- drevinio medžio kamiene.;
Vasario 22 d. buvo auku- ( jjs jar reikiamai nepri- Tokie ženklai buvo vjenin- 

necių pagerbimas. Dalyva-: foji<yta, jr ne visi bitininkai i telis nuosavybės įrodymoj 
vo apie 200 asmenų. Vado-'gjna kaip jues sunaudoti. Į dokumentą?. Pažymėtų dre-’ 
vnvo K. Baronas. Gauta į šių produktu aprašy- vių negalima buvo pasisa-Į 
daug sveikinimu. Aukurie- muj kirsiu nemažai vietos, vinti net žemės gavimo ar
čiai savo vadovei režisierei, pirkimo atveju. Drevės bu-,
Elenai Kudabienei įteikė 25 Obelys, agurkai, ankšti-j vo paveldimos, dovanoją-į 
rožes (ipo vieną už kiekvie- nės žolės, grikiai, saulėgrą-j mos, rečiau perkamos. Nuo \

medus nenustojo ir dabar. 
Be medaus, bitės surenka 
žiedadulkes, pagamina bi-

kotaipiu drevė su bitėmis; 
priklausė tam. kuris pirmas- 
ją rado. Drevių savininkai 
savo dreve7 žymėdavo tam 
tikrais ženklais, iškirstais:

nūs metus).

j vos vadavimo veiksnių ‘lau
kiamu; susirinkimus; turi-

— Aš tokių gandų dar ne-1 me priimti atitinkamas re-
girdėjau ir jokiuose laikraš- zoliucijas Amerikos prezi- 
čiuose neskaičiau. dentui, kongresui ir senatui;

— Znočijas, ir^no f ren- turime ruošti peticijas, as
las Zacirka buvo girtas. Tai' meniskai rašytu laiškus mūsų 
gal dykas buifeu’as yra ir ži-i valstijų senatoriams ir kong- 
nia kad Amerika ruošiasi resmanams ir pag 
perkupciavoti maskoliams del ijas. Karin au kitų 
Lietuvą su Žemaitijos Plun- ir taautytoiu tmč
£e* įnėmis, kurias komunistai y-

Maskolijo?. Po $1: J. Kraus. N. Yo’-k. 
A. J eonard, Trbvhanna, Pa. 
J. Talatos, Chicago. III.. A. 
B "lvočius. Nesconset, L.I..

Tautinių šokių sambūris
"Gyvataras“ balandžio 5-6 
dienomis minės savo 25 me
tų sukaktį. Balandžio 5 d. 
Jaunimo centre bus vakarie-- • y
nė, trumpa programa, o ba-

N.Y.. J. Baioras,. Hunting- landžio 6 d. — Mohawk ko- 
ton Park, Cal. legfjos salėje koncertas. Jo

Visiems aukotojam- nuo- programoje dalyvaus 150 šo
fadžinusins 51 Pili ’ Va-iis Mrvntroolirši:'džiausiąs ačiū!

Keleivio administracija
kėjų, grojant Montrealio

Argi In?— Amerika, tėve, Lietu-. ra taip pat pavergę, turime 
vos ir kitų Pabaltijo valsty-{ruošti masines demonstraci- vieną naubKebino nrwi. 
bių Maskvai parduoti nega- į ja? ir reikalauti, kad oku-. maratonu? O ju'< kiekvie. 
K, nes ji jų ir neturi. Tuos Į pacinės komunistų jėgospabars nauia* prenumeratorius

surasti

kraštus 1940 metais okupa-
vo komunistai, susitarę 
Hitleriu.

— Bet mes, Maiki. šioje 
kontrėje vajavojame, reika-

su
sitrauktų iš nę jiems priklau
sančiu kraštų. fiflok
ir kitiems lietuviams pasa
kyk, kad šiais įųetąis yra 
sprendžiamas ne vien mūsų

stiprina laikraštį.

laudanū kad maskoliai su. Lietuvos, bet ir viso poeau- 
visu vaisku is ten pasitrauk- ]io ,ikimas Šiandien Ame- 

rika pati yra aūndūrųat labai 
—‘ Tai tiesa, tėve. Mes ko- Į pavojingoje Pfcditvja;. jos 

vojame prieš ta okupaciją iri viduje siaučia jdumųnunė 
vergiją *—t-.——ikuria buvusiose 
laisvose PabaPfjo valstvbė- 
se Maskva įvedė. Mes reika
laujame Lietuvai laisvės. 
Tos okupacijos nepripažįsta 
ne vien Amerika, bet ir ki
ti demokratinei kraštai.

— Nu, o jeigum Amerika 
susizgadins su ruskiu ir tą 
kupaciją pripažins?

— Tiesa, tėve, Amerika 
dabar turi labai daug bėdų

Vasario 23 d. aukuriečiai
Toronte pirmą kartą vaidi- džiai: kamanės., laukinės ir 
no E. Butrimo "Tėvų kaltė". narainės bi'ės. Yra apAai- 
Po spektaklio "Aukurą“ pa- fiuota ka(1 bitės, apdulkta- 
sveikino LB apylinkė. Lie- damos žemės ūkio augalus, 
tuvių namai ir neseniai su. i- atneša daug didesnę naudą, 
kūręs "Aitvaras“. negu jų duodami produktai.

zos. daugeli? miško augalų į XVI amž. bitininkystei ap- - 
nemezga vaisių ir sėklos, i saugoti Lietuvoje bmo ’tou • 
jeigu jų žiedų nelanko vabz-: įstatymai. Bendrieji bitipin-.

kvstės papročiu teisės dės-’

Čia buvo atvežta ir "Au- Mokslininkai teigia, kad 
kuro“ paroda, kuria toron- naminės bitės atsirado In- 

' tiečiai labai domėjosi.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Laiškas Pranui

.Nuliūdusi prisi
ėmė n u, kad šių metų kovo 
; 23 dieną sueina 2 metai, kai 

Tada bus bėda visiems de- ’ nemaatu Tavęs ir Tavo ake- 
__i—x_._.— . — ljų ir negirdžiu taip tėviškaimokratiniams kraštams.

