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Kaip Kremliaus barbaras 
vykdo Helsinkio sutarimą

Portugalijoj sąmyšis 

nesibaigia

Akademikui Andrejui Sacharovui neleidžia vykti j 

Oslo atsiimti Nobelio Taikos premijos. Raiytojui Vladi

mirui Maksimovui atėmė sovietų pilietybę. Maskva ne

klauso net 35 Nobelio laureatų prašymo.

Tokį valdžios argumentą

Kaip žinome, kai kuriems 
naiviems žmonėms Helsin
kio susi.arimai buvo pažadi
nę didelį džiaugsmą ir švie
sios ateities sapną. Tik įsi
vaizduokite : sutartas tarp 
Rytų ir Vakarų laisvas idė
jomis pasikeitimas, laisvas 
ar laisvesnis piliečių judėji
mas per sienas, palengvinta 
emigracija iš Sovietų S-gos, 
Žmogaus teisių gerbimas ir 
dar eilė kitų palaimų, kurios 
būsiančios įgyvendintos ko
munistiniuose kraštuose. Na, 
o dabar jau ima pakanka
mai ryškėti, kiek Maskvai 
tie su įtarimai verti ir kaip 
Kremliaus barbaras tą Hel
sinkio "taikos dvasią“ ban
do įkūnyti tikrovėje.

Be kitų įvykių, šiomis die
nomis vėl sukrėtė kultūrin
gąją Vakarų pasaulio visuo
menę žinia, kad akad. And
rejui Sacharovui Kremliau* 
valdžia neleidžia vykti į 
Oslo atsiimti net Nobelio 
Taikos premijos... Vadinai, 
lygiai taip pat, kaip ji nelei
do atsiimti Nobelio literatū-

Komunistų suiuošta ei-; 
i džiulė demonstracija Portu- į 
1 galijos sostinėje reikalavo ■ 
pašalinti dabartinį premjerą! 
Avezadą ir grąžini pu-Į 
mykštį Congalves. . Mat,! 
dabartinis premjeras nėra • 
toks palankus komunistam į 
ir stengiasi giąžinti valdžiosi 
autoritetą.

Demontracijos vadai krei-
atmesdama, jo žmona pa-,p^<į j Revoliucijos tarybą, 
reiškė, kad jis jau tiek daug: reikalaudami ginti kraštą 
kartų yra susitikęs su įvai-(J1U0 dešimt ju pavojaus, 
riais užsienio mokslininkais į p0 t0 panašias demonrt- 
ir žurnalistais, kad galėjęs racijas surenkė ir premjero i 
tas "valstybės paslaptis“ is-' šalininkai, nukreiptas prieš • 4 
duoti Maskvoje, bet to nepa- komunistus. Taigi, Portuga- 

jj daręs ir nepadary iąs. 1 Hjos katilas vis dar verda, i 
: i Sacharovas sako, kad savo

prašymo išvykti neatsiimąs, Pasalino australų 
kad tikįs, jog visuomenės) 
nuomonės spaudimas gali premįerą 
pravers i sovietų valdžią sa- r j
vo sprendimą persvarstyti.,- Britų karalienės afc ova/ 
kada išvyka yra jo pareiga !Australij0je John Ken. at. 
ir teise garantuota Helsm-I j Gough Whįt.
kio 5UsiUnmų. garantuojan- ,am da nesugeMjuao va). 
cių žmogaus teises. Jo ke-i dvti krauta
lionė yra ir Helsinkio prin- * 
crpų gynimas. Be to, jis rei-

Lapkričio 18 d. laisvajame pasauly gyvenantieji latviai viešai, 
o dabar Sovietų Sąjungos jungą nešančioje Latvijoje slaptai 
minės Latvijon nepriklausomybės paskelbimo 57 metų sukaktį. 
Sveikiname IrfdkuM latvius. Unkė^pml nesustoti Marės kovės

Nuo „atlydžio”gali 
užkimti Amerikos Balsas

Numatomame 1976 metų biudžete Amerikos Balsui 

skirtoji suma sumažinama, net 8.5 mil. dolerių. Dėl to, be 

kitų, galinčios būti panaikintos ir pabaltiečių kalbomis 

radijo programos. Reikia skubios akcijos prieš tą užmojį.

Vakarų "optimistų“ 

konferencija

Po kiekvienų deiybų ar 
bet kokios popierinės sutar
ties su sovietai Amerikos 
"plutokratams“ vis labiau

Praeitą savaitgalį Pi’ancū- aPJa!* a b”d^s’ v*s labiau 
zijoje, netoli paryžiaus. įvy-
zijoj, prie Paryžiaus, įvyko 
JAV. Anglijos. Prancūzijos. 
Vokietijos, Italijos ir Japo
nijos vyriausybių galvų eko
nominė konferencija. Ame
rikai joje atsovavo patsai 
prez. Fordas.

Konferencijos tikslai — 
bendru sutarimu kovoti su 
nedarbu, infliacija, stabili-

didėja Kremliaus diktariais 
nepagrįstas pasitikėjimas ir 
jiems rodomas nuolanku
mas. Derantis dėl atominio 
ginklavime .i apribojimo, 
čia kai kūne senatoriai ar 
korIšmanai jau beveik iš 
anksto norėtų JAV-bes nu
ginkluoti, o siekiant vadina
mojo "atlydžio“, — iš ar.’ks- 
’o nutildyti bet kokią kalbą

Kaip žinome, Australijos 
. . . . , . , vyriausybę sudarė darbie-fatoųąg. tad jam butų duo-Įg^ bet senate jie neturi 
ta valdžios garantija, kad 1 daugumos, ir senatas netvir-
bus leidžiama iŠ Norvegijos! >jno p^jįjyto biudžeto Q [ pusiaukely. tą žygį tęsti ir laimėti. Lai dzivo briva Latvija!
ir sugrįžti. .. be patvirtinto biudžeto vy-i

Žinoma, Nobelio premiją ri bč n veikti | 
galėtų paimti ir parvežti A. Atmintina> kad whitlam į
Sacharovo žmona Elena, ku- A pripažinęs ir Pabaltijo i 
n dabar gydosi Italijoje, bet kraš{į ijun^ j 
ji tokią galimybę gneztai Sąjungą 
atanetė. reikalaudama, kad ’m^ai paskirti gruo- 
butų išleistas jos vyras. ; dži 13 d s

Sacharovo prašvma leisti
išvykti atsiimti Nobelio pre- • . j •mfjos viešu pareiškimu pa- JūU dvi
rėmė net 35 Nobelio premi- • , -
jo-; laureatai ir eilė moksli-
ninku ir kultūrininku pačio-!
ie Sovietu Sąjungoje, bet Angola, Portugalijos ko-.
Kremlius tų balsu kol kas loniia- kov°j° dėl savo neJ 
visiškai nenori girdėti. į priklausomybės ir praeitą 

Įdomu tai, kad sovietu , savaitę ją gavo. bet krašto 
draudimą Sacharovui išvyk: nelaimės tik padidėjo. Toks paminklas Nežinomajam Kareiviui buvo pastatytas Karo
ti griežtai kritikuoja ir Ita- čia dar prieš r.epriklau- muziejaus sodelyje Kaune. Akmenys buvo surinkti iš įvairių neL 
Ii joe komunistų partiios or- žemybės paskelbimą jau vy- priklausomybės kovų vietų. Lietuvą okupavę, komunistai šį pa
ganas L’Unita. ta pačia pro- ko karštos ginklų kovos tarp minklą sunaikino. » ;
"a pasisakydamas ir prieš Maskvos. Pekingo ir nuo 
Sovietų S-gos pritarimą J.T. nieko nepriklausomos An-

los premijos rašytojams B J rezoliucijai, suplakančiai golos šalininku. Dabar vieną Bombos Londone ir 
Pasternakui ir A. Solženici- jonizmą ir rasizmą. vyriausybę sudarė Maskvos

Vakaruose gvvena rusu salininkai, o antrąją — v:- Jeruzalėje 
disidentai pareiškė, kad ši-' siškos^ nepriklausomybės,. '
ivvkis ir aplamai Sacharovui žada palaikyti ir Pe-( ^-uo rugpjūčio 27 d. Lon

done terori u padėtos bom-

nui dar prieš Helsinkio su
sitarimus. Vadinasi, niekas 
per eilę metų Sovietijos va
dų galvoje nepasikeitė, tik 
jų kolchozo tvarte kiulė yra 
daug riebesnė, nes šeriama 
Vakarų kapiteli tų grūdais. 
Gal dėl to padidėjo Sovietų 
Sąjungoje ir kiauliškumas.

Maskvos vizų registraci
jos skyriaus viršininkas A. 
Sacharovui taip atsakė:

"Jūsų prašymas privačiai 
išvykai į Oslo buvo svarsty
tas. bet kadangi jūs žinote 
daug valstybės paslapčių, 
tai r augumo sumetimais iš
keliauti jums negus leidžia
ma“.

Mat, atominis fizikas Sa
charovas kadaise yra lemia* 
mai padėjęs sovietams pasi
gaminti hidrogeninę bombą 
ir yra darbavęsis atitinka
mose sovietų laboratorijose, 
nors nuo to darbo jau seniai 
nušalintas, kaip politiniai 
nepatikimas.

Italijoje pagrobė 

parlamento narį

zuoti alvvos kainas, kontro-1 aP*e scvletll komunistinį te
duoti valiutų kur ą ir kt. Į™*- pavergtųjų tautu snau- 

Po konferencijos kone vi-idim?. 11 /Perimų kelinių 
si atstovai pragydo gana op-1 kanclas-A •_ • • A _ • e • A •timistiškai. tarsi būtų nuga
lėję visus ligšiolinius ekono- 

! minius -sunktunus. Ypač di- 
! delis optimistas pasirodė e- 
! sąs prez. Fordas.

Francui neleidžia 

numirti
Ispanijos diktatorius F. 

Franco jau ištisą mėnesį 
miršta, bet nenumiršta, nes 

į jo gyvybė palaikoma įvai- 
' riomis mašinomis, pavaduo-

Toji tendencija sumažinti 
ėUitisovieJinę ir antikoųm- 
nistinę propagandą jau se
niai 'juntame, bet ji ypač pa
didėja. kai svarstomas JAV 
informacijo agentūros biu
džetas.

Iš Washingtono gautomis 
žiniomis, 1976 metams tai 
agentūrai numanoma skirti 
309 mil. doleriu. Iš tos su
mos iki šiol Amerikos Balsui 
buvo skiriama 62 milionai 
doleriu. Pet ateinantiems

i jančiomis inkstus ir kitus metams tenumatyta tik 53.5 
organus. Daug kas Ispani-Įmil. dol. Taigi net 8.5 mil. 

! joje kelia klausimą, ar besą į dol. mažiau.
i rikslo Franco gyvybę pra
; tęsti dirbtinėmis priemonė- 
: mis, kai nėra vilties, kad jis 
dar pasveiks.

Toki klausima kelia net 
Ispanijos katalikų laikraš
tis.I

Sovietų S-ga prieš
I
■ amnestiją

Jungtinės Amerikos Vals-
x ~ . . tvbės. matvt, keršindamo? 

(icihjos mieste Onstano ;crietams už rez„|iucijos 
pagrobtas parlamento na.ys rfe. ?iionizmą parėn,in,ą.

į Jungtinių Tautų socialinį
, . a ... t komitetą inešė pVdūljTną.

gas advokatas, dėl to gale-., , . ••v.Joniam,

suteikimas Nobelio Taikos kin«° salininkai. . .......... .. ............. ............
nremiios yra pripažinimas Kadangi abi tos grupės bos sprogo Hi’.tono viešbuty, krikščionių demokratų 
Scrdetijoje vvkstenčios ko- J’1’3 ginkluotos, tai Angolos . , . , stovas Riccio. Jis vra ti
vos tarn totalitarizmo ir at- ateiti gali nulemti irgi tiktai P™ vieno par.amento nario advokatas, dėl to k , ,pi-a[alnam, na
rinis demokratijos siekiau- S**'” per vara. n«ną puošniame restorane. .jo bflti pagrobtas ir pa,;peI.' kunuo “uiama Pa
ėjos visuomenės. . .Dėl akiplėšiško Maskvos žuvo vienas asmuo ir lo ik , į » '

Priminga, kad sovietai kimšosi i Angou 
atėmė nilietvbe ir rašv*oini kas, pradėjo gesti ir >ovie- sprogti atrastos prie buvu- tmiais motyvais.
Vladimirui Mak imovui. iš- tV S^o=—JAV 
ūkusiam i Parvži”. kaip sa- nuotaika, 
vo pareiškimais ”si«temin- — . n f 
^ai griaunančiam gnv?<*tu TeiS€įūS UOUglūS 
Sąjungos prestižą“. O iš tie-1 
•u. kain matoma. ♦« prestižą Dfl/8 pasitraukė

at-
turtin-

sožei?t.ų- . dar ¥’.Had tai i'7kdyta irJ,oli’1 baustiems už taikioms
ati/ tzio“ si0 premjero Heatho namų 

ir restorane netoli parla
ment, kur dažnai susirenka 
įvaiiūs politikai.

Kokie to biudže‘0 sumaži
nimo šiam radijui būtų re
zultatai?

Sakoma, kad, be kitų lais
vojo žodžio susilpninimų, 
nūtų panaikinta bent 10 ar 
15 svetimom? kalbomis 
transliacijų. Tarp ju būtų 
panaikintos ir Pabaltijo tau
toms skiriamos transliacijos, 
o taip pat nubrauktos ir uk
rainiečiu bei Vid. Azijos 
kalbomis duodamos progra
mos. Fsa. liktu tik rusu. len
ku. čekų ir vengrų kalbomis 
Amerikos Balso transliacb 
jo .

