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Vietines žinios
li Baltijos tunto sueigos

• landoje. Didžiausias ačiū
t, .j T .. .. -daktaro žmonai M. Krisiu-Romualdas Jasmnas >s- kįnienej.,. „ M k tjenei 

gyvenęs Uoje lauinybeje laidotuvi (|a!yvj/pavai. 
s.ecio lemenus astuonenus a . .* ^‘tanui
metuS,ge£u?es2(lien?Bke- An(|1.?,ioni ; u- ,

, n™. ‘ “>*“3 e„V,±- P^a. na. im, prie stalų.
. ..... . ’ Jis gjveno pas t-ąyo globė-,
L. Kihulienes^naujas^d- jug ’\Įarytę jįr Bolių Micpo-’

Dar kartą visom ir visiem KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU’ 
nudHrdus ačiū!

0 tau, broli Romualdai (GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.
Jašiūnai, iki malonaus pasi- *
matjmo. Lauk mūsų,—mes ‘ KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR
irgi netrukus pareisime pas
tave į Amžinybės Tėviškę. NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Gegužės 1 d. Tautininkų 02173 ivai“> Broc!kt®ne- seniau
namuose įvykusioje tunto į^fona"’ 861.1465 K* gyv.®nfs £?’ Bolone. Jo,
sueigoje skautės atsisveiki-i T ““:.',s buvo vaišės tė- 18 L“bm0 ^?p*yc!?S'! B«tone jo turime gerų barį. Ji, dažui (ražui at-
no su tuntininke s. Dalia So- : So. Bostone, gegužės J^e- gjovauja lietuviams įvairiuose amerikiečių dideliuose ren-

ną palaidotas Forest HiUs w uoliai da,yMuti PenUtojoje lietuvi
(kapinėse, greta žmonos Va-;* . a-. -. z*.* .

Ačiū ir profesinį darbą j leri jos kūno. i tautiniM Ventėje rugsėjo 5 d. Chicagoje
1 Tos tolimos ir brangios kelionės išlaidų lėšoms su

REMKIME ŠOKANT] JAUNIMĄ! __ c □E=t

, . o rx t- o 1 -i • ! vėliam? ir skautėms,deikiene. S. Dalia Sodeikie-: 
nė sėkmingai ir ištikimai va-Į 
dovavo Bostono skautėms j 
porą metų ir birželio mėn.'. 
pradžioje
atgal j Kalifoi 

Sueigo pr
Ilona? kun. Janiūnas per ....... , . . , ,
skaitė pritaikytą maldą, o . natūroje balandžio 26-301mierns uz dalyvavimą ser- 
skautės Motinos Dieną gra-; d.d. reikšmę, tam reikalui J me,nys.e.lr kidotuvese. Taip
ž;ai paminėjo dainomis, ei-1 paaukojo 150 dolerių vertės pat visiems nudjirdus aciu . .
lėraščiais ir rašinių pyne. * profesionalini dal ba. j uz. ge lr U? ^reikšta; ra- ji, jau yra pasiruošęs minėtai šventei, kaip gražiai moka 
Jos taip pat įteikė kiekvie-f io <.,-,1 v;rv»i įJakatai bu-' minancias. užuojautas. Ypa- šokti mūsų tautinius šokius. Galės trankiai pašokti ir visi 
nai mamytei po baltą gėlę.' V() ; įatvti i vairiose State i tjn,gu f uosydumu dėkojame vakaro dalyviai, o, kas norės, galės pasitenkinti vien gar-

n . . . ..... į Hou<e - :eto<n knd i Lietu-' faK^1U1 , Knsiukėnui už j jojomis vaišėmis.
Baigiantis-sueigai, išvyks- Lle™' pasakytus koplyčioje šviesių

tančiai s. D. Sodeikienei vi-' vlll -a\aites renginius pn- mjn^ų laikinojo atsisveiki-' Solistas Benediktai Povilavičius suti-j 
so tunto vardu skautės įtei-Į b’ amerikiečių pufo- rjrno žodžius Dėkojame ir1 ko vakarą paįvairinti savo gražiomis dainomis. Jam akom- i
Mė prisiminimui drožinį ;hkos Dato t,e į>akatoi Vėk^iunS jo maTipanuo,komp. Julius G.įdėlis.
Koplytėlę ir puo&tę gelių.lblsl muziejuje. į lonu dvasina natarnavima a# •• » w• • •-Su gėlėmis sutiko ir naują! ------ f Jonų nvasrnj patarnavimą! Ateikite visi — ne tiktai šokančiųjų tėvai, gimines
tuntininkęs. Laimą Kiliu-! Niekados niekas nesUkun-'koplyčioje ir ’kaPinėse prieJ ir draugai, bet .ir seniau šokusieji su savo artimaisiais, 
lienę, kuri jau daugeli metų! dė, kad buvo perdaug myli- duobės. Maloniai dėkojame: Pripildykime salę sausakimšai! Jaunimas mūsų laukia! 
yra stipri atrama Bostono! mas. Juozui Lubinui už nuoširdų Neapvilkime jo!
skaučių gyvenime. i L. Tolstojus jo patarnavimą liūdesio va-1 KOMITETAS

aukojusiam Likę liūde yje Romualdo

R 4

vat vakare

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos salėje.

Jame kelios dešimtys gražaus jaunimo parodys, kaip

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

UETUVISKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 

Telefonas: 268-1055 

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORIŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandines kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

S. B. L. P . D. Valdyba 
368 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127
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GIN£TIS.
Iškylančio* viešumon prezidentų ir kongreso narių 

^seksualinės išdaigos“ gerokai palaužė tauto* pasitikė

jimą savo „iškiliausiai* piliečiais“ ir jų darbai*.

KELEMS
THE TRAVELERZ .--------- = - LITHUANIAN WBEKLV

Kaip matome, prieš niki- Sėkminga Pabaltijo
mus prezidentiniai ar kong-

f^l v T* 5V d >• <
ėda įa

LKhaanina Weskly 
(Ezeept for 2 weeks in August) 
PobUnbef <a 80. Boston, Maaa 

8teee February 9, 1996
KELEIVIS

486 Esat Broadvray 
Sonth Boston, Kasa 0212V

Atskiro numerio kaina 25 centai
72-RIEJI METAI

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Mi’bury St.

ffORCESTER. MASS.
Tet SW 8-2868

yra vienintele oficiali istai- 
ga Worcestery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-

terio j Lietuvą ir ki*a* Rusi- 
joe valdoma* sritis- Čia kai*

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti -vairiau* 
aną importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

žemomis karnomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o L KARDELIENĖS DAINŲ 
tas. 1 vedžioja.

Flood Sųuare 
Hardware Co.

SartaiaUs ». J. ALBANA i2» EAST BBOAPVVA? 
aourn BC&TON. MASS. 
TELFFOMA8 AM 8-414S

Bąajrnun Mrora Datai 
Popierc* 8Ubom

Stiklą* Laa
Vla-'k.le reikmenys

Reikmenys plaukertans 
Visokie rsiePes datttaf

Peter Maksvytis
6BeMsr

49 Choreli Street 
& Milton,

AtHefca
te ir proJektartmo 
ke Ir aMuje, tyre 
Mario 
tariąs, tani

vakare.
Tefcfeaaai 498-8476

darbas tt ta 
sam ir
reik

, Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

|P«DINIS 
OPTOMETRISTAS

Valandue:
nūn 9 tai ryto iki & vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mam

( žmogaus — be ydos.
eeseeeeeeeeeeseeeeeM

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norwoo<b Ma.

TeL 762-6732

•••aaaaaMaaiaaaMaaaaMaaaaaaaaaaa

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
falinaa gauti Lietuvos ope
ros solistes Elzbietos Karde* 
lienes įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu
rfjtfr j ji er f r t rr r rr —e—<

'aeeeeeesesi»eesMsee«isieee*eeeseeisese
TKU AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

: 0VT0M1TRI8TI
Valandos:

: nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečia&eniais—uždara

445 BR0ADWAV 
! SOUTH BOSTON. MASS. 

ėseee*erereeeeeeeeeees<se<s<ees«eeee»

laisves Varpas
I UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Knyga yra geriaasias žmogaus drangas

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC lž WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mus. 02402. TsL 584-7209 

*****************************e**e*r^#»rmeaee#eeeeeeeeeeee<eeeeeeeeeee

1$■-? J he Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodama tiktai vaistus, išpiklome gydytoją rs 
esptus ir turima visus gatavus vaistus.

Jsd reik vaistą — eikit ( Uetuvižką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Bosengard, B. SL, Reg. Pharm.

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

Msfsnat. AN 8-0020
Nus 9 vaL ryte iki 8 vaL vw išskyrus Šventadienius Ir sakau

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mae*. 02127

B Krosnies'aptarnavimas 
O Automatinis'ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo'įrengimas

S k ambink ite

268 -4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS  ̂ “

460 West Broadvray, South Boston, Mama. 92127 
Skambinkite 268-2500

SMEAT

p csnificMuSH

208^®?.
tapom sioooi

AVIAIB

5.47^5'^
• W9uwno9w biik ui ly «ib$b nMB
esrtfficates sdoar premature wiihdrawsls sa sartam 
cartificata ftmdS proridsd rast sf bnarast ea amount 
urttMraan 8 raducad ttf tftepusboek rsu (Skftayeel 
■no VU OByl hUBTMI b> TOnBllBCU _

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:39 
’aL »• ’*“»•

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Matas. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vat ryto iki 
5:30 vai. vakaru. ŠEŠTADIENIAIS . 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

Nuošimčiai priskaitomi riuo {dėjimo 
dienas kas ųtasmy r >»;»» ;•

Bankas veikia jau 109-toosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigaitis.

Reikale sn tarnautojais gaBam susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 9274,000,990

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

Trans-Atlantic Trading Co

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—2

393 We*t Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Mas*. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

įeso kandidatai mu3 visada 
kalba gražiausiu, žodžius, 
spaudo rankas, glosto ir bu
čiuoja vaikus, fotografuoja
si su savo šeimomis, o bedie
viai net viė'ai suklupę mel
džiasi. kad tik rinkėjai pa
tikėtų, jog čia prieš savo a- 
kis regi patį doriausiąjį iš 
doriausiųjų žmonių pasauly. 
Deja, kartais kiek kitaip ta 
pavyzdingiausioji asmenybė 
mum i apsireiškia vėliau, kai 

’jau mūsų balsais tvirtai įsė
da į valdžios kėdę.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Woicester, Mass. 01604 
Tet 798-3347 

Tiestai iš Worcssterta siun
čiam Įvairins siuntinius į Lieta, 
vą ir kitos Rusijos valdomas 
plotas! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagą, ap- 
avoį maiste ir pramonės gaari- 
nią. Turime vietoje Įvairią vie. 
tinėa gamybne ir importaotą 
prekią iš kitą kraštą visai ie- 
BMaris kaiaoetis. Be te, siunčia
me maistą, pinigus ir galite at
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
įsa ristoje galės pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame psr 
tam tikras įtaigas atsikviesti 
giminei čia pas sava 1 svečios 
ar aaolatlaiam apsigyvtaimaL 
Patarnavimas atttskaaum grei
tai ir sąriniagaL Ataikaką >Utl- 
Ktatata Vedėjas A. Schyrtaaki į

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
1S BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitas Rusijos

Pristatymas greitas kr 
garantuotas

Galiota užsisakyti rublių 
certifikatus* automobilius* 
šaldytuvus ir pan. 
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo 
nuo 9 vak ryto iki 5 vai- 

o ėofey atsčia it 
nuo 8 vaL ryta Rd 2 vak 
Kitomis valandoasb 

susitarimą lelefc
389 W. Broadvray 

So Boston, Mase. 02127 
Tek 268-0068

Va, pastaruoju laiku spau
doje iškilo visokių pikantiš
kų istorijėlių apie buvusį 
prezidentą Rooseveltą. Mat. 
šis pavyzdingas l.eimos ir 
tautos tėvas net kelerius me
tus slaptai naudojęds ir 
"atsargine žmonele“, kuri 
tos garbės negalėjusi nuty
lėti. Tokiomis pat sensacijas 
mėgstančios spaudos žinio
mis, amžiną atilsį, prez. J 
Kennedis btfvęs ne toks pa
stovus nusidėjėlis, nes jam 
tūlą Mary tik kartais atves
davo į Baltuosius Rūmus... 
Bet visa tai jau istorija, ku
rios faktus gal kada patik 
rins mokslas.

Amerikjos visuomenę la
biau sujaudino, ikai labai 
svarbaus Ways and Means 
komiteto pirmininkąkong
resmanas iš Arkanso Wilbui 
Mills pradėjo viešai siautėti 
su abejotina restoranų "mū
za“, pi-asigėrė ir prarado 
rinkėjų pasitikėjimą.

Na, o kadangi geri pavyz
džiai patraukia, tai kongres- 
manas Wayne Hays, 28 me
tus atstovavęs savo rinkėjus, 
mūsų pinigai ;i įsitaisė "sek
retorę“, nors ir menkai te
mokančią rašyti, kuriai bu
vo sutarta $14,000 metinės 
algos už patrauklų seksą...

Bet kongresmano Hays 
rinkėjai, matyt, yra geres
nės nuomonės apie savo at
stovą negu spauda. Jį. par- 
vykusį į Mirusiųjų Dienos 
i ikilmes savo miestelin, gy
ventojai sutiko gana šiltai. 
Jis ten vėl bučiavo vaikus, 
pagyvenusias moteris, žadė
jo daug gėrybių, jeigu bus 
perrinktas, ir fotografavosi 
susiglaudęs su savo žmona.

O pa (kutinę sensacija — 
iš kongreso "norįs“ pasi
traukti ir "speaker’is“ Cari 
Albert. Esą. Washingtone 
gyventi nusibodo. Priedo— 
Time žurnalas rašo, kad C. 
Alberto kabinetas buvęs 
naudojamas kongresmano 
Have ir jo sekretorės Eliza
beth Ray bei kitų linksmos 
valandoj mėgėjų orgijoms.

Be šių seksualinio pobū- 
džo įvykių, kongresmanai

konferencija
New Yorke Columbijos 

universitete įvykusi Penkto
ji Pabaltijo studijų konfe
rencija sutraukė iki 400 da
lyvių.

Į ją buvo atvykę moksli
ninkų net iš Europos, Aust
ralijos ir Japonijoj kurie 
domisi Pabaltijo problemo
mis.

