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FORDAS: „RYTŲ EUROPA NĖRA
SOVIETŲ DOMINUOJAMA”

Šitaip paslydo politiniuose debatuose su Carteriu 

prez. Fordo liežuvis, suteikdamas priešininkui puikios 

propagandines medžiagos ir nubaidydamas iš Rytų Euro

pos kraštų kilusius balsuotojus. Dabar tų išskridusių iš 

burnos nesąmonę prezidentas bando atitaisyti, bet jau 

sunkokai sekasi, ir "žvirblis grįžta jaučiu“.

Praeitos savaitės trečia
dienį vyko jau antrieji prez. 
Ic.ao ir Carterio vieši de
batai — šį kartą užsienio 
politikos klausimais. Jie bu
vo transliuojami per televi
ziją ir radiją iš San Francis- 
co. Tai jau daug įdomesnės 
temos, negu vidaus politikos 
rūpesčiai, ir į šiuos debatus 
atkreipė savo ausis ne tiktai 
Amerika, bet ir kitos pasau
lio valstybės, kurias JAV 
užsienio politikos linija ga
li vienaip ar kitaip paliesti.

Trumpai suglaudus, kaip 
rošo amerikiečių kai kurie 
didžiosios spaudos komen- 
ta r oria i, išry jkėjo, lyg abu 
prezidentai taikstosi į Izrae
lio prezidento kėdę, nes a- 
pie Izraelį buvo ilgiausiai 
kalbama.

Arabų kraštai, maitinan
tieji Ameriką savo alyva ir, 
žinoma, ritintieji daugiau 
uždirbti ir šį kraštą ėanta- 
žuoti, labai nusivylė Carte
rio užmojais, žadančiais be
veik paskelbti tokiems ”šan- 
tažininkams“ ekonominį ką
rą..

Carteris disputuose per 
daug sumažinęs JĄV karinį 
pajėgumą ir tarptautinį JAV 
vaidmenį, nors tai neatitin
ka tiesą.

Bet pagrindinis prez. For
dui priekaištas buvo jo Ry
tų Europos klausimu. • Žur
nalistų tiesiai paklaustas at
sakymo dėl jo politikos Rytų 
Europos atžvilgiu, Fordas 
parei'kė tokią nesąmonę:

"Kiekvienas iš šių kraštų 
yra nepriklausomas ar au
tonominis. Jis turi savo te
ritorinį integralumą, ir JAV 
nelaiko šių kra tų, kad jie 
yra sovietų dominajvimo sfe
roje.“

Atseit, pats prez. Fordas 
lankęsis Rumunijoje ir Len
kijoje ir tuo įsitikinęs....

Tiesa, dabar prez. Fordas 
savo kalbose atrėkia. kad jis 
niekada neįeisiąs sovietams 
dominuoti Rylų Europoje...

šia proga JAV spauda 
prezidentui Fordui primena, 
kaip laisvės sąjūdi sutramdė 
sovietų tankai Vengrijoje., 
kaip lygiai tie patvs tankai 
gražino į sovietinės "moti
nėlės“ globą Čekoslovakiją, 
o Lenkijos teritorijoje sto
vintieji sovietų garnizonai, 
artėdami prie Varšuvos, už
spaudė Lenkijos darbininkų 
(ne "buržujų“) laisvės rei
kalaujantį balsą.
Taigi, "neįeisiąs“, kai jie 
ten jau dominuoja.

Žinom a„ ir vi eno ir ki 
to politikierių balso reikia 
klausyti atsargiai. Paprastai 
kalbant, abu meluoja pagai 
reikalą.

Bet mus stebina faktas*, 
nors su abiem prezidenti
niais kandidatais yra mūsų 
veiksniai prieš tuos debatus 
kalbėjęsi, nė vienas jų ne
užsiminė akivaizdžiai netei
sėtos Pabaltijo kraštų sovie
tinės okupacijos, kur sovie
tų vergijoje kenčia tris kar
tus daugiau žmonių, negu 
Izraelyje, kurio laisvės pa
laikymui skiriami bilionai.

Mes nepavydime Izrae
liui. kurio tautą per kančias 
ir gyvybės aukas nusipelnė 
pasauįįp dėmesio, ir užuo
jautos, bet Itada Carteris 
kalba apie "moralę“ užsie
nio politikoje, tai, ledos, 
tas dėsnis turėtų būti taiko
mas ir mūsų bei kitų Pabal
tijo kraštų gyventoj ams, 
kurie, siekdami laisvės, pa
klojo net daugiau gyvybės 
aukų. negu JAV Vietname. 

Veržiasi is sovietinio
99 * «rojaus

Geriausio Sovietų Sąjun
gos kamerinio orkestro kū
rėjas ir dirigentas Rudolfas 
Baršajus paprašė leidimo e- 
migruoti į Izraelį.

Baršajaus orkestras yra 
labai sėkmingai gastrolia
vęs įvairiuose užsienio kraš
tuose, bet jau metai, kai jo 
dirigento nebeišleidžia į už
sienį. Tas paskatino Baršajų 
visiškai apleisti komunistų 
"rojų“, tik dar nežinia, ar 
tai jam pavyks.

Tailande kariškiai 
perėmė valdžią

Tailande, kilus nesuval
domom kairiųjų ir dešiniųjų 
studentų riaušėms su gyvy
bių arkomis, staigiai krašto 
valdžią perėmė kariškiai, 
vadovaujami astargos gene
rolo Sangad Chalawyu.

Šis generolas yra žinoma? 
kietas antikomunistas. Jis 
jau suėmė tūkstančius stu 
dentų, o susirėmime keli 
Vintai .dtya Ir daug 
suimtų.’ Jis suspendavo da
bartinės konstituc irs teises 
ir žada civilinę valdžią gra
žinti tik ateityje, bet neži
nia kada.

Komunistinio Vietnamo 
propaganda Tailando kariš
kių perversmą piktai puola, 
kalt ndama, (kad .tai esąs 
ČIA dalbas.

Prano ir Algirdo Bražinskų spaudos konferenci joje rugsėjo 22 d. E. ir dr. J. K. Valiūnų namuo
se. Iš kairės į dešinę — Simas Kudirka, Algirdas Bražinskas. Jo žmona Bernadeta Miliauskaitė ir
Pranas Bražinskas. .. . , , ....

Nuotrauka L. Tamošaičio

Kai kurių išeivijos lietuvių laikraščių pirmųjų puslapių nuotraukos, kurių originalus pamatysite, 
aplankę Ankstyvosios lietuvių išeivijos Amerikoje nuveiktų darbų apžvalginę parodą spalio 21-31 
dienomis Apreiškimo parapijos mokyklos patalpose Brooklyne, N.Y. Toje parodoje bus daugiau 
kaip 3,000 eksponatų, kurie vaizduoja į šį kraštą atblokštų senųjų išeivių didelį įnašą į šio krašto 
gyvenimą lietuvybei išlaikyti ir Lietuvai paremti. Visi New York o ir jo plačiosios apylinkės lietu
viai turėtų tą parodą aplankyti. Smulkiau apie tai rašoma skelbime, kuris išspausdintas trečia
jame puslapyje.

Šen. H. Humphrey 
susirgo vėžiu

Garsusis senatorius Hu- 
brt Humphrey, savo metu 
buvęs viceprezidentas ir dar 
nesėkmingai kandidatavęs 
į prezidento kėdę, susirgo 
tulžies liaukos vėžiu.

Jam padaryta operacija, 
ir sakoma, kad po kelių sa
vaičių vėl galėsiąs grįžt į 
politinę veiklą.

Buvo nerimą ir šiemet sta
tyti jo kandidatūrą į prezi
dentus. bet Humphrey atsi
sakė, nors ir turėjo nemaža 
rėmėjų.

Kinų atomo bomba 
jaučiama JAV-se

Kinija išsprogdino naują 
atominę bombą. Po 10 die
nų radioiktyvių kritulių po
reikis buvo pastebėtas net 
New Jersey ir Pennsylvani- 
jos karnų piene, bet jų kie
kis nėra toks, kad būtų pa
vojingas pieno vartotojams.

Miltinas gyvuliams, 
12 centų broliui

Abromas Litvinskis testa
mentu paliko $1.2 miliono 
Izraelio sostinės Tel Avivo 
zoologijos sodui ir Gyvulių 
globos draugijai, o savo bro
liui advokatui — tik 12 cen
tų-

Velionio brolis kelia teis
me bylą. Jis sako, kad taip 
surašyti testamentą brolį pa
veikė tą testamentą rašęs 
advokatas.

Rasinės riaušės 
Portugalijoje

Spalio 7 d. Įvyko pirmos 
didesnės rasinės riaušės Por
tugalijos volframo ir tungs- 
leno kasyklose, kur dirba 
vietos portugalai ir i? buvu
sios Cape Corde Islands ko
lonijos juodieji ateiviai.

Šiose riaušėse du juodieji 
darbininkai užmušti ir apie 
po 10 juodųjų ir baltųjų su
žeista.

Nauja Suomijos 
vyriausybė

Suomiją valdo koalicinė 
5 partijų vyriausybė. Joje 
buvo ir socialdemokratai su 
komunistais. Dėl biudžeto 
koalicija labai išsiskyrė: 
socialdemokratai ir komu
nistai reikalavo pakelti mo
kesčius. o dešinieji nesutiko, 
ii dėl to įvyko kabineto kri
zė.

Dabar Suomijos vyriausy
bę sudaro trys vidurinės par
tijos, kurios parlamente tu
ri tik 58 atstovus i? 20(1.

Pati didižausioji Suomi
jos parlamente atsto auja- 
ma partija yra socialdemo
kratų.

Pažymėtina, kad Suomi
jos politiniam gyvenimui vi
są laiką didelę įtaką daro 
’abai arti šmėkščiojantis So
vietų Sąjungos šešėlis, nors 
Suomija ir nėra tokia sovie
tų satelitinė valstybė, kaip 
Lenkija ar kitos Rylų Euro
pos valsybės.
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LIETUVIŲ ATSTOVAI DALYVAVO 
PENTAGONO KONFERENCIJOJE
Ten buvo sukviesti 12 tautybių atstovai, kuriuos aukštieji 

Pentagono pareigūnai painformavo apie JAV karinį pajėgumą.

JAV Gynybos departamentas, 
siekdamas krašto apsaugos klau
simais informuoti viešąją opi
niją formuojančias etnines-luu- 
tines organizacijas, spalio 4 d. 
Į Pentagoną sukvietė 12 tauty
bių atstovus keturių valandų 
konferencijos.

Lietuviams atstovauti buvo 
pakviesti JAV7 LB Krašto val
dybos pirm. Algimantas Gečys 
ir vicepirm. Aušra Mačiulaitytė- 
Zerr. Taip pat buvo ir latvių

Jie gali būti 
ištremti

Ne\v York Times rašo, 
kad Imigracijos įstaiga tyri
nėja 9 nacių bylas ir kad 6 
jų gali būti i tremti.

Tanp tokių yra Kroatijos 
buv. teisingumo ministras 
A. Artukovic, kaltinamas 
dėl daugybės serbų, žydų ir 
čigonų nužudymo, latviai 
Bcleslaus Maikivskis, buvęs 
Rosenkės policijos vadas. 
1965 m. komunistų už akių 
nubaustas mirtiet bausme, 
Edgars Laipenieks, kaltina
mas žudęs Rygos centrinio 
kalėjimo kalinius 1941 m., 
ir Edmund Gustaf Maos 
(Match ar Macz), kaltina
mas žudymais Lumbazu vie
tovėle. estas Kari Linas, bu
vęs Tarų koncentracijos sto
vyklos administratorius, 
1962 m. komunistų už akių 
nuteistas mirti, ir ukrainie
tis Sergei Kovalčiuk. kalti
namas žudęs žydus Lubomi- 
iy-

Tas bvlas teismui žadama 
paruošti per porą mėnesių.

Minėta įstaiga dar tyrinė
janti Fredericko Broschei- 
do, Augusto Dancio ir Villio 
Haznerso bylas.

Didžiausias taikos 
apgavikas

Pradėjvjfose jicsėdžiauti 
Jungtinėse Tautose Kinijos 
užsienio reikalų ministras 
Chiao Kuan-hua tarp kitko 
pareiškė, kad sovietu impe
rializmas yra didžiausias 
taikos apgavikas ir pavojin
giausias pavojaus šaltinis.

JAV-bėms kinų ministras 
rado kiek švelnesnių žodžių. 
Jis tik įspėjo JAV-bes neda
ryti sovietams jokių nuolai
dų.

$13 milionų bauda už 
vandens teršimą

Allied Ghemical bendro
vė nubausta $13 milionų už 
James upės teršimą labai 
pavolingu nuodu — kepone.

Tai didžiausia bausmė, 
kurią teismas yra paskyręs 
iiž aplinkos teršimą.

atstovai. Iš viso konferencijoje 
dalyvavo 21 asmenys.

Pranešimus pauurė JAV gy
nybos depart. sekretorius D. H. 
Rumsfeld, jo pavaduotojas E. 
V. McAuliffe, karinio štabo vir
šininkas gen. G. S. Broun, armi
jos sekr. M. R. Hoffmann. lai
vyno sekr. J. W. Middendorf, 
aviacijos štabo viršininko pava
duotojas gen. W. V. McBride ir 
konferenciją organizavęs gyny
bos sekr. asistentas J. R. West.

Pagal tuos pranešimus, JAV 
karo pajėgos dabar yra pajėgios 
vesti tiek atominį, tiek ir kon
vencinį karą. Aiškų pranašumą 
prieš sovietus turinčios JAV q- 
ro pajėgos, karo technika ir 
Vietnamo mūšiuose užgrūdinta 
karininkija. Sovietų Sąjunga 
šiuo metu JAV-bėms prilygsta 
tik atominiais ginklais, bet JAV 
yra geresnėje strateginėje pa- 
dėtyjeje savo karinių bazių dė
ka.

