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| biantį vasario 16 dieną Lietuvon diena. Nuotrau koje ii kairės j dešinę: Aleksandras Čaplikas, 

majoras kevin H. White. Edmundas Cibas (pirm. ) ir Antanas Andriulionis.

Okup. Lietuvai paskirtas 
naujas vietininkas

Tai komunistinių mokslų klierikas Petras Criikevi- 

čius, buvęs partizanas, laikraštininkas ir Vilniaus miesto 

komunistų partijos pirmasis sekretorius.

Kaip okup. Lietuvos Elta partijos Vilniaus miesto pir- 
praneša. vasario 1S d. įvv- masis sekretorius. 1956 m 
kusiame Lietuvos Komunis- neakivaizdiniu būdu baigt 
tų Partijos Centro Komiteto Aukštąją partinę mokykit 
plenume "CK pirmuoju sek- Maskvoje. Nuo 1953 m. —
retoriumi išrinktas Petras LKP CK narys. Nuo 1964 JA,t<* skyriai delegacija su Bostone majoru, kuris vasario S d. pasiratt raitą, skel-

Griškevičius“.

Žinoma, kalbant apie tą

' m. LKP CK skyriaus vedė- j 
jas. Nuo 1965 m. Lietuvos
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Atskiro numerio kaina 20 centą
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70-TIEJI METAI

Sovietai melu geibiai 
nuo Solženicino tiesos

I
| ”Pravda“ pasakoja savo skaitytojams, kad, esą, it 

(Amerika po Antrojo pasaulinio karo įkalinusi tūkstančius 

ii fronto grįžusių komunistų...

A. Solženicino knygoje 
"Aichipelag Gulag“ plačiai 
atskleistas Sovietijoje vyk
domas teroras, ypač dar po

Nauja Jugoslavijos 

konstitucija
Jugoslavija susideda iš 6 

valstijų, joje yra 3 oficialios (karo grįžusių savų belaisvių
kalbos, vartojami net du ai- j trėmimas į Sibirą ir jų nai- 
’abetai. Tokį margą junginį j kinimas Kremliui sudaro di- 
nelengva net diktatoriui Ti-įdėlį nemalonumą ne tiktai 
tui palaikyti, kad nesugiiū* * prieš Vakarų pasaulio akis, 
tų. O kas bus po jo mirties? bet ir prieš savo piliečius.

Tas klausimas sudaro Ti- kurie tos knygos turini suži- 
tui didžiausią rūpestįs Norė-j no klausydamiesi Vakarų

....... .. : Aukščiausios Tarybos depu-j
iMin imą. ©g • »•( Kissin geri s vėl Kame apsigyvens Metu žmogus -

nusišypsoti, nes iš tikrųių A. • i » »
Sniečkaus (vietininkas buvo: Kaip iš šios biografijos išvyko taikinti Solženieinas? redaktorius
Maskvos parinktas ffUetu-į matome. Petras Griškevi-Į Valst. sekretorius Kissin-j Kol kas dar tiki ai nežino-į “Darbininkas“ jau ketvir- j damas ir po mirties išlaikyti į radijo. Dėl <to komunistų 

vieningą Jugoslaviją, jis pa- J partijos organas ”Pravdavai paskirtas, o lietuviams į čius nėia baigęs ar studija-, gėris sekmadieni sugrįžo iš ma. kur Solženieinas pasi- tus metus išrenka Metų 
komunistams teliko tik pa*?vę$ jokių universitetiniu'Meksikos, kur dalyvavo Pie- rinks nuolat apsigyventi. Žmogų, arba Metų Lietuvį, 
klusniai pakelti rankas ii mokslų, o iškilęs grynai isjtų Amerikos užsienio reika- Spėjama, kad tai būti kuris labiausiai išreiškia lieti
naująjį "vadą“ priimti. .komunistų partijos kl ierikų jų minis’.erių konferencijoj. Lillehammer^ viet^ė, 120 

' *T' .. . .. ir darbavęsis daugiausia 0 jau kitą dieną išskrido į! mylių į šiaurę nuo Norvegi-Lietuvos’
į spaudos ir propagando« sri-. Siriją ir Iz’.aeli. Jo tikslas jos sostinės Oslo. Ten jis no- 
•tyje. Neturi jis ir A. Snieč-i suvesti prie derybų stalo ir rįs įsigyti mažą ūkelį kalnų

Nors tikrasis 
valdytojas yra iš Maskvon 
atsiųstas "generalgubema-

, asus parunių nuopelnu svo- 
torius“ Charazovas, bet ir! . *

i no ar ano turėtu plačių pa- 
nuo to pirmojo sekretoriaus I.. .... *,1 zmcių Kremliuje. Taigi toks 
paklusnumo daug kas pri- . . , . ,

į pirmasis sekretorius ga.: bū-
klauso. Taigi vis dėlto įdo- t. , , . 'I ti daug lengviau Cnarazovo
mu, kas gi tas nabašninko . ...i šokdinamas
vietininkas yra? 'Kol kas

Lietuvos Tarybinės Enci-įsparus ir J’° n«uviškas:<
klopedijos žiniomis, Petras branduoly x Be. visa tai r.e-
j-. trukus ims rvškėti.Gnskevicius yra gimęs 1924. I
m. liepos 19 d. Kriaunose. įį far(q grobikams 
Rokiškio ap. Nuo 1940 m į
Komjaunimo s-gos narys, nepavyko

i
Karo metu pasitraukęs iš! Praeitą savaitę buvo pa

siiūpino pakeisti ir konsti
tuciją.

as valstybes bei at ■traukti
uo viena kitos jų fronto
r.ijas.

Kadangi arabų kraštai
Lssinge: iu pasitiki. tai iki-

tuvių tautos valią, pastan
gas ir likimą.

197(1 m. tokiu buvo pa
skelbtas Simas Kudirka. 
1971 m. — komunistų kan-

vasario 19 d. paleido raudo
ną spaudos antį, kad. esą. ir

Pagal naują konstituciją, i Amerika Įkalinusi tlkrtan-
po Tito mirties aukščiausią 
valdžią turės 9 asmenų tary-

čius savų komunistų, kurie 
po Antrojo pasaulinio karo

tą jam patinkanti dėl to. kad Į 
Norvegijos žiemos ’jam pri 

t v- menančios Rusiją. Bet galu 
imas ant virvutės. :uvv -s . į; tinai jis dar neapsispiendęs. "Lietuvos Katalikų Bažny-
s nežinoma, kiek a:- * Ir Solženicino šeima dar ne- Kronikos“ Nežinomas

kintas kun. Juozas ZdebsJyra ir Šveicarijoje.

Iš Hearsto reikalauįa 

vis daugiau

kis. 1972 m. — Romas Ka-' 
lanta, o 1973 m. tokiu išrink
tas pogi indyje leidžiamos

Sklinda gandi

ha, kurių vienas kasmet iš grižo namo iš fronto. Tarpe 
eilės bus prezidentas. Taip tų "tūkstančių“ buvęs ir A- 

merikos komunistų vadas 
Henry Winston, ir dabarti
nis jų pirmininkas Gus Hali, 
ir daug panašių kitų. Tai lyg

The San Ranctaco Exa- ir 8oviet»
įtikiu* i, kad savų buvusių 
karių masinis baudimas ne^ 
santi didelė blogybė, nei

Redaktorius. miner redaktoriaus ir Hears- 
to bendrovės pirmininko 
Randolpho Hearsto pagrob
ta duktė dar negrąžinta. Tė
vas ’jau sutiko išdalinti ne
turtingiems maisto už $2 mi-

- „ ., . , _ . , lionus, ir tai pradėta vykdy-
.. . 'Piano n Algirdo Bražinskų

•rus. nes isvyks-!v , . t 5 ti. Bet dabar grobikai reika-

galinti iš Sovietų Sąjungos 
išvykti, nes ten valdžiai rei
kia nurodyti. į kuri kraštą ji 
e

P

ai. .\ai šio- nes .en valdžiai rei
mis dienomis i Egiptą atvyks 
ir sovietų užsienio 
mi misteria Grcmyka.

, žmona tuo
tarpu krauja ir registruoja

reisą; u•, emigruoja.

P. Vietnamo prezidentas

Lietuvos, dirbo Čeliabinsko. grobtas Atlantoje. N. J.. le:-i^ieu P***!’00 15 generolų 
srities kolūkyje. 1942-43 m. i džiauto laikraščio "The j* 5 ririininku,.

tarnavo raudonojoj armijoj. Constitution" redaktorius; N****"*1 J“ P*keite beveik 

visus mini* t erių*. Sakoma, 

kad tuo būdu stengiama*i 

kovoti su korupcija.

visus ’o ra1
tant reikės nateikti viso to

Bražinskų byla 

vėl atidėta
Ankaios apygardos teis

mas vasario 11 d. svarstė

bylą ir ją vėl atidėjo kovoj 
i 16 dienai.

štai ir amerikiečiai taip da
rė.

JAV teisingumo departa
mento atstovas Robert Ste- 
venson į tai atsiliepdamas

1943-44 m. veikė Žemaitės Murphy. Po 2 parų jis bu -o į 

partizanų junginy. 1944-46 paleistas, kai buvo grobiką 
m. Rokiškio apskr. laikraš^ sumokėta $7(X\0Ct\ 
čio "Tarybinis Rokiškis“ re-!
d akcijos atsakingas sekre-

Bet neilgai truko Prez. Nizonas atidėjo sa

vo kelionę į Vak. Europą. Ji 

buvo numatyta balandžio
\ jai suimti Billi ir Bette Wi 

torius, vėliau redaktorius. Uialnu& paj kuriuos 
Nuo 1945 m. TSKP narys.; ?TOOjW ! mėnesį.
1946-46 m. mokėsi resnubli-;

... 1 11 • i Murphv grobikai sakės:kineje partijos mokykloje.. h • *■ . . . . _ , .,
Amerikos revf>liu.”*nė-s mėginta pagrobti Deltos klausimas.1948-50 m. LKP CK inst-į*? Amenk<* e . .........e’i~7 v . ,. •••

Variui ir •*»•■»•?! lėktuvą, bet nep«siseke: gro- B ,, ki vraktorius. .vėRaV ‘Spaudos:armlJ0!> kar‘a“ ... ? . i N- Y„ apie
. , . . . . . w.. , kariai ir 6 pulkininkai. Ar-:^** buvo nušauta*. Deja. 2.500 vaikėzų gaujos terori-
sekretonato vedėjas. 19o0-, r 1 • • •

<miin< fiV*lu« ”«utva”kv*;- suspėjo nušauti policmm- . .
1951 m. "Valstiečių laikraš-lm,J°' ’ ’ J . . <*“»“- ne. 200 prr
čio". 1952-53 m. Vilniaus'lltwra!lnf ’Pa“a»- nuverst; kybininkų. kurie atoipirhda-
srities laikraščio "Raudono-!federa!lnf vaidzl3- nes . Buvę, prea Nixooo kalbų' mi nuo 1ų vaišių kaa M,ai-

Baltimorės aerodrome buvo bu alyvos tiekimo Amerikai

turto sąrašą ir gauti leidimą
j? išsivežti. \Laiškų siuntimas

I pabrangs
Egipto prezidentas Sadat 

pareiškė, kad Amerika jau 
keičianti mvo politikų laiSko išsiuntimą mokė-j
bam. pabūki, kryptimi.; 10 centų. o už atviruko:
Nuo to pasikeitimo konkn- COTtU5 ž>'miai >,a’

čių ženklų priklamy. ir ar.-;b: aRlIf ir !aik'^h-' siunti-

Nuo kovo 2 d. už papras

ji žvaigždė" vyriausias rė danti niekam tnc. rašytojas John Andrewv da- tė išmoka po $1,500. Potici*

lauja išdalinti maisto dar už!pareiškė, kad, remiantis-
$4 milionus. Hearsto bend-jSmitho A'ktu, po karo tebu-

.. .. vo įkalinti tiktai 35 asme-rove sutiko ir su tuo reika-
. . .... nys. tarpe jų ir minėti ko-lavimu. bet grobikai mer-

munistų vadai. O aplamai
gaitės vistiek negrąžina.

. i
Amerikos darbo unijų fe- 

' d oracijos vadai paskelbi 31 

balsu prieš 1 priimtą nutari

mą. reikalaujantį, kad prez. 

Nixonaa būtų apkaltintas 

dėl savo vaidmens Watęr-

Britanijos valdžios arbit- j byloje.* * *

ražo komisija pripažino, i Aiškėja, kad buv. FBI

1950-1957 metų laikotarpy
! už priešvalstybinę veiklą bu
vo iškeltos bylos tik 145 ko
munistams. o nubausta tik 
apie 10 karo veteranų.

Taigi labai toli ligi tų
”Pravdos“ minimų tūkstan
čių, ir kokl iai mažas skai
čius. palyginus su milionais

s

Sovietijos politinių kalinių!
kad angliakasiai yra blo-; viršininkas Edgar Hoovar 
giau atlyginami, negu kiti1 rinkimuose padėjo kai ku-j *************-********* 

riem kongresmanams. su- į Nusižudė Tba Oakland 

teikdamas jiems slaptų ibi Tribūne redaktorius • leido-

fiziniai darbininkai.