Japonų prof. Iširo Kato 
skaitė paskaitą apie Čiur
lionį. v

Susitarė apriboti 

bombų dydį

Pakels siuntinių 

muitus
Į Lietuvą siunčiami dova

nų siuntiniai ir šiuo metu

M ii M « kt , ’, M 14-A s
m iV

EUROPA PRADEDA PABUSTI 

IŠ DETENTES SNŪDO
Europos saugumo instinktą žadina nepaprastai didė-

yra apdėti nežmoniškai di“ j»nti. Sovietų S,jun JO. ginklavimąsi, ir detentė. priedan-

deliais muitai i, be besočiam ga varoma komunizmo propaganda, 
komunistam dar ir to nega
na: nuo birželio 15 d. jie Vakarų Europą Helsinkio Į šai "atlydį“ labai reklamuo- 
dar žvmiai pakels muitus ir deklaracija kurį laiką buvo i ja, bet pogrindy daro tai, 
sumažins siunčiamų prekių gerokai primigdžiusi, nes I kas nesuderinama su jo dva-
kiekį. sapnuoti taiką ir ekonominę

Faktiškai tas pakėlimas gerovę ne tik pa kil iems 
veiks jau nuo šios savaitės žmonėms, bet ir valstybėms 
galo, nes siuntinių bendro- yja daug maloniau, negu 
vės turi turėti laiko siunti- žiūrėti realiam pavojui į a- 
niams iki birželio 15 d. pa- kis. Deja, ši vilko ir alvinų

Viršuje — Hsrtfortlo tautinių šokią sambūrio ”Aitvaras“ vado
vai: viso sambūrio vadovė Kotryna Marijošieąė (viduryje), bėr

sutartis 'jau ėmė prarasti 
hipnozo galią, ką paliudijo 
NATO valstybių užsienių 
įeikalų ministrų konferenci
ja Norvegijos sostinėje, o

iui* iii ir pasiųsti.
Chiccgo’je sukurtas net 

atskiras komitetas su Kas
paru Radvila priešaky, ku
ris rūpinsis, kad JAV vy- «r §vje,esTlių y.
liaus) be imtųsi miciatyvos valstybininkų bai-
a)} augoti savo piliečiams saj 
nuo sovietų valdžios išnau
dojimų. Apie dabartines Vak. Eu-

į epo pažiūras į vadinamąjį 
"atoslūgį“ plačiai rašo vie-

Lietuvoje nuskendo dikato redaktorių Kingsbu- 
įy Smith.

Jis sako, kad visa laisvoji 
Europa šiandien jau įsitiki
nusi, kad Sovietų Sąjunga

16 vaikų
Gegužės pradžioje Nemu

ne, netoli Viešvilės, nusken-Penktadienį prez. Fordą? | •. . VKloT^ _ P>uU„ Mšu J.rkevi
me^?R^nXls ^Maskvi^ ApaHoje — samb.rio iokėj.1. Ptačiaa .pie tai raioma 3 psl. <)© 8-12 metų amžiaus 16 visiškai negyvena detentės
metu Brežnevas Maskvoje, Netraukęs A. Driko u„u-’...................u? dv™, „ a ™li ™
pasirase sutartį, kun abi
valstybes įpareigoja neda-;
ryti didesnių'kaip 150 kilo-; .. .
tonų atominių sprogdinimų olFl/fl palCIigVū 
nekariniams reikalams ir*
leidžiama vienai šaliai tik- užima LebūnOIUį
rinti kitos šios rūšies veiks-į
mus. Iki šiol komunistai to- „ .. .. . T uPraeitą savaitę į Lebano-

Prokuroras Levi 

neis į teismą
prokuroras Pirmosios VaržybosGeneralinis

vaikų, kurie gyveno tenykš- dvasia, o, šį žodį garsiai mi 
čiuose ivaldFikuose vaikų nedarna, tiktai pučia Vaka- 
namuose.

į Kaip ta nelaimė 
neskelbiama.

i

įvyko,

kiai kontrolei prešinosi.
Nėra abejonės, kad .-ovie- tančių Sirijos karių 

tai tikrins JAV šios rūšies tankų. Dabar tenai yra jau! persvarstyti priverstino mo- 
sprogdinimus, bet kaip sek-Į apie 22.000 Sirijos kariuo-
sis Amerikos specialistams menės.
sukontroliuoti sovietų dar- „. .. ... T ,Sirija saivo pajėgas Leba

none su tiprino kovojančių

ną įžygiavo dar pora tūk '-'Levi buvo pasiryžęs kreiptis 
ie- tančių Sirijos karių ir 601 i Aukšč. tei. mą ir prašyti ūrieja f gūią

kinių vežiojimo klausimą. Pirminiai prezidentinių 
Tas klausimas ypač aktua- kandidatų rinkmai baig is

bus, parodys tik ateitis.
150 kHotonų bomba yra 7

kartus stipresnė, negu 1945^ ,ir.
m. nuvestoji į Hirosimą.

Sovtetijoje trūksta 

peilių ir sakučių

rams klaidingą saugumo 
jausmą.

Štai. Noivegijos ministras 
piimininkas Odvar Nordli 
Hearsto spaudai suteiktame 
pasikalbėjime pareiškęs:

"Mes jau nesame šiandien 
tokie linksmi, kai žvelgiame 
į detentę. Nors sovietai vie-

šia... Mes turime įžvelgti re
alybę ir neįsisapnuoti į situ
aciją, tarai rytoj pasaulis bus 
labai ramus ir geras. Tikroji 
detentė galinti būti tik tada, 
kai >visos Rytų ir Vakarų 
politinės problemos bus iš
spręstos. Iki tol yra reikalin
ga stipri NATO sąjunga“.

Panašiai Lcndcne pareiš
kęs ir Britanijoj užsienio 
reikalų ministras Anthony 
Crosland:

Mes negalime ignoruoti 
aiškiai regimo fakto, kad, 
garsių detentės žodžių prie
dangoje Sovietų Sąjunga 
pastaraisiai : metais nepa
prastai styrina saivo karines 
pajėga; Sovietų požiūris, 
kui į išreiškė Brežnevas ko
munistų partijos suvažiavi
me, detentės sąvoką labai _ 
susiaurino ir apribojo. Jo 
manymu, detentė turinti su
daryti tik patogesnes sąly
gas taikiu būdu plisti komu
nizmo ideologjai“.

Kingsbury Smith dar di
desnį nu ivylimą detente iš
girdęs Vakarų Vokietijoje, 
kuri "Helsinkio palaima“ 
nuo pat pradžios mažiausia 
pasitikėjo. Čia vengiama 
kalbėti apie karo biudžeto 
mažinimą, ir tik pačios kal
iausios ir teroristinės gru
pės dar vis gieda seną gies
mę, reikalaujančią JAV ka
lius visiškai išvesti iš Euro- 
po i

Didėjantis sovietų ginkla
vimąsi?, vadinamų "tautinių 
komunistų partijų“ verži-

lus Bo tone, nes priverstinis birželio 8 d.
stoetXdnuadidi”° ra' •lki ao1 Kemokra^ pusėje Deržimordos sumušė
sinę neapykantą. pirmauja buvęs Georguos

Deja, matyt, politikierių gubernatorius
paveiktas, prokuroras pas- Jau sunP'

a kuriniu momentu į teismą vus; *une 112 JI balsuos de- . .. .« .
tuo reikalu kreiptis atsisakė. mokiatW konvencijoje. Tą; Iš Sovietų Sąjungos gqzęs' maais j valdžią Italijoje ir 

skaičių jis tikisi dar padi- Islandijos sportininkų vado- kitur, o taip pat galimo "ne- 
Sirijos kariuomenei kai į Dabar Bostone ir kitur dinti iki 1,250. Kad būtų vas skudžiasi. kad sovietų - -

kuriose vietovėse lebanonie-; būkštaujama, kad karingieji konvencijoje išrinktas pir- milicija jo sportininkus su- 
mokinių vežiojimo prieši- mu balsavimu, reikia 1,500 ėmė. uždarė į kalėjimą ir su
rinkai gali imtis teroro balsų. j mušė. Jiems nebuvo leista
vyksmų ir ii, ntt, su- Jefeu kandidatas irm,: susižinoti net su I Handijos 
trukdyti net JAV 260 metų k!M<AaUll„iant ne£,, ambasada Maskvoje, 
sukakties minėjimo iškil

prašoma, o kairieji ir Pale; 
tinoš partizanai šj Sirijos į- 
sikišimą į Lebanono vidaus 
karą smerkia.

Zi'Sk^rats^ svečius sportininkus

čių taipusavio piautynės pa
... . .x , . .. ! vyko apraminti, bet praeitą
Ne kas kitas, bet pačių so-1 sostinėje dar

vietų žurnalas "Ekonomu1
českije voprosy“ rašo, 
gyventojams trūk ta neru-

. , žuvo 185 žmonės ir apie 400 
k. buvo sužeistų.

atominio“ sovietų užpuoli
mo baimė ėmė žadinti Va
karų Europą iš helsinkinio 
sapno, nors ji privengia ir 
ir buvusio "šaltojo karo“ at
gaivinimo.

mes.
di jančių peilių ir šakučių. Izraelis pareiškė, kad jis 
nes ministerijos, kurioms ta Lebanono įvykius seka ir 
gamyba pavesta, gamina to- j imsis atitinkamų veiksmų, 
kias takutes ir pelius. ku-1 jeigu Sirijos įsikifimas pra- Ispanija tripėUū
riems reikia mažiau darbo, dės grėsti Izraelio saugumui. 
Gyventojų poreikiai joms 
nerūpi.

Tas pat žurnalas rašo, kad l yorįe mjrė 
yra televizijos aparatų, bet;

naudojami.
Pirmadienį New Yorke 

■ ■ i ■ ■■ ■ ■ — 1 m}rė buvusio generalinio
! prokuroro Mitchellio žmona 

ir Martha, pagarsėjusi savo

i rinktas, tai atstovai gali lais- Jis sako, kad reikia gerai 
j vai balsuoti už kitus kandi- (pagalvoti, ar Islandijos vals- 
datus. tybės sportininkams verta

Respublikonų .pusė’je F<J- Į980 "?.6tais vykti į. Maskvo- 
! das turi 777 atstovus, o Rea- ’> ™osiama pasaulinę Olim- 
ganas — 641. Reikia turėti, Plad4-

i 1,130..demokratijos kelin
' Taigi kol kas dar nėra aiš- r>‘ rmj 

Nors L panijo , parlamen-! ku, kokie kandidatai į Pre- ^m^ 1 el AVIVO 
tas dar tebėra seno franki- ridentus bus partijų išstaty-
nio raugo, bet, vyriausybės ti lapkričio 9 d. rinkimuose, 
spiriamas, jau nutarė leisti'
politinius susirinkimus, ku- _ .
rie 1939 metais buvo Franco Seū. Kennedy UlOKū 
uždrausi.

$190769 mokesčių

aerodrome

Izraely Tel Avivo aerod
rome iš Olandija-* atvykurio 
keleivio bagaže sprogo stip-

o , . . . .__ _ _ oitftz. vu ri bomba, kuri užmuCė patįPagal naują įstatymą, po- , , . . . r .
litinės grupės, išskyra* ko- « * , vpnnpfiv ke elV!'saUįJU™ a?en ą 11
munistus. gali susirinkti už-', 1 ?.e~ \ibagažų pareikalavusią a-
darose patalpose, apie tai įl,’ ' Jotiniu ’mn.• (Maryti. Dešimt kitų asme- 

vietos administra- _'L ^^2, ^Inų buvo sužeista.

Vėliau paaiškėjo, kad ke- 
’eivis turėjo padirbtą pasą ir

dažnai pakakinami dar
kelionės išlaidų falsifikavi- šiurkščiais atsiliepimais apie 
mu, kyšių ėmimu, rinkimi- Nixono administraciją ir net 
riu pnigų pasisavinimu, ne- savo vyrą, su kuriuo Water-
reikalmgomis kelionėmis gate bylos pasėkoje i-sisky- pranešus vietos administra- iįį'į:į’aįmįjįįjį’”«įčjot7į9 
užsienin ir nana-iais nusi- rė cijai pnes /2 valandas. Vie-i
kritimais. Tad visa tri kiek demonstracijos leidžia-1 Sakoma, kad didižausią
toli nuo šnipinėjimo kieno Ji mirė vėžiu, vieniša, ne- mos, pranešus valdžiai prieš Į Kennedžio pajamų dalį su- 
nors naudai? : aplankyta net artimųjų. 10 dienų ir gavus leidimą. Įdaro jo tėvo palikti fondai, dar daugiau sprogmenų.

Neįsileido sovietų 

delegacijos

Valstybė/ depai tamentas 
nedavė leidimo atvažiuoti 4 
ovietų profesinių sąjungų 

atstovams. Prieš jų atvyki
mą pasisakė darbininkų uni- 

! jos AFL^CIO vadas Meany.
Juos pernai rugsėjo mė

nesį buvo tpasikvietusios ke
lios darbininkų ir prekybi
ninkų oiganizacijos, lankiu
sios Sovietų Sąjungą.

Tuo Valstybės departa
mento žygiu labai pasipikti
no ovietų spaudos agentū
ra Tass, skelbdama, kad tai 
esąs "Helsinkio akto laužy
mas. kliudymas pasikeisti 
idėjomis ir informacijomis'46
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VEIKIMAS IR „PERSIVEIKIMAS” bendriems šios tarnybos 
reikalams — technikinėms

Šiandien, tur būt, dažniausiai įvairių kolonijų korės- Irt—išlaidos
pondentų linksniuojamas žodis yra "Veikla“. Pavyzdžiui: -į. n 500 dol Periodi- 

. j veiklą įsitraukė, veiklą sustiprino, veiklą žymiai pagyvi- įiams leidiniams,* į kuriuos 
,,»o. veiklą nuspalvino, pasižymėjo nepaprasta veikla ir įeina Eltos lietuvių, anglų, 
savo intrigomis veiklą numarino... '

O kultūrine veikla dabar 
senoviškas kultūrinis darbas, 
paskaitos, knygų leidimas 
.bet lygiai ir našlių karalienės 

• tadienio minėjimas, 80 metų 
polkos konkursas ir Užgavėnių blynų vakaras.

Na, mes tikrai nenorėtume tos “veiklos“ suniekinti 
ar numarinti, nes ir ji reikalinga, bet kartais’jos tuo pačiu 

'metu ir toje paeit je vietoje atsiranda tiek daug, kad pir
myn beskubėdami jos veikėjai ima mindžioti vienas kitam 
užkulnius ir patys pakenkia savo ir kitų net ir geriausiems 
siekimams.

Šj kartą čia norime atkreipti dėmesį ypač į tą rimtą 
veiklą, kurios išgarsėjęs šūkis: ”Visos mū.ių 'jėgos ir pa
stangos — lietuviškajam jaunimui!

