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Kaltinamoji medžiaga 
prieš sovietus

Daug jos į Kopenhagos visuomenės teisiną nusivežė 

Simas Kudirka, daug ten buvo nusiųsta anksčiau.

Kaip jau rašėme, spalio 
17-19 dienomis Danijos sos
tinėje Kopenhagoje tarp
tautinis visuomenės teismas 
pasmerkė Sovietų Sąjungą 
už tarptautinių sutarčių lau
žymą ir sunkius nusikalti
mus prieš pagrindines žmo
gaus teises.

Tame teime iš lietuvių 
pusės liudijo Simas Kudirka 
ir Jonas Jurašas. S. Kudirka 
ten nusivežė nemažai savo

Susitarė su Maskva

grūdų reikalu
Sovietų Sąjunga susitarė 

su JAV per 5 metus pirkti; 
po 6 milionus tonų kviečiui 
ir kukurūzų. Dar du milio
nus galės pirkti, jeigu prezi- i 
dentas sutiks leisti. į

______ JAV derėjosi ir alyvos'
ir Vliko paruoštos kaltina-lokalu norėjo iš sovietų, 

gauti kasdien po 200,000!mosios medžiagos ir įvairių 
dokumentų kaltinimams pa
remti :

Simo Kudirkos pareiški
mą (sutrumpintą kalbai ir 
ilgesnį spaudai su ištisomL 
citatomis ir Lietuvos - Sov.
Sąjungos sutarčių atitinka
mų straipsnių); S. Kudir
kos biografiją; lietuvių po- —~- . . . . ,, i
litinių ^kalinių sovietų kon- * rOftCO' prie miTtlCS 'Osmanų 
centracijos stovyklose sąra-

slenksčio

etatinių naftos pigesne kai-, 
na, negu ją parduoda arabų: 
valstybės. Bet sovietai ne- 
sutinka nuolaida? duoti.

Taigi ir čia amerikiečiai, 
sovietams nusileido, nieko t 
įgavo naudai neifciderėda-! 
mi.

Uthnantaa Weskly 
(Ezeept for 2 weeks in August) 
PabMshsf <n So. Boston, w— 

■ms Zslnary S, IMS
KELEIVIS

686 East Broadway 
SenU Boston. Haas. MIST

AUtrtro n ;rertt» kaina 20 centą
71-MIEJI METAI

Vilniaus universiteto rūmai. Užpakaly ma tyti šv. Jono bažnyčia. Universitetas, 
anksčiau turėjęs akademijos vardą, buvo (steigtas 1579 metais, šv. Jono bažnyčia 
(dabar universiteto aktą ir koncertą sa*ė) pastatyta keturioliktajame amžiuje, 
labartinis jos fasadas pastatytas po gaiš o 1737 metais. (Dail. J. Klimansko me
lžto raižinys).

Egipto prezidentas Sadat
JAV garbes svečias

Tai pirmasi* toks arabų vadas iškilmingai priimamas 

Washingtone. Jo vizitas yra aiškus JAV politikos pakry

pimas arabų naudai ir sovietų pralaimėjimas.

Vėl netekome įžymių

są; Kučino, Permės srities 
stovyklos politinių kalinių 
baltiečių (iš lietuvių A. Jast- 
lauskas ir Šilinskas), ukrai
niečių ir kaukaziečių pasi
rašytą pareiškimą; Kudir
kos kalbą 1971.V.17-20 d. 
Vilniaus teisme; E. Juciūtės 
knygą „Pėdos mirties zono- 
ne“, jos trumpą gyvenimo 
aprašymą su nuotrauka ir 
jos iš stovyklos atleidimo 
dokumento foto nuotrauka; 
Petro Pliumpos nuotrauką 
su trumpu gyvenimo apra
šymu.

Ank čiau į Kopenhagą

* Praeitą sai aitę — spalio 
20 d. Chicagcje mirė 77 me
tų amžiau*’ agronomas Jo
nas Berta Sius. įžymus visuo
menės (veikėjas, vienas iš 
oačių pirmaujančių valstie
čių liaudininkų asmenų.

Spalio 23 d. Hot Springs, 
Arkansas, mirė vos 62-sius 
metus baigdamas muzika 
Jonas Zdanius, plačiai reiš
kęsis dirigentas, kompozi- 

; torius, aktyviai -dalyvavęs 
visuomeninėje veikloje.

I
Spalio 17 d. Vilniuje stai

ga mirė įžymus kalbininkas

teikiama 
didelės politinės reikšmės. 
Mat, iki šiol nei Egipto ka
ralius Farukas. nei prezi
dentas Nasseris čia nebuvo 
pakviestas, nes Amerika net 
kartais savo nenaudai vis 
atvirai rėmė arabų pasaulio 
priešą — Izraelį. Tokia JAV 
’aikysena pasinaudodama, 
arabu kraštuose savo įtaką 
gerokai išplėtė Sovietų Są
junga, ypač teikdama jiems 
ginklų ir ekonominės para
mos.

Praeitą sekmadienį į JAV nes šiam įvykiui 
10 dienų vizito atvyko Egip
to prezidentas Sadatas su 
žmona. Jis čia buvo nepa- 
pratai iškilmingai sutiktas,

Prašo žinių apie 

Ą. Sakalauską
Aonnesty International“ 

Stockolmo grupė rūpinasi 
išvaduoti iš sovietų koncent
racijos stovyklos kalinį An
taną Sakalauską.

M J

Bet pastaruoju metu JAV 
» užsienio politikoje įvyko sa-' 

Jis yra gimęs 1938 me-J vot£škas „perversmas“. Bo 
tais, kraštotyrininką.- rin-i.lgų pastangų Kissingeriui 
kęs liaudies meno dirbinius, ‘ vis dėlto pavyko Egiptą ir 
kiau ėsi užsienio radijo pro-1 Izraelį nor? ir atbulus su-

Dirva gavo gydytojų

premiją •: ’ f • įįh
GLio Lietuvių Gydytojų 

d-ja ;au 19 metų skiria kul
tūrinę ? 1,000 premiją.

Šiemet ta premija paskir
ta Din os laikraščiui ir įteik
ta spalio 9 d.

Dina šiemet mini savo 60 
Vakar sukako 10 metą, kai Vii-j metų sukaktį.
niuje mirė Peliksas Buffailidkfe,
gimęs 1889 m. sausio 11 d. ne- NoVelČS premija 

priklausomos Lietuvos teisėjas,
nuo 1918 m. gruodžio 15 d. iki Vųt» Al CM t UI 

jos galo (su mažomis pertrau
komis), .spaudos bendradarbis 
nuo 1901 m. (Ūkininke), ne vie-

gramų. 1974 m. kovo mėn. 
buvo nuteistas 5 metams pa
taisos darbų koncentracijos 
stovyklose. Buvo nusiųstas 
į Solikamską, Permės sri 
tyje.

Kas turi daugiau žinių a- 
pie kalinį Antaną Sakalaus
ką arba jo gimines ar arti
muosius, prašome pranešti 
šiuo adre u: VLIKas. 29 W. 
57th Street, New York. N.Y. 
10019.

70 mokslininkų

vesti prie derybų stalo ir pa
sirašyti vadinamąjį Sina
jaus paktą. Juo Egiptas at
gavo dalį savo teritorijoj su 
alyvos šaltiniais, apie 700 
milionų doleriu ekonominės 
paramos pažadą, o taip pat 
ir amerikietiškų ginklų, ku
rie turės Egipte pakeisti so- 
vjeti'kuosius, mažiau ver
tinimu Bet tuo pačiu Egip
tą1 buvo išmanevruotas ir 
iš bendro arabų fronto prieš 
Izraeli.

no laikraščio ir žurnalo redak
torius (ją tarpe ir Kultūros, 
kuri plačiai žinoma ir JAV lie
tuviams). labai šakotas visuo

buvo nusiųsta: knyga USSR- Ispanijos diktatorius Fran- Mokslų akademijos Lietu- 
-Gennan Aggression against cisco Franco, 82 metų am- kaibos ir niūros ins- 
Lithuania; keli Lietuvių Ka- žiaus, rašant šiuos žodžius, tituto Žod5mo ektoriaus va
ta i ų aznycios įom os Įeb^ra gyvas, bet jo 12 dovas, doc. Jonas Kruopas
Tos išleistas albumas apie iSrSZ ff '
Berietą - nacių genocidą * «?',nU uzg€stl k,ekvlen«

Lietuvoje; pluoštas nuo-,
traukų apie sovietinį geno-- gaVQ jp^<jįniu jjs jau gg. ,Ovietų erdvėlaiviai
ck ą; Sa unaites nu rauka , njau pasky,.ęs prinCą imonių) nusileido Ve-
lr jJuaną Carlos de Borbon, neroje, kur karštis siekia kad net didžiausi viesulai

šis visuomenės teismas,’ kuris yra pasiruošęs kąra- 900 laipsnių, o atmosferos nepaje** nuo j”8 B®
kurio teisėjų sąstatą ir liu-; liauti., bet šiandien niekas spaudimas yra 90 kartų di- 
dininku grupę sudarė tarp- negali pa akyti, kaip vysty- demis negu žemėje, 
tautiniai žinomos asmeny- j as politiniai įvykiai Francui . . .

Maskvos valdovų įsakyti 
ir įgąsdinti 70 Sovietų Są
jungos mokslų akademijos 
narių paskelbė pasmerkimą 

i Nobelio premijos laureatui
Fremija yra $600 ir jos Sacharovui, kuris į tą aka- 

mecenatas Simas Kašelionis. [ demiją buvo priimtas, kai

Dirvos novelės konkursą 
laimėjo rašytojas Vvtautas 
Alanfas už savo novelę „Ka
ralaitė Gaudimantė“.

Sakoma, kad 10 metų lai- 
jkotarpyje Erintui būsią su- 

C—’ te’kta anie 7 bilionų doleriųpasmerkė Sacharovą vertės ginWų> kad jis visiš
kai nebūtu priklausomas

menininkas, įžymus kraštotyri-
ninkas ir mnaiejininkn,. »iraU,| gomįos SprOyinėjū 

Ausro- muziejų išauginęs di-1 r a o
džiausiu ir geriausiai tvarkomu

ano meto provincijos muziejum. 
Jis taip buvo prikibęs prie savos

1 jam tebuvo 32 metai.

bės, sukėlė didžiulį soyieti- minis, nes, kaip sakoma, vi- Spalio 22 d. Anglijoje nu-

bar P. Bugailiškis ilsisi gražiose 
Vilniaus Rasą kapinėse .tarpe 
daugelio kitą garbingą mūsą 
tautos asmeną.

, .»  —7. r----- --- ’ ” opauo m a. Anglijoje mi
nės propagandos pyktj. betlsas Ispanijos pogrindis yra rž bene žymiausia* šių die-
“ sovietink^režimo nuXl-įPi>nas "sprogstamosios me- "M Arnold Toyn-

I dziagos. bee. 86 metų amžiau*. Tarp
jo veikalu žymiausias yra 
12 tomų „Study of History“.

1
timu?.

Beirute vieni kilus
Į

tebesaudo
Gtreikuoja Kanados

paštininkai
Praeitą savaitę sustreika-

yaaaaaaaaaaaaaaao

! Tok? pat pasmerkimas 
j jam buvo pareikštas ir už jo 
valdžiai priešingą veiklą 
1973 metais.

Šitaip Sovietų Sąjungo
je policinis režimas prievar
tauja mokslininkus.

Kennedaitė išvengė

mirties
Ir Chicagoje piktadarių „ . v ...

siekta su nrairdinti Conti- , ®u.v“?10 Prez- Kennedzto 
nental ir Marina City ban- c'u^te Caioline šiuo metu 
kug . mokosi Londone ir gyvena

Į pas parlamento atstovą Fra-
Visj šie sprogdinimai bu

bankuose
..H.

• • T • A •— «■» • • — - • — • - r
—t,,,.*— :.. AT"^n.

nai bankus bei JAV delega
cijos Jungtinėse Tautose 
būstines.

nuo sc . ietų malonės.

Sadato vizito reikšmė čia 
pabrėžiama ir tuo, kad prez. 
Forda<? paskyrė jo palydovu 
nati Kissingerį. Numatyta, 
kad Sadatai’ ’ apsilankys 
New Yorke. Chicagoj. Jack- 
sonvillėi. Hotistone ir kitur 
ir dalyvaus jungtinėje viso 
kongreso sesijoie bei spau
dos konferencijoje.

Sadatas, aštriai kriokuo
jamas kitu arabų valstybių, 
savo pareiškimuose yra ga
na santūrus. Jv sakosi, čia 
neatvykęs e1<retauti. o dėl 
Amerikos rinklu tiekimo 
dar nesą nieko konkrečiai 
sutarta. Jis bnkea nutv’ėd ir 
tolimf‘,=nin derybų su Izrae
liu galimybes.

