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Jau ir prez. Fordą 
į teisiną

Jis kaltinamas, kad, įsakymu pakeldamas importuo

jamos nevalytos alyvos kainą, esąs peržengęs turimus 

įgaliojimus ir užgrobęs kongreso teises.

„Įsismaginęs ”kara?‘ tarp kompetencijos bylą nuvai. 
prezidento ir kongreso, ku-j ruoti į Aukščiausiojo teismo 
ris buvo nepaprastai suin-' rūmus.
tensyvėjęs prez. Nixcno lai-* Prieš prez. Fordo įsaką 
kais, atiodo. dar ir dabar! sukilo ne tik demokratai 
nesibaigia. Šį kartą į teismą: bet ir šio pakraščio respubli. 
jau varomas ir perz. Fordas, I konai, bet visas reikalas iš- 
nors ir ne dėl kokių krimi- j aiškės tik teismui tarus žodį. 
nalinių nusikaltimų. . Deja, dėl to ginčo nesuta-

rimas tarp prezidento ir
Kaip žinoma, kovai su in 

fliacija ir ekonomine krize
kongreso tiek padidėjo, kad 
net dr. H. Kiasingeris rado

prez. Fordas pateikė kong. reikalą pabrėžti, kiek tai 
resui eilę į tatymų projektų, kenkia ii* JAV užsienio po. 
kurie dar yra kongreso1 litikai.
ssai

bu. Rbus™ 4
peimalti, prezidentas, rem
damasis turimais įgalioji
mais, Buv. Lietuvių Enciklope-
. , ,dabar paskelbėj ^jjos redaktoriaus Prano
įšalų kunuosnuo nuo vasa- , CqpžnOj Worce8tery,
no 1 d. importuojamos ne.' žl£ AJbbną Wai 
valytos alyvos statine, pa- ir guli foninėje, 
keliamas mmtas $1, o-r.no 8 u„^ime ligoneį'greiaau 
balandžio tas mokestis pa- pasveiktL
augs iki $3 statinei.

Šitoks alyvos apkrovimas _ Egipto SadotOS 
mokesčiais sukėlė didelį pa. į D „ • . 
sipriešinimą ne tiktai kong- j ■aryZIUje 
rese, bet ir paskirose valsti-’ _ .. . ,. . .
jote. šis papildomas apmo.! ,Prae1^ ■P*™“’’*“! 1 P»- 
kestmimas jįač paliečia tas ‘J21? atvyko ^.P4?. PPe2u 
valstfjas, kurios beveik tik Rentas Sadat, kims čia buvo 
importuota alyva ir .gyvos, i abaI iškilmingai pnimtas. 
Tokios yra Massačhussetts.’
Maine, Rhode Island. Con.

Prezidentas Geraldas Fordas, pirmomis dienomis laikytas tai
kingiausiu žmogum ir geriausiu kongreso draugu, dabar kongreso 
jau puolamas, kad, sav y stoviai veikdamas, periengigs savo kom
petenciją ir dacąa kraitui kenksmingą politinią AMdą. •

Svarbu Vataria 16 >Naltos valstybes
minėjimo rengėjam

Amerikos Lietuvių Tary.

Numatoma, kad šio vizito 
metu Prancūzija padarys 

n^arat"ve™ont.“ifew Jer- keKų «mtų milionų biznį, 
sey, New York, Pennsvlva- Tu4lkd?™a fPaTd’i?‘1 B®S4m
nia. Tvirtinama, kad. viena kar° lektVY« lr k,t?* m°?e!" 10 mmei.mui re.sa.inao. 
ranka sumažinant 16 bilin i nwkll ^nklų, 0 t*>P Pat ir 110 "11IieJ1",ul ĮeiKdungo. ranKa sumažinant io omo-. t • • reaktorių kuri ka. medžiagos (rezoliucijų, lais-. 
nų doleriu federalinius mo-' a n*\ .
tesėto, kita, 1pabranain2.it dal8Ė sl"le lr .^”5^™' 
pramonės ir susisiekimo rei., bet ^P'38 nePnemė

Bomba seniausiame 

New Yorko name Šen. Jacksonas puola 
Fordą ir Kissingeri

Nors sovietai atsisakė prekybos sutarties, bet sena
torius vis tiek nesutinka keisti prekybos įstatymo ir kietai 
reikalauja, kad būtų leista ii Sovieti jos laisvai emigruoti.

Pasiūlė rezoliuciją

Praeitą penktadieni New
Yorke Fraunces smuklėje 
sprogo bomba, užmri dama 
3 ir sužeisdama 45 asmenis.

Tos smuklės namas Man- 
battane vra seniausia7 New 
Yorke. Smuklė jame veikia 
nuo 1762 metu. Joie rinkda
vosi revoliucionieriai, pirk
liai ir panašus elementas.
1783 m. giuodžio 4 d. joje'y) » >-•. •>
pietavo ir gen. Washineto- k ūboltlJO reikalu 
nas su savo draugais. Praei- į 
ta šimtmetį fa smuklė buvo 
žvmiu amer’Večiu mėgia.

, ma vieta. 1965 m. tas na
mas buvo na skelbtas istori
niu naminklu.

i Manoma, kad ši karta ten 
bomba nakršo revolbieinia 
nortorikiečiai. Jie Skelbia 

i kad tokni „bombardavimu“f
. New Yorke ir kitur būsią ir 
daugiau.

siu/o torto t
Alžyre posėdžiavo 13 naf-

Kongresmanas Edwardas 
Derwinskis pasiūlė kongre
sui rezoliuciją, kad Ameri
kos delegacija Europos sau-

Sovietsms atmetus preky
bos su JAV sutartį, prez. 
Fordas ir H. Kissingeris vi
są kaltę priskiria kongresui 
ir ypač šen. H. M. Jackso. 
nui, kurio pastangomis prie 
tos sutarties buvo prijung
tas reikalavimas, kad sovie-

gumo ir bendradarbiavimo tai už teikiamas prekybos 
konferencijoj nesutiktų pri. lengvatas leistų savo pilie- 
pažinti sovietų įvykdytos!čiams laisvai emigruoti, kur 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos j tik jie nori. Bet šen. Jackso. 
okupacijos jokiomis aplin-įnas« aPie 11 dienų tylėjęs, 

Į praeitą šeštadienį staiga

Saugumas darbavos 

ir seniau
Kongresui reikalai .jant, 

specialiam komitetui pradė
jus tirti ČIA, FBI ir panašių 
žvalgybos organizacijų veik
la, ėmė aiškėti, kad kai ku
rie amerikiečiai, net senato.
riai, buvę saugumo akies 
sekami ne tiktai Nixono, bet 
taip pat prezidentų Johnso
no. Kennedžio ir senesniais 
laikais. Ir tai buvę daroma 
su prezidentų žinia.

kybėmis.
prašneko, puldamas ir įpre- 
zidentą, ir Kissingerį.

Jo žodžiais, JAV admi- 
nistiacija šiame prekybos 
reikale attovauja ne Ame
rikos, o Sovietų Sąjungos 
interesus. Kai sovietai atsi
sako grąžinti 11 bil. dolerių 
pasaulinio karo skolos, tai 
prezidentas kaltinąs ne tą 
nepatikimą skolininką o sko" 
lintoją. Jis ir valst. sekreto
rius norį paneigti kongreso 
konstitucinę teisę nustatyti 
tarifus ir teikti užsienio 
valstybėm kreditus. Senato
rius pabrėžia, kad JAV eko. 
nominė jėga turinti būti 
naudojama ne tik grynajam

Sako, kad Jurgučio

žmona atvažiuos
Kongr. Edwardas Der. 

winskis pranešė Altai, kad 
gavės žinia, jog Marija Jur- 
gvtienė iau pranešusi JAV 
ambasadai Ma^vo’je, kad 
ji tikisi per mėnesį gauti iš
važiavimo vizą.

Valst. departamentas to
kio patvirtinimo iš Sovietų 
S-gos vyriausybės dar nėra 
gavę?.

Kruvina Vietnamo 

''taika“
ba (2606 63rd St.. Chicago. tą eksportuojančių valsty.
111. 60629), Vyriausias Lie-i bių užsienio reikalų ministe-

S^°New|riaL PaskelJ>tai?e Pra,Je- j sidarė labai "nemalonus de-
York N.Y. 10019) b JAV ek^ortuSčių'^/^m^ ' Sokratams, kurie visą kaltę 
Lietuvių Bendruomenė (708Į eKspoltuoJa U 1 P i norėjo suversti respubliko. 
Gustis Rd., Glendale. Pa. tuojančių valstybių konfe

rencija energijos, žaliavų 
tiekimo ir pasaulio ūkio vys
tymo klausimais.

19038) turi paruošę Vasario 
16 minėjimui reikalingos

kų pa-vyzdžių, radijo prog
ramų angliškai ir kt.). Suin
teresuoti gali kreiptis į šių

kMm&mikv w»/a • •• .
imama iš gyvensiu dar di-1 Sadatas teip Pat tiki« ir I ?entrus nuro"
įmama iš gyven oiu uar ai- diplomatinio na lytais adresais,desnė suma. Tokiu būdu Prancuz4 aipiomaunm pa-
prezidento isaka« ne tik ne. ^ankumo nesibaigiančiame 
sušvelninsi?s ekonominės ^1T^e su *zrae“u\

kalams vartojama alyvą, at.' 8ok”»

krizės, bet dar ją paaštrin
sią?.

Ta proga pranešama, kad 
ir Saudi Arabija Prancūzi
joje už milionus dolerių per
ka tankų, helikopterio, ra
ketų ir panašių „gėrybių“.

Neprr yku? nei čia minėtu 
valstijų gubernatoriams, nei 
kongreso atstovams orezi- a7 . . , .
dento nuo dirbtinio alvvos W Otergale dūly V18 
branginimo atkalbėti, im*a v ....

rašo atsiminimus

Toksai „išaiškėjimas“ pa.

norėjo
nams.

bizniui, bet ir žmogaus tei- 
Isėms ginti. Vadinamasis at- 

Praeitą savaitę sukako 2; lydis turįs reikštis ne tiktai 
metai nuo Vietnamo taikos mašinų ar kviečių išplėsta
sutarties pasirašymo. 

Deja. amerikiečiams pa-
ka-

prekyba, bet ir laisvu žmo
nių ir idėjų judėjimu tarp 
Rytų ir Vakarų. Jacksonas 
primygtinai pažymi, kadsitraukus iš Vietnamo,

Akad. Sacharovas buvo! ras tęsėsi ir vadinamos „tai-1 P1 ...... .. o, . .
daugiau nei mėnesį visiikai! kos“ metu, ir iki šiol toje Jls ^\dziai vertiną? drąsių 

JAV ir Europai siekiant nuo savo draugu kruvinoje taikoje jau žuvo; 11 m°terų lak.ves kovą
išplėsti nuosavos energijos, užsieny Tik sausio 14 d. apie 200,000 vietnamiečių, j Sovietų Sąjungoje ir kad 

~ . toji kova vra verta Jungti-Pazymetma kad per tą „.į Valstybių paramos. Dėl 
taikos karą“ komunistą, t to*jfe „e^jįnksiąs nei šal- 

visus geroka, paastumejo i aJ.d-3 Maskvos>’ei. g ki. 
pneki, užimdami istisas P. tog minKtaširdžio
Vietnamo provincijas. ,Washingtono spaudimui. 

Pietų Vietnamui paprašius1
JAV-bes papildomos para-* Kissingerio ir prezidento 
mos, Washingtone tuoj patį Fordo buvo itikinėjama, 
atgijo ir pacifistiniai de-įkad ?ovie‘ai laisvai emig- 
monstrantai, kurie rėki s, ruoti bent žydams leisią be

užsieny,
šaltinius, arabų kraštai da- i jam pavyko telefonu pasi 
ros kiek nuolaidesni. kalbėti su Šveicarija.

kad JAV tokios paramos ne
duotų.

aiškinti. kad jis tokios tei
sės neturi ir peržen<ria 1962 
metu prekybos plėtimo Įsta
tymo 232 sekcijos jam tei
kiamą galią.

atpažinęs, liudijęs prieš ki
Atseit, prez. Forda« e as lūs nu ika^ėlius ir nubsus- 

užgrobes kongreso teises nu-; tas lengva bausme — John 
stalyti mokesčius, taied ne- Dean pasirašė sutarti su vie. 
turis autoriteto daryti tai, na knyvu leidykla už <300 
padaręs. ; tūkstančiu narašvti atsimi-

; nimne nrde Watergate.
Lygiai. e?a, peiže^rias i-į Atskira knvo-a pažadėjo 

galiojimu ribas ir iždo sek-į par’švti i** io žmona, kuriai 
retorius William Simon. * padedąs Time žurnalo re.

Su tokiais argumentais i (lektorius Havs Gonez.
Mae achueetts generalinis] Savo valdymo laiko»sn>io N„ Ym*. Urtr.1, D.rttaiJ., ė > 12 d.

