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dienf dar pasikartojęs dide
lio stiprumo žemė? drėbėji-
mas nepaprastai apgriovė sąžinė. Spauda skelbia eilę 
Gvatemalos sostinę ir kai 
kurias kitas krafto vietoves.

Baisus žemės drebėjimas 
sugriovė Gvatemalą

Praeitos savaitės trečiadienį ir ketvirtadienį žemės 

drebėjimas sugriovė didelę dalį Gvatemalos sostinės, o 

taip pat apgriovė ir kitas vietoves. Dešimtys tūkstančių 

žuvusių ir sužeistų ir šimtai tūkstančių benamių. Žuvu

sieji laidojami masiniuose kapuose. Nukentėjusioms sku

biai teikiama tarptautinė, ypač JAV, pagalba.
I Kaip paprastai tokių ne

praeitos savaitės trečia-1 laimiu atvejais, visada iš- 
dienį prasidėjęs ir ketvirta-į ryškėja ir sušvinta paskirų
rlioni nov nooiVovfAiAC’ __ -- X____ fri—__ __ • J „asmenų žmoniškumas ir dar 

labiau pajuosta nusikaltėlių

pavyzdžių, kaip Amerikos Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 5S-sios sukakties proga Massachusetts gubernatorius 
medicino? studentai ir kiti, J^| 1976 m. sausio 21 d. priėmė Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono skyriaus delegaciją
jaunuoliai išskubėjo Gvate-' jr pasirašė atitinkamą deklaraciją. Vasario 16-ją skelbiančią Lietuvių Tautos diena. Paveiksle tos 
malon padėti nukentėju- JALTOS delegacijos nariai ir gubernatorius. Iš kairės į dešinę: Danielius Averka, O. Ivaškienė. 
siems. ie augpašiau ojl , jLLT «k. pirm. iuž. AL Čaplikas, St. Griganavlfius, gub. M. Dukakis, F. Grendelytė. A. Keturakis. 

~„i™ i I- Veitiene, Alg. Budreckis.

V. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto žodis

Be to. dar ir penktadienį bu
vo juntama apie 130 jau 
silpenesnių žemės drebėji
mo bangu. Tai vienas iš pa
čių didžiausiųjų ir nuosto- 
lingiausiųjų žemės drebėji
mų Pietų Amerikos žemyne. 

Iki šiol suskaičiuota, kad
tiktai Gvatemalos sostinėje 
žuvo daugiau nei 15,000 
žmonių, o su nukentėjusiais 
kitose krašto vietose iš viso 
žuvusiųjų galį būti 50,000. 
Septinėje suskaičiuota dau
giau nei 40,000 sužeistų ir 
apie 200,000 likusių be pa
stogės. Bet visi tie skaičiai 
dar tik apytikriai, nes tuo 
tarpu neįmanoma visų žu
vusiųjų surankioti iš po griu
vėsių.

Kadangi gresia epidemi
jos pavojus, tai žuvusieji lai
dojami paskubom į masines 
duobes net po 400 ir dau
giau į vieną. Kadangi jie už 
kasami negiliai, tai lavonus 
reikia ginti ir nuo šunų rujų, 
kurie juos bando išsikasti.

Likusiems gyviems trūks
ta maisto, vandens ir kitų 
būtinų reikmenų. Žmonės 
susispietę aikštėse, nes nėra 
ne tik pastogės, bet bijoma, 
kad žemės drebėjimas dar 
gali pasikartoti. Benamiai 
naktį miega gatvėse, netu 
rėdami net kuo prisidengti, 
nors oras šaltokas.

Nelaimingiesiems padėti 
sukruto įvairios tarptautinės 
labdaros organizacijos, bet 
pirmoji atskubėjo į pagalbą 
Amerika. Tenai tuoj pat 
amerikiečiai įrengė lauko li
gonines, nusiuntė gydytojų 
ir kito medicinos personalo 
bei reikmenų. 16 JAV lėktu
vų ir 18 didžiųjų helikopte
riu paskubom gabena nelai
mingiesiem? maistą ir kitus 
reikmenis. Bet tokios nelai
mės greitai sumažinti neį
manoma. Yra vietų, kur ne
laimingieji sunkiai pasie
kiami, ir ten iie miršta iš ba
do ar troškulio, ar valgo net 
žiurkes, kol juos pasiekia 
pagalba.

Šis žemės drebėjimas vi
siškai sunaikino Gvatemalos 
sostinės vargingesniųjų gy
venamus kvartalus, tad ne
turtingieji daugiausia ir nu
kentėjo, prarasdami, ką dar 
turėję.

malos tautiečiai ar kaimyni
nių kraštų piliečiai. O tuo 
pat metu vagys ėmė plė'ti 
griuvėsiuose likusius vargšų; 
turto trupinius. Buvo suimti 
plėšikai, užsirišę Raudonojo 
Kryžiau? ženklus, kurie ne
laimingiesiems dalino mie
go piliules, kad juos, kietai

Kinija sumaišė 

politikų kortas

tNixo;iai pakviesti
1

\Kinijon

Chicagoje mirė
i
I

akt. Stasys Pilka

Iki šiol beveik niekas ne-; guv 
Iki šiol beėe.k niekas ne- i jmona

P’^^R^NiKonas sa Gauta žinia, kad vasario
Užmigusius, galėtų apvogti. | abejojo, kad po Cu En-Iai Į oXįn'ankvti KinioiT2 metu d-1'Jal-Piet,Į Ch,‘-Cag°-S
' Dabar Gvatemalos vai-, mirties naujuoju Kinijos RMte. WAV Ztvkiu aU J*“!":
dmo loolzo vienio oi vroninevo '_______■: ___ m__ n.:„„ Kinijos ir jav santykių at- vjė’je »o ilgesnės ligos mirėdžia įsakė visus sugautus va- premjeru bus Teng Hsiao- 
gis ir plėšikus šaudyti nusi-.pmg, vyriausias is dabarti- 
kaltimo vietoje. nių vicepremjerų ir jau pa-

Gvatemaloj yra apie 6 vadavęs sergantį Cu. Bet 
milionai gyventojų. Žemės praeitą šeštadienį Kinijos 
drebėsimo metu ten buvo: žinių agentūra oficialiai pra-. 
keli tūkstančiai amerikiečių,1 nešė, kad premjero narei-j

nėję po ilgesnės ligo 
naujimmo proga. Kinijos aktorius Stasys Pilka, 
vyriausybė Nixonams abvež

Brangūs Lietuviai,
Vasario šešioliktoji — mūsų tautos valstybingumo 

didžioji šventė. Per dvidešimt dvejis metus šią dieną šven
tė Nepriklausoma Lietuva ir lietuviai svetur. Dabar, Lie- 

, tuvą pavergus, jau trisdešimt penkeri metai kaip mes šią 
I dieną minime čia, išeivijoje, — viešai ir iškilmingai, o 
į Jūs Lietuvoje ją minite tik savo širdyse su pasiryžimu ir 
nepalenkiama viltimi ir vėl, atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, šią dieną laisvai švęsti, vėliavoms plazdenant, 
bažnyčių varpams gaudžiant.

Vasario šešioliktosios progomis pabrėžiame mūsų 
pasiiyžimą siekti Lietuvos nepriklausomybės, besąlygi
nės ir nesužalotos, nes ji yra mūsų tautinės gyvybė? lai
das. Ji taip pat užtikrina kiekvienam lietuviui sąlygas 
gyventi laisvam ir nevaržomam siekti asmeninės ir savo 
artimųjų laisvės bei gerovės.

Vasario šešiolikto-ios progomis garsiau šaukiamės 
į pasaulio sąžinę, protestuojame prieš Lietuvos pavergi
mą, okupanto žiaummus ir nusikaltimus visuotiniams 
Žmogaus laisvės principams.

Istorinis Lietuvos nepriklausomybė? aktas minėtinas 
svarbiausia ir šiandien dėl to, kad jis teikia vilties: jeigu 
nepriklausoma Lietuvos valstybė atsikūrė po šimto carų 
vergovės metų, tai ji išsivaduos ir iš ruso - bolševiko oku
pacijos.

Mes, laisvieji lietuviai, negalime tenkintis tik viltimi: 
reikia konkrečių darbų. Lietuvos laisvinimo darbą mes 
dirbame susibūrę į organizacijas. ’ * *

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, kaip ir 
1918-tųjų metų Lietuvos Taryba, savo prigimtimi išreiškia
Lietuvos valstybingumą. Dėl to jo paskirtis ir uždaviniai 

VollnnMuivn įsus lyra iš dalie? skirtingi nuo lietuvių išeivių visuomeninių
ti atsiunčia net specialų lėk- gegužės 8 d Petrapilyje. I organizacijų. Bet šiuo kritišku metu Lietuvos vadavimo
m va. Jie Kimioje nesės nuo pilka mūsų gy ve-Į dai bą dirbkime visi sutartinai, Vyriausiam Lietuvos Iš-
sausio leno-. nime reiškėsi kaip dramos laisvinimo Komitetui derinant visų mūsų pastangas.

- - _____________ ____ T______ ___  ,____ ____ ____ _ Tokia Nixonui išskirtinai teatru aktorius, režisierius' Kaip rezistencija prieš Lietuvos* pavergimą ir kovos
bet, atrodo, mažai ka? i? jų gas eiti pavedama viešojo j rodoma Kinijos pagarba ge- kultūrinis publicistas, A- atsakomybė subūrė į Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
nukentėjo. ; saugumo ministeriui Hua’rokai nustebino JAV diplo- merikoje daugiausia bend- Komitetą skirtinga? politines partijas ir sąjūdžius, taip

“ * matiniu.- sluoksnius ii net radarbiayęs Draugo kūltūri- šian<nen nepriklausomybės atstatymas turi mus visus
'engreso atstovus. niame priede. Jis rasė eilė- jungti .Šis Lietuvos laisvės kovos vieningumas, nesuvieno-

• 1 C1US’ \eriė svetimų auto- tindamas mūsu ir nesuliedama? į vienalytę visuomeninę
jo pareikšti, kad Nixonas nU poeziją, bet at kiro rin- , . ./. ... . , , ...vykstąs į Kiniją kaip priva- kinio nėra išleidęs. i mas?> t,kroslos demokratijos
tus a muo ir neturįs 'jokios Kaip aktorius, St. Pilka , Ke*!u’ gerbiant vieni kitų įsitikinimus.
pareigos prezidentui apie iškilo nepriklausomo? Lietu-! Informacija į pavergtą Lietuvą bei mūsų gyvenamus 
savo kelionę raportuoti. vo? teatruose, ilgesnį laiką kraštus ir lietuvių tautos skriaudų dokumentacija dabar 

Kai kurie stebėtojai šia- dirbęs Kaune, porą sezonų'yra mūsų veiklos ir darbo vienas pagrindinių uždavinių.
me įvyky įžiūri faktą, kad Šiauliuose. Į Neseniai įvykęs Vvriausiojo Lietuvos L laisvinimo
Kinijos komunistai nieku

Kuo-feng, 54 m. amžiaus.
Toks mažai žinomo žmo

gaus paskyrimas ministeriu 
pirmininku, nors gal ir lai
kinai, labai nustebino Vaka
rų diplomatus.

Artinantis Lietuvos nepri- j Manoma, kad tai esąs Ki- 
klausomybės paskelbimo su-j nijos komunistų kairiojo ir 
kaktuvėms, einąs Valst. sek- dešiniojo sparno varžybų 
retoriaus pareigas Robert S.' rezultatas, kuris galįs turėti 
Ingersoll Lietuvos atstovui ,įr didelės reikšmės Kinijos 
J. Rajeckui Washingtone,! užsienio politikai.
D.C., vasario 3 d. atsiuntė! Įdomu, kad H naujiena 
tokio turinio raštą: i buvo netikėta ir Sovietų Sa-

”Brangus Pone Charge' iun«aL Tasso agentūrą skel‘ 
d’Affaires: ! kia ją taip pat su nusistebė-

Lietuvos nepriklausomy- n’mu, J sovietu spauda ci- 
, . , , . ! tuoia Vakarų koresponden
tės paskelbimo penkiasde- komentarus, susilaikyda- 
’imt astuonių metų sukak-, nuo Savo nuomonės pa
ties proga aš turiu malonu- reiškimo.
mą pareikšti Tamstai ir Lie-

temai sveikinimus ir radioūktyvina
genau-ius linkėjimus Jung- °
tiniu Amerikos Valstybių _ ... . .
vardu. 1AV ambasadą

Kai atsigrįžtame atgal ir: 
peržvelgiame Amerikos is- Praeitą sekmadienį pa- 
toriją šiais bicentennial me- sklido žinia, kad Amerikos 
tais. aiškiai regime, kad sa- ambasada Mask/oje yra 
vo įnašais mūsu tautą pra-, "bombarduojama“ intensy-

Valst. departamento 

rastas lietuviams

nusikaltimas, ir nepaprastai ... . . ...
vertina Ni.vonu politinės at-‘ve,kalus ,r Pati valdino mis“. Bet tai dar ne viskas.
eities raido? numatymą.
Didis nemalonumas

Čia ir anksčiau Vokietijo-i Jūsų, mieli lietuviai, praėjusiųjų metų aukos Tautos
, je jis yra surengęs nemažą* Fondui daro šį seniai siektą uždavinį realų ir įgyvendin- 
Į kieki individualių lietuvių (tiną. Pripažįstant kitų, dabar veikiančių, informacijos 
j poezijos rečitalių. • židinių reikalingumą ir naudą. Eltos Informacijos Biuras
■ Velionis St. Pilka buvo rūpinsis visais pagrindiniai? didžiaisiais su Lietuvos lais- 
į plačių meninių interesų vinimo darbu susijusiais spaudos bei informacijos užda- 

Jau kiek seniau po sena-j žmogus, kultūringas plunks- viniais.
to tardymų ėmė prasiskverb-; nos valdytojas, didelių nuo- šiam svarbiam užmojui galutinai įgyvendinti, tęsti 
ti žinios, kad didžiosios A- j pelnų nepriklausomos Lietu- jr informacijai pastoviai gerinti bei plėtoti prašome ir ti- 
merikos pramonės bendro-uos teatro aktorius n apla- j^ų mieli lietuviai, talkos ir finan inės paramos.