Pakistanas oficialiai pri-
daktorius. 1953-55 “Tiesos“; Pažymėtina, kad kaimy- bar irgi reikalauja, ked pre- ja tų prievartautojų negali’Bangiaaešo valstybę, nių apie konkurentu*- :>• >«*t®Hua

redaktoriaus pavaduotojas.;nai Wi!iiams šeimą laikė !a- ridentas būtų patrauktas at-’suimti. *es prekybininkai l9?1 m aUiauyrė nao bar toji įstaiga šias žinias' W»lliam Knourland, 18 me-

Nuo 1956 m. — Komunistų bai padoria. sakomybėn. bijo juos išduoti. t Pakistano. nori nuneigti.
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Puslapis antrai BOSTdl Nr. 9,1974 m. vasario 26 d.

IAV LB Rytinio pakraiiio apylinkių pirmininkų suvažiavimo, įvykusio 1974 m. sausio 26 d. Kultu* 
os židinyje. New Yorke, dalyviai ir svežiai. Nuotrauka K. Cikoto

■r

Visuthiio „atlydžio” baloje
Nors Amerika ir yra sėkmingai pergy venusi ekono

minių krizių, prohibicijos, didžiųjų praeities gengsterių 
ir net didžiųjų rasinių riaušių bei antivietnaminių de
monstracijų laikus, bet vis dėlto jau tenka gerokai abejo
ti, ar lygiai taip pat laimingai baigsis ir dabar prasidėjusi 
•'visuotinio atlydžio“ era. "Atlydžio“, kuris visą kraštą 
palengva verčia dumblo bala, skandinančia ir pakilios tar
nybos asmenis, ir net šimtmečiais išsaugotas demokratijos 
vertybes.

Štai, "moralinio atlydžio“ pasėkoje priviso ne tiktai 
dar nebuvusi gausybė tradicinių kriminalistų, jog su bai
me tenka žiūrėti pro rakto skylę j kiekvieną ateinantį sve
čią, bet iškilo ir visiškai nauja rūšis teroristų, grobiančių 
žmones, atparduodančių juos už milionus dolerių ir jau 
beveik siekiančių tokiu būdu formuoti krašto spaudos tu
rinį ir dvasią ar net ir politikos liniją. Be to. ramus pilietis 
jau turi pagrindo būkštauti. kad net ir už aukšč;ausios 
valdžios stalo sėdinčiųjų pirštai gali kartais mikliai įlįsti 
j svetimą kfeenę.. Juk dar niekad nėra buvę, V?.d dėl kri
minalinių nusikaltimų būtų teisiami artimiausi prezidento 
patarėjai su vyr. prokuroru priešakyje ar būtų buvęs dėl 
suktybės nušalintas net viceprezidentas. Pagaliau net ir 
ant paties prezidento galvos kol kas šmėkščioja nenuve
jamas šešėlis.

Netgi prileidus, kad dalis šių kaltinimų gali būti ir 
politinių bei partinių priešų "liežuvio atlydžio“ padari
nys, vis tiek jau kyla rūpestis, kada. kur ir kuo gali po to
kių pavyzdžių pasitikėti?

Bet gali būti dar pavojingesnis kraštui ir tas vadina
masis "antisovietinis atlydis“. neva turėjęs vesti JAV ir 
Sovietų Sąjungą į aną pacifistų išsapnuotąją visos žmoni 
jos lygybę, brolybę ir prez. Nixono vis taip mėgstamą daž-. 
nai linksniuoti utopiją — "amžinąją taiką net būsimoms į kad to paties Verdi Truba- 10 dol. Paistu bilietus gali- ;

duras, Traviata (2 kartus) ma užsisakyti, parašius šiuo • generacijoms. . Likimo gaIia chkagos adresu: :
Apie šio politinio "atlydžio“ perspektyvas bene rim-jLiet. Operos buvo statytos Marginiai 2511 W j

čiausiai yra prabilęs buvęs JAV krašto apsaugos sekreto- Į keliolikos metų laike. j Chicago, III 60629 t
rius Melvin Laird Reader’s Digest vasario numery. . . . .. ,. į ’

Kaip ir praeity, į Verdu Rašant nurodyti, kiek bi-‘knliii !• a _ 1_ 1 • _ __ a - ____

Ar teks bučiuoti ir Castro
ii

Galima sakyti, kad JAV kos kapitalistai'.  ̂
šiuo metu vykdo ne tik de-,nė kiek neblogesnė už Kini- 
rybų, bet ir pasibučiavimų ją ir Sovietų Sąjungą, kurių 
užsienio politiką. Prez. Nix- rėmimu JAV biznieriai ne
onas iki šiol jau susitikimuo
se glamonėjosi su Ču En-lai.

užmigdami rūpinasi. ,
Bet su Fidel Castra bu-

l

Besinrošint i Verdi 
„Kuilių balių”

dovauja sekantieji valdybos 
i žmonės: pirm. Vytautas Ra- 
' džius, vicepirm. Vaclovas 
įMomkus, Jurgis Vidžiūnas 
ir Regina Vaitkevičienė, 
sek. Joana Drūtytė, ižd. Al
binas Smolinakas ir turto 
globėjas Bronius Maciukevi-Chicagos Lietuvių Opera. įvyks kovo 23 d. 8 vai. vak. . . .

kiekvieną pavasarį pasta- Marijos aukatesn. mokyklos i Tunn? Ralvoje, kad vi 
tanti po kurios nors žinomo lūmuose. Ten pat bus ir kiti 81 JJe yra T..™ (1*.yy,.a!’ 
svetimtaučio arba paskuti- du spektakliai: kovo 24 d. 3 ,?Vn . net. įvaizduoti, kiek 
niu laiku ir lietuvio kompo- vai. po pietų ir kovo 31 d. j?ie. įmones duba, kad po 
zitoriaus operinį kūrinį, šį 3 vai. po pietų. Bilietų kai- ’ e dolenų atnešę tuks-

ir su Brežnevu, o dr. Kissin-1 čiuoris tuo tarpu dar tyg ir 
gėris tiesiai bučiavosi kone I ned»-ąsu. Kol kas prisimena- 
tą pačią dieną ir su Goldą kad j0 aštrus ir ilgas 
Meir ir su Sadatu. Kai kas ; cukrinėms lendrėms kirsti 
pranašauja, kad jau netoli-1 peilis šmigoja tik 100 mylių 
mas laikas, kai teks bučiuo-i nuo jAy pirklių gerklėfluBe 

r' ’ ’ “ * to. jis. nė ačiū nepasakęs.
jau yra pagrobęs apie $$ ba
lionus Amerikos bendrovių 
turto, už kurį nė nesapnuo
ja atsilyginti.

Politiniam pasibučiavimui 
nepalankią nuotaiką sudaro, 
ir apie pusė miliono antiko
munistinių Kubos pabėgė
lių, įsikūrusių Amerikoje ir 
tik ir telaukiančių Castro ir 
jo komunizmo galo. 6 tie 
pabėgėliai būtų čia sunkiai 
nuglostomi, nes daugelio jų 
giminės dar sėdi Kubos ka-' 
Įėjimuose ar jau pakišai ten 
po velėna su kulka pakaušy.

reikia, 
žmo-* 

daugiau ap-‘
nominiai sustiprintų ir jos. žels tropikine žole komuniz-' 

i komunizmą paremtų Ameri-1 mo aukų kapai...

ti ir Fidel Castro barzdą, 
nors dar tuo tarpu ir delsia
ma tą meilę viešai pade
monstruoti.

Atrodo, kad šiame reika
le piršliu labai norėtų būti. 
Brežnevas, kuris neseniai • 
lankėsi Kuboje ir, ten ke
liaudamas, atsiuntė prez. 
Nixonui net sveikinimo te
legramą. kaip gerų "drau
gų“ santykiuose priimta... 
Mat, dabar sovietai nusigy
venusiai Kubai paremti kas 
dien išleidžia apie 1.5 milio
no. Per metus tai susidaro 
veroka suma, o atšildžius 
JAV-Kubos diplomatinius ir

ir zitonaus operinį kurmį, sj 6 vai. po pietų. Bilietų kai- j tautiečiu ealėtu\rė .Tikybinius santykius, tos Tad. sakoma, dar
ii- kartą vėl grjžo pne Giusep- nos — parteryje po 5, /, 9 ir “ . 1 “ “ galetų ge piaidos sovietam, tikriau- palaukti, kol pritems 
ž. Į pe Verdi. Sakau giįžo todėl. 10 dol., o balkone po 4. 7 ir |rtt’9 operO8 menu- I siai atpulty, nes Kubą eko-' Siu atmintis ir daugi.

Alfonsas Nakas 

CHICAGO, ILL. 

Nužudė Z. Kreivėnienę

Vasario 9 d. Lofetto ligo- į

NEW YORK. N.Y. 

Minėjimas pasisekė

IR KOMUNISTAI 

SMERKIA I

Italų komunistų partijos 
centrinis organas Unitą

ja ir faktas, kad iš peiliai čia studijavusių 150.000 užsie- tas prof. Vytautas Mari jo- nės. Panaši armijėlė, kartais
niečių tebuvo tik apie 40 rusų iš Sovietų S-gos... Kai per 'sius. Jis diriguos pirmuosius l kiek mažesnė, kartais gi žy-
praėjusius metus apie 65.000 amerikiečių turistų aplankė . du spektaklius iš trijų. Tre-j miai didesnė, dalyvauja
Sovietų S-gą ir buvo ten pamaitinti jos valdiška propa-. čiojo spektaklio dirigentu Į kiekviename Chicagos Lie-
ganda, Ameriką vizitavo tik apie 1.500 atrinktų sovieti- "įus J®,pavaduotojas, jaunas (tuvių Operos pastatyme. Ši-
nin niliečiu 1 čikagiškis muzikas Alvydas i taip metai po metų. šitaipmų piliečių... , Vasaitis GaHngą jr kitatauJ 18.tąjj Rartą Raukių balius

Pagal M. Landą, JAV savo maistu, kreditais ir tech- čių tarpe vardą turintį ope-lbus 17-ji opera. įskaitant ir 
nikine parama tik stiprina sovietų karinį potencialą, ir vi- į ros chorą rudšia nuolatiniai keletą lietuviškųjų. E viso* 
sos vadinamojo "ginklavimosi apribojimo“ sutartys yra , chormeisteriai Alice Ste- 58 spektakliai!
tik sovietų apgavystė. Nebodami jokių sutarčių, sovietai ’ phens ir Alfonsas Gečas. Ne paslaptis, kad Chica-
pilnu tempu gamina strategines atomines raketas, nau- Scenos dekoratorius — A- gOS L Operą slegia finansi-
jausio tipo bombonešius, modernina atominėm raketom ; Valeska, scenos va- niai rūpesčiai labiau, negu

____ _____ ... , ._____ _ i i novas — Kazvs Oželis an-

KreMn?ei«UOpasf^noUS1,ibuvo ir lietuv’’» dailininkų įeina Į žodžio laisvės sąvoką 
J. Kr^ėnrlnkrtTryt, todėl atėjusieji tu- ir neturi boti persekioja-

grjžęs iš darbo, žmoną rado ,eJ0 l’rogos ,r » pamatyt’- 
be sąmonės. Ji buvo nuvež-j Visų buvo laukiamas Al
tą į Loretto ligoninę, kur ne-; tos pirmininkas dr. K. Bobe- Unitą skelbia ir Toskanos 
atgavusi sąmonės ir mirė. . lis, kuris buvo pakviestas apygardos komunistų tary- 

i pagrindiniu kalbėtoju. Vi- bos pirmininko pareiški mą, 
' siems -buvo įdomu išgirsti, kuris smerkia Maskvos vyk- 
kuria linkme numatoma vai- domą Solženicmo persekio-

Žmofus su "arnotu“ ir 

šovinistine literatūra I

mas’
dai.

jimą.

sako įirofsąjungų va

dovas — Kazys Oželis, ap
švietėjas — Kazys Cijūnė- 
lis. Režisierium pakviestas 
tos rūšies specialistas ame
rikietis Tom Cowan. Solo 
partijas turi: Roma Mastie- 
nė, Margarita Momkienė.

ginkluotą povandeninį ir kitokį laivyną, didina savo ka 
rines pajėgas Rytų ir Vidurio Europoje.

Dar vaizdingiau šį amerikiečių politikų "sveiko proto 
atlydį“ ar tiesiai praskydimą išryškina š. m. vasario 18 d.
American Security Council išleista aliarmuojanti prokla
macija, jau skilta organizuoti krašte "masiniam išlikimo , .
sąjūdžiui“ Jos žodis ypač vertas dėmesio, nes į tą komi.' Pa,va Mongirdaitė, Danutė 
tetą įeina tokie JAV generolai ir štabų viršininkai, kaip 1 ’tankaitytė, Aldona Stem- 
gen. L. L. Lemnitzer. gen. B. A. Schrierer, gen, N, F, Twi- 
ning, £en- E. G. Wheeler ir ilga eilė kitų, tarp jų ir įžymu
sis atominis mokslininkas dr. Edward Teller. Jie, nuodug
niai išstudijavę sovietinių komunistų politiką ir taktiką, 
tiesiai kaltina didelę dalį kongreso ir senato, kad šių atsto
vų siekiama Ameriką vienašališkai nuginkluoti ir tuo bū
du susilpninti ir bet kokį jos .tarptautin j vaidmenį. Taipe 
proklamacijoje kaltinamų asmenų yra minimi ir senato
riai McGovem. ir Kennedy. ir Japits, ir Proxmire, ir Ful- 
bright.

Reikia manyti, kad šie generolai yra pakankamai 
atsakingi ir, tur būt. žino. kodėl taip a'liarmuoljančiai rei
kia kalbėti ir kurti net sąjūdį Amerikai iš "atlydžio balos“ 
gelbėti.

