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Portugalija jau ritasi 
j komunistinę sterblę
Diktatūros nuvertėjas gen. Spinola pabėgo. Kraštą 

▼aido Revoliucine Taryba. Bankai nacionalizuoti. Partijų 
centrai uždaryti. Žmonės suiminėjsuni, o kas gali — bėga 
ii krašto. « I

Portugalijoj nuvertus dik- ’ ir uždarė į kalėjimą. Pridė-
tatūrinį režimą, Vakaruose 
buvo tikima, kad tenai grį. 
šianti demokratinė santvar
ka, su demokratiniais rinki
mais ir visomis kitomis lais. 
vėmis. Deja, kai kitos parti.

kime dar, kad demonstraci
jose plevėsuoja kūjo ir piau. 
tuvo vėliavos, plakatai šau
kia “Mirtis kapitalistams“. 
”Mirtis reakcionieriams“. 
”VaMžia liaudies rankose“,

Kurdams niekas
I
nenori padėti

Beveik 6 mil. kurdų gyve
na 4 valstybėse: Turkijoj—' 
2.7 mil., Irake — 1.9 mil. I-' 
rane — 981.000, Sovietų Są. 
jungoje — 89,000.

Ant milionų guolio 
mirė Aristotele Onassis

JU paliko buv. prez. Kennedžio našlę Jacqueline,

$600 milionų turto, $120 milionų žmonai, po $15 milionų

Jie siekia savo valstybės. Kennedžio vaikams ir pagrindine paveldėtoja savo pir* 
Po pnmojo pasaulinio karo i
buvo sutarta įkurti atskirą mosios žmonos dukterį Christine, 24 m. amžiaus. 
Kurdistano valstybę, bet tas j
nutarimas ir liko tiktai po. * Praeitą šeštadienį, kovo. sandro ir dukters Christi-
pieriuje. Bet kurdai vis ne- i 15 cj Paryžiuje. Eisenhowe.‘ nos. 1960 m. jis su pirmąją 
nustoja vilties ir ryžtingai . , ....... Lno vardo amerikiečių Ilgo-1 žmona išsiskyrė ir, be kitų. 

___________ r___________________ _ _ . ninėje, mirė multimilionie-' kurį laiką flirtavo su garsią
ją rengiamo koncerto programą. Jai akompanįos pianistas Sau- navn° ’ r’us Aristotele Onassis. 691 ja dainininke Maria Callas,

kovoja dėl savo laisvės. Y
Solistė Gina č&paanakieni kovo 21 d. atliks N. {Anglijos pabalį ie- pač neramūs Irako kurdai

lios Cibas. Plačiau apie koncertą rašoma 5-jaa$e puslapyje. paliauboj bet pernai PaY^"j T’V rl'l t • ! ., .
r sarj jie vėl sukilo, ir Irako metų amžiaus. Tik dėl tų jo, nors operos muzikos ir ne-

t r »-.■ .-vy >•» ■

jos tik organizavosi, ii po 1 tai jau turėsime apytikrį da- 
diktaturos griuvėsių išlindo’ bartinės Portugalijos vaiz- 
gerai disciplinuota komu- į ^4-

nistų partija, turinti daug
savo šalininkų net kariuo
menės vadovybėje, ir pra
dėjo greitu tempu sukti vi-

Ateinantį mėnesį turėtų 
įvykti Portugalijoje rinki
mai, bet labai abejotina, ar 
kitos partijos išrinks nors

valdžia nebegali jų nugalė
ti, nes jie gaudavo stiprią 

, pagalbą iš Irano. j šio velionio plačiau minėti,! per spektaklius net užmig-
_ , • bet jis pastaraisiais laikais' davo. Siekdamas garbės, jis
Dabar Iraas, gavęs tam I ! ... ..

tikrų nuolaidu iš Irako sienų ibuvo spaudos mėgiama šen-. 1968 m. vede Jacąuelme 
ir kt klausimais, nutarė kur. sacija, ypač — kai vedė nuJ Kennedy, tuo būdu pasida-

milionų gal ir neverta būtų Į mėgo, kartais savo ložėje 
1

sos valstybės vairą } savo! vieną neg jau da.
pusę. Neeezrfai Vykęs -į^Į, į^aį „jj,.
nhįįų kariškių sukilimas, ku- jų
ris buvo numalšintas, komu. j in)ti ar paWg, 

nistams davė dar geresnę* šiame chaose tarp 
progą užgrobti valdžią. j dar jr komunistai,

šiuo metu Portugalijos'”“ « pogrindžio ižKndo ir

Šen. H. M. Jacksonas Jurgučio'žmona 

rūpinas dr. Rudaičiu 'atvyks
Senatorius Henry M. Jack' Adv. P. Žumbakis cavo iš įų neberemti. . ' L, I . v • -4

son (dem.) pasižadėio ru- kongr. Derwinskio telegra. žudyto JAV-bių prezidento rydamas buvusio prezidento
pintis dr. Izidoriaus Rudai, mos nuorašą, kurią atsiuntė Kadangi sukilėlių kariuo-John Kennedy našlę Jac- žmonos vyras... 
čio vadavimu iš priverstinu JAV ambasadorius Maskvo- menė yra beveik 10 kartų r M . j
darbu stovyklos. Jis apie tai įeStoesselVįt' /aidžios ka-iqe,ne- Uo to 81 0 !val- Nors Onassis jokio aukš-
pranešė savo vasario 27 d. » kad sovietų valdžios jstai- nnes pajėtros, tai nėra abe- į rus reporteriai Onassi ir jo' 7
įgiiltu. rašytu Aleksandrui, gqa Magdėjt^os^uoti Jur. iopės. kad kuriai bus netru.ĮJecoueline vaikžsi no įjtoS®’»<**> fr »«#», bet «a- 
Bertuliui, gvv. Seatle, Wa-< giftfenei leidimą išvažiuoti j^ sumušti. -Jecqueiinę vaikėsi po Visą Į
shington, kuris tuo reikalu JAV pas vyrą. I ■
buvo kreipęsis į senatorių.

Dr. L Rudaičio bylą, drau. 
ge su kitais penkiais lietu
viais (Algiu Mackevičium. 
Vidmantu Povilioniu. Anta

Ambasada pažada visoke- Vietname krito 
riopą pagalbą, kai tik M.
Jurgutienė atvyks į ambasa.' 0ntrū8 mi€8ta8 
dą.

Pietų Vietnamą komunis-

ministru pirmininku yra bri- Ma*VO8Šdi"inkai'irma°- ka«s>™ fr Antanu Terlec-j .
tsetungininkai, ir trockistai, kiu)» Vilniaus teismas užda-i aKiple8l8Kemi 
ir anarchistai. Bet beveik nė- poa4dy nagrinžjo 1974'

pasaulį, aprašinėdami kiek
vieną jų gyvenimo smulk
meną.

Iš tikrųjų, Onassio turtai 
: tebuvo tik jo paties darbo.

vai-

koms, laisvai kalbėjęs grai. 
kų. anglų, turkų, ispanų, vo
kiečių. . prancūzų ir italų 
kalbomis, mėgo dailę, drau
gavo su tokiomis politinėmis 
įžymenybėmis. kaip Wins- 
tonas Churcrillis ir kt.

Jis turėjo savo vilų įvai
riausiose pasaulio vietovėse 
ir dar Skorpios salą Graiki
jos vandenyse, kurioje ir 
buvo palaidotas.

Sunku būtų spėlioti, ar jis, 
ąpžėbęs šimtus milionų do. 
lerių, šeimos gyvenime buvo 
kiek laimingas. Matyti, pats

nu Sakalausku. Šarūnu žu-|Žm<MIH£ grobikai V18 tai puola pdačiu frontu. Jieį d ir suktybės
i----- 1— i_ *_a.— i paėmė jau antrą provincijos «uuiumo 11 suaiyues

miestą Dau Thieg. tik 35 į sius.
mylios nuo Saigono. Taip■raine _ j_ o....... ..... ,

m.Dr. Rudaitis dabar kali. Gengsteriai Romoje pa. j komunistai vykdo paliaubų 1922 m. jis iš Turkijos, 
lų atstovas. Numalšinus ban-jra kad visus kitusKiamas Solikansko stovykloj., grote g«Į susitarimą,

dytą sukilimą, sudaryta Re-Į Kreml!aus auginti. Vi į pasikalbėjimus miliono.

gadyrius Vasco Goncakes. 
kraštutinių kairiųjų radika-

voliucinė Taryba. Iš ministe-j 
rių kabineto pasitraukė 6* 

nuosaikesni nariai, ir Portu- j 
galija atsidūrė komunistinių 
revoliucionierių malonėje.

Įsidėmėtina, kad iš Portu
galijos turėjo bėgti net gen. 
Spinola. tenai nuvertęs dik-' 
tatūrinį režimą Tai labai

i niai.
Portugalijos staigus nu

slydimas į komunistų glėbį 
kelia didelį susirūpinimą ir 

i NATO narių štabe. Kadan. 
i gi komunistinė Portugalija

Smirnos mie*o, atvyko į
P. Vietname paskelbta vi- • Graikiją turėdamas tik $60

I suotinė 1J-43 metų amžiaus vjženėje. Versdamasis laivL
j 1973 m. jie už pagrėbtą, vyrų mobilizacija. J .
, bilionieriaus vaikaitį gavo . i nin^yste, o \ eliau ir kitais

Buvęs artimiausias prez. *2.8 mil., o pernai už plieno apu į J®?“ „; bizniais, ligi mirties susikro.
gaus$50fi00

Buvęs artimiausias prez. ; do ir tas faktas, kad JAV
Niaono bendradarbis. . nu-j ^““““^„^“^“įikongresas jau n 

[alavo t Vietnamui si 
reikia n®8 Paramos

teistas Watergate byloj Ro- į Taip reikalams klortantis, f°"ansp
bertas HaHemanas už du^Bulęen .ue pareikalavo ^?““. ir ,lnansl

ir.

vė net $600 milionų turtą.
i

1946 m. A. Onassis buvo 
vedęs turtuolio dukterį A-
thina Li vanos, su kuria bu- ’ pagrindinis jo turto pa vei

pasikalbėjimus CBS televi-| beve1^ dvigubai

;i
mis-jamas kovo 23 ir 30 a.’ Brežnevas lankėsi

Ta pati stotis kitam Wa. Vengrijoje 
teigate dalyviui Liddy uz> & a *

■ r •• -v^i., v..! “jo* «aus *50’000- Tas manytt kad U sum« «aus' * . ....
j gali išvyti amerikiečių ka sikatbėjimas bus transliuo- D v . NaUJOS pogrindžio
rines bazes ir savo uostuose
leisti prisiglausti Sovietų 
S-gos laivams, tai ir Gfbrah

žurnalas
Įžymusistorikas disiden.

vo susilaukęs sūnaus Alek.

lai v lai II vJIMIttl*. vaMz aj .1 I ITlUoloMJI vlisiuvil- •• • •
panašu j Kerenskio pabėgi- . . v-i..,-.. įoivv- 3311^0 transliuotą pasi-. Paskutiniuoju metu daug tas Rojus Medvedevas po- ĮJni]O8 rengia Žygį

taro sąsiauris, vaxarų įaivy VaihAiima si«nnkėin tam’ i___ ____ s_________________ s.kalbėjimą sumokėjo taip; buvo rašoma apie Brežnevo grindy išleido naują žurnalą , 
pat$25,000. 'sveikatą, btno net spėliota,į”XX amžius“ ir nesislėpda- į Wa8ningtonĄ

didesniame pavojuje. i. • - » kas užims J° sost^’ bet visaiimas JM»b’ašo jo redaktorių
. . . niunchene mirė

mą iš Rusijos. . . * , a »
j no vartai į Atlantą, atsidu.

Dabar valdžia jau paskel-, na
bė, kad nacionalizuojami vi- nes sovietams karo atveju
bankai, kol kas išskiriant už', ii lengviau užblokuoti. K. Šukienė
sienietiškus, ir draudimo! Kokia bus vakariečių re-

bendrovės, o taip pat žada* akcija į Portugalijos suko-
ma nacionalizuoti ir kitas munistėjimą, sunku pasaky-
turtas. Apie 120 stambesnių ti, bet kažkokių ypatingų
pramonininkų ir pirklių tuoj žygių, remiantis senu paty-
pat buvo areštuota, o dau- rimu, vargu begalima laukti.
gelis kitų žmonių stengiasi Kwaimnedarbu
pabėgti iš krašto, ar bando
slėptis nuo teroro užsienio 55 J biliono
atstovybėse. Grupę tokių* Atstovų rūmai paskyrė $
pabėgėlių revoliuciniai ka- 5.9 biliono viešiesiems dar-

. . . i« -z - bams finansuoti. Tokiu bū-
reiviai išsitraukė iš Prancu- du 900 000 žmonių
zijos atstovybės Lisabonoje gaus daibo.

dėtojas turėjo būti sūnus 
Aleksandras, bet tas žuvo 
lėktuvo katastrofoje. Jac- 
ąuelinai Kennedienei jis e- 
sąs palikęs apie $120 milio
nų ir dar kiekvienam jos ir 
Kennedžio vaikui po $15 
milionų. Pagikidinė pavel
dėtoja būsianti jo duktė 
Christine.

mi. Jis žada jame spausdin- Darbo unijcte balandžio
Iti kitų kraštų marksistų raš- 29 d. organizuoja ”žygį į 

Brežnevas vėl sėdi Krem- tus. i Washingtoną“. kuriame, ti-
■ kiši, dalyvaus ne mažiau 

Matyt, Medvedevas nebi- kaip 250.C00 žmonių.

be reikalo...

liuje. Praėjusią savaimę jis 
Kovo 2 d. Miunchene, V. dalyvavo Vengrijos komu-

Vokietijoje, mirė Zinaida natų partijos II suvažiavime, jo susidurti su valdžios or-i Žygio tikslas — atkreipti 
Šukienė - Grabauskaitė, dau ‘ o trečiadie ni. gr.žęs į Mask. | ganais. į valdžios dėme į, kati kovai
nininkės Lilijos Šukytės mo- vą. jis pasitiks Prancūzijos 1 su nedarbu reikia imtis grei-

AP uždaro 1250 i tų ir veiksmingų priemonių.