— Vaidimnut, Maiki...
— Palauk, sš dar nebai

giau! Vienas didžiųjų karo

krizė, o užsienio politikoje 
ji turi nepaprastai didelių 
ir sunkių rūpesčių. Jos pa
stangos pasiekti pastovios 
laikos tarp Izraelio ir ka? 
mvninių arabu kraikų nuėjo 

į niekais; Indokinijoj* komu
nistai baigia užimti Kąinbo- 
džiją ir Pietų Vietnamu, kų 
rie buvo Amerikos sujungi 
ninkai: Pietinėje Europoj— 
Italijoje. Grildjoje, Ispani-

raminančių žodelių.

Negalėdama įteikti dova- 
specialistųanglas Sir Robert: JU i Tavo rankeles, Siunčiu 
Thompson per Londono ra-1 šiuos savo kelis žodžius, 

prašydama laikraštį Kelei
vį. kad jis mano laišką pa
siųstų Tau. Už laiško per
siuntimą skiriu 10 dolerių 
spaudai paremti.

Užgimiau viena — pali
kau viena...

Ligi pasimatymo!

ne tik savo viduje, bet ir už- Į joje ir Portugalijjoje — ko-
a«uyje. Užtat Amerikos vy
riausybėje iau atsirado ganą 
aukštu valdininkų, kurie no
rėtų Pabaltijo valstybių ru
siškąją okupaciją pripažin
ti. Tačiau tam nepritaria 
Amerikos prezidentas For
das. O prezidento nusistaty
mas yra lemiantis. Jis nese
niai Washingtone Baltuo
siuose Rūmuose priėmė pa- 
paltiečfu delegacija ir jai 
pažadėjo lietuvo* okupaci
jos n«orinažinti. Tai d^lpg”- 
ciiai jis tain pat pasakė, kad 
š?eme kraite įsvvenantieji 
lietuviai nuolat budėtu irne- 
pąliaųtu kovoję už Uetuvos 
lilaisvinimą.

—- Vėl. Maiki, o kaip mes 
gulime dėl Lietuvos išvada

munistai kelia galvas. Braš 
ka visos Amerikos diolomn- 
tinės pozici jos, ir dėl tp ji 
Amerika, dabar stengiasi i 
ki šiol vesta dinlomatiia 
pakeisti ir surasti sėkmin 
gesnj kelią pasaulio taikai
?š?aikvti. Jeigu to* jos pa
dangos nebus sėkmingos 
♦si m*s galime snsilatikti 
saliko karo i kuri bos «*ri 

iškelti jr Amerika 
Kovq mėngrio d^M**

Itėsisnio ŠSltln 
*ekre*arius FiatingeHs su
šaukė snaude* srov
ia JoĮs tis Mfldna Ameri

diją kovo 20 d. dabar tinę 
Amerikos padėtį šitaip pa
vaizdavo :

"Po Prancūzijos impera- 
c riaus N'poleono I-jo 1812 
nūkimo nuo Maskvos šian
dien Amerika daro didžiau- 
s:> masto strateginį pasi- 
ti wkimą pasaulyje komu
nistinės Maskvos naudai“.

Ar tok? pasitraukimas iš 
r? i nauda laisvintiems

nlio kraštam* d^bar 
n’ekas nenali p««akdi. To- 
d'l. tėve, mes, lietuviai, ko

pdami prieš bet kokias nuo 
b idas raudon?iai Maskva? 
ir reikalaudami, kad ii savo 
cr'nkluo^as pai^a- ištrauk
tu iš T ietuvos Kei duotu L’’e 
ti vai laisve, kartu kovoia- 

ir n5 viso menulio tautu 
V Tn0 naciu ir už Ame-

p?ai buvo įtraukti į 1529 m.
T ’etuvos statutą ir pakarto-* 
ti bei papildyti vėlesnėse! 
1566 ir 1688 m. statutų lai-' 
dese.. Lietuvos statutas 
smulkiai nusako .pono bei 
kunigaikščio giriose drevių

I ir drevynu laikymo tvarką, 
i dijoje prieš 10-15 milionų ■ pmSaug0 bPes, kad nebūtų 
metų. Bitininkystė Lietuvoj jemlėstos ir dreviniai me? 

1 je bu. o žinoma labai seniai, džiai išnaikinti. Drevininkai 
tačiau pirmosios žinios apie Į j savo dreves ir svetimose 
bite3 ir medų randamos tik giriose turėjo laisvą kelia.

No vadovybė ateinantiems 
metams ir bus svar-tomi at
eities veiklos planai Jungti
nėse Tautose.

XIII amžiaus kronikose ir
'metraščiuose.. To laikotar
pio Livonijos kronikininkas 
Henrikas Latvis raišo apie...

bet, prie savo drevių eidami, 
galėjo pasiimti tik būtinus 
medui kopti ir dreivei doroti 
įrankiu?. Girios savininke*.

• BATUNo stipendijų 
fondas ieško mecenatų, ku
rie padėtų padengti va-aros 
stipendijos prie JT išlaidas. 
Pereitais metais šiam fondui 
lahvė Alma Hiršs iš Floridos 
o-’skvrė 81.000, o latvis dr. 
Uldis Blukis — $300. Iš lie
tuvių visuomenės parama 
buvo labai menkutė — ma- 
ž;au nei $40. Tuo tarpu š 
pf?nendiia atiteko lietuviu’ 
Viktorui Nakui iš Detroito 
Aukas šiam stipendijų fon
dui siuskite UNITED BAL 
TTC APPEAL vandu, 2789 
Fehurz Avė., Bronx. N. Y 
10465.