Konvencinių ginklų karo at
veju Varšuvos pakto valstybes 
galinčios kovon pa.tatyti 90 di
vizijų. o NATO kraštai — 65. 
Bet užtat vakariečių ginklai yra 

moderniškesni ir jų pusėje sto
vi ideologinis pranašumas.

JAV armijos perėjimas prie 
savanoriškos sistemos jos pajė
gumo nesusilpnino. Naujokus 
tinkamai paruošti daug padėję 
Vietnamo karo veteranai.

Šiuo metu 68' į karių yra bai
gę gimnazijas. Kiek rūpesčio 
kepa gresiąs kareivių organi
zavimasis į unijas.

Didžiausią laisvajam pasau
liui grėsmę sudaro nepaprastai 
padidėjęs sovietų povandeninis 
laivynas, šiuo metu sovietai tu
ri 2.5 karto daugiau povandeni
nių laivų negu JAV’. Taigi yra 
būtina skubiai stiprinti JAV 
povandeninį laivyną.

šiais metais Amerikos kuro 
biudžetas yra patenkinamas. 
Apgailestauta, kad didelės su
mos buvo išleistos Vietnamo ka
re. o galėjo būti jos skirtos 
ginklų tobulinimui.

JAV turi susirūpinti gyven
toju apsauga atominio karo at- 
\eju ir visada būti pakankamai 
stipri, kad išvengtų sovietų šan-s
lažo .

Buvo iškeltas susirūpinimas 
dėl graikų ir turkų — dviejų 
Nato narių — iškilusių nesusL 
pratimų, kurie silpnina vakarie
čių frontą. Dėl to į šią konferen
ciją buvo pakviesti net 8 graikų 
atstovai, kai kitų tautybių tebu
vo kviesta po vieną ar du.

Gynybos sekr. Rumsfeld pa
neigė ir žinomąją Sonnenfe]dto 
doktriną, kad Rytų Europos 
valstybės turinčios likti organi
ne Sovietų S-gos dalimi. Jis iš
kėlė prez. Fordo pareiškimą, ku
riuo pabrėžiama laisvo apsi
sprendimo teisė.

Konferencija buvo labai nau-. 
dingą, ir ji įtikino, kad Penta
gonas gerai pažįsta pavergtųjų 
tautų padėtį ir žino jų siekinius, 

šiam reportažui mes naudojo
mės JAV LB informacijomis.
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AR IR ČIA YRA REIKALINGAS 
„SAMIZDATAS”?

Iš karto sakysite — nesąmonė! Juk čia lietuviškoji 
spauda yra visiškai laisva, jokios valdiškos cenzūros ne
pažabota. O jos mes turime visokių pasaulėžiūrų, krypčių 
ir intencijų. Jau kartais net skundžiamės, kad laikraščiu 
mūsų negausiai visuomenei yra per daug, kad net keli tuo 
pačiu metu ir tais pačiais žodžiais aprašinėja tą patį ku
gelį. tuos pačius kopūstus ir “draugiškus gėrimus“ be: 
teikia tas pačias “politinio oro žinias“. Taigi, rodos, to
kioje plataus pcpierio lapų spaudoje jau tikrai visi galėtų 
išsipasakoti, kas tiktai ant širdies, po širdimi ar dar že
miau guli.

Deja, pasirodo, kai kam tų mūsų laikraščių dar ma
žai, juose dar vis nesutelpa visos tos garstyčios, kuries 
vienam ar kitam nepakenčiamai liežuvį graužia.

štai, į mūsų rankas dar vis patenka ir čionykščio 
“samizdato“ proklamacijų. Vadinasi, tokių rašomąja ma
šinėle ar net spaustuvėje pasigamintų raštų, — anonimi
nių ir pasirašytų net tituluotomis pavardėmis, — kurie 
normalios ir laisvos mūsų spaudos puslapiuose, matyt, 
vis dėlto neišsitenka...

Įdomu, kad visų tų “samizdato“ kūrinių (ar juose 
būtų kedenami organizacijų šenai, ar blusinėjami paskirų 
asmenų naktiniai marškiniai) — pagrindinė mintis yra 
vienoda. Tai vis: aš esu teisus, o anas — šunsnukis. Aš 
esu nekaltos metines pagimdytas pavyzdingas doruolis. 
o anas — kalės vaikas su šerno iltimis. Mano skaisčioji 
lietuviška siela tesimaitina tik aplotėliais ir tėvynės čiob
reliais. o ano — ryja gyvus velnius, net nesukramtydama. 
Tas žada mane už teisybę paduoti į teismą, pasodinti į 
kalėjimą ar be kelnių įveisti aukštyn kojomis į kapo duo
bę, o aš jam lietuvybės ar laisvės kovos vardan išgūrinsiu 
visus dar likusius priekinius dantis, kad jo nepraustoje 
burnoje nė žindukas nesilaikytų.

Tai vis mūsų organizacinės veiklos ir konkurencinio 
sąjūdžio “giliosios mintys“, įrėmintos dažniausiai į poli
cinių protokolų sakinius.

Tai vadinasi — “kqva dėl Lietuvos išlaisvinimo“..

Apie visokius kitus anoniminius šedevrus neverta nė 
kalbėti. Ten jūs rasite “tiksliai“ surašytą politinio ar as
meniško prieše išgertų taurelių skaičių, jo sugulovės lovos 
spyruoklių atsparumą ir nurodyta, kuriuose Lietuvos krū
muose prieš 50 metų liko pamestos jo klumpės, bėgant iš 
svetSmc svirno...

Visa tai perskaičius, norisi tik nusispiauti į kairę, de
šinę. aukštyn ir žemyn. Ir apsemia juoda apatija. Ir telie
ka tik sušukti į gilaus mūsų vidurnakčio tamsą: “Ponai! 
Mums jau vistiek — Barzdukas ar Ūselis. Gaila ar Trimai- 
la, Kojelis ar Runkelis! Bet kurgi dingo mūsų visų kadai
se nuoširdžiai gerbtas piimininkas Ponas Galvelis, kuns. 
regis, turėtų ir dabar mums visiems lygiai vadovauti?“

O tada gal nereikėtų nė “samizdato“...

KAN NAUDINGA TYLA?
Buvusio Sibire tremtinio laiškas lietuviams išeiviams

(Iš Lietuvoje slaptai leidžiamos “Aušros“ nr. 2)

KALNAI ANT KALNŲ, 0 ANT TŲ 
KALNŲ...

Europos Ekonominė Ben
druomenė. kaip jau daug kar- 
ų esame girdėję, turi prisi
krovusi ir pūdo kalnus mė
sos, sviesto, pieno miltelių. 
Dabar jau Italai nepajėgia 
varduoti savo pagarsėjusio 
zyno, bet ji, skystą daiktą, 
ur būti sunku būtų sukrauti
kaina.

Politi ka — menas. Mažos
tautos, ypač tos. kurių vals
tybinė sąmonė dar jauna, 
negali subrandinti didelių 
politikų. Tačiau Politikes 
ABC pravartu žinoti kiek
vienam lietuviui.

Apsilankę Lietuvoje, kai 
kurie mūsų išeiviai stebina 
mus savo politiniu neišpru- 
simu. Jų manymu, per po
kario dešimtmetį Lietuva 
praliejo daug kraujo, sudė
jo daug beprasmiškų aukų. 
Todėl dabar reikia taupyti 
tautos jėgas, tyliai ne:ti oku
pacini jungą, neišprovokuo
ti pavergėjų naujoms repre
sijoms.

Tą patį siūlė mums čekis
tai. Jie mėgina mus įtikinti, 
kad “Kronikos“ leidimas 
“neapsimoka“, nes jau pa
reikalavo didžių aukų. Iro
niškai jie klausia tardomų
jų: “Ką laimėjote su savo 
’Kronika*?“

Tačiau iš tolo jaučiama, 
kad mūsų emigrantai di- 
džtyciasi Romu Kalanta. Si
mu Kudi’ka, Mindaugu Ta- 
moniu. Kas naiimdė šiuos 
mūsų tautos didvyrius? Ver
tikas nuolankumas? Jeigu 
lietuviai būtų su gėlėmis su
tekę Raudonąją armiją, kaip 
tai rašo oficiali tarybinė 
.spauda (kiek tai yra tikra,

matyti iš to, kad iki 1946 m. 
balandžio mėnesio iš miškų 
išėjo ir legalizavosi per 40, 
000 asmenų — Vertnik Le- 
ningradskogo universitetą, 
1966, Nr. 2, psl. 27). šian
dien Lietuvos vardas būtų 
visiškai užmirštas. Jis nors 
•etkarčiais patenka į pasau
lio spaudą tik todėl, kad 
mes neklausome 'kai kurių 
“protingų“ mūsų išeivių pa
tarimų.

Nuvykę į JAV lietuviai 
komunistai vaidina didelius 
patriotus, nesigėdina net lie
tuvišką patriotišką ašarėlę 
nubraukti, (verkšlendami 
prašo mus tylėti, neerzinti 
Maskvos, nes rasai mus 
“praris“. Jie tikina jus, kad 
R. Kalantos auka atnešė 
Lietuvai visą blogį —Krem
lius dar labiau sustiprins 
kultūrinį genocidą. Lietuvai 
galėtų padėti vien tik emig 
rantų tyla. Ir jūs šiuos KGB 
pasiuntinius sodinate už sta
lo! Ar tai ne politinis aklu 
mas?

Su dideliu skausmu skai 
tume “Gimtajame krašte“ ir 
kitur mūsų emigrantų pasi
sakymus, kuriose išgiriamas 
išviršinis mūsų gyvenimas, 
jo blizgesys — mūrinės gy
venvietės. asfaltai ir dainų 
šventės bei koncertai. Tai

Bendruomenės komisijo- 
įierius žemės ūkio reikalams 
šardinois yra sudaręs planą, 
:aip sustabdyti tų kalnų di- 
lėjimą. Šios vasaros nepa
prasta kaitra dirbtinai padi- 
lino mėsos kalnus, nes kai 
airiuose rajonuose ūkininkai 
įebeturėjo kuo šerti galvijų 
r išpjovė juos. Prancūzas 
ūkininkas, ištiktas tokios ne
laimės. net nusižudė, ir Briu
selyje sėdintieji kai kurie 
Bendruomenės pareigūnai 
dėl to dar akivaizdžiau susi
rūpinę — reikia ką nors da 
yti.

Bet Lardinois planas taip 
pat toli gražu ne visiems pri
imtinas. Pagal tą planą pir
miausia numatoma sumažinti 
pieno gamybą, ir jeigu gyvu
liai išplaunami, tas reiškia, 
kad pieno gamyba sumažės 
natūrališkai, be Briuselio 
biurokratų įsikišimo. Lardi
nois planas, žinoma, nepri
imtinas pieno gamintojams, 
nes numatoma už pristatytus 
didesnius negu leista pieno 
kiekius skirti baudas. Jei 
planas būtų priimtas, visada 
nemažą karingumą rodę 
prancūzai ūkininkai, aišku, 
tuojau išeitų į gatves riaušių i 
kelti. Kitaip negu Lardinois 
galvojantieji siūlo labai pa
prastą išeiti: atpiginti pieną, 
tegu žmonės geria, kad nerei
kėtų jo paversti milteliais ir 
pūdyti.

Lardinois planas taip pat 
numato, kaip sustabdyti 
sviesto kalnus, kad jie nėiš- 
augtų iki debesų. Reikia, sa
ko, pakelti margarino ir val
gomojo aliejaus kainas, tai 
žmonės pradės suvartoti dau
giau sviesto. Tuo pirmiausia 
būtų suduotas stiprus smūgis 
per kišenę neturtingitfsįėmSį 
kuriems ligi šiol sviestas bu
vo neįkandamas, jie gardžia
vosi žymiai pigesniu marga
rinu. Be to, sveikatos insti
tutų tyrinėjimų duomenys

rodytų, kad gyvulinių rieba-. 
Ių vartojimas prisideda prie 
širdies ligų. Kai kurios auga
linių riebalų rūšys šia pras
me esančios tiesiog nepakal
tinamos, gydytojų rekomen
duojamos ir peršamos. Vadi- 
valgomuosius aliejus nebeį
perkamus ir skatinti vartoti 
sviestą reikštų eiti prieš ty
rinėjimų įrodymus ir sąmo
ningai sargdinti žmones. Jei
gu kas nors dabar ryštusi re-1 
klamos sumetamais siūlyti 
pirkėjui priedo pridėti ciga
rečių, daug kur tur būti būtų 
baudžiamas, nes cigaretės gi 
yra plaučių vėžio šaltinis. O 
sviestą valgytume, net ir ži
nodami, kad jo reikia pri
vengti, taupant širdį, nes iš 
aukštybių būtų taip patvar
kyta.