Daug žuvo Maskvos

tina. j premjerą.
Kai duktė dainavo MetJ________

ropalitesto operoje, velionė

Pažymėtina, kad prie O. 
nassio mirties lovos Pary
žiuje tebuvo tiktai duktė 
Christine, o ekscentriškoji 
buvusi prezidentienė Jac-

krautnvuį
gyveno New Yorke. o kai šį, Po 500 dienų kelionės J. 
išsikėlė i Vokietiją, ten išva- A.V. erdvėlaivis Mariner-10
žiavoirji. ! praskrido visai arti pro |r.VUMn»,e i r «. *

Velionė buvo bakrusi Dot- Merkurijaus planetą. Jis at- ri krašte 3,500 krautuvių, iki Maskvos stadione buvo. Queline tuo metu gyveno sa-
nuvos žemės ūkio akademi- siuntė ii viso į žemę apie metų galo rengiasi uždary- Kanados is Sovietų S-gos le-, Vo ištaigingame Fifth Ave- 
j$« i 3,000 Merkurijaus fotogra- ti 1,250. do rutulio žaidynės. Kai; uow VnrVnfijų. kurių pukutinte yrą U. I jom pasibaigus publika pra. įnue apartmente Ne« Yorke

b*, jj Tai daroma taupumo su- dėjo skirstytis, dėl kažko-;ir nuvyko tik savo vyro pa-
Per pastaruosius metus a- kad Merkurijaus paviršius metimais, kai dėl ūkio ato. kios prieža-ties kilo panika. . pademonstruos

pie 10,000 beitųjų mokinių yra taip pat pilnas kraterių ' slūgio sumažėjo bendrovės Žmonės ėmė grūstis prie isė-i 1
Į pametė viešąsias mokyklas, kaip mėnulio ir Marso. | pajamos. įjimo. ir daug žuvo. | brangius gedulo drabužius...

Milžiniška A-P maisto stadione 
produktų bendrovė, kuri tu. i

f
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gu e ne e e • • ee TARtSI KRIKŠČIONYS "Taip buvo seniau“ prog.

„Sociaustims optini zmas DEMOKRATAI besnes lietuvių sukaktis, da-
Aną savaitgalį, kovo 8-9 bar okupanto uždraustas | 

Laisvojo pasaulio lietuviškajai spaudai mūsų tarybi- dienomis, Chicagoje posė- minėti aiba suklastotas. Ki- 
ninkai dažnai primeta kaltinimus, kad ji okup. Lietuvos džiavo Lietuvių Krikščionių t°s programos lies lietuvių 
gyvenimą sąmoningai juodinanti, —suniekinanti tenykš- Demokratų Sąjungos Cent-. fiPaudą laisvajame pa auly, 
cią kultūrinę ir medžiaginę pažangą, nutylinti tiesą ir iš- ro Komitetai. Be CK narių, «var^vš
pučianti nugirstą melą, išjuokianti paskirų tautiečių ge- klmSmus h- žmo-

1$ Keleivio 70 meta istorijes

rąsias pastangas ir. aplamai, visą tenykštį tarybinį gėrį ro
danti kreivame veidrodyje. Kitaip tariant, užsienio lie-' 
tuvių spaudoje vyraujanti tiktai bloga "buržuazinių na. 
cionalistų“ valia.

Na, prileiskime. kad čia kartais tokių nuslydimų nuo 
tikrosios "tarybinės realybės“ pavaizdavimo pasitaiko, 
bet vis dėlto negalima būtų tvirtinti, kad mes į Lietuvą 
žiūrime tiktai pro juodai aprūkusius akinius, čia galima 
būtų pacituoti ilgiausią eilę pavyzdžių, kur net ir labai ka
ringa mūsų spauda gėrisi Lietuvos kultūrininkų, moksli
ninkų laimėjimais ar kitų darbų pasisekimais ir linki dar 
geresnės kloties. Gal tik ji, kalbėdama apie tuos laimėji
mus, per daug nenuskiedžia ir, lygindama juos su kitais 
mažiau džiuginančiais faktais, nelaisto savo puslapiuose 
saldaus sacharininio vandenėlip.

Tuo tarpu išeivijai skirta tarybinė propagandinė 
spauda, dūduodama iš priešingos pusės, jau yra tokia en
tuziastinga, taip be saiko Lietuvos gyvenimą baltinanti ir 
tarybines raukšles retušuojanti, nepalikdama ant tarybi
nio veido nei vieno kreivo gyvaplaukio ir nei vienos rea- 
lios karpos, kad mūsiškis sąmoningas skaitytojas yra pa
lenkiamas suabejoti net ir tuo atveju, jeigu ten būtų ir 
arti teisybės nukalbama.

Štai, pavyzdžiui, paimkime tiktai keletą to nežemiško 
"optimizmo“ padrikų pavyzdžių, paimtų tiktai iš kelių 
paskesnių "Gimtojo Krašto“ numerių:

"Dar niekad Lietuvoje nebuvo taip oiganizuotai, įvai 
liapusiškai ir giliai dirbamas kultūros darbas. Niekada

lyvavo jų 
Taryboje ir vicepirmininkas 
VLIKo reikalams Stasys 
Lūšys iš Bostono. VLIKo 
Valdybos narys Algimantas 
Vedeckas iš New Yorko. bu
vęs CK pirm. Algirdas Ka- 
sulaitis ir vicepirm. Pi anas 
Razgaitis iš Clevelando.

Aįptarta organizacinia? 
reikalai, "Tėvynės Sargo“ 
rūpesčiai, skyrių veiklos 
klausimai. Mykolo Krupavi
čiaus monogrofijos spausdi. 
nimas, jo paminklo šventini
mas ir 5 metų mirties minė
jimas. Plačiau ir giliau 
svarstyta klausimai,

įgaus teises, ypatingai svar
bius lietuviams, o taip pat 
I ietuvos moters problemas.

MADRIDO RADIJAS 

LIETUVAI

Nup kovo 1 dieno? lietu
viškos programos iš Madri
do radijo stoties kasdien 
ncrduodamo3 Madrido laiku 
20 vąl. 30 min. 31.05 metrų 
ilgumo banga. Programos 
kartojamos kitos dienos ry
tą 9 vąl. 30 min. pirmą kar
tę ir Į5 vai. 15 min. popiet 

kurie) Programa trun.

Adv. dr. Marija šveikauskienė, 
gyv. W. Roxbury, Mass.

Kai kurie šyvieji bendradarbiai

Dr. Vanda Sruogienė, 
gyv. Chicagoje, III.

iškils ir bus diskutuojami, JA nunučių. Lietuvoje ji 
Lietuvos laisvinimo konfe- fnrdnha viena valanda vė. 
renci jos antroje daly je š. m.' “au-
^ptlandžio mėn. Chicagoje.!

TOKIOS MAŽOS, BET 
TOKIOS NAUDINGOS

Tų klausimų eilėje vra kai: 
kieno keliamas Lietuvos.
laisvinimo darbo organiza. _ . .
cijos peržiūrėjimas, finansų Mėgs.u medų. Žinojau, 
^elk’mo siūlymai ir visiems kad bitės padeda augaiams 
bendro, gal net kartu «u ki- apsivaisinti, jų žiedu? ap- 

p’’ba kiečiais. Informa- dulkindamos, bet, kol nebu- 
Hjos Centro stei<rimn veika- vau skaitęs The Wa!l Street 
lingumas bei galimybės. Journal straipsnio apie bi- 

» Atkrei*r.‘as dėmesys i iė. tes’ nežin°jau, kad ta& ma- 
. | ru. laiko ir ištekliu naudoii- za? «amt?.8 Padai eils *ra 

mo tiks’inrtnima vis naujiem toks naudingas.
nebuvo taip drąsiai užsibrėžiami milžiniški planai, nė ne- i r>p.r -iotvanizavimams.^ kai
abejo’jant, kad jie bus įvykdyti. Jau vien šie daibo mastai 
sukelia kiekvienam mūsų džia 
savo krašto dabartimi.“

x i
’Visur stiebiasi į saulę nematyti naujo gyvenimo dai.

* gai — nauji mūsų kultūros reiškiniai.“
"Iš pirmo pasakų knygos puslapio ramiom ir išraiš

kingom akim žvelgia į mus gražus darbininko veidas.“ »
"Teisingai sakoma, kad liaudies siekiams užtvarų 

nėra. Liaudies jėga galų gale nušluoja visa. kas užtveria 
jos kelią į laimę.“

"Su dideliu džiaugsmu klaipėdiečiai ir visa Lietuva 
sutiko ugningo revoliucionieriaus. įžymaus partijos ir 
valstybės veikėjo, ilgamečio respublikos partinės organi
zacijos vadovo atminimo įamžinimą.“ j

musu organizacine sistema
___ . • vra talentingai sukurta, tiks-ugsm.ngą pasididžiavimą ,ingaj ?up|anuota ir dawe.

' lio metu veikloje ivainose
eolinkvbėse i$ban<Ma. Kar
tu su tuo pabrėžta Lietuvos 
laisvinimo darbo išnlėtimo 
iv .pa^vvinimo būtinumas. 
Pagy ’iuimjKs reikalingas vi- 
«nir o išrdstimas būtina*! n p, 
Hebiant E’ironoie. Pietų A- 
mpviVm'o Aziinip. n tain nat 
ir Afrikos kontinento šaly?e.

Kor.
APIE KĄ KALBĖS 

RADIO LIBERTY?

Loto Januškienė, 
gyv. Philadeiphijoje, Pa.

Juozas
gyv.

Vilčinskas,
LondoneMinėtamė straipsny auto

rius Joseph Winski rašo, 
kad JAV-se per paskuti
niuosius 10 metų bičių su
mažėjo 20 c/f. Mat, žemės 
ūky vis daugiau naudojama 
visokių cheminių nuodų ko
vai su įvairiais augalų ken
kėjais. Tie nuodai pavojingi 
ir bitėms. O jos jų privalgo, 
lakstydamos nuo žiedelio 
ant žiedelio, kurie yra tais 
nuodais apipurkšti. Juo 
daugiau vartojama tų nuo
dų. tuo didesnis pavojus ir 
bitėms. Tuo didesnis nuos
tolis ir žmonėms. :

Bičių skaičiui sumažėjus, 
mažiau ir medaus teturėsi
me. Bet ta nelaimė nebus 

lietuvių didžiausia. Daug didesnę
"Revoliucijos pagimdyta Tarybų valdžia atnešė mū

sų tautai naują, šviesų ir turtingą gyvenimą.“ j . .
kalba programos trapsliuo- žalą .pajusime kitu budu. į

"Vis tai — mūsų kultūra. Socialistinė savo turiniu, jamos į Lietuvą kasdien. Pasirodo, kad apie 100 ( 
savita, nacionalinė — forgia“. Pusvalandį trunkančio? pro. augalų rūšių apvaisinimas

"Tarybų Lietuvos tikintieji turi visas sąlygas prakti- bus kartojamos taip, priklauso tijknuo bičių. Tų į
kuoti relSiją. Nei jie, nei jų vaikai nėra pSojami už ™ ų iŠ

....... „ j ..,. . . . . i pranešimų laikas uzijns de- vienu bilionu dolenu. U
savo įsitikinimus. Mes. dvasiškiai, turime visas sąlygas valandas kasdien, specialistai tvirtina, kad tas

Nuo kovo 2 d.

Alfonsas Nakas, 
gyv. Birminghame, Mich.

Kazimieras Barėnas, 
gyv. Londone

Stasys Santvaras, 
gyv. So. Bostone, Mass.

Kazys Škirpa, 
gyv. Washingtone, D.C.

savo darbui“ (prel. Č. Krivaitis).

Žinoma, čia tėra pateiktos tiktai trumputės paskiru 
propagandinių straipsnių nuotrupos, bet jos būdingai at
spindi ir visą tų rašinių "urra“ šaukiančią dvasią. Toksai 
"socialistinis optimizmas“ gal kokią maldingą čionykštę 
komunistę moterėlę ir sugraudina, bet pratusiam skaityti 
laisvą užsienio spaudą — kelia tik šypseną.