Siekdami šį JAV diplo-

Lebano sostinėje Beirute
__ ____ __ r„_______ _  J kairiųjų ir dešiniųjų gaujos

I tu Forde. ryk. į Kiniją, ra vis dar tebesi audo, ir itam-
iei.li keliolika umenų, ku- pa da, fli(Iėja. p,aeita g,, 

•u* pnn žinomi kaip fanatiš-

i Lapkričio gale preziden-

kuria 
santykius. santyvo Kanados paštininkai, to-1

dėl sustabdytas laiškų bei kių au JAV.._____ _ ___ . .. .
laikraščių ir siuntinių siun- norėdama atsispirti sovietųtimas į bet kurią Kanados, ~~ * U,ln,nkų RJud? Mat’
-vietą.

ki sovietu šalininkai, orga-
vaitgali buvo 52 žmonės 
nušauti ir 100 sužeista.

vo vydyti beveik tuo pačiu
laiku, ir spėjama, kad jie 
buvo iš vieno centro diri
guoti. Žmonių aukų nėra.

ir Kinija,_______ _______________ _______
Gatvių kautynėms didė-

.- -. . ... jant, amerikiečiai, anglai ir . , , .
vietą agentai jau len- kiti vakariečiai pradėjo iš ,ot Vieno,, ir

! Nobelio literatėm premi- bia Tito mirtie* ir tam jvy- Beiruto evakuotis. Be to, Paryžiuje. Spėjama, kad tai 
Tai jau antras toks .-trei- ja paskirta italų poetui Eu- kiui iš anksto organizuoja-1 bijoma, kad į Lebano kauty- graikų kipriečių ar armėnų 

kas per 18 mėnesių. ' genio Montale. si. nes neį imaišytų Sirija. darbas.

Teroristai nužudė Turlri-
• •

šerį, didelį Airijos teroristų j matinj žingsnį pristabdyti, 
priešą. Jis Corolinę turėjo sovietai pradėjo pa- kubom 
vežti į pamokas, bet kažkas ginkluoti Siriją ir ten ?ių?ti 

tūkstančiu' savopa augę jį prie telefono, ir 
dėl to juodu užtruko išeiti 
iš namų. Tuo taipu sproge 
po jo automobiliu padėta 
bomba, kuri užmušė pro ša
lį ėjusį kaimyną — įžymų 
vėžio tyrinėtoją prof. Faii

specialis
tų“. Jie nori Siriją pa.iaryti 
stipriausia karine pajėga 
Viduriniuosiuose Rytuose, 
nukreipta prieš Izraeli ir 
JAV taikos pasta n ea-. šiuo 

kadtarnu net urisibuoma 
ley. Jeigu būtų juodu išėję l Sirija galinti išprovokuoti 
anksčiau, gal būtų abu žuvę.: karg jr sugriauti tai. kas 

Spėjama, kad bamba bu-« Kissingerio iki šiol 
vo pakišta Airijos teroristų. I laii

buvo



v 13, 50. Nr. 41, iy75 m. -palio 28 d.

lentinas Turčiuos — didelis 
mokslininkas ir artimas ma
no v\io di augas. Dabar 
Turtiną kankina klausi
mai-: pirma dėl Kovalevo, 

i vėliau Tverdochlebovo by-: 
‘los, o paskutiniuoju metui 

komunizmo rekJ Saaarov°. laipsnio 
lama yra gerai suplanuota, tiksliai iš vieno centro di ieuo-l , a? ? ')0 amzlau?_>
jama, u* susipainiojusiose situacijose tuoj pat randanti ~ -,au-dinia-
gudrią išeit}. Be to, ji — absoliučiai optimume. Atseit, h j,. davar pas j; ia?tas. 
sovietinėje sistemoje viskas yra teigiama: ten klestinti! Pabar yra pagrindo* bai- 
piliečių politinė ir religinė laisvė, kultūrinė pažanga ir
ekonominė gerovė, kuri kasdien dar gerėjanti. Taip per 
dienų dienas raio sovietinė spauda, vidaus ir užsienio 
klausytojams kalba radijas ir dar patvirtina paskiri aukš
ti valdžios pareigūnai -avo proginiuose pareiškimuose.
Na, o "buržuazinių imperialistų“ kraštuose — lygiai taip 
pat abroliučiai viskas esą neigiama.

Tad suprantama, kad ilgą laiką tokiu saldžiu propa
gandos skystimu girdomam naiviam Vakarų pilvūzui kar
tais telieka tik sušukti: "Šlovė partijai ir jos vadams!“

Visa sovietinių prapagandistų nelaimė yra tik ta, kad 
visai priešinga jų žodžiams tikrovė neužslepiamai lenda 
prieš akis, tarsi dvėseliena iš po balto sniego, pavasario 
saulutei pašildžius.

Šį kartą neverta nė priminti didelio politinių kalinių 
skaičiaus, vergų stovyklų, kalėjimų ar psichiatrinių ligoni 
nių sveikiesiems, nes tai visiems jau seniai žinoma.

Bet — joksai Vakarų demokratinis kraštas dar neiš
trėmė per savo sienas nė vieno Nobelio premijos laureato, 
kaip tai padarė sovietai Aleksandro Solženicino atveju.

Jokšai Vakarų demokratinis kraštas dar niekad ne
vartojo tokių šlykščių teroro priemonių prieš ‘jokį Nobelio 
premijos laureatą, kaip sovietai anksčiau persekiojo Pas
ternaką. o dabar spaudžia drąsųjį žmogaus teisių gynėją 
akademiką A. Sacharovą, apie kurio padėtį galite pasi

Tai, b negali uždengti 
jokia propaganda

Galima pripažinti, kad sovietinė

minti - dėl Turčino likimo. 
Neteko darbo ir kiti mūši 
Įrangai: Jurij Orlovas, Ju- 
ij Šichanovičius. 1 atjarn 
'hodorcvič ir kiti.

Visa tai dar verta napil- 
lyti ir tuo, kad mūsų 7 as 
:enų šeima (aš su vyru, 
įano motina ir mano duk- 
ers šeima) gyvename nr 
lideliame dviejų kambarii 
•ute. Mes norėjome mane 
ūnui pirkti vieno kambarit 
uita, bet Raiispolkcmaf 
viskam reikalingas ral- 
’žios leidimas) neleido1, 
'tnms tikrai žinoma, kad 
KGB nurodė neleisti Sa°ha 
o o posūniui pirkti butą.

Mck lų akademija nula- 
ė duoti butą savo nariui A. 

D. Sacarovui iš savųjų fon- 
lų. bet ir tam reikalingas

Ar jiems rūpėjo lietuviški Mėnuo be Antane Škudzinsko 
reikalai?

Pagal Lietuvių Fondo užsakymą Pranas Naujokaitis 
rašo Lietuvių literatūros istoriją. Pirmasis tomas (nuo 
Mažvydo iki Maironio) jau išleistas 1973 metais. Buvęs 
Lietūkiu Enciklopedijos redaktorius istorikas Pranas 
Čepėnas Sėjo- 1974 m. nr. 4 parašė jos ilgą recenziją. Iš 
jos čia spausdiname tą ištrauką, kuri liečia socialdemo
kratus :

"Tautinę sąmonę žadinę lietuvių laikraščiai skyriuje 
(375 psl.) Pr. Naujokaitis suminėjo ir lietuvių socialistinę 
spaudą, padalydamas tokią savo išvadą: "Tačiau tiems 
laikraščiam* beveik nerūpėjo tautos svarbesnieji reikalai, 
todėl platesnei visuomenei nebuvo reikšmingi (mano pa
braukta). Pr. Naujokaitis šią savo deklaraciją turėjo pa
remti faktais* įrodymais, nes tvirtinimai be įrodymų yra 
be reikšmės.

Ibž. Antanas Škudzinskas

tvarkingas. Ką pasiėmė —tą 
padarė, ką pažadėjo — tą 
ištesėjo. Ramus, korektiš
kas. Avintis dėstė lėtai, ap
galvotai. Jautrus artimo var
gui, dosnus šalpai ir bet ko
kiam naudingam lietuviš
kam poreikiui.

Per tuos 13 su viršum me
tų jis taip giliai įrėžė savo 
veiklos bruožus Bostono a- 

• pygardoje, kad šiandieną, 
iTiet po mėnesio nuo mirties, 
stovėdami prie jo kapo. jau
čiame didelę skriaudą sav a
jai visuomenei ir tuoj klau
siame: Kas jį užvaduos?

— Nors mano sveikata ir 
, -ilpna, bet jei kiti jaučiasi 

Knygos autorius negalėtų nuneigti, kad kairiųjų sro-‘dar silpnesni, sutinku įeiti į 
vių spauda, pirmoje vietoje socialdemokratų spauda, jų..valdybą. Bandysiu, gal me- 
atsišaukimai, lietuvių visuomenėje populiarino Lietuvos tus kaip nors ir ištversiu, — 
Nepriklausomybės idėją bei steigiamojo seimo Vilniuje • maždaug šitokiais žodžiais 
idėją. Argi Lietuvos Nepriklausomybės idėjos brandini-1 prašneko velionis 1962 m.
mas nepriskiriamas svarbiems tautos reikalams? j kovo mėn. LB Bostono apy-

J linkės visuotiniame metinia- 
Jau 1896 m. Lietuviškos socialdemokratiškos par- me susirinkime, kai siūlomi 

tijos pirmoje programoje Lietuvos ateities klausimu buvo kandidatai traukėsi vienas 
rašoma: "Savystovi demokratiška respublika, susidedan- P° kito ir nebeliko vilties
ti iš Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių, paremta ant liuosos sudaryti net minima mę e nas
z, . x L x - j •• narių valdybą. .raus ir is

valdžios (Mossovieto) pa- man° Pastaba) federacijos“

Ir taip likimo ranka iš 
mūsų negausių gretų rankio
ja pirmiausia naciu* veik
liausius, pačius reikalin
giausius. Ir velioniui pristi
go... tik 8 dienų iki 73 metų.

Antanas Škudzinskas bu
vo edmes 1902 m. snalio 1 
d. Reseiniu an-ikr.. Šimkai
čių valsčiuje. Bebirvų vien
kiemy.

šlės. nevedu*:o su
tekėjusios dukters

| su še’ma JAV. Lietuvoje gy-
tvirtinimas. Tokiu būdu tas’ r, . . . .. . ,, , , ... . O žiūrėk, — ištvėrė net. vuiu dar yra likę dvi seservs
butas dveius metus vra tus-’.. . eųparnąjį aocia e™0 raų pa įjos sin imą metų su viršum be per-jr brolis su šeimomis, kuriu 
čias, o akademikas Sacha- VllniuJe 18?6 m- V1S1 dalyviai sutikę, kad Lietuva su savo traukos Ir dar kaip! įbrolis ir viena sesuo grižę 

- i ,nva«*avo bute npPn i npf centru Vilniumi sudaro atskirą nuo kaimynų kraštą, ku- I iš tremtie* kibire
; fckaityti čia pat spausdinamuose jo žmonos pareiškimuose, j j . __ n^ra v«e_ rjs skjriasi ekonomiškai ir politiškai, kultūriškai, skiriasi Fradžioje pasiėmęs kuk-j

Na, ar visa tai nepanašu į Hitlerio nacinį terorą, nuo j tog -am pastatyt| papročiais ir įpročiais, savo kalba, istorine praeitimi, tau- bas sekretoriaus pareigas,1 Velionio šeimai ir artimie-
kuno. gelbėdami sai.o gyvybę, turėjo bėgti pasaulinio var- , tiniu charakteriu ir tt (St Matulaitis, Atsiminimai, 1957 Jas ^liai ėjo net trejus me- riems gili užuojauta,
do genijus Albertas Einstemas ir daugybe kitų intelektu- Į Savo metu SSSR Mokslų 134 L) Taip t gt Matulaitis liudija. kad dr. A. tus- Tu°. Pat ne
alų? ’ akademijos prezidentas, at- nomašeVįčius ir A MoravSkis žiūrėio i Lietuva kain ne- su?r£amzav<> Bostone LF i

Ar sovietinis komunizmas nėra tamsiųjų laikų fana-t sakydamas į JAV Mokslų ______,____ T___i_.-_____________________ vajaus komitetą, bet ir pats l
tiška religija, kuri be pasigailėjimo kerta galvas visiems
"klaidatikiams“, kad neliktų nė vieno abejojančio, jog 
tėra tik vienas Alachas Leninas ir jo pmašas Brežnevas 
ar po jo kuris kitas?