Buvęs įtakingas Baltųjų 
rūmų patarėjas. įsimaišęs i 

jWatergate bylą, vėliau pri-

Daugiau perka 

automobilių

. r

savo1 n « lt I X • • • • V ---------------------------------------------Y- — -. - ---------- ----- -.irusį narį Jouą Vilkaitį. Kairije
prokuroras Francis Beliottl,. atsiminimus rasąs ir buv^ v. Mlc(ar(k^ O. Zavecklenė. SI—i Ii kairfa Į deniu,: L. fleteikieai, F. Braiae, J. G»-

pakraščio valstijų, praeita1 būsią taip nat sumokėta ke- a *’**«»'«*. v- I • Kr>Hn.»» kl««, ,i™. B. SpddieM. M. Bnrfie-. A. «at«k.,
pirmadieni nutarė kreiptis | ii Hmtai tūkstančių ar net P ”*•BrWta-J Klln^ M- Oaidleai, J. Garki,., D. V

V. Zavsduu.
pirmadienį nutarė kreiptis Į Ii 
Washingtone į teismą ir šią milionas dolerių.

sumažinus automobiliu kai
nas, nuo sausio vidurio ju 
pardavimas pakilo net 41 
nuošimčiu, palyginus su sau
sio pirmąja puse. Bet jeigu 
palygintume su prieš metus 
parduotų skaičiumi, tai šiv 
metu sausio antrosios pusės 
pardavimas yra 15.4r< ma
žesnis.

formalaus įsipareigojimo, 
kuris kenkiąs jų prestižui, 

j bet kongresas tokiems tyliai 
pakuždėtiems pažadam ne
patikę io. Turėdamas galvo
je sovietu negrąžintas sko
las. kongresas ne utiko duo-
.v?"

irgi labai įžeidė sovietus.

Čia re’kia primin'i. kad 
šen. Jacksonas labai daug 
pris’dėio ir nv?e Simo Ku
dirkos išlaisvinimo.

Žinomas sovietų disiden. 
tas Roj Medvedev pasisako 
prieš šen. Jacksoną dS to, 
kad jo pastangomis ocekv- 
bos sutartis su sovietais bu
vo suįun«ta su žydų emi»va-

Ligi vasario galo perkan
tiems naują automobilį da
bar bendrovės duoda nuo

Vizbare ir goo iki 500 dolerių nuolai- cija. Girdi, tyliai sovietai bū. 
dos. tų Mleidę daugiau Žydų.

1pabranain2.it
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„Viskas tvarkoje, 
draugas Kibelei!”

i Steponą Kairį prisimindami
jo dešimtie* metų mirties sukaktie* proga

politinė programa, nes ir pačiam Steponui Airiui ir jo ŽURNALISTŲ VAL&YBA 
šalininkams buvo aišku, kad negalima kviesti į vienybę j
prieštaringų interesų sluoksnių. Subrendo nusistatymas, L ŽurnaUstų-S-gos
kad tik harmoningai suderinti atskirų sluoksnių santykiai •c1enJ"L° valdyba šitaip, pasi- 

!gali sudaryti pagrindą trokštamai tautinei skirstė pareigomis: ■>rm.

Nenorime čia trimituoti, šaukdami i "raganų me
džioklę“, nes ir be to jau daug kas ieško dramblio pelės 
oloje, erelio žvirblio lizde ir net patys save gaudo už uo
degos. kai tuo tai pu vilkas ramiausiai guli Raudonosios 
Kepuraitės lovoje ir š^psori. Bet štai pavyzdėlis tik dėl 
įdomumo.

Pernai Vilniuje buvo išleisti plačiai reklamuoti "ta
rybinio žvalgo Juozo Mikuckio atsiminimai "šioje ir ano
je pusėje“. Šį kartą nesiryžtame čia nukeikti nei rašytojo 
Juozo Baltušio, parašiusio tai knygai atitinkamą žvalgy
binio žodingumo įvadą, nei paties "tarybinio žvalgo“, 
kuris savo pareigas, matyt, gerai atliko. Netgi patartume 
mūsų iškiliems veikėjams tuos atsiminimus gerai įsiskai
tyti ir iš "tarybinio žvalgo“ duotos pamokos pasisemti 
kiek daugiau patyrimo ir išminties.

Bet visoje toje "pinkertonščino’je“ ypač krinta į akį 
keliolika Juozo Mikuckio eilučių.

Štai knygos 80 puslapyje jis nupasakoja, kaip leng
vai galėjęs pervežti į sovietų zoną net generolą Plechavi
čių ir ten atiduoti jį "kam reikia“. Jo žodžiais: "Išdėsčiau 
šį realų planą Gentini, bet jam vykdyti nesulaukiau pri
tarimo.“ Ir dar prideda: "Atvirai prisipažinsiu: po šiai 
dienai to gailiuosi“.

Čia mums kyla mintis: na, o generolo Kubiliūno pa
grobimui suorganizuoti J. Mikuckis gal ir gavo Centro 
pritarimą? Būtų įdomus ir tas įvykis, bet jo jokiuose atsi
minimuose nėra. Gal nepatogu Centrui?

Žinoma, "tarybiniam žvalgui“ tekdavo susitikti ir su 
savo Centro darbdaviais, kurie jam pakišdavo nau’jų 
instrukcijų. Ii* va, tarpe jų kartą sovietų vylesnysis šnipas 
jam pateikė ir tokį tikrai vertą dėmesio pasiūlymą:

"Klausyk,“ pasakė jis, "žinome, kad jums sunku, ir 
norime pasiūlyti: pradėkite kiek galint plačiau rašyti pa
čiai reakcingiausiai spaudai. Susidarysit vardą, gausit

Skaitydami Stepo”® Kairio raštus, galhSįapgailre. ^TjantfdttaV:

tauti, kad jis visam savo gyvenimui pasirinkt politiko , Kasnjūnas (jis ir leidinių 
kelią, sunkų, nedėkingą darbą, kuris jį paėmė, kaip sako- redaktorius), VI. Būtėnas 
ma, ”su kūnu ir dūšia“. Mes galime dabar pripažinti, kad (kultūriniams reikalams ir 
reikia pateisinti šį jo pasirinkimą. Lietuvis patriotas, ro- informacijai) ir E. Pakštai. 

Pravartu sustoti ties autoriaus paliesta leituvių lite- J dos, negalėjo kita kryptimi pasukti. j tė (jaunimo reikalams ir ry-
atūroje savo laiku pcĮpuliaria tema. Tais laikais kaimo! Bet iš kitos pusės, arčiau priėję prie Stepono Kairio .šiam su amerikiečiais), sek. 
ėvai. leisdami į mokslus savo sūnų, visada norėjo jį ma- Į kūrybos, turime pareikšti ir tam tikrą apgailestavimą. Jei- J A. Pužauskas, ižd. D. Vaka. 

■yti kunigu. Daugybė dramų bu|»o aprašyta mūsų rasti jo. |gu ne toji politika, jeigu ne tasai būtinas reikalas rašyti
je. Būdavo, kad tėvų nepaklausęs sūnus bandė savo jėgo- j kasdienybėje reikalingus raštus, Steponas Kairys galėjo 
nis mokslintis, badavo, sirgdavo džiova ir mirdavo. Pa-1 boti žymus rašytojas, kurio darbais džiaugtumės dabar 
lašioje situacijoje buvo atsidūręs ir Kairys. Po daugelio I jr kuriais gėrėtųsi ateities kaitos. Nebe reikalo ’jis yraki- 
netų jis tai prisimindamas, lieka nuoširdus ir visai at-1 Įęg nuo Anykščių, kur, rodos, pats oras prisotintas litera- 
<iras. Tėvas, išgirdęs sūnaus pasipriešinimą stoti į kuni-1 [fndnėm bacilom. Čia tiek lietuvių literatūros talentų gi
gų seminariją, pasiūlė jam "apsiauti vyžomis ir eiti lauko I mg įr subrendo! Reikšminga ir tai, kad Steponas Kairys 
arti“. Sūnus nepasidaro priešingas tėvui. Sūnus supratę I jaunystėje artimiausiai draugavo su mūsų brangiuoju, 
savo tėvo nuotaikas ir mintis. Vėlesniame pasikalbėjime | nors tiek mažai palikusiu savo nuostabios kūrybos pajvyz- 

dži ų — Jonu Biliūnu. Jų abiejų dvasinis artumas buvo 
vaisingas lygiai abiem.

(kus daugiau)

PETR. TARVYDAS

(Tęsinys)

NEDŽIUGINANTIS JAV 

"PERTEKLIUS“

sūnui pavyko įtikinti tėvą. kad žmogaus gyvenime itin 
,varbi lai?va valia. Sūnus liko tėvams artimas, ir tasai 
;o gyvenimo epizodas neturėjo dramatinio atspalvio. Visa 
tai aprašyta saikiai, be beletristinių efektų. Ir šitokiu pa
prastu būdu buvo sutausoti dviejų skirtingų kartų prie 
šingi santykiai. Čia pavaizduoti gyvi, ne kurio nors kū- 
ė’jo sugalvoti žmonės ir ilgoje dešimtmečių eigoje susi

kloję jų, pirmu žvilgsniu, nesuderinami santykiai.
Kairys savo atsiminimuose pastebi, kad iš jaunų die

nų jis mėgo matematiką ir iš karto pasirinko technologi 
ią. Jis labai džiaugėsi. patekdamas į vieną geriausių Ru 
sijoje tais laikais aukštųjų mokyklų — Petrapilio Tech-Į Altos valdyba savo posėdy 
nologijos Institutą. (sausio 10 d. užbaigė pasu

Tokios mokslo šakos, kokią pasirinko Kairys, Lietu. Sff'
voje buivo nedaug žmonių. Dabar galima kalbėti apie jo 
tolregišką nusistatymą. O tuo labiau svarbu, kad jis savo 
pasirinktoje profesijoje pasiekė gražių rezultatų, suteik
damas savo kraštui labai daug naudos.

Tačiau reikia pripažinti, kad Steponas Kairys, polL

Altos informacijos
Nauja Alto* valdyba

Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavime išrinktoji

vietą. Galit tiesiogiai įeiti į jų organizacijas. • tjki0S veikgjas. politinis galvotojas, pasiliks mums šian.
i- i

mininkas — dr. Kazys Bo
belis, vicepirmininkai —Te
odoras Blinstnibas, dr. Ka
zys Šidlauskas, dr. Vladas 
Šimaitis, dr. Jonas Valaitis; 
sekretorius — kun. Adolfas 
Stasys, iždininkas — Juozas

J. Mikuckiui šį kartą tas uždavinys atrodęs per sun- > djen jr ateities kartoms vienas žymiųjų Visoje Lietuvos' Skorubskas, finansų sekre- 
kus, ir nesutikęs jo vykdyti. Mat. buvęs jau per senas... j padangėje. torius — Eugenijus Smilgys,

Bet jam, kaip geram tarybiniam darbuotojui vis . Kairys savo atsiminimuose daugeliu atvejų pasisako, I protokolų sekretorius — A- 
labai rūjpėję,. kas gi čia, JAV lietuvių visuomenėje, vyk- būtent ‘jaunatvėje jis mėgo skaityti. Ir čia išryškėja jo leksandras Pakalniškis; na- 
dys tarybinio žvalgo uždavinius tada, kai jis išvyksiąs gaiVojimo platūs akiračiai. Jis domėjosi ne. tik politiniais ,r^ Alvydas Jonikas. Te-
į Lietuvą? , ! raštais, jis stengėsi pažinti ne tik Anglijos civilizacijos 12?°™

"O kaip bus su mano daibo baru?“ klausęs jis savo istoriją> iš kurios daug pasimokė, bet lygiagrečiai mėgo Emihja Vilimaite.
! savo literatūrą, kaip ir kitų kraštų rašytojų kūrybą. Šios 1 £^Į^a^čiau°*išnlėsH 
jo pastangos išauklėjo jo dailų skonį ir sustiprino jo troš- Amerikos Lietuviu Tarybos 
kimą pasireikšti kūryboje. veiklą, sausio 10 d. posėdy-

i Jau ankstyvoje jaunystėje studijuodamas tarptauti- je sudaryta kelios komisijos, 
nius klausimus ir besistengdamas pažinti žmonijos gyve- Altos pirm. dr. K. Bobelis

. „ ., , ... _ ., . . .. .. . . . nime atsirandančias problemas, Kairys tačiau daugiausia bus visų darbų ir visų komi-ir susidaręs vardą“? Bus Įdomu pasiskaityti ir jo atsimi. dėmesio skyrg kPraštui fr žmonSms. Jia artimai sijų koordinatorius ir politi.
nimus. pažįsta Lietuvos žmonių vargus ir ryžtasi plačiu mastu ]COs administraeija

į įsiterpti į Lietuvos gyvenimo reformas, atbundančios Lie. ir kongresu vadovas.
, tuvos demokratinį sąjūdį, kurio atstovus ne be reikalo . Sekretoriatą. įstaigos vyk. 
i daugelio miestų dažniausiai aplenkėję gyventojai vadin. PalJal^

• TarP fatų klausimų, kunuos svarstė Lietuvos Laisvi-' liucinis žygis priklawti tiems naujai atsiradusiems lit. J’ rdkalu komisi-
?į”\° K°n^er®nclJa 1974 m- ąP3}.10 26"27,cleP°mis i vomanams. Vadinamųjų šlėktų įtakoje esantieji miesčio* jai vadovaus dr. K. Šidlaus.
White Plams N.Y., buvo svarstytas ir sitas. Ką konf eren-j nyg sutįko net ir visiškai rtekaflo nuaUrkhųo kag; visuomeniniu ryšių —
cija nugare, buvo įsspausdinta Keleivy 1974 m. lapkn-1 jaunus lietuvius veikėjus. Kairys, iš karto užsiangažavęs pirm. T. Blinstrubas ir vice-
čio 26 dieną. . . . . Į radikalinėmis pažiūromis, tuo labiau jautė aplinkos ne- pirm. dr. J. Valaitis; finan-

Vliko vicepirmininkas visuomeniniams reikalams j paiankias nuotaikas. Vinco Kudirkos skelbiamoji idėja, sų — Ėug. Smilgys: iauni-
Jurgis Valaitis apie tą konferenciją kalbėjo Vliko seime kad „vardan tos Lietuvos vienybė težydi“, Steponui Kai- mo — A. Jonikas; teisių — 
gruodžio 7 d. Čia duodama jo kalbos ištrauka bendiavi- rjuj jgavo gilesnės ir aiškesnės prasmės. Subrendo nauja ^r- V. Šimaitis.

j Organizaciniu reikalu ko. 
y,?l’ misiją sudaro T. Kuzienė, 

9‘ dr. V. Šimaitis ir V. Šimkus.

sovietinį viršininką.
"Viskas tvarkoje, draugas Mikuckt Jum* yra gera

pamaina“, raminančiai atsakęs jam vyresnysis šnipas. 
Reikia tikėtis, kad dabartinis "tarybinis žvalgas“ yra

kiek jaunesnis, toksai, kuris galėtų imtis ir tų uždavinių, 
kurių J. Mikuckis dėl senyvo amžiaus atsisakė. O gal jau

Bendravimas sa kraštu

mo su kraštu klausimu:
"Kalbėdama apie Lietuvos laisvinimo darbo sampra

tą, konferencija — "...nutarė dar kartą pareikšti nepa
keičiamą laisvinimo veiksnių nusistatymą siekti Lietuvos 
valstybės atstatymo, remiantis... lietuvių išeivijos tautine 
pareiga savo tautai padėti išsilaisvinti iš okupacijos“. 
Kertinis sakinio žodis yra, be abejo, "padėti“. Tai ir yra 
mūių laisvinimo darbo sampratos esmė. Jei nori Lietuvai 
padėti, turi jos gyvenimą ir padėtį žinoti. Jei nori lietuvių 
gyvenimą pažinti, turi bendrauti. Štai, kaip paprastai riša. 
si, mano manymu, sampratos klausimas su lietuvių bend
ravimo klausimu ar reikalu. Konferencijos išvadose nu
rodytos ir kitos bendravimo tikslingumo priežastys, ku
rios lygiai geros.

