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Vliko seimas pasibaigė, 
o jo darbai bus tęsiami

Sudėta stambi tuama aukų Vliko darbams remti. 
Apžvelgta praeities veikiau įtrinkta nauja valdyba. Priim
tos rezoliucijos. Tikimasi ir ateity sėkmės.

Lapkričio 29-30 dienomis: Jei daug karių gausesni ir 
New Yorko Kultūriniame turingesni JAV lietuviai bū-
Židinyje posėdžiavo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto 
(Vliko) seimas, kuriame da
lyvavo visų 14-kos jj suda
rančių sąjūdžių atstovai ir 
nemažai svečių. Tarp daly
vių buvo ir atvykusių iš ga
na toli, pavyzdžiui, — labai 
aktyvus įžymus Venecuelos 
lietuvių veikėjas A. Venc
kus, keli kanadiečiai su LB 
pirmininku J. Simanavi

tų tokie pat dosnūs, tai Vii 
ko metinė sąmata nebūtų, 
kaip vienas atstovas išsi
reiškė, mažesnė net už ge
ros parapijos sąmatą. Todėl 
ne be reikalo Kanados Tau
tos Fondo Toronto skyriaus 
pirm. A. Feravičius buvo 
apdovanotas medaliu, čia 
pat pažymėsime, kad meda
liu buvo apdovanoti A. Ski- 
riaus asmeny ir Los Angeles

Laikraščių korespondentai, apsilankę pas Penktosios lietuvių tautinių lokių šventės programos 
vadovę Galiną Gobienę Detroite, Mich. Iš kairio į dešinę: Stasys Garliauskaa (radijo valandėlė), 
Antanas Sukauskas (Naujienos), Antanas Gri nius (Dirva), Alfonsas Nakas (Keleivis), Vladas 
Selenis (Draugas) ir Galina Gobienė. Plačiau -ę-A. Nako straipsny kitame puslapy.

*
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čiurn,, iš Los Angeles E. De-Į lietuviai, sutelkę fonduo per 
venienė, A. Skirus ir Rauli- $8.000.
na1^'- | jj a. Vakselio pranešimo

Seimas pradėtas Lietuvos buvo aišku, kad Vliko di- 
himnu ir trumpu valdybos didžiausios išlaidos tenka 
pirm. dr. J. K. Valiūno žo- keliomis kalbomis leidžia- 
džiu. Sudarius prezidiumą miems Eltos biuleteniams,
(pirm. dr. D. Krivickas, pa 
vad. A. Storius ir sekreto
riai K. Miklas ir M. Gaiži-* taigi — informacijai.

A Simutis savo ir diulonu!l mi4 Paskait9 skaitž Prof- dr-1 
.* * s_ iomvhnc ®r- Nemickas. Jo tema buvo jtinęs tarnybos vardu. Altos, „„ . . ,. ., . . . .viceDirm kun A.Stašvs na- Helsmkl° ^įtarimų teisi- 
brėžės kad" Alto laikas lie- n® Pri«imtis“- Prelegentas 
tuvių gloMUnta patintu ^tebėjo, kad mūsų visuo- 
„ozi™ t" r i menes nuomone dėl to su-
SrmanavipiiM nrimine^kad I sk^°- Vieni sako, kad tie SU-' 
jLudieėi.i 'labai ramia

tais nutarimais nuodugniai

radijo programoms ir įvai
riems paskiriems leidiniam,

dos Tautos Fondo pirm. Au
gustinas Kuolas įteikė Tau
tos Fonduo $25,000 auką). nesusipažinę. Iš tikrųjų —i

atstovai pasi kirstė savo Amerikos Balsui 
nuožiūra.

Jų paruoštas rezoliucijas 
skaitė pirmininkai. Jas, vie
nas be pakeitimų, kitas pa
keistas ar papildytas (buvo 
ir atmestų), seimas priėmė.
Rezoliucijas paskelbsime 
vėliau.

Tuo pačiu metu usirinko 
posėdžio ir Vliko taryba, 
kuri tarp kitko turėjo išrink
ti naują valdybą, nes jos 3 
metu kadencija pasibaigė.

Tarybos posėdy dalyvavo 
13 grupių atstovai. Sugaiš
ta net kelios valandos, kol I nebūtų sumažintos 
susitarta dėl šitokios valdy-' 
bos sudėties: pirm. dr. Kęs- [Plėšikai vėl užpuolė 
♦utis Valiūną*, nariai — Br.
Bieliukas. dr. Br. Nemickas.
A. Sabalis, Vedeckas ir inž.
J. Valaitis. Už šį sąstatą bal
savo 11, du susilaikė. Rajeckas vėl buvo užpultas

Tarybo* pirmininkui pra-!gatvėje ir sužeistas. Ligo- 
nešus naujosios valdybos' ninėje suteikus pirmąją pa- 
sudėtį, baigiamąjį žodį ta- Į ga’bą, jis grįžo namo.

pavojus .praėjo
6

Esame rašę. kad žadama 
sumažinti Amerikos Balso 
radijo biudžetą ir dėl to ga
linčios būti nutrauktos ir 
transliacijos
kuriomis

Nuotrauka Jono Urbono

Sacharovu premiją 

atsiimi jo žmona

K. Miklas sveikino Batuno nel Lietuvos nepnklau- 
vardu, inž. Lazauskas—San-! Palaidota ne, yra
daros, V. Vaitiekūnas—Lie-j “PaP™** »,s
tuvos Laisvės Komiteto, A
Skirius — Los Angeles Al
tos ir "Lietuvių Dienų“, A.

džiaugtis.
Dr. B. Nemickas aiškino, 

kad Europos saugumo kon-
Gečys — Pasaulio ir JAV i ferencijos Helsinkyje inicia- 
LB vardu, nuoširdžiai palin-Įtyva atėjo iš Maskvos ir ko-; 
kėjęs Vlikui paieškoti naujų’ dėl Vakarai tą idėją priėmė.

laisvinimo darbui ir 
pabrėžęs, kad Vlikas bus 
nebereikalingas tik tada. kai

Jo nuomone, tie susitarimai 
yra tarptautinė sutartis, ir 
todėl jie sai-to pasirašiusias

Lietuva bu- laisva. Venecu- valstybes ne tik morališkai, 
elos LB vardu sveikino inž. bet ir teisiškai.
V. Venckus. Nemaža buvo! Paskaita sukėlė didelį su- 
sveikinimų ir rastu. , sidomėjimą. ir buvo daug

Po sveikinimų sekė tary- paklausimų, į kuriuos prele- 
bos, valdybos ir Tautos gentas atsakinėjo.
Fondo atstovų pranešimai. 1 Ta paskaita buvo baigtas 

Tarybai, kurią sudaro po antras posėdis, 
vieną kiekvienos grupės at- Vakare Tautos Fondas Gu
stavą, pirmininkauja po mė- rengė banketą, į kurį atsi- 
nesį kiekvienas iš eilės. Sei-į lankė ne tik seimo atstovai, 
m o metu jos pirmininkas 'bet ir nemažas būrys kitų 
buvo Br. Bieliuka-. Jis ir-svečių. Čia dalyviai galėjo 
kalbėjo apie tarybos veiklą.• pasigėrėti dainininkės Ge- 
Apie valdybos darbus pra-',novaitės Ugianskienės atlik- 
nešė jo3 pirm. dr. J. K. Va-’ta dainų programa, išklausė 
liūnas ir vicepirm. J. Valai-į Lietuvos pasiuntinybės pa
tįs, o apie Vliko ir Tautos į tarėjo dr. S. Račkio kalbos, 
Fondo finansinius reikalus į buvo pavaišinti ir galėjo pa-

rė dr. K. J. Valiūnas, pade 
Rodamas visiems dalyviams 
ir paprašydamas visų pagal
bos naujosios valdybos dar
bams.

Seimas baigtas Lietuvo1 
himnu.

Telieka tik palinkėti, kad 
visi šio seimo propa Vlikui 
tarti gražūs žodžiai virstu 
naudingais verksmais, kad 
jo reiškmingus darbus lvdė- 
tų sutarimas ir visuomenės 
moralinė ir materialinė pa
rama.

Atskirai prie seimo darbų 
dar teks grįžfi vėliau.

Portugalija tvarko 

komunistus
Fortugalijos demokratai 

rimtai kovoja u komunistų 
pastangomis įvesti krašte 
sa.o sovietinio tipo diktatū
rą. Demokratų pozicija su
stiprėjo, kai prezidentas at
leido iš pareigų kariuome
nės stabo viršininką g**r». Fa-

— vicepirm. A. Vakselis. 
Atskir ąpranešimą padarė

Kanados Tautos Fondo pir
mininkas Augustinas Kuolas

sišokti. Rengėjam* gal liko 
ir vienas totas doleris.

Lapkričio 30 d. rytą posė
džiavo komisijos: politinė—

ir ji papildė to fondo Toron-1 pirm. Raulinaitis iš Los An- 
to skyriaus pirm. A. Feravi- gėlės, visuomeninė — pirm. 
čius. čia būtina pažymėti, kun. A. Stašys iš Chicagos 
kad Kanados Tautos Fon- ir finansinė — pirm. T. Sta- 
das per Ketverius metus T. į nulis iš Kanados.
Fondui sutelkė per $50,000.1 J minėtas komisijas seimo

Prez. politinė išvyka
• ST • ••l Kiniją

Ta proga prezidentas aplankys ir kitus Azijos krai- 
tus. Kiniečių vadai jį sutiko gana šiltai, bet jau ir pareiš
kė nepasitenkinimą "atlydžio“ politika ir įspėjo, kad so
vietai, kalbėdami apie taiką, ruošiasi karui ir stengiasi 
užmigdyti vakariečių budrumą.

Praeitą šeštadienį prezi
dentas Fordas pakėlė spar
nus išvykai į Kiniją ir apla
mai 10 dienų kelionei į Azi
ją, kurios metu jis numatęs 
aplankyti dar kelias tenykš
čių draugiškų kraštų sosti
nes. Su prezidentu drauge 
keliauja jo žmona, 18 m. 
amžiaus duktė Susan, dr. H.

užsuks jos vyriausybės pain
formuoti dr. Kissingeri,.

Daug reikšmingesnė ii' į- 
domesnė prez. Fordo kelio
nės dalis Kinijoje, kuri ir 
yra šios išvykos svarbiausia 
stotis. Kai kas šiam lanky- 
muisi Kinijoje Amerikoje 
buvo net priešingas. Mat, iš 
to vizito nesitikima šen, a-

Kissingeris ir būrys žemes- vingų susitarimų ar norma- 
nių pareigūnų bei spaudos, bų diplomatinių ^santykių 
atstovų. • įtvirtinimo, nes JAV vis dar 

c . tremia Taiwaną. Bet prezi-
r'uiTvgtj* . ?e įen* plez_' das ( lentas Fordas buvo nuomo-

uuu i* taikos premijos, ta ją atsi-1 ?r J.° 8v , uv? nutuP£ as"*nės, kad šis antras apsilan-
ijos lietuvių bei kai ims jo žmona, ten nuvykusi d“' a^lirJeWn^ P° prie8 ketveriw
; kitomis kalbomis, iš Italijos, kur ji gydėsi. -Timetus »>uvuios Nixono vieš-

Kadangi Sacharovo so
vietų valdžia neišleidžia į 
Norvegiją atsiimti Nobelio

Iš Washingtono gautomis 
žiniomis, pate prezidentas 
Fordas šiuo reikalu susirū
pinęs ir paČrarfcęš. kad A- 
merikos Balso programos

J. Kajecką
Lietuvos atstovas Juozas

Kiekvienas laureatas turi 
teisę į premijos įteikimo iš
kilmes pa Įkviesti 4 asme
nis. 0athwwas pafrriMė
Tverdochlebovą ir Kovale- 
vą, kurie dabar sėdi sovie
tu kalėjime, ir Orlovą su 
Turchinu, kurie, tur būt, ta’p 
pat nebus išleisti, nes irgi 
"žino daug paslapčių“... Ne-

apžvelgti ruožą Alaskos aly-.n žs pademonstruosi^ w. 
vai nutekėti tatomų stato-jniečian)s Amerikos draueij. 
mų vamzdžių ir ta proga pa- kog ^litikoR tęrtinumą ir ų 
br»e didelę kioaiOy- ,^,,^ • vieLmo
vos reikšmę Amenkos eko- kar0 ,,^„,^„,0 JAV nė- 
nomimam gyvenimui. Į ra pasiipusios ir Da8jtrauku-

Kalbėdamas ten karių Į sios iš Azijos sfera?, 
šeimoms, prezidentas pa-j tiesų Fordo sutikimas 
reiškė, kad jo šios kelionės- Pekinge buvo labai išk’l- 
į Aziją, o svarbiausia į Kini-1 mingas ir šiltas. Tik šį kaną

va dėl to ir Sacharovo neiš- '• pagrindinis tikslas yraj j0 pokalbiai vyko ne su ži- 
leido. --i—taika. Gal kai kuriais klausi-i nomuoju premjeru Chou En- 

mais JAV ir Kinijos pažiū-< ]ai, kuris sunkiai serga, o su 
ir skiria i, bet abi šalis jun- jo pavaduotoju Teng Hsiao- 
gia bendras pagrindas —iping, kuris, sakoma, dabar 
nesikišti į viena kitos vidaus faktiškai valdą; tą 920 mi- 

,. .. , , reikalus, stiprinti tarpusavio > iicnu kra tą ir gal atsisėsiąs
Penkių partijų koalicija susipratimą ir draugiškus Mao Tse-tuneo kėdėn

Naujas Suomijos 

Ininistrų kabinetas

Tai jau kelintas kartas. , u " i Z .X-., ui l 
kaip jam tenka nukentėti P„‘'ry— ’^lPuPa-1 .p?st0V!a! I
nuJ kriminalinio elemento. ?r“S2?:pnesintis bet kuna. karūnai.