Suprantama, kad Bendruo
menės nepajėgumas susitvar
kyti su vis didėjančiu chaosu 
nebe tik pesimistus verčia 
darytis nelinksmas išvadas. 
Keliami net tokie klausimai: 
ar Vakarų Europa pajėgs’ iš
silaikyti vieninga, ar ji galės 
išlikti laisva? Tiek Italija, 
tiek Britanija, kurios vis la
biau suka į kairę, sako, gal 
būt išstos iš Bendruomenės, 
jei vyriausybėse sustiprės 
tos kairės įtaką. Britanijoje 
juk kairė labai karštai agita
vo, kad nereikia į ją stoti. 
Prancūzija iš viso mėgsta 
būti ypač nepriklausoma ir 
eiti savo tautiniu keliu (ji 
juk ir iš NATO išstojo). Vo
kietija yra smarkiai nusivy
lusi dabartine padėtimi, ir 
kokia nors didesne persvara 
rinkimuose ar kur kitur gali 
reikšti, kad ir ji pasuks į kitą 
pusę — ryšis tvarkyti pati 
viena savo reikalus.

yra tik fasadas. Bet kas už 
jo slepiasi? Giriant šį fasa
dą, nuslepiami varžtai, ku
rie smaugia mūsų dvasią. 
Dar skaudžiau, kad taip pa
sisako ir kai kurie emigran
tai dvasininkai. Kai vienam 
tokiam “korespondentui“ 
('kun. Balčiui) vienas vieti
nis kunigas pastebėjo, kad 
tokie “interviu“ yra melas, 
šis atsakė: “Suprask mane. 
aš neriu dar kartą atvažiuo
ti į Lietuvą“. Argi melu ga
lima pirkti pasimatymą su 
giminėmis ir tylėti, kai sve
timųjų koja trypia visa, ką 
mums išsako lietuviškas Rū
pintojėlis?

Savo pelitinėmis rezoliu
cijomis ir kitais diplomati
niais gestais jūs daug padė
jote musų tautai. ,-Ateityje 
mes laukiame iš jūsų dar 
ryžtingesnių veiksmų: mes 
norime, kad jūsų lūpomis 
kalbėtų mūsų kančia ir as
piracijos, mūsų sielvartai ir 
svajonės.

(ELTA)

KAS BUS PO TITO 

MIRTIES?

Tai yra klausimas, kuriuo 
jau dabar rūpinasi Europa 
a* jos sąjungininkai, nors 
Jugoslavijos diktatorius Ti
to dar gyvas ir apysveikis

Manoma, kad Titui, kuris 
jau 85 metų amžiaus, mirus, 
Jugc-slavijoj galinti susifor
muoti sovietinių komunistų 
vyriausybė, kuri tuoj papra
šytų Sovietų Sąjungą priim
ti Jugoslaviją “savo moti- 
iriškcn globom“. O tokio 
prarymo Sovietų S-ga tik 
ir laukia. Pagaliau ji net ir 
be pra-ymo gali bandyti 
Jugoslaviją karinėm jėgom 
pasiglemžti.

Antra reali galimybė, kad 
po dafoartinio diktatoriaus 
mirties Jugoslavijoje gali 
kilti kroatu, serbų ir kitų to 
krašto tautelių tarpusavio 
pjautynės, kurių pasėkoje ši 
sulipinta valstybė suskiltų į 
trupinius. Tekiu subvrėji- 
mu, žinoma, irgi skubėtų 
pasinaudoti sovietai.

Kaip ten iš tikrųjų bus. 
šiandien dar niekas negali 
pasak vti. Vakarų Europoje 
tik pabrėžiama, kad jau da
bar reikia garsiai pareikšti: 
“Šalin visu rankas nuo Ju
goslavijos!“ Ir ne tik pa
reik ti. bet ir atitinkamais 
pasiruošimais pagrasinti, 
nes Jugoslavijos strateginė 
padėtis Euronoie yra tekia 
reikšminga, kad sovietu įsi
galėjimas toje srityje būtų 
didžiausias pavojus Nato 
sąjungai.

Tur būti daugiau pesimistų 
nuomonė vyrauja pažiūroje, 
kad Europos Ekonominė Ben
druomenė yra tikras ir nebe
pataisomas kiužis, retkarčiais 
susirenkanti tų kraštų minis- 
terių taryba nepajėgi ką nors 
padaryti, kad jos komisija — 
kaž kokia pabaisa, o Europos 
parlamentas — farsas.' Žemės 
ūkio politika netekusi pasįti- 
kėjimor*-pramonės politika, 
kuri turėtų sudaryti tų pra
moninių kraštų pagrindą, dar 
nepajėgianti pradėti kaip rei 
kiant veikti. Viskas, sako, la
bai greit gali virsti dulkėmis. 
Briusely, sako, sėdi ir Ben
druomenei atstovauja ne tie 
žmonės, kuriems ten reikėtų 
būti, jie ten sudaro niekieno 
vyriausybę, kuri neturi pa
dorios vizijos, kokia turėtų 
būti Europa. Atskirų kraštų 
vyriausybės yra nacionalisti 
nės, jos norėtų pagal savo in 
teresus viską tvarkyti, ir nie
kas nežino, kaip būtų galima 
patenkinti jų ir jų atstovau 
jamųjų gyventojų norus, ir 
tuo pačiu išlaikyti Bendruo
menę, kuri pasirūpintų visų 
interesais.

K.

ŠOKIŲ ŠVENTĘ!

U 2 B A I G U S

Penktosios tautinių šokių 
šventės komiteto pirm. Bro- 
nuis Juodelis atsiuntė ilgą 
raštą, kuriame dėkoja vi
siems šiokiu ar kitokiu būdu 
prisidėj usiems prie šventės 
surengimo ir jos pasisekimo.
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šią bei ateinančią savai
tę vėl norėtume panagrinėti 
išeivijos lietimų, ypač jau
nimo, kelionių^ okOpuoton 
Lietuvon aplinkybes, po
veikį, prasmę. nabusijų at
naujinimui aksBįą davė 
pereitame Kelerai nr. pa
skelbtas atviras r.Ž. laiškas 
redakcijai. Tuo laišku P.Ž., 
be kita ko. atsiliepė ir į 
ankstesnius mūsų straips
nius (“Medaliai hipokrizi- 
jos čempionams“), kuriuose 
savo ruožu buvome užkliurię 
dai- ankstyvesnį, Drauge pa
sirodžiusį jo “reportažą“ a- 
pie šią vasarą įvykusią Bos
tono jaunimo ekskursiją 
Lietuvon.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamas Redaktoriau,

Naujosios Anglijos kon
servatorijos parengiamosios 
muzikos mokyklos vardu aš 
neriu pareikšti nuoširdžią 
padėką lietuvių bendruome
nei už jos šiltą ir entuzias
tingą paramą Edmundo 
Pauliaus Cibo piano rečita
liui rugsėjo 25 d.

Gerai žinoma, kad meno 
įstaigų pajamos labai varžo 
jų veiklą. Mūsų mokykla yra 
laiminga, galėdama sureng
ti nemokamų koncertų ne 
tik save- mokinių ir svečių, 
bet ir buvusių mokinių, kaip, 
pvz., Cibo.

Kaip jus gal žinote, mūsų 
mokykla muzikos moko jau
nesnio nei koleginio am
žiaus jaunimą. Joje mokosi 
daugiau nei 25 tautų 700 
mokinių iš daugiau nei 100 
vietovių.

Aš. pati būdama lietuvių 
kilmės, -ypač didžiuojuosi, 
kad konservatorija surengė 
E. S. Cibo rečitali. Ne tik 
mano kolegos, bet ir aš 
džiaugiuosi E. ?. Cibo inteli
gencija, sąžiningumu ir la
bai muzikališku skambini
mu. Be to. Gaidelio ir Mont
vilos kūriniu įtraukimas i 
programą buvo nuoširdus i- 
našas i visos muzikinės 
bendruomenės sąmonę.

Sveikinu Edmundą Šauliu 
Cibą ir dėkoju visiems, ku
rie prisidėjo prie jo koncer
te pasisekimo.

Su pagarba
Milda Baksys-Richarson,

Parengiamosios mokyklos 
administracijos direktorė

VtlKO PARAMA LKB 
KRONIKAI

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikai 
paremti paskyrė $600.

ŠEŠĖLIAI

ii- seit, atlim 
£‘-‘ P.ŽlF' 

Jsę^T
-

me 
žuose

Pirmiausia, norom neno
rom turime prisiimti vieną 
ativirame laiške iškeltą tech 
ninio pobūdžio priekaištėlį. 
Būtent, anąkart rašydami į- 
taigojome, jog tas straipsne
lis apie ekskursiją buvo* pa
sirašytas P.Ž. inicialais 
Griežtai imant, tai ne visai 
teisybė, nes tie inicialai pa
dėti tik po sekančiu straips
neliu (apie Minkų pikniką), 
užsklendusiū visą tos savai
tės “Bostono žinių“ skyrių 
(kurio P.Ž. yra nuolatinis 
bei pagrindinis bendradar 
bis). Tačiau vis vien svar 
biau ne tai, ar jis pasirašy
tas. bet tai. kieno ‘jis parašy
tas, o pats P.Ž. to straipsne
lio visai neišsigina, visai ne
siginčija. kad jis jo autorius. 
Tc-dėl ir teisybė, kad tai P. 
Ž. parašytas straipsnis, nors 
ir nebūtu griežtai tikslu sa
kyti, kad tai P.Ž. pasirašy
tas straipsnis.

O daibar prie svarbesnio 
reikalo.

Į mūsų nusiskundimą, jog 
tame “reportaže“ būta pra
silenkimų su faktais, P.Ž 
atvirame savo laiške atsako 
šitaip: “Be to, Amerikoje 
nėra cenzūros ir niekas re
porteriam negali nurodyti 
kada ir kur jie gali apie ki, 
rašyti ar reikšti savo nuo
monę“.

Žinoma, nėra čia,. ačiū 
Dievui, takių įstatymų ąr 
valstybiniį potvarkių, kurie 
reporteriams nurodytų, ka
da, kur, kaip, ką rašyti. Be 
ne apie tai kalbama. Argi 
P.Ž. nepripažįsta taip vadi 
namosios “spaudos etikos“ 
reikalavimų, ne valstybinės 
cenzūros, bet rašančio žmo
gaus sąžinės keliamų? Ar 
vien dėl to, kad šiame kraš
te nėra jokių teisinių spau
dos varžtų, reporteris turėtų 
jaustis ‘Vidiniai“ laisvas ra
šyti bet ką, kas tik jam ant 
seilės pakliūva?

O vis vien P.Ž. kategoriš
kai taria, jog “niekas repor
teriams negali nurodyti, ka
da ir kur ’jie gali apie ką ra
šyti...“ Net ir tie, apie ku
riuos reporteris rašo, ar tie, 
kurie apie tą dalyką ką ži
no? ! Kaipgi iš viso pagal tą 
principą reporteris galėtų 
susirankioti faktus ir su»- 
statyti žinias, jeigu jam 
“niekas“ nieko negali “nu
rodyti“?

Pagal P.Ž. dėsnį, nebūtų 
vietos ne tik žurnalistinei 
etikai, ibet ir paprasto, kas
dieninio žurnalisto dirbo 
procesui. Procesui, kuris rei
kalauja naudotis patikimais 
šaltiniais, pasiteirauti viso
se klausimo pustas. pasitik
rinti aprašomus įvykius, pa-* 
vardes, vietas, datas..., ai

tai, ke pasigedo- 
(ir kitų) reporta-

Tad nelabai sutinkame su 
.Ž. praktiškai ir teoretiškai 

išreikšta laikrašuninkiško 
daibo samprata, bent kas 
iečia grynai faktų reporta- 

vhną. Kokios sąlygos bei 
normos grindžia žurnalistinį 
nuomonių, pažiūrų (ne fak
tų) reiškimą, yra dar kitas 
klausimas, į kurį čia nesilei- 
sime. Užtat norėtume dabar 
jau gilintis į patį kelionių 
klausimą. pakritikuodami 
P.Ž. (ir eilei kitų) būdingas 
nuomones, joms priešpasta
tydami savąsias.

Taigi manome, jog, vie
nos Sibiro tremtinės žo
džiais, “geriausias nuo ko
munizmo vaistas yra pats 
komunizmas“. Juk jo para
gavę, “pagijo“ visa eilė 
nepriklausomos Lietuvos 
kultūrbolševikų. “bendrake
leivių“ ar šiaip iliuzines 
mintis brandinusiųjų, kurių 
bui.o ne vien kairiųjų, bet 
ir krikščionių demokratų 
tarpe. Dar pirmosios sovietų 
okupacijos dienomis sveiki
nę prez. Smetonos nuverti
mą ar bent jam palinkėję 
“gerų atostogų“, tie patys 
po kelių mėnesių ar net sa
vaičių būtų viską davę. kad 
tik ta neseniai prakeikta 
“fa'istų“ valdžia sugrįžtų...

Mat, pagyveno ir pamatė.
O. šiandien ir į viešėjimą 

rasų paglemžtoj Lietuvoj 
reikėtų, mūsų manymu, žiū
rėti kaip į skienus nuo ko
munizmo ligos. Kas tų skie
pų bus įėmęs, jau bus atspa
resnis visoms totali^tinio 
“humanizmo“ vilionėms. Ži
noma, atsiras ir tokių, kurte 
ne atsparama įgys. o stačiai 
liga apsirgs, bet tai jau nuo- 
pat pradžios išpuvę organiz
mai, iš kurių nereikėtų vesti 
jokios visa klausima ap
sprendžiančios taisyklės.

Gi šitokią vien politinės 
m’ifc fcaprfcUstės galimybe 
pasirėmusią taisyklę savo 
atvirame laiške drąsiai veda 
P.Ž. Jis laikų Bostono jau
nuolių ekskursiją žalingu 
dalyku iš dalies dėl to, kad 
“jiems buvo- rodoma nuo 
Vilniaus iki Palangos, kas 
yra gražu, aiškinant, kad 
tik komunizmas ta groži ku- 
ria“.

Apie kokį “grožį“ čia kal
ba sukasi? Ar apie gamtos 
grožį? Jei taip, tai vaikas 
(ar suaugęs), kuris įtiki, 
kad gražią Lietuvos gamtą 
“kuria kc-munizmas“. tikrai 
ne keliauti turėtų, o likti na
mie psichologo priežiūroje. 
(Ir argi dalyvavo toje eks
kursijoje nors vienas protiš
kai atsilikęs vaikas?)

