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Ir Angolą nori dovanoti 
komunistams

Kai sovietai ten savo ialininkams veža ginklus ir pa* 
tarėjus, Kuba gabena kareivius, JAV senatas uždraudė 
vyriausybei remti demokratijos ialininlcus ir užblokavo

i
fondus.

Neabejotina, kad šiandie i Iš tų JAV diplomatinių' 
linksniuojamas ”detentės“| pastangų ir Kissingerio pa- 
ar "atlydžio“ žodis tėra: reiškimų, kad braudamiesi, 
skirtas tik komunistinei ap
gavystei pridengti ir nai
viems Vakarų politikams 
dar daugiau sukvailinti.
Ir realūs faktai rodo, ar tik 
nebus arčiau tieses A. Sol
ženicinas, tamsiai pranašau
damas Vakarų demokrati
jos galą. nes ‘jau niekas už tą, Pietų Afrika, kai kurie JAV 
demokratiją nenoria mirti.... I sluoksniai ir NATO šalys...

j Angolą sovietai kenkia 
"atlydžio“ politikai, Pravda 
tik akiplėšiškai pasfjuokė.! 
Esą, pirmiausia iš Angolos 
reikia išvyti Vakaių agreso
rius, nes esą pakankamai į- 
rodymų. kad prieš Angolos 
l iaudies respubliką veikia

demokratiją nenorįs 
Iš tiesų, kaip dabar Ango

los pavyzdys rodo. JAV se
natą: ir kongresas net ir pi-

Senatui ir kongresui vis 
laibiau varžant administraci
ja, jau net ir Kissingeris pa-

nigų gaili komunistinei eks-i reiškė, kad JAV užsienio 
pansijai pasipriešinti, kai Į politiką tenka statyti tik iš
tuo tarpu komunistai prie
varta varo savo žmones už 
tą savo politinį tikėjimą gul
dyti galvas. ■»

Kaip riešai žinoma, So
vietų Sąjunga, siekdama įsi
tvirtinti toje buvusioje Por
tugalijos Afrikos kolonijoje, 
labai svarbioje strateginiu 
požiūriu, net per 8 tūkstan
čių atstumą lėktuvais gabe
na karinę paramą savo ša
lininkam, vadinamam liau
dies sąjūdžiui, kovojančiam 
prieš kitas dvi grupes, sie
kiančias visiškos Angolos 
nepriklausomybės. Be to, 
komunistų pusėje ten jau 
kovoja apie 5,000 atvežtų 
Kubos karių, veiksmus diri
guoja apie 200 sovietų kari
nių "specialistų“ ir komu
nistų šalininkams teikiama 
ir kitokia neribota parama.

Iš to galima suprasti, ko
kia svarbi sovietams yra ta 
Afrikos sritis.

Tokiam sovietų brorimui- 
si i Afrikos žemyną iš pra 
džiu bandė priešintis JAV,

trupinių, kurie lieka po se
nato nutarimų.
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Žiema. Dailininko Juozo Paulleniaus kėrinys

mirti,
H9 kalėti rusiškai

Mirė prof. 

Pr. Skardžius
Mirtis, negailestingai re

tindama vyresniosios kartos 
gretas, vėl padarė didžiulį 
ir skaudų nuostolį mūsų litu
anistiniam mok/lui, gruo
džio 18 d. išsi vesdama am
žinybėn vieną pačių įžy
miausiųjų mūsų kalbininkų 
prof. Praną Skardžių.

į Pranas Skardžius buvo 
gimęs 1899 m. kovo 26 d. 
Subačiuje, Panevėžio apskr.

1923 m. baigęs Panevėžio 
gimnaziją, tais pat metais 
įstojo į Lietuvos Universite
tą, kur pasirinko studijuoti 
lietuvių kalbą, lietuvių lite
ra ūrą ir lyginamąją kalbo

tyrą. Jam teko klausyti žy- 
mau kalbininko K. Būgos 
paskaitų, darbuotis su lietu
vių literatūrinės kalbos tėvu 
J. Jablonskiu, o 1925 m. ga
vęs švietimo ministerijos sti- 

' pendiją, išvyko studijų tęsti 
į Leipzigą, kur mokslo ži
nias sėmėsi ir iš garsaus kal
bininko prof. J. Gerullio.

1 Gavę* Leipzige . daktaro

Kalbėkite angliškai Lenktynės dėl naujo Nusikaitimai paaugo Vrečiąkartą baudžia Pranaalietuvių kalbą dėstė Lietu- 
ivos Universiteto humanita
rinių mckslų fakultete, o vė- 

, .. . liau ir Vilniaus universitete
Kaip generalinis prokuro- Jugoslavijoje 28 metų jg44 m koj pasitraukė 

ras Edward Levi praneia, amžiaus chorvatas Chrkach . Vakarus Vokietijoje skai- 
per devynis 1975 m. mene-j nuteistas mirtimi. Jis buvo

T.. .. , ! kaltinamas už bombos panūs JAV-se sunkiu nusikal- j

I
1 ginklo

JAV ir Sovietų SąjungaAzertbaidžano sovietinės NYT gruodžio 27 d. 
respublikos sostinėje Baku spausdino ilgoką savo spe- nepaprastai lenktyniauja, 
mirties bausme nuteisti 5 as- cialaus korespondento Wre-j tebulindamos naują vadina-
menys ir 59 kalėjimo baus- no rašinį apie Estijos sosti- "lasei“ tipo ginklą. Tai ,lus „usmal., „ ....
me. Nubaustųjų tarpe yra kurioje "Vakarai susi- „vglauMų šviesos spindulių ti” padidžjo aidėjimų Belgrado gelezinke- ,949 m* atvykęs j JAV-be;.
partijos ir respublikos vy- tinka su Rytais“. savotiškas prožektorius, ku- n,’ pglyginJ anksty-j 1,o.s?°y£ kun fprogdama kurį laikų gyveno Clevelan-

i atstumą ’ 1 - / | suzeide 10 asmenų. . , , ... „ w.

is-

Ten ta,T kitko rašoma, H-is gali per didelį atstumą 
vo apkC5001udinX' kad Talline tik 45;< «tų te- ^tirpyti net ir meta!,. . 

Tai byla dėl sukčiavimo, r^teSa^tU'ai % . Sakome, kad tokiu ginklu

f 1 *1* Vii* i Vienas amerikietis turis-! nusaus net e,‘^v®s satelitus,
net 12 milionų rublių nuo
stolio. i tas mėginęs kalbėti rusiškai,

(be estas jam patai*ęs geriau
0 tas "biznis“ buv,s toks. kai «ti angliškai ar vokiš-

Daržovių konservų fabrikas *:aL
sudarė fiktyvią sutartį su 4 į Tas faktas rodo. kokios 
žvejybos ūkiais. Pagal su- "meilės“ yra kupini estai 
tartį tie ūkiai išnuomojo že- "didžiajai tėvynei“ ir "vy- 
mės plotą daržovėms augin- riausiam broliui“ rusui, 
ti. Bet jokių daržovių tenai i Wren primena, kad 1974 
niekas neaugino, tik knygo- m. kovo mėn. bv.vo suimti į 
se jos buvo įrašomos, ir pini- demon frantai, nešę plaka-. 

Pietų Afrika.^kai kurios Af- gai kišami į sukčių kišene?. • tus su įrašu "šalin sovietų? 
rikos valstybėlės ir net Kini- į valdžia!“, ir kad spalio mė-
ja. paremdama ten savo ša-lggjgg nelaime IūdUoi nesį Talline nubausti 4 as- 
lininkus. Ir štai gruodžio 19 i menys už a^tiso vietinę veik-
d. JAV senatas 54 balsais!*, £>• > u
prieš 22 nutarė sulaikyti vi-i ;

IBiJ.4rsK.IMeium

4B9SSZ

tė paskaitas Goettingeno ir 
Tuebingeno universitetuose.

ir Sovie*ų Sąjungą nesiki- 
šianti ir pasitrauksianti nuo 
savo užsibrėžto siekimo...

Senatui surišus JAV ad
ministracijai rankas, ir kiti 
nepriklausomos Angolos rė
mėjai palengva pradėjo sa
vo parama mažinti ir trauk

Aigerrtina šiuo metu gy
vina ypač neramias dienas. 

_ Dalis piliečiu reikalauja nu-
Valdzios pranešuiiv ka- versti ar net ir teisti prezi- 

sykloje buvo paskandinta dentę pe,onienę. Buvo suki- 
apie 300 žmonių, o kiti šai- jęS aviacijos oalinvs. kuri 
tiniai sako. kad ten be vii- V1*s dėlto numalšintas. Dar 
ties išsigelbėti liko apie 700 blogiau, kad per Kalėdų 
^mon’Ų* į.’ventes atskarus kariuome-

! nės postus Buenos Aires a

zervuaro.

tis. palikdami tą problemą)
sovietinių komunistu valiai.! ............................................ . i,,cT. "«««*«« .rK.1,^c' **"Knr. nr.. FnM„. i. ViJ l Pyhnkeje puolė kairieji te-

UpMlo, aeitmeloginb in- ronrtai. Pranešama, kad 
•titutas užregistravo labai šiuose puolimuose žuvo net 
atoniaao tyrimo centre ne- 140 teroristų, nes kaiiuome- 
♦oli Semipalatinsko. Spėja- nė nė vieno neėmė į nelais

vę. Tokios taktikos L "*

Nors prez. Fordas ir Kis
singeris Angolos laisvę ir 
demokratiją dar bando gel
bėti diplomatiniu keliu, siųs
dami i Afrika specialu pa-
siuntinį, bet dar nebuvo »t-;«,k«ltai •.Umbūtinau- sitikimo. kad kokie diplo- > atomini, bombm bam ■ Romasi ir ateityje, 
matiniai žygiai išgelbėtų ko- domusis sprogdinimas. įvyk-
munistų užgrobtą kraštą. ’ dytas po žema. ,___

rlp Vnl vpliaii w.ikiirp
. • m • . • • • | Jis jau du kartu buvo ir shingtone Kongreso biblio-
tarpiu. Tai tiesiai neįveikia- J anksčiau teistas už tokius tekoje ir ten išsitarnavo 
ma blogybė, su kuria politi-! pat nusikaltimus ir nubaus- pensiją. Paskutiniuoju me

tas mirtimi, bet aukštesnis tu gyveno Hot Springs, Ark. 
teismas vis jį išteisindavo. į Pi anas Skardžius pasižy- 
Ji* tikisi, kad ir dabar bus mėjo nepaprastu darbštu- 
i-teisintas. mu, kalbos mckslo žinias vi-

Chrkach prisipažįsta esąs saY° gyvenimą gilino ir 
Chorvatijos nepriklausomy- parašė daug šios srities rim- 
bės siekiančiu ’Wašu“, bet straipsniu žurnaluose bei 
ginasi, kad būtų sprogdinęs stambių veika.u. Is

jo filologinių straipsniu ga
lėtume paminėti: Bendrinė 
ka’ba ir jos vartosimas. Mė
nesiu pavadinimai lietuvių 
kalboje, J. Jablonskis ir da
bartinė lietuviu bendrinė 
lietuviu kalba, Lietuviu kal-

Praeitame numeiy rašė- ba ir ių senovinė kultūra, 
me, kad Vienoje pagrobu- Lietuviu mitologiniai var
gieji 11 ministerių teroristai dai. Tawhinė« kalbom tpnri-

kieriai vis žada kovoti...

swa ĮumygM.'ggi

bombas.

Ministerių grobikai 

pasidavė

leji ll minir.erių 
dalį įkaitų paleido Alžyre ir 
"skrenda nežinoma krypti
mi“.

Dabar paaiškėjo, kad jie 
skrido i Libiją, o iš ten tikė
josi galėsią nuskristi į Iraką. 
Bet Iraka nesutiko jų pri-

dai. Tarybinės kalbom teori
ja ir praktika. Daiktavar
džių laipsniavima* ir daug 
kito. Jis drauge su S. Barz- 
dvku ir J. Laurinaičiu oa- 
j-ur ’p T ?etuv:u kalbos vado
vą, išleido Bendrinės lietu
viu kalbos k’’rči?1"ima ir kt. 

Be to. velionis buvo Ar
imti. Libijoje PaJeidę kelis chxnUTn philoloricu^ re- 
įkaitus, jie išskrido } Tunisą, daktarus. Gimtosios Kalbos 
bet ir ten negavę leidimo nu- redakci jos naiys. dėstė lie- 
tūpti, sugrjzo į Tunisą ir pa- (UViu ka’Ha dramos teatro 
3i d avė. Tolimesnis tų tero- Rūdijose, buvo viena5 Jau
tistų likimas nežinomas.
••***♦* • •- «*<**r****#»A

Poryt, sausio 1 <L sukaks vieneri metai, kai 
New Yorke mirė eidamas 87-sius metus Jonas 
Vilkaitis, seniausias ir vienas uoliausią Kelei
vio ir daugelio kitą hUkraėėią bendradarbią, 
vienas įžymiąją socialdemokratu darbuotoją.