BATUNO ŽINIOS

• UBA-BATUNo įstaigai 
Nevr Yorke reikalingas raš
tinės vedėjas. Sąlyga — ge
ras anglų kalbos mokėjimas 
raštu ir mokėjimas rašyti 
rašomąją mašinėle. Darbas 
įvairus ir įdomus. Mokamas 

.savaitinis atlyginimas, taip 
Ipat 3-!ų kambarių butas

r’kos laisve.
— Maiki, tu čia man iš 

karto tiek daug baisių daly
kų pripasakojai, kad net ne

J prie BATUNo įstaigos ne
mokamai. Kreiptis į UBĄ 
BATUNo vykdomąjį pirmi 
ninką Kęstutį Miklą, —71 

' Farmera Avė., Plainview, N

bičių medžius ir nuolati-. kirsdamas girios plotą, kur 
nius ginčus dėl jų Livonijoj“. yra svetimų drevių, negeįė- 
Kryžiuočių kronikininkas j0 iu nei kirsti, nei užgauti. 
Dusburgas XIV amž. mihi j Lietuvoje XVI amž. žiųo- 
iš medaus pagaminta gėri-j^a atskira gyventoju gru* 
mą — midų. 1387 m. Lenki-' pg, vadinama bitininkais, 
jo* karaliaus Jogailos sutar- Į drevininkais, bartininkais. 
tyje su savo broliu kuni- < jf#* tvarkė dreviniu bičių ū-
gaikščiu Skirgaila minima 
medaus duoklė. XIV-XVI 
amž. įvairiose privilegijose 
ir aktuose dažnai kalbama 
apie bitynus ir medaus bei 
vaško duoklę. XV amž.. o y-

ki ir mokėjo medaus duok
lę.

Didžiuliai liepų miškai 
teikdavo bitėms daug nek
taro. XVT amž. viduryje M. 
Ftrijakovskis rašo, kad nie-

nač XVI amž. pradžioje nėra tokio puikaus ir

Latvi? Peteris Reinis 
kuris pereitais melais rūg
ščio mėnesi nušoko nuo so
vietų žveivbos laivo Borą i 
ivrą prie Ponijos ir nebuvo 
sumažintas iu«ams. šiuo me
tu buvo priimtas i Danijos 
nrekvbos laivm» jūrininku 
Paskirtas plaukioti laivais 
tarp Eurono? ir Amerikos.

BATUNas nuolat vizi
tuoto pasiuntinybes prie J 
Tautų ir joms įteikia me 
džiare Pabalti jos kraštu 
nepriklausomvbės apstaty
mo reikalu. Patiąruojn me

buvo

daug bitininKystės produktu 
eksportuojama. Vien per 
Lucko muitinę 1500 m. iš
vežta 1.000 pūdų vaško, oj 
tokios muitinės buvo 6. Per 
Klainvda 1605-1611 metais 
;5vpžta 14,190 tonu medaus 
ir 6.610 kg. vaško. Nuo XVI 
amž. jau randame daug ži
nių anie bitininkystę, jos 
teisę ir papročius.

Bitininkv?tės vystymosi 
skiriami 4 ryškūs etapai: 
medžioklinė bitininkystė,

skaidraus medaus, kaip Že. 
maitijoie. Miškai čia esą la
bai turtingi: iš drevių var- 

»vas medų?. Dar XIX amž. 
vidurže minimi didieji lie
pų miškai, kurie tęsiasi nuo 
Kauno iki Prienų, pilni dre
vių ir aromatiško medaus. 
Vilniaus gubernijoje 1852 
m. valdžios miškuose dar 
bi?vo 466 drebės.

Po baudžiavos pana’lrin?- 
mo XIX a. pabaigoje ir XX 
a. pradžioje bitininku, gy
venančiu vien iš savo verslo, 

| iau beveik nesurandama.

Seniausia yra medžiokli
nė bitininkystė, kai žmonės 
ieškodavo miškuose bičių ir. 
radę drėvę su bitėmis, ko

tu buvo aplankytos Fi lipi-Irius su medumi išsipiauda- 
nų. Paragvajaus. Siera I>eo-»vo, o bites sunaikindavo ar 

Matoi^tiAs. Matowi. Ku-1 palikdavo be maisto. Drevi- 
wtito ir JAV atstovybės. | nėję bitininkystėje žmogus, 

radęs drūvę au bitėmis, dalį 
koriu su medumi paimdavo,

drevini, kelminį arba sodv- fj,,,, XIX antr0^g 
bine. įrrtminė bitmmkystė. j KHninltvs,j sudari Jmn.

nių pragyvenimo šaltinio. 
(Bus daugiau )

viskas sulindo į mano galvą. a «««„
Bet atrodo, kad ir čia gali Y. H803,tel. (ol6)935-0896

__ ______ __ £ Maskvos atvažiuoti Anti- # nATTTwn
ko* dabsT+jas nedėti fr su pečiumi. Taigi, ei- . UBĄ BA TONO metinė
tipVim tntimAraef nemųKo P^’^aląatii savo °

HMflrati.. Psl lai t>«- kad Tne3 smert* dar šeštadienį, gegužės 31 d.. | 
tiseks tas naujas diplomati- Ka^?au tain neprieteliui už- šios konferencijos metu bus Nora ir be kailio likai, bet dalį korių su medumi palik-

Jima yajavoti, kad neturim nis keBaa, o pi ir ngrim. kksti P" Pakinkius. išrinkta nauja UBA-BATU davo, kad bitės galėtų per- sveikinimam.

