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[iplomato žvil 
į Europos ir JAV ateitį

Europos komunistų "demokratėjimas“ Ameriką gali 

pastūmėti dar į dedesnj izoliacionizmą ir atitolinti nuo Eu

ropos. Be to. JAV karinės jėgos mažinimas jau dabar kelia 

sąjungininkų nepasitikėjimą. į t

Po Prancūzijos komunistų sąjungininkus yra nepapras- 
partijos konferencijos gar- tai pavojingas ženklas liku
siai ištaitas komunistų ”pa- šiam laisvam pasauliui, 
siryžimas“ atsižadėti prole- ^^0^ pažymi, 
tanato diktatūros, atsmbo- ka<J Europa po Vietnamo 
ti nuo Maskvos linijos ir su- karo jr dabar, nepajėgiant 
artėti su socialistais naives-! ,utran](dyti Angolos įvykių, 
mus politikus gerokai pra-:jau rjmįaj abejojanti Ame- 
dziugino. o kituose sukėlė j jįkos parama sprendžiamą) 
pagristo susirūpinimo. valandą. Tai buvo numatęs

Radioaktyvių bangu „karas“ 

prie JAV ambasados Maskvoj
Pat* H. Kissigeris pareiškė, kad tai "didžiai delikat-

t

! nas dalykas“. Ginantis nuo šių sveikatai kenksmingų ban

gų JAV ambasada Maskvoje aprezgama apsaugos tinklu, 

šis išaiškėję* sovietų žvalgybos veiksmas labai nemalo

nu* detentės šalininkams.

' Jau praeitą kartą esame Kadangi ši-JAV ambasa- 
• minėję. kad JAV amba adą dos "kepinimas“ nelabai de- 
: Maskvoje sovietai jau kuris rinasi su detentės dvasia ir 
laikas "bombarduoja“ dide- kelia Amerikos politiniuose 
lio intensyvumo ultra-trum-! sluoksniuose didelį pasipik- 

< pemis bangomis, kurios sa-'tinimą, administracija dar 
' vo radioaktyviu poveikiu stengiasi visą tą nemalonų

, 1 galinčios sukelti veži. So- reika’a kiek mažinti ir kišti
Dalis Lietuvi, Darbiniai., Draugijos 7 kuopos Kr,, dalyvavus., jono Vilkaiti, vieneri, "»t, vietaj aikkina kad' tomis!po šluota, bet visai už lėĮ.ti 
mirties sukakties paminėjime New Yorke sausio 18 d. Viduryje kuopos valdybos pirmininkė Bronė j mįkro bangomis norima ižo- vis tiek jau nepasisekė.

Sen. Jacksono žodis 

Vasario 16 proga

pagrįsto susirūpinimo
Manoma, kad toksai ko

munistų "atsivertimas“ į de
mokratiją tesąs tiktai takti
nis manevras, sudarąs ge
resnes galimybes Prancūzi
joje ir Italijoje kompartijai 
rinkimų keliu patekti į val
džią. O kas gali būti vėliau, 
tai gali paaiškėti jau gero
kai per vėlai.

šių galimų naujų politi 
nių įvykių akivaizdoje įdo
miai prašneko JAV amba
sadorius Prancūzijoje Ken 
neth Rush. Praeitą šeštadie 
nį Herald Advertiser kores
pondentui suteiktame pasi
kalbėjime, išeidamas iš da
bar besivystančios situaci
jos, jis pateikia gana tamso
ką, bet, gal būt, realų atei
ties politinės raidos vaizdą. 
O kadangi Kenneth Rush 
yra ėjęs ne tik svarbias di
plomatines pareigas, bet 
taip pat sėdėjęs reikšmin
guose gynybos ir ekonomi
niu reikalų postuose, tai jo 
mintys itin vertos dėmesio.

Pagal ambasadorių, jeigu 
Prancūzijos ir Italijos ”su-

jau ir De Gaūlle, o dabar 
regi ir kiti Europos vadai ir 
pradeda rimtai rūpintis pa
tys savo saugumu.

Tuose K. Ruch pranašai 
vimuose tikrai daug tiesos. 
Tiesiog nuostabu, kad ypač 
tos "politinės valios“ trūku-1 
mas ėmė labai ryškėti net 
200 metų JAV sukakties 
proga, kada būtų lauktina 
bent patriotinio jausmo pa
kilimo.

Sen. Glenn Beall, jr. 

Lietuvos •draugas

Marylando sen. J. Glenn 
Beal, jr., prisijungė prie re
zoliucijos, kdkia norima į- 
• teigti Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo komisiją, 
kuri tirtų Helsinkio konfe
rencijos susitarimų vykdy
mą ar jų laužymą.

Vasario 16 proga sen. J. 
Glenn Beall, jr., pasakė kai

Spūdienė ir rašytojas Juozas Petrėnas, kuris skaitė paskaitę apie Jonę Vilkaitį.

Nuotrauka S. Narkėliūnaitės

Bostone vėl kruvinos Sovietų karo išlaidos Vietoj Moynihano
. įf
dukart didesnės Scrantonriaušes r

liuoti ant ambasados stogo 
įrengtų antenų veiklą, ne? 
amerikiečiai savo radaro į- 
rengimais nuklausą sovietų 
valdžios telefono ir radijo 
pasikalbėjimus net Krem
liuje.

Amerikiečiai aiškina, kad; Vasario 11d. 
Įdakcija ga, o- .savo šios rūšies veikla karpi ... :I tllOS AclIKlKlcitO I

Praeitą sekmadienį So.; ČIA žvalgyba išaiškino,’ Vasario pabaigoje iš pa-Įtik sovietai stengiasi nu-^prezfdentus senat6rii 
Bostono aukšt. mokyklos ra-»kad Sovietu Saiunga gin-kla- reigų pasitraukia JAV am- klausyti amerikiečių pokal-į jack>ono tokio 
jone vėl įvyko prie? mokinių' vimuisi skiria jlvigubai dau- basadorius Jungtinių Tautų bius, suaktyvindami amba-: te]egram^:
vežiojimą nukreiptos karš
tos demon tracijos, kurios 
išvirto demonstrantų kauty- -skaičiams 
nėmis su policija.

Apie 500 organizuotų de
monstrantų, vadovaujamų 
vadinamųjų "So. Bostono

giau lė’ų, negu oficialiai nu- organizacijoj D. Moynihan. .artos
kurio Jo vieton prez. Fordas pa- Į mikrofonus, 

naivūs. skyrė buv. Pennsylvanijosj

rūmuose paslėptus

Keleivio re
ti emokratų 

JAV 
Oriaus H. 

turinio

i "Garbė džiaugtis drauge 
su Amerikos lietuviais Lie-rodoma biudžete,

matyt, naivūs re ouv. rennsyivamjos j Kai paaiškėjo, kati šis so-į 
ėionvkš-Hai politikos vairuo- gubernatorių W. Scrantoną. vietu -'švitinimas“ gali pa-! ‘J, h Z, „J4, • • — J } s s* • s z . j * Il<4. ej UZbtl ldIJld V I d II“
tojai tikėdavo. j *p.a proga prez. Fordas pa-, kenkti ambasados tarnauto

Iki šiol .buvo manoma, kad 
sovietai ginklavimuisi skiria

maišalų“, susitardami radi-j apie 6-8 procentus saįvo na

tik duoklė garbingoms tra-

rto, o dabar pa-‘hu ambasadoriaus pasikeiti- Ma kvos išsikelti. Be to, pa-’ tvjrtinirnas ]a:sv^ siekimų, 
tam reikalui jie1 mu nepa ikeisianti. j sklido gandas, kad nuo tų kv,.}pis turi (iaijntįs VH ame-

sovietinių mikro bangų net į rikiečiai.
; pats JAV ambasadorius W. {
I Stoessel susirgęs leukemija,! Aš esu patenkintas savo 
I nors toji žinia vėliau buvo. ^acksono) amendmentu, 
j paneigta. ’ reikalaujančiu emigravimo

cionalinio tur 
aiškė’o. kad 
atželia net 15-20 procentų. « . ..

Toks aptikimas tik dar KlUlJOS
aiškiau rodo vakariečiu ne
pažinimą sovietinės premjeras 
bė;. kuria pirštu rodo visi;

demokratėjusios“ komunis- ^3’ atkreipdamas dėmesį . į 
tų partijos įeisiančios į sa-.tai kad sovietai jau šiandie 
vo šalių vyriau-yfoes rinki- nesilaiko . Helsinkio tiekia
mų keliu, tai tas faktas ne- Hacijos ir ją laužo, 
paprastai sustiprinsiąs JAV Į "Emigracijos skaičiai iš 
neo-izoliacionizmą. Jis sa- • Sovietų Sąjungos šiuo metu 
ko: j aštriai sumišgjo, o Pabalti-

• jo tautos yra atskirtos nuo 
"Jeigu mes laikome So-, pasaulio ir viena nuo kitos“, 

vietų Sąjungą uždara totali-’_ pareiškė Marylando se- 
tarine visuomene ir matysi- natorius.
me įeinančias į valdžią to
kias komunistų partijas, ku- Kissingeris keliauja 
no? dėsis nesančios sovieto- *
nio stiliaus, bet kažkokios
kitokios, tai bus labai sunku į Pietų Ameriką 
Amerikos publika įtikinti, i 
kad šitos naujos komunisti
nės formos valstybės turin- JAV Valst. sekr. H. Ris
čios būti ginamos prieš ki- ringelis jau išvyko astuonių 
to? foimcs komunizmą“. dienų kelionės į Lotynų A-

Rush samprotauja, kad V. Ri glaudinti. Per trumpą 
Europoje komunistų partijų 5, pasiryžfs apunkyt] 
stiprėjimas galis papindi-ej) ’4,9t£w \u 
nai pakeisti JAV ir jų są-^ėmį, gvildendamas' eko- 
jungininkų santykius. nominės paramos, prekybos

Jo nuomone, Amerika jau ir grynai politinius klausi- 
dabar turinti pripažinti sa-mus. Pirmiau ia jis aplankė 
vo karinės ir ekonominės jė-Venecuelą, su kuria vyksta 
gos ribotumą. Be to ji de-stambiausias alyvos biznis, 
mon timojanti ir "politinės Reikia pažymėti, kad nu- 
valios“ ribotumą, o tas fak-matyti gerinti JAV santy- 
tas galįs turėti labai rimtų kiai su Kuiba dar labiau at- 
padariniu, n»p pastebima šalo, Kubai Įsikišus į Ango- 
tentiencija "palikti“ savo los vidaus karą.

jo priemonėmis., akmeni
mis. lazdomis, buteliais ir 
panašiais "ginklais“ kelias 
valanda; kietai grūmėsi su 
juos išsklaidyti bandančia 
policija, kuri buvo privers
ta panaudoti ir ašarines du
jas. Per ?ias demonstracijas 
13 asmenų buvo suimta. 10 
sunkiau sužeista ir dar dau
giau vienaip ar kitaip nu
kentėjo. kurie viešai nepa
siskundė, bijodami arešto.

Policijos vii?
Gražia tą minią 
liganai? ir žada 
į So. Bostoną atsiųsti
1,000 policininkų panašių borato, ^os Sočiai Securi-iJis jau buvo ir anksčiau nu-j 
liausiu malšinti. •

Deja, 'prievartinis moki
nių mai ymas tik dar labiau 
įkaitino rasių neapykantą, 
sumažino mckslo lygį ir ne
išsprendė jokios desegrega- 
cijos problemos.

Saigone sukilo 

katalikai

disidentai.

Iščiulpė milionus 

iš "medieare"

4 ąr 1 4 ! laisvės, kuris jau padėjo Si- 
Del su, mcitiento Valst.i rnuj KUfjj. j,, tūkstančiam 

Populiariajam Raudono-’ ?ek,\ H. Kissingeris praeitos. sovjetu (lcminu«\ amų žmo- 
: ios Kinijos premjerui Cu savaites spaudos konferen- nių pra(Jėtj gyvenimą nau- 
| En-lai mirus, kurį laiką jo į clJ°Je P^e^ke, kati tai jU(‘,se kra;tU0se. Emigravi- 
’ pareigas ėjo Teng. Vasario P*ąs didžiai delikatnas daly- m() tejsė ka:p Jūs žl*note> 

ti. Pekingas paskelbė, kati k*s • galis turėti labai reiks- .v - asmenim;

Aikėja. ambasada teisini-I X.
aiškus

ty sveikatos pnsaujros irtai- i kentėjęs vadinamosios “kui-' tomis bandomis bombardų;,- ženklas Sovietų Sąiuneai, 
šos melžia milionus doleriu, t tūrinės revoliucijos“ metu. ! ją™ Jau nuo 1960 metų. tik, kad. ne,-ai ant Fo- do-Kis- 

119 4 a m. bangos buvo dar zy-’-m^erio dab vav:mo Hel-

Angoloj partizaninisA’ kėia, kati kartai - vie
no ligonio va: du gydomi ke
li pacientai ar nrirašomi ne-i 
buvę patarnavimai, o įvai-į kūTOS 
rios laboratorijos pateikia Į 
sąskaitas už nebuvusius ty
rimus.

Lebanone užpuolė

Pasklido žinios, kad s^MiversiUtą 

gone, P. Vietname, pasireiš
kė stiprus katalikų partiza
nų sąjūdis, nukreipta; prieš

bangos 
miai sustiprintos. sirky. Amerikos žmonės ir 

. . . . • Amerikos kongresas nesu-
Paskutiniuoju metu buvo,tjks jokiu žingsniu, kuris 

sutarta tų trumpųjų bangų ban(b tu nr;pažįrti lietu- 
yeiklą bendrai patikrinti.; vns. Latviio«ir Estjjos ovie. 
Deja. sovietai neleido to da-.tine aneksiją.