A?*ku, biudžetas dar nė
ra* virtinas. dar galimi kai 
kurie pakeitimai, bet grėsmė 
jau vra ir reikėtų suuitere- 
-uotai visuomenės daliai to
kiem® sk endimams užbėgti 
už akių. Nim mūsų ka»ž*os ir 
greitos reakcijos kartais ir 
labai reikšmingi vvriausvbės 
ar kongreso r^endimai pa- 
kryp ta geresnėn pusėn.

prie
monėmis reiškiama -avo ne
sutikimą su jų kraštų politi 
ka.Gali sustreikuoti

geležinkeliečiai
Yra pavojus, kad gali su

Maskva dėl to neriasi iš 
kailio šaukdama, kad ta re
zoliucija JAV stengiasi ati- 

troU/inVo 1 traukti dėme i nuo Čilės ir 
Pietų Afrikos, kur kalėjimai

Sakoma, kad tai vis Airi
joj teioristų darbas.

Aukščiausiojo teismo na- 
narvs William Douglas. 36 _ ...
metu išbuvęs tose pareigo- Jeruzalėje

JAV svarsto, ar leisti Bri- se, dėl ligos pasitraukė, nors arabH teiou^ai. i*i\ <.«.«*».»*»««».«■, n.«.i C pak£ kad jeį jr
tani jo,-Prancūzijos lėktuvui kurį laiką net ir pusiau su- sa*’311? didele bomba spro- ro .jk jj, f vį?y geležinke- Afrika turi paleisti politi*
"Concoro“ skraidyti Ameri- paralyžuotas atvažiuodavo £° vidurmiesty pne įėjimo: ]jeė-ų nesutaria su admi- nius kalinius, tai tą pat turi,
kos teritorija, nes jo sukę- balsuoti kai kuriuose spren- i kavinę, kuri užmušė 6 as- nistracjja jej įo. paskelbs padalyti ir visos kitos J.T ’ Kaukazo kalnuose pne
lianas triukinas 5 kartus dimuose. menis, o suzeiue net 4_. Ki- streiką, tai ir kito4- geležin- narės. Jis nepaminėjo so* i Kluchoro tarpeklio, dėl štai
didesnis ui lotų ldctuvų ke- Ji? priklausė liberaliajam ta dar nesprogusi buvo su-: kviečių unijos tu. 5 mest- ' ie'ų. bet visi suprato, kasj j’iai kilusios sniego audros
lianą triukimą» į teismo sparnui. , rasta maisto prekyvietė; darbą.

Kremliaus
"riattna patys 
bukagalviai.

ze

streikuoti JAV

1 turima gal v

Žuvo 28 sovietų 

ekskursantai

r?

iic-paiiiuicju t rtjuviiurv u»rpen.uu, un
visi suprato, kas j «iai kilusios sniego ai 
'oje. ' iš 51 ekskursanto žuvo 28.

S
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Žuvusiems kovose už 
Lietuvos laisvę prisiminti

Dil prof. S. Kairiui 
paminklo

DETROITO NAUJIENOS
Nauja Lietuvių Fondo 

vajaus banga

universitetas, vienas geriau
sių mokslo atžvilgiu visoje 
Amerikoje, jau daugel) me- 

ir kafcėjo kun. dr. Feliksas J™ jr vienas Ubetettau- 
Gureckas, Lietuvos Duktė- Rauguos
p draugijos Chicagoje jstei-

Gražu ir garbinga minėti laisvės kovose sudėjo milži-Į 
irgeibti tuos, kurie savo gy- niškas aukas, kad mes išlik-j kartus 
vybes paaukojo, gindami. tume lietuviais ir kalbėtume, prof, 
tautos laii.ę ir savo prote--savo protėvių kalba. Niekas mir? 
vių žemę. Visos kultūringos -; iandien pavergtoje tėvų že-j "Sėjos" 3 numeryje 
tautos, kiek yra žinoma is-imėje nedėj gėlių vainiko reikalu įašoma. Taip kitko 
torijoje, ^kilmingomis apei-; prie okupanto išniekinto 
gomis gerbdavo sa . o karius, Nežinomo kareivio kapo, 
kritusius kovų laukuose su; niekas ten viešai nepuoš gė- 
jsiveržuaiu priešu. Nežino- lėmis pi: mųjų savanorių ir* 
mojo kareivio kapas yra karžygių partizanų kapus, 
kiekvienos laisvos ii’ nepri- užmirštyje glūdinčius pla- 
klausomos valstybės simbo-j čiuose Lietuvos miškuose, 
lis. Prie jo tautos ypatingų Į Dėl to laim ėje gyvenančių 
švenčių metu valstybių pre-; pareiga juos atsiminti ir ati- 
Mdentai bei akredituoti pa-j duoti pagarbą Kariuomenės 
siuntiniai su gilia pagarbai šventės metu.
deda gyvų gėlių vainikus,; L.K.V. Ramovės Bostono 
kaip padėką tiems vyrams,, skyrius Lietuvos kariuome- 
kurie žuvo savo Tėvynės į nė' atkūrimo minėjimą ir 
sargygoje.

Pirmo pasaulinio kar
-metu, kai ties Verdunu jauj y?“1, .. t.„:B5aa«... • , - • Pontono lietuviu Piliečiu i - įutmese Kapinėse .nuhonas jaunų vyrų gulėjo,™.'0"0 ™eu« 1

katfcės rašytojas Stasys’,Jš & o kodėl pamušta
Clemenceau lankė kovu lau iSantvaras-0 meninę progra-! papras Bielinis. Steponas 
viemenceau ianxe kovu iau- ’ Kairys buvo didelis visuo-

6 J nnalviii min fa ii ir npo-
•ietuvių Fondo Detroito bei Emilija Kielienė. n . maoistu ;r anar.

• en sakoma:

Kairiui
reikėtų

"Prof. Steponui 
paminklą būtinai 
pasta'y ti lietuvių išeivijos’ 
aukomi . Jis savo gyvenime 
naudingais darbais lietuvių 
tautai to užsipelnė. Kyla, 
vienas klausimas: kodėl i 
šiuo atveju pamii tas Kip-1

Kipi
puo e būtų pažymėti vienu 
parniūkiu.

Keleivio red.

AUKOS TAUTOS FONDU!

(Tęsinys) 

Kanadoje

Prisikėlimo parapijos kre-
as Bielinis? Juk jis su Kai-! dito kooperatyvas Toronte 

•iu kartu dirbo politini ir!— $200. 
kultūrini darbų, buvo vieno- § gton?s _ ?102. 
dų politiniu bei filosofinių’ Po $100: kun P. Ažuba-

Jaekai, A. Kant- 
Lapas, V. Mont- 

Sinkevieius.
V. Vitkūnas — $75.

avo 8. V. Kutkui pasiūlius, • m_1]
nut

' 'S A‘ V‘
Senė, narės Jūratė pega. Karvelis buvo jsnnKtas pro-
rienė ir Ema žalkauskienė. Sramos 

Lietuvos Dukterų skyJ patarta neliestipolitikos“
» v Hroivni rentiniu oriirl nn.rn v

riaus steigimas visuomenės 
sutiktas labai palankiai. Is 
spaudos visi žinome apie 
nepaprastai pozityvią šios 
organizacija- veikla, ypač 
Chicago’je. Reikia tik stebė
tis. kad užtruko pora de- , ,. .. . .

- - šimtmečiu suvirtum, iki t tokių sbpnų frazių pavergę-
liūtės rai'omos, dar tik ra- t Muvos Duktervs Detroitą ’ Jams pasmeikti, kad daz- dijo valandėlės tespėjo už-į pSė ^sad^jS' "am a^e.ašaros pasirody-

eoniu ir kitokių nelaimiu iš-id?v0.lr.->° zodz’us ’yįrt8™
tiktųjų, senelių ir našlaičių, P'0}"?8’- Įal J1S
kuriems Lietuvos Dukterys A8?0-’0 du ar tris Vytarus.
, , . . -i i Toks populiarus, puikiu ma-buvo labai reikalingos. Bet,’ . i , • •kaiu sakoma geriau vėliau nlen| auksabu!TOS jaunuolis taip sakoma, genau vėliau. b nutiHvta< 
negu niekada, o labdarybei
tai išvis niekada nepervėlu. ,

avo o. v. auikui Pasiūlius,’tų taiybą. Kai bene 1966 
įutarta LF vajų suaktyvin- metais garsios tarptautinės
i, arba. kitais žodžiais kai- I’™? lzd,- Angele Zabloc- studente mugė

’>ant, pradėti naują LF va
jaus bangą, kuri tę is nuo 

m. lapkričio 1 d. iki 1976 
m kovo vidurio. Tokių su- 
’ktyvinto vajaus bangų Det- 
oi’e jau buvo keletas, ir 

kiekviena jų Lietuvių Fon- 
lui atnešė nemažą sumą do- 
erių.

Vajaus pradžia, kaip ma
tome, labai neiyški. Kai šios

Įvairių tautybių studentams 
atliekant programą, teko 
klausyti, kaip A. V. Karve
lis ’jas pristatinėjo.. Prieš iš
einant į sceną mūsų Šilainei, 
latviams bei kitiems Euro
pos pavergtiesiems, ji? rado

mojį pagarsinti. Kol žinia 
dienraščiuose ir savaitraš
čiuose bus paskelbta, praeis 
ir visa lapkritis. Tačiau ne Į 
vien per viešas komunikaci
jos priemones žinia Detroi- 
Lo b’etvviams bus paskleista.
Bus kreipiamasi ir individu
aliais laiškais. Ši kartą ypa- 
tinga-’ dėmesys bus skiria
mas tiems geriem? tautie
čiams, kurie šiaip priklauso po pietų Mercy kolegijos 
prie gyvųjų lietuvių, tik McAuley auditorijoje. Kai-

Sveikiname dr. Albertą
. Vidą Karvelį, kartu sveiki-

4 Po $30: V. Gudaitis, J. į jaus banga dus uzoaigia Kūrinius skambins Vytautas name ir jo tėvus Eiena ir dr>
-Grybini darbą. Kaip tos Yčag, p Morkūnas, V. Per-* <tuo tarpu dar neaišku, ko- Smetona. Kadangi minėji- Kazį Karvelius. Yra kuo
pačios ideologijos, šie vyra: ni;njeT1ė J Pikelis V Pleč-’ v° d. ar kovo 27 d.) vran- mo ruošimas yra surištas su džiaup-tis’visuomet matomi vienas ša- SkXtėnas, B. ^aniu koncertu - baliumi didesnėmis išlaidomis, tei aziaugrtls'

SriubVkis, V Stanulis dr. ^bevo Apvaizdos parapijos už įėjimą iš suaugusiųjų bus
T. , . . Ulecka • ’ * (kultūriniame centre. Tenai imama po 3 dol.. o iš stu-

Atėjus Lietuvos nelaimei, ’ .prcprama at’iks Stasvs Ba- dentų po 2 dol. Tik viduri-
ras, Danutė Stankaitvtė. Jo- nių mokyklų moksleiviai 
nas Varnelis ir Alvydas Va- įeis veltui. j
sartis. Tokiu koncertų Det-
i nite neturėjome, tur būt, 
ištisą derimtmetį. j

Praeitą pavasarį Lietuvių 
Fondą ■ užbaigė pirmąjį mi-

reiSkėsT"ir spaudoje?_Kairv; KLk'Mot'era'd-ks Ltetariu iioną- ta Prog? bus ia’ei8‘as ™jos universitete apgynęs mas su ”The Obsėrver“ laik- 
yia parašęs net apsakymėlių Kankinių parapijos skyrius. LF naV’» vardynas. Vardy- disertaciją iš vibroakusHkos raščio atstovu, neišsigina sa- 
ir feljetonų. Bielinis jau ta- r r - ro redaktonum pakviestas srities, Albertas Vidas Kar- vo marksistinių pažiūrų, bet
d a rašydavo visuomeniniais- Papildomai aukojo P™f- Jonas Puzinas. Me- velis gavo inžinerijos dak- nesigaili ir aštrių žodžių So- 

' džiaga jau telkiama. Detroi- taro laipsnį. Tai atsitiko, vos vietų Sąjungos ‘vadovam?,
tiečiai LF nariai yra prašo- peržengus trisdešimties me-.
mi parūpinti po spaudai tin- tu amžiaus slenkstį, esant Jis ypač griežtai pasisako 

, karną nuotrauką ir ant jos pilnam energijos ir turint prieš rašytojų persekiojimą
Tau, Lietuva“. Bielinio iš- Po $100: J. A. Arštikai-1. V • v P >• -A • • * • l_

ėjo trys tokio? pat stambios čiai. K. Dalinda, O. J. Gus-; pavarde ir savo LF numeq. Detroitietis Albertas V. keliauti is vieno krašto 
knvgo3: "Penktieji metai“, tamiaf, J. Margis, J. Varka-! 197^ m- gegužės yiduno Kalvelis į techniką buvo lin-:! klt3- Sovietų Sąjungos San

to vičius? i Ug?; a'. ' jimotraukas reikia įteikti V. kęs nuo vaikystės metų. Jau! -varką esanfa daugiaau rusų
V Kor«akas—$75 ‘ ’ Kutkui. Didelėje, puošnioje jr vidurini mokslą pradėjot istorijos ir tradicijų pada-. . aka. 5/D. vai dvno bug R ąjp T J ras .r nedaug ryHo turi?ti

spausdintas ir sfraip nis. nical High School, bene vie-’811 maricsizmu ir komuniz-
vaizduojąs LF augimą Dėt- nintelėje šio miesto viduri-Jmu- Kubos komunistų san- 
rnUo __ i__i—tvarka ii; laiko psant žvmiai

Po $50: F. Augustinavi 
čius, J..Barakauskas, J.. De- 
mikis, A. Firavičius. P. Kudk,. Ir ten nelauktai iš apka-!m«atlik’Hart.foldo '.’0nn - me„,n.nkas n- 

eų pakilo pilkas piancuzų Tui-oto Pptkaičin su kas. Kipras Bielinis, darjsionis,
kareivis ir. priėjęs prie Cle-> . t q,. čia išeir- Jaunas būdamas, caro lai-j Moterų d-ja T oronte, S. Pa-
menceau, įteikė jam, atsa-h nau'. motel‘ cj£ro kais už lietu, išką veiklą Įcevičius, P. Smilga, kun. J.
kingiausiam uz karo vedimą į «oio nartfhi ir duetu skaudžiai nukentėjo. Atsi-į Staškevičius, J. Sungaila, P.prancūtui, Verduno ^‘y-! ku!iant neprikl„i Lie-'
mų žemeje pnskintų gelių, 1 v*" - - - -
puokštę. 1929 m. Prancūzi- meL ,, v - 
joje buvo iškilmingai pa- Pamaldos uz žuvusius į- 
skelbtas Clemenseau te'ta-' v-\ks * i>a«a djenų 10 vai. 
mentes, kuriame buvo j.ašy-"Y:° *'/• ?etro lietuvių parė
tas jo prašvma-: "Palaido- !”-'os baz".ycl0.’.e- dalyvau
kite mane be iškilmių manoi 'ant m-gamzacjoms su savo 

~ gimtajame kaime ir įdėki-

valstybinin-Į reiki,, A. V. Luxas, A. Ma-
Mažosios Lietuvos Čiurlionio minėjimas

Įvyks gruodžio 7 d. 3 vai.

jo kolegos neišdrįso...
įuzavi

• I A. Vilutis.