Be naujienų, -pasaulip spau- derlius yra dar didesnis ir 
dos apžvalgų ir einamųjų į- čia bitelių įnašas siekia net 
vykių analizės, tos kasdieni. 3 bilionus dolerių, 
nė; programos reguliariai • Wisconsino universiteto 
pateiks lietuvių gyveųijno bičių laboratorijos tyrimu 
tėvynėje ir išeivijoje šeri- (viršininkas Floyd Moeller 
ias. Ypatingas dėmesys bus'sako, kad bitės, kaip augalu 
kreipiamas į Vakaruose ap-į apvaisintojos, yra 10 kartu
•  • ,• 9 !• - _ a • — v •

O daug priimtinesnė būtų ir toji tarybinė gražbylistė. 
jeigu greta jos okup. Lietuvos spaudoje būtų rimtai pa
nagrinėtos kad ir takios aktualios tęųios:

Partijos dogmatikų diktatūra kultūrinėje veikloje.
Caro ir komunistų partijos metodai kovoje su opozi

cija.

Ar. kovodama su religijomis, pati komunistų partija 
nevirsta politine religija su savais šventaisiais ir palaimin
taisiais?

Abejonės dėl Kremliaus neklaidingumo.
Kur dingo komunistų partijos narių ir nekaltų pilie

čių žudikai, atlikę nusikalstamus veiksmus Stalino lai. 
kais?

Lietuvių tautinės mažumos priespauda Gudijos TSR.
Nebuvęs istorijoje Mažosios Lietuvos kolonizavimo 

pąvyzdys.

- ’ sigyvenusios jaunesnės lie-1 vertingesnės, negu kaip me
daus nešėjos.

Kai kuriem augalams dėl
bičių mažėjimo jau gresia 
pavojus. Pav., Kalifornijos 
migdolams. Ten kiekvienam 
akrui (ju migdolais yra už
sodinta 200,000 akru) ap
dulkinti reikia 2 bičių šeimų 
(šeimoje yra 25.000-60.000 
bičių), o visoj Kalifornijoi 
iš viso tėra 300.000 šeimų. 
Migdolų augintojai atsiveža 
bičių net iš Montanos, bet 
tai brangiai atsieina.

Mokslininkai tikisi netru. 
kus išvesti totkią sojos rftši 

paskelbti savo į kuri duotų dvigubą derlių 
i bet ta soja apvaisinti tega-

tusiu kartos pažiūras ir 
veiklą. "Jaunimas kalba 
jaunimui“ programa duos 
progos tik ką atvyku-iems 
i? I ietuvos painformuoti 
ten likusius jų tautiečius a. 
pie gyvenimą demokrati- 
niu^e kraštuose.

"Užrekorduoti autoriai“ 
pateiks Lietuvos rašytojų 
Vakaruose jaunesnės kartos 
literatūrinius skaitymus. O- 
kunuofoje I ietuvoje gimę ir 
mokslus išėie. jie dabar pir. 
ma karta turės proga? čen- 
zūros ir kitos priespaudos! 
nevaržomi
kūrvbą.

Du kartu per savaitę lėtų tik bitės. O kur ju gausi 
"Samizdat“ pręgramos nėr- pakankamai, jeigu jų skai- 
duos atarai i Lietuva doku- pius vis mažėja?

Bet aišku, kad tokių teiųų pafvildeąimo tarybinėje mentuair žurnalu^ Lietuvo-i Spanguolių derlių būtu
ąpaudoje me. niekmi nesulaukime, tad nuoėirdžiai lin^nak^ amai bičių 'jom 

tame komimiaOmam. propagandirtanu .r toliau tvirtai ,inamu9 Taj ,r Uetu. ^dutkinti. 
žengti jų išbandytų "socialistinio aptupiamo“ keiu! Tas Vn» Katalikų Bažnyčia.. Kro. Taiei bičių mažėjimas y. 
propadandos būdas ir mūsiškiams mažiau sukvailina gal- nj^g, kuri reguliariai pasiro* ra didelis nuostolis visam 
vą... dė nuo 1972 metų. krašto ūkiui.

Pranas Čepėnas, 
gyv. Worcestery, Mass.

Dr. Pranas Šveikauskas, 
gyv. W. Roxbury, Mass.

Andrius Valuckas, gyv. N. Mexco

J liozas Krasinskas, 
gyv. Worccestery, Mass.

Janina Pakštienė, 
gyv. Miami Beach, Fla.

Valerija čekauakieaė,
gyv. V. Vokietijoje Jurgis Jalinskas,

gyv. So. Bostone

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG (DOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Jei nori būti kelrodis, nn* 
•įstebėk, jeigu tave 
luos.

t
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Broektmo oaijienos
Vasario 16 minėjimai deliui, su dideliu įsijautimu

Bostono Kaziuko mugė
Kovo 9 d. So. Bostono' Pačią mugę atidarė skau*

i okupantai, šalin iš Lietuvos!
• padainavo St. Šimkaus Oi, Lietuvių Piliečių d-jos pa-j tų tėvų komiteto narė Vita 

Lietuvos nepriklausomy- greičiau, greičiau, ariją iš į talpose vyko skautų ir skau. t Šmitaitė - Hodges. perkirp- 
bės atkūrimo 57 m. minėju t V. Klovos operos Pilėnai, čių suruošta Kaziuko mugė. dama kaspiną, užrištą ps 
mas prasidėjo miesto majo- s čerienės Lietuvos laukai, Tokios skautų ruošiamos' Vyt. Dilbos

Rašytojai ir duobkasiai
J ro Davido Crosby vasario j norvegų dainą ir Kur bakū- 

16 dienos paskelbimu Lietu-jžė samanota, 
vos diena. Tą pat dieną per šv. Kazimiero parapijos

(Tęsinys) I
t

Žymesni poetai nusižudė dėl nepakenčiamų kūrybos 
sąlygų. Štai, Sergejus Jeseninas nusižudė 1925 m., para
šęs paskutinį savo eilėraštį krauju. Vladimiras Majakovs- 
kis nusižudė 1930 m., nes. anot Boriso Pasternako. —"jo 
savigarba nesiderino su naujove, kuri įvyko jame ir jo 
aplinkoje“ (Voice in The Snow. Olga Andrejevą, psl. 
192). Marina Cvetajava nusižudė 1941 m., nes 'jos vyras, 
čekistinis provokatorius, buvo sušaudytas, sūnus žuvo ka
re, duktė dingo kalėjime, o ji pati atsidūrė Jelabugos už
kampyje prie Karnos upės.

Dalis rašytojų išėjo iš sovietinių kalėjimų bei kacetų 
gyvi ir galėjo parašyti savo atsiminimus. Tokie buvo Da
nielius Andrejevas, Eugenija Ginzburg, Juri Oleša. Liko- 
lajus Puninas. Aleksandras Solženicinas, Sergejus Spas- 
kis, Varlamas Salamo vas, Elena Tager ir jau "perauklė
tas“ — Nikolajus Zablockis.

dvi vietos radijo stotis po 
pusvalandį buvo transliuo
jama amerikiečiams skiria

choras, vad. J. Gaidelio, pa
dainavo J. Gaidelio Malda 
už tėvynę, J. Gailevičiaus

Kaziuko mugės Bostone 
vyksta nuo 1955 metų. Jas 
pradėjo rengti skautininke

meniškai 
kombinuotuose įėjimo 
tuose.

Mugę atidarius, svečiai

su-
van-

programa. Petro Viščinio i Kur giria žaliuoja. K. Ba. 
vadovaujamas Laisvės Var.Įnaičio Ant' kalno klevelis, 
pas šios dienos programoje Į V. Jakubėno Ei, autra. auga,_ » įmo i ir . i __ i -i-primine 1918 metų nuotai
kas ir dabartinę tėvynės pa
dėtį.

Pagrindinis minėjimas bu
vo vasario 23 d. Iš ryto buvo 
pamaldos lietuvių parapijos 
bažnyčioje, o po pietų iškil. 

į mingas susirinkimas para
pijos salėje. Jį pradėjo Al
tos pirm. Jonas Jenčys. ku
ris. pasveikinęs susirinku
sius, programai vadovauti 
pakvietė Rymantę Bielkevi- 
čiūtę - Janulaitiene. Ji sce-

V. Paulausko Miškų gėlė 
(solistė Pranė Grybaus. 
kienė). J. Budriūno Piovė 
lankoj šieną ir J. Gaidelio 
Pasėjau dobilą.

Chorui ir kompozitoriui 
Juliui Gaideliui susirinku
sieji smarkiai plojo.

Minėjimas baigtas visiem 
sugiedojus Marija. Marija.

L Bendruomenė* rūpes
čiu buvo suruošta lietuviškų 
laikraščiu ir žurnalu paroda, 
buvo ir knygų stalas. Kny
gas platino jaunimas.

E. Ribokiene

Elena Gimbutienė, padeda- j pasisklaidė po trečiojo aukš. 
ma skautininkių Valerijos to salę, pradėdami apžiūri. 
Barmienės ir Aldonos La-į nėti ir rinktis sau įdomius ir 
buckaitės. Taigi šioji mugė reikalingus pirkinius, 
buvo kaip tik dvidešimtoji.. Ilgai netruko, kai didelis 

ši, mugę pradėjo skaučių
tuntiniiikė Dalia Sodeikie-. ".lecl.ų J"a
nė. paki iesdama skautinin. Aukstikalmenes ir Biru. 
kę Stefą Subatienę tarti. ‘es, Banaitienės. Cla •’ .a?‘s 
trumpą žodį. Subatienė pa.' krito kruopseiaipagarmntos
žvmėio kad skautu ruošia- tautmes leles’ rodančios zi.

J ’ - " * . H . . 1 diniečiu skonį ir nagingumą,
mos muges yra prisiminimasdidžiųjų Kaziuko mugių ^niuai žiedai, - kokių

l figūras, jūros kiautelių, pa- 
Į rodomųjų mazgų ir kitokių 
(gėrybių.

Paukštytės, susimetusios 
prie salės durų, buvo labiau
siai susirūpinusios savo lai
mės šuliniu, kuris tikrai tu
rėjo didelį pasisekimą. 
Joms vadovauja V. Čepie
nė.

Didelis stalas, apkrautas 
įvairiausiais augalais ir di
delėmis žvakėmis, viliojo 
augalų žinovus. Kas tuos 
augalus išaugino, taip ir ne
pavyko sužinoti, bet jų buvo 
gana daug. Baigiantis mu. 
gsi viri buvo išpirkti.

Žodžiu, sunku čia viską h* 
besuminėti, eįmanoma buvo 
visko ir pastebėti.

Prekyba vyko neblogai, 
pardavėjai buvo patenkinti.

Antrojo aukšto salė buvo 
skirta restoranui. Grandies 
tvarkomas baras, vedamas 
ps. Vyt. Eikino. ir valgykla, 
paruošusi trijų lūšių skanius 
pietus, pyragų stalas ir kava 
gaivino lankytojus. Valgyk
lai vadovavo ir pietus pa
ruošė su padėjėjomis Vita 
Hodges.

Restoranas turėjo nema
žą pasisekimą— buvo išpar
duota apie 300 pietų ir su
valgyti 47 tortai ir pyragai 
su kava.

Jau vien iš šitų skaičių

ir pačiame Vilniuje sunku 
bebūtu gražesniu šiandien 
berasti. Akį traukė vilnietis 
kos veibos, pačiu židiniečiu

t» - - j .j - z. x pagamintos ir nė kiek ne- 
P.;,es dvidešimt metų pra- pra9tesnfe ukras vilnie. 

sidejusios Bostone, Kaziuko |gkas
mugės paplito po visą Ame.,
riką, ir dabar jos vyksta vi- Lininiais audiniais ap.

, sur. kur tik yra lietuvių krautas stalas buvo tiesiog 
j skautų. (moterų apgultas, kol viską

Kas prisimena Vilniaus -išpirko. Bet jug gražesnių ir 
•Kaziuko muges, tas žino, j Pusnių staltiesių, juostų,
• kad jos būdavo didelės ir'takeliu — visam pasaulyj

vykusių Vilniuje. Gal mūsų 
čia ruošiamos mugės ii’ ne 
visai atitinka vilnietiškąsias. 
bet pati mintis iš ten paimta.