Graikijoje buvo nužudy
tas JAV diplomatas Welch, 

' kuris, sakoma, buvęs ir vie- 
LINKIME MOŠŲ SKAITYTOJAMS, BENDRA- „«• pačią gabiausią ČIA pa

busią DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LAI- reigūną, dalyvavusią labai 
__  M1NGŲ NAUJŲJŲ METŲ! j atsakingose misijose ir Irito-
Dideli mūšiai su teroris- „ "Keleivio" redakcija ir administracija “ 10 T"

tais vyksta ir kitose vietoje. *" žudymo kaltininkų nerasta.

nuku Teatro Kaune kūrėju, 
dalvvavo įvairiose kultūri
nėse draperijose, palaikė ry
šius su tarptautinio masto 
kalbininka-is. rašė kalboty
ros klausimais svetimomis 
kalbomi5.

Su riliu liūdesiu "arbinga- 
ji velionį atsisveikindami, 
drauge reiškiame gilią užuo- 
siem jo buvusiem studentam.
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Šviesite 
nežinemai ateičiai 4

Naujieji Metai paprastai yra ne tik pasilinksmi/.i.no 
ir šampano nusriobimo. bet ir praeities veiklos apyskai
tos, sąžinės gyvybės patikrinimo ir šviesios ateities linkė
jimų proga.

Deja, šį kartą mūsų visuomenės 1975 metų politinių 
bei kultūrinių darbų čia tiksliai suskaičiuoti ir pasverti 
nesirengiame, nes toji apyskaita gali gerokai sugadinti 
gaivią švenčių nuotaiką. Ypač, kadtarpe kelių neabejos 
tinos vertės kultūrinių ar politinių laimėjimų tektų atri
tinti ir statinę juodo rašalo, kurį išliejome ant savo tautie
čių galvos ir iškabinti jaučio odą, prirašytą tuščių pagyri- 
č<ų galvos, ir iškabinti jaučio odą. prirašytą tuščių pagyri
mų ar pasigyrimų bei spalvingų sapninių samprotavimų.

Daug maloniau tokia proga palinkėti šviesesnės atei
ties, nors ir žinome, kad mū-ų linkėjimai neįsikūnys.

O vis dėlto galima būtų džiaugtis, jeigu ateinančiais 
metais bent kiek nukristų mūsų emigracinės ligos tempe
ratūrą. nuo kurios ilgėja įžymių veikėjų liežuviai ir ant 
dšmokriintas galvos nesustabdomai auga avino ragai.

Būtų džiugu, jei Lietuvių Bendruomenės schizma ir 
jos vadų karo šokis baigtųsi bent Judo pasibučiavimu...

Lygiai taip pat lauktume Altos ir Vliko nors ir helsin- 
kinio pobūdžio “detentės“, kad visų bendrom jėgom bent 
Lietuvos okupacijos nepripažinimo rezoliucija būtų nu
stumta dar ir per senatą ligi prezidento rašomojo stalo. 
Nore tik rezoliucijomis okupanto iš Lietuvos kol kas neiš- 
kraustysime, bet jos vis tiek teikia mūsų tautiečiams mo
ralinės stiprybės ir paguodos.

"Ruduo. Apleistas sodas.
Pusnuogiai medžiai ošia ir užberia lapais takus, 
o dangus pilkas pilkas ir toks liūdnas, 
kaip viena siela tegali liūdėti.
Per lysves ir žolynus eina žmogus, 
maišeliu ant pečių ir grėbliu rankoje nešinas. 
Eina per lysves, ten neseniai buvo gėlių, 
o dabar jau vis tiek.
Ruduo. Liūdi sieia.
Ir dangus toks pilkas“. ■

Rudens vaizdą baigia Čiurlionis tokia pastaba:

v • i • >' 1 MOŠŲ UŽDAVINYS

L8lSK81 lOlulvl "Mūsų svarbiausias užda
vinys buvo ir bus — budėti,

• Kai kuriuose kraštuose y-1 Jaunimas laiškuose nusi- kad Lietuvo* problema būtų 
ra aukšti. daug teisių turin- skundžia ir ekonominiais ir liktų gyva. kaip tarptauti- 
tieji pareigūnai, kuriuos. sunkumais. Štai berniukas iš ““ nribpręsUs reikalas, 
anglai' vadina ombudsme- Lundo į-ašo min. pirm. Pal- Todėl musų veikla turi stip- 
nais. Tiem pareigūnams mei, kad jo tėvus labai sle-,r®^ atsižvelgiant į pakitėju- 
galima skųstis dėl visokių gia mokesčiai: .jo motinos :^a; tarptautines sąlygas ir 

; neteisybių, kurias žmonės vi:as uždarbis išeina mokės-į turi būti gerai organizuota, 
patiria iš valdininkų ir biu-’čiams, o iš tėvo metinio at-|ne* k°Va del laisvės gali il- 

irokratinių įstaigų. Tuos lyginimo dar taip pat atskai-‘£aj užtrukti. Pačioje mūsų 
tomą apie trijų mėnesių gu-’veikloje turi spindėti vienin-"Medžiai stovi pusnuogiai apleistame sode ir ošia“, skundus išaiškina ombuds- 

įmeno įstaiga. Jeigu jie pa- 
Bet toliau šis paprastas buities vaizdas darosi giles- ^’Į^i, tai tada stengiamasi 

.lis, o Čiurlionio nupiešti buities vaizdai įgauna simbolinės at’tais.vtl sknauda. ir netei- laiškui, koi tam vaikinui bu-
* *Syt)eS I vn i2 noflrnnnn įcaialnnta

ma. Ministeris pirmininkas Į gumas, visu kooperavimas 
turėjo skirti net 3 puslapius

reikšmės:

"...dulkia lietus, palengva krinta lapai, 
sukasi svaigdami ir krinta ant žolės, 
ant krūmų, ant takelių. Vis tiek.
Vienas numiręs lapas
palietė sklęsdamas mano veidą, 
rankas, o paskui nukrito čia pat 
man po kojų, tad peržengiau atsargiai, 
kad nesumindžiočiau.
Klajodamas sode, mindžiojau kitus lapus 
ir jutau juos po savo kojom.
Tiek daug ’jų, tiek daug — negali išsisaugoti.
O šlama taip keistai sausai, sustirę, 
tartum sakytų: nesivaržyk, mums vis tiek.
Vidury stovi tuščias namas.
Neseniai čia gyveno žmonės, 
ir vaikai žiūrėjo pro langus ir juokėsi...
Liūdna, kad tie langai lentomis užkalti, 
bet namas tuščias.“

Toliau ši poezija pakrypsta čiurlioniškame stiliuje 
į stichines platumas. Vaizdai ir visi jo nupiešti daiktai

vo iš pagrindų išaiškinta. 
i kur eina tie mokesčiai. Be 

Atrodo, kad gana panašią j kita ko, jam buvo nurodyta, 
savo įstaigą turi Švedijos kad pradinėje mokykloje jį 
ministeris pirmininkas Ola-, išlaikyti kasmet kainuoja 
fas Palmė. Ombudsmenai, i apie 1.500 dol.. o aukštesnė- 
tiesa, turė ų būti nepriklau-į je — apie 2,075 dol. 
somi nuo vyriausybės, betJ Žinoma, vaikai kartais 

i matyti, Švedija, patenkinta, j laiškuose pasiklausia, kaip 
kad pats ministeris pirmi
ninką' yra toks rūpestingas 

į ir lankstus ir kreipia dėmesį 
ne" i vaiku jam rašomuosius

I

I ’*1laisvus.

Neseniai Švedijoje buvo

Naujųjų Metų išvakarėse norėtume pasvajoti ir apie Į niuose paveiksluose: 
mūsų Diplomatinės Tarnybos stebuklingą atjaunėjimą ir 
pabudimą iš popietinio snūdo. O šiuo metu tose mūsų re-1 
prezentacinėse įstaigose tokia tyla, kad kartais net nebe-! 
žinome, ar dar kas gyvas ten besąs... Į

ir visų galinčių ir norinčių 
dirbti įtraukimas į darbą, vi
sų tautiečiu visokeriopa pa
rama veiklai ir veikėiams. 
Pakanka ir sugyvenimo d va
sia turi spinduliuot: mūsų 
avitarpiuose santykiuose. 

Kitaio. kaip kartą Arnold J. 
Tovnbee yra pasakė®, — 
"Jei suklupsime — žūsime“. 
Kad taip neįvyktų, visi ryž
kimės būti mūsų valstybėsministerio pirmininko sr/ei .......

kata, kaip jo šeima laiko ij' aukliais ir elgt’s taip. kad, 
kuo jis šalia politikos dar|Jnv.in pavargus, ar pranykus, 
domisi, ar renka pašto ženk-’ Lauvė* kovos žibinta oerim- 
lus. Bet ne vienam jaunuo-'į!^ jaunoji^ karta "Prikelti 
liui ateina į galva pasiklaus-«Ltetuvą mūsų“ ir neleisti ios 
ti. kaip gi taip atsitiko J va,u* išnykti ’» pasaulio 

- 1 vabtvKu sąrašo“kleista knyga, pavadinta į Olafas Palmė ėmė ir pa-, va’*ty.n; **ra*° •.
"lai-kai Palmei“, kurioie sidarė socialistu. Jo tėvai gi - <s Lietuvos pasiun.mvbes
išspausdinta apie 200 laiš
ku. kokių gaunąs kasdien 
ministeris pirmininkas, ir at
sakymų į tuos laiškus. O 
Palmė maunąs ka dien po 
20-40 laiškų vien iš vaikų

buvo aukštesniosios klasės u^arėio dr. St. Bačkio kal
bos Vliko se’mo banketežmonės, ne darb’nirkai. Pa- 

-irodo, nieko nepanra^o ne
įvyko : dar jaunas būdamas. • 
iis pajutęs, kad visuomenė
je esama apsčiai neteisybių 
ir nelygybės, ir jam aiškėjo,

1975 m. lapkričio 29 d.).

PHILADELPHIA, PA. 

Mirė B Rutkūnas

_________________Mirė poetas Benediktas
būti ir yia atsakoma. Abe-’j- pagerinti salias tu, ku- Rutkūnas, gimęs 1907 m. 
jotina. xad minis ens pirmi-i gyyena nepritekliuose /balandžio 29 d. Pušaloto 
ninkas pats atsakinėtų į tuos:1 X • * a • * _ ’ RL

Įvirsta reikšmingais simboliais, kaip tai esti jo tipybi- ir jaunuolių, ir visiems turi; ^ad tik socialistinė srovė ga-

Senieji mūsų išeivijos intelektualai ir veikėjai miršta, 
beveik kas savaitė po vieną, o jauno-ios kartos atstovai 
nutautėja per savaitę tikriausiai po du. Tad, rodos, turė
tume išskėstom rankom sutikti kiekvieną iš okupuotos Lie’, 
tuvos vienaip ar kitaip išvytą patriotinę "dūšią“, nežiūrė
dami, kurios tautinės kilmės ar kraujo mišinio ji bebūtų. 
Taigi, nuoširdžiai linkėtume, kad mūsų "grynakraujai na

"...žiūrėjau į langus, užkaltus lentomis, 
ir rodėsi man, kad tasai sodas begalinis.
Jis tęsėsi per visą žemę ir apleistas.
Kur ne kur stovi vieniši tušti namai* . . 
jų langai užkalti lentomis, - •« < •
o takeliai, keliai visi užberti suvytusių lapų. 
Ruduo apgaubė visą žemę, 
o žemė tai liūdnas apleistas -odas“.

laiškus. Bet pasirašyti tuos 
atsakymus jis pats pairašo 
O parašvti yra kam: Palmėj 
turi gerai organizuoją įstai-1 
ga. kuri prieš rašydama at-j 
sakymus išsiaiškina, kaip
tam laiško autoriui padėti, 
jei pagalba reikalinga. Pa
vyzdžiui, kažkoks aštuon-

DĖKOJA VLIKUI UŽ
TALKININKAVIMĄ

Danijos Rytų Europos Eg- 
zilų Komitetas, kuris Ko- 
penhogoje organizavo aka
demiko A. Sacharovo vardo

vai. Jis yra išleidęs kelis ei
lėraščiu rinkinius. Jo lvrikos 
šeštoji knyga išėjo 1971 m., 
kuria dar malimo gauti Ke
leivyje. Kaina $3.00 

GERIAUSIA ŠIŲ METŲ 

MOKYTOJA

Lyrinės autoriaus nuotaikos šiuo autoriaus biogia- 
fijos laikotarpiu ištraukė iš jo širdies tokius vaizdus, kad

•ciai“, baidantieji iš mūsų tarpo ištikimus mūsų tautai žmo- mažiai ošia ir verkia ^suvytusia is lapais, kai periys- ,^uj pirmininkui, kad žie-į Žibienę
nes ir talentus, pirma patys pasitikrintų savo čigono krau
ją ir charakterį.

mėtis Mykoliukas gyvena 'odininku apklausinėjimus 
mirvicfoJ dėl ŽItaip miškų ir rašo ministe-;džl žmogaus teisių nebūvi-

Cincinnati miesto šiauri
nis rajonas, kuriame dirba 

pie 400 mokytojų, Aldoną 
Trinko geriausia

Okupuotajai Lietuvai linkime ištvermės pakelti ko
munistinio režimo priespaudai ir niekad neprarasti demo
kratinės laisvės vilties.