GRĄŽOS ATVIRUKAI

Turime ribotą ldekį dažL 
Vytaute Igno pieštų agriun- 

Jų komplektas (1$ Ma
rių rūšių m vokais)—<$$>06. 

tinke ir kalėdiniam

I k
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SPAUDOS BAUUS BOSTONE

Kažin ar kada bebuvęs, i. m. balandžio 27 d. 4 vaL po pietų lietuviškajame Bostone 

YRA RENGIAMAS SPAUDOS BALIUS

AN1TA PAKALNIŠKYTJ Populiari dainininkė

Naują laimėjimą pasiekė Pernai balandžio 21 d. 
sol. Anita Pakalniškytė, ku- L ai vės Varpo koncerte pir- 
ria iėgirsime balandžio 13 mą kartą šiame krašte pasi- d. si .Bostono Lietuviu Pil. rodė sol. Birutė Aleksaitė, 

. . . ' d-jos salėje Laisvės Varpo baigusi Varšuvos konsetva-
Tai mūsų savaitraščio KELEIVIO 70 sukakties minėjimas. Renginio vieta — pavasariniame koncerte. toriją Lenkijoje, iš kunos

■ ■ Vasario 20 d. ji dalvvavo ji atvyko į 4 kraštą Naujo-
Amėrtkos Lietimų Piliečių d-jo* III a. ir Il a. salėse, 388 W. Broadway, South Boston, Kiwanis muziko? festivalio sios Anglijos konservatori- 

: varžybose Toronte, Kana- joje pasitobulinti dainavimo 
Mas*. Minėjimą pradėsime punktualiai* vaL >o pietų, tad prašome nesivčluoti 1 ’ ~

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

RADUO PROGRAMA

Dr. Vytenis M. VasyliūnasJulius Gaidelis Birulė Aleksaitė

Bostono vyrų sekstetas. Iš kairės į
tautas Bruzgys, seksteto vadovus komp. Julius Gaidelis, Ričardas Ltzdenis,

Balandžio 12 d. S vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje krepši. 
ninku šokiai.

1975 m. balandžio 13 d. 
3 vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje Laisvės Varpo pava
sarinis koncertas.

Balandžio 20 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Sandaros moterų klu
bo ruošiamas našlių karalie-

doje. Ten liaudies dainų mene. Dabar ji yra populia 
klasėje, atlikdama komp' nausb dainininkė, kviečia- 
G. Gudauskienės haimoni- ma atlikti programą j įvai- 
zėotą dainą ”Apynėlis“, ji rias lietuvių kolonijas. Pa
laimėjo pirmą vietą, šioje vyzdžiui, šiuo metu prieš jos_______________
varžybų klasėje, sopranų net try? jos koncertai:. ngS paggerbimas. 
grupėje, dalyvavo neriboto j balandžio 5 d. Hartforde.Balandžio 27 d. So. Bosto- 
amžiaus 24 dainininkės.! balandžio 26 d. N ew Yorke, no Lietuvių Piliečių d-jos
Kiekviena jų privalėjo at
likti savo pasirinktą liaudies 
dainą ne anglų ir ne prancū- 

j zu kalbomis. Taip pat buvo 
į reikalaujama pateikti dai- 
I žodžių vertimą anglų 
I kalba.
i šis nauja? sol. A. Pakal- 
nieVvtės laimėjimas rodo.

: kok’o aukšto Iverio ji y»a 
i nasiekusi. Rengiamame L. 
V?rpo koncerte ji pirm? 
karta nasirodvs Bostono v* 
apylinkės lietuviams. Tai 
bus reta kultūrinė šventė 
kurios centre naujas talen
tai. Paremkime jj savo gau 
siu atsilankymu. 

Nepaprastos laidotuvės

o balandžio 27 d. Keleivio • salėje Keleivio 70 metų su. 
sukakties minėjime So. Bos-!kakties minėjimas, 
tone.

Sol. B. Aleksaitė jau yri ■ 
koncertavusi Chicagoje. Eli-i 
zaibeth, Philadelphijoj, Pro-! 
vidence ir kitur.

DIEVO KARALYSTES 2IN1O4 'i
Tttigi, pirmasis iš žymesniųjų 

tos Karalystės dalykų bus įstei
gimas žemėje nuolatinės ir tik-' 
ros teisybės, kuri dabar yra lyg 
po kojomis paminta. Kiti žymus į 
los naujos ir teisingos Karalys-. 
tęs ženklai bus tai didi ir galin- Į 
gi Dieve tari .ui, kuriuos žmonės 
vadins .einikiais“, jiems ne- 
)ntpiastais įvykiais.

—.ueoeaooc

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Išnuomojamas mažas butas 
▼lenam ar dviem žmonėm gra
žioje vietoje netoli Ashmont 
stoties.

Nuoma — $36 savaitei su ši
luma ir Šviesa.

Teirautis tel.: 825-9079.
(15)

tj- j • -, oi Visos Biblijos pranašystės pa-Kovo 24 d. mirė buvęs So. • r<xjt>> gatj Oievo Karalystė bus 
Bostono Lietuvių Piliečių li^ra “stebuklų“ gadynė. Jai įsi- 
d-ios šeimininkas Vytautas kūrus. žmonių negalės, nesvei- 
Ulevičius, 28 m. amžiaus
Praeitų metų . gruodžio 4 tiems bus sugrąžintas regėji. 
d. buvo pasikėsinta i jo FV- mas. kurtiems girdėjimas, ne-
vybe, ir ji; buvo keliais šū- b>.^ms ^geliėjimas kalbėti, 

• • r . i - • • raišiems ir šlubiems bus pagy-
viais peršautas. O kėsinosi ^yti jų sąnariai, ir silpnųjų kū-

__________________________________________________  tas, kurį jis dėl netinkamo nai atsigaus ir sustiprės, henie-
. . , •. ,r . .. — Pltrp<do išvarė iš So Bostono J> atjaunės ir vėl žaliuos ir bu-dešinę: Norbertas dngerinkk, Helmutas Lingertaitis, Vy elgesio išvarė » oo. nosrono 

Pranas Šimkus ir L161“"’ Wlec”» <H0S ba,'°-

"GARSO BANGŲ“

PROGRAMA

ši radijo programa trans
liuojama penktadieniais ii 
stotie* VVBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 
vakaro.