... a , • i a • • °Je pasirodė tautiniais rū_
Mes mateme, kokie rašytojai pateko į proletarinio ; bais pa?ipuošusi. susirinki- 

teroro gyvos žmogiena- malimo mašiną ir buvo sušaudyti, muj gražiai ir sumaniai va- 
nukankinti ar bado bei šalčio nualinti. O dabar žvilgtelė- • dovavo.
lame į tuos "herojus“, kurie savo literatūrinę karjerą pra- • Vėliavas įnešus, choras su 
dėjo kurdami fantastinius skundus prieš savo kolegas ir greta sustojusiais’ lituanisti- 
aędamai prieš padorius žmones, tuo juos pražudydami. nės mokyklos makiniais, vi- j
Tai ciniški karjeristai, asmenys be jokių žmoniškumo siems pritariant, sugiedojo Vasario 8 d. Sandaros sa-Į p^e^°S įvaromu Skautu1 Čia teip pat galima bu 
principų, asmenys su populiaria naikinimo iniciatyvą, ir Lietuvos ir Amerikos him- Įėję įvyko šv. Kazimiero lie-1 j.u0&iam0g mu,rės * taip paį.vo nusipirkti jų surinktų, 
būtų didelis gyvulio įžeidimas, jeigu jų elgesį lygintume nūs, o vienas choras — "Nu- tuviu parapijos choristų su-' j neat-ilikti nors I išleistų ir išbandytų įvairių
su gyvulio elgesiu laukinėje kovoje už būvį. štai ir tų ar- liūdo varpai“ (Vanagaičio), siartinimo vakarienė. cb°-. iaifcui bėgant iuk ir prekės kepsnių receptų rinkinį.

BROCKTON, MASS. 

Choro vakarienė
gaminių ir Į negalėtum rasti..

. Po kun. P. Šakalio invo-! ristai su šeimomis, choro ve- ...
kacijos Br. Burba perskaitė i dejas komp. Julius Gaidelis•1timo žudikų sąrašas:

Adelina Adalis (Efron), Andrejus Andrejevas, Miša . - , .
Ardavus. Sergejus Borodinas, Osipas Erikas. Dligačas, Nepriklausomybes pa*elbi.| ir svečiai maloniai praleido j 
Jakovas Fkheiias THa Fhrenbunms Aloksandras Feda- mo akto tekstą, susikaupi- keletą valandų beslvaismda-:
Jakovas Elsbergas llja Ehienbuigas, AJeksairtia* f ėda mQ buvQ įwėjo progos ir pašokti, veo Sanctus. Parapijos cho-
jevas, Gluchovas, Sergejus Gorodeckis. Pavelas Lebede- žuvusieji už Lietuvos laisvę, 
vas - Polianskis, A. A. Liuberskaja, Piotras Paslenka, pergkaitytos gutZrnatoriaus 
Pavlovas, Larisa Reisner, Sergejus Rudakovas, Kostyre- jr majoro deklaracijos* 
vas, Vladimiras Stavskis, Marietta Šaginian, Aleksandras į minėjimą buvo atsilan- 
Ščerlbakovas, Matvejus škiriatovas. Anatolijus Tarasen- kęs miesto majoras David
kovas, Nikolajus TiehonovaSj Tiufukovas, Aleksejus Tols,. Crosby, policijos viršininkas dėjui ir choristams už jų kavutė, 
tojus, Juri Tynianovas, Arkadijus Vasiljevas, Maksimili- Robert Gallati, butų nepa-j įdedamas pastangas ir pasi-: 
anas Vološinas, Davidas Zaslavskis, Andrejus Ždanovas, siturintiems planavimo ir įšventimą. Tėvas A. Jurge-’ Vyčių ir moterų puiry čiai 
čekistas Jakovas Agranovas ir t.t. ir t.t. paskirstymo viršininkė Phv- J laitis, kuris dažnai talkina

Tas sąrašas yra ne mažesnis už sunaikintųjų sąrašą. Vaderstreet ir jų koordi-
Kai kurie prie tos pačios grupės priskiria ir Maksimą natorė Marleen Jesonis (Ja- 

Gorkį (Aleksejų Peškovą). kuris senatvėje daugiau d o- .
mėjosi iš turtuolių pagrobtais kilimais, automobiliais ir •SaV° Z -®U
krtomfc gėrybėmis, negu patekusių nelaimėn rašytojų ĮjWelį lietuvjų
gelbėjimu. šų į šį kraštų ir Brocktonų.

Kalbant apie Ehrenburgą, reikia pripažinti, kad po Šiltą žodį tarė ir policijos 
Stalino mirties jis žymiai pakeitė savo laikyseną, bet jo viršininkas. Jis esąs geriau- 
antisionistinis straipsnis 1948 m. davė pradžią žydų rašy- sios nuomonės apie lietu- 
tojų, artistų, kariškių likvidavimui ir žydų gydytojų bylai., vius. Gražiai pasveikino ir

Teroro pradžioje 1934 m. rašytojas Boris Pilniak yra ’ anderetreet. .
priveistas paskelbti sovietinėje spaudoje, kad jo knyga Į .^"fcuTsuisvs Yla Jis 
"Šaknys“ yra nevykusi, todėl prašo savo skaitytojus ją' ? kajboje dav|d ‘ 
išmesti iš savo knygų lentynų, — jo septintą valstybinės. • ^„,1™ ir dabartinės
leidyklos GLZ tomą. Taip pat jis prašo sunaikinti jo kny-* pasaulio galiūnų dažnai 
gos vertimą japonų kalba. j suktos -politikos. Jis tarp kit-

Pasikalbėjime su Ivanu Buninu Aleksandras Tolsto-' ko paminėjo, kad ir prez.

Kitas būrys, nepritapęs 
•prie audinių, susibūrė prie 
Stefos Sufcatienės ir Genės 
Bačiūlienės tvarkomos lote
rijos. Tos dvi jau pritynu 

Šiais metais jos turėjo

galima spręsti apie svečių 
gausumą ir vyliausios šei
mininkės Vitos Hodges su
manumą, organizuojant ir 
pamaitinant tiek svečių.

Taigi ir ši dvidešimtoji 
Kaziuko mugė praėjo su di. 
dėlių pasisekimu. Svečiai 
skirstėsi patenkinti, sotūs, 
prisipirkę, ko kas tik norėjo, 
pakalbėję, daug ką girdė
ję -^pamatę.

Nepamirština, kad mugės 
programoje dar buvo ir me
ninė dalis, apie kurią pakai, 
besime atskirai.

Visiems dėkojam už atsi
lankymą ir laukiam atva- 

gražios’žiuo’jant į Kaziuko mugę ir 
metais. Mes 

jau pradėjome galvoti, kaip 
ją padaryti dar įdomesnę.

K. Nenortas

Vakarienės metu parapi- ras. vadovaujamas komp. J. Siais metais jos turėjo
Ž’os klebonas kun. Petras ša- Gaidelio, atliks V. Jakubė. 400 biliėtų. ir iš ju tik 38
:alys pareiškė, kad jis labai no Prisikėlimo kantatą... buvo tušti. Trys už dolerį r- 

didžiuojari savo parapijos • Koncertui pasibaigus, sa-l^m. rjgi pigiau! Dėl to lote. 
choru ir yra dėkingas jo ve- Įėję po bažnyčia bus bendra rijos bilietus svečiai bema

tant išpirko.
Netoli loterijos buvo ir 

broektoniečių stalas. Čia vi-
kunigams. 'chorą • Kovo 2 d salėje po *»^-1’ ateinančiais 

irgi labai išgyrė, linkėdamas nycia Brocktono Vyčių irlpaRamnamos lempos, paga. ateinančiais 
jam dar ikrus me-tus džiucin-; LRK Moterų d-jos pastan-j n“J*<* Algio Alksninio.
ti parapijiečius ir kelti jų gomis buvo suruošti bendrij‘
dvasią. -pusryčiai, kuriuose dalyva-jj€» dav.au^.. Yyį Dl1’

, . . . . . ' vo daug mokyklinio amžiaus! k08’ ture3° įsstaciusi is me.
Pobūvio dalyvius savo* faim{mn ^nMna5aa©Vninina! dzio gražiai pagamintasluuuviu Y jaunimo ir nemažas skaičius Pagaminias

damomis maloniai nuteikė parapijječi„ | Vytis ir kitokių medžio du-
solirtaį Benediktas Povilą-, p* avo;v;_ binių, o taip pat demonstra-
vdčius ir Norbertas Linger- 
taitis.

. Sayanoris kūrėjas ir vv.į vyskupas Deksnys. kuris 
riausio amžiaus choristas, <įieną pasakė ir atitinka-

Pusryčių dalyvius sveiki-1 bimų, o taip pat 
, no parapijos klebonas kun. Į y0* ^aiP yytys daromos, 
P. Šakalys ir iš Romos atvy- kas pritraukė nemažai dide

lių ir mažų žiūrovų. 
Kražantės vyr. skaučių

Fuldntes Janonis buvo pa-|mą pamokslą. Susirinkusius' draugovė, vadovaujama Bi-

jus pastebėjo, kad Buninas nesugebąs savęs pelningai 
parduoti. Raudonasis kunigaikštis A. N. Tolstojus save 
pardavė bolševikams kaiališkai ir 1936 m. teroro išgąs
dintas vėliau parašė veikalą "Chleb“ (Duona), kur, 
parsilenkdamas su istorinė tikrove, iš Stalino padarė vy
riausią Caricino (Stalingiado-Volgagiado) kovų didvyrį. 
Anot Ehrenburgo, tuo metu A. Tolstojus iš baimės "norė-

Rooseveltas mus išdavė, ir 
klausė, kuris JAV preziden
tas tą klaidą atitaisys?

Rezoliucijas skaitė Vyt. 
Senuta. Jos buvo priimtos 
vienu balsu.

Aukų surinkta apie tūks
tantis dolerių. Dalis aukojo’ T 1 • 1 !• Al *

gerbtas, sugiedant jam U 
giausiu metu ir palinkint ir 
toliau būti aktyviu choro da
lyviu.

Religinis koncertas

Verbų sekmadienį, kovo 
23 d., 3 vai. popiet Brockto
no šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje ren
giamas religinės muzikos 
koncertas.

Programoje— solistė Dai-
nueiti bendradarbiauti be galo toli“. Bet ką norėti iš k Bendruomenei, dalis Al-'va Mongirdaitė . Richardso-

A. N. Tolstojaus, kuris, anot D. S. Mirskio — "yra įdomi 
įgimtų didelių gabumų kombinacija su visiška smegenų 
stoka“.

Jeigu pagal Leniną ir Trockį Jesenino su Majakovs- 
kiu poeziją buvo galima pavadinti chuliganišku komuniz
mu, tai rašytojų puolimus prieš rašytojus galima drąsiai 
vadinti čekistiniu komunizmu, o "Literatumaja Gazeta“

tai.
Meninę programą pradė

jo Lietuviškosios mokyklos
mokiniai, su šiltu nuoširdų-’ fix (duetas); solistas Bene- 
mu atlkę 3 dainų ir eilėraš- diktas Povilavičius — A. 
čių pynę, kurią sujungė Stradella Viešpatie mano, 
mok. E. Ribokiene ir mok. R. Wagner Atgailos malda;

faktišku čekistų oficiozu. Nors tas laikraštis turėjo būti ®a^on- e solistas Stasys Liepas — J.
Solistas Benediktas Povi. Faure Crucifix ir Palmių

nienė atliks Ch. Gounod A. 
ve Maria, C. Frank Panis 
Angelicus, J. Faure Cruci

rašytojų laikraščiu, bet jis niekada nepasisakė už spaudos 
laisvę, prieš cenzūrą, niekada rašytojų negynė, o juos tik
tai kaltino. Kiekvienas mažiausias Kremliaus nepasiten- 

’ kūlimas bet kuriuo rašytoju visada ten rasdavo plačius Į 
paaiškinimus, papildymus ir pateisinimus.

lavičius. akomp. Juliui Gai- sekmadienis. L. V. Beetho-

sveikino irTėv. A. Jurgelai-. H^ės Račkauskaitės, parda 
Ivmėjo medines dekoruotas 
(lėkštes, moterims papuoša

le Bendruomenės vakarienė lūs, žiedus ir kitokias smulk- 
. menas.

Jau kelel i metai Uetuvių j Astos Danasaitės meniš-
Bendruomenės apylinkė ga. < kai dekoruotos ant sienos 
na gausiai remia Lituanisti-, pakabinti skelbimų lentelės 
nę mokyklą, Uetuvių Fon- ir Nfjolės Ivaškaitės papuo

šalai, ypač kryželis su gran
dinėle. atkreipė daugelio 
dėmesį.

Skaučių Birutės draugo-

dą, jaunimo organizacijas, 
kultūrinę Laisvės Varpo ra
dijo programą, lietuvišką 
-paudą ir kitas lietuviškas 
institucijas. Pati apylinkė |vė, vadovaujama s. Laimos 
jokių pajamų nei turto netu-j Kiliuiienės, įdomiai pasiro- 
ri, todėl reikalingas lėšas Į dė su savo gražiais ginta- 
stengiasi sutelkti visais gali. 
mais būdais.

rais, Audros Rastonytės ir 
Danguolės Špakevičiūtės o- 

Tuo tikslu balandžio 26 d.; riginaliai pieštais atviru
kais. Jaunos menininkės tik
rai vertos pagyrimo. Ramu
nė Jauniškytė nė kiek nuo 
jų neatsiliko, savo laisva iš
lavinta ranka nupiešdama 
kontūrus išleistame spalva- 
vimo sąsiuviny.