į Angoloje, atrodo, Kubos ryti amerikiečių .-.pecialis- ‘ .
‘kariuomenės ir sevietų gink- tams savais instrumentais,* Jungeamas si mausiu; Im
lių remiamos prokomunisti- o davė jiems blcgai veikian-i kfl ;u-ns . ypatingą 
nės pajėgos jau visai su- cius sovietinius aparatus. į J1 ;en.a- as noriu nasvei- 
gniuždė atvirą nepriklauso-1 Be to. tikrinimo metu ban-:kintl.. Amemos lietuvius, 
mvbėj frontą, kuris nešusi-' gų intensyvumą sovietai.kaf* .ne 7’ac rt’npai laikosi 

specialiai susilpnino, o po to svar 'ane k*au ’me — 
JAV - Si, ietų santykių 
problemoje.

Henrv

mybė? frontą, kuris nesusi
laukė atitinkamos paramos 
iš JAV ir kitų vakariečių.

Dabar pralaimėjusieji sa
ko, kad jie persioiganizuoja 
ir pradeda partizanini karą,

lebanone, tarpininkau-
................ jant Sirijai ir kitiems arabų

komunistinį reznną Ju cent- j km'tamS, jau lyg ir grąžin- 
ras buvęs katalikų bažnyčią-į ta taika, bet susišaudymai •
je, ir partizaniniam sąjū-, vja jar pasjgįrsta. Praeitą) kuris irgi privesiąs prie lai- 
džiui vadovavęs kun. Ngu- pirmadienį riaušės kilo ame-) mėjimo, nors tai būsią ir 
yen Quang Minh. rikiečių univei-sitete. kurio?e ’ kiek vėliau. Deja, labai abe-

Kovose su šiaurės Vietna- buvo pagrobtas rektorius irtjotina, arši viltis įsikūnys, 
mo saugumo daliniais tie j nužudytas mokslo persona-, žinant komunistų žiaurumą 
partizanai labai nukentėję, jlo narys. į kovoj su partizanais.

vėl pastiprino. 
Nesant kito galimybės• I

nuo sovietų trumpųjų bangų 
apsiginti, dabar JAV’ amba-’ 
sarta net per didelius šalčius

M. Jackson,
JAV senatorius.“ 

Kiek mes pažirtame sen.
paskubomis aprezgama spe- Jacksoną. neabejojame, jog 
c-ialiu tinklu, ypač izoliuo- tai yra nuoširdūs žodžiai, 
jami ambasados langai, pro atsiųsti mums Vasario 16 d. 
kuriuos tos bangos leng- proga. Esame jam už tai 
riausiai prasiskverbdavo. iiucšiidžiai dėkingi.



Puslapis antras KEUU'ViS. SO. BOSTON

Nemileni pinigų „draugystė” BRANGŪS LIETUVIAI
Tarptautinei padėčiai susikomplikavus ir Lietuvos

Yra netgi poetiškai nugiedančių, kad pinigai yra visuo-!
menės kraujas, ir dar skambiau. — kad jie esą net tautos 
ir valstybės širdis... Žinoma, tai labai gražu ir, tur būt, 
teisinga, nes mes pažįstame dar ir pavienių žmonių, kurių 
širdis yra irgi tiktai pinigai...

Tad nenuo tabu, kad ir mūsų išeivijos kultūrinėje ar 
politinėje veikloje pinigai vaidina taip pat nepaprastai 
svarbų vaidmenį, ir netenka nė aiškinti, kas iš visų mūsų 
darbų, siekių ir sąjūdžių beliktų, staiga atėmus pinigus. 
Pagaliau, kažin ar ir patys šiandien didžiausi idealistai 
benorėtų vėl užsidėti ant pečių tą patį tuščią krepšį, kurį 
prieš 30 metų iš Lietuvos išsinešė?

Bet vis dėlto pripažinkime tiesą, kad patsai tų reika
lingųjų ir kartais net numylėtų pinigų vaidas kažkodė 
nėra pakankamai garbingas. Jis kartais taip nepatogia: 
glaudžiasi prie kitų, kilnesnių, vaidų, kad norisi net patį 
brangųjį pinigą atgalia ranka numesti į pastalę, o prie
varta ar su kokiu išskaičiavimu priglaustas — rodos, ima 
ir sutepa net ir rkaisčiausiąjį žodį.

Jei netikite, tai įsiklausykite kad ir į tokius suporini- 
mus: meilė ir pinigai, laisvė ir'pinigai, patriotizmas ir pi
nigai. idealai ir pinigai arba dar — mirtis ir pinigai... Ne. 
skamba tikrai nejaukiai, ironiškai ar su piktybine prie
gaide. Jau daug geriau būtų tik vieni pinigai, pasitraukę 
kiek galima toliau nuo minėtų rimtesnių dalykų.

Taigi atleiskite, jeigu, skaitydami mūsų centrinių 
organizacijų ar jų vadų atsišaukimus į tautą pačiomis 
švenčiausiomis progomis, imame kartais ir krūptelėjame.

ležzkia, kad tos pastangos pareikalaus žymiai didesnio 
pasišventimo ir darbų bei nepalyginamai daugiau lėšų — 
mūzų visų aukų Lietuvai gelbėti.

Kaip bendrame Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto ir Tautos Fondo pirmininkų atsišaukime pasakyta, 
VLIKas organizuoja INFORMACIJOS BIURĄ, kuris 
vykdys pagrindinius ir didžiuosius dokumentacijos ir in
formacijos uždavinius, susijusius su Lietuvos laisvinimo 
darbu.

* Informacijos biurą aprūpinti pakankamomis ir nuo
latinėmis lėšomis taip, kad jis galėtų veikti prefe ionali- 
fliame lygyje, yra Tautos Fondo pagrindinis rūpestis.

Jūsų, mieli lietuviai, parama praėjusiais metais pa
drąsino mus šiam darbui ryžtis. Eltos Informacijos Biuro 
pastoviam finansavimui užtikrinti kreipiamės į jus netar- 
piškoe paramos ne tik šio Vasario šešioliktosios sukakties 
proga, bet ir visomis progomis, visų metų bėgyje.

Kviečiame aukas siųsti tiesiog Lietuvos išlaisvinimui, 
Tautos Fondui, kaip iki šiol, arba tapti šio darbo talki
ninku, įstojant į Tautos Fondą nariu.

Tautos Fondo nariu gali pasidaryti asmuo. įmokėjęs 
ne mažiau $100.00 metams. Tautos Fondo nariai turi tei
sę asmeniškai arba per įgaliotinį dalyvauti metiniame 
Tautos Fondo suvažiavime, kuriame renkama Tautos Fon
do Taryba ir svarstomi kiti šios organizacijos reikalai.

Lietuviškos patriotinės organizacijos taip pat gali

Štai, sakysime, koks nors mūsų iškilusis pirmininkas, 
mūsų dvasios paguoda, ašaringai mus pagraudendamas, 
atrinktais žodeliais ir nuoširdžiai pakiliu stiliumi prime
na mums Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo drąsą, 
laisvės kovas ir žuvusiuosius, skaičiuoja nukankintus ka
lė jimuo e ir Sibire, rodo nuostabios ištvermės ir heroizmo 
pavyzdžius tėvynėje, ryškina siektiną laisvės idealą ir pa
skutiniame sakinyje — duokite pinigų!

Aišku, kad piniginės aukos yra neišvengiamos, kad 
būtinos, kad pinigų reikia nesigailėti, bet kodėl gi tų pini
gų prašyti tame pačiame rašte ar žodyje, kuriame tiek 
daug ir taip jautriai yra kalbama apie kilniausius mūsų 
idealus?

Algi jau negalima būtų tų pinigų paprašyti kitame, 
specialiame, tik pinigams rinkti atsišaukime, o ne šitame 
pačiame "filosofiniame traktate“, kuriame kalbama apie 
tėvynės ilgesį, apie partizanų mirtį ir per ją pratęstą tau
tos laisvės dvasios gyvastingumą, kai šaukiamės net patį 
Dievą būti mūsų tautom kančių ir nelaimių liudininku?

Pinigai, pinigų, pinigai, pinigai, pinigų, pinigai...
Suprantama, kad po tokio praktiško ir piniginio saki

nio visa ta graudžioji retorika ir patriotinis pasirašytojo 
mušimasis į krūtinę staiga nušvinta lyg ir kokia permato
ma veidmainystė, specialiai sugalvotas triukas ar ir pre- 
kvbinė reklama.

Ir tada pradedi kažin kodėl abejoti nuoširdumu to, 
kas buvo prieš pinigus pasakyta... O kaltais nemaloniai 
pi įsimeni net ir aną istoriją, kai net ir Kristus fariziejinius 
pinigų rinkėjus supykęs išvijo iš bačnyčios, mirkytu pan
čiu jiems užkirsdamas per kuprą...

Taigi dar kartą sakome: pinigų prašykime, net reika
laukime mūsų visuomeninei, kultūrinei ir politinei veiklai, 
bet čia pat neglauskime dolerio net su pomirtinio gyveni
mo perspektyvomis.

mo į Sovietų Sąjungą.
• • •

75 matai iškiliam 1dentų Draugijoje, JEIGU dar neturite,
.... buvo pirmininku, o pats L. TVOJAU ĮSIGYKITE.

VlSUOmCniHinKUl Šmulkštys, Viktas Baltrušai- g^Lys SRUOG 4 MŪSŲ 
tis, Pranas Čepėnas ir Juo-Į ***

Saurio 24 d. Londono Lie- 
uviu Namuos buvo pagerb
tas D. Britanijos lietuvių 
.eikėjas ir publicistas dr. 
Stasys Kuzminskas, kuriam 
sausio 21 d. ;ukako 75 me- 
ai amžiau?.

S. Kuzminskas yra kilęs

zas Mačys — buvo valdybos 
nariai. Vėlesniais metais L. 
Šmulkščiui teko su dr. S. 
Kuzminsku bendradarbiau
ti Žemės Reformos Valdy
boje ir Valstiečių Liaudinin
kų S-gos vadovybėje, kur a- 
biems mūsų vyresnės karto

š Šaukoto. Grinkiškio vals., j veikėjams teko gilinti i 
išėjęs aukštuosius ekonomi- tvarkyti kitų pradėtus i 
kos moks’us Ber’.yne ir dir
bęs neprikl. Lietu o? krašto 
ūkio įstaigose. Antrojo pas. 
karo išvakarėse buvo paskir
tas Lietuvos Pasiuntinybės 
Berlyne prekybos patarėju.
Po karo apsigyveno Angli
joje. kur ilgesnį laika buvo 
DBLS Tarybos pirmininku.

Jubiliato pagerbti į Lietu
vių Namus susirinko apie 50 
’ietuviu, tarp jįj dauguma 
buvusiu ir dabartiniu bend- . ^ydų vienybė paprasta' 
radarbių, kurie ta proga pri-, v\sjems ^ra rodoma pavyz 
riminė bemaž 30 metų veik-J džiu. Bet pastaruoju laiku 
lo: laikotarpi T). Britanijoje. * Izraelio valstybės politikos

m. , . . , , 1 klausimu toji pasaulinė vie-Tie, kuriems teko su dr. n; bg jau pradeda skiIti.

puoselėtus mūsų gimtoje 
krašto ūkyje naudingo 
veiklos barus.

Po vaišių susirinkusiej 
sugiedojo garbingam Jubi
liatui — Ilgiausių Metų!

j-v-

AMERIKOS ŽYDAI 
SKYLA

S. Kuzminsku bendradar
biauti Anksty velniais lai-’ Mat. Amerikos žydų tar-
, . .... .. ' ]>e jau atsiranda tokių "disi-Kais, sveikinimus a.siunte, fkntu„ kurje bent dalinai 
laiškais ir telegramomis. Tai ;ma įaIaikyti ir arabų pozi. 

ciją.
Jie siūlo Izraeliui pripa-;

buv. Tautos Ūkio redakto
rius dr VI. Juodeika, dabar

ATSIMINIMUOSE

Knygoje yra daug iliust- 

acijų. ji gražiai dailutinko 

apipavidalinta, kietų virie- 

ių, 552 psl. Kaina $10. La. 

ai tinka ir dovsnom*. Ją 

;alima gauti ir Keleivio ad- 

linistr arijoje.

Rašytojas, literatūros kri- 

ikas dr. Jonas Grinius apie 

ą taip rašo:

"Viena gražiau ių ir plo

niausių knygų tarp pernai ir 

iemet pasirodžiusių lietu

kų leidinių tremtyje tikriau- 

iai yra "Balys Smogą mūsų 

atsiminimuose“.

pasidaryti Tautos Fondo nariais, ir jos šiuo maloniai kvie- gyvenąs Kaijfoi n,>)e buv. ■ žjnti ‘ tai nekenčiama ir j NAUJIENA
ciamos. Lietuyvcs uz.». leiaalv mi- vartojančią terorą Palesti-'

_ . _ . . . niztens Stasvs Lozoiaitis. __  Ai_« _ n___ :_ I....................... .Tautos Fondas yra inkorpoiuota organizacija. Viso; 
aukos Tautos Fondui atleidžiamos nuo JAV mokesčių.

Aukas pramome siųsti, užpildant atskirą atkarpą. 
Čekius rašyti Lithuanian National Foundation vardu ir 
siųsti tokiu adresu:

64-14 56th Road 
Maspeth, N. Y. 11378

Nuoširdus ačiū!
Aleksandras Vakselis,

Tauto- Fondo Valdybos 
Pirmininkas

Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuviu tautui gelbėti

ni; teris Stasvs 
buv. LietuV.os 
ir įgal. ministeris 
Kazys Škirpa ir kiti.