Tebūnie visiems pavyzflžiu ne valdžios galybės ir jos • 
• malonių per-isotinuosieji, o persekiojamieji, nuteistieji ir 
kenčiantieii kalėjimuose ir ištrėmime dėl tiesos žodžio, 
dėl grynos sąžinės, dėl politinių ar religinių įsitikinimų.

N. K. Čiurlionio 
literatariniai darbai

ves
nešinas 
pastabos
namus, eina luijn n ueniaas, uai wuau, umau ir visur pa,mA; Utnio-a nn«inn.’ė na.t — -
vėtai... dangus pilkas ir toks liūdna-, kaip vien siela te- ,-eigūną išsifiškinti, ar abriųt/ medžiagą

gali liūdėti...“ kyklinis autobusas negalėtų! Grąžindamas nusiųstąsias
a; •» ’i- • • ♦ z.- r • •’ • • Pasukti ir pro Mykoliuko tė-' nuotraukas, komitetas rašo: nio viriu a 'rnciiuiMire

( Čia išryškėja asmeniniai Čiurlionio išgyvenimai. Vy namus> sustoti prie vartų' DAR VIENA TEISININKE
j Tasai "žmogus su maišeliu“ — keleivio simbolis, — tai įr jį paimti, kad jam nerei-- . "Džiaugiamės, kad gale- ži)butė Brinkienė teisių 
neabejotinai patsai Čiurlionis, kaip Jis tuomet jautėsi, ^gtų klampoti per sniegą ir | Jūsų nuotraukas na- laipsniu baigė stu-
Jam skirta keliauti, jam lemta likti vienišam, ir "veltui j bijoti. : naudoji mūsų akcijai. Tai jijąg irj§ pirmo kario išlai-
belstis į namus užkaltais langais.“ Jam skaudu, kad' yra labiausiai sukrečiančios.egzaminus verstis advo-
anksčiau "čia gyveno žmonės ir vaikai žiūrėjo pro langus į Švediją jau 40 metų valdo kato praktika.
ir juokėsi“. O štai dabar jis lieka vienišas ir "veltui bei- - socialdemokratai, o Palmė 
džiasi į namus“...

A. Žibienė reiškiasi ir vie
tos lietuvių veikloje.

Čiurlionis visada buvo susirūpinęs savo kūrinių for-Į kai savo laiškuose dažnai

_______ _____________________ žudynių nuotraukos, kokias j Los Angeles lietuviu isto-
įšiuo metu vra jų vadas. Dėlit€*° mjtvth Jos vra vpatin-j ji yra pirmoji advoka-
• to. tur būt, normalu, kad vai- ?ai vertingi sovietų žiauru-, Jj vra taip pat veikli lie-

___  ____ __rimu dokumentai“. 1 ’ - -

PETR. TARULIS

^Tęsinys)

ma. Čia patiekiami vertimai kartais tik "spėliojant“ 
dalyti, nes originalo nėra, o vertimai dažnai netobuli. 
Jaučiama, kad Čiurlionis stengiasi sudaryti nuotaikas 
ir savo eilučių sąskambiais ir vaizdų sugretinimu. Tačiau 
ir tiek pakankamai aišku, kokių plačių akiračių buvo 
Čiurlionio kūrybiniai užmojai.

Čiurlionis mokėjo pasiekti stichinės gilumos savo 
rašte, ir jo žodžiai jautriai atsiliepia kiekvieno širdyje. 
O baigia savo šią nedidelę, bet reikšmingą poemą tokiais 
didžio žmogaus gyvenimo supratimo žodžiais:

"Ar tau gaila veikliųjų tavo bangų, iš kurių liko tik 
truputis putų ir daugiau nieko?..

Negailėk gi jų! Vėl ateis laikas, ir papūs vėjas, iš 
kito krašto pakils naujos bangos, vėjas nugins jas, kur 
panorėjęs, ir tąsyk nestokos siaubingų milžinų, iš kurių 
teliks tik truputis putų ir nieko daugiau“.

Savo tapyboje daugeli šių epizodų Čiurlionis pakar
tojo Jūros sonatoje: ten randame ir vėjo prie žemės pa
lenktus medelius, nulaužtą kryžių, ir tas siaubingas ban
gas, kurios "silpna krūtine daužo akmenines uolas“ ir iš

tuvių bendruomenės narė.

Kipro Bielinio

Komitetas toliau painf o*--, 
muoia. kad ruošiamasi iš
leisti 172 psl. leidinį apie 
Sacharovo vardo apklausi
nėjimus. "Ne visu liudvtoiu 
parodymai bus atspausdinti 
toje knvgoje/* rašo komite
tas. "bet mum- malonu pra
nešti. kad n. Simo Kudirkos 
liudfiimas bus atspausdintas 
ištisai“. Leidinys bus išleis
tas įvairiomis kalbomis, kad 
tokiu būdu "apklausinėjimo 

amžiaus Marija Palmė susi-!rezultatai būtų žinomi visam 
rašinėjo porą metu dėl so-Į pasauliui“.
cialdemokratų parti kr pro-j Taip pat Pranešama, kad 
gramos. Tie jo laiškai pa-Į panašūs anklau inėjimai ir 
mažu net padarė perversmą kitokia akcija žmogaus tei- 
mergaitės motinos galvoji-1 šių pažeidimams Sovietu Są- 
me: ligi tol rėmusi centro jungoie iškelti bus rengiama 
partiją, ji nuoširdžiai palin- ir ateityje.
ko į socialdemokratus. (E)

tinių klausimų, štai dvylika
metis jį klausia, kaip yra su 
ta Europe? Ekonomine 
Bendruomene, kas atsitiktų 
su Švedija, jei ji įstotų. Pal
mės atsakyme nurodyta, 
kad tuomet kraštas turėtų 
atsisakyti neutralumo, ir 
toks atsakymas būtų nepri
imtinas Šveduos opozici
nėms paitijoms. Su 14 metų

Pagaliau tenka sustoti ties jo lyrine poema prozoje, 
kurią Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai vadina: "Laiškai 
Devdorakėliui“. Tai stambesnis savo apimtimi kūrinys, 
o kartu ir savo kūrybine verte yra. gal būt, labiau prana
šus jo dalbas.

Devdorakas tai žinomas Kaukazo ledynas, kurj sa
vo laiku, kai važinėjo su artima Volmanų (šeima Kauka
zo kalnynuose, matė Čiurlionis. Minimas Čiurlionio kūri
nys kaip tik parašytas laiškų forma, ir ten pasikartoja 
kreipimasis į Devdoraką, arba Devdorakėlj. Čiurlionis, 
žinoma, nebuvo tiek susižavėjęs Kaukazo ledynu, kad 
sumanytų jo garbei parašyti net poemą. Tai kriptonimas. 
Volmanų šeimoje, kur Čiurlionis surado tiek daug šili
mos. užuojautos ir net globos, buvo jaunutė dukrelė Kal- 
ka, kurią jis mokė muzikos. Kaltais jis ją vadindavo 

mergytė su kasytėmis“. Kas be ko, palengva tarp mo-

I bKURU V r./\GIJO3
IMPERIJA SOVIETŲ 

ROMIA
Joje smulkiai aprašyti 

bolševikinio teroro sistema,

riniiri. Bet iš nekalto žaidimo pagaliau susiklostė litera
tūrinis veikalas.

Taip pat Igno Šlapelio popieriuose buvo po jo mir- kytojo, tokio įspūdingo jaunikaičio, koks buvo tais lai- S|rit? smikia?'I&kkT K* ver^ «tovj klos, kuriose
surastks dar vienaidabai 1reikšmingas čiuriiok kū- kais Konstantinas, ir jaunutės Halkos sužibo švelnūs 1 k

rinys. Tai laisvų eilių rinkinėlis apie rudenį, čia jis pra-' jausmai. Ypač. kad Kaukazo lankymo metu jie daug lai- S/ paskaičius >0 „

deda nuo gyvenimiškų, labai nuotaikingų vaizdų rude- ko praleisdavo vieni du. Gal žaismingas -polinkis pra var- ireci*Jl iai9K«- draugai Knygos kaina —
Sto metu. Pradžioje tėra tik sodas: džiuoti Halką "Devdorakėliu“ padarė pradžią šiam kū- (Bus daugiau)

jų "telieka tik truputis putų ir nieko daugiau*

ties

75 centaL

pasilinksmi/.i.no
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DETROITO NAUJIENOS

Po M. K. Čiurlionio minėjimo

Rusai okupantai, saliu U Lietuvos!

Broko nepaslėpsi

Minėjimas įvyko 1975 m. didieji pianistai, 
gruodžio 7 d. Mercy kolegi- damas, 
jos McAuley auditorijoje.
Kaip matome, Konstantino Stasio Sližio 

kombinuotų paltų su’ Mikalojaus Čiurlionio me- moterų, žydriai

nenaudo-

j ma
i skirtingų spalvų kišenėmis.
apykaklėmis, skvernais arNet ir sovietinė spauda 

dažnai rašo. kad daug pre
kių yra su dideliais trūku- .... . .. . , - .*• n-i* i • rr: ‘.Vyriški kostiumai dazniau-mais. Del to skundžiasi Tie- ?. . , .__ .80] ir Vilniaus centrinės uni- *al br°kY? , £££
versalinės parduotuvės di-!^,U S™
rektore Rinrtė Ij»kavieipnė : IRUČIO, del kisenll] atsiuvi] rektore Birute Lekavičiene., nevieno(lo pIočio> dėl blogai

I tos parduotuvės sande-! susiūtų kišenių kampų, Biru
lius kiekvieną dieną atveža- i '■*’* S1U|1M- 
ma prekių maždaug pž 300, į -Dainavos„ fabrikas at. 
000 rublių, todėl krautuves fiunt moteriškus sinteti. 
lankytojai visada turėtų ras- ajus lietpaldius> kurių ki;e.

nių dydis skyrėsi nuo 3 iki 
12 cm. Sandėlio darbuoto
jai uet suabejoję, ar tai ne
sąs koks naujas modelis...

kreivai nusiūtomis apdailos 
bei jungiamomis siūlėmis

ti reikalingą prekę, deja. ne 
•kiekvienas išeinąs su pirki
niu.

„Pirkėjai mums kasdien 
reiškia dešimtis pretenzijų, 
bara, pyksta dėl blogos pre
kių kokybės,“ rašo B. Leka
vičienė.

Šiemet iki įugsėjo 1 d. 
parduotuvė gavusi blogos 
kokybės prekių už 504,000 
rublių, o jeigu būtų patik-i 
tintos visos prekės, tai tie i 
skaičiai būtų daug didesni.

Laibai dažnai avalynės 
siuntos išbrokuojamos 100 
procentų. O ir ta avalynė, 
kuri patenka Į prekybos sa
lę, dažnai esanti nepatrauk
li, nemadinga, nepatogi.

Nepatenkina pirkėjų ir 
drabužiai — modeliai, me
džiagų kokybė. Ypač nevy
kę „Baltijos“ moteriškų šil
kinių suknelių, flanelinių 
chalatų spalvų deriniai. Blo
gi moteriškų paltų audiniai. 
Jie nublukusių spalvų, vie
nodi.

Įėjo, maloniai praleido 
4 naktį, pašoko, šampane ge- 
' rokai pavilgė liežuvį ir jau 
‘auštant net kiek svyrinėda
mas į šalis per baltus debe
sis grįžo į dangų.

Praėjo diena kita, ir žmo
gelis vėl pradėjo nuobo
džiauti. Ir tos angelų gies
mės atrodė lyg ir pedaug 
monotoniškos, ir ta bažnyti
nė vargonų muzika migdan
ti. O galvoje — vis tas pra
garas ir pragaras — ir eks
centriški šokiai, ir tiesiog 
iš kelnių žmogų traukiantis 
džiazas. Tad 'jis ir vėl krei
pėsi į angelą ir paklausė, ar 
negalima būtų taip visam 
laikui persikelti į pragarą?

„Galima, bet aš patariu 
pirma gerai pagalvoti, nes 
iš ten jau nebebus galimybės 
vėl sugrįžti į dangų,“ atsa
kė jam angelas.

Žmogelis galvojo, dvejo
jo, bet pagaliau apsisprendė 
ir užpildė pareiškimą priim
ti jį į pragarą.

Vėl atėjo angelas, paėmė 
žmogelį už rankos ir vėl nu
vedė į praganą.