GARBES ŽYMENIS BOSTONO ATOŠVAISTES IR ŠEŠĖLIAI
LIETUVIAMS
VYT. SIRVYDAS I

Tai buvo pirma? daigelis iš Bostono lietuvių 28-nių'

M. VALIULAITIS

POMIDORAI IR RfDlKAI

mokytojams ar tė- tams gal ir sunkiausia išau-

pradėti ruošti knygai ”Lie- jas-redaktorius kun. J. Žebry.-. Bendradarbiai: J. Gricius, 
tuva“, kuri turės būti išleis- J. Dėdinas, A. Kaupas. Jonas Naujokas, V. Poška. J. Sen- 
ta anglų, ispanų, prancūzų kus, A. B. Valiukas, J. Žilius, V. P. Žukauskas, Jonas 
ir vokiečių kalbomis (encik- Montvila, J. Žemantauskas ir kiti. (Tai iš Bostono atkeltas 
’opedinio pobūdžio), skilta Bostono lietuvių laikraštis)“.
2,000 dol.; kitai smulkesnei U ’
’nformacinei medžiagai leis- . Kiti į kitas kolonijas persodinti daigeliai iš Bostono 
ti skirta 1,150 dol. Radijo lietuvių laikraščių daigyno buvo:
prayramoms perduoti okup. 1. Tėvynė, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje organas. 
Lietuvai iš Europoje vei- jį gimė 1896 m. Plymouth, Pa., įsteigta SLA prezidento 

i kiančių radijo stočių numa- kun. Jono Žilinsko, kurį prof. V. Biržiška savo įrašuose 
Kaip žinome, tą mūsų jaunimą šviečia, lietuvina ir -yta 6.30C d o’. Pagaliau — aukščiau jau rašo J. Žiliu, nors kunigas šią pavardę vartoti,

bandytume šitą badą 
dalinai pasotinti Lietuvoje J. Avyžiaus “Sodybų tuštė- 
išėjusios knygleidybos vai- jimo metų“, o nuo pastarojo 
siais. — tai šitaip galvojan- iki R. šavelio “Dievo avinė- 
tį tuoj pat nutrenkia ir neiš- lio“. Paraštėje pastebėkim, 
vengiama replika. — Ką, ar kad pats Šavelio romano 
dabar jau patikėsim ir avo pavadinimas verčia susi- 
jaunimo smegenis komunis- mąstyti, kajp ir jame gražiai 
tų propagandos malonei? i įkombinuotas užtikrinimas 

Tcdėl, nors mūsų asme- jeg knygos recenzijose ir 
niškieji knygynai mielai aptarimuose Dievas bus ra- 
priglaudžia giminių ar pa- šernas didžiąja raide, 
žįstamų iš Lietuvos atsiųs- Jei vienas kitas romanis
tas knygas, siūlymas jomis tas (Šavelis, Mikelinskas, 
pasinaudoti jaunimo aukly- Lankauskas. Kiauleikis) 
bos reikalam? lietuviškose šiandie Lietuvoje gali iš- 
mokyklose dar vis yra — spausdinti veikalą, kuriame 
tabu. Net ir Lietuvoje išėju- nėra melo (nors ir teisybė 
šių knygų paprastas disku- ne visa išsakyta), tai jis yra 
tarimas mūsų spaudos pus- vertas mūsų džiaugsmo. Y- 
lapiuose dažnai dar turi pri- račiai dėl to, kad absoliu- 
silaikvti taisyklės: arba blo-';čiai visos teisybės išsakymas

vpatingems išlaidoms, kaip rodos, tepradėjo 1912 metais. Katalikams, po sąmokslo, 
kelionėms, Lietuvos Katali- į§ Susivienijimo 1901 metais pasitraukus, jų grobis tarp 
kų Bažnyčios Kronikos Jei- kitko buvo ir Tėvynė, kurią vienas sąmokslininkų, kun.
4^00 ?ailemt1 *r skirta Antanas Milukas, 1901 metais nusmaugė savo Žvaigždės 
4.^00 no . naudai. SLA seimas nusprendė Tėvynę atgaivinti Bostone

1975 metų sąmatoj buvo 1908 m. sausio 28 d., redaktorium paskirdamas V. S. Joku- 
numatyta 56,450 dol., o da- byną. Susivienijimas 1910 metais pirko namą New Yorke

Bet mes vis dėlto manome, kad iš visos tos šakotos įar meta™s d. ir Tėvynė ten buvo perkelta, kur tebeina ir šiandien.
Peina! bui.o išleista 48 564. 2. Įkurtas "Keleivio“ leidėjais nepasitenkinu-
86 dol., t. y. sąmata nebuvo . . 
pilnai įvy kdyta. Svarbiau- 5 L

zuvj lietuvių Kainą, o į gaivą ir aną — raulinę sąmunę .. nepanaudotos pozicijos "’Į ---- g™J“ ---- i ‘7“^“"’C ‘T7TS- “ "i iliustravome Gliaudos-Mar- nelietuvių tautos kultūros vertybes. Tai, atrodo, yra lyg ir. buv0 a/os. info,TOac^os k„y- Ya^; °Bureckm jas ražo: J. Neviackas J. Undzius ir -htatov;^ Gliaudos-Mar
truputį daugiau ir svarbiau, negu krepšinis, šokimas per , aDje Lietuva išleisti __ Valatka. Laikraštis 1914 metų pradžioj buvo perkeltas .... , ? '
kartį, mikita ar Gordijaus mazgas, nors tie dalykai irgi i 4,500 dol. ir knygai Lietuvos i Brooklyną, bet 1919 metais pateko į mūsų bolševikų kon-' Ar tok3a laikysena pro
reikalingi. , Steigiamasis Seimas, kuri Ir ieDein“- _ tems nuošalyje klausimą dėl Kiek lenrrviau suvaržv-

Deja, kažkodėl taip jau atsitinka, kad įvairios jauni- nesuspėta pernai išspausdin- . 3- Moksleivis. Mėnesinis žurnalas Lietuvių katalikų ^a. . Lietuvoie išleistu ™us apeiti ne ištisinių (kaip
mo sueigos, išvykos, sporto varžybos ir net seselių ar mo- ti — 3,200 dol. Pastaroji moksleivių susivienijimo, kurį įkūrė ir redagavo klierikas kn parūpinimo lituanis- romanas), o sudėtinių (kaip
tinėlių vaikams skirtos pramogos surengiamos kaip tik knyga netmkus pasirodys. Petras Lapelis,, kunigu įšventintas 1914 metais. Jis tada mokyklų mokiniams, novelių ar eilėraščių rinki- 
tą pačią dieną ir net tomis pačiomis valandomis, kai vyks- Vliko sąmatos rodo didė- lenkų seminariją Orchard Lake, Mich., kurioje su* nes čia susiduria ne tik poli- n,ys) 'veinalų autoriams. Pa-
ta intensyvus (nors jaunimui gal ir mažiau malonus) dar- jantį visuomenės pritarimą nemažas būrelis kitų lietuvių klierikų. Jie įkūrė ir literatūrinės, bet ir ti rinkinio prigimtis, jo su-
bas lituanistinėje mokykloje. O šiemet Bostono lituanisti- Vliko darbams, kurie vis lietuvių,kalbos kursą ir Moksleivių susivienijimą, kuris pedagoginė bei techninės kirpimas, kartais leidžia ne-
nę mokyklą tokios kitų oiganizacijų “pramogos“ užklupo gausiau ir gausiau remiami nutarė įkurti ir organą. Nežinia kodėl pirmojo numerio problemos. Sustokime tik vienodai serviliskai paten-
net keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų metu... duodamom?? aukomis. Vii- išleidimas įvyko Bostone 1912 m. lapkrityje. Žurnalas ne- ties pažiūra, kad viskas, kas kiljti rutiniškos cenzūros rei-

Ir tai jau ne pirmas atsitikimas, kai dėl tokios “papil- ko veiklą finansuoja Tautos trukus buvo perkeltas į Chicagą ir ėjo iki 1920 metų (taip Lietuvoje sukuriama, yra kalavimus. Ar pulsime lie-
domos veiklos“ mokslo me tu lieka pustuštės klasės. Fondas, gražiai persitvarkęs sako mūsų Enciklopedija, bet Bureckis žymi 1922 m.). perdėm raudona ir mums ly-; tuyj rašytoją uz tai kad yje- 

Šia nroga tenorėtume tik paklausti ar tokiu renginių 1 teisiniai inkorporuotą ins- 4. Ateitis. Savaitinis. Pirmas nr. išėjo 1914 metų sau- giai pavojinga. Argi? ,n°Je kini° dešimties
organkaS b “ tikLPn“^ Šia ” ««cij? ir ta-p,pat susilaukę syje. Kaip Laivė atsirado iš keliu "jaunesniu“ sociaiistu - •
la čia yra ir kada ji pradeda ir baigia savo darbą? Į’.1^10 nepasitenkinimo Keleiviu, taip Ateitis gimė iš kelių "jaunų“ K.efcv.en? be lemties oku-. P .Metu Rvmm , ^ar

Avm' vu™ <voiVlai būtinai vra keJimo. Nuolatinis bolsevi- tautininkų nepasitenkinimo sena Vienybe Lietuvninkų ir puotoje Lietuvoje pasiro- P ~ v ’ rĄ'g. kitų jaunimo organizacijų veiklai būtinai yra k burnojimas prieš vilką 1915 meuis Amerikon atvyko Albinas Rimka, jis buvo džiusi knyga yra turėjusi net devyniose apysakose li-
, reikalingi tik mokslo metų šeštadieniai ir jų priešpietines ka<| pasirinkltas kviestas redaktorium Baniuliui paliekant pagalbininko Paeiti pro cenzūrą, kurią k? sal ?
•valandos net ir egzaminų dieną? bū(ja.s metodas ir priemo- P- ♦ m eya^wnum’ ^aniu U1 P eatP8 daugiau ar mažiau niam 35 ? Ar Pyksime ant

Ar šiemet kalendoriuje jau tikrai nebėra birželio, Lietuvai UisvM Ta Tautininkams galutina, suorganizavus savo partiją ^kdo dangau ar mažiau, dv.
v . .............. 4 1- • V-J , 1 U .*• nes sietuvai laisvinu yra 1915 metaiS ji buvo pavadinta Sandara ir jos ketvirtas sirupus, aaugiau ar mažiau > VrmnnHiin- litnr
liepos ir rugpiucio mene aų, kūne seniau budako labai tm- teisingi. seimas 1917 metais nutarė isivvti oraana UŽS5 000 tačiau'akylfls oficialiosios bolševi- maMeies kompartijos litur-
kami jaunimo išvykom, stovyklom ir sporto varžybom? i P a* q J 8Y • g R kinės estetikom sargai. Tai ^Liai. ar verčiau savo širdyje

............... a. • /-t v- • v ' Tautos Fondo aukotojai, tapo nupirkta Ateitis. Sandaros pirmas numeris išėjo Bos-...... - . viešaii dėkosimeTaigi, ir šiuo atveju ar tik nebusime beveikdami ėmę np mažinu knin m 2 d n 100a u,,™; neužginčijama teisybe. Ta- “e viekai; ueno une
ir kiek “neisiveike“? O toks bea+ndairinis “nesveiki- au?0Ję ne maziau Raip 25 tone 1918 m. gegužes 3 d. Ji 1928 metais, nežinia kurią kurie iš mūsų esa- lam‘kad musu tautos litera-kiek pereiveikę . O toks bea.odainnis persiveiiki doI pel. metus. gauna Eitos dj buy0 j chicagą, kur ir dabar eina. £2? “-""S tflros lobynui padovanojo
mas yrabeveik lygus_ persivalgymu, poįkurto tenka.tik informacijos biuletenį, ši. 5. Btatas. K. J. Paulauskas ir R. Židžiūnas ("zeceriai“) Zlekšia Xintek teiX' dvidešimt penkis autentiš-

klaUS‘n,U- "°re J1S bUtU P I emnS‘karina nTri^ 1925 įkflrS "“į ffidliSTnloTZ k<» veisės dančiukus?
P • emption paJkatina ne vie- var(ju, ir nežinia kurią datą perkėlė į Brooklyną (regis, i pajėgumo įvertinti ir kitas Ar pasmerksime ra-

Į kl" 11934 m ? kar * numarino. Židžiūnas buvo gabus jumoris-1 teisybes. O viena tokių kitų Rytoją už devynis
teisybių yra paprasta ir kar- ;nusi žengi mus s ą z 1-
tu labai reikšminga — bū-’n e \ ’ r s.a Y 1 F a r a.b 
tent: ne visų (knygų a T isteisinsime j) 
propagandinis k r ū-į11 z devynias dėsi m t į 
vis yra vienodai P a »’ t a n g ų jas tą 
stipru? ! Prakrapštę a-
kis, pamatytume, kad viena
tokia knyga — nuo pra- _. . . ...
džios iki galo prišvinkusi . T*™- kL>.nems J'83 
bolševiko pasaulėžiūra, o ki- t°'O,e leidžiama literatūra
tos tik įvadas keliais trafa-: 7? "uo J’™’™! ’? S?'° 
retinlais žodžiais atkiša . kf?stat bokevikmes ideolo- 
duoklę socrealizmo stabui. P1.’0-' bacilomis siulau tok) 

pranciškonams, kurie 1951 m. balandyje jį perkėlė į Brook-. Viena knyga anekdoto žo- egzaminą: as jiems surasy-
dar neturi žinių, o, kol jis kur ir dabar tebeina etiniu. dįiais. kaip sUpuVes pami-

- ------- ............... . . doras—raudonas ir įsorėie . ’r J. ^įvijoje
ir viduje, — o kita — svei- įkurtu eilerasciu, visus su-

atlietuvina ne tik lituanistinė mokykla, bet glaudžia po 
savo sparnais ir skautai, ir ateitininkai, ir sportininkai, ir 
kitos jaunimo oiganizacijos, rengdamos jam sueigas, sto
vyklas, iškylas, varžybas, šokdina jį tautinių šokių sam
būriai, o dar kiti veikėjai — moko politikuoti. Žinoma, vi
sais tais darbais telieka tik pasigėrėti ir jų iniciatoriams 
nuoširdžiai padėkoti.

