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Raudonąja Respublika
Valstybes departamento komunikate pabrėžiama, 

kad JAV užsienio politika remiasi taikos, teisingumo ir 

gerovės siekiais visam pasauliui. Kad to tikslo būtų pa

siekta, yra reikalinga jėgų pusiausvyra tarp galingųjų 

pasaulio valstybių. ' JAV ir Kinų Liaudies Respublikos , 

santykiai tuo požiūriu esą itin reikšmingi.

Šiom dienom JAV Vaistu 
departamentas išleido speci-j 
aaų komunikatą, kuriame į 
yra duodama JAV ir Kinų' 
Liaudies Respublikos santy-' 
kių apžvalga, akcentuoja
mas ryšių reikalingumas 
tarp šių dviejų pasaulio ga
lybių, aptariama diplomati
nės raidos veikla, JAV ir 
Kinijos santykius vis labiau 
sušildant. Tų santykių rei
kalingumą skatinąs beato- 
dairinis Sovietų Sąjungos 
ginlklavimasis, o taip pat ir 
auganti Raudonosios Kini
jos galybė.

Svarbiausi dokumentai, 
užmezgusieji ryšius tarpe 
JAV ir Kinijos Liaudies 
Respublikos, esąs vadina
masis Šanchajaus komuni
katas. Tame komunikaate 
yra pabrėžiami bei ryškina
mi šie trys požiūriai į pa
saulio taiką ir JAV bei Ki
nijos santykius:

1) geopolitiniai aspektai, 
abiejų kraštų pripažįstami, 
kaip turį reikšmę pasaulio 
saugumui ir tvarkai išlaiky
ti, todėl palaikytinas JAV ir 
Kinijos dialogas, nors anks
čiau ir būtų buvusi tarpusa- 
vė įtampa;

2) reikšmingi faktoriai, 
vedą į abiejų kraštų pilnuti
ni santykių sunorminimą; 
Taivvano klausimas čia yra 
labai Svarbus;

3) siekiama ryšių, kurie 
Įgalintų prekybos, mokslo ir 
kultūrinių vertybių pasikei
timą.

Šanchajaus komunikato 
dvasiai ir siekiams sukurti 
ypačiai daug pasidarbavo 
JAV prezidentas R. M. Nix- 
onas ir ne eniai miręs Kini
jos Liaudies Respublikos 
premjeras Ču En-lai.

Minimo komunikato dva
sios laikomasi ir šiuo metu, 
gal net daugiau — toji dva
sia stiprinama, ieškoma san-1 
tykių stiprinimo ir tarpusa- i 
vio susipratimo. Praėjusių; 
metu gruodžio mėn. įvykęs 
prezidento Fordo vizitą- Ki
nijos Liaudies Respublikoje 
turi būti suprantamas, kaip 
rūpinimasis tais dviejų kraš
tu santykiais, kurie buvo pa
skelbti Šanchajaus komuni- 
ka^p.

Naujasis Kinijos premje-j ___ __
ras Teng Hsio-ping tarė, Įtinančio komunikato Sovie- 
kad minimas dokumentas tų Sąjunga dar su didesniu 
"šiandien yra pilnas gyvy- dėmesiu ir įtarimu žvelgia 
bingumo“. į i Amerikos ir Kinijos santy- dieni, sausio 24 d. 7:30 Kul-

Visai suprantama, kad i kių rutuli ojimąsi bei sovie- tūriniame įsubatvakary da- 
po tokio oficialaus JAV po-! tams nepalankią JAV drau- vyvauja /aki. Juozas Palu- 
litiką Kinijos atžvilgiu aiš-įgystę su Kinija. jbinskas!

Rašykite laiškus

senatui
s

Senato Užsienio reikalų 
komitete yra svarstymui pa
teikta rezoliucija Nr. 319, j 
kuria pabrėžiama, kad JAV ■ 
nepripažino ir nepripažins j 
Lietuvos įjungimo Į Sovietų 
Sąjungą. Tad svarbu, kad 
senato nariai gautų iš lietu
vių kuo daugiau laiškų ir te-i 
legramų. parodančių, jog 
lietuviai yra tuo klausimu 
susirūpinę, tą reikalą seka ir 
prašo rezoliuciją kuo grei
čiau priimti.

Visų pirma reikia rašyti 
JAV Senato Užsienio reika
lų komiteto pirmininkui 
John Sparkman ir nariams: 
Mike Mansfield, Frank 
Church, Stuart Symington, 
Glaiborne Pell, Gale W.

Atskiro numerio kaina 25 centai

Dailininko Viktoro Petravičiaus grafika liaudies dainų temomis.

J. Kralikauskas —

Draugo laureatas
! ■

Sausio 11 d. posėdžiavo
25-tojo1 dienraščio Draugo

romano konkurso lėmėjų ko
misija. Apsvarsčiusi prisiųs
tus devynis romanus, komi
sija nutarė 1500 dolerių pre
miją, kurios mecenatas yra 
žurn Zigmas Umbražiūnas, 
skirti už romaną "Martynas 

McGee, George McGovern, i Mažvydas Vilniuje“. Atiria- 
Hubert H. Humphrey, Diek rius voką, paaiškėjo, kad 
Clark, Joseph R. Biden, šio romano autorius yra Juo- 
Glifford P. Case, Jacob K. zas Kralikauskas.
Javit?, Hugh Scott, James B. I 
Percy, Robert P. Griffin. ,

Rašyti laiškus ir savos Igo laikų istoriniais 
valstijos senatoriam. Visų nais. Ir ne pirmą kartą jis 
ių adresas: United Statės jau yra literatūros laurea- 
Senate, Washington, D.C. t 
20510. 1i -- -----------—-------------..7

Laiškui gr telegramai teks-: užpernai .jam buvo paskirta 
tas gali būti toks:

"Please support S. Res. 
319, which reouires as'su-

Rašytojas J. Kralikauskas 
išgarsėjo karaliaus Mindau- 

i roma-

ta : dabar jau antrą kartą 
laimėjo Draugo konkursą, o

v 
uzRašytoju d-jos premija 

romana "Tautvilą.“
J. Kralikausko kūrvba 

rance of non-recognition of pasižymi savaimingu stiliu- 
the incorporation of Lithua-: mi. gražia kalba, taupiu ir 
na into the Soviet Union“. j išraiškiu kūrybiniu žodžiu.

Suikruskime visi, nes to 
reikalauja Lietuvos likimas! Specialus patarėjas į
Kinija kritikuoja l . . . -7 ,J etniniam reikalam

sovietų užs. politiką
Prez. Fordas sausio 6 d. 

paskelbė, kad JAV etni
niams reikalams tvarkyti, 
kaip specialus prezidento

Kinijos žinių agentūra ■ 
Hsinhua, aptardama sovie
tų užsienio politiką ryšium; patarėjas, yra paskirtas dr. 
su nesėkmingom sovietui Myrona- B. Kumpas, gimęs 
derybom su Japonija, į 

brėžia, kad toji politika yra mės vyras, 
aiškiai nukreipta prieš JAV 
ir pačią Japoniją. Sovietai toks Baltųjų Rūmų istorijoj, 
japonams negrąžino Kurilų 
salų tik dėl to, kad jos turi sys Amerikos atskiroms tau- 
didelę strateginę reikšmę i metai? yra sveikintinas, 
sovietų ekspansijai Azijoje. lybėms š’ais sukaktuviniais 

-------------------------- į Ši paskyrimą stipriai pa- 
■ rėmė kongresmanai E. Der- 
yyinskis ir F. Annunzio.

Atsiminkite, kad šį šešta-

pa- Chicagoje užrainiečių kil-

Kissin gėris vyksta Tito ultimatumas

i Maskvą sovietams
iv ,

Kisšingerio diplomatinis 
kelias vėl veda į Maskvą. 
Šiam apsilankymui buvo ga- tatorius Tito pasiuntęs 
na uoliai ruoštasi ir jam tei
kiama didelės reikšmė.. Esą, 

į nuo pasitarimų rezultatų ga- 
i linti priklausyti visa JAV ir 
Sovietų detentės ateitis.

JAV siekia kelių teigiamų 
rezultatų. Nors pagrindinis 
Maskvos pasitarimų tikslas 
yra išjudinti užkliuvusias 
strateginio ginklavimosi ap- 

I ribojimo (SALT) derybas 
įir priartėti prie susitarimo, 
bet JAV tikisi, kad sovietai 
padarysią nuolaidu ir kitose 
srityse. Svarbiausia, —nori
ma, 1 
ramą Angolos prokomunis-į 
tam?, įsakytų Kubai atšauk-! 
ti iš ten savo dalinius ir kad' 
nesimaišytų i Lebanono re
voliuciją.

Bet Fravda šio Kissinge- 
rio apsilankymo proga jau 
pareiškė, kad "Angolos liau
dis sugebės sutramdyti Va
karų imperiali'lų,’ kolonia-l 
lįstų ir rasistų intrigas.“' Pa
grindinis reikalas esąs tik 
pasiekti ginklavimosi apri
bojimo. Be šio klausimo iš- 

> sprendimo, "visi kiti Sovie
tų Sąjungos ir Amerikos 
santykiai galį prarasti bet! 
kurią vertę. \ Italai neįveikia

Taigi, vargu yra pagrindo’ 
puoselėti šviesias viltis. ' MttTlįOS

Šis paskyrimas yra pirmas

Prezidento Fordo dėme-

Amerikiečių spauda 
neša, kad Jugoslavijos

Lebanonas

revoliucijoje
Jau kuris laikas beveik 

be pertraukos vykstančios 
Lebanono krikščionių ir mu
sulmonų, dešiniųjų ir kai
riųjų tarpusavio skerdynės 
pastarosiomis dienomis išsi
plėtė į visuotiną to krašto 
pilietinį karą, kurio liep na 
gali uždeiofi ir kaimyninių 
Vidurinių Rytų regioną.

Kadangi jokie Lebanono 
krikščionių ir musulmonų 
paliaubų susitarimai jau ne
beįmanomi, o praeitą savait
galį tarpusavio kautynėse 
žuvo net anie 350 žmonių ir 
liko širrdai sužeistu. Beiru- 
tui skęstant pabūklu griaus
me ir lięnsnose, tai atsista
tydino ir Lebanono premje- 

I ras Rašid Karami, pat? mu- 
’ sulmonas, bet da)’ vis turė
jęs paritikėjimą abieju 
pusiu. Pasikaukdamas iš 
pareiffu, jis nereiškė:

"Tebūnie Dievas liudinin
ku, kad aš nudariau viską, 
ka salėjau, kraštui nuo su
griuvimo aiDsaugoti, bet vi
sos nastano-os nuėjo nidkais. 
Dur^s i taika dabar uždary
tos. VvriausVbė iau nebetu
ri mki'os efektyvios jėgos“, 

i Dabar manoma, kad nre- 
ziden'as Sulevan Fra.njieh, 
kietos mankos krikščionių 

riar afliiV sudarvti na- 
voiaus meto karine vvri.au- 
evbn. bot vra būkšfauiančiu, 
kad t?>da tp',->Aii^avi"n niautv- 
nės d^r nedidėtu. Teigi na- 
dėčic. T obanone tokia, kad 

Palestinos narilzanu va- 
n’saikė 

tar'oniinkautt ir atšaukė sa- 
, vo "taikos, delegacija“.