Tas pats galioja ir tuo at
veju. jei “grožiu“ P.Ž. min
ty turėtų Lietuves renesan
sine, barokinį, klasicistinę 
architektūrą, kunigaikščių 
laikų istorines vietas, liau
dies folklorine kūrvbą. Tas, 
kuris čia įžiūrėtu “komuniz
mo laimėjimus“, ir Sibiro 
koncentracijos lagery ne
grįžtų į protą. (O tokių yra; 
keista net patikėti, bet anie 
juos fascinucjančiai liudija 
Solženicinas antrame “Gu
lago“ tome.)

Negeriau, jei P.Ž norėtų 
kalbėti ir apie dabartinės 
statybas, naujų miesto kvar-

(Nukelta į 3 puslapį)
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Okupuotoje Lietuvoje
DETROITO NAUJIENOS

A. ir A. Tamošaičių paroda | puola. Tai reiškia, kad Balfo 
Ilgo Padėkos

Rusai okupantai, šalin iš Lietum!
metu, š. m. lapkričio 23-27 
dienomis, Detroite susirinks 
Lietuvių Katalikų Mokslo

CHICAGO, ILL. 

Patarimai per radija

„lin-darbas yra šio to vertas. • Pe„r .Lįe,tUVOS AidU radijo 
sava.tgal.o g. darbuotQjai (1490 A M.) programą penk-

salėje (29 John St.) rengia
mas tradicinis

rudens balius-koncertas 
Programą atliks New Yor

ko vyrų choras "Perkūnas

Vilniečių laimėjimas Sovietų (“radijo piratai“
t

Vakarų Berlyne pasibaigė Sovietų Sąjungoje esą 
H. Karajano fondo tarptau-į (laugr slaptų radijo stočių, 
tinis jaunimo orkestrų kon-- Administracijos organai vi-j ziumų, 
kursas Jame dalvvavn ir!*aiP kcAroją su tais radijo! pritaikinti ir eiliniams De-

darytų, ko turėtų griebtis,itadieniais 1<Ml val vak' P3' vadovaujamas Vytauto Dau- 
jeigu mūsų aukos nustotu,tarimus kaiP sudary‘> ‘«ta- girdo.

----- ----- - lauk , pasijustų tie 'mentus duoda adv' dr' Vla‘
Įkurie Balfo pagalbos ' taip'dimiras Bylaitis, o pensiniu- 

kams — Stasys Gečas. Kas 
antrą penktadienį stud. Da-

suvažiavimo. Salia tik moks.|KU"e,. oa"° Pagalbos taip 
lo žmonėms įkandamų pas-Ire.kal.ngt? Apie tai ba.su ir 
kaitų bei akademinių simpo-ĮĮ“*81™“; 10 niekada ne-

‘ keletas renginiu bus >v>’ks* k°l musu- lse,vlJa bus

Šokiams gros populiarioji

Vakaro pradžia 7 vai. vak. 
Kadangi vakaru-koncertu su
sidomėjimas labai didelis, 
todėl stalų rezervacijomis 
būtina pasirūpinti iš anksto..

Rengėjai kviečia ir plačios 
apylinkės lietuvius ir jų sve
čius atsilankyti į pirmąjį se-

Joe Dirse kapela iš Nauga- zono vakar« Waterburyje:
tuck, Ct.

kursas. Jame dalyvavo ir 
Vilniaus M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos styginių in
strumentų orkestras, kuriam 
vadovauja Saulius Sondec
kis. Jam pripažinta pirmoji 
vieta ir aukso medalis.

Kas redaguoja KLB 

Kroniką?

piratais“, bet nepajėgią jųjtroito bei apylinkių lietu-
gyva, dosni, gailestinga. 

Detroite gyvuoja Balfo 76
visų Sugaudą ti. Prieš porąĮ vjams Dėl tų renginių pata- * skyrius. Detroite Balfo vie-
metų Donecko rajone tokių 
“piratų“ milicija kas mėne
sį suimdavusi po 125.

Daugelis tų stočių trans- 
į liuoja vien užsienio muziką, I

riu sekti radijo valandėlių 
pranešimus.

šos rinkliavos tur būt prasi
dėjo anksčiau, negu kituose

*. „ . , u • - ‘lietuvių centruose. Tik atsi-Sia proga noriu keliais zo- ...... ...
džiais priminti, jog suvažia- . minkime, kad jau prieš ke-

. draudžiamą Sovietų Sąjun-ivimo Pr°8a Yra rengiama 
I goję, bet pasitaiką ir pavo- Antanazijos ir Antano Ta-
įjingesnių programų. Vilniu- 
1 je. pvz., neseniai nuteistas

tvirtį šimtmečio čia gyvavo 
vadinamoji ”Tag Day“, ku-

šaičiųda'ilės paroda? Tarno- i rios .‘"etu pasipinigaudavo- 
šaičiai Detroito lietuviams!me ,s.Detroito, Hamtramcko

Tas klausimas labai rūpi!:! metus kalėti asmuo už tai, igerai pažįstami iš ankstesnių,ur. ®a. u™..10 f*,e~
komunistų žvalgybai, bet į kad jis užrekirduodavęs Va- jų parodų Detroite bei Wind-1 miesci° amerikiečių. i ag 
iki šiol ir ji tik spėliojimais Į karų stočių žinių programas ! SOre. Tik dabar jau gerokas
tesiverčia. J ir jas pertransliuodavęs vie-

š. m. vasario 3-6 dienomis'tos “ausytojams.

Vilniuje buvo susirinkę vi
sų rajonų propagandos ir a- 
gitacijcs skyrių atstovai ir
dalis mokytojų. Jiems buvo. .... . .. ..
skaitomos paskaitos anie1 v*Inlaus Tlesa rugsėjo 10 

propagandini darbą ir kitką.
Jų metų pasakyta, kad I KBi voJe

Days“ uždraudus, imta pini
gus rinkti iš savo tautiečių 
Iš pradžių rugsėjo mėnesį, o 
paskui nusikelta į spalį, kad

nutė Petkūnaitė ”Kulinari-| Vaišėms bufetą paruoš pa
jos kampely“ duoda naujų tyrusios šeimininkės
valgių receptus.

WATERBURY, CONN.

Bendruomenės vakaras

Spalio 16., šeštadienį, šv. 
Juozapo mokyklos didžiojoje

Svečių laimės pamėgini- 
mui bus leidžiamas dail. An
tano Petrikonio paveikslas. I

V. A. V.

LOS ANGELES, CAL.

Lietuvių Dienų sukaktis 

Spalio 17 d. 1 vai. popiet
Iš anksto bilietai parduo- j Ambassador viešbuty (3400 

darni Spaudos knygyne 10 Wilshire Vlvd) rengiamas 
John St. (tel. 756-5175), ir i Lietuvių Dienų žurnalo 25 
valdybos narių. metų sukakties minėjimas.

laiko tarpas praėjo nuo pas
kutinės jų parodos, nes iš
pervežti per muitines nėra. „ ,,i i . m ......... susilygintum su kitų Balfolengva. Si kartą Tamošaičiai , ..... . .v , . . . (skyrių rinkliavomis visameKanados vertingus kurinius , . . , . .. „ ,. , , . į krašte. Kaip visada, ir si Bal-atsigabens i paroda visokios!, _ . . , . ‘ . •....... ..... .......... ‘ .... , fo menesi pirmas dvi savai-

dieną rašo, kad šiemet Lietu-!aav0 ury 1 ™4' go '!tes aukotojus rinkėjai pasi-! 
sodai lūžta obuoliais“.!1^, Pave.ksių. Eksponuos, į bažnyė.u,

religinio turimo ir tautinio1 r n j .

Obuolių daug, bet kur 

juos dėti?

Kroniką redaguojąs Į žaga- į Pne supirkimo punktu did-! Matysime'prieš irp° Pamaldp Podvie
1*0 o o tiilmoi,.- <rt711)lAQ Otloc Cll nhlinl.aiC ‘ J 1 ... f.n.m.A... L.....;.rę ištremtas Vilniaus vvsxu- dziules eiles su obuoliais .
pas J. Steponavičius, kad krepšiuose ir pintinėse, tik .... . , _L: it. ' - , • , ' saiciai dešimtmečiais kure.kai kurie jes numeriai nesą nėra kur jų sukrauti, nes
reakcingi, kad jos Lietuve’e trūksta dėžių. Prie ’Anykš-l Antanui Tamošaičiui šių 
leidžiamas nedidelis kiekis, čių vyno“ supirkimo punkto į metų pradžioje (vasario 15)
kad ji persiunčiamaJ Ler <i- sunkvežimiams tenka laukti'suėjo 70 metų amžiaus. Tad 
ją, kur dauginama ii Lsiun- neį p0 jvj dįenas (g) 
tmėjama į kitus kraštus.

Taip spėlioja komunistų -------------------------------
žvalgyba. Jeigu ji turėtų 
nors kiek tikresnių duome
nų, tai 'jau seniai vyskuna

jų .savaičių, pas tuos. kurių 
pavardės žinomos, bus lan
komasi namuose. Pasitaiko, 
kad rinkėjas namuose teran
da vaikus, ar tą suaugusį, ku
rio kišenė be pinigų. Palikite

WORCESTER, MAS.

Mirštame

Vienas po kito iškeliauja

j ir paroda, kiek liečia jo, An- savo auką visiems namiš- 
tano, dalį, laikytina sukak- kiams žinomoje vietoje, kad 

įtuvine, nes juk sukaktuvi- rinkėjas iš pirmo atėjimo ją 
! niai jam yra visi šie metai. į atsiimtų.

Paroda įvyks Dievo Ap- * 
vaizdos parapijos kultūros

įvyks 
parapijos 

centre. Apie lankymo valan
das skaitytojai sužinosite iš 
radijo pranešimų ir dienraš
čių.

Spalis — Balfui

būtų suėmusi. Nors, ka:p ži
nome, sovietinis saugumas
jam reikalingus duomenis jr mūsų buvę veikėjai. Štai 
moka ir pats padiibti. neseniai šv. Jono kapinėse

Ten pat buvę sakoma kad palaidota Julija Style-Stoš- 
dauguma kunigų esą loialū*. kienė, kuri gyveno Floridoj.

Kauno kunigų seminari- Mirė ir žymus verslininkas,į Kiekvienais metais, tary-, 
joje esą 50 klierikų, naujų automobilių pardavimo įstai-;tum maldą, skaitytojams at- 
kasmet įšventinama po 5. o gOg savįnįnkas Juozas Lie- pilių pamokslėlį apie Balfo 
-miršta apie / ’unigų. tuvininkas, Lietuvos garbės mėnesį. Nežinau, gal ir ant- 

Vienuolių esą apie 1,500. konsulo dr. Juliaus Bielskio i rašte kasmet visai panaši,

Aukokime kas kiek pajė
giame. Aukokime visi. Kai 
visi duosime, kad ir po ma
žiau, rezultatai bus geri. Iki 
šiol detroitiečiai pasižymėjo 
ypatingu dosnumu. Tiems, 
kas adresus pakeitė ar šiaip 
nebus rinkėjų aplankyti, štai 
adresas, kuriuo galite čekį 
pasiųsti: Mrs. E. Paurazas, 
17403 Quincy Avė. Detroit, 
Mi. 48221. Čekių gavėju įra-

Vienuolės daugiausia dir
bančios medicinos seserimis.

Tos žinios imtos iš LKB 
Kronikos nr. 22. I

SKIEPAI IR RECEPTAI

sesuo Simonienė ir palaidota 
Leicesterio kapuose.

Išvyko atostogų

Dviejų savaičių atostogų į 
Miami, Fla. išvyko Keleivio 
skaitytojai Aleksas ir Mari- 

• joną Žvaliauskai ir Paruliai.

nes ką gi begali naujo išgal-1 syti: United Lithuanian Re
voti vis ta pačia tema rašy
damas. O tačiau nerašyti ne
leidžia sąžinė...

Prieš porą savaičių, tautos 
šventės proga, aukojome 
Bendruomenei. Vasario 16

lief Fund pf America, Ine. 
Paaukota suma atleidžiama 
nuo federalinių mokesčių.

Alfonsas Nakas

1976 metų spalio mėn. 30 dieną (šeštadienį)

* MAIRONIO PARKE
(Shretvsbury, 52 So. Quinsigmo.nd Avė.)

HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORO

KONCERTAS

(Atkelta iš 2-ro puslapio) Ju,,a u ranunu. ■ minėjimų metu aukojame
; Į Vlikui ir Altai. Visokiomis j

talų, restoranų, muziejų etc.1 Ligos ir kitos nelaimės ' kitomis progomis, ypač bran-,
Vincas Dabrila po širdies' 8ius asmenis laidodami, au-1.

kojame Lietuvių Fondui. Yra j

BROCKTON, MASS.

“Grandinėlė prie Ramiojo

groži. Nes viskas, kas šia į Vincas Dabrila §irdies!gius asmenis laidodami, au-’, vandenyno
prasme Lietuvoj nauja. mo"'smūgio SUKrįž0 j namus V v- kojame Lietuvių Fondui. Yra j Sis spalvotas garsinis ge-
rikojUdar naujau^modėr- tautas Mačys susižeidė petį. <*ar dešimtys fondų ir fon- rai paruostas filmas bus ro- 
niau, didingiau. Maža to,į dėlių (čia tunu galvoj amen- j domassi sekmadieni, spalio
jau iš kelių Lietuvoj apšilau-i Skyrybų banga | kiečių fondus), kuriems mu-, 17 d. 3 vai. popiet sv. Kazį-,
kiusių jaunų žmonių via te-' Net didelių organizacijų sų labai apsukriai renkami.miėro parapijos mokyklos, 
kę girdėti, kad ten pastatai,,vadai žmonų išvaryti iš na-’ pinigai. Balfas jau keliolika,salėje.