Bet mes vis dėlt 
veiklos institucijų pati svarbiausioji yra lituanistinė 
mokykla, kuri tiesiai ir sistemingai diegia į jauną lie
žuvį lietuvių kalbą, o į galbą ir širdį — tautinę sąmonę ir

VLIKO ŠIŲ METŲ IŠLAIDOS

Vyriausio Lietuvos Išlais-' jaunimo seminarams 2.500; 
vinimo Komiteto 1976 metų Sovietų S-goje kalinamų lie- 
sąmata ’jo tarybos buvo pri- tuvių politinių kalinių vada- 
imta balandžio 30 d. posė- vimui 1,000 dol.; parama ki- 
dy. Sąmatoje numatytosios tiems Lietuvos laisvinimo 
išlaidos — 70,450 dol. —' darbuotojams — 1,200 dol.; 
suskirstytos į tris pagrindi- lietuviams daromų skriaudų 
nes dalis: administracinės dokumentavimas—-500 dol.; 
išlaidos, bendrinė Vliko konferencijom—2,000 dol.; 
veikla. Vliko informacinė knygos Lietuvos Steigiama- 
tamyba. įsis Seimas išleidimui 3,600

Administracines išlaidas j dol. (knyga netrukus pasi- 
— 11,900 dol. — sudaro:! rodys — praeitais metais ji 
patalpų nuoma, raštinės iš- nebuvo baigta spausdinti); 
laidos (paštas, telefonas, te- Bražinskų bylos išlaidoms 
legrafas. švara ir kt.), atlv-1 dengti — 3,600 dol. 
ginimas personalui ir repre-1 Didžiausią dalį išlaidų — 
zentacija. ! 44,150 dol. — sudaro numa-

Bendrinei Vliko veiklai lytosios išlaidos Vliko infor 
skirta 14,000, ir jas sudaro: marinei tarnybai. Vien tik

POEMS WANTED

The MASSACHUSETTS SOt IETY OF POETS b com- 
pilling a book of poema. If you have written a poem 
and would likę our seleetion to eonaider it for publi- 
cation. send your poem and a self-addressed stamped 
envelope to: t

MASSACHUSETTS SOCIETY OF POETS 
230 Congress St„ Saite 206 
Boston, Massachusetta 02110

zecerių“ 1911 m. balandžio 5 d. Jų pavardes Lietu- gai, arba nieko! (Šios tai-‘net politinės laisvės salygo
vių Enciklopedija skelbia: P. Naudžius, J. Neveckas, ir J.’svMės veikimą neseniai pa- mis tėra daugiau idealas, o 

n ‘ « ne tikrovė, ir dėl to. kad ne
pilna teisvbė morališkai vis 

čiau už pozi-

(Elta)

REDAKCIJA ATSAKO

Skaitytojui Gary, Ind.
Skundžiatės, ’kad pernai 

rugsėjo mėnesį pasiųsto į 
Lietuvą siuntinio adresatas 
dar nėga|.C‘. Tokių beveik 
tuo pat metu pasiųstų ir iki 
šiol negautų siuntinių yra 
ne Tamsto? vieno. Kur jie 
iki šiol klajoja, JAV paktas

, tas ir parašė žodžius savo metu populiariai dainai “Supinsiu 
{dainužę1’; Paulauskas iki 1956 metų kartkartėmis dar įs
ileisdavo vieną-kitą Rimbo numerį.

6. Darbininkas. Pirmas numeris pasirodė Bostone 1915 
i metais rugsėjo Į9 d. (taip sako Enciklopedija, Budreckis 
J turi datą rugsėjo 12 d.) Enciklopedija rašo, buvęs tris, 
kartus per savaitę laikraštis, o Budreckis — kad savaitinis. 
Jį įkūrė energingas to meto katalikų visuomenės organi
zatorius kun. Fabijonas Kemėšis savo sudaryto Šv. Juozapo 
Katalikų Darbininkų Susivienijimo organu. Nuo 1925 m. 
gruodžio 4 d. ėjo dusyk savaitėje, bet 1950 m. sausio 20 
laikraštis buvo pavestas iš Lietuvos atvykusiems tėvams

iuntinį pasiuntusiai įstaigai i Tai svarbesnieji. Budreckis išvardino ir kitus, kurie 
nepraneša, kad siuntinys! iš Bostono buvo perkelti kitur, bet neįsigyveno. Pažymėjimo
dingo, draudimo įstaiga ne
moka draudimo premijos.

Kiti laukia, tai tenka ir 
Tamstai palaukti.

gal verta Žvaigždė, kuri, nors ne Bostone įkurta, bet bol
ševikų iš Lietuvos ištremta, paviešėjo kiek Bostone, o iš 
čia išsikėlė -Chicagon, kur tebeina. Ją įkūrė “katalikų reli-
giniu mėnesiniu žurnalu“ poetas kun. M. Vaitkus, kuris 
ir pats vėliau išsitrėmė Amerikon ir čia mirė. Leido gar
sioji šv. Kazimiero draugija. Nuo 1926 metų pradžios 
leidimą perėmė Lietuvos tėvai jėzuitai, bet bolševikai 

.. . , t . uždarė. Žvaigždę Bostone atgaivino 1943 m. tėvai jėzuitai
i~JS'kun- A- Mešlys ir kun. Pr. Aukštikalnis, bet 1949 m. ji buvo 

perkelta į Chicagą.
Taigi, Bostono lietuviai buvo vyrai įkurti ir leisti 

kelias dešimtis mūsų laikraščių, iš jų kai kurie (išskyrus 
Keleivį) persikėlė kitur ir gyvena. Šiuo metu kyla įkyrūs 
klausimai: *

KNYGŲ DERLIUS

duomenimis, 1975 m. lais
vajame pasauly buvo išleis
ta 132 lietuviškos knyga-, 
brošiūros ir parodų katalo
gai. Romanų i?ėjo 4, poezi
jos knygų — 8, novelių—2, 
dramų — 1, vaikų Kteratū- 
ios leidinių — 2, dailės —4, 
atsiminimų — 6, filosofinio 
ir religinio turinio — 23. is
terinio — 13, visuomeninio, 
politinio — 7, įvairaus —8.

sąžine ir ta savi 
1 g a r b ą išsaugoti?

< ♦ »

kas ridikas, tik .paviršiumi ™*v?u. o iie turės atskir- 
raudonas, o viduje - baku- k?Pa P?rasvtas kur. Jeigu 

5 -1au kiekvienas Lietuvoje na- 
Artai nėra skirtumas ku- ske'hiamas individualus kū-

lLt^U’Vrt*bai- S kokia noS komuniS
tinti, suprasti, tuo načiu pa- „„„i-, , ...» _  “ markes 7vmę, tai musų negerbdami ir tas užnugaryje ... ♦« . .. - *
slvuinčias rašytojo tylias,• z . j. i . . nafraunos snecam^ neture-

b“ *>ki° ™k«™musų sąlygose gyvenan
tiems dažnai sunkiai beiri- 
vaizduojamas pastangas?

Tiesa, iš visu literatūros 
srities darbuotojų romanis-

skirti tarybinį nuo iseiviško 
produkto.

O man vis tiek atrodo, 
(Nuke’ta i 3 nsl.)

1) Ar Bostone dar yra vyrų, kurie padėtų kam nors
surinkti ir išsaugoti Aną leidinių gausą, kuriai kaip Budrec-1 2) Jei ir pavyktų surinkti anos spaudos pavyzdžius,
kis vaizdžiai piešia, gresia pavojus: “Mirus seniems redak- ar atsirastų kas padėtų, pavyzdžiui, Keleivio redakcijai 
toriams ir spaudos bendradarbiams, jų suamerikonėję įpė- ir Lietuvių Enciklopedijai suruošti Bicentennial proga tų 
diniąi išmata tėvalių ir senolių komplektus, pageltonavu- spausdinių parodėlę, parodyti žmonėms, kad Bostono tie
sias straipsnių iškarpas.“ tuviai iš tikrųjų nebuvo iš pupų išspirti Pilypai?
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Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

"MYLIU SKULPTŪRA IR LIETUVĄ MYLIU“

Tai pasaulinio garso skulp
toriaus Jacųues Lipšico žo
džiai. Jis mirė 1973 m. Ntw 
Yorke. Buvo girdas 1891 m. 
žydų šeimoje Druskininkuo
se, mokėsi Vilniuje, iš jo 
1909 m. išvyko i Paryžių ir 
j Lietuvą nebegrižo.

Kultūros Baru š. m. nr. 2 
yra išspausdinti jo 7 laiškai 
žymiam Lietuvos skulpto
riui Vladui Vildžiūnui. Štai 
kelios tų laiškų ištraukos:

"Aš pats. gaila, negaliu 
atvažiuoti į namus dėl dau
gybės priežasčių, o svar
biausio? — laikas ir sveika
ta. Nors labai norėčiau, 
prieš apleisdamas ši pasauli 
pabūti gimtinėje. Taip pat 
norėčiau aplankyti Vilnių 
kur aš mokiausi mokykloje 
ir iš kurio 1909 metais išva
žiavau j Paryžių, Myliu Vil
nių, prisimenu kiekvieną joj 
kampą ir atsiminimus apie 
Vilnių saugau savo širdyje, 
tačiau gyvenimas nubloškė 
j kitas vietas, kur aš turėjau 
vilkti savo ‘jungą, išvysti ki
tus horizontus, tačiau tarna
vau aš tiktai vienam dievui 
— skulptūrai, kuri prinildo 
visa mano esybę (1972.2. 
20)“.

"Lietuvių liaudis gabi 
skulptūrai: tai akivaizdžia1 
kalba jos liaudies menas. Aš

myliu skuptūrą ir Lietuvą ; buvo neužskaityti

JAV LB RINKIMŲ DUOMENYS
JAV LB 8-jai tarybai rinkti vyr. rinkimų komisija1: 

skelbia galutinius LB 8*sios tarybos rinkimo davinius. Rin-į: 
kimuose dalyvavo 7428 lietuviai, kurių atiduoti balsai at-1, 
skirose LB apygardose išrinko žemiau nurodytus skaičius u 
tarybos narių ar jų kandidatų, gavusių greta jų pavardės*' 
nurodytą balsų skaičių. Visose LB apygardose buvo ati-5 
duota 450 dėl įvairių priežasčių negaliojančių balsavimo 
lapelių, ir juose pažymėtiems kandidatams atiduoti balsai

MEILE IR PAGARBA 
SAVO TĖVAMS

-L)(Atkelta iš 2-tro pusi

myliu, ir aš labai norėčiau 
kad Lietuva savo skulptūrai 
pasakytų bendražmogišką; 
universalų žodį (1972.3. Į 
20)“.

"Aš matydavau Čiurlionį, 
nors, tiesa, su juo niekada 
nekalbėjau, tačiau su jo tė- • 
vu — daug kartų; jis netgi| 
pas mus atėjo patarti mano 
motinai, kad neskatintų ma-' 
no sumanymų, sakydamas:! 
"Pažiūrėkite į mano sūnų, 
matote, prie ko visa tai ve
da.“ Čiurlionis visuomet 
man atrodė vienišas, paniu-į 
ręs, ir aš. žinoma, svajojau 
būti toks, kaip jis (1972.3. 
20)“.

LB Bostono apyg. išrinko 4 narius:
Jančauskas Donatas .... 313 Čepas Henrikas . .
Špakevičius Julius........... 307 Kruopis Bronius .
Vasyliūnienė Elena .... 246

LB Connecticut apyg. išrinko 5 narius:
Vileišis Petras ................ 423
Dzikas Alfonsas..................418
Vaitkus Viktoras ..............412

Zabulis Steponas 
Strazdas Zigmas . 
Muraška Juozas

....... 129
(kand.)

........... 362
........320
(kand.i 19f

POMIDORAI IR RIDIKAI

jog nė vienas jų nesugebėtų 
šitokio egzamino be klaidų 
atlikti! (Nebent, aišku, jiem 
tie poezijos gabalai jau bū
tų pažįstami prieš egzami
ną. bet praktikoje ir to gali
ma išvengti, nes Lietuvoje 
išleidžiamas beveik neaprė
piamas kiekis poezijos, o ir 
išeivijos rašytojai turi nepa
skelbtų ar bent plačiau ne
žinomų kūrinių).

Jei tiems "specams“ ir pa
vyktų atskirti, sakykim, ne
matytą Degutytės posmą 
nuo nematyto Bradūno pos
mo. tai tik intymaus kiek
vieno rašytojo grynai stilis
tinių ir siaurai literatūrinių 
savybių pažinimo dėka. o ne 
dėl kurios politinės ar polit- 
estetinės orientacijos skir
tybės juose įžiūrėjimo.» ♦ *

Tarybinė enciklopedija

Prieš kelerius metus Vil
niuje buvo išleista "Mažoji 
tarybinė enciklopedija“, o 
neseniai išėjo ir "Lietuviško
sios tarybinės enciklopedi
jos“ I tomas.

Jis apima nuo raidės A 
'ki Bangis (Centrinės Afri
kos respublikos sostinės) 
dalykų aprašymą. Knyga 
turi 640 psl.. iš viso būsią 12 
Lomų.

Koks enciklopedijos tira
žas, Tiesa nerašo. Pabrėžia
ma, kad esančios gautos 
naujos knygų įrišimo masi
nos. Kai jos būsiančios su
montuotos, tai per mėnesį' 
būsią įrišama 20.000 knygų, 
kai dabar per tą laiką įriša
ma tik 5,000.

(J. Kapočiaus išleistosios 
36 tomu "Lietuvių enciklo
pedijos“ vienas tomas vidu
tiniškai turi apie 540 psl., o 
iš viso 36 tomai sudaro 19, 
000 puslapių. Tarybinė enc. 
4 urės 7.640 puslapių).

(E)

Seniausias Lietuvoje namas

Kretingos rajone Pėsčių 
kaime tebestovi Kripų na
mas, kuris esąs pastatytas 
1641 metais. Tai bene se
niausia Lietuvos sodyba. Jis 
saugojamas kaip architektū
rinis paminklas.

Kauno Marios

LB Floridos apyg. išrinko 2 narius:
Liutermozienė-Liutermoza Kamiene Angelė (kand.) 90

Danutė-Valerija...........117 Lukaševičius Henrikas . . 68
Aušrotas Bronius...........101 (kand.)

LB Michigan apyg. išrinko 4 narius:
Rugienius Algis...............  337 Sventickaitė Irena.............280
Selenis Robertas ........... 308 (kand.)
Gilvydis Jaunius ........... 307 Udrys Narimantas.............257
Kutkus Vytautas ........... 297 (kand.)

LB New Jersey apyg. išrinko 5 narius:
Šomkaitė Rozalija........... 455 Didžbalienė Danguolė . . 319
Augius Jurgis....................  387 (kand.) 1
Dabušis Viktoras........... 358 Klimaitė Audronė.............308
Masionis Antanas........... 357 (kand.)
Šernas Valentinas........... 342 1

LB New Yorko apyg. išrinko 6 narius:
Alksninis Vytautas .... 291 
Liaukutė Snieguolė .... 249
Bučmys Romelius...........243
Miklas Kęstutis............... 214
Sandanavičius Petras .. 204

Alinskas Tadas ... 
Jankauskienė Irena

į Visos tos jaunimo veiklos 
.skatintojai, palaikytojai ir 
! talkininkai buvo tėvai Ona 
(ir Pijus Vaičaičiai. Prireikė 
jaunimui kanklių, Pijus pa
gamino jų ne tiktai Bostono 

;12 narių orkestrui, bet taip 
j pat ir Čiurlionio ansamblio 
kanklininkų grupei. Rengia 
{jaunimas sueigas, iškylas,
| Kaziuko muges, čia motinos 
t Onos rūpestis patiekti ne tik
tai maisto gaminių, bet ir į- 
vairiausių exponatų lioteri- 

Įjoms, mugėms, padidinti 
j skautų iždą. Ona Vaičaitienė 
j įžymi audėja juostų, takelių 
į ir kitų da’ykų.