Ivės naDirkinėia užsienio niai svie ios sielos asmeny- .

didiem kyšininkam

turtino lietuviu kilmės ?io vių radioactyvių bangų, ku- . ginklų.

ves papirkinėja užsienio i mai švie ios sielos asmeny- ii,*n>
valstybių prekybos atstovus,• kė. Jo netekimas mūsų kui- ^**1 • • -’v
Kau šie jKaibetų savo vy-Į tūriniame gyvenime sudaro Tautos Fondo pirmininkas 
riausybėms pirkti vienokių Inejaukiu tuštumą. i
ar Kitokių tų tumų gaminių, 
o ypač net biiioninės vertės

J. K. Valiūnas,
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto pirmininkas

krašto piliečiai. Mes vnačiai rios gali pakenkti amba a- 
gerai suprantame Lietuviu dos tarnautojų sveikatai, 
tauto, troškimą, .lekiantį; Tuo jka, 
laisvės ir ?avo nacios ausi-
snrendimo. To tikslo siekiai, , . .. .. .iškeKa aikštėn mOsn besite- J. / ar įtvirtinti. Bet yra 
siantĮ pasHrėrejimą ir pagal-, .in«ma ambasados p?er.

■ sonalas yra painformuota? 
Nuoširdžiai ‘ apie galimą pavojų ir yra

Robert S. Ingersoll, galvojama įrengti apelialų 
Acting Secretary.“ ' tinklą amasadai apsaugoti.

paklaustas 
ambasadorius Walter Stoes-

Šiuo metu išaiškėjo, kad 
didžioji Lockheed Aircraft 
korporacija šitaip papirkusi 
ir Japonijo? valdančios libe
ralinių demokratų partijos 
atstovą Yoshio Kadama. ku
riam buvę sumokėta net 7.85 į 
milionai dolerių kyšio. I 

Į tokių kyšių graibstymą; 
yra įvelta? net Olandijos j 
princas Beimhaid. j

Vasario 16 d. proga aukokime Lietuvos laisvini

mo reikalams!

Aukas siųsti Amerikos Lietuvių Tarybos sky

riams arba centrui adresu —

2606 West 63rd St. Chicago, Illinois 60629



Puslapi? antra?

Ar nepriklausomybė yra blogybė?

9 - S ?

Lietuviu Taryba. 1918 m. vasario 16 d. paskelbusi atstatanti 
Nepriklausomą Lietuvos Valstybę

Atrodo, neturėtų būti jokio reikalo nė įrodinėti Lie
tuvos nepriklausomybės didžiulės ir lemiamos reikšmė, 
lietuvių tautos visokeriopam atgimimui ir jos pratęstam 
amžiui ligi pat šio? dienos. Ypač tai netektų aiškinti tiems, 
kuriem? dar brangi , ava kalba ir sava kultūra, kurie dar 
nesiilgi visiško lietuvių tautos surusėjimo ar sulenkėjimo. 
kuris tikriausiai būtų Įvykęs, jeigu ne iškovotoji laisvė 
ir nepriklausomybė.

Pagaliau, rodos, nedaug šiandien pasaulyje ir beras
tume tokių užguitų svetimo pono bizūno mylėtojų, kurie 
jau nebenorėti! laisvės ir keliaklupšti garbintų savo kraš
to pavergimą. šiandien, kai net Gvinėjos nuogabambiai 
papuasai reikalauja savo džiunglėm nepriklausomybės!

Tad kaip keista, kad vis dar gana dažnai priešingai 
viso pasaulio tautų troškimui disonansu "iš anapus“ at
skamba lietuviški postringavimai, garsiai niekinantieji 
net aplamai 1 ietuvos nepriklau-omybę, tarsi kokią pačią 
juodžiausiąją istorinę blogybę.

KELEIVE, SO. BOSTON

Tas nevertas laivės, 
kas negina jos

Brangūs Tautiečiai, Amerikos Lietuviai,

HELSINKIO PARAŠAI 
NĖRA SUTARTIS

Didž. Britanijos Parla
mento Rūmuose ministeris 
piimininkas Hamld VVilson 
nedarė pranešimą apie Hel- 

Savo

LIET. BENDRUOMENĖS 
ŽINIOS

Nj. o. IbTo m. vakario iu d.

JEIGU DAR NETURITE,
» TUOJAU ĮSIGYKITE!

• Vasario mėn. pradžioje
JAV LB Krašto valdyba iš- BALYS SRUOGA MOŠŲ 
leidžia anglų kalba metraš
tį, apžvelgiantį 1975 m. so- ATSIMINIMUOSE 
vietų įvykdytus žmogaus tei
sių pažeidimus prieš lietu- Knygoje yr? daug .liust
rų tautą. I ............................ .,. . ,

į racijų. Ji gražiai nai.minko
• JAV LB Krato valdy- . .

s> ba laišku kreipėsi į JAV apipavidalinta, kietų virte-
• i novnic nfoirrrlomo

?-r.xro konferenciją, 
i kaltoje jis pabrėžė, kad 

E ame didžiosios mūsų šventės — Vasario 16-tos — Helsinkvje na^ira vti susita- 
išvakarėse. Mūsų mintys savaime skrenda į mūsų sostinę ‘ rimai ne -ą nei taikos sutar- 
Vilnių, kur buvo paskelbtas Lietuvos laisvės atkūrimas ir. tis, rei iok'a kita legaliai ri- 
šalia džiaugsmo dėl to laimėjimo, mus užgula gilus nuliu- šanti sutartis. Susitarimas, , 
dimas, kad dabar Vilnius ir visa Lietuva okupantų rep-.ar.ot Wilsono, e=?s tik poli-j Kongreso narius, prasydama j. psj K~;ra <io. La
lėse. Lietuviai tebėra brukami į kalėjimus, darbo vergų 'tinis įsipareigojimas. pagal į11 .siai.s-jne ais ongresepa- 
stovyklas ir beprotnamius už laisvesnį žodį ar net žudomi
kaip tai įvyko su inž. M. Tamoniu, prof. J. Kazlausku. . .

I aitrios
Kelkime prieš tai galingą protesto balsą Vasario 16 ' paminėto -. 

minėjimuose, amerikiečių spaudoje, radijuje, televizijoje, I Balti ios v

/ergų tini? įsipareigojimas, pagal i11 ,siai® m.etais Kon»refe Pa*
lomi, kui i būsią vė linami ateities minėti Lietuvos nepnklau- tinka ir dovanoms. Ją
u • veiksmai. Wilsono ka’bojtj somybės sukakti ir pnsitmn-

I'altiios valstybės nebuvo ti tautą ištikusią tragediją, 'galima gauti ir Keleivio ad-

iu reika-
kitataučių susibūrimuose. Šventa pareiga Ma kvos letenos į las iškila tiktai laike deba- 
pri&paustiems broliams padėti vesti kovą dėl laisvės. Į tu, kurie vyko po Wilsono

j kalbos.
Amerikos Lietuvių Taryba daugeli metų sėkmingai Į N a5attt n!ačial, tu de. 

tai kovai vadovauja dėka Jūsų, Amerikos lietuviai, pilta- t j,atn re;fcja atkreipti dėme- 
rimo ir paramos. pį j viena mums labai svar-

r, . . ,. . . . . . t • A fcu klausima, tai, būtent, į
Be visų Amerikos lietuvių vieningo pritarimo Lietu-! Balti ios valstybių de jure 

vos laisvės darbas nebūtų sėkmingas. Mums jau pasiseka : pripažinimo klausima, 
su pagalba mūsų įtakingų draugų susilaukti laimėjimų Į ,. , .
laisvojo pasaulio sostinėje \Vashmgtone. kaip prezidento .< A' Vnn- 
Foido pareiškimas 197o m. liepos 2o d., kaip rezoliucijos j cel. at0,jlIS 5; p Dvem.
priėmimas Atstovų Rūmuose; Į ier0 H MaeMiliano žentas).

galima gauti 

• Ryšy gu "Gimtojo Kraš- mini»tr»ciįoje.zz J 1 x • *1 1L. » * *to“ redaktorių pasikalbėji
mu su pavergtoje Lietuvoje’, Rašytojas, literatūros kri- 
apsilankiusiais šen. Hum-!
ohrey ir kongr. J. O’Neill, > tikas dr. Jonas Grinius apie 
JAV LB valdyba ra’tu už-’ 
klausė šiuos du įtakingus ją taip rašo 
kongreso narius, kodėl jie 
pokalbio metu neišdrįsę iš
kelti ten klausimų apie įvyk
domą Žmogau; teisių pažei
dimą. atsisakymą sujungti1,. A . . ...

| šiemet pasirodžiusiu lietu- ?migracijos išskirtas seimas, { 1
viešnagės okup. Lietuvoje! ....... ......

, . i r * i viu leidimu tremtvi° tiknau-varzymus ir kt. | ų y • •’

”Viena gražiau ių ir įdo

miausių knygų tarp pernai ir

siai yra ”Balys Sruoga mūsų 

atsiminimuose“.

• Dr. Elona Vainienė, 
dažnai talkinanti LB švieti
mo srityje, dabar priklauso j 
New Haveno 200 metų JAV Į 
sukakčiai paminėti komite-

Mes džiaugiamės ir didžiuojamės Jūsų pagalba pra-! Anot jo, kai kurie kemen-
ei-tyje ir tikimės Jūsų visapusiškos paramos ateičiai. jtatoriai, esą. tvirtina, kad 

Hel inkyje pasirašytas
O prie mūsų artėja ypatingi uždaviniai. Pvz., iškils' 

įyškių pavojų Lietuvai būsimoje Belgrado konferencijoje
Na, sakykime, kad galima būtų kritikuoti nepriklau 

somybės metu prižėlusias kultūrinio ar ekonominio gyve-j ^alams ginti.
rJmo ydas, vienokia ar kitokią kam nepatinkamą vidaus i . A - m , , , ...

r, • * , , * . .j j • • • i Amerikos Lietuvių Taryba savo darbus remia is au-politme santvarką, pasireiskusi demokratinių principų , . ,A . ...
pažeidimą ar kitas negeroves, kurių visokiose sistemose sunnktl> Per Vasari° 16 fL minėjimus, 

niekad net: ūnr-ia. Bet kodėl gi taip jau spiaudyti net į tą Paminėkime šią brangią mums šventę visi. Parody- 
;viesiąją nepriklausomybės idėją? Algi tai nepnmena kime savo vieningumą ir nepalaužiamą dvasios tvirtumą 
anos isgaise j ilsios pasakėčios apie kiaulę po ąžuolu, kun, Lietuvos laisvės reikaluose. Lietuva turi būti nepriklau- 
kiamtydama skanias gile-, knisa medžio šaknis, nepiaus- so,ma, jr įjję mūsų visų nepailstantis ryžtas ir pariaukoji- 
taburaiškai kriuksėdama, kad ąžuolas jai visai nererka- mas dės t gre‘ičiau pasiekti. 
lingaš?

Negi rusu okupacija ir sovietinis imperializmas lietu- ’ Mieli Amerikos lietuviai, prisidėkime prie laisvės ko- 
vi jau taip užolakė ligi be kepurės prieš savo .poną sulenk- ™s stipriau! Prisidėkime ir piniginėmis aukomis, nes, tik 
to baudžiauninko lygio? turėdami užtenkamai finansinių išteklių, mes galime sa

vo veiklą pilniau ir stipriau išvystyti.
Argi šiandieninės Lietuvos vyriausybės ir partijos ,

lietuviškieji vadai jau iš tikrųjų nebenorėtų bent tokios Kiekviena pagalba, kiekvienas patarimas mums rei-,Jun^cs dalimi tik de facto,Oimais- 
”nepriklausomybės“, kokią turi kaimyninė Lenkija, Rytų kalingas! ^ne de jure. Šitas nusistaty-j
Vokietija, Rumunija ar kuris kitas satelitinis kraštas? . . , mas ir lieka nepasikeitęs. KOMUNISTŲ ĮŽŪLUMAS j590 1

I Vasario 16 d. proga visi, visi aukokime Amerikos > Iš šio pareiškimo matyti. • - -
Algi jau tikrai neišvengiamai reikalingas Lietuvos Lietuvių Tarybai, kuri dirba vizomis jėgomis Lietuvių kad britų vyriausybės nusi-

komunistų partijos centro komitete nuolatinis Maskvos Tautos gerovei. įstatymas Baltijos valstybių
vietininkas ir lietuvių komunistų darželio ”auklėtojas“ t A*4«?Di«<^e urTuvnt -tadvda 'atžvilgiu pasilieka nepasi-

ak
tas reiškia de jure pripaži
nimą Baltijos valstybių oku-

. . , , . . ... t - x i • - • nacnos r- Ode--Nei=se lini- tui ir turi savo skilty ”Newir reikes uolaus darbo ir gausiu lesų Lietuvos laisves rei-j». JR . .
ios. J. Amerv p: a e vyriau
sybės paaiškinimo,
reikalas faktinai

kaip šis 
slovi?