Lietimų Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
<A utoaeo WLYN, 1360 tt- 
locikių ir iž stotis* FM, 
101.7 mcu veikia aekmadie 
aiaj nuo 1 iki J :30 vaL dtab 
tą. t'erdnodama: Vėliausių 
•aaatiiinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dat
os ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis { 
ialtic Florists gėlių ir dova- 
įų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo- 
>as A N 8-0489. Ten gauna- 
• mm »r Kc-tatvta

Ikižau ir Taisau
įsami.n iš lauke tr viduje. 
Updac popierius ir taisau

vinsą, ka netaisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

snedfisas
JON AS STARINSAAS 

22« Savin Hffl Ava 
Dorrkeater, Mena
Tel. CO 6-58M

i r unru^u*—m

1

DRAUDIMO AGENTCRA 
AtUekn įvairią rūšių 

draudimu*
Kreiptis semi adreso j

BRONIS KONTRIM 
SŠ8 Broadvray 

So. Borton, Maas. 02127 
Tei. AN 8-17«1

SAVAH RA3T1S

Nepriklausoma

LIETUVA
Išformuoja ssauyu.jus »pw pasaulinius ir betuviškuostas 
įvykius, deda oaug ir įdomių nuotraukų ir atvirai paskaita 
apie visos mūsų visuomeniniu.' bei kultūrinius klausimus, 
jaase rasite įdomių skaitytojo laiškų skyrių, kariame laukta, 
sis abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiema 
svarbia probiena.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dlnamtikn* mūaų ik 
eirijoa laikraštis, ieškąs naujų liendraJarbių bei idėjų. ▼!> 
soomet atviras kiekvieno nuomonei, koris kovoja ir dirba oi 
nepriklausomą Uetova.

Metinė prenumerata JAV-ae $8.06 

Adresas:
7722 George Street. ląiSalle-Montreal, 690, (įoebee. CANADA

jos kaip kokie medžiai
Gydymas palies ne tik žmo-į 

gaus kūną, bet ir protą ir širdį. 
Šiandien pasaulio gydytojai įvai- ’ 
nomis mokslo priemonėmis gy- Į 
do žmogaus suirusį kūną, bet» 
nesveikam protui jie maža ką 
beturi vaisių. Gerasis Gydyto
jas Kristus, Kumybės Kuni- į f 

protą pa. 
kalinius ir

V. Ulevičius tada išliko
.. . a s s . , , , j •• . RV/as. bet perlone 4 mėne-

• Baliaus - minėjimo programa bus įvairi ir plonu, stengsimės taip tvarkytis, kad ji nebūtų ; g-U5 jaUg iškehtėjo. __jam
terilga. Svarbesni programos įvykiai: ' *
liaus

a- sveikata gertjo^ bet
(riešutas ir svečius pavaišins punšu d) šilta vakariene su gerintis III a. sajeje, e) šokiai, gros lat- kraujo iŠSlliejhp&g ir mirtis, j mįšėliams, paiiuosuos 
rių orkestras. ......

f spaudos balių kviečiame stalus užsisakyti (stalas — 10 temenu) iki š. m. balandžio 21 d. 
tiais telefonais: 268-9024 ir 268-5347. įžanga virtam asmeniui 112.50.

Vytautas Eikinas.

ganaus - minėjimo programa dus pairi ir {uuu„, j. ------ siu? daug iškehtėjo __  jam
;a. Svarbesni programos įvykiai: a) prof. dr. PRANO ŠVEIKAUSKO paskaita, redakto- ! .nadaryto3 kelios one-
MCKAIS SONDOS žodis, b) koncertas, enrį >(H» solistė BIRU e O. ALEKSAITEį seks- Kenos ope nes

solistas NORBERTAS LINGERTAITIS, dr. VY1ENIS M. VASYLIŪNAS ir komp. JULIAUS j lacilOS, ir jau at™dė. kad

Baliaus - minėjimo tikslas — SUDARYTI FONDĄ naujesne Keleivio spausdinimo jnaši-
eome Įsigyti. .

Ilgus metus Keleivi® tarnavo mnms. dabar įau mes sukruskhne jam padėti.
Iki malonaus pasimatymo balandžio 27 d. 4 vaL po pietų spaudos baliuje^

Ta žinia buvo baisi ne tik^K/ZM^ tt, 
i velionio seimai, 'bet ir VI- visos širdies ir artimą kaip pats J

KOMITETAS

siems vietos lietuviams. 
Velionis buvo (pašarvota-

J. Lubino šermeninėje, kur

save.

Prasidės 200 metų minkite, i ĮĮotekoje paroda atidaroma ^epKnio žnidynč. 
.... ’ j balandžio 8 d. 7 vai. vakaro,---------------- 7

Jonas Apreikštojas matė tuos 
palaimimus laikus ir apie juos 

j— s— • .^Ulbėdamas pasakė: “Tuomet atsija nke. tiek daug žmonių. maęjau naują dangų ir naują 
kiek, regis, dar ten tėra bu-J žemę; nes pirmasis dangus ir 
vę. Kovo 28 d. ilgiausia au- Pirm°ji žemė nuėjo... Ir Dievas 
tomobaių Tiltinė velioni pa-'",*luo"lys nu° jy aki'' kiel<vi‘

minėjimas ‘ Dorch esteryje balandžio 
, i d. 7 vai. vsk. ir tt.

lydėjo j N. Kalvarijos ka
pus.