Ar tai nėra jokia propaganda neuždengiama gėda 
visai "pašlovintajai“ Sovietų Sąjungos kultūrai?

akademijos prezidento krei- Paklausomą kraštą nuo Lenkijos, ir reikalavo laisvos, pinrnaris įstojo i įo narius1 
pimasi, parei'kė, kad "nė nepriklausomos, demokratinės respublikos su seimu Vii- su tūkstantine. Velionis pir-! 
vienas plaukas nenukris nuo niuje ir siūlė susijungti federacijos ryšiais su kaimyninė- masis visoje LF istorijoj ri 
akademiko Sacharovo
vos“. Tai teisybė. Plaukai

S. Grieže

CHURCHILLIS IR 

TAURELE

gal- mis tautinėmis respublikomis: Ukraina, Lenkija, Gudija, paklojo aukotojams lapą į Metiniame British-Asso- 
ikai Latvija (St Matulaitis t. j. 131 psl.). šermeninėje, kviesdamas susiimtame dr. Ju-

nekrinta, nes jų jau beveik Fonde įamžinti minaįji, ku-,'“į,^7? P3™1-**- kad
nebėra. Bet gyventi be ea- Lietuvos socialdemokratinis separatistinis judėjimas . . Dži , nesueebėio u^9'194^ra b .tųga‘ 
io sunku, šią vasarą Sacha- vėliau turėjęs poveikio ir j Latvijos. Gudijos, Ukrainos ir & PbMamas įsirašyti! tail anksėta/ ei \V Chw- 
.ovas turėjo mikromfarktą“. Kaukazo tautų politinį judėjimą (A. Moravskis, Lietuvos (pati! pirmas ir aukodavo chilljs nebūtu taiD labai mė- 

„ , „ ■ . . darbininkų judėjimo istorija sąryšy su Lietuvos valstybės dėl pavyzdžio kitiems). Si'ges stikliuko ‘(Dr Meirv yi-a
naSkota 'koresnondentams" atgijimo Kultūra. 1931 m. 5 nr., 166 psl.). j0 idėja greitai prigijo vrea-jf^olikų skyriaus vZdė?as

Kaip gvvena garsusis so- išvažuicti i užsieni _  vo- kad ii rūmnasi šelDti uolitb' . me *traate ’r ^ava KF deSin-į West Park ligoninėje Epso-
vietų kovotoja? dėl žmogaus kiečiai, žydai, lietuviai; ir nius kalintair kad šiuo me- . <^jękt>-vūs istorikai ir public.stai (J Eretas, K. Gri- Us tūkstančių dolerių M«-|me). Gaila bet jis atsisakė 
laisvės, neseniai gavęs No- kovojantieji dėl savo tautos tu labiausiai susiiūpinusi nJus’ ^'ins^ls ir pnpazįsta kad Lietuvos nepri- Ketų įplaukų. Kad šiandien, savo pareiškimą plačiau ko- 
belio taikos premiją akad. teisių - armėnai, ukrainie- “Fcndu SSSR politinių ka- klausomybės šūkį yra pirmieji paskleidę Lietuvos sočiai- Bostono įnašai yra jau arti,mentuoti.
A. Sacarovas. papasakojo čiai. totoriai. J.iniu vaikams šelpti.“ Jam demokratai. K. Grinius rašo, kad demokratinėms idėjoms dvigubai startos kvotos su-
jo žmona žurnalistams Flo-I . . ! pagrindą sudarė Sacharcizo Lietuvoje platintis padėjol892 m. pradėjusi formuotis (l^sta jau virš 35.000 W

Toks Sacharovo gyvenimas

Ateina nuteistųjų už po-!.jautoji premija Prancūzijo- Lietuvos socialdemokratų partija. Ji Vilniuje organizavo’ rencijoje.
i lituką ir nepolitiką giminės., ':e »p0 fondo sąskaita Nr. 

Sadharovienė ; Italijoje , Ateina mūsų draugai (disi- j 073486200186 yra atidengta 
gydosi po akių operacijos, dentai, arba, kaip juos sva-i Rotshildo.banke Paryžiuje. 
Ten openiotis ji važiavusi dina, demokratai) pasitarti
ne dėl to, kad Maskvoje ne- apie kurio nors suimtojo 
būtų gerų akių gydytojų, bet ^J^ybą. 
kad gydytojai biją ją gydy

Sacharovienė savo pokal
bio pradžioje priminė, kad 
ji ir jos vyras yra dėkingi

ti. Vienas gydytojas jai pa- .^us “ mūsų vaikus .visą Maskvoje diibantiems už
sakę?, kad nepriims jo di- perse.rioja grasini-
sertacijos. jeigu jis ją ope-:mais; ^rasina nužudyti ma
ruos. Kita gydytoja paura- R0..t .ir,. m.az^j

kad Sacharovienė iš- vaikaiti. Mes pn.-legti dėl

sienio korespondentam, ne? 
tik jų dėka už ienis sužino 
apie žmogaus teisių laužy
mus Sovietų Sąjungoje ii 
koks ten gyvenimas apla
mai.

BRITANIJA

Karalienė pasveikino 

šimtametį lietuvį

Hcrnchurch senelių na
muose gyvena Matas Mor
kūnas, į Britaniją atvykę 
seniau nei prieš 70 metų, 
bet Britanijos pilietybės ne 
gijęs. Jam rugsėjo 2 d. su
kako 100 me:ų amžiaus. Ta 
proga karalienė Elzbieta II 
atsiuntė jam sveikinimo te
legramą. Prieglaudoje jam 
buvo suruoštas pokylis.

nepažfstami žmonės, reika- ra draugas ir beveik šeimos! Morkūnas šiuo metu 
Sk pagalbos, patarimo.‘narys - mums yra sunkus!?">>:«*! aį,as- no.rs. sla,P 
Kartais paprašo draugiško ir skaudus dar ir dėl to. kad • JaucW81 visiškai geiai. 
žodžio ar užuojautos. Jų jie suimti ne tik dėl šarvo!________________________ i

;1US1,
siraSi-tu iš neoninės, nes la ! univers.tetą nepriimto sa- 
pydytoja bijanti dėl savo '°fs?na,u< atc,t1“’.. 
vyro ta sūnaus. Todėl Sacha- ;>,at zent0; <’» >*
rovienė ir prašiusi leidimo^'0 dai*bo -
gydytis Italijoje. Ištisus me-į“ inz\n,Tul tal S1,6313 
tus reikėję jo laukti, ir jeigu;netekl' P10^08- 
ji gavo, tai. sako, e anti dė- , pas mus atejna teroristai, 

inga užsienio korespon- mum, grasina telefonu .Mes 
centams, kūne tą reikalą is-. negalime telefonu su?isiekti 
^ar8ino- I su Vakarais. O tai labai

O Sacharovų gyvenimas 'sval bu T.3"? T-“ vįsuome' 
esąs štai koks; | n!ne' ?,klah Musų draugų

vieno ir pačių artimiausių
”AS nesu svetima vyro vi- mano vyrui mokslininko bi- 

suomeniniams ir teisės gyni- ologo Sergejaus Kovalevo 
mo darbams. Aš jam pade-1 suėmimas 1974 m. gruodžio 
du. Mes gyvename įtemptai • mėnesį ir balandžio mėnesi 
ir sunkiai. Pa- mus beveik Andrejaus Tverdochlebovo. 
kasdien ateina pažįstami ir kuris, kaip ir Kovalevas, y-

Churchillio biografas 
Moran, isterikas A. J. P. 
Taylor. lordas Duncan San- 
dy ir Labour partijos vete
ranas pripažino, kad Chur-

pastangų.
darbininkus, kovojo su lenkų sociali-tinėmis partijomis,
atitraukė .darbininkiją nuo PPS^Polska Partia Socjalis-j 1966 m. perėmęs LB Boe- 
tyczna) jas nugalėjo (K. Girnius, Varpininkų keliais,'tono apygardos pirmininko S^hillis mėgo gerai pavalgy 
red. T. Zaleskis. 1939 m. 28 psl.). i pareigas. A. škudzinskas] ti išgerti ir parūkyti. Jis iš-

: ėjo jas iki pat staigios savojgerda>(ęS per diena (kartais 
Apie Lietuvos socialdemokratų partijos separatistinį J mirties, taigi ištisus 10 me-Jruo 4 vai. ryto) iki dviejų 

nusistatymą buvo žinoma ir caro policijai, ir caro digni- itysu viršum. Plėsdamas LB butelių whisky ar konjako ir 
toriams (Ve. Biržiška, Kaip rusų žandarai nušviesdavo ’i?®ją visuomenėje, jis ne
lietuvių sąjūdį. Pabiros. 1960 m., 323-329 psl.). sumanė, bet ir sėkmingai

surengė net 4 LB Dienas.
A. Janulaitis prieš 1905 metų revoliuciją gyveno už- 

ienyje, kaip politinis emigrantas, redagavo Lietuvos so
cialdemokratų laikraščius ir populiarino Lietuvos Nepri
klausomybę.

Kad ši mintis rado visuome
nėje pritarimo, rodo š. m. 
rugsėjo 14 d. Worcesteryje 
surengtoji LB diena, kurion 
suplaukė šimtai tautiečių nesuprantama 
net iš kelių valstijų.

surūkydavęs po 14 cigarų. 
Gėrimus vartodavęs aukš
čiausios kokybės. Bet nė vie
nas iš minėtų asmenų nesąs 
matęs io girto. Kokiu būdu 
Churchillio gėrimas galėję? 
prailginti karą, jiems esą

1916 m. vokiečių okupacinė valdžia A. Janulaitį iš
trėmė į civilinių nelaisvių stovyklą Vokietijoje. A. Janu
laitis sugebėjo išspausdinti vokiečių socialdemokratų sa
vaitraštyje "Die Neue Zeit“ straipsnį: "Aus den sozialen 
und wirtschaftlichen Kaempfen in Litauen“, kur jis vo
kiečius painformavo apie Lietuvos socialdemokratų tiks
lus ir siekimus: "Die litauische Sozialdemokratie foeider- 
te in ihrem Program eine Losloesung der westlichen nicht-
russischen Laender, die dem Zarenreich durch Gewalt' l^yktas anuo metu LB

, z ta2 TT 1 14 1 1 fi jsidavė jai visa širdimi: Argi smūni būtų surasti
na ausei>ehen (Die Neue Zeit, II t. 14 n 16 nr. 432-433 Į džiaugėsi laimėjimais, šie- vieną naują Keleivio prenu.
P8*-)- |lojosi nepasisekimais, bet meratorių? O juk kiekvie.

. _ , ... . - . A x A t • t niekada nenuleido rankų, nas naujas prenumeratorius
A. Janu artis pareiškė Lietuvos nusistatymą dėl Lie-. pareigingaS) punktualus. Hiprina laikraitį. 

tuvos nepriklausomybės ir dėl sostinės Vilniaus. Taigi ir ‘
anai minėtai Lietuvos socialdemokratų spaudai kaip tik

(rūpėjo vėl svarbesnieji Lietuvos reikalai — Lietuvos Ne-’
priklausomybė ir jos sostinės ateitis. ^os partijos kovą dėl įtakos į Vilniaus darbininkus su

____ , , ... . . ___ » Lenkijos socialistų partija (PPS), kuriai tuomet vadova-
.va. na veHdos, krtus ginant, bet’ ! Vilniaus klausimą nediskutuotinai visi lietuviai laiko vo J. Pilsudskis, tvatindamas, kad toje kovoje žymų vaid-

1T iŠ1"-16? 11 artimų anty-(LIETL ZGo ŽEMĖLAPI Ai Hetuvių tautos reikalu. Lenkų istorikas J. Och- meni turėjęs tautinis momentas ir kad toji kova pasibai-
kjU SrtalikafHun^nai^k sumumis- Tunme Lietuvos žemėla manski, parašęs veikalą Historia Litwy (Lietuvos istori- gusi J. Pilsudskio pralaimėjimu (J. Ochmanski, Historia
persekiojamieji dėl jųnoro, darbo pašalintas Va- ?ę - u>. 50 :entų, už ».5< ja, 1967 m.,) taip pat aiškina Lietuvos socialdemokratiš- Litwy, 1967 m., 200 pei.)“. _

Ne be jo pastangų Bosto
no apygardoje įsisteigė net

Ta prosra paaiškėjo, kad 
kitas didelis valstybės vy
ras Bismarką? kiekvieną

2 naujos LB apylinkės —»dieną pradėdavo su taure 
Providence, R.I., ir Cape' šampano ir išberdavo kas- 
Code, Ma. P<> butelį konjako.

t u-zi r v a- "£•Lyg ir bėdos aplinkybių



KELEIVIS. 50. BOCTOB įfc 41, 1975 m. spalio 28 d.Ptulipis trefiu

Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!
bėjo, kad tokius laiškus reikia viešai skelbti, nors tai ir

Adidengė M. K. Čiurlionio ’ Dail. Rato paroda Vilniuje nukelia Leniną nuo dieviškumo pjedestalo ir skatina 
kritišką jo asmenybės ir teorijų analizę.

įvykius Sujoję, nes ekspertai tvirtino, kad tai ne Lenino Netoli St. Malo kelias eina pajūriu. Leidžiasi saulė, KODĖL JOKUBKA TO 
laiškas, o Leninui primetamas, tik siekiant 'jį diskredi- ir akiratyje iš jūros išyla pasakiškas Mont St. Michel si- nesaką SOVIETŲ KGB? 
tuoti. Jakas palygino tą laišką su panašiu laišku, rašytu luetas. Mont St. Michel yra labiausiai pagarsėjusi Pran-
Kurskiui. ir nurodė Lenino raštuose esantį komentarą, liu-[ cūzijos vieta. Jūros potvynio laiku įlankos vanduo pakyla j Vilnies redaktorius S. J. 
dijantį, kad laiškas apie įvykius Sujoję tikrai Lenino ra-!net iki keturiolikos metrų aukštumo. O per atoslūgį nu-[Jokubka spalio 17 d. rašo: 
sytas. Laimėjęs ginčą su ekspertu dėl laiško apie įvykius senka iki penkiolikos metrų žemyn. Tose vietose yra pa- Į
Šujoje. Jakas nesmerkė Lenino už tą laišką, betgi pašte-Įvojingas klampus smėlis.

paminklą Vilniuje Dailės muziejuje
oo,, • rugsėjo 19 d. atidaryta dail.

ad.:.t-8?a21o;.e i Vaclovo Rato grafikos kū- 
Druskininkų aikštele ati- . . ,dengtas M. K. Čiurlionio' nnn» >>a,oda- 
paminklas. Paminklą sukū-Į Dail y. Ratas mirė 1973 
rė skulptorius V. Vildžiūnas, m Australijoje. Į parodą 
Ir architektas R. Dicius. į dWegnę pu?f ekgponatlJ aV

Atidengimo pradžioj "Su-* siuntė dailininko žmona 
tartinė“ pagrojo M. K. čiur- jy, vykdydama savo vyro 
lionio harmonizuotu dainų, valią, juos padovanojo mu 
Apie Čiurlionio vaikystę, jo. ziejui.
ryšius su Druskininkais kai-*
bėjo miesto vykdomojo ko-j Arkliuku per Lietuvą 
miteto pirm. A. Vi!iūna-.i
komp. prof. S. Vainiūnas,
Kauno Čiurlionio muziejau 
direktorius P. Straukas, iš 
Maskvos dailininkas V. Ci-i Vaicekausku, pasikinkę ark 
galis, pianistas S. Trinkūnas' liuką, pasileido Lietuvos ke- 
ir jaunųjų druskininkiečių liais ir sukorė daugiau nei 
vardu D. Pauliukevičiūtė. , 1,500 kilometrų.