— komunistai ministrų ekspansijai Azijoje.

AnastaM Mikojanaa jo amžiaus 
80 metę sukakties proga buvo 
apdovanotas penktą kartą I^eni- 
no ordinu. Tai vienintelis komu*

,. . , ........................ nfatą viršūnių asmuo„ sugebi*
biao n karo policijos Ml’51-prisitaikyti tiek prie Stali* 
ninką gen. Carvalho, kūne i no> prje jo |pedinjy jr Tfsą 
veikė kartu su komunistais.

Be to, prieš vyriausybę 
maištavusius karius įsakyta 
patupdyti į kalėjimą.

Su pačių Mao prez. For
das pasimatysias antradienį

kabinete tėra buvę tik vien, j įke,dama5

Viso labo Suomijos vy- KM?’n Š*Tri ęIaČ’^ P?neŠ“ aDie
sassaaa«“™x=x' ssa;” .s“1-

„ ra. "SS? S™ ■ 77“’vLVT'i.'t”'
.irem’ieras Miettunen ,ir tojiau pirmaeilę Karine (?1 ka(j ian banketo ka’boie
plempiąs miettunen. galybe pasaulyje, preziden- Tene Hsiao-oin? °riežtai

šiuo metu vienas svar-®L/* **- S id ns,,-1 * 7-
hiauRiu wriau«vbė; uždavi- ta jau is anKsto leicio su- kntikavo JAV "detentes“blausių vynau.yoe u aa pra ti, kad jis turi galvoje politika ovietu atžvilgiu
r.ių yra paskatinti ukmj gy- * * -’..,*.** J p į* - ovieių atžvilgi a.
venimą ir sumažinti nedar- Priesl™m^ S3*?™1 sovirtų pabrezdamPS F0Vletų pa. 
tą maz 1 a mvazijai j Kiniją ir apskn- bangas vakariečius spgau- 

. |t3i svietų ekspansinei poli-, ti ir. ka’ban* anie taika, dar
' Irano natūralios tiltai Azijoje. Toks pareis- geriau pasiruošti grobuoniš-

kimas turėjo iš anksto Kini-;kam karui. Atrodo, kad pa
jos vadus palankiai nuteik-, „ašiai ir Mao Tse-t.mgas 
ti ir sušildyti būsimą susiti-' bandys prablaivirtti Fordo 

Iranas ir Sovietų S-ga su- kim4- j ir jo sekretoriaus Kissinge-
darė sutartį, pagal kurią' Iš Alaskos Anchorage ba-i^aiva. Prezidentas pa- 
Iranas nuties vamzdžius iki zės prez. Fordo lėktuvas per - reiškė, kad JAV visada prie- 
Sovietų S-gos ribų i: ka met 7 valandas pasiekė Japoni-Į agresijai, tuo lyg už
karduos jai 13.4 bil. kub. j’os sostinę Tokio, kur šį sve- tikrindama? Kinijai ovietų 
metrų natūralių dujų. Sovie- čią aerodrome pasveikino
u Sąjungą įsipareigoja to- Japonijos užsienio reikalų 

ki pat dujuu kiekį parduoti ministeris Kiichi Miyazawa,
V. Vckietijai, Autrijai ir Kinijos charge d’affaires ir’damas jis dar aplankys In-

karo

Uujos sovietams

puolimo atveju paramą.
Fordo viešnagė Kinijoje 

truks ke‘urias dienas. Grįz-

laiką ifoilaikyti auklčiansiose 
pozicijose. Jis dalyvavo Tehe* 
rano ir Jaltos konferencijose, 
yra buvęs .užsienio .prekybos

Piancūzijai.

bejrė Kalifornijos 

miškai

Amerikos ambasadorius Ja
ponijai James D. Hodg on. 
Be to, specialus imperato
riaus Hirohito pasiuntinys 
įteikė Fordui imperatoriaus

doneziią ir Filipinus. Su In
donezijos vadais bus aiški
namasi, kiek tam kraštui 
reikalinga JAV paramos, 
o Filipinuose bus sprendžia-

s - eikinimą ir padėką už glo- mas ten esančiu Amerikos 
karo bazių ir už ‘jas mokėji
mo klausimas.

Tikroji šios prezidento

Praeitą savaitę labai de- tą. kai Hirohito lankėsi A- 
minbtras, ministro pirmininkoigį kalnu miškai ir žolės ap- merikoje. Visa tai tebuvo 
pavaduotojas. 1965 m. ittjęt | Lo* Angelei Galerai tik mandagumo ceremoni-
pensiją. jis pasiliko Aukičiaa*} buvo apėmę didžiulius plo*|jos, be jokių politinio turi-j kelionės reikšmės išryškės 

jėgos vis tiek palengva stip- ’ »k>je taryboje ir komunistą par-j rus, ir juos gesii.o keli tuk -. nio pasitarimų. Mat. po vizi-J tik vėliau, bet jau dabar į ją 
rėja ir tą pavojų mažina, r*"<ro komitete. ’unčiai ugniagesių. ’to Kinijoje į Japoniją dar sovietai žiūri gana šnairiai.

Žinoma, tuo komunirtų į- 
igalė'jimo pavojus dar ne

pašalintas. bet demokratinės

z
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Dialogas su kurčiais 
ir apkurtintais

F o siekia disidentai?
(Tęsinys)

Tautinis klausimas
Mūsų spaudos pokalbiai ar polemika su komunisti

nio režimo mi ionieriais ir jų tikėjimo karštesniais ar šal- 
teeniais išpažinėjais kaltais taip garsiai, gražiai ir teisin
gai bei įtikinančiai skamba, kad net mes patys gėrimės, j sako Solženicinas, Sacharovas, Roy Medvedevas ir kiti. 
Bet, deja, įsismaginę visiškai pamilstame, kad tuos savo 
Žodžius tik mes patys skaitome, kad — kalbamės su kur
čiais žmonėmis, kurie mūsų spaudos balso arba valdžios

Sąjungos tautiniu klausimu rusų nuomonės ski
riasi. Todėl matėme, kad šiuo klausimu skii tingai pasi-

So.
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"Tiesą sakant, — rašo V. Maksimovas, — man yra Apie tai per anksti. Vado- 
labai liūdna, kad pasenusi teorija (marksizmas), iš ku- vams išsiųstos anketo?, klau- 
rios mūsų krašte juokiasi net moksleiviai, Vakarų išmoks- siančioš apie skaičių, amžių, 
lintųjų tarpe vadinama "intelektualinio išsivystymo galu- lytį. Jos dar negrįžo, 
tiniu etapu“. ‘ Ką pasirinkote artimiau-

I Vakaruose vt kas yra apverčiama aukštyn kojom: “ais talkininkais? Piava- 
demokratijos ir laisvės šalininkai yra vadinami reakcio-' duotojas sok:ų programai— 
nieriais ir fašistais, o diktatūros šalininkai, tie, kurie šie-1 toro,!j}eta£ Juoza" fai a?Įe" 
kia panaikinti asmenybę, kūne teronzuoja kitaip galvo- zj(rmas L )ina. su 
jancius, vadinami pažangiųjų avangardu i r siolaikines

prievarta užkimštomis ausimis negirdi, arba visai nenori 
girdėti.

Geriausiu atveju lietuvių išeivijos periodinė spauda 
ar ir grožinė bei mokslinė literatūra tepasiekia tik kelio- 
liką režimo patikėtinių ir dar vieną kitą, kuris turi reto 
Pr°gą I mūsų raštą slaptai žvilgtelti pro išrinktųjų pažas
tį. Ir tas lietuvių tautai taikomas "erezijos“ draudimas 
pasiekė net tokį kvailybės laipsnį, kad į adreatų rankas 
nepatenka ir čia išleista Čiurlionio monografija, nors ten 
nėra jokios politikos nė krislelio. Gal tik dėl to, kad skai
tytojas nepastebėtų, jog čionykštė spausdinimo technika 
yra geresnė, negu sovietinė.

Na, o mes tarybininkų žodį laisvai skaitome. Ir "Tie
sos“, ir "Literatūros ir Meno“, ir "Kultūros Barų“, ir 
"Pergalės“, ir netgi "Komunisto“ bei kitų komunistinių 
evangelijų. O tarybinės grožinės literatūros prikrautos 
kiekvieno knygos mėgėjo lentynos. Net ir plokštelių, ne- 
būkstaujant dėl jų vienokio ar kitokio turinio, kai mūsų 
plokštelės į Lietuvą irgi neįleidžiamos.

Vadinasi, mūsų žodžiui kurčių ar apkurtintų tarybi
ninkų mintį mes girdime. Girdime ir mums taikomus nie
kinimus, ir nepagrįstus kabinimus, ir niekinį tarybinin
kų pasigyrimą žodžio ir sąžinės "laisve“, net ir dabartine j 
Lietuvos "nepriklausomybe“. ’

savo Gintaro ansambliu. Ir 
jau pradžioje minėta visa 
Tautinių šokių instituto va
dovybė.

Kokie kalnai jau nuvers
ti? Pirmasis, kain minčiau, 
registracija. Antras milži
niškas darbas — šokiu su- 
•mupavimas. Asmeniškai ką 
tik užbaigiau dviejų šokių 
aprašymą.

Be abeio. bus išleistas 
šventės leidinys? Taip. Jį 
-ėdaluoti pavesta Danutei 
Bindokienei. Ar bus renka
mos aukos? Taip. bet čia ki
tų komnetenciioie. Detroite 
tuo nasirūpins LB apylinkės 
valdyba.

Tiek pokalbio tirštimų. Ir 
dar kartą šūkteliu: jau ir

5 dieną. j pirm. tautinių šokių muzikos mes, liaudis, eiliniai žiūro-
Tai į vykis, kokius išgyve-'reikalams Genovaitė Breich-, vai — ruoškimės į Penktąją

name kartą per penkerius manienė, sekr. Vanda Stan-: Tautinių šokių šventę! 
metus. Tai renginys, i kurį kuvienė ir ižd. Vytautas Tu-, 
suplaukia lietuviška liaudis Vūta Suvažiavime dalyva-i ALTOS VADOVYBĖ 

• 4- aene. nois tdh Udi ueieisMd. Rau guuaj iš visų Jungtinių Valstybių j vęs JAV LB krašto valdy-i . .. , .
nori sUaurti savo valstybę. Taęiau pastebimas jų polinkis bei Kanados miestu, o po! „irm Juozas Gaila ' Amerikos Lietuvių Tary-
i atsiribojimą nuo Maskvos. bfireK šokėjų atvažiuoja ir i minė 'iOe švente reiki, ruoš- bą dalbar ;udaro šiy orSani-

vt . . kitu kontinentų. J šią šven- ^“-.^emo-
Vakariečių kritika tę reikia pradėti ruoštis jauhnstitutą parengti programą. ~ Sį Bne(?!!’ M- p.u’

dabar, visų pirma jau dabar, Lygiai už pusmečio, 1974-jų - ’ M‘ Planevicius- A1#-
T 1 1 • VU • TT UIT 1 • • T .• T v* j ‘ V O Z > W *Lankydamasis Romoje, ---------- ------------- --------- ~ ~ * * *------- *

su italų

Todėl ir "Kontinento“ redaktorius tuo klausimu yra at-. m^ntį®s ^e^u; .. ..... _ ,
sargesnis. Jis pa ako tik savo asmenišką nuomonę, duo? . . V. Maksimovas sako kad Jis yra jsitikmęs, kad ar
damas suprasti, kad su ta nuomone sutinka ir kiti redak-. ‘,”la“ ™ lą>ku Rusijos ir Rytų Europos tautos nusikratys 
cinės kolegijos nariai 1 diktatonų kruvino jungo ir tada žodžiai įgys savo tikrą

Jis pasisako aiškiai: Sov. Sąjunga, ar Rusija turi at-: reikįm«- Bata» vadins baltu * i"0*1’ 5uodu- Dogmoms 
sisakyti nuo satelitinių valstybių hegemonijų- ar protek- jateib ga
torato; visoms tautoms, įeinančioms į Sov. Sąjungos su
dėtį, turi būti suteikta pilna teisė apsispręsti dėl savo li
kimo, teisė atsiskirti ir ukurti nepriklausomas valstybes.
Ar jos norės turėti tokius, ar kitokius lyšius su rusų tauta, 
turi priklausyti nuo jų laisvo apsisprendimo. Tas apsi
sprendimai turi būti padalytas jų pačių, be jokio spau
dimo iš Rusijos pusės, ir vengiant bet kokio kišimosi iš 
rusų pusės laike apsisprendimo. }

Maksimovas neruošia sąrašo tų tautų, kurios atgaus i

J. v.

Jau ruoškimės tautinių šokių 
šventei

Alfonsas Nakas
pilną nepriklausomybę. Tai ne ąs rusų reikalas. Tačiau jis 
yra įsitikinęs, kad nepriklausomų valstybių kelią pasi- ’ Penktoji Tautinių šokių Buvo išrinkta nauja (aaoar- 
rinks Pabaltijo tautos ir ukrainiečiai. Panašiai, tur būt, šventė įvyks Chicago* In- tinė) vadovybė: pirm. Jad- 
apsispręs Vid. Azijos tautos (uzbekai, tadžikai ir kaza- temational Amphitheatre vyga Matulaitienė, vice-
chai), kurių tautinis susipratimas yra stipriai išsivystęs. 1976 metų Darbo Dieno* *a- pirm. tautinių šokių_ reika- 

Padėtis Gudijoje, pagal Maksimovą, nėra aiški. Gu- vaitgalį, tiksliai — rugsėjo Jams Galina Gobienė, vice- 

dų tautinis susipratimas yra palyginti naujas. Praeitame
šimtmetyje tos problemos iš viso nebuvo. Net Stalino 
laikais gudų nuošimtis darbo stovyklo je buvo žemas, pa
lyginus su kitomis tautomis. Bet pastaraisiais metais pa
dėtis visiškai pasikeitė. Nors tas dar nereiškia, kad gudai

O ateityje gali būti dar "geriau“. Kaip "Gimtasis 
kraštas“ mums žada, tai-ybiniai organai gali mums "pa
rinkti dominančius išeiviją kūrinius, o paskui sudaryti rjUQ Vg|jau __
sutartį, pagal kurią leidėjai galės ateilyginti autoriams“. disidentu; M^^va^ ^kėikadlūirijojį tokio tip^ tė. būtų pasilikta 
J,e„deirtų ir išeivijos autoriųbrandžių.kurmių, tik žmonžs kaip Solženicinas, Sacharovas ir Siniavskis, kurie uos savaitgaliui.