1 Įėjimas — auka. Po pro-' 
gramos — kavutė.

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti.

dar nebaigti statyti. Jau at- mų. Vaikai paliko be tėvų. 'metų laiko nuleistą ranką 
rodo labiau apšepę už mū- visus vienuolika mėnesių.

Artritis kankina Tik spalyje Balfo ranka pa-
Dėl artričio pirštai kaip kyla, pirma visiems šauk- 

buožės, sunku rašyti. liams garsiai surikus, kad
Balfo rinkliava pradėta.

siškiams biedniokams skil
tus “projektus“. Jei Lietu
vos modernizacija, elektri
fikacija, urbanizacija ir j- 
stengtų nuteikti ką nors 
“protarybiškai“, tai gal ko
kį prieš pirmą pasaulinį ka
rą atkakusį senateivį (atme
nantį Lietuvą kaip bakūžių 
samanotų šalį), bet tik ne

J. Krasinskas
Nepaisant Vakarų pasau

lyje klestinčios gerovės, o ir 
j pavergtoje tėvynėje tiek ne-

Palaidojome A. Bernotą | bestokojant duonos kaip sto-
. . ! kotą tuoj po karo, šelpiamų-

> pa- 8 d. rastas Ic-TOjeju Balfas turi visada daugiau,
v1., i bemiegąs Arūnas Jonas ‘

NEW BRITAIN, CONN.

Bostono ar Nevv Yorko
logumuose ir m^ernybėjeĮp^^, negu ištek,i“- Atsiranda
užaugusį jaunuolį. j nru^o 10 d. i kitokią neimmią ištiktąją.

i i- hažnvŽinie ualaidotas šv.' i tevyn? 15 Slblr° pa-Pagaliau, galima būtų pri- bažnyčioje palaidotas Šv.;

ANKSTYVOSIOS LIETUVIŲ IŠEIVIJOS AMERIKOJE 

NUVEIKTŲ DARBŲ APŽVALGINE

PARODA
įvyks 1976 metų spalio mėn. 24-31 dienomis 

APREIŠKIMO PARAPIJOS MOKYKLOS PATALPOSE 
BROOKLYNE, N.Y.,

kurioje bus išstatyta daugiau kaip 3,000 kruopščiai surinktų, profesiona
liškai suskirstytų eksponatų, išdėstytų didžiojoje salėje ir kitame aukšte 
trijuose dideliuose kambariuose.
Visi kviečiami gausiai dalyvauti atidaryme ir savo atsilankymu pagerbti 
lietuvių ūkininkų sūnus ir dukras ateivius, atsidūrusius svetimoje aplin
koje, dažniausiai beraščius, nemokėjusias nei kalbos, nei amato. Jų reikš
mingas įnašas lietuvybės išlaikymui už Lietuvos ribų per trumpą laiką 
virto milžiniška jėga ir akstinu, siekiant Lietuvos valstybės nepriklauso
mybės atstatymo.

Programoje:
11 val.Koncelebracinės pamaldos už mirusius ir gyvus senosios kartos

Ta pačia proga į naujai* 
sukurtą Brocktono ansamblį' 
dar kviečiame registruotis 
šokėjus, o ypač dainininkus, 
ir tuos, kurie norėtų priklau
syti ansamblio orkestrui.

Tuoj po filmo ten pat bus 
ir visų Brocktono draugijų' 
bei organizacijų atstovų su-1 
sirinkimas. Būtų malonu, į 
kad šiame susirinkime, be 
atstovų, dalyvautų ir tie, ku
rie norėtų ir galėtų ansam
bliui kuo nors padėti.

Susirinkime bus sudaroma 
ansamblio direktorių taryba

išeivius — veikėjus.

— Parados atidarymas. 
Simutis.

Atidaro Lietuvos gen. konsulas Anicetas

— Dr. Antano Kučo, ”Lithuanians in America“ autoriaus, trumpa 
pradinės lietuvių emigracijos apžvalga.

— Parodos apžiūrėjimas, ją paaiškinant.

— Užkandžiai ir kavutė.

Lankymo valandoms:
Sekmadieniais — po pamaldų iki 6 vai. vakaro.
Darbo dienomis — nuo 4 iki 7 vai. vakaro, 
šeštadieniais — nuo 12 iki 6 vai. vakaro.

Parodos globėjai:
Apreiškimo parapijos klebonas kun. Pranas Raugalas. 
Prelatas Juozas Karalius, Shenandoah, Pa.

RENGĖJAI

liegę, be cento ir būtiniausioghninti ir
santvarkos “giožį“. Čia tai. Velionis btfvo gimęs 1945 i daiktelio, garbingi tautiečiai, 
jau tikrai komunirtai gali gausio 8 d. Greifsvvalde, iBalfui vis Pavyksta, kad ir

“socialistinė? Marijos kapinėse.

susižerti visus kreditus. Tik 
— ar susižavėjo juo bent 
vienas iš Lietuvos grįžęs 
jaunuolis?

(Bus daugi.ni)

Vokietijoje, į JAV su tėvais 
atvykęs vos 4 metų amžiaus. 
Buvo baigęs Hartfordo litu
anistinę mokyklą.

Gili užuojauta jo tėvams.

ne su visais, užmegsti ryšį 
ir suteikti pagalbą. Nors
BalfaV niekada jokia politika ir patvirtintas vykdomasis
neužsiiminėja, bet Lietuvos komitetas
okupantas jj nuolat isteriškai M. S

ba.su


I

^USi&pis K6tVii’u»3 KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 3h, 1976 m. spalio 12 d.

.

— Tegul bus pagarbintas!’kad mano smegenys nėra 
Ar tu. Maiki, manęs laukei? raudono kolono?

KAIP ŠIANDIE GYVENA-PASITIKĖJIMAS JAV-MIS, 
POPIEŽIUS PAULIUS VI? I DIDĖJA

Paprasta liaudis, tur būt,) Dabar, priešrinkiminės a-j 
faivaizduoja. kad popiežius į gitaci jos metu, čia girdime) 
visą laiką tik sėdi scste, mel- tik aitrios kritikos žodžius,!
džiasi ar teikia palaimini
mus, bet jau kokio "žemiš
kojo“ gyvenimo tai vengia 
iš tolo, kaip nuodėmės.

Daug kas net nusivylė, 
kai kadaise buvo plačiai ap
rašyta spaudoje išgarsėjusio 
popiežiaus Jono- XXIII že
miškosios dienos ir ’jo net 
labai "demokratiškas“ elge
sys. Dabar amerikiečių laik-

kuriais svaidosi prezidenti-j 
niai kandidatai spaudoje, i 
televizijoje ir betarpiškuose j 
susitikimuose su rinkėjais. ‘ 
Iš tų agitacinių kalbų galima 
būtų susidaryti kreivą vaiz
dą, kad čia viskas smunka 
žemyn: ekonominė padėtis} 
blogėja, krašto gynyba men-į 
kė'ja. Amerikc-s įtaka užsie
nyje blėsta ir t. t. Bjet iš tie-

Teises patarimai Ką tik gavome

<yti į Keleivio skaitytoją 
reikalam. Tie klausimai tori btttt bradn 
aformacinio pobodžio. Klausimos ir at* 
mkymus spausdinsimo fiamo skyriuje 
uū&ke reikia pa&aūli, kad esate Koloivii 
skaitytojas.
Mausimus praboms siusti ti

Advokatė dr. M. ftveikaasUraė ratilio atna

Dr. M. Šveikauskas, Attoraey at Lsw. 
Boston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Rovbury, Maas. 02131

raščiuose randame reporta-} sų tikrovė nėra tokia, kokią
žų ir apie dabartinio popie-j dabartinės administracijos , .
žiaus Pauliaus VI eilinę die-, priešininkai vaizduoja. | Vinea moteris nori, kad aš,svarbus dokumentas ir koks

Klausimas: rus, dažnai pasirodo koks tai

„ ....................... ’u--- . . 1 i svarbus yra jo sudarymo bū-Eui opos pažiūrų j Amen- bučiau jos testamento vyk- 
ką stebėtojai ir analizuoto- dytojas ir po jos mirties pas- 

popiežius gyvena Vatikane* jai ra o. kad ten, žvelgiant į kirtus pinigus persiųsčiau 
savo rūmų ketvirtame auk'-1 į J A V be priešrinkiminio! jos giminėms gyvenantiems 
te, kurio langai šviečia į šv.j karščiavimosi. esama apie j Lietuvoje. Ji gyvena su vyru 
Petro aikštę. Popiežiaus bu-. Ameriką daug geresnės nuo-1 — - ‘
tą sudaro miegamasis su pa- mėmės.
prasta spyruokline lova, per-į Po]itinių stebėtojų duo- 
sirengimo kambarys ir dar- menjmjs> pO dešimtmetį tru- 
bo ikambarys kuns atvnai kurjc nuosmukio JAV įtaka 
jungiasi su valgomuoju. i ne tjk Europos sąjungininkų 

Seniau čia buvo daugelio a’ i se, bet ir Japonijoje ir 
senų popiežių'statulų, ku-į Afrikoje pastoviai auga. 
rias Paulius VI liepė išneU j P() vietnam , karo Ameri.

Jo baldai— vidurinės kia- i ka nepaprastai greitai su
sės piliečio baldų kainos,1 stiprino savo tarptautines 

’nors. žinoma, pinigų nestig-* pozicijas, neišsižadėdama 
tų ir geresniems. ! savo įsipareigojimų.

Paulius VI keliasi 6:30 Helsinkio konferencijos 
visiškai 

taikos

Pagal tas informacijas. das. Tik advokatas turi teisę 
testamentą sudaryti kitam 
asmeniui.

Tamstos minimu atveju 
ir, kiek žinau, jų turtas irldar Yra k^ kompbkacija:
pinigai banke yra abiejų!Problema yra «eriausia 
var(ju Į palikti turtą Lietuvoje gyve

nantiems žmonėms, kad jiem
Ar ji turi daryti testamen

tą viena ar abu kartu? Ar 
užtektų vieno testamento, ar 
reiktų dviejų? Ar būtinai! 
testamentą turi daryti
vokatas ar kas nors kitas?!. . . , ._ ; tonai perdaug kliūčių nesu-
J, gyvena Illinois valst,joje, darQ Abjem testatoriam mi 
o as gyvenu Michigano vals-

— Tėve, ne tik aš, bet ir’ — Ne, Maiki, ne vien 
kiekvienas lietuvis mėgsta: žmo-nių, bet ir kitokių šio vai. ryto. Pasimeldęs jis nu- sutartis ir detentė 
tavo samprotavimus, nors* pasaulio gyvių smegenys siskuta elektriniu skustuvu neužliūliavo JAV 
kartais ir nukalbi į šalį. * nebuvo ir nėra raudonos ir dar prieš pusryčius celeb- Į sapne. Akivaizdoje sovietų

_ linksma girdėti, i ^Palvos. j ruoja mišias. Priešpiečiusį agresyvaus ginklavimosi,
sūnau. Bet aš noriu tave pa-į — O ar negali jų kas nors va^? ,su kokiais penkiais' JAV taip pat žymiai padidi- 
klausti, iš kokio materiolo nupentinti raudonai? svečiais, o ipo to valandėlę no savo karo biudžetą, ga-
yra subudavotos žmogaus, _ - __ . A.,. nusnūsta ant savo aparta- mmasi naujas ginklų rikis,

Massachusetta 
tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

iš to paliekamo turto būtų 
kuodaugiausios naudos, o ne 
okupantui.

I Faktas, kad Tamsta gyve- 
ini kitoj valstijoj negu testą-

tijoje. Ar tas nesudarys kliū
čių būti jos/jų testamento' 
vykdytoju? Esu "Keleivio“ 
skaitytojas.

Suinteresuotas

Atsakymas :

Vienam iš tų žmonių mi-’

rus, tamstai tektų paskirti 
Illinois valstijoj vadinamą 

j "resident agent“. Kadangi 
I vistiek be advokato Illinois 
valstijoj

Lietuvos karaliaus kraštas*
Schondocko poema, verte 
A. Tvruolis. 30 psl.. kaina 
$1.50‘.

Lietuvos Steigiamasis Ser
mas, parašė dr. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vieniu? 
telė knyga apie seimą, kuris 
paruošė Lietuvos konstituci
ją ir kitus pagrindinius įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

Tolimų kraštų miražai*
Avos Saudargienės kelionės 
'spūdžiai, iliustruota, 342 
psl., kaina minkštais virše
liais $6.00, kietais —$7.00.

Julius Janonis, poetas ir
revoliucionierius, parašė —
Juigis Jašinskas. 265 psl. 
kaina $8.00.

Neramios dienos, buvusio 
finansų tarėjo Jono Matu
lio 1942-1945 m. dienoraš
tis, 579 psl., iliustruota, įriš
ta, kaina $15.00.

Lietuvių literatūros istori
ja (1928-1944 m.), IH to- 

parašė Pranas Naujo-neapsieisi, — tas į mas,
pats advokatas galės būti ir, kaitis. 542 psl., kieti virše-

l Tamstos, kaipo vykdytojo, 
Į "resident agent“.

liai. kaina $10. Galima gauti 
tos knygos piraiąjį ir antrą
jį tomą, kurių kainos taip 
pat po $10.

