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71-MIEJI METAI

Ir Čiang Kai-šekas mirė, 
nesulaukę i Kinijos laisvės

Tai buvo kiečiausias antikomunistas, taip pat Vaka

rų politikierių dėl laikino* naudos parduota*. Mirė apkar- 
r
tusia širdimi, bet nenusilenkę* tironijai ir palikę* šviesios 

vilties testamentų savo įpėdiniam*.

Praeitą šeštadienį Tara
ne, širdies smūgio ištiktas, 
mirė įžymusis Tautinės Ki
nijos vadas ir kiečiausias an
tikomunistas marš. Čiang 
Kai-šekas. sulaukęs 87 metų 
amžiaus, bet negalėją įvyk
dyti didžiausio savo troški
mo — Kinijos žemyno išva
davimo iš komunistų siste
mos jungo.

Antrojo pasaulinio karo 
metu jis greta Franklino D. 
Roosevelto, Winstono Chur- 
chillio ir Juozo Stalino buvo 
vienas vadinamųjų "keturių 
didžiųjų“,, kovojusių prieš 
Vokietiją, Italiją ir Japoni
ją. 1927 m. iškilęs į valdžią, 
kovodamas su besiveržian
čiais i Kiniją japonais, su 
krašto viduje suorganizavu
siais savo karinę jėgą komu
nistais, su atskirų Kinijos 
provincijų korupcijos paės
tais generolais, siekdamas 
iškelti Kiniją į 20-jo am
žiaus kultūringųjų ir moder
nių valstybių tarpa, jis paga
liau negalėjo pasiekti savo 
nai tybinio idealo ir pralai
mėjo.

Po Japonijos nugalėjimo 
Kinijoje vėl atsinaujinus di
delio karščio civiliniam ka
rui ‘arp komunistų ir nacio
nalistų. 1946 m. prezidentas 
Trr m aru* nusiuntė i Kiniją 
gen. G. C. Maishallį su mi
sija kovojančioms grupėms 
sutaikvt ir Kinijai suvienyti. 
Dideliu JAV’ spaudimu mar
šalą? Čiang Kai-šekas buvo 
priverstas su komunistais 
pasirašyti sutartį. Deja. įvy
ko, kaip ir kitais panašiais 
atvejai Europoje ar dabar 
Vietname: komunistai susi
tarimus sulaužė ir Čiang 
Kai - šėką norėio suimti net 
kaip karo 'nusikaltėli. Ko
munistų kariuomenė- spau
džiamas. 1949 m. jis buvo 
priverstas pasitrsukti i Tai- 
vano (Formozos) sala. kuri 
iki šiol dar išliko Tautinės 
Kinijos simboliu.

Dar ilgą laika Taivano 
vyriausybė buvo laikoma vi
sos Kinijos teisėta atstove ir 
Jungtinėse Tautose. Bet ir

ta privilegija dar palygina
mai neseniai baigėsi. 1971 
m. čiang Kai-šeko atstovas 
dauguma balstų buvo iš J. 
Tautų išstumtas ir ten pri
imta Raudonoji Kinija. 1972 
m. oficialų vizitą komunis
tinei Kinijai padarė net pre
zidentas Nixonas. Ta proga 
buvo numatyti dideli ekono
miniai ^bizniai“, kurie dar 
neįsikūnijo. Nors JAV Tai
vano pripažinimo dar neat
šaukė ir su juo diplomatiniu 
santykių dar nenutraukė 
bet prie to palengva jau ei
nama. Ir pats Čiang Kai-še
kas liko lyg ir užmirštas.

Suprantama, kad šis Ki
nijos laisvės kovotoja? pas
kutines dienaa gyveno ir mi
rė su apkasiusia širdimi, vi 
stškak nusivylęs Mvo galin
gaisiais Vakarų sąjunginin
kais. kaip šiandien jais nu 
sivylė ir Pietų Vietnamą?.

Taivano prezidentu dabar 
prisaikdintas buvęs vicepre
zidentas C. K. Jen. bet tik

1975 m. kovo 13 d. Atstovų rūmuose buvo paminė tu Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskel
bimo 57-ji sukaktis. Minėjime kalbėjo didelis lie tuvių draugas .kongresmanas iš Pennsylvanijos 
Danid J. Flood. Jis savo gražioje kalboje pavaiz davo tragiškų Lietuvos padėtį sovietų okupacijoj, 
priminė, kad JAV tos okupacijos nepripažįsta ir reiškė viltį, kad netrukus Lietuvoje vėl viešpa 
I ius žmoniškumas, teisybė, teisė ir laisvė.. Kalbė io ir kongresmanas Edward Derwinski, kuris yra 
nešęs rezoliucijų, reikalaujančių, kad JAV ir to (iau nepripažintų Lietuvos okupacijos. Maldų su

kalbėjo kun. Vladas Karaveekas iš Pittsburgko. Lietuvių delegacijų sudarė Altos atstovės Teodo
ra Kuzienė ir Eufrozina Mikužiūtė, Barbora Dar lienė ir Louise Eurkos iš Washingtono, kun. Vla
das Karaveekas. Nuotraukoje iš kairės į dešinę— L. Eurkos. Baltų komiteto reikalų vedėjas Edvar- 
las Šumanas, kongreso kapelionas, kun. V. Karu veckas. Atstovų rūmų pirmininkas Carl Albert, 
kongr. D. J. Flood, Eufrozina Mikužiūtė ir T. Ku zienė.

»Lietuvos laisvinimo 
veiksniai gyvai sukruto
Nutarta saukti specialią konferenciją, kurioje daly

vaus Vliko, Altos, JAV LB ir Diplomatinės Tarnybos at

stovai. Suglaustomis įvairių veiksnių ir visuomenės jėgo

mis stengiamasi pasipriešinti gresiančiam Lietuvo* sovie

tinė* aneksijos pripažinimui.

Vliko Valdyba savo kovo į konferenciją pakviesti Lie- 
25 d. posėdyje, dalyvaujant Į tuvos diplomatijos šefą min. 
Tarybos pirmininkui Jonui Stasį Lozoraitį; 4) iš Vliko
Vilgaliui, nuodugniai ap
svarsčiusi Lietuvos valstybi

vyks pirmininkas dr. Kęstu
tis Valiūnas, vicepirminin-

Enkavedistui teko 

bėgti iš Anglijos

, Parašė tai, kas yra 37 senatoriai gina
į
'visiems žinoma Sacharovo šeimą

sovietų slaptosios politinės 
policijos viršininkas. Brita
nijos uniju valdyba jį pa
kvietė atsilankyti į Angliia 
ir ten susipažinti su Angli- 

ruojuTautinės Kinijosvadu.ios darbininku gyvenimu ir 
būsiąs vyresnysis Čiang Kai- JU organizacijomis, 
šėko sūnus Čiang Čing^kuo, „ A . . ..
kuris tur ėtų tęsti savo tėvo Pnes ‘.okl, JT

protestavo apie 100 darbie- 
cių atstovų, o kai jis atvyko. 

Savo testamente, sudary- tai policija turėjo jį tiesiai 
tame š. m. kovo 29 d., čiang' slėpti nuo demonstrantu. Jis 

tomi roin• negalėjo net darbo ministro

Dabartinis Sovietu S-gos j Kissingerio. pa vaduotojas Šen. J. L. Buckley, bftda- 
darbo unijų viršininkas Še-j santykiams su visuomene mas Maskvoje, susitiko ir su 
lepinas yra buvęs baisiosios J Carol C. Laise rašte Altos garsiuoju žmogaus teisių gy-

pirmininkui dr. K. Bobeliui nėju akad. Sacharovu. Šis 
užtikrina, kad JAV politika prašė senatorių pagalbos sa 
Baltijos valstybių atžvilgiu, vo šeimai — savo posūniui, 
nėra pasikeitusi: laikoma i podukrai ir jos vyrui, kurie
nusistatymo nepripažinti 
Baltijos kraštų įjungimo į 
Sovietų Sąjungą.

Tame rašte nieko nauja 
nepasakyta. Kad JAV Bal
tijos valstybių įjungimo į 
Sovietų Sąjungą nepripaži
no ir nepripažįsta, me3 žino
me. ir to nebūtų reikalo kar
toti.

Kai-šekas tarp kitko rašo:
"Šiuo metu. kai me? pa- vizituoti.

lengva stiprėjame, jūs, ma- ,
no kolegos ir tautiečiai. dėl j LšltalP demonstrantų per
mano mirties turite neuž- jojamas, jis turėjo iavyk- 
miršti mūsų kančių ir mūsų11 P° dviejų dienų, nors bu- 
rilčių. Mano dvasia visadi i t’° ,?umat> ta’ kad vie.iesiųs 
bus su jumis, mano draugai 4 ienas*
ir tautiečiai, kad įvykdytu-; Išvykdama, i5 B, itanij ! du;kime "
mete pagrindimus musų šelepinas ptrei-kė. kad toks j senatorius laiškais ir 
principus. - .kad islaisvin- jo -„tikiriias“ buvęs ne dėl 

britų darbo klasės, o dėl Jo

Mums dabar rūpi, ką JAV 
galvoja apie ateitį: ar jos 
nesirengia Baltijos valsty
bių pripažinti Sovietų Sąjun-
gai

tumėte Kinijos žemyną, at- 
gaivintumėte Kinijos kulta- ka,£s' 
rą, demokratiją ir įgyven
dintumėte socialinę gero
vę“. P. Vietname nauia

Jau kitas klausimas, ar 
Čian Kai-seko idealus tikrai,
pajėgs jo mediniai Įvykdyti J p,ieš P. Vietnamo nrezi-, 
kai prieš 13 milionų gyven- denfą Thieu pasisakė sena- 
tojų Taivano salelę stovi (agt 0 dar buvęs ruoštas ir 
800 milionų komunistų ran- sąmokslas jam nuver-ti. Bet 
kos valdoma žmonių lava

Nukrito lėktuvas 

su pabėgėliais

Thieu savo priešininkus vėl 
‘ apglamžė, pakvietė naują 
premjeią Nguyen Ba Can,

1973 m. buvo pakviesti dirb 
ti Massachuretts Technolo-j 
gijos Institute ir iki šiol ne, 
tik negauna leidimo išvykti, Į 
bet jiem gresia atsidurti net' 
Mordovijos koncentracijos 
stovykloje.

Buckley surinko 37 sena-; 
torių parašus ir kreipėsi L 
prez. Fordą, prašydamas jį, 
padėti Sacharovo šeimai.

Tą laišką tarp kitų pasira- ( 
šė įr tokie abiejų partijų įta- i 
kingi senatoriai, kaip Ken-' 
nedy, Percy, Ribicoff. Mus-, 
kie, Humphrey ir kt.

I
Labai pelnosi iš į 
karinių užsakymų (

Admirolas Rickoveris liu-' 
diio senato komisijoje, kad 
už karinius užsakymus yra 
permokami šimtai milionų 
dolerių. Rangovams, kurie 
tesiekia pasinelnvti, yra iš-' 
mokamo-’ milžiniškos sumosi 
be jokio pagrindo.

ir toliau bombar- 
esmanu? ir 

tele
gramomis, kad būtų priimta 
kongr. E. Denvinskio rezo
liucija 165. kuri įpareigoja 
vyriausybę nepripažinti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių įjungimo į Sovietų 
Sąjungą.

Portugalija jau turi

konstituciją |
Balandžio 25 d. Portu^a-1

!įjev b.,= ry'...me-n rirki-Į Kambodijai artėja 
mai. l«v,nkti atstovai tupėtu -

žemųjų rtmų vadų, sudarė dabar'valdžia \u-'dieM
naują kabinetą ir žada tęsti daranti vadinamoji revoliu- Kambodžos (-ostinė kę- 

„,na ts-vba. susidedanti is munistu iau visai aii-nausta.
iau visos už

praeitą savaitę nukrito toliau kovą prieš jau prie 
pirmasis lėktuvas su Vietna- Saigono artėjančius š. Viet- 2s kariu, iau nati sau tin-
mo pabėgėliais netoli Saigo- namo komunistus. .karna konstituciją paruodė... «nen;0 amba«adr>’ ir beliko
?e%ių^\arpe°apie 200 naš- Reikia pažymėti, kad P®! da^bent keleri^meSi ke1l .aTnenkl.PČ1?1- 
laičių vaikų/kurie buvo ga- pasijų nepasisekimų ir! taip pat jau rengiasi spmkti.
benami į JAV ir čia būtų bu- didelių ientonjos pralaimej kope Be, tQje r^oįįucįTlėįe patraukus prezidentui 
vę adeptuoti. jimų pjetų Vietname užsi-jtarvboie jau dabar vra siri-

Snėjama. kad tai galėjęs liepsnojo didelė neapvkan-1 sukę lizdą komunistai. tad 
ūti sabotažo padarinys. ta amerikiečiam-’, kurie kai ! nėra aheiorės ka** ue i’ne-

nius reikalus, šiuo metu at- į kai Jurgis Valaitis ir Alek- 
sidūrusiu? labai kritiškoje į Sandras Vakselis. 
tarptautinėje padėtyje, ir iš- j Td t nutarė j Ba!tijo} 
samesniam šio klausimo ap-, Tautu Santaik, paskirti 
tarimui specialioje vew>mųsav(> ats;OlUs: d. j. K. 
atstovų konferencijoje nuta-. VaUūm} Jurgj Valaiti. Vy.
re:., . . , i tautų Radzivanų ir Algį Ve-

1) tuojau sudaryti Vliko,. (jecka.
Altos ir JAV LB atstovų ko-j • • •
misijų konferencijos darto-l v)jko Ta bos narfamg 
tvarkei paruosti; 2) konfe- id kovo 31 d Kul. 
rencijos dalyviai siunčia į t0ros židi Brooklvne. į- 
jųpotnssa,oat tovus;3)lvyk0 nepaprastes Tarybos
- ----- Į posėdi-. Pagrindiniai svare-

’ tyti klausimai buvo Euro-
Kaune mirė aktorius po» Saugumo ir Bendradar- 

v | biavimo Konferencija ir
ir rež. K. Jurasiunas I speciali mūsų veiksniu kon- 

! ferencija. Vliko pirmininkas
Kovo 31 d. Kaune mirė, dr. Kęstutis Valiūnas išsa- 

žinomas aktorius ir režisie- miai painformavo apie tarp- 
rius Kazys Jurašūnas. gimęs tautinę padėtį ir Sauvumo 
1900 m. Kaune. j konfercnclia, o vicepirm.