Atsidarė tie patys geleži
niai vartai, bet šį kaitą — 
vaizdas visai ne tas! Toje 
pačioje naktinio klubo vie-

šienapfū- toj,*S ™Ini.ai. virė.smalą ir »
1 pyle kaušais prievarta pra

žiodintiems į gerklę, kitus 
iš skausmo rėkiančius vėl- 

skautų Įkūrėjas Petras Jur- J>'ūĮ^Č>ai kepė raudonai j- 
eėla, Lituanistinio Instituto' kaitintose keptuvėse, paba- 
nrez. dr. J. Gimbutas ir dy<ian?11 geležinėmis jakėrn, 
skautų padaliniai. ; ™ ręikaiaudaim kažką pn-

jėipazinti, o mergos nešiojo 
Po visų sveikinimų ir lin-! sunkius akmenis plečiamų 

kėjimų žodį tarė skautinin- pragaro patalpų statybai... 
kė Ona Saulaitienė. Jinai' Išsigandęs žmogelis vir- 
padėkojo visiems už dovai- nedarnas klausia angelą: 
nas ir gražius žodžius. Pri-: . ,.
riminė, kai jai teko būti ver- . kas Cla Per
tė ja Lietuvoje besilankan- •vletove ?
čiam Baden Powell ir papa-; „Tai pragaras,“ sako an- 
sakojo savo išgyvenimus, gėlas, 
patirtus Anglijoje besilan-, „Q k meg 
kant aklųjų skaučių stovyk- hllVfvmp?« ’
loję. „Mes galime matyti •D
grožį, tik reikia jį stebėti,“, ”Tai buvo tas pats praga- 

1S” Į pareiškė skautininke, skati-'ras, bet aną kartą tu jame 
no visuomet turėti laimėji-1 lankeisi kaip turistas, o da-

Skautininko A. Saulaičio 
pagerbimas

i Gruodžio 14 d., sekma-.kun. A. Miciūnas, Worces- 
keturlolikaj dienį, Maironio parko salėj.'terio LB apyl. pirm. V. Ži- 
mėlynomisj Worcestery, buvo suruoštas! džiūnas, R. Molienė šaulių 

tams besibaigiant, Kalėdų sukniomis.apsirengusių, gra-Į Lietuvių Skautų Sąjungos! ir savo tėvo A. Mantauto 
varpams jau garsiai ir iš ar- žiais, kultivuotais.balsais te- Į Tarybos Pinui jos pirminin’ vardu (įteikė tėvo parašytą 
ti skambant. Detroitas, gali- dainavo tik tris trumpas I Antano Saulaičio pager-» knygą), Br. Aleksandravi

| akimirkas. Du posmeliai 
, „Oi, giria, giria“, du posme- 

Pavyko, ar ne? Šiek tiekjliai (o gal tik vienas?) „Oi. 
komentarų vėliau. Pirma i lekia, lekia“ ir kiek ilgėmis 
protokcliškai apie minėjimo mėgavimasis „Anoj pusėj 
eigą. ; Nemuno“ sužėrėjo ir užge-

Jeigu minutėmis — gal

ma sakyti, paskutinis... bimas ir paminėta jo pen čius Atlaąto rajono ir Hart
fordo skautų vardu, Jan
kauskienė Atlanto rajono 
skaučių vai du ir įteikė dro- 

Šventė prasidėjo skautų ir žinį — saliutuojantį skautų 
kaučių sueiga. Sueigoje da- į vadovą, Atlanto rajono va- 

lyvavo ir skautų vadovų at- deiva M. Manomaitis, sk.

kiasdešimties metų 
vimo sukaktis.

skauta-

i so.
Atidarė Antanas Mustei- penkios ar šešios. Norėjome Įmovai iš New Yorko, New 

kis, Detroito Lietuvių Kultu- bent pusvalandžio. Į Jersey. Hartfordo, Brockto-
ros klubo atstovas. Progia- Ino. Bostono, Waterburio iri V. Šnipas Bostono skaučių
mos vadovu pakvietė Jurgį i Buvo pasigesta Čiurlionio hyorcesterio. I ir skautų vardu ir iteikė nra-
Mikailą. Kun. Kazimieras' tema dailiojo žodžio. Ir išei-
Simaitis perskaitė invokaci-

Janula iš Chieagos oro skau
tų vardu, D. Sodeikienė ir

„Masčio“ fabrikas atsiun
tęs 200 vyriškų marškinių, 
iš jų 98 grąžinti kaip bro
kas.

B. Lekavičienė sako, kad 
tokių pavyzdžių galėtų pa
teikti daug.

Paminėjo baleto sukaktį

jos maldą. Atsistojimu pa
gerbti žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės. J. Mikailos su pub
lika supažindinta prof. Liu
da Laurinavičiūtė - 
skaitė paskaitą apie Čiurlio
nio dailės vieną aspektą — 
panašumą japonų dailei. 
Lietuvių Fondo Chicagoje 
susukto filmo rodymu aka
deminė dalis užbaigta. Me
ninėje dalyje clevelandiš- 
kis Vytautas Smetona piani-

x T, . . nešimą, kad Saulaičiai p a
vijos, ir pavergtos Laetuvosl Latvių skautams sueigoje 5ytj j Lietuvių skautfjos fon-e - V * w a k J VA £ AJAVVUVJU OI»CS VSVA J AV/AA
poetai yra sukūrę šia tema atstovavo jų Tarybos pirmi-|fų su $iqo įnašu, G. Mato 
poezijos deimančiukų. Dek-Į ninkas skautininkas Gauja- nienė New Jersey skautu 
lamuoti mokančių Detroite | nieks ir latviu vyriausioji vardu, abu New Yorko tun 

skautininke Zigrid Gauja- tininkai ir pirmijos sekr. Se 
nieks. maška ir įteikė P. Jurkaus

Detroite
turime. Kodėl gi į programą 

Alssen nebuvo įtraukta bent poros, 
ar kad ir vieno eilėraščio
deklamavimas? gražiai ant pergamento pa 

rašytą adresą su 100 skautų 
parašų ir dovaną — krivulę, 
lazdą ir padidinamąjį stik
lą į skautus iš tolo pažiūrė
ti, K. Jakubauskas Worces- 
terio skautų vardu ir įteikė 
medžio raižinį
tę.

Raštu sveikino lietuvių

Sueigos metu aukščiau
sias Lietuvių Skautų Sąjun
gos „Geležinio Vilko“ ordi
nas buvo įteiktas daug nusi
pelniusiai skautininkei, kal
bų mokytojai, Onai Saulai- 
tienei ir vyriusiam skauti
ninkui Petrui Moliui.

Latvių skautų Tarybos 
pirmininkas O. Gaujanieks, 
specialiai ta proga atvykęs 
iš New Jersey. pasveikino 
A. Saulaitį latvių skautų 
vardu ir apdovanojo jį aukš
čiausiu latvių skautų „Bal-j 
tosios Lelijos“ ordinu.

Už didelę paramą skau- 
lieka, dainuoja, skambina. ■ tams Padėkos ordinas buvo 
Tą „išpildvmo“ šiukšlę jau! Įteiktas Maironio parko pir- 
ir trečiaeiliai koresponden- miriinkui K. Adomavičiui, 
tai baigia iš savo žodyno iš-
gyvendinti, o čia, va,—Čiur- L() sueigos Yslems sven- 
-- - - - dalyviams buvo pietūs.

Minėjimą rengė 15 asme
nų specialus komitetas, su
dalytas i? 9 organizacijų at
stovų. Skaitome pavardes 
keleto ir labai raštingų mo
tery bei vyrų. Ir klausiame 
kas gi redagavo 4 puslapių 
minėjimo programą? Čiur
lionio portretu ir septynio
mis jo navveikslų nuotrau
komis išpuošta, aplamai ji 
daro gerą įspūdį. Tačiau,

. nu skambino Haydno. Čiur 
Lietuvos baleto pradžios lionio ir Ghopino kūrinius, 

oficiali diena laikoma 1925 Muziko Stasio Sližio diri- 
m. gruodžio 4-ji. Vilniaus o- guojamas Moterų vokalinis 
peros ir baleto teatre ji bu- ansamblis padainavo tris 
v o iškilmingai paminėta. Ba- dainas, iš kurių dlvi pirmo- 
leto kolektyvui buvo įteiktas rios — Čiurlionio sukurtos., _ _
Aukščiausios tarybos garbės Minėjimas užbaigtas tautos | nepaisant keleto pamirštų 
raštas. himnu, šešių ar septynių: lietuviško raidyno ženklų.

šimtų kėdžių salėje buvo su- kokčiai akysna smelkiasi 
Apie lietuviško baleto ke- sirinkę truputį per du šimtus' [ris. kartus pakartotas žodis 

lią kalbėjo kultūros minist- žmonių. išpildo, kur turėtų būti at
ras L. šepetys, liaudies ar
tistė G. Sabaliauskaitė, liau- Jeigu jau labai sau valią 
dies artistas V. Noreika ir leidžiant, komentarų būtų 
kiti. galima prirašyti de?imterio-

Beveik kas mėnesi gauna- kas“ premjera.

pai. Bet bandysiu juos trum-
Ta proga buvo ir P. čai- pinti. Profesorė L. Alssen— lionio minėjimo programoj! ^.,a^!ama “į™,. J’“?"?-

kovskio baleto ”Spragtu- Maloni staigmena. Ji nešne- „ ,................... iVSlnfa, a‘
’ “ ■ Pagaliau, minėjimų pro- bą apie sukaktuvininką A.

tokoliniai priedai. Himnas Saulaitį pasakė A. Venc-

ALKOHOLIZMO PROBLEMA SOV. S-GOJ

! kėjo čiurlioninių bendrybių, 
į kurių esame persiskaitę (ar 
.persivalgę) visokioje rašti
joje. Pasakojo, kaip baltis-

— taip. Himnas tinka vi- į lauskas. Savo kalboje ji 
sur. Invokacija? Manyčiau, ’ kėlė didelius Saulaičio mi

Stockholme • kad ne- Juk visos€ Detroito. \eiktus darbus lietuvių skau- 
ian^ni^mnksirninikas čiur-5 ,,etuvių bažnyčiose už Čiur-'ti jai. Iš jo kalbos paaiškėjo, 
lionio ^daile radęs panašia Honio sielą buvo melstari • įad skautininkas Saulaitis
tu suvažiavime

Sov. Sąjungos aukščiau- Apie trys ketvirtadaliai „waw 
šioji taryba vėl buvo susauk- visų 12 m. amžiaus mokslei-,- i japonų dailę, ją sudomino, 
ta svarstyti klausimo, ką rei-j vių jau yra nuolatiniai ra- Pa-tudijavusi ir pati vėliau
nSilifnJb ti S\u. nęžmoniri<ai ■ gautojai. Iš 5 penkiolika- pasidarė panašias išvadas, 
paplitusiu girtavimu. Nors! mečių ketun gena. iš dešim- 
nebėra kapitalizmo, kuris, ties šešiolikamečių — devy- 
kaip propaganda tvirtinda- ni. Dešimtys tūkstančių ne- 
vo, vertė žmones gerti, bet pilnamečių yra nubaudžia- 
alkoholizmas yra viena di- '. mi už nusižengimus, kuriuos 
džiausiu krašto vri-uomenės j jie įvykdė įsigėrę, 
nelaimių.

į Dabar teismams, kai tei-
Praeitais metais, pasiro-l siami girti kuo nors nu ikal- 

do. daugiau kaip 6<>0,000 i tę nepilnamečiai, įsakyta vi- .. nv šoferių buvo nubausta dėl! slda sigilinti, kiek yra turė- i'.01t% Ohl° .valst,.’o}c’ „B«w-1 
to, kad jie važiavo girti. Di-! jes itakos vykesniųjų šavvJ1?* 9re.e.1!.k?!leg,Jo,e. atta‘
džioji dalis nelaimių keliuo
se atsitinka dėl girių šoferių 
kaltės. Daugiau kaip ketvir
tadalis nelaimingų atsitiki-

dys. Tai reikštų, kad bus 
smarkiau pradėti bausti tė
vai. jeigu jie įpratina į 
stiklelį vaikus, ar darbovie-

liomo dailę, radęs panašią Kas kelia‘buvo pradininkas kryžių
ranką už invokaciją, prašau; statymo skautų stovyklose, 
argumentus. Žuvusiųjų dėl I padarė pradžią karių kapų

Naudodama skaidres „ana- Lie,uvos laisvfe pagerbi-; tvarkymui, aktyviai reiškėsi 
naudodama sKaioįes, pana imas? Uek mažai.artimo pagalboje, dirbda-
•umą pademonstravo. Taip:na vokM terejkja suprasti,jma5 Lietuvos Raudonajame
pa t prof. Alssen papuko-^ada žuvudeji ............... ..... . ... ....................
jo, kaip ji Čiurlionį garsino i . . . J
savo studentų bei kolegų;a ger lnl’
tarpe, kaip juos Čiurlionio! Nepaisant čia ...... .....................................................
dailė domino. Jei neklystu, jr kritiškų pastabų, Čiurlio-! je — „Skautų Aido“ redak- 
nrof. Liudą Alssen, dirban- nj0 minėįimas paliko teigia-į torius, Lietuvių Bendruome- 
cią vos uz 80 mylių nuo Dėt-, įspūdį. nės veikėjas ir devyneris

J metus is eiles Tarybos pir
mininkas.

Skautininkas A. Saulaitis 
yra apdovanotas Gedimino 
’r Geležinio Vilko ordinais.

dėl laisvės Kryžiuje. Lietuvoje dešimt
metį redagavo „Skautų Ai
dą“ ir ėjo kitas aukštas pa- 

pareikštų reigas sąjungoje. Ameriko-

mo viltį.