Haven Register 
tyje.

savaitraš-
NAUJIENA

Ministeri R. S. G. Hat- 
tersley vyriausybės vaidu 
davė tokį atsakymą:

Neser.iai išėjo iš spau

dos Janinos Narūnės knyga 

VAIKYSTĖ. Ra'ytoja apra- 
niuoju metu vis daugiau at-lšo savo saulėtas vaikystės

• Religijos persekiojimas 
okup. Lietuvoje paskdti-

dienas. Knyra 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 

lietuvišk .s soaudosvisus

i kreipia žydų reikalais besi- 
”Oderio-Neissės lini ja ne- į rūpinančių oiganizacijų dė- 

bus nė kiek daugiau nripa-j mesį.
žinta ar legaliai nustatyta,!
kaip rubežius po Helsinkio! , • Kovo 28 d. JAV LB val- 
viršūnių konferencijos, ne-‘f,yba, bendradarbiaudama platintojus ir ta*n natKelei-
gu tai buvo anksčiau. Mūsųįsu National Endowment for vyje.
nusistatymas dėl šio de jure! Humamties ir Franklino in-1 ,
bu - nepasikeitęs. Panašiai i ^itutu, Philadelphijoje nio-Į 
mes pripažįstame Baltijos j simpoziumą lietuvių kul-:
valstybes esant Sovietų Šą-, tūrinio etniškumo klausi-j Anglu -lietuvių kalbų žo- 

į dynas, V. Baravykas, nauja 
laida apie i? ).00» žodžių, 

xaii.a $S 00.
1 ietuviu-*«-« ;l.j kalbų fo- 

dvnas. redagavo Karsavi-
JAV kongreso nariai, ku-!™*

komu-l27 ’onzl’J 1 P*1"

BE RIBŲ

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA * rie neseniai lankėsi ---------- eQnn
_ „ nl\. ikeItęs- i n iltiniame Hanoi. patyrė, |na
Dr. Kazys Bobelis, • Opozicijos lyderis (Mar-!ka(j buv. prezidentas Nixonl ********

pirmininkas Igaret Thatcber) ne tiktai i jjems pažadėjęs 3.25 bilionų I
• pasisakė prieš Hel mkio ak- narama. kai tik bus naši ra-»

;N.B. Aukas prašome siųsti Jūsų vietiniam ALTos skyriui to pasirašymą, bet smarkiai
Ar tikrai tiktai vieno Kremliaus "genialiosios“ gal- j r • ATT ppnfra w T11 cncon puolė ir Sovietų Sąjungą dėl

. • f i • i t • * • i • -4- • • 4- i ait>a } Abi centrą, Zb0b W. b-Ufl St., t hieago. 111. b0bJ0. t ;^Į i i i p-
vos težino, kada ir ką Lietuvoje reikia sėti ir piauti, ko- , B J i ------ ------- w— --------  I

, laidų didinimo, karo laivy-j nistai reikalauja, kad tas pą-J
. i • • ♦ 4 i no stiprinimo ir tiesos zo— * 7Qfljis būtu Pju*v—kių ir grėsmingų pastangų,1 J . , . . dnnin:mo “J®8*®8-. rai7 I
f jie pasiekė ne tik Vakarus 1 b slopinimo. ziaus įtarty jie tikrai pasi-

Neseniai atvykę i Ameri-jb t j j A ,R k ’! Britų spauda, aplamai rašė, tik apgailėtina, kad- 
ką ir pradėję įsikurti NewL JR .,. Č imant. Helsinkio įvykius’susitarimo jie nesilaikė, gan
Yorke. Aušra ir Jonas Jura-. us’ Keikia uKetis, kad jie pj-jėmė skeptiškai ir ;U re- greitai pagrobė visą Pietų j 
šo, ion K,«vz» mioirvizio noi 11 aplankys ir Bostoną. zervais. • Viptnama.

(’harazovas, ne; pirmasis sekretorius lietuvis P. Griškevi-.
cius nieko neišmano.

Argi net ii- Antanas Sniečkus jau yra buvęs toks vi
siškai durnas?

kius ir kaip statyti namus ir fabrikus, kokius ir kaip ga
minti kasdieninio gyvenimo rekmenis, kaip planuoti tų 
gaminių kieki ii- paskirstymą, ką lietuviai privalo rašyti 
ir skaityti, ką vaidinti ir kokius kitus menus kurti, ką kal
bėti ir ką nutylėti, ką spausdinti ir ką mesti į krepšį, kam 
leisti išvykti į užsienį ir kam atvykti ir dar šimtus kitų da
lykų?

Juk vLI satelitiniai, ir taip pat komunistiniai, kraštai 
visa tai žino ir moka patys, patys vienaip ar kitaip tas 
problemas sprendžia ir išsprendžia pagal savo pačių blai- 
\ų L manymą, šalies gerovės reikalavimus ir net pagal 
savo kompartijos dogmas.

O lietuviai? Negi jie visi tokie glušai, kad be Mask
vos žinios ir "pagalbos“ nemoka net savo gamybos kelnių 
užsi-esti?

Ne. Visa lietuvių tautos istorija ir net vegetavimas 
ėmis sąlygomis liudyte liudyja ir mūsų žmonių 

kūrybini talentą, ir lakią valstybinę mintį, ir iniciatyvą, 
ir veržlumą, ir inteligenciją, ir tokį sveiką natūralų protą, 
kurio labai dažnai pritrūksta net Kremliaus "genijams“.

Tik svarbiausia, — nėra nepriklausomybės. Nepri
klausomybės net ir su komunistine vidaus santvarka. Ne
priklausomybės, kurią samdyti ar išgąsdinti propagan
distai niekina, o visa tauta tyliau ar garsiau trokšta. Visa

dab«:

JURAŠAI KELIAUJA

šai jau buvo nuskridę net į aP^an^ys ū’ Bostoną.
Los Angeles, kur dalyvavo j
L. F. Bičiulių studijų dieno- 'jvsj'lęi-y555.3?!??55^135.^? v? žj’si-sjr.nsLsi
?e. Ten jie susitiko su dau- 
’uma lietuvių kultūrininkų ig 
’r viv-uomenininkų. užmez-i 8 
;ė naujas pažintis. J

Vasario 1 d. 3 vai. po pie
tų buvo surengtas Jurašų 
susitikimas su Chieagos lie
tuvių visuomene Marijos' 
lukšt. mokyklos salėje. Su-» Įį
sitikimą rengė specialus ko
mitetas Jurašam? remti. j g

Los Angeles ir Chicagoje į B 
abu Jurašai tarė žodį lietu- g 
vių visuomenei.

Aušra M. Jurašienė yra j 
literatė, literatūros kritikė ir: 
essayistė, Jonas Jurašas —j 
buv. Kauno dramos teatro | į 
vyr. režisierius, aštriai ir j, 

su'
gyvoji, kultūringoji ir dar neužplaktos dvasios Lietuva.

Nepriklausomybės, kurią tikėjosi išsaugoti net senie- J principingai susikirtęs 
ji pogrindiniai Lietuvos komunistai, kovodami už komu--sovietine cenzūra, trukdan-;
rūstinę Lietuvos vidaus santvarką. čig teatrinį darbą. Atlei tas;

iš darbo, J. Jurašas susidūrė; 
Ir dandien, kas niekina nepriklausomybės idėją, — sU pavojumi atsidurti Sibiro 

neabejotinai meluoja. Meluoja iš baimės aiba už pašarą, gulaguose. Dabar, po sun-.

paramą, kai tik bus pasira , 
syta Paryžiaus taikos sutar-»

Kipro Pietinio

tis.
Dabar Hanojaus komu-

1 Vietnamą.

PENKTOJI LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTE

— AMERIKOS BICENTENNIAL MINĖJIMAS —

rengiama 1976 M- RUGSĖJO MĖN. 5 DIENĄ

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE 
CHICAGOJE

šventėje dalyvaus daugiau nei 2000 šokėjų iš 
JAV, Kanados, Brazilijos, Venecuelos ir Europos.v

Gros Montrealio GINTARO ansamblis.
Ši šventė yra visų lietuvių rengiamas didžiausias 
BICENTENNIAL minėjimas Chicagoje ir JAV, 
registruotas Chicago Bicentennial Committee.

ŠVENTĖS KOMITETAS

T/trtfrtM/'a »/g' T/> .''a s s • s s s s s

ILKOKO va v.aGI JUS
LMPEKUA SOVIETŲ 

RUSi »A
Joje smuikiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kertėjo ir žuvo mūsų 
broliai seserv®, giminės If 
draugai. Knygos kaina — 

•r5 centai. .

SIAUBINGOS DIENOS, 
j 1944-1950 metų atshnfaiš* 
I mai, parašė Juozas Kapa* 
l žinskss. 273 pusi. Vaina SX

NEPRIKLAUSOMA UE- 
’ TUVA ATSTATANT. Ra- 
*polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ...................................



Puslapis trečias KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 6.1976 m. vasario 10 d.x—- - » < — - —. — —

Okupuotoje Lietuvoje
kad dr. Razmos laišką bus kas ir Ant. Sukauskas (per- politiką, rezistentą. Ištrau-,

Įgavęs ir ne vienas Keleivio rinktas). •kas iš Juozo Brazaičio raštų.
’ skaitytojas. Nenumeskite to Susirinkimui pasibaigus, i o taip pat Mykolo Vilties ir 
laiško, kaip numetate viso- , keliant tostą naujos valdy- Kazio Bradūno eilėraščiu*7 -----------  ---- iioujui? vauij-
kių mums svetimų prašyto- bos garbei, dr. K. Karvelis
iii raetiie /"’i*! vva nroinma __ *. i; __

DVIDEŠIMT METŲ BE 
VACLOVO BIRŽIŠKOS

(Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Aukščiausia valdžia 
Lietuvoje

L1ET. RAŠYTOJŲ D-JOS 
VALDYBA KOVOJA 
UŽ T. VENCLOVĄ

Lietuvių rašytojų d-jos
Sausio 20-22 d. Vilniuje,’ 

naujuosiuose operos teatro
rūmuose. įvyko Lietuvos ko- j pirm poetas LeOnai-das 
munistų partijos X\ II >u\ a- Nudriekus pranešė, kad sau-
žiavimas. Kaip tokių Įvykių

j jų raštus. Cia yra prašoma 
pagalbos lietuvių kultūrai 
i-eivijoje išlaikyti. Čia su
telkti pinigai nešvaistomi jų 
teikėjų naudai, o dedami j 
bankus bei saugiai investuo
jami. ir tik procentai naudo
jami jaunosios kartos švie
timui, mokslo, meno, litera
tūros veikalams bei kito
kioms kultūrinėms apraiš
koms..

metė įdomų šūki: lietuviško
ji spauda turi daryti viską, 
kad religinėj srity lietuviai 

Į išsikovotų savą kardinolą, o 
’ JAV politinėje santvarkoje 

— kad būtu išrinktas bent 
vienas lietuvis senato ar 
kongreso nariu.

šio 22 d. LRD-jos valdyba
progomis įprasta, liaudžiai ;šjuntė ioo laiškų. Tomo 
buvo pasakyta daug namo- Venclovos pareiškimą ir dar 
kančių ir gąsdinančių žo-;,iena dokumentą anglų kal- 
džių. Jvyko ir iš anksto su-|ba yakarų pasaulio PEN 
režisuoti partinių organų f klubų pirmininkams, prašy- 
rinkimai. Į dama, kad PEN klubai pa

jau minėjome, kad Į Cent-įdėtų T. Venclovai išvykti iš 
ro komitetą išrinkti 143 as- Sovietų Sąjungos, 
menys. To komiteto prezi- Kaip žinoma< Tomas Venc- 
diumą. aukščiausią valdžią: icva vje;u raštu pareiškė. 
Lietuvvoje, dabar sudaro; kad sovietinio gyvenimo ne- 
šie asmenys: pirmasis sekre-į Iaisvės ir kūrybinio darbo 
tonus P. Griškevičius, ant-j varžvmu ilgjau kęsti nega- 
rasis — V. Charazovas. kiti lis prašosi išleidžiamas į 
trys sekretoriai — A. Feren-į Vakarus.
sas, R. B. Songaila ir L. še-1 ‘ nnv,,k •
petyS J Įdomu, kiek PEN klubų į■ mūsų Rašytoju draugijos 

Naujas veidas tame prezi-į .a;tą* atsilieps kiek jie pa- 
diume yra L. Šepetys, buv. (lės Tomui Venclovai.
LTSR kultūros ministras.

Tuo tarpu Detroite turime 
265 LF narius, sudėjusius 
55,639 dol. Detroito kvota— 
šimtas tūkstančių. Jeigu 
nors pusė iš 883 laiškus ga
vusių tautiečių ateitų su 
šimtinėmis. mūsų kvota bū
tu išpildyta. O būti Lietuvių 
Fondo nariu — didžiausia 
erarbė!

LF šiemetinio vajaus už 
baigai kovo 27 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos kult. 
centre Įvyks vaišės ir kon
certas. Programos atlikti pa
kviesti ir sutiko trys svar
biausi mūsų operos solistai:
Stasys Baras. Danutė Stan
kaitytė ir Jonas Vaznelis.
Apie tą būsimą 'koncertą 
plačiau .parašysiu sekantį: Kadangi 
kartą.

