
t ji. j:, muc library 
COPLEY $QUARE 
BOSTO* 17.1A$&tf 02116

NR. 15

KEISIYJS
THE TRAVELER: LITHUANIAN WEEKLY

’KeMnfc* telefoną AN MOTI
SO. BOSTON, MASS., 1975 METŲ BALANDŽIO - APRIL 15

Sarond-claM postai* paid at Boston. Maaaaenaaetts

Karštas prezidento balsas | 
i šaltas kongreso ausis

Prez. Fordas prašė kongresą apie biliono dolerių pa* 

rainos P. Vietnamui, bet buvo sutiktas šaltos tylos. Jis 

taip pat pranešė, kad gal reikėsią siųsti į Saigoną marinus 

amerikiečių evakuoti. Tokio atvejo kongresas irgi bijo.

Su dideliu dėmesiu buvo kad neištesėjo savo pažadų.
laukiama balandžio 10 d. 
prez. Fordo kalbos kongre
se JAV užsienio politikos

Tokiu atveju amerikiečių ir 
jų draugų evakuacijai gali 
tekti pasiųsti marinus ir kai

klausimais. Buvo skelbiama, i kurias kalines .priemones, 
kad prezidentas, akivaizdo-Į Žlungančiai Kambodijai
je Kambodijos ir Vietnamo jis nereikalavo daugiau nei
agonijos ir nepavykusių tai- $222 mil., kurių jau anks-
kos pastangų arabų ir Izrae- v— 1---------------- ~~~
lio ginče, išryškinsiąs naują
Amerikos politinę liniją, ku-

ciau buvo kongresą prašęs. 
Savo kalboje prezidentas

Uthuanian W®ekly 
(Ezcept for 2 weeks in August) 
Pnblbhet <ii So. Boston, Haas. 
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ri gal skirsis nuo Kissinge
rio gairių, nuvedusių į pra
laimėjimus.

Tiesa, prezidentas For
das atstovų rūmų bei sena
to narių ir gausių svečių bu
vo sutiktas garsių aplodis
mentų garsais ir pakartoti
nais mandagumo ceremoni- 

*jų-auJtstojimais, Bet. galima 
sakyti, tuo kongreso entu
ziazmas ir baigėsi...

Trumpai apžvelgęs nema
lonią tarptautinę politinę si
tuaciją, prezidentas kalbėjo 
faktais ir statė kongresui 
kongrečius reikalavimus.

Pietų Vietnamui jis reika
lavo jau ne ankstesnių $300 
milionų. bet $722 milionų 
karinei pagelbai ir $250 mi. 
lionų civilinių gyventojų šal
pos reikalams. Tokios para

Atskiro numerio kaina 20 cento

pabrėžė, kad JAV negalin
čios atsisakyti savo idealų 
ir pasaulinės politikos vado
vaujančio vaidmens, taigi ir 
savo sąjungininkų. Amerika 
ypač didžiai vertinanti nuo-km
girdžius santykius SU JepoKonHtetas, ryšiam sa JAV 200 metę sukaktimi saraošęs Cambridge, Mass., Betartą šventę. U kairia į dešinę: Carol MarcinkevL 
nija, sieksianti taikos grąži* čiūtė-Feeney, Beatričė Strokienė, vicepirm. Eva Stankūnienė, M argaret Lechiaro (bibliotekos vedėja), vicepirm. Elena Vasyliū* 
nimo Viduriniuose Rytuo-e, nienė, kon.. Vincas Valkavičius (buvo pagrindinį* kalbėtojas). Trūksta pirmininko kun. Semeono Saulėno.
nepamirštanti Europos drau- i , .
gų. Jis reikalavo atnaujinti r -------- - - - - ----------- --- - - - _ -.
ekonominę ir karinę pagal
bą Graikijai ir Turkijai, ku
rių strateginė padėtis yra i 
gyvybiniai svarbi NATO; 
valstybėms.

Tęskime savo akcijų, kol bus grėsmė ITraukinio nelaimė
t

Lietuvoje
Sovietų Sąjunga, tęsdama savo kolonialinę politiką,

Prez. Fordas prašė kong- 8ten8>a8i vis naujus kraštus pajungti savo kontrolėn, o i Tiesa, balandžio 6 d. pir- 
resą' persvarstyti ir užblo- anksčiau įvykdytus užgrobimus dabar įteisinti. Lietuvos majame puslapy išspausdi- 
kuotą prekybos sutartį su užgrobimo įteisinimo sovietai nori susilaukti Europos no šitokį Ministrų tarybos 
Sovietų S-ga.nes Amerikai Saugumo konferencijoje. pranešimą:
tūpčio’jant, iš biznio su so- Pavojus nėra praėjęs, todėl kiekvienas lietuvis turi j ba . ,Z1° 4.
ivietais naudą semiasi kiti. imtis energingos akcijos. Mūsų tūkstančiais siunčiami laiš- j °j£7u

Gale prez. Fordas dar kai ir telegramos Baltiesiems Rūmams, senatoriams, kon-;
tvirtai stojo ginti žvalgybos gresmanams, Valstybės departamentui, laikraštininkui

keleivinio dizeli-

Rezoliucija yra ir 

senate

Italijos komunistų par ija 
yra pati gau iausia Vakarų 
Eurcrpoje ir. žinoma, pati 
stipriausia šios politinės ide
ologijos pajėga. Dėl to ir 
Maskvai visada rūpėjo ir rū
pi. kad tik ji nenuklystų nuo 
Kremliaus "bažnyčios“ nei 
į kairę, nei į dešinę ir būtų 
ištikima Maskvai.

Deja, tarp Italijos komu- 
nis ų vadų ir Maskvos ne u- 
tarimų pasitaikydavo jau ir 
anksčiau, o pastaruoju metu 
jie dai labiau išryškėjo.

Kaip The New York Ti
mes korespondentas P. Hof- 
man rašo. tarp Italijos ko
munistinių "pragmatistų“ ir 
Kremliaus "dogmatiškų“ ski
limas ypač padidėjo po Por
tugalijos perversmo ir dis
kutuojant sovietų laivyno 
vaidmenį Viduržemio jūro
je ir santykius su Kinija.

Tose diskusijose ėmė aiš
kėti, kad Italijos komunistų 
vadovybė vis labiau linksta 
prie Jugoslavijos Tito tauti
nio komunizmo, kurį remia 
ir Ispanijos pogrindiniai ko
muna tai. Romoje įvykųsia- 

1 me kovo 18-23 d. Italijos ko- 
įmunistų partijos kongrese 
Italijos kompartijos vadas 
Enrico Berlinguer savo kal
boje pasisakė už Jugoslavi- 

,’jos nepriklausomą užsienio 
! politikos liniją, mareiškė ap
gailestavimą dėl Kinija? ir 
Sovietijos nesantaikos ir 

, kritikavo Portugalijos ko- 
^munistus. kurie ten uždarė 
krikščioniu demokratų ir 
kitas partijas, kad jos neda- 

, lyvautų rinkimuose.
' E. Berlinguer 
buvo užrirtas ir kitu P»Hies 
komunistų vadu. ka* labai 
napiktino suvažiavime da
lyvavusi sovietu Pob’tbiuro 
atstovą Andreiu P. Kirilen- 
ka. kuris tuoi išdūmė namo.

Dar blogiau, kad no šio 
suvažiavimo įtarios komu
nistu v’das Berlinguer išvy
ko aWogu i .Timoslavim ir 
ten. draugaudama* su Tito 
bendrame komunikate pa
reiškė kad iuodu sutaria, 
jog Viduržemio ’iūra turinti 
būt? "neutrali“, tairi. no? va- 
kariecin ne» anvįetų laivyno 
nedomĮnuoi?ma.

Prie to iš Itairio-A^m’’- 
nisfu nartiios vad*'’^**c bu
vo i’mr’tpe ir 1<ieč:a"*ia* 
sovietu šalininkas Arman- 
do Cossutta.

Žinoma, tokie kominr«rtl 
"skilimai“ dažniausiu atve
ju vyksta tik dėl taktikos, 
dėl rp irin’dmo kri’io- ve
dančio i valdžia. Tikrasis 
komunistų veidas atsisklei
džia tada kai iau jie sėdi 
vyriausybės kėdėje.

Atstovų į-ūmuose jau yra 
19 rezoliucijų, skatinančių 
vyriausybę nepripažinti Bal
tijos valstybių įjungimo į So
vietų Sąjungą. Jas pasirašė 
daugiau nei 50 kongresma
nų.

Balandžio 10 d. šen. Cur- 
tis iš Nebraskos tokią rezo
liuciją įnešė į senata. Tai 
Senate Concurrent Resolu- 
tion Nr. 29.

Rašant senatoriams laiš
kus, reikia nepamiršti ir se
natoriaus Curtis.

Tiesa dejuoja dėl 

Žalingų raštų

miestinio
nio traukinio Nr. 513. «va- 

1 žiavusio i. Vilniaus į Kaimą, 
1 avarija.

ir n«nanra«i.i Amerikos Lietuvių Taryba, įsiūbavusi šį laiškų ir te-, Yra žmonių aukų. Suda-
JAV saugumui legramų vajų. prašo visus šias pastangas tęsti toliau su' ,yta vyriausybinė komisija,

ugu tokiu pat uolumu, parodant JAV vyriausybės įstaigoms į tiriamos avarijos priežastys.
Pezidento kalba tik porą jr spaudai, kaip labai mums rūpi Lietuvos laisvės reikalas. • Ministrų taryba reiškia 

kartų buvo pertraukta ploji- p,-ie lietuvių šioje sintyje jau prisijungė latviai, estai' gilią užuojautą tragiškai žu- 
mų. Kongresas ją išklausė j^ų pavergtų tautų atstovai. Visi vieningai tas pastan- vusiųjų giminėms ir arti- 
^3?a t jT8 au?rmi?' at* gas tęskime, kol nebus praėję pavojai Lietuvai ryšium su miesiems“.

p Sovietų Sąjungos užmačiomis Europos Saugumo konfe- Matyti, tai buvo
rencijoje

pos reiaaiams. i™ para ,organizaciją CIA, kuri e9an. g.Andersonui duoda vaisiu ““ ti ir būsianti būtinai reika- *" S
čiavę- ir JAV armijos štabo 
viršininkas gen. F. C. Wey- 
and, kuris tik neseniai grįžo 
iš Vietnamo. Prezidentas ir 
gen. Weyand mano, kad to
kia pagalba dar sustiprintu 
P. Vietnamo karini atsparu
mą, būtų sulaikyti komunis
tai prieš Saigoną ir būtu ras
tas palankesnis konflikto 
galas derybų keliu.

Pre. Fordas reikalavo, 
kad kongresas tokią para
mą pa kirtų ne vėliau, kaip 
iki balandžio 19 d.

Jis taip pat jau yra krei
pęsis į Vietnamo taikos su
tarties signatarus, o taip pat 
į Kiniją ir Sovietų S-gą, kad 
šios valstybės savo diploma
tine akcija prisidėtu prie ka
ro veiksmų sustabdymo In
dokinijoje.

Prez. Fordas pabrėžė dar 
ir tą faktą, kad, Pietų Viet
namui žlungant, gali tekti iš 
tenai evakuoti aipie 6.000 ci
vilinių amerikiečių, kurie 
ten dirba JAV į taigose ir į- 
vairiose biznio kompanijo
se, ir dešimtis tūkstančių P. 
Vietnamo intelektualų, po
litinių veikėjų ir kitų asme
nų. kurie datbavosi ameri
kiečių pusėje, nes ten nuo 
komunistu jiems grėstų mir
ties pavojus. Re to, paskuti
nėm Saigono laisvės valan
dom ir patys pietų vietna
miečiai galį atkreipti ginklą 
prieš amerikiečius dėl to,

nų P. Vietnamui paremti 
bus labai sunku gauti.

H senatorių ir kongres- koiirįmanais^ 
manų atsiliepimų matyti, 
kad Vietnamas ir Kambodi- 
ja jau "nurašomi į nuosto
lius“, tik dar ieškoma šiltes
nio vandenėlio Piloto ran
koms nusiplauti.

didelė
Tuo reikalu painų vietų lietuviai turi ypač i n,ef’T6’ aP;e P?

glaudžius ryšius palaikyti su jų apylinkes senatonais ir Į ® paprastaj

Laiškų ir telegramų pavyzdžius galima gauti Altos 
centrinėje įstaigoje — 2606 W 63rd St., Chicago, Illinois 
60629. Dar geriau kiekvienam pasirašyti ravo tekstus.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Pataria rašyti ir

V. Et MorffOnUl Laikraitj baigiant rinkti, gavome žinią, kad iirdies
v . eraūfia ištiko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos
Kongr. M. J. Hamngton. pirmįninką Bronių Nainį ir kad Chicagoje vykusi veiksnių

K «***«-, —n

ką. pataria rašyti Lietuvos 
reikalu laiškus ir kongreso 
(komiteto tarptautiniams rei*

VEIKSNIŲ KONFERENCIJA NEPASISEKE

lauktų vaisių. Plačiau — kitą kartą.

kalame pirmininkui Thomui Didelės igkilmės 
E. Morganui. Adre uoti rei
kia šitaip:

The Honorable Thomas Į
E. Morgan. Chairman. Hou- JAV nepriklausomybės; Portugalijos informacijos! 
se International Relations 200 metų sukaktis tebus tik ministras Jesuino apkaltinol 
Committee, 2170 Rayburn kitais metais, bet Massachu- partijas, kad jos nesirūpina 
House Office Building. Wa- setts valstijoje jos paminėji- viso kramto reikalais. Esanti 
shington, D.C. 20615. mo renginiai jau prasidėjo, tik viena gera partija, tai —

Kongr. T. Ė. Morgan yra Sį savaitgalį, balandžio 19 komunistų, kuri bendradar- 
demnkratas iš Pennsvlvani- d. Lexingtono - Concordo biaujanti su kraštą valdan- 

Nuo jo daug kas pri- miestuose bu* paminėtas čia karių grupe, vedančia

; Tik viena partija 

Lexington-Coneorde ,esar.ti gera

tenai nelai
mingi įvykiai nutylimi.