Tarybos pirmininkas A.:s i
bar 'jau atvykai, kaip nuola
tinis gyventojas“, paaiški
no angelas ir, palikęs žmo-

Saulaitis savo žodyje pareis-!gelį velnių globai, dingo, 
kė. kad būti skautu yra ne-' Taip ir sovietinis rojus 

i a- vt- • '. vienadp atrodo turistui, o jau nuo jų pasitraukti. Ne kitaip tenai nuolat gyvenan- 
nas žmogus nesijaučia viską j -kuris nebetu< ,gaIi. 
gyvenime atlikęs. Ypač rei- M išsprakti 
kia teseti uz tuos, kūne bu-’ ,,A -
vo priversti nutraukti savo 
gyvenimo kelią. Mūsų parei-

paprastai malonu ir sunku!

do“ J. Mikaila. Jo? specia
lybė — germanistika. Det
roito kultūrininkai turėtų 
‘ios nepaleisti iš akių.

Susitiksime po N. Metų

mų fabrikuose taip pat į- Į tė?e vyresnieji, kurie nusi- 
vyksta dėl dirbančiųjų ne- i veda jaunuolius pragerti, 
blaivumo. Skyrybų pati pa- ■ tur būt, ne vien tik pirmąjį 
grindinė priežatsis yra alko- atlyginimą.
holizmas. Daugiau kaip pu-'

ALT MEMORANDUMAS
sė vi:ų nusikaltimų padaro-1
■ma alkoholio įtakoje. Net 90 AMB. MOYN1HANUI
fzr tokių nusikaltimų, kaip j^v ambasadoriui Jung- 
nužudymas, apliesimas, is- ;inžse Taut08e p p. Moyni. 
prievartavimas, padaro gir-;hanui ėmus aktyviau prjn.
“• sintis prieš Sovietų Sąjun

gos kolonialinius kėslus, A

Kadangi daugiau šiais 
metais nerašysiu, šauniems 
Keleivio redaktoriams, lei- 

, dėjams, kolegoms bendra
is LF gautas filmas buvo <JarbiaTns ir visiems skaity- 

aisus. Norėta parodyti įOjams linkiu švie-ios nuo- 
Čiurlionio spalvas, o mate-j taikos švenčių bei geni 1976 
me tik moho spalvos nidu-i
mą ir murziną pilkuma. Tik! ’
rilmą lydėjusi muzika ir ne-J Alfonsas Nakas
paprastai puikus pranešėjo I
balsas (kas jis. to bal o sa- GūCharoVO premija 
vininkas, publikai niekas ne
pasakė) iš dalies atpirko [mllko UŽsietiy 
žlugdantį filmo įspūdį.

ga kalbėti už tuos, kurie 
Lietuvoje priversti tylėti, 
kol vėl tauta bus pati savo 
likimo šeimininkė.

Pagerbimą ruošė skautų 
brolija, seseriją ir skautai 
akademikai. Rengėjų vardu 
Saulaičiams buvo Įteikta 
Gražiai įrėminta dail. Igno 
litografiją „Lithuania“. Vi-Baigdamas kalbėtojas pa- . .. .... .

linkėjo A. Saulaičiui dar il-lsa 'PraeJ° pakilioje
gai auklėti jaunimą skautiš
koje dvasioje.

Sukaktuvininką ir ponią 
žodžiu sveikino latvių vyr. 
skautininke, pasidžiaugda
ma tvirtais skautavimo pa
grindais ir gražiomis pasė
komis.

nuotaikoje.
K. N.

Oficialiuose pranešimuo
se pateikiama ir su girtavi
mu susijusios kitokios statis
tikos, kuri iš tikro turėtu:

Apie Vytauto Smetonos 
skambinimą aplink mane 
šnabždėjo: „Puiku! Virtu
oziška! Kain brolis Anta-

meriko? Lietuvių Taryba na 
riurjė memorandumą, ku
riame nasidžiaugiama jo

versti susirūpinti. Jei apie1 užimta stipria linija priešinas! Kaip Kuprevičius!...“
1963 m. vienam gyventojui! j»usijos pastangas įsigyti, šnabždėjo, žinoma, diletan- 
išėjo apie 15 paintu \odko j kolonijų Afrikoje. Memo-’tai, kabi a*. Man ypač buvo
tai 1973 m. jau 56 painiai, randume primenama, kad nuostabi iaunuolio pirštu iė-,_____
Jei 1973 m vienas gyventojau 30 metų, kai Lietuva, ga ir stulbinanti muzikinė! 
jas vidutiniškai išleido knv-^ Latvija ir Estija yra pavers- atmintis. Porą kartu skam- . Jei i 
goms pirkti 2 rublius, tai tos sovietų imperijos Vnln- hinn vn„ nn «i«tebe
degtinei — 23n rubliu. | nijomis.

Kadangi Sacharovo neiš
leido >š Maskvos į Oslo atsi
imti Nobelio premijos, tai ją 
atsiėmė jo žmona. Premija 
— $143,000. Tie pinigai pa
likti užsienyje, nes, juos per
vedus i Sovietu Sąjungą, be
liktų tiktai trečdalis.

Sveikinimus pradėjo lat
vių vyriausioji skautininke. 
Po jos sekė Pirmijos vice
pirmininkė sk. F. Kurgonie- 
nė, atvykusi iš Chieagos, vy
riausia skautininke L. Milu- 

Ikienė. vyriausias skautinin-į 
kas P. Molis, Maironio par-r
ko pirm. K. Adomavičius, 

nori būti kelrodis, ne- vienuolė Palmyra iš Putna-1 
bino vienu ypu po keliolika sistebek, jeigu tave iisma- mo, Keleivio red. J. Sonda, 
minučių, gaidų, kaip ir visi j Kazimiero parap. kleb.

PRAGARAS TURISTO IR

NETURISTO AKIMIS

Mirė geras žmogus ir pa
teko į dangų. Sėdi ’jis ten ra
miai ir džiaugiasi, klausyda
masis angelų giesmių. Bėga 
diena po dienos, o naujų į- 
vykių nėra. Jis pradėjo nuo
bodžiauti. Pagaliau kreipėsi 
į angelą:

„Kas gi čia?“ klausia net 
j akis išsprogdinęs žmogelis.

„Tai pragaras.“ atsako

Ar negalima būtų nueiti 
į pragarą ir pasižiūrėti, kas 
ten dedasi?“

„Aišku, kad galima, už
pildyk tik šį pareiškimą“, 
sako angelas.

Žmogelis užpildė klausi
mų lapą, ir po kelių dienų 
sako angelas:

„Tavo prašymas išspręs
tas teigiamai. Eime!“

Angelas nuvedė tą žmo
gelį prie pragaro vartų. Jie 
įideli. geležiniai. Atogelas 
pasibeldė, ir vartai atsida
rė. Žmogelis nustebęs net at
bulas atgal pasitraukė: prieš 
jį buvo naktinis klubas, vy
rai frakuoti, moterys dėvėjo 
vakarines sukneles, grojo 
orkestras, visi šoko, šampa
nas liejosi upėmis.

Geri žodynai
Angtų-iietuvių kalbų žo

dynas, V. Bpravykas. nauja 
laida, apie 3),000 žodžių, 
590 ps' r Raina $8.00.

I ietuvių-anflų kalbų
angelas. »dynas, redagavo Karsavi-

„Tai eikime į jį greičiau, naitė ir šlapobersk's. apie 
ko mes čia lūkuriuojame“, 27.000 žodžių. 511 pat, kai-
paprašė žmogelis, na $8.00. _ _______

i
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Nr. 47, 1975 m. gruodžio'9 keleivis, sa boston Nr. 50, 1975 m. gruodžio 30 /

finnieji lietuviai Bostone
ALGIRDAS BUDRECKIS

Bostono Kultūros Klube 1975 m. lapkričio 1 d. skaityta

(Tęsinys)

Mokėjo ir kartu veikti

Tos trys pagrindinės srovės — katalikai, sandarie- 
čiai ir socialistai — griežtai atsiribojo viena nuo kitos 
ir išvystė nesantaiką Bostono lietuvių tarpe. Kiekviena 
srovė turėjo savo vadus, spaudą ir būjtines.

Bet buvo ir giedrių momentų. Bo-tono lietuviai tu
rėjo stiprius sentimentus savo tėvynei, štai 1908 m. ge
gužės mėn. Bronius Balutis atgaivino Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją. Tėvynės Mylėtojų tikslas buvo išspausdinti 
patriotiškas lietuviškas knygas ir jas pargabenti tautie
čiams rusų okupuotoje Lietuvoje. Tais pat metais Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos 81-mo’ji kuopa .buvo įsteigta 
Bostone.

Bostono lietuviai visada karštai remdavo tautinį 
darbą, kada jam vadovavo kaip nors bendrai sudaryta 
srovių valdyba. Tą faktą aiškiai parodė Bostone bend
romis jėgomis 1910 metais suruoštas Žalgirio mūšio mi
nėjimas. Jame dalyvavo ne tik Bostono, bet ir kitų mies
tų lietuvių organizacijos su savo vėliavomis ir orkest
rais. Eisena susirinko ties istorine Faneuil Hali. Anglis-

Į kai kalbėjo Fortūnatas Bagočius, paskui lietuvius svei-
— Hepy new year. Maiki!įpiauna. Artu manai, kad ši-' atstovai. Paskutinis apie Žalgirio mūšį kalbė-
— Ir tau, tėve, linkiu lai-i tie znokai nieko nereiškia?'!0 lietuviškai kun. Urbanavičius. Visa tai padarė nepa-

mingų Naujųjų Metų! Taip j į prasto įspūdžio ir amerikiečiams, kurie tuomet dar ne-
patir visiems mūsų pasikal-l — Visiškai nieko! [žinojo, kas yra lietuviai, ir vadindavo mūsiškius ”palio- 
bėjimo skaitytojams. v kais“. Bostono didieji dienraščiai pirmą kaitą sumirgė-

. ... . __ . “7 ^e-Maiki. Jie zen i- ųetuVjU eisenos nuotraukomis ir aprašymais, kaip
Gerai sumišimai, Mai-,na la ai aug, ir as įjau, 1410 metaig lietuviai sumušė kryžiuočių ordiną ties Žal- 

ki: abudu vienu rozu surėki- kad galiu ir as vieną dieną {r VqH dQhar
me mūsų frentams urrra!“

tora in Coagreat Irom this commonwealth.
1 Govemor of the Commonwealth of Massachusetts:

Calvin Coolidge.
Speaker of Massachusetts House of Representatives 

Joeeph E. Wamer.
President or Maaaachueette Senate:

Edwm T. McKnight.

Už savo tarpininkavimą šios svarbios rezoliucijos 
įnešime į Masačiusetso seimelį teisininkas Elijas Stone 
nesusilaukė jokios padėkos ii Lietuvos ReapubGkos. 1931 
m. bankete paggertoti Vilniui Vaduoti Sąjungos atstovui 
prof. Mykolui Biržiškai Elijas Stone buvo kalbėtojų tar
pe. Tame bankete šis Merkinės žydas paaiškino, kodėl 
jisai 1919 m. taip uoliai rėmė ir gynė Lietuvos pripažini
mo bylą. Stone pareiškė:

”Aš privalėjau ir padariau tai, ką kiekvienas sūnus 
privalo padaryti savo motinai. Esu gimęs ir augęs Lietu
voje, tad ji yra mano tėvynė, ir aš jos niekados nepamir
šiu.“

1919 m. Amerikos lietuviams darant spaudimą, kad 
JAV vyriausybė pripažintų Lietuvos nepriklausomybę, 
panašios rezoliucijos buvo įneštos į JAV Kongresą. Ma- 
sssachusetts senatorius Henry Cabot Lodge įnešė rezo
liuciją į Senatą, reikalaujant pripažinti Lietuvą de jure. 
Čikagos kongresmanas Saibbath įnešė tokią pat rezoliu
ciją ir į Atstovų Rūmus. Kongresmanas, vėliau Niujorko 
burmistras Fiorello La Guardia įnešė rezoliuciją į Atsto
vų Rūmus, reikalaujant Amerikos vyriausybės įkurti sa
vo konsulatą Lietuvoje.

(Bus daugiau)

KONSULATO IEŠKOMI l JOGU DAR NETURITE, 

Černiauskas, Pranas, Kazio; TUOJAU ĮSIGYKITE!

SRUOGA MOSy
ir 1949 m. gyvenęs 3327 Wes ATSIMINIMUOSE 
LeMoyne St., Media, Pa.

LABAI {DOMŪS 

ATSIMINIMAI

t

t

TRYS IR VIENA, Janinai* 
Narūnės atsiminimai apie' 
rašytojus Gabrielę Petkevi-* 
čiūtę. Balį Sruogą, Jurgf 
Savickį ir Juozą švaistą ,171' 
pls^ kaina $3.00.

Atsitiktinio kareivio už-i 
rašai, Jono Januskio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinių 
karo laikų Europoje, 127 
psl., kaina $2.00.

Melagingas Mikasės ląįl* 
kas, parašė Jurgis Jašins 
69 psl., kaina $1.50.

Išeivio dalia, Juozo 
činsko 1950-1973 m. 
nimai, 295 psl., ga 
iliustruota, kieti viršeli 
kaina $7.00.