Galima, tėve, bet tik mento stogo. Po ,prie piečių: ir didina jų kiekį. Tas fak- ms, turtas ir pinigai automa- Dviem skaitytojam Connec-. K , narašš
mirusiame kūne. Gyvame pasitaria su savo sekretorių- tas didina sąjungininkų pa-ieškai teks gyvam. Tam tęs- tieut valstijoje

_ Labai glaustai ir moks- organizme tai padaryti neį- mj jr peržvelgia dalį laiškų/ sitikėjimą, o lenktyniaujan- tamento nereikia. Tačiau a-
liškai apie smegenis yra pa- manoma, nesužalojant sme- kasdien gauna apie’tiems sovietams — išlaidas.■ biem mirus, testamentas bus

smegenys?
Vytautas Alantas, 116 psl,, 
kaina $3.00.Reikėjo su advokatu pasi

tarti prieš duodant ir skolirašyta Lietuvių Enciklcpe- genų normalaus veikimo.
metame’ Ten'ritaip alK- — Aha! Nu, o apie mūsų Paulius VI pietauja 9 vai. i nrmi»' katras iš jų mirs anksčiau,,Jį dabar tektų
ma: 'Smegenys kaukolės vi- ~ ’r lietuviu— vakare. Seniau jis mėgdavo! Skelbiama, kad ypač su- yra reikalingi du testamen- b lin?tis _ būtų ne tik ne. ....

® ‘ an/klrant. nr mnerna __~xxM^<u*: „uli:________ ’ —i___ j = t a ir___ __________ DneVnrimom J > n Mergaite is geto, romanas,

40,000. ?<urios smukdo krašto eko- reikalingas. Kadangi nežinia nant pinigus dukteriai

duje lokalizuota nervų'sis- sme^"*8 šnekant, ar možna prješ pietus išgerti stiklinę glaudė ję .JAV santykiai su tai: jo ir jos. Paskutiniam iš kainuotų dau-
temos dalis. Smegenys yra į’^yra vienodo’koSo'? scotcho- su v?*3.en™’ bet, Japonija, pačiu pajėgiausiu jų mirus, turtas ir pinigai Į neBU Daskolintieii oini.

Ne tie varpai, Ados Kar
velidės eilėraščiai, 64 psl,,

. , ... x. . . . . .. . . .giau negu paskolintieji pini
aukščiausias organizmo in- ~~ jdaibar dėl sustirėjusio aitri-Į Azijos Viltyje pramonės teks tam, kam jie bus palie- . Man dažnaį tenka susi
tegracijos organas ir preti- — Taip, tėve, jos yra vie-' cio šio malonumo jau turi į kraštu. kami "paskutiniojo“ sudary- durti tokiomis situacijo-
nės veiklos centras. Į sme- nodos spalvos, bet ne visų t atsisakyti. Tarptautinės (politinės si- tame tsetamente the sur- mig Deja jos yra
genis sueina impulsai iš ap- jų vienodas veikimas. j visa tai pasakoja popie-i tuacijos tyrėjai taip pat A- vivor’s will), jei gyvasis‘‘jkos jeį turite kokių gerų
linkos ir iš paties organiz- — ra|t? Maiki, bet ar į žiaus šoferis Ghezzi. kuris rnerikos naudai pabrėžia arba "gyvoji“* nesumanys (pažĮStamų arba draugų, kū
mo. Jie registruojasi atmin- tu gjrdėjai navyną, jog bol- balta livrėja persirengęs pa-) faktą, kad jos santykiai su savo testamentą pakeisti.' rįe ‘lgtų pasikalbgti sudufc.

ševfeinčJe kuštėję leng- tarnauja jam ir prie pietų, j komunistine Kinija ir po (Kas pasilieka gyvas, visuo- terim arba su gimįne -įuo
piiataik.nj pne aplinkos vai pamajno ne tik smegenų Mao Tse-tungo mirties ne- met ir bent kuriuo laiku gali; ikalu _ n-tarčiau tai na- - -
bei ją up v aldyti. Smegenys kok)rą jr visą žmogaus ------------------------------ pašlijo, nes Kinija ir teliau savo testamentą pakeisti, ne-' pavai:
susideda h pilkosios ir bal- mislta4imą? Įjra verčiama ieškoti JAV-se būtu UrD ju suūr(is tų vei
tosios medžiagos...“ |

t r. v. 1 -i • i*l — Tėve, tai tu, matyt, gir- Pnteuk, .^ailn- sa ai dėjai mūsų laikraščiuose ra-
’is pilkosios ir baltosios^, Jkal kulioge 
medžiagos. O ar mano kau-lkoma įad nuvažiav? j Lie. 
seje kutK-es nei a n įaudono luvg pavienių, a, grupėmis 
k0 01c‘- | lietuviai, susitikę su savo

— Kiekvienose smegeny-j pažįstamais ar giminėmis, 
se, tėve, palyginti, labai ma-( atgal grįžta su perplautais 
žas kiekis raudonos spalvos ar perdažytais smegenimis 
medžiaga;?. Tai specialiuose’į ir jų nenormaliu veikimu? 
induose esantis kraujas. Jis,; _ Rait Majki ne vien ši-
musų sndies varomosios je- toki ir kUck;
gos pumpuo.,amas pasiekia ir(lėjau
kiekviena musų kūno ląste- ” :f , . , o
lytę ir joje palaiko gyvastim ~ 0 kokl« d“.?
gumą. Taid. ir į smegenis — Ogi, kad į šitą kontrę
kraujas atplaukia tam tik
rais labai siauručiais takais, 
joms atiduoda sairo šilumi-••• • 1 • n

atvažiavę -po vieną ar po 
bunčių lietuvių muzikontai, 
dainuškininkai ir pisoriai

parašė R. Spalis, 365 psl., 
kaina $5.00.

Mūsų senolių žodžiai 3 
anapus, para-ė M. Aukštuo
lis, 308 nsl., kaina $5.00.

Lietuviškoji skautija* pa
rašė Petrą? Jurgėla. Tai 
832 psl. su daugybe iliustra
cijų knyga, kurioje išsamiai 

aizduota Lietuvos skau
tų veikla nuo 1917 metų iki

draugo atsparai prie' nuo- titamento nekeisti). I hfidl’
latinę Sovietų ■ Sąjungos Įt°s puses, galite tokiu budu

, i grėsmę. Daugelis žmonių galvoja, ’ reikalą dar pabloginti, nes
ma Darašė’p’aul^Tjurte l" Užsienyje tikima kad kad testamenta sudaryti yra'duktė arba giminė, supykus, # .

irbi- vers ir naują prezidentą, jei yra netiesa* žmogui mi nusKriausii. leistos Bostone 1976 meti

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

caina $5.000. Išleido Darbi-, ..............—r---------- j—
ninkas. 341 Highland Blvd., 1 toks bus išrinktas, nekeisti 
Brcoklyn, N.Y. 11207. * užsienio politikos kurso, o

j sovietų atžvilgiu — gal jį 
Lithuanian Christian De- net sugriežtinti. j

mf5™cy by A'lgįrias Kasiu-! T . ži„ lis 0 ti.H 
la.ua 244 pst. karna nepa- mjstiniu žjniu 'kurj » 
žymėta, .sleido Leono XIII . • ,į’nkimiųnj a)

— Ne. Maiki! Zacirkos!
i

šių dienų. Kaina $12. Ji yra 
gera dovana ne tik skautų 
bičiuliams.

nę energija ir vėl, per mūsų',čia pat mums 'permazgoja 
plaučius persikošęs -- išsiva- į smegenų košę ir nupentina 
lęs -- grįžta atgal į širdį' raudonai per tą laiką, kol 
ir h ie*’, motorinės jėgos i lu dar pagirioji nuo su jais 

spaudžiamas, vėl grižta į > išgertos gyvatinės, 
jam paskirtą kūno dalį. Į — Taj vaikam pasakos, 

— Tai tu, Maiki, saikai, tė*e.

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu norite įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo turto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
Jakušovienėn vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd.
St. Peteraburg Beach, Florida 33707
Tel. (813)307-1701
Po darbo valandp — (813) 360-0744

T.*j»A,ra- «

Geri žodynai
Angiu-iietuvių kalbų žo

sa’iūne jau ir man sako bu-, 
vę frentai, kad bolševikai 
jau ir man permazgojo sme-
gelis. Girdi, kai tu buvai su ’y. B?ravvkas7nauF 
ta s bostonijkiais vaikais lai(1a apip 3 )tOoe žodžių 
kia’juje, pas savo anūką vai- 590 psi. Xaina 00. 
gei kolchozo skilandį ir gė- į
rei šermukšninę, tai tau ant lietuvių-anglų žo
šieno kluone užmigus, pripy-: Karaay1
lė pro ausį raudono koloro^a‘tė ir slapobersk s api< 
ir nupentino smegenis. Dėl žodžių 611 pel., kai
to. girdi, tu dabar kreveziji na $8.00.
bolševikines kvailystes ir jų 1 
špiegų propagandą, kad Lie- i

| tavoje karvės irgi gimdo STEPONO KAIRIO ATSI-
" ų J0- "' MINIMU PIRMASIS TO-

.sos bergždžios, nes visi so- ,į. '2'
vietiniai buliai iščystvti, kad MAS LIETUVA BUDO 
nekeltų ragų prieš valdžią. JAU IŠPARDUOTAS, BET

-Eik tėve namo išsi- ANTROJO TOMO-^fAU, 
miegok, nes tavo šiandie ne LIETUVA“ DAR YRA NE- 
smegenys, o nosis raudona... DIDELIS KIEKIS.

EKSKURSUOS I LIETUVĄ ’

Paskutinė siu metu ekskursija į J.ietuvą išvyksta 

GRUODŽIO 22 d. ir grįžta 1977 m. SAUSIO 5 d. 

I^ningmdas. Vilnius, Kaunas, Ryga, Maskva, Helsinkis 

iš BOSTONO ir NEW YORKO 

Kaina tik $ 8 7 5.0 0 

(double occupancy)

Prie šios grupės galima jungtis su papildomu mokesčiu 
New Yorke ir iš kitų miestų.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!

Kelionės į Lietuvą 1977 m. prasideda BALANDŽIO 6 d. 
Registracijas priimame dabar.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

Soath Boston, Mara 02127
393 West Broadvray, P.O.Bos 110 

Telefonas: (617) 268-6764

Savininkė Aldona Adomonienė
Air Fares Subject to Changes and Government 

Approval
Norintiems atsikviesti gimines ii Lietoms 

reikalaujamus iškvietimo doBOmeatra

leistos Bostone 1976 metais. 
1000 egz.. 376 psl., spaudė 
Liet. Enciklopedijos spaus
tuvė. kaina — $6.00

The Brothers Domeika,
Liudo Dovydėno apysaka, j 
anglų kalba išvertė Milton 
Stark, išleido Liet. Enciklo
pedijos leidykla 1976 me
tais, 238 pls., kaina —$6.00.

Į History of Lithuania, by
: d r. Joseph B. Končius, 142 
1 psl., kaina $3.00.
! Martynas Mažvydas Vfl-
t niuje. Juozo Kralikauflko 
Į premijuotas romanas, 307 
psl., kaina $6.00.

Devintoji pradalgė, Kte-
j ratūros metraštis, 389 
kaina minkštais virteliab 
$7.50, kietais — $8.50.

Lietuviškasis Pamaiya» 
Henriko Tomo Tamašauako 
Mažosios Lietuvos studija, 
263 psl., gausiai iliustruota, 
su 71 puslapio vietovardžių 
sąrašu ir žemėlapiu. Kai
na $6.00.

Lithuanians in America*
'parašė d r. Antanas Kučas, 

liustruota, 349 pal., kai
na $6.00.1:

la.ua
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Vietinės žinios
IR JONUI ADOMONIUI JAU AMŽINASIS 

SUDIEV...

2 d. Mediniškių vienkiemy,
Vabalninku valsč. šeima 
buvo didelė. Jis buvo vy
riausias. Greitai tapti tevis- lengvino tragedijos skaus- 
kės šeimininku nebuvo vii- mą.
ties. o noras savarankiškai Tebūnie jam lengva am- 
gyventi buvo didelis, todėl žinai ilsėtis svetingos Ame- 
Jenas kibo j svetimų ūkių rikos gražiame žemės kam 
nucmavimą. Taip tuos ūkiu* pelyje ir klausytis jo poilsio 
benuomodamas, jis tapo ir vietą supančių spygliuočiu 
Noriūnų dvaro centro Ku- medžių šlamėjimo ir netoli 
piškio valsčiuje nuomininku esančio Atlanto vandenyno

Visiems buvo sunku pa- Mus aplankė J. ir P. Linkai 
likti savo gimtąjį kraštą, bet
velioniui Jonui ta tragedija Praeitą penktadienį mūsų 
turėjo būti dar sunkesnė, įstaigoje lankėsi Jane ir Pet- 
nes jis prie savo gimtosios ras Linkai, nuolat gyvenan- 
žemeiės buvo prilipęs visa tieji Michigano valstijoje, o 
savo siela ir visomis kūno į Atlanto pakrantę užsukę 
ląstelėmis. Išeivijoje laimin-j pažįstamų aplankyti, 
as buvo tiek, kad užaugino petras Linkus buvo pas-

sūnų ir dukrą, kurie šiais ne
dalios metais j j pavyzdin
giausiai globojo ir tuo būdu

r pagaliau savininku. 
Velionis Jonas buvo vie-1

nas geriausių Lietuvos ūki-j 
ninku. Jis ne tik mylėjo Lie-j 
tuve-s žemelę, bet mokėjo' 
kaip retas skitas ir ją puren- Į

Rugsėjo 26 ,1. So. Bostone « vrfąų. j
mirė Jonas Adomonis. Ka- nesugebejo. Jeigu
dangi jo vien intelis sūnus Lietuvoje anuomet būtų bu-'

ošimo »

J. V-gas

kutinis Šiaulių miesto bur
mistras, Chicagoje buvo įsi
jungęs į kultūrini gyvenimą,! 
o paskutiniuoju laiku Michi- 
gane turėjo gražią vasarvie
tę.

