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Australija atšaukianti 
okupacijos pripažinimą

Bet tai nebūsią padaryta oficialia nota Sovietų Są

jungai, o būsiąs tik įpareigotas Australijos atstovas nesi

lankyti Pabaltijo kraštuose ir praktikoje nepripažinti tų 

kraštų prievartinio įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Kaip žinome, Australijoje įvykdyto Lietuvos, Latvijos1
paskutinius rinkimus laimė
je konservatorių liberalų 
partija, tuo nustumdama 
nuo kėdės buvusią darbiečių 
vyriausybę, kurios premje- 
las Gough Whitlam, patai
kaudamas sovietams, buvo 
pripažinęs ir Pabaltijo vals
tybių prievartinį įjungimą į 
Sovietų Sąjungą. Dėl to vy
riausybės niekingo žygio
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ir Estijos įjungimo į Sovie
tų Sąjungą. (

Galima džiaugtis, kad tas 
gėdingas Australijos žygis 
dabar bus bandomas vie-> 
naip ar kitaip atitaisyti. li
tai yra tik išeivijos gyvos 
politinės veiklos rezultatas, 
toks pat, kaip ir JAV kong
reso priimtoji Pabaltijo so- 

buvo kilę Australijoje ir ki- vietinės okupacijos nepripa- 
tur pabaltiečių ir kifų pa-ginimo rezoliucija, 
vergtosios Rytų Europos « « •
tautu atstovu protestai. Pa- „ , - ... ... ibakiečius palaikė ir Austrą- . *•kiek
lijos opozicijom vadas M. {TlST1??"* •
Fraser, kuris dabar iirink-!*e^H.fro,Ei*,.»u " 
fae nramlom | ministerių vėl pakilo ir Al

žyro aerodromo ir skrenda 
nežinoma kryptimi.

Bostono skautės židinietės puošia Kalėdų eglutę, kuri ir šiemet 

stovi miesto savivaldybės rūmuose tarp kitų tautų eglučių, išsi

skirdama savo originalumu ir puošnumu.

Paštas tuo tarpu Į
sepabrangs '

Rašėme, kad paš as nuo 
gruodžio 28 d. pakels savo 
tarifus, bet i ta reikalą Įsiki
šo teismas ir tą pa to admi
nistracijos sumanymą sulai
kė, kol ji duos pakankamų 
Įrodymų jam pagristi.* Į

Tas reikalas gali užtrukti 
iki balandžio mene io. Tai
gi kol kas veikia seni tarifai.

Nusitarta mokesčių !

^mažinimo reikalu
Atstovu įūmai priėmė į-

statymą, kuris pernai suma
žintus šių me u mokesčius 
pratęsia ir kitiems metams.

Už tą nutarimą btv’O ir 
prezidentas, bet jis reikala
vo atitinkamai sumažinai ir 
valstybės išlaidų biudžetą. 
Atstovu rūmai su tuo nesuti
ko, todėl prez. Fordas tą į- 
‘atymą vetavo.

tas premjeru.
Kaip praneša Chicago 

Tribūne dienraštis, Austra
lijos koalicinė vyriausybė 
nutarusi pakeisti buvusios 
darbiečių vyriausybės poli
tiką Sovietų Sątjungos at
žvilgiu ir nesilaikyti buvu-1 .. . . ~
sios darbiečių vyriau-ybfe .-AtstoX’™mal D.erw?.n®: 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos i kl0.r“?1,uc,» ^Pnpazinti 
inkorporavimo į Sovietiją i Pabalt,J°, aneksuos pneme 
pripažinimo. Y.len.u balsu' f3’?331* ne

pranešama. kad Austrą- !,uc?« » 3enat«. »nesl įk
lijos ambasadoriui Maskvoj'raskos senatonus CarlT. 
būsią pasakyta nesilankyti
Pabaltijo sovietinėse res
publikose ir praktikoje ne
vykdyti buvusio? vyriausy
bės okupacijos pripažinimo* 
akto, nors fomaliai Whitla-i 
mo raštas ir nebūsiąs at-į restoranuose 
šauktas. |

Kaip gruodžio 18 d. New Maisto ir vaistų įstaigo
Work Times koresponden
tas iš Austrajfjo3 sostinės

Rezoliucija jau yra 

ir senate

Curtis. Jo? numeris yra 319. 
Ją jau parėmė Mihigano se
natorius Robert P. Griffin.

Didelė netvarka

komisija Atlantoj, Detroite, 
Bostone, Dalias, Minneapo-

informuoja, nau jasi? prem-ly, New Yorke, Tuscone, 
jeras Fraser esąs vis dėlto | San Francisco ir Norfolke 
pasi* enres net ofiriab’u ras- patikrino 14,736 restoranus 
tu Ma«kvai pareikšti, kad ir rado. kad 90r< nusižen- 
Australijos vyriausybė ne-:gia sanitariniams reikalavi- 
pri pažįstanti 1940 metais mams.

ALTOS SVEIKINIMAS

Nuoširdžiausi sveikinimai viriems lietuviams artėjan
čių Gerosios Valios švenčių proga.

Tegu Kalėdinė Gimimo šventė visai mūsų išeivijai 
neša naują atgimimą vieningoms pastangoms siekti mūsų 
Tėvų žemės atgimimo laisvėje.

Lai Naujieji Metai Lietuvos žmonėms sušvinta nau
jomis viltimis greičiau susilaukti nepriklausomy bės.

Dieviškos Taikos gretose visi rikiuokimės į jungtines 
išlaisvinimo gretas.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

VISIEM "KELEIVIO“ SKAITYTOJAM, 
BENDRADARBIAM, PLATINTOJAM IR 
RĖMĖJAM LINKIME MALONIŲ KALĖ 
DŲ ŠVENČIŲ.

‘Keleivio’ leidėjai ir redakcija

Giliai nuoširdžiai sveikinu visus geros valios lietu

vius Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1976 Metų proga.

Gėrėdamasis visų lietuvių kilnia veikla Lietuvos 

bylos reikalais, kartu nuoširdžiai visiems dėkoju už 

man pareikštus sveikinimus ir linkėjimus šv. Kalėdų 

ir Naujųjų 1976 Metų proga.

Linkiu visiems malonių Kalėdų švenčių ir sėkmin

gų, laimingų Naujųjų 1976 Metų lietuvių veikloje bei 
asmeniškame gyvenime.

J. .Rajeckas, 
Lietuvos Atstovas

g
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Pagaliau susitaria: prezi
dentas savo veto at’aukė, o 
kongresas nažadėio išlaidas 
atitinkamai mažinamiems 
mokesčiams irgi mažinti.

Taigi, kitais metais mo
kesčiai nebus didesni.

Vieni prieš, kiti už
r
\Peronienę

Grupė or o pajėgų kari
ninku užėmė du Arerenrinos 
aerodromus ir reikalauja, 
kad prezidentienė Peronie- 
nė atsi tatydintų.

Galinga generalinė darbo 
unija, turinti 2.5 mil. narių, 
remia Peronienę. Su sukilė
liais vyksta derybos, ir atro
do. kad jie nusileis.

Socialdemokratų vadovauta Šiaulių miesto valdyba mu tarnauto
jais. Viršuje iš kairės į dešinę: statybos skyriam vedėjas inž. K. 
Keisonaa (dabar Australijoje), juriskonsultas adv. M. šambaris 
(miręs), valdybos narys J. Naujalis (miręs), burmistras Jackus 
Sondeckis, valdybos narys Samuelis Petuchauskas (nacių nužudy
tas). sveikatos skyriaus vedėjas dr. J. Šalkauskis (miręs), mokyk
lų mokinių gydytojas K. Domarkas. Antroje eilėje greta vyčio 
kairėje buhalteris A. šerelis, dešinėje sekretorius B. Bubinas, pas. 
kalinis dešinėje savivaldybės policijos viršininkas Baltušauskas 
(miręs).

Teroristai Vienoje 
užgrobė 11 ministerių
Jie įsiveržė Austrijos sostinėje į alyvą eksportuojan

čių kraštų ministerių konferenciją ir šaudydami susėmė 

apie 70 įkaitų. Susišaudyme 3 žuvo ir daug sužeistų. Tero

ro aktas nukreiptas prieš Izraelį, prieš Egipto-lzraelio 

taikos derybas, prieš JAV Viduriniųjų Rytų politiką ir 

prieš arabų ir kitus alyvos prekiautojus.

Praeito sekmadienio vi- susėmė ir eilę kitų konferen- 
dudienį penki vyrai ir dvi cijoje dalyvavusių aukštų 
motery;, neva nešdamiesi i pareigūnų ir žurnalistų, 
sporto įrankius ir kitą ap-j Teroristai yra ipasivadinę 
rangą, įėjo Vienoje į viešbu-į ”Arabų K-laisvinimo Ran- 
tį, kur vyko alyvą ekspor-, ka“. Atrcdo, kad tai kraštu- 
tuojančių kraštų ministeriui tinių arabų kairiųjų ar ko- 
rankines granatas ir šaudy-lmunistų grupė, kurios tuo 
darni iš automatų, užėmė tarpu viešai išsigynė net Pa- 
konferencija ir. svaidydami • lestinos Išlaisvinimo Orga- 
konferencijos patalpas sutnizacija. nors neabejojama, 
visais dalyviais. Tokiu būdu Į kad ji tyliai šiam žygiui pri- 
teroristai pabrobė 11 kraštų ! Per susS'aydymą buvo nu- 
ministerius, tarp ’ju Saudi šautas austrų sargybos virši- 
A rabi jos šeiką Ahmed Za-1 ninkas. Irako ir Libijos sou- 
ki Yamani, Irano vidau? mi-l^miečiai, sunkiai sužeistas 
nisteri Jamshid Amouzevar,'vienas teroristas ir dar kele-
Kuwaito — Mohamed Nas- *as a‘clP.en}L .

Dėl šio įvykio grįžo is ato
stogų net Austrijos kancle
ris Bruno Kreiski, ir prasi
dėjo su teroristais derybos.

Teroristai išleido Alžyro 
ministerį, kuriam įteikė per
duoti -avo sąlygas. Tai buvo 
platus pareiškimas, nukreip
tas prieš Izraelį, JAV-bes, 
Egiptą ir su Vakarais alyva 
prekiaujančias šalis. Jie rei
kalavo tą pareiškimą viešai 
paskelbti per radiją ir tele
viziją. Buvo dar statoma są
lyga duoti jiems lėktuvą, 
kuriuo jie su Įkaitais galėtų 
išskristi iš Austrijo?.

Po ilgų derybų, kurių me
tu teroristai grasino sugau
dyti Įkaitus ir išsprogdinti

ser ir darai!, 
ser. Alžvro — Belaid Abde- 
««elam *»• dar Fkvadoro. Ga
bono. Tndoneriio« Irako. 
Nipernos. T *biio«. Vpnpcue- 
los ir kf. ministerius. Be to.

JAV senatas prieš 

pagalbą Angolai
Sena‘as 54 balsais prieš 

22 nutarė sulaikyti karinės 
pagalbos kreditus Angolai. 
Atstovų rūmai tą klausimą 
dar spręs po Naujų Metų.

O Sovietų Sąjunga ir Ku
ba visomis keturiomis eina
Į pagalbą Angolos komunis- konferencijos patalpas, pa
tam?, kurie jau yra užgrobę 
gerą to krašto dalį. Kuba 
ten pasiuntė ir kelis tūkstan
čius savo karių.

i Komunistų įsigalėjimas 
šitoje buvusioje Portugalijos 
kolonijoje yra pavojingas ir 
JAV. nes tai labai svarbi 
jtrateginė vieta.

Moynihan pykdo

komunistus
Maskva supyko, kad JAV 

atstovas Jungtinėse Tautose

galiau susitarta. Alžyras su
tiko teroristus priimti, buvo 
duotas lėktuvas ir pirma- 

j dienj užpuolikai su Įkaitais 
išskrido. Alžyre Įkaitai bu
vo paleisti, nors tolimesnis 
šios dramos dalyvių likimas 
kol kas dar nežinomas.

Teroristų pareiškime rei
kalaujama nevesti jokių de
rybų ir nedaryti sutarčių su 
Izraeliu, o Egiptas Syrija, 
Irakas ir Palesino? arabai 
turi dalyvauti bendram kare 
prieš Izraelį ligi visiško jo 
suna’kinimo. Kai kurie to

?avo kalboje pacitavo No-1 komunikato punktai yra a’t-
belio premijos laureato Sa
charovo atsišaukimą visame 
pasaulyje pa-ke'bti politinių 

, kah’nių amnestiją.
Mat, sovietai tokios min

ties iš tolo bijo. o, be to, Sa
charovas — „sovietų liau
dies priešas“.

riai nukreipti prieš iš ai v vos 
praturtėjusius arabų kraštus 
ir Iraną.

Kadahgi šiuo atveju ara
bų teroristai užpuolė dau
giausia arabų kraštų atsto
vus, tai tu kraštų reakcija 

(yra neigiama ir toks aktas 
J smerkiamas.