Nepriklausomoje Lietuvo- Jurgis Valaitis — apie Vli- 
je jis diibo Kauno ir Šiaulių! ko cvanizuoiamają mūsų 
dramos teatruose. Pokario veiksnių specialia konferen- 
metais iki 1962 m. vaidino cija, kuri įvvks š. m. balan- 
Kauno dramos teatre. Jis džio 12 d. Chicagoje. Jis pa
yra sukūręs daugiau nei 150 teikė ir savo paruošta kon- 
vaidmenų. . ferencijos darbotvarkės pro

jektą apsvarstyti. Tarvbo?
: nariai diskutavo visus šiuos 
į klausimus ir davė savo siū- 
j lymu«. Tš tos vises gausios 
; medžiagos mecialios konfe-

Vienas erdvių prcgiamos rencijos darbotvarkės >nro- 
agentūros pareigūnas. gi’į-:1pVt3 sufo’muluos ad hoc 
žes iš Maskvos ir kPu Sovie- ’ om-iia. su-dedanti 
tijos miestų, pastebėjo: : ’5 51 Altos ir PLB atsto-

”Kongreso žmonės, kurie VI^' 
priekaištauja VVashingtono Iškilus naujiem pavojam, 
biurokratams dėl didelių kad sovietinė ?neksija gali 
privilegijų ir ištaigingo gy- būti Saugumo konferencijos 
venimo, turėtų nuvažiuoti į pripažinta, Lietuvos valsty- 
Rusiją ir pamatyti, kaip ten bė- reikalams ginti numaty
toje pat ar dar ir mažesni ta įvystyti efektingą veiklą 
partijos pareigūnai važinėja Šiaurės Amerikos ir Euro- 
limuzinais ir kokiose už- uos vertybėse. Tam leika- 
miesčių vilose gyvena. To lui reikia sukapoti d’desnę 
dažnai nepastebi nė eilini? pinigu suma. Visi Tarvbos 
Rusijos pilietis. • nariai įsipareigojo vykti į

, lietuviu gyvenamas vieto- 
’ ves. išdėstyti su įdariusią 
( pavojinga padėti — gab’ma 
'sovietu aneksiios pripažini-

Olandu policija suėmė 10 ir aukoti
molukiečiu, ,ulanay„,iu p3-. Tautos Fondui. Kiekviena
grobti karalienę Jūlianų. 'auka- duota •narai savo iš- 

• galės, bus labai įvertinta. 
Olaridijojė gvvena apie k?d reHktu nė vie-

35,000 moluku. atsikėlus”’ Fetuvin savo auka nenri- 
iš Moluku salų. kurios iki ^bisio I ietuvos bylai lai- 
1948 m. buvo Olandi’osko-
loniįa. o dabar priklauso!

Kaip gyvena 

raudonieji ponai

Norėjo pagrobti 

karalienę

Malezijos valstybei.
Po ėdžiui pirovn’’'<kavi 

! Jonas Vii ^a h’?. Mažosios

būti sabotažo padarinys. ta amerikiečiam-', kun»? kai- nėra aheumes kaH u#> i 
Dabar vaikų išvežimas tinami pietiečius išdarę ko-|’’ės t’k rm’dom viš~;”’-p 

vėl yra atnaujintas. munistams. komunistinę Portugaliją.

Nol. buvo manyta, kad ko 
munistai bus linkę derėtis, 
bet ir ta viltis prapuolė, nes 
atrodo, kad sostine galės pa
siimti ir be derybų.

_ . ______ --- - - I ie*«vos Rezistencinio Są
jūdžio atstove”. Sekretoria- 

Sunlciai serga gen. Grieo- vo Kęstutis Miklas. R v1 u 
renka, vienas pirmų iu So- T’etuvrf- Rezistencinio Są-
vietijos žmogaus teisių gv 
nejų, valdžios ”nugyd;rtas“.‘

iūdžio atstovas.
(ELTA)
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Verbą sekmadienis, kurie 
ilgai nenžmirlime

Įspūdžiai ii 5 valandas trukusio LB susirinkimo 

Detroite

ALFONSAS NAKAS

Senai istorijai kartojantis ;
Tautos ir valstybės, kurių idealai tėra tiktai perso- • 

tintame pilve ir išpūstoje piniginėje, vargiai gali atlikti ’ 
reikšmingą pasaulinės taikoe, demokratijos ar aplamai! 
civilizacijos apgynimo misiją. Tokiai tautai bet kuris! 
skaudesnis aukojimasis tuoj pasirodo per brangus, per 
nuostolingas ir kenkiantis prabangiam savų piliečių gy
venimui, ir ji kovoje greitai pritrūksta ne tik ištvermės, 
bet ir sveiko proto. O tada laimi barbarai, kurie neturi
ko prarasti. Pirma rašysiu skaityto-: Iš per kelis kartus siūlytu

įjams, kurie nori trumpos ko- kelių dešimčių kandidatv 
Apgailestaujant tenka tarti, kad tokį tragišką sotaus • respondencijos. penki (tiek ir reikėjo) ps-

ir naiviai gero pilvūzo pavyzdį jau kelintą kartą pasauliui į LB Detroito apylinkės me- galiau sutiko būti renkami 
pademonstruoja Jungtinės Amerikos Valstybės, — ligo- tinis narių susiririkima -įvy- dvejų metų terminui. .Tie vi 
nio prezidento rankomis atidavusios antrojo pasaulinio jxo 1975 m. kovo 23 d. Dievo si ir buvo išrinkti. Tai Ma
karo laimėjimus sovietams, kvailystei paryškinti nepasi-! ^Pyaizdos parapijos kultū- ryte Alkevičiūtė. Vacius Le
nkusios i Berlvna netri koridoriaus leidudos išgalėti nmame centre. Susirinkimą lis, Jaunutis Gilvydis Ma
ukusios i nenyną neigi Konconaus. įemu ios įsigaieu jam daugag Gilvvdis ir Alfreda'

lė kėdžių buvo nusėsta ge
rųjų kairėje. Stebėjau, ko
kiu pakilimu vieni ploio vie- 

į nam kalbėtojui, kiti kitam.
Nesvarbu, karp kiti abi 

grupe: kvalifikuotu, man jas 
lengviausia pavadinti gar- 
liauskininkais ir gailinin- 
kais. Sakyčiau, urboninin- 
kais vietoj galininku, bet 
Garliausko nusėje irei buvo 
Urbon?«. Vacys Urbonas 
tai kai Juozas Gai’a užsian
gažavo už Joną Urbrna. te- 
**U j° .*• vadina
si. Garliauskininku, buvr 
dauor daužau, gal du treč
daliai. Jie ^alsavimu ke1*1' 
r>ra -adė v*«u * rnnriu«. J’° 
kad kiek būtu ir amdinkės 
nirmininko nuo nirmininka-

Z ■r—*

nptei^ėtas. kad įstatus 
Kefe*cėto susirinkimo nie
kas nenorėjo.

. ! Ilgai užtruko darbotvarkės nas, pasilieka dar______
varge buvo nuskandinta ne tik miiionai vietnamiečių, bet; priėmimas, nes J. Urbonas metam. I kontrolės komisii?

; ir 60,000 amerikiečių gyvybių ir apie 200,000 sužeistųjų, j norėjo, kad JAV LB krašto ta pačia tvarka *-r su t?
• O jau nė neverta kalbėti apie nusmukusį šios galingiausios! valdybos pirm. Juozas Gai- pačia kandidatu siūlvmo r
* valstybės prestižą ir išaugusį nepasitikėjimą tokiu sąjun-, la kalbėtų su irinkimo pra-, braukymo nesekme išrinkt*
~ gininku net Europoje, kurios spauda šiandien tiesiai džioje. o dauguma dalyviui Jurgis Mikaila, Narimanta*

spjaudo į amerikiečių akis. j— kad gale. Jie laimėjo. Da-i Udrvs ir Pranas Zaranka.
i nutės Jankienės perskaitytoIJų kadenciio* laikas — dvp-

Ir mes vėl gyvename laikus, kada žygiuoja pirmyn * protokolo priėmimas irgi ii-j ii metai. Atstov?is i Baltu j - ,
ryžtingi fanatikai. Kaip senovėje Atilos ordos. Kaip be Rai užsitęsė. Valdybos pia-jkomiteta. kandyMu renira-Į lo išdėjo ir 
atodairos kovęsi už pranašo Mahomedo pomirtinį rojų. toklUS m>minuo-jtei. Ke^ri iš
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p’-otokolo priėmimo — 

tik viena valan da

Už darbo prez’diumo sta-’ 
keturi jaunuo- 
aštaoniu. Taiiz • v t Kk-j • Pianas? v* bonas ir iždininkas Sigitas! ti valdybai.

Kaip Karolis Didysis, negailestingai kardu krikštijęs Eu- Viskantas Trijų kontrolėsI
ropą. Kaip Hitleris, įvaręs savo tautai nacinį pamišimą. komi3ijos' narių buvo du | T r LT? i

Jis a’sakč ir i ko'uri,, k'an-; keitimo - nekeitimo,
sėju klaurimus. bet «« i v*- v”k° ko a už nrotokoio pri- 

r-«;rno 3r pn*t'I«vma. -Tie sė- 
nustebe, čia apsi-

te Keleivio 70Tfyetq isterijos

20-25 metu amžiaus studen
tai ar ka tik mokslus baisru- 

C3Ua i ?;eii. Vi’ė ^*nčai dėl da”bo-

(
narių buvo du|T8* np,, ,

š) kartų žygiuoja komunistiniai fanatikai, kirsdami Noru£ ^rant-i.
galvas demokratiniams .pagonims . mas buv0 pasiražytfls A. No-

raus ir dr. Kazio Kalvelio.
Bet, kaip ir senobėje, fanatikų karo laimėjimai dar jame buvo pasmerktas vie- 

nėra tiesos ir gėrio laimėjimai. Jie istorijos perspektyvoje nas J. Urbono veiksme: su 
nedarys didelės gaubės ir pranašo Lenino išpažinėjams skundu kreipimasis į FCC į- 
bei jo kruvinos vėliavos nešėjams. staigą ir WQRS radiio - oti

prieš Amerikos Lietuviu kiap vp1}lw1fls to.^i.
Na. koks gi tas šviesusis komunizmo idealas, jeigu Balso Radijo klubą. Trečia- y,nvn cVoi^tn

nuo jo bėga milioninės masės? Net žudosi, kad nesulauktų sls komisijos na-Į v-ionHo
tos "palaimintos“ komunizmo laimėjimo dienos. Juk, ar- T®?™*, 'ir i sa1? prieš 12 vai.
tėjant "komunizmo pergalei“, žmones bėgo iš Lietuvos, ^v’. PT±™ą' k*TL™nnk0. ~

is Kubos o da j(arvejj0 pareiškimą ir aiš- ’ Tiek trumpos. pmtoVnl*?- 
bar masiškai bėga Vietname ir Kambodijoje. Ir Vietname kino. kodėl atsisakė ji pa i- informaciios. Skaitvto- 
bėga netgi nuo savo tikrųjų brolių, kaip aukštaičiai bėgtų rašyti Stasio gįmoiįūno pa. j jai. kurie protok-’o teno’ė- 
nuo žemaičių... Ir bėga ne kokie "buržujai“ ar "kulokai“, siūlymu, abu kontrolės Dio-'j°- dabpr rali tob’an nobe- 
o paprasčiausi badmiriai. su sauja ryžių pintinėlėje ir sku- tokoJai i bvlas turi eiti kar- i Aaitvti. Toliau *ek« kr. j ku- 
durų pundeliu ant pečių. Bėga nuo žadamos "laimės“, tu. J. Urboną smarkiai ap- riu momentu iš’vškvvn^s.' 
Nuo lygybės, nuo brolybės, nuo beklasės visuomenės, nuo kaltino ALB Radijo klubo, Juozo Gailos
žadamo medžiaginio pertekliaus. ,vicepirm. Vacys Urbonas ir,skundus amerikiečiam.', rr?-

l daugelis kitų susirinkimo no komentarai.
O. regis, visi lyg ir turėtų bėgti visai priešinga kryp- dalyvių.

timi — tiesiai į komunistinės sistemos palaimą...

su. Susirinkimą .T. TTrbma- 
uždarė -njp 5-10 v°V r>?va- 
ka»*v. Pr^.džio*0 dj»lv,r*»vo 
182 žmonės bet 
besulaukė t;> anie 
rink’ma bukume

pri’^o ’-rpc
70 S’”d-

rrnr> P,o

brirpps rumbodu- 
Uo pripiti ju tėv3i ir s°ne- 
b’ei kovėsi kaip lindai Atro
dė. kad kc-va niekada neri- 
baifrs. ,A*rrriė. Vad «U irin- 
k*mos užtruks ik* vidurnak
čio ir o-al reikės skirstytis nė 
pvotoko’o pnnripTOus. o v-,, 
dėVo... Po Įvadai valandos 
protokolas buvo .priimtas.

m iešvelykinis stebuk
las!..