Prieš porą metų Ona ir
Pijus Vaičaičiai persikėlė į
(saulėtąją Floridą ir įsikūrė
(Largo, netolimoje daktaro
Sauliaus sūnaus kaimynystė-

Įje. Čia turėdami daugiau 
Buvo gražus pavyzdys, kai pe, augina dvi dukrytes. Nidą laiko Vaičaičiai daugiau atsi- 

deda savo mėgiamiems dar-

Ona ir Pijus Vaičaičiai

daktaras Saulius ir Liucija ir Aliną ir sūnų Dainių. Šei- 
Vaičaičiai gegužės 7 d. puoš- moję visi kalba lietuviškai,
nioje savo rezidencijoje Bei- o vaikučiai skaito "Eglutę“, 
lair, Fla. surengė savo tėvų Dr-o rezidenciją, šalia įvai- 
Onos ir Pijaus Vaičaičių raus meno puošia ir didžiulė 
staigmeninį jų 40 metų vedy- biblioteka, kurioje tarpe spe- 
binio gyvenimo jubiliejų, cialybė veikalų švyti Lie- 
Vaičaičių šeima, Lietuvoje tuvių Enciklopedijos 36 tomai

bams. Pijus savo ūkyje prie 
Raseinių turėto didelio vai
sių medelyno pavyzdžiu, čia 
savo sodyboje įsitaisė atogrą
žų klimato medelyną, kuria
me tarpe daugybės pietų 
vaismedžių. Pijui nuostabiai

........ 190
.... 170

(kand.)

buvę stambūs ūkininkai, po ir daugelis kitų lietuviškų sekasi auginti papajas> kurios 
II pas. karo atkilę į šį kraštą, knygų.
ilgus metus gyvendama Bos- Duktė Nijolė Benokraitie-

Ašebergaitė Ramona .... 171 ,tone, Mass. užaugino ir iš- n- baigusi sociologiją 1975 m. 
(kand.) s mokslino du sūnus ir dukrą.

LB Ohio apyg. išrinko 8 narius:
Kijauskas Gediminas ... . 492 Butkus Antanas . .. .........287
Babickienė Aušra......... 410 Brazaitis Henrikas .... 229
Kudukis Raimondas ... 401 Maiskis Jurgis . .. .... 221
Bublys Romaldas......... 352 (kand.)
Lenkauskas Edmundas . . 350 Nasvytis Algirdas . .........2l8
Širvaitis Algirdas......... . 302 (kand.)

LB Pietrytiečių apyg. išrinko 3 narius:
Cesonis Rimas ............. 306 Mašalaitė Aniliora .... 142
Volertas Vytautas......... . 296 (kand.)
Gečys Algimantus......... . 2U6 Misliauskas Henrikas , ... 72

(kand.)
LB Vakarų apyg. išrinko 3 narius:

Pažėraitė Jūratė ......... 288 Mulokas Rimvydas .... 208
Kojelis Linas.................. . 276 Gricius Alvydas (kand.) 1?2

LB Vidurio Vakarų apyg. išrinko 20 narių:
Razma Antanas ........... 1785 Juodelis Bronius . . . ... 1179
Pakštaitė Emilija........... 1779 Šoliūnas Vytautas ... . 1118
Kisielius Petras ...... 1747 Ardys Juozas .... .... 1107
Žumbakis Povilas........... 1735 Germanas Vytautas .. 1084
Šoliūnaitė Rasa............... 1586 Juknelytė Rasa .. .... 1077
Vaznelis Jonas............... 1549 (kand.)
Vaitkevičiūtė Daiva .... 1545 Šaulys Dovas .... .... 1066
Bindokienė Danutė .... 1491 (kand.)
Kamantas Vytautas .. 1475 Avižienis Karolis .... 1002
Zailskaitė Aldona .... 1438 (kand.)
Sidrys Algis.................... 1371 Poli kai tis Bronius .........979
Bruškytė Danutė........... 1350 (kand.)
Genčius Rimantas .... 1339 Rimšelis Viktoras . .........908
Kojelytė Daina............. 1318 (kand.)
Borevičius Jonas........... 1315 Laukaitis Kazys . ......... 908
Jakaitis Modestas .... 1207 (kand.)

l--------------------------- ------- -t gavusj doktoratą Texas un£-
Vyriausias sūnus Saulius, versitete, profesoriauja Vir- 

baigęs Bostono Universitete ginijos universt. Richmonde.

Largo, kur su kitais 20 dak- kraičio, kompiuterių mokslo 
tarų įsteigė medicinos centrą. • daktaro, augina 5 metų lietų- 
Čia dr. Saulius labai puošir- viškai dainuojančną dukrytę 
džiai patarnauja St. Peters-(Gema ' , l.

i'

duoda nepaprastą derlių. Da
lyvaudamas vietos ūkio pa
rodose P. Vaičaitis gauna 
aukščiausio laipsnio premijų. 
Už lietuviškas kankles laimė
jo taip pat pirmąją premiją. 
Ona Vaičaitienė, su vyro pa
galba įsitaisiusi net trejetą 
staklių, kuriose nuolatos į- 
riesti margaspalviai audiniai. 
Beveik visi O. Vaičaitienės

Dr. Saulius vedęs Liuciją 
72 Narkutę, kurią susirado Put

namo seselių auklėtinių tar-

Regina Stankaitytė, Regina 
Tijūnelienė, Algis Valan- 
čiūrras, Virginija Valančiū- 
nienė, Birutė Zdanytė, Liu
cija Zdanytė. Daina Zem- 
liauskaitė ir Linas Zemliaus- 
kas. Aitvaro tautinių šokių

t (audiniai patiekti Pinellas Fla.Jauniausias sūnus Gantas, , . ;-parodose būna premijuoti.baigęs North Eastern ufcivep- 
sitetą Bostone, vedęs lietu
vaitę Birutę Narkevičiūtę, 
'patsai uoliai dalyvauja Lie
tuvių bendruomenės veik
loje.

Vaičaičiai yra uolūs daly viki 
ir lietuvių gyvenimo Flori
doje. 1975. III. 25 savo darbų 
parodą O. Vaičaitienė buvo 

į surengusi St. Petersburgo
| Lietuvių klube. Beveik visi 

Visi Vaičaičių vaikai labai jos audiniai išperkami paro- 
gerai baigę Lituanistinę mo-.dose. Vaičaičių butą puošia 
kyklą, turi stiprų lietuvių (gražūs jos rankų darbai.

Šia proga komisija nuoširdžiai dėkoja LB apygardų 
ir apylinkių rinkimų komisijų nariams ir jų pirmininkams, 
kurie, negailėdami savo laiko ir darbo, sąžiningai ir kruopš
čiai atliko savo pareigas ir sudarė visiems geros valios 

Netoli Kauno užtvenkus i lietuviams sąlygas atiduoti savo balsą už į JAV LB 8-ją
Nemuną, padarytas 63.5 k v. 
kilometrų plotas vandens, 
kuris pavadintas Kauno Ma-
riomis. Jų ilgis 93 kilomet- Reikalais.

tarybą išstatytus kandidatus.
Nuoširdi komisijos padėka priklauso ir tai lietuvių

spaudai, kuri savo skiltyse informavo visuomenę rinkimų

rai. didžiausias plotis — 3.3 
kilometro, didžiausias gylis 
—22metrai.

Tad kodėl nepasinaudoti 
ir vienu kitu gerai a t- ’ 
rinktu okupuotoje Lietu
voje išleistu skaitiniu išeivi-

•Iek-®'ai 'i** RYTU IR VAKARU JfCu' 
pildyti? Net jei viskas, Kai 1V e A Urvine VI
aukščiau rašėme, yra netei-j 3 3
syibė, net‘jei visa Lietuvoje Londono strateginių tyri-j 
pasirodanti literatūra yra mų institutas paskelbė 19751 
tik propagandinis okupanto metų strateginę apžvalgą.: 
masalas, išeivijos lietuviams Joje nagrinėjama ne tiktai,

Vyr. rinkimų komisija:
Vladas Audėnas 
Kazys Jankūnas 
Julius Veblaitis

V-SIOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES 
DALYVIAI Iš ARTI

kalbos pagrindą. Gyvendami) Jubiliejinėje Vaičaičių 
Bostone plačiai dalyvavo lie-i šventėje buvo gausu svečių, 

į mokytoja — K. Marijošie-(tuvių jaunimo veikloje: pri-(kur sveikinimo kalbas pasakė 
; nė, o vadovai — R. Jurkevi- J klausė skautams, dalyvavo* A. Rūkštelė, VI. Kulbokas ir 
I čiūtė ir P. Bernotas. Šokėjų .skautų stovyklose bei suva-Jdr. Petrikas. Jubiliantams 
j amžius — tarp 17 ir 26 me-tžiavimuose, Nijolė buvo Bos-i padovanota dail. A. Rūkšte- 

tono studentų neolituanų pir- lės paveikslas, gėlių ir kito- 
mininkė, giedojo lietuvių pa- kių dovanų. Telefonu sveiki- 
rapijos chore, kartu su broliu no duktė Nijolė iš Baltimorės 

Nors, kaip minėjome pra-’Gintu. šoko Onos Ivaškienės ir telegrama sūnus Gintas iš 
džioje, Aitvaras nešoko (tautinių šokių grupėje, visi • Bostono.
ankstesnėse .tautinių .s-okių (dalyvavo I. Giedraičio suor-j Svečiai žavėjosi šeiminin- 
syentėse savo vardu, bet ne į ganizuotame kanklininkų or-;kų vaišingumu, o ypač jau
tienas šokėjas ne tik daly- ,kestre, pianino mokėsi pas nosios šeimininkės Liucijos 
'av° Ketvirtojoje t. š. šven- mUxiką Gaideli, vėliau net;nepaprastu valgių išradingu-
tėje su Gintai o gi upe. bet kartais akomporiuodavo kon- mu ir skoningu jų patiekimu, 
seko .r vietos torptautiniuo- certuojant jo chorui 
se festivaliuose, universite
tuose, j v airiuose amerikie
čių renginiuose. Gintaro

’ tų. Grupė šoka pagal Edvar
do Radionovo muziką, įgro 
tą i magnetofono juostas.

I Ver. Klb.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOMITETAS SIOLO
IŠBANDYTI SAVO LAIMĘ!

V-tos i o* Tautinių Šokių šventė* Lėšų Telkimo 
Komitetas rengia lošimą. Kviečiami visi lietuviai 
aktyviai įsijungti (ir laimėti) į sį kilnių tikslų 
loiimą

Laimėjimų dovanos:
1. 176 Buick Century Special.
2. Zenith spalvota TV (dovanota Midland Sa

vin?* - Frank Zogas, pre*.).
3. Vieno* savaitės atostogos Tabor Farm, Mich., 

2 asmenims (Valdo Adamkau* auka).
4. Dail. Murino tapyba (autoriau* dovanota).
5. Stereofoninė radijo sistema (Jono Evana ir sū

nų auka).
6- Ir dar 10 vertingų laimėjimų. |
Bilieto kaina-auka — 10 dolerių.
Bilietų reikalai* kreipti., į loiimo rengimo pirmi
ninką Mr. John Evans, 6845 So. Weatern, Chica
go, Illinois 60636. Telefonas: 737 M00.

vardu buvo dalyvauta ir 
New Yorko mugėje. Į

Į Penktąją tautinių šokių 
ventę yra ruošiami jau čia 

išskaičiuoti jaunuolė-jau- 
nuoliai. Jų repertuare figū
ruoja visi Penktajai t. š. rei
kalingi šokiai. Remiami tė
vų ir Lietuvių Bendruome
nės, su jaunatvišku užside
gimu jie repetuoja ir ruošia- 
>i šventėje gerai pasirodyti. 
Kadangi į Chicagą kelionė 
tolima, tai pageidaujama, 
kad bent pusė kelionės iš
laidų (autobusu) būtų ap
mokėta. Šiaip ‘jokių dides
nių problemų neturi.

Aitvaro šokėjų laukia il
ga, karšta vasara. Jų laukia 
eilė repeticijų, -kai šiaip jau

tarietės meigaitės, ir tik vy
rai atėjo nauji.

Aitvaro šokėjų grupė nė
ra labai didelė, tik 24-14 
mergaičių ir 10 vyrų. Tai 
(alfabeto tvarka) Sigita Ba
nevičiūtė, Leonas Bernotas,
Paulius Bernotas. Ramunė 
Bernotaitė. Algis Gavėnas,
Rūta Jurkevičiūtė, Verutė 
Kodyle, Aldona Mechacho- nimas atostogaus. Rugsėjo 
nienė, Tomas Mechachonis,!5 d. Chicagos tai-ptautinia-

bendra politinė ir karinė pa-1 Hartfordo Aitvaras 
dėtis, bet ir JAV ir Sovietų, Veltui ieškosime šito Ait- 
Sąjungos jėgų santykis. įvaro ankštiniuose tautinių 

Sovietų. S-ga pralenkianti šokių švenčių leidiniuose. Jo 
į JAV-bes kai kurių ginkluo- j ten nėra, nes jis dar nebuvo 

priešą — jo veiksmus ir ga!-; tų’jų pajėgų kiekiu, bet tech- gimęs. Bet jeigu imtumėm 
vojimą — reikia pažinti, nikos požiūriu vyrauja JAV gilintis į šokėjų biografijas,
Gero. paruošto mokytojo ir Europos vaitybės. Tas ir tai ne vieną Aitvaro dalyvę 
priežiūroje tai neštų tik nau- sulaiko sovietus nuo puoli- iš paskutinės tautinių šokių 
dos. Darome provizorinę iš- mo. I šventės atpažintumėme. Ait-
vadą, kad tuo praturtintume Apžvalgoje pabrėžiama, | varas negimė iš nieko. Jis 
tiek literatūros, tiek ir ko- kad karo pajėgų kiekiu so- atsirado 1974 metais Kotry-
munizmo pažinimo pamo- vietai nuolat pirmauja, bet nos Marijošienės dėka, per-! Petras Petkaitis. Vyta? Pi- me amfiteatre regėsime dar
kąs. ir JAV kokybinė persvara siorganizavu? iš 1963 metais lieka, Albertas Radiunovas, mas aitvariečių gretas ir

Kitą savaitę: Kelionės j gali būti pažeista, jei sovie- įsteigtos skautų tautinių šo-j Danutė Šliogeryte, Vita džiaugsimės jų darbu vai-
Lietuvą—antitarybinės pro- tams pasiseks ginklavimąsi kėjų grupės Gintaru. D tik-'Šliogeryte, Genovaite stau ai.it-
pagandos priemone - patobulinti rujų. Aitvare liko šokti gin 1 kaityte Juozas Stankaitis Alfonsas Nakas

būtų visai ne pro šalį su to
kia propaganda susipažinti. 
Juk jei Lietuvos okupantas 
yra mūsų priešas, tai sena 
kovos išmintis sako, kad

I

f
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— Maiki, aš nelaikinu a-1 oracijas, o paskui gali pirš- 
merikoniškų veseli’jų stailos. j lį pakarti už melavimą. Vis-

— O kodėl tau, tėve, ne
patinka ta čionykštė vestu-

DETROIT, MICH.
R. Valatka paliko radijo 

programą

vinė mada?
— Dėl to, kad tokioje a- . .... .. .

merikonrškoje veselijoje nė- Jaunieji — purpt rr išlekia

Ką tik gavomeF. BORTKEVIČIENES 
MONOGRAFIJA Į

Devintoji pradalgė, lite-. 
Prieš 30 metų Kaune mirė ratūros metra) tis. 389 psl.,.

viršeliais 
$8.50.