' Pagaliau pasidavė ir In-: Kadangi konferenciioje
donezijos ambasadą Ams-' dalvvavo daug žurnali tų, 
terdame užgrobę teroristai.! tai is teroro aktas susilaukė 
Jie išlaikė daugiau nei dvi didelės reklamos. Be to, tai 
savaites. įkaitų turėjo 25 as-'dar pirmas kartas, kai tero- 
menis. įrištai užgrebia net visa mi-

Kita Molukų salų teroris- nisterių konferenciją. Gali-
, tu grupė, užgrobusi netoli ma spėti, kad šis pasiseki-
Amsterdamo traukinį, jau mas duos pradžią ir kitiem? 
kiek anksčiau pasidavė. panašiems įvykiams.

<
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„Ramybė geros valios 
žmonėms...”

H. R. Čiurlioaio 
literatūriniai darbai

GRĄŽINKIME SAVO 
{VAIKUS

Bet reikia turėti šviesą su savim, iš savęs, kad Svies
tum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie, išvy
dę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo 'keliu, kad nepa
siliktų tam.ybėse, lyg nežinodami, kur privalo eiti, nes 
tokius audra lengvai nusineša ir neišvysta jie šviesos, ku- nus“ žurnalas. Per jį mūsų
ri po audros pasirodo vėl nauja ir graži. Šviesa prieš aud- šviesuoliai skleidžia anglų 
rą. audra ir po audros {Vieša — taip nuo pasaulio pra- kalba teisingas žinias apie 
džios.“ j Lietuvą. Jis savo atsišauki

me tarp kitko rašo:

Jau 21 metus eina "Litua-

v
Kalėdų šventė*, rodos, turėtų būti taikos, artimo mei-1 

lės ir žmogaus moralinio atgimimo metas. Dėl to išsako-Į 
me ar išrašome vieni kitiems ir geriausius linkėjimus, tar- Į 
ai turėdami viltį, kad jie ir įsikūnys tikrovėje. Ir tai ne 
nuo šiandien. Jau prieš porą tūkstančių metų pasaulis yra 
girdėjęs viltį žadinantį linkėjimą: ”Ramybė geros valios 
žmonėms!“

Tas žodis, rodos, turėjęs aptramdyti piktybės aist
ras, sudrausti plėšriuosius svetimų žemių užgrobėjus ii 
laisvų žmonių pavergėjus, atstumti gobšiųjų muitininkų 
nagus nuo kitų prakaitu uždirbto turto, atgaivinti farizie
juose sąžinės graužulį ir pasibiaurėjimą veidmainyste, 
paguosti vaigšus ir ”geros valios žmones“...

Deja, iki pat šios dienos dar vis nesugrįžo pasaulin 
nei ramybė, nei taika, nei visuotinė artimo meilė ir, žmo
nių giminei intensyviausiai veisianti*, netgi nepadidėjo 
nė tų gerosios valios liudytojų skaičius.

<Tęsinys)

tav 
tisumo

t

.. A . ... ,. - . • Neabejotinai vienas žymesnių Čiurlionio literatūrinių,vo osmeje ta. nert.de, fragmentą. Trūksta v.en- -io kft
, b(t viskas, ką savo laiku paraše Čiurlionis, pasi- . ’ . . * V

__  _ _______ _ "Yra nemaža tokių jau
timo originalas yra dingęs, bet pasiliko Igno Šlapelio ver- nuolių. kurių adresus tik tė-
timas, kuris, literatūros tyrinėtojų žodžiais, nėra tobulas, jvai .‘.J®
„ x., L . .. J j-a. ruoja lietuviškų leidinių, jų

Jau jo laiškuose pastebimi literatūriniai palinkimai. ’ Bet ™ ,tlk » 3° Sal™» sPr«stl aP*e si darnlai sudet» su
^abai dažnai, dėstydamas savo mintis ir jausmus, Čiur-* brendusio stiliaus veikalą.
Jonis jte.pia didelės vertės lyrinius posmu. Viename, patejkiamos išeina eiuriioni®

ieka mums nepaprtstai įeik'minga.

aiške sužadėtinei Sofijai Kymantaitei jis rašo:
i J

Į bėjimus poetinėje kūryboje:
"Pažinau ją labai seniai. Gaudžiau su broliais žuvis, 

ir buvo stebuklingas sidabrinis rytmetis viiš Baltijo. O! "Galinga jūra. Didi, beribė, neišmatuota. Visas dan-
I UUVU SLCUltMJllKdS StUdUltlUS I VU1UCULS V 11S uatUlU., \J i , . -1x1- x J.J JL -x • x 1 ! • 1 • x . , x 1 11 j • : gus apgaubia savo mėlynė tavo bangas, o tu, didybes piltai atplaukia laivas, tarytum sapnas, lyg stebuklas—dei-j f® ...... . . . • 1 j - žu *5x - v • 1 • n, • V -n - na, alsuoji tyliai ir ramiai, nes žinai, kad nėra ribų tavonanta., rubinai, smaragdai. O laive buvo Bare mane,! gaHai taJv0 J(lidybeij tavo batis Naktj į tove

je susipažinome, 11 u»o pas ui gera. a ai ve 11 - .pusė pasaulio .tolimos saulės Uvo gelmėse skandina
,tme ir plauksime tuo pačiu laivu toli toli, kur jau nebėra . , f. . .. . . . . ~ ~ ,. . ; . . , . .1 ... , _ ... . savo mirkčiojanti, mieguistą, paslaptingą žvilgsni, o tu,
įorizonto, nei jokio žemiško daikto, tuk didele sviesa ir ..................Z. ’ . T. . ą . . . . 3 . - „. , . u ,x • 1 • u «amžinoji milžinų karaliene, alsuoji ramiai ir tyliai, nes.yla begaline, ir balto? gėlės, ir auksinių varpų muzika“. J ’

nepasiekia lietuvį'ka orga
nizacija. Taip atsiduriame 
užburtame rate: vieni skun
džiasi, kad tautiečiai juos 
pamiršo, o kiti dejuoja, kad 
nežino, kur ta* jaunimas 
dingęs.

Čia tėvai galėtu gražinti 
.mūsų atžalas lietuviškam 
kamienui, užnrenumeruoda- 
mi mūsų leidinius.

Kalėdų proga "Lituanua“ 
žurnalas siūlosi būti pasiųs
tas, kaip jūsų dovasa, jūsų 
pasirinktam asmeniui.

žinai, jog tu viena esi ir niekas tavęs nevaldo
Čiurlionis keliais sakiniais sukuria aiškią nuotaiką,'

kaip koks patyręs rašytojas. S. Čiurlioniui i - Leipcigo jis . tema tais laikais išbudino Čiurkomo uiyihmę
atvirutėje rašo* i vaizouotę. Jūros tema figūravo muzikoje, o tapyboje va

dinamoji Jūros sonata juk sudaro bene poetiškiausią jo
"...siunčiu Tau tą gatvę, kuria beveik kasdien einu į kūrinių ciklą. Tad, nupiešęs monumentalumu pasižymė- i sidžiaugs, o kitais metais ir 

konservatoriją. Ta upė tai Elsteris, kur kadaise paskendo jusius jūros vaizdus, jis į savo žodinį kūrinį įterpia dina- pats atnaujins prenumera- 
kunigaikštis Poniatovskį . Matai tą mišką kairėje pusėje— miką. Bet sį perėjimą jis palaipsniui parengia: i tą. Bus ir jam nauda,
toli toli už jo mūsų Lietuva, mūs pušys, .mėlis ir mėlyna- ..... , -x • munis paga ba'

• Npmunas “ Tu raukaisl» mėlyname tavo veide nepasitenkini-:
mas. Tu raukaki? Argi tei rūstybė būtų? Kas drįstų, o Ir Simas Kudirka rašo:

Bet jau daug liūdniau, kad ir mūsų mažoje lietuviš
koje visuomenėje, kurią patys savo rankomis ir talentais 
čia lipdome ir formuojame, anas gražusis,šūkis "Ramybė
geros vaKos žmonėms“ šiandien skamba beveik pasity- į „A sta)o d , jos H fe nešvaru3
mojimo is tikrovės, nes musų ausys tokiems žodžiams' trintuk ieštuk dėžutž £ taįaku voki<jų kaK)os žo_ 
daugeliu atvejų yra visiska. apkurtusios. j dynas> gajdy popierius> teptukas ir keieta8 katalogų. Ant

Mūsų “ramybė“ tetrunka tik vieną ar dvi Kalėdų' Pianino gaid<)s- k»yg°s, albumas su fotografijomis ir liaus 
dienas, ko) sėdime prie vaišių stalo ir po to pri.įsotinę «aid« Popieriaus, o ant pulto uvertiūra, kurią, jei pavyks 
saldžiai sapnuojame, kad esame atlikę milžinišką patrio- Paisyti, pavadinsiu Kęstutis . Vieną mano kambario 
tinę pareigą sieną puošia 6 gamtovaizdžiai ir dvi galvos, mano kopi-

, ' jos: piligrimą? ir kažkokia šventoji Dulciųėja. Priešinga
Švelni ramybė apgaubia širdį dar ir kitą dieną, kai siena papuošta Vale, Jonuku ir Petriuku. Pastarasis turi _________  _ _ _ ___ ___________

mandagiai atstumiame aukos prašančią ranką, o padidi- Įąbaį tragišką žvilgsnį, bet tai niekis. Lauke vėjas trau- griaudžias,’ vargšų trobelei draskydamas, 
name'banke savo sąskaitą savo praturtėjusių vaikų ar net kla raudą“, as sėdžiu pne stalo be apikaklės. apsivilkęs
miesto iždo "vargo dienai’\ paltu, rašau Tau laišką ir kas minutę raukaus, nes man

sutinę 3 dešinės rankos pirštai (nušalau) ir =unku rašy- 
Labai ramūs mes jaučiamės ir tada. kai už durų ant ti, bet tai irgi niekis.“

liežuvio spirginame savo artimą, kol tas visiškai pajuosta
ir susiraito į velnio pavidalą. Čiurlionis, gyvendamas Leipcige ir studijuodamas

konservatorijoje, buvo labai vienišas, tad ir jo laiškuose 
Mes ramūs, jeigu iš visuomeninės veiklos pavyksta girdisi liūdnoka vienišumo gaida:

• pro užpakalines duris išstumti už -avė gabesnį ir energin-
gesnį konkurentą. , "Pavasaris! Saulė staiga pasikeitė: šviesi, besišyp

santi lėtai žengia aukštoje mėlynėje. Tame savo kelyje Jrurią visu platumu rodo Čiurlionis:
Ramūs net tada, kai dėl mūsų savanaudiškos veiklos vėl beria mums visą kaskadą spindulių, o su jais — Pasaulinė Baitu Santalka*

akyla į šipulius viena ar kita kultūrinė bei patriotinė or-1 džiaugsmą, šviesą, šilimą ir gy venimą. Tarpais norėtum į "Ar todėl, kad tavo bangos nebe tavo valdžioj? Vė- Bronius Nemickas_ vi-
ganizacija, kai spaudoje sąmoningai sukeliame šunų ru-! rėkti ir dainuoti, o tarpais — liūdna. f, 1 jas jas su ėmė ir gena prieš save, kaip avių pulkus. Žiū- eepirmininkas politiniams ir
jos pjautynes, kuriose pro "dumiu“, "kvailį“, "neišmanė- . . .' š- / . 'rėk* žiūrėk, kaip jos visos klusniai bėga su vėju, visos aliai teisiniams reikalam-: Jurgis
ų“ ar "išdaviką“ negirdime jokio kito kultunngo žmogaus

Neverta čia nė kartoti, kad patys tautiečiai nužudė 
savo Taikos Pranašą, ar kad jau mūsų laikais fanatikai 
sudegino krematoriumuose milionus, kad kitus milionų ■ 
kiti fanatikai dėl skirtingos nuomonės išmarino Sibiro 
tundroje ar kulkomis suvertė į masinius kapus, čia mes 
nieko negalėjome pakeisti, nes dėl jų ir mūsų tėvynė 
skaudžiai nukraujavo, ir mes patys likimo ištremti iš Pa
žadėtosios Žemės.

Tas azmuo tikraiusiai ap

ir

mas. ru rauKaiar Argi iai rusiyoe ouių r nas aiąsių, o « onima
Kaip vaizdžiai Čiurlionis mokėjo piešti buitį, galima nesuvokiamoje begalinėje didybėje jūra. kas drįstų prieš išeiviją pia»au \i»o-
,. ... , v i- • n -i • fava mis išgalėmis remti ••į zurna-sti i* jo laiško broliui Povilui: xave stoti f i„ «spręsti iš jo

I ilą?
Čiurlionis sužavėtas stichijos galybe, kai sako: Į išrašykite "Lituanus“ sa-

, , x 1. . --1 j vo lietuviškai nemokantiem
"Ir ėjo is juros atsakymas, tyliai ūždamas, supdamas vaikams ar kitiem ^minai- 

kranto žoles, kurios linguodamos kuždėjo: tei vėjas, vė- čiam. Jo kaina metam* tik 
jas, vėjas.