Neabeioiama. kad kairjiį 
lebanono frontą remia kai- 
mvninė piirij'a, teikdama 

, musulmonams ne tik sovietų 
• gantvbos o-inklus, bet ir 

Vptai rj-'ežamus karius. 
, Yra galimybė, kari atitinka
mu momentu Sirija gali ir 
‘iesiai i«iverž+i i T ebanona. 

i bandydama ji okimnoti. Bet 
' tada, iškvla grėsmė, keri į 
toki nait žvp-i p-ali nekilti ir 

Kai kurie Amerikos mies-, Izraelis, kuriam Airijos įsi- 
lai—Chicago, Dalias, Mia- viešnataviimas I ebanone su- 
mi. nepaisydami gąsdi-parytu didob' navm’u. 
nimu, kad supersoniniai lėk- <-ate _ nebsVpT1/v;.arnpS qiri_
tuvai gaji pridaryti daug į- joq T7ffloh’n karas kuris 
vairios žales nepapra. tu sa- tuoj paį užaštrintu -T^V ir 
vo triukšmu, kenkiančiu pa- , Sovietu Sąjungos ski?tingus 
štatams ir žmonių ausims, interesus, 
sutinka į savo aerodromus; 
įsileisti britų - prancūzų ga-; 
mvbos šupersoninį lėktuvą ' 
C'oncorde.
rilH. zl H U t”; * H i • *' .
Tačiau New Yorko aerod

romą? ir bVashing.tono, D. 
C., bei Dalies nenori tų 
lėktuvu .patarnavimo, nes 
jie galį pridaryti savo di
džiuliu truikšmu daug nuo
stolių.

Britai ir prancūzai dėl to gerinti ir išspręsti polininę

t

>

remia-

! Angolos krizė
i

iištrėja
i 

pra-1 
dik-' Sovietų ir Kubos
Pre- ■ mas Angolos vadinamasis 

zidiumo pirmininką Stane j Liaudies sąjūdis (MPLA.) 
Dolans į Maskvą su ultima-1 pareiškė, kad jis atmeta bet 
tumu, reikalaujančiu tuoj > kokius JAV taikos siūlymus 
sustabdvti į Jugoslaviją at-' ir tiekia laimėjimo karo lau- 
siųstų KGB agentu veiklą. J ke. Tai rodo ir paskutines 
Jeigu sovietai ir toliau rem; 1 žinios, is fronto.
prieš Jugoslavijos santvarką Sovietų žinių agentūraSovietų žinių agentūra
veikiančias grupes, tai Tito Tass praneša, . kad sovietų 
suimsiąs visus konspirato- tankų, raketų ir Kubos ka
rius ir surengsiąs prieš pa- riu spaudžiami vakariečių
šaulio akis jiems viešą teis-; palaikomo Angolos Nacio- 
ma. " Į nalinio Fronto daliniai pani-

Į ko.ie traukiasi Į kaimyninę 
Prancūzai ska ičiuoja:z airu '

kad jie sustabdytų pa-' sovietų ŠlltpUS 
A rr/xl r\ci nunVAmiinic’ !

Paryžiuje išeinąs
rastis Nouvel Observateur 
iškėlė aikštėn, kad sovietų 
ambasados patarėjai Ivan 
Kisliak ir Nikolai Jevdoki- 
mcv yra KGB agentų galvos 
ir ypač karinės žvalgybos' 
specialistai. Jie esą jau ge-! 
rai žinomi diplomatiniuose j 
sluoksniuose.

Ta proga konservatyvus', 
žurnalas Le Point skaičiuo
ja, kad greta 100 amerikie
čių CTA agentų Paryžiuje! 
yra 1,000 sovietų šnipų. i

Įdomus sovietu

taupymo planas

Komsomcilskaja Pravda 
praneša, kad Sovietų S-gos 
kepykloms esančios duotos 
'nstrukcijos 1976-80 metų 
laikotarpyje kepti mažes
nius ir plonesnius riestai
nius, kad būtų sumažinti 
šiemetinio blogo derliaus 

1 padariniai...

sava it-

Mafijos

JAV šaltiniai skelbia, kad Ya°ser Arafat at'a
vi r»* 1 /a nT mn/liAO Imom ... .v.Angolos "Liaudies fronto“ 

pusėie jau kovoja 9,500 Ku
bos kariu ir dar 1,000 yra! 
pakelyje i Angolą.

Tuo pat metu Ki singe
lis kalba anie galimą "taikų 
sprendimą“...

N eb ai g ia C oncord e

tylos

Italijos parlamento komi
sija. 13 metų studijavusi 

i lmminalis'-u organizacijos j 
: Mafia veiklą ir priemones' 
, jai sutramdyti, paskutinia
me raporte prisipažino, kad 
moko negalinti nuveikti.

Mafia pergyveno Musso- 
li.nio ir 32 pokarinius metusi, 
ir yra dar šiandien nenugali-į 
ma. Sakoma, kari ji ir dabar! 
veikli dėl to, kad jai pri- labai piktinasi ir net grasina 
klausą ir nemaža parlamen-J amerikiečiams atitinkamom 
to narių. ekonominėm sankcijom.

Tokios situacijos akivaiz
doje taikos šauksmu i Leba
nono oyventoius’iau kreipe

isi ir Jurigt. Tautu generali
nis sekretorius Waldhe'’mas, 
ii' n^m'pžius Paulius VI. ir 
kai kurie arabų vadai, bet 
labai abejotina, kad gra
žiai- maldavimais būtu ga
lima kariaujančių uusių isi- 

i lien«noiusia neauvkanta už-

nrnblema, kuria dar aštrina 
kaimyninės ar ir didžiosios 

į valstyės.
-u
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MASKVA ATMETA 

KALTINIMUS

FORDO SANTYKIAI SU

UNIJOM GRIŪVA

Devyni didžiųjų JAV dar-'

Į

i
I
I

U Maskvos paskelbė, { 
ovietų Sąjungos vy- j bo unijų vadai pasitraukė išĮ 

Gausybė savo karo laivų įjkomite'to, remiančio prez.!

inijos pavojus 1
1

Angolą nesiunčianti. To
kiom provokacijom vaka
riečiai norį sukelti antitary
bines nuotaikas pasauly ir 
įuri.ėpti savo pačių veiklą, 
kuri trukdo Ango^ie i ikur- 
i Liaudies respublikai.

Vadinasi, sovietinių laivų 
enai virtiek „nėra“, nors 

vakariečiai juos aiškiai ma- 
o ir fotografuoja...

ADM. ZUMWOHLT
PUOLA KISSINGERĮ

ne
sa

pa- 
Jie

Fordo kandidatūrą 1976 m. 
l inkimuose. Jie pasitraukė 
dėl to, kad prezidentas ve
tavo įstatymo projektą, lie
čianti piketavimo teises sta
tybų aikštėje.

Atrodo, kad šis prez. For
do ir unijų lyderių santykii 
lūžis jau bus nebepataiso
mas.

J

vi' ATERGATE BYLA
DAR NESIBAIGIA

JEIGU DAR NETURITE, 

TUOJAU ĮSIGYKITE!

BALYS SRUOGA MŪSŲ

ATSIMINIMUOSE

I 
I

Naujųjų metų išvakarėse Vakarų spauda gan daug 
rašė apie sovietų kariuomenės koncentraciją Kinijos pa
vėnyje. Tuos pranešimus lydėjo rusų spaudos propagan
da apie Kinijos užmačias atgauti Sibiro žemės plotus, Knygoje yra daug iliust- 
kurie prieš 700 metų buvo valdomi Pekingo. Į

1 racijų, ji gražiai dailininko 
F'anafi propaganda varoma ir istorinėje literatūroje.1 

Rusai, nepasitenkindami savo istorikais, bando įkinkyti 
ir lietuvius bauginti kiniečiais tolimiausios respublikos 
gyventojus. Geriauiiu tokios propagandos pavyzdžiu ga
lima nurodyti 1975 m. Vilniuje išleistą R. Batūros knygą 
„Lietuva tautų kovoje prieš Aukso Ordą“.

apipavidalinta, kietu virše

lių, 552 psl. Kaina $10. La-

bai tinka ir dovanoms. Ja 
I

, . , . .. ,,TTT -.r-r^T v. , , . galima gauti ir Keleivio ad-
Mat, totorių-mongolų imperija XIII-XIV šimtmetyje .

buvo užkariavusi ne tik didelius Rusijos plotus, bet buvo ministracijoje. 
perkėlusi savo sostinę į Pekingą ir iš ten valdė žemes \ 
abipus Uralo ir net pačią Maskvą. Tuo pretekstu kiniečiai j Rašytojas, literatūros kri- 
dabar tuii pretenzijų į kai kurias Sibiro sritis. ;

i
i

JAV Apeliacinis teismas 
pradėjo svarstyti bylą, kuria 
i kėlė R. Haldemanas, J 
Mitchellis, J. Erlichmanas ii 
R. Mardienas, buvę aukšti 
prez. R. M. Nixono pareigū
nai. apkaltinti ir nuteist1’ 
Watergate bvkje. Skundo 
kėlėjai tvirtina, kad teisėjas-

i J. Sirica neleido jiem kvies- 
į ti' liudininkų, kurie byla pa- 
! žino ir būtų buvę naudingi 
! teisiamųjų gynybai. Toksai 
I teisėjo elgesys esą atėmęs 
! jiems teisę pasinaudod ne- 

, kurį

Buvęs JAV karo laivyno 
•ada admirolas E. Zum- 
voh.lt jau ne vieną sykį ašt- 
iai kritikavo valst. sekr. dr. 

H. Kissingerį. šiomis dieno
mis. kalbėdamas New Yor
ko Rotary klubo susirinki
me, jis savo kaltinimus Kis- 
ungeriui dar pakartojo, tar
damas, kad „valst. sekreto
riui neturi būti duodama tei
sė pačiam ats’Vatvdinti: jis 
turi būti padalintas“.

i ircino puautauuw i ne-

Admirolo nuomone, dr. H. j suinteresuotu teismu, kuri 
Kissingeris apgaudinėiąs' ^.rantuoja JAV konstituci- 

’JAV kongresą ir amerikie- -a 
| čių tautą.
I

f 
i

R. Batūra savo knygos Įvade sako: „Pastaruoju me
tu kinų istorikai, keldami Čingischaną, falsifikuoja isto
rinius faktus, stengiasi pagrįsti savo šovinistines preten
zijas į žemes’, kadaise valdytas totorių-mongolų. Tačiau 
istorinė patirtis rodo, kad griaunamieji užkariavimai, 
siekimas viešpatauti pasaulyje, yra pasmerkti gėdingai 
žlugti, tai nulemia bendra daugelio tautų kova prieš pa
vergėjus.“

tikas dr. Jonas Grinius apie

ją taip rašo:

„Viena gražiau ių ir įdo-

miausių knygų tarp pernai ir

šiemet pasirodžiusių lieturi
Į vių leidinių tremtyje tikriau-

Iškilmingai minėdami net smulkių organizacijų ju
biliejus, tokiom progom garsiai šlovindami net menką 
veiklą ir patys šlcvindamie-i, kažkodėl tik palyginamai 
retai prisimename Klaipėdos krašto sukilimo ir prie Lie
tuvos prijungimo sukaktį, nors šis istorinis faktas ir šian
dieninei okupuotai Lietuvai turi gyvybinės reikšmės. Tad 
nors šį kaitą ir bent trumpai grįžkime mintimis Į aną 
praeitį.