Amerikos Lietuvių Balses

Šio skyrelio pavadinimo 
visi trys žodžiai parašyti di
džiosiomis raidėmis ne be 
reikalo. Čia kalbama apie 
tokio vardo radijo progia 
mą Detroite, populiariai va
dinamą tfk Lietuvių Balsu, 
angliškai Lithuanian Yoice, 
išlaikomą Amerikos Lietu
vių Balso Radijo klubo. O 
progą po ilgesnio laiko ke
letą žodžių pa;akyti davė 
sausio 18 d. kultūriniame 
centre įvykusi minimo klu
bo "gegužinė po stosru“, ku
rios tikslas — sutelkti lėšų 
radijo valandėlės išlaiky
mui. Šimtai tautiečiu valgė, 
lošė loterijoje, kiti ir šiaip 
aūkų pridėjo. Tiek apie pa
čią "gegužinę“.

skaitė bei deklamavo Ange
lė Šukienė, Karolis Balys, 
Darius Mičiūnas ir dr. Vy
tautas Majauskas. Buvo pa
rodytas įdomus kun. Algi
manto Kezio, S.J., pusva
landžio filmas "Su gyvuoju 
Brazaičiu“. Garso, šviesų ir 
muzikos efektus tvarkė Al
gis Čekauska?, Vyt. Majaus
kas ir Alf. Šukys. Sceną iš
puošė Stasė Smalinskienė. 
Rengimo komitetą sudarė 
Vyt. Maiauskasa Alfonsas 
Juška ir Vytas Petrulis.

Savo įspūdingumu, rimti
mi. preciziškiausių iki deta
lių paruošimu ši akademija 
pralenkė visas iki šiol mano 
išgyventas panašaus pobū
džio akademijas. Prieš me
tus ir porą mėnesių mirusį 
Juozą Ambrazevičių - Bra
zaitį rengėjai tikrai pager
bė. Pagerbė ir kultūringa 
publika, paklususi prašymui 
neploti ir aplamai laikiusis 
taip, kad galėjai girdėti mu
sę skrendant.

Tik baisiai gaila, kad tos 
publikos tesusirinko apie 
120 žmonių. Nors įėjimas! 
nekainavo nė cento, nors iš

Prof. Vadovas Biržiška

1

Rodos, dar neseniai gyve
no trys broliai profesoriai 
Biržiškos — Mykolą?, Vac
lovas ir Viktoras. Lietuvių 
tautos mokslo ir kultūros

j tų. Mykolas ir Vaclovas 
J daugiausia dirbo lituanisti
nių mokslų baruose, o Vik
toras buvo itin stiprus ma
tematikas, išugdęs daug ir 
dabartinės Lietuvos mate
matikos mokslo senojo elito.

Vienas po kito broliai 
Biižiško? išgyvenimo pasi
traukė — mirė išeivijoje.

Vaclovas Biržiška mirė 
1956 m. sausio 3 d. Water- 
bury.

Velionį asmeniškai paži
no ir daugelis Bostono lie
tuvių. Čia jis buvo įsikūręs 
nuo to meto, kai buvo pra
dėta leisti Lietuviu Enciklo
pedija. Vacį. Biržiška buvo
L.E. vyr. redaktorius, tą is
torinį leidinį redagavęs iki 
IV tomo žodžio dėl.

plėšiniuose visi trys broliai 
paliko gilius pėdsakus, ne
menką kiekį stambių ir ne
nykstančių darbų ir išėjusių Nepriklausomoj Lietuvoj

J. Bielinis — Lietuvos 

kultūros ministras

Lietuvos Aukšč. Tarybos 
prezidiumo įsaku Lionginas 
Šepetys ati ei-tas iš kultūros Lietuvos 
ministro pareigu ryšium su kės atstaty 
perėjimu į kitą darbą, o kul- Detroite bus

DETROIT, MICH. 

Vasario Šešioliktosios

Spaudos darbuotojų veikla

Pereito gruodžio 28 d. 
Windsoro priemiesty Te- 
cumseh (Kanadoje) pas 
vaišingus tautiečius J. ir M.

veikli Detroito; bažnyčios po pamaldų pasi- 
I lietuvių kolonija neturi savo j pylė keletas šimtų žmonių, 
J laikraščio, radijo valandėlės’nors su programos pradžia 
čia lošia ypatingą rolę. Lai- j nepavėluota nė 15 leistinų 
mingi esame, kad turime j akademinio vėlavimo minu- 
dvi radfjo programas dvie-ičiu (skelbta 12 vai., prasi- 
jose radijo stotyse. įdėjo 12:10), žmonės išbiro

Valatkos vado- ‘ automobilius ir išvažiavo.

I mokslo vyrus ar visuome-l 
ninį gyvenimą savo studen-

NE WY0RK, N. Y.

BUVO PRISIMINTAS
JONAS VILKAITIS

Sausio 18 d. Woodhave- 
ne. N.Y., Lietuvių Darbinin
kų d-ja surengė Jono

jis buvo Lietuviškosios En
ciklopedijos vyr. redakto
rius, spaudai paruošęs de
šimtį to leidinio stambių to
mų. Šį Vacį. Biržiškos dar
bą sugriovė karas ir Lietuvą 
ištikusios okupacijos.

Lietuvių visuomenės ir 
kultūros gyvenime, mūsų 
tautos kovse dėl laisvės Vac
lovą- Biržiška dalyvavo nuo 

auVi?: ankstyvos jaunystės. Ta
kalcio mirties metimų mine-. daUgiausia darbų jis nuyej

; kė, kai profesoriavo Vytau- 
Šaltas oras daug kam su-■ t0 Didž. universitete. Čia

kliudė šiame susirinkime

tūros ministru 
Jonas Bielinis.

L. Šepetys kom. 
suvažiavime buvo 
į Centro komitetą.

~ m . nb-madieniai- trečiadie- ram4 surasyia ld apyiinae, p—— "t grafijai ir mūsų knygų ~__

" • knygos ”Mintfjančio žm°- U Pr°ea' :Oreanizacijos, visos kartu Jon° Vilkaičio veiklą pada.
' Detoo to mtorto ,otuL Pa- ’aus Žodis“ aPtarimas- «?'- Lietuvviy Balsas girdi- turinėio, pJel. ,,ooo „ariu..., Dėti oro m.erto lotuses. ra kėtojas - recenzentas — Vy- mas sekmadienių rytais, po 
yasart, saule, leidžiantis.. (autas Alantas 40 minučių, nuo 8:25 iki;
trispalvę iškilmingai nuleis. .............................................9;05 va, WQRS.FM sto.,

paskirtas

parti iosįsi

Dar vienas teatras Lietuvoj

Neseniai Lietuvos Teatro; 
d-jos režisierių sekcijoje su
sikūrė novelės (trumpo 
sakymo) teatras. Naujo 
atro vadovas — rež. Petras 
Bielskis.

Tuo tarpu teatras propa
guoja lietuvių orierinalią 
prozą. Čia jaunieji profesio
nalai aktoriai, dar nesulau
kę atsakinge-nio daibo di
džiuosiuose teatruose, turi 
galimybės savaimingiau pa
sireikšti.

Naujojo teatro repertuare 
tuo tarpu tik penki kūriniai: 
J. Grušo "Tu mu-ei Ado
mą“, "Pami šėle Konstanci
ja“, R. Šavelio "Palei žalią 
krantą“. V. Rimkevičiaus 
"Tokia dalia“ ir A. Pociaus 
"Penktas miestas“.

minėta v; 
dieni.

Ryte, uniformuotiem. šau-' '”^eįalfa

Iškėlęs teigiamybes ir nei- 105.1. Mėtyta ir? 
laiką daug 

alandėlė'
lietuvių katalikų bažny-' -'^ąr,,“";^ minimoje stotyje apsibuvo!
-e: sv Antano, sv Petro .ame išdfe#vti kokia turėt jau bene desimti metų. ir. 

ir Dievo Apvaizdos. Pamal- būt. atejtjeį žmonija , dabar vis. plačių Detroito, 
dose dalyvaus organizacijų! oll+ovl-Qllc apylinkių lietuviai ją visada Į

Pamaldos žuvusiems už y. Alantas išva- ties banga
o ap- I-ietuvos laisvę prisiminti tą goje knygą ,:ado idomią ir vėtyta stotis ir laik
io te- 1 le?.?,a,ko,70^ ru°Stt"y>*ivertingą. Autoriui linkėjo bartų keitusi, si vs. . se lietuviu kataliku baznv-' - .7 i ._  • minimnio stntVie ase 

jose

atstovai su vėliavomis. šiame tome neišvystė. i lengvai susiranda.
f

per 1,000
Alfonsas Nakas

WORCESTER, MASS.

Vasario 16 minėjimas

Lietuvos nepriklausomy-
■ bės paskelbimo 58-sios su

ruošiaMinėjimo iškilmės vyks! pQ y Alanto savo nuo ALB Radijo klubo vado- kakties minėjimą 
Dievo Apvaizdos parapijos'mones a j k pareiškė 'ybė stengiasi ne tik senti- Worcesterio Lietuvių Drau- 

mentalia tautine muzika bei gijų Taryba vasario 15 d.Kultuiiniame centre Jų pia-j^^^g o paskuti-
(izia o \al. Bus oficialios, njuoju kalbėjo autorius A.

Žiedas. Meninę programą 
atliko aktoriai mėgėjai Ka
rolis Balys ir Kazys Gricius 
— abu deklamavo linksmus 

kas Amerikos Lietuvių Ta-'ir rimtus eilėraščius. Popietė 
rybai —laisvinimo reika- užbaigta tradicinėmis valsč
iams. •

Minėjimą, kaip 
ruošia Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centras.

ang-kalbos lietuvi-kai bei 
l’škai, o po jų — trumpa 
meninė programa.

Minėjimo metu rinks au-

, mis. Popietei vadovavo di- 
visuom ?t, į džiausiąs ių entuziastas tuo-

skyr.

būtinom komercinėm rėk-į Lietuvių Piliečių klubo sa- 
lamom klausyto jus džiugin
ti. bet teikti ir kuo tiksliau
sią informacfją. Tie, kurie 
kada įžiūrėjo šios progra-

lėje, 67 Vemon St.
10 vai. ryte bus laikomos 

pamaldos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės šv. Kaži

mos pranešėjų -aliskumą, ’ mjero bažnyčioje, o 11 vai.

Nijolė Ambrazaitytė lankės 

Australijoje

Pasižymėjusi Lietuvos <>- 
paros teatro solistė Nijolė 
Ambrazaitytė, prigi mt ies 
apdovanota puikiu mezzo-' 
soprano balsu, lankėsi Au-1- 
ralijoje. Kaip ji pati sako.— 
važiavusi ten praleisti atos
togų ir pailsėti. Tačiau ilsė-

Visi tautiečiai prašomi 
minėjime kuo gausiausiai 
dalyvauti ir pinigine auka 
paremti laisvinimo darbą.

Alfonsas Nakas

Lietuvių Fondo vajus

Apie jį rašiau prieš keletą 
savaičių. kai detroitiškis va
jau- komitetas veiklą suak-

tis nebuvę kada, ne< kon- tyvino. Kas iki šiol pada-
certavo didesnėse lietuvių j yta?
kolonijose ir buvo pa k. ies- ,
tą dainuoti australu televi- . . - * , *.. .. ‘ darytas sąrasas tų aktyvių

’ ! Detroito lietuvių, kurie dar
Būdinga šiame įvyky tai, nėra LF nariai (sąrašą ruo-

metinis LŽS Detroito 
pirm. Vladas Selenis.

Sausio 11 d. kultūrinia
me centre buvo metini? LŽS 
Detroito skyr. susirinkimas. 
Iš 25 sąrašuose esančių na
rių dalyvavo 10, lygiai tiek. 
kaip prieš metus. Iš pirm. 
VI. Selenio pranešimo pa
aiškėjo, jog, jam ketverius 
metvf? bepiiminTn'kau jantą 
buvo surengta 16 žurnalisti
nių popiečių. Buvvo remia
mi jaunieji spaudos darbuo
tojai ir sulaukta neblogų re
zultatų. Ižd. Ant. Grinius 
perkaitė visą puslapį skai
čių. Galutinis rezultatas — 
ižde esama 520 dol. Nors ir 
labai skatinami, pasilikti

kad okup. Lietuvoje net ir siant. daugiausia pasidarba-Į valdyboje naujam terminui

patys buvo šališki. Pri^š 
metus išgyvenusi krize dėl 
nepagrį-tų sekundų, dabar 
vėl tvirtai stovi ant kojų. 
Dalyvių skaičius "gegužinė
je“ irodė, kad tautiečiai šią 
radijo valandėlę remia.

ALB Radijo klubo vado
vybėje šiuo metu yra: pirm. 
Kazys Gogelis, vicepirm. 
Vaovs Urbonas ir Antanas 
Sukauskas. sekr. Juozas Les. 
činškas. fin. sekr. Antana- 
Tanusis ir ižd. Jurgis Paka
sius. Radijo programos di
rektoriais ir pranešėjais bū
na pamainomis keli asme
nys. Dabar šias pareigas ei
na Stasys Garliauskas. tal
kinama? pranešėjos dukters 
Ritos.

Pagerbtas Juozas Brazaitis
Sausio 25 d. kultūriniame1

Aušros Vartų lietuvių pa 
lapijos bažnyčioje.

3 vai. popiet įvyks akade
mija jau minėtoje Piliečių 
klubo salėje. Čia pagrindinę 
kalbą pasakys svečias iš 
Bo-tono dr. Algirdas Bud
reckis ir bus meninė prog
ramos dalis, kurioje numa
tyta dainos, tautiniai šokiai 
ir ki. Visi kviečiami gau
siai dalyvauti.

rė Juozas Petrėnas. Taip pat 
savo atsiminimais pasidali
no ir Juozas Audėnas, sumi
nėdamas organizacijas ir 
draugijas, kuriose teko jiem 
abiem kartu dalyvauti ir 
būti šių draugijų valdybose 
arba bent revizijos komisi
jose.

Lietuvių Darbininkų d-jos 
7-toji kuopa netrukus ren
giasi šaukti metini susirinki
mą, kada bus renkama nau
ja valdyba ir numatomi at
eities visuomeniniai datfoai.