Menkasis vėjas, trumpalaikė srovė, vėjas benamis 
valkata, nykstąs, bespalvis, kurs staugdamas, kaip nenau
dėlis šakalas, bėga be tikslo, miškus niokodamas, dulkėse 
įsiveldamas, gaisrus įpūsdamas, senus kapinių kryžius

Lenkiasi jam liauni gluosniai, o kuklios gėlelės net 
prie žemės glaudžiasi, pabūgurios jo pykčio. Jos gi silpnu
tės ir menkos.

$10.

Pinigus siųskite šiuo ad
resu:

”Lituanu»“, 6621 S. Troy 
St, Chicago, III. 60629. 

VLIKO VALDYBA

j Vyriausio Lietuvos Išlais- 
' vinimo Komiteto naujai iš-

O tu štai raukais ir rūstinies, amžinoji milžinų kara- 5?^?-• V« į T’
bene, kuri ilsiesi tuksiančius amžių, ndSviesta mirksinčių ® nmpia-rnk ir

\Tsatos saulių, visada salta, rami, o tu nerimauji.“ daAo 50^5. dr. Kęstutis

Toliau jau prasideda^gahma sakyti, muzikos tema, va)dybos darby koordinavi- 
mas, užsienio atstovavimas,

lūpom priderinto žodžio.

Ką mes besugriautume, beapšmeižtume, kiek bend
ram politiniam ar kultūriniam darbui bepakenktume, — 
esame visiškai ramūs, nes šventai tikime, kad tiktai mes, 
ir tik vieni mes esame "geros valios žmonė?“..

O, kad bent kartą mūsų tai pan ateitų toji tikroji pa
doriosios sielos ramybė! Ir toji gera valia jos neturin
tiems! Kad savo gera valia užsičiauptų nepraustaburniai, 
nusilenktų savo artimui išdidieji ir subliūkštų išsipūtėliai.

Turėkime viltį...

MIELOS SESĖS IR MIELI BROLIAI LIETUVIAI,

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdyba nuoširdžiai sveikina jus vi
su., linki laimės, ramybės ir sėkmės, vykdant didžiuosius 
mūsų uždavinius.

Nors mūsų darbai darosi vis sunkesni ir tautos lais
vei atgauti kliūtys vis didėja, bet pavargti mums nevalia. 
Užgimęs Kristus telaimina mūsų darbus, testiprina jėgas 
ir tešviečia mums kelius į laimingesnę ir gražesnę ateitį. 
Švenčių metu Pietų Amerikoje įvykstantis Trečiasis Pa
saulio Lietuv ių Jaunimo Kongresas teuždega mūsų jauni
mą naujomis idėjomis ir tebrandina jo dva-ią bei teskati- 
na ryžtą dirbti Laisvei ir išlikimui.

Užjausdami pavergtus brolius tėvynėje ir kenčian-į 
čius Sibiro tremty je, tieskime jiems nudširdžią pagalbos 
ranką* stiprinkime tarpusavio draugystę, kad amžiais lik-

buzaliavo apkarpyti parkai ir pliki užmiesčio lau-: vįena, o yra jų mnionai ir vis daugiau randasi. Sulaikyk, Valaitis — vicepirmininkas 
kai, o kaimyniniame Rozentalyje atsiliepė kažkokie j gi nors vieną savo pavaldinę, karaliene! ’ visuomeniniams reikalams;
paukščiai, matyt, vokiški, nes nieko nesuprantu. Jūs, į j Bronius Bieliukas —narys
tur būt, jau girdėjote vyturiuką? Pas mus ten, Lietuvoje, j Kokia baisi gauja! Nuo horizonto iki horizonto ban-,informacijos reikalams ir 
pavasari? tai visai kas kita... į gos, bangos, bango*. Žiūrėk, čia gi tavo milžinai kyla ,sekretorius: Algis Vedeckas

_ , -X__ 1__ X •__••__ V X__ __ m_______ __ -x_X! __ nortl’O {inercini
...Miego nenoriu ir nieko negaliu dirbti. Vokiečiai 

jau seniai miega. Tylu, niekur nė krust. Tik lempoje 
kažkas zvimbia, ir per popierių čeža plunksna. Kažkur 
toli girdėti vežikas, kaskart tyliau — jau nieko nebegir
dėt. Mėgstu tylą, bet šiandien negaliu jos pakęsti. Atro
do, kad kažkas sėlintų. Baisu. Atėjo man į galvą mintis, 
kad tyloje glūdi svarbi paslaptis. Tarpais atrodo, kad 
toji tyla ir tamsi naktis tei kažkokia milžiniška baidyk
lė. Išsikėtojo ir lėtai lėtai alsuoja. Plačiai atvertos su
stingusios didžiulės akys, o jose abejingumo gelmė ir 
kažkokia svarbi paslaptis.

Elza o gatve lekia vežimas. Jau nuvažiavo. Vėl vi
siškai tylu. Neturiu apie ką rašyti. Dabar tyla daro di- 
džiosio pauzės įspūdį. Sunku. Praeitis kažkur dingo, 
ateities dar nėra, o dabartis — pauzė. — niekas. Įsivaiz
duok tei, jeigu nori.M

Dažniausiai lyrika, o kartais įžvalgaus literato pos
mai. Tai kūryba, pabarstyta jo gausiuose laiškuose. Bet 
Čiurlionis vis tik paliko ir grynai literatūrinių raštų, štai 
jo užrašų knygutėse randame jau savarankių literatūrinių 
gabalų:

"Eina eina debesis didelis, pilkas, o ten juodas slen
ka, o saulė kviečia, ir šešėlis eina pirma manęs per žemę, 
per žalią gyvenimo lauką, net pašoka prieš mane... Einu.

aukštyn, bet jau jie nebe tavo valdžioj. Tu putoji, didžio
ji jūra!

Vėjas joms įsakė sutrupinti uolas už šimtų mylių, ir 
jos bėga ištikimos, kaukdamos ir daužo savo silpnas krū
tines į šaltą akmenį ir žūva; vėl naujos jų eilės pakyla ir 
taip pat žūva.

Vėjas atgabena vis naujas ir naujas gaujas. Galop 
jam lyg įkyrėjo ir, nelauktai viską metęs, lekia tolyn sau 
: bilpdamas.

O tu likai putota, jūra, esi didi ir bejėgė“.

Kosminių platybių Čiurlionio paveiksle, ai&u, ir jū
ra, ir bangos, ir vėjas tėra simboliai. Čia žmogaus gyveni
mo paveikslai, čia jo pastangų ir ryžte silpnybė ne tik sti
chijos akivaizdoje, bet ir visame jo gyvenime, kovoje už 
būvį. Čiurlionis ramiai filosofiškai vertina gyvenimiškas 
katastrofas. Jis toliau sako:

"Vėjo jau seniai nebėra. Tu rankioji savo bangas, 
savo liekanas, vargiai sulaikai jas ir graudžiai skundiesi, 
kaip vaikas. Ko skundiesi, jūra?“

(Bus daugiau)

— narys finansiniam* rei
kalams : Antanas Sabalis — 
narys jaunimo reikalams: 
Juozas Audėnas — reikalų 
vedėjas.

(E)

REIKIA ŽINIŲ APIE
P. PLUMPOS ŠEIMĄ

Amnesty International 
Belgijos grupė labai rūpina
si lietuvio kalinio Petro 
Plumpos - Pluiros padėtimi.

Jis Vilniaus teismo 1974 
m. gruodžio pabaigoje buvo 
nubau tas laisvės atėmimu 
S metams griežto režimo pa
taisos darbu kolonijoje. Am
nesty International teirauja
si anie jo šeima ir norėtų 
gau*i žinių: šeimos adresą, 
vaikų amžių, gyvenimo są
lygas ir sveikata.

Kas tokių žinių turėtu, 
prašoma pranerti Eltai: 29 
West 57th St, New York, 
N.Y. 10019.

tume viena ir ta pati tauta, viena ir ta pati lietuviška šei-, Kaskart pilkyn, tamsyn, bet einu vis toliau, norėdamas 
VA i rasti kažką šviesiausia savo kelionės gale... Visa buvo

Lapkamų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų! šviesa, o dabar kaskart tamsyn, gal audra bus — tokie
PLB valdyba juodi debesys.*

BOKIME VISUOMET JAUNI, RYŽTINGI IR KW-: Pamink Mve pažįstamu. 
TAI TIKI. KAD MOŠŲ KOVA RUS LAIMĖTA. toMvtf jc iraim

STEPONAS KAIRYS m«Uma $10.

»

nert.de
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LEiyis, sa porrofl Nr. 49,1975 m. gruodžio 23Poslapis trečias

Rusai okupantai, saliu ii Lietuvos!

APLINKOS APSAUGA TEORIJOJ IR PRAKTIKOJ

Šiais laikais ne tik moks
lininkai, bet ir eilinis žmo
gus yra susirūpinęs dėl pa
didėjusio aplinkos teršimo, 
kurį galima pastebėti visa
me pasaulyje. Pramonėje ir 
transporte naudojami dega
lai teršia orą, cheminė' at-

Pi ie upelio kranto didžiu
lės mėšlo krūvos. Srutos iš 
to mėšlo bėga į upelį. Siloso 
i ūksties sultys, nuodingi 
chemikalai iš amoniako cis
ternų, tepalas ir degalų nuo
plovos iš garažų — plaukia 
i upeli. Gudžiūnų kolūkio

Pirmieji lietuviai Bostone
ALGIRDAS BUDRECKIS

Bostono Kultūros Klube 1975 m. lapkričio 1 d. skaityta 
paskaita

(Tęsinys)

Bostono laikraščiai

ir “laisvamanių putra“. 1915 m. birželio 10 d. kun. Kemė- IŠEINA ĮDOMI KNYGA
šis įsteigė Šv. Juozapo Lietuvių Katalik Darbininkų Sąjun-į .

' gą. Sąjungos tikslas buvo saugoti darhindnkų interesus ir • Nauja dokumentuota kny-
I nelaimės atveju suteikti jiems pašalpą. Kun. Kemėšis taip Mažoji Lietuva , trecias 

. . . . - i \ ... » v • , « tnmas snaiisriinama l.ietu-i pat jsteige katalikiškos pažiūros laikraštį Darbininką“
! su nuosava spaustuve. Šv. Juozapo Katalikų Darbininkų 
Sąjunga pajungė į LRK Federaciją, kuri atstovavo kata
likų politiniams interesams JAV Uetuvių visuomeniniame 
gyvenime.

tomas, spausdinama Lietu
vių Enciklopedijos spaustu
vėje Bostone

Uekos, fabrikų ir miestų ka- kiaulidės prie pat upelio. Iš- 
nalizacijos vanduo, išmeta- rūgo- iš kiaulidžių ir neišva- 
mas nevalytas i atvirus van-; lyti nutekamieji vandenys iš 
denis, teršia upes, ežerus ir i pieninės — suleidžiami į u- 
jūras. į pelį.

Aplinkos apsaugai studi-*. Netoliese modemiška kar- 
juoti atsirado nauja mokslo! vydė. IU jos “mėšlas, lyg la- 
šaka — ekologija. Tą klau- Į va iš ugnikalnio, slenka į 
girną mokslininkai diskutuo-į upelį“. Toliau ant kranto 
ja konferencijojse, -paudo-Į Kėdainių statybininkų bend- 
je ir parašo storus tomus' l abučiai. Kas tik patenka į 
knygų. Tuo klausimu susini-' jų kanalizaciją, be valymo 
pinimą galima pastebėti ir Į nubėga į upelį. Iš Dotnuvos 
okup. Lietuvos spaudoje.