Mūsų turimuose Lietuvos 
laikraščiuose daugiu apie tą 
nelaimę nieko nerašoma.

Iš Reuterio agentūros pa
skelbto pranešimo amerikie
čių laikraščiuose sužinome, 
kad keleivinis traukinys su
sidūrė su gazolino tankų 
traukiniu. Pirmasis vagonas 
buvęs numestas nuo bėgių, 
o kiti trys vagonai buvę ap
lieti gazolinu ir užsidegę.
Daug keleivių sudege. nega
lėdami iš vagonų išbėgti.

Reuteris rėmėsi žiniomis, 
kurias jam suteikė to trau
kinio paskutiniame vagone Į Tiesa, 
važiavęs keleivi?.

Sužinoję daugiau apie tą 
nelaimę, parašysime vėliau.

T iesa dejuoja, kad į Klai
pėdą a plaukiančių laivų jū
rininkai atveža ir "žalingos“
literatūros. Tarp ’jos minimi 
Metmenų ir Akiračių žurna
lai, kurie, esą. — "dangsto 
savaji antitarvbiškumą šne
komis apie Lietuvos rusini- 
mą .

"Tokią literatūrą platina 
nei daug. nei mažai, o lygiai 
63 įvairios nacionalistinės 
emigrantinės leidyklos, į-i- 
kūrusios JAV, Kanadoje ir 

' kitose Vakarų šalyse“, rašo

Vandalai JAV-bių 

mokyklose

ms.
klauso. pirmas mūšis su anglais. tautą į socializmą...

eito
patarėjas, nuteistas už šni
pinėjimą Sovietų S-gai, Al* 
gar Hise, atlikęs kalėjimo

advokato praktika,1 
I bet vienbalsiai užprotestavo 
advokatų taryba.

Šen. Bayh (dem.. Ind.) 
surinktomis žiniomis, van
dalai JAV mokyklose pada
ro per metus nuostolių apie 
pusę biliono dolerių vertės.

Bostone jų padalyti nuo
stoliai siekia $875,000.
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Šelepinas vaikščiojo pro į Iš Keleivio 70 metą istorijos
užpakalines duris

Truputį daugiau kaip 2 joje. Bet kai šelepinas išva- 
dienas pabuvęs Britanijoje žiuodamas pradėjo demon- 
su ravo profsąjungininkų strantus kaltinti sionistais ir 
delegacija, Sov. Sąjungos samdiniais, britų laikraščiai 
profesinių sąjungų valdinis teikėsi paaiškinti, kad tada, 
vadas A. Šelepinas išskubę- kovo 31 d., j gatvę išėjo taip 

‘jo namo. Ką jis kalbėjo su pat lenkai, ukrainiečiai, če 
Britanijos prof. sąjungų va- koelovakai, lietuviai ir kitos 
dais. galima tik spėlioti, nes tautybės iš kraštų už geleži- 
po tų pokalbių paskelbtasis nės uždangos.
komunikatas yra blankus, i Profesinių sąjungų rū 
Spėtume, kad nieko gudraus muose balandžio 1 d. posė 
įiebuvo pakalbėta, ypač kad džiauta su Šelepinu net 7 
aplink tuos rūmus, kuriuose vai. Britai svečio niekur ne
vyko pokalbiai, visą laiką galėjo parodyti dėl demon- 
vaikščiojo demonstrantai, strantų gausybės. Laikra- 
nešiojusieji plakatus, kurių čiai rašo, kad ir profsąjun- 
dažname buvęs KGB (sovie-? gininkai pradėję reikšti nė
rinės slaptosios policijos) 1 pasitenkinimą dėl tokio bi- 
vadas buvo kaltinamas’ čiuliavimosi, Tai balandžio 
žmogžudystėmis. Pasirodo. Į 2 d Šelepinas, vi? taip pat 
delegacijos posėdžiaivo to-} pro užpakalinius vartus ir 
kioje patalpoje, kurios lan-l duris buvo nugabentas i
gai išeina į gatvę, vadinas, 
buvo progos pamatyti, kas 
vyksta gatvėje.

Demonstrantai šelepiną 
nervino. Išvažiuodamas jis 
šmeižikiškai tvirtino, kad 
tai yra saujelė sionistų, kad 
demonstrantams mokama 
po 5 svaius (12.50 dol). o 
jis, jeigu būtų turėjęs laiko, 
būtų. sako, pasiūlęs po po 
20 svarų ir paprašęs išsi
skirstyti. Tačiau kai britų 
prof. sąjungų vadas Len 
Murray priminęs jam, kad 
šalia atsitiktinių demonst-

Skotiją ir tądien vakare iš
skrido namo.

Diumzlių jis, žinoma, pa-! 
liko neskanių, ypač tais ban-; 
dymais pašmeižti demons*-1 
įuojančius. Laikraščiai prieš! 
jo atvažiavimą nemažu rašė: 
ta tema, o kai kurie net ve-' 
damuosius Šelepino atvyki
mui paskyrė ( pvz., šelepi
no simpatikai Britanijoje 
pakaltino ”The Sundav Ti
me “ savaitrašti, kad jis sa
vo 'Vedamajame maždaug

virai skatinės gyventojus 
eiti demonstruoti). Bet ir

rantų yra ir tokių, kurie turi i Šelepino atsilankymas, ir y-
rimto pagrindo reikšti pro
testą. tai Šelepinas tik šyp
telėjęs ir nieko neatsakęs. 

Šelepino atvykimo laikas

pač didelis dėbiesys tam io 
pasirodymui bus ir i gera iš
ėjęs: daugelis britų bu? ga
vę progos susipažinti ne tik

buvo slepiamas. Tvirtinta, į -u Šelepinu ir jo nežmon?®- 
kad atvyks balandžio 2 d.. •' ka veikla, bet ir su milžbiiš- 
o lėktuvas ?u juo nu Įleido { ku skirtumu tarp valdinių 
London Heathrow aerodro-i sovietiniu ir didelę galia tu
me kovo 31 d. vakare.
ir aerodromo vadovv.bei 
vo pranešta apie atskridima* ironijos balandžio 3 d. ”The 
tik apie 40 minučių prieš Guardian“ vedamajame ra- 
lėktuvui nusileidžiant. Ae- šė, kad kai kurie britu darb-

*. Net) rinčių Britanijos profe®in?u 
>ei bu-, sąjungų (ne be "eros dozės

rodromas tokį svečia pasiti- daviai gal ir -pavydi sovieti- 
ko, žinoma, su visomis atsar-Į nėms profesinėms sa jun
gimo priemonėmis: lėktų- goms, kurios yra puikiai su- 
vas turėjo nusileisti visiška-1 drail mintos ir kurių vadai 
me pakraštyje, ant pastatų; skatina darbininkus siekti 
e-togų stovėjo ginkluota po-į kraštutiniu komunistinės ga- 
licija, ir pirmas T ondono į mybos galimybių, išpildyti 
aerodromo istorijoje toks.ir perviršyti normas), 
atsitikimas, kad žurnalistam
nebuvo leista prieiti.

Tuo tarnu pavergtu in1
kraštu tautybių organizaei-1 
jos jau iš anksto ruošė?’ ti”-! 
karnai surikti ta buvusi KGB j nėję spaudoje labai pagau- 
viršininka. Ka^anri buvo,sėjo straipsnių apie Europos 
s’eoiamas jo atvvkimo lai-j Saugumo ir Bendradarbia- 
kas. tai svvruota dėl to. ka-!vimo Konferenciją. Daug 
da re?kė‘u demonstruoti, i rašoma, kad konferencija 
Galutini .urpnd’ma paeita j einanti j pabaigą su nežy- 
pasitarime. kuriame buvojmiomis sovietinėmis nuolai- 
atatovaujamo? 20 oro^uiza-’domi?, bet dideliais laimėji- 
ciin. I naveMniu iniciatyva j mais, kurių jie siekė gauti 
atsilienė ir kai kurios britu per eilę metų. Tą problemą 
organizaei in? o savo ruožtu 
ir žvdai. Galutinai nutaria, 
kad patogiausia® laika® de
monstruok vra ko’ro31 d

KAD PRIPAŽINTU,

KĄ YRA UŽGROBĘ

Pastaruoju metu pasauli-

nagrinėja ir žymiausių laik
raščių vedamieji.

Vasario 18 d. The Christi- 
an Science Monitor rašo 
kad Didžiosios Britanijos 
premjerui Haroldui Wilso- 
nui viešint Maskvoje. Brež
nevas primygtinai spaudė 
greičiau sušaukti kitą kon
ferenciją. Dienraščio kores
pondentė Elizabeth Pond

j Keleivis savo 50 metu sukaktį minėjo 1955-m. balandžio 17 d. Ta da meninę programą atliko > solistė Elena Vinciūnaitė, Bostono vyrą kvartetas (Brutenis Vei- 
' las. Jonas Grinkevičius, Vytautas Eikinas ir Pranas Šimkus), W orccsterio moterų kvartetas (Genovaitė Jančienė, Marijona Para liūtė-OToole, Kotryna Pupkie-

nė. ir Katrina Garaliūtė, akomp. Marijona Meškienė). Vytautas Strolia ir Pranas Ramanauskas suvaidino Maikio su tėvu pasikalb ėjimą. .55 metu sukaktis buvo 
paminėta 1960 m. gegužės 1 d. Meninėje programoje dalyvavo Gi ntaras Karosas ir Giedri Karosaitė (smuikas ir pianinas), dainini nku trejukė — Alė .Dousienė, 
Irena Mickūnienė ir Vida Malinauskaitė, akomp. Julius Gaidelis. 60 metų sukakties banketo 1965 m. balandžio 25 d. meninę progra mą atliko Bostono mišrus cho
ras, kuriam vadovavo Julius Gaidelis, solistas Benediktas Povilą vičius, Jurgis Jalinskas suvaidino Antano Gustaičio feljetoną ”P er 15 metų aplink save“ (žmo
gų be žodžių vaidino Algis Antanavičius), techniškąją dalį tvarkė Romas Šležas. Visi minėjimai buvo labai gausūs, ši nuotrauka vai zduoja 1955 m. balandžio 17 d. 
banketą So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos salėje.

Dalis Keleivio bendradarbių 1965 m. balandžio 25 d. bankete. Ii kairės į dešinę: Jackus Sonda, 
Mikas Stakionis. Jonas Vilkaitis, Jurgis Jašinsk Gs, Kipras Bielinis, Antanas Gustaitis ir Juozas 
trasinskas.

Būrelis Keleivio banketo 1965 m. balandžio 25 d. dalyvių. Ii kai
rės į dešinę: Naujienų redaktorius dr. Pijus Grigaitis, Jackus 
Sonda, Stasys Michelsonas, Napoleonas Jonuška, latvių žurnalis
tas Osvaldas Akmentinš ir Kipras Bielinis.

Iš Keleivio banketo 1965 m. balandžio 25 d. Kairėje 
sėdi dr. Marija šveikanskienė, dr. Pranas šveikaus-

i

kas ir Ona IVaškienė; stovi Jackus Sonda, Povilas 
Brazaitis ir dr. Balys Matulionis. Dešinėje sėdi — ■ 
Lola Januškienė ir Margareta Michebonienė, stovi 
—Stasys Griežė-Jurgelevičius, Jackus Sonda, Eufro- 
zina Mikužiūtė ir Kipras Bielinis.

Nutaria urie® 4 vai. rinkt’® 
prie Havde Tbrk garrioin 
kanono, kuri? žinnm»«. kain 
tradiciška laisvo žodžio vie
ta. ir pankui žygiuoti i Sov.
Sąjungos ambasada. Tūks
tančiai susirinko m žygiavo, 
het Šelepinas atvažiavo, ka? 
daugumas jau buvo išsi 
pkirrie
tebebuvo
rantu, kuria ten vaikHinėio 
au ulakatais. ir sovietini®
svečias įsmuko ridun kaž- -------------- ----------- ------------
kur nro užpakali. »koncesija — sujungimą iš- koncesijas.