Bartkus, O. Biežienė, T .buvo nutarta J. Gailos siu- Blinstruhas> AĮb Jon’ikas; 
' lymą priimti ir pradėti reng- Pr. Kašiūba ir A. Laikūnas;

komunistų partijos direktyvas atitinkančių kūrinių“?

Šia proga, kai dabar iškyla ir Sovietų S-gos pasira
šytos autorių teisių konvencijos klausimas,, norėtųsi pa
klausti ir mūsų teisininkus bei veiksnius, ar toji konven
cija galioja ir Lietuvai, kurios okupacijos JAV nepripa
žįsta ir su Lietuva atskiros sutarties nepasirašė?

• Bet. aplamai, ir šį kaitą bei šiuose puslapiuose mes 
kalbamės patys su savimi. Laimė, kad Lietuva kol kas 
gali girdėti bent radijo balsą, kurio neįmanoma visiškai 
užspausti net ir uoliausiems mūsų tautos ausų cenzo
riams.

Tik čia irgi maža keistenybė. t
Nei mūsų "vadovaujantieji veiksniai“, nei plačioji ■ 

išeivijos visuomenė beveik ir nežino, ką tas mūsų radijas ’ 
šneka. Nei ką "Ameriko? Balsas“, nei ką "Radio Liber- j 
ty“, nei ką Vatikanas ar Madridas. Paprasčiausiai — ne- į 
sidomime ir negirdime. Tarai užtenka tik žinojimo, kad Į 
toksai radijas yra.

O vis dėlto vertėtų bent kartais mūsų spaudoje pa
skelbti, kada ir ką tas radijas į Lietuvą nukalbėjo, ko
kius mū.-ų spaudos straipsnius perdavė, kokias ir kieno 
kalbas bei žinias pertransliavo. Ar tai nebūtų ELTOS 
pareiga mūsų visuomenę painformuoti? Juk tai daug 
svarinau, negu kokio mūsiškio "žymūno“ apzilankymas 
kongresmano koridoriuje ar dviejų veikėjinių gaidukų 
rungtynės. Juk per tuos radijus vis dėlto dar kalbamės 
betarpiškai su Lietuva, kuri dar truputį mus girdi, nors 
ir viena ausimi.

KULTŪROS-ŠVIETIMO REIKALAMS $40,000

nropramo*1 iTauuzius, a. rauraziene, ar.
............................................... ...... . .. . direktore, yra tautfnių J. Stukas, kun. A. Stašys ir

Maksimovas sako, kad politinė kova Sov. Sąjungoje p-ju ansamblio Šilainės va- įdarytas didelis ko- P. žumbakis; Sandaros —
vyksta ne jaukiose kavinėse ir visiškoje laisvėje, keikią dovė, detroitietė Galina A; A- rPeJe’
turi kairieji Vakaruose, bet žiauriausio teroro ir priespau- Gobienė i -A ?. 5 . p. . » ,. n.iene» J- Gulbiniene, T. Ru
dos salveo^e Reikia tik atsiminti kad daugumas tu ko- ° , Penktajai Tautinių šokių Zlenė, G. Lazauskas, dr. K.

+ .,ą yg. \ v! i v atsiminti, Kad daugumas tų ko Detroito apylinkėje gyve- šventei prasidėjo... 1975 m. Šidlauskas ir M. Vaidyla; 
votojų - intelektualų komunistiniuose kraštuose uz savo nalVieji lietuviškos spaudos kovo 15 d. Lietuvių katalikų susivieni-
veiklą yra sumokėję ir tebemoka savo gyvybe, katorga bendradarbiai lapkričio 16’. jimo _ dr. V. Šimaitis, pre-
ir ičtrėmimu. d. aplankė G. Gobienę jos Programa? Ją sudalys 20 ,jatas J. Baltuševičius ir V.

namuose. Tuo taipu daly- šokių. Išskyrus tradicinius Jucius; Amerikos Lietuvių
\ vavo tik Drausro, Dirvos, Ke- Blezdingėlę ir Malūną, be moterų s-go • — E. Vilimai-

leivio, Naujienų ir Amerikos kurių neapsiėjo nė viena tė. J. Rostko ir M. Strupšie-
Lietuviu Balso radijo valan- ankstesnė t. š. šventė ir be nė; vyčiu — A. Pakalniškis, 
dėlės atstovai. Pokalbi pra- kurių neapsieis šioji, visi ki- i. Senkutė ir kun. K. PUgevi- 
d&o I ŽS Detroito skyriaus ti 18 šokių — nauji. Kokie? ėiu«: Lietuviu atgimimo są- 

jvždvbos pirmininkas -VIa- To tai nutarėme spaudai ne- įūdžio — E. Smilgys. Z. 
da? Selenis. Vėliau p. Go- skelbti, bent jau dabar, taip. Jackus ir K. Dirkis; Lietu- 
bienp klau inėio Stasvs Gar-'ankgti. Kad būtų padaptin- respublikonu — J. Ta- 

•liau«kas. Antanas Grinius, gjau, kad būtų staigmenų...1 dr. J. Genvs ir K.
’ Antanas Sakau’kas ir šių ei-. Ak. atsiprašau. Dar vieną Gksas: Vilniaus kramto — 
Juciu autoriui čia nekarto- galima paskelbti Nenustėb-Pakalka. A. Stankus ir 
J siu formaliu klausimų ir af- ^te: tai amerikietiškas’I^kas’ SIA — P. Dargis. 
Įsakymu o tik duosm nokal- square-dance Kentucky Ru-«P- Mikužiūtė ir A. Čaplikas, 
ibio metu išrvškėiusia bend- nfag Sėt. Tai bus reveran-
ra info’-maHia. Nesilaikvsiu sas Amerikai 200-čio proga.
”ė tiksline klausimu - at«a-|
kvmu tva’^o , — eilę keisiu} O šokėjai? Kokios gru
pavo nuožiūra. j pės? Kiek ‘jų? Šokėjų re-

Tairi. Ketvirtoji Tautiniu, gracija užbaigta iki šių 
Jokiu šventė ivvko 1972 me-' ™cty llePos P1,™0®,?- 
tais. Panra'tai šios šventės • re*1'dravo tiek: 19 yaikų 
'•eoviamos kas nenkeri me-:'^ruPly: jainuų grupių. 42 
tai, tad penk’oii turėio būti, vyreatnOT šokėųų arba re- 
suruošta 1977-siais metais.Įk1*!1*008 grupės, 12 vetera- 
Kodėl buvo pasiskubinta’ nV Rn‘PI«- TaiP-

PRAŠO TALKOS

Lietuvių Fondas, jau tel- tūl os taryba — $2.000, Kon- 
kiąs antrąjį milioną, iš pra-: tautų "Lithuanian Biblio- 
eitų metų pelno paskyrė $|graphy“ — $2,000, PLB III 
40,000 kultūros - švietimo^ j kongregas _ ,2>000 
reikalams. j re^ j meninei veik-

m i > x i • > lai remti komitetas — $Tą sumą skirstys komisi-’
• ja. kurią sudaro dr. K. Amb-i 2,000, Lietuvių rašytojų 
' rozaitis (pirm.), V. Raman-Į draugija 1975 m. premijai—

tas, dr. G. Balukas, A. Kai-|$L500, Čiurlionio filmui ga-, 
rys, S. Rudy- ir L. Gerina-’minti — $1,000, Pedagogi-j 
nienė. • nis Lietuvių institutas — $ i

! 1,000 ir Lituanus žurnalas— i
Kol kas komisija išskirs-:$750. 

ti $lt,7£0. Iš tos sumos ga
vo: JAV LB švietimo tary-| Likusi suma bus paskirs
tai — $4,000, JAV LB Kul-jtyta vėliau.

Gruodžio 1 d. sukako vieneri metai, kai miri dr. Baly* 
Matulionis, eidamas 80-sius metus. Velionis buvo bai
gęs Petrapilio medicinos akademiją, nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo vienas įžymiąją gydytoją ir kartu ne 
eilinis visuomenininkas. Atvykęs po Antrojo pasaulinio 
1 karo į JAV, išlaikė privalomus gydytojams egzaminus 

ir visą laiką dirbo Rhode Island valstijos Wallum Lake 
ligoninėje, aktyviai dalyvavo gydytoją organizacijos 

veikloje, valstiečių liaudininką vadovybėje, kurį laiką 
buvo LB tarybos narys. Jis yra daug tūkstantią dolerią 
sutaupęs tiems, kurie siuntė siuntinius į Lietuvą, parū
pindamas jiems pigesne kaina vaistą ir kitą dalyką. B* 
to, jis buvo neatlaidus kovotojas dėl lietuviiko žodžio, 
ėjęs dr. Vinco Kudirkos, dr. Kazio Griniau ir į juos 
panašią gydytoją.visuomenininką pėdomis. Jo atmini- 

ilgai išliks gyvas tiems, kurie su juo dirbo arba jo 
pasinaudojo.

tėję šoks ir veteranai. Įsi
vaizduokite : šoks mažiausiaPaprasčiausiai: 1976-siais 

Jungtinėms Amerikos Vak- , . .. .
:vbėmS švenčiant 200 metu o gal ir trya genera^oa 
^.kakti. mūsų Tautiniu šo-!0*1 P»P^aa3iO9 pnežas- 
Viu švente bus įsilieta i Į ties — lėšų atigliaus —dau- 
hoodra visu amerikiečių j guma grupių tik iš Šiaurės 
džiaugsmo bei loialumo de-j Amerikos (JAV bei K&na- 
monstrpeiin. Kad būtume dos). Vi? dėlto įstengėme 
pastebėti ir teigiamai ,iver-S pasikviesti po vieną grupę 
tinti, iokio kito masvvesnio j iš Brazilijos, Venecuelos ir 
renginio, kain t. š. šventė, i Anglijos. Palyginimui: Tre- 
mes ir norėdami 1976-siai9 (čiojoje T. š. šventėje "iš ki- 
ne^n-engtume. ; tur“ tedalyvavo grupė iš U-

Kada. kur ir kaip Penk- j ragvajaus. o Ketvirtojoje

Pasaulinė Baltų Santalka 
savo lapkričio 6 d. posėdy 
išsamiai aptarė Helsinkio 
susitarimus, kiek ir kaip tie 
susitarimai gali liesti Balti
jos valstybes ir jų tautas, o 
taip pat tolimesnė? veiklos 
gaires. Buvo pripažintas 
reikalas surinkti daugiau 
dokumentų ir pasaulinėje 
spaudoje vyriausybių bei 
politikų Helsinkio konfe
rencijos vertinimų bei dėl 
jos pasisakymų.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas kvie
čia visu? lietuvius bei ju or
ganizacijas būti talkinin
kais ir prašo siųsti Eltai 
(ELTA, 29 West 57th St, 
New York. N.Y. 10019) vi
sus gautus atsakymus į savo 
raštus vyriausybėms bei par-

toii T. 5. šventė buvo užma- — iš Vokietijos ir Argenti- lamentams ir svetimu kalbų 
nrta? btforiia. trumpai, to- nos. Kiek grupių iš Detroi- laikraščių iškarpas, kuriose 
k’a. 1972 metu rudeni Chi-(to? Trys: po vieną jaunių, minimo? Pabaltijo valsty- 
ragoie ivvko Tautiniu šo- ’ reguliari, veteranų. Koks bės.
kių in-tituto suvažiavimas. 4 bendras šokėjų skaičius? (E)

e
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ti, ar nereikėtų šian įstaigon 2. Neįvykdžius šio spren- 
dažnai patenkančiam žmo- dimo pirmojo punkto, nu-j 
gui taikyti griežtesnių prie- griovimo darinis pavesti sa- i. _____ • — • • • i j • i

pUOtOje LietUVOje ji:monių. Naujokui nakvynė vanorių gaisrininkų draugi-• 

įįį^aaaaa—1 blaivykloje kainuoja 15 rub-’ jai, išieškant iš Klimavičiaus!
‘ lių. Patekus antrą kaitą, tre- Igno, Kazio s., išlaidas pa- 
5čią. ketvirtą ir t.t., bauda.gal savanorių

7Kiek jis tavo vienas?
Britai turi tokį garsų, jau pietauti į Inturisto progra-j

IMKITE
IR

SKAITYKITE
i okupantai, saliu ii Lietuvon!