Martynas Mažvydas Vil
niuje, Juozo Kralikausko 
premijuotas romanas, 307 
psl., kaina $6.00.

Lietuviškasis Pamary*,—
Henriko Tomo Tamašausko* 
Mažosios Lietuvos studija, 
263 psl., gausiai iliustruota, 
su 71 puslapio vietovardžių 
sąrašu ir žemėlapiu. Kai
na $6.00.

Lithuanian* in America,
parašė d r. Antanas Kučas, 
iliustruota, 349 psl., kai
na $6.00.

Kinija — Azijos milžinas,
parašė 20 metų Kinijoje iš
gyvenęs Petras Uibaitis. To
je knygoje ne tik daug įdo-.

HARTFORD, CONN. 

Netekome Br. Vedeikio
WOR CESTER, MASS.
Puikiai pavyko radijo

vakaras į Gegužės pradžioje mirė
Edvardo Meilaus vado- baigdamas 82-sius metus

I

Bene prieš metus pasitrau 
kęs į pensiją, Rapolas
ka, kad ir su pertraukomis, ...
vadovavo Lietuviškų Melodi- didžioje salėje i uostas va-
jų radijo programai, kurią jis bal?s S“U auke. aPle °®° da- 
steigė ir per eilę metų išpuo- lyv.ų. Jam vadovavo Petras

sitrau-; tuvarcio me lauš vauo- oaųsuan... meru. . žymiųjų nepriklauso-, kai" m;rkštais
Valai- 'aujamo lietuvių radijo ge- Bromus \edeikrs garbingas; g ^uv*,<8u^n inin.

gūžės lo d. Maironio Parko knaisius žemaitis. Gimęs,kj Felicija Bortkeviėienė, *7;a0> .tae als., , 
vos vienenus metus vėliau i veiWog da;

niekas išsamiai neaprašė.

selėjo. Anksčiau buvęs Lietu
vių Balso radijo programos 
pranešėju, 1951 m. R. Valatka 
jsteigė savo radijo valandėlę, 
vos 15 minučių per savaitę, 
kurią pavadino Lithuanian 
Melodies, arba Lietuviškos 
Melodijos. Laiką beilginda- 
mas ir stotis bekaitaliodamas, 
pagaliau jis atsidūrė vadina
moje "tautybių stotyje“ — 
WMZK — FM (banga — 98) 
ir keletą metų sėkmingai 
transliavo po valandą tris va
karus savaitėje (pirm., tre- 
čiad. ir penktad., nuo 8 iki 
9 vai.).

Balandžio 30 d. vakare vir
pančiu balsu Rapolas prane
šė, jog toliau programos vesti 
nebegali, nes išsikelia pasto
viai gyventi į Michigano šiau
rės vakarų pakraštį. Progra
mą palieka Algio Zaparacko 
rankose.

ką, Maiki, gali padaryti.
kaip senovėje, tik reikia bo- . x » , « ,
rėti. O dabar, dar svečiams "7 metus’ Rapolas Valatka 
nebaigus nuryti gyvatinės. lleka mums vlenu tiesiausių

po Kražių skerdynių, velio
ni.:. turėjo progos dar jau
nystėje sužinoti apie caro 
valdžios žiaurumus, todėl 
jis su didžiausiu džiaugsmu 
sutiko nepriklausomos Lie
tuvos atsistatymą jau būda-1 nesuspėjo. Ji perduota L.V 
mas JAV-se. kur atvyko L.S. prezidiumui, kurio spe- 
1914 metais. | ciali komisija tęsia dr. B.

v-1 i-v ♦ v ą. Matulionio pradėtą darbą.,.£la budamas- k?bo I ?.,etu- Ji prašo visų Ulk2 - siųsti 
Publikai tai labai patiko. A- viską veiklą taip, kaip įsma- - J medži * apie p. 3^. 
koideonu akomponavo Ed- ne ir pajėgė. Kai lietuviai kevjįjenę adresu: 
vardas Meilus. rrnko prašymu, JAV prezr-

Po programos buvo Kau- piipažinti Lietuvos;
ševičienės paruošta gardi pePn^lausomybę, j tą jųva-. 
vakarienė. Ji savo darbą au- JV islJun££ ir velionis Bio-. 
kojo r adijo programai pa- mus> surinkes 300 Paras* J 
remti. Ši moteris vis padeda O kai Lietuvos nepriklau-! 
ne vienai organizacijai. Vė- somybėbuvo pripažinta, kė
liau buvo šokiai. Ii tūkstančiai lietuvių suruo

šė demonstraciją, kurios 
Moterų klubo pietūs priešaky neštos JAV ir Lae-

Lietuvių moterų socialinis t™os vėliavos. Paskutiniąją 
klubas bir želio 19 d. 7 vai. nešes velionis Bronius, 
vak. rengia pietus. Vėliau Tada darbininkas per va- 
°kiai. į landą uždirbdavęs po 15-25

Svečių tarpe buvo ir mies
to majoras Earley su žmona. 
Jis pasakė ir gražią kalbą.

Pranckevičienės vadovau
jamo "Žaibo“ jaunesniųjų 
ir vyresniųjų giupės pašoko 
po kelis šokius ir padainavo.

1974 m. miręs dr. Balys 
Matulionis buvo pasišovęs 
tą darbą atlikti. Jis rinko 
medžiagą, bet jos sudoroti

208 W. Natoma Avė, 
AddUon, III. 60101.

LENKIJA
>,i -j • »• informacijų apie Kmi-
Isleido lietuvių novelių bet ir daug spalvotų ir ki- 

*nY84 tokių iliustracijų, 362 psl.,
Lodzės leidykla išleido kaina $15.00.

lietuvių rašytojų novelių rin-| Liūdnai linguoja leliją, 
kinj "Moteris“. Jj paruošė ir; Petronėlė; Orintaitės poezj- 
- sverte Anastazija ir Zig-J jos rinkinys. 152 psl., kai-1 
muntas Stoberskiai. na $2.00.

An Immigrant* Story,
Šaulių koncertą*

Gegužės 29 d. Maironio
Lietuviškų transliacijų; parko saieje šaulių suruošto Vienas hartfordiškis paau- 

darbe išbuvęs apie 30 metų, koncerto programą atliko ko jęs net $250. Velionis taip
o savo programą turėjęs 25-

icente, bet būdav? t?kių,j_R^ę y^^ųl
kūne negailėję net šimtinių _ *w«uouo, vinco rieves, i j j

io aukoti Lietuvos reikalams.! į Brtf-o, A. YeI?? 0A^?’ P’ P , . Z ' _
Cvirkos, J. Baltušio, K. Sa- - -
’jos, M. Sluckio, V. Rimkevi
čiaus, V. Bubnio ir kitų kū
riniai.

vyrų Detroito lietuvių istori-
ra jokio pasištukavojimo. jo-i Floridą ar kur nors > įci’u- ’ yra Detroite rfmes LMu^ 
kio fanio, ir veselninką grei-‘ mu?’ visus Svečius ir tėvu.; J >s yra Detroite gimęs, Uetu- 
tai ima miegas. palikę snapsoti. Į vos, berods, niekada nematęs,

— Tai ką jie, pagal tave, .^t puikiai kalbėjęs Ietuviu 
turėtų daryti? j kalba, turėjęs gražų, aiškų

— Kaip tai ką? Susivin- ^als^ .ir "privertęs“ tūkstan- 
čiavoję jaunieji pirmą naktį ^ius» iškaitant ir šių žodžių 
turi miegoti klėtyje ir svo- autorių, jo balso visada klau
sios paklotoje lovoje. Tą lo- sytis. R. Valatka turi nemaža 
vą senovėje svočia pakloda- nuopelnų ir kituose lietuvy

— O iš kur tu žinai šio 
krašto vestuvių papročius?

— Aš pats buvau čia ve
selijoje personališkai. Susie
das pakvietė į saro dukters 
ištekėjimą

— Tai kas tau tenai ne-' 
patiko? vo iš anksto jaunamartės bės darbuose, bet kaip radijo 

atsivežto kraičio pataline, programos vedėjas jis liks di
Kai jaunavedžius atvesdavo džiausiu. Rapolai, sėkmės sanitarinę tarnybą

solistė Gina čapkauskienė j-pat buvo dosnus šitam rei?
* kalui.

Lietuviai veršiui į politiką m. velionis susituokė 
šiais metais Bronė Klem su suvalkiete Ieva Sabaite. 

išrinkta į New Brantree, A. Jie užaugino ir išmok lino 
Simonaitis—į Holdon Town dukterį Rūtą, kuri dilba są- 
ir Edvardas Savickas į Pax- skaitininke valstijos įstaigo- 

' ten Town tarybą. Į paskuti- ‘je, ir sūnų Gediminą, kuris, 
niojo miesto mokyklų tary- baigęs Arizonos universite- 
bą išrinktas Danielius Gel- tą ir karinius mokslus, 13 
dauskas. V. Pigaga kandi- metų tarnavo Japonijoje, o 
datuoja į apskr. aukšč. teis-'dabar—Havajuose, 
mo sekretorius (derk). < Velionis su Vladu Čeka- 

Laidotuvių įstaigos savi- nausku ir Jonu Sekiu išleido 
ninką J. Kazlauską guber-' Juozo Pronskaus parašytą 
natorius paskyrė į valstijos knygą ' "Arionų pri ikėli-

Lietuvių literatūros isto
rija, II tomas (apima 1907- 
1928 m. laikotarpį), parašė 

Į Pranas Naujokaitis, 582 psl.,
J kaina $10. Graži dovana 
kiekvienam. (Keleivyje dar 
galima gauti ir pirmąjį to
mą. kaina $10.).

I Joje yra 27 autorių poezi- 
Kobės mieste gyvena Ma- jos, prozos ir kitokio žanro 

rija Kuhhnanienė, ilgame-1 kū’ vbos bei straipsnių. Tarp 
čio nepriklausomos Lietuvos; paskutiniųjų įdomūs dr.
ministro pirmininko Juozo • Vinco. Maciūno apie rašyto- 
Tūbelio duktė. Ji yra daili-1 Vaižgantą, Bronio Railos 
ninkė. Šių metų pavasarinė- a’,ie ^asrnV restorano vaka-

JAPONIJA 

M. Tūbelytė* paroda

Maiki! Po sliūbo bažnyčioje į j poiigjo klėtelę, tai tenai Tau ir Tavo Onutei Michiga 
visi veselnmkai susinnkome. įasdaVo sugulusia,. ir neva no ežero pakrant?se! 
Zacnko.s saliuno didžiojoje jSergančias jaunavedžių kai-
seklycioje, pnsipampinome i mjnkas, kurias reikėdavo iš. 
visokių gardėsių ir. ant jų,jCVCl5 išprašyti tiktai gyva- 
dar uzsigardziavome gyva- r\
tinėmis. Samdyti muzikon-

Alfonsas Nakas

tinės plėčka. O tos laidokės, 
išeidamos palikdavo lo^o'jej 
pakavotą lėlę, znočijas. lin-Į 
kėdamhs gaueaos šeimos. Į
Juoko, Maiki, būdavo iki1, tas prieš 10 metų. Jo tikslas 
ašaiu. O antriems gaidžiams jinfopmuoti Jungtinių Tautų

stoicme eilėje načėstavoti gieda’?L • Inarius aPie PabaWjo pad6tb
siojcme eneje pacesiavou vo pne jaUnavedzių klėties I j0 dėka laisvasis pasaulis

durų ir armonikom, puodais,

tai pagrajino kelis bamba- 
trynius, pamergės su svotais 
padainavo vieną kitą dai
nušką, o po tam vi a, kaip 
kokie saldotai muštrui, su-

BATUNO SUKAKTIS

UBA-Batunas

Visiems geros sėkmės!
A.T.

S. KUDIRKA LIUDYS
VYSKUPAMS į

Amerikos episkopatas ruo-' 
šia tyrinėjimą apie žmogaus

imas“. Jis priklausė Lietuvių 
• klubui, SLA, Sandarai. Lie- 
1 tuvių legionui ir kt. lietuviš
koms organizacijoms.
' Palaidotas šv. Benedikto <
i kapinėse

Jonas Bernotą*

HARTFORD, CONN. 

Mirė J. Junevičius

jaunavedžių ir atiduoti jiem 
paklonų almužną už šmote
lį keiko. Nu, ir dac oi. Vese- 
lija baigta...

— Tai ko tu dar daugiau 
norėtum?

— O-o-o. Maiki! Jeigu tu 
nors vieną rozą būtumei bu
vęs Lietuvoje žemaitiškose 
veselfjose. tai pats norėtum 
kelis sykius ženytis! Tenai 
tris ar keturias dienas ulia- 
vodavome. O kokiu štukų 
per tą čėsą pridarydavome, 
tai nemežna čia nė ap akyti.

— Kiekvienas kraštas, tė
ve, turi kitokius papročius, 
tai ir kitokias vestuvines 
apeigas. Tu negali pagei
dauti, kad čionykščiai lietu
viai, gyvendami didmies
čiuose ir tų miestu sąlygose, 
vestuves švęstu kaip kadare 
kaime, tam ‘kildami net tris 
dienas. Pats turi suprasti, 
kad tai negalima.

— Tu, Maiki. čia man ne-

pečdangtėmis, petelnėmi,- ir 
tuščiomis bonkomis sukel
davo tokį sumą, kad viso 
kaimo šunes staugdavo. O 
jaunieji už tą prikėlimą pro 
klėties duris vėl iškišdavo 
plėčką gyvatinės.