12 tautu renginys 

Cambridge

Cambridge viešosio 
liotekos pastangomis 
24 d. 7:30 vai. vak. Y 
ligoninės auditorijoje 
Cambridge St.) ren
12 tautų renginys. Jų 
dalyvauja ir lietuviai

Rengėjai kviečia v’ 
-ilankvti.

Bus fotografijų paroda

Gruodžio 11-12 dienomis 
Tautinės Sąjungos namuose 
Šo. Bostone bus kun. AAgi- 
mainto Kezio, S.J. meniškų 
fotografijų paroda.

Be to, jis rodys ir filmą.

KAS KALTAS?

Naujajame Malaizijos šei
mos kodekse teisėjams nu
rodoma, kad, nagrinėjant 
neištikimybės bylas, už žmo
nos pirmąją neištikimybę 
jie privalo bausti meilužį, už 
antrąją — pačią žmoną, o 
už trečiąją — jos vyrą.

KADA IR KAM PADARĖT 
SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo

RADIJO PROGRAMA
Seniausia lietuvių radijo 

programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WLYN 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI.

Atidarė Johno Hancocko 

dangorėžį

Rugsėjo 29 d. iškilmingai Nepaprastas kom

Tai smuikininkų
kai kurie artimi gi- v*** į ___ ~ -v * Pomerancaitės ir io;toli kitur, tai ve- pikis butų pralenkę daugeli, atsiėjęs $158 mriionus. J
tebuvo pašarvotas; Pažangiausių, kratų j DangorezĮo 60-,ame auks-

spalio 1 d. Hvannis DoaneJ velionio ūkyje viskas bu-,te yra sekykla. Is jos galima 
Beal & Ames šermeninėje’ vo pavyzdinga: sėkliniai• matyti ne tik visą Bostoną, 

giūdai, geriausios veislės i bet ir tolimą apylinkę. Ji 
karvės, arkliai ir kitas prie-' kasdien

n I

aangi jo viemniens sunu* dau<r tokiu ūkininku kaio atidarytas aukščiausias Bos- vli^. uVL“Užemėbo„e dangoms <62 «

Code, o 
minaičiai 
lionis

•memneje 
iš kur spalio 2 d. gausaus lie
tuvių būrio buvo nulydėtas 
į Oste.i ■villės bažnyčią, o iš 
ten i Beach vvcod kapines 
Centervillėje. Bažnytinių 
apeigų atlikti buvo atvykęs 
Bostono lietuvių parapijos 
kleb. kun. Antanas Baltru- 
šūnas. Kapinėse trumpą žo
di tarė Jackus Sonda.

Laisvės Jįmmv Carter priėmė Lietuvi,
rengtas spalio III d. Aum<> vi irm. A iirvailis. Tar)llo< 
Įdaviau parašysime kit^ apvgardos pirm. M Jakaitis. Vi- 

n.v bos pirm. kun. K. Pugeviėius, buv. k. v.

auglis. Velionis buvo ypačĮjams nuo 9 vaf ryto iki 11 vicepirm. kun. G. Kijauskas. kandidatas

didelis alkilų žinovas. Ji** i vai nakties o sekmadieniais Sąjungos atstove Rūta Susinskienė-N-ti-
pirmininkavo arklių atrinki-! lin j- nns n . Į l ». k&tal Sek»»<«.uisu

mo komisijai, buvo siunčia-j , . *»iatemexi of omnekmhf, Management anų v.kcuLaho,^
rvsoo ; itrrvrliio iroicllnlrr ,rv- Į naktieS. « ( Keųuircd by f .S.C. 3tihOj

■ J. Title of publication: Keleivis.
2. bate of liling: Septen) ber 30, 1976 

A. No. of issues published annualy: Fifty

paruošta, teisėjo Alphonse 1 1 :^0 vai. po pietų.
jieržiūrėta, ”Suduvos" išleis- vėliausių pa
tą knvga i saulinių žinių santrauka ir

> komentarai, muzika, dainos 
i ir Magdutės pasaka, 
į Šių programą veda Stepo

nas J. ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis i

Su testamento pavyzdžiu. B,l!ic Flori“ ir„dova,- 
* nų krautuvę, 502 E. Broad- 

Knygos kaina $3, su tęs- way, So. Boston, Mass. Tel. 
tamento forma $3.50. Ji yra 268-0489. Ten gaunamas 
gaunama ir Keleivio admi- Keleivis ir yra didelis lietu- 
nistracijoje. įviškų knygų pasirinkimas,

žinių agentūra. KosmonaulsH™“™----------------------- t
erdvėje.kr.UUnčiaSojuz-s! l)aŽ0U * Tūi^

. . , i w 2 Namus ii lauko tr viduje. >
į Žeirię, nukrito į ežerą Kaza Lipdau popierius ir taisau ’ 

viską, ka pataisyti reikia.
Kai visi Sovietų Sąjungos 

žygiai, vykdomi ''komuniz
mo šlovei“, paprastai bai- ( 
giasi “nepaprastu laimėji
mu“, o visi nepasisekimai t) 
skrupulingai nutylimi, tai į.^7 
bet k eks pačių sovietų vie
šas savos nesėkmės paskel
bimas Vakaruose laikomas 
\erta dėmesio retenybe.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mam. 
TeL CO 5-5854

atidaryta lankyto-

mas į Švediją veislinių gy-! 
vulių pirkti.

Tai buvo toks ūkininkas, 
kuris pats mokėsi iš aukš-j 

mokslus baigusių i

BOSTONO RENGINIŲ 

KALENDORIUS
i
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B. Annual subscriptiuu price: $10.00 *
3. Frequency of issue: \\eekly (Except for two weeks in August).
4. Location of known offiee of publication: C3G East Broadway, South 
tfosion, jia?.'., 02127.
o. Location oi the ncadųuarters or geceral officea of the publiahera (Not 
printers): 636 East Broadway, South Boston, Mass. 02127. 
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Publisher: Keleivis Publishing Co., 6.% East Broadway, So. Boston, Mass. I 
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Managing Editor: Jackus Sonda. 328 E St., So. Boston, Mass. 02127 

7. Owner (li by a Corporation, its name and addiess mušt be staded and also

Toks nepaprastas Įvykis 
yra sovietų žinių agentūros 
Tass paskelbta žinia apie 
nepavykusį sovietų kosmo
nautų praeitos savaitės erd
vės skrydį.

Jau kuiis laikas erdvėje 
— v — . erdvėlaivis 

~iia Sa-

^DRAUDIMO AGENTCRA

Atlieka įvairią rūšių 
draudimus

[Kreiptis senu adresą:

iRONIS KONTRIM 
S58 Bmadway 

7:To. Boston, Mass. 02127 
Tet AN 8-1701

Ž—.........................

H.-----------------------------------------------

vape vuiu, OU.'LUIIV, ir sveiku nrotu ievt2s Tėvų komiteto ban-
veste,io. U ate, būrio net iš ketas.

Chieaerš daivvanvįecakmė’ 1,raktiko5e' tad jam viskas| Spalio 22 d. (penktadie- 
Gnicagte dalyvavo Salome- h jni> 8 vai vak First & Se-
ja ir Yvtautas Janulaičiai.« r» >4 vaihmkhmrAiohoi1 ,Petras Rra? i to’ vellcnis °uvo labai, Cond Church salėj, 66 Marl-
A«Vwr«.ln On/H°cialuS ŽmOgUS, tad pas jį boiOUgh St., latvės smulki- thereunder the narnės and addresses or stockholders owning
flys, 1» .uoniiealio ---  Una. notrnlrn ivairanc . , _ T. . >r holding 1 percent or more Gt totai amount of stock. If npt pwned by a ■Henrikas ir jų sūnus Algir- meKana . nr’^° ivai’a.us ■ nmkes Eva Graubm ir pia- torporation, the narnės and addresses or the individual owners mušt be
das Adomoniai Jonas Vdo-* • įvairios padėties ( pūsto Roberto Bravo koncer- given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name'
mnrr’c cii fmnn-ii Cintani ! SVe^^* YPa^ mėg0 jauni-j £35, kui’į rengia N. Anglijos and ad^ress, as well as that of each individual mušt be given): Lithuanian 

. 1 . a U’ ma. Mėgo ir pats svečiuotis,! Rolfu H ia .American Socialdcmocratie Federation, address of the prezident- Jonas
Stare Balčiūnaitė. Jadvyga bet kai„ sakoma. niekada a ,z . . . ’**•»-. vemsi, w»dh.v.n. n.y. ,i«i. j
Adomonyte-Kryger. išnakvodavo kitur liio ari Spalio 23 d. Kultūrinis su- frustees: į

nenar.vouavo KllUI’ 11|U ! įatvaLarjs Tautinės s-gos Mik,a Anesta, 8 Mayhew St., Dorchester, Mass. 02125. ,!I

SAVA VRA3TIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
(vykius, deda oaug ir įdomią nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsą visuomeniniu > bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomią skaitytoją laišką skyrią. kuriame laukta
me abipusių pasisakymą ir nuomunią kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIEITVA" yra dinamiška* mūsą iš
eivijos laikraktis. ieSkas nauju bendradarbiu bei idė’u. vi

Velionis Jonas Adomonis snigo, visada grįždavo na 
buvo gimęs 1885 m. liepos mo. I namuose So. Bostone. I

ALDRICH OIL CO 

TEL. 476-2086

Sąžiningai ir greitai įrengia namų apšildymą 
ir aptarnauja

So Bostone — Dorchestery — So Shore

i Spalio 30 d. 7:30 vai. vak.
| Į Tai-ptautiniame Institute L. 

B. kultūros klubo susirinki-Į
i

mas.

Stasys Griežė-Jurirdevičins, 30 Pleasant St., Dorchester, Mass. 02125 
Jonas Fakalka, 8781 96th St., Woodhaven, N.Y. 11421.
Juozas Petrėnas, 570 City Island Avė., W. Bronx, N.Y. 10464 
Jackus Sonda, 328 E St., So. Boston, Mass. 02127.
Bronė Spūdis, 8833 El<)ers Lane, Woodhaven, N.Y. 11421 
Mary Strazdas, 15 BurrilI PI., So. Boston, Mass., 02127.
Anthony U’aleiko, 385-A Great Rd., Bedford, Mass. 01730.

suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

Adresas;
7722 George Street, LaSalie, P.Q. H8P IC4, CANADA

-■-Vį
-*>-» •

į1 Sandaros salėje Balfo 72 sk. 
pobūvis.

I
Lapkričio 7 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių d-jos 
j salėje Sandaros banketas ir 
našlių karalienės rinkimai.

Lapkričio 14 d. 3 vai. po 
pietų First & Second Church 
salėje, 66 Marlborough St.. 
pianisto Vytauto Smetonos

} koncertas, kurį rengia N. 
Bus aplankytas ir Kaunas. Romoje dalyvaujama Kalėdą eglutėje, į Anglijos Baltų d-ja.

Londone — bilietas į įdomų spektaklį.
Kaina — $999.00 iš Bostono, Nevv Yorko ir Montrealio.

KALĖDŲ EKSKURSIJA LIETUVON
Išvyksta — gruodžio 16 d., grįžta — gruodžio 30 d.

VILNIUJE— 5 naktys 
ROMOJE — 4 naktys
LONDONE— 4 naktys

Kainą iš kitur pranešime pareikalavus 
Informacijų ir užsisakyti vietos prašome kreiptis:

Algirdas Mitkus. Newton, Mass. Tel. 617__ 969-1190
Galasy Travel. Wellesley. Mass. Tel. 617—237-5502 
Galaxy Travel, Boston, Mass. Tel. 617-261-3760

BALTIC INSURANCE AGENCY
Vedėja: Reda M. Veitas

TeL 268-6030
597 E. Broadvray, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS noo visą rūšią nelaimingą 
atsitikimą.
• Parūpna visą rūšių draudmus nekilnojamam tortai 
ir nuo nelaimingą atsitikimą.
• H0ME0W\ERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti narnos.

Spalio 30 d. Brocktono! The above trustees act for the Lithuanian American Socialdemocratie Fede-
ration, a Corporation dūly organized and cxisting according to the laws of 

the statė of New Jersey.

8. Known bondholders, mortgages and other secarity holders owning or 
holdin? 1 percent or more ot totai amount of bonds, mortgagee vr other 
secorities (lf the re are none, so statė): None.
J. For compietion by nonprofit organizations authorized to mail at special 
rates (Sectin 132. 122 ESM, /

The purpose, funetion, and nonprofit statūs of this organisation and the 
exempt status for Federal income tax purposes:

Have not chanired dūrinu preceding 12 months 
10. Extend and nature of circu- Averave No. copies Actaal No. coples 
lation. each issue dūrinu of single issue publi-

preceding 12 monts shed nearest to filing 
date

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

8LA—jaa M mulą caraauja lietuvių visuomenei ir išmoki- 
jo daugiaa Kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerių

SLA

Lapkričio 20 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 

| salėje Bostono vyrų seksteto 
vakaras.

Lapkričio 20 d. 6:30 vai. 
vak. Brocktono Sandaros 

įšalėję (30 Intervale St.) —
I Martyno Jankaus šaulių 
j kuopos rudeninis renginys 
(vakarienė).

Lapkričio 21 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje LVS Ramovės Bosto
no skjTiaus ruošiamas Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 
58 m. minėjimas.

1977 m. kovo 11d. (penk
tadienį) 8 vai. vak. First & 
Second Church salėje, 66!