’ ruoti Altos (veiklą.
Chicaga nebūtų Chicaga,Į Iš jo išgirdome, kad būti- Belgijos komunistų parii-

jėigu ji neišsiskirtų kokio-'na suderinti Altos ir Bend- ja taip pat sujaudinto dėl __ __•__ s._m~ i amAo itaILU T .Tnakitos bėdos. Muzikui miė nors naujovėmis. Tarp|ruomenės veiklą. LB veiklos Solženicino ištrėmimo. Jos 
j priklausą simfoni-, kitko lietuviai ChicagąI sritis — kultūrinė, Altos— centrinis laikfastis. nors ir

kurios
unijoms priklausą huuuiu*.----- -  ------------ ------- . . . a .
nios orkestro nariai atsiima mėgsta vadinti net ir lietuvių! politinė. Vieni kitiems netu- nepritaria Solženicmo pozi-

pužienė. Juozas Aleksiūnas, 
Algirdas Brazis. Valentinas

didžiausią dalį. Bet be sim
foninio orkestro, kokia gi o- 
pera? Ypač nukraujuoja
ma, kai statomos lietuviškos 
operos, kurių gaidos muzi
kantams nepažįstamos, rei
kalinga daugiau repetuoti. 
O lietuviškų operų į sceną

Liorentas, Vytautas Nakas,»išvedimas ir yra vienas svar- 
Julius Savrimas. Jonas Vaz- blausių Ch. L. Operos tiks-
nelis ir Steponas Wicik. Iš 
čia alfabeto tvarka surašytų
jų pavardžių matyti, kad 
bent jau iš Chicagos pajė
giausių dainininkų gal tik 
vienas kitas nėra patekęs.
Beje, visi tuojau pasiges 
Stasio Baro. Jis nedalyvavo 
’r pernykščiame G. Bizet 
Carmen pastatyme. Tai įvy- 
ko ne todėl, kad Stasys Ba-j vė. 
ras nuo Chicagos Lietuvių Kaukių

lų. Gaila, kad reikia vis po 
trejus ketverius metus lauk
ti. kol įmanoma lietuvišką 
operą pastatyti. Prieš dve-

"sostine“ Amerikoje. Ka 
dangi joje yra daugiau lie
tuvių, negu kitur, tai atsiran
da ir keistai prasikišančių į 
spalvingo gyvenimo "viršū
nes“.

Toks retas egzempliorius 
yra ir Joseph Dilys, kuris, 
užsivilkęs prieš komunizmą 
nukreiptu šūkiu "arnotą 
vaikštinėja pačiame miesto 
centre. State ir Madison 
gatvių sankryžoje, po pa
žastim pasikišęs glėbį lite

jus metus statyto K. V. Ba- ratūros. aitriai nukreiptos 
naičio Jūratė ir Kastytis bu-« prieš komunizmą, semitiz-____________  Kastytis
vo viena spalvingiausių lie- mą, pigerizma ir kitus ”iz- 
tuviškų operų, bet jos pasta
tymas daugiausiai ir kaina
vo, daugiausia nuostolių da-

KREIPIAMC į 

KREIPIAMĖS I

Į SOL2ENICINĄ KVIEČIA 

I KONGRESĄ

Ka« turi ir galėtu perleis
ti Keleiviui *už atlyginimą 
Eduardo Cinzo parašytą 
knygą "Brolio Mykolo gat
ve** ir gen. Stasio Raitikio 
atsiminimų II tomą, labai 
praiomi atsiųsti Keleivio

636 E. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127

rėtu kaišioki kojų ir savo cijai, bet smerkia ir Mask- 
veiksmus suderinti. •vos veiksmus.

Meninę programą atliko s O mūsiškės Vilnies vadam 
estų, latvių ir J. Matulaitie- Solženicinas — renegatas!

Resp. kongresmanas Ash 
brouk iš Ohio paprašė pir
mininką pakviesti Solženi- 
ciną kalbėti bendrame atsto
vų rūmų ir senato posėdyje.

Ashbrook sako. kad So
vietų Sąjungos vadai, nega
lėdami pakęsti Solženicino

Operos būtų atsiribojęs, o 
tik dėl ilgiau užsitęsusios li
gos. kuri neleidžia nė balso 
eikvoti. Tuo tarpu jį antrą 
kartą pa/vaduoja neblogas 
lenkų tenoras Steponas Wi- 
cik.

Kaukių baliaus premjera

baliui
šiant, kartu kalbama ir apie 
galimas Chicagos Lietuvių 
Operos laidotuves. Tai būtų

progos tarti žodį iš aukš-į 
čiausios tribūnos. Tuo bus

mus“. Jis dažnai atsilanko 
ir į lietuviškus didesnius su
sibūrimus.

Visaip tom Diliui čia rei 
besimo- kalai klostėsi. Jis buvo ir 

Chicagos didžiosios ameri
kiečių spaudos su fotografi 
jomis aprašytas, buvo ir ke-

vienas liūdniausių įvykių kartų teistos, bet vis 
Chicagos lietuvių istorijoje, išsisukdavo nenuteistos. Net
Kai turime pirmaeilius diri
gentus, solistus, entuziastfš- 
gus choristus, regis, apie 0- 
peros mirtį jokių kalbų ne
turėtų būti. Tikėkime, kad

į dramblio oda sunku būtų 
visus jo nuotykius sutalpin 
ti. Bet jis vis savo ekstre
mistinę literatūra platina, ir 
gana. Apie J. Dilio gvveni

tiesos žodžio, jį ištrėmė. Gi! parodyto, kad kongresas re-
JAV yra laisvas kraštas, tad J mia pastangas tų, kurių prie- ................
pagerbkime jį. duokime jam šakyje stovėjo Solženicinas. kaip organizacijai, šįmet va-

Kaukių baliuje tuščių vietų nemažai parašęs ir
neliks. Tikėkime, kad bilie- Eront , leidžia
tų pritrūks. mas Hollywoode, Califomi-

Matyti, jie tegali atkarto
ti tiktai Maskvos balsą, nes 
dar niekad nesame girdėję 
jų kokią nors skirtingą ir sa
vos galvos nuomonę.

IŠ BALFO VEIKLOS

* Balfo direktorių suva
žiavimas bus balandžio 27 
d. Chicagoje.

* Balfo centro valdyba 
nutarė kas mėnesį skirti $ 
200 Vasario 16 gimnazijai. 
Ji persiunčia ir kitų specia
liai gimnazijai skirtas au
kas.

* Kanadoje gimusi Eleo
nora Aleksiejūnaitė savo 
testamente Baėftii paskyrė 
$1,600. Testamento vykdy* 
tojas Steponas Kęsgailą 
tuos pinigus jau persiuntė 
Balfui. Tai gražus pavyzdys 
ir kitiems.

* Sausio 23-26 d. Balfo 
pirmininkė M. Rudienė lan
kėsi New Yorke ir dalyvavo 
pasitarimuose su American

i Council of Vohmtory Agen- 
Turime Lieiuvos žcmėla- cies for Forejgn Service ir

nės šokių ansambliai ir Per
kūno choras, kuriam vado
vauja Vyt. Strolia.

Sveikino Lietuvos genera
linis konsulas A. Simutis, 
Vliko pirm. dr. J. K. Valiū
nas ir N.Y. senato narys 
Knorr. kuris perskaitė ir gu
bernatoriaus proklamaciją. 
Majoro proklamaciją per
skaitė Žymantaitė.

Minėjimą pradėjo Altos 
skyriaus pirm. St Briedis, 
pakviesdamas jam vadovau
ti Reginą Rūtą Žymantaitę, 
kuri pavestas pareigas gra
žiai atliko.

Po minėjimo svečiams bu
vo surengtos vaišės, čia svei
kino latvių bei estų atstovai. 
Kalbėjo gen. konsulas A. Si 
mutis. pirm. adv. S. Briedis, 
o A Vakselis svečius supa
žindino su Kultūros Židinio 
statyba.

J. Vlks

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

S oZniS ,0‘ i PhJ ~ “ centų, ui Care vadovybė.
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M. K. Čiurlionio albumas

Dresdeno leidykla ”Ver- 
lag der Kunst“ drauge su 
Vaga“ rengia leidinį apie į

DETROIT, MICH.

Sumušė dr. S. Šimoliūną

Naujienos ivasario 11 d.!
rašo: *

991Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Uetuvoa komjaunimas V. Daunoro koncertai

Šiomis dienomis Vilniuje > įžymusis dainininkas Vac- 
buvo Lietuvos komunistinės lovas Daunoras sausio mė- 
jaunimo sąjungos 18-tasis i nesi koncertavo Berlyne. Be 
suvažiavimas. Vasario 14 d.; to. ten kelias arijas įrašė į 
Tiesa rašo, kad jame daly-! juostelę. akomponuojant ra- 
vavo 738 atstovai, atstovau-• dijo-televizijos simfoniniam 
jautieji 322.000 nariams. Į orkestrui.

• į Kovo mėnesi jis vyks kon- 
! certuoti Varšuvon, kur dai
nuos rusu klasikiniu operų

Sąjungai vadovauja 
Baltrūnas.

Mirė dr. E. Bliūdžiūtė

Sausio 9 d. Kaune mirė į 
moterų ligų specialistė d r.! 
Ona Emilija Bliūdžiūtė gi- Į 
muši 1892 m. Bliūdžiškiuo-

i, arijas.

Mirė A. Masionis

Literatūra ir ?denas ž'.ir-

M. K. Čiurlionį. Albume nu
matoma i epi odukuoti apie „Praėjusių metų gruodžio 
du Šimtus tapybos ir grafi- mžn g J30.'ĮOS . dienos 
kos darbų (apie 50 repro- Nan)Uose.
dukcijų bus spalvotos). DgriįuMJirino svetainėje.

Kaip žinoma. Vakarus 
neseniai buvo pasiekęs jau
nųjų Lietuvos kultūrininkų 
laiškas, kuriame jie kritika
vo nesirūpinimą Čiurlionio 
palikimu okup. Lietuvoje ir

buvo Jono ir Roberto Leo
navičių užpultas ir sužalotas 
žurnalistas, visuomeninin
kas dr. Saulius šimoliūnas. 
Mušeikos mušdami kartojo: 
”Mes tave pamokysime, kad

prašė tautiečių užsienyje pa- dau^au nebevesi negrų sve 
galbos dailininko kūrybai į- tajnėn“

(E) Sauliaus svečias buvo vie
nas įtakingesnių Detroit 
News žurnalistų Henry E. 
Wittenberg, žmona Rose ir

amžinti.

I
! milas rašo, kad sausio ir.ėne- 
Į si tragiškai mirė jaunas ta-

se, Marijampolės apskr.
Velionė ilgus metus dirbo 

Raudonojo Kryžiaus ligoni
nėje, medicinos katedroje Į .
buvo vyri asistentė. Kauno! ' ruonis 
miesto akušerių - ginekolo-Į; ?>ai’o-4 d 
gų mokslinė draugija ją bu-p’’e7lv.H ’ \t5,n<->s ’’aJon.e- ,l!‘ 
vo išsirinkusi garbės naro.: Vo Laimes Y ilnjaiH uni.ersi- 
Nuo 1962 m. Ji buvo pcnsi-; teta. pUe:.!^ eilerasciu knv-
ninkj į trą Vardan dienovidžio“ ir

«
Mirė doc. A. Daukša I

Vasario 8 d. Vilniuje mi-j 
rė Vilniaus universiteto f i-' 
nansų ir kredito katedros 
docentas Antanas Daukša, 
gimęs 1904 m. sausio 11 d.
Gnimblių kaime. Kretingos 
rajone.

leiVmgas poetas, 
kritikas Antanas

literatūros 
Masionis.

FRANCO VERČIAMAS 

NUSILEISTI

Ispanijos diktatorius Fran
co vra verčiamas nusileisti ii

du mažamečiai vaikai: duk
tė ir sūnus. Henry yra dide
lis lietuvių bičiulis. Jau ke
liolika metų aprašinėja Det
roit News mūsų kultūrini.

duoti daugiau laisvės. Žada-: l>?litinį ‘f visuomeninį gyve
nta leisti rinkti miestų bur- b«' velk,mil- l,raUt.V-

EKSKURSIJA I KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU-

AUSTRALIJĄ GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

Pasaulio Lietuvių Bend-’ KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR

ruomenės valdyba rengia NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ, 
ekskursiją į Australiją atei-j 
nančių Kalėdų metu. Išvyks
tama iš Chicagos aerodro
mo gruodžio 21 d. Australi
joje numatoma išbūti 2-3 sa
vaites. aplankyti miestus 
Sidney, Camberra, Melbour-j 
ne. Adelaide. Bus progos 
dalyvauti Adelaidėje gruo
džio 26-31 dienomis ruošia
mose Lietuvių dienose.

Apytikrė kaina Chicago- 
Sydney ir atgal — $764.50. 
o kurie norės aplankyti ir 
aukščiau minėtas vietas —
$912.

Registruotis. nurodant, 
kiek laiko norima Australi
joje pabūti, ne vėliau kaip 
iki kovo 31 d. šiuo adresu:

SLA Gerovės Komitetas

BRANGŪS BROLIAI IR SESUTES, SLA NARIAI!