Dr. A. V. Karvelis prieš 
keletą metų vedė Chicagos 
lietuvaitę Gražiną Kreme- 
:ytę ir su ja augina du vai
kučius.

vėliavomis.
Bostono ramovėnai visus

lia kito.

te i gi abą šalia manęs su- , , mcjuo luc.uvus nelaimei,
al5idflrėNew Yo1-' P°*25:A “’V-

frontą, gavau iš mūsų karei- r^e_n •• pagži
vio..** (iš Draugo 1972. XI Iaisves kovT> dldvy
25).

Mūsų tauta amžių eigo’je
’iams.

nao-ivha Tė traukti į Vakarus. Pagaliau Bačėnas. S. Čepas, B. Gir- 
fnvn didvvl u atsidūrė New Yor- čys. P. Jokubaūskas, E. Čup- 

ke.. Čia taip pat tęsėsi jų sa- linskas, J. Jankaitis, Aug.

Alfonsas Nakas

ANGLIAKASIU VADAS 
APIE ATEITĮ

J. V. Sūduva*

Spaudos vajus

vitarpinė draugy rtė ir veik- Kuolas, V. Žiuima. J. Prisas, 
la. A. Rinkūnas, B. Šaulys. A.

Šmigelskis, Tėv. Pranciško- 
Abudu jau nuo jaunystės nai, B. Vaidila. E. Vitartas,

Britanijos galingos ang
liakasių unijos prezidentes 
A. Scargill, kuris pagreitino 
ir buvusios konservatorių 

Pereitą vasarą Pensilva- valdžios kritimą, kalbėda-

Alhertas Karvelis—mokslo 

daktaras

~ JAV Lietuvių Bendruo- 1. Paramos apylinkių val- 
menė pernai lapkričio mene- dybcms bei platintojams.

- sj buvo paskelbusi spaudos, 2. Aukos iš apygardos
- vajų. Jam.vadovavo Rimasį valdvbo;, nors ir simboli- 
-Česonis. vienas is valdybos;*
**vicepirmininku. Jis ir šie-'
-met išsiuntinėjo aneardu 
į pirmininkams ir tarybos na-
- riam7 r?i’ta, kuriame prane

ša. kad nuo lapkričio 1 d.
y iki 1976 m. vasario 29 d.
’’ vykdomas spaudos vajus, ir 

prašo anvlinkėse surasti po 
?uolu spaudos platintoja, i- 
. trukti ,* ta d arba iaunima.

S lituanistinių mokyklų moki- 
nius ir kt.

klausimais. Gyvendamas 
JAV, S. Kairys parašė dvi Pu $290: Paramos kredi- 
s'ambias atsiminimų kny- to kooperatyvas ir J. J. Va
gas: "Lietuva budo“ ir levičius.

3. Reklamos, kokia ji įma
noma apygardos ribose.

"Dienojant“ ir "Gana
. iungo“. Be to, išėjo dar po- 
jra mažesnių.
’ S. Kairys, ra'ydamas sa- 
;vo knygas, jau buvo labai

P’abn-nio nežiūra I sveikatoa- Syl’va Co. Ud., J. Pai-šeliū-
Plasn ojo nuaziuia,| parucsimu spaudai ir visais nns T - t ir ?nkl kinbaugiausia jam talkininkau--spausdinimo reikalais rūpi- iw“ zukl. kili

mo- pOsi K. Bielinis. Rūpino 1 ir, Znotina.a/
jo asmeniniais reikalais. Ne-i

Krašto valdyba įsiparei- 
gojanti:

L Pi avesti reklamą spau 
doje.

2

Po $59: B. A-elskis. J. J. 
Dil y s. TV. Dresher, J. Jur- 
šys, Albina Mašalas, North

; Iš apylinkių valdybų jis 
įprašo sekančių įsi parei goji-
Zmų:
T 1. Remti ir skatinti platin- 

. toja visokiais būdais.
7. 2. Pa kirti auką spaudai,
.nors ji būtu tik simbolinė
* (prašo ją siųsti per Krašto
'valdybą ar bent ją nuorašu 

. painformuoti).
- 3. Surue’*i spaudos baliu- 
«koncertą, jeigu įmanoma, ir 
apeina paskuti spaudai.
• 4. Ir, gal būt. pats svar- 
.ibiaueia* uždavinys — užsa- 
’kvti laikrašti ar žumala iš 
^valdybos iždo tems šei- 
įmoms. kurios nedalvvauja 
^lietuviškame gyvenime, o 
.tokiu visi paži rtame. Ynatin-

dėmefcvs turėtu būti krei- 
tpiamas I tas šeimas, kurios 
-neleidžia vaiku i lietuviškas

janciam lituanistinės 
kyklos mokiniui Krašto vai 
dyba paskirs premiją. lėšų,1I

rūpes
čiu buvo suorganizuotas ir,
S. Kaimui paremti fondas. Kudirka

‘unnt pragyvenimui
3. Atlikti finansinį atsi-jįaueiausia Bielinio 

,-kaitymą su spauda.
4. Remti apygardas, apy

linke? ir platintojus visomis 
savo išgalėmis.

5. Palaikyti nuolatini kon-

Net ir draugo laidotuvėmis 
daueiausia teko rūpintis K. 
Bieliniui.

Jų abiejų palaikai vieno- 
taktą telefonu ir laiškais gu’jdos® knv^o ’ pavidalo ūmo 
visais platintojais.

Pa-tangos geros, nes lie
tuviškoji spauda reikalinga 
nuolatinio vajaus. Pernai 
vykdytasis mažai ką spau
dai pagelbėjo. Gal šiemet 
jis bus sėkminge nis. Tai 
pareis nuo vykdytojų suma
numo ir uolumo.

J. Vaskela, B.

p. telis —$40. 
č. Senkevičius — $36.
Po $30: A. Kelmelis ir K

Po $25: V. Girnius. O. K. 
Jonys. KLK Moterų d-jos 
Prisikėlimo parapijos skv- 
riu’. Liet. Evang. Liut, Iš
ganytojo parapijos moterų

se iau keb metai greta stovi* ?k vi ius, K. Ožalas, B. Saka- 
I ietuviu Tauriniu kapinių las. G. M. Skrinskas. P.
kriptose. Iši įminant vietą 
urnom?, kartu buvo gautas 
ir jų paminklui pastatyti

ea. kad šie abu tautai nu-i- y'°.sle *’ !?: Ce’
pelne ir kartu dirbę vyrai ir !ekai ?us’
____.-.m. J .•__ i kai — $29 ir E. Drūtyte —

štuopi?.
Speciali auka: A. A. Juo

zui Valiu’aičiui atminti au-

roite.
Kokie gi LF skaičiai Det

roite vra ir kokie turėtu bū-

neje nokykląje, kurioje 
technikos mokslams teikia
mas b oliutus pirmumas.

ti? Tki 1975 m. spalio 39 d.j Įstojęs i Michigano univer- 
iau buvo 264 tikrie ji nariai * ritėtą (University of Michi- 
fauknie ne mažiau kaip šim-| gan) Ann Arbore. sfudijavo 
ta dc’erių) ir 15 asmenų į- matematiką ir aeronautikos
npf’b pradėję. Sutelkta 
bendra suma — 55,364 do-

inžineri.ia, kurią baigė ma
gistro laipsniu. Karinę tar-

leriai. LF vadovybės Detroi- nyba atliko karo laivyno a- 
ui numatyta kvota —apva-Į nacijoje. Išėjęs sprausminiu

STEPGNO KAIRIO ATSI
MINIMU PIRMASIS TO-

^nokvkla8, nelanko lietuvis-
:ku bažnvčiu ir tik retkar- JAU MPARDUOTAS. BET 
•čiais pasirodo ųramoginiuo-i7^’
;ie narongjįJHiose. į Paragink

paminkle liktų kartu lam-, 
žinti.

P. Venclova
(Naujienos, 1975.XI.7)

« • •

:$5.

teisvbė.'Parašyta šventa 
Atrodo, dar nėra vėlu ją įgy-'

Visiems aukotojams nuo- 
džiausias ačiū.

Tautos Fondas

lėktuvų lakūnų kimšą, iki 
tarnybos pabaigos dirbo vy
riausiame kariuomenės šta
be, karo laivyno departa
mente. Iš karinės tarnybos 
pa rtraukęs, storto į jau mi
nėtą Pensilvanijos universi
tetą.

Jei kas gafrotų. kad dr. 
A. V. Karvelis yra tik šaltas 

. . _. _ , (skaičių ir formulių pilnos
'.teigta. Lietom. Dukterų ggĮyos kompiuteriu likai 

skyrius klystų. Nuo mažens jis yra
sąmoningas, jautrus lietu
vis. baigęs lituanistinę mo
kyklą, fkautavęs, labai ak-

’us 199,009 doleriu, tad dar 
^rūksta netoli 455;.

Ar įmanoma šimtą tūks- 
♦ančiu Detroite surinkti? 
Atsakysiu k’aušimu: ar tik 
?64 lietuviškos seimo? čia 
bearvena?

Su^Vy rinto valaus pro- 
ra prie Lietuviu Fondo te
mos dar ne kartą čia grįšią

Spalio 10 d. Kultūriniame 
centre įvyko Lietuvos Duk
terų skyriaus steigiamasis

tvarką ji? laiko esant žymiai 
pažangesne.

Paklaustas apie Europos 
ateitį, šis 37 metų amžiaus 
marksistas pareiškė, kad 
dabarties įvykiai galį priar
tinti socialistines Vakarų 
Europos valstybes greičiau, 
negu daugelis galvoja. 

PABRANGO NUOTAKOS

Makedonijoj (Jugoslavi
jos dalis) nuotakos yra de
ficitinė prekė. Jų tėra ma
žiau. negu norinčių su jomis 
tuoktis. Tačiau ten yra iš 
seno paprotys ne jaunajai 
Ateiti su kraičiu, bet jauna
sis turi savo būsimą žmoną 
išpirkti — sumokėti tėvams 
tam tikrą sumą. Infliacijai 
ir ten siaučiant, te išperka
moji suma vis didėja. Spau
doje buvo paskelbta, kad 
vienas jaunuolis savo numa
tytos 15 metų žmonos tėvam 
iau sumokėjęs, skaičiuojant

K apygardų valdybų lau 
kte.*

DIDELIS KIEKIS. 
Kaina $2.00.

tyviai reiškęsis lietuvių stu-
susirinkimas. Jį pravedė ini- dentų veikloje, dalyvavęs Amerikos pinigais. $1,750 ir

, ciatorė Jūratė Pečiūrienė, antrame Pasaulio lietuvių dar tiek turėsiąs sumokėti.
Arizonos valstijos antra- Kadangi susirinkimą? iš jaunimo kongrese. Man y*

____ _ savo paž(Štamus m« pagal didumą mieste anksto nebuvo garsintas, tei pač giliai galvon įstrigo kai Taigi, jau brangsta ir
išsirašyti Keleivį. Vaina Phoenize burmistru išrink- teatsilankė tik apie pusant- kurie momejitai tš jo veik- žmonos, nors jos ir seniau
metanas $7.00. ta moteris. ro tuzino moterų. Dalyvavo los Ann Arbore. Michigano ne pigiai atsieidavo...
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Rūtai okupantai, šalin ii Lietuvos!

Vei daug apdovanotų Rusijos respublikos gar
bės raštais apdovanota 14 

grupei kultūros, menty kolektyvų ir kūrybi- 
rganizacijų. Jų taipe 

yraMilharmonijos simfoni 
ir kamerinis orkestrai,

Didelei
darbuotojų suteikti garbės) niu 
vardai. Tarp jų sollistams 
N. Ambrazaitytei ir V. A- 
damkevičiui liaudies artisto 
vardas, o Šiaulių dramos ak Lietuvos“ ir „Sutartinės*
torei A. Ragauskaitei — nu-J ansambliai, rašytojų, daili- 
sipelniusio meno veikėjo į ninku, kompozitorių ir ki- 
vardas. | nematografininkų sąjungos.