Šią vasarą Žemės ūkio a- 
’^ikademijos prof. Petras Va- 

sinauskas su žurnalistu V.

Po tos kalbos Jakui buvo pasakyta,, kad, esą. jis nie
ko nesuprantąs. Ir vietoj numatyto lygtinio nubaudimo 
nuteisė jį dvejiems metams priverstinio darbo (bendro
jo tipo kolonijose). Taip Jakas atsidūrė Pravieniškių 
priverstinų darbų kolonijoje. 1973 m. rugsėjo 12 d. LTSR 
Aukščiausias teismas pakeitė jo bausmės atlikimo formą 
ir nusiuntė jį į laisvąsias statybas Kaišedoryse, paskui į 
Grigiškes. 1974 m. lapkričio 28 d., atlikęs bausmę, Jakas 
grįžo namo. Dabar gyvena Vilniuje, Žirmūnų 61-32. ir 
dilba Vilniaus Skaičiavimo mašinų gamyklos skaičiavi
mo konstruktorių biure kaip šaltkalvis.

(Pabaiga)

ŽENTĄ TENISONAITĖ

Channel lslands
(Tęsinys)

1846 m. prie Hallstadt Austrijoje rasta daugiau nei 
tūkstantis keltiškų kapų, kurie priskiriami senesniajam 
geležies amžiui. Gintaras buvo keltams žinomas ir turėjo 

Dvrl/vC *|m magišką galią. Savoye rastas papuošalas iš 130 įvairaus
D j Iv b lll* dl&ClILd • dydžio gintaro karoliukų. Muensingen mergaitės skeletas

turėjo papuošalų iš 142 riešuto dydžio gražiai poliruoti,
* gintaro karoliukų. Seniausi keltų amuletai rodo saulės 
kultą ir yra kilę iš bronzos periodo. Skulptūrėlės vaizduo- 

į ja saulės vežimą, kurį traukia arkliai arba gulbės, šitas 
! arklių ir gulbių motyvas dažnai puošia vazas, lėkštes, 
sagtis ir peilius. Bretagnėj dar yra užsilikusių keltiškų 

’ paminklų, randami tūkstančiai megalitų, kurių amžius 
svyruoja tarp 2500-15Q0 pietų prieš Kristų. Pąryžiuj Mu- (

Būrelyje buvo ir darbininkų, kinių pozicija geriau- seė de Cluny saugojama daug keltiškų daiktų. Be to, daug J šumas. 
šiai atsispindėjo kaip tik Stasio Jako mąstyme ir veikloje, Europos upių ir vietovių turį keltiškos kilmės pavadini-.

Vilnioje
Rašo VACLOVAS SEVRUKAS

^Tęsinys)

Jau šeštame amžiuje ten įsikūrė vienuoliai. Angelas 
St. Michel normandiečių buvo labai mėgiamas. Vėliau 
vienuoliai įkūrė nuostabaus grožio gotišką vienuolyną. 
Potvynio metu Mont St. Michel yra visai atskiltas nuo 

sausumos. Vanduo ten plūsta tokiu greičiu, kad pėsčias 
neišsigelbėsi: apie 80 kilometrų per valandą! Tai Euro
poje vieta, kui* yra pats didižausias skirtumas tarp jūros 
potvynio ir atoslūgio. Bet mes pravažiuojame šį kartą tą 
domią vietą, žadėdami specialiai sugrįžti į Mont St. Mi
chel.

Dangus vėl niaukiasi. Gęsta paskutinės purpurinės 
saulės liepsnelės, ir virš jūros rieda tamsios debesų krūvos. 
Vasara jau žada baigtis, jau rugsėjo vidurys.

St. Malo yra ideali viduramžių tvirtovė. Aplink uo
los ir seklumos. Senais laikais St. Malo piratai buvo vals
tybės apsaugojami ir su karaliaus, o vėliau ir imperato
riaus Napoleono sutikimu turėdavo užpuldinėti svetimi, 
valstybių prekybos ir karo laivus.

Per antrąjį pasaulinį karą SL Malo buvo labai su
griautas. šiandien šitas senas jūros plėšikų lizdas yra vėl 
atstatytas senoviško stiliaus. Senąjį miestą juosia aukš
tas mūras, kuris yra vadinamas "muros“. Vakare seni 
miesto pastatai yra apšviesti prožektoriais ir atrodo tik
rai pasakiškai. Senoviškos patrankos, gal būt, dar piratų 
laivų. Bet kaip nustembu, kada vienos keramikos krau
tuvės lange pamatau plyteles su visai lietuviškais moty-

"Lietuviai kunigai Ame
rikoje dauguma turi papil
domo daibo. Jie užsiima 
Lietuvos "vadavimu“... "Ne
maža nabagai turi galvosū
kio su "LKB Kronikos“ re
dagavimu. Juk tai ne bile 
kokia kūryba, kai "faktus“ 
reikia išlaužti iš pirato, ap
dailinti, paslėpti melo galą“.

Taigi, žiūrėkite! Jokubka 
žino, kad "LKB Kronika“ 
yra redaguojama ir leidžia
ma Amerikoje, o sovietinė 
žvalgyba jau tiek laiko ieš
ko jos redaktorių Lietuvoje, 
kelia žmonėms bylas, grūda 
į kalėjimus ir koncentracijos 
stovyklas... Tai kodėl Jo
kubka, visada toks paslau
gus okupantams, nepainfor
muoja sovietinės KGB, kad 
toji ne ten ieško, kur reikia?

ĮSIGYKITE 
"ŽURNALISTIKĄ“

Lietuvių žurnailstų sąjun
ga išleido 291 puslapio kny-

vais. Tokie piešiniai būdavo paišomi kaimiečių Lietuvoje i gą "Žurnalistika“, kuri įdo- 
ant skrynių ir puodų. Gėlės, ant jų paukštukai. Stilizuotos Į mj ne tįk norintiems bend- 
tulpės. (Ar pirmosios tulpės į Europą neatėjo viduram- ........
žiais iš Mažosios Azijos?). Menininkas ėmė motyvus išĮra ar lau ’’ e Jauirrasan_ 
bretonų liaudies meno. Staiga bretonai ima mane ypa- tiems periodinėje spaudoje, 
tingai dominti. Reikės, grįžus namo, pasirausti miesto ’ "žurnalistikoje“ rašo 33 
bibliotekoj ir sužinoti daugiau apie jų tautosaką. Jau tarp įžymūs mūsų spaudos dar- 

į ] buotojai. Kaina $6.00.

Tiesos pojūtis ir poreikis jį vis stumte stūmė ko daugiau mus. ; | Mūsų viešbutis, atrodo, senąis laikais buvęs labai
sužinoti, skaityti, platinti Samizdato leidinius. Bet laiko prabangus, šiandien lyg baigia išpardavinėti pąskUtitrius $TEPONO kairio ATSI-
ir informacijos stoka tramdė tuos užsimojimus. Kildavo ir 1?1() m vykdant Paryžiuje Notre ,-estauraci-' P,RMAS,S TO‘
prasmingumo klausimas, — ko mes pasieksime ir ką pra- į darbus, rastas altoriaus papuošimas — jautis, o ant ? ”? i Ke®olane k“° pulkl°s’ ,s®n0? MAS "LIETUVA BUDO“
laimėsim**7 Prisidėdavo ir atrareumo balsas — rūpestis • ! ’ . . bet lubų vidury nėra liustra. Tik viela iš skyles liudija dar zrLlaimėsim,, rnsioeciaio n auargumo Dairas pesus Jo gaivos ,r nųgaros trys paukščiai. Ta grupe tun jra-ą . . . ' Kabo , . paveikslas — liūd- JAU ^PARDUOTAS, BET
savo ir savo seimos likimu, nors tai nebuvo baime net „Tarvos trigaranvs“. "Tarvos“ keltiškai reiškia jautį neseniai « nuvus’ Kabo aar vlenab Pavelkslas llud- amtoaio Tnun_«TAii 
ir tada, kai Stasiui teko atsakinėti į tardytojo klausimus taurą), o "garan“ bretonų kalba vadinasi gervė, gi "tri“
saugume. Jo įsitikinimas, kad yra daug neteisybės, dar — ^iyg Skamba lietuviškiau negu Phaesto disk<^!). 
nebuvo virtęs tikru pasaulėžiūrinių, principu pasiprie- panagUs paminklas rastas 1895 m. Triere. Man kažkaip 
sinti režimui sąmoningai ir iki galo tuomet, kai kelio aU nenorom kyla kiausimas> ar baltai — lietuviai ir latviai- 
>gal jau nėra. Moralinis pareigos jausmas ir tiesos pnsi- nėra paakutinieji keltų palikuonys? Kad ir tas
laikymas dar nebuvo giliai paremtas pozityvia įlosofi- pat ŽQdis anba „galas“ lietuviškai ir latviškai; h lyto St. Malo atrodo visai kasdieniškai. Lynoja JEIGU DAR NETURITE,
nia ir politine pozicija. , turf prasmę, 0 ų vardą saugojo senųjų graikų ir romėnų smulkus lietus, ir diena pilka. ‘ TUOJAU ĮSIGYKITE*

. _ , o .............................. . _. I istorikai savo raštuose. Kalbos ir pavadinimai greit kei-, f * *
ArUi Jako silpnybė. Ai nei a tai ir įezimo pozicijos q Caesario laikais nebuvo nei prancūzų, nei vokie-’ Svarbiausia St. Malo .pramonė yra medžio apdirbi- BALYS SRUOGA MOŠŲ

jėga ir tvirtumas. Jei sulyginsime Jako poziciją su vė-, nej tautos, kaip dabar jos vaidinamos. Gal lie- mas. Medis atkeliauja iš užsienio, daugiausia iš Švedijos, i ATSIMINIMUOSE 
Iešmo politinio teismo dalyvių pozicija (Byla Ni. 345 tuviai ii* latviai visai kitaip vadinosi? Skamba fantastiš- Dar duoda pelno laivų statyba ir taisymas. Žtvejų mažai. Į

kai, bet fantasmagorijos šiandien mado’j. Vardą "keltas“ Neapsimoka. Laivininkus ir žvejus samdo naftos tank- Į Tai iki iiol mūsuose dar 
galėtume aiškinti, kad tai žmogus iš kitur atkeltas, savo laiviai. Amerikiečių firmos moka aukštą atlyginimą jū- "ebuvę« gražiausias pamink*

lietinių ir flamų liaudies pasakų randamas didelis pana<

. „ ą - - v , • - , ANTROJO TOMO—"TAU.nas ir niūrūs Bretagnes pajurys. Kiek j šoną pasviręs, lyg . ,FTirvA»« n ap vda ne 

liūdėdamas savo kolegų, kurių tiktai kabliai dar kyšo iš did£U5 KIEK 
sienos. Visame restorane tik mes ir dar viena ponia.
"Buvo labai puiki vasara,“ pasakoja mums kelneris, "tik, Kaina $2.00. 
šiandien pradėjo lyti...“

LKB Kronikos leidėjų byla), su P. Petronio, P. Plum- 
pos, J. Stašaičio ir V. Jaugelio, tai pamatysime, kad ir 
čia ne visuomet pakako stiprybės. Pvz., Petronis teisme 
prašė liudininką, kad tasai prisipažintų jį pažįstąs, o Sta
šaitis smerkė Kroniką neva už tai, kad ji matanti priešin
goj ideologijoj tik blogi, nors Kronika nesvarstė pasaulė
žiūrinių problemų, o tik skelbė faktus iš katalikų gyve
nimo. Tik P. Plumpa ir V. Jaugelis ne-užadina priekaištų, 
bet žavi savo ryžtu, drąsa ir pasišventimu saivajai katali
kybės idėjai.

Kai Stasys Jakas atsistojo prieš LTSR Aukščiausiąjį 
teismą 1972 m. lapkričio 22-27 d. ir buvo kaltinamas pa
gal LTSR BK 1991 straipsni, jis gynė savo poziciją, kur 
tik galėjo, ir kaltino -augumą už duoto pažado — nerep
resuoti liudytojų — sulaužymą.

Jakas neprisipažino kaltas ir pareiškė tvirtą įsitiki
nimą, kad ateityje būsiąs rehabilituotas ir sugrąžintas į 
partiją. •

— Aš komunistas ir komunistas pasilieku, — tvirtino 
jisai ir paaiškino: — Aš nekovoju prieš Tarybų valdžią, 
o kaip tik siekiu tokios valdžios!

Samzidato literatūros leidimo, jos platinimo ir žinių 
iš Lietuvos teikimo Maskvos Kronikai jis nepripažino 
kokia nors antitarybine veikla. Jis teigė, kad pati valdžia 
nusikaltėliškai gniaužia kaip tik tokias pastangas, kokias 
ji iš tikrųjų turėtų ne tik viešai leisti, o netgi remti.4

Jakas Į teismą atsinešė daugiau kaip 20 knygų ir žur-;

lūšies imigrantas arba D.P.