Demonstrariiose vvravo skirtų 'šeimų. 1 The Chicago Tribūne ko-
ukrainiečiai. ir jiem. ne vien* The Washinggton Star vo 15 d. bendradarbis Bill 
tik žvdam*. buvo duota pro- vasario 26 d. vedamasis ra- Anderson rašo. kad JAV 
gos maraikfci savo nuomone šo: “Rusai jau seniai nasie- prezidentas Fordas pataria- Rytų - v atarų detente 
dėl tokio “svečio“ .televizi- kė savo svarbiausią tikslą: mas nutraukti Lietuvos, Lat-reikalu Brežnevas išsiuntė

per antrąjį pasaulinį karą 
užimtų Baltijos valstybių ir 
Rytų Europos formalų rati
fikavimą“.

The Philadelphia Inqui- 
rer kovo 2 d. rašo, kad Ir- 

rašo, kad vakariečiai — Eu-1 landijos užsienio reikalų mi-

vijos ir Estijos valstybių į- nČja atitinkamu? savo rastus chillio ir Stalino padaryti “IŠRADINGAI“ PAGERBĖ
jungimo i Sovietų Sąjungą Į didžiųjų Europos valstybių nutarimai pripažinti visą 
nepripažinimą. Senatas esąs i vyriausybių galvoms. Sovie- Rytų ir Vidurio Europą so- 
priešingas. ne\ jis bijąs re-' tų Sąjunga, pirimausia pa- vietams dabar būtų patvir-1 * .1 1a ši—S?

Gan et Fitzgerald;

akcijų iš dviejų milionų a- 
merikiečių, emigravusių iš 
kadaise buvusių laisvų Ry
tų Europos kraštų........... ............... ropos valstybės, JAV ir Ka-| n,st,?VĮ , , ...

. Tačiau vart’i vistiek nada — faktinai pripažino pareiškęs, kad rusai laimėjo į 
rvo »n?toH domnnri-■ Makvai sienas kuria® ^-'didžiųjų Vakarų valstybių L,. ov? 18 NevYork 

Įl kad Sovietą S,-
RmnHnui išsiderijo viena kiekvienai atskirai jvairia [J’“®' n«n greičiau baigti 

Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo Konferencijos 
pasitarimus ir birželio 30 d. 
paskelbti deklaraciją apie 

. Tuo

siūliusi šią konferenciją, la-. tinti.
blausia rūpinasi, kad būtų! 
patvirtintas Europos žemė-į 
iapis. susidaręs po II pašau-
linio karo. Dar esą nebaigta

(ELTA)

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

| Vienas mažas gyvenimas.
usitarti dėl laisvo keliavi . 

mo, dėl užsienio darbininkų dr. Henri-
ir žurnalistų ir kitų burna-, J^ko^c^riaus autobio- 
niškų klausimu, kuriais dau- fTjnmai pasakojimai. 192 
giau domisi Vakarai. ! viršelis dail. Lijolės Ži- 
K , donytės, kaina $5. Išleido

Apskritai imant, sovietai; Akademinės skautijos leh 
deda visas padangas, kad; , v
prieš 30 metų Jakoe konfe- į dyWa» W13 5t-
rencijoje-Roosevelto, Chur^Ckicace, IIL

SV. KAZIMIERĄ
Europos Lietuvis vasario 

25 d. rašo:
“Štai prie lietuvių bažny

čios Londone atidaryta sve
tainė ir klubas... Sekant tra
diciniu anglų papročiu ba
rus vadinti karalių ir kuni
gaikščių vardais, ir mūsiškis 
pavadintas Šventojo Kazi
miero Lietinių Klubu.. Ar 
tik nebus pirmas pasaulyje 
klubas, gavę* šio lietuviško 
šventojo vardą? įspūdžiui 
sustiprinti jo paveikslas pa
kabintas iškilmingoje vieto
je. priešais dailiai surikiuo
tas h nkas“.



ldyi\ sa boctor Kr. 15,1975 m. balandžio 15Puslapis trečias

sutinku su pirmininko..., Labai, labai liūdna, kad, 
reiškia, kreipimusi į tą radi- neišklausęs antrosios pusės, 
jo valandėlę. Kiek aš supra- Juozas Gaila gerus Detroito 
tau, jisai prašė tiktai tos lietuvius apkaltino, 
juostelės, arba tų pastabų.

Rusai okupantai, saliu ii Lietuvos!

Prisiekė tarnauti komunistų tų valdybos sekretoriato iš
pijai Įplėštą posėdį:

Vasario 27-28 dienomis l
Vilmoje .posėdžiavo Antra- . «ijo konįte
sis.kultūros darbuotoju su-. in/OITOacfjosAgentūros

kręjpim^ , visus Lietuvos . d <gu isidMi rfe 
Mturos darbuotojus. Jame, „ ?ške,į į.
teup kitko šitaip sakoma: j ^.eįdinimo. siekti. kad

”Mes, Lietuvos TSR kui-; kutl plačiau būtų vykdomas 
tūros darbuotojų antrojo su- j socialistinis lenktyniavimas, 
važiavimo delegatai, užtik-! sėkmingai Įvykdytos devin- 
riname Tarybų Sąjungos >‘°J° penkmečio užduotys 
Komunistų partijos Centro! Vadinasi, visi spaudos

žmonės turi būti paklusnūs 
komunistų paitijos įsakymų 
vykdytojai.

kadangi jis yra girdėjęs... 
jam atrodė buvo... buvo tam 
tikras melas (dėl žodžio 
"melas“ nesu tikras. A. N.).

Ar Detroitu* reikia 
antros Bendruomenės?

Kai iš bažnyčios pasipylė
Tai čia yra... ’jeigu tas klu-.su lendrėmis rankose Verbų
Koc* O_1______________ U* _• 1_ •bas jam to nedavė, tai jis tu
rėjo pilną teisę kreiptis (se
ka du neiššifruojami žo
džiai, A.N.). Ir aš taip pat 
radijo klubą galiu šiandien 
įspėti, jeigu tokie šmeižtai 
puls (?.. A.N.) prieš kitą 
Bendruomenės darbininką, 
arba prieš Bendruomenę, 
arba prieš mus, mes ne tik
tai kad, reiškia, padėsime 
tiem apšmeižtiem žmonėm, 
bet ir patys kreipsimės. Po
nai, yra riba, ir tos ribos tu
rime laikytis, h* aš visiškai

Sekmadienio maldininkai, 
kai susirinkimo laukdami 
salės pakraštyje girkšnojo- 
me kavą. netoli duių prie 
stalo 'jaunimas dalijo laiške
lių bei telegramų tekstus ii 
valdžios pareigūnų adresus. 
Radijo valandėlės (abi, ”de- 
roji“ ir "blogoji“) žmones 
buvo paraginę, kad tekstais 
ir adresais apsirūpintų, kad 
rašytų, kad protestuotų prieš 
JAV valstybės departamen 
to užmačias Lietuvą pripa 
žinti sovietams de jure. O

Bičiuliams

STASIUI ir MARIJAI LUBIAMS,

jų broliui ir svainiui IGNUI LUBIUI mirus, reiškia 

nuoširdžiausią užuojautą

Scholastika ir Vytautas Stelmokai

Mūsų padėka
L. B-nė* susirinkimą*

LMKF Bostono skyrius 
Tarptautinio instituto ban
kete kovo 22 d. turėjo savo 
stalą, apkrautą įvairiais lie- ,
tuviškais valgiais. Panama- į 25 d. 7:30 vai. vak. Tautinės 
vo tautiškais rūbais pasi-Į S-gos namuose (484 Fourth 
puošusios klubietės. Mūsų St., So. Boztone).

JAV Lietuvių 
menės apylinkės 
mas šaukiamas

Bendruo
susirinki-

balandžio

stalas skyrėsi ne tik valgiais, 
bet ir jo papuošimu: lietu-

Darbotvarkėje: valdybos 
ir revizfjos komisijos prane-

Komitetą, kad ir ateityje iš
tikimai tarnausime Komu
nistų partijos reikalui, ryž
tingai kovosime už mums 
keliamų uždavinių įvykdy
mą... Tegyvuoja Tarybų Są
jungos Komunistų partija

Panevėžio ežeras

Jau paruoštas projektas 
visų mūsų pergalių įkvėpėja • užtvenkti Nevėžį prie ”Ek- 
ir organizatorė“. ' rano“ gamyklos, tuo būdu

sudalant 84 hektarų van-

nedivejodamas... susss mūsųįkai susėdę ėmėme vieni ki- 
advokatu daktaru N ovalai- tiems grūmoti, kai ėmėme 
čiu mes imsimės akcijos J svaidytis įžeidinėjimų tira- 
kad. reiškia. Bendruomenė j domis, tai, atrodė, jau
ir jose dirbantieji nebūtų 
šmeižiami... O jeigu... jeigu 
kritika prieš juos yra..., kad

uz
miršome į kišenes sukištus 
laiškelių tekstus, užmiršo
me, jog ponas Kissingeris

jie galėtų pasisakyti. Ir aš, kėsinasi užpūsti vos bė
jus įspėju, radijo klubo na- spinksinčią vilties liepsnelę.

, sui.aranL ™ nPKum. van- rius- kurie 08 esate: >Ta Negalėjau iš galvos išvyti 
2un*li.hu_oc. lenktynių! (len, tuevkla 100-^Ū met-1 bai ir 5^ labai ne" datų: 1795-1975. Koks iro-

i nTSy8liK Htfo! ™lonu * da^ reB- "»kaa akai«V Tik
varovas

Valstičių Laikraštis šitaip 
rašo apie Lietuvos žumalis-

Verbų
ilgai

viski audiniai, lietuviškos lė- Šimai, dėl jų diskusijos, vai- 
lės, Vytis ir kt. Lankytojai 
ne tik ragavo valgius, bet ir 
fotografavo.

Klubo valdybos iniciaty
va banketo meninėje prog
ramoje turėjo progos daly
vauti komp. Juliaus Gaide-'

dybos ir revizijos komisijos 
rinkimai, ateities veikla.

Po susirinkimo — kavutė. 
Bostono ir apylinkės lietu

viai kviečiami gausiai daly 
vauti.

Antanas Matjoska,

pirmininkaslio vadovaujamas vyrų seks- į 
tetas. I

Jei ne didelė talka, viena Baltų draugijos susirinkimas 
valdyba nebūtų galėjusi Į
taip pasiruošti, todėl esame • N. Anglijos Baltu d-jos 

susirinkimas bus sekmadie-
skaičiųiu piuviu o ukLijnnevrų uSxu. R. kn neturimJ R * trečiuoju "“F tvuc,

ir 4-o metrų gylio. Meliora-: wa • a • auuųjį ueciuoju kam dėkingi,
toliui iun nvurUin namneia. Dirbančiųjų yra mažai, yra vietomis, ir regesi Vilniuje? w ,tonai jau pradėjo paruošia vienas kitas. Jeigu mes juos tai Kotryną, tai Kosyginą.1 Nuoširdžiai dėkojame V.

šmeižime, jeigu mes juos iš- Į Dilbai už pagalbą tvarkant i
t stumsime iš lietuviškos veik- • Ar tikrai šio susirinkimo parodėlę, vyrų sekstetui su 
įlos, tos veiklos nebus. Tai gale iš pirmininko posto pa-. J- Gaideliu, J. Renteliui už 
• čia yra mano labai rimtas sitraukės Jonas Urbonas? nuotraukas. Baltrušūnui —
| atsakymas. Jeigu man bus Ar tikrai Stasys Garliauskas Perkins Market savininkui 
■pasakvta, kad toj valandė- pasivijęs išeinantį Juozą — už skaniai pagamintą 
lėj vėl yra šmeižtai prieš Gailą įbruko jam prašymą maistą, Baltic Florist už gė-

..si -.2 _ , * •_a • V"\ a_ *a __ a__ Irto T---—- — —

TREČIASIS P.LJ. 
KONGRESAS

Kongresas vyks Pietų A- 
merikoje, t y. Argentinoje, 
Urugvajuje ii- Brazilijoje, ir 
>rasidės 1975 m. gruodžio 
20 d. ir baigsis 1976 m. sau
sio 6 d. Bostono LB apygar- 
ta gavo teisę į kongresą iš
rinkti 3 atstovus, o visoje 
Amerikoje bus išrinkti 43 
atstovai, ir jie nudarys JAV 
LJS Tarybą, kuri veiks prieš 
ir po kongreso.

LB Bostono apygardai 
pavesta Bostone sudaryti 
rinkimų komisiją. Tuo rei
kalu balandžio 7 d. buvo su
kviestas apygardos valdy
bos posėdis. Posėdyje daly
vavo apygardos valdybos 
nariai A. Škudzinskas, M. 
Žiaugra, M. Subatis ir Al. 
Valančiūnas, taiybos narys 
J. Kapočius, tautinių šokių 
vedėja O. Ivaškienė, Brock
tono apylinkės atstovas P. 
Jančauskas ir apygardos at
stovė. dalyvavusi LJS suva
žiavime Rochesteryje, R. 
Patašiūtė.