Vilkiukai (vadovas Kul- 
bis) turėjo savo stalą, ap
krovę nuotraukomis iš sto-

LB Brocktono apylinkės val
dyba Brocktono Sandaros 
salėje rengia šaunią vaka
rie. Svečiai bus gerai pavai
šinti valgiais ir gėrimais, 
bus geras šokių orkestras, o 
visa tai kainuos tik $5.00. 

Pradžia 6:30 vai. vakare. 
Bilietus galima iš anksto 

įsigyti pas LB valdybos na
Michailas Solochovas, plačiai žinomas sovietų rašy.

Antai, kai Andrejus Ždanovas pasisako prieš Ach- tojas. pasižymi neabejotinais gabumais, bet — turi tikrą 
matovą, tuoj "L.G.“ skiltyse ima ją pulti visa piktų ir gar- čekisto širdį. Milžiniška kolektjrvizacfjos tragedija, bai-
bės alkanų vilkų gauja, stengdamiesi ją suniekinti, vers- sesnė už gaisrą, karą, badą ir marą, jo veikaluose pasai- (__ ____ _ ___ _ _________
darni prostitute ir vienuole. A. Ždanovui pasisakius prieš dintais linksmais atpasakojimais, su keliais juokingais: Bostone Lietuvių Piliečiu^raiščiams žiedais*?r°taip*pat
Zoėčenką, tas pat laikraštis jo kūriniuose jau neberanda vaizdeliais ir anekdotiškais įvykiais. Jis neturi žmonėms d-joje ir pas Antaną And-* savo loteriją.
humoro, o tik neleistiną sovietinės tikrovės išjuokimą, nei širdies, nei užuojautos ir pagaili jiems net girto žmo-1 riulionį, Norwoode — pas| Jūrų skautai turėjo origi- 
tarsi jis savo juoku bfltu norėjęs nugriauti visą komunizmo gaus girtos ašaros.. (Bronių Kovą, 25 Sunset A-'nahas iš medžio šaknų pa>-
rojų. (Bus daugiau) J _. . M L. L • ve’ P. J. | darytas žvakines ir įvairias

rius. Lithuanian Village saJvykl03» šokimo virvelėmis, 
vininką Vincą Kaazakaitį, l originaliai jų pagamintais 

1128 Ames St., Btrocktone.l šiukšlėms maišeliais, kakla-

NASHUA, N. H.

Balfui sutęlkėm $800

Balfo valdybos posėdyje 
Kiibilių namuose, Merri
mack. N.H., paaiškėjo, kad 
Vasario 16 minėjimas Altui 
davė $100, o kartu buvo 
baigtas ir Balfo va’jus, jam 
sutelkus $500. Bažnyčios 
rinkliava davė $203.73.

Stambesnių aukų sudėjo: 
Antanas Skliutas — $20. K. 
Daugėlų šeima $15. o po $10 
— Amerikos Lietuvių klu
bas, Vedusių Porų klubas ir 
kt. ..

Balfo valdybą dabar su
daro pirm. Kazys Grauslys, 
sekr. Vytautas Sirvydas, ižd. 
Juozas Kubilius.

Valdyba nutarė nuo savęs 
pasveikinti Keleivį 70 metų 
sukakties proga ir ta proga 
aukoja $10.

Vietos laikraštis "Nashua 
Telegraph“ vasario 20 d. iš
spausdino V. Sirvydo ilges
nį straipsnį, kuriame vaiz
džiai atskleidžiami svarbes
nieji Lietuvos istorijos mo. 
mentai. Straipsnis pailiust
ruotas didele lietuvių dele
gacijos pas Nashua majorą 
nuotrauka. Tas pats laikraš
ti* išspausdino ir V. Sirvydo 
laišką, antrašte "JAV remia 
Lietuvos nepriklausomybę“.

Kor.

Nors ir b« kaiUo liksi, bet

»
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i liečiai yra taupūs ir nenori III PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS 
I veltui mėtyti pinigu.“ «

III PUK į vyks 1975 m. kad bent iki sekančio kong- 
gruodžio 20 d. — 1976 m. reso jis būtų ryšininkas tarp j 
sausio 6 d. Pietų Amerikoje. Jaunimo sekcijos ir L. Bend- j

veltui mėtyti pinigu.“
“Kodėl kolūkiečiams arba

žemdirbiams neduodami 
pasai?“

”Dėl to, kad nenorima j Gruod4jo 20 d. _
perp.klyti miestų. į kuriuos. rymas Buenos Aires, Argen- 
dėl nežinomų pi įezascių Į tįnoje

Gruodžio 22-28 d. — taip

Teisės patarimai
Advokate dr. M. fiveikauskienė sutiko aUa- 
kyti J Keleiviu skaitytoją Uaosiaua tetofe 
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimos ir at» 
sakymus spausdinsime iiamė įkyriąją. 
Laiške r^kia pažymėti, kad abato Keleivi* 
skaitytujas.

siųsti ti

ruomenės; kad parašytų ke-J 
lis referatus, kurie bus įteik-» 
ti Kongreso komitetui.

Kelionė su nakvynėm iri 
maistu kamuos apytikriai, 

sporto švente. S400; Atstovams Lietuvių |
Gruodžio 28-29 d. — U- Bendruomenė užmokės 25-/. j 

rugvajuj'e, Montevideo, ta. kelionės išlaidų, o Jaunimo 
lentų vakaras ir šokių šven. akcija pridės, kiek galės. | 
tė/ i Atstovais gali būti lietu-

1976 m. sausio 1-6 d. — vių jaunimas nuo 18 iki 30 
Brazilijoje Sao Paulo mies. metų amžiaus.
te Naujųjų metų sutikimas Visi, kurie nori kandida- 
ir netoli Sao Paulo Studijų tvoti i atstovus, prašomi pra- 
savaitė. ! nešti Mariui Žiaugrai (telef.

Jaunimo kongresas yra 323-8278) iki balandžio 13 
viso laisvojo pasaulio lietu- d. Visų kandidatų pavardės 
viu jaunimo atstovų suvažia- j bus paskelbtos spaudoje, 
vimas su svečiais. Atstovo rinkimai įvyks ba-

Lietuvių Bendruomenės landžio 27 d. Vieta ir valan- 
Bostono apygardai yra pa-, ^a bys pranešta vėliau. Vi- 
skirta išrinkti ir nusiusti į ta sas Ji^uviu jaunimas nuo 
kongresą du atstovus. LB, ^k’ 30 m. amžiaus turi
Bostono apylinkės jaunimo,balsuoti.
sekcija renka vieną atstovą Daugiau informacijų apie 
atstovauti kongrese Bostono Pasaulio l ietuviu Jauni- 
jaunimui. i1110 Kongresą bus nateikta

, Iš atstovų bus daug reika- vtliu- į*?“
Įbuiama: kad toks at-tovas s’mu- Manus 
dirbtu lietuviu, jaunimo tar- sten^sis mielai

kolūkiečiai veržiasi.
Kokiu būdu tik 6 if į t Argentinoje stovykla ir 

gyventojų sudarantieji par. įnnrtnXvPnta 
tieciai <?ugeba paklusniai?
išlaikyti

“Labai
94", gvven <»ju 
paprastai: komu

nistų partijai pritaria vi?* 
gyventoiai. O nesutinkančii 
su partijos nuostatais me 
netoleruojame“.

“Vadinasi, kitu nazifn*’ 
žmones jūs areštuojate?“ 

“ŠitSks kl susimas rtoieinr 
į mano jurisdikciin. ir a š i Į 
negaliu atsakv+i. Į ji atsaky
ti turi teve mūsų saugumo 
tai yra KGB policija...“ — 
paaiškino nrofemerius.

Čia aš tau, tėve. per-Aa’ 
Čiau tik maža dab* tu kinus*, 
mų ir komunistinio m ' pa 
gandisto atsakomu. Tr ka tr 
dabar pasakysi? Ar tai tei
sybė?

— Maiki, jekm iau 
rvofesoHus meb’nia. t*v aiš
kiai melą znmiia jr 
kos brolis k^eho/i^’nkas. j

Žiauna įuos 
atsakyti.

kuris jam pn kutini ie *»ro-j 
matoje narašė -•vi dabar';

•o- i Pe Prieš kongresą ir po jo; Jaunimo Sekcijos Valdyba

- Maiki. a- esu suglu. na, viena jų bobutė, grjzusi Lietuvos tarvhinėie .an'. ar-,
i? v -u, /!? JJetuvos- Pasakojo, /‘d koie iau nas»«»M Pat.-!n*i DAYTONA BEACH, FLA.

- Kokiu reikalu, teve? dabar ten vistas jau deda kflrv(.j sntva t„sm^i 
XT— apie gyvenimą keturkampius kiaušinius, priekiniu kcin b-— Nugi.

dabartinėje 1 ietuvoje. Daug nes tokie nesiritū nUo stalo 
kartų esu gii dėjęs, kad ten (ir ‘jų daugiau tečpa į ragažę. 
šiuotės yra daug daugiau i — Lygiai taip pat tiieluo- 
ruskių, nekaip caro Mikalo-i ja ir toji tavo bobutė, kaip 
jaus čėsais; girdėjau, kad !Savo paskaitoje melavo Ka- i 
dabar visokių dykaduonių1 nadoje Sovietų Sąjungos at-, 
per ragiapiūtę privažiuoja stovybės narys profesorius'' Bostono Skautininku Ra- 
is Rosi e jos j žemaitiška Pa-; Viktoras MachejeVšs »vo movė naaukoin 825 langą prisiėst! lietuviško? ’ paskaitoje Montreftlio unt P J *

dnbar duoda dvinnb.-u
gjau meno 
niais laikais

negu

v ( 
dnu.l

buržuazi-

Ir čia pradeda kurtis 

lietuviai

KAIP GALIMA GAUTI 

NAUJĄ SKAITYTOJĄ?

Senas Keleivio skaityto
jas Petras Polgrimas iš St.

KELEIVIO RĖMĖJAI

nr. M. Šveikaoskas. Atteraey ai f4». «
Boston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Rovbury, Mass. <12131

Klausimas . ir kad dėl to-tur bGt’ mū'
sų savininkas džiaugia?! iš-

1966 metais mudu su parL sisukęs iš to pardavimo, 
neriu išnuomavome vieną Klausėme jo,. kas mums 
“gasolinfe station“ nedide- dabar daryti? Jis mums sa- 
liame miestelyje. Pasirašė- • ko» kad pabandyti pa- 
me nuomos sutartį su savi- i sikalbėti su savininko advo- 
nir.ku pas vietinį advokatą.! katu, bet kad iš to niekas. jo 
Pagal tą sutartį nuomojame • nuomone, neisers.
8 metams, mokame nuomą Mes juk tos stotfea nie
kas mėnesį, o, besibaigiant kuomet nebūtume nuomavę, 
nuomavimo laikui, mes ga- jei nebūtų pažadėta ją mum
lime. jei norime, tą stotį nu. 
pirkti

parduoti, jei norėtumėm. 
Stotis yra nuošalioje vietoje,

Per tą laiką mudviem su jr niekas, kas ją anksčiau y- 
partneriu pasisekė išauginti ra< nuomavę, negalėjo joje 
nemažą biznį: mes taisome išsilaikyti ir padaryti pragy- 
automobilius, parduodame venimą. O dabar, kai ji mū. 
gasoliną ir reikmenis auto- sų buvo išugdyta, sufvarky- 
mobiliams. ! ta. ir, be to, netoli jos bus

Besibaigiant nuomos su- pagrindinis kelias, kuris pa
tarčiai. artėjant terminui kels jos vertę, ne mę> o sa- 
tartis dėl pirkimo, mudu su vininkas iš to pelnysis, 
partneriu turėjome kai ku-Į Ar mes negalime jo pri- 
rių nesusipratimų. Be to,'versti laikytis mums duoto
mano žmona sirgo ir gulėjo

Sulaukę pensininko am- i Catharines, Ont.. mums ra. ilgiau nei mene.į ligoninėje, 
žiaus, lietuviai dairosi, kur'šo: i Kalbėjausi su savininku, ir
____ • •_ .A.   _! • a? 1? Trr*? mOM nOOol/O VI OCJ1 1geriausia būtų praleisti li
kusią gyvenimo dalį. Ieško 
šilto klimato, patogesnių gy-
vonitrin aalvuni TlaiKralin a

Atvažiavo svečias, kai jis man pasakė nesirūpinti, 
aš skaičiau Keleivį. Jis susi- Sako, gyvenkit, kaip gyve- 
domėjo, ką skaitau. Sakau nę, kai viskas pas jus susi-; 
iam: ftvarkvs, praneškite man ar-1

žodžio?

Michigan.

Atsakymas

Partneriai

Tamstų nuomos sutartis

nuvažiavę, sviečiia man, jog bė, kad net Rusijos vaido- Mass. 
tenai ruskių kalba net ulv- vai iš vieno bliūdo su dar- ’ 
čių pavadinimuose risavoja- bininkaissrebia tą pačią ko
ma pagret prie lietuviškos pūstų sriubą ir į darbą 
šnektos. O bažnyčiose be- i Kremliuje važinėja dvira- 
dieviai pristatė velniu ab. j čiais ar tramvajais.
rozdų, kad žmonės bijotų! —Tai gal Maskvoje nėra!