Velionis buvo pradėjęs 
studijuoti farmaciją, pri-

i Bostono krepšininkai su 
Oficialiai JAV 200 metų:u' ‘ 11 u.u v New Yorko lietuvių koman-

sukakties minėjimas prade- Visokių rengimų bus per da žais balandžio 12 d. 2 
damas balandžio 19 d. Bet 20(?- .Vi<*os gyventojams,; vai. popiet Tynan mokyklom klausė skautams, 
prieš tai viešosios bibliote- Resident Card, salėje (E 4th iri St., So. Bos-

. bus duodama nuolaida. To-, tone). Visi kviečiami pasi-
kos skyriuose atidaromos kią kortelę galite gauti viso-(žiūrėti
ptarodo^ pavaizduojančios, se Little City Halis. So. Bos-’ ----------

dar mažamečiai, sesuo* ftro- 
. tė Skabeikierrė Ir motina 

Kaip augo ta ar kita miesto tone ta įstaiga yra 434 W. Į Imdamas turi sakalo akis, Ona Ulevičlefrė. Jiems mtt-
dalis. Pav., So. Bostono bib- kampas.

MMOMeoMOOfOMOMiMOMiMMonNueMineeoeeMeeMoonnMMiMOMoomM  ̂

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI, 
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų 
žįstanienu ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartoj 
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, A MtM. JIB 
AtalrrybC, 2496 Dsogall Rd., Wii*dnor, 12, OaL, CaoMt. 
JIE skyrias: 7 Stuttgart 50, DoMmrftratr. 7«M^ W. 
Genaaay. Vaistinėse: J A J, 2557 W.
SOth Avė. A 14th St., Cicero, 1640 W. 47th 

N. Mhraakee Ave^ 1147 N. AshlaaŠ 

OtaOSSSMOMOOMnnOMOnMNiMNOmMiMOOMOMOMIMOSSOMSOSSSSSSmom

o atiduodamas — šuns.

gi minsiąs, aa*
artojiML Jū- 
—JIRLABO-

ną ašarą; mirties daugiau nebe-' 
bus, nei dejavimo, nei skausmo 1 
nebebus duugiau, nes, kas buvo į 
pirma, išnyko.. Tuomet sėdintis i 
soste tarė: štai aš darau visa! 
nauja“. Taigi čia aiškiai kalba
ma upie naują pasaulį arba nau-

Paliko liūdintys žmona « die"^ kuri°Je visos tautos) 
Dora, 2 8ūn»? ir duktė, vW! bus P“1“1"11"’-”- >

sų giliausia užuojauta.

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATIDARYTAS

382 West Broadvray, So. Bostone 
KARL MICHELS ir ROBERT OffENS 

registruoti optflud

siilo
PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ

įskaitant:
• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PAROPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ 

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LESIŲ PAKRlTlBĄ

• KONTAKTINIUS LUBIUS
• KATARAKTO LĘSIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS RtlKMRNIS 

BStimi atvejo — PAGALBA fW 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti lietavlikalf

MriHeaM (WeMare)
Skambinti: 2 68-8S00 MHkarų

palaimintos.
Jėzus ir kalbėjo apie šią die- j 

ną ir pasakė: “Abraomas matė! 
mano dieną ir džiaugėsi.“ Ir 
kiekvienas iš šventųjų pranašų, 
kurių raštai sudaro 8eAąjį Tes
tamentą, kalbėjo ir rašė apie at- 
steigimo laikus. Jėzus žadėjo ir 
skelbė žemiškos karalystės įkū- 

. rimą ir liepė savo mokytiniams 
į prašyti jos atėjimo. Jo mokyti-1 
* niai buvo taip įsitikinę į Jo pa- * 
žadėjimus, kud tris dienas prieš j 
Jo prikalimą ank kryžiaus jie 

■davė jam šitokį klausimą: ”Pa_ 
(sakyk mums, kada tai bus ir 
j koks bus Tavo čiabavkno am- 
I žiaus pabaigos ženklas?“
! Įvairūs Jėzaus atsakymai i 
j šiuos klausimus yra parašyti 
dvidešimt pirmame skyriuj Lu

F pabaigą ir naujos dienos išau 
Lj Šimą, Jėzus dar pasakė, ką nors 
’: apie žydų tautą šitokiais žo

džiais: “Mokinkitės prilyginimo 
Į i iš f y gos medžio. Kuomet jo ša

ka jau darosi minkšta ir dygsta 
lapai, jūs žinote, kad vasara 
arti“. (Mato 24:32). Fyfbs me- 

: dis naudojamas sftnboMkai pre-
l’našystėje atvaizdavimuo žydų; 

tautos, todėl ir pats Jėzus nau- * 
dojo tokį simbolį.