"Darbininkų rojaus,, 
blaivykloje

Tarybiniai propagandis- Vargino pažintis su šmo
tai, pagal "socialistinio rea- nėmis, praradusiais žmogiš- 
Kzmo“ reikalavimus ištrin- kurną. Kėlė pasibiaurėjimą 
darni savo raštuose visus jų sulamdyti drabužiai, nosį 
juodesnius tarybinės tikro- suko alkoholio tvaikas. Dar 
vės kleckus, dabartini Lietu- kelias dienas ausyse spengė 
vos gyvenimą vaizduoja ga- girtuoklių sapaliojimai.
na šviesiai ir patraukliai. t j>vidšimtmeti? vaikinas 
Atseit, ten dabar nėra nei is-, nežinoj0 savo gjmimo die- 
naudotojų buržujų, nei is- nQ, kįeriais metais

jau nesikeičia. Manau, kad Į draugijos sąmatą, 
tokius piliečius būtina

gaisrininkų

naudojamų darbininkų, nei 
alkanų, nei apdriskusių, nė
ra nei netikinčių į žavią ko
munistinės statybos ateitį, 
nei tikinčių į nepriklauso
mos Lietuvos praeiti. Taigi, 
nieko nėra, ko tarybinei 
santvarkai nereikia. Tiktai

nis vyras nemokėjo tuo mo
mentu pasirašyti, neatsimi
nė savo pavardės. Neitikė 
tina, deja, skaudi, liūdna 
tiesa.

Kodėl jie tą vakarą gėrė?

iš
siųsti priverstinai gydytis 
nuo alkoholizmo.

šeštą valandą ryto blai
vykloje, kaip ir visame mies
te, sujudimas — žmonės kė
lėsi. Tik Čita rytinės nuotai
kos buvo labai ir labai liūd
nos. Vyrai rengėsi tylūs, su
rūgę, užtinusiomis akimis. 
Vienas kitam nepasakė "la
bas rytas“. Daugelis nesu
prato, kas įvyko. Kai kurie 
dar nenutuokė, kur jie nak
vojo. Visko būna blaivyk
loje. Vieni atgabentieji gir
tuokliai puola kumščiuotis. 
kiti apipila keiksmažodžių 
kruša, tretieji — ima gąs
dinti visokiais esamais ir iš
galvotais giminaičiais bei 
•pažįstamai?. Taip būna va
kare. O lytą žmonės tampa 
neatpažįstami. Suvokę tik
rovę, vieni delnais stipriai 
spaudė smilkinius, kiti save 
keikė, o buvo ir tokių, kurie 
net ėmė ašaroti. Ar nuošir
džiai vyrai atgailavo?. Dau-

M klausimą galėjau pateikti 
kažkodėl dar vis yra tarybi- j tik iš ryto. kai vyrai pakilo 
nio rojaus blaivykla, kurios, jau prablaivėję. Medžio ap-
atrodo, irgi neturėtu būti, • dirbimo Kombinato stalius ____ __ o_____  _ _.___
nes girtavimas, kaip neabe-l K- Volosevičius sutiko Pa“’gelio tikslas buvo sugrau- 
jotina blogybė, juk irgi tik’ m *
"buržuazinės Lietuvos“ pa
likimas, kaip kartais tenai 
bandoma aiškinti...

Bet girtuoklių, pasirodo, 
yra. Ir net daugiau ir labiau

3. Šio sprendimo vykdy
mo kontrolę pavesti rajono 
architekto įstaigai ir rajono 
vidaus reikalų skyriui.

Lazdijų raj. Vykdomo
jo komiteto pirminin
ką? J. Andrijanovas 
Lazdijų ra‘j. Vykdomo
jo komiteto sekretorė 
Z. Giedraitienė

1975 liepos 1 Lazdijų ra
jono architektas Aloyzas 
Liesis, dalyvaujant Žagariu 
apylinkės pirmininkui Mi- 
kelioniui, Metelių žuvų ūkio 
direktoriui Danbauskui ir 
Lazdijų rajono vyr. inžinie
riui V. Liesienei, surašė ak
tą "dėl savavalinės staty
bos“ Igno Klimavičiaus so
dyboje. Akte rašoma:

"Pastatytas medinis ža
liai nudažytas kryžius, fa
sadu apsuktas į kelią Miros
lavas - Simnas prie gyvena
mojo namo paradinio įėji-

moję nepažymėtą kažkokį 
armėnišką restoraną. Mes
gausiai gėrėme vienas į kito __ __________
sveikatą pagal indišką Žene-lį^^j; {į5į1940 („į 
vos dvasios atitikmenį. Be-I^ Bublys, j. Fledžins- 

Maskvoje. kai tarp Rytų iri baigiant pietauti, jis ^^^Jkas, J. Glemža, J. Strazdas, 
Vakarų baigėsi šaltojo karo! buvo giliai sujaudintas iri p Rudinskas, L. Dargia, K.
•i___ •____•_____lnilrn vnovt/1 ronVo 1 v. • -r » <11

nejauną laikraštininką Ja 
mes Cameron. Savo skiltyse 
"The Guardian“ dienrašty 
prieš kurį laiką jis yra prisi
minęs vieną savo viešnagę

m ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje

žį-tarną. Taip atsirado pro-Į dinti blaivyklos dainuoto-’ a1?! išbetonuotos laiptui 
g a sėsti prie taurelės. Pen-LUs. kad tie nenraneštu f aikšteles... statytojas jokių»

įtempimas ir prasidėjo, kaip 
iis sako "Ženevos dvasia“.
Be kita ko, jis rašo:

"Man tai buvo labiausiai 
neįprastas patyrimas iš pas
kutinių keleto metų kelionių 
į Rusiją: pro muitinės ir imi
gracijos tikrinimus praėjau 
rankos pamojimais praleis
tas; net Inturisto ponia pa
rodė išradingai draugišką, 
nors ir neįprastą šypseną. 
Viešburin nuoširdžiai priė
mė. Net buvo suruoštas pri
ėmimą?. Sudie šalta'jam ka
rui, taip sakė visi iki vieno.

"Mane smarkiai jaudino 
visa tai, ir aš jaučiau reika
lą visa tai užregistruoti, ką 
ir padariau. Anomis dieno
mis dabar jau miręs garbu
sis Laurence Gilliam leisda
vo man pasinaudoti vienu tę 
tu keistų senų žaliųjų BBC 
taprekorderiu. Vienu metu 
tą naktį viešbučio kambary- 

i ie mane apėmė dieviškas į

švelniai laikė mano ranką. Į štokas, J. Vilkaitis, L. Gi-

Tik tokia proga kaipl^, jęajna minkštais virše- 
sita, — sake jis, — mes H Iiaig $9 50 kietais $10.00. 
vertiname kivirčų beproty-,
bę ir pagaliau suprantame,. Karūna, istorinė trilogija
ką reiškia draugystė. Tokie I poema iš Mindaugo epochos 
žmonės, kaip tu ir aš, turi, 1237-1268, parašė Anatoli- 
čucemdntuoti naujuosius I jus Kairys, 318 psl., kieti
mūsų santykius. Tu paga-J viršeliai, kaina $6.50. 
liau bent kartą buvai atviras Į KĄ LAUMES leme 
ir draugiškas tos mūsų bro- Tai rašytojos Petronėlės 
lybės atžvilgiu Sakyčiau, J Orintaitės parašyti atsimini, 
kad mes ypač vertiname tą j mai apie žymiąją poetę Sa- 
tavo įkalbėjimą rekorderyje lomėją Nėrį, tiek daug kal- 
Nacionaliniame viešbutyje bų sukėlusią ir šiame žemy- 
praeitą savaitę, tą 3:30 vai. j ne, 2£4 pusi., kaina $3.
SM Skte L*“'- NEPRIKLAUSOMA UE*
SLc tLv« “ WVA ATSTATANT. R.-
klauo tavęs... pugblptat

Tada Cameron supratęs Įmainą... ...........................$5.
"Ženevos dvasios“ draugys-| ,. . . ...

1 Lietuvis vargonininkas iš
eivijoje, parašė Juozas Žile-
vičius, knyga gausiai iliust
ruota, 304 psl., kaina $5.00.

Įdomios diskusijos j Amerikos Lietuvių Taryba
(30 metų Lietuvos laisvės 

JAV LB Krašto valdyba! kovoje), parašė Leonardas

CHICAGO, ILL.

g a sesti pne taureles. ren-ijus kad tie nepraneštų r , . ... ~ . -‘i ;r aš iknlihiiinn ro-įninkąs K. Karaznevičius j darbovietes, žiūrėjau j jųtdokumentų dėl statybos lei-j liepimas, ir as įkalbėjau re- 
tankiai mirksinčias akis, vir
pančius pirštu? ir pagalvo-, B]ta ŽJn^ paėmė iš gumą, atoslūgi ir tą faktą, 
jau : blaivykla tokia vieta, L K Bažnyčios Kronikos Į kad galiu pasitikėti, jog pir-

_. . . ». nr. 17 ’mą kartą aš esu vienas, kad
gėdos turėtų verkti. . • : mano atskiras

Pernakt žmones visiškai

K.
turguj pardavė maišą obuo
liu. Tai irgi proga išgerti. 
Vilniaus projektavimo tech- 

! nologfjos tresto "Orgtech-

dimo neturi* 1 korderin, aptardamas tą pa
sikeitimo nuotaiką, svetin-

girtų, negu bet karta buvo. ktatwba.. okvedys g. Maselis 
nes jų skaičių dabar gero-j p0 dalbo užsuko į tame pa. miegamasis

lapkričio 30 d. 12:30 vai. 
po pietų Jaunimo Centre 
rengia diskusijas - svarsty- 
bas, tema: "Lietuva Helsin
kio konferencijos sutarimų 
šviesoje“.

Šimutis, 498 psl., kaina $10.

Šventa* raitas, Naujasis 
testamentas, verstas iš grai
kų kalbos, 635 psl., kaina — 
$5.00.

kai padidino
mai

ino dar ir tradici-’ %“X "‘ rernanv zmvnes> BAUDŽIA?,nėra aprūpintas klausomai-
-didieji broiiąi-J^*

Čekanauskas iš Vilniaus 
tarybinės blaivyklos:

"Ši įstaiga yra Vilniuie, 
T. Kosciuškos gatvėje, Nr.1

:nės netekimo. Na. galvojo, _ Mat, koks tu švelnus kuriuo maldaujama apginti manTsutiko man paskh-te- 
i ..mui e kitą i geis. Kad links-j vyras, o ką vakar darei? Ar žmogaus teises Esti joje ir ki- ?1’s palydovas, kaip sakėsi 
imiaubūtų... J atsimeni? — išlydėjo viršila tose Pabaltijo respublikose, žurnalistas, kuris palaikė

Pilietį V. Potapovą mili-fPnM.P. Dolgovą. kurios neša sovietinį jungą.‘mano gera nuotaika, sutik
cija surado gatvėje tik su' šio? įstaigos išėjau 108. Ji veikia ištisą parą. Re

tai kas čia ateina savo noru.
Dažniausiai atgabena tvar
kos saugotojai. Palieka šią.
jstaigą klientai tik kita ryta. i — visiškai basą. Šie gilti 
Irišwksta jau pėsčiomik./ : žmonės pametė batus. Pet 

Apsilankyti Vilniaus blai-p’’ «k batus? Ar nepragėrė 
.vykioje mane paskatino takoto, sąžines, savo parei- hlos siogros naKiies gai net, 
vakarą mūsų re-publikos i "os šeimai? Iš tu astuonių; svyravau

vienu batu, o Vito kailių valandą ryto. Skaisčiai švie- Kokią bausmę teisiamieji 
pramonės įmonių surivieni- tė saulė, gatvėmis vaikščio- gavo, kol kas nežinoma,, 
jimo elektriką N. Žiznekovą i j° ffražūs, tvarkingi žmonės, bet galima spėti, kad ji yra. 

Keli net žvilgterėjo i mane, sunki.
išėjusį iš to žinomo T. Kos-' !
čiuškos gatvės kampo. Po Ši*1 drąsūs vyrai buvo šie:, 

inž. Mari? Kireinda, gydy- 
itojas Arvo Varato, Kai jo'■ TLJT l _ y i , r *1 l

Pasirinkau eilinę 
dieną, kai nebuvo iokirL^eimos nanai? Be a-lkok? sunkus jų darbas.“ 
v . - v • • i beio, pergyveno, jaudinosi?švenčių, kai Įmones bei !=-, 0 ka 'a,ėjo tok ^imos! 
taigos nemokėjo atlygimmų. va ‘ akvti namiškiams,

Dui^. Ned.delis kon-^.. į
donus. Vienoje jo pusejer • . ‘. .
laukiamasis, kitoje — prie-į Dauguma klientų į blai- 
mimo kambarys, kuriame i vykią atvežama iš skvero, 
klientą pasitinka felčeris, esančio prie geležinkelio 

stoties, nuo "Sakalo“ bei 
"Nemuno“ parduotuvių.

Dažniausiai šioje įstaigo
je nakvoja kuro aparatūros 
gamyklos, abiejų Vilniaus 

i vedami i miegamuo-Į statybos tremtų bei pamink- 
. Sunki ir dažnai triukš-. ]u restauravimo valdybų

budintis inspektorius, jo pa
dėjėja ir pora milicininkų. 
Čia išsiaiškinama piliečio 
asmenybė. P priėmimo 
kambario blaivyklos lanky
tojai vedami į
sius
minga būna ta kelionė. Ika-i rkbininkai. 
me koridoriuje abinu is-n-; Girdėjau, kaip, išeidami 
dėste 'keturviečiai bei seka-j]: blaivyklos, žmonės prisie- 
viečiai kambariai. Tš vj??n J Vinėjo. kad čia daugiau ne-
šešiasderimt viena lova.