Stebėtinu būdu prie to
klausimo priėjo fil. mokslu! Toliau šiukšlynai, atmatos, 
kandidatas Vadimas Titą- vėl srutos ir t.t., viskas į upe- 
renka. kurio straipsni at-.lį.
spausdino Vilniuie leidžia
mas žurnalą? “Mokslas ir

Bostone ėjo ir kiti laikraščiai: 1905-1906 m. Gedimi
nas su Mickevičiumi leido “Vaistininką“, 1908-1909 m. 
čia ėjo SLA organas “Tėvynė“, nuo 1910 m. iškeltas į New 
Yorką. 1908 m. J. Ilgaudas leido satyrinę “Raganą“, 1909 
m. ėjo juokų laikraštis “Dagis“. 1910 m. Dono Kazokas-J. 
Mickevičius leido juokų laikraštį “Pipirą“. 1911 m. kai 
kurie “Keleivio“ darbininkai, matydami, kad jam gerai 
sekėsi, pasitraukė ir įkūrė “Laisvę“. Is pradžių ją redaga
vo Juozas Neviackas. vėliau Antanas Antonovas, o dar 
vėliau Leonas Prūseika. “Laisvei“ čia nesisekė, ir ji išsi
kėlė į Brooklyną ir vėliau virto bolševikine. 1914 m. South 
Bostone pasirodė tautinė demokratinė “Ateitis“. Tautie
čiai (tautininkai) pasamdė Julių Baniulį redaktorium. 
Redaktorius Baniulis buvo laisvamanis ir Dievą pradėjo 
rašyti mažąja “d“. Dešinieji sukilo; kun. Tomas Žilinskas 
uždraudė katalikams skaityti “Ateitį“. Tautiečiai pašalino 

miestelio ? upelį “žliaugia Baniulį ir pakvietė A. Rimką, kuris buvo neseniai atvy- 
outojanti ir dvokianti tyrė“, ^ęs iš Lietuvos.. “Ateitis“ pradėjo išeiti 3 kartus per sa-

Paskutinieji susiorganizavę buvo vidurinės srovės 
žmonės. Jie statė patriotizmą ir demokratiją, kaip prima
tą. Prie šios srovės priklausė lietuviai verslininkai, amati
ninkai ir Kfprusę darbininkai. Pradžioje jų veiklos baras 
buvo Susivienijimas Lietuvių Amerikoje. Nors juos vadino 
tautiečiais ir tautininkais, jie neturėjo formalios ideolo
ginės organizacijos ilgą laiką. Vieni bendravo su katali
kais, kiti su socialistais. Tiktai pirmojo pasaulinio karo 
metu ‘jiems pavyko susiburti, kaip politinė organizacija. 
1916 m. gruodžio 1 d.buvo suorganizuota Lietuvių Tauti
nės Sandaros kuopa. Ši kuopa tuo metu apėmė visus Bos
tono dešiniuosius pirmeivius, t. y. tautininkus, liberalus ir 
liaudininkus. Vėliau ši srovė pasivadino sandariečiais. 
Veikėjų tarpe iškilo Julius Baniulis, Juozas Lekys, Sima
nas Jakubauskas, Jonas Tuinila, Mickevičius.

(Bus daugiau)

JAV ATSTOVŲ ROMŲ SVARBUS NUTARIMAS
Jungtinių Amerikos Vals- bių į Sovietų Sąjungą inkor- 

tybių Atstovų Rūmai 1975 poravimo. 
m. gruodžio 2 d. Washingto-; (ELTA)
ne 407 balsais priėmė Balti-:
jo; valstybes liečiančią že-'KAIP RUSINA LATVIJĄ

vaitę. 1918 m. “Ateitis“ pakeitė savo vardą į “Sandarą“
ir 1928 m. išsikėlė į Chicagą. Nuo 1917 m. ėjo katalikiškas ___ v__  _______
“Danbininkas“, kurį redagavo kun. Kemėšis. Dar 1915-^miau pateikiamą rezoliuciją

f
i Nr. 864 tokio turinio: Neseniai iš Latvijos išvy-Tokį vaizdą matė B. Ka- 1917 m- ėJ° žurnalas “Vytis“ ir satyros “Žvirblis“.

Gyvenimas“ (1975 m. Pumas neperiodinis lietuviškas leidinys Bostone bu- j Kadangi trys Balti-
11). Jis bando įrodyti, kad ■ mu4tui“ septynius pusią- Vo išspausdintas 1904 m. Tai buvo M. Karbausko “Kalėdų | J°savalstybės — Estija Lat- 
aplmkos ansaue-os ne^ab^a jus , giesmė“. “Keleivis“ ir “Darbininkas“ spausdino nemažai'^311 Lie.uya nuo Antį o-
igyvendinti kanitahzrro sa-i . . . . .. ; lietuviškų knygučių ir spaudinių. Mat, tuose laikraščiuose P? pasaulinio karo yra So-
lvgomis. "Kapitalizmas ne! Apie Lietuvos upių terš.- ausdjnajų ilgesnių straipsniu buvo galima iž to pa-'™tų ^UI?gos netelsetal
^ ife n^a atria-į laikraščiai bei žurnalai. Vil- atskiras knj^as. £ ’

tvti pažeistos eamto. m-įniuje leidžiamas mėnesinis, r-j.i.,:;-, „...ba. "Vienvbės“ redaktorius Tonas'- Kadan/1 Sovietų Są- 
siausvvro.“ E-a kamfab'z- ekonomikos žurnalas "Liau- p'Vleny,bes redaktorius Jonas , junga, atrodo. įnterpretuo-
masstumia žmonija i eko’o-l 'Hes Ūkis“ (1975 m. nr. 10) Valaitis tvirtina, kad Bostone yra ėję B viso 54 lietuviški; 1anti Europos Saugumo ir 
gine katastrofa ir kova su į buvo atspausdinęs V. šiau- laikraščiai, bet jis nėra suminėjęs jų vardų. Būtų įdomu, Bendradarbiavimo Konfe- 
anlinkos teršimu ea'i hfrti dyčio straipsnį apie vandens jeigu jis ir tuos vardus paskelbtų. irencijos Baigiamąjį Aktą,
sėkminga tik nei+varkvto’ie: išteklius. Iš to straipsnio . Helsinkyje pasirašytą, kaip
risuomenėie sunra-k ' ko? taip pat matosi, kokioje ap-į Visuomenė dcirrtosi pagal ideologija* . suteikiantį Estijos, Latvijos
munistinėie santva koip. F.', galutinoje padėtyje yra v. . . , . , .. _ ( . j ir Lietuvos neteisėtam in-
sa Vakaru mokstinmku dn-'tietuVo= upės ir, aplamai, Kaip ir daugely kolonijų, Bostono lietuviai eme skil- korporavimui į Sovietų Su
rytuose tvrinėnmno=e vra' 'aplinkos apsauga. ,u, diferencijuotis pagal ideologijas. Skirtingos pasaulė- jungą legalumo statusą; ir
tas trūkumas, kad "nešt i-j Vilniuje stambios pramo-'žiQ,os " Paf in.d? vadinamom lietuvių politinėm:
žvelgiama i fakta, i^0- žmo-; n£S įmonės neturi reikiamų sroJėm- Aišku’ lietu^ neswašė P01*™* Programų, su * a d a n gU,y
(raus ir gamt~ san^V^i; kanalizacijos valymo įrengi- Runomis jie būtų galėję eiti į plačiąją amerikinę poli- su ne^nkyje pasira-
skirtincose wia1inp«o mų ir tUo būd<u teršia Nerį. ^ą. Lietuviška politika teoretfikai svarstė ’^ncipimus J. valgtybėg.

Kaune mėsos kombinatas, klau-imus“: kaip Lietuva turėtų tvarkytis, kaip kiekvie-'departamentas nepadarė’ Didieji Latvijos miestai 
tekstilės fabrikai, staklių ga-'nas lietuvis turėtų gyventi. Politinės diskusijos ir polemi- ; . .... .. | jau šiandien yra nebe latviš-
myba, alaus bravoras.— ne- ka nebuvo labai aukšto lygio. Būdavo perdėm asmenišku- ! * ki. Rygoje latvių bėra 37%

kain ekolo<nnp kn7°. v’ ri < valo ar blogai valo savo Dažniausiai lietuviai susibardavo dėl niekų. Dažnai VnRHib^»°vi« dar nenri 1 ^9^9 m- ^ar ^uvo 55Cr), o
gTesianti žmonijos e^zi a-. leidžiamą jį vandenį ir teršia karščiausi kivirčai kildavo ir nesusiūratimu 1 \a e -a pi7( Daugpilyje latvių tik 15%.
rimui. | Nemuną. Panaši padėtis yra' , pažįsta Sovietų Sąjungostų. geriau Jelgavoje,

Titarenka sako: “...taiy-į Klaipėdoje, Šiauliuose iri Pirmasis politinis veiksnys buvo Katalikų Bažnyčia jKl3StU Pnevartimo kur latvių dar yra 40%. ir
su savo dvasininkų hierarchija, aiškia organizacija ir pa-,mo» Prezilentas savo 1975
saulėžiūra. Iš pradžių patys lietuviai kunigai, kaip Žėbrys, ’m* ilePos 25 d. oficialiame

mose vra sikiriin^. Vakaru 
mokslininkai neiriama 
linkos nalctimiK

on-

biniai mokslininkai ma^o, Panevėžyje. Tik 15'< nute- 
kad tokia krizė nėra nėr- karnų jų vandenų vi’a išvalo-, 
vengiama, kad žmoniia su-' ma prieš išleidžiant į upes. 
gebės užkirsti jai kelia“. Ir “Vandentiekio ir kanaliza- 
toliau: “Suprantama, tai m-; riit" Įrengimai statomi Iš
daryti gali tik socialistinio i tai, darbų kokybė prasta... 
ūkio sistema, tik bendravau- j nėra specialios vieningos 
dinė socialistinė (snnrask—ų organizacijos, kuri statvtų 
komunisrinp) vaMrbė... mū-Į minėtus įrengimus ir juos
pu ekologinis onfimirm^ __Įremontuotų“, — sako V.
tai išdava socia1r%np~ * Šlandvlis.
mos pranašumo prieš kanita’ 1 Nora respublikos vandens
Ifetinę sistemą“. į .elkiniai yra palyginti gau-

0, . .... jsūs. tinkamo naudotis van-
Stramsnio pabanjme V

' komunalinio ir žemė? ūkio 
nutekamaisiais vandenimis 
bei žemės ūkio chemikalais 
t. v. jeigu aplinkos apsauga

gamtą nuo tokio jiavojau^
Taigi. dabar iš komuni ti

nęs teorijos pereiname į 
praktika Skaitome kita. la
biau autoritetinga žurnalą—i būtų daugiau rūpinamasi 
„Vrimunia+ac“ (VllniUS. 19

J.
‘Komunistas 

75 m. nr. 7).
Straipsnyje ’’DotnuvėIė< ( 

Vingiai“ Žemdiibvstės Ins-i 
tituto moksl. bend’-adarbisĮ 
B. Karalius rašo: “N**a <n’-’ 
vybės be vandens. Vanduo!

Geri žodynai

Anglu-iietuviu kalbų žn
Jdvnas, V. B?ravvka?. naują

Knyga susideda iš šešių 
studijų, kurių keturios ang
lų kalba, viena vokiečių ir 
viena lietuvių kalba. Studi
jas parašė: dr. J. Stikliorius, 
dr. P. Rėklaitis, dr. A. Bud
reckis (dvi), dr. J. Gimbu- 
fas ir dr. V. Pėteraitis. Re
dagavo prof. Martynas Bra- 
kas.

Knyga pasirodys 1976 m. 
pradžioje. Joje yra dar nie
kur neskelbtų žemėlapių ir 
istorinių dokumentų bei 
nuotraukų. Jos kaina bus 15 
dol. Iš anksto prisiuntę pre
numeratą knygą gaus už 10 
dolerių. Prenumeratą siųsti 
adresu:

Lithuanian Research Ins
titute, 29 West 57th St New 
York, N.Y. 10019.

(ELTA)

NAZARETO MAJORAS— 
KOMUNISTAS

Nazaretas—nedidelis Ga-
kusi Ingrida Levite įteikė sa- klejos miestelis, kur Knatus 
vo liudijimus Tarptautinei P1 a el<*° ^o skystę ,lr 
Sacharovo apklausai Dani. jaunystę. Gniodzio 9 d. ten 
jos sostinėje. Štai keli duo-P"”0 nntomal-lr J° maJoru

išrinktas arabas komunistas 
Zaijad. Jis yra poetas, 1974 

! metais buvo išrinktas ir į Iz- 
Per metus į Latviją iš So- rae^° parlamentą, 

vietų S-gos gilumos atva-1
žiuoja apsigyventi 15-18: 
tūkstančių žmonių. Paskai-( 
čiuokįme, kiek jų galėjo pri-, 
važiuoti nuo karo pabaigos.»

1959 m. iš viso Latvijoje į 
buvo 2.100,000. gyventojų. |
Latviai sudarė 62%. o 1974 
m. tarp 2,400,000 gyventojų

menys iš jos liudijimo apie 
Latvijos rusinimą.

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

kny«<

latvių bebuvo 56.8%.

Jei tuo požiūriu niekas 
nepasikeis, tai Latvijoje lat- 

šytu Baigiamuoju Aktu nei j rių bebus mažuma.

Žilinskas ir Kemėšis aktingai reiškėsi visuomeniniame gy-1 pareikime ii valstybės pa- 
yemme. Pnes tok,klenkalizmą atsirado dr. Jono šliupo lamg gav(> Hudiji^ (tegti 
laisvamaniai ir pirmeiviai. 1901 m. Su&vienijimo skili
mas Wilkes Barre seimo metu į pirmeivių (t. y. laicistų) ir 
atžagareivių (katalikų) stovyklas turėjo lemiamą poveikį 
tolimesnei Amerikos lietuvių politinei ir ideologinei veik
lai. Bostone tas didysis pažiūrų skilimas turėjo atgarsį, 
kai Šv. Kazimiero draugija suskilo į dvi.