SIAURUOJU TA 
K. B. Kriaučiūno. 178 
kaina........... •ee*»*o«et te • •

ATSIMINIMAI IR MIN-
TYS- dr. Kario-------
U tomas, 836 psl. kaina

M LAUMES lems
(apie Salomėją Neri), Pi^ 

-onėiėt Orinftaitės, 234 ptiL» 
Kaina $8.00. *

ATSIMINIMAI 
JUOZĄ LIŪDŽIU, P< 
lės Liūdžiuvienės, 88 
rainą .......... ........... .......

nepalikus’’ jS irkad « ainiai čia minži° t0 ist°rini° »»» 1900 metu., 8yv.-

m S.5S2=s. ~g* y

J | 1916 m. lapkričio 1 d. suruoštoje Lietuvių Dienoje meda Cleveland 265. mai aPle žymiąją poetę St-
— O kokį ženklą tu gali patriotinės lietuvių draugijos surinko $10.000 Lietuvai Domininke p«mM IWetVI° J®®** tiek daug kal-

Palikti? .šelpti. Paskiau bostoniškiai rūpinosi paremti Lietuvos stani9tovaM k j W8Uo.«kfiši *** bų sukėlusią ir šiame žen^-
■ pripažinimą de jure. Bostono veikėjai pimį kaitą paro- k aiaullu Rašytojas, literatūros kri- ne* P0®1” kaina X >

— Jeigu tu man padėtum, dė kitų kolonijų veikėjams, kaip galima kelti Lietuvos apsrk. vafliai Domininko. • tikas dr. Jonas Grinius apie NEPRIKLAUSOMĄ UĮE*
tai aš norėčiau parašyti sa- reikalus valdžios sluoksniuose. I ” IJ4 taip rašo: TUVĄ ATSTATANT, $Rp

sVO atsiminimus, ikad visa: • etanas, Leonas, gyvenęs, mžiauriu ir idn- P®1® Skipičio, 440 pusttffcL
— O kain tėvas iautiesiii^^^^ TT6 A*"* Rezoliucija Mas* seimely 'Brooklyn. N.Y. j minusių knygų tarp pernai ir kwna ~........................ *

nn Kalpdn? 1 jsimimmus dabar rašo viso-. - , lasūnas, Antanas, gyvenęs-Šiemet pasirodžiusių lietu- SIAUBINGOS DIENOS,
1 ‘‘ Kie apicienai. buvę numste- .Worcester, Mass„ Vernon gt. j vių leidinių tremtyje tikriau- 1944-4950 metų atskubi*
- A: Maiki ši syki fyJlT ” 9^° • *dv’ Fo*Unatas BafOclUs Parase rezo?1UC1^’ i Jatkauskaitė Marytė Juozo!^alys Sruoga mūsų mai, parašė Juozą. KeR*-

a , maiKi, sj syKĮ iyn , blogegsrus? Jie dar pnme- miancią Lietuvos nepnklausomybes pnpazmimą. 1919 . , v®’ • atsiminimuos“ čin«l»« m nud keine tft.nu gera,. Per sniegus klanu Iuoja ir jenag kita dėjo pJtangi£ £ad I *■««. *">■»' 1980 m. Brooklyn, als,minimuose . &Mk.% 273 puJ. kam.

d\na< 0 pasakyčiau nuogą seimelis priimtų tą rezoliuciją. Masačiusetso lietuviam j 
1,1 teisybę. . tgko įvairiais būdais nemažai padirbėti, kad ši rezoliu-; Pdiponis, Juozas, apie 70 m.

— Ne ”urrra“, 
viską valiooo!

— Tegul būna po tavam. 
Taigi, valioo! visiems, ku
rie mudu pašėnavojo ir dar 
centuką tabakai bei pypkės 
cibukui pridėjo.

sies nenusibalnojau, tiktai) 
galva tai sunki kaip girnų 
akmuo.

i amžiaus.

Pipiraitė, Izabelė, po antrojo 
pas. karo atvažiavusi iš Vokie-

— Vadinasi, buvai vėl per 
daug užlesęs...

* e
— Ne, Maiki, per Kalėdas 

gėriau tik kremberio džiūsą, 
nes mano gyvatinės pantelę, 
kurią buvau pasistanavinęfi 
šventom Kūčiom, gaspadinė 
netyčia išmetė į garbečių. O 
galva sunki, kad ilgai gulė
jau lovoje ir per daug galvo
jau.

— Apie ką tu galėjai tiek 
daug galvoti?

— Aš, Maiki. per Kalėdas 
apmislinau aplinkui vką 
svietą ir man pasidarė aiš-

— Aš net neįsivaizduoju, ;ci> pasektų legislatūros rūmus. Šios rezoliucijos priė- 
ką tu įdomaus ir reikšmingo' mimui darbavosi daugiau nei 1,100 Masačiusetso lietu- 
galėtum atsiminti ir kas ta- vių, atstovaudami 45 lietuvių kolonijoms. Rezoliuciją į 
vo atsiminimus skaitytų. [seimelį įnešė Dorčesterio atstovas. Merkinėje gimęs ssy-į*1*08 * JAV’s>'venusi Chicagoj

| das Elijas Stone. Rezoliucija šitaip buvo paskelbia 1919 šliupaitė, Antanina, Juoze d.t
— O, Maiki. mano atsimi-j balandžio 23 d.: 

nimus žmonės išpirktų per!
vieną dieną. Aš parašyčiau, j The Gommonwealth of Massachusetts House Reso- 
kaip su paskui pasidariusiu, lntion No 1834 Aprjl 23, 1919 present by Ml. Elihu D. 
ministenu Plungės apylin- Stone of Bost Fedcra, Relation
keje ganiau kiaules ir kaipį
jkiS^z“mlkd- RESOLUTIONS in favor of lithuanan
nes, kaip generolą jaunystė
je pagavo svirne pas mergas 
ir kaip jis bėgo per arimus 
šunų skalbiamas vienmars-

INDEPENDENCE

W h e r e a s, the future prosperity and peace of the 
World depends upon a just and eųuitaible settlement of 

kinis, kaip dabartinis jūsųl he problema of the European War whereby each and
laikraščių dorybės skelbėjas 
man pavogė botagą ir lenk
tini oeiluka. kaip aš pats

ku, kad artėjame prie Mi- šioje kontrėje sunkiaiproce-
kabios išsirozyto galo. vojau, o švento Jokūbo su- 

saidės pirmininkas slaptai
— Jeigu tik tiek sugalvo- Ipano šolderį ir kilbasas, 

jai, tai geriau būtum tą laiką! kasdien nusipiaudamas po 
pramiegojęs, ir dabar turi- riek^’ kad nepastebėčiau.
tum lengvesnę galvą. Tegul tauta viską žino!

— Gana, tėve tavo atsimi
nimų ! Aš jų dar nė nepara
šytų jau nenoriu klausyti.

— Tu nesijuok, o tik ap- 
. idairyk, kas ant svieto da- 
losi ir kokie ženklai rodosi.
Va, žydai sugrįžo į savo že-, 
mę, popiežius per bažnyti-’ *7" Maiki. šitam kai 
nes iškilmes pabučiavo sta-i "ėdamas, mane labai užgau- 
.. a.,. . . .ina- *Tei nenori klausyti, tai
ciatikių vyriausių vynau-i neklausyk, bet nemanyk, 
šiam popui koją, o tas po-1 kad tik iūs, mokančiai, esa- 
piežiui ranką, razbaminkaij |e paskirti būti pašlovinti, 
suareštavo net nenuoliką pfuj bai!.
Rytų žemės karalių, mergosj 
šaudo į prezidentus, vagys/

nebūtų be- j 
darbių, devyni vieną gaidį

every nationality, however small, be granted the liberty 
to detennine its own destiny and the opportunity of li- 
ving its own life; and

W h e r e a 9, the govemment of the United States 
of America is recognized as an ardent exponent of the 
rights of the small nations; and

W h e r e a s, the people of Lithuania. by their he- 
rcic eonduet and valuntary sacrifices in the Great War, 
have proven themselves worthy of the blessings of free- 
dom; therefore be it

R e s o 1 v e d, that it is the opinion of the General 
Court of Massachusetts that the ancient people of Lithu
ania ought to be free and independent, and that as a 
matter of elementary justice express provisions chould 
be made at the peace conference for pui*pose of granting 
and guaranteeing the complete independence of the Li- 
thuaniaD people; and be it further

gimusi 1923 m. Gruzdžių vai 
gyvenusi Vokietijoje. j

Stumbras. Jonas, kilęs iš ČLJ 
žiūnų km., Daugų vai., Alytaus’ 
apskr.

Šulskis, Kazys, g. 1920 m. ko-’ 
vo 15 d. čyžiikių km., Užpalių 
vaisi., Utenos apskr., 1942 mJ 
buvo paimtus į vokiečių kariuo
menę.

Ylonytė, Ona, apie 75 m„ bu-* 
vusi Ukmergės apskr. valdybos* 
sekretorė, 1944 m. gyvenusi Vo 
kietijoje.

Ieškomieji arba apie juos ką 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti.

Coasriate General af LUhnaaUa 
41 Weat 92nd Street 

New Yavk. N.Y. 14M24

NAUJIENA

Neseniai išėjo iš spau
dos Janėnai Navūnia knyga 
VAIKYSTE. Rašytoja apra
šo savo aaaietaa vaikystės 
dienas. Knyga 154 pri. Kai
na $6.00. Galima gauti pas

.visus lietuviškos spaudos
] R e s o 1 v e d, that copies of these resolutions be|platwtojus ir taip patKelea- 

an.t ūlvčių rubavoja žmones,) Paragink eavo imaietanNis een^ Secretary of the Commonwealth to the Pre-
o bolševikai, kad nebūtų be-j išeiraiyti Kreivį, jv kauta «dent of the United States, to the Represenatives of the’

$10. Unitpd States at the peace conference and to the Sena-

Miąmi Lietuvių Piliečių klubas Naujųjų Metų proga 
sveikina visus sava narius ir lankytojus.

Klūkė kiekvienų sekmadienį būna pietūs su šokiais

Klubas ypač laukia svečių, atvykusių čia iš šiaurės 
pasišildyti.

Klubo adresas: 3655 N.W. 34th St. Miami. Fla.

Klubo valdyba

I

1971 METŲ PAVASARIO 

EKSKURSUOS 1 LIETUVA
B

Bostono, MontreaKo ir New Yorko 

išvyksta BALANDŽIO 15 d^-grįia BALANDŽIO 23 d.

Kaina SS48.00
GBGVttS M d. — fTitta GECU8CS 28 d.

Kaina S72S.00
Prie iių grupių galima jungtie Ir ii kitų miestų su papildo-

VltPŲ SKAIČIUS RIBOTAS * NESIVtLUOKITl!

inrsijea į LIETUVA prasideda GEGUŽIS Ž4.

TRANSATLANTIC TRAVEL SERVICB

O»1Ž7
\ PJLBez 114 

(417) Žgg-gTM

Air faree eubject to changes and governament »'

mūri

I
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Vietines žinios LOCH NESS PABAISA

Jeigu taip atsitiktų, kad 
Škotija gautų nepriklau o- 
mybę, bet Britanija vis tiek 
jai neatiduotų naftos, kun

IMKITE
R

SKAITYKITE

Spinduliai ir šešėliai, — 
Arėjo Vitkausko eilėraščiai, 
64 psl., kaina $1.00.

Alpia, romanas, autorius 
Kazys Karpius, 227 psl., kai- 
na 45.00. .