Aš atėjau ten 20 valanda.
bepakilus. Norisi tikėti, kad 
:ios karčios pamokos užteks 

Baltuose pataluose jau gulė- nani0 statybos kombinato

Veja* gluosniuose, gluos-
Jose dalyvauja prof. dr. ^,-5^ A“

vaidinimai, paraše Algirdas 
Landsbęrgis, 126 psl,, kainą 
$5.00,

Efefiflri Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.00.

Spinduliai ir šešėliai, —
Arėjo Vitkausko eilėraščiai, 
64 psl., kaina $1.00.

Bronis Kasias. Gediminas 
Galva ir Aleksandras Gfc 
rėčkas. Pirmininkauja prof. 
dr. Jonas lizinas. *

..i damas nueiti su manim pa-'metam* $10.

, . .; Metrika, aukšt. technikos
an rų n jektorjus §erge-'!

jus Soldatovas (jo tėvas ru-į 
sas, motina estė)) ir Estijo-į 
je gyvenantis ukrainietis 
inž. Artjomas Juškevičius.

Kryžiui pastatyti reikia 
leidimo

LTSR Lazdijų rajono DŽDT 
Vykdomojo komiteto 

sprendimas

1975 m. liepos 1 d. 
Nr. 227 Lazdijai 

Dėl kovos su satvavaline 
statyba Lazdijų rajone, Me
telių žuvininkystės ūkyje, 
Buckūnų kaime.

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knyga
rERORO W VERGIJOJ 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį, ja «aina

jo dvidešimt suniukusių. | ^vpntojui^E1Kalviui,j"Ko-| LTSR 
gargaliuojančių vyru. Pir- " ~ '

Lazdijų ra’jono DŽDT 
Vykdomasis komitetas, ap
svarstęs pateiktą medžiagą 
dėl savavališkai pastatyto 
kryžiau? Metelių žuvinin
kystės ūkyje Buckūnų kai
me, o taip pat remdamasis

V>TU.
mąjį tą dieną atvežė pensi
ninką P. Gruodi. Visiškai 
girtutėli. Paskutinysis tą pa
rą budėjusios pamainos lan
kytojas buvo pristatytas jau 
rytą — 4 vai. 50 min. Tada 
milicijos darbuotojai

Ministni Tarybos j 
munaro” gamyklos darbi-ji967 sausio 2 nutarimu Nr.l 
ninkui J. Urbelioniui, naftoS|] ir I.TSR Civilinio Kodek-Į 
bazės mašinistui H. Charū-jso 114 str., I
nui. kuro aparatūros gamvk '
los darbininkui V. Gavrilo- 
ui ir kitiems. Deja, ne vi-

nusprendžia:

Senos patikimos firmos, Mr. M. Rifkin,

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
prezidentas, oficialiai praneša savo gausiems klientams, kad siuntimu?

MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ
giminėms Lietuvoje ir SSSR tęsiamas ir toliau kaip buvo per pastaruosius 
45 metus.

Kiekvienas siuntinys apdraustas.
Siuntiniai priimami šiose įstaigose ir skyriuose:

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
(Affiliatcd with Podarogifts, Ine.)
723 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455

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

(301) DI 2-2374 
(017) 268-8764
(212) 389-6747
(312) 235-7788 
(216) 486-1836 
(216) 749-3033
(313) 894-5350 
(201) 354-7608 
(313) 365-6350 
(203) 232.1716
(213) 413-0177 
(305) 757-6704 
(612) 788-2545 
(203) 224-0829

(212) OR4-3930
(212) 689-2710 
(402) 731-8577 
(215) 925-8878 
(412) 471-3712 
(716) 544-2151 

(415) 564-7981
(206) EM3-5556 

(201) 257-2113 
(315) 476-6958 
(609) 696-9796 
(617) 798-3347 
(212) 296-5250 
(303) 422 4330 
(914) 969-2564

BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. 
bO. BObTOhl, Aiass. 021Z7, 3^3 VVest Broadway 
BROOKLYN, N.Y. 11222, 72 Nuussau Avė.
CHICAGO, 111. 60623, 2242 W. Chicago Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44119, 877 E. 185th St. 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5432 State Road 
DETROIT, Mich. 48210, 6720 Michigan Avė. 
ELIZABETH, N.J. 07201 956 Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212,11415 Jos. Campau Avė. 
HARTFORD, Conn. 06106, 466 Park St.
LOS ANGELES, Calif. 90026, 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138, 7612 N.E. 2nd Avė. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Central Avė, N.E. 
NEW BRITAIN, CONN. 06052, 97 Shuttle Meadow Avė. 
NEW YORK, N.Y. 10003, 101 First Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10001, 49 WEST 29th St.
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd St. 
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St. 
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621, 681-683 Hudson Avė.
SAN FRANCISCO, Calif. 94122, 1236 Ninth Avė. 
SEATTLE, Wush. 98125, 11551 6th Place N.E.
SOUTH RIVER, N J. 08882, 168 Whitehead Avė. 
SYRACUSE, N.Y. 13204, 318 S. Wilbur Avė. 
VINELAND, N J. 08360, Parish Hali, W. Landis Avė. 
\VORCHESTER Mass. 01604,82 Harrison St. 
W00DHAVEN. N.Y. 11421. 80-14 Jamaica Avė. 
VVHEAT RIDGE, Colo. 80033,4330 Quay St.
YONKERS, N. Y. 10701, 91 Yonkers Avė.

siems užtenka vienos namo-! 1* Iki liepos 15. 1975 nu-. - -
kos. griauti savavališkai pasta-' bolševikinio teroro sistema

vvklon atvedė niekur nedi’-'. Pensininkas N. Jevstigne- kryžių Klimavičiaus Ig- tos vergų stovyklos, kuriose 
S T Mežoni Iš vJ otada’>vas čia įau praleido bene no, Kazio s. pasodybinia- kentėjo ir žuvo mūsų 
blivykloje nakvo jo 40 pilie- dešimt naktų. Jo ir kitu nuo- nie sklype Metelių Žuvinin- broliai seserys, giminės b 
fiųl-38 vyrai ir 2 moterys.,Etinių blaivyklos klientų ^tės ūkyje, Buckta# kak įaugai. Knygos kaina - 

Man tai buvo slogi naktis. ’ pavyzdys verčia susimąstv- nie

b’ai-

75 cenUt

1 *• *
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Pasikalbėjimas. 
Maikio su Te va

i Bet netrukus kilo nepasitenkinimas jaunuoju klebo-1 kaip gydomoji priemonė. > 
nu. Buvo priekaištų, kad pamoksluose kunigas labai že- ’ Matyti, šių priemonių pa- 

: maičiuojąs, o žmonės menkai jį supranta. Iš tikrųjų kilo j naudojimas buvo su8*#8 
i vaidai dėl pinigų bažnyčiai statyti. Parapijiečių komitetas' bitininkystes issivystymu^ 
„Cjo Pinigus « o kun. Gricius, remdamasisvy, j "į

kupo potvarkiu, nesutiko. Ginčas nuėjo iki arkivyskupo iįno^os „ jraj^
kanceliarijos. Arkivyskupui Wilhams ir kun. Griciui ne-.rastų kajnų urvuose Ispa- 
nusileidus, Bostono lietuviai galų gale nutarė Gricių pa- ’ nįjaje, įr nustatyta, kad šie: 
mesti ir su visa parapijos žeme. Buvo sudarytas komite- įrašai ’ padaryti prieš 15.000- 
tas naujai parapijai organizuoti. Tais pat 1896 m. pra- metų. Vėlesni duomenys a-ž 
dėta iš naujo rinkti pinigus. Nauja parapija buvo pava- pie bitininkystės produktų* 
dinta Šv. Petro vardu. Komitetas žemę nupirko prie Penk- panaudojimą gydymo t iks- 
tosios gatvės. * lams buvo rasti senovės E-4

gipte, Kinijoje. Indijoje. 
Lenkų kun. Chmielinskis trukdė lietuviams. Prie jo Graikijoje bičių nuodus 

prisidėjo kun. Gricius. Naujos parapijos organizatoriai bu- naudojo kaip priešnuodį, 
vo pravardžiuojami ”bezbožninkais“, "bedieviais“ "šilūp- apsinuodijus augaliniais ir 
tamiais“ ir kitaip. Aarkivyskupas Williams irgi priešino- gyvuliniais nuodais. Seno- 
si. Komitetas surado savo parapijai kun. Staknevičių, bet ^7° 1 -aS įu
arkivyskupas jam įsakė pasalinti iš Batono. 1902 m. iTate&fc
nauja bažnyčia buvo užbaigta ir paruosta pamaldom, rfjįma skatinančias med"į' 
bet stovėjo tuščia be kunigo. Pagaliau komitetas nusilei- ;r nuodų savybe?. Ča
do hierarchijai bažnyčios nuosavybės ir pinigų klausi- j^nas rašė apie bičių nuodyk'

Pirmieji lietuviai Bostone
ALGIRDAS BUDRECKIS

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

(Tęsinys)

Ori pirmojo pasaulinio karo susiorganizavo šios 
draugijos: DLK Kęstučio draugija, Kęstučio klubas, sep
tynios SLA kuopos, dvi LRKSA kuopos. Lietuvos Vyčių 
17 skyrius. Prie Šv. Petro parapijos veikė šio draugijos:
Šv. Juozapo Liet. Daibininkų Sąjungos 1-ji kuopa .Liet.
Dukterų Draugija. Moterų-Merginų Klubas, Moterų Są
jungos, Šv. Vardo Draugijos skyrius, Šv. Petro ir Povilo 
draugija, Tretininkų brolija, Šv. Jono Evangelisto Blai- 
.rininkų Pašalpinė draugija, LRK Saldžiausios širdies 
draugija. Visos šio? draugijos jungėsi į bendrinį LRK 
Federacijos Bostono skyrių. (Draugijų buvo daugiau.
Kitas autorius mini »v ėliau. Kel. red.).

j mais. Kun. Jonas Žilinskas buvo pripažintas šat. Petro kajp skausmą pašalinančią
Draugijos greitai steigdavosi ir greitai nykdavo. ! parapijos klebonu. Jis pradėjo pareigas 1904 m. sausio 31 priemonę, kad ji pagerina

Pastovumą ir klestėjimą parodė organizacijos, kurios ar 
susirinkdavo parapijos salėje, ar į įgijo nuosavus namus. 
Ypatingą vaidmenį South Bostono lietuvių kultūriniame 
ir visuomeniniame gyvenime suvaidino Piliečių draugija, 
kuri steigė bendrą visiems Bostono lietuviams prieina
mą centrą.

South Bostono Lietuvių Piliečių Draugija buvo į- 
seigta 1899 m. spalio 3 d. Inkorporavimo aktą pasira- 

į šė Matas Žioba, Mateušas Oškinis, Joną? Adams, Alek-

dieną. j virškinimą, o taip pat kaiį
2pie vaista, naudojamą žai$r 

Kun. Gricius dirbo atskirai Septintoje gatvėje ligi doms gydyti. Yra žinoiųaį
1914 m. Jo maldos namai buvo prijungti prie Šv. Petro kad Karolis Didysis, Ivanas 
parapijos ir buvo naudojami pamaldoms. I Rūstusis ir kiti sėkmingąj

!gvdėsi nuo padagros bi<įįų 
Parapijos reikalus sutvarkęs, kun. Jonas Žilinskas igylimais. 1864 m. Peter-, 

išvyko į Europą studijuoti, o po to į Lietuvą. Nuo 1908 m. burgo Mišku in tituto prof. 
klebonu buvo kun. Tomas Žilinskas, o kartu su juo dirbo Lukomskis išspausdino 
kun. Fabijonas Kemėšis. Nuo 1919 m. sausio mėn. klebo J° ™eto spaudote straipsni, 
nu pasiliko kun K Urbonavičius. Sveikatai sušlubavus. xunjme J,s [a?.e aPie 

i prašėsi perkelti j mažesnę parapiją Nonvoode. J šv. 87— Maiki, atėjau pasiro-: skūrą, vis tiek tyli, o jų gimi-i Sandras Nevinskis. Mykolas Coran, Domininkas Shaban-j ,lsai 
davoti labai vožnu reikalu. i nės lengva sumenija moka, šabūnas, Adomas Gutauskas, Steponas Plekavičius ir į pitro^pZ^iję^M^riu^taTaZluTžĮi^rtiš reuma%ir Poda^-

— O koks gi, tėve, Uvo! prašo "'Taigi bizniTvis tiek J°"aS ”taS' UreJa" 'eCIU draUK'J0S tlk US: i kun. Pranas Virmauskis. Kun. Virmauskio klebonavimas Vis dėlto bičių nuodų,
rimtas re ikalas? yra geras Be to Maiki, čia ;sklei^ti švietimą lietuvių tarpe; rūpintis kultūros ir spor-! atverčia naują puslapį parapijos istorijoje. Su Virmaus- kaip gydomosios priemonės.

gali nusipelnyti’ ir dedelę mitalais; padėti nariams tapti gerais JAV piliečiais;$ kio atėjimu Šv. Petro parapija pereina į pastovų bažnyti- naudojimas per daugelį We-
— Aš, Maiki. pratropinau f]Ove ir būdama; graboriu- ra^nti dalyvauti Amerikos politikoje; rūpintis savišal- < nės organizacijos etapą. , tu buvo pagrįstas tik atsitik-

savo gyvenime patį ivož-imi gau iškilti net į mūsų vi- P3 ir tarti lietuvius prie socialinio ir kultūrinio suipra-• • - * - X* .X 1 fl a J 1 • • • «• -*1 •niausią biznį, kuris duoda 
žmogui ir šlovę, ir dolerį.