R. Patašiūtė pranešė apie 
įvyku-į gruodžio 28-31 die
nomis LJS atstovų suvažia
vimą Rochesteryje ir suva
žiavime PLJK reikalu pa
darytus nutarimus. Rinkimi-

muosius darbus.
ni. balandžio 20 d. 3 vai. po (?« 4ko™.isijab“'0 Ju^ryta

sekmadienis, kurio 
neužmiršime

pietų, Tarptautiniame Insti 
tute (287 Commonwealth 
Avė.).

Be organizacinių reikalų, 
inž. Donatas Šatas kalbės a- 
pie tai, kas Gncyclopedia

j Bendruomenę, vėl ir vėl ei- leisti steigti Detroite antrą les ir visoms narėms, kurios
’___ 2__2___________ 22___ ______ 2______ 2 V ____,• 1 O 1 » •___1

įspūdžiai iš 5 valandas trukusio LB susirinkimo 

Detroite- .pn • • s-r • _

ALFONSAS NAKAS

fna insinuacijos, mes imsi- LB apylinkę? Gal taip. gal patarnavo prie stalo, negai 
mės visų teisinių priemonių, ne — čia nespėliosiu? nors lėdamos nei laiko, nei pini- 

visko prisiklausiau ir prisi- gų. kad tik įspūdingiau pa- 
• žiūrėjau. sirodytume kitataučių tar

pe.

! kad tas dalykas sustotų.

i

Ar tikrai'Garfiduikks 
Urboną apšmeižė?

P. Zaranka <k lau-ė:

iš A. Škudzineko, M. Žiaug- 
ros, M. Sūbačio, P. Jančaus- 
ko ir B. Račkauskaitės. Ko
misijos adresas:

A škudzinskas, 16 Alban 
St, Dorchester, Mas*. 02124 
Telef.: (617) 265-2546.

Britanica paskutinėj laidoj j
rašoma apie Baltijos valsty-į Kandidatei į III-jį PLJ 
be®- * Konggresą turi laisvai kal-

Meninę programą atliks 'bėti ir rašyti lietuviškai, iki 
estė dainininkė Asta Saaka-> g. m. balandžio 23 d. atsiųs-

>Htiea.

i Tik į klausimą, ar reikia Gilią padėką reiškiame normas.

I j ti rinkimų komisijai pareiš-
I Pą koticerto — pasižmo- kimą ir parašyti 3-5 pusla-

mums tariamos antros LB už paskolintus eksponatus—
• Sunku tikėti, kad tik ką apylinkės, kurios įsteigimas Karosienei, Girulienei. Jan-
* čia cituotus žodžius, visą nesutarimų pasėkoje reikštų kevičienei, Vilėniškienei ir i grasinimų tiradą, pasakė ne ką kita, kaip skilimą, gar- Keleiviui (už Vytį).

kimas buvo neaiškus, buvo' JAV LB krašto valdybos pir- šiai nedvejodamas atsaky- Už suaukotą maistą nuo- 
į ne vietoje... Ir aš pats dirbul mininkas! Štai ką reiškia, siu: NEREIKIA! Kokie jie širdžiai dėkojame Ausie jie-

(Tęsinys)

pių referatą, pasirenkant
Draugijos valdyba kvie-iVieną iš 9 siūlomų temų, 

čia visus dalyvauti. Į dirbti prieš ir po kongreso
j ir sumokėti % kelionės išlai- 

Filmas Kuk. subatvakaryje dų. kurių gali būti 400-500 
i dolerių.

Kultūriniame subatvaka- j . Kandidatai į kongresą tu-
1. Ar Jūs pritariate J. U r- radijo valandėlėj ir klausau! kai žmogus informuojamas bebūtų, man Bronius Nainvs nei. „ _ _______ _______________

bono veiksmui — su skun- tris ar keturias lietuviu va-: vienos siauros grupelės, ke- yra Pasaulio Lietuvių Bend- Lendraitienei, Gimienei,jnį. balandžio 19 d.. 7:30 vai.1 kėiai nuo 16 iki 30 metų
Hn tuMrimui omfuilio 1 i__________________________ I ,• >_____•» jj________________ :____ Vo, --------------------------------------------------------------------------------------------------------* --------1- t-------------------------------------------------1------------- - >21----------22

Žičkienei, Petronienei, j ryje, kuris įvyks šį šeštadie-’ būti nuo 18 iki 30, o rin-
____________ iraitienei, Gimienei,jnį. balandžio 19 d.. 7:30vai.’ jęėjai nu

amcrikie< ]andėles, tai yra Niujorke. • lių fanatikų, iš įdomesnio ruomenės valdybos pirmi- Karosienei. Vaitkevičienei,} vak., bus rodomas filmas iš amžiaus.
į Filadelfijoj. Baltimorėj ir sarkastiško sakinio pada- ninkas, Juozas Gaila—JAV Vilėniškienei, A. Moriarty., kelionių po Vidurio Vakarų j Atstovų rinkimai į kong- 

„ . A. . , T. . , taip pat New Jersey Stuko... į rančių baubą. Ką Garbaus- LB krašto valdybos pirmi- Jankevičienei. Stankūnaitei. Ameriką ir iš vieno Kudtūri-, res« įvyks š. m. gegužės 11
AV tl6SH, kaCl eJllS HOlC* . _ JI —1_-1_ _ _ . i ___ _ _ _______ _____ tt* T/>«tno Dnnaiotsoi ’ Tll/Y OVISI IVl/VlII • Ji?__

du bėgimui 
čius?

pas

jote atšaukti Simo Kudirkos 
viešnagę Detroite, 
atvykimo būvi 
lios dienos 
pasiruošę laukė?

;Ir aš tokių dalykų kito e j kas per radiją pasakė apie ninkas, na, ir Jonas Urbo- Dausienei, Žiftiiauskienei, į nio subatvakario įvykių. : dieną.
—i—-in:.- ------ t: j.-i - . n..—«,a» u,««rA jo* AoKo,.o in TvnnmioVJnnoi nimiiortoi visi maloniai kviečiami J į kongresą gali važiuoti

p - • yra duodama reiškia laik?s 
partijas. Altą ir kitus vei.» * į1' ,atsskyt Dabar... laikraš- 
Sius. nemanote, kad kerta-'l«e. «al!me k«
tesaką, ant kurios patys sė-l“ ’.r f.Paa<la .ra’
diUjog kiu karta ir jumis'?0: Ir kajP skaitytojas, 

“ ‘ niekins? ’Jelgu tas la,krastls >‘a

3. Ar kalbėdamas

žmonės puolami. Bet jeigu' m. sausio 28 d. numery. Ten į neatėjo dinastijos keliu, 
jie jie yra puolami, tai jiems! buvo faktai, Garliausko gir-r rinkimai, galėsime išrinkti 

................ ' dėti ir išgyventi Detroito: kitus. Ne, detroitiečiai. ne
lietuvių istorijoje viename {steikime antros Bendruome- 
iš pačių triukšmingiausių i n®s« nesekime gėdintai Chi- 
posėdžių 1974 m. gruodžio ‘ cagos separatiMų keliu.
3. Aš pats tame posėdyje da-|

nepasitikės, jus niekins? : •’c,«u laikraštis
įdomūs sekė J. Gailos at-' šmeižtų laikraštis, aš jo ne-

sakymai į visus tris kiausi-: perku ir ne:lkaitau. Radijo 
mus. Nors po keletą žodžių, valandėlė yra viena, arba, 
dėl namo besiruošiančiųpas jus. esate laimingi, kad 
brazdinamų kėdžių, tad su- • Detroitas turite dvi. ir žmo- 
keltos vibracijos sugadintų, į gus atsisuka paklausyti lie- 
iššifruoti negalėjau, bet gal ? tuviškos muzikos, komenta- 
99% juostos sau į popierį: rų ir panašiai. Reiškia, yra 
persikėliau. Abu paskutiniai Į tik daugiau ar mažiau (du 
atsakymai mane patenkino,žodžiai neiššifruojami. A. 
tiek, kad nieko J. Gailai per-N.). Dabar... Kiek aš su- 
daug prikišti negalėčiau.1 prantu. jūsų pirmininkis 
Užtat čia duodu pažodini! kreipėsi į tą klubą, prašyda- 
J. Gailos atsakymą P. Za-'mas atsiprašymo ir to atri- 
rankai tik į pirmą klausimą. ‘ prašymo nebuvo gauta. Jei- 
Duodu su kai kurių žodžiu į gu. reiškia, radijo valandėlė 
ištarimais po du kartu, su .atisako atsiprašyti arba 
gausiu žodžio "reiškia“ kar-J duoti equal time, reiškia,

lyvavau ir visiems skelbiau 
ir skelbsiu, kad prie Gar
liausko pranešimo begaliu 
pridėti tik amen. Keli Det
roito fanatikai užsikabino 
ant šio Garliauško sarkastiš
ko sakinio:

♦»*ši istorijėlė rodo, kaip 
lietuvis moka už savo ambi
cija* kovoti, guldydama* 
draugų galvas, kad savoji 
išliktų laurų vainikai* pa
puošta“.

Antra vertus, ponai ?«- 
rinktieji, nesijauskite vieš
pačiais. kuri e gali diktuoti 
kurie nepakelia kritikos. 
Kad dėl niekuo dėto Stasio 
Garliausko sakinio beveik 
dviems šimtams aktyviau^v 
Detroito lietuvių Verbų sek
madienis tapo košmaru, tai 
jūs turėtumėte rausti iš gė
dos.

Alfonsas Nakas

tojimu 
čiau, o

ne
dėl

kad pasišaipy-j tam žmogui atsakyti, tai ta- 
autenti krmo da... ta valandėlė. reiškia.

(tanp kitko. J. Gaila išimti- nesilaiko etikos ir. reiškia...
1 užsiima tokiom insinuaci- 
j jom. reiškia, tik prei... tik 
: tokia kryptis toje valandėlė
je yra atstovaujama. Mato- 
' te. radijo bangos nėra taip

nai geras kalbėtojas).

J. Gailos atsakymas
P. Zarankai

Pinigine auka padėjo: po 
$10 —Andriušienė ir Ulevi
čienė ; $7 — Rasienė; po $5 i

atsilankyti.

Pasikvieti ir supliekė

— Šmitienė. Gineitienė, Mi-j Pasielgė Bostono lietuvių
lerienė, Žičkienė. Jančaus-' krepšininkai. Jie žaidė su
kienė. Ausieiienė. Herbstai-' New Yorito lietuvių krepai '•«••• « * •

t visi, kas tik nori. ir jie bus 
j nuoširdžiai priimti ir globo- 
1 jami, tik jie kongrese netu- 

m . .. _ . i rėš balsavimo teisių ir visas
Taip Praeis šertadienj ^eiionės išlaidas turės patys

tė, Adomavičienė. Manomai- nilįais ir juos nugalėjo. j . gkirti 
tienė. Galdikienė, Vaičiur-Į Bostono vyru A koman- - 

.gienė, Matjoškienė ir Miko- dos prieš New Yorką žaidy- 
nienė; $2 — Vasyliūnienė. nį¥ rezultatas 114:99. 0 jau- 

. I niu komandų — 59?10 vis

sumokėti.
Minimų valstybių vyriau- 

Į sybės pažadėjo kongreso ap-

bas.
Be kitų klausimų, posėdy 

buvo aptarta LB Bostono a- 
pygardos Lietuvių dienos 
programa, kuri įvyks š. m. 
rugsėjo 14 d. Maironio Par
ke, Worcesteryje.
Bostono apygardos valdyba

Papildoma ir pataisoma

nių komandų — 59:10 vis 
bostoniečių naudai.

Balandžio 19-20 dienom 
Chicagoje bus JAV ir Ka
nados prepšininkų pirmeny
bės, kur, aišku, vyks ir So. 

Banko savininkų suririn-: Bostono Lietuvių Piliečių 
kime balandžio 8 d. banko I d-jos krepšininkai. Geros 
prezidentu ir patikėtinių į sėkmės 'jiem ir tenai! 
pirmininku buvo perrinktas į
Alfredas W. Archibaldas. I Nugalėta* Harvardas 

Pirmą kartą šio banko is-

Valdyba 

Pasikeitimai So. Boston 

Savings banke.