1923 m. sau-io 15 d. Klaipėdos kraštas, nedidelis že
mės sklypas dešiniojoj Nemuno pusėj, .susijungė su nepri
klausoma Lietuva. Susijungimą nulėmė sukilimas, kurio 
vadas buvo Jonas Budrys, ilgainiui Lietuvos gen. konsu
las Karaliaučiuje ir New Yoa'ke. Sukilimą organizavo 
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas, jo prieky sto
vėjo Martynas Jankus, o jį sudarė tokie vyrai, kaij Jonas 
Vanagaitis ir kt. mažlietuviai patriotai. Nepr. Lietuvos 
ryšininku komiteto veikloje dalyvavo dabar Worcestery 
gyvenąs Al. Mantautas.

Klaipėdos krašto žmonės, kaip ir daugumas Mažo
sios Lietuvos gyventojų, nors 700 metų buvo vokiečių val
džioje, dar nebuvo praradę nei savo gimtosios lietuvių 
kalbos, nei lietuviškų papročių, ir daugelyje jų dar te
beruseno ir savos tautos dvasia. Tad natūralu, kad jų 
troškimai buvo sąmoningi ir ryžtingi — susijungti su 
priklausomąja Lietuva, visiems lietuviams gyventi 
vojoje valstybėje.

Klaipėdos krašto sukilimą išprovokavo pirmojo 
saulinio karo laimėtojai, vadinami santarvininkai,
šį mažą žemės plotą atskyrė nuo Vokietijos ir laikinai 
atidavė valdyti prancūzams, o šie netrukus ir akivaiz
džiai pradėjo remti nepagrįstas lenkų pretenzijas į Klai- į 
pėdos kraštą. Jei kraštas būtų buvęs atiduotas Lenkijai,! 
nepriklausomoji Lietuva būtų patekusi į tokias reples, GINKLAI JUGOSLAVIJAI 
kokiose ji šiandien yra, Mažąją Lietuvą, t. y. kairįjį Ne- i 
muno krantą su Karaliaučiumi, kolonizavus rusams. Su- • 
kilimas tą Gordijaus mazgą perkirto kelių dienų laiko
tarpy, — prancūzai su savo kėslais ir neapdairumu tu
rėjo iš Klaipėdos išsikraustyti. Dėl to mes ir šiandien, 
praslinkus 53 metams nuo sukilimo, su pagarba minime 
Maž. Lietuvos Gelbėjimo Komitetą, to sukilimo vadus ir 3 
eilinius sukilėlius ir lenkiame galvas prieš tuos vyrus, 
kurie sukilimo kovose žuvo.

Laiko perspektyva leidžia mums daug blaiviau ir ra
miau pažvelgti į minimus praeities įvykius.

Galima manyti, jei santarvininkai būtų buvę apdai
resni, jeigu jie būtų geriau pažinę atsikuriančios lietuvių 
tautos istoriją, nuodugniau susipažinę su Lietuvos etno
grafinėm sienom, — jie, tikriausiai, visą Mažąją Lietuvą 
būtų priskyrę prie nepriklausomos Lietuvos. O jei būtų 
tada taip atsitikę, vargu šiandien būtų atsiradusi kolo- 
nialistinė Kaliningrado problema, daug mažiau būtų nu
kentėjusi ir vokiečių tautos dalis, gyvenusi Maž. Lietu
voje, kuri dabar, kaip žinome, yra visiškai sunaikinta. |

Istorijos perspektyvoje šiandien tragiškas atrodo ir i 
Klaipėdos krašto vadinamųjų „vokietininkų“ likimas. į 
Patogiai ir pasiturinčiai gyvendami, kone visą laiką šiau-' 
šę-i prieš nepriklausomąją Lietuvą, garbinę Hitlerį ir j 
savo pogrindine veikla siekę susijungimo su Trečiuoju' 
Reichu ir jo sulaukę, — dabai prarado viską, ką turėję,: 
daugelis net ir gyvybę.

1939 m. Hitleris Klaipėdos kraštą atplėšė nuo Lie
tuvos ir pradėjo tenykščių lietuvių naikinimą. Po antrojo 
pasaulinio karo Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie 
vadinamosios LTSR, ir rusai naikino ne tik vokiečiu?, Į 
bet ir lietuvius. Nors šiandien Klaipėdos krašte lietuvių 
gyvybė dar plazda, bet patsai Klaipėdos uostas ir mies
tas jau tikras sovietinių rusų skruzdėlynas. Ir kaip visai 
okupuotai Lietuvai, taip ir Klaipėdos1 kraštui belieka tik 
kantriai laukti palankesnių istorijos dienų.

KONSULATAS IEŠKO liniam Konsulatui 
adresu:

Consulate General of
Lithuania

41 West 82nd Street
New York, N. Y. 10024.

Jono Daniūno Įpėdiniams

1930 metais Baltimorėje; 
mirė Jonas Daniūnas nepa-: 
likdamas testamento Jo turtą i 
paveldėjo motina Anelė Da- 
niūnienė, kuriai mirus neiš
mokėto turto dalis priklauso 
jos keturiems vaikams. Yra; 
žinoma, kad sūnus Klemen-

Reiškia, jeigu kiniečiai ateityje pultų Rusiją, tai ir 
lietuviai turėtų stoti rusų pusėje „tautų kovoje“ prieš Ki
niją. Knygoje, aišku, rašoma apie totorių-mongolų žiau- į atsiminimuose“, 
ruimus anais laikais, ko reikia laukti ir iš kiniečių šiais j J,___
laikais. ■- — —

siai yra „Balys Sruoga mūsų

i

i

i Buv. prez. Nixonas, kaip 
Nors 15 metų tiesioginio pranešama iš San elemente, 

karinio bendradarbiavimo mirus Kinijos premjerai ču 
tarp JAV ir / komunistinės En-lai, taip pat pareiškė sa- 

■ Jugoslavijos nebuvo, prez.
Fordo administracija nutarė mone, maža tebuvę XX a. 
aprūpinti Jugoslaviją mo-

, dėmiais ginklais.
' Su Įtarimą tuo reikalu 
padarė valst. sekretorius dr. Į 
H. Kissingeris ir Jugoslavi
jos užsienio reikalų ministe-' 
ris Milos Minic.

Jugoslavai pageidauja y- 
pač sudė'ingų antitankinių 
pabūklų ir elektroninių sis-’ 
temų, kurios yra Pentagono i 
žinioje. Bet Pentagono kari
niai vadovai ?u įtarimu žiūri 
į tokiu ginklų Pardavimą ko
munistiniam kraštui.

j Bet mongolų imperijos laikotarpį aprašo ne tik so- 
NIXONO UŽUOJAUTA , vietų istorikai. Pastaruoju laiku ir Vakarų istorikai parašė 

. : nemaža veikalų, kuriuose vaizduojamas Mongolų imperi- 
u.. p/ez. i\ixonas, aip jos jr Įyį^žiosios Lietuvos Kunigaikštystės laikotarpis ir 

kovos tarp totorių, rusų ir lietuvių. Rusijos istorijos pro- 
fe.orius Yale universitete G. Vemadsky savo keturių to-! 
mų veikale rašo,, kad rusai perėmė iš anų laikų daugelį' 
mongolų politikos ir valdymo sistemos aspektų. „Be to. 
mes žinome,“ sako prof. Vernadsky, „būdami liudinin
kais dviejų pa; aulinių karų ir dviejų revoliucijų, Raudo
nosios ir Rudosios, kad kartu su technologiniu progresu 
buvo taip pat žymus progresas visuotinėse žudynėse. Fak- 
tinai mūsų „sukultūrėjusi“ karta yra net pralenkusi Čin
gischano ir jo maršalų rekordus“ (A history of Russia, 
III tomas, 2 psl.).

vo užuojautą. Nixono nuo-

tokių valdybės vyrų, kurie 
i savo darbais ir išmintimi ga
lėtų lygintis su Ču En-lai.

TIE PATYS RŪPESČIAI
IR VOKIETIJOJE

tokiu

PROF. V. BIELIAUSKAS 

TARPT. SUVAŽIAVIME
Prof. dr. Vytautas Bie- 

Xavier universi-sas Daniūnas gyvena Kana- liauskas, 
doje ir duktė Antanina Valat- lėto, Cincinati,, Psichologi-

kienė, Amerikoje žinoma 
kaip Anna Walat.kus, gyvena 
Baltimorėje. Paskutinis jos Į 
žinomas adresas buvo 1028 E. 
36th Street, Baltimore, Md.

Priklausomų dalių išgavi
mo reikalu jie, jų vaikai arba 
apie juos žinantieji malonė
kite rašyti Lietuvos Genera-

NAUJIENA

į Neseniai išėjo iš spau- i
1 dos Janinos Narūnčs knyga 
ĮVAIKYSTĖ. Rašytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės

dienas. Knyga 164 psl, K-ai- 
jna $5.00. Galima gauti, pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip patKelei- 
vyje.i

I

ŠEN. E. M. KENNEDY
ŽYGIAI

Milionai žuvusių sovietų darbo stovyklose ir Gulago ’ 
salynas, egzirtucjantis dar ir šiandien, vargu ar paskatins 
Kremliaus vergijoje esančias tautas naujo konflikto atve
ju ginti Sovietų imperiją. Nemažos reikšmės turės ir so
vietų privilegijuotos klasės elgesys darbo žmonių atžvil- ■

Vokietijos LB „Informa
cijos“, kalbėdamos apie lie
tuvybės nykimą Vokietijoje. 

I pateikia tokių žinių ir sam
protavimų :

„Kasmet vis daugiau tau- giu. 
tiečių vyksta į Lietuvą arba 
į Minską susitikti su gimi- Sovietų liaudis, kuriai dažnai trūksta net juodos duo- 
naičiais ir draugais. Kartais nos', gauna pasiskaityti Pravdo'je apie iškilmingus priėmi- 
tėvai nusiveža ir vaikus. Ir 
vietoje pasididžiavimo ir 
džiaugsmo jais, susilaukia 
tik gėdos: jų vaikai neįsten
gia su savo mielaisiais gimi
naičiais lietuviškai susikal
bėti. Lyg nebyliams tenka 
įvairiais ženklais rodytis ar-, 
ba prašyti tėvus vertėjauti. < 
Sako, kad kai kurie vaikai iš

i

Anąlu-iietuvių kalbų žo 
dynas, V. Baravykas, nauja 
laida, apie 3 ).0()C' žodžių, 
590 ps1 . kaina $8 30.