Praeitose SLA nominacijose 1973 m. gruodžio mėn. 
mūsų komitetas rekomenuavo šiuos asmenis j SLA Pildo
mąją Tarybą:

Paul P. DARGIS ........................... prezidentas. «
Alexander CHAPLIKAS .......  viceprezidentas
Genevieve MEILIŪNAS ..................  sekretorė
Euphrosine MIKUŽIS ....................... iždininkė
Christine AUST1N ...........................iždo globėja
Josephine MILLER .......................  iždo globėja
Dr. Daniel DEGESYS...........daktaras kvotėjas
Minėti kandidatai nominacijose gavo didžiausią skai

čių balsų. Mes juos pasirinkome, nes žinome, kad. jiems 
vadovaujant, bus užtikrintas SLA turtas ir pažanga. Mes 
žinome, kad jie yra garbingi asmenys, turintieji didelį 
patyrimą. Jie dirbs sutartinai. Jie tiktų tikriausiai eiga- 
nizacijos ateitį užtikrins geriausiai ir saugiausiai.

Gerovės Komitetas džiaugiasi ir tuo, xad SLA prezi

Bronius Nainys, 6804 So. 
Maplewood Avė., Chicago, 
III. 60629. Tel. (312)-776- 
4028.

Čia gausite ir smulkesnių 
informacijų.

IR ČIA GARSINA 

LIETUVIŲ VARDĄ

Erie Community kolegi-

damas .mus kitataučiam 
kaip kultūringą, darbščią ir 
rabią tautą. Dėl to turėtume 

' būti jam dėkingi ir širdingi 
Parlamento nariais nega- už gerą garsinimą Lietuvos

gimęs 1911 in.Huistrus ir provincijų pirmi- 
Vvžuoniu vien-5 ninkus. kurie dabar yra val

džios skiriami.

būti esantieji valdžios; jr lietuvių. Gėdą ir didelį ne 
tarnyboje. Daugiau laisvės; malonumą padarė užpuoli- 
būsią duota ir profesinėms, ku pasielgimas, kuris galėjo

ir

buvo atidavęs spausdinti ir
antrą ja poezijos kn\ga K c-, sąjungoms, kurios dabar v-■ labai pakenkti lietuviams 
ias“. Be to, jis ruo.>ė kriti- j ;i visiškai valdžios žinioje. | jeigu Wittenberg būtų užve-

dentas Paul P. Dargis ne atskirai statė savo kandidatūrą,
jos (Buffalo. N.Y.) bibliote- Į ejna į rinkimus kartu su kitais iš anksto numatytais as- 
koje vasario mėnesį buvo su-1

KOS knvga.

Gabus studentas

Kauno Politechnikos Ins
tituto studentas - diploman
tas H. Marcinkevičius ”už

Būsią leista veikti ir kai 
kurioms partijoms.

Kada tie i.ažadai bu, = ' »tako)?’. kad. ta,P ne-j, jno Elena Mįtuse.
badą t . pažadai bu, pasielgtų. Lietuvių namai vjčj'ė J Michalskį Aiina 

vykdvti. dai nežinia. ' vra juodaodžiu kaimynystė- o_i- ... . •» ’. -i... ...

i keriopai naudingas.
Alina j Alexander Chaplikas — viceprezidento pareigoms, 

Šakienė, dr. A. Musteikis ir Euphrosine Mikužis — iždininkės pareigoms ir Josephine 
jo žmona. J Miller — iždo globėjos pareigams. — tai visi trys jau se-

Vasario 21 d. radijo stotis niai visiems nariams žinomi iki šio meto dirbusieji Pildo- 
VVBEN-FM transliavo po mosios Tarybos nariai. Jie jokių abejonių nekelia nauduu 

Saugodami lietuvių garbę, kalbj apie parodą ir kt. ku- gaiš agvo darbais.
rriu. Jis buvo junginės moksliniu techniki-Į 150 asmenų, jų tarpe buvo ir vardą, pasmerkdami Leo-.riame dalyvavo jau minėta; Malonu siūlyti tris naujus asmenis į Pildomąją Tary«»
iųju Lietuvos niu draugijų tarybos. Tai e- diplomatų korpuso dekanas, navidų išsišokimą, venkime, | E. Michalski. daug padėjusi (jenoVaitę Meiliūnienę sekretorės pareigoms, Chris-
Sovietinė vai- sąs pirmas toks aukštas I e-! keli Baltųjų rūmų ir valst kad ateityje daugiau nej- parodą suruošti, ir dr. J Da- tįne Alwtin iždo globėjos pareigoms ir dr. Daniel Degėsį

/ Pokajįiuf "Tadovavo ~ kv^° Tačiau lr **
•I,.*.

Velionis nepriklausomoie mokslini darbą vibrotechni- 
Lietuvoje baigė Kauno uni- kos srityje“ gavo pirmąją 
veniteto teisių fakulteto e- premiją, paskirtą Vi<a<ą- 
konomfkos skyrių
vienas iš žymiųjų

yra juodaodžių kaimynystė 
. je, kurie, keršto vedini, ga- 

Aplankė mūsų atstovą ]ėj0 jr gaij padaryti didelių
.. . , nemalonumų.

....Vasario 16 proga Lietuvos 
atstovybėn atsilankė apie

ekonomistų. Sovietinė vai- sąs pirmas toks aukštas Uc-1 keli Baltųjų rūmų 
džia ‘jį buvo apdovanojusi tuvos studento apdovanoji-; departamento pareigūnai, vyktų panašių įvykių 
Garbės ženklo ordinu ir mo- mas. rašo š. m. sausio 12 d. estų. latvių, ukrainiečių vei-
daliais. i "Tiesa“. kūjai, profesoriai ir kt. Teisingai ir išmintingai . visuomeninių ,y. nėra nauji, nepažįstami kandidatai, bet žinomi savo visuo-

pasielgė Dariaus - Girėno - -u (jire|ct(,Hu» William Kės- men’ne veikla kitose pareigose, ir. svarbiausia, gerai pa- 
klubas. pašalindamas Jeną • i žįstami ilgalaikiui SLA prezidentui Povilui Dargiui, taip
Leonavičių nariu. Taip tu- Kolegijos laikrašty The Pa* kitiems Pildomosios Tarybos nariams.
retų pasielgti ir kitos orga- Element vasario 12 d. buvo Šis naujas pilnas sąstatas į SLA Pildomąją Taiybą 

, nizacijos . , išj5pausfiįntas gana ilgas yra nuoseklus, tradicinis ir rimtai apgalvotas, šiuo paaiš-
irei nvirt oeuie . straipsnis ne tik apie paro- kinimu, manome, atsakėme į klausimą, kodėl mūsų komi-
KELEIVIO RĖMĖJAI <lą, bet ir apie lietuvius. • tetas kviečia visus SLA narius kovo-March mėnesį bal-
Po $2 aukojo: A. Tanike-' WILLIAM KUMET DOMIS *U°‘.i taip’ ka<1 ’ Pildom«’ Taly'bą būtų išrinkti *ie asme’ 

< vičius. Montreal, Que., G. Į | nys:
Galinauskas. Dorchester. *
Mass.. V. Vaičėnas, Water- 
bury, Conn., O. Janušaus- 

, kienė, So. Boston, Mass.. C. 
j Paul, Centereach, N. Y., D. 
i Račiūnas, St. Ilonai d. Que.
' A- Upinska, I-a Sa..^Ue. ~

M. Raciuna, Detroit, Mteh.. macij ku,.kaj
' X- £besr- Balt mole. M.I., i s„X.žinti... JvA 
|E. Mikaliūnas, W. Edme<- 
’ ton, N.Y.. O. Kontautas.

LIETUVIŲ KULTŪRA

Lituanistikos Instituto pir-’ 
mininkas dr. J. Gimbutas j 
gavo laišką iš nepažįstamo’ 
amerikoniško lietuvio Wil- 
liam Kumet. gyvenančio

Chicago, IH.

’ tų susipažinti su savo "back- 
j ground“ — lietuvybe. Litu-; 
anistikos institutą jis atra- 

Į dęs Gale Research bendro-
Po $1: J. Jansonas, Ne\vjvės išleistoje ”Encyclopedia 

Britain. Conn.. J. Krivickas, • of Associations“.
Detroit, Mieli., E SU..™, T o Į w Kumet buvo nu,.orly.
•ronto, Ont., B. Shiwok. 

į Dearborn. Mich., C. Plata- 
kis, Jacksonville, Fla., A. 
Vencius, Brookfield. Me.. 
E. Jazukevičius, Brockton, 
Mass., J. Kunkulis, Brook- 
lyn. N.Y.. B. Pugžlis, Brook- 
lyn, N.Y.. J. Simokat. Dor
chester, Mass., O. Rojienė, 
Lethbridge, Alb., S. Radze- 
rvičius, Salem, Mass., M.
Grey. Deny. N.H.. G. Levei
kas. Los Angeles, Cal., J. Ja-

: ta Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla ir kai kurie lituanis
tiniai leidiniai anglų kalba. 
Pasiųsti keli Lituanus nume
riai. Vasario 3 d. W. Kumet 
atrašė, kad jau užsisakęs ir 
gavęs visą Lietuvių Enciklo
pediją ir Encyclopedia Litu- 
anica 2 tomus. Dabar jis stu
dijuojąs Klimo, Schmalstie- 
go ir Dambriūno ’Tntroduc- 
tion to modem Lithuanian“. 
o savo sūnų leidžiąs į Rich-

by Algis Rukšėnas
Tai ifeaaiiausia ir vaizdžiusiai anglų ka Iba paradyta knyga apie Simo Kodirkoa 
tragedijų. Tai jokių rodžių nesugraužia mas paminklas Simo Kudirkos heroiz. 
■ui ir jį išdavusių JAV admirolų, kapi tonų ir kitų biurokratų gėdai įamžinti. 
Geriausia dovana kitataučiui. Jos kaina $8.95, bet Keleivio administracijoje jų 
galite gauti už $3.00. Mass. valstijos gy ventojai dar primoka 24 et. mokesčio.

rudaitis, Chicago III., W. mon(j Hjp šeštadieninę mo- 
Maslauskas, Westfield. Ma.,
K. šeštokas, Dorchester,
Mass.. S. Pačkauskas. Union 
Pier. J. Runkus, Worches- 
ter, Mass.. M. Vedrinskas,
Los Angeles. Cal.

Po 50 centų: A. Sanaus- 
kas, Nicolson, Pa., E. Kalit’ Jci reikėtų pasirink- 
Gull Lake, Saskach., W. Ba-! ti tvark. su vaWiia, bet be. 

■ jerčius. So. Boston. Mass. - Uikraščių, arba tvarką be
Visiems aukotojams nuo- valdžios, bet su laikraščiais.

kyklą.
Šitaip grįžtančių į lietu

vius amerikiečių galėtų būti 
daugiau, tik kaip juos atras
ti?

širdus ačiū! Ui aš nesvyruodamas pati-
Keleivio administracija rinkčiau antrąjį atveją.

Tbomas Jef fersonas

Paul P. Dargis ................................... prezidentas.
Alezander Chaplikas.................  viceprezidentas.
Genevieve Meiliūnas ..............................  sekretorė.
Euphrosine Mikužis ............................... iždininkė,
Christine Austin ............................... iždo globėja.
Josephine Miller................................ iždo globėja,
dr. Daniel Degesys ................. daktaras kvotėjas.
Mes pasirinkome minėtus veikėjus į Pildomąją Tary

bą, būdami įsitikinę, kad jie geriausiai rūpinsis visų SLA 
narių gerove, kad jiems vadovaujant SUSIVIENIJIMAS 
augs ir stiprės.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

GEROVES KOMITETAS 

Rekomenduojame ir pasirašome:

Nellie Bajoras. 7 kp. Pittston, 
Pa.
Antanas Diržvs. 12B !:p., New 
York, N.Y.
E. Pctraitienš, 226 kp., Chicago, 
III.
Dr. A. Kapoczy, 43 kp„ Boston, 
Maaa.
Povilas Šukys, 11 kp., Ckveland, 
Ohio.
A. Andriulionis, 308 kp., Bos
ton, Mass.
K. J. Mačiukas. 200 kp., Chica
go, III.
George Žilinskas, 104 kp.. Pitts- 
burgh, Pa.
Juliana Andrilionis-Comley, 73 
kp,, Pittaburgh, Pa.

A S. Trečiokas. 81 kp. Orange, 
NJ.
M. Zdankienė. 40 kp.. Pitts- 
burgh. Pa.
Milda Anesta. 175 kp.. Dorches
ter, Mass.
P. B. Balčikonis, 50 kp. Bing- 
hampton. N.Y.
H. Cižauskienė. 131 kp. Chica
go. III.
Alfonsas Braziulis. 11 kp., Cle- 
veland. Ohio.
B. Spūdienč. 335 kp.. Ncw York,
N. Y.
J. Krasinskas, 57 kp. Worccster.
Mass.
M. Stanislovaitienė. 35 kp.. Wil- 
kes-Barre. Pa.

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAfSTAI GALVOS!
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu —JIB LABO 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero. III 60650. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugai! Rd.. Wiadsor, 12. Ont„ Canada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 56. Duisburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: J ė J. 2557 W. 69th St. Chicago; 
5600 W. 16th SU Cicero; 4754 S. Wood St„ Chicago; 
2923 N. Mihvaukee A\e^ 1147 N. Ashland Avew Chicago 
ir kitur.
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LIETUVIŲ DIENOS 
CAMBRIDGE

WORCESTER, MASS.

Minėjome Vasario 16-ją

Apie pas jau minėjome.' Šiemet j Lietuvos nepri-l

BROCKTON, MASS. 