Tiesą sakant, dėl paties reikalo lietuviams bendrauti 
didelio nuomonių skirtumo nėra. Nuomonės išsiskiria ta
da, kai kalbama apie bendravimo būdus arba gaires. 
Konferencija pabrėžė mūsų tautinio sąmoningumo gairę, 
kuria tenka vadovautis, ir nurodė vengti veiksmų, kurie 
galėtų pakenkti Lietuvos valstybiniam tęstinumui ar lie
tuvių tautos pastangom išlikti ir išsivaduoti iš okupacijos.

Tautinis sąmoningumas yra kiekvieno susipratusio 
lietuvio pareiga. Bet ir mūsų pagrindinės organizacijos 
turi pareigą šio sąmoningumo išlaikymu bei ugdymu rū
pintis. Tokią pareigą turi ir VLIKas. Neišvengiamai mū
sų vadovaujančios organizacijos turi uždavinį, klausimui

Lietuvių ir amerikiečių 

radijo valandėlėm*

Lietuvių radijo valandė
lės gali nemokamai gauti 
buvusių Altos pirmininkų 
dabar įkalbėtas juosteles a- 
pie Vasario 16 d. prasmę. 
Taip pat paruošiama anglų 
kalba maždaug 15 minučių 
programa apie Lietuvą a. 
merikiečių radijo stotims.

įvairių miestų lietuviai, 
galintieji gauti laiką lietu
viškai programai amerikie
čių radijo stotyse Vasario 
16 proga, gali kreiptis į A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
būstinę, 2606 W. 63rd St., 
Chicagoje. III. 60629. ir bus 
paruošta juostelė nusiųsta 
nemokamai. Taip pat gali
ma gauti paruoštą anglišką 
tekstą vietinei spaudai apie 
Lietuvą.

Ameirkiečiai domisi 

lietuviai*

Amerika visai pagrįstai 
gali didžiuotis savo moder
nia pramone, didžiausia ga
myba ir gaminių įvairumu, 
net ir didžiausiu pasauly 
labdaringumu. kol neužsi
mename apie kriminalinių 
nusikaltimų skaičių...

Deja. ir nu-ikaltimų skai
čius. jų įvairumas ir jų au
dimas yra taip pat didžiau
sias pasaulyje.

štai paskutiniai daviniai 
rodo, kad per metus krimi
naliniai nusikaltimai JAV 
piliečiams atsieina apie 90 
bilionų dolerių. Tai jau tik
rai astronominis skaičius, 
bet kuriuo negalime nei di
džiuotis prieš kita? tautas, 
nei patys gėrėtis.

Iš to skaičiaus organizuo
ti kriminalistai išsiurbia iš 
mūsų kišenės §37.2 bil.. vi
sokie kiti turto grobikai $ 
21.3 bil., smulkesni vagišiai, 
užpuolikai ir su iu veiks
mais surijusios išlaidos atsi
eina §9.5 rril., paberia ir teis
mai kainuoja §14.6 bil. ir 
privati kova su šiais juodais 
gaivalais — §6 bil.

Be to. šie skaičiai kitąmet 
bus dar didemi, nps nusikai
timai nesulaikomai auga ir 
ne* "tobulėja“.

Ir ši vieša zėda nustelbia 
visas kitas Amerikos dory. 
bes pasaulio akyse.

Net iš Arizonos, iš Scotts. 
dale miesto, bibiotekos ve 
dėlja kreipėsi į centrinę A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
įstaigą Chicogoje, prašyda
ma jų miesto bibliotekai at
siųsti medžiagos apie Lietu
vą. Jai medžiagos nusiųsta.

pasirinkimo ribas. Sveikoje demokratinėje visuomenėje Į Sudalyta ir smulkesnė kd- 
kitaip vargu ar gali būti. Kraštutines nuomones aš lygin-! misi jM veiklos programa, 
čiau su prieskoniais, paiv., — druska. Be druskos — ne
skanu ; bet labai greitai galima ir persūdyti, net kartais 
tiek, kad patiekalas darosi nevalgomas. Tokie kraštuti
numai mums nenaudingi. Jie gali būti ir žalingi, jei per
žengia visuomenėje priimtų išraiškos normų ribas. To
kiems poreiškiam8, ypatingai Lietuvos vadavimo darbe,
vietos neturi būti, n« jie tam dartjui kenkia. 'ir H.i, metale, kaip ir «nk»-

Nepriimtina išraiškos forma yra tokia, kuri netoiė. i ggu Wasėiinggtone būtų 
ruoja kitokios nuomonės, kitaip — tolerancijos stoka, (paminėtas Lietuvos repri.

Trumpai suglaudus, mes turime savo bendruomenėje 'klausomybės paskelbimas— 
nuosaikiai konservatyvią ir liberalinę pažiūrą į mūšų 
bendravimą. Abi gali ir turi viena šalia kitos Bsitekti, tuo 
llabiau viena kitą pakęsti. Mes turime vengti ekstremiz
mo ir siekti tolerancijos.

VLIKa?, atrodo, po daugelio nuodėmingų šia pras
me metų yra tolerancijos reikalą supratęs. Ar galima bū. 
tų tą pat tvirtinti kitų mūsų pagrindinių oiganizaci jų it. 
veju. įskaitant ALTą ir Lietuvių Bendruomenę? w m ,

Apie toleranciją ir panašius čia aukščiau minėtus M1 i želiantiems
tuose ir kalbose Lietuvos

ir Mnate

Amerikos Lietuvių Tary
ba kontaktuoja JAV kon
greso ir senato narius, kad

Vasario lė (Bena.

Laukia talko* Lietavo*

Altos žmonių spaudoje iš- 
. keltą mintį; kad ir kitos of- 
Įganizacijos Mjungtų | hdŠ. 
kų rašyme iškeliintie

klausimus kalbanti konferenčijos išvada laikytina viena ,, _.u
pačių reikšmingiausių. Tuščias vienybės ir vieningumo * J*1““0 ^etu;

iškilus, padėti lietuviams susivokti, kokie veiksmai ar reikalo kartojimas mums nepatarnaus, į tikslą mūsų ne-
bendrayimo ba^ipiiprten^Uetuvos rdkalui in«ves. . k lieka. Jie »voo»-kutiniamė

Skinasi mūsų nuomonės dėl bendravimo būdų. Ski- Kaip žinote, visos konferencijos išvados buvo visų j ,>tuvos reikalų biuleteny
riasi jos ir keliais kitais klausimais. Skiriasi jos nuo vieno jos dalyvių sutartos. Reikia manyti ir tikėti, kad visi jas kviečia j tą talką visus Lie-
kraštutinumo iki kito. Kraštutinumai nustato ir išryškina seks ir jų laikysis, įskaitant, žinoma, VLJKą. tuvą mylinčius žmones.

MOKYTOJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ

Lituanistinių mokslų pa
gilinimui ir lituanistinių mo
kyklų problemų geresniam 
pažinimui numatoma š. m. 
birželio ar liepos mėnesį su
ruošti Atlanto pakraštyje, 
gial Putname, Mokytojų stu
dijų savaitė.

Tie, kurie norėtų dalyvau
ti toje mokytojų studijų sa
vaitėje, yra prašomi iki š. 
m. sausio 31 dienos užsire
gistruoti per lituanistines 
mokyklas, Lietuvių Bend. 
ruomenės apygardas ar apy
linkes. Vėliau bus suteikta 
smulkesnių žinių.

Norinčiųjų lankyti moky
tojų studijų savaitę sąrašai 
siunčiami insp. Antanui 
Masioniui. 10 14th Avė., 
Elmwood Park, NJ. 07407 
JAV LB Bostono apygarda

JŪRATĖ IR KASTYTIS
LOS ANGELES MIESTE

K. V. Banaičio opera "Jū
ratė ir Kastytis“ iki šiol te
buvo transliuota dviejų Chi. 
cagos stočių ir vienos Bosto. 
ne. Dabar sausio 26 d. ją 
transliavo galinggiausia Los 
Angeles stotis KFMC.

EASTON, PA. v

Gerėja klubo reikalai

Per 20 metų klube šeimi
ninkavę maskolbemiai jį vi
siškai nuskurdino. Dabar 
naujoji valdyba stengiasi 
klubą atgaivinti, grąžinti į 
jį’ lietuvišką dvasią. Jos su
manymu parinkta ir aukų 
Simui Kudirkai. Surinkta 
$50. Rengiamasi paminėti 
ir Vasario 16.

Vasario 2 d. bus klubo 
susirinkimas, šeimininkės 
žada iškepti žemaitiškų bly
nu. Visi nariai kviečiami at
silankyti.

Sena* klubieti*

KELEIVIO RĖMĖJAI

Po $2: J. Starkus. So. Bos. 
ton, Mass., J. Malinauskas. 
Camden, NJ.. J. Rauba. iš 
Grand Rapids, Mich., A. 
Paulaitis, Toronto, Ont., S. 
Kiliulis, Dorchecter. Mass., 
A. Orentas. Broekton. Mass.

Po $1: J. Drazdis, W. 
Hartford, Ct.. V. Matis. Mac 
Gregor, Manitoba, L. Ra
mūnas, London, Cnt., P. 
Trybė, Dorchester, Mass.. J. 
Melynis, Kearny, NJ.. K. 
Ancerevičius, CJhicago. III.,
J. Ašmutis, Broekton, Mass.,
K. Laurinski, Collinsville, 
III., B. Mocpovilius. Broek
ton, Ma^s., A. Waleyko. iš 
Bedford. Mass., B. Spūdie- 
nė. Woodhaven. N.Y., j. 
Krušinskas, Broekton,1 Ma., 
V. Stankauskas, Clevrtaftd, 
Ohio. A. šiugžda, Haliftt, 
Ma.

Visiems aukotojams mūsų 
nuoširdi padėka.

Keleivio administracija



ipi> trefio KELEIVIS, EO. BOSTON Kr. 4, 1975 m. sausio 28 d.

upuotoje Lietuvoj e

Rūtai okupantai, šalin ii Lietuvos!

DETROITO NAUJIENOS

Laisvojo žodžio tramdymo įai

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

buvo kalinami Sevuarl 

rijos stovykloje

Serga dr. J. Čiurlionytė

Jonas Rūtenis. Jis bus pa. 
teiktas dalyvaujant pačiam 
režisieriui Henrikui Kačins. 
kui ir vaidintojams— Irenai 
Veblaitienei, Broniui Bal
čiūnui, Tadui Alinskui ir Le
onui Karmazinui.

Po "Paskutinio pavasa
rio“ premjeros yra laukia.

Pagerbė J. Vilkaičio panuos A. Kepalaitė. Daly
vaus ir J. Matulaitienės ve
damas tautinių šokių sam
būris.

atminimą
Labai simpatingas JAV. di jo valandėles organizacijų

Į LB krašto valdybos pirmi- atstovų susirinkimas įvyko
1’ ninkas Juozas Gaila, praei- lapkričio 28 d. Lietuvių Na-____________ _______________
tų metų lapkričio 13 d. at muose. Buvo sudarytas pre-į vo pagerbtas Jonas Vilkau 
važiavęs i Detroitu, pa* kel- zidiumas, į kurį* pirmininku t įjs, kuris mirė sausio 1 d.

Lietuvių Darbininkų d-jos 
sausio 12 d. susirinkime bu- Valstijos sekretorius Knor 

perskaitys gubernatoriaus

Susirgo dr. Jadvyga Čiur
lį* s; 'lionvtė. kuriai gruodžio 17
lėtoje «twvkloje ka^ėni' d* sukako 75 me:ai amžiaus.