Po $10: L. Baranauskie
nė, So. Bos'on, Mass.. ir J. 
Liibeckv, Baltimore, Md.

V. Adomaitis. Miami. Fla., 
— $8.

A. Padvick, Fairview

Gyva lietuviška veikla. Pas. 
taiuoju laiku daugiau dėme
sio imta rodyti Floridos vie
tovėms, esančioms viduryje 
Floridos ar daugiau šiauri
nės Floridos link.

įeiti. Sako. kad kunigai, ku-! armafeilių? jHights, III. __$7
rie pabando mažus vaikelius! — Automobilių Maskvoj j Kuzen Elm 
pamokyti poteriu, iš aromi: je vra, nors ir ne tiek. kiek parį jų j $6

lr„i- Vr-°--e Po’ $5": ” J- Janavičius.,prad^0 ve^is Viktorija ir
mi takto kūne .uziia bedie-1 kad jais j darbovietes važi-l Brome, Que.. J. Beišvs, iš Adolfas Amdruliai. Pradžia, 
varas Vot. kodėl asesuįsu.. neja ne vieaįaukSū valdžios Brockton. Mass.. E. Kru-re-! ži„„ma. burmsi sunki. Bet 
gluminta? ir noriu žinoti, ar j pareigūnai, bet ir.žei&esme-hfc Concord. Mass
taiteisvbė? t ii partijos nariai ir net visoJ,/ po >S3- A ’ Bacevičius iš!- u ?— Tai yra tei-vbė. tėve.; kie žvalgybininkai. O kai|jųeWtnn Mas-.. J C. S\au_' įle ,Vak° ga?ar P^tra.W^
Lietingoje viešpatauja ko-seniau kur važiuodavo Juo-| ję,.,. p Hamnton N.Y.' k" i ^a‘^cape 1Poteb» kuriame. 
mimistinė rusiška diktatūra. Į zapas Stalinas, tai jo auto- Dudoni? Vilton N T y* Į atostogautojų matyti 1S V1- 
Visi lietuviai tos svetimos ti-! mibilį lydėdavo dar dvyli. 2° ’į A . .Y-|s08 Amenko8 bei Kanados,
romjos nekenčia ir, kiek tra- į ka panašių mašinų, kad pra-| Md.. M. Bannis, Orand Pa

i Viena tekių vietovių yra 
Wood Daytona ‘Beach. čia prieš 

i šešetą metų motelių bizniu

eiviai nežinotų, kurioje sėdi 
Stalinas. Dabar, matyt pa-] 
našiai važinėja ir Brėžąvas 

— Tai išeipa, ;kdd. Ua jvl 
sunku į profesorius dėl* ahtmjįilir 

klos ne-' apsimelavo, bet koptettyi tr| 
laimės Lietuva užklumpa ne Į barščius visi iš bftūdc 
pirma karta, ir lietuviai vi? i gal ir valgo. Juk (įaf ir fnes 
išeidavo laimėtoiais. A< ti-į senovėje iž vieno blitldo vi

lėdami ‘jai priešinasi. Bet 
šiandien ru?ai komuni«tai 
vra labai piliai savo šnipu 
įsiknise i Lietuvos gyveni
mą. tad lietuviams 
su jais kovoti. Bet to

kiu, kad jie laimės ir ši kar. 
tą.

— Nu. tu, Maiki. šneki, 
kaip ir ame mano frentai 
bet kur tikra tp’?ybė, tai 
man dar vi? tjpk neaišku 
0 ką tu pa?*kv i i tai kad 
visos Lietuvoje atidmkar-n- 
iamos gazmto? rašo, kad da
bar ten tok? merą? narėdka? 
ir toks ščėslvva? ^vvpnim??. 
kokio ppt nabp«n?nkas ma
no senelis bitininką? netu
rėto. Nu. o to? uazieto? ne 
rit'kiu. b<‘t lietimui <r žemai-

si skilandžio trupinius me
diniai? šaukštai žvejoda- 
vom...

— Kvailas melas, tėve, ii 
dėl tų valgiu. Tas vadina
masis sovietu atstovybė? 
profesorius primelavo dar 
daugiau, kai studentai pra. 
dė?io ii klausinėti. Štai kele
tas tų klausimų ir jo atsaky. 
mu

“Ar yra Sovietų Sgiungo- 
ie opozicinių partijų?“ pa
klausė studentai.

”0 kam jos reikalingos?

pids. Mich., O. Gudienė, 
Vmcopver. B.C.. K. Tnmn 
*?’tis. So. Bn«ton, Mass., T.. 
Trnuškis, Phila., Pa., J. 
Vengris. Amharst Ma*?.. J. 
Ynnush, Fumford. Maine 
P. Jakutienė. Dorcb^ter. 
M «r., F. Leveckytė, West- 
w^od. Mass.

P. A. Janavičius, Brigh. 
r~». Ma®?.. — 82.

V. Oželis. Malartic. Que.
- 81.

Visiems aukotojam? nuo 
ši džiausiąs ačiū.

Keleivio adminirtreci ia 

NAUJI SKAITYTOJAI

J. N. Truša? iš Brightono.

O paskutiniaisiais metais jų 
pastogėje atostogas pralei
do nemažas skaičius ir lietu-

Te tau $7 šių. į dautumėt. Tokios klauzulės
Jam padėkojau ir štai Apsisprendę nutarėm pa. paprastai numato, kad tą 

tuos $7 siunčiu jums. Savo skambinti savininkui ir jam teis? asmuo privalo
bičiulio Juozo Dilio adresą pranešti, kad perkame stotį. P1'*11?5.11 .kltai P1®®.1 savo 
pridedu atskirai.“ į Jis mums pasakė, kad mes: <pasirrnkiiną pirkti raitu,

! turime apie tai pranešti jo baigiantis nuomos su-
Nuoširdus ačiū P. Polgri- advokatui. Nuėjome pas jo tarčiai. Toks terminas yra 

mui už tokią talką. , advokatą. Tas be jokių gra-, teismo ^eztai įntenpretuo-
! žiu ar mandagių žodžių jamas (stnctly construed).
! mum pranešė, kad mes, esą, Žodžiu vedamos derybos 
pavėlavome ir kad dabar jo-1 teiano būti pmma-
kio pardavimo nebū-ią. Gir- mos dėmesin Tamstų a.pra. 
di, jau parduota kitam. aplinkybėmis. (Yra

< Nuėjome pas .kitą advo- į lslipeiU. Pav., jei Tamstos,
Kovo 8 d. Ženevoje štai. katą pasiteirauti, kas mums ant tų derybų ar

ga mirė Juozas Tamošaus-' daryti. Jis mums pasakė: •. pasilralbėjMnų, būtumėt pa- 
ka? - Tomas. {kad jis girdėjęs, kad netoli statę naują pastatą ar kurį

Velionis buvo apie 70 m. I tos mūsų stoties valdžia ren.!kl^ kapitalini įrengimą,— 
amžiaus. Jis buvo tarnavęs'giasi pratęsti pagrindinį ke-, ę£;lina būt^ panaudoti sj 
rusų karo laivvne k^ninku.' s faktą teisme, bet ir tokiu

atveju rezultatas nėra užtik-

Keleivio administracija

ŠVEICARIJOJE MIRĖ 

JUOZAS TAMOŠAUSKAS

<<
čiu wirasv*os. Vadina?!, tu -ako MachgjeVas. “Miteų 8a- 
nori man irodvti. kad natys lv.ie visi žrto/lės tfcttodai 
lietuviai vra mehariai. galvoto, užtat ir dfMftfcija 

— 0 kodAi r^ali būti ir į nereikalinga.“ 
melą skelbiančių lietuviu;
žurnalistu ieiuu ru?u v?T-
džia vra iiem? medumi pa
tepusi liežuvi?

— Bet, Maiki, kad anie 
Lietuvos rojų pasakoja ir 
čionykščiai bimbininkai. A.

vių.
Šauniai ant Halifax upės 

kranto įsikūrė naujoje rezi
dencijoje dr. Jonas ir Aldo
na Sadargai, pasirinkę šią 
Floridos vietovę kaip svei
katai geriausią. Vienas iš 
pirmiiiu Čia ko’va įkėlė Juo
zas Jacikas. Šiame mieste 
anartmentinius namus val
do čikagiškiai Teodora ir 
Alfonsas Tiekiai. Nuosavy
be' iširi io Mažeikos. Janu
laičiai. Balčiūnai ir dar ke
letas kitų.

Šiais melais pirma kartą 
Drvtonos ir Deltonos lietu
viai Floridoje svetinguose

Mass.. ne tik užnrenumera. dr. Jono ir Aldonos Sandar-

o nepriklausomoje Lietuvo
je — kuri laika “Prez. Sme. 
teno?“ laive Klaipėdoje.

Karo viesulo nublokštas į 
Vokietija, gyveno Augsbur
ge. o po karo buvo atvvkęs 
i JAV ir apsigyveno New 
Yorke. Išėjės į pensiją, po 
kurio laiko išvyko i Šveica
riją. Ši pavasari žadčio iš 
ten grižti i JAV ir apsigy
venti Floridoje, bet likimas 
kitaip lėmė.

Švei^amioi paliko liūdin. 
čios velionio žmona ir sesuo 
Haline Tamošaupkaitė-Fou- 
o^o. New Yorke duktė, o 
Bostone — pus-eserė Irena 
Sirutavičienė ir ios dukra 
Irena. Joms — gili užuojau
ta.

DŽIUGINANTIS LAIŠKAS

Gerbiamoji Redakcija, 
Sveikiname Keleivį jubi

liejaus proga.
Šių metų balandžio 10 d.

mūsų seneliui sukaks 89 me
tai Jis dar gerai gali skaity
ti be akinių. Sveikiname jį 
gimtadienio proga ir linki, 
me ‘jam dar ilgu? metus 
skaityti Keleivį.

rintas.
Sunku supra-ti, kad biz

nieriai kaip Tamstos neturi 
advokato, kurio pareiga bū
tų jiems priminti ir juos pa
raginti, kai prieina termi
nas, nes yra gyvybiniai svar
bu griežtai laikytis sutarty
je numatyto termino ir kitų 
nurodytu sąlygų.

Kai nuomos sutartis pasi. 
baigia, nuomininkas pasida. 
ro “tenant at gufferance",

Pridedame $4 ir prašome be jokių teisiu, ir jį galima 
siųsti Keleivį mūsų seneliui j išme?ti bet kuriuo laiku. 
Petrui Paliuliui šiuo adresu: Geriausiu atveju, jei savi-

vo metams Keleivi savo bi. 
čiulbu B. Medeti Marlbo- 
rruphe. Mass.. bet dar r»ri- 
d‘io 820 ir “seno generolo 
cibukui“.

Jonas Ma«auska? iš Wei. ėmė. pavaišino, 
bud. Ontario, surado «auiq buvo atšvęstas

gu namuose atšventė ir ne
priklausomybės švente, su 
trumna lietuvio pareiga pri
manančia programa. O Šei
mininkai vtous dahnnus pri- 

Ta proga 
Sandarini

47 Draker Avė., Waterbury, 
Conn. 06708.

Ačiū.
Su pagarba

Vytautas ir Birutė 
Anūkai

Arei surast:
▼iena neuia Kelehrio prena- 
itiorina lailrvalti. 
meratorių? O nik kiekrie 
nas naujas prenumeratorius

« • «

Senelis Petras Paliulis

ninkas ir toliau priima jam 
pateiktą nuomą, — nuomi
ninkas pasidaro “tenartt at 
will“. Tačiau nuomos sutar
tis “lease“ yra baigta tf nė
ra “atgaivinama“. Net to
kiu atveju, kai nuomininkas 
gauna nuomos sutarties pra-

tikrai džiaugsis, turėdamas Pf8™.® (eirtension ofleiae), 
tokius renis vaikaičius, irl-Pykmo teisės klatmulė 
bus dėkingas už dovanu Oi nėn*
mes taip pat dėkojame Bi-1™.*oji 
rutei ir Vytukui už talka klauzulė miršta, jeiludsijUi^ifLftUL1 Keleivio prenumemtnriu J(. marčios Mildos gimtadieni'

p . ms Šongvilfl. <rwenantį tame ir sūnaus Donato vardadie- . . «TV"*!.“' vėfas atisako ja “pakarto.
spaudai, pantie™ d«l di^ame^t!važiuoti j OžSeiH?“ . .

•„,’,’e^k* N™'5’"’’” a*” N Tr"- 
nžs patvsnonori nltkur'va- ?uiir J' '"■ t""™

žinėti; be to, Sovietfjos pi. Keleivio administracija

nis.
Dalyviai, nepriklausomy

bės šventės proga, mūsų 
veiksniams * ir lietuviškai

Liętuvos laisvės, sudėjo 162 .iuras jd iegė Hetu^k^spau-,
dos reikšmės supratimą. ,(as ]l4(a. tejsingai 

Keleivio redakcija painformavo.
dol. aukų.