Lozoi aitis, 
iuntir.ys 
Berlyne

vartojančią terorą Palesti
nos išlaisvinimo Organiza-’ Neseniai išėjo iš spau- 
ciją visų Palestinos arabų’ , _ .

tove, suteikti teisę ka-, os •J?niros Nerunes knyga 
• daise žydų išvytiems pales- VAIKYSTĖ. Ra-ytoja apra-

Sėjos žurnalo redaktorius tiniečiams arabams grįžti į -
Liudvikas Šmulkštys savo savo tėvų žeme Izraelio te- šo savo saulėtas vaikystės

pas 
naudos

' platintojus ir taip patKelei-

Ge/i žodynai

SUSIVIEN1JIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE vyje.
GEROVĖS KOMITETO KANDIDATAI 

I SLA PILDOMĄJĄ TARYBĄ
Brangūs Broliai ir Sesės SLA Nariai,

Neseniai piaėjo nominacijos į Susivienijimo Lietu- Anglų-iietuvių kalbų žo
' vių Amerikoje Pildomąją Tarybą. dynas, V. Baravykas, nauja
( Dabartiniai Pildomosios Tarybos nariai gavo dau- apie 3 ),00«. žodžių,

aukoju $ ...................................................................................... ' giausia balsų. Nariai už juos balsavo, nes dabartiniai L- xa:t.a bS 00.
Į SLA viršininkai savo sumanumą ir rūpestingumą SLA • I kalbų lo-
• reikalais puikiai Įrodė. Jų pastangomis SUSIVIENIJIMAS dynas, redagavo Karsan- 
Į sustiprėjo, jo finansai (turtas) metai iš metų didėja, iš- naitė ir šlaponersk-b. ap’e 
j laikoma narių tarpe graži vienybė, palaikoma tautinė ir 27 noo ^odztu 51J psL. Jtol- 
' kultūrinė veikla, o visa tai prisideda prie organizacijos na $8-09.

Vardas ir Pavardė 

Pilnas adresas ...

Aukas prašoma siusti: Lithuanian National Foundation, Ine. j jr narju gerovės kilimo.
64-14 36th Road 
Maspeth. N. Y. 11378

KANDIDATAI J JAV LB jų įgaliotini--. Be to, kiekvie- 
i nas siūlytojas turi ir pasira-

AŠTUNTĄJĄ TARYBĄ • syti. Prie šio raisto prideda- 
: mas ir kandidato (ų) pasi- 

Kandidatus ar kandidatai, ašy tas sutikimas būti kan- 
į JAV LB 8-sio? tarybos na- - didatu ir jo (ų) adresas, 
rius gali siūlyti kiekvienas:• • i • < o a. i

1

ALTOS VEIKLOS ŽINIOS

Amerikos Lietuvių Tary
ba vasario 2 d. savo posėdy
-varstė Vliko gautą laišką ir fU latviai8 estais ir ukrai. 

.’on- t.t nasisake dėl dar-* . z. . ,.ra.__ i ______

Amerikos Lietuvių Tary
ba palaiko glaudžius ryšius

Kandidatas gali kandida- 
savo gyvenamoje 

apygardoje. Jei 
į kandidatas yra bet kurios 

Registruotas lietuvis yra Į rinkimu komisijos narvs. jis 
tas, kuris: a) raštu pareiškia • tUri iš ‘ rinkimų komisijos 
priklausomybę LB, arba b) pasitraukti.

ne jaunesnis kaip 18 metų: 
amžiausJAV LB apylinkėje: sa
registruotas lietuvis. 11B '',nkinlli

bent kaitą yra susimokėjęs!
solidarumo įnašą, arba c) 
bent kartą yra balsavęs LB 
tarybos rinkimuose, arba d) 

iniečiais bei kitomis paveig-iyra apylinkės valdybos įra-

Kipro "{-Bielinio
Invej

Užtikrinkime SUSIVIENIJIMO išsilaikymą ir šviesią 
ateitį ir šiais RINKIMAIS. Kovo (Mardi) mėnesyje bai-j 

i suokime už visus dabartinius SLA Pildomosios Tarybos1’ 
{narius:

PAUL DARGIS — Prezidentas 
Alexander Chaplikas — Viceprezidentas 
Genevieve Meiliūnas — Sekretorė 
Euphrosine Mikužis — Iždininkė <
Christine Austin — Iždo globėja 
Josephine Miller — Iždo globėja 
Dr. Daniel Degesys — Daktaras kvotėjas

1976 ke t o (Marcb) mėnesį parodykite visiems, kad 
Jums rūpi Susivienijimas, — dalyvaukite savo kuopų su
sirinkimuose. SLA broliškumas yra pagrįstas demokra
tiškumu veikloje. Kiekvienas narys yra organizacijos šei
mininką?. Jisai savo valią pareiškia demokratiniame pro
cese: balsavimo metu kuopos susirinkime. Tad visi balsa
vimo balote ties minėtų kandidatų pavardėmis pažymė- 

Vvr. rinkimų komisija pa-i kitę ženkliukus, kaip nurodoma pavyzdiniame balote. To- 
geidauja, kad kandidatai J kiu būdu pademonstruosite visiems, kad savo balsus su 
būtų siūlomi kiėkvienas at-J pasitikėjimu atiduodame tinkamiausioms kandidatams į 

SLA Pildomąją Tarybą.
ši Pildomoji Taiyba, vadovaujama Prezidento Povile 

Dalgio, moka sutartinai dirbti kiekviename Susivienijimo 
reikale, tad gerą toną duodanti ir visam mūsų organiza
ciniam gyvenimui tiek pačiame Susivienijime, tiek ir san- 

Buvęs JAV at tėvas Jung-j tykiuose su kitom lietuviškom organizacijom. Tokios su-

Kandidatų siūlymas bai
giasi 1976 m. kovo 1 d.

ea anxiai pa: , , . ... .1 iiivviniji uci nuvijus uniciK-ijia air»nuneši lamjvuo ii a-
bų g.u joc-nio < eiinimo n jtautomis. Ukrainiečiųsytas j apylinkės kartoteką.
..ei paramoj ,e u.os is- Kongreso Amerikoje Chiea- Kandidatą (us) gali sifl- skirai- bet ne fTunėmis.

go, padalinys sausio 24 d.,,^ LB apygaldos rinkimu v„
buvo suoigamzav^ Ukra1-,komfeijai ne mažjau kai 10 
nos nepnkiausomybfc pa-;foa tB apvgardos ribose re.
skelbimo minėjimą Shera- H .ruotu lietuviu 

___________ __________ ton viešbuty. Minėjime AI-;“11™; 11
ti protestą National Geogra-!tai atstovavo Algis Regis. Kandidatai siMomi raštu. ti~6VTautose Dan-el Moy-; .utiesŪ’iMomo™,Tarvbos reikU Surivieniranui tokia
phb žurnalui dėl Ckraipy- . - - į™ nihan atsiuntž Amarikįs vadZbė ivZ Susirik, i gSžiąSSrtSfaTOtaST.
mo faktu ryšium su Lietuvos , centrin. Amcr»kos Ue-i ^r,Klato-(ų) - Pa’ Lietuvių T--*— ! va<lov5, Oee(,a Suslvlen,Jlmi>! ^azl« sials mctals 9ulauK

vznimo reikaluose. Čia buvo 
priimtas ir atsišaukimo į iš
eivijos lietuvius tekstas Va
sario 16 minėjimo reikalu. 

Buvo nu-nresta pareikšti

Vyr. Rinkimų Komisija 

MOYNIHANO LAIŠKAS

okupacija.
Nu-^at.Yta daugiau ra

ginti visuomenę, kad laiš
kai- ir telegramomis prašy 
tų senato nai ius paremti re
zoliuciją 319, kuria vyriau-

j cemnnę AmenKos ! vartė, amžius ar gimimo da-|"7u.v'ų "Risimą 90-ties metų sukakti, tokia vadovybė yra labai nau-ra- XXva^fo aTbuvo^Č^ "J™™* LB a?yli’,kžje! dėkodamas už memoJand*'Pa-’kįran"ianui bei visam Susivienfjimui. Už šitą 

iš- S$ąs iadij</stoties WMAQtkandldatas reSlstraotas-{mą Baltijos valstybių klau.; Pildomąją Talybą balsuokite šių metų kovo (March) mė-
w- at tovas pasiteirauti apie j Tame pat rašte išvardina-! simu ir jam pritardamas, bet nes>’Je-

.____• ___________ ____________ * ir oiiSlvfrtiat m irant iii Vnzi DnltliAB tChicagoje gyvenančių lietu- mi ir siūlytojai, nurodant jų
......,............. .. vių problemas. Jam bovo vardus, pavardes, adresus,

svbė ioareigojama nepripa-i suteikta reikiamų inforana-įkunose LB apylinkėse re- 
žinti Lietuvos inkorporavi-'cijų. gistruoti ir kuris yra siūlyto-

pažymėdamas, kad Baltijos! 
valst. klausimo kėlimas JT 
šiuo metu nelbūtų tiem kraš
tam naudingas.

SLA GEROVES KOMITETAS 
J. Andriulionis, sekretorė 

4018 Fnmldin Road 
Pittsburgh, Pe. 18214

tsOKu . v r.A jlJOi
IMPERIJA S’1ETŲ 

RUSI r A
Joje smulkiai aprašyto 

jolševikinio te?oro sistema, 
os vergų stovyklos, kuriose 
vertėjo ir žlvo mūsų 
troliai sesen?. giminės i/ 
(raugai. Knygos kaina — 
75 centai.

SIAUBINGOS DIENOS, 
19441950 oietų afinrini 
mai, peraiė Juozas Kapa* 
žinskas. 273 mini. kaina SSL 

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA ATSTATANT. Ra

polo Skipičio, 440 puslapiu, 
kaina —......... ...............$8.



Pislapls trečias KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. L 1976 m. vasario 17 d.

lawrence, mass. PENKTOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE BALYS SRUOGA 80 METŲ SUKAKTY
Vasario 16 sukakties ivente

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

mentu, išaukštintas jo žur
nalistinis talentas, nešykš
čiu i pacituotas vienas jo 
straipsnis. o tu smilkalų 

Populiarių, estradinio po- bok>e įkeltas plakatas su 
būdžio dainų autorius komp.' tokiu klausimu ir atsakymu: 
Viktoras Kuprevičius nese-; -Kuo Bronvs Raila, mūsų 
niai atšventė savo amžiaus’žu,nalistų žurnalistas, ski

riasi nuo kitų? Gaila, bet 
tiktai tuo, kad gudriau už 
kitus išraizgė labirintuose 

[savo veidmainystės kamuo
lį“... Ir tučtuojau tas "gud
ruolis“ yra raginamas ke 
liauti i sovietinę Lietuvą,

Komp. Vikt. Kuprevičiaus 

sukaktis

75 metų sukaktį. Ta proga 
Kaune, kur iki šiol jis tebe
gyvena, buvo surengtas di
delis jubiliato kūrinių kon- 
cestas.

Pagerbtas skulptorius 

K. Bogdanas

Skul pt orius Kon st ant i nas 
Bogdanas šiemet švenčia

susitikti su tauta, girdi, "nie
kas neišdrįs pasakyti, kad 
:au išplovė smegenis“..

Jeigu nepažintume KGB 
metodų, su tokiu masalu 

galėtume va-savo amžiaus 50 metų su-lme keriojimą 
kaktį. Matyt, ta proga jam į dinti naivumu, o dabar —j 
suteiktas "liaudie; daiiinin-l ar tai nebus tik Br. Railai: 
ko“ garbės vardas, kiek mesi siūloma pasaldintų nuodų'

Sausio 17 d. posėdžiavo: 
ALTos skyriaus vadovybė j 
šv. Pranciškaus bažnyčios! 
salėje. Buvo perrinkta sky
riaus valdyba: pirm. J. A. 
Stundza, vicepirm. Marijo
na Phillips. ižd. U. Penkus, 
sekr. M. Stonie.

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį nu
tarta minėti sekmadienį, va
sario 22 d., 2 vai. po pietų 
šv. Pranciškaus bažnyčios 
salėje, 94 Bradford St.

Kalbės miesto majoras J. 
J. Buckley, T. Lane ir kt.

Pagrindinis kalbėtojas bus
dr. Algirdas Budreckis.

Meninėje programoje — 
sol. Joances Bany. G. Li
sauskas ir moterų grupė.

Rengia ALTos skyrius.

Po minėjimo bus vakarie
nė, kuria rūpinsis Marijona 
Zautrienė su kitom delega- 

I tėm.
M. Stonie

(Ja paminint Amerikos 

Bicentennial)

Penktajai lietuvių tauti-1 
nių šokių šventei, rengiamai Į 
Chicagoje 1976 m. rugsėjo

Vieniems tautiniai šokiai ° d;» t?k° Nl)atllJSa® uzdavi- 
yra sportas, kitiems sociali- galima sakyti, dyigu- 
nis pabendravimas, tretiems ^.as. uždavinys, pakelti tau- 
reprezentacija prieš kitus. V.n> gyvastingumą musų pa- 
Svetur augančiam mūsų jau- taipe ir. kaip tautinei 
nimui tautiniai šokiai yra £ruPel» dalyvauti JAV 200 
kariu ir priemonė lietuvybės sukakties minėjime,
palaikymui. Daugeliu atve-Įble Brcentennial
’ių šie motyvai susilieja į vie- ' metal >u^aie toklJl . Puikl3 
ną srovę, kurią galime pa-'. Pro^ e‘
vadinti tautine reprezenta-l z^nta^Dai’ kad J* Lietu- 
cija. Kiekvienam tautiniu įBendruomene ir Lie at
šoktu šokėjui yra svarbus Tautim^_
šokio malonumas, o kiekvie- tas n^Plende nelauktl 197 7

nam šokėjų ansambliui ar

žinome, teikiąs nemažai pri
vilegijų sovietinio gyveninio 
kasdienybėje.