Rūtelės aitvaras, —nauja

"SAULES ŠERMENYS“ RADUO PROGRAMA

Padėka

Beruošiant lapkričio 22-26

Svečias ii Škotijos

Algis Antanavičius, kuri-
d. Hay nes auditorijoje lietu- Anglijoje Edinburghe studi- 
viškus paviljonus, buvo įdė- juoja architektūrą, Kalėdų 
ta labai daug darbo ir pasi- atostogų praleisti atvyko į 
šventimo. Pasisekimas buvo Bostoną, kur gyvena jo tė- 
dideli.-, ir darbas nenuėjo vai.
veltui. . ,

A. Antanavičius, studi-
Labiausiai dėkojame O.! iuodamas Bostone, buvo la- 

Girulienei ir F. Karosienei. kai veiklus lietuvių jaunime 
kurios su nepaprasta ištver- tarpe. Savo studijas jis baigs 
me ten atbuvo visas penkias ateinančią vasarą, 
dienas nuo ankstyvo ryto Ii- j w. .
gi vėliausios nakties. Taip; Svečiavosi Kanadoje 
pat ačiū už suneštus gražius Tz - A- • «- kvo išdirbinius, nebijant te- . K»’ed« ?,e”tesm.l Rana'

-j..... ....  -
’ (Lietuvos solisto Petro Ole-

Dėkojame I. Manomaitie-įkos giminaičius) buvo išvy- 
nei ir G. Bakšienei. kurio? su, Kazys ir Ona Merkia: 
didžiausiu narsumu stojo j f1rauge^su Antano ir Onos 
ten į paramą, neturėdamos į Bacevičių seimą.
nei minutės poilsio nuo rvto j.. ...... ,ligi nakties. Ačiū inž. E. Ma-į N“,k*i‘" H.ococko rumv 

nomaičiui už papuošimą sta-' nelaimės
lo, J. Bakšiui už susisiekimą, •
Onai Ulevičienei, kuri vi-! Naujieji Hancocko bend- 
sucmet išgelbsti sunkią pa-; rovės rūmai turėjo būti ap
dėti. Dėkojame narėm: Iva- gyvendinti jau 1971 m., o 
nauskienei, Dousidnei, Va-* jie ir šiandie dar nėra baig- 
svliūnienei. Galinienei. Gi- ti. Mat. pradėjo kristi langv 
neitienei už darbą prie sta-i stiklai, juos reikėjo pakeisti 
lųir prie maisto. 1 naujais. Tas darbas buvo

i baigtas gegužės mėnesį, c 
Taip pat labai dėkojame štai praeitą savaitę iš 44-jc 

visoms narėms ir nenarėms, ‘ aukšto vėl nukrito 52 kv. 
kurios prisidėjo pinigine au- pėdų jau naujo stiklo plokš- 
ka ar maistu. Bet didžiausią rė. Žmonių aukų nebuvo, 
padėką reiškiame Jonui .......
Kasmauskui, kuris išgirdo* Žmogžudžiai laimėjo
mūsų balsą net tolimoje Flo-Į ,
ridoje ir atskubėjo i pagalbą' . Massachusetts aukšeiau- 
su stambia pinigine auka.'s’as teismas išaiškino (3

dabar jos pakrantėje prade
dama sunkti iš Šiaurės jū- operacija Nepriklausomoje i poemėlė vaikams, dailiai su
ros gelmių, tai nemaža pei- Lietuvoje 1920.1940 (rašo 1 eiliavo J. Narūnė. Gausiai ii 
no ji galėtų dar gauti iš tu-* dr; VI. Bublys, J. Fledžins- f įdomiai iliustravo dail. Zita 
rizmo. žinoma, į Škotiją! kas, J. Glemža, J. Strazdas, j Sodeikienė. Kaina $1.50.
niekas nevažiuos, kaip į Is-' B- Rudinskas, L. Dargia, K.
—__ .______________ 1—•___č/ielnl/oc’ T Tpaniją ar Italiją, saulėje pa

sišildyti, nes ten šalta. Bet 
Škotija jau ir dabar susilau
kia nemaža turistų, kurie at
važiuoja pasižiūrėti, ar ne
pamatys iš Loch Ness van- 
len? gelmių galvą iškrau
tos pabaisos (monsterio), 
kuri jau nemaža metu trau- 
ia ir turtingus nuotykių ieš

kotojus, ir mokslininkus.
Ar tokia baidyklė yra?

MES VALDYSIM PA
SAULI, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., D to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

pagal Krylo-

šeštokas. J. Vilkaitis. L. Gi- 
riūnas, A. Re ven tas), 257 
psl., kaina minkštais virše- 
’iais $9.50. kietais $10.00.

Karūna, istorinė trilogija-
noema iš Mindaugo epochos j vą— Vytautas Petraitis, 217 
1237-1268. parašė Anatoli- ‘ psl., kaina $3.00. 
ius Kairys, 318 psl.. kieti Vytautas the Great Grand 
viršeliai, kaina $6.50.

Lietuvis vargonininkas iš
eivijoje, parašė Juozas Žile
vičius. knyga gausiai iliust-

Dulce of Lithuania by dr. Jo
eeph B. Končius, 211 pet 
pei.. kaina kietais viršeliais 
$3.00, minkštais $2.00. 

Amazones džiunglėse, ro-
_ _ ___ _ _ _ Amerikos L-ehivių Taryba' manas. parašė Jose Eustasio

įiniai laivai, kuriais norėta (30 metų Lietuvos laisvės! Bi vei u, vertė P. Gaučys. 355 
priplaukti arti tų kažkokių kovoje), parašė Leonardas • Kaina $6.00. 
nilžiniškų gyvūnų. Susiran- Simutis, 498 psl., kaina $10.! Pašiurpo mano velnias, 
la liudininkų, kurie sakosi Šventas raštas, Naujasis parašė Liudas Dovydėnas, 
natę, kaip staiga sujudėjo testamentas, verstasis grai- j7 .n?Ye . ’ J?sb 
vanduo ir išlindo į paviršiuj kų kalbos, 635 psl., kaina— ^inkstais viršeliais $3.50, 

povandeninio laivo peris-; $5.00. kietais $4.00.
kopą panaši galva. Dabar j Vėjas gluosniuose, gluos-, Mano žodynas, Richard 
pet povandeniniais apara- nįai vėjuje, du stebukliniai Scarry. daugiau nei 1.400 
ais e ą prigaminta fotogra-j vaidinimai, parašė Algirdas spalvotų paveikslų iš įvai- 
fijų, ir jos žadėta parodyti j Landsbergis, 126 psl., kaina riaušių sričių ii kiekvienas 
nokslininkams. tik numaty-t $5.00. Į jų turi lietuvišką ir anglišką
asis mokslininkų simpoziu-Į Elegiški Stepono Kolupai- pavadinimą. Knyga didelio 
nas, rodos, atšauktas, nes los niekintojai, paraše Ksa- ■ formato, stipriai įriškta ir 
kažkaip susipainiojo moks-!veras Kaunas, 52 p&i., kai- labai patraukli mažamečiam 
’iniai irMsokios pigios rėk-' na $1.00. ir paaugliam. Kaina $5.00.
’amos interesai. !

. - -----,  •/<=> — o    
’pėjama, kad yra. Buvo ga-J niota, 304 psl., kaina $5.00.•___ • '___ • _____ j. a___ ___■ _ • __ ■_ninami specialūs povande-

Tai visai neseniai išleistas 
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys. įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio for*
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanom’. 
Kaina $7.00.

ĮSIGYKITE

"ŽURNALISTIKĄ“

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

"GARSO BANGŲ“
PROGRAMA

ši radijo programa trans-' 
liuojama sekmadieniais iš

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
«š stoties WLYN, 1360 ki- 
tociklų ir iš stoties FM, 
tOl.7 Mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki J :30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai- 
;os ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 

♦ wcy, So. Bostone. Telefo
nas AN V0499. Ten gauna* 
->«if ir Ketai via

stoties WBUR 90.9 FM!
banga nuo 1:30 iki 2:00 v.. 

• popiet

REIKALINGAS

(Neatšauk-j 
Edinburge.;

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko \r viduje. 
Lipdau popierius ir taisau j

ka netaisyti reikia. 
Naudoju tik geriausių

medfiags-
JONAS STARINSKAS 

220 Savta Hill Ava.

tv~.

!

i patyręs geležies kiužo skirstyto- • 
| jas. Atlyginimas pagal patyri-! 

mą. Kreiptis: |
Castle Metai Co.

464 Albany Si. .Boston, telef. j 

482-7332.

DTreheeter, 
TeL CO

DKAUDIMO AGENTCRA 
Atlieka įvairių rūšių 

- draedimus
Kreiptis seno adreso;.

BRONIS KONTRIM 
bS8 Broadnay

So. Boston. Mass. 02127 
Tet AN 8-17S1

amos interesai, 
aš. Sutrinko 

Kel. red.). •
j Priimanti visokioms lažy-į ’ 
’ boms užstatus Londono 

adtrokes bendrovė sutin-' 
ka dabar jau besilažinan- i 
'iens mokėti tiktai 6:1 san
tykiu (vadinasi, jei sakysi, 
Kad pabaisa yra ir dėsi sva-

SAVAITRAJTIS

a

a.* i<s.a.a,a.a,» a ■

davė mum- dar daugiau balsais prieš 2), kai vals«-| t au pa°a.sa >™ ?r uesi sv. » šiame renginy. r^e.'Jos įstatymas, kuns -

Nepriklauso
LIETUVA

Tas
jėgų šiame renginy repre- j-- kad tokia iš" tikro"vra) *zentuoti savo mielajai tėvy- ?n«vartautos mtten ndzu-Į“/'’^'s 
nei. Jo supratimas mūsų! numato mirties uaus- “
tikslo labai mus sujaudino. yra priešingas koasutu- -rupui} mieiaširaingespies,J i rijai. Už kitus sunkius nusi- nes’ matyt’ netlkl> kad toks

Dėkojame Jankevičienei kaitimus mirties bausmė jau
už paskolintus gražius eks- seniau buvo panaikinta, 
popatus, Keleivio redakcijai Taigi daibar už jokį nusi- 
ir J. Kapočiui už paskolintas kaitimą nebus baudžiama 
knygas bei žurnalus. J. Špa- Mirtimi.
keričiui už praktiškus pata- «oooooooooooomooujooomooo
rimus. ’ . . . -

i Argi sunku butų surasti 
Mes tikimės, kad kitais, vieną naują Keleivio prenu 

metais dar daugiau tautie-, metatorių? O jok kiekvie 
čių prisijungs prie mūsų ir . nas naujas prenumeratorių 
padės atlikti šį taip svarbų' stiprina laikraštj. 
mums visiems darbą. I vaaauaMaoauta

AR TURITE ŠIUOS

Lituanistikos Instituto 

veikalus?

Lituanistikos darbai, II)

Gruodžio 13 d. praėjusi 
taip jaukiai ir gražiai mūsų|
Kalėdų vakaronei, labai dė- 
kingi esame A. Gustaitienei. •
B. Povilavičiui, J. Gaideliu,* j 
už gražų jų įnašą — žodį, i 
dainą, muzika. Jūs atitoli- .
note mus nuo kasdienybės ir ^nas, 307 pd. kaina $8.00
suteikėte didelio džiaugsmo. ras°apie _20 autorių. Dr 

.VincaB Maciūnas paskelbė
Taip pat ačiū visiems sve-' fsšytojos Žemaitės 27 laiš 

čiams už atsilaikymą, o E.» kus sukomentarais. , 
Vasyliūnienei už gražų pro-1 Lituanistikos Instituto 
trramai vadovavimą. 11973 metų suvažiavimo dar-

: bai, 262 psl., kaina $5.00.
Laimingų Naujųjų Metų!1 šioj knygoj yra išspaus-

_ , M . 1 dintos 22 paskaito?, kurio*Betono Lietum, Moterų j6uvo minėUn)-

Federacijos Klubo Valdyba suvažiavime.

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: R • d a M. V e i t a a 

TeL 2694030
S97 E. Broadvray, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rišlų nstakutagų
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draodaras Mkitaojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERSV POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpiaiakauja norintiems parduoti ar pirkti

sutvėrimas yra. Bet norinčių 
’ažintis esama. Viena skotė 
^abaisą įžiūrėjo arbatos 
diumzlėse puoduke ir nubė
go uždėti pinigo, kad galėtų 
šį tą laimėti. Bet iš jos priė
mė užstatą su didele abejo
ne 100:1 santykiu.

Jeigu tokia pabaisa yra, 
"ai ji greičiausiai bus plesio- 
-auras. kurie nuo šios žemės 
paviršiaus išnyko, sakoma, 
nrieš 70 milionų metų. Jie: 
būdavo apie 20 pėdų ilgu-j 
mo. Bostoniškis dr. R. Rinesi 
"virtiną, kad tokių po 20 pė-j 
lų ilgumo gyvių Škotijos) 
T^och Ne s vandenyse yra iš-j 
"isa giminė, ir jis fotografi-j 
iomis galįs irodyti. Britų 
gamtininkas P. Scott spėja, 
kad ju gali būti tarp 20 ir 
50. tačiau ne po 20, o po 40 
nėdų ilgumo. Tik šis moks- 
ininkas norėtų juos apsau
goti. jeigu yra. Jeigu, sako, 
pradėsi gaudyti, tai vargu 
Tyvą pagausi.

Laikraščiai paskelbė Ku- 
fijima vieno studento, kuris 
’sąs mate- pabaisos foto- 
m*afijas. Oda šimšoštip mm* 
Nuota. rausvai ruda spalva 
Stora viršutinė lūpa. snukis 
Siaurus. Turi keturias kojas. 
On kažkokie ragučiai. ' 

’Plesiosaųrai vm dinosau- 
m padermės rūšis. Dinosau- 
rai seniai išnvko. At tiesa’ 
Ne visiška. Parinko, besi- 
bastydamas po Tolimuosius 
Rvtus ir filmuodamas viso
kias gamtos įdomybes ir re- 
tenvbes. angles A. Attenbo- 
rough buvo užtikęs ir nabai- 
«u. tik gal ne tokiu dideliu, 
kaip tie prieš milionus metų, 
ir keletą jų nufilmavo.

■ lt'

taformuota m»auyfiojuk «pw . ___
|vykhm, ėtata aaug ir (domių amtvavzų Ir atvirai paatamka 
aph vtaaa mūsų vtaaemeaiatau bei Kultūrinta* ktavaimm. 
/ame raalte jdeaiių akaitytojų tallkų zkyrtų, kariame taukia- 
me aMpmdų paotaekymų ir aaomuaių ktakvtaao vtaiema 
svarbia problema.
'NVPRfKLftUSOMA UKRIVA“ yra dtaiamiikte ariau iš
eivijos laikraMia, leūkųa aaajų beadradarbių bei idėjų, H- 
saomel ai v Inu. kiekvieno nvomoaei, koris kovėta ir dirbę ai 
sepriklaušMoeų IJetuva.