Pirmeivių aiba pasaulietiškos pažiūros stovykla ne
buvo vieninga. Pirmeiviai netrukus suskilo į liberalinius 
tautininkus - tautiečius ir į marksistus. Pirmeivių tarpe 
pirmi ėmė kurtis sociali-tai. Jiems akstiną davė atbėgę iš 
Lietuvos po 1905 m. revoliucijos radikalai. 1906 m. Bos
tone jau atsirado Lietuvių Socialistų Sąjungos 60-ji kuo
pa. Bostono lietuviai socialistai rėmė revoliucinį sąjūdį 
Lietuvoje, šelpė politinius kalimus. Sekmadieniais jie su
rengdavo suririnkimus (mitingus) su prakalbomis. Statė 
vaidinimus ir koncertus. Pinigai buvo skiriami politkali
nių šalpai bei politinių brošiūrų spausdinimui. Socialistai 
įrengė savo knygyną Broadvvay. Socialistų pagrindiniai 
vadai buvo “Keleivio“ redaktorius Stasys Michelsonas, 
J. B. Smelstorius. Juozas Neviackas ir adv. Fortūnatas 
Bagočius.

Liepojoje, bet ir čia latvių 
beliko 42%.

Levits liudijimu, rusiška? 
kalbama Aukščiausios tary
bos posėdžiuose, partijos, 
profesinių organizacijų su
važiavimuose.

mony) Atstovų Rūmų tarp
tautinių santykių komisijos 
pakomisiui tarptautiniams
politiniams ir karo r®įka-| Panagi padėtis ir Estijoje, 
lams visai aiškiai pareiškė. • kur 1970 m ,udarž
kad Jungtinių Amenkos g8.27< visų gyventojų, bet

antplūdis iš rytų ir čia didė
ja.

JI GALI BOTI BRITŲ 

PREMJERE

Valstybių ilgalaikė oficiali 
politika, nepripažįstanti pri
verstinės Baltijos valstybių 
aneksijos ir inkorporacijos 
į Sovietų Sąjungą, nebuvo

r Bendradarbiavimo Konfe-1 šl? pr?dzK>J.e 
lencijos įezultatų, todėl te" į Didž. Britanijos konservato-

nie į lių partijos pirmininke. Tom
Nutarta: Kad. nežiū-' Pareigom i« išrinku ir 1976

rint kaip Sovietu Sąjunga ar metam*
kuri kita valstybė interpre
tuotu Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konfe
rencijos Baigiamai) Aktą, 
Hel inkyje pasirašyta, At-

Kadangi katalikai pradėjo lankyti socialistų susirin- stovu Rūmai laiko. (1) kad 
kimus ii* parengimus, klausytis kalbų ir skaityti socialis- neivyko jokio pasikeitimo 
tinę literatūrą, vikaras Tomas Žilinskas įžiūrėjo socialistų Iilgalaikėje Jungtinių Vals-'

Jei būsiančiuose rinkimuo
se darbiečiai pralaimėtų, tai 
Tatcher užimtų ministrų pir
mininko vietą. Tada D. Bri
tanija turėtų ne tik karalie
nę, bet ir premjerę.

rhKORO 1a< VIGUOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuro mūsų 
orouai. seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina —

Centai.

JEIGU DAR NETURITE,
TUOJAU ĮSIGYKITE!

BALYS SRUOGA MOŠŲ

ATSIMINIMUOSE
Knygoje yra daug iliust- 

racijų, ji gražiai dailininko 
apipavidalinta, kietų virše
lių, 552 psl. Kaina >10. La
bai tinka ir dovanom*. Ją 
galima gauti ir Keleivio ad
ministracijoje.

Rašytojas, literatūros kri
tikas dr. Jonas Grinius apie 
ją taip rašo:

“Viena gražiausių ir įdo
miausių knygų tarp pernai ir

— tai tarytum žerrė- ki

mė-S^uprato, kad socialinės ir ekonominė bėdos stūmė ŠVhmi'
Padaręs keliona kom,mis.. pa i, Slar^herakV ame katalikus , socialistų pusę Taigi j,s mate pavojų pasauli- -r (2} ka(, ,Tunrtinjs Val^ J,e “le

tinėie Lietuvoje išilirai Lot- žodžių 511 ps!., kai neJe vidurinėje srovėje, kun tuomet vadinosi tautiečiais. tybės ir toliau iokiu būdu mą. Ten aš juo* pamilau. a musų
nuvėlės, štai ką jis pamali na $8.00. Socialistus jis laikė bedieviais, o tautiečius “apjakėliais“ nepripažins Baltijos valstv- A. Solženicinas atsiminimuose*

v \>
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LB RINKIMŲ REIKALU

Jau rašėme, kad JAV LB 
tarybos rinkimai bu? 1976 
m. balandžio 24-25 dienom 
ir kad vyriausia rinkimų ko-; 
misija sudaryta iš šių asme-

DETROITO NAUJIENOS Teises patari]
X LKMA suvažiavimas— Detroite

Lapkričio 22 d. ryte kele
tas spaudos bendradarbių

nų: pirm. Kazio Jankūno!turėjo pasikalbėjimų su dr. 
(82 Mac Arthur Avė., Lodi.Į Justinu Pikūnu, Detroito u-

i paskaitas durys atviros. 
Suvažiavimo proga bus su
rengtos LKMA darbų bei 
Anastazijos ir Antano Ta

N.J. 07644, tel. (201) 472-1 ni-v. profesoriumi, psicholo- 
*6422) ir narių Vlado Audė-l gijos katedros vedėju. Pasi-
* no ir Juliaus Veblaičio. J kalbėjimo tema — Lietuvių ’ ne ir pramogine piograma.

... Katalikų Mokslo Akademi-.
Komisija gruodžio 3 d.j jost iQ.*asjs suvažiavimu\ i Hr. Pikūnas glaustai pa

rašte reiškia pasitikėjimų,J LKMA, šiuo metu turinti pasakojo LKMA istorijų, 
kad apylinkių ir apygardų Į 210 nariu, Detroito lietu- įkurta 1922 m. Pirmasis pir- 
komisijos atliks joms priva-Į vjuose nė?a jabai populiari., mininkas — vysk. Juozapas 
lomas pareigas, ir — ”kvie-,Tš eįjės kataliku mokslinta-'Skvireckas, antrasis—Alek-

mošaičių dailės kūrinių pa
rodos. Įvyks balius ;U meni

Advokatč drvM. Sveika uskienė sutiko atnO*r 
kyti j Keleivio skaitytojų klaviaas tsMtf 
reikalais. Tlo Uaueisud turi Mti kmdrdį 
informacinio pobūdžio. Klausimus Ir al*» 
sakymus apsodinsimo Namo Skyrteju,' 
baiiko rotkia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytoji*; j

o siųsti tiesiog IMF

1

Dr. M. Šveikauskas, Attoraey ai Law* ? 
Boston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Rosbury, Mase. 02132

statymas, išeivijos tautinis I minimalinį skvriu, Židiniu ;vo> ivTkę — 1933, 1936 ir 
šhkimas ir LB stiprėjimas. I vadinamą, i1 penkių narių. 1939 metais. Bolševikų oku- 
’ausiai dalyvauti tarybos I židiniui priklauso dr. Leo- pacija. karas, nacių okupa- 
rin kimuose ne tik atiduo-lnas Baioriūnas (pirminin-
dant sa.vo balsų, bet ir pasi-Jlo ) dr. Adolfas Darnusis, 
rūpinantį kad j JAV LB 8-j? j.jurgjs Mikaila, dr. J. Pikū- 
tarybų būtų išrinkti tokie J nas jr Marijonas šnapš\vs. 
nariai, kūne trki į nemirs- Jor Pikūnas pakviestas šu
tančios lietuvybės ir vienin- J važiavimo koordinatoriaus 
gos 1B ateiti ir kurie, būda-J pareigoms, užtat jo iniciaty- 
mi demokratine tvarka iš-Į va ir šauktas pokalbis su 
nnkh. sąžiningai vykdytu I spauda.

cija veiklų sutrikdė. LKMA 
po karo atsikūrė Romoje ir 
nuo 1957 m. vėl rengia suva
žiavimus. Paskutinis suva
žiavimas buvo Bostone 1973

išeivijai ta LB skirtus užda
viniu .a

Klausimas įyti? Paimti tų keletu centų 
ir užmiršti užgautus 

As buvau ištekėjusi uz mus. Kaip Tamsta man pįk 
nai lio, su kuriuo išgyvenau tartum? ' -

šalvena-• ou v v asassp

reikšmė nepaprastai didelei 
todėl, kad juose pristatyti 
mokslo veikalai vėliau yra 
išleidžiami knyga, vadina
ma "Suvažiavimo darbais“, 

mis. tatai. Padėkos Dieno d Iki šiol jau išleisti 8 suvažia- 
I savaitgali. Tikimasi sulauk-! v»mo daitou stambūs tomai

m.
Suvažiavimas ivvks 1976 

lapkričio 2'-28 dieno-

25 metus ta išauginau jo pir- į 
mosios žmonos vaikus. Kai J 
vaikai paaugo, aš ėjau dirb- Massachusett?. 
ti ir iš savo algos nupirkda
vau reikalingus daiktus. Už 
maistų visuomet išmokėda-i 
vau iš savo uždarbio. Mes į

Keleivio skaitytoja

Atsakymas

Patariu Tamstai pasiimti
metai?, šių suvažiavimų nĮbtagaTsugyvenome’ ta’aš' advokat3- Man sunku Tam*

juo pilnai pasitikėjau.

Dabar mano vyras numi
rė ir paliko testamentų. Pa
gal tų testamentų jis viskų 
paliko savo vaikams, o man

iai patarti, ar imti vietbjį 
advokatų, kuris yra Tams
tos posūnio draugas, ar imti 
advokatą iš kito miesto. Kai 
advokatas apsiima ginti s* 
vo kliento reikalus, jis prt-

. paliko 6 tūkstančius dolerių,7? 0 tvark>’tl lr Pntl 
intasis,jr baldus. Namai, kuriuose į ento re’kaJus> 0 ,n€.*ro 
mas Jr gyvenome, yra vyro ir vieno • dr.au^’ tas.. advoka^a9

ir 5 metraščiai. . Devintasis 
suvažiavimo darbų tomas 
•’ėstasis metraštis jau baigia
mi ruošti spaudai.

Dr. J. Pikūnas pokalbį 
baigdama? pabrėžė, kad 
Lietuviu Katalikų Mokslo
Akademiją .suvažiavimu kuriame mes gyvenome, tu- 
Detroito betuviai bus laba. mokėtj Xmą. Namai 

yra dviejų šeimų.

ti apie 50 lietuviu moksli
ninku. LKMA nariu, iš visos 
Amerikos ir gal keleto iš ki- 
*U kontinentų. Jie čia skai
tys referatus ir paskaitas, 
dalinsis žiniomis, diskutuos 
Detroito lietuviu visuomenei

— Maiki, ar tu negalėtum desnė ir dabartinėje Lietu- 
nurodyti man gerų aptieko-’j voje. Ten žmonės ilgi geria '
rių? , be saiko, kol krinta į žemę, ’ Graži Kalėdų šventėms

! ar palenda po ratais fabrike.' , , T ..............n I dovana! Jau išėjo iš spau-_. ° kam ta“ jo pnreike, De^inė ten aug(jo ne tiktai . .
teve? I darbininkiją, tet ir išmoks- dos •'•n,no• Nanroe* kn^a.
- Koks tu nesupratly-į ^.ntus žlm.one8- G.al ir tyčia VAIKYSTĖ. Rašytoja apra-Į ..........................

vas! Jeigu aš ieškau aptie- okupantai musų žmones gir- gavo sauiėtas vaikystės
koriaus, tai aišku, kad man «« pne gtrto lengv.au SKAUTYBPS

pneiti visokiems smpams ir,1__  -____  _ . 1 ec nn „„„I

NAUJIENA

reikia liekarstvų.

— O kuo tu susiigai?
kų rūošiari veikti. Juk girtas
daug dažniau prasišneka. 
ko nereikia, ko blaivas nie-

Iš ko tu spėji, kad su- kac|a nepasakytų, o sovie- 
sircrti? .tinis saugumas to tik ir te

— Kol kas aš šiandien dar 
nesergu, bet tikrai susirgsiu.

— Maiki, man nereikia 
nė spėti, nes a»; tikrai žinau. 
Juk, va, čia pat Kalėdos, vi
su griešninkų linksmybės 
dienos. Nu. o po linkanybių

sužinoti, kuo žmogus nepa- na $5.00. Galima gauti pas. Lietuvių Skautų Sąjungo?
tenkintas, kų jis galvoja ar vįsus lietuviškos spaudos taryba Įsteigė fondų skautiš- 
1 . .i-a. T-i. . ko jaunimo ugdymui remti.

platintojus ir taip patKelei- .
I Pagrindinio fondo kapita-

vyje.

laukia,

— Kad žmogus prasižio
ja, ko nereikia, tai, Maiki,

jo sūnų vardu. Atrodo, kad 
al' turėsiu iš-ikraustvti, nes 
namai yra ne mano, o sū
naus. Jo, t. y. sūnaus, advo
katas man įpranešė, kad, 'jei 
norėsiu pasilikti tame bute.

taip darytų, nežinau.

Tamsta turi teisę atsisaky
ti testamente Tamstai pū- 
liktų pinigų ir reikalauti lū- 
vo trečdalio vyro palikto 
turto. Tai vadinasi "rtatutO- 
ry share“.