"Liaudies artisto“ garbė- 
vaidu apdovanotas ir kom
pozitorius Vyt. Klova. ''Pi
lėnų“ ir kitų lietuviškų ope-į 
ių autorius.

;apsult?

Ką Lietuva eksportuoja 

ir ką importuoja

PO CHICAGOS DANGUM

Lietuviai pensininkai, su
siorganizavę į atskirą drau-

grupei yra svarbus populia
rumas bei atsiekimai.

Mūsų tautinių šokių gru
pės nuolat turi įvairius pasi
rodymus mūsų pačių ir kita
taučių tarpe. Nuolatos mū
siškiai pirmauja tarp kitų 
tautų šokių ir tuo būdu gar
sina Lietuvos vardą, sklei
džia mūsų tautinę kultūrą. 
Ir todėl nenuostabu, kad 
plačioji lietuvių bendruome
nė šokėjus pasirenka mūų 
tautos ambasadoriais, repre
zentantais. Mūsu tautiniu*■ A

! šokių šventės, sutraukian-

Į metų, šventes reguliariai 
ruošiant kas 5 metai, bet 
mūsų tautinių šokių šventę 
ruošti šiais 1976 Amerikos 
Bicentennial metais. Tai bu
vo puikus sprendimas, da 
bar stebint ir matant, kiek 
svarbos amerikiečiai skiria 
valstybės 200 metų sukak 
ties minėjimui.

Mūsų kultūrinio gyveni-.Teisėjas (1935), Baisioji

Okup. Lietuvos 
f nesilei dama į smulkų 
i nių išvardinimą. praneša 

Lietuvos imonės savo

į giją, po truputį kruta. Nese- čios net po kelis tūkstančius 
Į niai įvykusiame susirinkime'šokėjų iš viso pasaulio, ge-

mo žmonių sukaktys skren
da viena paskui kitą. Jei te
bebūtų gyvas, vasario 2 d. 
poetas, dramaturgas, litera
tūros bei teatro kritikas, u-

naktis (1937), Algirdas Iz- 
borske (1938). Apyaušrio 
Dalia (1945), Kazimieras 
Sapiega (1947); būdamas 
vokiečių kacete parašė lyri-

Transplantacijos Centras 

Vilniuje

Lietuvos medikai, besirū
pindami savo krašto žmonių 
sveikata, jau ne vieną karią 
pasireiškė kaip geri specia
listai. Dabar pranešama, 
kad Vilnius yra pripažintas 
vienu tarptautinių inkstų 
transplantacijos centrų ir i- 
registruotas į tarptautini or
ganų persodinimo 
Chicagoje, III.

imą ir Kt. lais reikalais rū- > Kalbėtojas. Laisvąjį pasauli 
pinasi Gečas. Ateinantį pa- apimančios lietuviu tautiniu

-aminius eksportuoja net i b>» !»nsi- šokiu šventės yra' pasidarę
7o atskiru valstybių (tiktai ninkų pobūvis. didžiausiais mūsų tautinės ir
taip skliaustelių pažymint— Marquette Parko Lietu- yaJ^ybmčs reprezentacijo 
"žemės ūkio ir kita produk- viškoj Plazoj jau ilgesnį lai- Įvykiais.

ką veikia šv. Kryžiaus ligo-
- ninė. seserų Kazimieriečių 4 ~~~ --------

slėnio .vairus penguna. ir Šiu.?™etu.
ivaiiius prekės: teehnologi- nauį' ',«£,n,,ne? Pa’
n.ės linijos, mašinos, kai ku- statal; kūnų statyba kainuos
rios staklės, žvejybos padar- 4 ,ml1' d"?*"**- Kri 
eai. laivai, žemės ūkio ma- ^>aus J.gon.neje -

cija“).
įvežama į Lietuvą i

niversiteto profesorius Balys nę tragediją Pavasario gies- 
Sruoga būtų atšventęs savo 
amžiaus 80 metų sukaktį.

Jis gimė 1896.II.2 Baibo- 
kų k., Vabalninko vai.. Bir
žų ap-kr., mirė 1947.X.16 
Vilniuje, nesulaukęs net 52 
metų amžiaus.

Balys Sruoga buvo di-

me, komedijas Uušvę. Do
bilėlį penkialapį ir kt.

Dirbdamas V. D. univer
sitete, prof. Balys Sruoga į- 
teigė Teatro seminarą, visą 

laiką buvo jo vadovas, pa
ruošęs gražų būrį teatro kri
tikų bei recenzentų, o ilgai
niui pasirūpino ir akademi
nės dramos studijos įsteigi
mu. Artimai bendradarbia
vo su Valst. teatro rež. A. 
Oleka-Žilinsku, daug prisi
dėjo prie tuometinio mūsų 
teatro meninio lygmens pa
kėlimo. Ilgus metus teatro 
menas buvo prof. Balio 
Sruogos širdy. Jis yra para
šęs ir išleisdinęs ir išsamią 
teatrinę studiją —Peterbur
go lietuvių teatrą.

Balys Smogą paliko ir 
gausų pluoštą mokslinių 
dalybų — atskirų studijų ir 
straipsnių (žr. Liet. Enciklo
pedija, XXVIII tomas, 392- 
395 pusi.).

Nepriklausomos Lietuvos 
periodikoje Balio Sruogos 
plunksna buvo viena pačių 
čmaikščiausių savo lakia 
mintimi, sąmojumi, ironija, 
sarkazmu, išdailintu stilium. 
Visa ta jo kultūrinė publicis
tika tikrai atspindi ano me* 
to mūsų kultūrinį gyvenimą 
ir kultūros ugdymo siekius, 
nor; gal tada ir ne visiems 
ji glostė širdį.

Baliui Sruogai arčiau ir 
geriau pažinti rekomenduo
jame dr. V. Sruogienės ir 
dukters D. Bylaitienės rū
pesčiu išleistą veikalą "Ba
lys Smogą mūsų atsimini
muose“ (veikalas gaunamas

Keleivio administracijo-

Šis sprendimas, tačiau, už
dėjo didelę tautinės repre
zentacijos atsakomybę. Su
ruošimas šios Penktos lietu
vių tautinių šokių šventės 
reikalauja vieningumo, susi
klausymo ir kieto darbo ne 
tik iš šventės rengėjų bei da
lyvių. bet ir iš visų lietuvių.
Penktoji lietuvių tautinių šo
kių šventė, kaip pagrindinis džiai spalvinga asmenybė, 
visų lietuvių reprezentacinis. Teturėdamas tik 16 m., jis 
įvykis, registruota JAV Bi-‘pradėjo reikštis kaip poetas, 
centennial Administration' Ilgainiui, baigus aukštuosius 
Washingtone, Illinois Bicen-j mokslus Vokietijoje dakta 
tennial Commi-sion ir Chi-* ro laipsniu ir įsijungus į Vy 
cago Bicentennial Commit- tauto Didžiojo universiteto 
tee, įgavo labai didelę reikš-i profesūrą, B. Sruogos akira< 
mę. j čiai nepaprastai išsiplėtė

T . .. , . , ... I Jis išleisdino dvi savo poe-
I šventes garbes komitetą .j k & , ir inil-

yra Pakviest, auteeiausi į h. R
wVv-,'a2dz,0SnoSmenyStBiau-s rašė ir periodikoje
\\ashington, D.C. senato- lino ifci Jv0
„ai. kongreso nariai Illi- nuo
no,s gubernatorius, Chiea- 1924 v? (|au^au

I” į,“’*'
- . - « . i tupjrijos meną.gunai, musų vyskupai, dip- *

AUSTRALIJOS 

LIETUVIAI

Surinkti statistiniai duo-dirba zy
uos, chemikalai, veisliniai U1UJ .ę’dyt0?ai ir menys rodo. kad 1950-1975

uliai, plataus vartojimo g>dosl nemazal lietuvių. metų laikotarpy Melbourne 
drabužiai, avaly- Marquette Parkas, kur 300 lietuvių mirė, o 500 gi

ne. medikamentai, žaislai, gyvena daug Chicagos lie- mė- Jei visi gimusieji bus 
Yra žinoma, kad Maskva»parfumerija. • tuviu mato besiartinantį sąmoningi lietuviai, tai lie-

trukdo Lietuvos medicinos! vP<1,nkn matvti kad -hm ?Palvotojy antplūdi. Pasta- tuvybė Melbourne dar bus įstaigom įsigyti pačių nau-L^“ * antplūdžio gyva.

jausiu elektronikos įremti- kiu prekiu kuriu būtu n. bango; silpnėja. Lietuviai f • pertho LB apvlinkės 
mų, kurie nūdien yra būrini !na ir savo krašte pasįga. j?avo centrą ko1 k»s išlaiko, valdyba 1975 m. pradėjo 
ligonių gydymui ir t;, rimų rnjnti. i Chicagos lietuviai turi leisti "Vakarų Australijos
laboratorijoms. I . vargo su kapinėm, lietuvių Lietuvių Informacines Žinu-

įsigytu turtu, kurį dabar tęs“. Jau pasirodė keturi nu- 
stengiasi pasisavinti kiti. ’ meriai. Leidžiama kartą per

. štyvi
centrą j prekčs

Transplantacijos Centras 
Vilniuje, kai dabar skelbia
ma. kažkaip neseniai gavo 
naują itališką Dasko f It iros 
dirbtinį inkstą — ištisą la
boratoriją.

Masalas Broniui Railai 

pagauti

Vak. Vokietijoje Zimmer-Į 
mann’o leidykla leidžia!

mūs lietuviai

lomatinė tarnyba, pagrindi
nių lietuvių oiganizacijų va

Žinomi Balio Sruogos dra
mos veikalai yra: Milžino

dovai ir buvusieji keturių; paunksmė (1930), libretas 
liet. tautinių šokių švenčių i Radvila Perkūnas (muz. J. 
pirmininkai. Bus dedamos 1 Kamaviciaus, Valst. operos 
pastangos į šią šventę pa-’teatre statyta 1937), alego- 
kviesti kuo daugiau įtakin- į nnė pjesė vaikams Aitvaras

BROCKTON, MASS.

Vasario 16 minėjimas
Biocktono lietuviai Lietu

vos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėji- 

Į mą rengia vasario 22 dieną. 
| sekmadienį.
J 10 vai. ryto — šv. Mišios 
šv. Kazimiero parapijos

Neseniai buvo kilę nesusi-j mėnesį, 
pratimai su Chicagos arki-, . gydnejaus lietuvių cho-
vyskupu, kuris buvo pasišo
vęs įvesti savo tvarką lietu
vių šv. Kazimiero kapinėse.

ra; Daina ir būiys jo bičiu
lių buvo išvykę į Neucastle, 
kur vietinis lietuvių choras.

Tą kovą bent tuo tarpu lie-’ va(k Žuko. šventė 20 me- 
uyiai laimėjo. Bet isaiIo pa-Gų sukaktį. Koncerte gražiai

gų amerikiečių, kultūrinin
kų ir politikų, kad Lietuvos 
laisvės byla būtų plačiau ži
noma ir mūsų tautiniai lo- 
1»iai geriau pažįstami.

Kad mūsų draugų skai
čius tanp amerikiečių smar
kiai padidėtų, tam neužten
ka mūsų konsularinės tarny
bos,

DIRVOS 60 METŲ

SUKAKTIS

Tautinės minties lietuvių 
laikraštis Dirva, Vilties 
draugijos leidžiamas Cleve
lande, šiemet mini savo žur-

"Lietuvišką literatui in i-m.e-! uZn' cl0Je- 
ninį, informacinį ir irius:-Į 3 vai. popiet — iškilmin-
ruotą žurnalą Nemuno kraš-’ 
tą“. Mūsų periodikoj tai yra! 
labai keistas ir savotišką 
kvapsnį turintis grybas. Jo 
atsakinguoju red akto’ iumi 
pasirašo tūlas Albert Ar.r.ies 
(atseit, Albertas Anysb

Naujausia? Nemuno Kraš
to numeris yra skirtas M. K. 
Čiurlionio 100 metų gimimo 
sukakčiai. Ta proga, nepa
minėjus šaltinio, iš Kultūros 
Barų perspausdinta I. Kost- 
kevičiūtės studija anie Čiur
lionio novatoriškumą.

gas aktas parapijos salėje.
Pagrindinę kalbą pasakys 

kun. prof. Pr. Manelis. Be 
jo, dar kalbės miesto bur
mistras D. Crosby.

Meninę programą atliks 
šv. Kazimiero parapijos cho
ras. vedamas komp. J. Gai
delio, ir lituanistinės mo- 

mokiniai.r.\ A.O-

Minėjimą rengia Brockto
no Lietuvių Taryba.

Visi Brocktono ir apylin
kių lietuviai kviečiami gau-

vojus ir Tautinėm kapinėm, 
kur yra palaidota nemažai 
žymių lietuvių, pastatyta 
gražių paminklų. J tų kapi
nių nuosavybę pradėjo pre
tenduoti promaskviniai pat
riotai. susispietę apie Vilnį. 
Tačiau neseniai įvykusiame 
kapinių sklypų savininkų su
minkime ma-kviniai pralai
mėjo: valdybon išrinktas 
tik vienas jų žmogus, o ke
rnu" kiti — susipratę lietu
viai.