. jauniausioji sesuo. L z mo*?-Wkio knygos. meJnotJTOi veika!us

Alekna, Lietuvos komisą- i Leningrado universitetas jai 
pabėgėliams Vilniuje J yra suteikęs daktaro laipsni, 

lietis, dirbęs su prof. My. nereikalaudamas disertaei-
Biržiška; Andriulaitis jos.
Endziulaitis?) vidaus

, . . i ... , v t- ,♦ i—------- -------- --------- - — proklamaciją. Miesto meras ma klausytojų atsiliepimų.be lapkotį ir gruodi spau- l®;od^“y® ^™b®- \t I KuoP«>s nariu jis yra išbuvęs'A. Beam žada taip pat pa.l Juos prašoma siųsti adresu:
E,t VviXib? t^± 16 Ji® bav0 ku?po.s skelbti atitinkamą proklaj Lithuanian Kadio Club. 317-

Čiąia prasme mums yra bet kus. Vykdomojo komiteto 
koks laisvas lietuviškas žo. pirmininku išrinktas Vincas 
dis. vistiek. parašytas ar pa- . Tamošiūnas, o vicepirmi- 
sakytas. Argi ne? i ninku Jonas Urbonas. Jonui

JAV LB krašto

talų ministeris: Bačkus' 
gen. štabo pulk.: • 

lis, žydas: Benekovski.į

Minėjo K. Matulaitytė* 

sukakti

nuolatinis moralinis rėmė-1 maci ją. 
jas, o prieš kelerius metus1 
išrinktas ir jos garbės nariu.

Dar gyvas būdamas jis 
buvo pareiškęs norą, kad 
mirus jo kūnas būtų sude. 
gintas be jokių iškilmių, to
dėl kuopos nariai neturėjo 
progos su juo atsisveikinti 
per šermenis. Tad Jonas 
Vilkaitis jų atminime visa

10 pirklys: Bičiūnas Vilniaus Revoliuciniame 
itas, žurnalistas, daili-į mnziejnjp sausio 17 d. buvo 

Jtas: Bielašauskas Pra- paminėta Katrės Matulaitv- 
t; Bložė, geležinkelietis: įės 75 metu gimimo sukakt- 
leckis. Valdemaras. bu-jtis> paU mįįejaus direkto.
i^ienio reiklų minist-, rius ir žymiausia? partijos Jono Urbono diktatorišką 
Daukša Leopoldą.-.-jau-Į istorikas R. šarmaitis kai- laikyseną Simo Kudirkos 

literatas; Dovydaiti? bėjo apie K. Matulaitytės sutikimui besiruošiant. (Tą 
revoliucinę veiklą, apie tai.', St. Garliausko tekstą spaus. 
kaip ji visą savo gyvenimą? diname atskirai. Kel. red.)

s, buv. premjeras: Da. 
ič, žydas: Dubravie

žydas: Dzikas Le-j ^uvo gusi jusi su komunistų
mokytoji?: Eidrigo-1 partiia. Ji dar papildė M. 

mokytojas; Elijaševas. ■ Chodosaitė. 
las iš Kauno: Falk. Kau.; jr k^ 

lys; Gerulaitis, teisi- • 
tas; Gokas (knygojeluž nuopelnus

, - Urbonui spaudžiant, kad Si-
, „ z . y ‘a’p0> mas Kudirka būtu kriečia-

bonas iškastravo lietuviška ">as Bendruomenes vardu, 
lais.ąji žodi vienoje Detroil “tas lapkričio 2, d. 
to radijo valandėlėje. Jis tai PĮ!?>°rgan1Zavo..Tik da-
atliko antrame "spaudos;bar \>ncas Tamos.unas h- 
mėnesyje" gruodyje pačiu ;k? f"™“?** vado?.u, 0 vintams 

niekingiausiu būdu: radijo i f01?’ l^fida bus gyvas, linksmas ar
valandėle apskundė Federal i A ig^as Am n oze, - - susji*ūpinęs visuomeniniais
Communicanon Commission' Rugienius ir KnnaB: reika]ais
Įstaigai, kai jos vadovai atij?1 ketvirtadienio i ši® ®usirinkimas nebuvo
sisake atšaukti Stasio Gar-, •> ^e,bus komitetoi P>u®m: teatsilankė tik 22
liauno suredaguotą ir pa.-. * V . , . {nariai. Mat, tuo pačiu metu
Ton Thm3""? kviesti ir Detroite "sutikti ^v0 Klaipėdos krašto atya.
Jono lnbono Akt.t«n«k. jau j davimo sukakties mine).. |

čios dienos — penktadienio I*13®' apie kur), įssiuntine. 
Drauge vėl tilpo žinutė, !ant kvietimus, dar nebuvo 
kad. Lietuvių Bendruome- zinoma-
nei kviečiant, Simas Kudir
ka lankvsis Detroite.

Altos narys Steponis savo 
privačia iniciatyva ir atsa
komybe pateiks pietus ir sal
džius gėrimus prieš paren
gimą ir po programos.

25 54th Avė., Bayside, N.Y. 
11364.

Ant. D.

A. Sinkevičius grįžta 

į Lietuvą

pagal Kaveckio užra- 
mirė tanp 1942 m. sausio 

d.); Gorinąs, dr.. mi-

B. Spūdienė išskrido 

j Floridą
Vasario pradžioje į Lie

tuvą grįžta Apolinaras Sin- 
' kevičius. čia kelerius metus 

LDD kuopos pirmininkė■ dirbęs kaip sovietų žumalis-
Bronė Spūdienė sausio 21 d. 
išskrido į SL Petersburgą, 
Fla. Ji žada ten išbūti porą 
savaičių. Kartu išskrido ir 
U. Kryžinauskienė. Draugi, 
jos vardu linkiu gero poil
sio.

Naujas Narys 

"Laisvės Žiburys“ gerina

tas.

V. Rastenis peržengė 

dešimtmečio ribą

Sausio 16 d. įžymusis žur
nalistas Vincas Rastenis per
žengė septintojo dešimtme
čio ribą. Linkime geros svei
katos.

Vasyliūnų koncertas

Vasario 9 d. 5:30 vai 
Camegie Recital Hali bus 
Vasyliūnų koncertas, kuria
me, be kitų kūrinių, bus at
likta ir Jeronimo Kačinsko 
sonata.

KELEIVIO SUKAKTIES 

KOMITETAS

Keleivio 70 metų sukak
čiai paminėti komiteto pre
zidiumą sudaro šie asme
nys: pirm. rašytojas Stasys 
Santvaras, vicepirm. Kazys 
Šimėnas, sekr. Jurgis Jašins
kas, ižd. Antanas Andriu
lionis ir narys spaudos rei
kalams Jonas Vizbaras.

Valdyba palikta senoji: 
j pirm. B. Spūdienė, vicepirm.

programą
Pasėkos žiaurios. Pirmiau

sia. radijo valandėlės vado- 
K. Domasevi- yybė turėjo keletą šimtų do- 

; leriu nuostolio pinigais, nes 
* padanges reikėjo samdyti advokatą, 
komunistų kad tas iš susidariusios pa

dėties laimingai išvestų ir 
su radijo stotimi sutartį to
limesnėm transliacijoms at
naujintų. Antra, ir tai svar
biausia : paskutines keletą 
savaičių Stasio Garliausko 
balsas visiškai įsijungė į kitų 
eunuchiškų balsų unisoną.

Šitokios tokelės su lietu
viška radijo valandėle. Ai, 
atsiprašau, kad neliktų

Rudzm.k^ m5ni?a ™t«ndėlė
yra išlaikoma Amerikos "Lie
tuvių Balso Radijo klubo, 
šiais metais ji turėtų švęsti 
30 metų gyvavimo sukalei. 
Radijo stotis kaitaliojusi, 
paskutinius kelerius metus

ją kėlė i

partijai. bet ne vienas ne
drįso priminti, kad 1938 m. 

.balandžio 12 d. Minske ji 
T941 m. gale lagpunktet buvo tu pačiu komunistu 
85: Ignatavičius, ?apuL‘kuIka Nušauta.* kaip nukryl 
įkiš: Izraelit. gelumbės! “partijos linijos**...

tlys Klaipėdoj: Jaskūnas i
i); Jaukštas Adolfas., Mirė akt. J. Rudzinskas

Sjas: Jokantas Karimi e-j
buv. ministeris: Jurge.Į - .Sausio 11 d., kaip praneša
Kaunienis. rašytoja** Tiesa, staigiai mirė įžymu* 

rei is, pašto vald.: Klei- Lietuvos teatro aktorius Juo- a* 
f; Kopilow, 80 metu. mirė: zm " j-±—«— -

įtakas. 25 m^drau ga
isu pik. Gaudešium: Ku- 

Jureis, eenerol a s:

Tiesos pranešimu,' dabar 
jis buvo ne tik aktorius, bet 
ir režisierius, ir pedagogas, 

iš Ukmergės: Liau- jr nuo 1950 m. TSKP narvs. 
(mirė 1942 m. sau-.Į ju kartu? buvęs TSRS vals- 

20-27 d.): Liutkeričius'n-binės premijos laureatas, 
olaj, rusas: Matėnas. ’ kur*am buvo ‘ suteiktas ir 

•kytojas: Masiukevičius Lietuvos TSR liaudies artis- 
policininkas: Mataitis, :o vardas. Be to. jis buvo 
Matulaitis) Mikalojus.; dovanotas Lenino ir ki- 
■'nkas: Mas. sanita-įUj? ordinais bei medaliais. 

MykolajūnasMršila:: juozas Rudzinskas buvo 
as, dr.': Nau* ėda

o radijo direktorius
rius?); Oberleit- Tj-JŽ-'-n 

Ūėr, mokytojas (Kaveckio 
žiniom); Papeekys Juozas
pulkininkas: Parczeyski To.; šiau!; ,r Klaipėdos teatruo. 
mas. iš Lkmergės: Padlee-Į?e ,r jTa 5-j>ūręs spalvingų 
Us Vytautas, studentą?, pabar ils atkrei.
PUskunims Jonas. mire_1941, ; save’ dėmesi va;d;n(ia.
m^lapkncio 10 d.: Rasena?:: — :an.bir.ė?e Pjesėse. 
Smetona Adomas, mirė į
1942 m. sausio 20-27 d. laz-’ Mirė B. Dubesova* 
unkte Nr. 35: Pulkaunin-.

Simui Kudirkai pagerbti! St. Briedis, sekr..A. Šateika,
komiteto gruodžio 3 dienos 
posėdyje teko asmeniškai 
dalyvauti ir įsitikinti, kad 
LB Detroito apylinkės pir
mininkas Jonas Urbonai 
nori diktuoti 01 
atstovams Simo Kudirkoj 
sutikimo iškilmių tvarką. 
Jis pabrėžė, kad Simas Ku
dirka su kitais, atseit, ne 
Bendruomenės žmonėmis, 
nenori kalbėtis ir prašęs jo 
netrukdyti, kaip tuo tarpu 
Vincas Tamošiūnas, kalbė-

New Yorke pasiryžta pa
talkininkauti "Laisvės Žibu
rio“ radijui dailiuoju žo
džiu. Tokios talkos laukia ir 
šio radijo vedėjas Romas 
Kezys, kuris sudarė ir atitin

fin. sekr. J. Galinis, ižd. P 
Mačys, iždo glob. M. Vosil- 
ka ir A. Mačionis.

Susirinkimo dalyviam bu
vo išdalinta po du egzemp- 

ganizacijui boriu knygos "Lietuvių Dar- karnas sąlygas, kad tas dai- 
Kudirkoi bininku Draugija New Yor- lusis žodis radijo bangomis 

ke“, kuri buvo paiuošta pasiektų lietuvių namus, 
daugiausia Jono Vilkaičio 
pastangomis ir išleista šios 
draugijos nario V. Kalve
lio testamentu paliktomis 
lėšomis.

Viešas su šia knyga supa-
jęsis su Simu Kudirka* tvir-: žindinimss vra niošiamas 
tino, kad Simas mielai kai- va®an<> 22 d. Kalbės prof.
bejosi su juo ir mielai suti
ko, jeigu reikia, dar kalbė
tis. Jonas Urbonas atvyku-

J. Stukaš. Tuo renginiu rū
pinasi 5 narių komisija: J. 
Galinis. M. Vosilka. L. šatei-

sius kitų organizacijų atsto- kienė. O. Juozėnienė ir B. 
vus įsijungti į talką laikė t Spūdienė.

* pašaliniais ir nenorėjo leis-!
savo 40 minučių programas ifį Tačiau bekal-i
sekmadienių trans. bant ir besiajakinant. dėka
huoja is \\QR^—FM sto
ties. banga 105.1

O Jonas Urbonas nėra
jau toks paprastas

pirmininko Vinco Tamošiū 
no santūrumo, buvo prieita 
prie darbų pasiskirstymo, ir

yrąs.; reikia tikėtis, kad dar kaita

Mirė A. Paškevičius

Sausio 3 d. New Yorke 
mirė Augustas Paškevičius. 
Velionis jpaliko sūnų A. 
Paškevičių su šeima. LDD 
visada jį išrinkdavo į valdy- 

ddžnai būdavo jo na
muose draugijos susirinki- 

ir kiri pobūviai. Sūnus 
m dau? ginču, kad tė

ra? būtu palaidotas be baž
nytiniu apeigų, kaip jis pats

rašo. kad sausio 15 
dieną palaidota1 An;akr;- 
nio kanir.ėse Borisas Duba-

vių Baiso Radijo klubo na- įr pasėkoje šiandie-1 £*'
1*AW 7 V • • « * • . •LOnOIvJO*

ną jau girdėjote Simo Ku-į 
dirkos sutikimo detalų pla-

as, studentas: Stanaitis 
Jonas, generolas: Stankū
nas, vaistininkas iš Kauno:
Steponaitis, redaktorius: dr. ,sovas. 67 m. amžiaus, i L'e.
Stonkus: Striupas Romas:j;uva atsiųstas 1954 . štatis-
Sutkus Jonas, generolas:; tikos ištaigai vadovauti.
Sedys. mirė lagpunkte Nr.Į K 7 . .,.
•6: šepšelbaum: šlaupa?. j iį3-V,

r .Įgalba galima ta pati dalvta

Šiai talkai vadovauja ak
torius Henrikas Kačinskas, 
o muzikinę pagalbą teikia 
muz. Vytautas Strolia.