Kas liečia namus: jei Bu
mai buvo Tamstos mirusio 
Vyro ir jo sūnaus vardu kai
po ”joint tenants“, o ne kai
po ”tenant8 in comtnOn“ jį 
tada tie namai nėra Tafltjaf 

vyro palikto turto dalis. Hfe 
mai teks automatiškai 'jo ajb- 
nui (surviving joint tenl 
Tačiau, jei namai ii 
buVo Tamstos vyro, o tik , 
liau buvo "veltui“ perrašyti 
(conveyed) jo sūnaus 
du. — tada Tamstos advo
katas žinos, kas yra dai 
na. Jei Tamsta pasiims 
vokata, Tamstos posūnis 
nos, kad reikalai yra rif 
pobūdžio ir kalbė’is di 
noriau dėl galimo koi 
mišo.

FONDAS i pagerbti, todėl iš savo pusės 
jie irgi turėtų šiltu jausmu 
suvažiavima pasitikti, jame
dalyvauti. Vargu, ar Detroi-! miestelyje £ja yra tjk ^u 
te kada kitas toks suvažia-1 advokatai. Vienas iš jų yra 
vimas beįvyks.^ Ki*as orga-'mano posūnio advokatas, o 
nizacijas suvažiavimo die-1 kitas yra mano posūnių ge-

, . Ku-vv-Vdn noTni? savo pobūvių ra? pažįstamas, su kuriuo
bų finansavimas bus vykdo-, nerengti. Kitų metų pra-' ' ikai lošia kortomis ir šiain 
mas i? fondo palūkanų ir ki-| rifjoie įteiksiu tikslesnių draugauja
tokių pajamų, bet ne aukų suvažiavimo programos de-'

las nebus naudojamas. Dar-

KELEIVIO RJMĖJAI

Po $15: P. Pilka, So. Bos-
kapitalo.

LS Fondo palūkanų pini-
biria pi Zacirką irgi. kaį H; anais, Ma. į g»i bus panaudojami.vado-į
gal ir tavo teisybė. Aš anų f on> Mų., ir E. Janulaiti ■

talių.
Alfonsą* Nakas

ATSIUNTĖ PAMINĖTI f. .. ,vu lavinimui, skautiškos li-j
visada skauda galvų, tai ret- to sakai, ėmiau ir prasisne- v Selivončikas, • e*: atūros lei iimui, skautiš-
kia jau iš anksto paupin- £ DorchLer. Ma ., I. Sirutavi- ko veikimo stiprinimui ir ki-i L>«tuvos Katalikų Bažny-

'kĮ la.kau ne kisemuje, o sa-į go Ma p A.įticms reikalam ,, fondo vai-’čio. Kronika, antras tomą’,
vo reinko^o pamušale, kad Janavičius, So. Boston, Ma..’dybai pasiūlius ta LSS Pir-
kokie bomai nepavogtų. Nu, (p. jr y. Leveckiai, Conton, • mijai patvirtinus.

ti pamačlyvos medicinos.
v ;

— Geriausia "medicina“

Mes gyvename mažame

} Nors aš turiu kiek savo 
santaupų, tačiau man labai 

! skaudu, kad už 25 metų dar
bų ir į?tikimvbę mano vyras 
man paliko tik keletu tūks
tančių dolerių, iš kurių man 
reikės dar nuomų mokėti už 
gyvenamų butų.

414 psl. Čia sudėtos Kroni-Į ......
kcs nr.8-nr.15. Kaina minkš-Į Kas man daryti? Ar imti 

■y. — — - .r - - » t ii’*’ Ihis viršeliais S3»50 Įlietais* iš kito miesto? Ai*
tai visas retakoto skvernas į Ma., D. Averka; Dorchester, I Valdybos branduolys Ja^Į_^5 Oo Išleido L.K. Religi-itartis su vaikais? Aš ban-

yra visiškai negerti, tada Ir j 0 kai pabudau namie, 1 Ma. A. Griauzdė,’ Avon’ I
ga'.os niekad ne kaudės. 
Čia galėtum, tėve, iš manęs 
paimti pavyzdį.

— Nu, Maiki. tu dar esi 
per blcznas, ir tavo galva 
ant mano kaklo netinka. Afc 
na, net daktaras Adomavi
čius sako, kad tokiems, kaip 
aš. kartas nuo karto sotkę

sudarytas: .1\';™”",‘a8.jn€s Salios Rėmėjai’ (6825D.žiau su jais kalbėtis, tet 
-d°„-as S'o. Talman Ave„ Chicago. J“ <W»r vąa, krtaip su ma-

— O ar tu skaitei Keleivy 
apie Vilniaus blaivyklų, 
kaip ten girtuoklius rankio- 

v Į ja ta kaip iš ryto juos grau-
uz dantų užmesti yra labai Į jja sąžinė?
sveika, nes gyvatinė atitirpk 
na sukalkėjusias gyslas ta 
per -megenis lengviau tekų 
protas. Juk tu tik pažiūrėk, 
kas darosi pas Zicirkų. Pra
džioje visi kabo nosimis pa
sirėmę i barų ir tyli, nes, ma
tyti, galvų paipos prisikim- elgiasi!'Tau niūrsė “bumų 
susies kalkių. O po kelių ša- nuprausia, i balta lovų pa
tų tu pamatytum, kas ten .guldo, o ryte vėl laiku pri- 
dedasi. Tada bendras gage- kelia, kad į slūzbų nepasivė- 
nimas kaip žųsų tvarte. Po
to eksarcaizo net durna* 
pradeda gudriai šnekėti. Tik 
visa bėda ateina kitų rytų, 
nes atrodo, kad ant tavo gal
vos. kaip ant kulbės, gaspa

su mano čekiu buvo britvaiMa. 
nuplautas. Ir net Zacirka ne- J
•matė, kas mane taip nuzgū-j Po $5: S. Petrauskas, r 
bino. Hartford. Conn.. S. Griga-

n a vičius, So. Bos4on. Ma.. J. 
Kr.rvs, Bridgenort, Conn., J. 
Kiasinskas, Worcester, Ma., 
A. Maneikis, Mendon, Mi.. 
J. Matijošaitis, Lo? Angeles 
Cf 1.. A. Ūselis. Dnacut. Ma.. 

į E. Gerulskienė, Catskill, N.
— Marki, tą pasaka vie-iY.. S. šurkus. San Jose, dai

nas mano frentas pas Zacir-Į O. Radomskienė, Dorches- 
kų garsiai perskaitė, tai vi-he . Ma., K. Jokubauskienė 
si net plojome. Vot. sakau, Hzchine, Que., G. Kilotat 
kaip krajuje su degtienės 8anviMe. Ont. 
paMkadyhi žmogum gražiai Po $3. A u

W3s‘wood, Ma., A. Gantan- 
♦a*. Bridgeport, Conn., P 
M karūnas. Montreal, Que. 
N Mikštėnas, Dearbom. 
M’.. P. Kazlauskas, Hart
ford, Conn.

ninkai — s. dr. Jurgis Gim 
butas r v.s. Flora Kureonie- 
nė, iždininką' s. Kostas Ne
nortas, sekretorė s. Saulė 
Šatienė. LS Fondo būstinė
vra Bostone. Į

•
Aukos fondui gali būti 

nurašomos nuo federalinių 
mokesčių. Čekiai rašomi: 
t ithuanian Scouts Associa
tion. Ine. — LS Fondo vardu 
ir siunčiami adresu: K. Ne
nortas, 44 Alban St.. Dor- 
ohester, Mass. 02124.

Praeitos vasarom pabaigo-

lintum. Maiki. ar tu tiktai 
ne per blogai man apie ko
munistus pripasakojai? Juk 
šiame kapitalistiniame kraš
te staatai pijokėliui kartais

/(tenka visų apleistam kur 
dinė skaldo malkas. Taigi,; nore ant svetimų stepsų per-
man reikia liekarstvų ne dėl 
to, kad negalėčiau nuryti 
gyvatinės, o tik dėl to, kad 
būtų spakaina galva.

— Nieko, tėve, su savo 
pasakom čia neįtikinsi. Jau 
turėtum ir pate matyti, kad

nakvoti, tik savo paties 
barzda užsiklojus...

Po $2: A. Fedronas. Hy- 
de Park, Ma., P. Račkaus
ke ?. Dorchester, Ma., J. Va- 
lentukevičiua, So» Boston. 
Ma., J, Liutkonis, So. Bos
ton, Ma.

Patariu pasiimti adv< 
nedelsiant, nes laikas, 
riuo Tamsta gali ateis 
testamente palikto turto 
reikalauti savo trečdalioį j

nimi kalbasi, negu anksčiau 
kalbėdavosi, kai aš buvau 

Vaikystė, Janinos NarūnėsĮdar jiems reikalinga. O gal 
autobiografiniai atsimini- iš viso aš nieko nepaisysiu,! ra trumpas (time for 
mai, 164 psl., kaina $5.00. tai kam dar F?laidų pasida- tion).

111. 60629).

Naujas religinis kovos 
frontas, parašė V. Karosas, Į 
18 psl., kaina nepažymėta.

Lithuania, parakė Juozas, 
Prunskis, 32 psl. Išleido A- 
merikos Lietuvių Taryba.

NUBAUDĖ DU SNIPUS

Vakarų Vokietijoje ui.
ta įsteigtas LS Fondas savo • šnipinėjimų Rytų Vokietijos 
kasoje jau turi apie 11,000 j naudai nubausti vyras ta
dolerių. Paskutiniu metu į 
fondo aukotojų eiles įrijun- 
^ė: Laima ir Česlovas Kiliu
liai — 500 dol., Raminta ir 
Petras Moliai — 100 dol., 
Power Eng. Co.. Ine. —100 
dol.. a.a. Antano Bričkaus 
atminimui Įamžinti — 135 
dol.. LS Seserija — 100 dol. 
ir K. Šimėnas — 25 dol.

, nauuai >ium»uovi vyras 
žmona — Gūetiter ir Chris-1 
tel Guillaume. Pirmasis ga
vo 13 ( o antroji 8 metus ka-|
Įėjimo.

Guenter sugebėjo pasida
ryt artimiausiu Willi Brands 
to bendradarbiu, kai jis bu
vo kancleriu. Dėl Guenterio 
Brrandtas buvo priverstas 
apleisti ir kanclerio kėdę.

1976 METŲ PAVASARIO 

EKSKURSUOS 1 LIETUVĄ
U

Bostono, Montrealio ir New Yorko 
išvyksta BALANDŽIO 15 <L—grįža BALANDŽIO 23 4.

Kaina $648.00
GEGUŽĖS 20 d. — grižU GEGUŽĖS 28 4.

Kaina 3728.00
Prie ii? grupių galima jungtis ir ii kitų miestų su papilta* 

mu mokesčiu.

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVĖLUOKITE! 

ekskursijos į LIETUVĄ prasideda GEGURĖS M.

.. Kviečiame visus, prita-
Po Ii: M. Egg^r, Akron, Į riančius lietuvių skautų ju- 

Obio, D Pocius, Brooklyn.. dėjimui, įstoti į fondo eiles.’ 
wN.Y. Mums jokia auka nėra peri ,

— Maikuti, ko gi taip su- . . maža, o jūsų pritarimas i*““* K™*—, ,
pykai? Nu, matau, kad ir tu ,.YSieln? aukotoJams nuo- mumg yra didelig paskatą, roerstonų? O juk kiekvie

— Tėve, eik namo ir išvė
dink savo galvų!

rv.

I

girtavimas yra didelė nelai-i ne visada teisybę mėgsti, širdžiausias ačiū. 
mė ne tiktai čia, bet dar di- Gut bai!

mas. nas naujas prenumeratorius

BegistracijoB priimamos dabar.
Kreipkitės į:

TRANSATLANTIC TRAVEL SERVICE

, South Boatoa, Mase. rsl27 
393 Wcst Broadvray, P.O.Bos 118

Telefoaas: ($17) 288-8784

Savininke: Aldona Adomoniu*!
Air fares subject to changes and governament approval.

•dnunastracija K. Nenortu .tiprin. UikreJtJ. Msessen M«MMiMOMiMeMeesweMeNeMeMeemeNaMM*eeeaad

lengv.au
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Nr. 49, 1975 m. gruodžio 23 KELEIVIS, SO. BOSTOR Pnriapls penktai

Vietines žinios .veiklą buvo įsijungęs tada 
/ dar nė 30 metų amžiaus ne- 
i turėdamas žmogus.

Eglutė ateinantį sekmadienį 4-—i RADUO PROGRAMA

Palaidojome brangų visuomenes narį
KAP. ALGIRDĄ MAKAITJ

.4 •»«

.1975 m. gruodžio 
Highland kapinėse, 
woode. Mass., buvo palaido
tas kapitonas Algirdas B. 
Makaitis. Kaip Ameriko. 
kariuomenės veteraną ir ka- 
į įninką, jo kaistą palydėjo 
Amerikos kariuomenės at-

graikų rašytojo Nikos Ka- 
rantrakio žodiais.