Dainavos ansamblis, va
dovaujamas prof. Jurgučio. 
vasario 29 d. stato naują kū
rinį apie jūrą. Tekstų auto- 
lė — rašytoja D. Bindokie- 
nė. muziką parašė Jurgutis.

Sunkiai serga d r. K. Bo
belio ir dr. L. Kriaučeliūno

pasirodė abu chorai, vaka
ras buvo sėkmingas

ŠEN. BROOKE KELIAUJA 

į SOV. S-GĄ IR LENKIJĄ

. nalistinės veiklos 60 metu 
Tam reikalingos visų Į sukaktį. Ta proga Clevelan-

Bet ypač suktas ir pikan
tiškas Nemuno Krašto 
straipsnis, atspausdintas mi- laisvinimo reikalam
nimame žurnalo numerv. 
pradedamas tokia antrakte: 
’*’Kas kaip mano: Išlįsk. 
Brony, iš labirintų!“

Čia Broniui Railai pažer
ta nemažas kiekis kompli-

iai dalyvauti ir ta proga į- sūnū . Linkime abiem jau- 
teikti savo auką Lietuvos;nuoliam tą juos užklupusią 

į nelaimę įveikti.

Tenka pažymėti, kad San-’ 
daros ir šv. Kazimiero klu
bai jau paskyrė savo auką— 
po 100 dol.. o V. Kasakai- 
tis — 50 dol.

Č,

Mass. senatorius E. W. 
Brooke šiom dienom prane
šė. kad vasario mėn. jis ke
liaus į Sovietų Sąjungą ir 
Lenkiją. Kelionės tikslas — 
padiskutuoti su sovietų ir 
lenkų politikais detentės, 
SALT, kariuomenių sumaži
nimą Europoj, konvencio- 
nalinių ginklų kontrolės 
klausimą ir kt. Be to, jis da
lyvausiąs Minske. Gudijoje, 
amerikiečių parodos atida- 
ryme. kurios vardas: Ame
rikos namų technologija 
Minske.

Būtų įdomiau, jeigu šen. 
Broc-ke, spalvuotųjų atsto
vas. teiktųsi padi-kutuoti 
su sovietais ir ten vykdomą 1 

’kitų tautybių diskriminaci-- 
Gvatemaloje rankinukus’ ją, politinių kalinių klausi-’ 

nešioja ne motery*, bet vy-,mą. psichiatrinėse uždarytų 
jgj, .sveikų žmonių likimą, i

lietuvių pastangos, šventės 
pasisekimui reiklalingi visi 
lietuviai, prisidedant dai*bu, 
lėšomis ir visų vieningomis 
pastangomis. Jei ir atsiras
tų kieno pastangos mažinti 
Penktosios lietuvių tautinių 
šokių -įventės, kaip pagrin
dinio visų lietuvių Amerikos 
Bicentennial paminėjimo, 
vertę, ar noras skaldyti mū- 
>ų tautinę reprezentaciją, 
tokios pastangos negali bū
ti toleruojamos nė vieno lie
tuvio. kuris dar tiki Lietuvos 
himno žodžiais: “Vardan 
tos Lietuvos vienybė težy
di!“

Penktoji lietuvių tautinių 
šokių šventė šiais Amerikos 
Bicentennial metais turi bū
ti didingiausias lietuvių re
prezentacinis įvykis ir vie
ningiausia mū ų visų tautinė j

d o meras R. J. Perk specia
liu raštu sausio 15 d. buvo 
paskelbęs Dirvos dieną. hr

Šiuo metu Dirvą redaguo-G . 
ja Vyt. Gedgaudas. Jos stei- ^’ 
gėjas ir ilgametis redakto-j Kaip Balio Smogos įno
rius buvo žinomas Amerikos; Pąfai ir jo kūi-ybos vertin- 
lietuvių veikėjas ir rašytojas t0Ja^ pabrėžia, šio didžiojo 
Kazys Karpius. ; dramatuigo, poeto ir moks-

Palyginamai neseniai di- i lininko kūrybos ir gyvenimo
delis gaisra; buvo sunaiki
nęs Dirvos įstatą ir įrengi
mus. bet leidėjų ir skaityto
jų pastangomis ji ir šią ne
laimę ištvėrė.

Geros kloties ir blaivios 
minties ateičiai!

. NEW YORK, N.Y.

Vasario 16 minėjimas

Vasario 16 sukakties mi
nėjimas įvyko Kultūros Ži
diny Brooklyne vasario 15

Bai. Brazdžionis

demonstracija JAV respek-!d- 'aį- po pietų. Pjogiamo-
tui ir Lietuvos labui. ! Je ~ York,°

natores Kiupsak žodis, dr. 
- A. Klimo paskaita, tautiniai 
šokiai, vynj choro koncerti 
nė dalis

A. K,

Bronius Juodelis,
Šventės Komiteto 

Pirmininkas

iekius, gal būt, geriausiai 
i-reiškia jo veikalo pagrin
dinio personažo Kazimiero 
Sapiegos žodžiai:
"Prie vieškelių stovėsiu 

smūtkeliu,
Milžinkapiuos varpais nak

čia skambėsiu.
Kad speiguose, pa stora 

miline,
Neliautų plakus Lietuvos 

širdis“.
Ir tikrai, po audringo gy

venimo, po kaceto kančių, 
po įvairių okupantų dvasi
nio ir fizinio teroro ir anks
tyvos mirties jis savo kūry
boje mūsų tautoje stovės tol, 
kol plaks gyva Lietuvos šir
dis.

«
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— Maiki, ar tu mane gir-’ — Tai kokiai tu organiza-

Mirė Pr. Lavinskas
Teisės patarimai

di?
— Žinoma.kad girdžiu, 

tėve.
— O aš savęs jau beveik 

negirdžiu.

cijai savo čekį paaukojai?
— Man, Maiki, visos var 

ganizacijos yra lygios, ku
rios tik vaijevoja dėl Lietu
vos valnasties. Aš taip pasa
kiau ir bartenderiui. Sakau,

Rodos, Vaižgantas pirma
sis pasakė tdkią pirmu 
žvilgsniu paprastą, bet savo 
ruožtu itin brangią šiais 
laikais mintį, kad "kiekvie
nas lietuvis mums brangus“. 
Tad apie visus reikia kalbė
ti pagarbiai ir iškelti kiek 
vieno vertybę.

Bet. štai. Brooktyne nese
niai mirė jau išskirtinai di
desnio dėmesio vertas seno
sios lietuvių ateivių kaitos 
veikėjas Pranas Lavinskas.

Advokate dr. M. ftveikauskienė sutiko atsa
kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teisė* 
reikalais. Tie klausimai turi Outi bendri 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir ai 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
uairėte r*’kia pažymėti, kad esate Keleivi* 
skaityto jas.
Klausimus prašome siusti tiesiog <!••> 

adresu:
Pr. M. Šveikauskas, Attoraey ai I-<». 
Boston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Roriiury, .Mass. 02132

ką pinigus savo ir jų vaidu 
ar po mano mirties jie galė- 

turiu Lietuvoje gimi- tų tvos pinigus iš banko iš- 
Mano klausimas yra s-imti?

jei aš padėčiau i ban- .. , , .. As labai norėčiau savo
—-■ ; veikalus sutvarkyti, kol a?

Į dar gyvas, bet dabar aš tų 
Lavimkas turėjo gražiai iš-(pinigų nedaliu jiems atiduo-

Klausimas

A4. ■»
nių.
toks

PASINAUDOKIT PROGA! 
! MAŽOJI UETUVA, III

tomas pasirodys spaudoje 
šių metų pavasarį.

Knygos kaina bus $15-00. 
Iš anksto užsisakiusiems ji 
tekainuos tik $10.00.

Knyga turi per 300 pusla
pių, joje yra $ studijos apie 
Mažųjų Lietuvą su žemėla
piais, kurių dalis dar niekur 
nebuvo paskelbta.

Knygų . redagavo prof. 
Martynas Brakas.

Neatidėliodami siųskite 
knygos užsakymo $10.00.

Lithuanian Research 
Institute

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

IEŠKO JUOZAIČIŲ

saugotų. uoliai sutausotų ir«ti, ne: nežinau, kas dar su 
Pastaruosius kelerius metus j dailiai į komplektu? suristų‘manim gali atsitikti; tie pi- 
jis gyveno vienišas, tad net! lietuviškų įvairios krypties; r.iga gali būti man pačiam

laikraščių komplektų di- čar reikalingi, 
džiulius rinkinius. Lavins
kas, matyt, buvo priverstas 

lietuviškų reikalų rėmėjas ir j daug ką savo asmeniniame 
ypatingas lietuvių išeiviškos gyvenime užmušti, besi- 
spaudos mylėtojas. Iš savo'.stengdamas neatlaidžiai
kaimo jis atsivežė nepapras-; siekti vieno tikslo — kiek į- 
♦a troškimą šviestis ir žino- manoma -pilnesnio lietuvi*-- 
ti, ka? dedasi pasaulyje, tad. kų laikraščių išsaugojimo 
nors ir sunkiai dirbdamas ir ateičiai.
nedidelius išteklius turėda- Ka? matė Lavinsko su
mas, jis laikė savo pareiga telktą archyvų, ištisus kam- 
skaityti daugumą šioje šaly- barius pilnus lentynų nuo 
je išeinančiu lietuviuku laik- pat lubų iki grindų, kur pa- vietinį advokatą ir sudaryti 
raščill. Albnamai kis bllVn vvn/lInrrA-'o <■ ovL-aIa kmr/G to<tu.mpntn Guliu Tamstai

jo tikra mirties data tik liai 
nežinoma. O tai buvo švie
sus žmogus, nuoširdus visų

ingi
Pra-'au man patarti, 

skelbiant mano 
per Keleivį.

Paieškomi Tillie ir George 
(Teofilė ir Jurgis) Juozaičiai- 
Juzaitis, gyvenų 17101 Hubill N. 
M unt ingt on Beach, Calif. 92649, 
kurie paraše laišką iš Bridge- 
porto, Ct-, bet nedavė atgalinio 

pavardės, adreso.

Jie patys arba kas juos pa-

ne

Keleivio skaitytojas

Florida.

Atsakymas

i
5 žįsta, manonėkite pranešti man 
į dabartinį j y adresą.

Helena Balčiūnienė 
16 Winfleld Street 

South Boston, Mass. 02127

LABAI ĮDOMŪS

ATSIMINIMAI

TRYS IR VIENA, Janinos
Narūnės atiminimai apie 
rašytojus Gabrielę Petkevi
čiūtę Bali Sruogų, Jurgį 
Savick: ir ju >zą Švaistą ,171 
pis., kaina $3.00.

Atsitiktinio kareivio už
rašai. Jono Jąnuškio atsimi
nimai iŠ Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 127 
psl., kaina $2.00.

Melagingas Mikasės laiJb 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

Išeivio dnna, Juozo Kapa. 
činsko 1950-1973 m. atsimi
nimai, 295 psl., gausiai 
iliustruota, kieti viršeliai, 
kaina $7.00.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 ptL, 
kaina ........................... ...$B

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS dr. Kazio Griniau 
11 tomas. 336 psl. kaina $5.

ATSIMINIMAI APIE 
įJUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienės, 88 palų 
caina • • •••••••• « • • • •••••••• • • $L

Labai patariu nueiti pas DOVANA JAUNIMUI

rašciu. A'boamai. jis buvo vvzdingoje t . arkoje buvo į testamentą. Galiu Tamstai Lineliai, Janinos Narūnės
— Tai kas gi atsitiko? Ką! ir uaiLenueriui. 'stiprios valios vyras. Tūks- sudėti laikraščių kcmplek-' užtikrinti, kad testamentas eilėmis parašyta apysaka,

nori man pasakyti? i j?U genau uz J?*?® j tančiai lietuvių dybo mai- ♦ai, buvo priversti stebėtis• neįsigalioja, kol žmogus yra Gaudai iliustruota dail. Zi-
— Teisybe Maiki’ O tei-|S1’ kUF ma"0 lsKean :™>se ir valgė sunkia aniriia- lavinsko patvarumu. Visko gyva? (ambulatory). Jis įsi- tos Sodeikienės. Kaina —

svbė kai n orabnvčių žvakė — Matau, tėve, kad dar j kario duona, bet tik ”Fren- ten buvo. Nes Lavintas bu- galioja tik testatorių! mirus. $1.80.
Šviečia i‘- be žodžiu Su- ir šiandien sapalioji nesą-'ki?“, kaip jį daugumas kai- Vo gan plačių pažiūrų ir rin- Tokiu būdu Tamsta gali Miško T Narūnė*
‘pranti?...’ Palauk nJno lie- ™>nes. Gana, eik gulti! įmynn ir draugu vadindavę, ko įvairius laikraščius, viso- naudotis savo. pinigais iki kajė^inė Miško^eg-
žuvis i seną puspadį susirai-! — Aš matau, Maiki. kad' anolkrarin^^e' k:ys le:rimįu\ atsitiktinius pa. savo miides. j.r Kūčių vakaras. Gau-
tė, ir negaliu -nekėti... Ar tu! tu esi prastas poiitišenas. . suaudos sąsiuvinius, kokie • Taip palikti turtą yra žy- šiai iliustravo dail. V. Alek.
neturi čia kokios drėgmės'. Ar tu žinai, kad visi mano!1 T • pa?!rccyaavo lietuviško- miai saIjg:jau negu jj Dajik_ sandravičius. Švietimo Ta-
lašelį? I žemaičiai i tu ninku ubą- ję padangėje, čia buvo poli- ti bendroj ?a5,kait0’- su žmo- rybos leidinys. spausdintasI žemaičiai į tų pinigų 

Gaspedine šių namelių kepurę neįmetė nė SUg1.ąįjna
Susimilk ant vaikelių:

KĄ LAUMES LEME ; 
Tai rašytojos Petronėlės 

! Orintaitės parašyti atsimink 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 254 pusi., kaina $3.
ANGIAI KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir- 

selini, kaina. ....... ..... $8.50
Po angelų sparnai*, nove-

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

Draugas don CanriRo, 
Įdomūs klebone ir vietinė!