Vasario 2 d., sekmadienį, 
tarp 9 ir 10 vai. ryto iš radi
jo stoties ‘ WHBI 105 FM 
radijo banga bus girdimas 
pirmasis talkininkų paruoš
tas vaizdas, pavadintas 
"Paskutinis pavasaris“, ku
riuo primenama paskutinė 
Kristijono Donelaičio gyve
nimo diena.

Sukaktuvinį banketą ko
mitetas rengia balandžio 27 
d. So. Bostono Lietuvių Pi-

Tą radijo vaizdą sukūrė liečiu d-jos salėje.

"Balys Sruoga 

mūsų atsiminimuose"

įys ir revizijos Komisijos na
rys (sic!). Lietinių Žurna
listų Sąjungos narys... Tie-

j sa. Radjjo klubo narių s. m. • istorijėlė rodo. kam j Alto1 posėdis įvyko sausio 
i sausio 5 d. specialiai skun-1 lietuvis moka už savo ambi-!l7 d. Čia pirm. E. Noakas 
do pasėkoms aptarti šaukta.j rijag ka,-otL guldydama?! pakvietė narius susikaupi
me susirinkime is revizijos draugų galvas, kad savoji mo minute pagerbti mirusį 

išliktų laurų vainikai? pa- Altos narį Joną Vilkaitį, 
puošta. ; Pirmininkas pranešė, kad

0 visgi gal ši karta sutar-. Vasario 16 minėjime pagrin- 
. . įtinai pagerbkime tik Simą!dine kalbą pasakys M. Gel-

Ties Lietuvių Žumadstų Kudirką, kaip kad anksčiau žinis. tema: "Ar reikia mum

komisijos jis buvo pasalin
tas. bet nariu, atrodo, dar 
\ma likęs dėl keistų klubo 
įstatu.

ną.
Altos posėdis

mirė 1941 m. pabaigoje.; , .
Tamošiūnas, spaustuvinin. Pa?al reiKaią padaryti Juo
kas; Tavrašūni(?i: VI. da ar ba-a- todel Maakv* 

jamperšol. iš Kauno: Ver.
byla; Vidukier Beniamin.

‘Ją tvarkyti patikėjo tik išti. 
kimam "vyresniojo brolio“

Voitkevičius. mirė lagounk.: : uL
te Nr. 35; Zanuskis Petras, į Ji? buvo komunist 
policininkas. Zaruskis N’iko- jos centro komiteto 
Uj, mirė 1941 m. rugsėjo
■lėn.; žemaitis, profeso
riaus

u Darti- 
narys.

deputatas, apdovanota? me
daliais ir ordinais.

sūnus; Žeglvs Stasvs.į 
muzikas (be ko ios); Žygelis 
Bllvs. valdininkas.

' * Iš viso 72 asmenvs.

Penlceri metai be 

M. Nemeibšattės

sąjunga padėjau daugtaški.,minėjaU. ne vien Bendruo- nusiminti?“ I. Vėblaitienė 
Nepabaigęs Jono Į rbono Ii-j menės, bet skaitlingu D-ri- vadei aus meninei progra- 

tižrikirUu pne • ro^o organizacijų rankomis mai. Ją atliks solistė I. Stan. 
LŽP. Taigi, taigi, ^naudosi uždėdami tik jam vienam kūnaitė De Silva, akomp. A. 
mėnesiai pratęsti iki va-aro J priklausantį gaibės vainiką. Prižgintas. Himnams akom- 
mlo. iškastravus Stasjo’
Garliausko balsą, i kurį bus 
kėsinamasi dabar?

Alfonsas Nakas

ŠTAI KAS UŽRŪSTINO 

JONĄ URBONĄ

1974 m. gruodžio 8 <L radijo

į programoje St Garliausko
I

skaitytas pranešimas

Tai didis paminklas didžiam žmogui, — poetui, dra
maturgui, lietuviškojo teatro kūrėjui, profesoriui ir kanki
niui, kuris spalvingai įsiamžino atgimusios Lietuvos kul
tūriniame gyvenime ir po gaivių menininko džiaugsmo 
akimirkų, sielvarto valandų ir sunkių kovos ir kančių me
tų nepalaužta dvasia vėl grįžo į tėvynės žaliąją velėną, 
savo tautai palikęs neišdylantį kūrėjo Žodį.

Šioje 600 puslapių liuksusiniai išleistoje ir iliustruo
toje knygoje apie Balį Sruogą rašo apie 70 jį įvairiais lai
kais ir įvairiose aplinkybėse artimai pažinusių asmenų, 
atkurdami nepaprastai gyvą ir reljefingą žmogaus ir kft- 

• rė jo atvaizdą.
į Veikalą paruošė spaudai ir išleido velionio žmona 
dr. Vanda Sruogienė. Apipavidalino dail. Algirdas Mu
rauskas. 1974 m. spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina $10.

Knygą galima gauti ir Keleivio administracijoje.-v • m a *

PRANEŠIMAS 

Lietuvis A n t o n L. M a u r a gas 

atidarė

SUNLAND REALTY
4511 — 4th SU No. St. Petersburg, Fla. 33704, 

tel. 527.0696
A. Mauragas yra buvusios Antaninos Kairytės - Manra- 
gienės sūnus. Jis maloniai ir sąžiningai patarnaus kiek- 

Uetuvini. knris nori pirkti ar parduoti nekilno
jamąjį tartą.

(8)

(E) ‘ Sausio 28 d. sukako 5 m..'
*: kai Kaune mirė Marija Ne-^

Argi sunku būtu surasti meikšaitė, viena tų. kurių Simo Kudirkos atrikvieti- 
iją Keleivio prenu. > dideli nuopelnai nepriklau- i Detroitą iniciatyva iš. 
I? O juk kiekvie. somos Lietuvos vaikams ir kijo Detroito Lietuvių Oiga- ■

įjas prenumeratorius motinom? dar laukia rimto tt;2acijų Centre. Plačiai. 
Stiprina laikraštį. . ir išsamaus įvertinimo. ’kelbtas spaudoje ir per ra. į

NB

•»« >



• »

1

Puslapis ketvirto A LBVHi 80. BOSTOR 
—uosi

Nr. 4, 1975 m. sausio 28 d.

WORCESTER, MASS.

šį sekmadienį Piliečių 

klubo banketas

MIAMI, FLA. 

Mirė F. Rodgers

ST. CATHARINES, ONT. 

Ramovėnų susirinkimas
Lietuvių kalba Yale 

universiteteIlgai sirgęs sausio 12 d. Metinis Niagaros pusiau.!
irė 81 metų amžiaus senas salio ramovėnų susirinki- . __

.. . v . Keleivio skaitytojas F.. mas buvo sausio 12 d. Jame» Yale universitetas New | Charles A. Porter, Dvector 
s sį sekmadieni, RadgelK 15 d jis pa_ buvo išrįnkta šių metų vąL I Haven» Conn- skelbia, kad į Sumrner Language Institute
. 1 vai. popiet. Į dyba: pirm. P. PolgrimasįU) unfversiteto vasaros me-|

(7 Southwood Dr., St. Ca- kalbM institute bus dėsto.

Lietuvių Piliečių klubo ĮJtu 
banketas bus
vanrio 2 <1 1 vai. popiet., Httebunghe.
Ta proga bus pircaikdmta .*.Atsisveikinti su juo susi. 

rinko labai daug žmonių. 
Šermenis tvarkė K. Kodai- 
tienė. Lietuvių klubo direk. 
torius P. Leonas apibūdino 
velionio veiklą lietuvių or. 
ganizacijose. Jis veikė SL/ 
kuopoje, Sandaros 52 kuo 
poje 7 metus buvo pirminin 
kas, o Lietuvių klubui pirmi 
ninkavo 3 metus. Daug jėgr 
aukojo jr Altos skyriui.

Liko liūdintys žmona Ma 
rija, duktė Darata su šeima 
seserėnas Ant. Mockus, Lie 
tuvo je 2 broliai ir 4 seservs

Giliausia užuo jauta velio. 
nio žmonai, dukteriai ir gi
minėms.

Serga

Jau 2 mėnesiai kaip serga 
Leonas Stasiulis. Jis dirbda
mas darže susižeidė nugarą,

šių metų valdyba su Juozu 
Tribandžiu priešaky.

E. Struckui kiša koją 
Eduardas Struckus, demo

kratas, yra miesto parkų 
viršininkas. Airiams nepa
tinka, kad lietuvis užima to
kią aukštą vietą, todėl jie 
stengiasi, kur tik gali, pakiš- 
ti jam koją.

Buvo kalbų, kad jis žadąs 
atsisakyti $18,000 per me
tus duodamos algos ir pasi
traukti j pensiją, bet vietos 
Evening Gazette sausio 13 
d. paskelbė, kad E. Struckus 
dar nepasitraukia.

Moterų klubo banketas

Sausio 12 d. Lietuvių mo
terų klubas surengė banke
tą ir prisaikdino naują val
dybą.

Buvau nustebinta3, kad Į buvo ligoninėje, o dabar gy.
čia gimusios ir augusios lie
tuvaitės taip gražiai kalba 
lietuviškai. Pavyzdžiui. 
Ona Joslin - Gataveckaitė,

dosi namie.
A. Kaulakis 3 savaites gu

lėjo ligoninėje, dabar gydo
si irgi namie.

( Linkiu abiem greitai pa- 
: sveikti ir grįžti į visuomeni- 
įnį darbą.

tharines, Ont, L2M-4M5, 
lef. 934-5053), vicepirm. J. 
Vyšniauskas, sekr. Z. Jaku
bonis, ižd. K. Galdikas, na
rys J. Skeivelas.

Mirė J. Grigas

Sausio 10 d. mirė ramo. 
vėnas Juozas Grigas. 67 m. 
amžiaus, kilęs nuo Utenos. 
Tis paliko liūdinčius žmoną 
Kazimierą, dukrą Laima, 
broli Joną, pusbroli Kaličiu 
ir Lietuvoje brolį Antaną ir 
seserį Oną.

Šermenyse ir laidotuvėse 
dalyvavo didelis būrys tau
tiečių. Kapinėje su velioniu 
atsisveikino P. Polgrimas.

Gili užuojauta velionio 
šeimai.

Mirė V. Alonderis

Sausio 11d. mirė 62 metu 
amžiaus Vitalius Alonderis, 
kilęs nuo Palangos.

Liko liūdintys žmona, du 
broliai, kuriems reiškiu gi
lia užuojauta.

Dviejų veiklių nariu nete- 
’kimas mūsų mažai lietuvių 
į kolonijai yra didelis nuosto. 
lis.

Dalyvi*

Yale Unlversity 
405 Temple Street 

ma ir lietuvių kalba. Prane- New Haven, Conn. 052550 
Šime taip pasakyta: j Yale universitetas yra A-

,...___ .__  , merikoje antras senumo po.lolESBaMluBuhlS v • — __ _  a • _ziunu, įkurtas 1701 metaią 
S. 15. Elementary Lithua-; ir savo mokslo lygiu prilygs* 
nian. i ta garsiausiems universite-

A course in spoken Litbu-'tam9. Amerikoje ir Europo- 
anian; training with native Je. Jis yra vienas iš astoomą 
speaker and language labo- Amerikos universitetų. pri, 
ratory. 15 class hours per klausančių vadmamajai Ivy 
week 9 am—12 m. Credit:! gnipei (Brovra,
e hours. Tuition $375. Columbia, Cornell, Dort- 

* mouth, Harvard, Pennsyivai
Taigi kursas siūlomas lie-! nia, Princeton ir Yale), ku- 

tuviškai nemokantiems arba ri yra garsi aukštais mokslo 
silpnai mokantiems. Labai pasiekimais ir pasižymi di- 
patartina jaunimui į tuos dėlių orumu.
kursus įsirašyti, o giminėms ; 1975 m. vasarą Yale unt.
— tėveliams, broliams, se- versitetas turės vasaros se
serims, tetoms, dėdėm’ ir mestra. todėl univerisitetė 
kt. — užmokėti mokslanini- bus labai daug jaunimo iš 
rius už jaunuolius. Jauni visos Amerikos ir užsienių, 
žmonės tokios pašalpos bus Paprastai Yale universitete 
labai reikalingi, nes kursas studijuoja studentai iš visu 
bus intensyvus ir nelik’ lai- 50 Amerikos valstijų ir iš 
ko vasaros metu užsidirbti. • aipie 80 užsienio kraštu. Liė- 

I kursus priimami studen. ’ tuyiškam. jaunimui, būtu la- 
tai aspirantai, kurie iau vra bai naudinga to universiteto 
baigę koleriias ir studuuo- aplinkoje pastudijuoti lietu- 
ja universitetuose aukšte®-? V11l kalbą.
niems laipsniams įsigyti. VA|KŲ LAIKRA4Tcu0 
Tam pat bus priimami ir be v 1
studentai, kurie nėra kole-

— Maiki,.atėjai pasiklaus- toks griešnas. Juk jinai kas Baranowska!Tamošiūnaitė’, 
b, koklį interesnų navynų vakaras savo hauze vaikė- Valentukeiviėienė ir kitos, 
tu man gali šiandien apznai- zam ir mergiotėm ruota vfc-į
minti? . Įkaruškas, tai galėtų j tokių. Mirtiel B ,ati a mfi>