Altos ižd. E. Cibas prašo 
patikslinti praeitame nume
ry paskelbtą bostoniečių au
kų sąrašą:

Paskelbta, kad O. ir A. 
BaRrašiūnai aukojo $25, o

KANADOS LIETUVIŲ 
KOOPERATYVAI

torijoje į patikėtinių tarybą
išrinkta moteris Ruth I. Wie- -————■ r——. Danrasiunai ausojo szo, o 
deman. H turėjo būti O. ir A. BartašiO-

Lietuvaitė Eva Šidlauskie- 1974-75 m. Bostono MET naj
. . _ nė išrinkta iždininko pade- pasioko stanr< Sąraše išleisti šie aukoto

je mūsų laikraščių, ir tuojta 1952 m., narių turi 3,400, jgja. Ji banke tarnauja nuo Uimijimų, įveikdami t jai. $10: T Kapris, F.
šlykštimės didelė dauguma .aktyvas (turtas) $9.135.000: 1958 metų. garsią Harvardo univarsita-1 Grendalytė ir A .ir K Simė-
lietuvių. vistiek, bendruo- Toronto IMsikėlimo parapi-i §i« bankas vra įsteigtas komandą, kuri Amerikos! na:. j Lekv*— $5 
menininkai ar altininkai, at- jos, įst. 1952 m., narių 2.500,Į1863 m. Pagal didumą M^ universitetų varžybose jsiri- {"al ’ 7 *
eitininkai ar «ocialdemokra-1 aktyvas $7.132,000; Hamil-. gachusetts valstijoje jis ūži- kiavo j trečiąją violą po Cki- • Grįžo namo
tai. Garliauskas su sąmojin-' tono "Talka“, įst. 1955 m.,1 ma tryliktąją vietą. • «*«oe ir Toronto. j
gu, sarkastišku sakinėliu pa- narių 1,759, aktyvas $5,480. i Į Pažymėtina, kad mums' Sofija Kiliulienė ir Mari-
puolė į kryžminę ugnį tik to- 000; Montreal}’ "Litas“. įst.’ Sumainė žiedus įtaikus laimėjo trys pirmo- ja Dtibauskienė tiek pasvei- 
dėl, kad keli fanatikai Dėt- 1954 m., narių 1,650. akty- i sios lentos, itin atsižymėjo ko. kad galėjo iš ligoninės

Balandžio 12 d. susituokė į Algirdas Leonavičius, nuga- grįžti namo.
9,300, Vytautas Paliulis ir Zuzana lodamas vieną ii Harvardo Linkime kuo greičiau vi-

Kreipkitės, ponai. į kokį 
tik norite advokatą. — jis 
numos ranka. Sutinku su 
Juozu Gaila, kad jis bjau
riausiai yra šmeižiamas po-

Kanadoje veikia šie lietu
vių kredito kooperatyvai:

Toronte "Parama“ įstęig-

. So. Bostono LPD*jos iach- 
ba-

—Atsakymas dėl jfBu ra- tvarkomos, kaip jūs norite. . ----------------------------------- —------- -------
dijo valandėlės... reiškia, ir, reišfria, tokiais šmeižtais'r°ite manėsi turį teisę už- vas $5,040,000. 
faktas yra. kad pono Gar- jose negalime... negalime čiaupti burną kiekvienam, Iš viso narių yra 
liausko ar kieno kito narei*- operuoti Ir aš ne tiktai kad kas jiems nepateikauja. aktyvas — $26.789,000 Margareta Hoban. I . — siškai pasveikti.

t 1 .i JU’ 1 < > i?.-’> » ,
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Grandinėlės koncertas 
Kento universitete

Šių metų balandžio 26 d. nose. Aukštai įvertinusi an- 
8 vai. vak. Kent State Uni- samblio atliktą lietuviško 
versiteto Ethnic Hetitage šokio programą, mielai suti- 
Centras didžiojoj anl’tori- ko globoti ir E. H. Centrui 

padėti organizuoti balan
džio 26-siofi dienor koncer
tą. Jo pajamos turėtų duoti 
pradžią $50,000 dolerių su 
mai, reikalingai lietuviški 
studijų stipendijų fondui.

kon-joje ruošia Grandinėlė 
certą.

Šiuo parengimu norima 
sutelkti pinigų. iš kul iu būtu 
galima skirti stipendijtu- 
dentams, lankantiems lietu
viškų studijų skyrių, širs 
studijos KSU un i ve1 si te ‘ e 
užima labai svarbia Jota ir

Į šį koncertą ypač yr? 
kviečiama lietuviškoji vi
suomenė. Šiuo metu oreani 
zuojamos svečių grupės išyra nuolat plečiamos ir sti 

nnamos. Planuojama naker A]<rono> Pittsburgho. be
ti jas iki tokio lygio, koki tu- Youngstowno ir kitų arti 
n slavų kated’-a ™.......... .Du'.ne ne 
universitete. Pi tt sbuigl

Grandinėlės koncertas v- 
ra pirmas KSU Ethnic Heri- 
tage Centro mėginimas pa
siekti platesnius visuomenės 
sluoksnius, supažindint iuos 
su Centro kultyvuoiamomta 
studijomis ir gauti joms p 
tarimą bei pinigine parama.

KSU vadovybė matė

ĄŽUOLO - GINTARO 

MOKYKLA

Subendrintomis skaučių I 

seserijos ir skautų brolijos; 
pastangomis ir šiais metais 
yra sudaryta galimybė būsi
miems skaučių ir skautų va
dovams rimčiau pagilinti 
skautišką patyrimą, įsijun
giant į ĄŽUOLO - GINTA
RO vadovų ir vadovių lavi
nimosi mokyklas.

Praktiškoji mokyklos da 
lis —stovykla vyk j nuo lie
pos 5 iki 13 dienos. Vienta: 
Camp Massasoit, aipie 3f 
myliu i pietus nuo Bostono 
prie Plvmouth, Mass. Sto 
vykia bus administruojami 
nepriklausomai nuo jokir

Teisės patarimai
Advokate dr. M. Sveiki oslcienč satiko aUa- 
kyti {Keleivio skaitytoją klaoaiaiao toloia 
reikalais. Tie klausimai turi būti headra

Uaeaiaraa fr at> 
šiame akyriaja.

Laiške r»*kia pažymėti, kad esate Keleivis 
skaitytojas.

siąsti tiesiog

Klausimas

Dr. M. Sveikamkaa. Attoroey ai Lai 
Boston Five Buildinc 
1895 Centre Street 

W. Rovbury. Maas. 02131

I Kitą dieną liepė grįžti na- 
į mo, bet būti gydytojo prie
žiūroje. Nuo to laiko dar ne
grįžau darban. Per šešis mė-

Gyvenu šešių butų na-
kitu (dovvklu Ąžuolo nas*n- mucse (apartment house). . . ....

Kadangi nuomos aukštos, į nesn» gavau paralpę is savo 
sutikau paimti butą pusrūsy.: darbovietes, o dabar nieko 
Angliškai tai vadinasi base-1 negaunu ir gyvenu is san- 
ment apartment. ! tauIPU-

Vieną vakarą išeinu iš sa- Pasiėmiau advokatą ir. 
vo buto apie 10:30 vai. va- rodos, neblogą. Jis man sa
kavo ir žiūriu — nėra švie ų. ko, palauk, pažiūrėsime, 
Paprastai mano buto lygis kas galima bus padaryti, 
yra 2pšviečiama« iš pirmojo AŠ jam sakau, duok savinin- 
aukšto (foyer). Bandau už-į ku? į teismą, ir gana. Jei ne- 

... ..... . žiebti šviesą. — nedega. Is-1 nori geiuoju susitarti ir už-

slysti, pro užpakalines du-'Hus ir skausmus, — duok

mesnių miestų.

Po koncerto Brown Deib’ 
restorane ruošiama Grandi
nėlės narių, universiteto bei 
Efhnic Heritage Centro va
dovybė' ir svečių bendra su
sipažinimo vakarienė.

vvklei vadovaus brolija.' V? 
na^ad. v.s. Česlovas Kiliuli? 
o Gintaro pastovy kl ei —se 
serijos vadovių lavinimo sk 
v-ia s. Laima Kib’ulienė.

Ju adresai r 51 Torrev St.. 
Dorchester. Mass. 02124.

I mokyklas vra priimami • 
skautės nuo 15 metu ir skau
tai nuo 17 metu, o išimtinais

— Ką dar nori žinoti?
— Ai- teisybė, kad ir be

rną, protas užlindo už ražu- į dieviai ruskiai šiemet drau- 
mo... j ge su amerikonais nori ant

— Kodėl, tėve? Kas ta-; savo raganos šluotos skristi

— Maiki. man visiškai u- į 
susuko galva ir, kaip sako-i

| Bilietai j Koncertą gauna-, -’ v^.s u jaunyn, su ^e- einu atsargiai, nes bijau pa- mokėti žmogui už nuosto- 
'• mi koncerto dieną prie Įėji- cial.ą tuirtimr-tu rekomen- s]ysti užpa,kaiines du-'liūs ir skausmus, — duok
e m0- Jy kaina suaugusiems Į daci ja. Regis i uo is nra-o- ris> įet manau> grįšiu pro juos teisman ir pri versk dvi- 

1972 metais PI R su-n.-štose S2.00, studentams ir vaikam ma Per tuntinmkus iki bir- S priešakines, nes yra viena gubai užmokėti ir tau, ir 
lietuvių jaunimo s' ūdiju die- $1.00. želi o 1 d.. Fpoostracnos mo-i __*___ t..i.

MIKROFONAI MASKVOJ,

i-1
į 55 dol

Kadangi iš dalyviu bus
i Užeinu pro priešakines du- i dės. kol bus pervėlu? Prade- 
ris (žinoma, turiu abiejų- du juo nebepasitikėtd.

ROMANO, DRAMOS 
NOVELĖS KONKURSAS ! 

VALANČIAUS TEMA
Kai tuojau po antrojo pa

. , . . _ . , _ . saulinio karo Britaniją val-
Matai, Marki, aną va- , Teisybė, tėve. Toks su- Attlee vadovaujama dar- 

karą mudviem su Zacirka i manymas nonma įvykdyti kiečių vyriausy bė, dabarti- 
vienas labai gudrus kostiu-; liepos mėnesio 15 d. K Ame- njg ministeris
meris, pasiėmęs beisbolo bo-j rikos žemyno bus iššauta į Wilsonas buvo prekybos su
lę. ėmė aiškini «piei žemę.!erdvę raketa su trimii astro- užaeniais sekretorium -mi- ........................................ ................. . . .. L -------........... ....
kaip ana ten sukasi ir kūmautais, o iš Rusuos komu- Tada jis bu. o nu- tuo atžymi jo 100 metų mir- 50311S Ązuolo-Gmtaro“ mo- galva i lubų balki ir maniau,
me: ant jos stovime. Pagal nistai iššaus sartro raketą su *į Maskvą tart* dėl ties sukaktį. » kyklos vadovų. fcad aa pat krisiu negyvas.

ve taip paveikė? į į padangę? reikalaurama dar prieš sto- durų raktu ). Taigi einu a 
vykia atlikti dalį rašto dar- margiai. Viršuj — antrame 

Lietuvių Rašytojų Drau- ^U. ^a^ prašoma registraci- aukšte — šviesos dega. Žiū- 
pirmininkas gija skelbia vysk. Motiejaus jc« neatidėlioti. riu j grindis, nes bijau pa-

Valančiaus tema romano, Uzsirenstrasiyueji ‘mul- slysti. Staigiai, lipant že- 
dramos, novelės konkursą ir kesniuinfoi-m^ciiu raUR ^e* mvn i savo butą. trenkiau

Prašau patarti, kas būtu 
g«riau«ia padarvri: ar keisti 
advokatą ar dar lankti?

Nukentėjęs tautietis

LSB Inf. Pajutau begalini skausmą, 
lyg žaibas trenktų, viskas 

INTENSYVUS LIETUVIŲ galvota susimaišė. Pavirtau

Atsakymas
■ a

Reikalas nėra jau toksai 
paprastas ir aiškus, kaip 
Tamstai atrodo. Iš* to. ką 

“; Tamsta rašai, man atrodo, 
var

tojama taktika yra gera ir 
teisinga. Jei Tam tos advo
katui pavvktų susitarti su 

: savininko draudimo kompa- 
j nfja ir iš jos gauti pakanka- 
į mos kompensacijos, many
čiau, kad jis bus Tamstai 
atlikęs labai gerą darbą. Ši
tokios rūšies bylos, kaip 
Tamstos, yra itin nelengvos. 
Jei reikalas atsidurtų teis
me, reikėtų įrodyti, kad 
Tamstos gyvenamų namų

jo iLvirožinimą išė jo, kad ; dviem kosmonautais. Tie prekybos. Jis žinoma. ? nuo- Romanas—1,000 dol. pre
kes tą vakarą sto ėjome ant erdvėlaiviai susitiks erdvėje met nebuvo taip i kilmingai mija. Reikia parašyti ra-o- 
žemės žemyn galva, taigi ir ten atliks įvainus moteli- sutjkfas, kaip dabar, ir visi mąia mašinėle dviguba in-
prilipę lyg musės prie lubų. nius tvrimus. . pasitarimai nieko gera ne-, terlinija mažiausia 200 pus- KALBOS KURSAS KENTE daugiau neat'ime-iį3^ a«
Mudu su Zscirka negalėjo-. — Jeigu taip, tei amen- davė. Kaip ,akoma, jjs a-; lapių romaną, kuriame atsi- nu. kol pabudau ligoninės'kafl tamstos advokato
me su tuo mck-linčium su- konai skrisdami turėtų pa- nuOmet buvo imperialistinė spindėtų vysk. M. Valan- šią vasarą Kento valst. emergency skyriuje.
tarti.. Zacirka ji tiesiai is- siimti bent parasoniką. hiena ir sovietinei spaudai čiaus veikla ir jo reikšmė universitetas siūlo sustiprin- 
dumino, nes sgxo, jeigu da-; _ O kam jis reikalingas, jr valdžiai. lietuvių tautai. tą lietuvių kalbos kursą pra-,
bar čia jau vi^cas a/osivertę■ tėve? Jug beorėje erdveje Kadangi Wrl«onui tada! Drama — 500 dol. premi- dedantiems ar silpniau lie-,
aukštyn kojom., taigi, visasf lietaus nėra.. . . buvo pavesta misija įsiūlyti ja. Ji gali vaizduoti vieną tuviškai kalbantiems. Per 10 j
mano snap as issilie‘ų į lu-Į — Markuti, argi tu nezi- ivr . svainiu
bas. . . , , t . , - . x . .Sovietu Sąjungai tambiųjų