Keltiškai Dunojus vadinosi Danilvius. 0 kiek daug

reiviams. Tą pačią algą gauna Bretagnes inžinieriai, bai- ’ 4^ ““•S talentingajam kū- 
gę aukštuosius mokslus. Gyventojai dar verčiasi žemės »rejU1’ 
ūkiu. Gyvento’jų prieauglio nėra. Daug žmonių iš kaimų

lietuvių dainose minimas Dunojus? Jeigu tai būtų tolumos bėga į miestus. Dar vienas pajamų šaltinis bretonams yra 
simbolis, tada turėtų būti ir kitos upės taip dažnai mini-. turistai. • . »
mos. Bet nei žodžio apie Reiną, arba Tiberį, aiba Nilą, o , 
pastaroji upė jau labai toli. Dniepras vadinosi Danapris. J 
(Tuos pavadinimus aš paėmiau iš nederlandiško žody
no). Ąžuolas vadinosi "dervos“ arba "dervon“, iš to žo
džio kilo vaidilų vardas druiden. Ar iš ąžuolo gaunama 
derva? Nežinau. "Devos“ — dievas. "Viros“ — vyras. 
"Bhartay“ (bartai) reiškia aukštumą prie upės. Lietuvoje 
yra daug vietovių, kaip pav., Baileliai, Bartininkai, upė

"muros“.Automobilį paliekame garaže už 
mūsų laukia skrendantis laivas Hoovercraft.

(Bus daugiau)

LB SVARSTYTINAS REIKALAS

Skirpstas, susirūpinęs lie-
Bartuva ir senovės prūsų Barta. "Dur“ — vanduo. Prie knygos likimu, Dino-
Telšių yra Durbinas ir Durbis. Jūra vadinosi "mor“ — 
marės, latviškai mare. "Dub“ — juodas. Lietuvoje Dubin
giai, Dubysa. ”Divo“ — šventas. "Isara“ — vanduo, Pran
cūzijoje upė Isere, Isar. M. Lietuvoje vietovė Įsrutis.

Kaip jau minėjau, keltų kalbos yra dingusios, žino
mi tik atskiri žodžiai, rasti kapų įrašuose. Keltų kalbą 
išišfravo radę Italijoje akmenį, kuriame buvo įrašytas 
keltiškas ir lotyniškas tekstas. Panašiai buvo išskaityti ir 
egiptiečių ieroglifai. radus juodą bazalto lentą su egip- 
tišku ir graikišku tekstu. Neturint palyginimo, sena kal
ba yra beveik neišskaitoma.

UI

Visai nuklydau nuo kelionės aprašymo, bet panašios

je spalio 16 d. rašo:

"Deja, pas mus dabar 
knyga iš viso išeina "iš ma
dos“. Net tikrai geros kny
gos nebegali be paramstymų 
gimti, vis joms reikia jau 
mecenatų, spec. komitetų, 
partijų, organizacijų, bičiu
lių ar bent redakcijų globos 
ir paramos. Knygnešių tau
ta virsta beknyge tauta. Dar 
pasigirsta nykių balsų, esą. 
bent knygoms spintas nusi
pirksime. ben po kokią kny-

.'kaityti, iš esmės nagrinėti
nalų rinkinių. Ten buvo ir Lenino raštai, ir moksliniai mintys man kilo, pasiekus Bretagne. Norėjau su vyru knVgų įulįnj __jau nė ne-

taip pat teko įrodinėti autentiškumą ir Tx»nino laiško apie nei Island salų

I A. i
o uoste

kę, nuo caro valdžios pabė
gę, — sugebėjo tūkstanti
nius knygų tiražus išpirkti. 
O naujieji ateiviai, išdidūs 
mokslu ir skoniu, jau nebe
turi tokio entuziazmo kultū
rinėms vevrtylbėms, nors 
mokytesni ir turtingesni. 
Kodėl taip yra? Verta būtų 
Bendruomenės sueigose pla
čiau tą klausimą nagrinėti“.

Tai yra vienas svarbiųjų 
Lietuvių Bendruomenės rei
kalų. kuriam ji tikrai priva
lėtų skirti daug daugiau dė
mesio.

Knygoje yra daug iliust
racijų. ji gražiai dailininko 
apipavidalinta, kietų virie- 
Iių, 552 psL Kaina $10. La
bai tinka ir dovanoms. Ją 
galima gauti ir Keleivio ad
ministracijoje.

Tai vienintelė lietuviška 
knyga, kurioje beveik 100 
asmenų ražo apie vieną as
menį — didįjį poetą, dra
maturgą, teatralą ir moksli
ninką Balį Sruogą.

Imkit ir skaitykit 

Kipre Bielinio 
knygą

TERORO « VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyto 

bolievikinio teroro sistema,
g,l"u.P*rl5?iln.elxbet?i.2.^i:--------------------------------------- «“ •‘ovyklos. kurio,,

M D .. - . t . ‘kentėjo ir žuvo mtaų
Ne Rusija man rupi. į ją * 

man, mieli ponai, nusispiau* broliai, sesery s, giminės if
ti. Tai tik atapaa pereiti į draugal. Rnygoe kaina — 
pasaulinę revoliuciją.

liai juodadarbiai čion atvy- J Leninas 75 centai.______.

1 1
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— Ko gi, tėve, taip čiaudi,, — Kaip tai neivalgo? O
tarsi tabokos prisruostęs? i ana net gazietos pikčeriujev • « • • i • 1*

— Tai

NEW YORK, N.Y. 

Lietuvių Inžinierių valdyba

Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų Sąjun
gos New Yorko skyriaus, 
valdybą sudaro: pirminin-J 
kas J. Butkus, sekretorius* 
J. Zabelskis, iždininkas A. 
Mačionis.

Iždininko adresas:
12 Barry Drive. East North- 
port, N. Y. 11731.

BROCKTON, MASS.

S. ir A. Mantautai 

atsisveikino su Brocktonu

Sofija ir Aleksandras 
Mantautai, čia išgyvenę 26 
me us, paliko gilias pėdas 
lietuviškoje veikloje. Jie čia 
energingai dirbo, kūrė ir 
spinduliavo nemaria tėvy
nės meile.

Spalio 3 d. jie išvyko pa
stoviai apsigyventi ir užpel
nyto poilsio į Worcesterį, 
tirt iau savųjų — dukters 
Ramintos, vaikaičių ir žen
to Molių.

Teises patarimai ALTOS SUVAŽIAVIMAS

reikalais. Tie klauaiaai tori btti 
informacinio pobūdžio, mausimos ir at
sakymus spausdinsime iiame skyriuje. 
Laiške r^kia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaityto jas.

eiąeti Demos 4»«w

Klausima*

Amerikos Lietuvių Tarybos 35-jo suvažiavimo 1975 
Advokati dr. M. iveikauskieni sutiko et*a* lapkričio mėn. 22 d., šestadien}, Chicagoje, Pick Con-
syti) Keleivio skaitytoją klausimus teisėk gressa viešbutyje (Windsor Room), 520 South Michigan 

Avė., Chicago, Illinois,

DARBOTVARKĖ -ve*

1. Suvažiavimo atidarymas ir inivokacija.
2. Prezidiumo, sekretoriato ir komisijų sudarymas.
3. Sveikinimai.
4. Tarybos narių patikrinimas — skyrių bei organi

zacijų atstovų pristatymas.
5. Amerikos Lietuvių Tarybos Valdybos pranešimas.
6. Amerikos Lietuvių Tarybos atstovo Washingtone 

pranešimas.
7. Amerikos Lietuvių Tarybos iždo globėjų praneši

mas.
8. Amerikos Lietuvių Tarybą sudarančių organizaci

jų pirmininkų pasisakymai.
9. Kitų suvažiavimo dalyvių pasisakymai ir pastabos.

10. Pranešimų tvirtinimas.
11. Amerikos Lietuvių Tarybos, Valdybos ir iždo glo

bėjų rinkimai.
13. Klausimai ir pasiūlymai.
14. Rezoliucijos priėmimas.
15. Suvažiavimo uždarymas.

Suvažiavimo pradžia 9:30 vai. ryto. registracijos pra
džia 9 vai. ryto. Ketų pertrauka 1-2 vai.

8 vai. vakare — Amerikos Lietuvių Tarybos suva
žiavimo banketas Pick Congress viešbučio Gold Room

Dr. M. Šveikauskas, Attoraey ai lnw. 
Boston Five liuilding 
1895 Centre Street 

W. Rovbury, Mass. 02133

t Atsakymas

Pi ieš 15 metų, mūsų tė 
veliui mirus, mamytė apsi
gyveno pas vieną iš savo sknitoje "joint account“ au 
sūnų. Aš e u vienintelė dūk- kitu asmeniu, jei nenori, 
ra. bet turiu tris brolius. Ma- kad, jam ar jai mirus, tie 
ma todėl apsigyveno pas pinigai tektų tam asmeniui 
brolį, o ne pas mane, kad (surviving joint tenant). 
jis vienintelis iš mūsų gyve-;
no lietuvių apgyventame ra-; Jei Tamstų motina, dar 
jone ir jai buvo smagiau KY™ būdama, būtų turėjusi 
gu/enti senatvėje tarp sa- "sunkumų“ su Tamstų bro- 
vuįų. šiaip finansinės para- bene dėl santaupų knygu- 
•mos mama nebuvo reikalin- t/s. tada reikalas bfltųbuyęs 
ga. Tėvui mirus, ji pardavė daug paprastesnis. Motina

Niekas neturėtų laikyti 
savo pinigų bendroje są-

_-----r----------- r. • —namus. UŽ kuriuo gavo per £aletųi uanueuts frcs vivbuuviu uum xvuvu»
daugely metų gyventuo- 36 tūkstančius o, be to, jie i P J* ♦ ^nna t sa^Je laikraštininkui BiMiui Andersonui ir kongresmanui

O. ir J. Orentų namuose? ir bankuose turėjo gerą su- Ka* /ra J08108’k^. P JUO8I Ed^ardui J Derwinskiui pagerbti
Antaninos Juknevičienės’ mą santaupų. laikiusi banke dviejų asme-, sarčiui j. uenvmsKiui pagerou.
bute, suruošė išvykstantiems' ’ n¥ var<Ju Jieji dėl savo pato-; ganketui bilietus prašoma iš anksto užsisakvti krei-

.............. - • Pi-2pita nava sari mūsų £um°. kad ji nei manyte ne-; . oanKerai ometus prašoma is anKao uzsisaayu, arei
'mamytė, sunkiai, bet kant-:man® *ų pinigu dovanoti į Piant*is į ALTo centrą, 2606 W. 63rd St., Chicago, III.

i.mačiau, kaip juodis besi-Į atsisveikinimo vaišes.
tu, Maifki. padarei spardančias žuveles sau į, • nc<llb-. - - ~

man tokią zgubą! Įkoserę gyvas kiša. Sako, jis; Džiaugiamės, kad Sofija riai pasirgusi, mirė. Testą-’ marčiai. Tuo reikalas grei-; 60629, telefonas (312) 778-6900. Kaina $17.50 asmeniui.
I per keturias adynas net pen- palieka LKMS 15 kp. narė mento ji nepaliko, visuomet’i kiaušiai ir pasibaigtų. Teis-,

kuo aš tave nu-< jog šimtui tų dyglių-udoro- ir išvykusi iš Brocktono. bijojo, kad. parašiusi tesfa-'mas Keptų brolienei grąžinti, *— Tėve,
skriaudžiau? knvgutę "teisėtam“ savinin-li jo. Ir už tai net čempionu Taip pat abu lieka ir Marty- mentą, tuoj ir mirs. Bet mir-

n „v „ °uvo pavadintas ir kažkokią na Jankaus šaulių kuopos tis ir be testamento ją pa-
_ O ai ne tu praeitą ro- !nagradą gavo Ar tai ne pa. nariais Taigi su brockto- kirto,

zą pnbaiminai mane y^-jJutimas dvasios? Guldau mečiais ryšys nenutrūks. j
kiom pavietrėm ir visokiais, kepinę. Maiki, kad jam už Nuoširdžiai linkime Alek-: Advokatai pasiūlė pa^kir- 
pnepuoiiais, kad as net lito^į išdykavimą po smerties sandruo ir Sofijai Mantau- ti administratoriumi vyrės-
jaunimo maskaradą pabijo-. vehliaisukn . gerklę penkis ^veniviet^ nįjį brolį, pas kurį mamytė,Svarbiausiojo liudininko
jau nueiti.. Ii tą pat naktj ^mtus gyvų žalčių, kurie jo dvasinės ramybės, sveika- gyveno. Mes visi sutikome, i Tamstų motinos — nebėra
jau pajutau, kad Silvestras; pqve raitysis per amžių am- tos ir ilgus metus sėkmingai P° kiek laiko sužinojome, gyvvhį taipe. Tai kaip įro-(
suka j a.oulą pusę koją, vėl- žiu9 amen! Ar tu neginai> darbuotis toms pačioms idė- kad dauguma motinos san- dyti mirueiojo tikrus norus?,
ma? užspaude nosj, o giltine kad persivalgymas yra dide- ir tiems patiems principams, taupų buvo jos vienos var- Ar ji ketino tuos pinigus;

t *-»t

džtų mislinau tik apS^sX-kivalg^i^ kenkS Šveikai}
♦i iv v., riooVni n ? 40 Kelmont bt.

Worccester, Mass. 01605 
Telefonas: 752-1008

•- - A Į T
tį ir ką veiksiu paskui, o sau-j tai 
lei patekėjus, kad pradėjau*
čiaudėti, tai net gaspadinėl —Oartumatai,kasmū-- 
išsigandusi vienmarškinė at-Į sų Amerikoje dedasi? Aną 
bėgo ir jau norėjo šaukti kartą net per televiženą ro-
policiją.