— Gerai, tėve, kad uzsu- nibrę ir mane įsileisti.
kai. Mudu šiandien galime! —Ona Ivaškienė, tėve,; tarpo HARTFfMin rnkN • £^*OIUJdl -v,a ulueus “uosiu. baiffe, bet ias tebelan-
pasikalbėti apie Keleivio I ruošia ne vakaruškas, o lie-’ ...... T . * * " n.l™. 1^° (undergraduate {stn-Į
70 metų sukaktį. ‘jtuvišką jaimimą moko mūSų ZuŠb^sJaj ™ge Parašką ! Iirinkta nauja klubo ! deP*ts)> 1* •• F* • * Tn” * P L

B BRrrAm' ',K “™“

jį galimi būtų pavirožyti? scenoje, o aš galiu Barborą Dambiauskaite- • išriiko nau" LB New Bntam aPybnkes fv™as dėstvtriu. Ui-MĮaai paminėti. •
— Tiesa, tėve, kad mudu Zacirkienę apsikabinęs pa- Vmkeviciene. , nų S^it.ektoriu ta’ “l?13^.3 18 siaudelni ,lietu- kjausvtoįri npnrihnami. Vi-> Lituanistinių mokyklų

dažnai lankomės’jo pastogė- tripsenti ir prie baro. Mari TeJa Lietuviu radij 1^ įllJbo pirminį,,^ j. dhMi^ HomT KaUdu ee daXZ\r9tX’kvt?UeXt^r prašome P301^
je ir viską žinome, bet rei-, daug vietos nereikia. i • Thomui sergant, susirinki! r‘tė ±’nSŽo mėn«I jaunim«’ kad daly-„s su- - Ta. jau tavo retąsias,. ue!uvių ra(Iijo programos mui vadovauti pakviestas į„vį išstat^New Britaino darni nsSvmėnmai ir .yautų šventėje Organitad- 

, . muziejuje, o gruodžio 7 d. kurmi atominiai ; J<» ga’mmetų dienų neruoB.
•a • w tu d3!?871' 2:30-3:30 vai. vak. buvo jos kurie rolės būti pp^ineti i|^.s3V5 svencip»I 

bintai su atitinkama menine | laukti. j JūoM Keblinsko brolio Jo! ka” - ptaiSS Prlrt^~a publikai. Daug tuos uuivpr-ifptn®. kuriuose • Eglutės renginį. Tėveliai
programa, po kurios dar bus! — O ne, tėve. Ne tik taujno duiitė, ištkėjusi už airio. Zabulis^—-"viMp^niniidt^s8 ™otenl gėrėjosi kursantai mokosi.
galima pasivaišinti ir pasi-ibet ir kiekvienam Keleivio Tai jauna, graži irvikri mo-'Algirdas SpakSas — sek! S kiSTlS K”wha’-’

kia nepamiršti, kad

šokti. ! skaitytojui neprailgs,
— O ar gyvatinės tenai i yra dar daug reikalų,

irgi bus? Į riuos reikia atlikti, kad Ke-
— Gyvatinės gal ir nebus, leivis ir toliau galėtų visu!

Pes tėris. Jiems geros sėkmės! 
ku-

u-

’EGLUTES“ ŠVENTE

Birželio pirmąjį sekma-

bet užtat bus geresniu ir ma
žiau sveikatai kenkiančių 
gėrimų.

— Nu, jeigu jau nebuai 
žemaitiškos

retorius, Vincas Juralis — SUDiaUstvtu šiaudeliu su- p?ver*itpf° bendrahiipiuo^o. 
raišiotos siūlais ir suklijuo-

- “'‘^torius-Sta. tos figūrėlės- kubikai, 'r
se frupšse. jr., Ii- Tomas Sa. prizmž’ „n^ukai ir kt. ' t”r’ ,V!,:n" "T’™’ 

n , -v - u ,• d?u8kaa-£inan^ g10^' Si didį ir gt^ų darbų yra r’’n7’7'‘• v

l ÎiSteto^WtnSima^‘iMiko Krasinsko’ gyvenan‘ nas Našlėnas ir Pranas Kli- rai. EUna M. vSSrehrtt!•”ef«’iu.
To komiteto įpranesi as y-hsj0 Urugvajaus sostinėje mas — teisėjai.

lankyti. Yra sudarytas ko
mitetas Keleivio 70 mėtų

Serga pusbrolis 

M. Krasinskas

rai: Elena M. Vaznelytė,1 
Elzbieta Liudžiuvienė, Ona! žinomn. knmbari traUmn bū-

I Montevideo. ilgamečio ir uo- J direktorių tarybą iš 14 ir Juozas Grik^ri^renim tu liehlviri?
reikes pakastavoti ir tuos; ir pereitame 0 .J lauš Keleivio bendradarbio,! kandidatų pagal balsų dau-h- Alrirdas Dūdai Mariia iri Būtu gerai, kad New Ha-
tavo geremus. O kadangi j nuošė.~Tuo Į kuriame praneša, kad dabar gumą išrinkti 8: Antanas* vi dS Butrimai.’ Karolina’veno lietuviai, kurie turi iš-
tu prisilaikai <pne 
bla^vvbės. tai man 
porcijos. Bet tancavoti. 
Marki, dabartiniu tancbi tai 
aš nemoku. Ana karta Pilie
čių susaidės klube net man 
akvs aoreibo ir galva apsi
suko tik bežiūrint į tuos tan. 
cavoiančius. Kokie gi čia šo
kiai? Nei suktinio, nei pa- 
dispano. nei polkos venger- 
kos. kaip =eniau būdavo. 
Dabar bobikė, lvg durnam

sausos , lietuviai yra kviečiami jung- 
teks dvi i tis į talką Keleivio šeimai | 8 *

phdfvigubintL
— Ar tai tu manai, kadi 

Keleiviui jau reikią dviejų 
Maikių, dviejų t^vų ir d vie-1 
jų Kaimo

— Niekusį'Tr- kalbi, 4®velĮ 
Tuo atsišaukimu kviečiama

J. Krasinskas

Gezi žodynai
'1 ietuvių-angi^ kalbų io

reuagavo Karsavi 
ųaitė ir Šlapooersk's, aph 
n noo žodžių 511 p»l., kai

-- ų - .. J Vladas Butrimai,
Mazalas, Alfonsas Dzika?, | SamseMė. Žibina Leiberie-' 
Vytenis Nenortas, Pranas »ng Adelė Vaznelienė, Va- 
Klimas, Juozas Balazaras. lerija ir Ipoiitas Dalangaus.

KeleTvįremOkftąklr .. 
radarbiavimb; : cąfo' A 
mis sudaryti piniginį — . 
leivio fondą spausdinimo Įna

pių orisiėdusi. prieš stioinė- technikai atnaujinti ir pa-| A .M u.iu,,
janti Ivg ant ledo vaikėzai gerinti. Tam reikalui ritei-L Baravykas, nauja

bmma ajeų rinkliava, kun apie 3 )>0Ž0 žodžiį.
bUS, b v^rinkm»n^naS{?l 380 PS'- ka’’ a ?8 0°- 
metų vasario mėnesio 9 d.| 1 *
Be to, yra ir daugiau būdų 
padėti Keleiviui sustiprėti.

— Rait, rait, Maiki, o ko-Į vis tokius pranešimus tikrai 
dėl ten nepaminavota viso-įsp ausdintų, jeigu laidotuvių 
kie apgarsinimai? Man, sa-Į di lektoriai jam duotų, 
kyšime, labai patinka, kai Į — Kaip tu manai, Maiki, 
per radijušą pąmirtavojamilar nereikėtų mums suorga- 
visi lietuviai nabaštiinkai.Įnhuoti prieš graborius di- 
Ypač graudina tos padėka.Įdėlį visų Keleivio skaitytojų 
vonės graboriams už šimpa-1 streiką? Aš dėl to pasišne- 
tingą patamkvimą, iilydintĮkeriu su Sčėriyvos Smerties 
kūną ir dūšią į anspielių. Susaidės prezidentu. Mes 
Kodėl gi Keleivis tokių ap-|gi galėtume apie graboriaus 
garsinimų ntatidrukivoja? namus vaikščioti su piketu 
juk tada naHtolnko gimi-1 ir neįleisti pas jį jokio na- 
nės ir po štato meta pasi- bašninko. čia gera mintis, 
skaitytų, kaip jų sentėviai Maiki, ir aš turiu skubėti, 
buvo paiėnavoti. kad neužmirščiau. Taigi —

— Ai manau, kad Kalei- gut bai!

žo-

tiktai kraipo, tiktai raito sa
vo griečna needangte. kad 
tik nurispiauti norisi. Se
niau už toki šoki Plungės 
klebonėlis šitok’a merga 
bažnvrioie kryžium žeme 
paguldvtn. Ne. Maiki, nuo 
tokio šokio ne tiktai smer- 
telna gri eka senatvėip nu
pelnyčiau, bet dar ir strėno
se die<rii gaučiau.

— Iškilmingas Keleivio 
sukakties minėjimą® bn« tik 
balandžio mėnerio na baigo
je. tai dar gali visokių šokių 
išmokti.

— Aš. Maiki. geriau nn. 
viriu nas savo ouriedka lei- 
duke Ona Tvašk’ene, kad 
mane išmokvtu šokti koki 
mikita ar senoviška bamba- 
taynį, kuris vis dėlto yra ne

Antanas Stanulis. Petras ši. 
manaųskas- ir Romas Gra
jausku. Kandidatais liko 
AJgir&s jąUinkaB, Antanas 
Našlėnas,: Juęoas Andruko- 
nis ir 'Ant&nįšr Ramanaus
kas.

Rinkftnuoše dalyvavo 87 
nariai.

Po susirinkimo naujasis 
klubo pirmininkas Stasys 
Baltauskas klubo valdybos 
nariams ir direktorių tary. 
bai savo lėšomis surengė 
puikią vakarienę, kurioje 
naujajai klubo valdybai pa
reikšta daug gražių linkėji. 
mų.

Paskutiniuoju metu į klu. 
ba įstojo 10 nauių narių, 
daugiausia jaunuolių.

Janas Bernotas

kai, Teresė Liudžiūtė ir Ja
nėną Šermausiky^ė. Eglutė® 
šakeles sustatė Jonas Pleč
kaitis, jr.

Dabar šią eglutę LB aov. 
linkė padovanoio New Bri
taino amerikiečių jaunimo 
muziejui.

Visiems lietuviams reikė 
tų ją ten aplankyti.

Jonas Bernotas

8L1EKAS TURI 5 51RD1S

. .T 7 J p

nuomoti kambarių, pranes- 
ų tai Yale universitetui. Gy 
venti lietuviškoje šeimoje 
eursantams būtų dvigubai 
naudinga, nes jie galėtu 
calbėti lietuviškai ir už uni-

prašomi atvykti su jaunimų, 
kad ir vežimėliuose esančiu. 
Vietos užteks ir vaikučiams, 
ir vežimukams.

Dienos programoje bus 
šv. mišios pietūs, meninė 
dalis ®alėie. žaidimai lauke. 
Smulkesnė šventės nrogra,. 
ypn bus maskelbta vėlinu. .

Turinčius kiausimii Šven
tės reikalu prašome krekotis:
Pfrbi*s Tmmapidat.a Coneen. 
♦’n-n r’ryni’O'n^ "Pnlpom
06260, telef. 203—028 *«28.

Reneėios

STEPONO KAIRIO ATS1- 
versiteto sienų. į MINIMŲ PIRMASIS TO-

Valgis gaunamas univer-;MAS „LIETUVA BUDO“ 
siteto valgyklose aiba stu-'jau IŠPARDUOTAS, BET 
dentas gali pats tuo pasirū. ANTROJO TOMO—"TAIJ, 
Pinti- , LIETUVA“ DAR YRA NE-

Visais reikalas reikia ra- DIDELIS KIEKIS, 
syti šiuo adresu: Kaine $2.00.

Ką tik pveme
Šventaragis, II tomas.ro. 

manas, parašė Vytautas 
Alantas, 613 psl., minkšti 
viršeliai, kaina $8.00.

Hestera, romanas, parašė 
Vacys Kavaliauskas, 221 
psl., kaina $4*50.

Medinis dievas, 11 apsa
kymų, parašė Vladas Mingė- 
1a, 246 psL.kaina $5.00.

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be kitų dalykų, čia telpa

f • e s _ a—-BU-. _____ a- 1

Taip, tas menkutis žemės 
padaras sliekas turi 5 tikras 
širdis. Kiti gyvūnai teturi 
po vieną. Kol kas tik dviem į įdomios studijos apie poetas 
žmonėm dar taPavyk° šik.»Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 
mlngal įdėti antrą širdį, ku- tf. Knyga 374 psl., kaina 
ri veiktų greta nusilpusios kaip ir I dalies — minkštais 
pirmosioa., M . viršeliais $5, kietais $5.50.

t:'

FLORIDA — DAYTONA BEAClt 

SEASCAPE MOTEL

Kviečiame aplankyti ir apsistoti SEASCAPE MO> 
TEL ant jūros kranto. Mūsą motelis yra visą Eteri, 
dos įdomiausią vietoj centre.

- Rasite gerą ir nnodirdą patarnavimą, gražina Ir 
švariu kambarius, spalvotą TV, stalo tenisą, 2 plauky
mo baseinus, žiemų metu tildomus.