Ar lri’tina skustis 

svetimtaučiams ?

keOMOONOMPMM*

Bet mes tokių atvirkščia kryptimi bėgančių iki šiol 
dar nematėme ir negirdėjome nei Azijoje, nei Europo’je, 
nei Amerikoj'e.

Vadinasi, laisvieji žmonės bėga nuo tironijos, nuo 
fanatikų prievartos, nuo masinio kapo duobės, kuri jiems 
jau pagal planą iškasta.

O tuo tarpu Amerika labai jaudinasi, kad viena de
šimtąja procento vėl pakilo sotaus pragyvenimo kaina. 
Pabrango batams tepalas, dantų krapštukai ir tualetinis 
popierius...

Ar Bulgarija bus nauja
SoviehĮ S^gos respublika?

Susirūpinusios savo kraš-, buvo ivestas privalomas ni
to galima liūdna ateitimi,! sų kalbos mokymas, 
dar liūdnesne už dabartį.) Minint Sov. Sąjungos 50 
nę, praeitais metais Bulga- ’ metų sukaktį. Maskvoje ta 
rijos emigracinės partijos proga pasakytoje kalboje 
ir organizacijos pasiuntė Živkova-, be kita ko. šitaip 
Jungtinių Tautu generali- pasakė: "Mes. Bulgarijos 
niam sekretoriui Kurtui komunistai ir bulgarų tauta, 
Wa1dheimui memorandu-1 visada laikėmės pažiūros, 
mą, kuriame pateikė apsčiai kurią norime dabar vpač pa- 
duomenu, rodančių, kad jų brėžti, kad Sov. Sąjungą 
kraštą norima prijungti prie laikome savo antrąja tėvy- 
Scrz. Sąjungos, paversti jį ne.“
viena respublikų. j *973 m 2rvkovas

Memorandume atkreipia-!

Publika? Tik gerieji ir 

blogieji •••kovo 20 d., jis pareiškė:
"Errolybė ir bendradar

biavimas tarp Bulgarijos 
liaudies respriblikos ir Sov.
Sąjungos reikalauja, kad i renorteriais: Vladu Selenių 
mes turime elgtis ir veikti’is Draugo. Antanu Grinium 
tuo pačiu būdu, žengti tuo iš Dirvos ir Stasiu Garliau«<

i Pro pereito susirinkimo 
, protokolą prasimušus, pora 
punktų praėjo be didelių 

. audrų. Pirmininkas apsakė 
| visus geruosius pereitų metų 
valdybos atliktus darbus. 
būt3 ir kultūrinių pobūvių, 
ir lituanistinės mokyklos 
globos, ir aukų laisvinimo

Vieni iš tą, kurie taip ar kitaip uoliai -ėmė ar remia Keleivį. Vir
šuje adv. Fortūnatas Bagoėius (miręs), viduryje kairėje JuįttL* 

nas Pilka (miręs), dešinėje Jonas Kasmauskas, gyv. Floridoje, 
Brooklyne, dešinėje —apačioje kairėje Bronė Spūdienė, gyv.

...... .  ................... .. Feliksas Zaleckas, gyv. So. Bostone. '
j kitejs reikalams rinkimo. Iždinin-

~ ~ kas pirmininką parėmė skai
čiais. Nenoriu magnetofono .joj jr daug storesnes LB iš- sė, ėmiau tapyti ir išjuiųgp-

Atsisėdau priešaky, pir- i

™«„ 4,^n!„ ir V.in tik ku « AT R R.dHr,Vh52.”w i’,ostose >'n?isio‘is «}e'k°- leistas brošiūras. Esą. būtų 'nėti paklausėjams ar šiaip 
pačiu žingsniu ir kaip tik, Ku is A LB Karino klubo. Vi- damas Rodos, butą dauo-o- u j ji _ _______ _ «Į?aviu Al naip vaay i " Įlavinu niuuv. vi
tose srityse. Mes privalome!i si, iš kvrus Grinių, tnrėiomp 
veikti kaip organizmas, tu- matmetofonus. Y.pač didelė 
ris vienus plaučius ir vieną * mašina St. Garliausko. Su fa 
kraujo apytaką“. j pačia iis ir i radiio stoti ei

Toje konferencijoje jis j na. Tik pirmininko J. Urbo- 
yra pasiūlęs: no magnetofonas ant nrezi-

"S*iprinti Bulgarijos ap- ’ dilimo stalo galėjo Garliaus- 
sijungimo su Sov. Sąjunga j kui konkuruoti.. .
I • kelią į visišką susi- j kad 182 žmonės
liejimą. į artimiausią ir vi- m buv0 pradiloje u?

pusantros valandos besu- 
skaiči’vome 162 žmones, r 
J. Gailai kalbant — tik 72

-uotinai veiksmingą abiejų 
kraštu suartėjimą“.

1974 m. birželio mėn. pa- __
»rodė du oficiaiūs paręiškį- j Set”irtM"^kutini?aka1 
mat kad Rusija reikalauja fins rtar )abai ,mnomwW 
•s Riimrenjos duoti jai per tfe metiniame
siaurine Dobružą nuolatinį
"koridorių“ susisiekti su 
Bulgari ja. Tuo koridorium 
būtu gabenami sovietiniai 
kariniai daliniai.

1974 m. birželio 18 d.
Živkovas yra pasakęs:

Šiuo metu mūsų politika

rinkime bi'Ua. dvieili kiek 
priešingų šaltiniu informa
cija. 34 ar 38. Jeigu ir 38 
tai vistiek dgr J. Gailos kal
bos klausė be*veik dviguba* 
daugiau žmonių, negu per
nai išvis į susirinkimą atsi
lankė.

tautės So. Sąjungos vi? gi
ĮU )intj glaudinti ir gtfprinti...

mas yra ,juwti_Bu|canja ,j M,nonia. ^We

bus siekti neatšaukiama sa-, 
jungą taim Bulgarijos liau-j O angažavimasis! O iaut- 
dies resuublikos ir daugis- - rūmais! Vi? balso prašė ke 

■ ~ “ ■ * Ii ar keliolika. Kartais sto jo
si kalbėti du ir trys iš karto.

damas. būta dauge- gaijma išleisti daugiau ir di-! detroitiečiams kalbant,
lio keturženklių. Net aukų dėsnių spausdinių, jeigu pi- • stengiausi, kad užtektų 
Vasario 16-sio* proga su- njg0 Priminė apie 1976 ■ čio žodžiams. Tad ir P. 
nnkta apie 1,800 doleriu? metais rengiamą tautinių
teveik v’«k9si?JfM«*a. Kaso-J šokių šventę, kuriai vado
je likę tik 302 dol. su cen-'vaus mūgiškė Galina Gobie- 
tais> j nė. Kalbėjo apie Kudirkų

_ Kontrolės komisija šukė-, padėtį ir jų planus su filmu.
................................ knyga, kelionėmis. Politi-lė nauja pragarą. Aiškiai 

didelė dauguma norėjo Jo
no Urbono galvos, bet ne 
visi. Kaip gi kitaip ir būtų 
kilęs tas triukšmas? Didelė 
dauguma šaukė, jog svetim
taučiam? skųstis nevalia. Bet 
J. Urbonas turėjo keletą 
stipriu šalininku, kurie įtai
gojo. kad tikslui turi tar
nauti visos priemonės.

Kraite valdybos pirmininko 
kalU

Juozas Gaila prie mikro
fono atėjo 3:26 vai. ir ofici
aliai pranešima baigė 4:17

niams veiksniams kartais 
niukteldavo į pasmakrę, bet Į tame numery, 
ir vėl norėjo su jais vieny
bės, taikos, bendro darbo.
Aplamai imant, J. Gailos 
pranešimas buvo įdotftus ir 
gana pozityvus, nes, kaip 
sakoma, kiekviena pušis sa
vo šilui...

rankos tris klausimus 
pytikriiai ir trumpai atpasa
kosiu. nors jis kalbėjo dau
giau nei minutę ir jo žo
džiais pripildyčiau gal pus
antro sprindžio skiltą.

Bet apie tai kalbėsime ki-

Try» Prano Zarankos

Krašto valdybos pirminin
ką būtume išleidę visai ge
rai nusiteikę, jei ne jo "prie-

val., ted užtrūko truputį ma-' toliu? ir buvęs mokytojas 
žiau nei tris ketvirčius va- Pranas Zaranka. šio vyro 
landos. Jis kelis kartus pa- tris klausimus, pateiktus J. 
lietė santykius su veik niais., Gailai, nurašyčiau pažo- 
netvarką Chicagoje. Kissin- džiui, bet, visa nelaimė, jų 
gėrio, Fordo ir aplamai po- neįgrojau į magnetofono 
litiką. Rodė už Vasario 16- juosta. Buvau, mat pasiė-

i •_______ __ _____ _•___fllz /itn VoaAiAO

- mas dėmesy? į Um tikrus į’*: Manoma, kad visi tokie, Balsuose emocija, virpėii-
• faktas ir j bulgaru komunis- ™ rJas Siekimas Pasisakymai duoda ppkan-' mas. Nuo pirmininko stalo
* tų partijos vado Todoroživ-,3™.1*18 ^Bu«us,a3 J° karnai pagrindo darvtis iš- žiūrint, dešinėje susėdo dau-
- kovo kalbas. jveminc- vadas, ko iš tikro siekiama. ’ giau geniW. o kairėje— blo-, , ___ ____

I Kalbėdamas Bulgarijos Iki šiol Bulgarija dar te- gWM- Bet buvo Išimčių: į de- ju proga surinktus pinigus męstikdvikasetestriinsva- 
Prieš keletą metų net Bul- komunistu partfjoe konfe- bėra paktams Sov. Sąjun- ^inę pwę kažkaip buvo įsi- išleista Altos "veikalą" (««r- landoms. Mainau, — per a- 

garijos pradžios mokyklose rencijoje Sofijoje 1974 m. goe satelitas. metę keli blogieji, o visa ei-

BALFO PRAŠYMAS

Mūsų žiniomis, kai kurie 
lietuviai įvairiose šio krašto 
valstijose vėl yra apklausi
nėjami Imigracijos departa* 
mento apie 1941-45 metų į- 
vvkius Lietuvoie. Klausimai 
dauriausia liečia žydų kali
nimą ir jų naikinimą tuo 
metu.

Balfo centro valdybos pir
mininkė šiuo reikalu yra 
Plikiusi Imigracijos depar
tamentą Washingtone ir pa
reiškusi protestą dėl toUp 
neteisėto elgesio.

Jei kas nors buvo kvies
tas tokiems apklausinėji
mams. prašome
Malfo

’kazmas ne mano, o kalMto- ki’-Kai susirinkimas nuritą- «3rd St, Chic««o, IIL



keleivis* sa BorroR Nr. 14,1275 m. balandžio 8Puslapis trečias

i okupantai, šalin ii Lietuvos!

I i vietą praeitų metų gruodžio 
menes), kaip buvo sutarta, 
bet statybos vietoje nėra 
kur ją padėti, todėl „stacha- 
novininkai“ greitai stato lai
kinas pastoges, kad galėtų 
mašinas pridengti nuo at
mosferinės įtakos.

Vincą JanIn) amžinybėn 
išlydėjus

Via nebaigia kolchozų 54 iki 32. ūkių — nuo 57 iki
reformos 43- <Tai ,,od<>- kad suvieni:

, jama kolchozai ir sOvchozai
Sovietų Sąjungoe ūki-i* dideKuS E>: P®1?

ninkai į kolchozus sjvarrti ?1’?kt{v0?e
1928-1929 nt. okupuotoje
Lietuvoje nuo 194s metu. «lutl™kai P°
Tačiau ligi šiol te vi a ne-iba !,audmen,‘ <‘ukt‘anc'Y
baintos kolektvviz ■-iios re- ha <lauS13U ne?u dabar>> 31 

vi „?? . • • i centrinę, 22 pagalbines ir 43

kolchozus didina, kitais ma-i ne'>lestmas g}venvlete • 
žiną, jungia, atjungia ir t.t.. ; Rajone jau esą 
o vargšus kOlch(r:intnkus„ žie tar|)Qkiniai

sukurti 
susi vieni ji-

ypač laukų dai nurinkus, i maj. paliepių su 7,970 ha 
stumdo ir trauko i vi-as pu- į naudmenų, Viduklės — su 
sės. Nęgana to, dumi is die-; 15 94], Pagojukų — 9,687, 
nos agitatorei ir Kiti dyka-1 Girkalnio _ 42.973. Ario- 
Hnnnm, ™,+,ee, ,, rėkauta! ga,os _ 43 524 Raseinjų _duoniai (partiečiai 
ir rėkauja: dirbti sparčiau, 
siekti didesnio darbo našu
mo, lenktyniauti tarp savę-\ 
su kitais kolchozais ir net su 

.kitomis respublikomis. O 
kolchozų reformos vis dar

13.316. Betygalos —11,964, 
Šiluvos — 14,050 ba.

Dabar jau sakoma, kad 
projektas „gal“ bus baigtas 
1980 metais, vadinasi, truks 
dar kitus penkerius metus...