L ietuvių-einglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapobersk’s. apie 
27 žodžių 511 psl., kai
na $8.00.

Kipro Bieiinio
. . i

knven

mus Kremliuje ir apie raudonųjų carų lėbavimą su už- : 
sienio delegatais. Nepaslaptis taip pat, kad naujoji so
vietų buržuazija gyvena labai patogiai. Ji turi specialias į 
krautuves, kur netrūksta prekių, gražius butus mieste ir' 
patogias dačas užmiestyje. Sovietinės buržuazijos gyve- j 
nimo sąlygas! geriausiai vaizduoja anekdotas, kurį pasa
koja mažiau privilegijuoti maskviečiai: Į

. Į

Esą, Brežnevas panorėjęs parodyti savo mamai, gy-! k-anu. nuuc vc4.1a1C4x io . v • i vi .... ... . . . f
gėdos net .pravirksta, jie yenanuai kazaur provincijoje, kaip jam gerai, sekasi 
priekaištauja tėvams kad1 Pavietė ją į Maskvą, aprodė savo butą ir laukia jos susi-1 
neišmokė lietuviškai.

Kai grįžta namo ir nori 
parašyti laiškutį, vėl tas pat 
vargas. Giminaičiai ir drau
gai Lietuvoje vokiškų laiškų 
nesupranta. Tie patys sun
kumai iškyla ir susitikus ar 
norint tik susirašinėti su 
draugais ir giminaičiais, gy
venančiais JAV, Pietų Ame
rikoje ir kitose šalyse. Ir, _
tain jaunoji mūsų karta nu-l vimas. O motina dar vis nieko nesako. Tada nekantrau- 
tolsta ne tik nuo savo tau- jantis sūnelis jau klausia:

Mass. valstijos senatorius 
Edw. M. Kennedy praėjusių 
metų pabaigoje lankėsi.Bos
tone ir dalyvavo portugalų 
pietuose kard. Medeirai pa
gerbti. čia jis prisipažino, 
kad esąs parėmęs Portugali
jos vyriausybės demokrati
nį eksperimentą baigti 500 
metu kolonializmą Afrikoje 
ir Angolai suteikti nepri
klausomybę.

Jis pasipriešinę? ir Ame- 
ikos pastangoms slkirti mi- 

h'onus dolerių nepriklauso
mai Angolai.

Kažin kodėl senatorius 
’ain narsiai ir garsiai nepa
sipriešina Sovietu S-gos pa
stangoms ta Angolą koloni
zuoji komunizmo naudai?

Šen. E. M. Kennedy esąs 
susirūnines ir kriminalinių 
nusikaltimu nlitimu krašte, 
kur nuo 1968 m. nusikalti-, 
mų vidurkis pakilęs 58-18į dėlę klaidą padarė, neišmo- 
nrocentų. Bostono krimina- 
b’niai nusikaltimai beveik 
dvip-ubai didesni, negu visų 
JAV nusikaltimu virurkis.

Senatorius įnešes konnre- 
san įstatvmo projektą, kur 
minimali bausmė už krimi
nalinius nusikaltimus bū-,

į žavėjimo, o mamytė tyli. Tada gerasis sūnelis paskambi
no savo šoferiui ir nuvvežė ją į savo dačą netoli Urovo, j 
kur kadaise gyveno Stalinas, o po jo — Chruščiovas. Pa-: 
rodė mamytei puošnų sodą, plaukymo baseiną, specialią 
krautuvę, kur kas rytą didžiausi tarybiniai ponai pasi
vaikščiodami ateina apsipirkti ir kur „vsio jest“. Bet ma
mytė vis dar tyli. Tada sūnelis užsako malūnsparnį ir ve
ža mamą į Zavidovą, medžioklinę užuovėją, kur jos lau
kia puiki vakarienė, ugniavietėje traška malkos, ant sie
nos blizga medžioklės šautuvai — Brežnevo pasididžia-

i

tiečių, bet ir nuo artimiausiu 
giminaičių ir... tėvu. Tik ta
da tėvai pamato, kokia di-I

Tai kaip, mamyte, ar tau čia niekas nepatinka?

jos departamento direjtt’o- 
rius, sausio 17-18 d. dalyva
vo Šveicarijoje Tarptautinės 

į medicinos direktorių tary
bos suvažiavime.

ši organizacija praėjusią
vasarą Cincinnati mieste bu- sianti du metai kalėjimo, 
vo suruošusi savo kongresą, Kažin, ar tos šilkinės prie- 
kuriam ] 
Bieliauskas ir pirmininkavo, mos?

kę savo vaikų lietuviškai 
kalbėti, skaityti ir rašyti. Jie 
negali sau dovanoti, kad na
mus, baldus ir automobiliu^ 
labiau vertino už savo vai
kus. Namai pasensta ir griū
va, baldai ir automobiliai 
susidėvi, o vaikai aušra ir be 

! tinkamo rūpesčio išauga... 
gegužiukais. Ir taip bran-

— Patinka tai patinka, — sako mama, — net labai 
patinka, bet kas bus, mano sūneli, kai sugrįš bolševikai?

Kaip pasakoja rusų disidentai, atsidūrę Vakaiuose, 
bet dar neseniai buvę tremtyje sovchozuose Uralo srityje, 
tikiu bolševikų-kiniečių labai laukia tūkstančiai Sov. Są
jungos gyventojų. Jie galvoja, kad tik kiniečiai, atėję į 
Maskvą, sutvarkys naują sovietų buržuaziją. Sovietų liau- 

,’Jdis, o tuo labiau pavengtosios tautos, neatsižvelgiant į
prof. dr. Vytautas monės dabar jau pakanka- giausias turtas prarandamas bauginimus, rimtai laukia kiniečių.

' dėl tėvų kaltės“. D. B.

ILKUKO .'.i v . rGusiJ0.3

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

J o j e sm ulkia i u p rašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo 
broliai., seserys, 
Įrangai. Knygos 
'5 centai

mūsų 
giminės iz 

kaina —
k

DIENOS, 
atsimini*

SIAUBINGOS
1944 1950 metu 
mai, parašė Juozas Kapa* 
činskas, 273 pusi, kaina $3.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ..........  $5,
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VAGIŠIŲ GAUDYMAS , 

NEW YORKE

New Yorkas garsėja ne 
tik finansine krize, bet taip 
pat vandalų ir vagišių gau
jom, kurias sudaro 16-19 m. 
jaunuoliai. Jie užpuldinėja 
ir apgrobia žmones autobu
suose, tramvajuose ir ypač 
požeminiuose traukiniuose.

Pernai vagišių ir vandalų 
riautėjimas pasiekė nerami
nančią riba, nes, matyt, pa
juto, kad šiuo metu JAV 
kongresas rūpinasi ne pilie
čiu saugumu ir gerove, o po
rcijos, FBiI ir ČIA veikla.

Dabar skelbiama, kad 
New Yorke vra sudaryta1-' 
policijos dalinys, kurio spąs
tai vagišiams gaudyti tuc 
*■31100 vra sėkmingi. Dalinio 
vyrai ir moterys dirba be u- 
nifonmų, kaip eiliniai gatvės 
žmonės. Vienas kuris jų at
sisėda kur ant laiptu su re- 
riima pinigine kišenėj ir vai
dina girtą, pavargusį a1 
snaudžianti. Vagišiai bema
tant toki apspinta iš visų so-

KELEIVIS, SO. BOSTON

BROCKTON, MASS.

BALF’ui $ 1,000.00

Daug lietuviškų organiza
cijų tebeveikia Brocktone, 
bet stipriausiai konkrečiais 
darbais lietuviškoje veikloje 
reiškiasi tik bendrinės: Ame
rikos Lietuvių Tarybos vietos 
kyrius, Lietuvių Bendruo
menės vietos apylinkė ir 
BALF’o skyrius. Kiekviena 
šių organizacijų atlieka savo 
rityje pasigėrėtinus darbus. 

Tai nuopelnas daugiausia tų 
asmenų, kurie joms vado
vauja.

Praėjusiais metais vykdy
mas BALF’o rudens vajus čia 
baigtas gražiais rezultatais. 
To vajaus pagrindu sudarytas 
ir BALF’o centrui pasiųstas 
5 1,000.00. Tai vietos sky
riaus įnašas bendriems šalpos 
’eikalams. Į tą sumą neįeina 
nario mokestis, kuris siunčia
mas atskirai.

t,

Teises patarimaiI

1
I

Klausimas

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko at»a 
kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teisė 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendri 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivi, 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog 
adresu:
Dr. M. Šveikauskas, Attorney at Law. 
Boston Five Building 
1895 Centre Street
W. Roxbury, Mass. 02132

I

kuri
vi-

Nr. 3, 1976 m. sausio 20 dZ
.1

——  --------------------- 'TLABAI ĮDOMŪSATSIMINIMAI =
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TRYS IR VIENA, Janinos 
Narūnės atsiminimai apie 
rašytojus Gabrielę Petkevi
čiūtę; Balį Sruogą, Jurgį 
Savickį ir Juozą švaistą ,171 
pis., kaina $3.00.

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 12? 
psl., kaina $2.00.

Ta ’klecree“ dalis, 
liečia vaikų išlaikymą, 
suomet gali būti pakeičia
ma. Tėvai negali savo susi
tarimu atimti iš teismo šio 
funkcijos. Teismas pasilie-

» —. _ 1_ . X _      ----------------

j vaiku gerbūvis to reikalau- 
ija. žinoma, teismas, daly
damas sprendimą, visuomet 
atsižvelgia į vi:;as aplinky
bes, pav., į tėvo ir motinos 
pajamas, abieju turimas ki
tas prievoles (kaip, pav., į 
Tamstos buvusio vyro prie
volę savo kitiem vaikam) ir 
pan. Tačiau vaikų išlaikymo 
reikalas nebus "uždarytas“, 
kol vaikai yra nepilname
čiai.

Patariu pasitarti su vieti
niu advokatu ir šiuo reikalu 
tiilcliai pasiinformuoti.

Melagingas Mikasės laiS« 
kas, parašė Jurgis Jašinsfcas, 
69 psl., kaina $1.50.Prieš 8 .metus aš išsisky

riau su savo vyru. Yra du 
vaikai: berniukas, kuriam 
dabar sukako 15 metų, ir 
mergaitė — 10 metų am-^ka sau teisę modifikuoti sa-
žiaus. Prieš skyrybas mūsų mo ankstesnį sprendimą, jei 
advokatai surašė susitarimą, ‘ 
pagal kurį mudu su vyru pa- 
iskirs'tėme baldus ir kitus 
dalykus taip, kaip, pav., 
banko taupomąją sąskaitą 
ir pan., pasidalinome na
mais, ir, be to, vyras sutiko 
mokėti už vaikų išlaikymą, 
kiekvienam po 25 dolerius 
nėr savaitę. Tai, kaip minė
jau, įvyko prieš 8 metus.