Daytonoa lietuvi*
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G. ČEPKAUSKIENES 
KONCERTAS

Kažin ar kada bebuvęs, i. m. balandžio 27 d. 4 vai. pp pietų lietuviškajame Bostone Naujosios Anglijos Pabal? 

YRA RENGIAMAS SPAUDOS BALIUS

SPAUDOS BADUS BOSTONE i
Visų dėmesiui — 

svarbus susirinkimas

Aleksandra Moriarty pra- 
tiečių draugija kviečia Bos- šo paskelbti, kad Bisentini-! 
tono ir apylinkių lietusius;ai komisijos pageidavimu] 

vai. vak.!

Po susirinkimo visi daly
viai dai* valandėlę pasišne
kučiavo klubo užkandinėje 
bendrais reikalais.

Ramovėn&s

— . - _ .. ... v , . .. .... _ . . . dalyvauti įžymio? solistės] kc.o 27 d. 7:30T«1 musųBn.truco KELEIVIO 70 .ukakbe, minėjimu. Rengimo vieti — Ginyog CapĮtaįskienės kon-iSo. Sostono Lietuvių Pilie-
a——:i i • o-r -j- m • i- ... n , „ . — 1 certe - rečitalyje, kuris ivyksf čių d-jos patalpose šaukia-Amgnkoe Lietuvių Piliečių d-,o. III.. ir U *. «leee, 3^8 W. Broadw«y, South Boston. žį penktadienį kovo 21 d..
Mum. Minėjimų pradėsime punktualiai 4^L^> pietų, tad praiome nesivėluoti. Edvanf Pickman

Birutė Aleksaitė

mas susirinkimas, kuriame 
prašomi dalyvauti visų or
ganizacijų vadovybių atsto- 

Hall, 1 Follen Street, Cam-įvai, menininkai, kultūrinin-

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
rograma Naujoj Anglijoj 

s vtoueu WL1N, 1860 Įd
omių ir iš storiau FM, 
101.7 mc.r veikia sekmadie- 
tiao nuo 1 iki J .30 vaL dia- 
tą. Verauodama: Vėliausių 
■usauimių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, <j<j- 
ios ir Magdutės pasaka.

Lietuvos nepapra tas pa
siuntinys ir įgaliotas minis- Biznio reikalais kreipus |

Ką tik gavome
Sukilimas Lietuvos suve

renumui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, paiašė buv.

bridge. Koncerto salė yra į kai ir visi kiti, kam rūpi, 
netoli Harvard Sųuare po-Į kad JAV 200 metų sukak-

Julius Gaidelis Dr. Vytenis M. Vasyliūnas

Bostono vyrų sekstetas. Iš kairės į dešinų: Norbertas Lingertaitte, Helmutas Linjęertaitis, Vy

žeminio traukinėlio stoties 
Reikia eiti ar važiuoti Gar. 
den Street iki Follen Street 
sankryžos.

Gina Čapkauskienė yra 
koncertavusi su dideliu pa 
sisekimu pagrindiniuose A 
merikos ir Kanados mieg
uose, o praeitais metais ji 

koncertavo ir Australijoje. 
Ji dažnai dalyvauja įvairio
se CBC radijo ir televizijos 
programose. Ji taip pat vi a 
įleidusi savo dainų plokš, 
telę.

Chicagos Lietuvių Opero
je Gina Čapkauskienė dai 

•navo "Traviatoje“ (Viole-j 
j tos partiją), ”Carmen“ (Mi-j 
caelos partijų), o šiais me-į 
tais balandžio mėn. ji dai.; 
nuos op. "Meilės Eleksyras“’ 
pastatyme. '•

Solistei akompanuos bos- 
žoniškis Saulius Cibas, kuris

teris
ties minėjime ir lietuviai Škirpa, 583 psl., iliustruota 
galėtų kuo geriau pasfrody-, įrišta, kaina $15.00.
ti. Vyno stebuklas, Nykos
e,.... . ... x Miliūno naujausias eiiėraš-Suminkime komisijas at- čių rinkinys. I;lei(lo AIffi

stove smulkiai paaiskins da-, man{0 Mackaus KnvirJ Lei- 
lyvavimo minėjime sąlygas. Fondas p;, _

... i įsišta. kaina $5.00.
Musų padėka

Vokietijoje Kazys! talūc Florists gėlių ir dova- 
’U Krautu-ę. 502 E. Broad- 
kvav. So. Bostone. Telefo 
ias AN 8-0489. Ten gauna- 

ir ffcrfuvie

!>

"GARSO BANGŲ“

PROGRAMA
ši radijo programa trans

liuojama penktadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM

bažau ir Taisau
ii lauke tr viduje.

Lipdau popieriui ir tanai 
uaxų, k« pataisyti reikia.

Naudoju tik geriau^
medžiaga

JON IS 3TARINSKAS 
270 Savia Hffl Ava 
Dorcheater, Maaa
TeL CO S-5SM

Seniausių lietuvįų radijo! 
programų N. Anglijoje 41 
metų sukaktuvinis dainų ir 
dailiojo žodžio koncertas 
kovo 2 d. gražiai pavyko.

Nuoširdžiai dėkojame į jį 
atsilankiusiems. Algirdui
Budreckiui už gražią sveiki, banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 
namą ją kalbų, programos vakaro, 
pranešėjai El. Vasvliūnie-j Kovo 21 d. — kalbės dra- 
nei. solistei Elenai Blandy. maturgas Algirdas Lands. 
tei. akompaniatoriui dr. Vy. bergis ir skaitys ištraukas iš 
teniui M. Vasyliūnui. j savo veikalo "Paskutinis 

Dėkojame šeimininkei i piknikas“.
Monikai Plevokienei ir jos] Kovo 28 d. — Ronns šie
ps lėjėjoms. baro talkinta.! ’žas ir Perkūnas Krukonis 

...... , . kams Mykolui Bichnevičiui, į kalbės apie Lietuvos filmų
;tudijuoja Harvardo univer- p9»ru- Kaminskui ir Billiui meną ir aktorius.

Williamsonui. kontrolieriam 
Ponai Kotopoulos ir Irenai 
Williamson, kasininkams

ritete ir yra Harvardo ka
merinės muzikos ansamblio 
narys.

Saulius Cibas pianiną pra- Jonui Valiukoniui ir Albinai 
dėjo mokytis pas komp. Ju- Sholtanis, Juozui Renteliui 
lių Gaidelį, vėliau lankė N. už irekoi duotą muziką, Juo- 
England Coiųseiiyatory of zu* Bakšiui ir Gintarui Ka-i 
Music ir studijavo pas pia- rosui už visokeriopą nagai-; 
nistą Russel Sherman. 1973 bą. •
m. jis laimėjo Arion Award Ačiū visiem - parimusiems, 
of Music ir gavo pirmąją radijo programą pinigais ir; 
iremiją iš WoHaston Glee sknnnmvnais banketui. , 
^hib. o Pabaltiečių instru-' Dėkojame koresoonden-į 
nentadistų ir dainininkų tams Elenai Vįssvliūnienei. < 
konkurse Bostone laimėjo Akintai Budreckiui. Po«vi-! 
oirmąją premiją. Tais pa. l«i Žiekui, Stasiui Santvarui; 
čiais metais Saulius skam- ir Laisvės Varpui bei laik-t

tautas Brvzgys, seksteto vadovas komp. Julius Gaidelis, Ričardas Lizdenis, Pranas Šimkus ir 
Vytautas Eikinas.

Baliaus - minėjimo programa bus įvairi ir įdomi, stengsimės taip tvarkytis, kad ji nebūtų
perilga. Svarbesni programos įvykiai: a) prof. dr. PRANO ŠVEIKAUSKO paskaita, redakto- 
.iaus JACKAUS'SONDOS žodis, b) koncertas, <urį atliks solistė BIRUlfi O. ALEKSAITĖ, seks
teto solistas NORBERTAS LINGERTAITIS, dr. VYTENIS M. VASYLIŪNAS ir komp. JULIAUS?

GAIDELIO vadovaujamas VYRU SEKSTETAS, c) Bostono lietuvių skaučių židinys II a. salėje 
(riešaias ir svečius pavaišins punšu d) šilta vaka rienė su gėrimais III a. sajėje, e) šokiai, gros lat
vių orkestras.

I spaudos balių kviečiame stalus užsisakyti (stalas — 10 asmenų) iki š. m. balandžio 21 d. 
tiais telefonais: 268-9024 ir 268-5347. Tž^nin vin am asmeniui $12.50. . . _> ,

‘ Baliaus - minėjimo tikslas — SUDARYTI FONDĄ naujoms Keleivio spausdinimo maši- bmo SU garsiuoju Boston: r?- tiam., - kelbusiems musų, 
roms įsigyti. ' . • Pops orkestru

Ilgos mėtos Keleivis tarnavo nrnras. dabar įau mes sukruskime jam padėti! Hali.
Iki malonaus pasimatymo balandžio 27 d. 4 vai. po pietų spaudos baliuje* , Bilietus

KOMITETAS siam

Zuikių šokiai

Velykų sekmadienį, kovo

Žodis apie taurų žmogų kovingumą. Toks jis buvęs 
visur — privačiame gyveni- 

Vliko vicepirm. Jurgis me. ir politinėje bei visuo- 
Valaitis kovo 15 d. Kūltūri- meninėje veikloje, 
niame subatvakary'Je kalbė
jo apie prof. Steponą Kairį,, Auka Varpui
nuo kurio mirties sukako 10 j j linkės Jaunimo sekcija ruo
metų* ! Antano Matjoškos pagei-. šia velykiniu: šokius, šokiai

Jis savo kalboje pavyz- davimu jo 60 metų pagerbi-Į. « Bosrfonn T ietnviu Pi
džiais paryškino S. Kairio mo likutį $60 renginio ko- bU8 b0- bostono Lietuvių Fi. 
taurią asmenybę, jo jautrią mitetas įteikė lietuvių radijo 1 liečiu d-jos trečiojo aukštoj 
sielą, sąžiningumą, drąsą ir valandai Laisvės Varpui, j salėje.

j 30 d. 7:30 vai. vak. Lietuvių 
I Bendruomenės Bostono apy-

galima užsisakyti iš anksto 
nas Ireną Veitienę telefonu 
698-1990. Bilietų dar bus 
galimą gauti koncerto vaka
re prie salės durų. Jų kaina: 
suaugusiems $4, studentam 
ir pensininkam — $2.

Senimas ir jaunįm^s nuo
širdžiai k/iečiami atsilanky-

Symphony. koncertą
į Ačiū E. Va«vliūnienei už; 

koncertui! ^9in’n,n^s P- Blandytėsį
glcbojimą. |

Steponai ir Valentina 

Minkai

TV spaudos konferencija

ti, pašokti ar 
syti gero orkestro tauzikos.

Rengėjai

ORAI DIMO AGfcNTCRA 
AtUeka įvairią rūšių

draudimas
Kreiptis senu adresu:

BKONIS KONTRIM 
s98 Broadvray

S,,. Boeton. Mass. 02127 
AN 8-1761;eu

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
taforaiuoja skaujtoj’ąs *pif ĮntsauUniu.’* ir bctuvimituosiąs 
įvykius, deda oaug ir įdomių nvoIrauKų ir atvirai pasilaka 
apie visus musų visuomeniniu.- be* kuJtūriniui klausimus, 
jame rasite įdomiu skaitytoju laišku skyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
rNEPRIKLAUSOMA LIETI VA“ yra dinamiftk'u mūsų lt* 
aivljoa laikraštis, ieškąs nauju bendr i lerbių bei idėjų. vL 
tuomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata J AV-se 18.09 

Adresas:
7722 Gearge Street. taSalln-Montreal. 690. Quebee. CANADA

AUTOM O B I LI U S —1975

nuo viaų rūšių nelaimingų atsitikimų draudžia 
BALTIC INSURANCE AGENCY

S97 E. Broadvray, So. Boston, Mass.

Tek 268-6030

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

Mielai draudžiame jaunimo automobilius

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS 1Ū

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų gimiafos, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-' 
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49tk Avė. Cicero, H. 6MM.‘JIB 
Atstovybė, 2498 Daugall Rdn Wiadoor, 12, QpL, Caaada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisbuite»u?7-lt, W. 
Germaay. Vafetiaėse: J A J, 2557 W. «th 8L Cbfcaga; 
$Oth Avė. A 14th St., Cicero, 1640 W. 47th St, CĮ&|fD.
2922 N. Mihraakee Ave^ 1147 N. Ashlaad Ava, Čbieagų 
ir kitar.

wMeaMeeeeMmeMe«aweeMiMOTeeeenMMvmeiMeee»MiMeeM*eeeaMM

SOUTH BOSTONO

REGJU1M0 CENTRAI
JAU ATIDARYTAS

382 West Broadvray, So. Bostope 
KARL MICHELS ir ROBERT pWE^S

registruoti optikai 
s i fi I e

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄįskaitaat: 1 ‘

• AKINTŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARCPINIMĄ PAGAL GYpYTQJŲ

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LĘMŲ PAKEfTIlfĄ
• KONTAKTINIUS LĘŠIUS
• KATARAKTO LĘŠIUS
• KLAUSOS APARATUS ir RITUS RRIKRBNI8 

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 YĄI^HPĄ
Galinu) susikalbėti lietuvlikatl

Medicaid (Yelfare)
Skambinti: 2 68-85 00 JWŠcare

Master Charge prikasau

S. B. Lietuvių Piliečių d* joj,
Ryšium su JAV 200 metų 

sukaktimi )VCVB-TV (5. 
kanalas) kovo 2Q d. 4:30 
vai. popiet So. Ęostono Lie
tuvių Piliečių d-jos pataipo-1 
«e kviečia mažumų spaudos: 
konferenciją. J ją pakvies-' 
tas ir Keleivio redaktorius.'