Algirdo B. Makaičio mir
tis yra didžiulis nuostolis 
lietuviškajai visuomenei, nes 
praradome jauną ir išmoks
lintą žmogų, kuris pats no
riai jungėsi į lietuvišką dar
bą. į lietuviškas organizaci
jas, teikdamas tai veiklai 
pirmenybę net prieš savo as- 

> meniškus reikalus. Tai buvo 
. jau nekasdieninis mūsų jau- 
Į nosios kartos atstovo pavyz- 
;dys.

16 d.'
Nor-

Dėl sniego pūgos praeitą 
sekmadienį atšaukta Bosto- 

1975 m. sauio mėnesį A..no lituanistinės mokyklos 
Makaitis grįžo į kariuomenę Į vaikų eglutė įvyks šį sekma- 
ir ten ėjo teisininko parei-' dienį gruodžio 28 d. 1 vai. 
gas Ft. Benning, Georgijoj. po pietų Šv. Petro parapijos 

bažnyčios salėje So. Bosto- 
A. A. kapitonas Algirdas ne.

Makaitis paliko giliame liū- Ta pačia proga praneša- 
desy žmoną Reginą Petriko- ma, kad po švenčių pamo- 
nytę - Makaitienę. mažame- kos prasidės sausio 10 d., 
tį sūnų Darių Algirdą, my-! nes anksčiau negauniv.i? pa- 
•inčius tėvus Gražiną ir Bro-Į talpų.
rių Makaičius, brolį Kęstutį 
;r seseris Skirmą Kondratie- 
nę ir adv. Nijolę Šležienę.

Didžiai liūdedami dėl kap. 
Algirdo Makaičio mirties, 
r viiems jo artimiesiems 
•eiškiam nuoširdžiausią už
uojautą.

S. Kiliulis jau namie

Steponas Kiliulis po ope- 
acijos jau grįžo namo. Lin

kime jam greičiai visiškai 
pasveikti.

Svečiai iš Kalifornijos 

ir Ncw «orko

Iš Kalifornijos į Bostoną
Labai vertingai įamžino į Kalėdų švenčių praleisti yra

Algirdo Makaičio atminimą* atvykę Rasa ir inž. Algi 
{mantas Gustaičiai su savo 

Kap. Algirdo Makaičio Jaunuoju atžalynu Ina ir
ia* lė Regina Makaitienė sa-Į^anumi ir Rasos tėveliai 
vo vyro atminimui įdėjo į,IS ^ew Yorko Veronika ii 
banką 1,000 dolerių, kurių

Algirdas B. Makaitis gi
męs 1945 m. sausio 26 d.
Vokietijoje. Atvykęs į JAV. 
jis lankė Šv. Petro parapiji
nę ir Bostono lituanistinę 
mokyklą. 1962 m. velionis 
baigė Norwoodo auketesnią-

stovai, pagerbdami ji trimi- » mokyk'llr stkant’ ™le:l Bostono aukštesniąją litua-i :®nlal Sr!z° 
tu ir pagarbos salink Den- ”!l stipendiją, ,stojo į nistinę mokyk„ abiturien- kt- O’ty salių, 
gusi kaita Amerikos vėlia-1 Harvardo umversttetą. kun -
va buvo įte kta jo žmonai, j s 
Kapinėse naskutinį atsisvei-j , _ , ...kinimo žodi tarė velionio bi-1. Dar būdamas gimnazijų
tiulis poetas Antanas Gu:- “ vel““. st,ud!ntu’ ,?s .Jau 
. -f. i buvo kelis kartus atžymėtas

' įvairiomis premijomis už pa- 
Pirmadienio vakarą buvo žangumą moksle, sporte ir 

visuomenės atstovų atsisvei- hacbmatuose.
kinimas su velioniu, šiose Baj A g
; ermenų apeigose dalyvavo „ ... . ’ i
kanitnnn AlairHn R Maksi- 1VAaKaius i Kanuome-;L.™. tL «« dalyvavo Vietnamo ka-j

procentai bus kasmet skiria
mi geriausiai baigusiam

tui.

Antanas Arūnai. Jie vieši 
pas Ant. ir Al. Gustaičius. 

Rasa Gustaitienė dar ne- 
Japonijos ir

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina savo 

mielus klientus Trans-A t Iantic Travel Service, .19.3 West

Broadwav, South Boston, Mass. 02127.

Aldona Adomonienė ir tarnautojai

Kalėdų ir ateinančių Naujųjų Metų proga sveiki

name draugus ir pažįstamus ir linkime jiems malonią

švenčių ir visokeriopos gerovės.

Vytautas Izbickas su šeima

• Kalėdų programos globėjas

Abu Makaičiai šioje mo-| Pensininkas Steponas Sa
kykloje kelerius metus mo- neliūnas sutiko sumokėti 
kytojave. Tai yra pirma to- I-aisvės Varpo specialios dailę — dail. Viktoras Viz- 
kios rūšies skatinanti para- Kalėdų programos išlaidas, girda. Radijo vaidinimą
ma šiam lietuvybės židinė- _________________________
liui. Ji visada primins moky-!
tojam? jų draugiškąjį kole-' j 
gą ir mokiniams jų nepamir-į * 
šusį mokytoją ir auklėtoją.

i
Nuoširdus ačiū Reginai

Mano padėkai ė.p'riė karsto garbės sargy- « kariuomenžs tesė .27.’ bą. Paskutini kartą velionj jaskBogtono uiriveSteto tei-i 

pagerbė tų organizacijų at- sės fakultete, kur 1974 m. 1 Pirmiausia širdingai dė- 
stovai, į kurias jis buvo įsi- įsigijo teisių daktaro laips-’koju dr. A. Krisiukėnui už 
jungęs savo jaunomis jėgo- nį. į gydymą ir medicinišką prie-
mis ir darbu lietuviškos kul- i žiūrą Miltono ligoninėje ir
tūros ir tėvynės naudai. San- Studijuodamas teisę, Al-j dabar, man sveikstant na-
taro- - šviesos Federacijos gis nepaprastai aktyviai da-i muose. Taip pat reiškiu nuo-
vardu velioni atsisveikino lyvavo lietuviškame gyveni-
jo artimas draugas Ričardas me, 7is labai rtpestingai 
Lizdenis, Šauliu Sąjungos m.^ytojavo Bostono btua-
vardu - Juozas Stašaitis, įlsHneJe ??kykv1<>Je:. J’™’!!!1';; Rane 
Lietuviu Eendraomenės ir Bostono ad hoc komiteto Si-i inksmino.
So. Bostono Lietuviu Pilie- m/“tK^£ka;£,betl ?’T‘ 
čių d-ics vardu - Antanas n!nk“: $°. ,Bost^° J“*"- 
Makioška. Visuomenės atsi- vių Plbecų d-jos dmektonus 
sveikinimą pravedė ir inži- ir iždininkas, Bbstono lietu- 
nierių draugijos, lituanisti- vių šachmatininkų komato- 
nės mokyklos bei šachmati- dos kapitonas ir dar JAV 
ninku vardu atsisveikinimo IB Garbės teismo narys, 
žodį tarė inž. Vytautas Iz- Be to, jis priklausė ir Santa- 
bkkas. Baigiant Ramūnas ros-šviesos Federacijos Bos- 
Kond ratas paskutinį atsi- tono -skyriui. Ir nuostabiau, 
sveikinimą tarė išverstais kad į tokią plačią ir gyvą

širdžią padėką daktaro žmo
nai M. Krisiukėnienei už ap- 
’ankymą ir malonius žode
liu?, kurie mane sergantį pa-

Seniausia Lietuvių Radijo 
rVograma Naujoj Anglijoj 
i eiosiee WLYN, 1360 ki
tatikių ir ii stoties FM, 

1101.7 me.» veikia sekmadie- 
į niais nuoliklJ :30 vai. die* 
Lią. eerfuodama: Vėliausių 
'pasaulinių žinių santrauka 
* r komentarai, muzika, dai- 
: .oe ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
į Baltie Florista gėlių ir dova- 
jnų krautuvę, 502 E. Broad- 
’ w?y. S-j. Bostone. Telef o- 
1 ias A N >-0499. Ten gauna* 

K«.»«4via

Dažau ir Taisau
6»mr.s Iš lauko ’r viduje, 
lūpdau popierius ir taisau

ka nutaisyti reikia.
Naudoi u . tik geriausią

medžiaga
JON AS ėfTARINSKAS 

220 Savte Htll Avė. 
Dorcheeter, Maaa.
Tet CO 5-58M

S

Inž. Juozas Rasys paden- parašė Jonas Rūtenis, rėži
nė gruodžio 7 d. išlaidas tos! savo Henrika- Kačinskas, 
programos dalies, kuri buvo1 ‘ ~~
skirta M. K. Čiurlioniui pa
minėti. Apie Čiurlionio mu-ipalyr*8 ge,ežies bužo i*irs,yt<> 
z:ką kalbėjo konmp. Julius|jas 
Gaidelis, o apie Čiudionio

S A V A I T R A > T I S

Nepriklausoma

LIETUVA
iaforuiuoia a*auyioj'j& »pw pasaulinius tr Metuviškuoetu* 
įvykius, tfMte aaug ir įdomių uuotmusų lr atvirai parinkę 
apie visus musų riauemeaiahv bri fculihrinim klausimus. 
MfBS rssttu įdomių skaitytojų tettkų skyrių, kuriamo įšokta
me atdųaaių pudnakymų Ir nuomonių kiekvieni virinau 
svaram ęmteoma.
' NEPRIKLAUSOMA LIETUVA* yra dinamiška* aaksų IA 
•Įvijos laikrafttia, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno raomonot, kuris kovoja Ir dirbo ui 
neprifclauHumą IJetuva.

Metinė presai 

Adresas

icrata JAV-ee

7712 George Street. LaSafle-Mentreel. 690. (jeebee, CANADA

pagul patyri-1!Ath ginimas 
mą. Kreiptis; ;

Castle Metai Co.
161 Albany Si. . Boston, telef. I 
1S2-7332.

PttAtTDIMO AGENTORA 
AtUeha įvairių rožių

draudimus
kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
{>98 Broadvray

So. Boston. Mass. 02127 
TeL AN 8-l?«i

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI

--» -
Balys Sruoga mūsų atsi- į Steponas Kolupaila, para- 

minimuose, spaudai paruo., šė Jurgis Gimbutas ir Juo
sė dr. Vanda Sruogienė, 600 [ za.-; Danys, 464 psl., daug 
psl., daug iliurtracijų. Kny-; iliustracijų, kieti viršeliai, 
yoje rašo apie 70 asmenų, j k i na $12.00.
Kaina $10.00. i Amerikos Lietuvių Taryba,

c ___ . i 30 metų Lietuvos laisvės ko-
Saules iermenys, naujau-į . U940-1970) nurašė

sias Antano Gustaičio saty , §innitįs< dauą j.
rimų ir humoristinių ei’eraš- r. .. .su I liustracijų, 500 psl., kainačių rinkinys
Viktoro Vizgirdos satyrinė-j’ j • ivJ Raudonojo arklio vasara,

romanas, parašė Edvardas

dailininko i S10.00.

4.- ■

1

A. A.

ALGIUI MAKAIČIUI,

JAV kariuomenės kapitonui, teisių daktarui, mirus, 
našlę Reginą Petrikonytę * Makaitienę, sūnų Darių, 
tėvus inž. Bronių ir Gražiau Makaičins, seseris Nijolę 
Šležienę, Skirmą Kondratieną ir brolį Kęstutį su šei
momis ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. i

Kazys ir Ona Merkiai draugo 
su Bostono LPD šachmatininkais

ąĄ^TIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Vaitas

TaL 268030
597 E. Broadaray, So. Boatoo, Maaa.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo yteą ribžtų aofcimiagų 
atsitikimų.
• Parfipna visų rššių draadmua aekiteojaamm turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS* POLICY gaU išrtptetl bot kuriamo 
miesto kvartalo.
• Tarpininkauja neriatieau parduoti ar pirkti namas.

Niekada nepamiršiu ir M. 
Maksvytienės nuoširdumo,' 
kuri beveik kasdien mane 
Jankė. O, be to, visom ir vi
siem reiškiu gilią padėką, 
kurie mane lankė ligoninėj: ’ 
Onai Vilėniškienei, Janinai’ 
VilėnKPkienei. A. Andriušie-I 
nei. V. ir J. šniuoliams. ku-i 
rie mane nuvežė į Miltono I 
ligoninę, dažnai lankė ir po j 
^ešiu savaičių vėl mane par-1 
vežė į namus. O. ir A. Oren- 
fams, O. ir R. Urihšam, M. 
t P. Maksvyčiam, O. ir A. 
Andriulioniam, G. ir Th. 
fensenam. M. Šležienei, M. 
^lakadauskienei, S. Goffev. 
lusiejams, inž. E. Cibui. 
Kontautienei. Pr. Milerienei 
t jos ęūnui Vytautui, M. 
Bartkam ir St Vaišvilų! O 
patinga mano padėka M. ir 
R. Micnoviliam už jų malo
nią globa ir širdingą rūpini
mąsi manimi.