Mūsų naujienos

Brocktono šv. Kazimiero

Paragink savo pažįstamus das, kai visa žmonija grįš į Die-
iisiražyti Keleivį. Jo kaina v* £gyvenimą su amžinos links-
.__ e-r nn mybes giesmėmis ant jų lupų ir

metams >7.00. i širdyse! Iš tikrųjų ”jie gaus
i džiaugsmo ir linksmybės, o 
* skausmas ir vaitojimas bėgs
šalin“. — Iza. 35:10.čia dar kiek daugiau žinių, klausomybės atstatymo pa-1 ..

j Jos vyks Carabii.lge bib-l skelbimo sukakties min?ji-|l>etuv.ų parapijos choras, DIEVO KARAU STftS ŽINIOS Uabar 

‘liotekoje (449 Broadvvay). mą vasario 17 d. Lietuvių vadovaujamas komp. Ju- Tęsinys 29 Imas, rodos, yra neatskiriami
Rengia komitetas, kuri su-.klube susirinko apie 300,!>a“? Gaidelio, nebodamas Jėzus - jūs matysite
daro bibliotekos atstovai—.žmonių. Vėliavas įnešus, su-1 šakio. nei pūgų bei benzino Abraomą. Izaoką ir Jokūbą *r ’ lhr^^ir nūrris
direktorius Joseph G. Sa- giedojus himnus, kun. Mi.jtl'ūk“m». ut>liai >epetuoj? —....... ..e... o.. -s... • .<••* •- •

ciūnui sukalbėjus maW%l net.<lu kartu savaitėje, besi.
sveikino kongresmanas Ha- ruošdamas pavasario kon

e «« Ir U lirvtlrr-. L J t «4 t a e

key, Margueritc Lechiaro, 
John M. Green ir Mary Mc- 
Morow ir lietuviu atstovai— 
kun. Simanas Saulėnas k . a 
Stankūnienė. Elena Vasv- 
iiūnienė, Peras Kirs’is, 
Constantine Samulis. Leo 
Shakalis. Izidorius Vasyliū- 
nas ir Carol Feeney.

Kovo 5 d. Š vai. va'k. pa
skaitą skaitys kun. V. Val
kavičius. Jo tema: "Lietuva, 
jos istorija ir žmonės“. Va
karui vadovaus Ieva Stankū
nienė, kuri supažindins su 
Cambridge lietuvių veikla.

Kovo 7 d. 8 vai. vak. Mv- 
kolo Drangos paskaita, paį
vairinta skaidrėmis iš Lietu

— Alio, Maiki. Sakyk tu palaidodavo ir visų turtelį
man. kodėl tu vaikščioji vie-! paveldėdavo. Tai aš sakyda- 
nas, kaip bandšunis? Kodėl vau sau: no sar, manęs taip 
tu nesiženiji? neapstatysit. Aš laisvas žmo-

— Tėve. aš galiu tave pa- gus: galiu pypkę išrūkyti, ir
klausti to paties: kodėl tu trejų devynerių nugerti, ir 
neapsivedei? Įsu frontais paaibičiuliauti.

— Maiki, kai aš buvau i — Bet. tėve. ne visos mo- 
jaunas, tai buvo kiti čėsai:terys taip elgėsi. Daug vyrų 
mažai mergų buvo. Bernai į laimingai apsivedė, sutarti- 
važiuodavo į Lietuvą mer- nai su žmona dirbo ir gra- 
ginos susirasti, o kiti siųsda- žiai gyvenimą išgyveno.
vo šipkartes savo pažįsta- — Jes, Maiki, buvo ir te
moms, kad jos čia atvažiuo-Į kių. ale nė vienai nėra ant 
tų. Ale visaip būdavo: kar- kaktos parašyta, kas per šu
tais atvažiavusi kitą berną tvėrimas ana yra. O žiūrėk, 
susirasdavo, o šipkartę nu- Maiki, ir dabar: moterų yra’

Tęsinys 29
sakė: “Jūs m
Izaoką ir Jok saun . muoaeme. iijtob ir minis

visus ,,ra,utsus Dievo karalyste-ihuvo priežuatimi visų Hude8ių 
,e . Is tiktųjų ju jus prikelti (jMWaulyje, ir šitie žmonijos 
s nuinuusių ir sugrąžintij to ”prįeįaj“ turės būti sunaikinti 
■Ūlą žmogišką gyvenimą; .r su Meiijo veikimu,
tau; ..bulais vahloyais lieidie-,^ verkimas ir apsivilkimas 
.įskojo kurtaus atstovais pa- jr apsibaratymaa peie-
au m žmonija turės ties,ogu,,ų .

k-Ul,r i* t *r mirties naktį, tačiau netru.
u al.vste, ir kai ji bus įsteigta, kus Stojančiam sutvėri-
ikr, gyvenimo plauni „ma. bus muj To^tantmetinio ryto auš- 

.eikiami visam vaitojančiam . ra T\,OInet bus nušluostytos a-
-n- « L- sarus nuo visų veidų, ir pelenųlokiu tad uit, pateikia mum viet uįįms gražybę įr nuliūdi- 

■ventasis lUs.as musų paguo- m<> dvasios ... džiaugs-
ui ir sutvirtinimui, reikalui pri-> H ’
jus. šloiė ir nemirtin-! |zįjjo M pranaiius ,ei.
;umas ir Ui,.Iru tevonyste su jkia mum< pra„Jj„M nau^ios 

SIU1O- į 1 Au uruniivmn taria Irai

certui, kuris įvyks Koštom 
gegužės 4 d.

Vasario 16 minėjime cho 
ras atliko meninę programą

Paskutiniuoju metu j cho 
rą įsijungė Barūnienė ir R 
Banaitis. Laukiama ir dau 
giau savanoriu.

Vasario 16-sios išvakarė 
se choro dalyviai, atlikę to: 

Budriūno vadov. penketu-idienos praktiką, paminėk 
kas ir jaunieji šokėjai. j nepriklausomybės paskelbi 

I mo sukaktį. Choro pirm. V 
Eikinas pasakė tai proga

raidas D. Donohue ir po ad
vokato A. MiHerio kalbėjo 
pagrindinis kalbėtojas prel. 
Jonas Balkūnas. Visi jo ati
džiai klausėsi. Tai puikus 
kalbėtojas.

Meninę programą atliko 
Genovaitės Vaitekūnaitės- 
Kaneb vadovaujamas Mo
terų s-gos choras (akom po
navo Olga Keršytė), Vinco ėzumi jo karalystėje > ra s.u.u-, kura,ystės aprašymą

ištikimiems knks- rojiškos sąlygos bus 
l -__ i—

pritaikytą žodį. kartu pa 
sveikindamas ilgameti cho 
ristą sau anorį-kūrėja Fui 
gintą Janoni. kuris jau ke
linti metai Vasario 16 progž* 
rengia choristams vaišes, b

Aukų surinkta $1.200.
Vasario 12 d. The Evening 

Gazette buvo ilgas ir geras 
vos. Vakarui vadovaus gim.1 J. Matonio laiškas "A Na- 
mokytojas Petras Kirslis, tions Enslaved“ (tokių lai's- 
’kuris papasakos ir apie pa- kų jis yra parašęs daug), 
rapinę mokykla, veikusią ii- bet po Vasario 16 minėjimo
giau nei 30 metų. apie tas iškilmes svetimoje!šiais metais choristai pralei-

Sekmadienį, kovo 10.1., 3 spaudoje nieko nebuvo pa-į do valandėlę laiko, besime
vai. popiet - koncertas, pa- ra’>'ta- “a^; nlek“.tuo' kuc';".'‘l;‘™ apie senus ne
vadintas Lietuvos aidai. Jo ’*buvo Paąrūpinęs. Taip ir) rus laikus ir besivaisinda- 
pronramą atliks solistas Be- bko taa Įvykis tik mflsų tai-, nu Janonių trorvbėmis.
nediktas Povilą v peili tu s, kum- * .. . . . _ . ., ...
poz. J. Gaidelio vadovauja- Mirus tokiems veikėjam* ' ’ , (•
mas Brocktono lietuviu pa- kaip Pranas Pauliukonis.; J?m-V sukak,
rapijos choras ir Onos Ivaš- Pranas Račiukaitis, Julius Pam,,Je’0 Btoektono . an-
kienės tautiniu šokiu sam- Sviklas ir kt. mūsų veikloje' I aJ‘,s .. .u .a,ai jr,az,p.
būris. * neliėra tokio gyvumo a?

Ta dieną bibliotekoje bus seniau. i (,r*Petra* Blz,nkaus‘
ir lietuviu dailininku kuri- !

Mirė
kas. kuris, nors Lietuvos ne- 

i matęs, augina gražia tikrai 
‘į lietuviška šeima, labai ak

tada, kai 
įsteigtosnu visiems

ioninis: «. t,.Hutus žn..«uus K.v-;vig!Une ir viena toa
.•„imas ,..,i„sku.ui- rojuje - Į „rauaiiyaMrdiUis Vato. kad tuo- 

met Dievas “sunaikins mirtį 
1 Korintiečiams 15: 

apaštalas cituoja tą pažadą 
ir aiškina, kad jis bus įvykdytas 
|nj bažnyčios išaukštinimo į ne
mirtingumą, išvien su jos Vieš
pačiu.. Vienas iš pradinių pa-

.... , , ,. , laimintų karalystės pažadų buvo»uhu,. kaip sukinu, 11 ma da- ’bn|olį;pj .,oS,įUda.
linu: tuvi. ku,-..)s-fmas Di kž į,,, jo

TiIiuihi- luv, valiu kaip dali vi^
mės giminės.

Galatiečiams 3:8,16 ir 27-29 
Povilas aiškina, kad Abraomui 
duotasis pažadas bus įvykdytus 
per Kristų ir jo garbingą baž
nyčią, jo ištikimuosius pasekė- 

Dėl tos tad

o tobulas 
an

isai žmonijai, kuri tada. kai 
.li-sij.. karalyste bus iK.v'e,„li.|.|; ĵnaf. 
a. klausys jo įstatymu ir pri-' P. •
nis “gyvybės vandenį dovanai“. 

Karalystės palaiminimai
štai kokį garbingą palaimų 

aiką ši dieviškoj, karalystė su- 
eiks nuodėme susirgusiam pa-

;uje, taip ir žemeje!“ Iš tikrųjų 
ai bus nauja gadynė. Praeityje 
vykusios gadynių permainos 
iu<» vienos į kitą buvo atsižymė
jusios ir pust«-i;ct juos, liet šita 
H-rn.-.iina bus žymiausia ir keis

čiausia. nes ji riil š |x-rkeitimą 
.įsame |Kisaulyj<
tavimo į
nuo mirties valdžios j gy

, . , ... jus šiame amžiuje. __  .....
pasauli ji- ' priežasties rojiškos gyvenimo ir
L- *. - ^a,a lav,m“’; laimės sąlygos dar nebuvo į-
i ies yal« žios j gyveni-, steigto s žemėje; nes Kirstaus 

nui; iniii pi,, lui,,url,ii,,m..| ^kė?sj amžiuje, kurie
n, „k, ,i Ilu vu , proiuuru Ki.rl,i-i5a)vvauu jo ibnglūkuoue „amui. 
miną Jehovos, tikrojo Dievo ir : _ • ....tse ir bus bendratėvoniai su juo 

suteikime pasauliui gyvenimo 
palaimų, turi būti pirma išrink-

.... ti ir prirengti užimti aukštas •uis peru,ai,i,,, luitų «- vietll,,įani|j.,tėje.
••tikėtinas. iei neluretu-

Kriutaus. jo Sūnaus, pasaulio 
Atpirkėjo ir Gyvyts-s Davėjo.

Prisiminimus apie tokias toli 
siekiam
veik ne,iKelinas. jtniu paroda. Eksponatai bus

a,'.iėkl'» . Vasario mėnesį mirė M tyriai .<lat*Vauia Vy«H. irlu.Iptou.ro Ir Vbujmtt.

lietuvių dailininku darbu, lietuviai:^ Mikas Aleliūnas/J ,f’ ' kuris turi užtenkamai gulios per!
mirusius į! 

jis pradžių- j 
erti gyvybę. ( 

ingas vaiz-

meni užtikrinimo, kad visa tai

CAMBRIDGE, MASS. kienė, Jurgis Alekna. Anta-J^1-0 valandos Laisvės Var-, 
nas Dirsė, Vytautas Berno-ir»ro<n*amos vedėjas Pet-

Kas domitės Tiesa, mes prt- 
siųsim veltui spaudos. Kreipki
tės šiuo adresu*

Litliuanian Blble Studentą, 
212 B. 3rd Street,

Spring Valley, I1L 61382. 

(Skulbimaa)

siuntęs už durnių palikdavo, daugiau, vyrai gali rinktis, • —------ , ------- --------- , ................. . .
Amerikon tada galėdavo kokią tik nori. o singelių vis Paminėto Nepriklausomybės tas ir Juozas JaMonskas.• Į?" Viščinis ir -v. K;mmiero 
laisvai atvažiuoti žmonės iš tiek yra. ♦ , . . Paskutinieji du buvo žinomi 1 Į'etl,v’ū parapijos klebonas
visų kraštų, tai atvažiuoda- — Tėve. viengungių A-J P*»kelbimo sukaktis sportininkai. kun. Petras Sakalvs. Džiugu. ;
vo daugiau vyrų negu mo- merikoje didėja. Per pasku-J T ipfnVfXs nomild-iiianmv ’ VisieTn anginos ramybės. ka:i c,a ’J* mokslus bai- 

- - J Uetuvos nepnklausomy-i J rro asmenvs taip aktyviai įsi-
Nauja Sandaros valdyba įjungia į lietuvišką veikią.terų. Daug vyru atvažiuoda- tinius dešimt metų viengun- feė atstatvmo irnkelbimo votik uždarbio ieškodami gių čia padidėjo beveik ^^S^h^voT’ 

ir galvodavo, pinigų užsidir- dviem milionais, ir išviso ju - t: j 1(>‘ j p J . .bęgrižti atgal. Bet ne visada priskaičiuojama netoli 49^^ .V^1 oį°jkįe bu SUSn"k,me
taip išeidavo. Kiti čia užsi- milionu. Ivo iškilming*i< brinkimas 181 SS? Slt?k’a a.’°S
likdavo, ansiprasdavo ir nie- j -Negali boti. Malki!