— Tai tėvas, matyt, gavai

dė; kaip vienas italijonasĮ 
per striuką laiką net keturis} 
ftmtus makaronų sugrumu-}

E. Ribokienė

KELEIVIO RĖMĖJAI

V. Grinkevičius, Nor-
slogą ar susirgai infuenza. i }pjo> 0 po tam dar išplium-{wcod, Mass., — $8. 
Aš tau seniai sakiau, ir vi-; pin(> da ir ’kvortinę čierkąi
on e-a.Vn Vari fr^Vir^ ____ _ •__ i__ i Isi gydytojai sako, kad tokio 
amžiau- žmonėms reikia bū
tinai prieš žiemą skiepytis.

— Tai man perdaug tro- 
belio. o, be to, nuo visokių 
tavo daktarų pilsų man visa-

kui, Tamstų motinai.

Tačiau dabar, Tamstų. 
motinai mirus, reikalas yra i 
visiškai kitokio pobūdžio.:

ar ne

Bitininkystė ir jos didžiulė 
nauda

ANTANAS JONAITIS

17

Bičių pienelis, , x , Į dovanoti marčiai, — —
du. bet xad ji vieną knygų- Eeikėtų šaukti į teismą vi-; 
tę turėjo joint account su ?okjug liudininkus, su ku- 
broliene, t. y. su brolio zmo-^ rjais (motina gal buvo kalbė- 
na, pas 'kur} ji gyveno. Bro-( jugj apj€ bendrą su mar- 

. lis, kuris bu,v o teismo pa- -«a sąskaitą; jei tokių nėra, 
skirtas administratoriumi, • -a(ja liudininkus, ku-
liepė brolienei savo žmonai, t • turj apje Tamstų ... ,v.

• jam tuoj įteikti tą banko m(/iTK)g ir brolienė9 terpu. nio balzgana medžiaga. Pie- 
! knygutę. Ta atsisakė. Sako, savio santykius, ir visokiais Įne^10 suc^etlT1 lema

Normalioje bičių šeimoje 
4-15 dienų bitėms (maitin
tojoms) priešakinių žandų

Prancūzų agronomui - bi
tininkui Caillas 1953 m. iš
leidus knygelę "Bitė — jau
nystės ir ilgo amžiaus veika- 
nys“, daugeliui mokslininkų 
ir gydytojų kilo mintis pla
čiau pamėginti pieneliu Ry-

ir ryklės liaukose gaminasi dytj žmonių negalavimus, 
skystis — bičių pienelis. Tai
pusiau skaidri, aitroko sko- 

ąra. Ke- 
beveik

Didžiausią bičių pienelio 
dalį sudaro /vanduo. Be to,
jame randama 11.15% bal-

i mama man“, ralikT k gZna, kitais ™ p&Tniais' bfckūs! ’į “ nepakeičiamos amino [ tym, 8 94 %anglia»md^. 
■i tos sąskaitos n<Vi/1alinsin įrodvti, k„ ii esmė. pageida. tvanus totam na., m^61% nebdų m 0.81%

su niekuo. Mos visi labai su- voT.m-tų mirusioji motina,, ^hs kit, retų vertingų mmemhmų medaagų.
Ipykome, su ja nebesikalba- ka i pinigu* dėjo į bendrą eą-!1”6^21^- 

me.
I Daugelis autorių pripaij*- 

Bičių pieneliu, kaip turin- tą jo teigiamą, stimuiiuajaa-. Maniau, kad jis čia' Po $6: S. Liepas. Dor-^
.pat kris negyva’, o tas grieš-' chester, Mass.. A. Balvočius,
ninkas tik nusišluostė zūbu?,| Nesconset. N.Y., J. Uudžius, Mūsų advokatas mums 
nusijuokė, nuo durų sugrį-’New Britain, Conn., M. Yu- sako, kad. jei kreipsimės į kas
mAa iatnčn rlrav. ,r,nna KKftrln l'CCh, ClCagO, III, to-cma moc m-fti/’l ti 11fl i ta

vyno. skaitą su marčia. , Ričių pienelįu kaip turin_ ta jo teigiamą, stimuUuojan-
Kaip Tamstos žinote, ban-į maisto medžiagų
>s, vienam asmeniui mirus, H“™- tns paras

žęs ištašė dar vieną bliūda 
makaronų ir švilpaudamas 

, , . išėjo. Ar tu manai, kad to-
da dar blogiau pasidaro, ir kje .pnVūzai ir griešninkad 
vieną kartą nuo jų eidamas! vaidai svietą ir apgin- 
uzmigau ir parpuoliau ant y nuo ajkany komunistų? 
saidvoko.

— Tai nieko bendra ne-

M

trani- mas» seni žmonės pasidaroteismą, mes greičiausiai tą jei buvo bendra eąekaita.į . j vikšreliai. Motininis žvalesni, pagerėja jų jutimo
byla pralaimėtume, o išlai- privalo pinigus atiduoti gy-į vikšreliai Moumnis 

J. Gimbutas, Arlington, dp būtų nemažai. i vajam "bendrininkui“ (sur-ivl^sJells Pienęb° gauna vi- H? 'Lferiamai veikia «r
vii;ing joint tenant). Banko,-\

— Tai, matyt, ant tos pi
liulės dar buvai užpylęs ir 
degtinės?

— Nu, c kaip tu gali pra-» 
ryti sausa piką. neužgerda- 
mas skystimu? Tu čia, Mai
ki, iš manęs ne ijuok.

— Jeigu nenori ryti piliu
lių, tai reikia gyventi tvar- 
gingai, sveikai ir švariai, ir 
tada nereikės sirgti.

turi su politika.

- Ką tu man šneki? O 
ar nežinai mūsų žemaičių 
teisybės, kad prūsas po pie
tų durnas. Nu. o durnas dėl 
to, kad per pietus per daug 
priryja špekio ir negali ge
rai mi lyti.

— Gal čia ir yra truputis 
tiesos...

— Ne, truputis, o visa ma
no teisybė! Atleisk, negaliu 
daugiau šnekėti, ba vėl ima 
čiaudulys ir turiu eiti patra- 
jyti savo paties liekarstvų. 
Gut bai, Maiki!

A. Plavičius, Cleveland. 
Ohio, — $4.

Po $3: E. Gimbutienė, 
L( s Angeles, Cal.. F. Bogu
šis So. Bo-ton, Mass., P. 
SI orubskis, Cicero, III,. G. 
M ikaitienė. Norwood, Ma., 
A. Žutaut, Thomaston. Ct., 
G. Ratkevicz, Nasua, N.H., 
N. Sėlius. Cleveland, Ohio, 
P. Alinauskas, Rookford, 
Ilk, P. Radzevičius. Brock
ton, Ma.. E. Kleinas, Quin- 
ev. Ma., V. Kulbokas, So 
Boston, Ma,. A. Samoklis, 
T/wistone, Me.. A. Semezvs, 
Srdbury, Ont.. V. Armalis, 
Baltimorė, Md.

Man atrodo, kad čia ne (teisman nepatrauksi už tokį 
vien pinigo reikalas, bet ir elgesį; banko prievolė yra, 
principo. Kodėl brolienei gyvajam bendrininkui pra- 
turi tekti didesnė dalis, ne- šant, jam pinigus išmokėti._ rvn * , _ __ 1__ X

tiek, kad jo lieka nesunau- £ant bronchine astma, 
doto, motinai išėjus iš ake- kraujagyslių artero-
lės. į skleroze, esant lėtiniam šir-

Į dies vainikinių knaujagysbų 
Pienelio reikšmė bičių gy- ’ nepakankamumui, perafr-

gu mums, tikriem vaikams? Tamstos, ar tiksliau sakant,, lab į didelį Pakan-lgus miokardo infirirtn,
...__ ._________ J.__ ..'motinos Estate t. y. admi-,. v„ . .__Mama, ten gyvendama, jiem Za!ua|ka pažymėti tik tai, kad gau-mokčjo užgavo išlaikymų,. "„^^TtlSSS =« -Gindamasis motini- gant kai kuriomis nervų ir 

odos ligomis, esant vaikų 
lėtiniams virškinimo sutri
kimams bei hipotrofijai. Pa
staruoju metu nurodomas 
teigiamas (bičių pienelio 
vaidmuo gydant nudegini
mo žaizdas ir taip pat bur
nos uždegiminius procesus, 
stiprinant organizmo atspa
rumą radioaktyviems spin
duliams, taikant juos gydy
mui.

Sekantį kartą apie WHų 
nuodus ir jų gydomąsias sa
vybes.

(Bus daugiau)

paduoti brolienę teisman.', ,, m .pis vikšrelis per 5-6 savo 
vust. Sakome, gal tas advo- ^„nraukti sXo ž’mrnia vy3t?nosi .paras Pas'ulkŠja
nieko veltui iš 'ju nėra ga- pQtu )abai
, . - j i j . broliui traukti savo žmonakalas, žinodamas, kad jam t{.; Bfl, jr w
nebus eks ra atlyginimo, nes , intereste ir tai at. 
J!S broiiu, yra pasakęs .s kad tejsmas jsakvt0
anksto, kiek jam reikės at- tokin atveiu'atsisa.

net iki 3,000 kartų arba mo
tina, maitindamasi piene
liu. per parą padeda 1,50<h» 
3,000 ir kartais daugiau

Ivginti už jo darbą, nenori k .. ».r|Tnini-Rtr.vimn« kiaušinėlių. Motina, besi-
e « ve • e «• I AVI1 v ZIII II i cl v III117 • JI 1 • !• <•ekstra darbo sau susidaryti, Į kHag bw„ pa?Hrtas vje.

dėl to pataria nesikreipti į ton. Komplkacihi būtų be 
galo. ir nesantaika šeimoje.

maitir.dama pieneliu, gali 
gyventi 3-5 ir dauigau metų.

teismą. Gal vertėtų kreiptis 
i kitą advokatą šiuo reika
lu? Suma nemaža — dau
giau nei 15 tūkstančiu dole-.
riu. Iš kitos pusės bijome’*liktų Tamstoms garantuoti, 
pykinti savo dabartinį ad-Įkad byla būtų Tamstų lai-

<------------ T , at,-,... m vnkata Jei iš to nieko neiš-i^ėta. Manau, kad Tamstųrotj tų pat die- — Sudie, teve Tiktai per Po $1: A. Pritaelaitis. To- n 0 keršyti' advokatas labai sąžiningai-advokato, tvarkant
, nevalgau nei daug nenusigydyk. kad vėl ron'o, Ont. M. Lamaitt?, B | Tamstas painformavo Betate reikalus. Jei Tamstos
. .... MV M. Hali, j^ai prašome mum- pa- ' /nutartumėte bylinštie ir pa

reikšti savo nuomonę šiuo Nžr* pagrindo jj (tarinė- traukti brolienę teisman, — 
’ V!rf.m« .nkntni.m. -sunkiu reikalu. lt'- kad jis, esu, tfes ekstra reikės advokatui, dabaitt-

Paretink mvo paz/rtamiu ..J1®1”"’aukotojams nuo- . . ? daibo, nes negaus ekstra at- niam arba naujam, užmokė-
iieiraiyti Keleivį. Jv kaina sirdus ačlQ* Skaitytojai lyginimo. Jeigu jis susitarė ti už darbą, ar bylą laimėsi-

$7.00. Keleivio administracija Illinois valstija. ! su Tamstų broliu — admi-te, ar jos nelaimėsite.

— Tu jau manęs nemo
kyk čystatos! Aš kožną die
ną nusimazgoju feisą. gerai 
ištrinu barzdą gyvatine, ne- 
spiaudau į kampą, ba 
padinė už tokį senovišką že
maitišką paprotį 
ną išvytų von, _______
žalios mėsos, nei varlės eidamas gatve neužmigtum!. Herkemer, N.Y.,

O. AndriiCkėvičienė, 
Dorchester, Ma., — $2.

is

Nė vienas advokatas, ku
ris žino savo reikalą, nesu- nistratorium — dėl savo at

lyginimo. — tai tas atlygi
nimas yra vien už po paslau
gas kaipo administratoriaus

Meveeepeeo

kiaušiniu ir neryju gyvos 
žuvies. O. matai, kvaraba 
vistiek pridkabina.

— Niekas, tėve, gyvos žu
vies nevalgo. _____

j Timonium, Md.
AR TURITE "VARPĄ*?

Jei
Varpo žurnalo, 

tio net 12 įžymių autorių, |s!r 
Įgylate. Jo kaina tik$340.
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Vietinės žinios
Spalio 18 d. Kultūrinis! 

subatvakaris buvo skirtas 
apžvelgti M. K. Čiurlionio 
dailės kūrybai jo 100 metų

KULT. SUBATVAKARY PAMINĖTAS ČIURLIONIS

Komp. Juliui Gaideliui 

paskirta pirmoji premija

Lietuvių muzikų (vargo-
gimimo sukakties proga. nininkų) d-jos paskelbtame

m , .... muzikiniame konkurse, skir-
Tam reikalui buvo is New tame M R ciurlionio gimį. 