Dar karta visiems nuošir
džiausias lietuviukas ačiū!

Ronaldas Jauninas

"GARSO BANGŲ“
PROGRAMA

Si radijo programa trans-i 
liaojama sekmadieniais ii1 
•toties WBUR 909 FM; 
banga nuo 1:30 iki 2:00 ▼.

fdet
Gruodžio 28 d. — speciali 

N. Metų programa.

SLA SUSIVIENIJIMAS

UETUVIV

ĄKBRIK0J9
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kapitalų, tad jo 
Ketuvie 6a gali

TskPMNJų 
kad jasBuoBi gautų

aukštojo nukals ųtudyomę Ir
VAlUNSk išUUOoflams labai pigių IMUf

apdraudų: ai glJMMO spdraedos tik 9SJ8
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!
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MtkNteest,N««Yerb, N.T. įųųąi

mis spalvotomis iliustracijo-
• mis, didelio formato, drobės 
viršeliai, kaina $7.00.

Pėdos mirties zonoje
Sibiro katorgininkės ir so-

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

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne-

vietinių kalėjimų kankinės , spausdinti eilėraščiai, jo už- 
Elenos Juciūtės atsiminimai, Į ra^aj įvairiais klausimais ir 
544 psl. Kaina $10. j 318 puslapių knyga, ku-

TAU, LIETUVA, Stepo- ‘ rią spaudai paruošė Stasys 
Kairio, 480 ^sl., kai- i Santvaras. Kaina $6.00.

Pasakyta paraiyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūna5. 
spaudai paruošė Vincas 
Rastenis. 350 psl., kaina $10 

Dialogas tu kraštu, Aki

no
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, j mirksnių kronikos, antrr
Kaina ...................... $2 00 ! knvva, parašė Bronys Raila,

PASKUTINIS POSĖDIS | Kaina $7.00.
Juozo Audėno atsiminimai | Paguoda, akimirkų kro-
227 psl., kaina...........$4.00 nikos 4. I dalis.

’nvs Raila. 428ATSIMINIMAI, parašė Juo 
zas Liūdžius, 246 pusią
piai. kaina...........$3.00
Sukilimas Lietuvos suve-

parašė Bro- 
psl.. kaina 

minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio Railos
renumui atstatyti, dokumen- įgarsėjusių akimirkų II da
rinė apžvalga, parašė buv.’ »is. Be kitu dalyku, čia telpa 
Lietuvos nepapra-tas pa-l idomfos studijos apie poetus 
siuntinys ir įgaliotas minis-i Laoną Skabeiką ii Joną Ais. 
teris Vokietijoje Kazys ;ti. Knyga 374 psl.. kaina
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
irišta. kaina $15.00.

LIETUVOS ISTORIJA

kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50. 

Paguoda, Bronio Railos
Vl-ji laida, parašė dr. Van- nk'mirksnių III dalis, 387 
da Daugirdaitė-Sruogienė. kaina minkštais virše- 
414 pat, daug paveikslų, ke- liais $6.50. kietais — $7.25. 
Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta Chicago* Istorija, parašė 
Kaina .............................  $6. Aleksai Ambrozė. 664 psl.,

Aiberikos rietuvių istorija,! gausiai iliustruota, kai- 
redagavo dr. A. Kučas, 6391 na kietais viršeliais $10, 
psl., kaina $10.00. 5 minkštais — $8.
Lietuvių iieivi ja Amerikoj,! $5.00.

parašė Stasys Michelsonas,! Kad Ji būtų gyva, Emili- 
i gausiai iliustruota, 500 psl.,! jos Čekienės straipsniu rin- 
kaina $4.00. •' kinys, 216 psl.. kaina $5.00

I I
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Vietines žinios
Naujųjų Metų sutikimas

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-ja ir šiemet rengia

t *-• »
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'Pėdos mirties zonoje“ 
angliškai

Skautų vyčių Šokiai

Gruodžio 25 d. 8 vai vak.

PARENGIMŲ 
kalendom los

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA-
: Sibiro kankinės Elenos; Tautinės Sąjungos namuose ! įo^Urt^ų2pi»ėJių <bjX TA BUS GERIAUSIA DOVANA. 
; Juciūtės atsiminimų knygosBostone, Mass., rengia-; III aukšto salėje Laisvės 
i ,^^.os.r?jft!es z?no3e“ ^e” mi skautų vyčių Dariaus bū- Varpo pavasarinis koncer-
; tuviškai išleista jau antri relio šokiai. 

Kviečiama

SLA 308 kp. susirinkimas
j laida. J anglų kalbą ją ver- 

Kuopos narių susirinki-! čia dr. Algis Mickūnas. Tai i. Kv ieęia,pa jaunimas ir
mas šaukiama- gruodžio 28 J bus jau trečiosios Sibiro.- aU"°? 31rdles subrerKlėliai.

' įėjimas — auka $3.00.Naujųjų Metų sutikimų. Pra- d. 3 vai. popiet So. Bostono j kankinės atsiminimų knygai 
džia 9 val. vak., pabaiga 2 Lietuvių Piliečių d-jos pa-į anglų kalba.

:tas.
Spalio 10 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių d-jos UI 
aukoto salėje Laisvės Varpo 
rudens koncertas.

vaL ryto. Kaina porai $25.
Rengėjai kviečia kuo 

anksčiau įsigyti bilietų, nes 
gali pritrūkti vietų. 

Kalėdinės dovanos

Užuot siuntinėję sveikini
mus, savo linkėjimus drau
gams ir pažįstamiems reiš
kia per Keleivi ir kartu au
koja:

Teresė ir Vytautas Levec- 
kiai iš Cantono Va ario 16 
gimnazijai ir Keleiviui au
koja po $10

Albina ir Stasys Lipčiai iš 
New Haveno Keleiviui—$7.

Seimą Petružienė iš, Mil
tono Kalėdų proga užsakė 
Keleivi Konstancijai Vasi
liauskienei So. Bostone.

talpose. Visi nariai kviečia 
mi atsilankyti, nes bus nomi-1 
nuojami centro tarybos kan
didatai. Susirinkime bus ga
lima sumokėti ir nario mo
kestį.

Kuopos valdyba

Aukos Vasario Šešioliktos 

gimnazijai

LB Bostono apylinkė $25. 
Po $15: dr. G. Stapulio- 

nienė, T. Janavičius ir J. 
Vembrė.

T. ir V. Leveckiai $10.

Pirmoji buvo Barboros 
Armonienės ”Leave Yoip- 
Tears in Moscow“ (ji iš
versta ir į kelias kitas kal
bas).

Antroji buvo Hildos Taut- 
j vaišienės ”The Cemcntery 
; of Nations in the Siberian 
1 Tundra”.

f

Abi knygos jau išparduo-,1 
tos. I £

i Sveikina J. ir N. Rasteniai

Aukas priima S. Griežė-' Švenčių proga iš Baltimo-siuntu’’ /iniua • •
Jurgelevič ius Keleivio admi-fles atsiuntė sveikinimą poe- 
nistracijoje. itas Nadas Rastenis savo ir

savo žmonos vardu. Didelio

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 

(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 susitarimų

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST., QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostonų

SOUTH BOSTONO UETUVIŲ PlLiEčlŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA:

PENKTADIENIAIS nuo 5 vai. iki 10 vai. vak.
ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 v. v.

I

— SKANI LIETI MikA MCA
Picų užsisakyti galima ir tek 268-1055. Tada atėjus
nereikės laukti, kol iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS \
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS 
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS 
— TRIJŲ GENERACEŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

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

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugtės, dešros, kopūstai ii kt » 

Atsilankykite i: būsite naioniai nastebir.f
S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

H

► • • 99999999 999999999999999 9999999

Visiems nuoširdi padėka! puodo galima uždėti.

formato 10 puslapių leidiny 
Karūnų ir ant naktinio; yra Rastenio eilėraščių lie-

tuvių, anglų ir rusų kalbom.

436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore

Trans-Atlantie Travel Service
COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St. 

iVORCESTER. MASS. 
ToL SVV 8*2868

yra vienintelė oficiali įst>i.j 
ga Worce*tery. miri aiunčia | 
siuntinius tiesiog ii VYorces- I

j Lieturų ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kai-

lietuviškai, patarnau- 
greitei ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci* galima gauti įvairiais-j 
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Svildienė

Sena* parvii»La ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENES DAINŲ
vedžioja.

Flood Sųuare 
3ardware Co.

Sa raistas 5. J. ALE&NA 
SiS EAST BROAB VA? 
SGUT" iivnc 1 UN. M ASS. 
JKtrhONAS Ad 8-414S

Baikjaaiio AUors Dažni 
Pupenj" 8taBon-a

Htlkias Laasnms
Vla-'kla reikmes?* eamaaa 

Relk/nany* plamSariana 
vi«r,eu $a<ktal

Peter Maksvytis
Carpester & Brilde?
<9 Church Street 

K. Miltoa,
Atlieku Tisui pataisymo, 
to ir pro^aktaHmo darbas U
ko ir ridoje, gyvenamą namų Ir 
biznio pastatą, pagal Jašą refka- 
larimą. Saukite visados fti S va

je. gyvenamų

Uodu vakaro,
Telefonas: 698-8675

Telefonas: AN 8-2805
\Dr. Jos. J. bvnovan\ 
Dr. J. Pašakarnio

P t DI N ! S
rOMETRlSTAS 

į Valandos:
i nūn 9 ta: ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BKOADWAY 

South Soston, Maas

OPTt

Knyga yra geriansias žmogaus drangas
leoooaoooecmoooooeisooooeoeeoeoor

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

tiktai vaistas, iipUdome gydytojų re 

eeptus ir turimo ritus gatavus vaistus.

Jai reik vaistų — eikit i lietuvišką valstiaų.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. 8„ Reg. Pharm.

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

IMefoaa* AN 8-6639

Nas 9 vaL ryto Iki 8 vaL v„ Išskyrus šventadienine tr teka.

moonooeooooooeeaooooeoooooooeooocmE

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

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

S kamblnk ita

268-4662

žmogaus — be ydos. 
,*♦*»•**#♦**#•<*#***•***•*••**•*•*

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMBTKISTft 
Valandos:

; nuo 10 ryte iki 6 vakaro 
Trečiad.eniais—uždara 

445 BROADWAV
: SOUTH BOSTON. MASS.

•v* *******************************

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

J 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

TeL 762-6732
' i

oeoeeooo**^e***»******oo*ev******

PLOKŠTELĖ
I

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

Paštu

■*^^««##*##«#/»»aiS'#<********************'*********'*************^

Laisves Varpas
, UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maas. 02402. TeL 584-7209

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

Skambinkite 268-2500

SAVE AT

JMfcM AYEAR

cntificitn 11000

208^6^
4

AVIMI

2%-4-vmrNnn 
L UtpmitStOOOf

681^6^ AVIMI

1-2Mmr tanai 
- c>nificat«S1000i

5.47--5’&-
int rtotrsi rsgumom ■necTing iness nvw levu^ 
ctniTicitis siiow prtfnftrun wiinar*wxs on mnv 
csrtificsts fundt pravMsd rate of intsrast on amount 
witbdrawn is raduead td tfw psabook rsts (SMftsyeol 
and90dBy*kwmi*ferkitsdL

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 

adv. J. Grigalus.

Reikale su taraautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri 8274,000,000

.Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 
kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ 

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metų pavasarinių
ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
bei pavieniui.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus norintiems 
vykti į Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pas savo 
gimines ilgesniam laikui.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, MOTO
CIKLUS savo giminėms galite užsakyti tiktai iki 1975 
m. GRUODŽIO 20 d. M

Trans-AtlanticTradingCo
■ Darbo valandos kasdien: 9—5

šeštadieniais 9—2

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

Telefonas: (617) 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347 

Tiestai iš Worcesterio siun
čiam įvairins siuntinius į Lietu. į 
▼ų ir kitus Rusijos valdomus! 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš i 
vietinės gamybos medžiagų, ap*1 

aro, maisto ir pramonės gami* 
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tiašu gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai šė
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite uš- 
snkyti jų gamybos prekes. Čia 
samokšnite pinigus, o gimiašs 
taa vietoje galės pasirinkti uš*
sukrias prukuu.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
giaiiaes Ba paa ašva į svečios 
ar aaokitiaiam apsigyveaimaL 
Pataraaviasas atliekamas grei
tai Ir sųziningaL Atsilanką įsiti* 
ktamita. Vedėjas A. SchyriasU i

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP*

AND
TRAVEL INFORMATION

įVAIKlAUSIAS DOVANA*

IS BOSTONO į LIETUVĄ 
« kitus Rusijos

Pristatymas greitas k 
garantuotas

Prekės parduodamos nužo* 
mintomis kainomis.
Galima, užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
ialdytuvus ir pan.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo d ianoafts 
nuo 9 vaL ryto iln 5 vai- vak.

o laitudlaniafa 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.pi 
Kitomis valandomis pagal

susitarimų telefonu.
389W.Broadway 

Sot Boston, Mam. 02127 
TaL 2660068

• r i
j .