Kainu neaukštu ir visirme prieinamos.
Norintieji smulkesnią informaciją rašykite:

SEASCAPE MOTEL 
A d. Andrulis

3321 8. Atlantic Ava 
Dsytona Budi, Pla. 31118

Telefonas: (804) 767-1372

tomas.ro


Nr. 4, 1975 m. sausiu 2Ž q. KELEIVIS, Sa BOSTON ruBtspn peiuaau
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Vietines žinios
Moterų klubo susirinkimas DIDELE PADĖKA Šveikauskai sugrįžo 

ii Floridos

GRAŽIAI PAGERBĖ ANTANĄ MATJOŠKĄ

Sausio 19 d. susirinko pil- Antanas Andriulionis ir Jac- 
na Tautinės S-gos namų sa-' kus Sonda. Visi linkėjo ir 
lė Antano Matjoškos pa-! ateity nepasitraukti iš visuo- 
gerbti. Rengėjai su And- meninio darbo lauko.
rium Keturakių priešaky I Raštu sveikino SLA prez.' gyvenančias lietuves 
Skelbė, kad tai A. Matjoš- i Povilas Dargis. rinkime dalyvauti,
kos 60 metų sukakties minė-; Antanas Matjoška visiem
jimas. nors tikroji sukaktis nuoširdžiai padėkojo, 
buvo ‘jau prieš metus, nes j Šio renginio komitetas į- 
A. Matjoška gimęs 1914 m.; teikė A. Matjoškai įžymiojo 
sausio 13 d. Bet geriau vė-i grafiko Pauliaus Augiaus 
liau, negu niekad. į paveikslų knygą su gražiu šiuką

A. Matjdlka yra gimęs, Vytauto Dilbos darbo įrašu J 
Bostone, bet dar kūdikio ir pagerbimo dalyvių para-. 
amžiaus išvežtas į Lietuvą, šais.
Ten jis augo vietovėje, kuri Šiam pagerbimui vadova-

Lietuvių Moterų Klubų Praeitų metų Balfo Bos-
Federacijos Bostono klubo tono skyriaus vajaus rezul.
narių susirinkimas šaukia- tatai buvo gana liūdni. Nors
mas vasario 2 d. 3 vai. po tas vajus buvo tęsiamas net
pietų Tautinės S-gos na- 4 mėnešus ir nuolatos Ke- į..
muose (484 4th St., So. Bo;. Įenyje buvo prašoma aukų, - šveikauskienį ža.
tone,. ;ir prisiminti vargstančius,,. . ,' IW taUrrivrin tiv tieJ° nen uku> \ ei paiasyn

Nuoširdžiai kviečiame vi. 
sas Bostone ir jo apylinkėje

dr
Adv. dr. Marija ir prof.

DOVANA JAUNIMUI
Rūtelės aitvaras, —nauja 

poemėlė vaikams, dailiai su
eiliavo J. Narūnė. Gausiai ir

Pranas Šveikauskai grį- įdomiai iliustravo dail. Zita 
žo iš Florido?, kur porą sa- Sodeikienė. Kaina $1.50.

bet mūsų balsą teišgirdo tik 
53 šeimos bei pasieniai as. 
menys. Tačiau ta negausiTI

susl" į aukotojų grupė vis dėlto su-Į

Keleiviui teisės patarimų.

E. Juciūtė sveiksta

i dėjo gražią sumą
Po oficialios dalies numa. Į gu ^uo 

tomą kavutė. j baigiamas
Dalyvės prašomos atsi.; laukiamos

IEŠKO GIMINIŲ

Ieško senųjų ateivių: te 
tos Žekevičienės - Gečiaus. 
kaitės. jos vyro Vlado Žeke- 
vičiaus ir jų dukters Genės

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
i stoties WLYN, 1360 M- 
<ocikaų ir B stoties FM, 
101.7 meu veikia aekmadid* 
niau nuo 1 iki J .30 vat die* 
įą. Parduodama: Vėliausių 
maaulinfų žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai* 
toa ir Magdutės

$701. Neseniai išėjusios atsimi

nešti mezgamųjų siūlų ir va-, mos ištisus metus. Kas nega- tiko sunkus širdies priepuo- 
šiuką. i Įėjo aukos įteikti vajaus lai- lis. Ligonė guli miesto ligo-

Valdyba 1 kotaipyje, gali tatai atlikti 
I bet kada.

šiandien prijungta prie Gu- vo Andrius Keturakis^ 
dijos, ir tenykščiai lietuviai ‘ 
gudų labai persekiojami.
Tėviškėje, o vėliau Vilniuje 
gyvendamas, sukaktuvinin
kas matė, kaip lenkai lietu
vius spaudė. Ten j’s buvo

Padėka

-is

Po ilgos ir sunkios vėžio 
ligo? 1975 m. sausio 16 d. 

paskatintas skriaudiamųių! «J°na» Simokaitis iš 
ginti. Toks stiprios lietur.iš-! Dorchesterio, Mass., sulau.
kos dvasios jaunuolis Anta
nas Matjoška 1937 m. atsi
dūrė Worcestery, o 1939 m. 
atsikėlė į Bostoną, kur ir 
šiandien tebegyvena.

kęs 69 metų amžiaus. 
Velionis buvo gimęs Lie

tuvoje. Čia gyvendamas pri
klausė Pirmai Liuteronų 
Bažnyčiai Bostone, iš kurios

šia proga norime pareikš- 
‘ ti nuoširdžią padėką visiem. 

Praeito šeštadienio LB kurie atjautė vargstančių 
'Kultūros Klubo programa brolių skurdžią dalią ir atsi
buvo skirta M. K. Čiurlio- liepė i mūsų prašvmą. 

i niui paminėti Paskaitinin. i Didži, padėk? rellkiame
kas Mykolas smeig- re(j j Sondai ir visiem? Ke-
damas žvilgsiu j Čiurlionio ,eivio bendradal.bianl5. kad 
kun*,. team,ai pagvildeno <ie mielai patarnavo Balfui 
daile, muzikos ir literatūros negailėdaI£ rfetos 
menų tarpusavio santykius, ?kelbimams_

Čiurlionis kultūros klube

įrodydamas, kad savo pri
gimties branduoly muzikos

„ ,. po pamaldų buvo parapijos
Nuo pat atvykimo > Ame-jkunig0 Walt H Reuning ir 

nką sukaktuvininkas isi- Į «esers sūnaus kunigo Algi- 
traukė į lietuv:Tk?ia veiklą j mant0 Žilinsko iš Toronto.
ir joje visa laika labai aktv 
viai reiškiasi. Jis, linkęs ir 
turįs gabumu vadovauti, ne
vienoj organizacijoj yra vai
dinęs pirmąjį vaidmenį. A. 
Matjoška dau? dirbo Jauni
mo rately, Balfe. Altoi. So. 
Bostono Lietuviu Piliečiu 
draugijoje ir jau ilgokai va
dovauja LB Bostono apylin
kei.

Šia proga visą Matioško* 
veikla ir jo asmeni gražia’ 
pavaizdayo taip pat vilnie
tis Petras Viščinis.

Sukaktuvininką sveikino 
Altos skyriaus pirm. Sta«v? 
Lūšys, ramovėnų pirm. Ka
zys Šimėnas, skautų vardu— 
tuntininkas Vincas Šnipas, 
ta proga įteikdamas skautu 
ordiną ”Už nuopelnuku
rį prisegė vyr. skautininko 
pavaduotojas Česlovas Ki
liulis. Dar sveikino LB apy
gardos pirai. Antanas šku
dzinskas, Moterų Klubų Fe
deracijos Bostono kliibo nir. 
fnininkė Aleksandra-Moriar- 
ty (įteikė ir dovana), tauti
ninkų vardu inž. Vaclovas 
Senuta, inžinierių vardu inž. 
Eugenijus Manomaitis (įtei-

Ont., nulydėtas ir palaidotas 
Getsamane kapinėse West 
Roxbury, Mass.

Paliko giliai liūdinčius 
žmoną Marthą, sūnų Ed
mundą ir dukterį Ellą Jan. 
cowskienę su šeimomis, 3 
anūkus, seseris Auguste Ži
linskienę ir Marytę Maks- 
vytienę su šeimomis Ameri
koje, brolį Gustavą Lietuvo
je, gimines, draugus ir pa
žįstamus, išblaškytus visa
me pasauly.

Dėkojame visiems už gė- 
’es, pareikštas užuojautas ir 
’ermenn me*u sudėtas au
kas Universiteto vėžio ligų 
tyrimo institutui.

Marti** Simokat

Šoko Providence

nmeje. Didžiausias pavojus 
jau praėjo, bet ligonė dar 
tebėra silpna.

l inkime jai ko greičiau
siai pa veikti.

Gubernatorius paskelbė 

Lietuvių dieną

lusi iš Vengrių kaimo, Vep
rių vaisė., Ukmergės apskr.

Prašo rašyti: Lithuania, 
Jonava, Ateities g-vė 28. 
Tauginaitė Genė, d. Antano.

Mass. gubernatorius M. 
Dukakis, sausio 28 d. Altos 
dek gaciiai dalyvaujant, va- 

mUS^įsario IG-ia paskelbė Lietu-

GRĄŽOS ATVIRUKAI

Turime ribotą kieki dail. 
Vytauto Igno pieštų atviru
kų. Jų komplektas (12 ketu
rių rūšių su vokais)—$3.50.

Labai tinka ir kalėdiniam 
sveikinimam.

! vos nenriklausomybės minė-i -rrrrrrfr-r 
Tad visiems dar kartą —į jimo diena. 1

menas yra artimesnis litera- aclu •
turai negu dailei. Taigi ir Balfo skyriaus valdyba 
Čiurlionio dailės kūriniai, 
nors ir pavadinti muziki
niais terminais, nesą koks 
muzikos ir dailės sugimdy-
mas- I Vasario 1 d. So. Bostono1

Pianistas Saulius Ciba- Lietuvių Pil. d-jos salėje
žaviai paskambino 6 M. K. programą atliks Toronto 
Čiurlionio kūrinius. "Gintaro“ ansamblis Bosto.

Abu programos vykdyto., no ? kauti jos 25 metų sukak, 
jai susilaukė karštų aplodis. čiai paminėti. . , . . .. ,
mentų. Publikos, vnač jau-- Vasario 16 d. So. Botono hn\gų nnkoje pasu ode dar 
nimo, buvo pilna Tarptauti- Lietuvių Piliečių d-jos salėje viena atsiminimų knyga 
nio Instituto salė.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS
’ aukojo

Altos rengiamą? Lietuvos,
'nepriklausomybės atstatymo 
. paskelbimo sukakties minė-1 
; jimas. ■
1 Kovo 2 d. So. Bostono 

. _į Lietuvių Poliečių d-jos III a. 
v -j minėjimas, sajėje Minką radijo dainų

Cambridge. Mass., įvyks va-į jr bailiojo žodžio koncertas.!

Vasario 16 minėjimas 

Cambridge

Vasario 16

sario 23 d., sekmadienį. 2 v. Į Kovo 9 d go Bostono 
30 min. miesto bibliotekos, Lietuvių Piliečių d-jos salė- 
salėje, Broadway Nr. 499. se skautų ir skaučių tradici 

Šis minėjimas bus sujung
tas su bibliotekos ruošiama 
Lietuvių diena, panašiai,

• kaip buvo ruošta pernai.
Bus įdomi meninė progra-

Providence Balfo aky- jdįmi paskait ’ 0~mi. Hali, i Follen St, Cambrid- 
nausrengimo meninę prog-1 nijjmo dal^iai bas *pavai.ige.
ram? sausio 26 d. atliko O.janti kavute jgjim3s nem0.| 1975 m. balandžio 13 d. 
nos Ivaskienės vadovauja- kamas> 3 vai. po pietų So. Bostono
mas tautinių šokių sambūris.; .. U^J^^jos IH a.

Davė naują prenumeratorių i lietuvių diena bus pavadin-, ’.arjnj. koncertas‘^,^'^VieŽire 1(1,0Sa aJdžte2?d.-So.Bosto- 
gausiausia, dalyvauti. ; no Uetuvj K|ieaų d.jo? 

Minėjimą ruošia komite- salėje Keleivio 70 metų su

Ona Nebickienė iš Surfsi- 
de. Fla., užprenumeravo Ke

GARSO BANGŲ“
Auka Balfui PROGRAMA

ši radijo programa trana- 
825. Nuoširdus ačiū! i liuojama penktadieniais iš 

. stoties WBUR 90S FM

ir v. Cjrniai Balfui pa. Į

Vajaus komitetas

DAR VIENOS MOTERS 
VERTINGA DOVANA

banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 
vakaro.

i —

Pėdos mirties zonoje.

Tai dabar Bostone gyve
nančios Elenos Jucecičiūtės 
sovietų katorgoje praleistų 
metų (1949-1956) prisimi
nimai.

Knyga 544 puslapių. Jos 
trečdalis skirtas ir Lietuvos

•gyvenimo bruožams nuo 
1956 m. vasaros, kada ji 

nė Kaziuko mugė. j grižo i Lietuvą, iki 1966 m.
Kovo 21 d. 8 vai. vak. N., pradžios, kada ji gavo leidi- 

Anglijos Pabaltiečiu d-jos mą išvykti i JAV. Knygoje 
koncertas Longy School of; yra ir nemažai dar niekur 
Music, Edward Pickmanį nematytu nuotraukų. Virše

lis ir vinjetės P. Jurkaus.
Ta knygą galite gauti 

Keleivyje.
ir

kė savo darbo Geležini vd- leivį metams savo bičiulei ....
ka), So. Bostono Lietuvių Grace Bukoff New Buffalo,' kūno pirmininkas yra kakties minėjimas.
Piliečių d-jo* pirm. Stanislo- Mich. j Nekalto Prasidėjimo lietu- Gegužės 4 d. Jordan HaP
vas Drevinskas, adv. Zuza-I Ačiū O. Novickienei už parapijos klebonas ir mažojoje saloje Vasyliūnc

Šalnienė, Jonas Vasys, paramą laikraščiui.