1920 m. JAV gyventojų surašymą, Masačiusetse gyveno 
20,784 lietuviai. Demografas Kazys Pakštas apskaičiavo, 
kad 1925 m. Masačiusetse galėjo būti 70,000 lietuvių. 
„Vienybė“ rašė, kad 1915 m. pačiame Bostone buvo apie 
5,000 lietuvių. JAV 1920 m. cenzo statistika rodo, kad 
Bostono apylinkėse gyveno 9,413 lietuvių. Pagal 1930 m. 
JAV gyventojų surašymą Bostone gyveno 5,869 Lietuvoje 
gimusieji ir 6,482 Amerikoje gimusieji lietuviai. Iš viso 
buvo 12.351. Absoliuti dauguma Bostono ateivių buvo 
arba dzūkai arba suvalkiečiai. Nemaža buvo Vilniaus ir 
Gardino gubernijų lietuvių.

Kame lietuviai dirbo?

Iš pradžių dauguma dirbo cukraus pramonėje arba

ALTOS INFORMACIJA

Stankaitytė,'

Pirmieji lietuviai Bostone
ALGIRDAS BUDRECKIS

Bostono Kultūros Klube 1975 m. lapkričio 1 d. skaityta 
paskaita

(Tęsinys)

vadinamose „mašinšapėse“. Vėliau daugelis persimetė 
į siuvyklas, kur darbas buvo mažiau fiziškai varginantis.

Siuvyklų savininkai buvo vadinami kontraktoriais, 
nes užsakymus gaudavo iš aprangos firmų sutartais kont
raktais. Nuo 1895 iki 1913 m. geriausiai buvo žinomi siu
vimo pramonėje šie lietuviai kontraktoriai - rangovai: 
Petras Lazauskas, Padolskis, Gvazdikas, Juškauskas, Bia- 
tėnas, P. Skuduris, V. Miliauskas, J. Jarosas, Izidorius 
Latvinskas, K. Vervečka. J. žvairaitis, J. Viltrakis, Lei- 
kus, F. Rupkelis, Kaminskas, Stepas Plekavičius, Ambro 
zas, Stasys Plekavičius, A. Sakatauskas, Šimkevičius, A. 
Abraitis, M. Gūdas, J. Liutkevičius. M. Mėšlis, Dusevičius 
ir Čižius Iš viso 28 lietuvių siuvyklos.

1900 m. Bostone įsikūrė siuvėjų United Garment 
Workers unijos skyrius. Bet lietuviams siuvėjams ne vis
kas toj unijoj patiko, ir jie pradėjo reikalauti, kad jiems 
būtų duota teisė organizuoti sau atskirą lokalą. Šitokį sa 
varankiškumą lietuviai iškovojo tiktai 1909 m. Jų skyrius 
vadinosi United Garment Workers of America, Lithua 
nian Local 149. Lietuvių skyrius iš karto turėjo 700 siu

Sol. Dana 
fortepijonu palydint 
Aloyzui Jurgučiui, 
meninę programą Altos ban- j 
kete lapkričio 22 d. Pick- 
Congress viešbuty. Jame 
bus pagerbti kongr. E. Der- 
winSkis ir laikraštininkas 
W. Andersonas.

Lietuvių Šaulių S-ga pa- 
uošė meniškus tautiniais 

motyvais papuoštus adresus, 
curie bus jiems įteikti už 
>a itarnavimus Lietuvos rei
kalui.

E. Denvinskis ir W. An
dersonas tą dieną dalyvaus 
jų pagerbimo bankete.

muz. i 
atliks

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA
KIEKVIENAM KULTCRINGAM BIČIULIUI

"Balys Sruoga 

mūsų atsiminimuose"

« •

E. Derwinskiui ir W. An
dersonui bus įteikta ir En 
cyclopedia Lituanica.* • •

Lithuania — šitokiu pa
vadinimu iliustruotas leidi 
nys anglų kalba jau spaus
dinamas V. Vijeikio spaus
tuvėje. Spaudai paruošė 
kun. J. Prunskis. Numatoma 
ji jau turėti Altos suvažiavi
me lapkričio 22 d. Pick-Con- 
gress viešbuty.

Tai didis paminklas didžiam žmogui, — poetui, dra
maturgui, lietuviškojo teatr o kūrėjui, profesoriui ir kanki
niui, kuris spalvingai įsiamžino atgimusios Lietuvos kul
tūriniame gyvenime ir po gaivių menininko džiaugsmo 

. T . akimirkų, sielvarto valandų ir sunkių kovos ir kančių me-
rite Li^X°Ta5bo^X nepalaužta dvasia vėl grįžo į tėvynės žaliąją velėną, 

pėsčiu išleista ispaniškai ir savo tautai palikęs neisdylantj kūrėjo Žodp
Šioje 600 puslapių liuksusiniai išleistoje ir iliustruo

toje knygoje apie Balį Sruogą rašo apie 70 jį įvairiais lai
kais ir įvairiose aplinkybėse artimai pažinusių asmenų, 

vietica“. Išspausdino ”E1 į atkurdami nepaprastai gyvą ir reljefingą žmogaus ir kū- 
Tiempo“ spaustuvė Buenos) j rėjo atvaizdą.

Vysk. V. Brizgio knyga 
apie religijos padėtį oku-

pavadinta: ”Las Condicio- 
nes Religiosas en Lituania 
Bajo La Ocupation Ruso-So-

Tiktai po 1880 metų randame lietuvių kolonijos Bos
tone užuomazgą. Pats pirmasis aprašymas apie lietuvius 
Bostone yra kunigo Jono Žilinsko istorinėje apžvalgoje 
„Lietuviai Amerikoje“, kuri tilpo „Tėvynės“ šeštame nu
meryje (1899 m. birželis). Nors kai kurios datos netiks-. 
lios, kun. Žilinskas duoda mums gana įdomų Bo&tono i ve31l-
lietuvių gyvenimo vaizdą: J 1913 m. Bostone įvyko siuvėjų streikas, kuris tęsėsi

„Bostone lietuviai pradėjo apsigyventi gana anksti, savaičių ir pasibaigė darbininkų laimėjimu. Panaikin- 
bet tik apie 1890 metus davė save pažinti kitiems lietu- t38 gabalinis (pysvorkas), šeštadienio popiečio darbas ir 
viams Amerikoje, kada, atsiradus lietuviszkiems kunį- ^kovota po $2 daugiau savaitinės algos. Lietuviai siuvėjai 
gams, ėmė kviestis juos pa - savę ant „velykinės“. Parapiją surike vaidino svarbų vaidmenį. Po streiko buvo suda- 
suorganizavo 1892 metuose, bet žemę dėl statymo bažny- P^a bendra siuvėjų taryba. Lietuviai išreikalavo, kad 
ežios įstengė nupirkti tik 1896 metuose (16,000 ket. pė- jiems būtų duotas bendro iždo užlaikomas atstovas. Siu 
dų), prie East 7th ulyczios. Mokėjo už žemę, kartu su dve
jais senais mediniais namais. $6,700. Vienus namus per
dirbo ant koplytėlės ir iszvien gyvenimo dėl kunįgo, mo
kėdami $700, kailu su rakandais. Nedeldieniais iki pasku
tiniam laikui turėjo lietuviai dievmaldystę kelnorėj vo- .
kieczių bažnyczios szv. Traicės. Skolos 1897 metuose bu- Prof. K Pakštas apie Pensilvanijos ir N. Anglijo* lietuvius
vo ant lietuviszkos parapijinės savasties — $5,200. (................
Per paskutinius du metu ir nedaug jos iszmokėta. ! Prof. Kazys Pakštas, rašydamas apie 1929 metų' &įe Chiea^je“ Dd^^°28 aU

Draugystės Bostone yra sekanezios. Draugija Vytau- Amerikos lietuvių kultūrinę būklę, savo veikale „Baltijos ?enjrau^įa^ stovai iš 12 kuopų.
.to, sąnarių apie 80, uždėta bene 1892 metuose. Szv. Ka- Respublikų politinė geografija“ taikliai apibūdino skir- ♦ • • j . _ . .
zimieriaus užsidėjusi veik vienu kartu su Vytautine, są- tumą tarp lietuvių, kurie anuomet apsigyvenoPensilvani- Br. Kazys Bobelis daly va-! Minutės susikaupimu bu- 
narių apie 60. Mokslainės Bostone lietuviai niekad neturė- J°Je» ir kurie nukeliavo į Naująją Angliją. Pakštas : v0 Ba]f0 seime Chicagoje vo mirusieji kuopų
jo jokios. ‘rašė: , , lapkričio 8 d. ir pasakė svei- ^ų^Sėjo^a^bene

Dalbai yvairūs: prie kriauezių dilba apie 450 lietu-! „Ištautėjimas anksčiau ir smarkiau palietė kaip tik ; Į™1?™ Tarvbos^vardu^08 veikliausia yra Moterų 134 
vių, prie cukemių apie 150 vyrų ir daug merginų, toliaus I ^uos Rytinės (akmens anglio kasyklų rajonas) ir Vakari- ( e » kuopa, suruošusi kelis pobū-!
prie dirbtuvių geležies, szniuių, prie superfasfaro, mergos 1 n®s Pensylvanijos (geležies pramonės rajonas) mažus į William Martišius filmų V1US’ Parašiusi kelis naujus> 
prie paneziakų.. i miestelius, kuriuose lietuviai sudaro labai žymų procentą,; kūrimo sritvl-e gan Francis-,rarius- Vyi,ų 228 ku°Pa va“!

« • o • « v r - • ds^n&[ turi 1311108 teisėjus, valdininkus, policistus, Į Pft valstvhinkme universite- 8ar$ surengė gegužinę, n-
Kriauezių szopos yra apie 9, isz bosų keli užsi

laiko labai gerai. „Pooltabelius“ (biliardus) užlaiko Bos
tone 3 lietuviai (licenses ant metų $10, randa $25 ant mė
nesio). Karcziamų ir krautuvių 1897 metuos Bostono lie
tuviai neturėjo. Savinikų nepajudinamo turto yra apie 
13, verti arti $23,000.“

vėjai tokį pareigūną vadino biznio agentu. Pirmutiniu 
tokiu agentu buvo išrinktas Povilas Urbša, vėliau tas pa
reigas ėjo B. Skerstonas, Juozas Gudaitis, Juozas Lekys 
ir Jonas Palaima.

Aires mieste, Argentinoje. Veikalą paruošė spaudai ir išleido velionio žmona 
Leidinys skleidžiamas Pie- Į dr. Vanda Sruogienė. Apipavidalino dail. Algirdas Ku
tų Amerikoje tarp valstybi-Į rauskas. 1974 m. spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina $10. 
ninku, laikraštininkų ir bus | Knygą galima gauti ir Keleivio administracijoje.
paskleistas tarp. Jaunimo, ;
kongreso dalyvių.

• » <

I J: Ereto knyga apie SIQS APSKRrnES
uzmm-tąsias Baltijos valsty-
bes Altos rūpe čiu yra islei-Į KONFERENČIJA
džiama italų kalba. Lėšomis' ....................... ...... .

* Ji įvyko lapkričio 2 d.

birminrnkai su teise 
kviesti kitus narius.
♦ 3

Vėliau visiems dalyviams 
buvo paruoštos skanios vai
šės, kuriomis pasirūpino 
Mackienė.

Pranas Šulas

dažnai turi savo tautos teisėjus, valdininkus, policistus,, co valstybiniame universite- ?ar^ soren£ė 
kartais mokytojus ir net burmistrus... Sunkių ir fiziškai ’ te pasiekę?; bakalauro laips-' lapkričio 15 d. — savo pir-, 
varginančių darbų rajonus užpildo stiprus, bet kartu tam- nį. svarsto galimybes sukur- p>lninko Molio pagerbimą, 
sus ir labai neblaivus elementas... Varginantis darbas ir " * * *” * ira«* nanm? narius. P.

stoka judresnio elemento sudaro nejaukią socialinę atmo

Toks buvo Bostono gyvenimo vaizdas po 19 metų 
kolonijos gyvavimo.

Lietuvių skaičius

sferą, palankią karčiamų klestėjimui, bet nepalankią vi
sokiam kultūriniam veikimui. Štai kodėl anglio rajone 
tarp Scrantono ir Mahanoy daugelis lietuviškų parapijų

Maždaug 1880 metais lietuviai ateiviai pradėjo telk
tis South Bostono kvartale. Jų skaičius sparčiai auga, nes 
buvo daug darbų geležies, cukraus, virvių, kojinių bei 
trąšų dirbtuvėse. Bet dauguma dirbo siuvyklose. Savaiti
nis uždarbis buvo nuo 5 ligi 9 dolerių. Jankių tradicijų 
miestas nebuvo svetingas Rytų Europos ateiviams, todėl 
gauti geresnį darbą arba išsinuomoti padoresnę pastogę 
buvo beveik neįmanoma. Teko konkuruoti, net muštis su 
kovingais airiais, kurie laikė Pietų ir Rytų Europos imi
grantus nekviestaisiais įsibrovėliais. South Bostono lie
tuviai su kartėliu praminė airius „kazokais“.

Lietuvių skaičių- pradėjo augti po 1904 m., kai dau
gelis bėgo į Ameriką, norėdami išvengti dalyvavimo ru
sų-japonų kare. Mokytesni ir vikresni lietuviai turėjo sa
vo tėvynę apleisti po penktųjų metų revoliucijos, kai caro 
valdžia ėmė persekioti visokio plaūko revoliucionierius 
bei veikėjus.

SVARBUS 

INTERTRADE 

E X P R E S S CORP.

PRANEŠIMAS

'Specialių rublių certifi- 
katų ir automobilių 
siuntimas giminėm į Lie
tuvą ir Sovietų Sąjungą 
nutraukiamas 
nuo 1975 m. gruodžio 22 
dienos.

ti istorinį filmą apie Lietu- į^ašė kelis nauju-^narius. P.j, 
vą. Apie tą planą painfor-’Vilkehs teigė, kad jo kuopa 
mavoAlto.___ į gerai veikiant!. j

Po diskusijų nutarta pa-' 
raginti kuopas sustiprinti 
naujų narių verbavimą.