Report

DAIL. RIMŠOS DARBŲ
PARODA BOLIVIJOJ

Dail. Jonas Rimša, ilges
nį laiką gyvenęs ir dirbęs 
Pietų Amerikoje, praėjusių 
metų pabaigoje susilaukė 
malonaus pagerbimo: Boli
vijoje, La Pase Nacionali
niame muziejuje, buvo su
rengta apžvalginė jo tapy
bos darbų paroda.

Gyvendamas Bolivijoje,

Piliečių klubo banketas

Sausio 31 d. 7 vai. vaka
re Lietuvių Piliečių klubo!

nuo 1904 m.
Paminėsime tik pačius 

stambiausius ir reikšmin
giausius to pobūdžio Vacį. 
Biržiškos darbus:

Lietuvių bibliografija 
1547-1910 (išleista 1924-39 
m. 4 dalys. 5 tomai). Lietu
viškų knygų istorijos bruo
žai (1930), Lietuvių biblio
grafijos istorija (1944, ne
baigta spausdinti). Kaip bu
vo uždrausta ir atkovota lie
tuvių spauda (1929), Lietu
vių knygų augimo etapai 
(1930), Lietuviškieji slapy
vardžiai ir slapyraidės 
(1942-43) irkt.

Pasitraukę? 1944 m. iš 
Lietuvos nuo rusų bolševikų 

. okupacijos, Vacį. Biržiška 
• neprarado savo uolumo ir 
darbštumo. Vokietijoj ir vė
liau Amerikoj buvo išspaus
dinti šie jo moksliniai dar
bai:

Abraham Kulvietis (ang
lų kalba, 1947), Lietuvių ra
šytojų kalendorius (1946), 
Martynas Mažvydas ir jo 
bendradarbiai ( vokiečių k., 
1948), Vysk. Mot. Valan
čiaus biografijos bruožai 
(1952), Aleksandrynas (1.

dail. J. Rimša buvo įsteigęs’ autorių, rašiusių iki 1865 m. 
mokyklą, kuri dabar yra lai- biograffjo?. trys tomai 1960- 
koma Bolivijos tautine me- 65), Senųjų liet. knygų isto- 
no mokykla. : rija II (1957) ir kt.

Jo kūrinių yra įsigijusios 
įvairūs Pietų Ameriko? vals-

Gausus pluoštas jo studi
jinio pobūdžio raštų yra 
atspausdinta Liet. Enciklo
pedijoje.

Vacį. Biržiška gimęs 1884 
m. Viekšniuose, miręs, kaip 
minėta, 1956 m., taigi sausio 
3 d. sukako 20 metų kai šis 
ižymusi? ir darbštusis moks
lininkas amžinai iškeliavo 
iš mūsų tarpo.

nel ?°° ižymi'i Y?.r*! Šiuo metu dail- Jonai' nim« jirtSu? irjį pati, 
kalbeles apie velionį vid!!! R'1”*8 gyvena Santo Moni- j kydami sau pavyzdžiu jo

coje, Calif. Jo sveikata nėra {nuostabų darbštumą ir ne
ria, i palaužiamą taurų lietuviš

kumą.

salėje įvyko šios organiza- tykių dailės galerijos, o, be 
cijos valdybos prisaikdini-! nemaža geriausių darbų 
mo banketas. Maldą atkal- yra sukaupta ir čia. kurie gal 
bėjo šv. Kazimiero lietuvių bus brangus palikimas 
parapijos klebonas kun. A. Lietuvai.
Miciūna?, o valdybą prisaik-į Dail. J. Rimšos kūryba y- 
dino net 27 metus buvęs klu- ,ra savaiminga, aukšto me- 
bo pirmininkas Jonas Dir-ninio lygio, atspindinti eg-

kultūrinio pobūdžio infor- vo Martynas Stonys). Jų pa-į nebesutiko VI. Selenis, dr.; centre ivyko prof. Juozo jvelis.
macija turi pereiti perkelių valdės ir adresai buvo pa- Kazys Karvelis ir Alf. Na- Brazaičio minėjimo akade-j R. Halvvavn dau nimą 
cenzorių rankas. Kaip atro- siusti LF valdybos pirm. dr. kas. I nauia valdybą i-rink- miia. Programos oficialią’ . a .

Ambrazaitytė Aust- Antanui Razmai. A. Razma ti: pirm. Alf. Žiedas, sekr. dalį atliko dr. Juozas Gir- ^au ei įžymų 
ralijoj lankėsi praėjusi;) metų gale Detroito lietu- VI. Mingėla ir ižd. Ant. Gri- nius, kalbeles apie velionį . . .. Tam vnHn.
metų vasarą, o tik dabar pa- viams parašė 883 asmenis- nius (perrinktas). Revizijos kaip literatūros mokslinin- : .„•«L;ninVo« I -
skelbta, kad ji ten viešėjo ir ku* laiškus, prarydamas, komirijon — Vyt. Kutkus ka, ir dr. Adolfas Damuus, vav° uno 1111 jfrtipri. bet dailininkas
koncertavo. »kad visi stotų į LF Tikiu, (perrinktas! St Garliaus' atskleidęs Juoz. Brazaiti I. Kra»irok«» Kūrybingas,

zotinį Pietų Amerikos gyve-



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Ni. 6. iii'B m. vasario 10 d/
M f

— Pasakyk man, Maiki, — Gana, nutilk, Maiki! 
kas bus užkeltas amt Ameri- Kibą tave šiandien tie poli- 
kos prezidento sosto? itišenai pasamdė, kad šneki

— To dabar niekas negali'JU naudai, kaip koksai ne
pasakyti. tėve. Tai paaiškės '’-1^ras zokoninkas. Tu man
tik po balsavimų. ^erlau <>as,ak/k’.. k« ™kla

I daryti, kad tie čigoniški po-
— Maiki, man šitoks pre-; Aiženai nemeluotų ir pa?- 

zidento, baisų žebravojimos; kui darytų, ką žmonėms pa-
'žada. Už melavimą, Maiki, 
juos reikėtų sodinti į lakupą.

NORVEGUOS TURTAI 
ŠIUKŠLYNUOSE

Daug žmonių šioje žeme
lėje, daug jų žūsta kainose, 
daug gyvena ir miršta ne
pritekliuose, net badu. ypač 
atsilikusiuose kraštuose. Mi
lionai miršta.

Tačiau yra ir pertekliuje 
gy venančių ir maisto never
tinančių. Kad miestų kepyk
los surenka iš parduotuvių 
pastovėjusią duoną ir dide
lius jos kiekius sunaikina, 
tai seniai žinoma tiesa. Be' 
ir gyventojai kai kur yra 
tiek pertekę, kad net geriau
sią maistą išmeta i šiukšlių’ 
dėžes. Kad taip yra, praeit? 
vasarą gražiai pagyrė du 
nc*vegai studentai.

Iš Stavanger miesto jie 
sėdo ant dviračių, nutarę 
porą savaičių pakeliauti po 
kraštą. Pasiėmė ir meškerio
jimo įrankius. Galvojo, kad 
pasigaus žuvies, pasirink? 
ucgu ir nusipirks tik tai. kas 
būriniausia. Bet atsitiktina’ 
jie pakeliui patyrė, kad ne
reikia nei žuvies, nei uogų: 
užtenka tik pradaryti šiukš
lių dėžes ir pasiversti jose 
ir būsi sotus.

Netoli Hellelando pirmąjį 
kelionės v?.karą jie išvertė

Teisės patarimai LABAI ĮDOMŪS ■ 

ATSIMINIMAI 'Jk

TRYS IR VIENA, Janinot
Narūnės atsiminimai 
rašytojus Gabrielę Petkevi* 
čiūtę: Balį Sruogų, Jurgj 
Savickį ir Juozų Švaistų ,171 
pis., kaina $3.00. *

.-'e
Atsitiktinio kareivio už». 

rasai. Jono Januškio atsimi* 
nimai iš Antrojo pasaulihiė 
karo laikų Europoje, 12f 
psl., kaina $2.00.

Melagingas Mikasės leil* 
ka*, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

Išeivio dalia, -Juozo Kapų; 
einsko 1950-1973 m. atsimi
nimai, 295 psl., gausiaj 
iliustruota, kieti viršeliai* 
kaina $7.00. ’ >

. u.
SIAURUOJU TAKELIU 

K. B. Kriaučiūno. 178 
kaina ........................  ...

IPASINAUDOKIT PROGA! 
MAŽOJI UETUVA. III iiI

Advokatė dr. M. ftveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisei 
reikalais. Tie klausimai turi būti bcndr> 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at 
sakymus spausdinsime Siame skyriuje 
ištiškę r^kis p*ž‘mėti. kad esate Keieiva 
skaitytojas.
Klausimus praftome siųsti tiesios ***** 
adresu:
Br. M. Šveikauskas. Attorney ai !<aw. 
Uostos Five Building 
1895 Centre Street 
W. Rovbury, Mass. 02132

Tamstų advokatas, pasi
kalbėję- su Tamstų dukteri- 

Mūsų duktė ištekėjo už mi ir žentp, galės jus visus 
kareivio i: pietinės valstijos, nuraminti ir sutvarkys sv 
kuris tarnavo čia kariuome- šiuo nelemtu atsitikimu šu
lėje. Mes ją labai prašėme gijusius reikalus, 
palaukti ir prieš ištekant ar-j
’iau susipažinti su jo tėvais 
ir su juo pačiu, bet ji mūsų* 
neklausė ir grasino išva-

Klausimas

žiuoti u juo ir niekad pas 
mus nebesugrįžti. Nors ’ji 
buvo dar nepilnametė ir 
mes, tur būt, būtume galėję 
uždrausti ir neleisti jiems 

- apsivesti, bet visgi nutarėme 
, j nerizikuoti nu-toti savo vai

ko. Tai Įvyko 1970 metais.
Dukters vyras baigė karo 

tarnyba ir gavo neblogą dar- 
šiukšlių dėžę, žiūri — ketu- ba netoH mūsų. Jiems gimė 
ri gražiausi kiaušiniai, pake- dukrelė, ir jie, atrodo, neblo- 
tas džiūvėsių, keturi sumuš- gai sugyveno.
tiniai su kumpiu, dėžutė žu-j prfež kiek ,aiko mū,u žen. 
vieš konservų, du litrai ; ,a3 w jsav0‘
rūkštaus pieno, trys gabalai tojo krašto, kuri mūsų duk-

Skaitytojui D.S.
Jamaica, N.Y.

Parduodamų namų pelno 
mokesčiai (capital gains) 
turės būti apskaičiuojami 
bendrai. Jei namai nuomo

tomą* pasirodys spaudoje 
šių metų pavasarį.

Knygos kaina bu* $15jOO. 
Ii anksto užsisakiusiems ji 
tekainuos tik $10.00.

Knyga turi par 300 pusla
pių, joje yra 6 studijos apie 
Mažųjų Lietuvų su žemėla
piais, kurių dalis dar niekur 
nebuvo paskelbta.

Knygų . redagavo prof. 
Martyna* Brakas.

Neatidėliodami siųskite 
knygos užsakymo $10.00.

Lithuanian Research 
Institute

29 West 57tb Street
New York, N.Y. 10019.

IEAKO JUOZAIČIŲ

Paieškomi TiDie ir George 
(Teofilė ir Jurgis) Juocaiėiai- 
Juzaitis, gyvenę 17101 Hubill N. 
Huntington Beąeh, Calif. 92649,
a • 1_S Vi O_•-1

jami, teks atkreipti dėme7į
tūisvmne jr, „

kurie paraiė laiškų iš Bridge- 
porto, Ct., bet nedavė atgalinio 
adreso.

Jie patys arba kas juos pa- 
i remontus pataisymus irĮžjsU- manon«kite pr,neSti man 
amortizaciją <ilepiceiati-;(|abartillį J, adra*. 
on). Padarius visus apskai-j
čiavimus, grvna* pelnas bus’ 
padalintas į lv.gias dalis tarp.'

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS- dr. Kario Grudai 
II tomas. 336 psi. kainas

«*a

savininku. Kiekvivenas tu-i 
rėš pridėti avo pelno dalį; 
prie savo pajamų. Asmuo 
arba asmenvs, kurie pildys' 
pajamų mokesčiu formas.

Helena Balčiūnienė 
16 Winfield Street 

South Boston, Mass. 02127

DOVANA JAUNIMUI 

Lineliai, Janinos Narūnės

ATSIMINIMAI 
JIUOZĄ LIŪDŽIU, 
lės Liūdžiuvienės, 88 paL, 
cama • •••••••••« • • ♦ ••••••••• • $h

LAUMES LEME •
• Taj rašytojos Petronėlė*
Į Oriut&ites parašyti atsimini, 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kai* 
bų sukėlusią ir šiame žemy* 
ne, 234 pusi., kaina $3.
ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vii* 

sėliai, kaina.—., .........$8.00
Po angelų sparnai*, nove

lių rinkinys (25 novelės), 
parašė Alė Rūta, 191 psl., 
kaina $4.00, kietais virše
liais— $4.65.