— O kokį tu užsiėmimą 
praradai?

— Aš, Maiki, turėjau būti _ Tai tu, Maiki, nieko 
graborius. Visa bėda, kad nežinai. Juk dabar grabo- 
savo dūmoje jaunystėje la-l rjus lietuvninkai renka į pa

sų Bendruomenės priesėdas. timo, užlaikant savas patalpas įvairiems lietuviškiems j 
1 reikalams bei susirinkimams.

— Nesuprantu, ką tu čia, į
tėve. vidury dienos sapnuo-; 1910 m. lapkričio 22 d. piliečių draugijos valdyba ! 
ji. į sušaukė susirinkimą nuosavų namų įsigijimui aptarti. {

Buvo įkurta South Bostono Lietuvių Labdarybė; draugi-1 
ja, kurios tikslas — surinkti lėšų ir įsigyti namus. Visi, Į

(Bus daugiau)

Bitininkystė ir jos didžiulė 
nauda

kurie užsimokėjo po $5, tapo amžinais nariais, o kurie 
sumokėjo po $25. buvo laikomi garbės nariais. Garbės:

ANTANAS JONAITI

. tintais bičių igvlimais tiek 
Sergantiems, tiek sveikiem®, 
j žmonėms. Taip pat buvo pa- 
| stebėta, kad daugelis biti- 
į ninku neserga reumatu ar 
; podagra. Taigi pagrindiniai 
i šio gydvmo metodo propa-i 
'j euotojai buvo bitininkai^ 
! kurie neretai ir patys gydy- 
‘ davo.

kaip apsigynimo priemonę? Tik nuo antrosios devy- 
Bitė. įsmeigusi geluonį į nioliktojo amžiaus pusės M- 
žmogaus ar gyvulio elesti-n- «ų įgylimus, kaip gydomąjį 

įaudoti ir

bai bijojau nabašninkų. O čią aukščiausią slūžbą! Va, . 7 . *, ’ t . „ --------- ,7--------- - - -------.
graborystės biznis tai kaip aną dieną aš nuėjau į Lietu- panų atsirado mažai. Bet po penkinę sumokėjo apie 8001 
ir barberio. Kuo didesnė įyjų citinzenų klubą ir jau žmonių. 1913 m. draugija jau turėjo $4,o00 ir nusipirko , 
krizė, infliacija ar nedarbe, • norėjau išstatyti save į tos Dahlgreen Hali, kampe E ir Silver gatvių, už $17,500J
tuo labiau auga žmonių garbės prisėda', o Lietuviška veikla pagyvėjo, salėje buvo urengta šimtai i Blclų nuoa, aiaziojoje lr -- -• - --- - gydytoai. vėliau dmyti pir-

man bemislijant, girdžiu— jvainų parengimų, operečių, vaidinimų, prakalbų, pasi-1 mažojoje liaukose gamina- „u? n * i mieri bandvmai kuriais W
Mtivienu bend™ votu jau linksminimų, šie namai buvo tikrai lietuviškas centras. jsi nuo,lai. Daugelio bičių di- “Z,
išrinko grabonų! Omano, .................. _ 1 džioji liauka yra nuo 13 iki
frentai Zacirkos saliūne šne- Atsirado ir grynai kultūrinio pobūdžio sambūrių.; ] 9 mm jigjo Motinos ši liau- 

regi juos išmesi į garbečių? ka, kad graborius. sudaręs 1902 m. rugpiūčio 30 d. Bostone buvo suvaidinta ”Ame-Jka labiau iai išvystyta: ji 
Giminės visus atiduoda gra-1 inkorporintą .sąjungą su riką pirtyje“, paskiau "Valsčiaus teismas“, o 1903 m.! 40-50 mm ilgio. Bitės, turin- 

daktaru. jau taikstosi į vi- rugsėjo 24 d. — Gužučio "Ponas ir mužikai“. (Gaila, čios didesnes liaukas, paga- 
sų lietuvių bendros ?usaidės, ka(j neparašyta, kas tuos vaidinimus rengė. Kel. red.). įmina daugiau nuodų ir esti 
šalty.riaus vietą, o paskui no- j piktesnės. Didžioji liauka
ri būti ir viso? nuo bolševi-f Lietuviai ?ocialistai pirmieji pradėjo veikti ir kul-! gamina rūgščius nuodus, o

barzda, ir tuo daugiau jų pa
šaukia šv. Petras pas save 
ant arbato . Taigi graboriui 
visada plenti kostumerių. O 
negi
Gi
bėriams, sumoka jiems, kiek 
tik prašo, zoploto, o paskui 
dar viešai per gazietas ir ra
di jušą padėkavoja už nuo-

18.

Bičių nuodai

Bičių nuodų didžiojoje ir

sircių ir pakarną paslūžini- kų ariirj os Lietuvos kara-^ tūros srity. Buvo sudarytas teatro ratelis "Žaibas“, kuris j mažoji— šarminius. Didžio
ji liauka turi pūslę, kuriojemą. Kur tu, Maiki, rasi gar

bingesnę ir naudingesnę 
profesionalo slūžbą?

lium. į scenoje pastatė "Paskutinė Banga“, "Lėkė, kaip sakalas, 
T . . z -vii nuiūpė. kaip vabalas“, — abu vaidinimai nukreipti prieš 

ba tėv31 g” u ZTnonilJ a‘jcaro valdžią Lietuvoje. Žmonės netilpdavo salėse. "Žai- 
į bas“ vėliau statė "Živilę“, "Kęstutį“, "Išgriovimą Kauno

— Ne, Maiki, tu įrėmęs! F dies“, "Tadą Blindą“, "Mindaugą“. Pirmutinis Bostono 
nosį į savo knygas, visai ne-, choras taipgi buvo socialistų įkurtas ir pavadintas "Bi- 

Amerikoje ir yra neišven-j matai, kas darosi aplinkui. 1 utė“
gi amas, bet tas "nuoširdus! Juk visi mūsų susaidžių na- 
patarnavimas“ turi ir savo) riai jau tiek paseno, kad net 

’juodaįą pusę. Kadaise Rea- bedieviai balsuoja už gra-

— Per vėlai, tėve. apri- 
mąstei. Be to, nors dabarti
nėse aplinkybėse graborius

Muzikos ir dainos srityje ilgus metus dirbo kompo
zitorius Mikas Petrauskas. 1914 m. Petrauskas įsteigė 
i kciniais pagrindais organizuotą muziko? mokyklą, kū

juos pa kui gerai pakavotų.'. uo’je 1917 m. buvo ligi 70 mokinių, ši mokykla veikė 
Nu, aš tai jau gal ir per se- Hgj 1924 m., per tą laiką surengusi daug koncertų, su- 
nas, bet tau. Maiki, aš tik-Į
rai siūlau eiti į graborystės haidinusi operečių ir išleidusi M. Petrausko muzikos kū- 

graboriai yra sudarę tarpi bizni. Tai didžiausia ateitis?: mus, tane lenktyniavo savo populiarumu su liaudies 
Amerikoje! dainomis. 1914 m. ko,o mėn. įsikūrė muzikos ir dra-

der’ Digest žurnale apie gra- 
borių biznį tilpo gana išsa
mus straipsnis, kuris atiden
gė ir jų vi ada žydinčio biz
nio paslaptis. Pasirodo, kad

boriaus kandidatystę, kad

savęs slaptus susitarimus, 
kad jie dar susitarę su kars
tu ir kapinių žemės parda
vėjais. į kuriuos nukreipia 
velionio gimine? ir patį ve
lionį ir už tai gauna iš anų 
biznierių didelį procentą.
Prieita prie to, kad žmonės 
jau reikalauja, kad į šį rei
kalą įsikištu valdžia ir gra
borius pažabotų už nepaso
tinamos gerklės. Juk kraštui •___
,vra didi gėda. kad biznie-» STEPONO KAIRIO ATSI- 
riai jau net nuo numirėlio Į MINIMŲ PIRMASIS TO- 
lupa oda ir už tai reikalauja MAS "LIETUVĄ BUDO"

— Matau, kad tu, tėve. 
visai suvaikė jai. ir neverta 
su tavim šiandien daugiau 
kalbėti.

— Nu, tai gut bai, bet tu 
apsimislir.es dar mane pasi
šauksi patarimo.

uos draugija Gabija. Gabijos chorui ir parengimams 
\adovavo pats Mikas Petrauskas.

Lietuviams katalikams rūpėjo ir tikybiniai reikalai. 
Kilo mintis 1895 m. organizuoti parapiją. Karts nuo kar
to atvažiuodavo lietuviai kunigai iš kitur, bet jie turėjo 
r avo parapijas ir čia pasilikti negalėjo. Tada Bostono pa- 
1 apijoe komitetas parsikvietė iš Petrapilio klieriką Juozą 
Gricių, kuris 1895 m. baigė SL John seminariją. Kun. Gri
cius pradžioje laikė pamaldas vokiečių jėzuitų šv. Tre
jybės bažnyčioje Shawmut Avė., Bostone.

gą odą, negali jo ištraukti metodą, pradėjo naudoti i 
“ Rytojai. Vėliau daryti 

ji bandymai, kuriais
nuodų liaukomis ir kitais vo mėginta moksliškai pa- 
oiganais. Bitė, netekusi ge-' -^l’sti šį gydymo metodą, 
luonies, po keleto valandų naudojamą praktikos gydy- 
miršta. Tačiau jei bitė gilia«ĮĮĮĮjfo.
kitą bitę ar vabzdį, kurio!
chitino dangoje padalai "SAUI CS ŠERMENYS- 
anga nesusispaudžia, ji ge- Tai visai neseniai 
Juonį išsitraukia ir nemiršta. Antano Gustaičio satj 

i ir humoristinės poezijos 
į kinys, įdomiai ir gt“

....... • ‘ iliustruotas dailininko «
laikom, liaukos pagaminti. Bičių nuodai, taip pat ir toro V.zairdo* Didelio U- 
nuodai. Bitei giliant nuodai kiti bičių produktai jau nuo mato, drobiniai viršeliai, UL 
i.< pūsles trumpu latakėliui seniausių laikų buvo naudo- bai tinka Kalėdų davanMČ 

:a 1 vamzdeli kun sudaro 5amj liaudies medicinoje Kaina $7.00.

Bičių nuodai medicinoje

teka į vamzdelį, kurį sudaro 
geluonies ?maigeliai. Į šį 
\amzdelį kartu išsilieja ir 
mažosios liaukos nuodai. 
Tik abiejų liaukų nuodams 
susiliejus, gaunami stiprūs 
nuodai, kurie, patekę į ge
luonies smaigelio padarytą! 
žaizdą, sukelia deginantį J 
t mm palaikį skausmą, o vė- l
bau ir sutinimą.

1976 METŲ PAVASARIO 

EKSKURSUOS I LIETUVĄ

i

Bostono, Montrealio ir New Yorko 
išvyksta BALANDŽIO 15 d.—grįža BALANDŽIO 23 d.

Kaina $648.00
GEGUžftS 20 d. — grįžta GEGUŽfiS 28 d.

Kaina $728.00
Prie žią grupių galima jungtis ir iž kitę miestą sa papildo

mu mokesčiu.

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVtLUOHTB!

Vasaros ekskursijos į LIETUVĄ prasideda GBGUItS M. 

Registracijos priiauunus dabar.
Kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

Smith Boston, Mass. 02127 
393 West Broaduray, P.O.Boa 116

Telefuaas: (617) 268-8764

Savininke: Aldona Adomonieftt
Air fares subject to changes and govemament approval.

Jaunos, tik išsirita ios iš 
r kelių, bitės nuodų neturi. 
Tačiau jie greit liaukų ląs- 
‘elėse pradeda gamintis, ir» 
po dvieju savaičių jų būna; 
daugiausia — 0.2-0.4 mg. 
15 dienu amžiaus bfės nuo
dų liaukų ląstelės degene- 
ruoja ir neišskiria nuodų; j 
inksčiau pagaminti nuodai 
laikomi nuodu pūslėje. To
dėl igvlusi ir likusi gyva bi
tė daugiau negali atstatyti 
savo išeikvotų nuodų. Ta-į

1896 m. Petras Čaplikas, turtingas saliūnininkas, nu
pirko lietuvių bažnyčiai sklypą prie Septintos gatvės ir pa- čiau jauna, iki 15 dienų am-, 

žiaus, bitė. turinti funkcio
nuojančias nuodų liaukas,!

u. w.!M 1,'ANTROJO TOMO—"TAU,! mas k«l arkivyskupas pastatys jauną kunigą Gricių jos ,gaij Vėl pagaminti U pūs-1
h»t Si ti,«« UETUVA" DAR YRA NE- prižiflrfti. Senieji mediniai namai buvo perdirbti į koply- lės išnaudotus nuodus.

ieis> oe. oei sai tu aa resau- DIDEUS kiekis. ,4]f ir kleboniją. Iš pradžių parapija buvo pavadinu Sv.
Kagirnipra vardu. Btiės nuodus naudoja

iš žmonių padėkos. i
JAU IŠPARDUOTAS, BET į vedė ją Bostono arkivyskupui Williams globoti, manyda-

ji, tai nabašninkai, nuo ku
rių graboriai lupa paakutinę ir.12jŪQ. I

apsimislir.es
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Vietines žinios Pagerbt adv. Z. Šalnienę iri 
akt. Aleksandrą Gustaitienę!