« • •

Vis daugiau JAV kongre-
neturi savų mokyklų, o draugijų gyvenimas irgi mažiau! ?0..naf!ų. rT°?® pritarimo re-
pasižymi kultūringumu ir judinimu... šitokiose apystovo- 
se ištautėjimas eina nepaprastu greitumu. Ir paliečia jis 
ne vien tik lietuvius, bet ir kitas tautas, nes ir jų žmonės 
čia renkasi ne kultūringesni už lietuvius. Žemiausios kul
tūros ir skandalingiausiais žmonėmis čia laikomi lenkai, 
kurių žygiai nuolat užpildo dienraščių kriminalinės kro
nikos špaltas; po lenkų seka italai ir Balkanų tautos. Švie
sesnis, apsukresnis lietuvių elementas yra s usispietęs 
Naujojoje Anglijoje, Massachusetts ir Connectieut šta
tuose. kur dominuoja audimo, autuvių ir įvairios kitos 
pramonės, reikalaujančios truputį kultūringegsnių darbi
ninkų. Tad čia jaučiama daugiau gyvumo ir socialiniame 
lietuvių gyvenime; čia švelnesni papročiai ir daugiau in
teligentijos. daugiau lietuviškų mokyklų, draugijų ir laik
raščių skaitytojų“.

(Bus daugiau)

TROKŠTA BEŽDŽIONIŲ
Mokslininkai susirūpino' 

beždžionių trūkumu ir jų di-

MOKINIAI JAU PAJUTO

; zoliucijai Lietuvos inkorpo
ravimo nepripažinimo rei
kalu. Kongresmanas J. Her- 
bert Burke atsiuntė Altai 
raštą, pabrėždamas reikalą 
pasipriešinti interpretacijai, 
kokią Sovietų Sąjunga tei
kia Helsinkio konferencijos 
aktui, ir išlakinti, kad ne
pasikeitė ilgametė JAV po
litika nepripažinti Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos okupaci
jos.

« • •
Stasė Semėnienė, kongs.

Derwinskiui ir laikr. Ander
sonui pagerbti banketo ruo
šimo komiteto pirmininkė, 
sugrįžo iš kelionės į Bermu
dų ir energingai organizuo
ja tą renginį.• • •

Į Altą nariu istojo Ameri
kos Lietuviu RespublikonųNew Yorko miestui gresia

Kiek galėjo būti lietuvių Bostone? Kun. Žilinsko ap- Į jenTnabil^m^’^eš me^ Pirmieji tei pa- fede racija, kuri turi 24 klu-
skaičiavimu. 1899 metais galėjo būti maždaug 1.500.: ™™es™e juto neturtingi mokiniai, nes’bus.
Anot JAV oficialios statistikom ir mūsų istorikų (Žilinsko, o dabar $250. Aidžiausia bendrovė, kuri Į
Račkausko, Kemėšio ir Miluko) tarp 1899 m. ir 1914 m. reikalingos įvairiems' tiekė maisto gaminiu- moki-
j Masačiusetso valstybę atvyko 37.049 lietuviai. Neskai- moksliniams tyrimams. Iki, nių priešpiečiams, sustabdė 
tani mūsiškių ateivių iš Vilniaus ir Suvalkų gubernijų, riol jų daugiausia parduoda-! tiekimą. — bijo, kad mies- vicegubematoriau 
kurias JAV imigracijos įstaiga priskaitė prie lenkų, pagal vo .Indija ras už produktus nesumokės, rinkto* moterys.

Centro valdybos narė E. 
Mikužiūtė pasveikino konfe
renciją SLA prez. P. Dargio 
vardu ir palinkėjo jai sėk
mės. Ji apgailestavo, kad iš 
30,000 naujųjų ateivių ma
žai teistojo į SLA. Senieji 
nariai, net baigę mokėti mo
kestį, pasilieka nariais. Ji 
pastebėjo, kad nė viena 
draudimo bendrovė už $3 
neduoda $1.000 gyvybės 
draudimo.

Pirm. K. Mačiukas prane
šė, kad SLA prez. Dargi? 
Vykdomosios Tarybos var
du pavedė apskričiui būti 
SLA 90 metų sukakties sei
mo šeimininku.

Pasitarus išrinktos komi
sijos: leidinio-programos— 
V. Uznis, J. Kapačinakas ir 
Molis; spaudos-informaci- 
jos — Bai. Brazdžionis. M.
Gudelis ir Pr. šulas; jauni- 

Kentucky ir MiMiMippi mo — J. Pake], Macke, jr., 
yra ii- J. Kapačinskas, jr.. Evans, 

ir. Išrinkti ir kitu komisijų

Už specialų rublį skaito
ma — $2.75.

Jokių kitokių primokč- 
jimų!

Automobilių kainos yra 
tokios:
ZHIGULI VAZ 2101 — 

$3.642
ZHIGULI VAZ 2102 

Station Wagon 
$3,995

ZHIGULI VAZ 2103 — 
$4,147

ZAPOROZHETS ZAZ 
968 AE —

$2,705

Užsakymai pilnai garan- 
4uoti ir apdrausti, todėl 
užsakykite tuoj, pagel- 
bėkite savo giminėms. 

lTai jums paskatinė 
proga.

Užsakykite tuojau pat. 
Užsakykite tiktai per ■

INTERTRADE 
INTERTRADE 

EXPRESSS CORP. 
125 East 23rd Street 

Fifth Fluor 
New York, N.Y. 1001$ 

TeL 982-1530

Mes turim Hto biznio 2$ 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų 
kytojų.

- » • *. . , ’ X > > i• •
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Balto seimas Chicagoje i

,.b.i „-„d™,,.;Pereitą savaitgalį, lapkri
čio 8-9 dienomis, Chicagoje 

j įvyko 18-tasis Balfo seimas, 
‘kurį organizavo Chicago 
į apskrities valdyba. Seime

Siuntiniai pasuojami ir 
iiunčiami talkos būdu..

Čia direkt 2 liūs pavaišino 
dalyvavo 119 atstovų iš vi- ne tik Balfo Centro valdyba, 
sos plačiosios Amerikos.; bet ir ALTos centras. Abi 
Bostonui atstovavo kun. A. institucijos yra tose pačiose j
Baltrušūnas ir A. Keturakis. 
Seimą atidarė rengėjų var
du V. Šimkus. Seimo prezi- 
diuman buvo išrinkti: V. 
Šimkus (Chicago). J. Bra
zaitis (Waterbury), E. Pau 
razienė (Detroit) ir F. And- 
riūnas (Philadelphia). Sek
retoriatą sudarė: V. Balei- 
šytė, K. Kasakaitis ir A. Pu- 
žau kas. Po daugybės svei
kinimų žodžiu ir raštu pra
sidėjo tikrieji seimo darbai.

Pirmininkės M. Rudienės 
pranešimą, paruoštą raštu, 
perskaitė vicepirm. kun. A. 
Zakarauskas. Iš pranešimo 
paaiškėjo, kokių didelių ir 
komplikuotų darbų teiko at
likti. Antras labai svarbus 
pranešimas buvo iždininko

BROCKTON, MASS. 

BALFo pobūvi*

skyrius! 
..ipriai reiškiasi bendroje’ 
BALFo veikloje. Kasmet jis 
pasiunčia centrui apie $ 
1,000 nelaimingų lietuvių 
šalpai. Toji suma paprastai

patalpose.

Seimas ir banketas vyko 
Nekalto Prasidėjimo para
pijos erdviose patalpo e 
Seimą globojo tos parapijos 
klebonas prel. D. Mozeris.

A. K-i*

CHICAGO, ILL.

Išleisti Čiurlionio ženklai

Mąstančių individualiau 
tauta, kini ir priespaudoje, 
išaugino n^akartojamą me
no genijų, kuris per keletą 
kūrybos metų sa.o vizijoms 
reikšti sukūrė savas priemo

udaroma iš parengimų pel-

VORCESTERIO NAUJIENOS

Meno mėgėjų ratelio 
sukakti*

Mirė

i Lapkričio 7 d. mirė buvęs
Meno mėeėiu ratelio cho-'n4m’< Juoza*ras kuriamVado.luia Zie-1 Dirgi"aus ' Dodge’ pal!kį8

lio, aukų ir nario mokesčio, 
'kylius turi šiuo metu apie 
100 narių, kurie moka na- 
io mokestį.

Kai kitose kolonijose ru
dens vajai šalpos reikalams 
pra vedami aukų rinkimu, 
.ai Brocktone pagrindinį va
laus pajamų šaltinį sudaro 
rengiami pobūviai, kurių 
proga priimamos taip pat 
aukos. Tokie pobūviai turi 
abai didelį pasiekimą ne 
tik dėl tikslo, kuriam jie 
•engiami, bet taip pat dėl to, 
kad jie sudaro retą progą 
platesnei lietuvių visuome
nei susieiti ir šeimyniškoje 
nuotaikoje praleisti vakarą.

d. 6:30 vai. vak. Maironio 
pai ko salėje minės avo 25 
metų sukaktį. Vyrų chorai 
akompanuos Olga Keršytė, 
dainuos ir penketukas — 
keturios moterys ir Valeri
jonas Rozevičius.

Svarbu* SLA 57 kuopos 
susirinkimas

Čepaičio. Iš pranešimo į jr ų stokos Čiurlionio ”iš- 
paai-kėjo, kad Balfas per > ve(jjmas“ j pasaulį buvo ir 
dvejus metus turėjo pajamų; tebėra lėtas. Pasaulinės me-

- Se. Maiki, tiktai pavei-l nesiūs. negu buvo senovėje, 'n? žini.as ?;
zėk, kokios gražios leidu- Dabar saldotas turi i*užę,’,.\ ,. emnaifto/ Ple/'juilioni teberemia i»

nes —stilių ia- surado tik jo šia prasme BALFo pobūvia 
genijui prieinamus sprendi
mu . Tačiau, dėl sugebėjimo

SLA 57 kuopos susirinki
mas įvyk; gruodžio 7 d. 1 
vai. popiet Lietuvių Piliečių 
klube.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti, nes bus renkama 
kuopos valdyba ir nominuo-

J. Bliūdži&us sukakti*

Juozas Bliūdžius, buvęs
plačiai žinomi 
lankomi.

ir gausiai

kės.
— Aš. tėve, tą nuotrauką 

jau mačiau praeitos savai
tės Keleivyje.

— Taigi, aš tą pačią tau 
ir rodau. Tik neišfigeriuoju, 
kas po tuo pikčeriu parašy
ta. Ar čia kokie veeelnin- 
kai?

— Ne, tėve, tai ne vestu
vininkai. o Hartfordo lietu
vių moterų choras su savo 
dirigentu.

— O kur jos savo kantič- 
kas giedos?

dukterį Margaretą Šakalio 
nę, seserų ir brolių.

Tą pačią dieną mirė ir bu
vusio žymaus veikėjo Jone 
Dvarecko sūnaus žmona Ie* 
va, 58 m. amžiaus. Liko liū
dintis vyras Jonas ir du sū
nūs.

Užsisakė Keleivį , ,,

Marijona ir Aleksandrą^ 
Žvaliauskai užsisakė Kelei
vį. Tai maloni šeima.

J. Krasinskas /

PADIDĖJO KARALIŲ 
SKAIČIUS

Juan Carlo? pradėjo ka
raliauti Ispanijoje. Teisybė, 
Francui miras, ‘jo padėtis

didelio pučiamųjų orkestro, nęra garantuota, nes neat
vedė jas, lapkričio 16 d. į-j nia. ar Ispanija ilgiau beno- 

1 žengė i 85-tuosni metus < rės turėti monarchą. Bet
Šiemet toks pobūvis įvyks į Sveikinu ir linkiu jam dar . ’.

apkncio 22 d. 6:30 vai. va- į d švįGSiu mfetu 1 šiandien
tervale St, Brecktonė. Jame! !f’,kr,?t0 2, d
bus skani lietuvrkavakaiie-'™“^ At™do F*”1' Ska.'- 

to lai klasčius, jų tarpe ir. . • • v- {IO IH'ft|re, pagaminta naminiu bu- K . 
ū“jdu. įvairūs dovanų laimė ji-1' . e ^1V1 ij i 

sų genijaus 100-tąji gimta-, maj jr šokiai, kuriems gro> J8™1.“"*™ valdybos kandi-
Seimas daugiausia sugai- dį'ni' O“?™’0 į Bri<feewater lietuvių Trio.'da aL

tu pa-i Lkl,ca^c2? išleido ketui ių. Jėn'mas i pobūvį — $5.00, 
įėjimo kortelės iš j 
gaunamos pas valdy- 

platintojus. Sa- '
norima leie vietų skaičius ribotas,’.