Valstybinė planavimo mi
nisterija „Go tplan“ kaltina 
šio projekto organizatorius, 
ir statytojus, nes projekto,* 
kuris sudarė 26*7 viso So
vietų S-gos statybos biudže
to. nebaigimas sudavė dide
lį smūgį „sovietinės indust
rijos sistemai“. Juk 1974 m. 
pabaiga turėjo būti apvaini
kuota Sovietu S-gos gerovės 
pakilimo ir Brežnevo plano i 
įvykdymo triumfu!

Š. m. kovo 15 d.

Vincas Jankus buvo gi
męs Suvalkijoje 1900 m. 
sausio 25 d. Keturiolikos 
metų būdamas, jis atvyko į 
JAV ir apsigyveno Bostone. 
Mass., pas savo dėdę Jan
kauską. Tas mažametis vy- 

, rūkas tame pačiame Bosto- 
1 ne ėjo ir pirmuosius moks- 
I lūs.

Dar labai jaunas būda
ma*. jis jau dirbo Sandaros 
laikra-čio redakcijoje. Vė
liau gavo pastovesnį ir ge
riau apmokamą instrukto-

' riaus darbą. Jam tekdavo 
’ prižiūrėti instaliacijos dar
bus įvairiose vietose, dėl to

kurio užrašomas slapyvar- BALYS SRUOGA MŪSŲ
J dis, reikia įrašyti vardą, pa- ATSIMINIMUOSE 
ivardę. adresą, telefoną. Bus.
atidaryti tik premijuotųjų) - . ... x. , - . ,vokai. Kiti volii bus komi 17*' ■kl ‘I?1 ““uo“. 
sijos sudeginti. Tad kiekvie-}"ebuv«* I—*
nas turi dar pažymėti, ko ! las mūsų talentingajam ku
kiu adresu grąžinti nepre-
mijuotus kūrinius.

99Pravdos“

• • • arejui!

Knygoje yra doug iliust
Premijos mecenatas — 

dr. Jonės Lenlctaitis

—Patrijos leidyklos savinin
kas, buvęs Vilniaus filhar
monijos direktorius, Vil
niaus operos organizatorius 
ir direktorius, lietuviškos 
kultūros puoselėtojas, speci
aliai rėmęs muziką ir skyręs 
dvi stipendijas instrumentą 
listams studijuoti.

Amerikos Lietuvių Var
gonininkų - Muzikų Sąjun-. 
gos valdyba nuoširdžiai dė-| 
koja mecenatui, kuris supra
to reikalą ir kūiyibine premi
ja atžymėjo genialaus lietu
vio kūlėjo — muziko ir dai
lininko M. K. Čiurlionio 100 
metų gimimo sukaktį. 

MIAMI, FLA.

Serga J. Tubeliene

racijų. ji gražiai dailininko

apipavidalinta, kietų virše
lių, 552 psl. Kaina $10. La

bai tinka ir dovanoms. Ją 
galima gauti ir Keleivio ad
ministracijoje.

i jis važinėdavo iš miesto į 
Miami! miestą. Tokiomis progomis 

pasisakymu, •, mieste, Fla.. mirė ilgametis jis aplankydavo įvairias lie-

TĮSTAI per 
1NTERTRADE
E X P R P S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA 

Į LIETUVĄ!

GERESNĖ NEGU IKI 
ŠIOL

SPECIALŪS RUBLIŲ
CERTIF1KATA1

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dai) tik
rosios kainos. Tai yra ta^ 
pat, kaip turint 100 dol. 
Krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertis.

INRERTRADE 
EXPRESS CORP. mk-ai 
pasiųs jums veltui {rody
mus.
Rublią certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNA GARANTIJA

; LABAI GREITAS 
' JfRJSTATYMAS
Certifikatai pristatomi 
jū»ą giminią namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublj yra

Imama $2.03.
Jokių primokėjimų!

Prašykite mūsų naujo 
iliustruoto katalogo

Užsakykite dabar 
UžSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fiftb Floor

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

LABAI SVARBU!

A UTOMOBIL1 A 1
žemiausios kainos

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato

IŠSIRINKITE M ŠIŲ 
NAUJŲ M3DELL1Ų

ZHIGL’U VAZ 2101 
Kaina ........... $3,706.00

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina ........... $4,246.00
ZrilGLI.1 VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina .. , 082.00
t x po r t mode) 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ........... $3,756.00

MOSKVITCH 408 IE 
Kaina ........... $3,154.00

MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON 
Kaina ........... $3,919.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON 
Kaina ........... $4,205.00
žAMRož^tsžaz

Kaina _____  $2368.00

v asus Kainos JAV dol.

Prasykit mūs specialaus 
biuletenio su automtbilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRAB12IAI

Lanl-ytojams ii SSSR 
Mes turim iito Manio 2$ 
metų pūty rimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

Lietuvių klubo veikėjas Vin- tuvių kolonijas ir buvo ga- 
cas Jankus, sulaukęs 75 m. vę? „keliaujančio ambasa- 
amžiaus. • doriaus“ vaidą.

•v - on v. vi" ♦ • i Kas galėjo nežinoti ar ne-! Gyvendamas Bostone, jis 
nkas ir 20 mokyklų, o tarp; žjnti anais ,aikajs (]al. jau. priklausę Gabijos chorui, 
pat 9 gail. seserų mokyklos,.1 H t j Vinco ka< sek-1 Ten susipažino ir su savo 

vulininkvstėje. Vieton smul-, kurių statyba labai atsiliku-' mariipni auiianVončin i I ip-1 žmona Jadvyga Kirmelevi- kiu, mažai mechanizuotų! si. \ Uvta Ame^ klu- * čiūte’kuri tuo metu buvo
karvidžiu, kuriose dabar! į? ; P1.11“ 7
laikoma vidutiniškai po 125: Projektų inžinieriai aiški-1 b3-Aadadai '.le.nm?eb’ kui 
Vawrnc T-oi.nc 9« n-ona, kad statybinės medžią-.susmilkdavo lietuviai. Ma-

1 <rrw2 n n VzvVirvc voiVo. MO Z1H1OS S1CK13 i "SIUS •

Toliau rašoma: 

„Specializuojant gamybą,
tebėra nebaigtos. Vis dar j nemaži pakitimai įvyks gy- 
nepasirenkama žemės ūkio 
gamybos objektai, kur ir 
kaip jie turėtu būti kultivuo
jami. Ir jau eina kelinti me
tai, kaip pradėta nauja re
forma— pradėta organizuo
ti ūkinius surivienijimus.

1974 m. Žemės Ūkio žur
nalas Nr. 12 duoda duome-

prefabrikuotų gyvenbučių 
statyba eina pilnu tempu, 
bet jie negali būti užimti 
tol. kol nebus pabaigtas fab-

mvbo= kompleksai, kurių! £os ne tokios, kokios reika- no žinios
kfekvienas tinės 400-1.000 j lingos. Dėl to ginčijasi me- metus, kaoa as pau »
karvių“. I džiagų parūpinimo ministe- a t-J radusi Miamyje. v

* ’ * • • -v, . .TiinVnc viriau imi r.nn

,nu apie Raseinių raiono sv-į būsią laikoma 59.000 beko-

tekėjusi už V. Jankaus gero 
draugo Keslerio.

Vincas Jankus nuo seniau 
' negalavo širdimi. Jam buvo 

’f*' | Pa<laryta sudėtinga širdies
Mirė staiga, berijos Pav medis pristato- Jankus, žinau, jau nuo 1933į operacija,jnue biaij. njos. rav„ meais pnsta.o atvažiuodavo didele skausmo, be kančios,mas IS Bratsk (tolimam Si- met« atvaziuotiav o ni<ieie| žmona JadvygaTrijuose susivienijimuose! mas iš Bratsk (tolimam Si

rivienijimus — žemės ūkm ninių kiaulių, 
ybos sperializuote ir 

oncentruotę. Ten rašoma:

■bire) 3.200 km nuo statybos Huksusine mašina iš llassa;!
vietos, tuo tarnu kai ii įali- chusetts valstijos , Miami <“«įkl“b0 ?rm?vietos, tuo tarpu kai jį gali-

, ma gauti daug arčiau. Arba atostogų. Jis pats at\ airuo- 
Panaši gigantomanija so- į darbo paspartinimui buvo ^aY° savp blizgantį Chrys- 

vietų buvo Lietuvoje prade-1 trūkumas traktoriams kuro, daugiau nei pusantro 
ta 1949-1950 metais, bet; ir iis buvo ^skolintas iš ki- tūkstančio mylių. Tada jis

Buvusio ilgamečio Lietu 
vos premjero Juozo Tūbelio 
žmoną Jadvygą Tubelienę 
ištiko paralvžiu5. Ji krisda-j 
ma nusilaužė klubą. Tai at-j 
sitiko naktį. Iki ryto ji i-gu- ’ 
Įėjo ant grindų. Taip būtų- 
ir ilgiau gulėjusi, jeigu josi 
geros draugės nebūtų jos ap
lankiusios.

Ligoninėje jai .padarytaninkė), jo pusbrolis adv. A. - .. - ..- . ,<
Jankus Bostone ir giminės "P®1 a?'.a: 3l.svelksta- Jau 
Lietuvoje. i**11 ?t8,’t<>tl ir Twad«Ia P*

Atsisveikinant erdvi šer-|4’ valgyti.

AUSTRIJA

Mirė K. Melngailienė

~ Kovo 2 d. mirė KristinaDambrauskaite giedojo Avė . Mel nfe.
Manja Gunda Kodaitiene nž 1965 m mirusio t 
jdejo i karstą Lietuvos ze- vert8jo
mes ziupsneų. Vieton gelių j-Penkmečio planas ir 

Brežnevo kritimas

j visi neapmokyti ir netinka- draugišku paslaugumu. Net 
į mi statybų darbams. Jie ne- jeigu kam kartais pritrūk- 
, turi ‘jokio patyrimo. Pramo- daivo pinigo užsimokėti už 
:nės ministerija (Promin). klubo vakariene. Vincas 
.kurios ministeris Evgenij tuoi pj
l Batenčuk. atsakinga? už skaitą, neleisdamas tos sko-1 Fondui.
kurios ministeris Evgenij tuoi pat apmokėdavo są- buvo aukojama Lietuvių! ^"vaS^ofe0 iJL'^vo 
R.o fzmzn it nfcoįriTtaras t- . . . nota Varšuvoje gi eta savo

• pramoninių pastatų konst- los nė prisiminti, 
į rukciją, pats keičia planus: i

Su paradine procesi ja at-J7^1*0’ 
ėjo prie karsto uniformuoti

Ką tik gavome

Sukilimas Lietuvos suve-
: Fabrikų mate ūžto> apie į C Stf* ‘^rkH‘X! J^ka^kūnaTb^o aumiim.. u«uvo.

!^r“ . . i—««. dok-en.
. ų u ,__ j. ____ jiormasj, Kau sutaupytų ze j _• ii! Tlo-ai liks musu atsimini- tinę anzvale-a. <narase buv.

ris turėjo pagaminti 150.009 
sunkaus tipo sunkvežimių ir 
250,000 diesel motorų įsi
metus. Prie to turėjo būti 
pastatyta 1280 kv. hydroiė

ninku, gal su šeimomis. Ka-' kasimo laiką ir išlaidas.! cas. nieko nelaukdamas, jį: T1?ai Hks mūsų atsimini- (tinė apžvalga, parašė buv.
dangi miestų arti nėra. Ui>ISie^toi7,kurVemėZ:in'roirko 'rP®rd?'-ė> kal” b*!"""8* Vincas Jankus toks Lietuvos nepaprastas pa-Į 

niioje vieloje, Kur žeme du aJėj0 pa^^^. rvvas, koks visą gyvenimą siuntinys įrigaliotasmims-
vo smėlėta. Batenčuk įsaky-' • - •• . ? .be fabrikų, turėjo būti pa

statyta tiems darbininkams 
(ar vergams) rusiško dy-

gainė elektrai gaminti. Tasidžio „gyvenbučius“, kurie 
fabrikas pradėta* ir turėjo' užims 104 kv. km. plotą ir 
būti užbaigtas 1974 m. grm- j sudalys nemažą miestą —a- 
džio 31 d., ir nauj’viu me'u ppie 300.000 gyventojų, 
dieną turėjo išriedėti pi •- Į A A , ...
mas sunkvežimi?. Tai būtų i ,oPa^r Pr]e statybos dirba 
buvęs didelis Brežnevo! LIO,000 darbininkų ir 3,500

mu buvo dedama gdTži«i^ ‘“j 
armatūra ant žemės ir antlk,ube Pa’"‘a'kVdav<’

Jeirru!buvo-
koks A. Gerutienė

S^^!d^^^e.uRL,omosu^

triumfas. Projekto kaina — 
10.8 bil. dolerių.

Projektas liko nebaigtas, 
ir plano ivykdvta tik apie 
40Ci. Sunkvežimis per Nau-

, suvalytų iš visų respublikų 
technikos mokyklų studentų 
(„savanorių“) atlikti prak
tikos. Aišku, ir iš okupuotos 
Lietuvos. Kaitų tęsiama 248 
km geležinkelio ir 88 km

juosius metus neišriedėjo.’., plento. Nesakoma, kur dar- 
ibininkai dabar gyvena ir

Už statybą atsakinga E- 
nergijos ir elektrifikacijos 
ministerija kartu su ministe

tmiega:

Fabrikams mašinerija pu
riais. Ši ministerija kaltina i pirkta iš užsienio: už 1 bil. 
Sovietų Sgos biurokratfją, i dolerių iš JAV firmų Swin- 

. nes. kol ši? projektas galėjo įdėli - Dressler Co. ir Carbo- 
bflti pradėtas, jis turėjo per- rundum Co.. o taip pat ir iš 

, eiti per 31 industrines mi-;Japonijos. Šios finuos turi 
i nisterijas ą 9 statybom mi- (Sovietų S-gos garantija, kad 
nisterijas. .Vienas vvriausy- ■ mokės joms 54 mil. dol. už 
bės apstoti- „Socialističes- i mašinų pakeitimus, padary
to ja indi Jtrija“ rašė. kad tu? po varžytynių susitari- 
projektas jau dabar prašokoj mo. ir jos turi Brežnevo pa- 
biudžetą f mil. doleriu dėl rašą.
statoms rakalavimo užbaig-i
ti statyba i ! Amerikos ir Japonijos fir-

bet šis projektas nebuvo ge
ras ir vėl pakeistas į geleži
nius polius.