! nai. kad kaip danguje., taip j e]ektrinių įrengimu, tai su
- O kaip tu, tėve, ma-i,1r.ant.z1en?^ir^?lai-.ya:ljuo kartu nuvažiavo ir par- 

nai? dinasi, kai tik abeji pakils į. iamento narys Tomas Coo-
dangų...tai komunistai tenai I huvęs elektros mecha- 
atim-. is amenkonų. ry^tą. njkas Cookas tuojau pat į-
ir mūsų astronautus išmes||ar^( kad \vilsono kambary-j ir maždaug-per. 2 vai. suvai- 

1 je viešbutyje yra įrengtas j dinama, 
klausomasis aparatai Coo-, Novelė

— Aš pradžioje visiškai 
pritariau Zacirkai ir ta kos-
tiumeri taip pat ėmia” dur- , x . . .
ninri. b^t staiga pafvlinau. į ° ^an^a tarP» a*P ®en,£u 
kad iš tikrųjų mano i-erta J \?Tnete tu
gyvatinė i»n Ivj ir kvb at- dar Pamatysi! Turėdami M-
ya) liei Adomo rhvolio...! Ton,k8-.,™'®8,bent ---------- ...
Tai namisiinau. kad irai me3: ?'au n”«ileisti k’Įr nors ant Jh,«trn‘k* 
tikrai žpmvn galva «*f)vime. Aon?u Janko. o kitaip - tai
jeigu taip man da-oni... I 'T?,ant darA.,r k.°-’“ ’ul!s ' 

i cedvnes... čia juokų nėra,
— Tėve. tas jūsų kc«tiu-j Maiki! 

meris gal ir buvo tei«in*m« i — Tu, tur būt, dar neišsi- 
tik iūs necvnratnte. ka i?«) pagirioiai. tfre? 
aiškina. Vjppa. žemės tran-1 — Duok, Dieve, tau vi a- 
ka visus kurni’ la?Vo s‘v~,*ai į da tu’-ėt.i takia blaivią gal

va ! Matau, kad man nėra 
ko su tavim šiandien dau
giau ir kalbėti.

250 dol. premi-
kas surado ir vieta, ku»- tas; ja. jj gaji vaizduoti 
anarata- įtaisytas: stiklinė- kuri vvsk 

• vedimo
Šitai žinodami, britu dele-' n okintų jo idėjas. Novelės 

grcijos nariai rimtesniais pop —‘apje 20-25 puslapių 
klausimais tardavosi vonios (ne ilgesnė).

VOKIETIJA 

Nauja LB valdybavysk. M. Valančiaus gyve-i savaičių bus praeita ištisų 
nimo iškarpą, kuri iškeltų jo' mokslo metų programa, ir 
asmenybę ir ’jo reikšme lie- ’• kursą baigusiems bus su-
tuvių tautai. Drama turi bū-; teiktas 12 valandų kreditas, džiaivusi LB Taryba išrinko 
ti pritaikyta mūsų teatro są-' Beveik kiekvienu atveju naują valdybą. Joje dabar 
lygom: nesunkiai pastatoma kreditas bus užskaitomas y^: pirm. Jurgis Barasas.

kituose universitetu© e ir vieepirm. Ju tinas Lukošius 
kolegijose. iii* iž<i- Manfredas Sūrelis. , . . . .. , „

kS bus naudojama ”In-! Kandidatai: Kasparas Dik-

Kovo 7-8 dienomis posė-

nne «aves tj,1”1 •U??, i’’ 
nuo ios negali nupili*’. Ant
ra. vi«atoie nieko nėra nei 
"aukštai“, nei "žemai“.

— Ka tu man paikoji? 
Juk dangui' vra aukštai, o 
tik pekla žemai. Tu čia man 
dar dau<riau n^fk galvom.

— Tai tau t*k tain atrodo, 
žvelgiant iš žemės tolyn i 
erdvę.

— Na. o tie tavo astronau
tai. arvi iie nekilo aukštyn 
į mėnuli?

— Jie skrido ne ankštyn, 
o tolvn nuo žemė’.

— Vn. matau, kad ir «u 
tavimi bu« «unku su’i<enkė- 
ti. nes ir tu man na«aknii 
visokius velnio frik«u\ T^- 
da tu gali eiti i savo danmi

kr mHnrvje.
Tačiau ipasi‘prima? dėl 

•n1 ekvbos nutrūko, i’- ?nvkes 
Cnokas pasiryžo prieš išv?- 
ži jodamas nors t n mikrofo
ne iš liustrom išunti. — vi3 
b"o šioks toks bumėi'uin’...

KELEIVIO RĖMĖJAI

A. ir J. Januškeviėiai. Mil- 
ton, Mass., — $35.

C. ir S. Janeliūnai, So 
Boston, Mass.. — $25.

I. Sirutavičienė, So. Bos
ton, Mass., — $20.

Po $10 : SLA 356 kuopa 
Bostone, Maas.. Br. Raila, 
Los Angeles, Gail.. B.. Bajer
čius. So. Bostone, Mam., ir 
Bostono Skautininku Ramo
vė. -

Po $3: P. GaiftMfenė 
Worcester, Maaa. J. Tolei- 
kis, Brooklyn, N.Yn O. Gul

tolvn. o aš da «miert?ea vi«- binienė. Vancouver, B.C 
tiek kilsiu ank«*vn kaip ir M. Chase, Minneapo^LMin 
▼tai kiti geri krikščiony.

— Aš tau. tėve. Hnkiu ten 
laimingos kelionės!

— Bet atsakvk man. Mai- 
tfr dar j vieną klausimą.

šaitis ir dr. Jonas Grinius. 11eMusi“-negl.Vent-Tam8- 
Kontrolės komisiion iš-l tosatzviteįu. Paties fakto, 

buvo neveikian- 
gražu neužtektų. 

Tamstos advokatui tektų

viena treduetion to Modern Lithu-.
c M. Valanėiavs m-- anian“ ir i>ara1 ja paraoita, > !5"nt''0'aa „.f’ k,d"šrt'^"br
momentą, kuris iš-l wos-cs. Be to. keturias va- rink»i._ kun. dtak. Fr. ^1^ to]i

lnnrbm ka’dien studpntams rys. Ričardas Tendzemtlskis-_ . c ,

Adresuoti: Vysk. Vėtan
čiam Konkursas, c zo Kultū
ros Židinys. 351 H»«hland 
Flvd., New York, N.Y. 112 
07.

Pssiraėoma slapyvardžiu 
jėt«kirame voke, ant kurie

Vilsonas iam pritarė Ka- užrašytas slapyvardis, reikta 
dar/ viešbučio kambarvs įrašyti vardą, navande. ad 
b rzo auk’ita®. tai jie pbu su- resą. telefoną. Bus atidarv- 
li >o ant stalo, ir ant Wi1so- t2s tik viena*, premija lai- 
no pasiramstydama-' Con.kas mėjurioio. vokas. Kiti voką’ 
n adėio išmontuoti m’kro- bu« komisijos suderinti, 
feną. Deia. iie susverdėio. Kūriniams Įvertinti bu* 
paslydo, ir abu su vi«u sta- sudaryta komtah'a. Jos sa 
lr ir liustrų atsidūrė ant ptatas bus paskelbtas spau-
g indu.

Išrirde trenkama, iš gre-
t,i no kambario p‘hėsovie- 
H liai seugumie’tai ir po to 
Vs«kvos smuida parašė 
kad britu delemmijo* rirti

doje.

Premijos mecenatas — dr. 
Jonas P. Lenktaitis, Patri 
jos leidyklos savininkas, bu-

landas kasdien studentams 
pagelbės mokytojai, kilę iš 
Lietuvon ir kalba literatūri
ne lietuviu kalba.

Šis kiir«a!' siūlomas gre
ta anksčiau mūsų skelbtojo 
aukštesnio (unper division) 
kurso kalbantiems lietuv’š- 
kai, už kuri bus teikiamas 6 
valandų kreditas.

Platėju ė informariia tei
kimą. ra-ant šiuo adresu: 
The Lithuanian Language 
Sectinn
c o Critical Langus ge Pro*
gram

Kent Sta*- IJntaer«ity 
Kent. Ohio 44242 

LENKIJA

Minėt M. K. Čiurlionį

Ir Lenkijoje gyvenantieji
ves Vilniaus filharmonijos lietuviai žada šiemet minėti 

mūsų įžymiojo kompozito-p„«, , X'a™t”dfK

rius, lietuviėkos kultūros

ir Jurgis Pauliukevičius. 
Vokieti ios lietuviu jauni

mo saiungo' suvažiavimas 
ivvko kovo 21-23 dienomis 
Romuvoje. Dalyvavo dau
giau nei 40 asmenų. Suva
žiavimo svarbiausias klausi
mas buvo — Trečiasis Pa
saulio Lietuviu Jav.mmo

įrodyti, kad admrni'tracija 
prie tai žinojo arba, kad 
šviesu nebuvo tiek ilrai. kad 
adminirtraeiia privalėjo a- 
pie tai žinotu

Pat® balkis buvo toj pa- 
č’oj vie*oj tada. kai Tamsta 
^nuomavai butą. Teisiškai

Kongas, kuris įvvks š. m.PI,a Jaipoei būtu
1 ■ • ęvarbj ir Tamstos nenaudai.Tniodž’o d.— 1976 m.’

r-nrio R d. Pietų Ameriknie.i ,"a«’a’ ba'į1’;
Kandidatu- nutarta rink- atairado no to, kai

ti visuotiniame nariu suva
žiavime birželio mėn.

Ka tik pveme

Tamsta įsikraustei į savo bu
tą.

Beje. sunku suprasti, kaip 
Tamsta, eidamas tam atsar
giai ir iš lėto. galėjai taip 
smarkiai sužeisti gUlva. 
Manau, kad Tamsta būsi 
staigiai pakėlęs galva fr su
davęs pakaušiu į balki.

Mano nuomone. Tamstos

Sukilimas Lietuvos suve
renumui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv.
Lietuvos nepaprastas pa-j advokatas daro tai, kas yra 
siuntinys ir įgaliotas minis- darytina, ir kad Tamsta ne- 
teris Vokietijoje Kazys turi pagrindo jo kaltintiriaus ir dailininko M. K. 

Čiurlionio šimtąjį gimtadie- Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.

Šventaragis, II tomas.ro. 
manas, parašė Vytautas

reikalo vilkinimu ir kažko
kiais susitarimais su draudi
mo kompanija. Esu tikra,

>.». i - - - .gijos valdyba jam nuošii^ turi 5 aštuonmetes ir 2 ke-imanaSi parašė Vytautas k<»d jis nepraleis termino
J. Stonkus, Ifot Rprhigs, “T??* y"’,”amon*?»;džiai dėkoja, kad jis šuorą- turklases mokyklas su dėe-’ Alsntas, 613 psl., minkšti, (Statute of Limitationsl by 
Ark.. R. Zalatorius, rMlips, 1 Hollywood, Cal. j to rejįau atžymėti didijį tomąja lietuvių kalba ir lie- viršeliai, kaina $8.00. lai j teismą paduotL- jeigu

Visiems aukotojams mū- Uutog vyskupą Motie- tuvišką vidurinę mokyklą Hertera, romanas, parašė jam nepavyks suritarti su

! puoselėtojas ir rėmėjas. ' nį.
n t v . Lietuviu Raiytojų Drau- Seinų apskrityje lietuviai 

Bridgeport, Conn.. J. Milius, —u-a. ; c

Wisc., P. Leimanas, Lawn- 
dalle, Calif.

Po |1: A. GaatauU^, iš
sų nuoširdus ačiū.

, Ksleivia administracija.
,... ,'b

į jų Valančių naujais, kūrybą Punske. Tas mokyklas lan- Vacys Kavaliauskas, 
dutinanžiais žygjaie, ko 700 mokinių. fr.» kaina $4.50.

221 draudimo kompanija geruo-
•jH. UUK 1, *

tomas.ro
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Aukos L. BendruomeneiStalino • Hitlerio žiaurumų

netalim, užminti Vasario lfrsiog prQga
Kongresmanas John J.'įietu.ių Bendruomenei au- 

Moakley, atsakydamas i Ke-|. °J°:
laišką? So. Bostono Lietuvių Pil. 

d-ja $50; po $25 — M. Ma
leivio redaktoriaus 
rašo:

SPAUDOS BALIUS BOSTONE 1
Kažin ar kada bebuvęs, i. m. balandžio 27 d. 4 vai. po pietų lietuviškajame Bostone 

YRA RENGIAMAS SPAUDOS BALIUS

Tai mūsų savaitraščio KELEIVIO 70 sukakties minėjimas. Renginio vieta —
į "Vakarų pasaulis negali

Amerikos Lietuvių Piliečių d-jos III a. ir II <a. salėse^ 368 W. Broadway, South Boston, pamiršti Stalino • Hitlerio 
' žiaurumų, kuriuos jie įvydt

Mass. Minėjimų pradėsime punktualiai 4 vaL po pietų, tad prašome nesivėluoti Estioje, Ltvijoje ir Lietuvo- 
• je. Šitų trijų kraštų pvipaži 
nimas Sovietų S-gai būtų pa 
jungtų tautų demokratijoj 
ir laisvės vilties galo ženk 
las..