šoblę, bagnietą ir kitus zbra-; įjjj®15?..3??- $1°°^16:21 svetimų šaltinių.
-.90 ( išlaidų padalyta sal- Kukliai paminėdama mūjus, o senovėje, sako. išsiro- 

vęs jauną ąžuolaitį kai duo- ; * 
davo kryžiokui per galvą,*
Ui ir galva ir ant jos užmau-' §o, svar tydamas įstatų pa-l^T^ r‘?‘u
ta geležinė puodynė į žemę keitima pagal naujus įsta- ^į71* čl?lll0™° ze.nkle]b auka. Jėįim 
nusirisdavo. O kryžioko ark- tus Bakfo g^aj Bus šaižia- tink?n?-ą, ant slu.ncia'į anksto gauni
lį pamesdavo ant žemės mj kag trejj metai Iki šiol laisklL liemenei pn- hos narius ir 
tarpe paskutiniųjų kojų ve- .jie ivykdavo kas dveji mė
žimo branktą įkišęs ir už u- įa:
kęs. Be to, Zacirka pasako-
ja, kad dar Vytauto čėsais- išrinktas 32 
lietuviškas saldotas, prisipy- rekįoriatas ir revizijos iko- 
lęs į kailinių rankoves bars- misija j dj.rektoriata iš Bos- 

_..............................«ų, nujodavo iki Juodosios tono įuv0 išrinkti kun A
— Argi tu, tėve, nežinai, marios, sumuodavo totorius Baltrušūnas ir A. Keturakis, 

kad ateinantį sekmadienį. ir tų barščių dar užtekdavo,,
Bostono lietuviai ramovė-į kol sugrįždavo į Plungę. į Seimo metu suaukota $
nai. buvę nepriklausomosį __tjk pasaka tė- 46,000. Per Cleveland-o sky-
J-ietuv os kanai, So. Bo tone lyg Panašiai rašė mūsų i to- rių buvo gauta $13,000 iš 
rengia lietuvos kariuome- j gjmanas Daukantas Tėvelio testamentinio pali-
nės atkūrimo minėjimą? _ įkuris surinkdavo savo isto- Irimo. Tai gražu? pavyzdys.

Nu, ar tai šitos leidukėS} .jai tik tokias žinias ir pa- Didžiausią auką įteikė Chi- 
į davimus, kurie lietuvius ne- cagos apskritis. — $18.000. 

4— o paprastai gyrė. Visa tai tu-j^aJus ^ar nebaigtas, 
rėjo kePi lietuvių patriotiz-l

— Kad tu. tėve, kartais 
keli visai naivius klausimus, 
šį moterų chorą ramovėnai 
pakvietė atlikti meninę pro
gramą. Atsimeni, pernai ši
tuo la’ku čia koncertavo iš 
New Yorko atvykęs vvrų 
choras, o šiemet bus moterų 
ansamblis.

— Malki, man labai pa
tinka saldoku ir mergelių 
draugv 4ė. Tik gal dėl tos 
draugystės mūsų saldotai 
taip suminkštėjo, kad visai

Nebeišrinko moterų 
į miesto tarybą

Lapkričio 4 d. rinkimuose

jis yra vienas iš 4 
Europos karalių. Be Ispani
jos, čiandien Europoje kara
lių turi Belgija, Norvegija Ir 
Švedija; karalienes — Ang
lija. Olandija ir Danija; 
Liuksenburge viešpatauja 
didysis kunigaikštis, o Lich
tenšteine ir Monaco — ku
nigaikščiai.

tariant ir remiant,
ženkleliu Čiurlionio vaidą ir lad visiems patariama įėji-1* m.iesto Urybą išrinkti iš 9 
jo apvaizda paskleisti kiek ffi0 kortelėmis iš anksto ap- panH 6 nauJ1* Sen0J°3 Ury* 

sii ūpinti.
paskleisti

atmenu di- -a,ima P,ačiau- a menų oi , ženWe,?g 0,^,,^ gau.
narna? “Marginiuose“, Čiur-

Etninių grupių konferen
cijos pirmininku išrinkta* 

dr. Joną*. boj buvo 3 moterys, o nau- Akos atstovas 
; jojoj nebebus nė vienos. Genys.

Nelaimingųjų lietuvių šal-(
Benio galerijoje (6449 So. fa !vairiu«* kraštuok - 
Califomia Avė.. Chicago, ta. musų visų reikalas. Visi;

rusi; įeciami atsilankyti j ren-; 
įgiama pobuv} ir pnsideti;
j prie BALFo veiklos. Kas ne- Gerbiamieji, ?
I gali pobūvyje dalyvauti, tas
Į kviečiamas skirti šalpos rei- Su 7 doleriais metines prenumeratos šiais laikais, k^į

Avė
111. 60629) ir Lietuvių Daili 
ninku Sąjungoje.

HARTFORD, CONN.

Nesnaudžiame

PAKELIAMA “KELEIVIO“ PRENUMERATA

*'Palams savo auką. Ypač viskas taip pabrango, Keleivi* jau nebesuduria galų su 
, vo metu BALFo parama galas, todėl po ilgų ir sunkių svarstymų nutarta 1975 m|r 
naudojosi.Pasibaigė vasara, o su 'ja 

ii iškylo gamtoje, šį rudenį j 
jau turėjome šokėjus iš Ka
nados, M. K. Čiurlionio gi
mimo 100 metų ir parapijos 
deimantinės sukakties minė
jimą.

J. K. tų jo metinę prenumeratą pakelti iki 10 dolerių ir pusine* 
i tinę iki 6 dolerių, o atskiro numerio — iki 25 centų.
iRYŽTINGA SENUTE , .

Sį sprendimą padarėme labai nenoriai, bet Intas ią-
87 metų naHė M ari e j t-kies neturėjome.

McComb iš Reading, Mass.,! *'
įdomu pabrėžti, kad kaip Ujo spalio 28 d. gavo viduri-j Todėl Mielus Skaitytojus praiome nerūstauti, o 

tik koks dide nis renginys,|nės mokyklos (High school) glaustom jėgom Keleivį paremti, kas jis dar ilgus 
ir vargstantiems lietuviams! tai jo vadovams Lietuvių I baigimo pažymėjimą. Tai! galėtų keliauti ir guosti po platųjį pasaulį t
ir kreipimais į Amerikos! klubo salė vis per prasta,! seniausia Mas nchusetts gy-> tautiečiu*, 
lietuvius, kad jie ir toliau nors ji naujai išdažyta. Netjventoja. bet kada baigusi

is-! Baigiant seimą, buvo pri- 
’ imtos kelios rezoliucijos, 

_ ... ’ kurių svarbiausios — pa-
- Tu čia man. Mato1, se-i vergt0, Lietuvos įr po plačią 

Srv. Sąjungą įsblaškvtiem-

ma. Bet tai nėra tikros 
tolinės žinios.

nove lietuviško saldoto ne 
mažink. Jeigu tas tavo Dau
kantas parašė, tai, reiškia, 
taip ir buvo. Užtat ir aš ei
siu j lietuviškos kariuomenės 
švente, nes tarp kareivių, 
Maiki. ir mano ūsai aukštyn 
riečiasi ir delnas šoblę stip-« ♦ J • inevaievo4o, kai reikėjo muš-Įnau spaudžia, tik nėra kam 

ti bolševikus. I nukirsti ausi, nes aplink vi-
— Ne. Lie‘uvos kariuome- bflna t?k seni frentai irw A* •

nė 1940 metais nekariavo 
tik dėl to, kad tuometinė 
vvriav^bė neleido. O ii bu
vo pakankamai s°erai pa
ruosta ir narni. Kitu kraštu ( 
karo specialistai sako, kad 
Lietuve* karvs vm vienaa iė 
geriau iu ir narsiausiu tarpe 
visu kitu tautu kariu. Tai iis 
įrodė nepriklausomvbės ko
vu mptu. Nukaudamas au 
vokiečiai® - bonuonrininkais. 
su lenkai® želm-ov^Hniuldris 
ir su rusiškais bolševikais. 
Tos tada atsikūmrios IJeho
vos kariuomenės oamHPii- 
mui kasmet įvairiose llfc- 
vo’io na«ai’!io vietose ir vra 
reruriami iškilmimri pager
bimai. Vienas tokm bus lr 
ateinanti sekmadieni Ro 
Bostono IJetuvių Piliečiu 
drauviio« salėie.

— Tu. nušnekėjai. Mal
ki. labai oražiai. Gal ir tave 
teisvbė. Bo* kain man oaaa-

dar užfundija gyvatinės.

KELEIVIO RĖMĖJAI

H. Kennedv, Philadel
phia, Pa., — $30.

Po $13: W. Rupšys, iš 
Brockton, Ma®s.. ir R. Bu
ches, Denver, Cėėo.

J. Žemaitis. Geneva, O- 
hio, — $8.

A. Butcheneit, Terra Al 
ta W. Va.. — $5.

J. Bigelis, Cicero, UI. — 
$4.

Po $3: A. Botyrienė. is 
Montreal. P. One., A. Beniu
lis. Denvery Ma

Po $2: T. Karsavaflre, Oly- 
nhant. Pa., T. Pačkauska 
Union Pier. Mich.

Po $1S Stronim Austra
lija. ir Mužikas v Toronto.

V. IM^aitis. Handerson, 
Ark., — 50 centu.

jie ir toliau 
remtų Balfo šalpos daibą.

Po seimo ivyko banketas 
kuriame dalyvavo per 350 
p s menų. Banketui vadovavo 
V. Kasniūnas, meninę pro^- 
r?mą ariiko lietuviu evanee- 
lil.ų liuteronų “Tėviškės“ 
n: ramios moterų nonetas 
T- i tikrai patrauklus meni
ni ; ansamblis.

Sekmadienį įvyko naujai 
i- inkfo direktoriato posė
dis. Pirmiausia bn.o išrink
ta ; direktorių tarybos pirmi- 
n’nka?. Juo buvo išrinktas 
lx stoniškis Andrius Ketura
kis. Toliau buvo išrinkta 
Centro valdybos pirmininke 
M. Rudienė. Vicepirminin
kais išrinkta: kun. A. Tra- 
k*s, kun. A. Zakarauskas. 
K. Kasakaitis ir A. Daunie
nė. Gen. sekretorium išrink 
ta O. Jakubaitienė iš Cleve
lando. protokolu sekr. A 
Pužauskas ir iždininku K 
Čepaitis.

! Po direktorių posėdžio vi 
ai direktoriai atsilankė Bal-

nors ji naujai išdažyta. Net 
ir parapijos sukaktis buvo 
paminėta kitataučių pafal-| 
pese. ,

Luckienė

KIEK MUMS ATSIEINA 
PATRICIA?

Patricia Hearstaitė sėdi

tokią mokyklą.
Pageibdama jos ryžtą.

| Massachusetts valstijos švie
timo taryba surengė iškil- 

, mingą aktą, kurio metu dip
lomą jai įteikė pats pirmi- 
įninkas Jon S. Sullivan. 1

Aš nežinau, kam jie!

Tad laukiame Jūsų, Mieli Skaitytojai, iraoUrdžida 
paramos.

Administracija'

knin Zacirka. tai dabartinta, «rdžiaušias afiū.
Visiems aukotojams nuo- f0 bu tinėje ir apžiūrėjo rū

bų sandėlį, kurį tvarko dir.

San Francisco kalėjime iri kelia tokį triukšmą,— sako 
laukia teismo už banko api-| enutė. — kai tikrovėje čia 
plė imą ir kitus “gražius“, nėra joks didelis dalykas,! 
darbelius. Kadangi ji yra y-j 1 J11 mane.
patinga nusikaPėlė, tai ir. Būdama 13 metų ji pasi 
įos apsauga, kad nepabėgtų | traukė iš mokyklos, kai 1902 
yra nepaprasta. Todėl jof|metais mirė jos tėvas ir rei- 
vienos dienos laikymas ka-Įkėj0 darbu prisidėti prie 
Įėjime atsieina 599 dol. ir 4|va,.gan patekusios šeimos į 
centai. O unku ir įsivaiz-j'š]aikynio. Ji niekada neat-’ 
duoti, kiek atsieis visas fas, sj5akė minties baigti tokią 
teismas. , mokyklą. Per visą savo ilgą

Ir visos tos išlaidos apmo-j amžių jj niekada nesiskyrė 
karnos iš ramių piliečių mo-, knyga, ir tai jai padėjo 
kesčių... , sėkmingai pasiekti užsi

brėžtą tikslą.
Ka tik ?akcine • Sto*io*

Alijošiaus lapai, humoris-* ,
tiniai dr. A. Aliūno eilėraš- AR TURITE “VARPĄ“? ! 
čiai su Antano Gustaičio į-, ’
vadu. 87 psl., kaina $2.26. Jei netartu paskutinio

Lietuvos policija įstatymų Varpo žurnalo, kuriame m- 
ir tvarkos tarnyboje, 436 psl. šo net 12 įžymių autorių, įsi-

ŽIEMOS EKSKURSIJA 1 LIETUVĄ
išvykta 1975 m. GRUODŽIO 19 dieną ir 

grįžta 1979 m. SAUSIO 3 dieną
Iš BOSTONO ir NEW YOKKO

Kaina 896 doleriai
(I Mą kainą įeina bilietas lėktuvu, pirmos klasės viešbutis 
ir maistas)

Prie šios grupės galima jungtis ir iš kitų miestų su papil
domų mokesčiu

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVftLUOKITBt

1*76 metais keKonfs | Lietuvą prasideda BALANDilO! 
mėnesį. KsiM — mm M45.O0.
REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR. Kreipkitės J:

TBANSATLANTIC TRAVEL SERVICE 

leetk Boston, Mana ttl$7

393 Wurt Rinndnay, P.O.Box 11$
Tdsfoamt ($17) 2$$-$7$4

Snvininhit Aldona AdmneniMė

Lietuvos vainikas daugslob-’ Keleivio administracija Mackevičius. Sandėlis tvar- iliustruota, įrišta, kaina $8. gykite. Jo kaina tik $3.00.

/



Nr. 44. 197 o m. lapkričiu 18 KELEIVIS, SO. BOSTOR PualapU penktai

Vietines žinios Jam 70 metą!
Moterų Federacijos klubas' 

prašo talkos

ĮSIGYKITE
’ŽURNALISTiKA“ RADIJO PROGRAMA

MASINIS SUSIRINKIMAS BICENTENNIAL 
REIKALAIS

Bostono apylinkės lietu
vių Bicentennial komitetas 
gruodžio 4 d. 8 vai. vak. So.