KA
Taj

žinos, kaip apskaičiuoti va-; ... . * - , ,
j- ’ n -x i - a eilėmis parašyta apysaka, dmamus camtal gams - - ... . ...Gausiai iliustruota dail. Zi

tos Sodeikienės. Kaina — 
$1.80.

sūrio kilogramas braikių ir’tJ ,skaitg ra?ircdo, kad 
neatidaryta vaisių konseivų
dėžutė. Rado jie dar tąkart. v0 anjts^jau vedęs ir kad jis- ass nelno) 
tūbelę su malu mėsa, pusę,„et ncbuvo pelsiskvres suj' p ’

At... • ,?'kFam5 marganno,’ ,ftlk savo pirmąja žmona,' kai! ' Miiko vietm., J. Narūnės
, ar tau — 0 kuns kandidatas jau, laitų su alyvų marmeladu ir m0?u rtukteri giuo> DAINININKES TEBALDI kalėdinė pasaka. Miško eg.

nejuokinga' Tokie ponai, daug pnmelavo kele'ą kepalų duonos, žmo- la!,kl, iam huv0 pranešta.į ŽVAIGŽDĖ GESTA lutė ir Kūčių vakaras. g2L
kad prie jų per metus nė per! kad norėtum jį sodinti net ma, jie nevalgė tokio mais- jo žmona mir6 li?oni.i z vaivzue i A i siai IMustra!V* dail v Alek_
kaminą negali žmogus pn-!! kalėjimą. j tojkuns nebuvo sandariai „ye , paPaulin;() valdo itah) gandravičius. Švietimo Ta-

XP.h - AŠ>nu.° So ne tikužteL pS: Mum,- gėda kreiptis į vie . dainininkė Renata Tebaldi, rybos leidinys, spausdintas
čigonai po tuigų, savo šlu-įkito visai neatskiriu, nes vi- laoimo ne ukukcko pasiso-. - i . , , a---------- ----------- . „-----._
bą arklį gildami, kaišioja' sj lygiai meluoja. Kiek sykių. Į1*1*1’ bet dar ir liko.

nepatinka.
Kodėl, tėve? 

— Nugi, Marki,

savo rankas visokioms bo
boms ir vaikėzams po nosi
mi, kožnas .-avė giria ir nu
duoda arkangelą Gabrielių, 
o kiieniuje vistiek laiko tau 
atkištą špygą, kurią gausi 
kai tik toki ponelį išrinks 
prezidentu.

— Tokia yra demokrati
nė tvaika. tėve. Kiekvienas

ir už kurį tik votavau, vis Tas radinys paskatino 
buvo išrinktas ne tas ir darė juos tas atostogas paskirti 
ne tai, ką buvo prieš tai sa-1 gyventojų šiukšlių dėžėm 
vo žodžiais pasviečinęs. Vie-, patyrinėti ir taip kelionėje

(maksimumas 25'j
gams 

nuo pu-

! tinį advokatą, nes gyvena- keletą sezonų dainavusi pir- Romoje. Kaina $1.60. 
•me nedideliame mieste ir maeiles roles ir New Yorko’g- i C • , • sau- Gabriuko užrašai, apysa-

Draugas don
įdomūs klebono irvisi čia mus pazjs’a. -Metropolitan operoje,

šio 16 d. pasirodė Carnegie ka, parašė Julija Svabaite- komunistų partijos sekreto* 
Kaip Tamstai atrodo mū- jiall’e kaip koncertantė. Čia Gylienė, 138 psl., kaina $3.’ riaus pasikalbėjimai, 2lų

?ų painūs ir skaudūs refka- ; j k t ; ko . psl., kaina $3.
’ ‘-------- — .x,. i> v ’ s — spalvotais

Jono Minelgos 
pasakėlės „Kiškio 
Kaina $3.50.

Septintoji pradalge, liti* 
ratūros metraštis, rašo 24 

; autoriai. 464 psl., kaina kie*

kandidatas smulkiai išaiški-j dži°s duona
na savo programą, o balsuo-ĮlI^. dyką. taip viskas atpigs, 
tojai patys gali nuspręsti,!°^u antrą di^ą, ktn^hk jis 
kurio pažiūros į valstybės

fabriko. Trečias su9iriesda-’ bų, kuriuos ten sumetė pik 
mas rėkė, kad prie jo val-Įnikautojai. Valgė juos su 

>na bus dalinama ’ šviežia duona ir ten pat su
rastu majonezu. Prisirinkę

goti naktimis, o duktė P^i*.pydama ilgas pertrauka?, o: 
pa kutinius kelis mėnesius' 
nvs‘cjo 25 svarų.

valdymą ura geresnės.
Visa? tas jų ”gramas‘

užlipo ant sosto, gyvatinė 
taip pabrango, kad negali
ma iką ti vienos valdirkos 
čierkutės ir skiepe turėjau

yra monki biznis! Kaip tu| pats gamintis munšeiną, kol 
gasnadinė išdraskė visas 
paipas..

— Tu, tėve, tik viską 
niekini, viekas tau bloga, ir 
net nežinai, ko pats nori.

_ , .... ,.... — Ko noriu, tai aš labaimenta. šitie politi'ai, Maiki, ... -. - „.į. . r,- . . i gerai žinau, ir tu įmanęs ne-tai tiktai gemblina zmomu fe , . ’ r, ... ‘ ■ pamokysi,durnumu, meluoja ir sipen-;/ J 
dina mūsų pinigus, važinė-j — Na, o ko gi tu iš tikrų- 
dami ir vis kitoje vietoje! jų nori. kad taip viską kriti- 
valgydami kitą kalakutą, i kuoji?

— Tu. tėve, jau per daug — Maiki. jei nori žinoti— 
juodai nušnekėjai. Tu turė-', as norėčiau, kad mane iš- 
tum suprasti, kad be pinigu rinktą Amerikos preziden- 
jokia rinkiminė agitacija, tu! Tada, Maiki, ir tu gerai 
negali būti pravesta. Tu tu-| Pagyventum, nes aš tave 
rėtum džiaugtis, kad gali; tuoj padaryčiau savo slūga 
pats pasirinkti kandidatą į j ’r mokėčiau tokią pėdę, apie 
prezidentus ar kurią kitą, kurią tu nė nesapnuoji 
vietą tokį, kuris tau patin- j _ Tėve, eik patsai išsi-
ka. Tu turi įvertinti tą de-'miegoti, kad nesapnuotum 
mokratinės sistemos palai-' vaikščiodamas ir nekaSbė- 
mą, kuri leidžia tau pačiam tum tokių niekų sapnuoda- 
sprę ti sa vo valstybės valdy- mas!
mo reikalus per vis pasikar-; ______
lojančius rinkimus, o nesi į-1 N . . 
pareigotas visada balsuoti i, 
tik už tą kandidatą, kurį
tau pakiša valdžia ir darį- ’J***’ ^M**^** baiini, p«ry 
sako būtinai rinkti, kaip yra' dat’ *^93^**** * ^•*•.7” 
diktatūriniuose kraštuose, š Iinffjsut seneji-^

is jo pasakęs gali atskilti, 
kas ten yra bloga ir kas gė
la? O dar sunkiau žinoti, 
kas bus, kai jis atsisės už 
stalo ir į-asivilgys gaidžio 
uodegos plunk ną į atra-

tuščių butelių ir juos parda 
vę, nusipirko šviežio pieno, 
mineralinių gėrimų ir ska
nių pyragaičių.

Kitais metais abu tie jau
nuoliai žada atostogų mefu 
pakeliauti po kitus Europo 
š aštus ir patyrinėti, kas bū
na sumetama į jų šiukšlių 
dėžes, ypač vasarvietėse.

K.

FYPKORIŲ GĄSDINIMAI 
DIDĖJA

Amerikos vėžio

! po Penktosios visai nebegri-- f*rlca* ampu* gatves,
‘žo i scena Ta<’n pasirodė PremiJuota •PJ«*ka Jauni*

t i • ’ L m nnomai mui, parašė Danutė Brazytė-
Labai prašome mums pa-'buręs Met.voltai. cpei<« 156 k<na

ii jiaais* j
kino, kad su Renata tokį i-J

Rūtele* aitvaras, —nauja
VO kSISKyrę.: J*u ne on nia AžtriH. . Į PO

bet nedivorsuoti

Nelaimingi tėvai
I
kurią ji kars'ai mylinti.

; tais viršeliais $5.00, minki* 
' tais — $4.50.

|ZO , scena. Tada pasirodeiparaMBrazytį_
isrti. Kas mums daryti? vadovas R. Bimbas ir paaiš-j 
Žentas prisiekia, kad jis su kino, kad su Renata tokį i-j 
pirma žmona seniai nebegy- yvki jam tenka pergyventi j
reno, kad jie buvo i-askyrę. jau ne nirma karta. | poemėlė vaikams, dailiai su_ kinti iimtą nekaltų,

Pat. P. Tabaidi bjkrasem į ei]iav0 j NarOnž Gau9iaj|eUli 
,-enorter.ams Pnrę.ske, kad,jdomiai iliustr8v0 dail zita (Taip
|i, neno.mti sr .e ti dai di- Sodeikienė, Kaina $1.50. Čekai 1918 m. sausio l4-A 
rmsnio an?i vrmo publikoj, *’

Kol mes ne] 
teroro ir sušaudymų viietojė 
be teismo, tol mes nieko 
pasieksime. Geriau

Massachusetts.

ČEKIAI SUVENYRAI

Prezidento Fordo asmeni 
mo-

Atsakymas

Patarčiau Tamstoms nea
tidėliojant nueiti pas advo-jniai čekiai, kuriais ji 
katą. Faktas, kad Tamstų, rėjo už preke ar asmenį-• 
žentas kuri laiką negyveno,nius patarnavimus, daugelio’

I
EKSKURSUOS I LIETUVĄ

iš
BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO3

’fi nga savo biuletenyje skel- 
b a, kad 1975 m. amerikie
čiai surūkė rekordinį kiekį 
cigarečių — 30 bilionu ciga
rečių pakelių. Į tą pypkorių 
skaičių įsiterpia ir Amerikos 
ginkluotų pajėgų vyrai ir 
moterys užsieny. Ir čia pat 
klausiama:

”Ar jūs žinote, kad nuo 
1980 metų moterų mirtingu
mas nuo plaučių vėžio padi-

limi ca I “u P“‘ma žmona ar kad jis buvo pasilaikomi kaip suve- 
v i JUV0 ”i-5siskyręs, bet nedi- nyrai. Tokiu būdu jo banki-

vorsuotas“, nieko nereiškia. 
Jei žmogus apsiveda antrą 
karią be “divorce“ nuo pir
mos žmonos, ji? yra biga- 
mistas, ir jo antros vedybos 
nėra legalios.

Tačiau mes Massachu- 
sePs turime statutą, pagal 

\ kurį, jei Tamstų duktė neži
nojo apie pirmąją žmoną, 
kai ištekėjo už savo vyro ir 
jei ji toliau gyvens su savo 

žmonos
mirties, jos vedybos bus ki

niai indėliai 
per krantus.
Fordo sąskaitas 
sekretorė.

pradėjo lipti 
Dabar prez.

Balandžio
Gegužės
Gegužės

apmoka
i
I

dėjo 600 procentų? Ar jo 
žinote, kad 24 milionai A.^yrcpo .P11™™* 
merikos gyventojų ryžtasi
cigarečių rūkymą mesti?“

'PAUKŠČIAI BE SPARNU*

Nors Amerika įvairiom 
užsienio valstybėm pardavi
nėja už bilionus dolerių nau
jausiu ginklų, kartais savo 
gynybai pritrūksta net rei
kalingiausiu jų dalių. Kon
gresmanas Les A?pin skel-*

j komos legaliomis nuo to lai- bia, kad kone pusė iš 7,400 
... J bo, kai mirė pirmoji žmona, laivyno lėktuvų staigaus ka- 

. . Ut rūkoriai visai tai. Svarbiausia to batuto dalis ?o atvejų negalėtų pakilti ar
žino ir rūkydami skaito tą‘ yra ta, kuri legalizuoja vai- turėtų tuoj pat nutūpti, nes 
tikrai vertą dėmesio biulete- • kus, gimusius tokiose sąly- jiems trūksta kai kurių da-
nį... O reikėtų susimąstyti, i gose. lių ar jų pakaitos..

15 _ $645.00 

20 — $725.00 
26 —$899.00

Rugsėjo
Gruodžio

Liepos 14 — S10454M 
Liepos 28 — $1045.0$ 
Rugsėjo 1 — $925.00

16 — $725.00
22 — $875.00

Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų su papildo
mu mokesčiu.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO _ VIETŲ SKA1ČIU8 
RIBOTAS!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j

TRAN&ATLANTIC TRAVEL SERVICB

Smrtb Bosten, Mass. 02127 
$93 Wsnt Broadway, P.O.Box 110

Tstefonas: (617) 268-8764

Air fi

Savininkė: Aldona Adoi 
■object to changes and govemament appmvtl.

sf • < • a



Puslapis penktas KELEIVIS. SO. BOSTON Mr. 6.197G m. vasario 10 d.

Vietines žinios
BOSIMAS PASIRODYMAS Tikslesnės informacijos 

dėl sąlygų bus paskelbtos 
j vėliau. Apie jas mielai pa-

Bostono Lietuvių Bicen-1 L ^?teis kiti,,k?'
tennial Komitetas praneša, ™teto nanaipagal reikalų
,kad šiais metais bus dar *“*??• Tuo taipu ko-

• •• : tav mitetas tik nuoširdžiai ir 1-viena proga įsijungti į JAV , * *
dviejų šimtmečiu sukakties , , . . .. , • • • j f . r“ - kad vi?i lietuviai jau dabai
minėjimą. pradėtų rimčiau pasvarstyt’

Massachusetts valstybės apie tai, kaip tą programa
gubei natūra savo rūmuose reikėtų paruošti, kas joje tu 
— atseit, State Hou e — y- retų dalyvauti, kokie daly 
ra paskyrų ~i tam tikras pa- kai turėtų būti parodyti, < 
talpas, kuriomis lietuviai visas savo mintis nukreipti 
galės patys vieni pasinaudo- i komitetą, kad tas žinoti 
ti ištisą savaitę nuo balan- visuomenės nuotaikas ir pa-vv* •! • tfAZA 1 i • 1 •

GUBERNATOROJE

džio 26 iki 30 d. gei d avimus.
Lietuviams numatyta pa

rodų salė — Doric Hali, o; 
taip pat erdvė muzikiniams? 
ar sceniniams pasirody
mams. Kadangi gubernatū- 
105 rūmai vakarais bei sa-į
vaitgaliais yra visiškai už-Uu Al. Čapliko namuose įw- 
daromi, tai visa programa j:o lKV Sąjungos Ramovės 
norom nenorom turės itilpti Bostono sk. narių susirinki- 
i eilinės dienos daibo valan-(mas> skirtas to skyriaus 
dų rėmus, t. y., tarp 9 val.ivejklos 25 metų sukakčiai 
ryto ir.5 vai. popiet. Į paminėti.