Gavome skyrybas. Nuo to 
laiko mano vyras apsivedė 
ir turi 3 vaikus su antrąja 
žmona. Aš neištekėjau, nors 
turėjau daug progų, — vai
kų auklėjimas yra man svar
biausias darbas.

Mano vyras turi savo la
bai gerą biznį ir tper pasku
tinius metus uždirbo daug 
pinigo. Aš kreipiausi į 'jį, 
prašydama jį mokėti šiek

Išeivio dalia, Juozo Kapa. 
rinsko 1950-1973 m. atsimi
nimai, 295 psl., gausiai 
diustruota, kieti viršeliai, 
kaina $7.00.

SIAURUOJU TAKELIU,
K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 
kaina ........................      $2Kai kitose lietuvių koloni- 

nų. o juos tučtuojau apsupa jose kiekvieno vajaus pagrin
dą sudaro aukos, tai čia vajus 

: paprastai atsiremia į specia
lų banketą šalpos reikalams, 
o aukos yra lyg to banketo 
papildymas. Pernai toks ban
ketas surengtas lapkričio 22 
Sandaros salėje Iš jo gryno 
pelno gauta $ 685.00, o aukų 
— $ 315.00. Tuo būdu sudary-i 
ta minėtoji $ 1,000.00 suma, 
jkuri pasiųsta centrui. 
; Banketo reikalams įvairias 
gėrybes aukojo: A. Sužiedė- 

Tienė, J. A. Baškauskai, St. I. 
jEivai, V. Kazakaitis, O. Ka- 
šėtienė, Sandaros klubas, Ka
zimiero klubas. O pinigais au- tiek ‘daugiau ‘ vaikų išlaiky- 
kas skyrė: S 200.00 — J. Kai
rys, Fitzmaurice Motor Sales žiauriai pabrangę. Jis sako, 
savininkas; $ 20.00 — V. Ka
zakaitis, Lthuanian Village 
savininkas; po $ 15.00 — E.
R. Janulačiai, V. Eikinas; 
po $ 10.00 — A. V. Baruliai,

ĮVAIRENYBĖS ,v B Sužidėlienė, D. W. Mi- 
Napoleono kardas Maskvoje les; po $500 — J. Jakulis,

Maskvos Istoriniame mu-Ą- Griauf' F: ,“0Iįs>.p-
Ausiejus, L Grize, E. Suzie-

Doliciininkai ir čia nat, nusi
kaltimo vietoje, suima.

t Skelbiama, katd per norą 
i mėnesiu vaigišiavimas N.Y. 
j sumažėjęs 13 procentų.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS- dr. Kazio Griniaus, 
11 tomas, 336 psl. kaina $5

Į
— Žinai, Maiki, ką aš tau sus ginčus mūsų gazietose,' 

pasakysiu? . visus mūsų soc-aidžių karus;
Į ir nutildytų visus pagyrūnus; 
! ir poli'tičnus gaidukus. Tu; 
tik pamislink! Ana, kokie' 
du mūsų generolai dabar Carl Gūstaf Ayelsson mirda- 
ginčijasi ir raunasį barzdas, mas paliko jai 3,000 švediš- 
kuris'iš jų kada narsiau va- kų kronų (apie $670), nors 
javojo ir kuris atstatė valną 'ji turi tų pinigų daugiau, nei 
Lietuvą. Nu, o mašiną čikšt, turėjo iš viso tas dėdė, 
ir matai, kad tuo metu vie
nas gulėjo pasislėpęs krū-' 
muose, o kitas su priešų ge
nerolo boba gėrė snapsą..- 
Jeigu nori daugiau žinoti, 
pasukai rankeną ir matai, 
kaip dabartinis mūsų patri- 
jofas seniau ėjo su raudona 
f'lage, kai/p ant sienos smala 
malevojo kūjį ir dalgį, kaip 
koks dabartinis labai viež- 
lybas susaidės priesėdas su- 
rėmęs barzdą su kito priešė- 
do barzda kuždasi, kaip rei-: 
kia apgauti trečią priesėdą, zie’juje atsitiktinai atrastas _ . ,

imperatoriaus dėtis, A. Taringas.
Skyriau: valdyba nuošir

džiai dėkoj) visoms minėtoms 
7ibė paaiškėtų, ir visi erze- ta;.-„au.ojaS jį surado. nuva-..orgUjzaci-’ms- verslininke 

P°ileir perskaitė įrašą, įogtaiį . . .Prancūzijos konvento dova-laukas 
-pirmajam konsului Na-j° ta'P patvsiems tiems, kūne 

__ -d____ tik savo darbuprisidėjo prieban- 
sėkmingo ^eto sėkmįigumo. Ypač daug 

triūso įdėj) pagrindinės šei- 
' Kardą’ Napoleonas dova- mininkės: Einikienė, Gofen- 

nc jęs rusų gen. grafui Šuva- šiene, Jurlštienė, Juknevičie- 
lovui, ilgą laiką tas kardas nė. Jų ir ji talkininkių suma- 

eimos numo dėk banketas praėjo 
.tokiu didėiu pasisekimu. Pa
garba ir pdėka joms, o taip 
pat visiens kitiems banketo 
talkininkaus.

Šiuo mtu BALF’o 72 sky
riaus valdbą nudaro: M. Go- 
fensas —irmininkas, A. Su- 
žiedėlienė— vicepirmininkė, 
M. Klimą — iždininkas, A. 
Jurkštas k sekretorius.

— O ką tu pasakysi? Ne
gi vėl kokį niekalą sugalvo
jai?

— Ne niekalą, vaike, o, 
kaip dabar sako, visai nau
ją indeją.

— Na, na, o kokią tu nau
ją idėją susapnavai?

— Matai. Maiki, kokių 
gudrybių žmonės šioje ga
dynėje prisimislino. Jau su
galvoti visokie radijušai, a- 
ra.planai, mašinos pro toli
mas žvaigždes skraidyti ir 
ant mėnulio rago nutūpti, 
bet dar vieno labai reikalin
go aparato ir nėra sumislin- 
,ta.

— O kokio išradimo tu 
dar norėtum?

— Vot, Maiki, dar būtinai 
reikia padaryti tokią maši
ną, kuri žmogui parodytų jo 
buvusį ir dar būsimą čėsą.

— Nesuprantu, kokios 
naujos mašinos tu čia nori? 
Juk laikui matuoti yra laik-j 
rodis. Apie žmogaus praei
tį kalba i storijos knygos ir 
kiti raštai. Na, o apie ateitį 
gali pats pasvajoti ir savo 
darbais siekti tokios, kokios 
tik nori.

— Ne, Maiki! Tavo raštai 
kartais žmogui tik sudumi-j 
na galvą, nes ne viskas tei
sybė, kas išdrukavota. Juk 
patsai sakei, kad, ana, bol
ševikai prirašo savo gazie-į 
tose nebūtų prajovų: kaip! 
ant jų rojaus medžių auga 
šviežios baronkos, kaip ge-j 
rai prižiūrima sovietiška į 
kiaulė, prileista prie veislių 
nio avino, gali pagimdyti i 
karvę. Juk visa tai yra tiktai i 
įmonai. O mums reikia to
kios mašinos, kur, kaip te-, 
levyžęne, tik pasukai kno-' Šen Jacksonas yra demo- 
belį, čikšt — ir matai, kaip. kratas, stipriai kritikavęs 
tikrai kada buvo ar yra, o'JAV ir Sovietų Sąjungos 
kitą paspaudęs, matai, kas prekybos sutartį.
bus rytoj. Į Mass. darbo unijų lyde-

— Tu, tėve, apie tokius1 riai savo pareiškimą paskel- 
negalimus .dalykus ėmei bė šaudo 6 d. pusryčių me
si, ,
cirkos baro? I šen. Jacksonas.

i
— Mes, Maiki, aną dieną 

pas Zacirką šį biznį visi ap- Jacksonas nepaprastai 
tarėme savo cimpoziume ir liai ir nuoširdžiai rūpinosi' 
vienu balsu nutarėme, kad, ir Simo Kudirkos išląisvini-

I

I
f

i

NESURANDA AKTORĖS 

GRETA GARBO

Įymios filmų aktorės dėdė

i Deja, teismas negali su
rasti. kur Greta Gaūbo da
bar gyvena, nors žinoma, 
kad jos gyvenvietė yra JAV.

Mat, ši fi lmų aktorė labai 
vengia viešumos, slepia sa
vo adresą ir neatsiliepia net 
į teismo skelbimą spaudoje

mui, nes visikas yra taip

BROCKTON, MASS.

Užgavėnių balius

Vasario 28 dieną LietuviuC c

Bendruomenės Brocktono a- 
savo°tris Py^nkė rengia šaunų Užga- 

.vėnių balių. Balius įvyks nau- 
_ 'jai atremontuotoje lietuvių

I I

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiu vi? nes, 88 psl., 

• ••••••••*( • • • $1.

KĄ LAUMĖS LEME
Ta j rašytojos Petronėlės 

Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

ĮSIGYKITE knygą, 
KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI

arba kaip klubo predsedate- Prancūzijos ’i
lis slaptai ima iš kamaros Napoleono Bonaparto kar-j 
organizacijos snapsą... Su das, įlgus metus tūnojęs mu-1 
tokia mašina staiga riša tei-' ziejaus užkabory. Vienas 

liautojai nutiltų kaiip 
šluota. Ar ne? Ko tyli?

— Gal ir tavo teisybė, tė- ha
ve, tik gerai, kad tu pats to- poleonui Bonapartui“, 
kios mašinos neišradai.

— O kodėl tu nori mane
gąsdinti ? (

— Dėl to. kad ir tave li
tavo mašiną dar šiandien 
pat tavo priešai užkastų į 
žemę Forest Hills kapinėse.

ką grįžusiam iš 
j Egipto žygio.
i
*
i

•I

ir. buvęs Šuvalovo c 
biangenybė. Revoliucijos, 
įią-itu Šuvalo'vų dvaro mu
ziejus buvęs išgrobtas ir su- 

'. blukintas. Kas po to Napole- 
' or o kardu naudojosi ir kaip 
jis pateko į Maskvos Istori
nį muziejų, tuo tarpu neži-

MASS. UNIJOS REMIA !ntma-

Dvidešimt du didžiųjų 
Mass. darbo unijų lyderiai 
remia šen. Jacksono dandi- 

I datūrą į JAV prezidentus, 
i

Vogė, kad pamokytų
Sausio 6 d. FBI agentai 

Kalifornijoje pranešė, kad 
pj aėjusią savaitę jiems pa
skambino inepažįjstamas 
Žmogus ir pranešė, kad iš 
Pe rt Chicagos ginklų sandė
lio jis pavogęs artilerijos 
sviedinį, sveriantį 70 svarų.