Aš remiu Denvinskio re 
zcliueiją ir tęsiu i avo para

į mą visiems diktatūriinių re 
žimų aukoms.“

Kongr. Jbmes A. Burk< 
savo atsakyvme pabrėžia 
k d jis yra tarpe pasirašiu 
sių.,ų Denvinskio rezoliuciją, 
kad jis, kiek galėdamas, ją 
rems, kai ji bus svar tona 
visumos posėdy, ir kad jh 
visuomet užjautė Baltų tau 
tas dėl jų sunkios padėties

Bostono vyrų sekstetas. Iš kairės į dešinę: Nor bertas uingertaitis, Helmutas Lingertaitis,Vy

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

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

nomaitis, A. Mat jei'ka, S? n®s paggerbimas.
Augonis. A. Šmitas ir Aldo- , Balandžio 27 d. So. Bosto
ną; po $20 — M. Subatis ir no Lietuvių Piliečiu d-jos 
J. Špakevičius; $15 —J. Ja- salėje Keleivio 70 metų su. 
nuškevičius; po $10 — A. kakties minėjimas.
Ivaška, V. Jakutis. H. Čepas, „ „ „
Vladas iš Bostono, B. Kruo- Gegužes 4 d. Jorrtan Hali 
pi? ir O. Ivaškienė: po $5 — mažojoje saloje Va>\ auno 
T. Matjoškienė ir V. Vizgh-^ koncertas
da. Iš viso per I B Bostono Rugsėjo 14 d LB apy gar - 
apylinkę suaukota $300. i dos rengiama Lietuvių die. 

Aukotojams dėkoja na Maironio parke, Vorees- 
LB apylinkės valdyba i ^eiy.

O1EVO KARALYSTES ŽINIOJ ! IŠNUOMOJAMAS BUTAS

pranašavęs, buvo Dievo naudo* 
jamas greitesniam jų įvedimui 
i Palestinų. Turtingi ir netur
tingi žydai visame pasaulyje 
surinko milžiniškus turtus ir 
skyrė juos. žydų sušelpimui Pa
lestinoje. zionizmui vadovau- 

Pagaliau balandžio 10 d. junt. Su kiekviena diena Pales- 
gausiame susirinkime, kuri įjnVhirosi P3™*®8"® i S*1®00 
sukvietė LB apylinkės vai-: Dabar pažiūrėkime dar i kitus 
dyba, išrinktas komitetas, Į ženklus, apie kuriuos parašyta 

! kuris rūpinsis kuo gražiau • Biblijoje ir kurie turi pasirody-
TAV 200 11 Pirma* ne*u viso« ž®mes &*-, pa si rei K»u JAV medi mįnės bus palaimintos. "

Yra komitetas, lauksime 

darbų

šiandien Palestina, ta šalis, i .» 
kuri buvo tuščia per aštuonio- i , išnuomojamas 
liką šimtmečių, žydi kaip rožė. vienam ar dviem žmonėm gra-Į 
s<as metai tūkstančiai žydų lie- ; žioje vietoje netoli Ashmont į 
ca kolonizuojami savo tėvų ša-,
yje. Didysis žydų persekioji- i
n.us Balkanuose, Rusijoje ir Vo. * Nuoma — $36 savaitei su ši- 
<ietijoje, apie ką Viešpats buvo luma ir šviesa.

Teirautis tel.: 825-9079.
(15)

mažas butas

RADUO PROGRAMA \

Seniausia Lietuvių Radijo 
trograma Naujoj Anglijoj 
š stoties WLYN, 1360 U- 
ocikių ir iš stoties FM, 
tOi.V mc., veikia sekmadie* 
įuus nuo 1 iki J .30 vaL die* 

.iu. Verdbodama: Vėliausių 
taaauluuų žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės

Biznio reikalais kreipus | 
taltic Flcrist3 gėlių ir dova- 
•ų krautuvę. 502 E. Broad* 
.vay, So. Bostone. Telefo* 
as AN 8-0499. Ten gauna*
n tr

Dažau ir Taisau
r-.Mmr.s ii įsuke tr viduje, 
ldpdau popierius ir tąissu

visKą, ka pataisyti reikia.
Naudom tik geriausia 

medfiacs
JON \S STAR1N8KAS 

220 Ssvta Bfll Avo. 
Dorchester, Masu
TeL CO 5-5864

. , ..................... c . . ........ - — ........... Dtiug iš
sukakties minėjime. Susinn- senesnių žmonių gali pažiūrėti 

t kimui vadovavo Algi 7 Pud- atgal j savo kūdikystės dienas
Įį’-eck;a. sekretoriavo Aldona *r P^’krinti faktą, kad tose die- 

’ . .. . no.e gyvenimo sąlygos nedaug
Ja on laite. kuo skyrėsi nuo to, kaip žmonės

I komitete Urtnkf- Aks ryv?no pr'u* šimtu? m.etų; g5f'
n venimas buvo primityvus, ir

• Budreekis, Mvkolas Dmnga. žmonės neturėjo progos naudo- 
Įkun. Antanas Baltrušūnas, tis šių dienų pagerinimais, nes 

Aldona Dabrilaitė Broniu5 j’e <k<r *)UVO v**3’ nežinomi.
tautas Bruzgys, seksteto vadovas komp. Julius Gaidelis, Ričardas Lizdenis, Pranas Šimkus ir! palinHs Ona IV3škjeT,p Trp- a^VS^u kSJfa jS 

Vytautas Eikinas. i ng Ve’tienė, Algis M'P<us. naudojamės savo kasdieniniame ‘
Baliaus - minėjimo programa bus įvairi ir įdomi, stengsimės taip tvarkytis, kad ji nebūtų mo^ m^ino^'h^^ VaiyhnS. Į

perilga. Svarbesni programos įvykiai: a) prof. dr. PRANO ŠVEIKAUSKO paskaita, redakto- 
.iaus JACKAUS SONDOS žodis, b) koncertas, <urį atliks solistė BiRUifi O. ALEKSAII Ė, seks
teto solistas NORBERTAS LINCERTAITIS, dr. V YTENIS M. VASYLICNAS ir komp. JULIAUS 
LAIDELIO vadovaujamas VYRU SEKSTETAS, c) Bostono lietuvių skaučių židinys II a. salėje 
(viešnias ir svečius pavaišins punšu d) šilta vakarienė su gėrimais III a. sajėje, e) šokiai, gros lat
vių orkestras. . . •

J spaudos balių kviečiame stalus užsisakyti (stalas — 16 asmenų) iki š. m. balandžio 21 d. 
liais telefonais: 268-9024 ir 268-5347. įžanga virtam asmenini 112.50.

"GARSO BANGŲ“

PROGRAMA

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

DRAUDIMO AGENTORA 
At’leka įvairių rūšių 

drandimus
Kreiptis senu adrese t

BRONIS KONTRIM 
h98 Broadvray

S«». Boston. Maas. 02127 
Tet AN 8-1761

1

ėKsandra- Monarty. siuvamos mašinos, automobiliai,,
t rokai. gatvėkariai, busai, trau-į '.. duota te.e k;njaj garlaiviai, povandeniniai

namJdvtl 'komitetą reikalui- laivai, orlaiviai. Modemiški na- 
^ai17 Žmonėmis. ‘ mų apšildymai, didieji tiltai per

Į didžiausias upes, kietų ir lygių 
Linkime komitetui kuo vieškelių įtaisymas. Elektrų ir1 

Geriausiai atstovauti toje di- •* '?s pritaikymas prie viso-.
Baliaus - minėjimo tikslas — SUDARYTI FONDĄ naujoms Keleivio spausdinimo maši- į dingoję Šio krašto šventeįe, į tk^?rank,y ,r m^,n^

(toms isigyti.
Ilgus metus Keleivis tarnavo mnms. dabar jau mes sukruskime jam padėti!
Iki malonaus pasimatvmo balandžio 27 d. 4 vai. po pietų spaudos baliuje!

KOMITETAS

Nijolė Vaičaitytė — (žmona Nijolė — šių metų proga surengė grsžią puo-
sociologijos daktarė • saus*° mėnesį ?ocialogijos. tą. Sveikinimo kalbas pasa-

Bostoniečiai dar nepamir Dabar abu Benokraičiaiv* c* i iivi mini <r* • •• •
šo čia plačiai pasireiškusios Į^est0 Virginijos universite

kė dail. A. Rūkštelė ir 
Kulbokas.

VI.

‘Jaunuolės Nijolės Vaičaity- Le’ • Ono- ir Pijaus Vaičaičių
iės, kuri iš'ekėjo už Vinco. Njjc]js Įžvai prjeJ kele. šeimoje dabar yra 3 dakta- 
Benokraicio. } jus metUg g0 Bostono įg.' rai: be jau minėtųjų, jų su

sikėlė į Largo, Fla. Kovo nūs Saulius yra medicinos

SAVAIIRASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
taformuoja saaiiyiojMs Hpw p<v*auiinius ir heluvtškuoelaz 
įvykius, deda uaug ir įdomių nuofaukų ir atvirai pasisakė 
apie visos mūsų visuomeniniu.' bei kultūrinius klausimu*, 
eame rasite įdomiu skaitytoju laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiem* 
svarbia probiema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETI VA“ vn. dinamiška mūsų 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bet idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kurie kovoja ir dirba ui 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-nu tt.00

Adresas:
7722 George Street. laiSalle-Montreal. 696, Ouebee. CANADA

gramui, lievieliai telegrafai. 
Vėlesniais laikais dar išrastu 
radio, per kurį balsas yra girdi
mas ant viso žemės apskritumo. 
Panašiai ir fonografai. [Aiškiau
sia gi buvo išrasta taip vadina- 

1 ma televizija, su kurios pagal- 
. ba galimu savo namuose maty- ;
• ti vaizdus ir girdėti balsą už ke- 
! lių šimtų ir net už tūkstančių

Balfo direktorių šuva-. mylių.
« šiose paskutinėse dienose dar tziavime balandžio 12 d. Wa I ĮJUVO išrasta Atomo energija,' 

terbury iŠ Bostono dalyvavo 1 kuri turi pasibaisėtinai didelę1 
kun. Antanas Baltrušūnas1 jėgą, kuri buvo naudojama de-|
f te vra Ralfo c#*ntro direk-' strukty viam tikslui, bet gulime:(jis yra oaiio centro oirex tikėtiSf kad te!
tonus) IT Andrius Ketura- pati jėga bus pritaikyta ir nau.! 
kis. ’ dojama aplamai žmonių reika- <

Ta nropt jie nuvežė bo<<-1 lam’ir ;
nUčin Aidėtu suku šalnos i Taigi yra «U-!

'skeliant viešumon Bostono 
lietuvių inašą į vietos gyve 
nimo pažangą.

Dalyvavo Balfo 
suvažiavime

SLA
V. Benokraitis pernai ru

denį gavo kompiuterių pradžioje jie savo dukrai ir daktaras, gvv. netoli S:. Pe-; teniečių sudėtų aukų šalpos j

SVSiVIENIJIUAS
UETUVIŲ

AMERIKOJE

mokslo daktaro laipsni, o jo žentui daktaratų įsigijimo j tersburgo, Fla.
i

reikalams $1,800.

AUTOMOBILIUS —1975

nuo visų rūšių nelaimingu atsitikimų draudžia 

BALTIC INSURANCE AGENCY
597 E. Broadvray, So. Boston, Mass.

TeL 268-6030

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

Mielai draudžiame jaunimo automobilius

OTRIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS!
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentą lns-i 
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa*; 
žjstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, IR 6MM. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugall Rd.. Wiadssr, 12, OaC,Caaad«. 
JIB skyriai: 7 Stuttgart 50, Duisburguntr. 7-19, W. 
Genuany. Vatottnėse: J A J, 2557 W. «9tfc SL Ckkagm 
Mtk Avė. A 14th St., Cicero, 1640 W. «Tth SL, CUeago,
2922 N. Mihvaakee Ave^ 1147 N. Aahlsad Ava, CMsags 
Irkttar.