Kas domitės Tiesa, mes pri- 
siųsim veltui spaudos. Kreipki 
tės štao adresu*

Lithuanian Bible Stadeota,
'I 212 E. 3rd Straat,

gurins Vsllsy, IR. 41362. 
(Skelbimas)

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—ja® M om<| taraną ja dėtuvių ir išasokS*
jo dangina ka»p SEPTINIS MIU0NU9 dolerių

SLA Sėtuvių
gyvybės apdraadą Ir Hgsjs

PML bss,SU8IVIENUIMA8
kari yra 
o teikia

SLA— jaa tari daugiau, kaip tria sa 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra Ir 
Ratoris Ma gaU gauti įvairių klasių 
ap*aadas ano fl00.00 iki S1C.900AC

SLA—jaaafanei duoda garų
dasrasat lasaraaes, kad jaoaooHa gantų pinigna 
ankstojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL

SLA—doods VAIKAMS ir jatnrooHaata labai pigių TERM 
apdraudų: oi >1,600.00 apdraudos tik 6S.OO

SLA—AKCIDENTAL* APDRAUDA 
amSboa asmenims
kMbų Ir dreagtjų nariams. UI >1 JM0.00 
Ba apdraudos mokestis I&.00 | status

i yra daagumojs lietuvių kolonijų. KreipkftSa 
5 kuopų vofkijus, ir .tis plačiau paaMIrias apta 
Snalvfeai jtme darbas

Gausite spausdintas infotnnacijas,

Utbuaaioa AMuora sf Aa
P97 Wsot 90th Rtrost, Noar kark. N.T. 10PPI

t r T



Vietines žinios
AR JAU PARAŠĖTE? Į doviam lietuviui privalomos 

J pareigos dar neatlikote, tai
Praeitame numeryje buvo j būtinai ją atlikite dabar! 

rašyta, kad Amerikos Lie- j Duokite laiškų pavyzdžius 
tuvių Taryba prašo visus lie-į Savo pažįstamiems ir para- 
tuyius laiškais užversti Wa-į ginkite juo-' tokį ar kitokį 
shingtoną. Prezidentui dė-; laiškelį pasiųsti savo valsti- 
koti už pabaltiečių delega-: jOs kontrresmanams, senato- 
cijos priėmimą, Lietuvos! riams. žurn. B. Andersonui, 
nepriklausomybės rėmimą; , Kissingeriui ir prezidentui 
savo valstijos kongresmanus! Fordui.
prašyti remti įneštas rezo- Laiškų pavyzdžių galite 
liucijas Lietuvos okupacijo- gauti Keleivy ir Lietuvių 
nepripažinimo reikalu; se
natorius prašyti įnešti pana
šią rezoliuciją į senatą; dė

Enciklopedijoje.

Svečias iš Omahos

KELEIVIS, SO. BOSTOR

Siuntinėjami kvietimai ,mas, ar pagaliau dėl pašto 
įkaitės, ir norėtų balandžio 

Keleivio 70 metų sukak-: 27 d. bankete dalyvauti, pra-
Tamtautinfe Institutas kas- čiai paminėti komitetas mus šomi skambinti tel. 268-9024 
Tarptautinis institutes kas . . . arba 268-5347.

met mosią banketą. Tie jo,informuoja, kad kvietimai;
banketai nutraukdavo tūks-i į minėjimą yra pasiųsti tiem?
tančius įvairių tautų atsto- kurių adresai buvo žinomi.; Pirmoji auka
vų. Toks buvo ir šių metų . . . . . ..
kovo 22 d. Statlerio viešbu-, ^el ^as ^Vletimo negavo dėl. Veronika Liaubienė iš So. 
čio salėse surengtas banke-, to, kad jo adresas buvo ne- Bostono aukojo Vliko Ypa 
tas. i tikras ar komitetui nežino- tingajam Fondui $10.

Lietuviai nedingo ir tautų 
Babilone

Nr. 13, 1975 m. balandžio 1

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVJ. JO METINE PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

koti žurn. Andersonui, kuris 
paskelbė Kissineerio ruoši
mąsi pripažinti Pabaltijo o

Lietuviai ir šį kartą buvo! 
ne tik paiprasti žiūrovai, bet 
ir aktyvūs banketo progra
mos dalyviai.

Šiemet LMKF Bostono 
skyriaus valdyba, su ener-Į 
ginga pirm. Aleksandra Mo-i 

įriarty priešaky, turėjo tavo’ 
{gaminių lietuvių stalą. Jis', 
į buvo bene didžiausias, gau-!

i

Mus aplankė malonu? sve- dusias ū- gražiausias. Sta-! 
čias iš tolimos Omahos — .aptarnavo tautiniais ru-i

kupaciją; laiškuose Kissin- inž. V. Balkus, aukštas O-| į1.315. P^s(Pu°susios k u įe- 
(vavt.tt n.AlMlimH mvi.š *‘n 1 mnhnč Mpti-onolitan TTUU. tl jis turėjo didžiulį pa 

risekimą.gėriui protestuoti prieš ‘jo į mahoš Metropolitan Utili 
politiką, vedančią į Lietuvos į ties pareigūnas. Jis į Bosto- 
okupacijos pripažinimą. ną buvo atvykęs tarnybos

Altos skyrius daug kam 
yra pasiuntęs tų laiškų pa-1 
vyzdžius. Jeigu juos gavote, 
tai ar perrašėte savo ranka 
ar mašinėle ir ar pasiuntė
te? Jei tos kiekvienam pa-

Kabareto programoje la-' 
į bai gražiai pasirodė komp. • 
j Juliaus Gaidelio vadovau- 

Jau kelinta savaitė dėl irimas sekstetas, o tautinių į 
širdies sutrikimo negaluoja ■ rūbų varžybose Lilija Leš- 
Dainius Buivydas. Linkime, činskaitė laimėjo pirmąją' 
jam greičiau pasveikti. vietą. i

reikabis.
Serga D. Buivydas

I

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
Nl O 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETI VISKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir s e kmadi ea i a is 

NUO 12:00 VAU IKI 3:00 VAU

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

Atsilankykite ir bosite maloniai nustebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOV

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS.
ToL SW 8-2868

yra yimn mielą oficiali iat»«> 
ga Worceacary, mari siunčia

tiesiog ii Worcea- į

į Lietuvą ir kitas Rusi. 
jos valdomas aritis* Čia kai*

Senas parvirsta ir negir- Ui imsies ne tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ į 
vedžiojau žmogaus — be ydos.