Jis vogęs tik vienu tikslu 
— norėdamas įrodyti, kad 
JAV ginklų sandėliai labai

kad negalį-; man daugiau 
i mokėti, nes turi 1___ —
vaikus. j

O mano vaikai ar ne j°?; salėj, 666 N.Main S., Brock- 
Aš pati tuiiu šiokį tokį da.i-.tone 6:30 vai vakare, 
bą, bet mano alga reikalin-i
ga namams išlaikyti, negi* Programą atliks aktorius 
gali užtekti 50 dolerių per.Vitalis Žukauskas iš New 
savaitę kurui, maistui, tele
fonui, mokesčiams ir drabu
žiams? Vaikai nebemaži, jų 
išlaidos didėja, o ne mažė- 

į ja. Mano buvęs vyras sako, 
Į kad aš nieko daugiau iš jo 
į negausiu, nes aš pasirašiau 
I sutartį prieš skyrybas, kad

si 
lygomis skiltis. Sako, neiš
kišk pinigų advokatui sam- p§s. O šokiams grieš visiems 
dyti, turėsi daug išlaidų ir žinomas latvių orkestras.

I
I

i

Išskirti u BALF’o darbų 
rėmėju ya J. Kairys, Fitz- 
maurice Jotor Sales savinin
kas. Jis ksmet skiria BALF’o 
reikalamspo kelis šimtus do
lerių. Ta gražus pavyzdys 
kitiems rusų verslininkams. 
.Savu keli, kaip banketo pro
gramos vdėjas P. Viščinis 
pažymėjo būtų gražu, kadsapnuoti, už nūdęs prie Za-^tu, kai ten dalyvavo ir pats, nerūpestingai ir nesąžinin- 

gai saugomi. Jis nurodė ir ................. ,
Verta prisiminti, kad šen. vietą, kur tą didžiulį artile- ™ ‘^.at pnsmuntų J. 
.oksonas nepaprastai uo-'rijos sviedinį paslėpė. Kairį ne ik tada, kai reikia

' FBI agentai sviedinį nu
rodytoj vietoj rad.6 it pada- 

šiandien tokios mašinos bū- mu iš sovietų vergų stovyk- rė tokią išvadą: ”be jokio 
Tokia mašina, j los ir jį, jau atvykusį į JAV, vargo žmogus įrodė tai, ką 

jis norėjo įrodyti“.
tinai reikia. Tokia masina, ,
Malki, tuojau panaikintų vi-j labai šiltai sutiko.

aukų, be taip pat tada, kai 
reikia aujmobilį įsigyti. Juk 
ranka mzgoja ranką.

J. K.
Z £t

Yorko, o vietinės meno pa-

Paruošė teisininkas 
Prans Šulas

. .Testamentai su legališko- 
mis formomis bei afidavi- 
tais jau gaunami. Tai nauja 
pagerinta laida.

Į Kaina $3.50. .
Knygoje aptariamas tesila-. 
mentų reikalingumas ir ji) 
galia. L?

jėgos irgi žada pasirodyti sujGeuMma aulori 443(į 
kažkuo netikėtu. Į So. Wasl>t.„aw Aw- Chic«-

Bus tradiciniai Užgavėnių 
blynai, papildyti įvairiais ki
tais patiekalais. Kas yra bu-

go, III., 60632.
> 1 ■

Kol mes nepanaudosiniė
,vęs Brocktono parengimuose teroro ir sušaudymų viietoje 

lutinku ten surašytomis są- tas iš anksto žino, kad nei ai- be teismo, tol mes nieko ri«-
kio nei troškulio kęsti nerei- pasieksime. Geriau sunai

kinti šimtą nekaltų, negti 
i paleisti vieną kaltą.

garantuotai nieko nelaimėsi.
Gal Tamsta būsi tokia ge

ra man patarti, kas man da
ryti.

Išsiskyrusi žmona ir motina

Massachusetts.

Atsakymas

P. Jančauskas.

<1
G

I

vadi-
::

::Tamsta kalbi apie 
namąjį ”separation agree- 
ment“. Būtų pravartu žino- 
i. ar tas susitarimas buvo 
'įtrauktas“ į 'paties ’’divorce 
Jecree“ tekstą, ar ne. Jeigu 
Tamrta kalbėtum apie ”ali- 
mony“, t. y. Tamstos išlai
kymo reikalą, — būtų rim
tas klausimas, ar dabar tą 
reikalą galima iš naujo kel
ti. pasirašius sutartį.

Tačiau vaikų išlaikymo 
reikalas yra visai skirtingas. 
Ar sutartis buvo ar nebuvo 
"įtraukta“ į decree, Tamsta, 
pasikeitus sąlygoms, furijų 
teisę kreiptis į tą patį teismą I: ■ 
ir prašyti ”decree“ modifi- 

Ikacijos, t. y., prašyti, kad 
Įta decree dalis, kuri liečia 
Į vaikų išlaikymą, būtų pa-

! keista.

::

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

• • V -į

■vV’*

i.

v 
's

grįžta GEGUŽĖS

23

28

d.

d.

1976 METŲ PAVASARIO EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
1S

Bostono, Montrealio ir New York*) 
išvyksta BALANDŽIO 15 d.—grįža BALANDŽIO

Kaina $645.00
GEGUŽĖS 20 d.

Kaina $725.00
Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų su papildo
mu mokesčiu.

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESI VĖLUOKITE! 

Vasaros ekskursijos į LIETUVĄ prasideda GEGUŽĖS 26. 
Registracijos priimamos dabar.
Kreipkitės j:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

South Boston, Mass. 02127
393 West Broadvvay, P.O.Box 116

Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

Air fares subject to changes and governament approval.

.1
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Puslapis penktas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 3, .1976 m. sausio 20 d.

Vietines žiniosį
KELEIVIO RĖMĖJAI

1975 m. gruodžio 16-31 
dienomis Keleiviui paremti 
aukojo:

Pelno liko tiktai $13.10

Sausio 15 d. įvyko So.

I

Pensininkų linksma vakaris ; namų statyba1 Ir '"stengtis, Conin.,
kad federalinės^riausybės p0 $25.00: B. Klovas, iš

Bostono lietuviai ir‘jų or-j "SAULĖS ŠERMENYS“ 
ganizacijos neturėtų užsnūs-į 

veiktų darbų, o visom jėgom! 
ir šiemet pasirodyti Ameri-į 
kos 200 metų sukakties ten-i ' 
giniuose. , ! i [i

r, , T. , • 7>.r ' ti ant sleiksčio po pirmų nu-ĮBostono Lietuvių Piliečių t I

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 me.. veikia sekmadie- 

i niai3 nuo 1 iki J :30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 

i pasaulinių žinių santrauka 
i r komentarai, muzika, dai-

Tai visai neseniai išleistas
■ Antano Gustaičio satyrinės 
ii? humoristinės poezįjbs rin
kinys, -Įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la-Į jos ir Magdutės pasaka, 
bai tinka Ktrlėdų davanom-J
Kaina $7.90. ' Biznio reikalais kreiptis į

Į Paltie Florista gėlių ir dova- 
j nų krautuvę, 502 E. Broad- 
‘ wgy> So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna- 

ir KeSetvhs.

d-jos susirinkimas. Šiame 
' susirinkime pranešimą pa- 

John Bartasih, Hartford, darė fin. sekretorius Ado- 
$40. Į mas Druzdis. Iš jo paaiškėjo

i kad praeitų metų gruodžio 
į mene.į pajamų turėta iš vi- 
j so 19,074.60, išlaidų tuo pat 
į laikotarpiu $21,357.80. De
ficitas bū:ų buvęs $2,282.80, 
bet prekių padidėjo $2,295.

i

Ii 
Chicago, 11'1., ir X.X., vieta 
nežinoma.

Bostono Moterų Federaci
jos klubas —- $15.00.

Po $10.00: T. Paul, Cleve-. 
land, Ohio, J. Janus, Mil-1 
ton, Mass., J. Lubec'ky,, Bai- • 
timore, Md., J. Leščinskas,! 
Vokietija, P. Herbstienė, So. j 
Boston, Mass. i o • i A j i oi Sausio 14 d. vakare So.. 

Č. Kiliulis, Dorchestery Bostono Liet. Pil. d-jos pa-‘ 
Mass., — $6.00. įtalpose turėjo įvykti Lietu-i

Po $5.00: B. Mocipovilius, ■'vių komiteto posėdis savo j 
Broc'kton, Ma.,s., J. Tarnu-;veiklai aptarti. Tasai komi-! 
aitis, Lynn, Mass., A. Ubą- tetas dalyvauja bendrame 
/ičius, London, Ont., O. Vi-.Bostono komitete, kuris rū- 
ėniškienė, Dorchester, Ma.J pinasi Amerikos 200 metų 
1\ Stankūnaitė, So. Boston, i sukakties minėjimo rengi- 
Mass., B. Svikla, Worcester, niais. 
Mass., J. Jankus, Miami,' 
Fla., E. Mikužiūtė, Chicago, 
III., J. Dačys, Dorchester, 
Mass., A. Masiulis, Simcen, 
Ont., J. Krištolaitis, Cleve- 
iand, Ohio, J. Škudzinskie- 
nė, Dorchester, Mass., J. Ši
limas, Dorchester, Mass., O. 
Mučinskienė, So. Boston. 
Mass., A. Sukaus'kas, Dear- 
born, Mi.

Po $4.00: 
Wateubury, Conn., A. Sala- 
džius, Montrea'l, Que.

Po $3.00: P. Malžinskas, 
Lo? Angeles, M. Milius, iš 

I Montreal, Que. 
i Po $2.00: P. Narkevičius. 
; Somerville, Mass., E. Marti- 
sius, Wrerithaim, Mass., J. 
Bliūdžius, Millbury, Ma., A. 
Palait, Philadelphia, Pa., C. 
J. Paul, Centereach, N.Y.. T.

±_______ į Tipshus, Chicago, III. J. Dal-
kalibą, kurioje pasiūlė. ky^as sunkiai slegia mies-į bakas, Los Angeles. Cal.

a) kad to biudžetą. Ji kritikavo tei-Į R. Bartašienė, Sterling, 
ir Mass. valstijos neištiktų sėją^ Garrity, kuris nepaiso, Mass.

. .......  z .... ~ ’ ’ 1 . Visiems aukotojams L 
šios valstijos biudžetas tu- j lemų, ir tarė, kad gegužės 1 riame nuoirirdžiausią ačiū.

pažadėtas Saulės energijos 
tyrimo institutą?: būtų įsteig
tas Naujojoj Anglijoj.

Lietuvių Šv. Petro parapi
jos klebonas kun. A. Baltru- 
šūnas Kalėdų švenčių proga 
kasmet savo lėčomis suren
gia parapijos pensininkams)
smagų poibūvį. Toks links-' 
mavakaris buvo surengtas 
ir praeito gruodžio 28 dieną 
7-tosios gatvės koplyčios pa
talpose.. Prisirinko pilna sa
lė pensininkų — apie 100 
asmenų. Prie gražiai pa
puoštu stalu, akordeonams 
pritariant, buvo pagiedota 
keletas kalėdinių giesmių, 
padainuota lietuvišku dainų, 
besivaišinant pa. įkalbėta į- 
vaiiriomis temomis. Buvo 
net ir pašokta.