Jo ir artimo jo
7 Banišausko atsiminimų kny- tiniu =’-oviu laikrarčiai, vi- - • , ■ h v__ ei cnZ . . - v-ri- . remis, kurie negyvena Ame- Romoje. Kama $1.60.anuos jau se- vuomenmio pobūdžio savai-, ieno cento, nes kasgi už dy

ką pinigus duoda. O banten-
A . . rikoje ir kurie negali laisvai niai dingusius laikus, kada įmukai, o taip pat senesniais . t 

lietuviai laikais populiarūs juokų ir 1=>derini kuris ten laikė £rwa- var*° lr. kentėj°
kytė?,' tinės kroma sudėiomFvis- mainenaL Jls suteikia ne r?šainos laikraštėliai, kaip -

rkelytės! L ka tik radome^vo na-‘bendrus aprašymus, bet ro- "Dilgėlės“. ”Tarka“ ar ko- tas, 
y ;xą, RątiK raaome savo pa Io tikruosius faktus ir tik- kia nors "Taradaika“. kur zm<

— Tėve, tu gi visai girtas!; nusalę, ir ruosius jo paties ir kitų ang- jreį a‘ i lindėdavo lietuvis- puotoje Lietuvoje,
Ir nešūkaui:, nes čia ne

Duok, duok, duoki ariel-
Gabriuko užrašai, apysa-

Nor po pusę čieb

t, , , . . , . , , ka, parašė Julija Švabaitė- komunistų partijos sekreto-
Be to, turim ga.voje fak- <2ylier»ė, 133 psl., kaina $3. t riaus pasikalbėjimai, 21$ 

kad paliekant pinigus , k‘Jna $3
žmonėms, kurie gyvena oku- ----- • -Taradaika“. kur žmonėms. Kurie gyvena oku- Mažiesiems — spalvotais 

irgi a‘ Fnindėdavo lietuvis- puotoje Lietuvoje, tiem? paveikslais Jono Minelgos 
liakasių patyrimus. Tai gyvi i.-n pn-venimo faktai. Nerei- žmonėms iš tų pinigų mažai eiliuotos pasakėlės "Kiškio 

Tamstai Pyragai“. Kaina $3.50. 
kad J

.us T. --- ruo?ius j0 paties ir kitu ang.
.......-------------kar-:nuėjo 1 tą pačią lietuvišką pakasių patyrimus. Tai ,.o irVie!!„nu . ............ . _ t..... .... ,

a ir ne kokių girtuoklių• terbą. Tu, Maiki, nepaėsti,! anog gadynės kaip tada kJa klauęfi. _ Ar kas kitas naudos, patariu Ta 
as. Dar gali policiją pri-: žmonių. Blaivas žmogus yra> kydavo paveikslai, kurie Ko ?ur^ke« tiek lietuvis- taip palikti savo turtą,

e-iama
klubą. „ > ,
sišaukli. Kur gi tu taip ™si-‘ ^ūpas^^^^^ pagiHks mūgų gyvebme vi.| enaudos leidiniu? į Tamstai mirus, tie pinigai Parkas anapus gatvės,—
lesei, kad net iš ryto strapa-! ęs auouotų Dėt Kūnai su-j g;emg lai.kams lhMiyti, koj Ca]imR spkvti> buvo su.,būtu siunčiami Tamstos gi-Į premijuota apysaka jauni- 

j?a:Clel . ir Pa^utines *<*- kias kaneias žaliasis Lietu-' telkti I avMcoMaiki, a, esu v. Kaimo jaunimai, atvy-Į^ turtai. T

blai\aM... Supi antį;... As tik((^jes ne?kauda, kai imi pini-
aitvaras, —nauja

Septintoji pradalge, litė* 
ratūros metraštis, rašo 24 

j autoriai. 464 psl., kaina kie- 
■ tais viršeliais $5.00, minki- 
tais — $4.50.

UUVU su-’ -zvcvt iv.iii! z esu s 77 VY,c jS, s“ į X V Iii 1J UkJ
rankose • minėms siuntiniais. Tokie; mui, parašė Danutė Brazytė- 

’’k raila,' riuntiniai jiems būtu tikrai j Bindokienė, 156 psl., kaina

truputėli Įsilinksminęs... Tai!• gą iš kišenės. Ir jeigu tavo
bioliai žemaičiai pamylėjo... j ponfjaj norj sužebravoti dar 
Jie būtų mane vi ai nulesi-: vjen^ nriąioną, tai reikia 
nę, jeigu pat.\s nebūtų ant, j-uošti ne kokių ten spievač- 
floro nuvirtę ir užmigę.. Tik, ky pasikarkinimą, o tikrus 
as Mena' atėjau tau apznai-s Hetuvišlcus gyvatinės vaka- 

! rus. Tada pinigų bus plenti 
i ir visų vargandzacijų prece- 

greičiau gul-Į dateliams ir jų maršalkom, 
dmiegok, o pas- Toks. Maiki, yra mano per 

vakar vakarą išmislytas pla-
- Ne, Maiki, aš turiu da-|na.s> kurio nė tu 

bar tau pasigirti, kad tėvy-pal*
nės labui atidaviau visą sa-Į — Tėve, eik greičiau gul- 
vo pensijos čekį. net jo neiš-* ti!
mainę< i — OI rait, aš einu gulti,

minti teisybę, nors visi 
rėmės nas tave ateiti...

— Tėve. eik 
ti. pirma i? 
kuo pasikalbė-ime.

patirti. I
Iš pat jaunų dienų ’iis su

tapo su plačiausiai pasireiš
kusią Amerikoje lietuvių de
mokratinės krypties srove.
Jis dalyvavo darbininkiško- 

; organizacijoje, jis skaitė 
to? pačios srovės leidžiamus 
laikraščius ir dėjo pastan
gas, kad čio pobūdžio sąjū
džiai toliau plėstusi. Patiki
mas ir pastovus darbininkų 
rrganizaciju veikėjas Pra
ras Lavinskas išbuvo visą

tino. Dažnokai lengvapėdis-i1713 žm.^i. kuii« tuos siunti-! poemėlė vaikams, dailiai su. 
l ai buvo np<rah’o'jama, kadt r?ns suirtu giminėms po] eiliavo J. Narūnė. Gausiai ii 

tė>a tik toks keistai Tamstos mirties. • i domiai iliustravo dail. Zita
Sodeikienė. Kaina $1.50.

giminėms
keistas; Tamstos mirties

užsisnvrimas. J Jei neturi tokio patikimo 
Tokia pažiūra pasireiškė' 

ir iam mirus. Gerai dar. kad 
lavinskas laiku suskato

Fyonkif)

svarbe ne gavo rinkiniu dali

žmogaus, gali paskirti ban
ko "trust depai tment“ trtis- 
iee (patikėtiniu), ir bankas 
pasirūpiu: tų siuntinių per

poj.Įlpigi Phi’nrielphiios u-j siuntimu Tamstos giminėms’
niver-rtetub Tie rinkiniai Į i Lietuvą.
buvo r gelbėti. Bet dar buvo! m ? ♦ • • t *vė s ’ Tamsta taipgi gali testąrke nerupia vertm"U komn-i , / .. ,, , x . , .___,.... „ mente nurodyti, kuriam irlpkfn kambariuose kūnuose J

i!

o tu gerai pamiJyk, ką tau 
pasakiau!...

— Kaip tai atsitiko, tėve?
Ką tu čia kliedi?

— A?, Maiki, visai ne-j __________________
kliedu ir nedurnavoju, o sa-į 
kau tau teisybę. Aš, Maiki, . ____
vakar vi.-ką padėjau ant BIMBA RŪPINASI
Februariaus šešioliktos dėl i ALKOHOLIKAIS 
Lietuvos valnasties. I

— Ta! ar visą savo pensi-! redaktorių A.
ją atidavei aukų rinkėjams?es4» supurto salti

— Ne. Maiki. jiem nerta- ^rpuliai“. kai jis pasidai- 
viau į rankas nė vieno cen- i’?s Amerikos girtuoklių gre- 
to. ba dar nežinia, kur jie į Šia proga jis pateikia ir 
tuos pinigus deda. Aš ant^^11"0 "^mių JAV sta
to- apieros viską pragėriau,
toje pačioje salėje ir pinigus Deja. jo laikrtžty visai 
atidaviau tiesiai į bartende-! nesame skaitę apie tai, ko
rio rankas, nes ten jie tikrai kių ir kiek nelaimių nuaivai- 
nepražus. ginę pridirba Lietuvoje.

savo netrumpą gvvenima.
F jsirinkimai. suvažiavimai, rrieš pat mirti. I avin«ka« 
ivairau? pobūdžio vajai nvvenn. Jam minK nsaiškė- 
iam visada rūpėjo. Tokiu or-' io kad tie ’’s°ni b^rp^iai“ 
c anizacfių nariu dėka buvo kai kuriems io giminaičiam^ 
vykdomi svarbūs mūsų at-Įu!>«;rndė niekam tikusiais 
civiu sumanymai. i daiktai* No*1? ir buvo tele-

Tačiau ši veikla tik dali- itikmėiama, kad tuo®
vai parodo Lavinsko nasiiy-pakinius r>aim<? kas nors
fimus. Jis daug reikšmin- rioM’. b#»t nekantriu žmo- 
eiau pasitarnavo mūsų kul- nė^naSankė troką ir isgabe- 
tūvai. Jis buvo tasai nena-' r*' i šbik’’vna... 
rrastai pasiaukojęs veikė-i Parirodo. kad visada, nv 
ias, kur? visa savo gvveni-

po kiek tie siuntiniai turėtų 
būti siunčiami ir kaip daž
nai.

Žinoma, gali taip būti, 
kad siuntiniai i Lietuvą ne
bebus leidžiami siųsti, nes 
okupantui norėtųsi viską 
gauti doleriai . Todėl aš pa
tariu savo klientams testa
mente pažymėti, kad jei ne
būtų galiina siųsti palikimo 
siuntiniais ar kitokiu būdu, 

ivs žymesniam lietuviui vei- o tik pinigais. — tada palik

Kol mes nepanaudoafabe 
teroro ir sušaudymų viiešojb 
be teismo, tol mes nieko te
pasieksime. Geriau sunai
kinti šimtą nekaltų, negu 
paleisti vieną kaltą.

(Taip Leninas kalbėjo 
Čekai 1918 m. sausio 14 d.

EKSKURSUOS I LIETUVĄ 1

ii
BOSTONO, MONTRĘALIO ir NEW YORKO

Balandžio
Gegužės
Gegužės

15 — $645.00 

20 — $725.00 
26 —$899.00

Rugsėjo
Gruodžio

14 — $1045.00 
28 — $1045.00 

1 — $925.00

Liepos
Liepos
Rugsėjo

16 — $725.00 

22 — $875.00

Prie žiu grupių galima jungtis ir iš kitu miestų su papildo
mu mokesčiu.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO _ 
RIBOTAS!

VIETŲ SKAIČIUS

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICEnors birdėti‘tas turtas turi būti atiduo-ns, nuo pat jaunu dienų, ponu. tun
rinko ir saugojo ivairiu® šios s«u<rori ve o vm«n y-. # t
šalies lietuviu laikraščius.1 ''"•'-"iai ^"rtai. šios š»l--= kui arba kitai testatonui ar- 

Rotkin ntdminti kUk ni D’etmdn <mrbin<ros praeities timai organizacijai.
nigo kariavo ir kiek poilsio? 1h,4;m’nk^1rJei visi testamentai būtų 
valandų buvo sunaudota* nra7”tn- ’Tl’k tr*m būriu jau taip surašomi, tada okupan
tam ne visų pakankamai;?pvn nemaža dokumentų ir tui nebebūtų prasmės draus- 
vertmamam darbui. Bet už-įra§t^ ti siųsti į okupuotą Lietuvą
tat į savo amžiaus pabaigą* Petr* Tairvydns siuntinių certifikatų ir

k?»d vertuvri nv- damas Lietuvių Fondui, Vli- Seatb Boston, Mam. 02127 
StS W«t Broadway, P.O.Box 116

Ntrosn: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė 

Air fares subject to changes and governament approval.

I



Puslapis penkis KELEIVIS. SO. BOSTON Mr. 7, 1976 m. vasario 17 d.

Vietines žinios KELEIVIO RĖMĖJAI jnssasssaaesi meaaaaoaaooaoooooeooeoooooeoerj

1976 m. sausio 1-10 die
nomis Keleivio spaudai au
kojo:

Po $10.00: A. CHaplik, 
So. Boston, Ma., S. M., So.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI sambūrio žavusis jaunimas Boston, Ma., A. Mitkus. \Ya- 
BOSTONE nors ir ankst°je scenoje pui- ban. Ma.. J. Grigulis, Chica-

kiai pašoko eilę tautinių šo- go, III., M. Ramonaitis, 
Lietuves nepriklausomy- kių, labai pagranžindamas' Warrior Run, Pa.

bės paskelbimo 58-sios su- sias iškilmes.
kakties minėjimas Bostone, Atskirai reikia paminėti 
kaip ir daugelyje kitų kolo- mažąjį aktorių — Bostono 
njjų> įvyko praeitą sekma- lituanistinės mokyklos ant- 
dienj, vasario 15 d. lą dieną r0jo skyriaus 7 metų mokinį 
10 vai. ryto Šv. Petro lietu- Tomų Zik% kuris su dideliu 
vių parapijos bažnyčioje bu- “įkvėpimu“ padeklamavo 
vo iškilmingos pamaldos, o £ Žitkevičiaus eilėraštį Gin 
2 vai. po pietų — So. Bosto- tarėlių šalis, susilaukdama^  ̂
no Lietuvių Piliečių d-jos karštų ovacijų.
auditorijoje — pagrindinis
sukakties minėjimas su me- Minėjimo metu aukų bu- 
nine dalimi. jvo surinkta apie pusantro

’ ... , 1 tūkstančio dolerių, bet tikra
Čia pi egi amą pradėjo da- apySkaįtą pateiksime vėliau.

bal tinis ALTos skyriaus pir
mininkas inž. Aleksandras

So. Boston,J. Valiukonis 
Ma., — $6.00.