Gezi žodynai Raduo programa

i Bostono Moterų Federa- L
• rijos klubus gegužės 13 d. j 
17 vai. vak. Tautinės S-gos1 it

Petro Jurgėlos knygos "Lietuviškoji sltautija“ I namuose So. Bostone rengia 
{ jaukią vakaronę mū ų iški-
• lioms rtioterims — klubo na- 

vadovųlrėms a^v- Zuzanai Šalnie-
pristatymas

Ąžuolo - GintaroLapkričio 16 d. Tautinė?
S-gos ‘ramuose Bostono 
Skautininkų Ramovės spe
ciali komisija, susidedanti 
iš s. S. Šatienės, ps. J. Špa-1 tų vadovai ir vadovės iš vi- 
kevičiaus ir ps. R. Bričkaus'sos Amerikos ir Kanados, 
suruošė neseniai iš -paudos 
išėjusios Petro Jurgėlos 
knygos "Lietuviškoji skau- 
tija“ prisatymą.

stovyklos, įvykusios šią va- nej jr a^- Aleksandrai Gus-,
___ n  , • 114"lianai naororHfi iii aruvancarą Cape Code, kurioje da
lyvavo rinktiniai jauni rkau-

Filmas susuktas bostoniškic 
filmuotojo Romo Šležo.

Po oficialios dalies ir fil
mo parodymo, poibūvio sve-

Dr. Jurgis Gimbutas savo i ciaA.^u.v.° skautininkių pa- 
išsamio’je ir f domioje kal‘bo-i vaisinti kava ir pyiagais. Jie
je supažindino klausytojus į tur®J° sav? tafpe
su Lietuvos skautų Įkūrėju pasika.beti. Autorius tuo 
Petru Jurgėla, jo nuveik- ! me^u vi iems norintiems, 
tai darbais ir jo kruopščiai bavo nemažai, pasira- 
parašvta knvsra. Autorius1 ^nėJ0 -knygoje.
ne tik Įkūiė Lietu, os skau- Pobūviui vadovavo ir jį 
tus, per kūnų eiles yra per-Į pravedė pg j gpa;
ėję apie 100,000 be .uvnĮ» j kevičius. Atsilankiusių sve- 
bet ir paraše tos organizaci- U buVQ per 60 Daugumas
jos istoriją. Knygoje patei- Į • buvo knyg0S prenumera- 
kiama nepaprastai daug i?- toriai kurfe ~a t k 
toriniu faktų r? organizaci
jos praeities. Plačiai aprašo
ma skautų ir skaučių veikla

galėjo ir atsiimti.

Bostone v. s. Č. Kiliulio^

taitienei pagerbti jų gražaus 
amžiaus sukakčių proga.

Vakaronėje Aleksandra 
Gustaitienė atliks meninę 
programą. Bus ir kitų neti
kėtumų.

Plačioji Bostono ir jo apy
linkių lietuviškoji visuome
nė maloniai kviečiama atsi- 
lankvti i šia reta vak?rom 
ir šių dvieiu nusipelriu ių 
moterų pagerbimą.

Liet Mo*. Federacijos 

Bostono Klubas

Bostoniečiai Vliko seime

Praeitą savaitgali New 
Yorke ivykusiame Vliko sei
me iš Bostono dalvvavo Sta
sys Lūšys, Jackų? Senda ir 
aunosios kartos atstovas

Dvi taikliausios ir prasmingiausios dovanos visiems 
tiems, kurie laisviau skaito angliškai nei lietuviškai:

ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai, keturi to- 
mai jau išleisti; kaina $20.00 už tomą.

UTHUANIANS IN AM&RICA, Dr. Antanas Ku
čas, kaina $6.00.

O norintiems su Lietuva susipažinti suaugusiems — 
gyvas aidas iš netolimos praeities:

PASAKYTA - PARAŠYTA, Antano Smetonos kal
bą rinkinys, kaina $10.00.

Užsakymus siųsti: Lietuvių Enciklopedija, 395 West 
Broadway, P. O. Box 95, South Boston, Mass. 02127. 
Tefef.: (617 ) 268 7730. vakarais (617) 282-2759.

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI

Balys Sruoga mūsų atsi
minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny
goje rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

I iphnzmp’vėliau Vokietiin-! S w • ” k* * Mykolas Drunga. kuris tenJ įetuv oje vėliau voKietijo- pastangomls buvo surinkta < i b - ktvvi i - DOZ:tvviai 
jeJr no p.atųjį pasauliai-f U5 knygos .prenumerato-} t^0 tprne _
sklaidžius, — suminint net Knygos iš viso išleista , - į, -PĮ Ų. .7 j Pcdo» mirties zonoje3,500 a menų pavar- ^oo į. §iuo metu neiš-*^Timr^Ka^ katorgininkės ir sc

parduotų tėra belikę apiejas Juozas KaPoclu-
apie
džių.

500.Knygoje galima rasta
daug niekur kitur neužtin- Knygą "Lietuviškoji skau-į 
karnų faktų, liečiančių pra-| rija“ dar salima šauti Ke-(

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

tija“ dar galima gauti Ke-; Gruodžio 13

Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anglijoj 
tš stoties WLYN, 1360 ki- 
iociklų ir iš stoties FM, 

kai { 10X>T mc.. veikia sekmartie- 
i niaj nuo 1 iki J :30 vai. di©- 

į _ įaą. Perduodama: Vėliausių
Anglų-iietuvių kalbų žo- ^pasaulinių Žinių sant-nnlrą 

į dynas, V. Bara vy;. a?..nauja į r komentarai, muzika, dai- 
• laida, anie 5? ).<)()•- žodžių į jos ir Magdutės pasaka.
590 p£ : : kaii.a $6.)G. r

! Biznio reikalais kreiptis |
Baltic Florists erelių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, Bostone. Telefo- 
tas A N vrtdsų. Ten gauna- 

mp ir Keieivii. -—-J

i l ietuvių-an*;I-j kalbų žo 
i dynas, reuagavo K a: savi 

i> naitė ir šlaponi rsk &. ap»» 
g? į 27.0OA ^ixtžtų 511 psi 
Į!na $8.00.
Si

g'i
£ IEŠKO

LIETUVIŲ LITERATO. 
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaitis apie po
eziją, K. Keblys apie roma
ną. fLŠilbajoris apie novelę, 
S. Santvaras apie dramatur-

Eugenija Patnikuvaitė - Gau- 
rilčikienė ieško savo pusseserių 

| Onos. Elenos ir Marytės Orantis; 
j Tėvai Motiejus ir Agota Orantis 

į gyveno So. Jailsgurg. New 
York,' llox 532, c o J. Cohen.

Jie patys arba apie juos ką 
nors žinantieji prašomi parašy-i 
tiadresu: *

t
Lithuania. Kaunas - Šančiai 2 

M. Melninkaitės, 125 ‘
Eugenijai Gaurilčikienei. ‘

Dažau ir Taisau
Namus ii lauko ’jp viduje. 
Lipdau popierius ir taisau

viską, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiaga-
JON AS dTARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mana.
TeL CO 5-5854

Saulės šermenys, naujau- 8U4* V* Kulbokas apie kriti- 
sias Antano Gustaičio saty- ką, J- Girnius meta žvilgs- 
rinių ir humoristinių eilėraš- ni i v*są ty literatūrą apla- 
čių rinkinys su dailininko mai šio kūrybos laikotar- 
Viktoro Vizgirdos satyrinė- Pj° problemas^ Č. Gricevi- 
mis spalvotomis iliustracijo- čius paruošė išleistų knygų 
mis, didelio formato, drobės s4rašą. Kaina $10. 
viršeliai, kaina $7.00.

so.
,vietinių kalėjimų kankinės 
. Elenos Juciūtės atsiminimai.
j 544 psl. Kaina $10.
: TAU, LIETUVA, Stepo* 

d. Moterų no Kairio, 460 ^©L, kai*eitį ir daugiau nei šimtą j Jeivio adminirtracijoje. Tai! Feder. klubo narių ir jų sve- na $2.00. 
nuotraukų Ši skautų j tikrai vertinga ir Įdomi ka- čių kalėdinė vakaronė. ’ GANA
innrrnc įetnmne Irnvaro vra •i-i« - j____ TO JUNGO, Kip. 

! ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl.. kairu’ $5.00.

DlENOJANT^Kipro Bie* 
nnio. 464 psl.. kaina....$2.00 

: PENKTIEJI METAI, Kip. 
’ Lietuviai skaif/ai gruo- To Bielinio, 592 puslapiai

Stefanija ir Mikas Suba- džio 14 d. Maironio parko Kapa ...... $2.00
čiai, ilgai gyvenę So. Bosto- salėje rengia LSS tarybos paar*tmanc oncenit
ne, išsikėlė Į Holbrooką. pirmininko Antano Saulai- rA5AUTINi5 rOSEDIS

^rin^mP^S JZdnH Mas8" Jie fžylnOs skau- Cio skautavimo 50 metų
^rįnkty medaagą naudoti,, veikėjai ir reikšmingi čio- sukakties paminėjimą. Pra- 227 psl., kaina--------- $4.(X
U P^hūvvVp'taln nat dalvva 1 Hy^®8 lietuvių kolonijos džia 12 vai. ATSIMINIMAI, parašė Juo

Pobūvyje taip pat daljva-, į - . * J Viai kvipči
vo ir žodį tarė Skautų Tary-:
bos Pirmi jos pirmininkas 1 T • i •_ • • -j
v. s. A. Saulaitis. Iankime genausios sek-

i mes naujoje gyvenvieteje ir 
Antroje pobūvio dalyje • nenutolti nuo Bostono lietu- 

buvo parodytas filmas iš vių veiklos.

jungos istorijos knyga yra I ledinė dovana, 
didelis Įnašas i visos lietuvių} 
tautos istoriją.

v Knygos pristatyme daly
vavo ir pats knygos auto
rius. P. Jurgėla pabrėžė 
skautybė- svarbą ir jos nuo
pelnus lietuvių tautai, ska
tindamas gausią knygoje

K. Nenortas

Subačiui išsikėlė ii 

So. Bostono

WORCESTER, MASS. 

Paggerbs A. Saulaitį

Visi kviečiami dalyvauti.,

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Vs. PAULINAI KALVAITIENEI

ir jos sūnui

ps. RAMŪNUI KALVAIČIUI

jos sūnui, o jo broliai Australijoje minu, reiškiame 

gilią užuojautą.
Bostono Skautininką Ramovė

Liūdžius, 246 pusią 
piai. kaina.......... $3.00
Sukilimas Lietuvos suve

renumui atstatyti, dokumen. 
Nuoširdžiai dėkoju už apžvalga, parašė buv.

svei kinimus ir linkėjimus lĄ^tuvos nepaprastas pa
mano amžiaus sukakties Siuntiny ir
.,rf>fra tens Vokietijoje Kazys
h g Škirpa, F83 psl., iliustruota

Įrišta, kaina $15.00.
Su pagarba

Zuzana Šalniene

aeneoe^emnnMeeeoad

Skaitykite 
šias knygas

Jų

Ps. RAMŪNUI KALVAIČIUI 

ir jo motinai

ta PAULINAI KALVAITIENEI,

tylimam broliai ir sūnui Australijoje mirus, reiškia
me gilią užuojautą ir kartu Rūdims.

Seną Lapiną s-v* Būrelis

ALTIC INSURANCE AGENCY
Vedėja: ėda Velta

TeL 2M030 
507 E. Broadvray, So.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rfišią aetaimiagą 
atsitftimą.
• Parfipna visą rūiią draudmus sekUuojimam turtai 
ir nuo nelaimingą atsitikimą.
• HOMEOWNERS’ POLICY gaH išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namas.

Lietuvis savo tautoje, vals
tybėje ir visuomenėje, para
šė Stasys BaizGukas, 25S 
psl., kaina $6.00.

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
Kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be kitų dalykų, čia telpa) * 
Įdomias studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 
tĮ. Knyga 374 psl., kaina 
Kaip ir I dalies — minkštai- 
viršeliais $5, kietais $5.50.

’ 1
"GARSO BANGŲ“ . Į 

I
PROGRAMA j

«• j-- ’ l
Si radijo programa trane-; ’ 

liuojama sekmadieniais iš ’1 
etoties VVBUR 90.9 FM 1 
banga nuo 1:30 iki 2:00 vJ 

popiet. i

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Kt’ieka įvairią rūšią

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Bmadwav

So. Boaton, Mass. 02127 
Tei. AN 8-1761

į LIETUVOS ISTORIJA
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogiene 
414 psl., daug paveikslų, ke M 
H teMbpM. tvirUl iri*. g

• ••••••* 4 • e•»♦•••••
Lietuvių literatūros istori

ja, I tomas (Nuo Mažvydo 
ki Maironio), prašė Pranas 
Naujokaitis, 606 psl., kaina 
$10.00, Tai pirmoji dalis ke

j Kaina

Amerikos lietuvių istorija, 
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

Lietuvių išeivija Amerikoj,Piu.vy. tuipirmujiuaimae- parfišė gtagyg Michelsonag>
tomų Lietuvių literato* j niugtruota, 500 pel.,

ros istorijos, kurią autoriui 
užsakė parašyti Lietuviu 
Fondas. Čia surinkti kone 
risi mūsų literatūros pradi
ninkai, su jų kūrybos pavyz
džiais, bei mūsų periodinės 
spaudos kūrėjai.

MES VALDYSIM PA* 
ŠAULĮ, paraiė L. Dovydė-

mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

Pasakėčios, pagal Krylo
vą— Vytautas Petraitis, 217 
psl., kaina $8.00.