(Aeea»»M«iM«MVMeMSNvMaessmMwaasMS

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYTAS

382 West Broadvray, So. Bostone 
KARL MICHELS ir ROBERT OWEN8 

registruoti optikai 
siūlo

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ
įskaitant:

• AKINIŲ PRIRINKIME
• AKINIŲ PARCPINIMĄ PAGAL GYDYTOJ

REC EPTUS , . .
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LŲMŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LŲSIUS
• KATARAKTO LĘŠIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS RBIKMBNB

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti liet uviikall

MsdMt '* (EMfas)
Skambinti: 288-8800 **•**■’•

Cbarge

j buklų ir perversmų amžius, tik i 
tarpais nebūdami akylus mes to t 
nepastebėjom. Skaitant gi Šven
tąjį Raštą ir tėmijant pranaša
vimų išsipildymą, mes galime 
I ‘.įstebėti, kokie dideli Dievo , 
dartiai įvyksta ant žemės šiame 
laike, šio pasaulio vieton bus į-' 
steigta viena visasvietė Kara-' 
lystė, kurios Dievo žmonės ilgai 
laukė ir maldose prašė, sakyda
mi: "Ateik Karalystė tavo, būk 
valia tavo, kaip danguje, taip ir 
ant žemės".

Toje Karalystėje karaliaus
Kristus su savo išrinktąja Evan-! 
gelijos Amžiaus bažnyčia, nes 
parašyta, kad jie bus Dievo ir 
jo Kristaus kunigai ir karaliaus 
su juo tūkstantį metų. (Apr. 
20:6). Kalbėdamas prilygini
mais, patsai Jėzus pasakė į savo 
mokytinius, kad jis turi dar ki
tas avis, kurios nėra ii šios avi
dės (nėra priskaitomos prie E- 
vangelijos Amžiaus Bažnyčios, 
bet yra tai pasauliniai žmonės), 

į Ir tas Jis žadėjo įvesti į savo 
avidę, ir jos klausys Jo balso, 
ir bus viena avidė ir vienas Ga- J 
nytojas. (žr. Jono 10:16).

Kas domitės Tiesa, mea pri . 
siųsim veltui spaudos. Kreipki- i 
tės šiuo adreso* ,

Lltknantan IWble Stsdeata,
212 E. !»rd StreeL L

Spriag Valhy, BL 61261 r 
(Skdlbimas)

8LA—jau 96 metų tarnauja lietuvių visuorasmi ir 

Jo dangiaa ka.p SEU V Y NIS MIJJONVS

■sla Ketuvių
gyvybės sųdrandą ir Hgsjs psiaJųų, kari yn 

pigi, nss SUSTVIENUlMAS «elsško palas, o taikia 
patarnavimas savitarpnaės pagalbos pagrindo.
Jau turi daugiau, kaip tris aa paša

kapitalą, tad jo apdracds tikra Ir i
Netaria čia gali gauti įvairių klasių

ana $106.60 iki $1C.3OŪ4&

kad jaaaooNs gantų pinigas 
ir gyventas pvadiisL

VAIKAMS ir jauBuoHaias lakai pidą TBBM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraados tik $8.001

SLA—AKCIDENTALt AFDBAUDA

Uokų Ir draugijų nariams. Ui $1,000.00 
■s apdrandos mokestis 9S.00 f matas

yra daugumoj Heturių kokmijų. Kratpkftfi 
• kuopų veikėjus, ir jis

Geosits spausdintas tnfoi’madjao, Jsigi 
paraiyslts:
Utkaaaisa AMsass af AaMrisa
807 Wsst 30tk MrsoL Ms* Ysck, ILTi MOOI

t
i
t
r
L
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Vietines žinios
OMMiMe*«*e»e«*e*«M«**«e«»*e«***e**********************«************

KELEIVIO BANKETO 
REIKALU

Banketo komitetas prašo 
norinčius dalyvauti balan
džio 27 d. Keleivio sukaktu
viniame bankete:

PIRMADIENI MIRĖ i
ANTANAS BRIČKUS į

Pirmadienio rytą, balan
džio 14 d., Carney ligoninė- ‘ 
je mirė Bostono lietuvių ko
lonijos veiklus narys Anta
nas Bričkus.ŽADA ATVYKTI 

I KELEIVIO SUKAKTI
j Ju bus pašarvotas J. Lu-, 

Banketo komitetas infor-j kino ėermemneje balandžio , 
muoja, kad tarp kitų gausių' 7-9 vat vak. ir >
svečių balandžio 27 d. ban-’ dienj 2-4 ir 7-9 vai. vak. Po; 
kete žada dalyvauti rašyto-, iv. Petro parapijos Į

jas Liudas Dovydėnas iš į bažnyčioje ketvirtadienį 9,

KELEIVIS. SO. BOSTOR

BANKETAS
NAŠLIŲ KARALIENEI PAGERBTI 

Jj rengia Sandaros moterų klubas 
1975 m. balandžio 20 d. 4 vaL popiet 

So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos U a. salėje 
Visi maloniai kviečiami dalyvauti!

Rengėjos

Nr. 15,1975 m. balandžio 15

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINĖ PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

1975
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys
1. į.igyti bilietu, nevėliau pennsv!\anijOs. žurnalistas!W lydtam į Į

kaip balandžio 21 d.; Alfonsas Nakas iš Detroito,, Fore»‘ H,u»
2. nesivėlinti j banketą,! žurnalistas Vincas Rastenis . . . _ D . n . ’

ne. ,u bu. pradėtu lygiams Ne« \oiko. Naujienų re-. reiįki>-
4 vaL popiet ! dakcijos nan zurn. Juozas __ ru:,..

„ a . .... .. i Pronskus iš Chicagos ir kt.
Banketo bilietų Kalima ■■

gauti ir Keleivio administ- Mirė 1. Lūšys i
racijoje.

Balandžio S d. mirė senas.
Keleivio skaitytoja- Ignas, »u»ir»miiina» (

Lūšys. gyv. Randolphe. Ba-i

ne. dukteriai Irenai Chica
goje ir kitiems artimiesiems.

Dorchesterio klubo 

susirinkimas

i

DAR NĖRA VĖLU

vėlu parašyti:Dar nėra 
laišką savo
senatoriui, prezidentui 
dui, Kissingeriui ir žurn. B. 
Andersonui. Jei dar nepara
šėte, tuoj atlikite tą pareigą.

Bostone laiškų pavyzdžių 
galite gauti Keleivyje ir Lie
tuvių Enciklopedijoje.

landžio 11 d. velionis iš J. i Dorchesterio Lietuvi’; klu-
bo susirinkimas bus bJan-

kongre.rn.nui, tLuh’no '7™™in,gs VaIaid°-j džio 25 d. 7:30 val.'vak. A. 
•ezidentui For- tas ForestHills kapinėse. ! c uko namuose, 78s East
. . . _ Ji-i nnhlcn snnii Pranms- _ A . ~ _ 7Jis paliko sunu Prancis t, , o . i i x- v j i Broadwav. So. Bolone,kų, gyv. Buffalo. N .Y., duk

terį Nellie Usavičienę. gyv 
Randolphe, ir broli 
gyv. Braintree.

Jiems reiškiame gilią už 
uojautą. sekretorius

c . , Visi nariai prašomi daly- ! bta>i. vaut£
Adv. A. Young,

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PlLčEčlŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA 
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠPEK.ORUOYOS 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 naslebinti!

S.B.LP. DRAUGUOS VADOVYBf

-8-----------* B b....... ■■=*=

Gana
nereikalingai eikvoti kurufalyvą

Rytdienos įrengimas

Sav s l» r > : 
l*r«Mltik tingumas

f
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Pilna* iivn"im«'. • k.ūt.inf ah- 
tox buiurri. pute,.j. «»i«» Dilią. 
lci nio>tatą. koultok »i <lati*ą su

jungti tu"> >u van»/<l/i.u-..
10 metų gaiuiilija.

r.i-kulu-.e nuMirt naus ah va šihhmo ii.iuiittia rirm n imatič*

FORTŪNA FUEL Co. HEAINC0LS
Ali va >ildt m«» st>«.< i.iliMui

470 Adam* Street. Uuiary, Mam.
Ah%«> humerio aptarnavinu-. 21 vai. pet dieną

Skambinti — Boeton: 4361204. So. Shore: 773-4040

COSMOS PARCELS
£XPRESS CORP. 

144 Milbury St 

WORCESTSR. MASS. 

TaL SW 8-2868

Senas parvirsta ir negir- Už nvsies ne tik jaučius
tas. vedžioja.

yra yieninteJė oficiali ist*«- 
ga Worcestery, nuri siunčia 
•bmtnuua tiesiog iė Worcos* j

torio j Lietuvą ir kitas Rusi* 
jos valdomas sritis* Čia kai*

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau, 
aių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Flood Sųuare 
H ordinare Co.

Sar^iakM K. J. ALE&NA 
•28 EAST BROA»Wa> 
got T“ SGSTOPI. MASS. 

TELEFONAS AN S-414S
Baaj«<nia M.-orv Dalai 

Popierun 3 tonom*
Stiklas Laarame

Vla-Mito rvikmeoy* catnaa 
Beikmenyn plonibariams 
Vteokte (ateitos datttal

ia*<.«w

«9 Chnreh Street 
ft. Milloa, Maaa.

Peter Maksvytis
ABsOder

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
žmogaus — be ydos. 
issassssaasasvassssaMsssssssaavaaf PLOKŠTELĖ

Telefonas: AN 8*2806

Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakurnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRJSTA8

Valandos:
BU" 9 tai rrto Iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais neoriimama f
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mase

Atiteka visos pataterma, 
to ir protekte-itno darbas tt 
ka ir (jnaamų as
Masto pastota, ps-al Jtteę 
testine,. tsuktta visados flti S va- ] 
Indo vakaro

Tetefoaasi 898*8675 
uuummummuuM

A. J. NAMAKSi
Insurance

321 Country Club Rd. 
<Newton Centre, Mase. 92159 

TeL 332*2845
•sasMaasaaassssssasssasasasasaoav

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos

jų plokštelę. Kaine 96.00. 
Paltu

w«saisssiSM«sss
TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

0PT0METRIST8 
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAV 
SOUTH BOSTON, MASS.

.................................... ...........rrrfrrfffff jjj jjfrfrnijjrrrfff jj

j UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniab 11-12 vaL 

AM L430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

173 Arthar SL Brockton, Maas. 02402. TsL 586-7209

S —

Knyga yra geriausias žmogaus drangas)

# Ę The Ap< jthecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, Išpildomo gydytoją rs 
teptas ir tartas visos gatavus vaistas.

J«i reik vaistą — eikit j Uetuvtšką vatetlną.
Sav. Emanuei L Boeengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Tetefmm AN 8-6029

Nes 9 vaL ryta iki 8 vaL v„ išskyras šventadienius tr sekta.

M & T OIL CO., Ine. S
641 E Broadvray So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkit.

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS
460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

SAVE AT

290fc7ž A YEAR

____r tena drpatTt
cartificatevSIOOO mUknaln

A YEAR

2*4vwrtvim
tttpoaitSlOOOmMtema

A YEAR

1-2H-V«ar mm drpodt 
hcamSlOOOntoM

690^5%;A YEAR

5.4^5’^
1IW 8Ti vvlHųg U IRI* nPW EVvln^i
csniTtcstss iuow pramiTurv wiin<jr*w8it on MVtnEi 
ssrtificsm funds providod rsts ef intsrttt on smount 
*ithdrswn b reduosd ta On panbook rus (Sb% a ysar) 
anUSOdsysinmrtst«forftited. ____

A YEAR

Trans-Atlantic Travel Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
IŠVYKSTA: 

birželio 11 

birželio 25 

birželio 30

gegužės 28 

liepos 16 

liepos 18 

rugpiūčio 20

rugsėjo 3 ir 19
lapkričio 21 gruodžio 19 

PATARTINA REG1STRUOTB Iš ANKSTO — 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Norintiems atsikviesti gimines is Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

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

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

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

Darbo valandos kasdien: 9—5 
Šeštadieniais 9—12

393 Weat Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Maas. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764
visą skyrių vedėja Aklom Adomoata

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mase. 02122

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienis iki 
penktadienio nuo 10:30 vaL ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nno 9 vai. ryto iki 12 vaL

Nuošimčiai priakaitomi nno {dėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikta jau 109-ti

šio beako direktorią taryboje yra 

adv. J. Grigalus.

Reikale se tarnautojais geltas susi
kalbtu ir lietuviškai 

Turtas (Aasets) yra virš 1274,000,000

metus

i

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

TUniai iš Worcssterta 
čtaa įvairios siuntinius | Lietu, 
vą ir Utis Rusijon valdomus

i! Siuntiniai suduota iš 
taayi

uv% Buiuto ir
nią. Tvritau vietoje Įvairią via 

itaybno ir importuotą 
pruktą iš kitą kraštą visai io» 

kainomis. Be to, šiušėta
me maistą, pinigus ir gulite uš> 
mdtyti ją gamybos prekes. Cta 

ta pinigus, e gtateto
tau vistaju galiu puoirinkti

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATIftlf

3

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO I LIETUVĄ 
ir Intus Rusijos

Galiam užsisakyti 
certifikatus, 
šaldytuvus ir

Naujas vedėjas 
Atidaryta darbo

tam tikras jstaigas utoikviuoti 
to pm save 1 sv

Vudšjaa A. Sckyriatol

nuo 8 vaL ryto fld 2 vaL pųp. 
Kitomis

388 W.

TaL