Po $5.00: J. Stankus. Lon-

Čaplikas. po tradicinio vė
liavų įne-imo, žuvusių pa- 
geibimo ir klebono kun. A. i 
Baltrušūrio irivokacijos ta-

Vasario 16 angliškai per 

radiją

Bendruomenė. ,. ,r. ; Lietuvių 
ręs ir savo trumpą zod,Ve- jr Varpo bendromis
liau visai programai sklan- nasstanffnmis ytmet Vasario 
dziai vadovavo Irena Veitie-
nė.

pastangomis šiemet Vasario
; 16-sios proga per penkias 
| radijo stotis perduota spe- 

Nors žadėtasis kongres- ciali programa apie Lietuvą, 
manas Moakly neatvyko, ’ jos dabartinę padėtį, kovas 
nes turėjęs posėdį Washing- dėl laisvės ir ateities viltis, 
tone. bet jis atsiuntė savo’Tą programą paruošė Lais- 
kalbą, kuri bus išspausdinta1 vės Varpo vedėjas P. Višči- 
Congressional Record. šia nis su savo bendradarbiais, 
proga nuoširdų sveikinimo1 Ją transliavo vasario 15 d. 
žodį tarė Ukrainiečių Kong- radijo stotys: WWEL iš 
reso Bostono apylinkės pir- Medfordo (9:45-10:00), W 
mininkas Komad Hu-ak. at- BUR iš Bostono (130-2:00) 
siuntė sveikinimą Latvių WBET iš Brocktono (5:30- 
Tautinė Lyga, prezidentinis 6:00), o pačią Vasario 16- 
kandidatas šen. H. M. Jack- tąją: WK0W iš Brocktono; 
sonas, Andrius Ambraziejus (1:05-1:30) ir WLYN

don. Ont., J. Kulbokas, Rut-’ 
hven, Ont. J. Passick, Ho- 
ouiam. Wah., A. Lileikis, 
Dorchester, Ma., J. Jurša, 
?a\vcatuck, Ct., A. Vilčins-. 
kas, Gardner, Ma., R. Petke
vičius. Lewistone. Me., J. 
Belzinskas, Cleveland, O- 
hio. J. Sinkevičius, Calgery, 
Alberta, P. Urbon, Holvoke, 
Ma.

M. Kirkus, La Šalie, Que. 
— $4.00.

Po $3.00: W. Klimas, Am
herst, Ma.. V. Paliulis Bar- 
re, Ma., J. Ališauskas, Wor- 
eester, Ma.. A. Skarulis, 
Brooklyn, N.Y., M. Dudutis, 
Dedham, Ma., J. Gritz. Chi
cago. III.

Po $2.00: M. Vapva, 
Montreal, Que., A. Milko- 
vaitis, Cicero, Ilk. E. Micke
vičius, Chicago, III., S. Kun- 
kulis, Niagara Falls. N.Y., 
P. Jančauskas, Brockton. 
Ma., J. Jakštys, St. Peters
burg, Fla., A. Bugailiškis,, 
Hamilton' Ont., B. Prans-1 
kus, Toronto, Ont., L. Griš- 

P. 
V. 
A.

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS I UETUVĄ

iii lt VIENOS SAVAITĖS
** ■■■ KELIONĖ I LIETUVA•- *•

DVIEJU SAVAIČIŲ Į
• LIETUVĄ
• AUSTRIJA

________________________ • BAVARIJĄ (Vok.)
Viena savaitė Lietuvoje — 6 naktys Vilniuje 1 diena Kaune. 

! naktis Frankfurte
Balandžio 15—23............$739 R . 16—24 ...............$779
Gegužės 6—14 ........... $779 Rugsėjo 30—Spalio S ..$779
Gegužės 13—21 ........... $779 Spalio 14—22 ............. $779

2-jy savaičių kelionė Lietuvoj. Austrijoj ir Bavarijoj (Vok) 
6 naktys Vilniuje. 3 naktys Vienoje. 4 naktys Miunchene

Gegužės 20—Birželio 3 $979 Liepos 15—29 ............ $1099
Birželio 17—Liepos 1 $1«»99 Rugpiūčio 19—Rūgs. 2 $1099

Į kelionės išlaidus Įskaitoma:
• Lėktuvu kelionė ekonomine klase G1T
• Pirmosios klasės viešbučiai, dviem žmonėm kambarys
• Trys pietūs, išskyrus dvejus pietus Austrijoj ir Vokietijoj
• Apžiūrėjimas miestų, persikėlimas, bagažo aptarnavimas, 

autobusais transportucija

Kelionės kainos skaičiuojamos lėktuvų susisiekimo kainomis 
nuo Bostono, Xe\v Yorko ir Montręalio Lufthansa lėktuvais 

Išsamesniu informacijų apie lietuviškąją kelionę kreiptis j:
Algirdas Mitkus
8 VVhite Oak Road 
Newton, Mass. 02168 
Tel. 617—969-1190

»ar
Gala\y Tours & Travel 
141 Linden Street 
VYellesley. Mass. 02181 
Tek: 617-237-5502

•perskaitė gubernatoriaus ir 
'miesto majoro proklamaci
jas ir vėliau dar susirinkimo 
rezoliuciją, kuri bus pasiųs
ta atitinkamoms valdžios į-

Lynn (2:00»-2:30).

kėnas. Sudbury, Ont.. 
Jukna, Toronto, Ont., 
Oželis, Malartic. Que., 
Jantauskas, Australija, M. 
Norkūnas, Dorcheįter, Ma., 

t V. Kuodys, So. Boston, Ma.. 
Į P. Maleckas, Hillside, N.Y.

Po $1.00: J. Vaina. Ha- 
Žinios apie Lietuvą prog-j milton, Ont.. R. Ma jauskas, 

ramoje buvo perpintos mu-tPhila., Pa., P. Žukauskas, 
zika. Iš reikšmingesnių a-' Hartford, Ct., J. Leščinskas.

Uigomnrpk7eįitoZ“su-:,?,«*ieži,» Pasakymų į-< Vokietija.
jungtas šen. H. Jackson; Visiems aukotojams nuo

širdžiausias ačiū.
žinota, kad atstovas Flynn.J s. . v 
Rūpino ir Miesto seimelio!sye>ku»maB. Is minimų pen- 
rezoliuciją šios šventės pro.|ta?v?*J0 t1lk.?',e"’1
ga. Na, o pagrindinis kalbi- relk?° moketl ™ lalk?;,VlS 
toias buvo BATUNO nirmi- 808 kltos perdavėSasZ“^P į kaip "Public Service“.

Prelegentas kalbėjo ganai Pažymėtina, kad Brock- 
sklandžiai ir susilaukė aplo-| tone per abi radijo stotis 
diamentų, bet dėl kalbos tu- kasmet tokios programos 
rinio vertėtų ir atskirai kita
proga pakalbėti. Mat, K.
Miklas iš peties kritikavo 
kone visus veik nius. kriti
kavo jaunimą, kritikavo H.
Kissingerį ir JAV-bes, o ne
tyčia to nejausdamas kar
tais net patsai save... Atro
dė, ka/1 jis dėjo per dideles 
viltis į Jungtines Tautas ar 
į vadinamąjį “Trečiąjį pa-

perduodamos nuo 1950 m 
Tai reikšmingas būdas išeiti 
su Lietuvos laisvės šauksmu 
Į plačiąją amerikiečių visuo
menę. Minėjimų tik savo 
taipe neužtenka!

Atidaryta Ivonos darbų 

paroda

Vasario 6 d. 8 vai. vak.iau'lj‘. kuris net nežinąs, j 
i kur Lietuva yra... Deja, mesį^es^ Canton Street galeri- 
: Afrikos pagalba Lietuvos toje atidaryta Ivonos grafi- 
laisvinime gerokai abejoja-! kos darbų paroda. Parodo; 
me ir JAV paramą vertina-‘atidaryme dalyvavo gert 
me daugiau už Nigerijos ar šimtinė žmonių. Lankytoji 
Ghanos. tarpe buvo žymių dailės me-

W Ji- 1 r> no meistrų, būrys ’jaunųjv
Menmeje dalyje sol. B. daiijninkų. artimesnieji dai-

Povilaičius, akomponuoja-;Hninkės draugai ir būreli
mas S. Cibo, padainavo V. Bostono lietuvių.
Klovos Ei, tu, eglele, ariją.
iš opetos Kunigaikštis Igo- Dail. Ivona (Kazlauskai- 
ris ir priedo — Mano pašau-, tė) yra šiemet baigusi Bos
ite. Onos Ivaškienės vado-! tono Meno muziejaus Dailės 
vaujamo Tautinių šokių • mokyklą.

BALTICINSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veitas 

TeL 269-6030
597 E. Broadvray, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS aoo visų rfiHų asteimiagų 

atsitikimų.
• Parfipna visų rfifiių draodmos nekUsojasurai tortai 
ir nao nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gaH ttrfipioti bet kariame 

miesto kvartale.
• Tarphtinkaaja norintiems pordnotl ar pirkti namas.

Keleivio administracija

PARENGIMU
KALENDORIUS
Vasario 22 d. 3 vai. Lie

tuvos Nepriklausomybėj pa
skelbimo sukakties minėji
mas Brocktono lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Vasario 28 d. lietuvių sa
lėje Brockktone, 666 N. 
Main St., LB Brocktono apy-l 
linkės Užgavėnių balius. I

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- 
os kon ervatorijos Rečita

lių salėje.
Balandžio 24-25 dienom 

kaučių Židinio rengiama 
lailininkų Irenos Griežės ir 
Vyt. K. Jonyno kūrinių pa- 
.oda So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos II a. salėje.

Balandžio 25 d. So. Bos- 
ono Lietuvių Piliečių d-jos 
TI aukšto salėje Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer-1 
tas.

Gegužės 2 d. 2 vai. po Į 
pietų So. Bostono Lietuvių) 
Piliečių d-jos m a. salėje' 
Brocktono lietuvių šv. Kazi
miero parapijos choro kon
certas.

Gegužės 16 d. 4 vai. po 
-pietų So. Bostono Lietuvių 

Į Piliečių d-jos salėje Sanda- 
; ros Moterų Klubas pagerbs 
našlių karalienę.

Spalio 10 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos m 
aukšto salėje Laisvės Varpe 
rudens koncertas.

oAVAIIRAJTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

.pformuois MtaityiOj-js api< pasauSiniu.-* tr lietuviškuosius 
įvykius, deda aaug ir įdomių nuotr3uxų ir atvirai pasisako 
apie vinis a<usų visuonirniniu.’ be* KuStūrsnius klausimus, 
jame rasite picntių skaitytom laišku įkyriu, kuriame laukta
me abipusių paMsakymų ir nuomonių kieSvieno vLiems 
svarbia probk na,
'NEPRI KLAUSU M A LiKfl VA“ yr* disamišk^. mūsų fA 
-lelios Iftikr i-i.’is h-škas nsniti hrn-*ra larbio b*>» vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
__ lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.
S d r e n a « •

7722 George Street, LaSalle. P.Q. H8P IC4. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
-I-A—jau Mi me^ų .arav *« lietuvių visuomenei ir itvokfi 

jo tiaugiau ka.p SzKTtNIS feiOGNUS dolerių 
oarlama

SLA—didtiaoMa Uetuvių ffaurcaiiDfi crgaaisaciji — 
duoda rmbėe apdraudė ir ligoje peAa«pų, kun yn 
pigi, net.SUSIVIENIJIMAS eeledko pelno, o teikta 
patarnavimus savitarpmes pasralbon pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Leis sa pase mBoae delorių 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienaa 
Uetavis «a gaU gauri įvsMu klasių
apdtaodm šuo $100.00 iki filu.OOO.ūC

SLA—jausimu! duoda onra Taupomų
dsumrat kuauin, kad jaunuolis gantų pinigus 
aokfitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL

SLA—duoda V AULAMS ir jaunuoliams labai pigių 1RRM 
apdraudų: oi $1.000.00 apdraudos tik $8.00 mokės- 
domėtam

SLA—AKC1DBNTAL8 APDRAUDA naodiBca visokio 
smilaus asmenima. rakomenduojama HetovMkų 
klubų ir draugijų Baitams. UI $1.000.00 akcidanta- 
Ma apdraodoa amlnatis 82.00 | matai

SLA—kuopos yra daugumoie Hetuvių kolonijų. Krefpkttfie 
• kuopų venefijaa. ir <ie plačiau paailklna soia

Gcmlte 
psralysite: 

tJtboaatea A 
107 Wsot 3Mb

spausdintas nformaefjas, Jaiga

«r ai
Nevr Ys*. N-T. lemu

"SAULĖS ŠERMENYS*

Tai visai neseniai išleistas 

Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rfa- 

‘idnys, .įdomiai ir gausiai;

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iė etoties WLYN, 1360 ki- 
ioeikių ir iš stoties FM,

1101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki i :30 vai. dio- 

Perduodama: Vėliausių
toro Vizgirdom Didelio lor.haMn’auM «ai>! santrauiu 

| r komentarai, muzika, dal
inate, drobiniai viršeliai, Lupos ir Magdutės palaka.
bai tinka Kalėdų davanoir.3.