Pensininkai yra labai dė
kingi kultūringam savo pa
rapijos klebonui, kuris
užmiršta pilkas dienas gy
venančių savo tautiečiu, su
organizuoja jiems pramogą 
ir randa kiekvienam šiltą 
žodį.

ne-

Pensininkas

Bostono mokesčiai bus
I pakelei 'I
I Mūrų miesto meras White, 
: rengdamasis likti savo vie- 
' toje trečiam kebverių metų 
terminui, porą metų apie 
nekilnojamojo turto mokes
čių kėlimą nekalbėjo, at
virkščiai — ne vieną kart? 
Bostono gyventojams reiškė 
užuojautą, kad šio mieste 
mokesčiai jau ir taip esą per 
dideli. Dabar, trečiajam ter
minui perrinktas, savo inau
guracinėj kalboj jis taip 
prabilo:

"Mokesčiai kyla aukštyn... 
neišvengiamai ir reikšmin
gai. Per 30 dienų man bus 
įteiktas raportas, patarian
tis, kokių priemonių teks 
imtis, kad ipajamos būtų na-

i didintos, išlaidos sumažin
tos ir papildomi mokesčiai 
pakelti. Dideli kiekį nema- 

llzni cmvnn /-Ktthj 

teks padaryti.“
Sunku tikėti, kad Bostono

1

Susirgo M. Vadelienė ,
Gauta žinia, kad šiom die- IoniU ir sunkiu sprendimu • n /r i- -r r i LaIzci fJiri nnom susirgo Marcelė Vade- 

lienė. Ji yra paguldyta Car- 
nev ligoninėje, 322 kamba- gyventojai, mokesčių ir taip 
ryje. i jau slegiami, tokia savo me-

Liigomės bičiuliai ir pažįs- i'o kalba Ibūtų sutikę su pa- 
tami gali ja aplankyti, o, sitenkinimu ir džiaugsmu, 
mes linkime 'jai sveikatos ir < 
s'jtiy'bės j Vaikų vežiojimas veda

Gubernatoriaus sumanymai
Šiam dienom Mass. 

bernatorius M. 1__
valštijps seimely pasakė me
tinę 
tokius sumanymu

į bankrotą
Bostono miesto tarybos 

gU_ pirm. L. Day Hicks šioim 
Dukakis dienoms pareiškė, 'kad vai

kų vežiojimas į tolimas mo-

New Yorko krizė, 1977 m. net Bostono finansinių prob- 
feius vaisirju-s Diutrzeias iu- į *«•“•?> ** -
ribūti subalansuotas, b) be visos miesto mokyklos 
kitų reformų, kurios gal bū- bus uždarytos, -nes nebus iš

ko mokytojams mokėti algų. 
Aplamai Biostono finansai 

totojų apsauga, ekonominio blogi, bet jr čia jau at- 
------—-J.., 'T

ir administracijos reforma, i mai-
c) automobiliu draudimai ir j Rasių desęgregacija savo 
gyventoju gydymo ii-laidos ’ esme nėra bloga, tačiau tos 
reikalaujančios skubios re- • priemonės, kuriomis tos de- 
vizijos ir atskiro 'kontrolės segregacijos siekiama, pa- 
i tatymo. I gimdo visai priešingus re-

Be to, reikią susirūpinti ] zu^atus-
geresne valst. transporto sis
tema, naujų gyvenamųjų

PARDUODAMI BALDAI i
Už pigią kainą parduodami

mažai vartoti frontrūmio bai ’
(lai. '

l

siunčios ir gana skaudžio?, 
gubernatorius rūpinsis var-l

gyvenimo ugdymu, teisimi silįepią New Yorko sunku-

AR TURITE ŠIUOS i
Lituanistikos Instituto

veikalus?

Lituanistikos darbai, III 
tomas, 307 p?l., kaina $8.00

Teirautis telefonu po 5 valan- Čia rašo apie 20 autorių. Dr 
dos vakaro, o šeštadienį ir sek- Vincas Maciūnas paskelbt 
madienį — per visą dieną.

Telefonas: 696-8876.
(4)

i; I

LVS-gos Ramovės 

susirinkimas

Vasario 1 d. 3 vai. popiet 
i inž. Aleksandro Čapliko na- 

90, tai pelno liko — $13.10 į muose, 788 E. Broadway, 
Susirinkime buvo priimta So. Bostone, įvyks LVS-gos 

10 naujų narių.

Ar komitetas jau numirė?

Mūsų komiteto pirminin
ku ilgesnį laiką buvo Myko
las Dranga, bet jis prieš

i

Ramovės skyriaus narių vi
suotinis metinis susirinki
mas.

Visi nariai maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Linkėjimai iš Chieagos

Sausio 15 d., Keleivio red* 
Jackaus Sondos gimtadienį, 
iš Chieagos telefonu pa-j 
skambino ger*b. Ona Liu- 
binskienė, perduoidama savo 
ir sūnaus Juozo linkėjimus 

■ susirgusiam Keleivio redak-
naujuosius metus iš tų pa-[toriui.

Iš Bostono ir jo apylinkių 
’ tokių linkėjimų gauname 
kasdien.

Dėkojame visiems’ Kelei-

reigų pasitraukė. Tada ko-i 
miteto pilim, pareigas laiki-I 
nai perėmė Long. Švelnis.

Bet į sausio 14 d. posėdį 
atėjo tik trys žmonės. Atro-'vio draugam, tikėdami, kad 
do, kad daugumas komiteto'jų gerieji linkėjimai tikrai 
narių net nežinojo, kad toks j padės Jackui Sondai įveikti 

visas negalias.J. Balčiūnas, Pasitarimas laukiamas...)
M

R. Bartašienė, Sterling,

Visiems aukotojams ta-

Keleivio administracija

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

SAVAI T RASTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

,.ifoimuo)a s»auyiGj’jis apu pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda tiaug ir įdomių nuotrausų ir atvirai pasisak® 
apie visus mūsų visuomeniniu.’ bei Kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia- 
<ue abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiemB 
svarbia problema.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška^ musų iš

eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, »>- 
momet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00

Adresas:
1722 George Street. LaSalle-Montreal, 690. Quebec. CANADA

ĮSIGYKITE 

"ŽURNALISTIKĄ“

"Žurnalistikoje“ rašo 30 . 
įžymių mūsų spaudos dar- Į 
buotojų. Kaina. $6.00. į

I \

"GARSO BANGŲ“ į 

if PRCGRAM.A į
Ši radijo programa tran«- ' { 

liuojama sekmadieniais iš < 
stoties VVBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v.. ‘ 
popiet.

Ražaa ir Taisau 
į Namus iš lauko ūr viduje. 
{ Lipdau popierius ir taisau 
į ”isi ą, ka nutaisyti reikia.
> Naudoju tik geriausią
) medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
I 220 Savin IlilI Avė,
> Ikzrchester, Masti. 
( Tel. CO 5-5854

REIKALINGAS

patyręs geležies laužo skirstyto-: 
jas. Atlyginimas pagal patyri-' 
mą. Kreiptis. j

Castle Metai Co.
464 Albany St. .Boston, telef. j 

482-7332.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
598 Broad wa y

So. Boston, Mass. 02127 
TeL AN 8-17*?J

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI
---

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

Saulės šermenys, naujau
sias Antano Gustaičio saty
rinių ir humoristinių eilėraš
čių rinkinys SU Uanuniinuj 
Viktoro Vizgirdos satyrinė-i’’ 
mis spalvotomis iliustracijo-j .
mis, didelio formato, drobės! į„ti
viršeliai, kaina $7.00.

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

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

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

DIENOJANT, Kipro Bie- 
dnio, 464 psi., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina .................. $2 00

PASKUTINIS POSĖDIS 
Juozo Audėno atsiminimai 
227 psl., kaina.......... $4.00
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

zas Liūdžius, 2-46 pusią 
piai. kaina....... .. $3.00
Sukilimas Lietuvos suve

renumui atstatyti, dokumen. ’ išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be kitų dalykų, čia telpa 
idomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 
tį. Knyga 374 psl., kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
ak’mirksnių ITI dalis, 387 
psl., kaina minkštais virše
liais $6.50. kietais — $7.25.

Chieagos Istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $.10, 

Į minkštais — $8. 
j $5.00.

I
i

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

j iliustracijų, kieti viršeliai, 
j K i na $12.00.
Į Amerikos Lietuvių Taryba, 
30 metų Lietuvos laisves ko
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas Šimutis, daug i_ 

dailininko!į«£500 Psl- kaina

Raudonojo arklio vasara, 
“l Edvardas 

Cinzas, 312 psl., įrišta, kai
na $6.00.

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

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

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

Paguod?, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro- 

kaina 
$5.00,

I

so.Vasario 15 d. 2 vai. Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimas So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos salėje.

Vasario 28 d. lietuvių sa-! 
’ėje Brockktome, 666 N. [ 
Main St., LB Brocktono apy
linkės Užgavėnių balius.

Kovo 7 d. Skautų Baltijos 
ir Žalgirio tuntų rengiama* 
Kaziuko mugė So. B'ostono! 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je-

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

Balandžio 24-25 dienom 
kaučių židinio rengiama 
lailininikų Irenos Griežės ir 
Vyt. K. Janyno kūrinių pa-i 
.•oda So. Bostono Lietuvių! 
Piliečių d-jos II a. salėje.

Balandžio 25 d. So. Bos-! 
ono Lietuvių Piliečių d-jos į 

III aukšto salėje Laisvės] 
Varpo pavasarinis koncer
tas.

Gegužės 2 d. 2 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 

3$ i Piliečių d-jos III a. salėje

I

d A SLS1ViENlJ1MAS
O LIETUVIU

AMERIKOJE

1

i rašytojos Žemaitės 27 laiš
. kus sukomentarais.
] Lituanistikos Instituto 

____ 1973 metų suvažiavimo dar-
Argi sunku būtų surasti bai, 262 psl., kaina $5.00. 

vieną naują Keleivio prenu- i Šioj knygoj yra išspaus- 
meratorių? O juk kiekvie i dintos 22 paskaito;?1, kurios 
nas naujas prenumeratorius buvo skaitytos minėtame 
stiprina laikraštį. i suvažiavime.

a BALTIC INSURANCE A G E N C Y (S

Reda M. V e i t a s tn
Tel. 268-6030 p

597 E. Broadway, So. Boston, Mass. fa
ji • Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų fį į 
M atsitikimų.

® Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ji ir nuo nelaimingų atsitikimų.

• HOMEOVVNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
7į miesto kvartale.
* vi • Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

™dens koncertas.