Flood Sųuare 
Hardware Co.

y. j. alb&na 
•28 EAST GBOAnWAT 
SOUTM BGtTON. MA8& 
TELEFONAS AN 8-414$

Banjamin Mccrm Datai 
PvpUroa Sienoms

Stikias Langam, 
VkvMda reikneny, eanan

fUUcmenyn pi am tariama 
Vtooklo colettM daiktai

«9 Chnreh Straat 
«. MUtsa, Mase.

AUMm viena patalam* 
to ir proiolrta-taio darinio U 
ko ir rmaja, gymanni
Marle pastatu, ps»al Jdes 
tariau,. SaakH* rteadoe iU • va|

koaaioao

grožiai ir sąžiningai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 

daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

B. Sviklienė

Telefonas: AN.8*2806

Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pasakomis

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nūn 9 vat ryto iki s vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mana

Peter Maksvytis

Teiefaust 698*6975

1EL. AN 8*2124

Dr.Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

PLOKŠTELE

Knyga yra geriausias žmogaus draogasĮ

The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Ruduodama tiktai vaistas, išpildoma gydytoją ra 

eeptus ir turtam visus gatavus vaistus.

M mik vaistą — eikit į ttetaviiką vattlaą.
Sav. Bmanoai L Roeengard, B. S., Beg. Pharm.

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

Metanas AN 8*0020

Nua 9 vaL ryto iki 8 vaL e„ Hat yrua tveatadienim Ir sekau

M & T OIL CO., Ine.
041 E Broadvray So. Boston, Masu 02127

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

Skambink ito

268-4662

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd. 
Neirtos Centre, Maaa. 02159 

TeL 332*2648

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos op©* 
ros solistės Elzbietos Karde* 
lienes įdainuotų dainą ir ari* 
jų plokštėtą. Kaina $6.00.

Paštu
♦e##n*»»ewe*e#ee*»*e'e<-*eee*e***************teeeeee*eeeeeee*eeeeea

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11*12 vat 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS
X ė

173 Arthur SL, Brockton, Maaa. 02402. TsL 580*7209

■■*»»aa———aa—............................................ .... ...... .............................................—~--~rrj Trfrfiftirfjffffrfffffffj

Ni S Eta k Mt \ 191'^

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 Weat Broadvray, South Boston, Maaa. 02127
Skambinkite 268-2500

SARE AT

4-year tertn depoift 
certificates-SIOOO inMnadN

AYEAR

2’A-4-vearterm
UepoHtSIOOOflMnma

6.8L;6'r
1-2%-vMr term depoelt 
certificata $1000

AYEAR

5.471-5^
AYEAR

gOdaynotict
SSOOmMmtSO

AYEAR

The Fcdaral rsgutstions tffecting theie new nvingi 
certificitei SHow prematura withdrawals on savin* 
cartificata fund* provided rate of interest on amount 
«ithdrawn ia raducad ttf the passbook rate (5X% a yaar) 
and 90 days imantis forfeited. _____

Bankas atidarytas ano pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 
vai. po pietą.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Maaa. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 

dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau Botuosius metus

šio banko direktorią taryboje yra 

adv. J. Grigalus.

Reikale sa tarnautojais galima susi

kalbėti Ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri 9274,000,000

Gana U
nereikalingai eikvoti kurui 

1975
Alyva kūrenamo*

šiko oro krosnys
Rytdienos įrengimas

l'ilna* itcitgiina*. i-k.<it.iu( aly. 

%«> bui turi. pu Uju. i»io lilliu. 
tei mostai.i. kont toly ii dalbą -ti

jūnėli iū-> >u tam/d/tai-.. 

lu metu gaiuiilija.

Sai y l» ė s : 
VriMliiktiii-uiu.is 

i.r ••/»-* 
Ekonomija

P.i-kutiue modernaus ahia ŠibU mo n. t u . imu

FORTŪNA FUEL Co.
Abu >ild\ nio mh< i.iliMai

47» A4.au, Street, Ouiary, Maso.
Ah būt nerio aptarnavimu- i-ii-a- 21 vai. pet <1 i vii t

Skambinti — Botfon: 436-1204, So. Shore: 773-4846

Trans-Atlantic Travel Service
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
IŠVYKSTA: 

birželio 11 

birželio 25 

birželio 30

gegužės 28 

liepos 16 

liepos 18 

rugpiūčio 20

rugsėjo 3 ir 19
lapkričio 21 gruodžio 19 

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš ANKSTO —

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

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

Globė Parcel Service, Ine.
RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, MOTO
CIKLUS savo giminėms užsakykite tiktai perI

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

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

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

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcoater, Mas*. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio aiun> 
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitas Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinėa gamybos medžiagą, ap* 
avo> maisto ir pramonės gami- 
aią. Turime vietoje įvairią via 
Uais gamyboa ir importaotą 
prekių iš kitą kraštą visai Io* 
momia kainomis. Be to, siunčia
me BMtetą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes. Čia 
sumokMte pinigus, o giminia 
ten vištoje gaišo pooiriakU nš> 
sakytas prabas.

TMpsgf tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečias

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP*

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO i LIETUVĄ 
ir kitais Rusijos

Pristatymas greitas Ir 
garantuotai

tai ir aątteiagaL Atsilsaką įsiti 
tinsite. Vedėjas A Schyrinski į

Galima užsisakyti rublią 
certifikatus. autoaaobiliim. 
šaldytuvus ir pan.

N auj na vadėj na 
Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai*

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 
Tol. 268-0068