Paguoda, Bronio Railos 
ik:rnirksn;ų III dalis, 387’ 
psl., kaina minkštais virše-1 
liais $6.50, kietais — $7.25.

Raudonojo arklio vasara,
romanas, parašė Edvardas Į 
Cinzas 312 psl., Įrišta, kai
na $6.00.

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai Įvairiais klausimais ir 
kt., 318 puslapių knyga, ku-j 
rią spaudai paruošė Stasy.?; 
Santvaras. Kaina $6.00.

Šventaragis, II tomas.ro. 
parašė Vytautai 
613 psl., minkšti 

viršeliai, kaina $8.00.

Steponas Kolupaila, para
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. 
za« Danvs, 464 psl., daug 

2 iliustracijų, kieti viršeliai, 
na $12.00.

kaina $4.00.

Amerikos Lietuvių Taryba,
30 metų Lietuvos laisvės ko. 
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug L 
liustracijų, 500 psL, kaina 
$10.00.

Chieagos istorija, para#
B Aleksas Ambrozė, 664 psl.

gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10 
minkštais — $8.
$5.00.
Dovydėnas. 217 ptl., kaina

Pasakyta parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūnai 
spaudai paruošė Vincą? 
Rastenis. 350 psl., kaina $10

Dialogas su kraštu, Aki
mirksnių kronikos, antrc 
knyga, parašė Bronys Raila
Kaina $7.00.

Duke of Lfthuaaia by dr. Je. 
tapk K Kenčlua, 211 į—> . 
psL. kaina kietais vklattais1 Lietuvoj Omon J. C.
$3.00, minkštais $X0U. ! 2M peL, kaina $4.

Amazonės džiunglėse, ro
manas, parašė Jose Eustasio Radvila Perkūnas, istori- 
Rivera, vertė P. Gaučys, 355 nė pjesė, parašė Balys Sruo- 
psl., kaina $6.00. ga, 130 psl., kaina $4.00.

Timelest Lithuania — 
rašė buvęs JAV

rika, parašė Vincas Trumpa, 
251 psl., Įrišta, kaina $6.00.

Lietuvių žumailstų sąjun
ga išleido 291 puslapio knv- 
gą "Žurnalistika“, kuri Įdo-. 
mi ne tik norintiems bend-! 
radarbiauti, bet jau ir rašan- i 
tiems periodinėje spaudoje ’

Kad Ji būtų gyva, Emili-j 
jos čekienės straipsnių rin-’ 
kinys, 216 psl., kaina $5.00!

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja s«aityir*jus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda oaug ir įdomią nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsą visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomiu skaitytoją laišką skyrių, kuriame laukta
me abipusiu pasisakymą ir nuonsunią kiekvieno visiems 
svarbia prohiema.
'NEPRIKLAUSOMA UETUVA“ vn. dinamiška., mūsą Iš* 
elvijos laikraštis, ieškąs naują bendradarMą bei idėją, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.60 

Adresas:
7722 George Street. I-aSalle-Montreal. 690. Ooebee. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 90 metą ^arsa:*<a lietuvią risuomenst ir išmokė

jo daugiau xa,p SiTTfNIS MILIŪNUS dolerią 
neriama

SLA—did/žausia Uetuvių CrateraaliBū crgaahadja — 
duoda gyvybės aądraudą ir ligoje puše>ąą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS ueiešku pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Iria au pase nHone dolerią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikru ir saogL Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti (vairią klastą rrikaūagiausias 
spdraudaa nuo $100.00 fki $1C.8OO4B

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ca. 
devmeat laauraaeet kad jauauoUs gantą pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL

SLA—duoda \ AIKAMS ir jaunuoUams labai pigią 1ERM 
apdraudę: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 moke^ 
Oometaam.

SLA—AKCIDENTAL! APDRAUDA naudinga visokia 
amžiaus asmenims, rekomenduojama BetuvMką 
klubą ir draugiją aariuum. UI $1,000.00 akddeota- 
Me apdraudos mokestis $2.00 | metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvią koloniją. Kreipkltis 
• kuopą ve*kėjus, Ir jie plačiau paaiškina apie 
Seaivlenf jimo darbut.

Gausite spausdintas tažoivuadjas, jeigu

Utbaautea AHuase ef America
307 Wsat Mth Street, Nev Verk. M.T. 10WI

• r"

tomas.ro
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Vietines žinios
I
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LEIVIS, sa BOSTOR

Lankytojai tais ekspona-| Aukos Vasario Šešioliktos 

gimnazijaitais labai domėjoi, buvo
norinčių įsigyti anglų kalba! 

;j leidžiamą "Encyclopedia Li- 
• I tuanica“, knygą ”Day of
į Shame“ ir kt. Buvo ir tokių, 

Gražiai atstovavo lietuviam* Kul^eie.kojo dauPadėka A. Andriulioniu!

Keleivis naudojasi Įvairia 
Antano Andriulionio pa
slauga, o, be to, ji- savo am
žiaus 70 metų sukakties pro
ga Keleiviui paaukojo dar 
ir 70 dolerių.

Nuoširdžiausiai dėkojam 
A. Andriulioniui už tokią 
stambią auką ir, aplamai, už 
paramą lietuviškai spaudai.
Pamirštas vienas savanoris

Praeitame numery, sumi
nint Bostone dar gyvus Lie
tuvos kariuomenės savano
rius - kūrėjus, buvo pamirš
tas kalbininkas Petras Bu
tėnas. Taigi Bostone gyvena 
dar 10 savanorių - kūrėjų.

Operavo O. Kropienę

Onai Kropienei lapkričio 
25 d. Carney ligoninėje pa
daryto operacija. Linkime pusi didelė lietuvišku kos- būris, kaip visada pelnęs 
jai greičiau pasveikti ir grĮž-*iiumu papuošta lėlė, knygų, smarkių plojimų, 
ti namo. laikraščių ir kt.

Per 23 metus būrelis nr.: 
120 surinko ir Vasario 16 
gimnazijai surinko ir pa
siuntė 8,538 dolerius.

čius 25 dol. ir Br. Paliulis— 
24 dol. Nauju nariu Į būrelį 
įstojo dail. Galdiko žmona 
Magdalena Galdikienė. į 

Gimnazijai aukas priima 
St. Griežė - Jurgeglevičius 
Keleivio administracine.

AR TURITE "VARPĄ“?

Jei neturite paskutinio 
Varpo žurnalo, kuriame ra

žo net 12 įžymių autorių, įsi
gykite. Jo kaina tik $3.00.

giau žinių apie Lietuvą ari Ateinančių švenčių proga
Lapkričio 26 d. Hynes, net teiravosi, kaip lietuviš- 

auditorijoje pa-ibaigė Tarp-į kai pasakyti ”1 love You“. 
tautinio instituto Suruošta į žodžiu, tai buvo puiki proga 
šventė, pavadinta Whole į Lietiivai pareklamuoti. Jei 
World Day“, kuri tęsėsi 5'rengėjos būtų gavusios pa

gimnazijai, išlaikyti jau au-l JAV kongreso bibliote* 
kojo: A. Grigaliūnas 301 kos knygų lentynos yra 320 
dol., St. Griežė-Jurgeglevi- mylių ilgio.

dienas. Jos programoje da
lyvavo kelios dešimtys įvai
rių tautinių grupių, ir ren
ginyje apsilankė tūkstančiai c.jj^ jar iabiau sustiprinti, 
žmonių. Į

_. . . I Kai aš ten lankiausi, vie-
Lietuviams ten grabai at- (name jr kitame lietuvių kio > 

stovavo Lietuvių Moterų;
Federacijos skyrius, kuriam»ke lankytojams patamavo 
vadovauja Aleksandra Mo-i^. Moriarty, I. Manomaitie- 
aa į nė. O. Giralienė, F. Karosie-

narty. Valgių skyriuje čia’ ..
lankytojai galėjo gauti lie-in.e’ ?’ Vasyliuniene. G. Bak-j, 
tuviškos virtuvė-* gaminių, ;^ienė, mz.<E. Manomai^, 
o parodos skyriuje buvol T,. , . »skoningai sutvarkytas kios-!. .KleI™n« *eną /.dzio-.

J . joje saleje buvo vykdoma ir
kas, kuriame tilpo tikrai meninė programą. Lapkri-. 
gražių eksponatu: gintaro’ n- , . . , ,
dirbiniu, medžio drožiniu? 25. d; te” “k° ,?ostoR° 
juostu, visų dėmėsi atkrei-'hetuv,y tautlnlų sotay sam’

ramos iš LtB ar kurios kitos 
stipresnės organizacijos, tai 
būtų galėjusios tą informa

J.V.
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UŽKANDINĖJE PICOS 
IR SUMUŠTINIŲ GALIMA 
GAUTI IR PENKTADIE
NIAIS NUO 6 VAU VAK

J

*4

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 
(BURNER)

Siūlomas naujas alyvos kuro patarnavimo planas

NAMŲ SAVININKAMS
• Vieneriems metams dalys ir darbas

$ 3 9.5 0 vertės 

į • 24 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal susitarimą

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAU VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA 
Picą užsisakyti galima ir tel. 268-1055. Tada atėjus 
nereikės laukti, kol iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOJ.
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS |-5-
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadienis •
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAU

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugths, dešros, kopūstai ū kt j 

Atsilankykite it būsite tuaioniai nastebir.t’.
S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBt

436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore

Trans-Adantic Travel Service
COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

jVORCESTER, MASS.
TaL SW 82868

yra yieninteJė oficiali 
ga Worcestery. Kuri siunčia 
•Mintinius tiesiog ii VVorcee-

torio j Lietuvą ir kitas Rusi 
jhe valdomas sritis- Čia kal

bama lietuviškai, patarnau* 
jame greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau* 
•by importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Senas parvilkta ir negir- Už nosies ne tik jaučius 
t vedžioja.

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

X. i. ALBSMA 
U8 EAST BMOAJ> YA?

5C&7ON. M\SS. 
fELEfONAS Ad 8-U4S

Beajaoia Mrorv Dalai 
PvpttroM 8ianoma

Stlklaa
VteHd* reikmeays

Sc0on«oy> plaznbartam 
Vlaokto cal«tiM daiktai

tanas ano w
Tetefoau: AN 8-2806

Dr. Jog. J. bonovan 
Dr. J. Pašakamio

o&JPt DINIS 
NETEISTAS

Vedėja B. Sviklienė

Valandos:
nuo 9 esi ryto iki S vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mase

Knyga yra gerinsiąs žmogaus drangasĮ
moooooooooooooooooooooo

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildomo gydytojų rs 

eeptue Ir turimo visus gatavus vaistus.

Jsi trik vaistų — eikit I Uetuvižką vaistiaų.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. SL, Reg. Pharm.

384 W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Tstafuaaa AN 8-0929

Nas 9 vaL ryte IU 8 vaL v, išskyras šventadienius Ir sekm.

looooooooooooooooooš

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis.ipilimas
□ Patogios mokSjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S k ambink ite

268-4662

E KARDELIENĖS DAINŲ i 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje Į 

galima gauti Lietuvos opo-j 
ros solistės Elzbietos Karde* 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu

Nerasi medžio be lakos, o 
žmogaus — be ydos.

.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 laikot

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

Peter Maksvytis
tfOtSUiK

«9 Chureh Street
CMBte^Mam.

Atlieka_____.________________
to ir projektarimo darbus ii 
ko ir vidaje.Mario ,lavinu^____
laadq vakare.

Tetefeaaet <968979

iuje, gyvenamą __
.ra&seii’a-.-si.i

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTS)

OPTOM JB TRI 8TB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAT
SOUTH BOSTON. MASS.

NAMAKSY - ZAMMITO
Insurance Agency, Ine. J 
321 Country Club Road 

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

«*•••**••****•***•♦♦**•*****•***•*
jrrrrrrrrrri i rrrr rr* —...............i—

Laisvės Varpas
} LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maas. 02402. Tet 586-7209

South Boston Savings Bank
__ ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

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

SAVE AT

790^7^3*
• '*h MUftiuh

708W_
k mpomsMm

6.81^6^

MOS)

AVIMI

6j0<&5<
5.4^5‘e

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio noo 10:30 vat ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vat ryto iki 12 vaL 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 su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 8274,000,000

Darbo valandos kasdien:
šeštadieniais 9—2 

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

Telefonas: (617) 268-8764 
Visų skyrių vedėja AldonazJ

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

VForcester, Mase. 01604 
Tet 7963347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam Įvairina siuntinius i Lietu, 
vą ir kitus Ruaijoa valdomus 

Siuntiniai sudaromi iš 
gamybas medšiagų, ap- 

avo, maisto ir pramouės gami
nių. Tvrime vietoje Įvairią via 
ttašs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitą kraštų visai ia- 
maaus baisomis. Be to, siunčia 
ms maistą, pinigus ir galite uš> 
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vištoje galis pasirinkti už-
sskrtas prekes.

Taipogi tarpininkaujamo per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines rie pas save i svorius 
ar aaabttaiam apsigyveaimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąriaingaL AtaUsakų įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrtaakl

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 
Ii BOSTONO i LIETUVĄ
ir kilu. Kurijos

garantuotas

Gajiasa by*j
certifikatus, * autaosobilbmb 
šaldytuvus ir paa.
Naujas ved 

Atidaryta darbo

nuo 8 vaL ryto fld 2 yaL p* 
Kitomis valandooris pagal 

susitarimą telefoau.
389 W. Broadvray 

Sol Boston* Mass. 02127 
ToL MMOM