Bicentennial komitetas 
norėtų plačiąją visuomenę 
supažindinti su savo planais

Bostono Lietuvių Piliečių ir patirti visuomenės norus 
Draugijos salėje šaukia ma- ir nuotaikas. Susirinkimas 
sinj vi uomenės susirinkimą. Į taip pat duos progą komite- 
Kviečiami visų organizacijų J tą perorganizuoti ar sustip- 
atstovai ir visi suinteresuo- rinti naujomis pajėgomis, 
lieji pavieniai asmenys. »

• Vi i šiuo reikalu besido- 
Nors burmistro White į mintieji yra labai kaistai i: 

skelbtas pabaltiečių mėnesis’nuoširdžiai raginami susi-

Lietuvių žurr.a: 
ga išleido 291 vu; 
ara ‘Žurralisrik;/'

jau praėjo. Bicentennial ko
miteto darbas toli gražu ne
užsibaigė. Juk patys 1976 m. 
dar prieš akis; burmhtro į- 
staiga nėra vienintelė, ku
rios patarnavimais lietuviai 
galėtų pasinaudoti; galop, 
tenka pagalvoti ir apie kokį 
nors didžios Amerikos su
kakties paminėjimą pačių 
lietuvių iniciatyva ir energi
ja.

Šiuo' metu komitetas vyk
do ar svarsto šiuos dalykus:

1. kilnojamosios garsinės 
skaidrių programos apie 
Bostono lietuvių istoriją pa
ruošimas ;

2. pasinaudojimas Massa
chusetts State House kvieti
mu suraošti nuo vienos iki 
penkių dienų lietuvių minė
jimą gubematūroje;

8. knygų, žurnalų ir pašto 
ženklų paroda Bostono vie
nojoj bibliotekoj Copley 
Sąuare ir

4. nuolatinės etninės pro
gramos išgavimas kurioj | 
nors televizijos stotyje.

rinkime dalyvauti.
Bicentennial komitetas

Aukojo Balfui

X. y. — $50.

Po $20: A. Andriušienė, 
A. ir O. Bartašiūnai A. ir G. 
Stapulioniai. St. Griežė-Jur- 
gelevičius ir J. Sonda.

Pa $10: K. ir B..Bačans 
kai, P. Navazelskis, P. Rač
kauskas, T. Stankūnaitė.

L. Baranauskienė — $8.
Visiems aukotojams nuc- 

•irdi padėka.

Labai prašome visus mie
gus tautiečius atlikti -avo

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
š stoties WLYN, 1360 kd- 

, . tceiluų ir iš stoties FM,
T -i 101.7 mc.. veikia sekmartie-
asan-:

i Tarptautinis Institutas 
! Gyvuok. Antanai, lietuvi?-i lapkričio 22-26 dienomis 
kos visuomenės gerovei irįHynes auditorijoje rengia 

’ savo džiaugsmui dar ilgus ii-: Whole World Celebration ne, .tlk porintiems 
gus metusi >Dav“. Tame renginy dalv- ^darni-iu::, bet ;»uu ir

spaudoj..-,
ir Oro« Ivaškienė. va-u^a mūsn spaunos ti,.!’8*0’5"5’ “«s«ato

AKT. H. KAČINSKAS Ka:naS8,W.. ,
hos u* Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
laltic Flcrists sėlių ir dova- 
ų krautuvę. 5C2 E. Broad- 
way. So. Bostone. Telefo- 
a>- A S --04S9. Ten gauna* 
-ut> ir K>>H»ivic

PRO UŽDANGOS PLYŠĮ*
į vaus daug tautų. Jį aplankys ’’ ?
1 tūkstančiai žmonių. Jame _ Žtnnahsti-to.ie“ iar

šoki
I Jovaujami šokėjai, o Mote- ^uoto.-ų.

— Kam 70 metų?

— Nagi. Antanui Andriu
lioniu!!

4 .idip II JU launud. A UAia

įproga žvilgtelėti nepriklau-1 
j somos Lietuvos teatro užku- 
lisin buvo praeitą šeštadienį 

j Kultūriniame --ubatvakary. 
j kuriame mūsų dramos teat
ro pažiba HenriKas Kačins
kas įdomiai nušvietė savo 
kelią per Lietuvos teatrų 

; scenas, praskleisdamas už-
— Žmogau, ką kalbi? Į dangą ir tų scenų užkulisin. 

Tikrai daugių daugiausia — į
55. Kas tau suspės, būdamas; O tų jo žingsnių per ilgus 
70. aprėpti tiek darbų, api- kūrybinio daibo metus buvo 
bėg i tiek organizacijų, sė-'daug ir įdomių. Nuo nenu
dėti 5-6 valdybose? Tik pa-'galimo scenos meno trau- 
galvck, žmogau, vien Balfo' kos jaunystėje, nuo pirmo 
skyriui sėkmingai vadovau-, susitikimo su vadinamuoju 
ja jau bene 20 metų. SLA j Lietu, os profesinio dramos 

'kuopai pirmininkauja jau teatro tėvu Juozu Vaičkum 
nuo pat atvykimo į So. Bos-( ir taip — per vadinimus ša
teną. O kur sandariečiai, (tyros teatre Vilkolaky. Tau- 
vilniečiai, romvi.ėnai, Tėvy-Jtcs tea re. vėliau Valstybės 
nės mylėtojai. Tautinė S-gaįteatre Kaune, Klaipėdoje ir 
;r visa eilė kitų! Balfo cent- Vilniuje ligi paskirų spek-
’o direktorium isbiv. o kele- 
’iu' metus, važinėjo po sei-

takilų išei; ijos sąlygose. Čia 
buvo proga' klausytojams

1 i i b- '

.ihus nuo 1 iki > .30 vai. die- 
Perduodama: Vėliausių 

inlinių žinių santrauka 
i r komentarai, muzika, dai*

”GARSO CAV1V4 

PROG?./\
ir lietuviukų valgių stalą. i Si radijo programa tran. 

Klubo valdyba prašo na-, Iiuojama sekmadieniais iŠ
res ir kitus lietuvius padėti, #toties WBUR 90.9 F V. 
ninigine auka arba kepi-)banga nuo 1:30 ;k: 2:oo v. 
niais visa tai prašo ik: lap-jpopj^ ;
kričio 21 d. įteiki O. Gira-? Lapkričio 23 d. — Algio1 
lenei, S62 E. 4vh St.. So. j Rukšėno radijo vaidinimas;

Tartaras“.
Lapkričio 30 d

Boston, tel. 268-9378.

Latviai pagerbs savo

mus. O ir Sandaros ne-Į pažinti mūsų dramos teatro* 
skriaudė, ir ten nirštus pri-’meninį lygį, jo augima. re-

— Lietu
vos vėliausia 
”rock“ muzika.
eeoeoooo&so.

• P ir
rašytoją

Šį šeštadienį, lapkričio
22 d.. 3:30 vai. popiet latvių 
bažnyčios salėje (59 Irving 
St.. Brookline) latviai ren
giasi iškilmingai paminėti 
-avo rašytojo ir daugelio 
’aikraščių redaktoriaus ne
priklausomoje Latvijoje ir 
vėliau už jos ribų — Olgirdo 
Liepinio 70 metų sukaktį.

Sveikiname sukaktuvinin-į
xą ir linkime jam dar daugįnaSw Kabiu paštas. Ona Slankė-,i 

vičienė. arba — Mrs. T. Kerša- J 
'age. 121 R. River SI.. O’yphant 
Pa. 18117.

kūrybingų metų

Nominuos kandidatus

Ketvirtadieni. lapkričio
šventą pareigą. Iki šiol teat-,’Kjg0 jr lietuviško radijo? žisierius. jų darbo metodus, -0 d.. So. Bostono Lietuvių 
siliepė tik 25 šeimos bei pa-įnaudai. ’repertuarą ir kai kuriuos! Piliečių d-ja nominuos savo

t, • n - i • Henriko Kačinsko bendra-i vadovybės kandidatus.. Pn-reike kam organizuoti; , ,. i
Keleivyje). Tai labai mažas j parengimą, barą, bufetą, ar fla 1 ’MFK vakaronė gruodžio 13
procentas. ‘ pagaliau net pastovėti salė-' Pabaigai buvo parodyta j

. i K-* Ue P1^ durų. arba už baro!kelios dešimtys skaidrių iš'
Lobai prašome ir kitus, pabuvoti bartenderiu, o ne-'Henriko Kačinsko teatrinės 

pamąstyti apie nelaimingų- ,urj žmogaus. — tai ką da- veiklos, daugiausia išeivijoj, 
jų lietuvių vargą ir pasida
ryti iš to išvadas.

Balfo skyriaus valdyba

vieniai asmenys (paskelbta

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda. M. Veltis 

597 E. Broaduray, So. Boston, Mass.
Tet 2694030

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rūšių nelaimingu 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudamu nekilnojamam tartu! 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

IEŠKO
!$

Ona Puzinaitė - Stankevičienė 
ieško savo dėdž:u Jono. Petro ir 
Juozo Pu/inu. kurie prieš daug 
metu išvažiavo i JAV ir gyveno 
New Yorke. Jie patys arba ką1 
nors apie juos žinantieji prašo-i 
mi paras,* t i adresu: •!

Lithuania. Kaišiadorių rajo-J

Moterų Federacijos Klu
bo narių ir jų svečių vakaro-. 
nė buvo ne lapkričio 13 d.J

i ”Aš tik laikinai, kol anas.ią ir pa.įklausyti jo nuošir-įmuose- 
•ateis“,—tarsi atsiprašinėja. į daus ir atviro istorinio žo-;

Dėkoja lietuviamsIr švarką nuo gembės, pri-j džio. Bet drauge ryškėjo ir* 
iuostę ant kaklo, pasiraitojo mūsų liūdesys, kad net tok- 
rankoves ir pluša, pluša net t sai talentas buvo tautos ne- 

juž du, ir ne „laikinai“, o iki laimių priveistas per anksti; direL-orė Elizabeth 
i galo. i apleisti tėvynės teatro sce-į padėk0jo keleiviui
į . j na ir savo jėgas išdalinti, už Jo parama ’ ••paba!t;eėiu| •

Jokio darbo nevengia. , pasaliniams darbams. Tai-mėnesiui” ir prašė jos nadėt ‘ 
..Kikios paslaugos Pądai>Įi,visq išeivijos kultūrininkų k, perduotį visiems 'lietu- 
, neatsisako. Jeigu tik leidžia, drama. ; prirfdėjo prie
, jėgos ,r sves^a, pats nuo a. Henr,ko at8imi-'to mėnesio renginiu pasise-
padėti ir darbu, .r žaliuku. . Wm0

į Valandų neskaičiuoja, pim- w;, a ^menuis .
go nesivaiko. Aukoja nona!,* Ku,t SUJ Stelmokai iivyko j Florid,! i

ir osmai. Ikakties proga buvo pasvei-j •
Jis patalkina ir klebonui,: kinta ir akt. Aleksandra Vytautas ir Scho.astiKai 

— - - • i Stelmokai išvyko žiemoti į
Pompar.o Beach, Florida

Bostono burmistro istai-
gos kultūriniams reikalams 

Cook

, KALĖDŲ EKSKURSUA LIETUVON

Kelione: 6 naktys Vilniuje, 1 dienoe išvyka Kaune,
3 naktys Vienoj (kur sutiksim N. Metus),
4 naktys Muenchene

nuo gruodžio 22 d. iki sausio 5 d.

ir Keleiviui. Visur io mina.: Gustaitienė, kuriai subatva- 
visi jį mėgsta. Darbštus,! karių valdybos vardu įteikta 
punktualus, tvarkingas. Be srraži puokštė rožių, 
to dar labai spalvinu nuo-f Pažvmėti kad ir Kuh 
tvkiu pasakorius. O tu nuo-> , , . ’ .__ . . , :
-vkiu io maraame gvvonimf' pirmininkui _______ ________________

' 1°-. ,/ -v r ’ inž. Edmundui Cibui, prista- mi p 
nors vežamu vežk: unksmių .. . i . -j fme >Pliene - b.e'

j— i i • iciusiam prelegentą ir vado-
ir grau zių, o iš u n programai, nepri-
mAu. Užtat .r su juo dirbti trflko humoSti.

nio žodžio, linksmai nutei-

Prieš 25 metus Vytauto’ 
Stelmoko jkurtą ir sėkmin-' 
gai vadovautų Baltic Realty į 
and Insurance Agency pėrė-;

mokar.ė.

’engva ir malonu.

tiktai $96 9

ija iivyksta su Lufthansa Kompanija ii Bostono 
ir Nevr Yorko

Neturėjęs reikiamų sąlygų j kusio klausytojus, 
eiti didelių mokslų, bet iš( Telieka tik padėkoti už šį 
prigimties būdamas pasta-i kultūringą vakarą, 
bus ir imlus, jis, augdamas'

Per 10 dienų nužudė 

7

Norintieji gauti daugiau informaciją prašomi 
kreiptis į

. » I ■
ALGIRDĄ MITKŲ* 
SWUta Oak Reed

S

PAKENCtMV
KALENDORIUM

Lapkričio 22 d. 1:30 vai.

Tel «17)-999419O 
arba

Galaay Toor 6 Traveta 
141 Lfarien Street 
WeUesley, Mase. 02191 
TeL (617)-23T-6802

gražiame Dusmenų - Varė-į 
nos - Daugų - Alytaus šilų. J 
ežerų ir upių išpuoštame ke-Į 
turkampy, vis tiek įsiurbė 
savin su linksma dzūkiška įpo pj*etų iškilminga Baltijos 
dvasia ir sveiką praktiško į jr Žalgirio tuntų sueiga 9o. 
gyvenimo nuovoka, nuo ma-l Bostono Lietuvių Piliečių 

d-jos salėje.
Lapkričio 22 d. Sandaros 

salėje Broektone Balfo sky
riaus pobūvis.