Vis tik tomis darbo valan-J Susirinkimą prasmingi 
domis gubematūros rūmuo-t sveikinimu pradėjo dabarti- 
se dirba ar lankosi labai di-' nis skyriaus pirm. VI. Bajer- 
delis skaičius žmonių. Jų čius. Sukaktuvinio susirin- 
dėmesiui ir turės būti taiko-, kimo pirmininku pakviesta.4 
ma lietuvių vaizdinė bei mu- ^avanoris-kūrėja? St. Sant- 
zikinė programa. vara?, o sekretorium — sa-

.. a vanoris kūrėjas Kazvs Mer-Siuo metu musų Bicen- p- 
tennial Komitetas pradeda! * Skyriaus storius Jur- 
svai styti kokiu budu lietu-: gjs perskaitė pra-
viai galėtų savo pasuody- gjygįg narių susirinkimo 
mu užpildyti penkias savai-, Jrotokolą kurį ^^„3 va. 
tes dienas. Jis todėl ir pra- įintj Bos.ono ramovžnų
so. kad visi. tui uitieji kokių vejk]o, apžvalga. Jis per
imu. sumanymų, juo. komi- ?kaitė ir 8k riui ats; tus 
tetui pareikštų. Komitetas svpfkin:mus
primygtinai kviečia ir kitų ‘ Atskilus pranešimus a- 
Kolonijų pvz., Brocktono, je praėjau metų veikla 
Worcesterio, LovveHio ir kt. darė sk vaMybos vicepir. 
- lietuvius pnsideti. Ten- ,mininka8 ku]tūros reikalam 
kajuk atsiminti, jog guber-; j Vizbaras, kasininkas A. 
natūroje ruošiama progra- Bajka ir pats pirm. VI. Ba- 
ma turėtų reprezentuoti ne jerčius
vien Bostono, o visos Massa-j Susirinkime aptarti sky- 
chusetts valshbės ^^^u'-rjaus bėigamieji reikaiajt pa_ 

Massachusetts valstybėje' skirta 50 dol. parama Kario 
gyvenantieji lietuvių kilmės žurnalui, tam pačiam reika- 
dailininkai, grafikai, skul«p-! lui sudėta dar 65 dol 
toriai, fotografai, tautodai
lės darbų ir istorinės me
džiagos kolekcionieriai, so
listai. muzikinių grupių va-l renginiai

dovai ir kiti kultūrinės veik-! Bostono Internacionalini 
los darbuotojai jna ragina-’ institutas, kurio patalpose 
mi Lietuvių Bicentennial (rengiami LB Kultūros klubo 
Komitetui pareikšti, kuo jie 
norėtų prie rengiamos prog
ramos prisidėti. Kad komi
tetas galėtų laiku viską su
planuoti. suge-tijas ir pa
siūlymus reikėtų pranešti iki 
kovo 12 d. koordinatoriui 
Longinui ^velniui, 43 Gage 
St., Needham, Mass. 02192,

Bostono Lietuvių 
Bicentennial Komitetas

Ramovėnų susirinkimas
Vasario 1 d. 3 vai. po pie

Internacionalinio Instituto

rirtOOBOM

AR TURITE ŠIUOS
Lituanistikos Instituto 

veikalus?

Lituanistikos darbai, III 
tomas, 307 pil.. kaina $8.00 
Čia rašo apie 20 autorių. Dr 

tel. 444-7499. Galima, žino-1 Vincas Maciūnas paskelbt 
ma, kreiptis ir i kitu? komi-'rašytojos Žemaitės 27 lais 
teto narius. ; kus sukomentarais.

j Lituanistikos Instituto 

•**-*****-«*-***—***-* ***-*» j 1973 metų suvažiavimo dar- 
Argi <vnku b*»tn surasti bai, 262 psl., kaina $5.00. 

vieną nauia Keleivio prenu.« Šioj knygoj yra išspaus- 
meratorių? O juk lriekvie dintos 22 paskaito?, kurio? 
nas naujas prenumeratorius buvo skaitytos minėtam< 
stiprina laikrašti suvažiavime.

v
i
v

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veitas 

TaL 268-6030
597 E. Broadtvay, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS noo visą rūiių aetoiiaiagą 
atsitikimą.
• Parūpiu visą rūiių draadmos nekilasjamam tartai 
Ir noo nelaimingą atsitikimą.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali ttrfipinti bet kariame 
mieste kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti Ramos.

susirinkimai, vasario 25 d. 
savo namuose, 287 Com- 
monwealth Avė., rengia 
spaudos žmonių priėmimą, 
o kovo 20 d. nuo 7 vai. vak. 
iki 1 vai. ryto — Statler Hil- 
tcn viešbučio salėje Įvyks 
39-tasis Bostono tarptauti
nis balius.

Kiek žinome, tame rengi
ny visada dalyvaudavo ir 
lietuviai.

Siūlomas butų nuomų

kontrolės įstatymas

Pirmas Įstatymo projek-* 
tas, kuri Mass. gubernato-i 
Jus M. Dukakis legislatūrai 
pasiūlė, yra butų nuomų 
kontrolės Įstatymas. Ta pro- 
;a gubernatorius pareiškė:

”Massachusetts valstijoje 
mes turime vietinė? svarbos 
:statvmą, kuris saugo gyven
tojus nuo arbitrarinių ir ne
pagrįstų butų nuomų kainos 
kėlimo. Tačiau tasai mūsų Į- 
•tatymas turi didelę spragą: 
:o galiojimas baigiasi termi
nui pasibaigus. Tai sudaro 
pagrindą kovoms tarp namų 
aviniukų ir jų nuomininkų 

pratęsti butų nuomų kont
rolę, ar nepratęsti“.

Gub. M. Dukakis dabar 
riūlo pastovų butų nuomų 
kontrolės Įstatymą, kuris 
namų savininkus ir ’jų nuo
mininkus apsaugotų nuo 
tarpusaviu nesusipratimų ir 
nepagrįstų nuomos kėlimų..

Siūlydamas ?j Į tatymo 
nrojektą, gub. M. Dukakis 
nabrėžė, kad pastovus butu 
nuomos Įstatymas anaiptol 
nekenksiąs naujų gyvena
mųjų namų statybom Mass.

Į valstijoje, nes nuo to laiko, 
kai čia isi^alioio butų nuo
mų kontrolė, Bostone yra 
pastatyta 1,000 gyvenamų
jų pa datų.

Kain i tai reaguos Mass. 
seimelis ir senatas, dar rse- 

} žinia, bet toks Įstatymas tik- 
;rai reikalingas.

PARENGIMU
KALENDORIUS
Vasario 15 d. 2 vai. Lie

tuvos nepriklausomybės mi
nėjimas So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos salėje.

Vasario 22 d. 3 vai. Lie
tuvos Nepriklausomybė? pa
skelbimo sukakties minėji- j 
mas Brocktono lietuvių Šv. i 
Kazimiero parapijos salėje.)

Vasario 28 d. lietuvių sa-! 
:eje Brockktone. 666 N. j 
Main St., LB Brocktono apy-Į 
’inkės Užgavėnių balius.

Kovo 7 d. skautų Baltijos, 
ir Žalgirio tuntų rengiama * 
Kaziuko mugė So. Bostono: 
Lietuvių Piliečių d-jo? salė
je.

Kovo 14 d. Birutės Onos 
Aleksaitės konservatorijos 
baigimo rečitalis N. Angli
es konservatorijos Rečita
lių salėje.

Balandžio 24-25 dienom 
skaučių Židinio rengiama 
lailininkų Irenos Griežės ir Į 
Vyt. K. Janyno kūrinių pa- 
.oda So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos II a. salėje.

Balandžio 25 d. So. Bos- 
ono Lietuvių Piliečių d-jos j 

III aukšto salėje Laisvės) 
Varpo pavasarinis koncer-Į 
tas. if

Gegužės 2 d. 2 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos III a. salėje

I Brocktono lietuvių šv. Kazi
miero parapijos choro kon- 

. certas.
Spalio 10 d. So. Bostono

Lietuvių Piliečių d-jos III 
aukšto salėje Laisvės Varpe 
rudens koncertas.

Nuoširdžiai lietuvei

a. a. SOFIJAI BOBELIENEI

mirus, sunkaus liūdesio ištiktą jos sūnų. Amerikos Lie

tuvių Tarybos pirmininką dr. Kazį B o h e I į ir jo 

šeimą giliai užjaučiame ir kartu su juo liūdime.

Amerikos Lietuvių Taryba

Marijai L a i m a i ir dr. Stasiui

Jasaičio nis. jų brangiai motinai ir'Uošvei

SOFIJAI BOBELIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Irena, Beda, Brutenis ir Romas 
Veitai

.Mūsų Brangiai Bičiulei

SOFIJAI BOBELIENEI

mirus, jos dukrai L a i m a i, žentui dr. Stasiui 

J a s a i č f a m s. sūnums inž. Jurgiui ir t dr. 
Kaziui bei kitiems artintiesiems reiškiame giliausią 
užuojautą. i

Aleksandra ir Antanas Gustaičiai

Paaiškinimas

Bostono ALTos skyriaus 
sekretorius A. Keturakis, at
siliepdamas i Keleivio nr. 5 
tilpusi straipsnį "Kodėl taip 
atsitiko“, paaiškina, kad nei 
ALTos sk. buvusis, nei da-

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
Jį otoUee WLYN, 1360 Iri- 
iociklų ir ii stoties FM, 
101.7 rac., veikia sekmadie- 

į niaia nuo 1 iki J *.30 vai. die*haitinis pirmininkas nėraj^ Perduodama: VėUauatų
i'.a\ę Jįkl° k'ictimo' ‘'aly-jp^gniį^ų žinių santrauka 
■auti Ukrainos nepnklaueo-,, komeBUf|lt muzika 
mybes paskelbimo 08 metų Magdut&

,sukakties minėjime, todėl!
i ten oficialiai ir nedalyvavo; refltaIate ,
i AI.Tos atsovas. Baltic p-,oriBt» Fė|ių ų, doTa,

nų krautuvę, 502 E. Broad-
IŠNFOMOJAMAS BUTAS weJ» So* Bostone. Telefo- 

nas AN S-0489. Ten gauna* 
Cambridge. Mass.. išnuomoja- Ir Kfrtoivin. 

mas 5 kambarių naujai atremon
tuotas butas; centrinis šildymas 
ir kiti patogumai.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU 
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY SALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

č A V A r. RAMTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

atformuoia s»au>'lojus .«pn pasaulinius tr tietuviškuoaius 
įvykius, deda oaug ir įdomių ncofauKę ir abtrai pasilakė 
apie visus musų visuomeniniu.' be« kultūrinius klausimus, 
lame rasite įdomių skaitytoju laišku skyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia prob»«*ma.
'NEPRIKLAUSOMA LIKIT VA“ vrs dinamiška^, mūsų iš> 
-Įvijos laikraštis, ieškąs natriu bendra l?»rMo bei ide1n. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
__ lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.ftft.
t d * ♦ » d «

7722 George Street. La.Salle. P.Q. HSP ‘ I( I. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 8® autą torso;'t* lietuvių vlnuomensl ir iiirokA 

jo daugiaa amt brlPTfNiS felLJONUS dolerių 
ooriama.

SLA—didilaosta lietuvių fraternoltot crganizadjs — 
duoda gyvyMs apdraudė ir ligoje ptdMepų, kuri yru 
pigi, nea SUSIVIENIJIMAS adeiks pelno, o teikia 
patarnavimus sayttarp^sa pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Iria au puse atitolto dolerių 
kapitalų, tad jo apdraada tikra ir saugi. Kiekvienas 
Hetavie čia f*U gauri jvalrių klasių re&aUugiauslM 
apdraudas nuo $100.00 iki I1C.OOO.QC

SLA—jaunimui duoda gurų Tanpomgjų Apdraudą — Cn. 
duerment Ina oran t s, kad jsunudte gontą pinigus 
šukėtojo mokslo studijoms Ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIRAMS ir jaanuoHame labai pigią 1ERM 
apdraudą: ui $1.000.00 apdraudoe tik 13.00mokes
čio metanu.

SLA—AKCIDBNTALC APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenim* rekomenduojama Hetuvttką 
klabą ir draugiją auriuum. Ui $1,000.00 akcidenta- 
tts apdroodos mokestis fC.OO į metus

SLA—kuopos yra daugumola lietuvių kolonijų. KrelpMtie 
• kuopų vefltėjua. Ir <Je plačiau psailkins aula

Goooite sąansdintae mfortnacijas, jaigo

LMboaataa Adlaora of Aracrtea
B97 Woot 3®tb 9trwL Nev Yerit. N.T. 10®®l

Smulkesnių informacijų gali
ma gauti paskambinus telefopu 

.‘>51-0571 nuo fi vai. vakaro.

ĮSIGYKITE

ŽURNALISTIKĄ
"Žurnalistikoje“ rašų 30 

jžymių mūsų spaudos dar-' 
hiiotojų. Kaina $6.00.

’GARSO BANGŲ“
I PROGRAMA

Ši radijo programa trano*) 
liuojama sekmadieniais ii į 
itoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 vJ 

popiet.