• • •

kad negrįždavo. 0 mergos 'Juk tai evertis visų ameri- 
žvalgydavosi tik smartnu -vy' 1 konų!

ko — Taip yra, tėve, ir jų 
skaičius dar didėja.

— Tai kodėl, Maiki?
— Matai, į tuos 49 milio. 

nūs įeina tie. kurie niekad 
nevedė, našliai ir našlės, 
nersiskyrusios poros ir to
kie, kurie gyvena susidėję, 
bet niekad nesusituokė for
maliai.

— Tai kodėl tokie nesiže- 
nija? Jau tokie tai tikrai 
iki panagių turėtų viens ki
tą pažinti.

— Žmonės turi visokių iš
skaičiavimų: kai kurios naš
lės gauna pensijas ir jų nu
stotų, ‘jeigu ištekėtų, kitos 
gauna iš persiskyrusių vyrų 
alimentus, o yra ir tokių, 
kurios gerai uždirba ir ne
nori visam laikui susivaržy
ti pažadais. Daug vyrų irgi 
nenori savęs varžyti. Seniau 
mažuose miesteliuose ir 
kaimuose taip gyventi buvo 
sunkiai įmanoma, nes žmo
nės nevedusias poras tenai 
smerkdavo, bet dabar išau-

ru. nes turėdavo ir iš 
rinktis.

— Tėve. o ar tu nebuvai 
užtenkamai “smartnas“, kad 
mergina tavęs nepasirinko?

— Maiki. tu šneki adver- 
niškai! Juk vyras, o ne mer
ga partnerį renkasi.

— Betgi tu sakei, kad 
merginos turėdavo iš ko 
rinktis.

— Well, kai jau keli pirš- 
davosi. turėdavo iš ko rink
tis, ale be pasipiršimo tai ir 
rinktis negalėtų.

— Tai kodėl, tėve, nepa- 
sipiršai?

— Dėl to, kad mano 
smartnumas buvo kitoniš
kas, negu tų išgudrėjusiu 
moterų. Aš buvau smartnas 
sau, o ne joms.

— Kaip tai suprasti, tėve?
— Maiki. aš matydavau, 

kad būdavo tokiu moteriš
kių. 'kurios ištekėjusios pri
kalbėdavo vyrą pasiimti du 
darbu, o ji pati laikysianti 
burdingerius. Tada jie. esą, 
kaip mat turtingi pasidary-|go dideli miestai, ir mies- 
sią. 0 kai vyras dieną naktį: tuose žmonės nepaiso, kaip 
užsimuštinai dirbo, žmona jų kaimynai gyvena.
su burdingeriais baliatvoda- ( — Jau tu, Maiki, tur būt,
vo. Kai vyras krisdavo nuo turi kokią leidukę prisijau- 
širdies smūgio ar trūkio, tai kinęs? Nu, jeigu ji begota, 
ji, inšurinsą siyikolektavu- tai vesk nelankdamaa. 
ai, žvalgydavosi kito, ’jau ko- — Ne, tėve, M tarto nie- J

jo Mena va- vicepirm. J. Stankevičius, 
svhūnienė. kun. V. Valkavi- sekr< Vyt. Ilgūnas, fin. sekr. 
čius. kun. A. Klimas ir Ane- j. Krasinskas, ižd. A. Tamu- 
lė Ambrazaitienė. Menine levičius, iždo glob. J. Gaidys 
nrn<n*ama atliko kun. V. įr p. Rraunelis.
Valkavičius, padainuoda
mas kelias dainas.

Auku Altai buvo surinkta 
2179. Daugiausia aukoio: 
V.-«vliūnu stirna — $40. Pa- 
livHo — $20 St. Marti-aus- 
•kc — $15. kun. S. Saulėnas. 
dvi Narkevičių šeimos, Kaz- 
la: Malinauskai — po $10.

Po minėjimo Ambrozaitie’ 
n< 1, Aneliauskienės, Dargie
ne’ ; ir T. Kazlienės nastan- 
g( mis visi buvo pavaišinti. 

BALFUI 30 METŲ

Mūsų centrinei šalpos or- 
g: nizacijai — Ralfui balan
džio 25 d. sueina 30 metu 
P<r tą laika ji yra atlikusi 
dideliu darbu, pagalbon at
ėjusi labai dideliam skurdą 
•kenčiančiu tautiečiu skai- 
či ii. Balfo parama ir šian
dien yra ne mažiau reika- 
lirp*a.

Palfo centro valdyba ra
gina savo nadabnius ta su
kakti minėti tain, kad tai 
ir dėtu Ralfo veiklą dar la- 
b'au sustiprinti.

Altai paskirta auka $25.

Lietuvis dirbs Sovietų 

Sąjungoje

Norton bendrovės inž. Ed
vardas Tamulevičius ilges
niam laikui išvyksta į Sovie
tų Sąjungą, kur prižiūrės tos 
bendrovės vykdomus dar
bus. Pradžioje vis buvo iš
vykęs vienas, o dabar išsi
veža ir šeimą.

I R Brocktono aovlinkės 
valdvba savo kadencijos me
tu turėio du posėdžius, su-; 
rinko $175 krepšininku iš
vykai. Dabar renka solida- 
rv^o mokesti ir aukas Va
sario 16 pro^a, rengiasi žie-' 
mos koncertui, kurio tikslui 
data dar nenumatyta.

Šių p’bjčui autorius atsto 
vpvo Rrockteno apylinke 
JAV LB rvtinio pakraščio 
vaMvbų piraiininku suva
žiavime sausio 26 d. New 
Yorke ir sugrįžęs padarė 
pranešima apylinkės valdy
bes posėdyje.

P.J.

Suklysto

Praeitame numery para-T - T, m 1 ... f rraeiiame numery para-
Inz. B. Tamulevičius yi a. jyta, |jaj laisvajame pasau-

malonus įvyrąs, Worcestery 
gimęs ir augęs, gerai kalbąs 
lietuviškai, o dabar jau pra
mokęs ir rusų kalbos.

Geros sėkmės!
J. Krasinskas

CLEVELAND, OHIO

Mirė A. Barzdukienė

Vasario 13 d. širdies smū
gio ištikta mirė Albina Kaz
lauskaitė - Barzdukienė.

Velionė nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo mokytoja. 
Paliko liūdinčius vyrą Stasį 
Barzduką, buvusį PLB pir-

ly estai sausio 22 d. mini 
nepriklausomos Estijos pa
skelbimo 56 m. sukaktį, o 
turėjo būti parašyta "vasa
rio 24 d/*.

PRAŠYMAS

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

Keleivio redakcija

DOVANA JAUNIMUI

Parkas anapus gatvės,—
premijuota apysaka jauni-kaip šeimos sugiiūdavo.

įminu,- — Taa teisybė, Maiki. bet •nininką (dabar garbės pir- . 
kto nors biznierio. Buvo ir kam neverta vesH. Ttr pats Zacirka vis sako: geriau ba- minink»), dukteq ir du sū-. 
tokių moterų, kurios per k, tik pasakojai, kaip mo-'gotati. negu kuprotas. Bet "us- Jie visi yra aktyvus Biadokiene, 156 psl., kaina 
trumpa laikų net tris vyrus teiys dėl turto HtekMavo ir apie tai dai pakalbėsime, lietuviškame gyvenime, l3-00- _

[Mes padidinome savo tarnautojų skaičių, kad greičiau 

galėtume išsiųsti Jūsų siuntinius.

SKUBIAI siųskite savo SIUNTINIUS, 
o mes viską atliksime.

SIUNTINIAI-DOVANOS
1 LIETUVĄ IR USSR!

SENA P A T I K 1 M A F I R M A 
toliau npiainnuju nuolatos didėtįaiAI klientų skaičių - 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu. «

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, 
m e s dėkojame Jums už pasitikėjimą.
Jeigu ne. tai prašome pasinaudoti mūsų patafnavimu ir 
J ū s būsite dėkingi rą u m S.

SU ETINIAI, PASIEKĘ MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausiu patvarkymų reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

PHILA DELPHI A, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455

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

ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PH1I.ADELPI1IA, Pa. 19123, 1013 N.MarshaU S. WA 5-S878 
BALil.MOKE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. DI 2-2374 
SO. BOblON, Mass. 02127, 390 W. Broadway AN 8.8764 
CHICAGO, Iii. 60622, 2242 W. Chicago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 877 E. 186th St. 486-1836
DE1KO1T. Mich. 46210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7560 
ELIZAKETI1. N.J.. 07201. 956a Elisabeth Avė. 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Joe. Campau A. 365-6350 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany AT 1-1757 
LOS ANGELES. Cal. 90026, 2841 Sunset Kvd. 382-1568 
MIAMI, Fla. 33138, 64-05 Biscayne Blvd. FR 9-8712
MINNEAITHJS. Minn.55418,2422 CMitTal Av. NE, 788-2545 
NEVV BRITĄ IN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd St. 731.8577
FARM A. Ohio 44134, 5432 State Road 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avė. GR 1-3712
ROCHESTFR, N.Y. 14621, 683 Hudson Avė. B A 5-5923 
NEVV YORK. N.Y. 10003, 101 First Avė. OR 4-3930
SAN ERANCISCO. Cal. 94122, 1236_9th Avė. LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98125, 115516th Place, N.E., EM3-5556 
SOUTH RIVER, N..J. 08882, 168 Whltehead Avė. 257.2113 
VVORCESTER. Mass. 01604, 82 Harriaon St. 798-3347 
TRENTON. N.J. 08611, 730 Liberty St. LY 9-9163
VlNELAND.N..I.08360T^rish Hali, W.Landis A.609-696-9796 
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Nr. 9,1974 m. vokalu 2t d, CELOVUk SO. BOSTON Puslapis periftaN

Kaimo Jurgio užrašai
Vasario šežioltlt tosios

Toji dieną šiemet 
šeštadieni. Tarytum

buvo! Apie tai tenka pakalbėti 
tvčia atskirai.

,en- 
radijo 
daina 

žodžiai.
ti ir lietuvišką trispalvę. Na-i lietuvių ir *nglų kalba.

BOSTONO ŽINIOS
Tebesame gyvi ir pasiryžę...

Vasario 
tai
patikrinti 
ra ir k

Tokį. .
tono lietuviai vasario 1“ d. ! komponavo komp. Jeroni 

Prieš tai miesto majoras, mas Kačinskas.
ir gubernatoriuj pasirašė a-Į Po solisto sceną okupavo 
titinkamas proklamacijas. Onos Ivaškienės šokėjai, ku- 
Vasario 16 d. buvo iškelta rių buvo apie 40. Jie šoke 
vėliava prie miesto savival- grupėmis nuo didesnių ligi 
dybės rūmų, o vasario 17 d. mažiausių ir. žinoma, taip 
buvo pamaldos ir 2 vai. po pat susilaukė šilto publikos 
pietų iškilmingas susirinki- įvertinimo ir garsių plojimų 
mas. : skirtų jiems ir jų vadovei.

Prieš 20 metų j toki minė- i Auku minėjime surinkta 
jimą susirinkdavo 1.000 ir $1,206.75. Inžinieriai iš sa 
daugiau žmonių, o dabar— vo narių surinko $1,660. 
rik anie 300. Kodėl? Vieni Bet aukos dar vis plaukia, 
išmirė, antri paseno, o treti■ nes daug kas dar nėra auko- 
patingėjo. • jęs. o tą pareigą turėtume

i atlikti visi. Aukas galima 
, siųsti ir per Keleivį. kurisMinėjimo programa buvo

šablonfJka: vėliavų (nėšį- ■ ,fe j0J skiria.
mas, kūnų šiemet tebuvo j
himnai, kuriuos šiemet gra-:i mos.

• Pilną aukų sarašą pa- 
; skelbsime vėliau, kai tik jį 

auku

čiame vidurdieny: 12 va
landą.

Oras puikus: nelijo, nesni

Bostono šv. Petro lietuvių Akyse — kaip šilkas, už 
Į parapijos bažnyčioje. Jis at- akių — kaip vilkas.

liko komp. Jeronimo Ka-
činsko Agnus Dei ir J. Gau- ! "GARSO BANGŲ** 
bo Exaltabo Te Domine. | A1RA

t

įdomi paskaita 

Kultūros klube
5i radijo 

liuojaasa penktadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 8:00 iki 8:30 vaL 
vakaro.

Petras Viščinis minėjimui 
skyrė ištisą pusvalandį. B 
atitinkamos nuotaikos muzi-

go. vėjas nesiautėjo saulu-į k°s. čia dar kalbėjo adv. Vy 
tė žeme ritinėjosi. Gal tik .tautas Abraitis, pagrindini
truputį šalteli# ausis ir mer
gaitėm apnuogintas blauz
deles gnaibė.