Vedėja:

j BrocktonO' lietuvių šv. Kaži- 1 
i miero parapijos choro ikon- ’
c erta s.

1 Spalio 10 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III 
aukšto salėje Laisvės Varpo

SLA—jau 80 metą varB’uzia lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau luup SilprYNIS M1UONVS dolerių 
nariams,

SLA—didžiausia lietuvių fraternalini organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašaipą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS ueieško pelno, o teikia 
patarnavimus savit&rpmės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Įrita su puse m Mono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudė nuo $100.00 iki $16.000.00.

SLA—jaunimui duoda g«rą Taupomąją Apdraudę •— En_ 
dowment lnsurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V ALKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudę: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTAIJ? APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 { metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithuanian AlHanee of America
507 West 30th Street, Nevr York. N.Y. 10001

nys Raila, 428 psl.. 
minkštais viršeliais 
kietais — $5.50,

Paguoda, Bronio Railos

tinė apžvalga, parašė buv,
! Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir1 įgaliotas minis- 
t'eris Vokietijoje, Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15,00.

LIETUVOS ISTORIJA
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienč- 
414 psl., daug paveikslu, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta 
Kaina ....................   $6

Amerikos lietuvių istorija, 
redagavo dr. A. Kučas, 639’ 
psl., kaina $10.00.
Lietuvių išeivija Amerikoj,! $5.00.

[parašė Stasys Michelsonas.! Kad Ji būtų gyva, Emili- 
i gausiai iliustruota, 500 psl., Į jos čekienės straipsnių rin- 
kaina $4.00. ' I kinys*, 216 psl., kaina $5.00

/
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Vietines žinios
parapijos bažnyčioje So. 
Bostone ir 2 vai. popiet — 
iškilminga^ susirinkimas S. 

1976 m. sausio 7 d. ALT‘Bostono Lietuvių Piliečių 
Bostono skyrius susirinko S. ’ 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos patalpose Lietuvos ne
priklausomybės šventės iš
kilmių ruošos ir programos 
nustatyti. Pirm. A. Čaplikas 
pranešė apie atliktus dar
bus Vasario 16 minėjimui 
suorganizuoti. Įvairius su
manymus gyvai svarstė A. 
Čaplikas, A. Griauzdė, And. 
Keturakis, Ed. Ciba?, Ant. 
Andriulionis, St. Lūšys, A. 
Budreckis, Br. Paliulis, J. 
Bakšys ir J. Rentelis. Taip 
pat aktyviai prisidėjo prie 
darbo Lietuvos Vyčių sen
draugių .naujasis atstovas 
Danielius Averka.

Kaip .jau praeitą kartą 
rašėme, Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimą- nu
tarta ruošti vasario 15 d.

10 vai. ryto bus iškilmin
gos pamaldos Šv. Petro liet.

Posėdžiavo Bostono
Lietuvių Taryba

>

. i

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8"2868

yra yienintelė oficiali Įstai
ga VVorcesiery, Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. SvikJieni

i

d-jos III a. salėje.
Pagrindiniu kalbėto ju pa

kviestas Batuno pirm. Kęs
tutis Miklas iš New Yorko. 
Meninę programą atliks so
listai St. Liepas ir B. Povila- 
vičius ir O. Ivaškienės tauti
niu šokiu sambūris.

Sausio 21 d. Altos delega
ciją priims gub. M. Dukakis.

Lietuvių atstovus pažadė
jo priimti ir Bostono bur
mistras K. White.

Be to, nutarta paraginti 
Mass. atstovus Vasario 16 d. 
proga 'prabilti JAV kongre
se. O visi lietuviai iš anksto 
kviečiami tose iškilmėse da
lyvauti ir sukakties proga 
nepašykštėti savo aukos.

LKVS-gos Ramovės susi
rinkimas Įvyks vasario 1 d. į 
3 vai. popiet inž. A. Čapliko} 
namuose So_ Bostone.

— pagal susitarimą.
Ivona šiemet baigia dailės 

meno studijas. Ši paroda — 
_ tai jos pirmieji individualūs

Clintono, Indianos c^nton * >treet meno S^kri-1 žinggniai dailės meno gyve_ 
nime.

DOMININKAS RIAUKA— Ivonos grafikos darbų
VISIEM PAVYZDYS ’ paroda

Ilgametis Keleivio skaity-j „ Vasai io 6-29 d. The West 
to'jas iš vuuiuuu, .......----- . . . .
valstijos, atnaujindamas šią! rengiama Ivonos Kaz-| 
] 976 metu prenumeratą, pri-; ,lU;"aites) giatikos darbui ...........
dėjo net 90 doleriu priedo! !>alw1a- Paror'°.; atidarymas I Jaunium dailininkei lin- 
mftsų laikraščio mašinų ton.' » Primas bus vasario 6: kune sėkmės, o Bostono Le
dui papildyti, savo trumpa-. ': 8’10 vaL ?'*■ kokiom tuv.us kviečiame Iyonos pa- 
me laiške tarp kitko pabrėš- <Henom paroda bus galima rodą aP airkyh. Galerijos 
rbumn-- rmhran i aplankyti nuo 9 vai. ryto iki! adresas: 183 West Cantonįs, reikalinga didesnių aiū 1 5 val- l’° ^altgaliais' Street, South End (Boston) 

kų. kad mūsų spauda nepa-į ' 
vargtų, kovodama su ruskių ■ 
priespauda.“

Nepažįi-itame iš veido to 
mielojo geradario, bet jau
čiame, kad tai bus senosios 
išeivių kartos nuoširdžių lie-i 
tuvių patriotų gvardijos at
stovas, tų, kurie anais lai-' 
kais šiame krašte kūrė lietu-! 
viskas draugijas, statė mo-i 
kyklas, bažnyčias, susirinki-! 
mų sale?.; steigė laikraščius, į 
knygų leidyklas ir niekada' 
neužmiršo senojoj tėvynėj; 
pasilikusių brolių ir jų vai-' 
gų. ’ |

Šitie pavyzdžiai mus ne' 
tik jaudina, bet skatina dar 
kiečiau kibti i darbą ir nuo
širdžiau aukotis savo tautos 
gerovei ir laisvei.

Nuoširdus ačiū Dominikui. 
Riaukai už stambią auką. . \

Senas parviisla ir negir- Už nosies ne tik jaučius 
tas. t vedžioja. į

•! 
f 
I

s X.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS,

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA-

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

3 £ *

(BURNER)
Siūlomas naujas alyvos kuro patarnavimo planas

NAMŲ SAVININKAMS
• Vieneriems metams dalys ir darbas

$ 3 9. 5 0 vertės
• 24 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal susitarimąFORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QU1NCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną
436-1201
Boston

773-4949
So. Shore

VEIKIA:

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 v. v.

— SKANI LIETUVIŠKA 1’ICA
Picą užsisakyti galima ir tel. 268-1055. Tada atėjus 
nereikės laukti, kol iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— 'IR1JŲ GENLRACU.ę LIETUVIŠKA MUZIKA 

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

LIETUVIŠKI PIETŪS \
(Balandėliai, kugti's, dešros, kopūstai ii kt i \

Atsilankykite ii būsite r>. a Sonia i nustebint’.
S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBE

—“ "C T- 3E

■J

i

l

P

Flood Square 
H ordinare C o.

Savininkas K. J. ALBaJNA 
«Ž8 EAST BROABVA? 
SOUTH SC&ToN. MtSS,
TELFtGNAS Art 8-41A3 

Bspjaruin M«ore Pažai 
PvpJeros @i«B0wa 

Stiklas Langams 
Vir'ld® reikmenys ci.ro»w 

Reikmenys pilim tor iams 
VfaroH» Saiktad

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan
Dr, J. Pašakarnio

I p e bi n į s 
OPIOMEI RISI Ą® 

Valandos: 
nūn <i ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais neuriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mass 
■—■n—r K jr —

Tn-. ..I ........... — — - ' -- ---------- —- ...... -..................... .....—— — -

IU.

IĮ The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistna, išpildoma gydytojų 
teptu* ir turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišku vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S„ Beg. Pharm

Į 384 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonai AN 8-602®

| Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v-. išskyrus šventadienius Ir aekm.

ro

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

Peter Maksvytis
Carpenter A Bsilder 
4!) Church Street

E. Milton, Ma&s.
Atlieku risus pataisymo, rsmon 
to ir proįekta^imo darbus iž lau
ko ir viduje, gyvenamų namų Ir 
biznio pastatų, pairai Jusi; reika- 
lavimft. šaukite visados iki 9 va- 
laudų vakaro.

Telefonas: 698-8675

I

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos. 
»******#*###*• *##«■##♦♦*♦##*###***** 
InAMAKSY - ZAMMITOl

Insurance Agency, Ine. 2 
) 95 Rosemary Street | 

Norvvood, Ma. 02062 2
Tel. 762-6732 2

II

? TEL. AN 8-2124

įDr, Amelia E. Rodd
| (RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST® I Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro

Trečiatheniais—uždara
445 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.
»** »****#♦**##*#**##*#<<#*»♦#<###<■

1

rV**<^<************  **#>//*<<##**************************

i

Laisves Varpas

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

s
• •

Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1,430 KC iš WWEL

LIETUVIŲ RADIJO

VALANDA

$.į

t
5

i
I
I
I

E. KARDELIENĖS DAINŲ,
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS
460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

I!

V

K

iI

Trans-Atlantic Travel Service
Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 

kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ 

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metu pavasarinių 

ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai

bei pavieniui. į
E

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus norintiems 

vykti i 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-AtlanticTradingCo

I
1 Darbo valandos kasdien: 9—5 

šeštadieniais 9—2

393 West Broadway, P.O.B. 116 

So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Tisų skyrių vedėja Aldona AdomonisBankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 
vai. po pietų.

<71

B _ _ ____  _____ _______ S
'■ RATE

790^7^-" 
70fc6^ 
631^6^
Į

BANKO SKYRIUS

4-year term depostt 
certificates-SIOOO minifflufo

° AYEAR

2’/z-4-vear term
* <Jeposit$1000 ftliniftlUftl

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122

Skambinkite 825-9090

Jis

• AYEAR

1-214-vear term deposit 
%■ ’šu?*’ certificates $1000 minimam

6 ave-rrate on vnoti<»
$500 mintmurn

flu effectivs TE regulaisesount
rateon c

T/ The Federa! regulations šffecting these nėw savings 

certificates ėIIovj premature withdrawa!s on savings 
vį certificate funds provided rate of interest on amount 

withdrawn is reduced to' the passbook rate (514% a year) 
ųi end 90 days injerest is forfeited.

------------ ---------

r

B
a’
f;

atidarytas nuo pirmadienio iki f* 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki gj 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — bj 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. Jr

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus 

šia banko direktorių taryboje yra fi 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi- 
kalbėti ir lietuviškai fl

Turtas (Assets) yra virš $274,000,000

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Vvorceater, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski į

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATI0N 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus 
Pristatymas greitas ir 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. 
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.
Naujas vedėjas i 

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak. 

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068
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