1

Dažau ir Taisau
Namus tt lauke lr viduje. 
Lipdau popierius ir taisau

viakų, ka pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiaga.
JONAS STARINSKAS 

22® Savin HiO Ava.

ToL CO B-5SS4

DRAUDIMO AGENTORA 
AtBeka įvairią rūšių

Kreiptis senu adresą:

BRONIS KONTRIM 
i>98 Broadtvay 

So. Boston. Mass. 02127
Tat AN 8-1701

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI

Steponas Kolupaila, para. 
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. 
zas Danys, 464 psl.. daug

Balys Sruoga mūsų atsi
minimuose, spaudai paruo
dė dr. Vanda Sruogienė, 600 
p L, daug iliu-tracijų. Kny?. iliustracijų, kieti viršeliai, 
"oje rašo apie 70 asmenų, j K i ną $12.00.
Kaina $10.00. i Amerikos Lietuvių Taryba,

c i- ___  - 30 metų Lietuvos laisvės ko.
voje (1940-1970), paraše 
Leonardas Šimutis, daug i-sias Antano Gustaičio saty 

riniu ir humoristinių eilėr&š-.. . .. __.k ,
čiu rinkinys su dailininko j
Viktoro Vizgirdos satyrinė-p _ 
mis spalvotomis iliustracijo
mis, didelio formato, drobės 
viršeliai, kaina $7.00.

Pėdo* mirtie* zonoje
Sibiro katorgininkės ir so
vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciūtės atsiminimai,
544 psl. Kaina $10.

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 y«l., kai
na $2.00.

GANA TO JUNGO, Kip.
ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl.. kainn $5.00.

DIENOJANT, Kipro Bu
bnio. 464 psl.. kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip^ 
ro Bielinio, 592 puslapiai 
<<aina ...................... $2 00

PASKUTINIS POSĖDIS 
tuozo Audėno atsiminimai
227 psl., kaina........... $4.00
ATSIMINIMAI, parašė Juo [nys Raila. 428 psl..

zas Liūdžius, 246 pusią J minkštais viršeliais

kaina

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

Palikimo*, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai įvairiais klausimais ir 
kt., 318 puslapių knygz, ku
rią spaudai paruošė Stasys 
Santvaras. Kaina $6.00.

Pasakyta paražyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūnas 
spaudai paruošė Vincas 
Rastenis. 350 psl., kaina $10

Dialogo* su kraitu, Aki 
mirksnių kronikos, antrs 
knvga, parašė Bronys Raila, 
Kaino $7.00.

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4. I dalis, parašė Bro- 

kaina 
$5.00,

piai. kaina............$8.00 I kietais — $5.50.
Sukilimas Lietuvo* suve* Paguoda, Bronio Railos 

renumui atstatyti, dokumen. ’ išgarsėjusių akimirkų II da.
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir Įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
irišta. kaina $15.00.

LIETUVOS ISTORIJA 
VI-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogiene. 
414 psl.. daug paveikshj. ke
li žemėlapiai, tvirtai Įrišta 
Kaina ................................ $6.

Amerikos lietuvių istorija.

lis. Be kitų rialvku. čia telpa 
idomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais
tį. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50, 

Paguoda. Bronio Railos 
nk:mirksnių m dalis, 387 
psl., kaina minkštais vilke
liais $6.50, kietais — $7.25.

Chicago* istorija, narašė 
Aleksas Ambrozė, 664 p»l., 
gausiai iliustruota, kai-

redagavo dr. A. Kučas, 6391 na kietais viršeliais $10, 
psl.. kaina $10.00. čirkštais — $8.
Lietuviu išeivi ia Amerikoj,

parašė Stasys Michelsonas,
$5.00.

Kad Ji būtų gvva. Emili-
gausiai iliustruota, 500 psl., Į jos Čekienės straipsniu rin
kama $4.00. i kinys, 216 psl., kaina $5.00
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Vietines žinios
Primename, kad vasario 

13 d., šį penktadienį, 12 vai. J 
bus pakeliama Lietuvos vė-'

Vedybų sukaktys

iMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMii

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 
MINĖJIMAS BOSTONE

Lietuvos Nepriklausomy-, 
bės 58-rių metų minėjimas1 
Bostone bus švenčiamas va
sario 15 d., sekmadienį.

Minėjimas vyks šia tvar
ka:

1) 10 vai. ryto iškilmingos 
pamaldos Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje su 
šventei pritaikytu pamoks
lu. Bažnyčioje giedos soli. S. 
Liepas. Organizacijos daly
vauja su vėliavomis.

2) Tuoj po pamaldų Lie- 
tovos ir Amerikos vėliavos 
pakėlimas prie Lietuvių Pil. 
d-jos namų.

3) 2 vai. popiet — iškil
mingas susirinkimas Lietu
vių Piliečių d-jos III aukšto 
auditorijoje.

Susirinkimą atidarys AL
Tos Bostono škyriaus piraii- 
ninkas inž. Aleksandras

Čaplikas. Toliau susirinki-’ 
mui vadovaus Irena Veitie-J 
nė. Susirinkime dalyvaus ir j 
trumpą sveikinimo žodį tars 
kongresmanas J. J. Moak
ley. Sveikins latvių, estų ir 
ukrainiečių atstovai. Bus 
skaitomos gubernatoriaus ir 
majoro proklamacijos. Me
ninę programą atliks sol. B. 
Povilavičius, akomponuo- 
jant S. Cibui. O. Ivaškienės 
jaunieji šokėjai pašoks ke
letą tautiniu šokiu.

Minėjime pagrindinę kal
bą pasakys -večias iš Nevv 
Yorko Batumo pirmininkas
inž. K. Miklas.

Ir šioje minėjimo dalyje 
organizacijos dalyvavuja su 
savo vėliavomis. Vėliavų 
paradui vadovaus St. Da-j 
riaus posto legionieriai. I

Lietuvių visuomenė kvie-- 
čiama gausiai dalyvauti tiek; 
bažnyčioje, tiek Lietuvių Pi
liečių d-jos salėje rengiama
me minėjime.

_____  _______ Vasario 7 d. 35 metų ve-i
liava prie miesto rotušės. Į dybinę sukaktį atšventė Ju- 
Laisvi nuo darbo lietuviai j zė ir Antanas Matjaškos.

Ant. Matj'oška, kaip ži
nome, yra uolus ir tikrai pa
reigingas visuomenininkas, 
o jo žmona Juzė yra nuošir
di jo darbų rėmėja.

turėtų gausiai dalyvavuti ir; 
vėliavos pakėlime. į

į
i

IMirė L. Tamulionienė

Sena bostonietė, taurios 
ir jautrios širdies moteris 
Liuiza Tamulionienė, ilges
nį laiką senatvės dienas Įei
nu.-i slaugymo namuose, mi
rė vasario 1 d. Vasario 3 d. f 
iš Caspero šermeninės po| 
pamaldų Šv. Petro lietuviui 
parapijos bažnyčioje ji bu-j 
vo palaidota šv. Mykolo ka-Į 
pinėse Jamaica Plain. I

Velionė ir anksčiau miręs • 
jos vyras Petras Tamulio-' 
niai buvo puikūs ir sąmo
ningi lietuviai, tuoj po ant-i 
rojo pasaulinio karo buvo 
padėję atvykti Amerikon ne 
vienai tremtinių šeimai ir 
jais nuoširdžiai rūpinosi. į

Tamulioniai buvo ir An
tano ir Aleksandros Gustai
čių s-ponseriai.

Velionės dukrai ir kitiem 
artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St. 

jVORCESTER, MASS. 
ToL SW 8-2868

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

ft* yienintele oficiali Įstai
ga Woreessery. mari siunčia 
siuntinius tiesiog iš Wor<

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

lietuviškai, pataraau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingaL

Čia g atima gauti įvairiau* 
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Flood Sųuare 
Hardivare Co.

•araiakas K. i. ALEKNA 
i» EAST OftOAJVVA* 

SHZZON, MASS.
I’ELŽ>ONA8 AN 8-U4S

Ba&jamin Mt «r« Dažai 
Pupteros SitBoma

Stiklas Laaruna
Via^kie reiJra>eny» namam 

Reikmacyii pium tarimam 
Visokia caiHiaa dta'ktal

Peter Maksvytis
Carpeeter A Bcildez
49 Church 

M. Miliau
Street

Atlieka visas 
to ir projektavimo darbas U laa-Į 
ko ir viduje, gyvenamą narna iri 
Mznio pastatų, pagal Joa< reika-1 
lavinu,. Saukite visados fld t va-1 
landų Tatare,

Tefefoaast 498-8676

. Telefonas: AN 8-2806
lik. Jos. J. bonovan 

Dr. J. Pašakarnio
oI»T epinis

TOMEI’RISTA*
Valandos:
nūn 9 «ai ryto iki b vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mass

šiom dienom 44 metų ve
dybinę sukaktį atšventė 
Justina ir Aleksas Dubaus-j 
kai. taip pat veiklūs žmonės: 
Bostono lietuvių visuomeni-' 
niame gyvenime.

Matjoškoms ir Dubaus
kams linkime sveikatos ir il
gų bei laimingų vedybinio 
gyvenimo metų.

I

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 
(BURNER)

Siūlomas naujas alyvos kuro patarnavimo planas

NAMŲ SAVININKAMS
• Vieneriems metams dalys ir darbas

$ 3 9. 5 0 vertės

• 24 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas »•

• Mokėjimas pagal susitarimą

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną

į

436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore

Nerasi medžio be lakos, o 
žmogaus — be ydos.

iNAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

) 95 Rosemary Street 
Norwoodt Ma. 02062 

TeL 762-6732t

OMeoM»ooaoo<*ooo«OMo*o«*oe*ooiM

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTS)

OPTOMETRISTB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 pakaro 
Trečia<Leniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

Knyga yra geriansias žmogaus drangas

3 The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistas, išpildo?;* gyuytoją ra 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vetotlną.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-OOSO
Nue 0 vaL ryto iki 8 vaL vw išskyrus Šventadieniui Ir

Moaoooooaaaooeoooooeoooooeoooooooaonoi

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

O Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis jpilimas
□ Patogios mokSjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S k ambink ite

268•4662
• ♦ • r

j

Vasario 15 radijas angliškai į kc. (iš kurios perduodama ir 
L. Varpo programa), bus

LB valdybos ir Laisvės 
Varpo pastangomis va-ario

anglų kalba paminima Va
sario 16 sukaktis. Šia proga

15 d. 9:15-10:00 vai. ryto iš’ laiką stotis duoda nemoka- 
radijo stoties WWEL,‘1460’niai. Padėkokite stočiai!

SOUTH BOSTGNC UETUVIŲ PLUEčlŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA:

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 v. v.

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
Picą užsisakyti galima ir tel. 268-1055. Tada atėjus 
nereikės laukti, kol iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENLRACU.V LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadienis 
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai. k’igtUs, dešros, kopūstai ii Irt > 

Atsilankykite ii būsite s-aioniai nestebint*
S.B.L.P. DRAUGUOS VAD3VYBŽ

5

■c*

E. KARDELIENĖS DAINŲ, 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokitolą. Kaina $6.00.

Paštu

, UETUVIŲ RADUO

VALANDA x

Sekmadieniais 11-12 vsL 

AM 1,430 KC M WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maaa. 02402. TcL 580-7200
•’l ........... . <
*****************************e#*eeoooooooooeoo»oeooooooieieoiaeooooooooooo

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

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

SAVE AT
Bliu CHIB 
SAVIM,S

F RATE

»0fcK. AYEAR

poslt

708^6^ >» »
AYEAR

w ■ m
2tt-4-vesr tvoti 
mpaitsioooe

6.81s6’^ AYEAR

5.47-5^--IIW rfORTRI rVQUWUaVW vviuviivvy 80v 11*01
oatifieMU SHow premetura orithdrsnals en įsvinąi 
eertHicne hindi provided ibis of intsrat on smount 
uftMrmm b reduced to the penbook rate (ŠMRayesr)

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 
vai. po įdėtą. (

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vnL ryta fld 
5:30 vai. vakaro. SE8TADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuoeiua metus

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri 8274,000,000

Trans-Atlantic Travel Service
.Naudokitės mūsą rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 

kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ 

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metą pavasarinią

ekskursiją į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai
■ 9

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 preke* 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
C/O

Trans-AtlanticTradingCo

i Darbo valandos kasdien: 9—5
šeštadieniais 9—2

393 West Broadvvay, P.O.B. 116 

So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomoniu

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mase. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairina siuntinius į Lieta, 
vą ir kitas Rusijos valdomas 
pietus! Šimtiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagą, ap
avo^ maisto ir pramonės gami- 
sią. Turime vietoje įvairią vie. 
tinis gamybos ir importuotą 
prekią Iš kitą kraštą vieni is- 
srauto kainomis. Be to, siunčia
me mėtotą, pinigas ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, čia 
saamkėnite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti nš- 
eakrtas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įtaigas atsikviesti 

čto pan nava į svečios 
apsigyveaimaL

Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiu
tinsite. Vedėjas A. Schyrinski

Tz®'iri 7Tz'o\Trė>?/»\7rė\T/a »<e ' z>

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMADON

ĮVAIRIAUSIAS DOVANA*
IS BOSTONO I UETUVĄ 
ir Intas Rosi jos

Pristatymus graiku ir 
gnrnntaotm

Prekės parduodamos nni^ 
mintomis karnomis.
Galimu uiaisakyti rublių 
cortifikntaa, automobilius^ 
ialdytuvus ir pan.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo

nuo 8 eaL ryto iki 2 vnL p>. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimų telefc

I

389 W. Broadvray 
S* Boston, Mase. 02127. 

TeL 268-0068