Skirtu laiku sugūžėjo gal 
«imtas su kaupu lietuvių, 
tuo metu galėjusių atšokti 
nuo kitų darbų ar pareigų

Bostono minėjimo kalbėto
jas, ir Vliko pirm. dr. J. K 
Valiūnas. Tai programai 
materialinės paramos parū
pino Bostono Altos skyrius 

šią dieną iš ligonio lovo? 
prisikėlė ir Steponas Min

Praeitą šeštadienį Kultū
ros klube dr. Romas J. Mi
siūnas skaitė paskaitą tema 
"Marksizmas Rusijos disi- kup. Lietuvos muzika, 
deniuose“. Prelegentas pa
grindinį dėmesį kreipė į So
vietų S-gos komunistų par
tijoje besireiškiančias poli
tinio tikėjimo "erezijas", 
paliesdamas ir tikrų partijos 
atskalūnų marksizmo bei 
socializmo skirtingas sam
pratas. Paskaita sukėlė klu-

BALT1C REALTY A 
INSURANCE AGENCY

Sav. Vyt. Stelmokas 

597 Eaat Broadvray
So. Boston, Mass. 021Į

Tek 268-6030 
Draudžia namus ir automobi 

liūs nuo visokių nelaimių. 
Naujas auto draudimų įstaty-

i

Vėliavos buvo pakeltos.! kus. apie septynias savaite* 
iš Onos Ivaskienės atsineš- Į sirgęs ir negalėjęs pats per 
tos plokštelės grojant Lietu- savo radiją kalbėti. Daba
vos ir Amerikos himnus 
susirinkusiems giedant.

ir jis. be kita ko, paskaitė iš 
trauką iš buv. JAV pasiun-

Bostono burmistro sveiki- į tinio Lietuvai Norem Mny- 
nimą gyvu žodeliu perdavė gos, angliškai supažindinda- 
simpatinga lietuvaitė Geral-itnas klausytojus su Lietuva 
dine Marcišauskaitė. tamau- ir jo5 problemomis 
janti majoro įstaigoje. Vis-

Kovo 1 d. — Moderni o- mas yra komplikuotas. Draus
dami mūšy agentūroje, gausite 
visas informacijas bei patarimą, 
kaip geriausiai apdrausti.

Jokių problemų neturime Ir 
su malonumu draudžiame stu
dentų ar studenčių automobi
lius.

RADUO PROGRAMA
Buoiaarta Lietuvių Kadljt 

Programa Naujoj Anglijo,
ž ftotfeu WLYN. 1860 Zt I TaIp D“1 atliekame namų pir- 
«>cikh( ir tt MUM patirnavl*

i 101.7 mc.. veikla aekmadie-| _1 iia«e mir, 1 tiri 1 -UIS v.l Hie. I Todel’ je,,rU »®retumete par-
bo dalvviu labai trvva «usi-l UA1^.na? įj1“ j ,duoti " P»rkli nekilnojamąjį
oo aatyvių taDai g>vą j-usi-i^ Perduodama: V šliaužtų turtą, rra&ome paskanmbinti 
domėjimą ir daug paklausi- etntn aantrauka I
mų. į kuriuos prelegentas rkomentond, muzika, dai-!

10a ir Mugdutšz paauki 
Biznio reikalais kreiptu i 

Buitie Florieta gėlių ir dova 
nų krautuvę, 602 E. Broad 
way, So. Bostone.

plačiai ir dalykiškai atsaki
nėjo. savo temą dar praplė 
damas.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

telefonu 268-6030

žiai sugiedojo sol. B. Povi-
lavičius su publika,, kun. A. o
Janiūno atkalbėta malda.■ rinkaskirta Altai, bet kitų rinke-sveikinimai — gubernato-|.. R Tautos Fondui . 
naus atstovo Meml Hassen-įT- T„
feldo. kuris perekaitė ir fW-j **nbų
benmtonaus proklamacija.. retlgi Altos
irletvuj atstovo Jury „aigė

" Kitais metais būdavo ir Pa(lžka 'isiem9 dalyvian’s- 
ukrainiečių atstovas. bet šie
met jo nebuvo. Tur būt, atsi-
lygino-už tai. kad lietuvių “'S'"*’ “ "r* V’iatstovas neatsilankė i iu to. i,alk’ Pro*fraTnal irerai vad°-' 
kil pat S ' ” !vavo AWrdas Budreckis- '

Kongresmanas Moaklev
sveikino raštu.

Šiemet pagrindiniu kalbė
toju buvo pakviestas adv.
Vytautas Abraitis. kuris tani 
kitko priminė, kad jau lai
kas baigti žalingas Altos ir 
Bendruomenės varžybas dėl 
politinės veiklos. Kalbą 
baigdamas, prelegentas pa
brėžė, kad laisvės niekas 
neduoda, ją reikia patiems 
išsikovoti, todėl ir Lietuva
atgaus laisvę tik jos pačios' pasiekta. Atrodo, nedaug *.. 
žmonių pastangomis, esant! pastangų tam buvo skira. I^eni ir

Velai bu>o pradėta mmė-Į^ j.į remdamasis R Ki' metus. Tos išlaidos yra vien-

kas atlikta pagal numatytą

poli-

• • •
Neprikausomjdiės sukak-

planą. tik... truputį pasėluo-!tį paminėjo ir ^anglų įkalba 
ta: užuot 12 vai. pradėta — ” ~ .

Vasario 5-28 dienomis 
Boston City Hali galerijoje 
Baltų draugijos surengta 6» 
pabaltiečių dailininkų paro-J 
da. ~ Į

Kovo 3 d. So. Bostono Lie-jj

oas AN 8-0489. T«a gauna, 
nas Ir Kelatrla.

Dar gavome vieną siuntinį 
"Saulės šermenų**

Antano Gustaičio satyri- 
• nių eilėraščių rinkinio "Sau- 

Telefo- {tirpsta. Keleivis dar gavo
lės šermenų" laida greitai 
šios knygos vieną siuntinį.

transliuojama Garso Bangui tuvių Piliečių d-jos salėse j I 
12:35 vai... radijo valandėlė, skiriama 1 skautų rengiama Kaziuko

• • • specialiai kitataučiams ar Į mUgė.
Svarbiausios Vasario 16-lietuviškai nebemokantiems; Kovo 24 d. So. Bostono 

minėjimo iškilmės buvo at- lietuviams. Ji. rėps, dalia. Lietuvių Pil. dr-jos salėje 
Hkėjams'skvriaus’phtt,. Ed>y?.°* ^madienį. va*^o P'^ pasieki, amerikinių Minkų radijo Talentų po-
mundas Cibas, o vis, kit,! ?7J,en’-.d‘,e.n»bu7’ t 

irogramai gerai vado-j^1^’’.11’®0’' Parca.iios, o . vaL 
Algirdas i popiet — So. Bostono Lie-

Itaiau ir Taiaan
Naasna iš lauko Ir viduje.
Lipdau popierius Ir taisau

/laką. ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

JONAS 8TARIN88A8 
22t Savin HIB Ava.

TeL CO Š-MM
visuomenę, negu kuris ki’as pietė ir "Mišs Lithuania' of. w------- --
mūsų balsas. Taigi labai N.E.“ pagerbti balių. I 
svarbu, kad šios programos, Balandžio 21 d. 3 vai. po'

' irt d ; na na F*__ ._____ T i .__ I■tuvių Piliečių d-jos III aukš-! žodis būtų tiksliai pasvertas, pietų So. Bostono Lietuvių 
Atwdo. kad jau >«-pagrindine „negrą- kam taikom.^ , aute^

• • •

no gražus paprotys tokia; 
proga pagerbti ir savanorius' 
kūrėjui Jų čia turime 11. Ir 
šiemet jie buvo pakviesti su- • 
sėsti pirmoje eilėje. Atėjo 9. Į 
Pirmininkas visus išvardino 
pavardėmis, paspaudė kiek
vienam ranką, o publika 
karštai paplojo..• •

Šį kartą svetima spauda.

Paminėjo Fausto Kirios 

mirties sukaktį

Vasario 16 d. Kultūrinia
me subatvakary buvo pami-

Kaime Jurgis

r 0000000001

Įėję lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas.

Balandžio 28 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. draugijos 
III aukšto salėje Balfo va- 

kurio programa at-
• rinkime fin. sekr. A. Druz 
'dis pmnešė sausio mėnesio karas,
! pajamas ir išlaidas. Išlaidų liks akt. Vitalis Žukauskas 
Į buvo $846 daugiau nei pa

jamų. Kai kas jau ir mano
nėta Bostone prieš 10 metų draugb* ’ lenda į sky-j 
Tnirtlsin ’v»ė»rn Fanofn Kir-inel lę • DSS SSUS10 mėnUO buvęsnodi’i’oa <»7♦!,avimis iLhnvn mirusio poeto Fausto KiršospC • nes sausio menuo buvęsAl^n ^d^r:sukaktis- Anie velionio as- nuoMohngas. Bet tą mėnesi 

: pasiekta. Atrodo, nedaug ir.___ . __ , K«vn cnmnirAto on!a <9jookūrybą paskaitą

buvęs JOHN'S HARDWARE

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draašlaias 
Krelptla esaa adrsee*

BRON1S KONTRIM 
SM Broadvray 

So. ReHen, Mam. OŽĮ 27 
TsL AN 8-17«1

b AV Ali RAšTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

palankiai fain?tautinei 
tinei padėčiai. į iimui ruoštis, todėl buvo ir

Jaunuoliui Andriui Amb-j kai kurių trūkumu, kurių bū- 
raziejui perskaičius rezoliu-, tų buvę galima išvengti, 
cfją ir visiems jai pritarus.1 Išvadoje — vistiek minė- 
buvo paskelbta pertrauka, j ūmas parodė, kad Bostono 

Rezoliucija skaitant, buvo I lietuvių kolonija tebėra ne 
vykdoma piniginė rinkliava, tik gyva. bet dar gana stip- 

Po pertraukos buvo me- ri. tebesisielojanti pavergtos 
ninė dalis. Programa atliko Lietuvos likimu ir pasiryžusi 
9ol. Benediktas Povilaičius, savo broliams ir sesėms pa- 
padainavęs 4 dainas. Daini- dėti jų kovoje dėl laisvės, 
ninkas, sportininkų žodžiais Ž-tis

Dviejų savaičių

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
'Vyksta: gegužės

birželio 
liepos

rugpiūčio 7 
rugsėjo 4 

spalio 2
ir

gruodžio 20

Jungtis prie grupių galima Bostone ir Nen Yerke 

GRIPU E DALYVIU SKAIČIUS RIBOTAS —

NESIVtLUOKITB!

, Smulkesnių žinių ir rngiatracijoe reikalu kreipkitės į1

TRANSATLANTIC TRAVEL SERVICE

South Beetan. Mam 6Z127 

393 Weat Breadnay, P.O.Boa 115

26M7M

Aldona Ad<

buvo sumokėta apie $2.400 
atlyginimo valdybai už 1973,

šos išlikusiais užrašais, pa- į kartinės. Jeigu jas įšskirstv- 
stabomis. atskleidčiančio-.tU7ne į Į2 daliu, tai sausio 
mis velionio pažiūras į žmo-l p^nesiui jų tektų tik pora'. 
gų ir įvairias problemas, kū-jslTP^ *aigi ir sausio mėnuo 
rybos ištraukomis bei savo ne®l*r2nuo9tolingas. 
atiminimais, vaizdingai at-’ Pr?^<l-Otaip p?* pra* 
kūrė gana sudėtingą šio poe-!.m' P*’no bu
to asmenybę. Tai buvo pro- •I**'*"'
ga vėl bent mintimis pagar
biai susitikti su šiuo mirusiu.; 
bet literatūroje gyvj išlikų-' 
siu kūrėju. j

Iš Fausto Kiršos kūrybos Į 
pluoštą

Susirinkime priimti 3 nau
ji nariai.

Mirė E. Bajerėius

398 W. Broadvray 
So. Boston, Mas*. 02127 
Poodžius ir BAB Samdo 
Tel.: 268-3835 (biznio)

288-7176 (namą)

Parduoda
Orange. New Jersey. gražia

me rajone parduodamas vienos 
Šeimos namas, su garažu ir bal
dais (arba be baldų).

Klausti: A. S. Trečiokas, 185
. Vasario 23 d. širdies srnū- Į N. Sterling Drive. Orange, New 

enerasaų ’ gnu ištikus. Brocktone mirė Jemev otoso.
paskait# jau„oji iduori BĮ-! įdvanias Bajereiua, 62 m. 
rate \ aicjupej-e. Beje. mi-, Velioni* paliko
rasi poetą šutu zodau pn-į ,iadjnčius j„, Aj.ksand- 
snnine ir >.\autų organ:zaci-t <įU sūnus, du brolius Bos- 
jas atstovas Mykolas Mano- tone< Lietuvoj ir vieną 
maltis, kur.s įteikė Ku.t. su-Į Sibire. 3 seseris Lietuvoje. 
batvaxanų vado\ybe: ir au-j Jiems reiškiame gilią už- 
ką. o priedo savo atsimini-1 uo;ai^«
mais pasidalino ir inž. E.'
Cibas.

Pelnas ar nuostolis?

Amerildeėina giedojo 

lietuvių bažnyčioje

So. Bostono Lietuvių Pi..' Praeitą sekmadienį Berk- 
d-ja kas mėnesi duoda arv- lee muzikos kolegijos ot 
skaitą. Vasario 21 d. susi- studentų choras giedojo 5o

EDVARDUI BAJBBčIUl

mirus, jo broliams Bros

reiškiame gilią užuojautą.

Gi)

parduodama

Miltone. Mass^ pigiai parduo- 
damas gazinis virtuvės pečius 
gerame stovyje.

Teirautis po 5 vai. vakaro, o 
iežtadieniais ir sekmadieniais 
visą dieną telef. 696 S876.