Yorko pakviestas dailinto- mo 10 metų žukakžiai ir 
kas Kazimieras Žorom^is;;muzikjniams darbam3 pa.
Svečią prelegentą publikai. pj1TOOjj premija (S

pristatė dali. Via.oras paskirta komp. Juliui
glifą, ta proga su ironija į Gaįdeliui jo "Lietuviuką 
pasverdamas n patj žymaus ..„„„.ji..u
dailininko "pristatymo“ ter- lapsoaiją • 
miną ir reikalą. Be to, ob- 
jekt"! iai, esą, gali "prista
tyti“ šiandien tik mirunį, 
nerizikuodamas spaudoje 
susilaukti atitinkamai ašt
rios reakcijos.

Bet dail. V. Vizgirda sa
vo kolegą pristatė šiltai ir 
teigiamai, ir teigiamai, išmi
nėdamas jo i'eitus mokslus 
ir ilgą eilę darbų ir parodų, 
kuriose jis dalyvavo Euro
poje, Pietų Amerikoje ir čia.
JAV. Čia tegalėtume pami
nėti, kad dail. K. Zoromskis 
yra baigęs Vilniaus meno a- 
kademiją. Vienos meno a- 
kademiją, studijavęs kara
liškoje Romos meno akade
mijoje ir kt., o parodų skai
čius ir vietovės į šią skiltų 
sunkiai besutilptų.

K. Žoromskis, prieš kal
bėdamas apie M. K. Čiurlio
nio kūrybą, gana plačiai, pa
iliustruodamas skaidrėmis, 
peržvelgė Čiurlionio laiko
tarpio Europos meno sroves 
ir jų vystymąsi. Toje aplin
koje dar labiau išryškėjo ir 
M. K. Čiurlionio originalu
mas ir talentas. Svarbu įsi 
dėmėti, kad tas didžiulis jo 
nuostabių dailės darbų kie 
kis yra sukurtas tik apie še- 
šerių jo gyvenimo metų lai
kotarpyje.

Prelegentas mano, kad 
sunku būtų bet ką įtikinti, 
jog Čiurlionis esąs pirmas 
abstraktistas. Jis greičiau 
simbolistas, kaip tadą toikia 
srovė galėjo būti vadinama.
Ir paskaita, ir skaidrių ilius
tracijos šį genialųjį, mūsų 
dailininką leido dar geriat 
suprasti ir įvertinti.

Taigi, nors Čiurlionio mi
nėjimas čia ir nebuvo toks 
iškilmingas ir ceremoninis, 
kaip tą pat vakarą New 
Yorke, bet užtat tikrai nau
dingas jame dalyvavusiai
visuomenei.

*
Kultūriniam subatvaka- 

riui vadovavo ’io komisijos 
pirmininkas inž. E. Cibas.

t

Yra pasaulyje tik jaunys
tė, saulė ir namai.

V. Mačernis

WORCESTER, MASS.

Lapkričio mėn. 9 d. j Worce*terį atvyksta

SIMAS KUDIRKA
i - •* •
t

Jis dalyvaus:

* 10 vai. ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje iv. Mišiose

• 1 vai. popiet Maironio Parke (Shrewsbury, Mass.) 
jo paggerbimui pietuose

Visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti iv. Mišiose 
ir Maironio Parke pietuose.

L. Bendruomenės Valdyba

REIKALINGAS RADUO PROGRAMA

A. ZOFIJĄ KIUUL1ENĘ Išskrido j Lietuvą

da’^ninkas Įvairiems d:.rnams. 

Geras atlyginimas ir p: t ogios
Seniausia Lietuvių Radijo 

t rugiams Naujoj Anglijoj 
. . . i-š stoties WLYN, 1360 ki-

darbo valandos. Kre.j.{is, s. \V.uocikiU ir ~ stoties FM.

Blinstruh. įso Wra. y.orrįsey! 101*7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki J .30 vai. die
ną. Verbuodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 

’ r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Blvd. Durrchester. tel. 2F2-77001 
(42)

apsodiją4

Antroji premija ($500) 
paskirta komp. Vytautui 
Kelmeliui už jo "Lietuvišką 
suitą“ ir trečioji ($300) — 
vienuolei Bernardai už jos 
"Fantaziją lietuviškomis te-j

umomis
I

Premijų mecenatas yra 
Jr. Jonas Lenktaitis.

Vertinimo komisiją suda-! 
ė: pirm. Algis Kačanaus- 

-kas, prof. Vladas Jaikubė- 
.įas, pianitai Andrius Kup- 
evičius. Julė Rajauskaitė 
r Aldona Kepalaitė.

R. Leimonas — pulkininkas

PALAIDOJUS

Sofija Kilinlienė jaunystėje

Rugsėjo 27 d. Carney li-

Algio Mitkaus ekskursija 
į Lietuvą išvyko spalio 23 
d. Lietuvoje ji praleis 6 nak
tis ir grįžtant 1 naktį Frank
furte. J J A V’ sugrįš spalio 31 
dieną.

Ekskursantų buvo iš New 
, Jersey, Buffalo ir Chieagos. 
Keleliai skrido Lufthansa 
bendr; ’ ės lėktuvu.

P A R E N G t M V

KALENDORIUS

Lapkričio 1 d. — Kultū
ros klubo susirinkimas.

Lapkričio 2 d. So. Bosto-

Birutė Kemėžaitė, SU
DIEV! AŠ IŠEINU..., 294
psl., kaina $4.50.

Andrius Valuckae, NE*
MUNO SUNOS, romanas ii 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1J35 m., 1 tomas, 28(» 

na $3.00.
Andrius Valuckat, NE 

MURO SUNOS. 11 tomas.
428 psl, kaina $4.00.

, Agonija, romanas, antra 
į psl.. kaina $5.00.
1 Nemunas teka per Atlan-' V -
tą, Vytauto Alanto 5 nove-5 5JiCul-

: lės, 263 Į^. k-ina minkštais j Pįdo5 mirtie, zonoje
yiraeliais $3.00, kietais $3.50 • Sibiro Į,-.ttorgininkės ir .... 
į*" 269 ,tit’kKalna.vietinių kalėjimų kankinės 
'į/'įPAUUO U2UDY-. Elenos Juciūtės atsiminimai. 
MAS. Juozo Kralikausko 544 psl K.,,;na sl0 

premijuotai.romanas. 24< SukiIim„ Ue,uvo, ,uve.
L Li.” O.Xl. RRCV4 at»tatyti. d'-kunen.
J *rgia Gliaudą. BKEKS ,įjnė apžvalga, parašė buv.

so.

Biznio reikalais kreiptis { 
•laltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, S o. Bostone. Telefo- 
ias AN >0439. Ten gauna*

ir K f-1 ei via.

no Lietuviu Piliečių Draugi
jos salėje Sandaros moterųArmijos majoras Romas 

Leimonas, Fort Devens, Ma., 
pakeltas į pulkininko leite
nanto laipsni , . .. . . ,.Jis yra 3ostc.no kolegiją ?>onlneJ'.,m!re C*lovo„,r 
baigęs psichologas, kariškos ’? mį11Jai bnn..rt.,
ligoninės atitinkamo sky- t‘Ja.K’ "f!*"? ' Kukolovl: koncertas- 

p caite. Velione buvo gimusi’įaus virsinmkas. Pu*.., R. , __ ,----- n j V,A— lapkričio 9 d. Brocktono
’.?et:vių šv. Kazimiero para

čaitė. Velionė buvo gimusi
Leimonas pažįstamas bos- J911 m;.k?vo 9 d’ Kyba’- 
toniečiams ir čia yra nese- .yo3€» etuvoje. 1933 m.

MĖS NAŠTA, 384 psl., kai
na $6.00.

"GARSO BANGŲ“

PROGRAMA

ši radijo programa trane 
liuojama sekmadieniai* iš 
<toties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
popiet

^Moaooouuuuuouum iouc onn

Ar skaitytos?
Lietuvis savo tautoje, vals-

Lietuvos nepapra tas pa
siuntinys ir įgariotss minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, .783 r.-]., iliustruota 
Įrišta, kaina $15.00.

Raudonojo arklio vasara,!
romanas, parašė Edvardas- 
Cinzas 312 psl., Įrišta, kai-’S 
na $6.00. Į

Rudenys ir pavasariai, *

I dalis, parašė Albinas Ba
ranauskas, 350 p.-L, kaina 
— $6.0o.

Pagairė, premijuotas ro--» 
manas, parašė Jurgis Gliau-į* 
da, 270 p.-L, kaina $1.50.
Lietuvių Darbininkų Drau-;: 

gija New Yorke, 104 nsl., ji

tybėje ir visuomenėje, para-; didelio formato, daug iliust- Į 
šė Stasys Baizdukas, 258 racijų, kaina $3.00.

klubo banketas ir našlių ka-} psl., kaina $6.00. 
ralienės rinkimai. I Pašiurpo mano velnias,

parašė Liudas Dovydėnas,
Lapkričio 9 d. Baltų d-jos

ITS’SZL'LSLEV™’ tekėjo už Stepono Kiliu- r-i;05 miiraus choro koncer- 
t k tą K lio ir susilaukė dviejų sūnų. tas, kuris įvyks North Junior
os klube.

Rusams antrą kartą Lie- 
Moterų klubo susirinkimas iuvą užimant, 1944 m. rug

piūčio mėn. pabaigoje ji su S 
Lietuvių Moterų Klubų yypy jr dviem mažais sūnu- 

Federacijos Bostono klubas mis pasitraukė į Vokietiją, o 
kviečia visas nares ir jų 1949 m. gegužės 11 d. su 
svečius į susirinkimą kuris šeima atvyko Į Ameriką ir 
Įvyks lapkričio 1 d. 3 vai. apsigyveno pa? savo pusse- 
popiet Tautinės S-gos na- S€rę Dorchestery. Vėliau, į-
muose- ............................ sigijus nuosavus namus, juo-

Programoje pirmininkės se šeimininkavo, augindama 
pranešimas apie New Yorke per karo audras išsaugotus 
Įvykusį LMF klubų suvažia- saVo vaikus.
vimą, filmą? iš lietuvių mai- .. . . y
dininku kelionės į Romą. Be ,. pžaug®. gerais

Be to, Magdalena Lend- guviais, ir vienas is jų— 
aitienė, o ne A. Moriarty, CeJovas - yra vyresnį 

kaip klaidingai buvo anks- eKautininkas ir iiuo metu
čiau pranešta, demonstruos L’e!uv,P S,kau‘P. 
gražius dovanų paketu pa- , ė •

High School. Oak Street, 
Brocktone, Mass.

7 novelės, 235 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.50, 
kietais — $4.00.

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

Mano žodynas, Richard
Lapkričio 16 d. So. Bos- Scarry. daugiau nei 1.400 

tono Lietuvių Piliečių d-jos spalvotų paveikslų iš ĮvaiJ 
salėje Šv. Petro parapijos!riaušių sričių ii kiekvienas’ 
bazaras. . jų turi lietuvišką ir anglišką

T V — oo 1 i on 1 pavadinimą. Knyga didelio
Lapkričio 22 d. 1.30 vai. | formato, stipriai įriškta ir

po pietų iškilminga Baltijos 
ir Žalgirio tuntų sueiga So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje.

Lapkričio 22 d. Sandaros 
salėje Brocktone Balfo sky
riau? pobūvis.
no Lietuvių Piliečių d-jos

•uošimo būdu?.
Valdyba

PADĖKIT SAVO VAIKAM 
PATEKTI J GERĄ 

KOLEGIJĄ!
Knygutė "Help your cbild- 
ren enter good colleges“ 
pasako, kaip paraiyti tinka
mą praėymą ir kaip sėkmin
gai kalbėtis su kolegijos at
stovu. Jos kaina $2. Usisa- 
kyti šiuo adresu:
Faitk E. Harter, 99 Sears Rd 

Wayland, Ma. 01778.

salėje ramovenų rengimas 
Lapkričio 23 d. So. Bosto- 

j Lietuvo? kariuomenės atkū 
| Abu iie jau seniai vedę. rim0 minėjimas, 
i augina savo vaikus ir dirba
j projektavimo įstaigose. Jie 
tikrai yra tėvų pasididžiavi
mas.

Velionė, be vyro, dviejų 
sūnų, jų žmonų ir penkių 
vaikaičių, paliko dar seserį 
Akselija Vyšniauskienę Ar
gentinoje, brolius Sta į ir 
Vladą Lietuvoje ir pusese- 
res Oną Jurgelaitiene ir Ma
riją Zinn čia Amerikoje.

Ji buvo pašarvota J. Lu-

duotejas.

ROMANAI

Vytautas Alantas, ŠVEN
TARAGIS, htorinig romą* 
nas, I dalis, 405 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00.

To romano II tomas, 913 
psl., minkštais viršeliais kai
na $8.00.

Naujųjų metų istorija, —
bino šermeninėje ir spalio Birutės Pūkelevičiūtėg nan

liaiau ir Taisau
Ksm&a tš lauke *sr viduje, 
lipdau popierius ir

viską, ką ištaisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiaga.
JON XS STARJNSKAS 

220 Savia Hill Ava 
D'/reheater, Mana.
TsL CO 5-58M

PKAUGIMO AGENTŪRA 

AtUeka įvairią rūšių 

draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
b98 Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127 

Tei. AN 8-1761

SANDAROS MOTERŲ KLUBO 
BANKETAS

NAŠLIŲ KARALIENĖS RINKIMAS
1978 m. lapkričio 2 d. 4 vaL pepiet 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 11 aukito salėje
s. . •Gros geras orkestras

• Bus galima laimėti gražių dovanų
• Bus gardi
• Veiks gausus
• Vadovaus V. Žukevičionė

Rangoj os
-i v! 

t'”

30 d. po pamaldų šv. Petro 
bažnyčioje palaidota Forest 
Hills kapinėse.