Anot „Gosplan“ išvedžio
jimų. sis projektas atitrau
kė dideles sumas nuo kitų 
statybų vykdymo, ir todėl 
Sovietų Sąjunga turi daug 
pasimokyti iš šio nepasise 
kimo.

Šio projekto neužbaigi- 
mas skirtu laiku sudavė di
dį smūgį Brežnevo karjerai 
ir išaukė jo „ligas“.

Vaclovas Senuta

NAUJA BALTU 
SANTALKOS VADOVYBĖ

Kovo 4 d. New Yorke įvy-Į

damas neperstiprios sveika
tos.

K31 matydavau Vincą kbi- 
bo narių susirinkimuose. į jį 
žiūrėjau su nuostaba ir pa
garba. Vincas Jankus n;e- 
kad nebijojo tvirtai pareikš

KONKURSAS

Amerikos Lietuvių Var
gonininkų - Muzikų Sąjun
ga, atžymėdama Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio gi
mimo 100 metų sukaktį,

.. . ... ,? ; skelbia konkursą:
iTtmūTr T'i ^1 1. Suburti forte/lijehui
ir I etuviu kalbos reikalais: . Tai wi
senųjų ateiviu tarpe kuriui > preHSdai. fūpos ar
nuomonė būdavo
kia į I^avo ir karštą gin-j 2 KQrjnvs turf bati „e 
cu. Sveikos galvos ir sviesiu k a,•„
minčių vedamas, velionis sa-į „ QViriarnn« t™ nrpwi Icvdnvn* 3- Akinamos trys premi-

’ I ios: I-oii premiia — 750 do-
„Jeigu aš noriu girdėti lerių, Il-oji — 500 dol., III-

kita.

anglu kalba, tai aš galiu pa
sirinkti kokią tik noriu ame
rikiečių organizaciją (jis ir 
priklausė kelioms amerikie-

teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.

Vyno stebuklas, Nykos- 
Niliūno naujausias eilėraš
čių rinkinys. Išleido AlgL 
manto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas, 76 psl., kietai 
įsišta. kaina $5.00.

Šventaragis. II tomas.ro. 
manas, parašė Vytautas 
Alantas, 613 psl., minkšti 
viršeliai, kaina $8.00.

Hestera, romanas, parašė 
Vacys Kavaliauskas, 221 
psl., kaina $4.50.

Rūtelės aitvaras, —nauja 
poemėlė vaikams, dailiai su. 
eiliavo J. Narūne. Gausiai ir 
įdomiai iliustravo dail. Zita 
Sodeikienė. Kaina $1.50.

Medinis dievas, 11 apsa*

oji — 300 dol.
4. Kūriniam’ įvertinti bus

sudarai a komisija, kuri bus 
greitai paskelbta spaudoje. į kymų, parašė Vladas Mingė-

ko Pasaulinės Baltų Santai- čių organizacijoms). Bet 
kos (Baltic World Confe- lietuvių klubą mes turime
rence) posėdis. Jame suda- tik vienui vieną ir čia atei-I sėin 22 d. Iki tos datos kū-,. nnnnr-- nnw ’
rvtas naujas prezidiumas, name tam, kad išgir-tume! riniai turi pasiekti nurodytą i ~ n, onelPirmininkavęs estas Ilmar savo gimtą ia lietuviu kalba, adresatą. 2^* !
Pleer savo pareiga? perdavė lietuvišką daina ir iš scenos 6. Adresuoti: M. K. Čiur-r „ ’
latviui Uldis Grava. Be jo, lietuvišką žodi“. į Banio Konkursas. cĄ) Kui-1 lieivio dalis, Juozo Kapa.'

 ________  prezidiume bus seki-. A. Vincas Jankus buvo dide-: tūros Židinvs 361 Hiehland činsko 1950-1973 m. atsimi
ntos užsakytą____ mašineriją Spirge ir ižd. A. Liejinš. abu lis patriotas, ir iis galėtu bū-- Blvd.. Brooklvn. N.Y. 11207 nimai, 295 psl., gausiai

Dabar pažiūrėsime, kaip j (motorų liejimo, kranus ir latvių tautos atstovai, o vice- ti pavyzdys net ir nevienam' 7. Pasirašoma slapyvar- iliustruota, kieti viršeliai,
Jas komiksas turėjo atro-į kt.) jau pristatė i statybos pirmininkai lietuvis ir estas, mūsų naujųjų ateiviu idžin Atskirame voke, ant kaina $7.00.

5. Terminas— M. K. Čiur
lionio gimtadienis, š. m. mg-

1a, 246 psl..kaina $5.00.
Lietuvis savo tautoje, vak*

V I

tomas.ro


LBV», sa BOSTOR Nr. i3. 1975 m. balandžio 1Nr. II. 1975 m. balandžio 5

BostdRiečių aukos ’ Bitininkyste ir jos didžiulėBROCKTON, MASS.
| Religinis koncertas

Verbų sekmadienį, kovo Vasario 16 minėjime au-, niečius gali pasakyti, kadį 
23 d., šv. Kazimiero lietuvių, kojQ. senieji ateiviai, jiem priski-.
parapijos bažnyčioje Įvyko Bostono Lietuviu Pi-riant ir So. Bostono Liet.}
religinis koncertas, daly vau- Hečių d.ja $200. ‘ i Pil. d-jos auką, nesudėjo nė 1
jant solistams Daivai Mon- Genė jr Antanas Stapu- ketvirtadalio visos sumo?.. I 
girdaitei - Richardsonienei Honiai $40. 1 Seniau esame paskelbę,

Aldona Andriušienė $30. j kad inžinieriai suaukojo $(sopranas), Stasiui Liepui 
(baritonas). Benediktui Po- 
vilavičiui (bosą ) ir Brock
tono šv. Kazimiero parapi
jos chorui, cadovautamam 
komp. Juliaus Gaidžio, ku
ris galingais vargonais lydė
jo ir koncertą.

Po $25: O. ir A. Baltna- 
šiūnai, Marcelė Balukonis. 
Ona Ivaškienė. Cassie ir 
Steponas Janeliūnai. Ken- 
nehunkporto pranciškoną?. 
Sandaros 7 kuopa, Sanda 
ros moterų kuopa, Jackų? 
Sonda ir Kazys Tamošaitis

Po 320: Ona ir Kazys A- 
dcmavičiai, Ona ir Antanai 
Andriulioniai, M. ir H. Gi
neičiai. Nora ir Aleksand
ra? Griauzdės. V. Kazakai 

Alė ir Stasvs Santvarai 
Genė ir Bronius Mikoniai i' 
Reda ir Gintas Simonaičiai

I aima ir Česlovas Kiliu
liai $16.

Po $15: Anelė ir Juoza« 
! .Tanu-kevičiai. Bronė Kriš-

Programoj buvo: A. Stra 
della Vie’ natie mano — B 
Povilavičius: G. F. 1 landei 
Largo, — St. Liepas; Ch.
Gounod Avė Maria, — Da’- 
va Mongirdaitė; At ailo* 
malda, — B. Poviląviriu-:
C. Franck Panis nnveiv-us—•
Daiva Momnrdaitė solo ir 
choras; Bee^hoven Samtus 
— St. Liepas: Meniškos 
Malda, — B. Pc’.ilav^iu :
J. Faure Cirurifix.—D?ivaį*'f , ... . ... .
Mongirdaitė ir St. J ! S,uka2‘,e™- A'ekaa? “’.g1' 
J. Faure Palmės - C T ‘>s- ,M- Mockąnetn,. Alek- 
ųro: Vi. Jakobino PrHkč".j J P?"’ . M.ona''ty' 
mo kantata. _ cbnro=: J. į:'at?iavazelsk,s lr Ona, 
Gaidelio Malda už tč-vvnę—■' tlent^ktene.
choras. į Fb *r Susiėjai, j

' O. Ananavičienė. K. Aukšti-'
Tai buvo 

visus žavėjo

1.305, A. Januška ir P. Ka
ladė surinko $415 (P. Kala
dės sąraše neįrašyta D. Iz- 
fcirkienės auka $10).

Taigi iš viso Vasario 16 
nrc^a bostoniečių surukote 
*3,395. Iš tos sumo« Altą' 
$1.795. Tautos Fondui f 
l.%45 L. Bendruomenei ? 
1^5 ir Lietuviu Fondui *110
(Be to. gal yna ir at kirą' 
pasiuntusiu savo auka).

įsidėmėtina® fak4^s: inži
nieriai sudėta 38G visų bos 
t or iečių auku.

Vpanvio rninėd’mp a”kac 
rinko Ramunė C;b. ltė. Mri 
da Dačvtė, -Tonas Aleksoms

Banda
ANTANAS JONAITIS

(Tęsinys)

■ *

Nuo XVI a. sodybose pra
dėjo kurtis pirmie ji bitynai: 
palaipsniui nyko drevinė bi
tininkystė. ir jos vietoje vys
tėsi kelminė arba sodybinė 
bitininkystė. Sodybiniai bi
tynai jau minimi XVI a. 
dvarų inventoriaus sąrašuo
se. Pavyzdžiui. 1597 m. Lio
lių dvaro (Kelmės vaisė) in
ventoriaus sąraše sakoma, 
kad dvare esąs 101 bičių a- 
vilys.

Nuo XIX a. pradžios. Vk- 
i raino j bitininkui P. Prcko-

Rimas Ambraziejus ir To-Jpovičiui išradus rėmini ari-į 
mas Girnius. ‘ H, be kelminės bitininkvstės

Rinkliavai vadovavo An-Į ėmė plisti rėminė bitininkys- 
tana' Andrinlior’s ir Alto-j tė.
ižd. Edmundas Cibas. I

j Rėminiai aviliai Lietuvo-

Siauiių, Telšių ir Raseinių 
apskr.) 1894 m. buvo 23.806 
bičių seimo?, iš kurių kelmi
niuose statiniuose aviliuose 
— 18.847. kelminiuose gais
riniuose ir šiaudiniuose —
1.046 ir rėminiuose aviliuo
se — 3.910 šeimų. Medaus 
tais metais gauta 64.583 kg., 
vaško — 12.325 kg.. y. m? 
2.86 kg. prekinio medaus ir 
po 0.53 kg. vaško iš kiek-ie
nos bičių šeimos.

1912 m. L’etuvoie f be 
krašto) nėmmhio- 

liniuote ir šiau iinio- 
av'"uose buvo 135.000 

bičių srimu. da»vusrc apie 
400 to-"1 medau® ;r 45 'O’-as 

1935 m. I ietuvoi the 
Vilnia’:; krašto) buvo 14$. 
720 biriu seimu, tame tarne

t ?e. ke

Krepšinio pirmenybė* 

šį šeštadieni
— Tebūnie pagarbintas! j — Tai reiškia, mes turi-
— Sveiks s drūtas. tėve!ime toje baliuškoje pasiro-

Ką šiandien man pasaky.i? į dyti su senoviškomis drapa
— Maiki, man reikalinga ’ nomis?

tavo rodą. , — Ne. tėve, taip ajpsiren-
— Na, o ‘kokiu reikalu tau; gę, kaip rodomės Keleivio 

reikalingas mano patari-‘ skaitytojams, mes negalime! no kun.
mas? į pasirodyti banketo pado- kartu su prcTrames da1v- Bichnevičius, P. Bliumas,

— Nugi. mat3i, pastorius! riai publikai. Visai kita bū- J viais vairiu. .kurias n« ruošė 
man atnešė pavieską. Tą pa-' tų, jeigu mudu išeitumėme darbščios bro^ktonietės. 
vieską pasirašė kažkoks j prieš tą publiką pasirodyti i
misteris Komitetas. Jis kvie-. scenoje ir tarpuMvyje pasi-
čia mane aprilio mėnesio 27; kalbėti gražiai apsirėdę.
dieną j Saubostono Piliečiu į _ Maįki a turį4iau
draugijos antrojo ir treciojo ■ a sivilkti p^įaig
floro palečių. Ten, kaip tas 1 marškiniais į. 8OTdotu.
misteris znaimina. tą dieną mano gaapadinė Mugoja, T R
bus sumnas drukavones ba- ♦«.’ » ~ „u... ! mano smerciai. As dar tu j Pakanavic.us, J. Staniu-

..... . ';ri“ ir r*^08 ““^s j Hs)LaSaHe.Que.-?25. į čiulskas, E. Manomaitis, K.
— Ar tu zinai apie tą; puntaphus, Uk .nenorėčiau , Merkis. V. Mickūnai A. ..... r_________ ____

Raudos baltų rengiamą •« subradninti stos žemes B. Spūdienč. Woodhaven, Nevipr,, s. Petrušie-. .T. ir tavių Piliečiu d-jos attus. 
Keleiviui padėti - įsigyt., dulkėmis. Bet jeigu «toj, N.Y. — $lft. P. Plikšniai, P. ir E. Bač-I 8 vai. vak. So. Bostono
naujas spausdinimo masi-1 tai gal išeikime į steidzių ir j j# Banienė, Bloomfield.