(10)

i n i ir Vladei

Doetono Skyriam Bamovlnal

IEŠKO

Ieškoma tvarkingos moters, 
kuri galėtų parnešti ir paga
minti maistą senam žmogui ir 
aptvarkyti butą. Darbo mažai, 
atlyginimas geras — kambarys 
ir 200 dolerių per mėnesį.

Greitai rąžykite, tuoj atsaky
siu.

Peter Sloekis
1764 Temple Terr, 9o.
St. Petersburg, Fla. 33711 
Tet: 341-6973.

(12)

lafonaoojs manytojm apK paaaallaim Ir llrtavlūkimalaa 
|vyMm, <lada daug ir įdomių nuotraukų Ir atvirai pauhako 
apio rtaaa misų vlaoomaaialor M kultirlaim klamiaioa. 
Jaam rasite įdomių skaitytojų taMkų skyrių, kariame laukia
mo abipusių paaisakyptų Ir amMaoaių kiekvieno vMeme 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dlaamiika. misų Ii- 
alvIJoB talkraitla. ieikąa naujų bendradarbių bei idėja. vL 
anemet atviras kiekvieno nuomonei, kurb kovoja ir Čirba ui 
nepriklausomą IJetuva.

Metinė prenumerata JA Vos M.M 
Adresas:

7722 George Street, IaSade-MontreeL 190. Qoebee. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE
tja Betariu rlaaoasoei Ir Umott- 
SEPTYNIS mUONUS dolerių

8LA
dnsda gyvybda ■>Smalą Ir Hgaja poialąą, kori 
flgl, aeo,SUSIVIE!9UlMA& mMka pelno, o teikia 
patarnavimas aavitarpteis pagalbos pafrindo.

SLA— jau tari daugiau, kaip trb aa pase aiHono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra Ir aaagt Kiekvienas 
■stovis Ba goti gauti įvairių klasių

nuo 9100.00 RI I1C.OOO.OC.

kad jauaooUs gautų ptaigua 
aukštojo mokslo stadijoms ir gyvenimo pradžiai.

VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraodą: ui $1*000.00 apdraudoe tik $8.00 moka*

SLA—AKCIDRNTAL8 APDRAUDA
fokoaranduojama

Ir draugiją nariams. UI 81,000.09 akddmta- 
Ba apdraudoe mokestis $2.00 į motos

i yra daužomoje lietuvių kolonijų. Kretpkftls 
• kuopų vrikfjoa, Ir tie plačiau paaiškins apie

Gcualto ųmuadiotm luformaeijaa, jeigu

N.YU

I
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Vietines žinios
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Balfo sukaktie* renginys , Jauni talentai, atsiliepkite!

Balfo Bostono skyrius ba* 
landžio 28 d. So. Bostono Norintieji dalyvauti se-
T • . • Ti-,- - j • ia niausiu radijo programų N.Uetunų Piliečių d-jos sale- Anglijvoje 40J mletų sukaktu.
Je rengiasi paminėti Balfo. vjnėjc ielėjc kovo 24 (t 
veiklos 30 metų sukakti. |jSo ^etuvi „„
minėjimų atvyks isChicagos -į audito,.ijoje
centro pirmininke Marija; 1
Rudienė, iš New Yorko — šomi iki šio mėnesio galo su- 
centro direktorius akt. Vita-, sižinoti su Valentina Min- 
lis Žukauskas, kuris atliks ir 'kiene, 502 E. Broadway, So. 
meninę programą. , Boston, Mass. 02127. telefo-

Čia bus prisiminti pirmie- nas 268-0489, kad galėtume 
ji Balfo veikėjai, pareikšta;laiku įtraukti Tamstų var- 
jiems ir visiems aukotojams dus į programos knygą.
padėka.

Skyriau* valdyba

Sveikina M. Lembertienė

Monika Lembertienė, at
siųsdama Keleivio prenume
ratą. Keleivio štabui ir savo 
bičiuliams siunčia ir geriau
sių linkėjimų iš saulėtos Ka
lifornijos.

Visi kviečiami atsilanky
ti. įėjimas nemokamas.

N.

Inžinierių valdyba

Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų s-gos 
Bostono skyriaus valdybą
sudaro pirm. Jurgis Balčiū
nas, sekr. Vaclovas Senuta 
ir ižd. Bronius Makaitis.

i 3:00 vai. popiet — skau- 
i tininkės Paulinos Kalvaitie- 
nės paruoštas vaidinimas 

• "Jonukas ir Gretutė“.

Kaziuko mugė Bostone

Bostono skaučių ir skautų 
Baltijos ir Žalgirio tuntai 

‘kovo 3 d., sekmadienį, ruo
šia savo tradicinę Kaziuko 
mugę. Mugė įvyks So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
III aukšto salėje. 368 W. 
Broadway, So. Bostone.

Programoje:
11:30 vai. atidarymas;
12:30 vai. pietūs;

•g. {domu* koncertą*

Naujosios Anglijos Baltų! 
i draugija ir latvių organika-' 
cija Daugavas Vanagi kvie- 
tuvius dalyvauti jauno vio- 
čia Bostono ir apylinkės lie- 
lončelisto iš Australijos Ja
nis Laura koncerte, kuris į- j 
vyks pirmadieni, kovo 4 d.. ’ 
7:30 vai: vak. New England 
Conservatory of Music Re- 
cital Hali (mažojoje salėje), 
Bostone.

Janis Laura studijavo mu-į 
ziką Adelaidės universitete, j 
1968 m. jis atstovavo Aust-J 
raliją garsiajame Interlo- i 
chen muzikos festivalyje Į 
Traverse City, Mich.. ku-' 
riame dalyvauja specialiai 
išrinkti iš viso pasaulio jau-' 

; ni muzikai. SĮ !
Janis La urs dalyvauja 

i kaip solistas ir su Australian 
Valentina Minkienė Į Broadcasting Company or-

Kviečiame visokio am
žiaus talentus iš visos Nau-

Šių metų Pabaltiečių d-jo* įM<» Anglijos dalyvauti.
valdyba

Valstybą sudaro 3visų
Pabaltijo tautų po 7 a.-,ne 
nis. šiemet pirmininkauja: ...... . .....
latvė Mara Effers. Lietu-’.. į.\a
viams atstovauja vicepirm. S1H ,Ie s ptiepuolio dar ,ebe-
Violeta Balčiūnienė irdirek- ,a $ a,”Vy. ne
toliai: Danutė Izbickienė,' ^l^LSI npleis.i ir su-
Irena Veitienė. Vytautas Iz- nam°.
bickas, Česlovas Mickūnas To ir mes jam nudsirdžiai 
ir Vytautas Žiaugra. linkime.

J. Valiukoni* sveiksta
kestru Adelaide ir Melbour-’ 
ne miestuose.

Bilietus šiam
įgalima iš anksto užsisakyti 
f pas Ireną Veitienę (tel. 698- 
! 1990) ir Violetą Balčiūnie
nę (tel. 323-0774). Bilietai 
taip pat bus pardavinėjami 
ir prie salės. Bilietų kaina— 
$4.00.

koncertui i 
ii

Mugėje bus galima nusi- 
: pirkti įvairių rankdarbių, 
skaniai papietauti, pasišne- 

: keti su seniai matytais drau- 
Įgais ir pasižiūrėti vaidini
mo. Bus ir kitokių čia neiš
vardintų įdomybių. Taip patį 
veiks ir baras.

Vyra* demokratas 
1 je radaro palankia* sąlyga* 
moters diktatūrai.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ 1’ILIECIŲ KLUBE 

penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniai* veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 V AL POPIET IKI 10 VAL. VAKAKO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšOEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TKiJU GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir nekmadieilals 

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

LIETUVIŠKI PIETOS

(balandėliui, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir busite maloniai n .įstebint i!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBf

Gana
lerdkalinga eikvoti knru alyvą

Alna Unaasi

ako oro krosnys

8«» : 
PrgSufclhiKMu finto. ZhMMMiJ* Narnama tildyti 

geriausias pirkinys

Nm Įf Mgi«M. lakaitaat aly* 
m kvaerf. «• tUbą
tanM«U(«. kMlnH ir mk 
j«ąli rtey m vaautiUb.

M aU* saraaUja.

mm alyva titfyaM aaajicaa <,«. cUMATtC

FORTŪNA FUEL Co. «"«•*»
Alvva HMvm

Alrvaa Umarta aHanaviama SS 24 vai. mt Sam

-—438*1204 773-4948

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St

WORCESTER, MASS.

TcL SW 8*2866

yra jieninteJė oficiali ist>«- 
ga Worcastary, Mūri siunčia 
•kantiniu* tiesiog iš VVorcas-

taria į Lietuvą ir kita* Rusė 
jo* valdoma* sritis* Čia kal

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Sbmtaniai Atmina greitai ir 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau* 
•h) importuotų ir vietine* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Sena* pervirsta ir negir-

Elood Square 
Hardivare Co.

P. J. ALUkNA 
•3* EAHT VROAJ>WA? 
eniIT« SCS7ON, MASS. 
TELEFONAS AN S-414S

Beajamin Mror« Datai 
Fopterua 8iMNtaa

Stiklai
Visokia roikmeaya

B*ttctn«nya plcrakariana 
VlMtkfo toMiaa daiktai

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pasakarmo

P* OI N 18 
METRISTA^

Valandos:
nūn 9 vai ryto iki 6 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama 
44? BROADWAY 

South Bonton, Mm*

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šake*, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
vedžioja. i fcnogeu, _ be ydoe. PLOKŠTEI*

Peter
49 Cbureb Strese 

B. Miltaa, Mseo.

t 4966475

žmogau* — be ydos.100000000000^0000000000000000000
A. J. NAMAKSY

Rsal Estete A Insurance 
321 Country Club Rd.

Neirtos Centre, Mas*. 02169 
ToL 332-2645

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistė* Elzbieta* Karde
liene* įdainuotų dainų ir ari* 
jų plokitolą. Kaina 86*00.

Paštu

TEL. AN 8-2114

Dr. Amelia E. Rnid
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETRIST1

nuo 10 ryta iki 6 vakaro

445 BROADWAY 
8OUTH BOSTON, MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vadetee, išpildomo gydytoją re 
teptus ir turime visu* gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į Uetuvišką vatattaą.
8av. Emanuei L. Roeeogard, B. Reg. Phann.

384 W. Broadway, tarp E ir F gaivią, SO. BOSTONE.

Tetefomu AN 8-4020
Nes 9 vaL ryte tai 8 vaL v„ išskyrus šveatadietam Ir seka.

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mas*. 02127

□ Krosnies'aptarnavimas
□ Automatinis lįpilimas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilna* šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniai* 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arlhur SU Brockton, Mas*. 02402. ToL 380-7209

South Boston Savings Bank
ALFRED W. AKCHIBALD. PREZIDENTAS 

460 We*t Broadvray, South Boston, Mas*. 02127

Skambinkite 266-2500

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:39 vaL 
po pietą,

ATIDARYTAS NAUJAS SKYRIUS
740 Gallivan Boulevard, Dorchester, Ma**. 02122 

Skambinkite 825-9090
Jis atidaryta* nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 5:30 vaL 
vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — nuo 9 vaL ryto iki 12 vai. dienos.

DABA
ui nemažesnių^ kaip 91,000 dvieju 
metą įspėjimo indėlius moka Į 
(Ii tikrąją tos rūšies indėliai duoda 
«J27% pelno)

ui visus kitu* indčiiu* moka

Nuo įdėjimo dieno* — Km mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilm* draudimas 

BankM veikia 109-tuosius metus. - ■ *
šio tanke direktorią taryboje yra adv. J. Grigalus.

Reikale ra taraaetojab galima susikalbėti ir lietuviikaL Tirtas (Aassta) yra
Oįri $274,000,000

atlas parcels co.
82 Harrison Street,

Worceeter, Mass. 01604 
ToL 7963347

Tiesiai iš Worcssterte 
čiam įvairias aiuntiaius į Lieta, 
vą ir kitus Rusijos vsldemm 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybas msdiiagą, ap* 
avob maiste ir pramonės gami* 
nią. Turime vietoje įvairią via 
tiaėe gamybos ir importuotą 
prskią iŠ kitą kraštą visai le
momis baisomis. Be ta, siunčia
me amtotą, pieigue ir galite aš* 
sakyti ją gamybos prekes. Čia 
•umoktafts pinigus, e giminės 
ten vietoje galės pasirinkti uš> 
sakJtas prekes.

Taipogi tarpialakaajsms per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pM asvs į svočias 
ar auobuiaiam apsigyveaimaL 
Pataraaviaum atliefcamM grei
tai ir oąšlaiagaL Atsilanką įsiti- 
aiaaite. Vedėja* A. Schyriaekl

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP* 

AND
TRAVEL INFORMATION 

IVA1R1AU81A8 DOVANAS

16 BOSTONO į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

Pristatyme* greitas Ir 
IsraatBotsi

Prekės parduodamos 
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, aiitomobiliue* 
šaldytuvus ir pan.
Atidaryta darbo

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

susitarimą telefonu.
386 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 
TeL 2660066

'*****M*VWWiMVi*MW*WVlMWMWMWMV |*V***********Me********MM

Trans-Adantk Travd Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pro- 
kės tiems siuntimams (skarytes, megztinius, įvsiriM 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

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

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

> Darbo valandos: — — — — — 9—5
Ketvirtadieniais 9—4
šeštadieniais uždaryta

363 West Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 2666764 

▼įsą skyrių vedėja Aldoas Adomoata

i i