. »- r Biznio reikalais kreiptis j
varna $/.au. Baltic Florists gėlių ir dova-

nų krautuvę, 502 E. Broad- 
wey, So. Bostone, Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna- 
■nas ir Krimvia.

! iliustruotas dailininko
i nu 

) Vik-Iną. 

io ior.

IšM OMOJAMAS BI TAS

Cambridge. Mass.. išnuomoja- 
mas 5 kambarių naujai atremon- 

i luotas butas; centrinis šildymas 
ir kiti patogumai.

Smulkesnių informacijų galt 
ma gauti paskambinus telefonu 
354-0574 nuo 6 vai. vakaro.

ĮSIGYKITE
“ŽURNALISTIKĄ“ į

“Žurnalistikoje“ rašo 30* 
įžymių mūsų spaudos dar-j 
, o uoto jų. Kaina $6.00.

Dažau ir Taisau
Kainus II lauko (r viduje. 
Lipdau popierius ir tairau

risiu, ka pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medMagų.
JONAS STAR1NSKAS 

220 Savim H1D Avė.

TsL CO 5-5854

e.-a«3

“GARSO BANGŲ* 
PROGRAMA

ši radijo programa trans-; 
Huojama sekmadieniais ii. 
stoties WBUR 90.9 FM1 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v.l 

popiet

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresą*.

BRONIS KONTRIM 
bM Broadway

So. Boston. Mass. 02127 
Tek AN 8-17€l

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI

Balys Sruoga mūsų atsi
minimuose, spaudai paiuo. 
-ė d r. Vanda Sruogienė, 600

Steponas Kolupaila, para
šė Jurgis Gimbutas ir Juo
zai Danys, 464 ps!., daug

P d., daug iliu-tracijų. Kny.; iliustracijų, kieti viršeliai, 
roje rašo apie 70 asmenų. • k r na $12.00.
Kaina $10.00. i Amerikos Lietuvių Taryba,

Saulės šermenys, naujau- 30k?S 
sias Antano Gustaičio saty- l)a,as.e
rinių ir humoristinių eilėraš- ..eonar^?s ( a.ug. 1_
eiu rinkinys dailininko I)b’’ kaina
Viktoro Vizgirdos satyrinė-p D’ . ...
mis spalvotomis iliustracijo- Raudonojo »rkho vasara, 

* romanas, paraše Edvardas 
Cinzas, 312 psl., įrišta, kai
na $6.00.

Palikimas, poeto Fausto 
Į Kiršos iki šiol niekur ne-

» : mis, didelio formato, drobės
I

-i
viršeliai, kaina $7.00.

Pėdos mirties zonoje
Sibiro katorgininkės ir so.
•ietinių kalėjimų kankinės į spausdinti eilėraščiai, jo už- 

EIenos Juciūtės atsiminimai, | Įvairiais klausimais ir 
kt., 318 puslapių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stasys

544 psl. Kaina $10.
TAU, UETUVA, Stepo

no Kairio, 480 įzfll., kai
na £2.00.

GANA TO JUNGO, Kip
ro Bielinio atsiminimai, 492 
nsl.. kainp $5.00.

DIENOJANT, Kipro Bie- 
•nio. 464 psl.. kaina....$2.G<

PENKTIEJI METAI, Kip 
’o Bielinio, 592 puslapiai 
'C:-(ir<a . ..... 8200

PASKUTINIS POSĖDIS 
Juozo Audėno atsiminimai
227 psl.. kaina............ $4.00
\TSTMINTMAL parašė Jno 

zas Liūdžius, 246 pusią 
niai. kaina...........82.00

Santvaras. Kaina $6.00.
Pasakyta parašyta, Anta

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

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

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

Sukilimas Lietuvos suve* Paguoda, Bronio Railos 
renumui atstatyti, dokumen. ’ išgarsėjusių akimirkų II da
rinė apžvalga, parašė buv.

* Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota 
irišta. kaina $15.00.

LIETUVOS ISTORIJA
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogiene. 
414 psl.. daug paveikslu, kė 
Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta 
Kaina ....................................... 86

Amerikos lietuvių istorija.

lis. Be kitų dalvku. čia telp3 
įdomios studiios apie poetus 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 
ti. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
j ak1 mirksnių III dalis, 387 
psl., kaina minkytais virše
liais $6.50. kietais — $7.25.

Chieagos istorija, narašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai-

redagavo dr. A. Kučas, 639’ na kietais viršeliais $10, 
nsl., kaina $10.00. I minkštais — $8.
Lietuviu išeivi ia Amerikoj. I $5.00. 

parašė Stasys Michelsonas.! Kad Ji butų gvva. Emili- 
gausiai iliustruota, 500 psl.,! i<» Čekienės straipsniu rin- 
kaina $4.00. I kinys, 216 psl., kaina $5.00

file:///.au
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VISI KELIAI VEDA 
{KAZIUKO MUGĘ! '

t I
Bostono skautų ir skaučių 

tuntų tradicinė Kaziuko mu
gė įvyks š. m. kovo 7 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje.

Skautai ir skautės, vilkiu-; 
kai ir paukštytės su dideliu 
entuziazmu ruošia įvairius 
rankdarbius savo vienetų 
ttalams. Vaidintojai sesės 
Paulinos Kalvaitienės prie
žiūroje žada suvaidinti "Pa
parčio žiedą“. Norima, kad 
šių metų mugė, jau 21-moji 
iš eilės, būtų dar įvairesnė, 
gražesnė ir sėkmingesnė.

i
Mugės atidarymas įvyks 

11:30 vai. ryto III aukšto 
salėje. Po atidarymo II aukš
to salėje Tėvų komiteto ve
damoje virtuvėje bus gali
ma skaniai papietauti ir pa
sivaišinti kepsniais.

Ketvirtame aukšte —nau- • 
jai atremontuotame skautų

būkle — vyresniųjų skau
čių priežiūroje įsteigiamas 
lopšelis, kur tėvai galės pa
likti savo mažiukus ir ra
miai apžiūrėti mugės ekspo
natus. Taip pat bus galima 
užeiti į kavinę, pažiūrėti lė
lių teatro ir išbandyti savo 
laimę įvairiuose žaidimuose.

Maloniai kviečiame Bos
tono ir apylinkės visuomenę 
atsilankyti į mugę, apžiūrėti 
skautų darbelius, pabend
rauti, susitikti rečiau mato
mą veidą, praleisti popietę 
skautu tarpe ir paremti mū
sų jaunimą

I. V.

E. Vasyliūnienė kalbės 

Kult. subatvakaryje

Kultūriniai subat vakariai 
šj sezoną buvo pateikę lan
kytojams keletą tikrai gerų 
pi c,gramų. Mes maloniai at
simename vakarą, praleistą 
su akt. Henriku Kačinsku ir 
jo Įdomius teatrinius atsimi

nimus, o dar visai neseniai 
turėjom retą progą pabend
rauti su čia dar anksčiau ne
buvusiu akt. Juozu Palu
binsku. Bet ateinantį šešta
dieni, vasario 21 d. 7:30 v. 
girdėsime savą prelegentę: 
Elena Vasyliūnienė kalbės 
tema Moters išsilaisvinimas.

Būtinai atsilankykite!

Skaudi skaitytojos nelaimė

Ilgametė Keleivio skaity
toja Agnės Vencius iš East 
Brookfield, Ma., po nesėk
mingos venų operacijos ne
teko kojos aukščiau kelio.

Mielai skaitytojai reiškia
me gilią užuojautą ir linkim 
kuo veikiau pasitaisyti.

Parėmė Keleivį

Keleivio skaitytojas Anta
nas Bujokas iš Clevelando 
ue tik pats atnaujino prenu-j 
meratą, bet surado dar du> 
naujus Keleivio prenumera
torius.

Ačiū A. Bu'jokui už para
mą mūsų savaitraščiui ir 
sveikiname naujuosius skai
tytojus.

Jeigu daugiau atsirastų 
tokių uolių spaudos platin
tojų, mūsų laikraščiai dai 
pajustų stiprų užnugarį.

Minkų radijo koncertas

Kovo 28 d. Stepono ir Va
lentinos Minkų vadovauja
ma seniausia Naujojoj Ang
lijoj lietuviška radijo valan
dėlė rengiasi atšvęti 42 m. 
sukaktį atitinkamu koncer
tu.

Prašome tą dieną nereng-

ti kitų renginių, o minėtą su
kaktį švęsti su mumis.

Koncerto programą atliks 
svečiai iš New Jersey.

Koncertas [vyks kovo 28 
d. 3:30 vai. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos III aukš
to salėje.

Steponas ir Valentina 
Minkai

Nusipirko daug knygų

Brocktoniškiai visuome
nininkai Eligijus ir Viktori
ja Sužiedėliai, apsilankę

mūsų pastogėje, įsigijo kny
gų net už 51.00 dolerį*

Tai nedažnas reiškinys 
šių dienų padangėje. Ačiū 
šiems maloniems svečiams.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury Sl 

WORCESTER. MASS. 
TaL SW 8*2868

Senas parvirsta ir negir
tas. i

Už nosies ne tik jaučiau 
vedžioja.

yra yienintelė oficiali ist»L 
ga Worcessery. mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces-

torio f Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvaikingaL

galima gauti įvairiau*
Am f

Pluod Sąuare 
Hardicare Co.

Sarmaka* JS. J. ALBINA 
S29 EAST BBO.VDVA!

SOSTON. U188. 
TELEFONAS Ad 

Banjamia Ai vore Dalai 
Pupieroft 8isnoma

Laacana
VU'ida reikmenys r.smsw 

RaikTrenya piaraboriams 
s«iei1<rs fatfetal

Pjeter Maksvytis
Csmentcr & BsSdet
49 Church Street 

JK. Miltea, Masu.
Atlieka visas pataisymo, rssM» . 
to ir projektavimo darbas U Įsa- J 
ko ir ridoje, cyreaamų namą ir] 
biznio pastatu, ps**al Jtfa< raiša* 
larimr,. Saukite visados Iki S re- 
landų vakaro,

Telefonas: 698-8075
i»ise'aAk»aivt«3MMcs7**
Telefonas: AN 8*2806

|Dr. Jos. J. Donovan 
t
lDr. J. Pašakamio

siu importuotų ir 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis. 

Vedėja B. Sviklienė

IP S DI N IS
OPTOMETR1STAŠ

Valandos:
nno 9 tai rvte iki 5 vai. rak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston, Mase
«unuWW

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRlSTft 
Valandos:

nuo 10 ryte iki 6 pakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

.............. ... ...................................................................... .. jj j jrrrrrrrrrfff jjjf jjjj"

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 
(BURNER)

Siūlomas to u jas alyvos kuro patarnavimo planas

NAMŲ SAVININKAMS
• Vieneriems metams dalys ir darbas

$ 3 9. 5 0 vertės
• 21 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal susitarimą

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PlLiEčiŲ 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 GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieni)
NUO 12 VAI.. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ii kt > 

Atsilankykite ii būsite maloniai nastehk.t’
S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

t?

436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore

E. KARDELIENCS DAINŲ; 
PLOKŠTELE

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

Paštu neskurflame.————s.»i—»ss«ssww» «—*- —— —

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

) 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062 

TeL 762-6732

Laisves Varpas
, UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 yaL 

AM 1,430 KC Iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St, Brorktoa, Maas. 02402. TeL 586-7200

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

kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ 

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metų pavasarinių 

ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 

bei pavieniui.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus norintiems 

vykti į Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pas savo 

gimines ilgesniam laikui.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
c/o

Knyga yra geriausias žmogaus drangasTrans-AtlanticTradingCo

> Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA V AISTIN&

Parduodame Ūktai vaistus, išpildome gydytoją re 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką Teistiną.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

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

Telefoną. AN 8-0020
Nne 9 vaL ryte Iki 8 vai. v., Išskyręs šventadienins Ir sekm.

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

SAVE AT

290L7^‘~nf»on
nrtiticstn-Siooo raMsntorflL SSį f 9OTit*C8te»-> l

n & T OIL CO., Ine. rostfti AVIMI

641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
O AutomatinisJipilimas
O Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

AVIMI

AVIMI
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Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 

vai. po pietų. * lWf|

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Maaa. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo Įdėjimo 

dienos kas mėnuo.
f »

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šia banko direktorių taryboje yra 

adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri 8274,000,000

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—2

393 West Broadvvay, P.O.B. 116 
So. Boston, Mais. 02127 

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterto siaa- 
čian įvairins siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinis gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai to
nomis kainomis. Be to, siunčia 
ms mėtotą, pinigus ir galite iš
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sueokšsite pinigus, o giminės 
ten vietoje gaišo pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaajame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia peš save I svečias 
ar nuotoliniam apsigyvcnimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai Ir sąžiningai. Atsilanką įsiti* 
tinsite. Vedėjas A. Schyrinaki

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
IS BOSTONO j LIETUVĄ
ir kitas

Pristatymas greitas to 
garaatsotsi

Prekės parduodamos 
mintomis kainomis.
Galima užaisalcyti rublių 
certif automobilitMt
šaldytuvus ir pan.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo

o
mao 8 vaL 
Kitomis

iki 2 vaL 
iomb 
talefi

i

389 W 
So. Boston, Mass. 02127

ToL 2680068