Metinė prenumerata lAV-oe S9.M 

Adraaaa:
7722 George Street. LaSalle-Moutrool. «W. Ouebee, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMOUKOJJf

SLA—

j, duciM ca« SriMTONS tUIMŪn Mvi,

$10MOW191C.OMM

SLA— jau tuvi
kapitalų, tad jo

SLA—jamdmui

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI

Baly* Sruoga mūsų atsi- Steponas Kolupaila, para- 
minimuose, spaudai paruo. šė Jurgis Gimbutas ir Juo
sė dr. Vanda Sruogienė, 600 za.s Danys, 464 psl., daug 
psl., daug iliu-tracijų. Kny_ į iliustracijų, kieti viršeliai, 
goję rašo apie 70 asmenų. į k i na $12.00.
Kaina $10.00. i Amerikos Lietuvių Taryba,

« ■- « _ .'30 metų Lietuvos laisvės ko-
S*A ? fcr™enf!..na“J’U- voje (1940-1970), parašė 

sias Antano Gustaičio raty-j^/ šjmutis , , ;
rimų ,r humoristinių e.Ieras- ,; j . 50„ , ;
cių rinkinys su dailininko*<lnnn 1
Viktoro Vizgirdos satyrinė-r d j • ur 
mis spalvotomis iliustracijo- Edvardas
mis, didelio formato, drobes 31‘2 , jrj. k
viršeliai, kaina $7.00. nn i » <

Pėdos mirties zonoje
na $6.00.

Palikimas, poeto Fausto
Sibiro katorgininkės ir so. Kiršos iki šiol niekur ne
vietinių kalėjimų kankinės, spausdinti eilėraščiai, jo už- 
Elenos Juciūtės atsiminimai. Į raxaį įvairiais klausimais ir
544 psl. Kaina $10.

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

GANA TO JUNGO, Kip
ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl.. kaina $5.00.
DIENOJANT, Kipro Bw- 

4nio, 464 psl.. kaina....$2.00
PENKTIEJI METAI, Kip. 

ro Bielinio, 592 puslapiai. 
<udna .......................... $2 00

PASKUTINIS POSĖDIS

kt., 318 puslapių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stasys 
Santvaras. Kaina $6.00.

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

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antr? 
knvga, parašė Bronvs Raila, 
Kaina $7.00.

Juozo Audėno atsiminimai j Paguoda, akimirkų kro- 
227 psl., kaina........... $4.00 nikos 4, I dalis, parašė Bro-
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

zas Liūdžius, 246 pusią
piai. kaina.......... $3.00
Sukilimas Lietuvos suve*

nys Raila. 428 psl.. kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio Raibi’
renumui atstatyti, dokumen.' išgarsėjusių akimirkų IT da
tulė apžvalga, parašė buv. j iis. Be kitų dalyku, čia telp3 
Lietuvos nepa pradas pa-1 įdomios studijos apie poetus
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.

LIETUVOS ISTORIJA

Leoną Skabeiką ii Joną Ais. 
tį. Knyga 374 psl.. kaina 
knip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50. 

Paguoda, Bronio Railos
VI-ji laida, parašė dr. Van- nk:mirksn;ų III dalis, 387
da Daugirdaitė-Sruogienė. 
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta
Kaina ...................... ....... $6

Amerikos lietuvių istorija.

psl., kaina minkštais virše
liais $6.50, kietais — $7.25.

Chicagos istorija, parašė 
Aleksan Ambrozė, 664 psl., 
gaustai iliustruota, kai-

redagavo dr. A. Kučas, 639’ na kietaia viršeliais $10, 
psl., kaina $10.00. < minkštais — $8.
Lietuvių išeivija Amerikoj,! $5.00. 

parašė Stasys Michelsonas,! Kad Ji būtų gyva, Emili- 
gausiai iliustruota, 500 psl.,* Čekienės straipsnių rin- 
kaina $4.00. l kinys, 216 psl., kaina $5.00

4 I I
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Vietines žinios
KAP. ALOMAKAITIS ŠACHMATŲ KOVOSE

IĮ

i
Su kap. Algio Makaičio, ir taip pat Naujosios Angli-j 

mirtimi So. Bostono LPD • jos ”B“ meisterystę. 
šachmatų klubas neteko žy-i j
miausio savo šachmatinin-j
koko, 1958-1974 laikotarpy j 
stipriai pasireiškusio šach-j 
matų varžybose ir šachmatų į 
veikloje mūsų ir amerikie
čių tarpe.

1958 m. vos 13 metų am
žiaus Algis Makaitis drauge 
su Gediminu Kuodžiu, 1957 Į 
ir 1958 Bostono ”B“ čem-j
pionu. žaidė Lietuvių II ko-i 
mandoj ir MET lygos varžy
bose laimėjo 6Į/» taško iš 9
rungtynių prieš akademini! 
jaunimų (Harvardo, MIT ir 
kt.). 1959 USCF įkėlė Alg.

1959-1974 jis žaidė So. 
Bostono Lietuvių I koman
doj, pasiekdamas daug per
galių prieš žymiuosius Mass. 
ir Conn. meisterius (dr. J. 
Platz, J. Gurdo, J. Keys ir 
kt.). Tuo pat laiku buvo uo
lus šachmatų klubo sekreto
rius, pora metų ŠK pirmi-Į 
įlinka*. Jis taip pat buvo ke-i 
ierius metus išrenkamas! 
Bostono MET lygos pirmi 1 
ninku ir MET lygos Tourna 
ment direktoriumi.

Algis Makaitis buvo ma-; 
lonaus ir gero būdo žmogus, 
draugiškas, paslaugus, pa-

Makaitį į ”A“ klasę, ir jis j ,-išventęs ir pareigingas vy-,
buvo pirmasis 14-metis iš vi-Į ras« !
so Bostono, pasiekęs ”A“
klasę. 1960 A. Makaitis lai 
mėjo Bostono ir Massachu
setts moksleivių pirmenybes

Tebūnie lengva jam šio. 
krašto žemelė.

Kazys Merkis i

Kodėl tokia tyla? * .
8

Iki Vasario 16-sios beliko* 
pusantro mėnesio, o nieko: 
negirdėti, kad. Altos skyrius 
rengiasi jų paminėti. Dar’ 
nebuvo posėdžio tam reika-j 
lui svarstyti, tai kų origina-j 
lesnio per tokį trumpų laikų! 
bus galima suplanuoti? Be-' 
liks vėl viskų pakartoti taip,; 
kaip jau ne vienų sykį yra į 
daryta. O tokios svarbios! 
dienos minėjimas vis dėlto 
turėtų būti kartais nors kiek 
originalesnis.

Atšventė vedybinę sukaktį

Dr. Stasy? ir Laima Jasai
čiai praeitų šeštadienį savo 
namuose iškilmingai a+šven- j 
tė 25 metų vedybinę sukak- į 

tį. Ta proga buvo susirinkę ■ 
daug jų bičiulių, pasakyta 
sveikinimo kalbų ir sukak
tuvininkams įteikta šiam į- 
vykiui prisiminti dovanų. '

Linkime ir mes ilgų ir lai
mingų metų. ;

Perkūnas jau turi žmonų

Perkūnas Krukonis, išvy
kęs vienerių metų studijų 
Vilniaus universitete, gruo
džio 22 d. tenai vedė.

Aukojo Keleiviui
Kalėdų proga Anelė ir 

Juozas Januškevičiai Kelei
viui paaukoja $10.

Šachmatų rungtynės

Bostono MET lyga pasky-į 
rė sausio 9 dienų tarpklubi-Į 
nes šachmatų rungtynes, ku- j 
nos įvyk? Brocktono High i 
School pašaipose. Rungty-! 
nių pradžia 8 vai. vak.

PARENGIMŲ

KALENDOR l'JS

Balandžio 25 d. So. Bos-* 
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
III aukšto salėje Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
tas.

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

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA- 

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

f

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 
(BURNER)

Siūlomus naujas alyvos kuro patarnavimo planas 

NAMŲ SAVININKAMS

• Vieneriems metams dalys ir darbas
$ 3 9. 5 0 vertė*

• 24 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal susitarimą

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną
436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore

i! SOUTH BOSTONO UETUVIŲ PILiEčiŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA:

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

— SKANI LIETUVIŠKA PICA . »
Picą užsisakyti galima ir tek 268-1055. Tada atėjus ( 
nereikės laukti, kol iškeps. ‘
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKGRUOTOS NAUJOS PATALPOS i
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACUŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

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

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugc-i»s, dešros, kopū&tai ii kt > 

Atsilankykite ii būsite scaioniai nestebint'
S.B.L.P. DRAUGIJOS VAD3VYBŽ

—4-.... -

Trans-Atlantic TraveI Service
COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 

144 Milbury St. 

jVORCESTER, MASS. 

TaL SW 8-2868

Sena* parvirsta ir negir
ta*. i

»

yra yienintelė oficiali Įstai
ga. Worce*tery. mari siunčia 
■Mintiniu* tiesiog ii VVorces- j 

f Lietuvą ir kita* Rusi-1
joe valdoma* sritis. Čia kai*

lietuviškai, pataraau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

CU galima gauti įvairiau* 
•k) importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Eluod Sųuare 
Hardivare Co.
•araiatoa U. J. ALEKNA 
S2S KAST BEOAU VA* 

scfeToa. h as& 
fELEhONAS Ad 8-414*

Ba&jamin Dalai
PupMroR Sianom

Btikias Lm
VteSUa reikmenys

SaUunenya plambariama 
Visokie neįeito 4a«kta4

raus
. Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pasakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETR1STAS

Valandos:
nūn 9 esi ryto iki S vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Bostoa, Mas*

Už nosie* ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENES DAINŲ I 

PLOKŠTELE

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

Paštu nesiunčiame.

žmogau* — be ydos.
Meeeesseeee********************

Peter Maksvytis
Carpsatsr & Bdlder 
<9 Church Strsst 
«. Milloa, Mass.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

) 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062 

TeL 762-6732
AUtos

Manio . 
lavin*. Sai 
Uodų vakare.

Telefonas:

irimo darbas ii seeee<seiasistseeeisiseeeaaa*a*aa*******
jjjfffff — "■"■■■■•■n

TEL AN 8-2124

[Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOMRTRlSTft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

Laisves Varpas
I UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC B WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mass. 02402. TeL 580-7200

Knyga yra geniąsias žmogaus draugasj
meeoueaooososoanoaooooeonaoooeooooooooooooooeeoooer

to The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

t a South Boston Savings Bank
AI.FRFI) W A D/'tllYl a I n DDrTinpvr

Parduodamo tiktai vatom, išpildoma gydytoją rs 
esptus ir turim* visus gatavus vaistus.

M reik vaistų — eikit Į lietuvišką vatolaą.
8av. Emanuel L. Roeengard, B. S^ Reg. Pkarm.

384 W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
TMef uaas AN 8-0020

Mae 0 vaL ryt* iki 8 vaL v„ išskyras Šventadienine tr sskm 

aooooonnooooooooeooooooooooooooooooaoooooooi

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

Skambinkite 268-2500

r 1
Bliu ( HirS\VI\( ■sJ

SAVE AT

M & T 011 CO., Ik
841 E Broadvvay So. Boston, Mas*. 02127

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

681^r6^S

Skambinkit.

5M^-

268-4662
ThsFsdsrsl_ _
csrtificaM akos prsmsturs withdrawals on 
esrtifkats fundi providsd rata ei intarsst on 
ofthdrsnn is radumd VU dw pautook rato (BKSaym) 
endMdsysiroesitiiforfcited, _______

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30
vaL po pietų. t•••• » •

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mas*. 02122 

$lt>mhinltite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo {dėjimo 
dienos kas mėnuo.

Piktas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosim metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 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, apsisto jant 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.

Trans-AtlanticTradingCo
i Darbo valandos kasdien: 9—5

šeštadieniais 9—2

393 We*t Broadvvay, P.O.B. 118 

So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8784 

Visą skyrių vedėja Aldona

T <a\ TzU> 7 <a\ 7 '7 <S' T 7 <* ■/>> 7 s*

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Woice*ter, Mas*. 01804 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio sina- 

i čiam įvairins siuntinius į Lieta, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš

avo^ maisto ir
nią. Turime vietoj* įvairią vis. 
tinės gamybos ir importnotą 
prekių Ii kitą kraštą visai io 
mumis kainomis. Bs to, siunčia 
m* maistą, pinigus Ir galite nš- 

Į sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokšnite pinigus, o giminiu 
ten vietoje gaišo peeirinkti aš- 
eakrtae prekei.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikru jrtaigae atsikviesti 

čia pus save į svetine 
apeigyveaimuL

Patarnavimas atliekamas grei
tai ir eątlaingaL Atsilanką įsiti- 
klaeite. Vedėjas A. Sehyrkmkl

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

iŠ BOSTONO I LIETUVĄ 
ir kitam Rusijos

Pristatymas gmitae k 
garantuotai

Galuna užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilim^ 
šaldytuvus ir paa.

Naujas vedėjas 
Atidaryta darbu

8 vaL ryto iki 2 vaL pp. 
Kitomis valaadouda pagal

susitarimų telefonu.
380 W. Broadvray 

Sa. Bostoa, Mase.
TaL 28B0088