Numatoma, kad joje da
lyvaus ir majoras White. Į
Nauja ramovėnų valdyba j

Bostono ramovėnai kovo! 
8 d. visuotiniame metiniame • 
nariu susirinkime išsirinko! 
nauia valdybą, kuri šitaip * 
pasiskirstė pareigąa: pirm J 
Vlada’ Bajerčius, vicepirm. 
ir vėliavnešis Kajetonas 
Šidlauskas, vicepirm. kultu, 
riniams reikalams Jonas 
Vizbaras, sekr. Jurgis Ja- 
šinskas. ižd. Albinas Šležas, 
nariai ūkio reikalams Anta. 
nas Andriulionis ir Jurgi? 
Jurėnas.

Šalia valdybos dar išrink. Į 
ti du asmenys — Povilas 

|į Tylas ir Juozas Babravičius,
: — ramovėnų kapams prižiū-:
■ rėti ir ju kartotekai vesti, i

Revizijos komisija pasili-1 
ko ta pati: Leonas Lendrai- 

r tis. Povilas Arturas Janavi-į 
1 čius ir Teofilius Janukėnas.

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 90 met y tarnauja lietuvių vtaoomeaei ir iimokė* 

jo daugiau k>.p SEPTINIS MIIJGNUS dolerių

SLA—didžiausia Sėtuvių fruternalisė orgaabadja — 
dueda gyvybėa asdraud< ir Hguje mėaiųų. kuri yra 
pigi, nea, SUSIVIENIJIMAS neieško ųHao, o teikia 
ųatarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

BLA— jau turi daugiau, kaip iria su puae nHoeo dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir sargi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių įeikaMagiauBtss 
apdkaudea nuo $100.00 iki 8IG.OOO.OC

BLA—jaunimui duoda gerų Taupomųjų Apdraudų — ta. 
dernmeat lasvaaee, bad jaunuolis gantų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo

BLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią 1TKM 

apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik 18.00 umAso* 
čio metam.

BLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokie 

amžiaus asmenims, rekomenduojama Heturilkų 
Uokų Ir draugijų nariams. Už $1.000.00 skddsota- 
Be apdraudos mokestis $2.00 | matus

i yra daugumoje Hetuvių kolonijų. Kreipkitės 
5 kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Busivleatjimo darbus.

Geusite spausdia*as tafotmadjas, jeigu 
parašysite:

Utbeaalaa ABhiaee of America
207 Weet 30tk Street, Nevr Yerb. N.T. 1M0I

» »
i"
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Vietines žinios
IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

Kad daugiau tokių būtų! , ir Altai. Sako, jai pačiai ne- 
’ Į daug bereikią, tai, kiek susi*

Lietuvių Moterų Klubų! Liucija Baranauskienė išįtaupiuži> Riek galėdama ji 
Fedeiacijos Bostono skynus. g0 Bostono kasmet niekie-s
labai prašo visuomenę prisi-• . . . . v ' ramstanti kitus. Iš tikrųjų
dėti nors ir mažiausia auka *1? neraginama užeina j-Ke.: dosnumo ranka’
ar kepiniu prie mūsų lietu.’ leivl° P taigą ir aukoja įvai- tai re.o dosnumo lanka. 

į visko stalo pasisekimo kovo riems lietuviškiems reika-’ Aciu L. Baranauskienei

f Prašome pagalbon

j Maloniai kviečiame visus . .
’ Bostono ir apylinkių lietu- į22 d' TarPtautinio Instituto lams. Ji ir šį kartą užsukusi

Bostono LB Kultūros Klu.' vius atsilankyti b?.’« j-’ ,T ’ Pas Pa«ko po dešimtinę už «“* lietuvišką širdį
bas kovo 22-23 dienom!^ plačiai pasirodyti ir savouz. j & ,eivi ‘ udai palaikyti
ruošia lietuvių grafikų paro- Tai bus apžvalginė da- : dirbtu pelnu paremti mū;Ui
dą So. Bostono Lietuvių Pi. bal tinės lietuvių grafikos t vienintelį lietuvišką laikraš-• 
liečiu d-jos namų III aukšto paroda, nes bus išstatyta• ti Bostone. Sąlygos šiais me- 
salėik 368 W Broadwav. daugiau nei 30 žymiausių! tais yra labai palengvintos,

Grafiko* paroda

Keleivio administracija

anom o^n-o ^memmenmoM

salėje, 368 W. Broadway, daugiau 
So. Bostone.

Parodoje bus eksponuoja
mi įžymių išeivijos ir Lietu
vos grafikų darbai. Atida
rymas įvyks šeštadieni, ko
vo 22 d., 7:30 vai. vakare.' 
Dailininkus pristatys ir apie | 
grafikos meną bei techniką j 
kalbės dailininkė E. Rasto-' 
nienė.

Ji yra studijavusi dailę 
Art Students League meno 
mokykloj New Yorke. Kan- 
sas City Art institute ir 
Rhode Island College. Da. 
bar E. Rastonienė meną dės
to Wrentham mokyklose.

Paroda taip pat bus ati
daryta sekmadienį, kovo 23 
d., nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. 
po pietų.

žymiausių l
išeivijoje ir Lietuvoje ku-1 tad ir mes tikimės su jūsų j 
riančių menininkų darbų. J vįsų pagalba sutelkti dau- 
Parodą papildys ekrane ro- Į Riau lėšų, negu kitais me- 
domos skaidrės. Dalį paro-Įtaia.
doje išstatytų darbų bus ga-j Jau daug moterų pažade-į 1 

•’jo dalyvauti tautiniuose į-ū-'
! buose ir dirbti prie stalo, o;
: ♦aip pat prisidėti ir savo au-' 
įka. į
• Visas aukas prašome siųs. » 
ti M. Leridraitienei. o kėni-1

Ema įsigyti.
Klubo valdyba

Lietuviai Tarptautinio 

Instituto baliuje
į nius įteikti kovo 22 d. iki 

Tarptautinio Instituto ba-i 12 vai. dienos i M. Lendrai- 
lius šiemet bus kovo 22 d. į tienės butą: 450 E. Seventh 
Statlerio viešbutyje. Jame! St., So. Boston.
aktyviai dalyvaus ir lietu-. Iš anksto dėkoiame i 
v,iai: meninės (programos Valdyba i
dalį atliks komp. Juliaus
Gaidelio vadovaujamas Vy
rų sekstetas, o LMF Bosto.
no klubo valdyba turės lie-į išsirašyti Keleivi, jc tutins 
tuviškų valgių stalą. metam* i7.OG.

Paragink gavo pažįstamu

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOYOS 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 nostebiati!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADO1

1975
Alyva kūrenamo*

šiko oro krosnys

Gana Ū
nereikalingai eikvoti kanu

Rytdienos įrengimas

S a t > l> č s : 
Protinki Minuosiąs

Gr*»/ix
Ekonomija

Pilna* ii<-n“iin:i'‘. i^k.uiaii! ;»h« 

\o> buiucri. putė i .t. oi o I iltį ą. 

tci moMul.j. koultolv n sLitb.i 

jungti -u tani/džiai*..

— 10 iitrtti gai.uilij.i.

Sfc>L>£5

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

P.t"kulmc noNictn.iU' ahva šihhmo n.uiiiciia rtTAnn HiiTif*

FORTŪNA FUEL Co.MEATINCO,U
Alna >ild\m<* >|h-«i.iliM.ti

47* A4*aw Street. Ouiacj. Mjm.
Ab$<» l»uincri<» .tptainatiniai išlipu*. JI v:il. pci diciut

Skambinu — Borfon: 430 1204, So. Shore: 773-4S49

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 
Tet SVV 8-2868

pra jieaiintelė oficiali Įstai
ga Wwcostory. miri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VYorces- <

kurie f Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kai*

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai b 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- 
siu importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Svildienė

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

Nerasi medžio be Sakos, o E. KARDELIENES DAINŲ 
žmogaus — be ydos. PLOKŠTELE

Flood Sųuare
Hardicare Co.
Sa^LaiaUs K. J. ALBUMS 
*28 EAST DROABWAT 
SOUT*? MASS.

TELEFONAS 8-4148
Bsnjamia Mccre Dalai 

Pvpiero*
Stiklas Lasesma

Fla^Ma reikmenys namam 
Relknianv. plnmbariama 
Visokis caicttM da«ttal

Peter Maksvytis
ABsSder

<9 Church Street 
6. MUten, Maus.

Atiteku vteoa uatalu m 
to ir projektavimo darbas U
ka ir rfouje, gyvvnami} m
hUnfo pastatu, pagal Jds<____tariau,. Saulėta rissdoe iki S va*

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd.
Neirtos Centre, Mase. 02150

ToL 332-2645

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Ehbietos Karde
lienės įdainuotų dainų b ari
jų plokštėtų. Kaine 86.00.

Paltu

Telefone*: AN 8-2800
įflr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

|F « DI N 18 
OPTOMETR1S1A8

Valandoe:
eu<’ 9 ta« rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama {
447 BROADWAY 

Soatli Boston, Maas

Telefoaaa t 698-8075

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOMBTKISTft 
Valandoe:

nuo 10 ryto iki 0 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

aeeeseeeeeeeoeeeeoeeeeeeeeeeeeeeee#aoeeeoeseeeeeeeeeesosoooeeeseeesaasieeeeeeesoeesisaisissoisooaisaasoooooaaa

Knyga yra gerinsiąs žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai raistas, iipildome gydytojų re 

eeptus ir turime tisus gatavus vaistus.

Jd reik vaistų — eikit į lietuviškų mintinų.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. SL, Reg. Pharm.

3S4 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Telef eaae AN 8-0080
Nuo 0 vaL ryte iki 8 vaL vw Išskyrus Šventadienim Ir nekas.

M & T OIL CO.. b. 1 i
841 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnie* aptarnavimas
□ Automatini* įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink ite

268 4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD PREZIDENTAS^

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

&*ve«t

AYEAR

4-year term depoUt 
certificates-SlOOO

6.8B61r AYEAR

1-2%-year term ilipartl 
onificamSIOOOi

5.475- 5^-
AYEAR 

SOOay-nottes 
$500 r

AYEAR 

regula mom

The Federal regulatiom Sffecting thrie new savings 
certificates allaw premature withdrawsls on savings 
certificate fundt provided rate of interett on amount 
evithdraven it reduced ttf the pessbook rate (5’4% a year) 
and 90 dayt interest is forfeited. ____  _____

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mase. 02122

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytu nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŽESTADIEN1A1S — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos ku mėnuo.

Pilnu draudimu

Banku veikia jau 109-tuosius metu

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtu (Assets) yra viri 8274,000,000

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

išvyksta BALANDŽIO 25 d. ir grjžta GEGUžfts 3 d. 

Iš BOSTONO ir NEW YORKO kaina

tik 739 doleriai
šiai grupei DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS,

NESI VĖLUOKITE!

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

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

Globė Parcel Service, Ine.
RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, MOTO
CIKLUS savo giminėms užsakykite tiktai per1

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

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

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

Telefonas: (617) 268-8764

visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Woffceater, Maaa. 01604 
Tet. 7983347 

Tiesiai iš Worcestefio siun
čiam įvairins siuntiniu į Lieta 
vų ir kiton Rusijon valdomm 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybas medžiagų, ap
avo, maisto b pramotus gami
nių. Turime vietoje įvairių via 
tinto gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai 
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite iš
sakyti jų gamybos prsksn. čia 
sumokėsite piaigus, e giminės 
tsn vištoje galės pasirinkti aš-

,COSMOS PARCELĘ
EXPRESS CORP-

AND \
TRAVEL INFORMATION į
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAB

IŠ BOSTONO i LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

Taipogi tarpinlakaejame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimtam čia pas save į svečios 
ar aashtlaiam apsigyvenimuL 
Pataraaviasas atliekamas grei
tai ir eųbaiagaL Atsikakų įbti- 
kimrita. Vedėjas A. SekyriasU

Prbtatyums graitas Ir 
■ garaatuotas

Prekės
mintomis kaauouus.
Galima užsisakyti 
certifikatas, >***5*—*^1*41**—L
ialdytuvus ir pan.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darko 
nuo 9 vaL ryto ild 5 oal-

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 oaL p*. 
Kitomis valandomis

susitarimą telefe
389 W. Broadvray 

So. Boston, Maaa. 62127 
ToL 2686088