Po laidotuvių So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
užkandinėje buvo židiniečių 
suruoštos vaišės laidotuvių 
dalyviams.

Velionės vyrui Steponui 
KiliuHui, jos giminėms ir ar
timiesiem? reiškiame gilią

r užuojautą. Užjausdami čes-____ _
«lovą ir Romą. lietuvių skau-’ na $5.00. 
tai didžiuojasi jų motina ir 
drauge liūdi, jos netekus.

I Kostu Nenortu

jausiąs premijuotas romą 
nas. 182 psl., kaina $4.50.

Tautvilo, romanas, purašė 
Juozas KralikauskaA 805 
psl., kaina $4.09,

Abraomu ir sūnoa, pre* 
mijuotas romanas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 
kaina $4.50,

Sunkiausia keliu, rama 
nas, parašė Jurgis GHauda, 
251 psl., kieti viršeliai, kai 
laida, parašė J. Gliaudą, 409'

Inas, parašė Antanas Mustei- 
1 kis, 259 psl.. kaina $4.50.

labai patraukli mažamečiam 
ir paaugliam. Kaina $5.00.

Kelionė aplink pasaulį, 
Juozo Kaributo kelionių į- 
spūdžiai, 423 p?l.. kaina $5.

Paguoda, Bronio Railos 
ak:mirksnių III dalis, 387 
psl., kaina minkštais virše
liais $6.50, kietais — $7.25. 
Lietuviu išeivija Amerikoj, 

parašė Stasys Micheisonas,* 
gausiai iliustruota, 500 psl., 
kaina $4.00.

Amazonės džiunglėse, ro
manas. parašė Jose Eustasio! 
Rivera. vertė P. Gaučys, 355 
->?L. kaina $6.00.

Vytautu tho Grant Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo* 
•opb B. Končius, 211 psL. 
psL. kaina kietais viršeliais 
$3.00. minkštais $2Xlų.

TimeUs* LHbaaaia — pa
rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem. 
299 psL, kaina $4-

Kad Ji botą gyva, Emili
jos čekienės straipsnių rin
kinys, 216 psl., kaina $5.00

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 127 
pat. kaina $2.00.

Radvila Perkėnaa, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga. 130 psl.. kaina $4.00.

Alpia, romanas, autorius 
Kazys Karpius. 227 psl., kai- Į 
na $5.00. į

Ritelės aitvaru, —nauja Į 
poemėlė vaikams, dailiai su. • 
eiliavo J. Narūnė. Gausiai iri 
įdomiai iliustravo dail. Zita 
Sodeikienė. Kaina $1.50. i

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
laformunia sKanviojus apie pasaulinius lr HetuviSkuosius 
įvykius, deda daug ir įdomią nuot^aukę Ir atvirai pasisakė 
apie visus mūšy visuomeniniu? bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomiu skaitytoją laišku įkyrią, kuriame laukta
me abipusiu pasisakymą ir nuomonią kiekvieno visiems 
svarbia problema.

r NEPRIKLAUSOM A LIETUVA“ yra dinamtfkm, mūsą Ift* 
eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbių bei idėią. vk* 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoia ir dirba oi 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata IAV>m 18.00 

Adresas:
7722 George Street. I^SalIe-Montreal. 600. Onebee. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

j

3LA—jau S0 metę tarnauja lietuvių vtsootnemi k išmokė
jo daugiaa kaip SEPTINIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių frateraaUnO orgaaisacijt — 
duoda pyvyMa apdraud< ir figoje pašalpų, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS ueleikn pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpines pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su pase mfionu dolerių 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra Ir savgL Kiekvienas 
Hetuvlą čia gnH gauti įvairių klasių reBruTaglauslas 
apdmudes nuo $100.00 iki $10.000.0$

SLA—jaunimui duoda getų Taupomųjų Apdraudę — ga. 
dovneent Inearanee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda \ AULAMS ir jaunuoliams laimi pigių TERM 
apdraudų: ui $1,000.00 apdraudos Mk $$.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA BMdtagn visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama Betuviiką 
klubų ir draugijų nariams. UI $1,000.00 akeideota- 
Ms apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Krelpkitio 
* kuopų ve*kljus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Saslvienijbuo darbus.

Gausite spausdintas tadorusadjas, jeigu 
parašysite:
Utbaanisa Afihurs sf America
B07 Wsut 30th Street, Nsr Yert. N.T. 10001

9
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Pirmieji lietuviai Bostone

Pirmas šį sezoną LB Kul
tūros klubo susirinkimas į- 
vyks lapkričio 1 d. 7:30 vai. 
vak. Tarptautinio Instituto 
patalpose, 287 Oommon- 
wealth Avė., Bostone. Jo 
programoje bus istoriko Al
girdo Budreckio paskaita 
"Pirmieji lietuviai Bo te-

Une

A. Budreckis yra mums 
gerai pažįstamas veiklus į- 
vairių lietuviškų visuomeni
nių ir politinių organizacijų 
narys ir istorinių temų vei
kalų autorius. Istorijos 
mokslus jis baigė Rutgers 
universitete 1963 m. ir ten 
dėstė nuo 1964 iki 1966 m.

A. Budreckis yra surinkę? 
daug įdomių duomenų ir 
eksponatų apie Amerikos 
lietuvių istorfją. Savo pa
skaitoje jis nagrinės pirmų
jų Bostone lietuvių visuome-! 
ninę. kultūrinę ir politinę1

veiklą nuo Amerikos revo
liucijos laikų (1776) iki Ne
priklausomos Lietuvos at
statymo. Taigi, tokia tema 
turėtų sudominti visus Bos
tono lietuv ius. Bus ekspona
tų iš lietuvių kultūros istori
jos Bostone.

Po paskaitos — laisvi pa
šnekesiai ir kavutė.

Maloniai kviečiame visus 
Bostono ir apylinkių lietu
vius atsilankyti.

Klubo valdyba

Rudžiūnai grįžo iš 

Bermudos

Albina ir inž. Leonas Ru
džiūnai grįžo iš Bermudos, 
kur praleido savo atostogas.

Kitu* mokyti — visi mėg
stame, bet save pamokyti — 
tik retas susipranta.

Stasys Liepas Keleivio nr. 
38 patikslino anksčiau pa
skelbtą žinutę apie pirmąjį 
pabaltiečių renginį - koncer
tą Bostone, bet betikslinda- 
mas ir jią suklydo.

Pirmasis toks bendras 
renginys buvo ne 1952 m. 
rugsėjo 27 d., kaip S. Liepas 
rašo, bet gerokai anksčiau, 
būtent — 1950 m. lapkričio 
11d. John Hancock salėje.

Jo programą atliko bale- 
tininkai Tatjana Babuški- 
raitė su A. Liepinu, Jeroni
mo Kačinsko vadovaujamas 
parapijos choras, A. Tata- 
ronytės Dainos ansamblis 
ir Onos Ivaškienės vadovau
jamas tautinių šokių sambū
ris. Latvių dalį atliko vyrų 
oktetas Tėvija ir tautinių! 
šokių šokėjai, o estų — dai- Į 
nininkė Rita Keskula, vio- • 
lenčelis^as Ulf Wijla ir var
gonininkas Leo Virkhaus. į

Koncertą rengė N. Ang
lijos Pabaltiečių d-ja. Jo di
džiąją naštos dalį teko pa
kelti to meto draugijos pir
mininkei Bronei Clevelan- 
dieneį.

Tari? rengimui talkinęs ir 
jame dalyvavęs —

Antanas Matjoška

Ruošiasi dideliam renginiui ir painformuota apie lap- 
| kričio 22-29 d. John Hynes 
i auditorijoje jau šeštąjį iš ei- 
>lės renginį—”Whole World, 
Oelebration Day“. Konfe
rencijoje dalyvavo ir ją pa
sveikino gubernatorius Du- 
kakis.

Tarptautinis Institutas š. 
m. spalio 21 d. savo patal
pose sukvietė spaudos at-
stovų konferenciją, kurioje 
dalyvavo ir nemažas būrys 
kitų instituto veiklą remian
čių a menų. Joje buvo pa-l Tas renginys visada su
gerbti už JAV ribų gimę Į traukdavo tūkstančius žmo- 
Nobelio premijos laureatai nių. Šiemet ryšium su JAV

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 

(BURNER)
Siūlomas naujas alyvos kuro patarnavimo planas

NAMŲ SAVININKAMS
• Vieneriems metams dalys ir darbas

$ 3 9. 5 O vertės

• 24 valandų patarnavimasS*
• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal susitarimą

FORTŪNA FUEL CO.

436-1204
Boston

470 ADAMS ST„ QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną

<:
773-4949 

So. Shore

X

DĖMESIO!200 metų sukaktimi jis bū-j 
siąs dar įvairesnis ir iskil-Į 
mingesnis. į

Jo programoje dalyvaus | IR SUMUŠTINIŲ GALIMA 
ir Onos Ivaškienės tautinių • GAUTI IR PENKTADIE- 
šokių sambūris. NIAIS NUO 6 VAL. VAK.

UŽKAND1NĖJE PICOS

i
SOUTH BOSTONO UETUVIŲ PLUEčlŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

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

šeštadieniais is sekmadienis «
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETŪS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ii kt J 

Atsilankykite ii būsite maloniai nustebint*-
S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

M
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COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St
WORCESTER, MASS.

ToL SW 8-2868

fra yieninteie oficiali 
ga WorcoMory. mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worcos-

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

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingai.

Senas parviiata ir negir- Už nosies ne tik jaučius 
į vedžioja. ?

mmmmmummBmmmmummBr

Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENfiS DAINŲ
žmogaus — be ydos.
Maa**aaMaa»«a**aaaaa***ea******

galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinis 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Flood Square 
Hardicare Co.

Sa^aiakaa P. t. ALBKMA 
S» RAST BBOAPWA? 
8OUT* BOSTON. MASS. 
TELK>ONA8 AN S-414S

Banjamia Mcore Dažai 
Pupiamu Siancma

Stiklas
Visokia rvikneaya

Rclkmaoya pluubariana 
Vbokta cateifes da<kta<

I
Peter Maksvytis

ftlteadsr
♦9 Chnreh Street 

JK. Miltam,
Atlieki vteoa pataisymo, tarnai 
to ir prsfektarimo darbai U la 
ko Ir riduje, gyvenami namo iri 
biznio paatatu, pasai reika-1
lavimą. Saukite visados iki S va* | 
landa vakaro.

Teiefoaaot 690-8676

NAMAKSY - ZAMMITO

Insurance Agency, Ine. ■ 
321 Country Club Road

!Newton Centre, Ma.02159 
Tet 332-2645 ar 762-6732

—aaaaoaaaaa******

PLOKŠTELĖ

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

Paštu
-rmrfrrrfrrrffrf jjj) u n rjrrrrrr rr~—

Telefoną#: AN 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pasakarnio

IP fi Dl N IS 
OrTOM ET RISTAS

Valandos:
nūn 9 «a( ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mana

<eeaaeaea*aeae*«*a««ee<eee«eoea<eeee«
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maas. 02402. Tek 586-7208

J LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Knyga yra geriassias žmogaus draugas)
msnnoooonooooonooonoonooaooeooeoooeoeeooooooĄ The Apothecary
UETUVIŠKĄ TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildoma gydytoją ca 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jri reik vaistą — eikit J Uetuvtfką vabtiną 
Sav. Emanuei L Boeengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
TMefeom AN 8-6628

Yna • vaL ryta Iki S vaL vn tfakyrus Šventadienine tr

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

B Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis'jpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo (rengimas

Skambinkite

268-4662

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

Skambinkite 268-2500

•
 auna
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Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vat ryto iki 3:30 
vai. po pietą.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priakaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Aasets) yra viri 9274,000,000

Trans-Adantic Travel Service
I PASKUTINE ŠIŲ METŲ EKSKURSUA Į LIETUVĄ 

išvyksta

š. m. GRUODŽIO 19 d. ir grįžta ,1976 m. SAUSIO 3 d.
. Leningradas . Vilnius - Kaunas - Maskva - Helsinkis

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina 984 dolerių

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš ANKSTO — 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

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

Globė Parcel Service, Ine.
RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, MOTO
CIKLUS savo giminėms užsakykite tiktai per

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

i Darbo valandos kasdien:
šeštadieniais 

393 West Broadvray, P.O.B. 116 

So. Boston, Maga. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764 

Visą skyrių vedėja Aldona

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worceater, Maaa. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai tf Worceeterio siun
čiam {vairius siuntinius į Lieta 
vą ta“ kitus Rusijos valdomus 
plotus! Muštiniai sudaromi tt 
vietinės gamybos medšiagą, ap- 
avo, maisto ir pramouis gami* 
nią. Turime vietoje įvairią via 

taria gamyba ir importuotą 
prekią tf kitą kraštą vtaai la
momis bainomb. Be to, siuačb 
me mabtą, piaigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, čb 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galis pasirinkti už-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO i LIETUVĄ 
ir kitam Rusijos

garaatiotai

mintomis
Galima iilaiaakyti 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir paa.
Naujas vedoj 

Atidaryta darbo

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atoikvbuti 
gimtam čb pus savu | svečias 
ar uuetatiuiam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai Ir sąžiningai. Atoflaukf Jsitt* 
ktamito. Vedėjas A. Schyrktoklį

8
Kitomis

susitarimą telefc
380 W. Broadvray 

Šou Boston, Mum. 02127 
TeL 268-0086