— Tu, tėve, visą laiką šne
ki tik apie plėčką ir vėl apie 
plėčką... Tau, matys, ir ves
tuvėse rūpėdavo ne tiek tie 
vestuviniai papročiai, kiek 
plėčka gyvatinė? Iš kiekvie
nų vestuvių, tur būt, ketur
pėsčias grįždavai namo ir iš 
ryto neatsimindavai jauna
vedžių vardo.

— Jeigu tu šitaip apie 
mane zauniji, tai man nėra 
ko daugiau su tavim nė kal
bėti!

CHICAGO, ILU

yra įsteig- teisių paneigimą Sovietų Są- 
ungoje, taip pat ir okupuo-
oje Lietuvoje. Liudininku, Senas Keleivio skaityto- 

yra pakviestas Simas Ku- jag jujjus Junevičius, gyve- 
dyka. TyruifĮjįmas įvyks nęs 443 SlHnn,it St) mirė 

dabar daug daugiau žino a- liepos 14-16 dienomis Maiy- vasarj0 23 d., palikęs liūdin- 
p:e Lietuvos, Latvijos ir Es- noll, NA. (E) j čius žmoną Mariją, sūnų dr.

' Geraldą su šeima Anglijoje 
ATSIUNTĖ PAMINĖTI I ir dvi seseris Lietuvoje.
TheSecretL,feofthePo-i .r visiems užu°-

itical Refugee by Edmond, ^aU a*
>Iarouche, 79 psl., kaina $
4.95. Išleido Vantage Press.
516 W. 34th St., New York,
N.Y. 10001.

virozink. kas šioje kontrėje 
možna ar nemožna daryti, j 
Aš čia gyvenu ilgiau už ta-J
ve ir žinau, kad viską, kas1 Lietuvo* Valstiečių Liau-

Valst Liaudininkų kuopos 
vadovybe

tijos nedalią negu anksčiau
Tą dešimtmečio sukaktį 

Bitunas ipaminės metinėje 
konferencijoje šeštadienį, 
bi iželio 5 d. Camegie Inter- 
n: tional Center salėje, prieš 
Ji ngtines Tautas, 345 E. 46 
St. New Yorke.

Konferencijos pradžJa 1 
vi 1., minėjimas— 5 vai. vak. 
P j minėjimo bus vaišės. Visi 
maloniai kviečiami daly- 
v’i.uti.

Batuno memorandumai
Batunas pasiuntė du me

morandumus: JT generali
niam sekretoriui ir JT Žmo
gaus teisių komisijai. Jie su 
kita medžiaga pasiųsti vi
siems J. Tautų nariams.

Batuno žiniomis, tie me
morandumai šiemet e^ą pir
mieji įregistruoti Sovietų 
Sąjungą kaltinantieji doku
mentai.

Argi sunku būtų surasti 
vieną naują Keleivio prenu.

"Lietuvos atsiminimų“ ra-' meratorių? O juk kiekvie 
rijo 35 metų sukaktie* minė- (na« nauja* prenumeratorių, 
jimas, 24 |)sl. ! stiprina laikraitį.

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2534 W. 69th St)

AUKOKITE TAUTOS FONDUI!

Praiome iikirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautui gelbėti

aukoju $

Vardas ir Pavardė
Juose rašoma apie religin

sėli ios giesme , gali jomis Rokienė, Mkr. Viktoras Mo- sius persiųsti JT gen. sekre- 
apšlovinti jaunąją ir jauną- toii*, ižd. Kasys Karazija ir toriui Estijos pogrindžio 
jį, gali piršlys sakyti savo ““T* Jokūbas Krogžde. . laišką.

neneš. į kurias rinkdavosi 
prancūzu rašytojai, poetai, 
kritikai, žurnalistai ir kt.

Lietuviškoji skautija, pa*
j T .. .. .. ira~ė Petrai Jurgėla. Taiparodą Japonijos sostinėje g32 , su dau^e fliustra.

Tokijo mieste. i cijų knVffa kurioje išsamiai
pavaizduota Lietuvos skau- 

i tu veikla nuo 1917 metų iki 
i šių dienu. Kaina $12. Ji yra 

_ ,, . „ . I gera dovana ne tik skautų
Tuo klausimu Europeje bičiuliams.

rinkę dėmenis padarė šito-! ,A„pinažiai _
kią išvadą: .... I Vvtauto Alanto novelės, 8- 
Motens laimingiai»ia jau- ,eistos Bcstone m6 metaig( 
ciasi neįėtekejusi, bet gerai ,lono 376 M „44 
issimcdtslinu:!, turmti gerą Liet Enciklopediios 8p8ne. 
tarnybą -ir vyrą su kuriuo tuvė kaina _ ?6 00 :
aSena, tneraUZJ°! TheBrothe,. Domėtai 

’ I liūdo Dovydėno apysaką, j
anglų kalba išvertė Milton 
Stark, išleido Liet. Enciklo
pedijos leidykla 1976 mt- 

r - už 50 už *2.5*' ’ tais, 238 pis., kaina —$6.06.

je parodoje ji buvo išstačiu- 
či 30 kūrinių — peizažų, 
portretų ir kt.

Rudenį ji žada surengti

KADA YRA MOTERIS 

LAIMINGIAUSIA?

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Tunme Lietimo* žemėta

EKSKURSUOS I LIETUVĄ
ii

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ klOSE GRUPĖSE:

"Liepos* 14 — 11045.00 * Rugsėjo 

Liepos 28 —11045.00 Rugsėjo 
Rugsėjo 1 — $925.00 Gruodžio

16 — $725.00 
30 —$750.00 
22— $875.00

Dvi naujos grupės su Varšuva (4). Krokuva (2), 
Vilnium (5), Druskininkais (2).

Birželio 20 ir rugpiūčio 8 — kaina $1136.60 

Prie šių grupių galima jungtis ir iš kilų miestų su papildo
mu mokesčiu N*w Yorke.

REGISTRUOKITftS Iš ANKSTO _ 
RIBOTAS!

VIETŲ SKAIČIUS

Pilnas adresas ........................................................................... I

Aukas prašoma siųsti: Lithuanian National Foundation, Ine. 
64-14 56th Road, Maspeth, N. Y. 11378

Smulkesnių žinių ir registrai i jos reikalu kreipkitės |

TRAN&ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
Smth Boston, Mass. 02127

293 West Braadway, P.O.Ros 110 
Tetefsnas: (017) 208-8764

Savininkė: Aldona AdomonioaS 
Air fares subjeet to changes and govemament appraval.



Puslapis penktas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 22,1976 m. birželio 1 d.

Vietines žinios Didžiausios išlaidos: su
mokėta už prekes — $77. R 
59$, išmokėta algų — $45. 
606, mokesčių — $29,056, 
orkestrui — $15.110, kuras ' 
:r šviesa — $10,532 ir kt. 

NUOSTOLINGLAUSIEJI METAI , Arkų per metus išdalinta-
So. Bostono Lietuvių Pi- daugiau draugijai pakenkė ; Į..46, ^adyginimas valdy- 

liečių d-ja vra didžiausia ’ reikalų vedėjo ir valdybos —$2.525.
Be-Leno lietuvių organiza-į nario užpuolimai, kurių pa-. }I^tų ga^e diaugijos ka- 
cfja. kuri turi apie 1,200 na-* sekoje peršautas reikalų ve- 11 ,.n^uose Puvo $23.
rių ir kurios turtas vertina-i dejas Ule.ičius mirė. Visa P1*6*1}? ; už $15,499,
mas beveik trečdali miliono! tai pakenkė draugijos geJ Ądncjamcjo ir nexilnojamo- 
dolerių. Bet praeitieji metai ram vardui, o jam pataisyti;*° -2lto /aukštų namai)— 

jau reikėjo ilgesnio laiko. $247,43$ vertės, tad iš viso

Šių metų 4 mėnesių apy
skaita ‘rodo. kad pelno jau 
turima apie $4,000. Tai būtų 
geras ženklas.

draugijai buvo nuostoliu 
giausi, nes jie baigti net su 
$13.740.98 nuostolių. Per 
paskutinį dešimtmetį tai bu
vo antrieji nuostolingi me
tai. (1972 m. nuostolių bu
vo $1,509).

Kodėl pernykščiai metai 
tokie nuostolingi? Priežas
čių, tur būt, bus ne viena, 
bet svarbiausios — padidė
jusi depresija, didesni mo
kesčiai, reikalų vedėju kai
taliojimasis. Bet gal dar

— $286.733 turto.
Per metus mirė 34 nariai

(1954 m. — 23). bet ne ma
žiau buvo priimta naujų.

Solistas Benediktas Povilavičius 
dalyvaus Bostono tautiniu šokiu 

j sambūrio birželio 12 d. 7 vai. 
į vak. So. Bostono Lietuviu Pilie- 
i čių d-jos salėje rengiamo vaka
ro programoje. .Jam akompaj

i nuos komp. Julius (laidelis, 
i •I

STAIGA MIRĖ
ir brutto išlaidų $217,288.09. • VLADAS MICKŪNAS

Didžiausios pajamos: ba
lo — $171,527, užkandinės 
— $12,133. salių nuoma — 
86,306, narių mokestis — 
$2,189 ir kt.

Brangiam bičiuliui, tauriam lietuviui

VLADUI MICKONUI

mirus, velionio žmonai Adelei, sūnums inž. Čes

lovui, Rimui ir Almiui, marčioms Irenai. 

Birutei, Liuci ja i ir N a n c y, vaikaičiams, 

giminėms ir kitiems artimiesiems, jungdamiesi į sun

kias gedulo dienas, reiškia gilių ir nuoširdžią užuojautą

Stasė ir Jurgis Gimbutai. 

Alė ir Stasys Santvarai

Piaeitos savaitės antra-'
dienį. gegužės 25 d. staiga Tautinės S-gos namuose bū
ni i re žinomas bostonietis vo suruoštas priėmimas. 
Vladas Mickūnai. t Vladas Mickūnas giliame į

Velionis jau prieš kele-' liūdesy paliko žmoną Ade-j 
rius metus buvo ištiktas ’V, sūnus inž. Česlovą, Alinį! 
priepuolio, bet gerokai pa- ir Limą su šeimomi . bei į 
sveiko ir neblogai jautėsi J daug kitų giminių. Jo sūnus 
Šį kaitą priepuolis pasikar-Į Edvardas jau anksčiau čia 
tojo su Staiu Santvarų be-'Pat Rcstone mirė. 
vaikščiojant Marine Park, | Visiem velionio giminėm • 
So. Bcstone. -r artimiesiem reiškiame gi-J

, vr i _ , 1 liausią užuojauta
Vladas Mickūnas buvo; 

gimęs 1902 m. gegužės 13 d.
Betygalos valsč., Raseinių

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS I LIETUVA

iii lt VIENĮJS SAVAITES 

KELIONĖ J LIETUVĄ

DVIEJŲ SAVAIČIŲ J 
•BAVARIJĄ (Vok.)
• LIETUVĄ
• AUSTRIJĄ

Viena savaitė Lietuvoje — 6 naktys Vilniuje 1 diena Kaune, 
t naktis Frankfurto

R-..;--ėjo 16—24 ........... $779 Rugsėjo 30—Spalio 8 ..$779
Spalio 14—22 ........... $779

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

Rugpiūčio 19—Rūgs. 2 $1099

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

autobusais transportbcija

Kelionės kainos skaičiuojamos lėktuvų susisiekimo kainomis 
nuo Bostono, New Yorko ir Montrealio Lufthansa lėktuvais 
Išsamesnių informacijų apie lietuviškąją kelionę kreiptis į:

Algirdas Mitkus
8 White Oak Road ur
Newton, Mass. 02168

RADUO FRęGRAMA

Seniausia Uetuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ti stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir ti stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niai nuo 1 iki j .30 vai. die> 
-ią. Perduodama: Vėliausių 
oasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltie Florists gėlių ir dova- 

inų krautuvę, 502 E Brojtrt- 
’ wsy, So. Boston*. Telefo* 
Inas AN $-0489. Ten gauna- 
| ->«•> (r )< kaitriu

Dažau ir Taisau
I Namus ii lauko r viduje. 
’ Lipdau popierius ir tais*’ 
viską, ka pataisyti reškia.

Naudoju tik geriausią 
medžiaga.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Bill Ava. 
DGreheater, Maaa.
TaL CO 5-5854

1 «<#«#•*«*»#«#*«*#**#«**##******** <

DRAUDIMO AGENTORA 
Atlieka įvairių rūAių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Brnaduray 

Se. Boston. Mass. 02127 
TaL AN 8-1761Užbaigė mokslo metus

i'.pskr. Nepriklausomoj Lie-'. Piaeitą sekmadienį įvyko 
tuvoj jis buvo valdininkas.! Bostono lituanistinės mo- 
be to, paoyzdingas ūkinin-Į kyklos mok do metų pabaig-. 
kas. Nuo antrosios bolševikų tuvės ir abiturientams diplo-J 
okupacijos pasitraukę.; į Vo-i mų įteikimas. Ape tai pla- 
kietiją, o vėliau atvykęs į; čiau parašysime kitame nu- 
JAV. velionis kone visą lai-' meryje.
ką gyveno Bostone. Jis buvo‘
gyvai įsijungęs į 'Sos koloni- i PitoiMme k|ai(,, 
jos lietuvių gyvenimą, daug: ... •
prisidėjo įsirengiant Tauti-j Piaeitameje numery 
nės S-gos namus.

I
is--

Galaxy Tours & Travel 
141 Linden Street 
Wellesley, Mass. 02181 
Tel.: 617-237-5502Tel. 617-969-1190

teoocoa

ligoninėje, kur daromi ati-: 
atitinkami jo ligos tyrimai..

Savo . ergančio brolio ap
lankyti iš New Yorko buvo' 
atvykęs akt. Henrikas Ka-j 
činskas, kuris Bostone pabu- •
vojo kelias dienas.

_____________________ i
1

IŠNUOMOJAMAS BUTAS ' 
So. Bostone, Grimes Street,

Mielam diūsų Bičiuliui

ZENONUI NOMEIKAI

mirus, jo žmonai Janinai, dukrai Kristinai, 
seseriai Janinai ir kitiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą.

Aleksandra ir Antanas Gustaičiai 
Elena ir Jeronimas Kačinskai

__i,.’ spausdintoje vebenio Romu-)

nenutruko
”išgy ve- i

Ko- lefonu 269-2231 arba 269-9703.
(26)

parašyta, Kaa velionis
in i - k - mualdas Jariūnas \I. Mickūnas buvo pasar-l ~ • laikin..bėj. „ 

votas J. Lubino šermeninė-j .Jį . J ;
je. f paskutinio atsisveikini-1 .... .. . ,r . ... »o turėjo būti astuomasde-mo apeigas susirinko gausv- ;
be bostoniečių, nes velionis,

SAVA1TRASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota asaiiytojos »pw pasaulinius tr lietuviškuosius 
(vykius, deda aaug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laišku jkyrių. kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška* musų to* 
dvi joa laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbio bei Me»n. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 

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

BALTIC INSURANCE AGENCY 

Vedėja: Reda M. V e i t a s
TeL 268-6030

597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

pasižymėjo tauriu būdu ir 
.viesia natūralia išmintimi. 