z nas? Į jį esame pakviesti ne' pasakykime prakalbą? O ta-J Mich.. _ $8.’
vien mudu, tėve, bet visi ; da žmonės gal nupirks manį ' ’ „ CfcmViirmtė
Bostono ir apylinkių lietu-; ir naujas nagines kelionei ji Po $5: H. Labasauskas,j» _ »
viai. Juk žinok, tėve, kad į aną svietą?

j ie paplinta XIX a. nabaigo-j pą §32 '-'ru šeimos ^feai-
? je. y^pač jų pagausėja po n;r-' įp^ose sri’Iuose. Tais me- 
5 mojo pasaulinio karo. Pir-' *r;s 570 *onu medaus

rna solistam5 ircn’»rii! k--u- ^ravovau?. xx. i.-aam!\,njriną anuoji uan? v.vks sj i; • 
sytojai išreiškė nwWa’s A. Baika, A. ir A. Baltušiai., šeštadienį, balandžio 12 d. 
plojimais. Vi i buvo ktaSo- J. ir V. Ba’jerčki, I. Bara-J po pietų Tynan Communi y! anie bičių

Šakalio pakviesti ravskieė.A. Bardauskas, M. Į School salėje (East 4th St., ckaičiu įietuv *

E. Ribokienė

KELEIVIO RĖMĖJAI

T. Bogušas. G. Čenas, D. 
Giedraitis, St. Griežė-Jurge- 
leričius, A. Gustaitis. L.

So. Bostone).

seimų 
oje turime tik ■

ii
šeimos. 1939 m. LietuTo’č 
(be Kiai-ėdęs krašto su Vil
niaus kraštu buvo 206

meiš XIX a. ir tai nepilnas. Tai- i bičių šeimų, iš -<nmj aofe
Dalyvauja New Yorko ir jČ Kauno gub. (Kauno. Vk- 45,CW kelminiuose aviiit*-

Bostono jaunių D (iki 12 
metų) ir vyių A krepšinio

mergės, Zarasų. Panevėžio, se.
Heifostaitė, R. ir R. Jagmi- komandos. Pirmenybes tvar- 
nai. J. Jurėnas. P. ir R. Kai-1 ko So. Bostono Lietuvių Pi-_ u A * A v*. *

Dr. J. Valaitis. AVestern 
marškiniais ir sundotū. kurį Springs. IH. — $50.

vaičiai, A. ir B. Kamantaus- 
k i. R. ir B. Karosai. F. Ka
ro ienė. Z. ir S. Kiliuliai. E. ma:
Kleinas. I. ir S. Kontautai, | 12:30 vai. žaidžia New

P. Petronis, Liaubienė, J. Leščinskienė, j Yohko D jsuniai prieš Bos- 
L. ir M. Lendraičiai. J. Ma- tono jaunius.

2 vai. žaidžia New Yorko 
vyrai prieš So. Bostono Lie-

liečiu d-jos vadovai. 
Numatyta tokia progra- Vaikų žodis

Rašo Bostono Lituanisti-nė? Mokyk.cs .II 
niai. Skyriaus mokytoja — Liuda Senutienė.

Mano atostogos

Šia žiema mes važiavome

bandžiau,
miau. truputi pasiri 

itau. Kai r.uk

take Sipaudos balius yra pir
mas Bostone. Jis bus labai 
nuotaikingas: mažai kalbų, 
gera meninė programa, gau
sios vaišės ir puikius orkest
ras šokiams. Kas dar

— Ne. tėve, šį kartą yra 
paruošta labai gera ir įdomi 
to Spaudos baliaus progra
ma, ir jos uftehka be mūsų 
pasirodymo. Aš girdėjau, 

tau. kad kitame Keleivio 70 me- 
| tų sukakties proga ruošia
mame parengime mums a-.

Watertown, Conn., A. 
derson. Easton, Pa., S 
kys, London. Ont.

Po $3: J. Mason, Sun Ci
ty, Calif.. J. Stradom kis. 
Delhy, Ont., A. Garbss. To
ronto, Ont., J. Tumas, Rose
mont, Que.. S. Alukonis. 0- 
maha, Nebr., B. Tarno.'airis

kauskai. P. ir J. Renteliai,. Lietuviu Piliečių d 
O. Sinkienė, M. Sodeika. T. {sa’ėįe šokiai.

J. Stundžia, Rengėjai maloniai

atėjo ir "zuejo u'.sr. azsiKei-

tėve, neaišku?
Maiki viskas ka ♦,,! rname pareikime mums a- mana, įseor., K. Tamo.ailis 

man čia išvirožįai. yra per- biems bu? lei** 1 Longgueol. Que., F. Naunik.
fekt. Ir as mislinu, kad į to

Voniai. K. Vasiliauskas, F. ir 
S. Vaškeliai. J. Venckus. Z. 
ir A. Vieskalniai, X ir X.

M. Vaitkevičienė $8.
B. Povilavičius $7.
Po $5: C. Ambrozaitis, R.

Ankštikalnvtė, A. Astravą •, Į d-.ioi prie baro surinkta $16. Į 
—j— t w. Mileris — $15.

Po $10: A. Keturak’s

, į Floridoje maudėmės
Los Angeles Lietuvo? Duk-| apiankėme DLnev - World. ?• 
erų d-ja — $35. , Buvo labat iaįai, labaiterų

Po $25: J. Stašaitis ir J-[karite Buvo smsgu 
i mu.

So. Bostono Lie uviu Pil. j

i. Ir tuo: 
d la\

SS 7 STU ACLSC. 
sunku slidinėri

ir ido- pu raa A.-.’

ti viską, kas tik ant širdies Gieat Neck. N.Y., A. Ūselis 
guli. |New York, N.Y., R. Korale
- Maiki, artll inane lai- yicz- Vodm.. Que.. O. Venc 

kai nėr durna -(MtneHJT Darikv3- Dorchester, Mas?.. V
po 70 metų jąįto Kantaravičius, Fdaborly,po iu maųOTCTgs >9jĮ p Yurkštas, Rorhes
bet ir mano' taft^lierkal |te"-,NAY" X Bernotas> Mon*--
- Tėve, kŪa» parengi-k'33- Q“e- 

mas gali (būti šių metų rude-Į Po $2: F. Mituza, Bloom 
nį, o gal ateinančių pradžio j field. Conn.. C. J. Paul

.................................................... je. Juk Keleivio 70 metų su-j Centereach, N.Y.
rė paddĮna j mielių išpūsta | kaktuvės yra Švenčiamos iki p , p Kau akis. Mont- 
Wyną. Tiktu pamislyk. vai- 1976 metų vasario mėnesio 1,, j S'mmskis. i?

8 dienos. , . j B; oekton. Mass.,
— O, to tai aš nežinojau 1 ’

Bet kaip bus dabar? Ar mu
du įleis i balių, ar ne?

— Aišku, tėve, kad mudu 
turėtume ten dalyvauti!

— Maiki, aš labai norė
čiau, kad baliuje mane su 
kokiais dideliais ponais nu
fotografuotų. Juk žinai. Mai
ki, visi žmogam dalbai nuei-J kad caras Nikalojus jam siū 
na ant vėjo ir imkM ant| lf3 už gerą slūžbą vesti savo 
uodegos, o fotografijoje, jei 
tu gerai nuspaustas, tai gali 
išlikti iki pasaulio galo. A- 
na. Zacirkoe eenelis buvo
pavogęs arklj ir tar«jo Mgti j _ GaI. tėve, tave ir nufo 
» Amerika, o fotografijoje toerafoos. 
jis ir šiandien stori su caro

kį šaunų suėjimą prisirinks 
labai aukštai godotinų ponų 
ir gražių leidukių. Tas ir ba- 
deriuoja mane: tik paveiz
dėk i mano generoliškas se- sugraužusios 
noviškas drapanas ir čiaba- 
tus: jie sukrypę, prakiurę 
kelnės ir mundierius sulopy
ti, šoblės senoviškos stailos. 
pypkė sugruzdėju-i, o kepu-

ke. kokiu spasabu aš galiu 
pasirodyti tarne šiems čė- 
sams pasidabiniusių žmo
nių?

— Tiesa, tėve, ne tik ta
vo, bet ir mano dukslotas 
kostiumas nelabai tinkami 
šiems laikams. Reikėtų pa
sirūpinti padoresniais.

— Bet kad ta mano uni
forma prideramai glaudžia
si prie mano kūno. Nesinori 
spoilinti. o kitos aš neturiu.

— Gaila, tėve: šiame rei
kale aš nieko negaliu tau 
pagelbėti. Aš esu varganas 
studentas ir iš gaunamos sti
pendijos vo- beistengiu už- 
Bhndkėti už mokslą ir nusi- 
pirkti man reikalingas vi
sas mokslo knygas.

N.N.. To 
ircnto, Ont. C. Choromans 
|kf.s, Hamilton, Ont

Visiems aukotojams nuo 
ši: džiausiąs ačiū.

Keleivio administracija

{. Bačanskas. J. Baltušis,
L Pa jerčius, Fl. Casparienė. 

H. Čepas. J. činčys, K. Dū
da, E.. V.K., M. Giedraity
tė. V. Ivanauskienė, E. Ilte- 
rienė, P. Janavičius, kun. A. 
Janiūnas, T. Janukėnas. Pr. 
Jakutienė. B. Januškevičius. 
S. Kazlas, V. Jursrėla. A. 
Kronienė, S. Liepas, S. Li
leikienė. J. LiutkonK J. 
Matjoškienė. S. ir O. MPei- 
kos. S. Naudžiūnas. M. Mor
kūnienė, A. Pu kenalaitfa. 
G. Fazvadauskienė, P. Rač
kauskas. S. Sakalauskas L 
Senutienė. A. Songailienė, B 
Sukenienė. 0. Ačiukienė. A. 
Vakauzienė. S. Venckus 
I Muvos vyčiu 17 kuopa. F.. 
fcižniauskienė, V. ir L.. X ir 
X.

Buvo aukoiusiu ir mažiau. 
Bovo ir tuščiu voku. Iš viso 
162 a^menvg ir ištaiga suau-

Drajetienė. B. Monkevičie- 
nė. K. Švelnis ir T. Vilkienė.

Po $5: A. Matulis, O. Kra
sauskienė ir J. Wbite. •

V. Ulevičiaus šeimos var
du nuoširdžiai dėkoju vi 
siems aukotojam? ir nrašav 
visus pasekti jų pavyzdžiu.

A. Matjoška

Tun padėjėją

Linas Jauniškis.

... «a. TV.?

Knygos 
jaunimui

Ilgametė Bostono tautinu; 
šokių sambūrio vedėja Ona 
Ivaškienė dabar turi gere 
padėjėją. Tai Danguolė Ra- 
zutytė, kuri sutiko sambū
rio vedėjai padėti įuosti? N. 
Anglijos 8 rentei, kuri bus 
balandžio 26 d., visos Ame
rikos lietuvių tautinių šokių 
šventei ir kt.

Rūta Bričkutė. I
III sk. mokinė

I
Mano atostogos

Aš atos^oga? praleidau 
Floridoie. Mes nuskridome 
tenai lėktuvui. Tai buvo ma
no pirma kelionė lėktuvu.
Ai visai nebijojau skristi
lėktuvu. Parkas anapus gatvė*,—

Pirmą dieną Floridoje premiju: ta pysaka jausi
mės praleidome Dalt Disney paraše . anutė Brazytė- 
World. Man tenai viskas bu- Bindox;en?. . ?o ps... 
vo labai įdomu. Be to. mes — $3.0v.
važiavome aplankyti ir kitų i šamo ežero šokliai, skai. 
idomių vietų Floridoie. Man tiniai jaunimui parašė gabi 
labai patiko mūsų kelionė; jauno ji k ū.čs Nijolė Jaa- 

ikutė. knyga .arai intrigų*-

dukterį, tik ji? nepanorojęsĮkoio $1.675. P tos numos 
su-riaukti luskai maišytų’ A ba? skirta 1,575. Tauto®

per atostogas.
Rasa Dambrauskaitė,

III sk. mokinė , ,_
į pagal ^ana?-.;cfcenę

Mano pirmas slidinėjimas ’ ' a:a:t:s. kaina $1JO.
.. x , MURKLYS, A, Giedrim
*9 ¥pinn’ ’r «py»k*- • p*1-

tą slidinėjau. As gavau sh-; ___įą

panti. 137 . kaina $4,66.
| Jonukas keliauja.

vaikų, ba buvo didelis pat
riotas.

Fondui $65 ir L. Bendruo
menei $35. •

Patikrine sąrašą, matysi 
te. kad daugiausM aukota 
po $10 (60 asm.) ir po $5

stažninku kaip lygus su ly- — Tada, Maiki. aš į tą te- (ąg asm.), 
giu, ir ^adrka pasakoja, r° banketą būtinai nueisiu. Gerai pažįstantieji bosto-

Danguolė Razutytė šiuo
metu mokytojauja Belmon- ties iš Vaškelių. Jie yra ma- _ . .
te. Ji atvyko iš Los Angeles, no mamos geriausi draugai. , ** jT; 
kur gyvena jos tėvai. Jos] Kada grįžome, aš labai ‘<omeu.’d. A i: 
motina Ona Razutienė ten norėjau pabandyti slidinėti. ?**-
nuo pat pradžios vadovauja Kai mačiau televizijoje sli- Karnavalo 
tautinių šokiu sambūriui, dinėjant, atrodė labai leng* lės. parašė Jut _ 
kuriame šoko ir padėjo savo v*- Bet taip nėra. Kada aš 284 psl.. kairi 
motinai ir Danguolė. , buvau visai pasiruošęs, pa-1 viršeliais $5. kie J

I v

r.uk


Nr. 14. 1975 m. balandžiu S KELEIVIS, SO. BOSTOR Puslapis pteSbj

SPAUDOS BALIUS BOSTONE
Kazin ar kada bebuvęs, i. m. balandžio 27 d. 4 vat po pietų lietuviškajame Bostone 

YRA RENGIAMAS SPAUDOS BALIUS

Tai musų savaitraščio KELEIVIO 70 sukakties minėjimas.