Lapkričio 23 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-j« 
salėje ramovėnų rengitfūas

gyvenimo nuovoka, nuo ma 
žens įprato tenkintis tuo. ka 
turi, ir dalintis varpu ir 
džiaugsmu su kitais. Tos sa
vybės jame gyvos išliko iki 
šios dienos, kai mūsų mielar 
BICTUTIS ANTANAS š»’ 
trečiadienį — lapkričio 19

Bostonas laikomas vienu, 
iš saugesnių didmiesčių, o' 
vis dėlto ir čia per šio mė-! 
nėšio pirmąsias 10 dienų nu- ’ 
žudyti 7 asmnys. jų tarpe ir 
vienas policininkas.

Nuo metų pradžios tokių 
aukų jau yra 106. Pemai per 
visus metus buw nužudyta 
134 asmens

"SAUl ES ŠERMENYS“ 
Tai visai neseniai išleistas

i
Antano Gustaičio satyrinės' 
ir humoristinės poezijos rin-1 
lrinys. įdomiai ir gausiai, 
iliustruotas dailininko Vik-1 
toro Vizgirdos- Didelio for-; 
mato. drobiniai viršeliai, h-j

aplankyti Lietuvą psr Semtas

diena — peržengia 70 metu’Lietuvos kariuomenės atkO 
amžiaus slenkstį. ’rimo minėjimas.

Mes linkime jam dar daugi Gruodžio 13 d. Moterų 
šviesių, sveikatingų ir dar- Feder. klubo narių ir jų sve->bai tinka Kilčdų davinom,’.; 
bingų metų! I&U kalėdinė vakaronė. {Kaina $7.00.

Dažau ir Taisau
Swmr.s »i lauko ’r viduje, 
ljpdau popierius ir taisau

ka pataisyti reikia.
Naudoiu tik geriausių 

medriagų.
JONAS STARINSKAS 

220 Savta Hill Ava 
I>/rchester, Maaa.
TeL CO 5-5854

SS'- s-

DRAUDIMO AGENTCRA 
Atheka įvairių rūšių

draudimus
Krelptia senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
b98 Broaduray

So. Boston, Mass. 02127 
Tei. AN 8-1701

S AV AITR A5T ĮS

J

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoia s^anyloj’js apif pasaulinius tr lietuviškuosius 
{vykius, deda aaukr ir įdomių uvotraunų ir atvirai pasisakn 
apie visus mūsų visuomeniniu.' bei kultūrinius klausimus, 
jane rasite jJcntiu skaitvtoju laišku akvrių. kuriame laukta
me abipusių OPMsakjmų ir nuomonių kiekvienu visiems 
svtirhi.? problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška* musų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų beniradarbių bei idėiu. vi
suomet atgims kiekvieno nuomonei. ku:is kovoja ir dirba už 
n**Dril.Sau-«>n'4 Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se 88.C9 

Adresas:
7722 Georee Street. I^SalIe-Montreal. 690. Ouebec. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jan S0 met | tarnauja ltetuvię rtaonmenai Ir itook*. 
jo daugiau ka p SEPTfNiS MIUONUS dolerių 
nariama.

SLA—didžiausia betuvij fraternaUsū organizacija — 
duoda gyvybės apdriodi ir ligoje patalpą, kuri yra 
pigi. nes SUSIVIT.'NIRMAS aeleūku pelno, o teikia 
patarcavi.mus MtiUrpinėa pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria aa pone aiBono dolerių 
kapitalų, tad jo apdraudė tttra ir aaegL Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikallagiaaaiaa 
apdraodzs nuo $100.00 iki tlC.OOO.OC

SLA—jauainui duoda gerų Taupomąją Apdraudų — Ca. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštoje makalo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda \ ATKAMS ir jaunuoliams labai pigių 1ERM 
apdraudų: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokėm 
Bo metama.

SLA—AKC1DEVI ALI APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenim* rekomenduojama Hetuvtiką 
klubą ir draagtją aartema. UI $1,000.00 akddsnta- 
Ha apdraudos mokestis $£.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Krelpkitis 
* kuopų veikėjus, ir ?ie plačiau paailldna apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas tafonnaeijaa, jeigu 
parašysite:
LRhuaaiaa Altause ef America
$07 Wmt 3Mh ktruei, Nmr Turk, R.T. lftMI
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Inos Nenortienės parodąVietines žinios
• W A

Iškilminga skautų sueiga

Iškilminga Baltijos ir Žal
girio tuntų sueiga bus ši šeš
tadieni, lapkričio 22 d. 1:30 
vai. popiet So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje.

Tai mūsų tradicinė meti
nė sueiga lapkričio mėnesį 
Lietuvos skautijos pradžiai 
(1918 m. lapkritis) pri i- 
minti. Ja baigiame ir Bos
tono skautų sukaktuvinius 
metus.

Sueigos pradžia 1:30 vai. 
popiet punktualiai. 2 vai.— 
laužas, 2:30 vai. — vaišės, 
kurias paruoš skautų tėvų 
komitetas.

Įėjimas visiems nemoka
mas.

Maloniai kviečiame skau
tų tėvelius, seneliu?, rėmė
jus ir draugus dalyvauti mū-’ 
sų sueigoje ir atšvęsti drau
ge su mumis šią metinę

• Lapkričio 1-2 dienomis: 
I Kultūros Židinyje New Yor-| 
jke buvo Inos Nenortienės- 
i kūrinių paroda. Darbinin-; 
,kas lapkričio 14 d. apie ją į 
šitaip rašo:

LB Jaunimo sekcijos 

susirinkimas

LB Jaunimo sekcijos susi-i. ”^od.a buvo gražiai su-j 
nnkimas šaukiama- sekma-! vartyta ir gero skomo. Ma-
dienj, lapkričio 23 d. 6 val.įlonuuze,U lr 
vak. Tautinės s-gos namų Džiugu ir tai, kad matai dai

lininkės pažangą, matai 
naujus jos kūrybos klodus.

"Dailininkė gražiai ap-( 
valdė sunkią techniką ir iš! 
savo darbų išgavo meistri?-!

salėje, 484 4th St.. So. Bos
tone.

Tame susirinkime bus 
renkama nauja sekcijos val
dyba. Labai svarbu, kad kuo 
daugiau Bostono ir Brockto- . _
no jaunimo jame dalyvautų, kurną. Padaryta lengvai, e-

Susirinkime dalyvaus lai
vių jaunimo at tovas, kuris 
painformuos apie latvių jau
nimo veikla

legantiškai, taip mei triškai.

, SVEIKINAME! 

Advokate Z u z a n a!

volo ja dėl moterų teisių A- 
merikoj, buvusi konsultantė1

į Jungtinėse Tautose ir dar ir 
Šalnienė, buv.Lietuvosjdabar aktyviai dalyvaujanti

garbes konsulo adv. Antano Į lietuvių ir amerikiečių vi- 
Šalnos žmona, šio mėnesio j suomeniniame ir kultūrinia-

20 dieną sulaukia garbingos Į me gyvenime. Ui savo ilga- 
savo amžiaus sukakties. Ji metą veiklą ji yra atitinka-

jos ir valdžios įstaigų, 
šia proga sveikiname ir

mes Gerbiamąją Sukaktuvi
ninką, nuoširdžiai linkėda
mi dar ilgo ir giedro gyve
nimo rudens!

DĖMESIO!

UŽKANDINĖJE PICOS
IR SUMUŠTINIŲ GALIMA 
GAUTI IR PENKTADIE
NIAIS NUO 6 VAL. VAK.

yra pirmoji JAV-se lietuvė 
moteris teisininkė, įžymi ko

mais žymeniais pagerbta 
Amerikos teisininkų draugi-

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

Sekcijos valdyba

E. Vizgirdienė išskrido 

j Kaliforniją

Elena Vizgirdienė praei
tą treciadienj išskrido f Ka
liforniją pas avo sūnų ir jo 
šeimą ir giįš tik po Naujųjų 
metų gal jau i naujus Viz-

"Džiugino ir jos naujų te-: 
mų ieškojimas — jos gėlės, 
abstraktai ir lietuviški mo-. 
ty vai. Padaryta skoningai, 
neperkrauta. ;

"Paroda buvo gausiai lan
koma. Parduota 12 paveiks
lų, 8 lėkštės ir viena vaza“

Gruodžio 5-13 dienomis 
Inos Nenortienės paroda yra 
i-uošiama Čiurlionio galeri-

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 
(BURNER)

Siūlomas naujas alyvos kuro patarnavimo 

NAMŲ SAVININKAMS

• Vieneriems metams dalys ir darbas
$ 3 9.5 0 vertės

• 24 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal susitarimą

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS STM QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną

t

NUO 3 VAL POPIET UU 10 VAL VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
Picą užsisakyti galima ir teL 268-1053. Tada atėjus 
nereikės laukti, kol iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATAI POx
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACV.Ų LIETUVIŠKA MUZIKA

d e š t a d i e n i a < s ir s e k et a d i e it i *
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kug<.i»st dešros, kopūstai ii kt '» 

Atsilankykite ii būsite c. a Joniai nustebint*.
S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

jsventę.
Rengėjai girdų namus Cape Code. joje Chicagoje.

436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore

■s I Trans-Adantic Travel Service
COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Miibury St 

jVORCESTER, MASS. 
TaL SW 8*2868

Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius 
vedžiojo.

Nerasi medžio be Sekos, o 
žmogaus — be ydos.

Ji

yra yieninteJė oficiali ištai
ga Worcestery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worcea

tario j Lietuvą ir kitas Rusa 
joa valdomas sritis- Čia kai*

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingai.

Ci* galima gauti įvairiau- į 
akį importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Svikiienė

Elood Sųuare 
Hardicare Co.

SartaialUM J. ALOS.M A 
EAST BXOADWA»

8«»UTH HGoTON. MASS 
lELEhONAS AA 8-4148

Bacjaoiin Mccre Dažai 
Pop)eru« Siacoo*

SUkia» Laagam 
Vtar'kte reikmenys aamaa

EaUup«nv* pltunbariama 
Vteokte catrttm daiktai

Peter Maksvytis
& Brilder

49 Church Street
«. Milton, Maaa.

Atiteku visus pataisymo, tam 
to ir projektavimo darbo* U 1 
ko ir vidoje, gyvenamų namų iri 
biznio pastatų, pasai JOsų roika-l 
lavintą- Saukite visados fti S va-| 
landų vakare.

Telefonas* €98-8675

InAMAKSY - ZAMMITO

Insurance Agency, Ine. 
321 Country Club Road 

Newton Centre, Ma.02159 
TeL 332-2645 ar 762-6732 

Mo«eee»o«»wiaase»*eeeaaeeaaa*e****

E. KARDELIENCS DAINŲ , 
PLOKŠTELE

i
Keleivio administracijoje' 

galima gauti Lietuvos op©-į 
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštėtą. Kaina $6.00.

Paštu
-Trnrrrrrfijrfrrfrrrr ff................ ......................................................... ..aaeeeeaaaeaaee

StoiMM
Telefonas: AN 8-2806

\Dr. Jos. J. bonovan] 
Dr. J. Pasakarnio

JPt DINIS 
OPTOMErRlSTAS

(Valandos:
‘nuo 9 tat ryto iki 5 val. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVFAY 

South Boston, Mi

'eMseMipieeeeee«Me«OMieieMeeeeMiM
TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETRISTft 
Valandos:

nu© 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Teeveeeeeeeeeeeveeeeeveeeeeveeeeev

Laisves Varpas
. LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maaa. 02402. TeL 580-7200
ra ____ I

Knyga yra geriausias žmogaus draugasj
iBcoeoaaaoeBBuaonoooo

1$ The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE |

Parduodame tiktai vaistas, išpDdome gydytoją ra 

eptua ir turima visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit t ttetaviiką vaistlną 
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

'• 384 W. Broaduray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Telef amo AN 8-0020
Nra 8 vaL vyta iki 8 vaL v. liai ii ra Šventadienius tr seku.

tooeooaosoooeeooooaooaeosesE

N & T OIL CO.. Ine.
641 E Broaduray So. Boston, Mase. 02127

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

Skambink Ito

268-4662

a •

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^*

460 We*t Broaduray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

SAVE AT
■hHImiItb

79&7^
t —to.

jofee
L w *^j mpomtraot

681^6^-
» i4Msarmmd0sdt

AVIMI

5.47™ 5’fc-
Ths Fsdraf
sntlfitsn hindi pioildad rau ef intamt on 
torfthdrasn k raduead td thspas * 
and 90 dsy» kąra k forteited.

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-0090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

Šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale ra tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri 8274,000,000

Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 
kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ 

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metų pavasarinių
ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
bei pavieniui.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus norintiems 
vykti į Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pas savo 
gimines ilgesniam laikui.

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

Globė Parcel Service, Ine.

RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, MOTO
CIKLUS savo giminėms galite užsakyti tiktai iki 1975 
m. GRUODŽIO 20 d.

Trans-AtlanticTradingCo
Darbo valandos kasdien: 0—5 

šeštadieniais 9—2 

393 West Broadvvay, P.O.B. 116 

So. Boston, Mara. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764 

Visą skyrių vedėja Aldona Adomonis

T<g\T/ąi\Tzei\7ra>Ve' '.‘/a
ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
VVorcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam Įvairius siuntinius j Lieta, 
vą ir kitus Rusijon valdomus 
plėtrai Siuntiniai sudaromi ii

avo, maisto ir
aią. Tiriate vietoje įvairią vie. 

iaia gamyboa to*
prekią ii kitą kraitą virai to 

tearia kalaomia. Be to, siunčia
me araietą, piaigua ir galite to 
sakyti ją gamyboa prekes, čia

tea vietoje galia puirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pra 
tara tikras jstaigaa atsikviesti 

čia pra rave | svečira
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