(turėjo daugybę draugų ir bi-
|Įčiulių. Čia Tautinės S-go 
B’vardu atsisvekinimo žodį tą
jį rė inž. E. Cibas, LB vaidu 
J?!— apylinkės pirm. Antanas? 

Matjoška ir paskutinįjį Su
die savo geriausiam draugui 
— poetas Stasys Santvaras, 
nušviesdamas velionio nuei
tą gyvenimo kelią ir pasigė
rėtinu; jo būdo bruožus.

J?

/V' Velionis gegužės 28 d. 
U1 palaidotas Forest Hills ka- 
ct pinėse. Laidotuvių dalyviam

Kodėl mokėti at gazą brangiau? Šildyti aliejum

z specialus
pasiūlymas

i
SE

< OI

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

centų $100.00 ■
us bet kurią spaudžiamo karšto vandens nr šilto 
oro pažeminto šildymo (baaeboard) sistemą 

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI. 
IŠSIMOKĖTINAI PER S METUS! 

Paaitlyms tmigini I97« m. Ur,m 3, į.

FORTŪNA FUFL Co.t»c.
Ofisas ir
parodos
kambarys

CITGO HeatingOils 
470 Adams St. Ouiney, MA 02169 

So. Shore 773*4949

Oil 
170

Boston 06-1204
Atidaryta 24 valandas

Už klaidą atsiprašome.

"GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA 

ši radijo programa trans*
i ir — i . -. liuojama sekmadieniais iiJ. Kačinskas vel ligoninėje stotie# WBUR 90.9 FM

Komp. Jeronimas Kačins
kas vėl /paguldytas Camey

909
banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
popiet

♦

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metų tareavia lietuvių vinuuMMt ir itaaokA 
jo daugiau is.p SriFlYNlS MIUONUS (totorių 
nariams.

SLA—-didiiaaaia Uetuvių frataraalinė orgariaueija — 
duoda gyvybės apdraod< ir Ilgąją patalpų, kori yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS adatas patas, o taikia 
patarnavimus aaritarp-nės pagalbos pagrindo.

SLA— jau turi daugiau, kaip irta
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir aaogt 
lietu via čia gali gauti įvairių klasių 
apdnudas nuo $100.9$ Iki $10.000.0$.

SLA—jaunimui duoda garų Taupsmųjų Apdraadų — Ma. 
dosrment lasaraaeat kad jaaanoUu gairių pinigas 
aukitojo anksto stadijoms ir gyvcnbpo praditoL

BLA—duoda V AULAMS ir jamraoHana tokai pigių TKRM 
apdraudų: ui $1.000.00 updraodou tik $3.00 
Bo metama.

ŠIA—AKCIDENTALt APDRAUDA 
amžiaus asmenims.
klabu ir draugijų Buriamu. UI $1,000.061 
tos apdraudoa mokantis $0.0$ | matos .

SLA—kuopos yru daugumois lietuvių kolonijų. Kvatpkttta 
• kuopų vaHiijua, ir <to plačiau paaiHdaa apla 
Sosivlenijhaa darbui.

Geuaita spaasdiataa 
panlyslto:
IJtfcaanlaa AMaaaa af 
107 Waat Mtb 8va< Nor Vark. N.T. l$$0l

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI

Steponas Kolupaila, para-, "ŽURNALISTIKĄ“
’sė Jurgis Gimbutas ir Juo. j "Žurnalistikoje“ rašo 30
zas Danys, 464 psl., daug į įžymių mūsų spaudos dar-
iliustracijų, kieti viršeliai, i buotojų. Kaina $6.00.
di.na $12.00. > .

. . , : Amerikos Lietuvių Taryba,
Balys Sruoga musų atsi- metų Lietuvos laisvės ko. 

minimuose, spaudai paruo. 
šė dr. Vanda Sruogienė, 600
psl., daug iliustracijų. Kny. 
goję rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

Pėdos mirties zonoje
Sibiro katorgininkės ir so. 
vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciūtės atsiminimai. 
544 psl. Kaina $10.

TAU, LIETUVA, Stepo* 
no Kairio, 480 pai., kai* 
na $2.00.

DIENOJANT, Kipro Bm> 
dnio, 464 pat. kaina....$2.0(

PENKTIEJI METAI, Kip 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
<caina ................. .. $2.00

Sukilimas Lietuvos suve* 
renumui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.
Lietuvių iieivi ja Amerikoj, 

parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliuatruota, 600 psl., 
kaina $4.00.

voje (1940-1970), parašė 
Leonardas Šimutis, daug i. 
liustraciju, 500 psl., kaina 
$10.00.

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai įvairiais klausimais ir 
kt., 318 puslapių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stasv3 
Santvaras. Kaina $6.00.

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

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnės knyga 
VAIKYSTE. Rašytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės 
dienas. Knyga 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip patKelei- 
▼yj«.

Melagingas Mikasės latt« 
Ims, parašė Jurgis Jašinskaa, 
69 psl., kaina $1.50.
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Vietines žinios
pole kalėjimo į daug laisves-, nų padainavo solistė Birutė 

i nio režimo įstaigą Deer Is. j O. Aleksaitė, susilaukusi 
! land. Ten per 17 mėnesių jis' pelnyto pasisekimo ir teigia-
, buvo išleistais ato. togų 17 
I kaitų.

mų vertinimų. 
Sveikiname B. O. Alek-

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS

Tragiškųjų birželio dienų minėjimas South Bostone 
rengiamas šeštadienį, birželio 12 d.

6:00 vat vak. bus šv. Mišios už lietuvių tautos kan* 
kinius lietuvių pasapijos bažnyčioje.

7:00 vai. vak (tuoj po pamaldų) parapijos salėje po 
bažnyčia — paskaita ir meninė-dalis.

Pamaldas laikys ir paskaitų skaitys kun. L. ANDR1E-

{ šiuo metu jis vėl policijos: saitę, kuri su tokiu pagirtinų 
ieškomas, nes iš darbo ne-' ryžtu siekia savo tikslo, 
grįžo į kalėjimą.

Kas garantuos, kad šis pa- i ===------------------
vojingas plėšikas nepašaus 
kitų žmonių ir vėl neaipiplėš 
kitų bankų?

Grįžo iš Bermudos

Adv. Zuzana Šalnienė, at
sigavusi nuo ilgesnio nega
lavimo. buvo išvykusi pali
eti į Bermudą. Iš ten ji grį

žo gerokai sustiprėjusi.

Kur užsisakyti stalus?

Tautinių šokių sambūrio 
banketo stąlus (10 asmenų) 
galima iš anksto užsisakyti 
Batone tel. 268-1108 (V. 
Jurgėla) ir Brocktone tel. 
583-4072 (J. Baškauskas).

KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barau ko 
įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
$6. Paštu nesiunčiame.

KUS.

Meninę programą atliks solistė BIRUTE ALEKSAI* 
TĖ.

Visos lietuvių organizacijos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis.

Bostono LB Valdybe

Grįžo iš Šveicarijos

Elektronikos inž. Ramū
nas Kalvaitis tarnybos rei

Tai bent tvarka!

Nauja lietuviška šeima

Birželio 5 d. Birutė Rač
kauskaitė ir Marius Žiaugra 
sumaino žiedus. Vestuvinė

REMKIME ŠOKANTI JAUNIMĄ!

Bostone jo turime gerą būrį. Jis dažnai gražiai at
stovauja lietuviams įvairiuose amerikiečių dideliuose ren
giniuose, uoliai ruošiasi dalyvauti ir Penktojoje lietuvių 
tautinių šokių šventėje rugsėjo 5 d. Chicagoje

Tos tolimos ir brangios kelionės išlaidų lėšoms su-
<ICJil1 iu AsAvVIVIO* V V0VUI4IIV 11 • v 1 • 1 — • •
puota bus Maironio Parke i “““■ ‘°k“i ““bun. rengi.
prie Worcesterio.

Sveikiname jaunavedžius, j
'linkėdami jiems, ir sukūrus' 
šeimą, nepasišalinti iš lietu-; 
vių visuomeninės veiklos.

VAKARĄ

1976 m. birželio 12 d. 7 vai. vakare

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos salėje.

Jame kelios dešimtys gražaus jaunimo parodys, kaip
Birutė O. Aleksaitė dainavo* J“ J*u Yra pasiruošęs minėtai šventei, kaip gražiai moka

pas amerikiečius šokti mūsų tautinius šokius. Galės trankiai,pašokti ir visi

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 

Telefonas: 268-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

S. B. L. P . D. Valdyba 
368 W. Broaduay, So. Boston, Mass. 02127

— ■■

TA J1 .. • - i vakaro dalyviai, o, kas norės, galės pasitenkinti vien gar-
Dedham, Mass., yra įsiku- ............................ 1 . ! dziomis vaisomis.rusi Afrikos Misijų organi-

Solistas Benediktas Povilavičius suti
ko vakarą paįvairinti savo gražiomis dainomis. Jam akom
panuos komp. Julius Gaidelis.

zacija. Ten ji turi savo semi
nariją ir kt. įstaigas. Gegu
žės 23 d. 3 vai. po pietų Af-

Kalinių pataisos virši
ninkas Hali, nepaisydamas 

kalais yra aplvažinėjęs daug j kalinių rūšiavimo taryboh j rikaę misionieriai surengė 
valstybių, tarp jų aplankęs j vienu balsu badaryto prie- savo metinę šventę — gegu-
net Japoniją. 1 ”— j- —---- ----------- - —• —i—

Šiomis dienomis jis grįžo
iš Šveicarijos.

Ateikite visi — ne tiktai šokančiųjų tėvai, giminės

snigo nutarimo, du polici- į žinę. kurią paprastai aplan-‘ir draugai, bet ir seniau šokusieji su savo artimaisiais. 
>anko nlp-ik/A rausūs nulkai Mi-iiu »-A-1 Pripildykime salę sausakimšai! Jaunimas mūsų laukia!ninkus pašovusį banko plė-iko gausūs pulkai Misijų rė 

įsi ką Fabianą perkėlė iš Wal-mėjų. j
Toje šventėje keletą dai-

Pripildykime salę 
1 Neapvilkime jo!

KOMITETAS
I

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury SL

IVORCESTER, MASS.

TeL SW 8-2868

yra yienintelė oficiali 
ga WorceM<ry. mari siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces-

torio j Lietuvą ir lutas Rust 
jos valdomas sritis. Čia kal

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- 
•hį importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir- Ui nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

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

Flood Sųuare
Hardware Co.
SariiaUa 8. i. ALBUMA
•« EAST BBOAD<VA* 
«OUT» SC£TGM. MASS. 
TELE»0NA8 AM 8-414S 

Baa>aua Mcon Dalai 
PvpiaroR 8mbobw 

Stiklas Las 
Visokie raikasaaya

EaikmaByt piambarian 
Viaofcto vaieftM

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Joe. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnio

IPtDINIS
OPTOMETRlSlA?

Valandos:
nuo 9 esi ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADFAY 

South Boston, Mana

Knyga yra geriansias žmogans drangasĮ

3 J he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildomo gydytoją rs 
teptas ir tarime rišu gatavus vaistas.

Jei reik vaistą — eikit | Uetsrišką vaistine.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S^ Beg. Pharm.

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

Mefsaab AN 8-4029
Nu 9 vaL ryto Iki 8 vaL vw Mhdijias Šveatodieaim Ir sakai

Peter Maksvytis
Carpsatsr čb BriMsr
49 Chureh Street 

JK. Miltoa, Mase.
AtMakv risos pstaisysiSt iešme 
ta ir praJdrtarioM darbas U lan
ke ir ridoje, gyreaaoni namu ir
Sšį.’saSiTsi,
landi) vakare.

Tekiam

TEL. AN 6-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETRISTft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 

j 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tet 762-6732

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $8.00.

Paštu nesiunčiame.

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTASK 
480 West Broadvvay, South Boston, Mase. 32127 . H jjįS

Skambinkite 268-2500 Mu MMk

SAVE AT

4

1% AYEAR

rataon

M & T OIL CO., tac. |p08& 
681*841 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268-4662

mrtif icaufrSlOOO minimuM

AYIAR

2%-4-yMrtMn
UvnittlOOOi

AVIMI

1*2H-vwr tson U

AVIMI

5.47™ 5b~
inf reoiTM rtfuiroom intCTing uw rww Mvingi 
tetifieatss sNow prsmaturs withdrawsls on ievinei 
ortifiCBtt fundl prmrfdto rato of intsrsit en ameunt 
«Hhdrswn b reduoid td the penboek rata (IKftsyeerį 
and 90 Myt intarnt it f orf viūd.

AVIMI

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

e

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjiuui 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimu

Banku veikia jau 109-tuosius metu

šie banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalua.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtu (Assets) yra virš 9274,000,080

Trans-Atlantic TraveI 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 pu savo 

gimines ilgesniam laikui.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
C/O

Trans-Atlantic Trading Co

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

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

Telefonas: (617) 268-8764 

Visą skyrių vedėja Aldona Adomonis

B

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet 7983347
Tiesiai Iš Worcesterio siun

čiam įvairiu siuntiniu į Lietu, 
vą ir kitu Ruiju valdomu 
plotu! Siuntiniai sudaromi R 
vietinės gamybų medžiagą, ap
avu, maisto ir pramonės gand
elę. Turime vietoje įvairią vie. 
tiaės gamybų ir importuotą 
prskią U kitą kraštą visai žo* 
mumis baisomis. Be to, siunčia
me BMtotą, pinigu ir galite už
sakyti ją gamybų prekes, čia 
sumokšnite pinigu, o giminės 
ten ristoje galės pasirinkti nš* 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame pu 
tam tikras įstaigas atsikviuti 

He pu uvs | svočių 
spsigyveaimuL

Patanmvimu atttskamu grei
tai ir sądaiagaL Atsilankė įsiti- 
eiuito. Vedėju A Bchyriuklį

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP 

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO I LIETUVĄ 
ir kitu Ruiju

PristatjMMks froitu ftg

mintomia kainomia.
Galiam užsisakyti rublių 
certifikatus,
ialdytuTUS ir 
Naujas vedėja*

Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai-

• ioitadteniaii 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL o*

susitarimų telefonu.
380 W. Broadvray 

Šok Bostoa, Mase. 02127 
TaL 2880082

t