LAISVĖS VARPAS 

KVIEČIA IR LAUKIA

sisekimas yra labai reikš
mingas tokfenei Laisvės 
Varpo veiklai.

Balandžio 13 d. 3 vai. po Dažnai kreipiamės į L»is- 
Pį^V.^0* Bostono vės Vaupą, prašydami įvai-
Piliečių d-jos salėje trečia- rju patarnavimų, kas sekma-

Renainio vieta — me aukšte ivyks lietuvh* ra* dienj laukiame jo, o dabar 
dijo valandos Laisvės Varpo jįs kviečia ir laukia mūs. At-

Lietuvių Piliečių d-jos III a.-ir II salėse, >68 W. Broadway, South Boston, jaU 31'm^ toJ«Wnis ren- siliepkime, atvykime Į kon- 
į gmys, kuname ture įm pro- Certą.

Mass. Minėjimą pradėsime punktualiai 4 vaL po pietų, tad prašome nesivėluoti 5°* naU^T
r dainavimo mene. Tai solis-

ANITA PAKALNIŠKY-

Julius Gaidelis Birutė Aleksaitė

Laimėta ir pralaimėta

Bostono tarpklubinėse 
šachmatų rungty nė e balan-

PARENGIMŲ 

KALENDORIUS

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

1975 tn. “balandžio 13 d. 
3 vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje Laisvės Varpo pa va. 
garinis koncertas.

Balandžio 20 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Sandaros moterų klu.

... . , _. A . . , . . bo ruošiamas našlių karalie-
czio 4 d. Lietuvių I pi alai-; n^g paggerbimas. 
mėjo pnes Dąnvers koman- : Balandžio 27 d. So. Bosto- 
dą J.5-3.0. Čia pilną tašką „„ Lietuvių Piliečių d-jos 
aimėjo Algirdas Leonavi-.galėję Keleivio 70 metu su. 

eius ir pustasų Aleksus Kli- Į kakties minėjimas. 
novas. Lietuvių II jveike In- į . __ —||r~
forex vyrus 3-2. Taškus lai- i

mėjo Bronius Skrabulis ir ^NUOMOJAMAS BUTAS 
mūsų jaunuoliai Leonas Na
vickas ir 12-metis Ramūnas į 
Ivaška.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
d stoties WLYN, 1360 kt- 
’ocikių ir ii stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie* 
aiaks nuo 1 iki J :30 vaL die- 
tą. verbuodama: Vėliausių 
•aaaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutčs pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
lai tie Flcrists gėlių ir dova- 
ų krautuvę, 502 E. Broad- 
*ay, So. Bostone. Telefo
ne AN 8-04>9. Ten gaana-

iv g

Dr. Vytenis M. Vasyliūnas TĖ, sopranas, pati ’jauniau-
( šia mūsų dainininkė, kylan
ti nauja žvaigždė, kuriai pra 
našaujama P. Stoškos, O. 
Kaskas ir L. Šukytės ateitis.

Rengiamas koncertas su-
' daro progą ne tik ją išgir ti, 
bet taip /pat paremti ben 
morališkai nelengvame dai 
nininkės kelyje į aukštumas.

. Reikalingas dėmesio atkrei-
į pimas ir gausus atsilanky- 
į mas į jos koncertą bus jai 
; akstinas toliau dirbti ir siek- 
! ti, kad lietuvių vardas ii bal-

Išnuomojamaą mažas butas 
vienam ar dviem žmonėm gra- 

Atemanti penkta dienj, ba-'*®* vietoje "eto,i Ashmont 
1 landžio 11 d., Lietuvių I tu-į8*®1“®*
rėš pa ku'ines sezono rung
tynes prieš Harvaido uni
versitetą. Lietuvių II dar tu
ri dvejas rungtynes prieš 
Beefaroni ir Wakefieldą.

Nuoma —- $36 savaitei su ši
luma ir šviesa.

Teirautis tel.: 825-9079.
(15)

įlEVO KARALYSTĖS ŽINIO a

Jėzus prakeikė fygo3 medį, 
kuris tą pačią dieną suvyto ir 
nudžiūvo, ir kelioms dienoms 
praėjus Jis pažvelgė į Jeruzalės 
miestą ir tarė:

’’Jeruzale^ Jeruzale, kuri žu
dai pranašus ir užmuši akme
nimis tuos. kurie pas tave siųs
ti. kiek kartų aš norėjau surink
ti tavo vaikus, kaip kad višta

"GARSO BANGŲ“

PROGRAMA

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

sas skambėtų didžiosiose
Į scenose. Koncerto programa sllLen^a savo vaikučius pospar . • • • • -j • nais, ir tu nenorėjui, štai jūsųVra labai įvairi ir įdomi. namaj bus jums palikti tušti“. 

Daugumas jos a liekamų da- Nuoto laiko žydų tautos iširi-
wtu sekstetas. Iškairės i dešine: Nor bertas Lingertaitis, Belmutas Lingertaitis, Vy. Ivkų Bostono jr apylinkės vyko lal^ii greitai, bet nuo į 

' ‘ » .... 191b metu mes pamatėme, kaip J
sekstete vadovas komp. Julius Gaidebs. Ričardas Lizdenis, Pranas Šimkus ir lietuviams dar negirdetl. fygos medyje (Izraelyje) dygs-< 

Vyuutas Eikinas. | Solistei akompanuos dr. kuria Dievag
Baliaus - minėjimo prec’-sma bus Įvairi ir įdomi, stengsimės taip tvarkytis, kad ji nebūtų

Svarbesni programos Įvykiai: a) prof. ir. PRANO ŠVEIKAUSKO paskaita, redakto- 
.la® JACkAl S SONDCS iod»s. b) koncertas, iurj atliks solistė BIRUTĖ O. ALEKSAITĖ, seks- 

et« nohsus NORBERTAS LIN- ERTAITIS. dr. vYiENIS M. VASYLICNAS ir komp. JULIAUS 
..AI DELIO vadoraajamas VYRI SEKSTETAS.c) Bostono lietuvių skaučių Židinys II a. salėje 
ą krintąs ir svečius pavaišins peniu d) šilta vaka t ienė sa gėrimais III a. sajėje. e) šokiai, gros lat
vių orkestras.

Į sjisodos Kabu kviečiame užsisakyti (stalas — 10 asmenų) iki š. m. balandžio 21 d.
Kais telefonais: 26S-9024 ir 26S-.V147. Tž^nm viriam asmeniui $12.50.

birias - minėjimo tikslas — SUDARYTI FONDĄ naujoms Keleivio spausdinimo maši- 
išgyti.

Tlr-as metus Ket*ivi< L-mavA m^nts. dabar jau mes sukraukime jam padėti!
Br. makmans pesimatvmo balandžio 27 d. 4 *aL po pietų spaudos baliuje1

KOMITETAS

Vytenis M. \ asyliūnas. ku- duoti Izraelio vaikams kaip am- Į 
is tarpais pianinu atliks dar žiną nuosavybę, ja utapo įsteig- • 
T. K. Čiurlionio-preliudu ir ta Izraelio valstybė, ir ji turės 

is t '*ugti ir turėti pasisekimo. Iš-Įstiauką IS J. Gruodžio rinktoji senovinė Dievo tauta, 
natos. t j izraelitai, turės progą sugrįžti

Tuoj po koncerto busJ savo *ali. ir niekas negalės
bendros vaišės veikiant i- i j** pakenkti, nes taip jra pa-oenaios vaisęs, veiKiani j l sakęs p. lsai I)iesast 

į Vainų valgių bufetui II" geri-’ pranašą Jeremiją (23:8) : ”Ano-; 
mų barui. Šokiams gros J./ se dienose Judas bus išgelbėtas, 
Marshall orkestras.

*1

Keleivio banketo bilietai Sandaros susirinkimas i IEŠKO PASTOGĖS

ir Izraelis gyvens su pasitikėji
mu... Kaip gyvas Viešpats, kurs 

, išvedė ir atvedė Izraelio namų 
$4.00 suaugusiems ir $2.00 ; -.liniją iš šiaurės šalies ir iš visų 
— jaunimui iki 18 metų. ' kraštų. į kuriuos as buvau juos 

Kaip visuomet, taip lygiai i ^e>’.kad jie gyventų 
ir šį kartą koncertas bus pra-J šventasis Raštas aiškiai pa-

įėjimas į koncertą tikrai

Keleivio banketo, kuris 
bus balandžio 27 d., bilietu 
falime gauti Keleivio admi
nistracijoje. bet norintieji 
susakyti stalą (10 žmonių) 
prašomi skambinti telefonu 
268-9024 arba 268 5347.

A.L.T. Sandaros 7-sios, 
kumpos narių susirinkimas' 
jaukiama? 1975 m. balan
džio 20 d. 2 vai. popiet So.’
Bostono Lietuvių Piliečių lyginimą

Našlė, norinti apnigyvent Ra

idoje Toronto mieste, ieško, 

kas galėtų laikinai priimti už al

pes save

tad visi

Bilietus prašoma 
iki balandžio 21 d.

irigvti

d--o? t^ra.oose.a
Prašomi visi dalyvaJti.

B. Bajerčiut,

sekretorius

į kol susiras pastovią vietą.

• <* Rašyti keleivio adrese. 636 

iSo. Boston. Mass. 02127.

dėtas punktualiai, 
prašomi nevėluoti.

Dėl ekonominių sunkumų 
Laisvės Varpo programoje 
mažėjant apmokamų prane- 

PTgvventiJ Šimų ir skelbimų skaičiui, 
tolimesnis lietuviu radfio 
valandos Laisvės Varpo iš
laikymas atsiremia į klausy- 

' tojų įnašus ir pelną iš pa
rengimų. Todėl koncertų pa-

baidu ir Taisau
ii lauke tr viduj*.

Lipdau popierius ir taisau 
višnu, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiaga.

JON VS ST ARJNSKA* 
270 Savta BIU Ava 
Dorchester, Maaa
TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BKONIS KONTRIM 
h 98 Broadnay 

So. Boston. Maas. 02127 
Tei. AN 8-1761

bAVAlI RASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
■moja saait)lojos apir pu^auiifliui* tr liet aviškuosius 

įvykius, deda oaug ir įdomių nvot'nukų ir atvirai pasisako 
apie visus miisų visuomeniniu.7 bei kultūrinius klausiame, 
šame rasite įdomiu skaitytoju laiškų skyrių, kuriame tankia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiški, mūsų fk- 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendraJarbių bei idėjų, vk» 
euomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklausomi) Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-ee $$.$$ 

Adresas:
7722 George Street. IjiSalle-Montreel. 690. Ooebee. CANADA

tart

AVTOMOBILI US —1975

nuo visų rūšių nelaimingų atsitikimų draudžia

BALTIC INSURANCE AGENCY

597 E. Broadvray. So. Boston. Maaa.
TeL 268-6030

Jeigu nenorite permokėti, pasitarkite su mumis, 
kokias draudimus reikėtų užsakyti.

Mirkti draudžiame jaunimo automobilius

GERIAUSU DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS

ODOS PLAUK; PR1E11C RA1. Šveicarijos Patentą W- 
Utilc garas-.occ. Geriausia dovana jūsų _ ’ * _
tistamiestf ir ss-. JIB * ox. 16 savaičių vartojimaC J4- 
sų sžaakys-^ įausti $6j0$ apmokėjimu —JIB LABO- 
RATORY. 1437 S*. 49tk Avė. Ciceru. HL 
ArieeryUė. n* OeagaU Rd. MTadeer. 11 O 
JIB ekyrias: 7 St®tir*rt 56.
C amen . Vatainfee: JA J. 2557 W. $Mb 8L 
MA Ava A l<:h Su Cicero. i646 W. 47tA SL,
$HB K. MBaaakee Ava. 1147 N. 
b

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYTA5

382 West Broaduray, So. Bostone 
KARL MICHELS ir ROBBRT OWENS 

registruoti optikai
s i « 1 a

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ
įskaitant:

• AKINIŲ PRIRINKIM E
• AKINIŲ PARCPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LŲftlŲ PAKEITIMĄ

• KONTAKTINIUS LĘŠIUS
• KATARAKTO LĘ8IUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS 

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ

Galima susikalbėti liet ar likai f
MedieaM (Wflfara)

Skambinti: 268-8500

rodo, kad Izraelio atmetimas tu 
rėjo būti tik laikinus, ”koi įeis ' 
(į bažnyčios narių tarpą) pilnas' 
pagoniu skaičius“. Tam įvykus: į 
“Bus išgelbėtas visas Izraelis“.1 
Rašydamas toliau ir aiškinda. | 
mas jų atmetimo priežastį, A- j 
paštaias Povilus sako: “Žiūrint I 
evangelijos jie, tieea. yra ne-! 
prieteliai dėl jūsų; iirinkimu gi į 
jie yra mylimiausi dėl tėvų (pat-' 
riarkų ir pranašų“. —Rom. 11: 
25-28.