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALV08:
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijai Patentą «w>: 
tftuto garantuoti. Geriausia dovana jūsų gtaniaMnA f*" 
Iįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 18 savaičių vartnjtenL Jū
sų atsakymus siųsti su |6.00 apmokėjimu — JIB LABQ- 
BATORY, 1437 Sa. 48tk Ava. Cicero, HL SMHb JIB 
AMevyU, 2488 Daugall WMaar, I2»
JIB akyriaat 7 Stuttgart 58, Dutobnrgdbalg. W. 
Garmaay. Vabtlaėse: J A J, 2557 W.
NU Avė. A 14th St., Cicero, 1840 W. 4718
2922 N. MOvaukee Ava, 1147 N. AsMtai AvA, CHcaga 

MM»s»N»weNeennnMwwM«MM«wisnnnMMe«nseei

kiti asmenys. trio koncertas.

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS

JAU ATIDARYTAS
382 West Broadway, So. Bostonu 

KARL MICHELS ir ROBERT OWENS 
registruoti optikai

siūlo

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 
įskaitant:

• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARŪPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LĘŠIŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LĘŠIUS
• KATARAKTO LĘŠIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS 

Būtinu atreju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti I i e t u v i i k a 1 !

MedieaM (Welfare)
Skambinti: 2 68• 8500 Medienre ..

Master Charge prHnmma

ROMANAI

8
Vytautas Alantas, ŠVEN

TARAGIS, istorinis romą- • 
nas, 1 dalis. 405 psl., kaina 
minkštais viršeliais 85.00.

To romano II tomas, 613 
psl., minkštais viršeliais kai
na $8.00. ,

Naujųjų metų istorija, —Į 
Birutės Pūkelevičiūtės nau-; 
Tausias premijuotas roma
ną5:. ]82 psl., kaina $4.50.

Tautvilą, romanas, parašė 
Juozas Kralikauskas, 205 
psl., kaina $4*00.

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas romanas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 pslM 
kaina $4.50,

Sunkiausiu keliu, roma
nas. parašė Jurgis Gliaudą. 
251 psl., kie* i viršeliai, kai 
laida, parašė J. Gliaudą, 406 
na $5.00.

Kiauros rieikučios. roma
nas, parašė Antanas Mustei
kis. 259 psl.. kaina 84.50.

Birutė KemėžaitA SU*
Andrius Vahickae. NE* 

MUNO SŪNŪS, romanas ii 
suvalkiečių ūkininkų sukili- 

’ mo 1635 m., T tomas, 280 
psl.. kaina 83 00.

Andrius Vahickae, NE* 
MUNO SŪNŪS, n tomai,

’ 428 psl, kaina $4.00.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florista gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo* 
nas AN 8-0489. Ten gauna-

ir Kalei via

Dažau ir Taisau
Kaitras iš Įsuko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau

riaką, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

neditoga.
JONAS STARINSKAM 

228 Sarta Hill Ava

TaL CO 5-58M

!
draudimo agentūra 

At'ieka įvairią rūšių
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRON1S KONTRIM 
b98 Brmdvray 

Bo. Boston, Mass. 02127 
TaL AN 8-1701

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
Montuoja oaauytejus apie puaaultoius tr Uetuvtūkuooiua 
įvykius, <fcda oaug ir įdomių nuotraukų ir atvirai patrako 
apie visos mūsų visuomeninta? bet kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukta 
me abipusių pasisakymų Ir unomanig kiekvieno visienm 
svarbia probiotna.
9 NEPRIKLAUSOMA LiKniVA“ yra dinamiška mūsų M. 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, v^ 
suomei atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir throa aš 
nepriklausomų Lietuva.

Metinė prenumerata JAVmn 88.88 

A dronao t
7722 Georgu Street, LaSuBoėMentreeL 898, Ooebee, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

jo daugiaa luup SEPfYNIS MUJONUS dolerių

SLA

MgL ucaSUSIVIKNUtMA*

jau tari daugiau, kaip trto au 
Jo

>Je aaėafųų, kuri yra 
o teikto

nuo 8180.00 iki 810.000JM

SLA—AKCTDKNTAlA APDRAUDA

kad jauuuoHa gautų pfaigua 
Ir gyvenimo praditoL 

Miš duoda VAIKAMS ir jaunuoHaam lakai pigią TERM I 
ui 81,000.00 apdruudoa tik 88.00 gmina.

ktabų Ir tuugUų tentoma. UI $1.000.00 
I

SLA kuopos yra daugumoje Sėtuvių kolonijų. KrelpkiMa 
• bnmm mIMIm

$07 Weat Mik Street, Nmr York. N.Y. 10001

I
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Vietines žinios

Toronto lietuvių tautinis ansamblis "Gintaras“, kuris atliks me-

KELEIVIS, Sa BOSTOR

rainą ir įvedė ten savo san- (rainos nepriklausomybės pa-1 
į tvarką, kaip ir kitose jų už.' skelbimo sukaktį fškilmin. i 

»• Vytauto Ulevičiaus šeimai ■ grobtose srityse. Ukraina' gai minėjo sausio 26 d. Juos į 
•Įremti So. Boston Savings, šiandien,, kaip ir Lietuva, ta proga Altos vardu sveiki-j 
: Bank yra atidaryta sąskaita • tebevelka sudėtinį jungą, no vicepirm. Edmundas Ci- 
: — Vito Ulevičius Fund. Ją i Bet ten taip pat yra labai bas.

admini^ -a Stasys Dre-i gyvas pogrindinis laisvės;/ . .-j. • , ..... . .jvmskas ir Antanas Matjos- sąjūdi?, ir ukrainiečių tautai:
ka. Čekius prašome rašytitenka pakelti daug maskvi-i Paragink savo pažįstamu* 

i Vito Ulevičius Fund ir siųs- į nių okupantų smūgių. : iuirašvti Keleivį, jo kaina
t ti So. Boston ^aving? Ban.*,> Bostono ukrainiečiai U k- metams >7.30. 
i 460 W. Broadway, So. Bos. j
i ton, Mass. 02127. Galima i — ■ <—------------------- —,------------- T' ‘.

PRAŠO REMTI

Nr. 4,1975 m. sausio 28 d.

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NEREIKfiS ŽEMINTI TER- | J 
MOSTATO, JEIGU {RENGSITE

NAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—MINI DEGIKLI

ijuos įteikti mums arba pa
likti draugijos baro tarnau
tojams.

Prašome draugijos narius 
ir visus geros valios lietuvius 
paremti V. Ulevičiaus fon. 
dą.

So. Bostono Lietuviu Pil.

SOUTH BOSIONC LIETUVIŲ FILtECIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

Ki

i •
ninę programą Bostono skautijos šventėje šį šešadienį, vasario 1 * d-ja tam fondui paaukojo
dieną, 7:30 vai. vak. So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos salėje.

’GINTARAS“ BOSTONE

Bostono skautijos 25-riųi Po programos — šokiai.! 
metų veiklos paminėjimui; vaišės ir kitos įvairenybės 
ruošiamas koncertas įvyks Bilietų galima gauti pas'

__ • « *■ V J 1 • • W as. « . . . - _

$200. Dėkojame ir laukiam’ 
kitų geradarių aukos.

Stasys Drevinskas

Antanas Matjoška

Ukrainiečių šventė

vasario 1 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vak. So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos III a. salėj.

Programą atliks Toronto 
lietuvių tautinis sambūris 
"Gintaras“.

M. Subatį, tel. 268-1992 ir; Sausio 22 d. sukako 57 
I. Nenortienę, tel. 825-1832. metai, kai Ukraina pasiskel- 

Ta pačia proga vasario 1 bė nepriklausoma valstybe, 
d. 3 vai. popiet įvyks skau- Deja, ta nepriklausomybe ji 
tininkų bei vadovų i'škilmin- neilgai tesidžiaugė: Ma;k. 
ga sueiga. ivos komunistai užėmė Uk-

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS^
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir s e k m a d i I a I a 

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir. būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBEI

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per 
kelias valandas įrengia, 
mas garo, karšto vandens 
ar šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS J 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 
patirtis

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Boston: 436*1204 S. Shore: 773-4949 
LENGVOS IšSIMOKfiJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

Trans-Adantic Travel Service
1

•» I

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

VVORCESTER, MASS. 
Tet SW 8-2868

yra vienintelė oficiali ist**- 
ga Worcestery, mari siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorceo-

terio į Lietuvą ir kitas Rusi 
jot valdoma* sritis- Čia kal

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

Sena* parvirsta ir negir- Už nusies ne tik jaučiu* 
vedžioja.

- f

Nerasi medžio be Sakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ j 
žmogau* — be ydos.

Ci» galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Flood Sųuare 
Hardivare Co.

S**taiaka» N. i. ALU&NA 
EAST BROAnWA*

8<Hir« HA8&
TELEFONAS AX 8-414S

B»n;»'nin Mrcre Dažni 
Fvpleru* Siancma

SUkia» Laatrama 
Vta-'kte leilcneny* namam

Bcifcnienya piRmbvriam* 
Vte.hrfc. ra(«44<M Aalkta*

Peter Maksvytis
Carpeeter & BsRder
<9 Chnreh Street 

K. Milto*,
Atiteka vteoa
to ir projekta-Hmo darbas tt laa- 
ko ir ridoj*, gyvenama narna ir 
Manio pastatu, pasai refta- 
laeimr,. Saukite visados flu t va
landa vakaro.

Telefonas* 698-8675

A. J. NAMAKSY i
Insurance

321 Country Club Rd. 
Nevton Centre, Mase. 02159

ToL 332-2845
—aaooaoaa rfmoaaaoovvovao aaaaaaaaa

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje, 
galima gauti Lietuvos ope-1 
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kainu $6.06.

Paštu nesi

T'elercnas: AN 8-2806 '
\Dr. Jos. J. Donovan
i
Dr. J. Pašakumio

ĮF e Df N I s 
OPTOMETRISI AS

Valandos:
nūn y vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais necriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Man*

TEL. AN 8-2124

Dr.Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt)

OPTOMBTRISTB
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiad.eniais—uždara

445 BR0ADWAY 
: SOUTH BOSTON, MASS.

**********************************

ve******************** jfrrrrrr

Laisvės Varpas
J UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL ' 

AM 1,430 KC tt WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu visur

ir visai* kelionių reikalais, keliaudami grupiniai 
ar pavieniui!
Taip pat rengiame eilę EKSKURSIJŲ l LIETUVĄ, 
kurių pirmoji

išvyksta KOVO 27 d. ir grįžta BALANDŽIO 4 .

Iš BOSTONO ir NEVV YORKO kaina

tik 690 dolerių
šiai grupei DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS,

- NESI VĖLUOKITE!

Vasaros ekskuYsijos j Lietuvą prasideda GEGUŽĖS 
j mėnesį.
^Registracijas priimame dabar.

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

Globė Parcel Service, Ine.

RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS savo

Knyga yra geriansias žmogaus drangas

Ę The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų re 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką valstiną,
Sav Emanuel L. Rosengard, B. SL, Reg. Pharm.

384 W. Broadvay, tarp E ir F galvių, SO. BOSTONE.

Telefonas AN 8-0020

Nuo 9 vaL ryte iki 8 vai. ». ttshvrus šventadienine Ir sekei 

Nmooooooooooooeeoooooeooeoeooeooooooa

h

M S T OIL CO.. Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
460 West Broadvray. South Boston, Masa 02127

Skambinkite 268-2500

SAVE AT

i% AYEAR

effective
rateon 4-year term deposi’t 

certificatcs-SlOOO minimum

AYEAR

2’4-4-year term 
Uepojit $1000 minimom

68116^ AYEAR

1-2%-ytar term tfepodt 
emificam $1000 minimom

6jO(B5^1 AYEAR 
90-daynotiee 
S500mMnMS

AYIAR

Tht Federal rtgutafom Sffecting thtte new tsvingi 
certifieste* allow premature withdraw«ls on savinp* 
certificsto fund* provided reto of interest on amount 
witMrswn b reduosd tef the peobook rate (5’A% a yesr) 
and 90 day* taurauk forfeited. _

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

giminėms užsakykyte tiktai per

Trans-AtlanticTradingCo
(Podarogifts, Ine., skyrius Bostone)

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—12

393 We*t Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Maaa. 02127 
Telefonas: 268-8764 

Tisų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO. iCOSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP

Nuošimčiai 
dienos kas

priskaitomi nuo įdėjimo

82 Harrison StreeL 
Worce*ter, Mass. 01604 

Tet 798-3347 
Tiesiai tt Worcesterio sius 

iam įvairim siuntinius į Lieta 
vų ir kitu* Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi tt 

lėtinės gamybos medžiagą, ap
avo, maisto Ir pramonės gami 
alų. Turime vietoje įvairią via 
tiaės gamybos ir importuotą

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

1S BOSTONO I LIETUVĄ 
ir Intus

Pristatymas greitas Ir 
garantuotas

Prekės parduodame* nuže
mintomis kainomis.

Pilnas draudimas

Bankas veikla jau 109-tuoeius metus

šio banko direktorių taryboje yni 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 9274,000,000

prekių tt kitų kraštų visai iejr^ite—
memie baisomis. Be to, siunčia-1 certifikatus, mitomobilim" 
me maistą, pinigus Ir galite uš- lalttvtuvna telietą, pinigus ir galite 
sakyti jų gamybos praba*. Čia 
sumokėsite pinigus, e giminės 
ten ristoje gatte paeMukti ui-

Taipogi tarptnlakaajane per 
tam tikras įstaigM atsikviesti 

Ha gnu save į sveitas

šaldytuvus ir pan. 
Naujas ved i j a*

Atidaryta darbu

ooo 8 vaL rytu iU 2 rid. p> 
Kitomis

tai Ir RM«aL Atribaką įsfti- 
Vsdėjaa A 8ekyrbmU|

389 W. Broudwup

TaL 8984MI