Dėlei nusikaltimų ir nepa
klusnumo Dievas buvo pasakęs 
Izraelio vaikams: “Aš jus išme
siu iš šios šalies į šalį, kurios ne
žinote jūs ir jūsų tėvai; jūs tar-

I nausite tenais dieną Ir naktį < 
I svetimiems dievams, kurie ne-; 
• duos jums atilsio“. Bet tam nu- { 
j baudimo laikui praėjus, Dievo ’ 
pranašas skelbia anai tautai pa- į 
guodos žodžius, sakydamas: ’ 
“Todėl štai ateinu dianų, sako

; Viešpats, ir nebus daugiau sa 
> koma: Kaip gyvas Viešpats, 
kurs išvedė Izraelio vaikus iš ’ 
Egipto žemės, bet: Kaip gyvas 

j Viešpats, kun išvedė Izraelio 
| Malkus iš šiaurės šattąs ir iš vi- 
, sų kraštų, į kuriuos aš juos iš- 
: mečiau; nes aš sugrąžinsiu juos 
. atgal į jų žemę, kurią sau davęs 
! jų tėvams“. — Jer. MdU-15.

Taigi Dievo žodžkr tyrinėto- 
įjams žydų grįžimas į Palestiną 
/ra tikras pranašu vijau išsipil- 
' dvmas ir vienas iš aii)du Dievo 
į Karalystės artumo lapinų. Ku- 
:ria yra blaivūs ir budi, kaip 
Viešpats patariu, tie tėmija ir 

; domisi žydų sugrįšimu I ją tė-! 
varos pažadėtąją

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—Jau M metų tarnauja lietuvių viraooMMi ir BrookA 
Jo daugiaa krop SEPfYNIS MUJONUS

8LA lietuvių
gyvybša apdrumų ir ligoje 

NA maSUSIVIENUUIAS neieško priaa, o taikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
Jau turi daugiau, kaip Ma an pone

kapitalą, tad jo apdraudė tikra Ir i 
Retorta «a gaU gauti hobių klasių 

mm $100.00 Iki I1C.OOO.OC 
H u r. i. nea Tausamais Aodrsude 

lasaraaea, kad Jaunuolis gantų pinigas 
oakitojo mokslo studijoms b gyvenimo pradMaL 

VAIKAMS b JauauoHaros lakai pigių TERM 
ui $1,000.00 apdraados tik $8.00

Bo
5LA—AKCIDENTAIJI APDRAUDA

klabu b draugi jų nariams. Ui $1,000.00 
Ra apdnodoa mokestis $2.00 J metus

yra daagomole Betartų kolonijų. KrrtpkiMi 
5 kuopų veikėjas, ir Ba plačiau

Į! Kas domitės Titan, ąsos pri 
1 siųaim veltui spaudos. Kreipki 
tės šiuo adresu*

Lfthuaniaa BfM 
| 212 B. M

ftprtng Vallvy. IR. $1M2. 
(Skelbimas)

Gausite spaosdfotas tafonnaeijaa, Jeigu

AMaaro si
807 MsstMth Ntrset, Nėr York. N.Y. ippp|

i
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Vietines žinios
eeMMMMaaaaaeaaaeaaaaaaaaaaaeaaaaieaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM

JAUNO DAINININKO 
EGZAMINAS

Laisvės kovotojų 

susirinkimas

f ATLIKITE PAREIGĄ! t
I ' • . !

Kas dar neparaiėte laiilco I 
savo kongresmenams, sena* j 
toriams, prezidentui ir žur-f

BANKETAS

< f nalistui B. Andersonui, dar t 
nėra vėlu tai padaryti. Laiš-: 
kų pavyzdžių galima gauti i 
Keleivyje ir Lietuvių Enci- į 
klopedijoje. Į

NAŠLIŲ KARALIENEI PAGERBTI 
Jj rengia Sandaros moterų Įdubas 

1975 m. balandžio 20 d. 4 vaL popiet 
So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos U a. salėje 

Visi maloniai kviečiami dalyvauti!
Rengėjos

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINE PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

wwrwvvv».» i ♦♦♦♦♦ vwvv vv v v v wv vvvvv v v v v e v

Balandžio 17 d. 5 vai. Jau senokai veikia ameri-j Žinokite, kad jūsų balsas ! 
vak. Nevv England Conser- kiečių sudarytas Komitetas! daug padėti Lietuvos! 
vatory Recital Hali (prie kovai prieš priespaudą So-pal,v®* reikalui!

Į

Svarbus susirinkimas

****aa*aa**aa**»«*«**a##**aaa*raaa*a*aaa*aaaaaaa*aaa*aaaaaaa**aaaa***>

3£=
Jordan Hali salės) bu; Nor- vietų S-goje ir Rytų Europo-,
, , ■ • • i je. ketvirtadieni, balan-berto Lmgertaicio konser- , 1 , ,<Trrv • • -4. ,• ožio 10 d. 8 vai. vak. MITvatonjos baigimo rečitalis. . , . . n ,o___ J • j • • • studentu centre CambridgeProgramoje — dainos ir ari- - . b
j‘os 6 kalbomis. Įėjimas ne-į bus to komi'eto suruoštos
mokamas. Visi kviečiami | ^ovietiniu^sTlv- lietuviai. Tuo reikalu
atsilankyti. Juo didesnis sa- 1 •’ v- u • ' liau buvo norą susirinkimu 'viskių skaičius bus salėje, «? *«*»“““ J P0'a sus,,lnKlm«-■
... • • ...... les prasyti pasiskinti jam ru-: „ , . ‘tuo genau jausis ir dainium- klalJsimuf Pageidau. Bostono ir apylinkių oi>ga?

tina, kad dalyvautų ir lietu-:■“žarijų atstovai ir atskiri, 
Į j j kultunninkai kviečiami sį,

Sol. Norbertas Lingertaitis J '1<u- ketvirtadienį, balandžio 10
konservatoriją lankė 4 me- i Pastebėtina kad tam ko- d*» 7 :3° va^ va^- nusirinkti. tus. Be dainavimo, muzikos' ^^pSu^au k He-jSo. Bostono Lietuviu Pilie-; 
teorijos ir istorijos, jis studi- pažistamJas prof. j čių d-jos pampose išrinkti

Jesenin - Volpin. pagarsėju- komiteto, kuris atstovautų.
• i . • 1-1 X ' lintllviomo T A \7 900 motu

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

javo ir dainavimo pedago
giką. Norbertas jau ir dabarį šio kovotojo dėl žmogaus;
duoda privačias dainavimo 
painokas.

Jam linkime 
sėkmės.

geriausios

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 
TaL SW 8-2868

yra yie&intelė oficiali ieft»L 
ga Worcessery, mari siunčia 
•Mintinius tiesiog M Worcee-
terio y Lietuvą ir kitas Rusi. 
jos valdomas sritis* Čia kai*

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sųžinmgai. 

nueina greitai ir
tvarkingaL

Čia galiam gauti jvairisu* 
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

I'kilmėse, ruošiamose ry
šium su JAV 200 metų su
kaktimi, dalyvauti kviečia-j

LIETUVIŠKA UŽKANDINE T
1975

Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys

Gana
nereikalingai eikvoti kurufalyvą

S a i > l» c s : 
l*t 1 m::i]H4.ts

Ekunonuja Namams šildyti 
geriausias pirkinys

lietuviams JAV 200 metų 
teisių akademiko Sacharovo j sukakties rengimo įstaigose.,
draugas, prieš kelerius me- Iki pasimatymo — J 
tus apleidęs Sovietų Sąjun
gą ir dabar gyvenantis Bos-; 
tone.

Antanas Matjoška,

LB apylinkės pirm.

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

— SKANI UETUVISKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais>
NUO 12:00 VAL IKI 3:00 VAL

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

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.LP. DRAUGUOS VADOVYBE

=3E

K* Rytdienos įrengimas

Pilnas įicngiiu.i". • k <;• <»•! -‘b 

tos buiuvri. |»ut<•»•«. “i“ įriti-? 
tei'nioM.it.». koiitio»h. n d-uL.i -u 

jungti rū>> su \

Ki turtu

Paskutine ni<»<letn.ius ahta šihhnio n.tuiieit.t QTGO CLIMATIC
FORTŪNA FUEL Co. “‘™C“LS

Ah»a šildomo si»e< i.ritvi tį
070 Adaau Street, Oniarjr, Masu.

Ah%os buinerio .ipt.itnatinius i>ii>.i^ 21 t.ii. pei dieni

Skambinti — Boaton: 436-1204, So. Shore: 773*4»4»

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

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

K. t. ALIfeMA 
$28 EAST DBOADWA? 
SnUTv SCSTOM. MA 88. 
TELEFONAS AN 8-414$ 

Ba&jacoin Mcora Datai 
Pupwj-o» Stenama 

Stiklas Langams 
Fte-Mda reikmenys namam 

Scikmanya plomberiama 
Visokia celettes daiktai

Peter Maksvytis
Caromtrr čfc Bs3der
<9 Cburek Strese 
K Mite, Mam.

Atiteka Tl«a» pataisymo, tomam 
to ir protekta-imo darbo* U ten-! 
ka ir rMaja. srraonnni namų iri 
Hario pastatai, P*jsnl Jnoų reika-Į 
tote šaakfte rteadea fld S vm! 
Sandų rašam,

Tefefenast 698-8675
»4ab«M«

Telefonas: AN 8*2806
!Pr. Jos. J. bonovan 
\br. J. Pašakurnio

O^TOP 8 DINIS 
MET RISTAS

j Valandos:
(nuo 9 tai- ryto iki S vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistas, išpildoma gydytojų ra 
esptus Ir turimo visus gatavus vaistus.

Jei reik veistų — eikit 2 Uetuviikų valėliau.
Bsv. Emanuel L Rosengard, B. S* Beg. Phann.

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

Tetaisam AN 8-MS9

Nes 9 vaL ryta Iki 8 vaL v„ Išskyrus šventadienius Ir sekm.
tooaooouoooooooooi

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ
žmogaus — be ydos. 
laaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaKaaaM

A. J. NAMAKSY i
Insurance

321 Country Club Rd. 
Newton Centre, Mass. 02159

Tel. 332-2645 
•aaaaaaaaaMiaaaMiaaaaaaaaaaaaaaaa*

TEL AN h-2124

Dr.Amelia E.Rodd
(RUDOKIUTt) 

OPTOMBTKISTB 
Valandos:

oao 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—aidam 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

•aamaaaaa^aaaaMMiMyaaaaaaaaaaaa

Laisves Varpas
I UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope-j 
ros solistės Elzbietos Karde* 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštei* Kate $6.09?

Paštu
ijjj.rrrrrr-* ■****“—••**““**■

Sekmadieaiata 11-12 vaL 
AM 1,430 KC iš WWEL j 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS !

173 Arthur SL, Brockton, Maas. 02402. TeL 584-7209 

**********************************»*»**»##**»##a*aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS^

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

ŠAME AT

Otooo Aymrtermdtpatft
mrtif icatcsdiooo mMedn

M & T OIL CO , Inc. 208^į%„
etpoaitSlOOO

AYIAR

841 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

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

S k amb lakite

268-4662
a a

6.8L,612% AYIAR

t-2X<vMr tvm doaR 
emificam $10001

$8001

AYIAR5.4^5^

iiw reotm rvguigDong inecring xntt8 ntw savinas 
ccrtificsm tltaw pramotum withdrswate on savinos 
esrtifiests (unds pravldsd rate oi intsrsit on amount 
vfthdrmm krsdumd tddu psubook rate (SX% a yosr) 
snd SOtayi interest is tavteited.

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

BANKO SKYRIUS

740 GaUivan Boulevard 
Dorchęster, Mest. 02122 

Skambinkite 825-9000

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuoeius metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Tartas (Asoeta) yra viri 1274,000,000

Trans-Allanlic Travel Service
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

" Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
IŠVYKSTA: gegužės 28 

birželio 11 liepos 16 į
birželio 25 liepos 18 į
birželio 30 rugpiūčio 20

rugsėjo 3 ir 19
lapkričio 21 ’ gruodžio 19

PATARTINA REGISTRUOTB Iš ANKSTO —

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

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

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

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

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

393 We$t Broadvvay, P.O.B. 116 
So. Boston, Maas. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764 V

visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

W*orcester, Msss. 01604 
Tet 798-3347

Tįsotai iš Worc«sterio siun
čiam Įvairios siuntinius į Etatu 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntinis! sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap* 
avo^ maisto ir pramonės gami
nių. Turimo vietoje įvairių vta 
tiaės gamybas ir importaotų 
prekių tt kitų kraštų visai io* 
memia kainomis. Be to, siunčia* 
ms maistą, pinigus ir galits at
sakyti jų gamybos prekes, čta 
suarakMte pinigus, s giminšs 
ten vietoje gaišo pasirinkti at
sakytas prekes.

Tkipsgi tarpbUakaajame pat 
tam tikras jdsigas steikvtasti 
girniaus čta pos save | svečias 
sr aosbtiaism spoigyveBimuL 
Pstaraavimas atltakaauu grei
tai Ir sųdaiagaL AtsOnakg (siti- 
kiasita. Vsdšjas JL Schyriaaki

COSMOS PARCELS
EXPRES8 CORP.

AND
TRAVEL INF0BMAT19N

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
IS BOSTONO j LIETUVA 
ir Iritus Rusijos

h.
11

Galina ui 
cortifikatus, 
šaldytam** ir poa. 
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo

nuo 8 vaL ryto Uri 2 vaL p* 
Kitomis valandomii

susitarimų telef<
388 W.

So. Boston,
ToL 28841088