į Maribcrough St., esto solis
to Naan Pold koncertas, ku
rį rengia N. Anglijos Baltų

;;d-ja

A. Totai No. copins printed (Net Press Run) 2.200 2,190
B. Paid circu’aticn

L Sales through dealers and carrlers,
Street vendor* and counter sales 107 167

2. Mail subseriptions 1,950 1,945
C. Totai paid circulation (Sum of 10B1 and

10B2) 2,057 2,052
D. Free distrihution by mail, carrier or other

means samples, romplimentary, and other
free copies 86 86

E. Totai distrihution (Sum of C and D) 2,143 2.138
F. Copies not distributed

1. Office ūse, left over, unaccounted, spoiled
after printing 67 52

2. Returns from news arenta 0 0
G. Totai (Sum of E A F—ahould eąual net

press run shown In A) 2,200 2,190

I eertify that the sta lementa made by me above are eorreet and complete.

12. For completions by publishers mailing at the regular rates (Section 132, 
121, Postai Service Mantai) 39 U S..C. 36t« provMea in pertlnent 

part: ”No person who woold have been entitled to mail matter nnder 
former section 435!) of tbis title sball mail such matter at the rates pro
vided under this subsection unless be filea annually witb the Poetai Ser
vice a vritten request for permission to mail matter at such ratai".
In arcordance with the proviiions of this statute, I herefay reąuaat per
mission to mail the publieation named In Item 1 at the reduced peaUge

rates presently authorized by U.S.C. 3626.
Signatūra and title of editor, publisher, butinėse manager, or owner

Jackus Bonds, Maaager

ir Hgoje pašalpą, kuri yra 
pigi, oea,SUSIVlENUlMA8 neieško putam, o teikia 
pataraavimoe oavitarptois pagalbou pagrindo.

SLA— jaa tari daugiaa, kaip trb aa paae mHoaa dolerią 
kapitalą, tad jo apdraada tikra ir magi. Kiekvienai 
Motovb ūb gali gauti (vairią klasių rrikaMagiaaetaa 
optoradM noo $100.00 Iki $10.000.00

BLA—jaaaioral duoda garą Taapeaaąją Apdraudą — Ba. 
dmrmuat loaaraaeet kad jaaanoHa gantą pinigas 
aakitojo nmkab stadijoms ir gyvenimo pradžiai.

BliA - duoda VAIKAMS ir jaanaoliama lakai pigią TERM 
apdraodą: oi $1,000.00 apdraadoa tik $8.00 mokea-

BLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
aaiilaau amnenima. rakomenduojama Hetavliką 
klubą b draugiją aarbma. Ui $1,000.00 akddenta- 
Hs apdraodoo mokantis $2.00 | motas

yra daagamole lietuvių koloniją. Krelpkitūe 
5 kuopą ve<kijuat b Uo plotino paaiškins apie

Gaoulto epaasdlntau informacijas, jeigu

AMsassof
007 Weot Mth Street, Nev Yerta, N.Y. 10001

t
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Vietines žinios
TĖVAI IR VAIKAI 

KVIEČIA!

šį šeštadienį, spalio 16 d.
7 vat vak. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje 
bus Bostono lituanistinės 
mokyklos Tėvų komiteto 
rengiamas tradicinis banke-

, kreiptis į Normą Šnipienę, 
į tel. 329-9564 arba į Birutę 
: Banaitienę, tel 871-1517.

Tad — iki malonaus pasi
matymo!

Pasižymėkime šią datą 

savo kalendoriuje

Sibiro kankinė pas Kultūros klubo pastogėje

ramovėmis Į Bostono Kultūros klubo
Spalio 3 d. buvo Bostono se20110, atidaryme spalio 

ramovėnų skyriaus visuoti- 2 Ulbėjo P«* <?r. Rlm- 
nis narių susirinkimas, ku- vydas Šilbajoris aipie Balio 
riame aptarti lapkričio 21d. Sruogos poeziją ir simbolis- 
1 engiamo Lietuvos kariuo- tus- ^al buvo tikrai giliai įš- 
menės atkūrimo sukakties mąstytos ir rimtai pagrotas

. prelegento žodis, kuriuo jis 
„ , , . . .-ios rūšies Balio Sruogos kū-

.. Ta P10£a buvo pakviesta ■ j-ybą išanalizavo tarsi sudė- 
isgai-sejusio veikalo Pėdos tingą laikrodžio mechaniz- 
mnlies zonoje autore Ele- savo išvadas paremda
ma Juciute pasidalinti mm- mas Sruogos ir kitų to meto 
Bmis* kūrėjų pavyzdžiais. Po to-

paminėjimo reikalai.

Kad nepamirštume, pasi-
Jo programoje - komp. j žymėkime savo kalendorių-

Juliau. Gaidelio vadovauja- * SPall° “ į,e"cs ?.once‘^ 
m« Vyrų ^k.teta., pramo-! kurj rengia N Anglijos Bal-
ginė muzika vaišės ir kiti draugija The Pust and "^nd Gburch salėje. 66 

ln4-Atsiminkime, kad šis ba 
ketas yra rengiamas 
šiaip sau pramogai, o j. 
čiam rimčiausįam tikslui 
lietuviškajai mokyklai f 
laikyti.

Taip pat įsidėmėtina, ! 
mūsų jaunimo lietuvybė 
ra tik tėvų reikalas. Tai 
sos mūsų išeivijos vienas 
čių pagrindinių siekim

Bankete stalus ar v 
patartina užsisakyti iš 
to. Tuo reikalu malo;

.kios geros pradžios tegali 
ma Kultūros klubui linkėti 
ir lygiai derlingo viso šio se
zono.

TIKRAI LIŪDNA ŽINIA patriotinių dandų angelui 
saigui, kuri šiandien su re
tai sutinkama senosios Eu
ropos morale ir pavyzdin-

I. Galinienė grįžo iš
Kalifornijos f

...................j Praeitos savaitės ketvir-
- . Pahmenė grizo tądien j į Keleivio įstaigą at-
iš Kalifornijos, kur buvo nu- vyko pujk Antanas Stapu-1 gu nuoširdumu tokius ilgus 
vykusi į Algimanto Micke- įr mums įteikė dr. Ge- metus rūpinosi mūsų sveika- 
viciaus ir Vaidelutes Butku-* ngS stapulionienės padėkos, ta, netgi nesiekdama lobių, 
tės vestuves. , raištelį, kuriame rašoma: i kaip čia įprasto, o norėda-

Gųždama I Galinienė; oja g '
9^® Jap!a?k!.9aV0 dvl.lionienė. savo profesija tar-
dukras ir jų šeimas.

ma patarnauti tik savo arti
mui ir savo tautiečiams.

, navusi Bostono ir apylinkės Nors ir linkėdami geriau- 
i lietuviams, dėkoja visiems i siu poilsio dienų, dr. Genę
į o___ a-|» r* nn 4- o na Oi I* * * *1 J•  •*

Prelegentė trumpame žo
dyje gyvais pavyzdžiais iš
ryškino spaudos reikšmę 
mūsų kovoje dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Prele
gentė pabrėžė, kad šiuo me
tu I.. vvujf rr>

| Pagal tas informacijas. _ 
popiežius gyvena Vatikane* jai ri^ 
savo rūmų ketvirtame auk--Į i J Ai ’
te, kurio langai šviečia j šv. j kai šči^itos susirinkimas įvyks 
Petro aikštę. Popiežiaus bu-j Amerikio 30 d. 
tą sudaro miegamasis su pa- menės.
prasto spyruokline lova, per-į pontin Padėka
sirengimo kambarys ir dar-' njmjg
bo kambarys. kuris atvirai kurjc nuconio JuozaP° A- Aliu- 
jungiasi su valgomuoju. i ne tjk j?u šeima nuoširdžiai dė-

Seniau čia buvo daugelio aki se, b«pmi”®ms’ drau8ams ir 
senų ‘popiežių * statulų, ku-| Afrikoje*230^0018 Pareikštas 
rias Paulius VI liepė išnešti, i ™ ,r; autas ir dėmesį mūsų

ką

Kultūros klubo valdyboje, 
be pirmininko M. Drungcs, 
šiais metais darbuojasi vice
pirm. B. Vasaris, sekr. D. 
T/izdenienė ir ižd. A, Dum-

Audickų sukaktis ‘ savo geriems pacientams už 
Keleivio bičiuliai Antani- Į pasitikėjimą ir parodytą 

na ir Jonas Audickai spalio ( nuoširdumą.
1 d. minėjo savo bendro gy-! Nuo spalio mėnesio 10 . . .
venimo 59 metų sukaktį. : dienos ji parduoda savo ka-i, uPina šiidimi.

Sveikiname! I binetą ir išvažiuoja iš Bos- j
i tono.

M _ .. .. ta t r,, v , , i išnuomojami kambariaiNaujas Bostono policijos ’ Dr. Irene Ziembmska, ku-(
komisionierius i ri yra baigusi dentistiką; Išnuomojami kambariai su bal-

Kelerius metus vadovavęs’ Varšuvoje, o taip pat ir čia dab prie šeimos Savta Hill rajo- 
Bostono policijos departa-'™' universitete, perima 
mentui Robert J. diGrazia •<lantų ®",-vmo kablnet« lr
atsisakė iš pareigų ir nuo sutinka patarnauti ir lietu

viams pacientams, kurie į ją

COSMOS PARCfcs!
£XPRESS CORfT. ,

\ir’

kad mano smegenys 
raudono kolom?

— Ne, Maiki,

Jo baldai— vidurinės kia- ■ ka nepa 
sės piliečio baldų kainos,! stiprino

metu.

Stopulionienę išlydime is 
Bostono ne tik su skaudan
čiais dantimis, bet ir su ge
liančia bičiuliškų jausmų

ne.
Teirautis tel.: 436-4629.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus

lapkričio 15 d. išvyksta to- ? . -1 „ 
kioms pat pareigoms į Ma-! relPsls- 
rylando valstiją, kur gaus Iš tiesų ne mums, o mes' aktoriaus Leono Barausko 
didesnę algą. turėtume dėkoti dr. Genei Įkalbėtą ploki telę. Kaina —

Jo vieton majoras White Stapulionienei, tam mūsų ' $6. Paštu nesiunčiame. 
jau paskyrė policfjos vadu,
Johsephą Jordaną, 53 me-i'i itų amžiaus, kuris Bostono ' 
policijoje pradėjo tarnauti; * 

i eiliniu policininku prieš 30 j 
1 metų. j

nėra a nors. žinoma, pinigų nestig-; poziciją, „ėdžio be lako., o E. KARDOJENES DAINŲ
tų ir geresniems. ! savo js au#__ ydo<

Paulius VI keliasi 6:30 H eis"................................... .ne vien
144 Milbury St įa: žmonių, bet ir kitokių šio vai. ryto. Pasimeldęs jis nu- sųtądjįMAKSY - ZAMMITO

PLOKŠTELE

WORCESTER, MA^/Pasaulio ,^V14
Tet SW 8-2868 V -ne,buvo hsiTu. j. alkana

'*€palvw»„'$ east uroapva?
yra vienintele oficiali ist>*-,j*z -----------
g» W orcestery. iruri siunčia i

siuntinius tiesiog iš Wor<

| Lietuvą ir ki’as Rusi
jos valdomas sritis* Čia kai*

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingaL

čia galima gauti įvairiau. 
•iw importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

AS8.
IELFJ-ONA8 A/i S-414S 

ttenjAmu M voro Dažai 
VvpMi'M 8ianonw 

Stiklas
Vbk'Me rviktneny*

Selkmenya piaraboriaaia
Vtadri* «•>»««• daiktai

smegenys siskuto el«Winiu
Į Carpsatar & Bailėse

<9 Charch StrssC 
< Mitam, Maus.

Atlieku rtoua pataisymo, ras 
to ir projekta-imo darbo* U 
ko ir ekiu jo, gyvenamų namu tr| 
Mzirio paautų, pn«l JOK relka- 
laeims. ftaukita elaaSoa iki • m'

odų vakar*.
Tstefsaast 4M-M76

»«n<
Telefonas: AN 8-2806

\Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Pašakamio

PfiDINIS 
METR1STAS

Valandos:
nuo 9 tat ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nenriimsma
447 BROADWAY 

South Boston, Maas

TEL AN 8-2124

[Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOM E TRI STB
Valandos:

nuo 10 ryto fld 6 vakaro 
TrečiatLeniais—uždara

445 BR0ADWAY

Knyga yra geriausias žmogaus drangasĮ
(moaooooooooooooooooooooocmoooooaooooooonoooc

lį 1 he Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaiatm, ttpUdome gydytojų n 
eeptue Ir turime rime gatavus raistus.

Jei reik raistų — eikit t BetevUką ratatiną 
Bar. Emanuel L. Rosengard, B. 8^ Reg. Pharm.

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

IMefeaae AN 8-6929
Nae 9 raL ryte Iki 8 raL r^ Btakyrue irentadlenia* Ir e^m.

meoeooooom

Insurance Agency, Ine. 
95 Rosendiry Street 
Norwood, Ma. 02062

TeL 762-6732

Moaooooeeoaiaeeaeeeeoaeaeeaaaavvev

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos opo* 
ros solistės Elzbietos Kardo* 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštėtą. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.
ii

Laisves Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais U-U vaL 

AM 1,430 KC l* WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

173 Arthar SL, Brockton, Maaa. 02402. TeL 686-7209

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vaL ▼. 

Telefonas: 268-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary.
Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL VAKARO 

LIETUVIŠKI PIETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

S. B. L. P . D. Valdyba 
368 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127 

= ■ g■

SOUTH BOSTON. MASS.
I *****************^*^^********» ........................................................... . —.......... ........ .........rrrrrrrrrrrrrfjjjj

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD* PREZIDENTAS^
460 Weet Broadvray, South Boaton, Mane. 02127

Skambinkite 268-2500

SMERT

OOfl i 1 ICO 1

M&T OIL COJnc JI
l-2Xvmr mm mmdl

641 E Broadvray So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis4pilima8
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambiakito

268-4662

ATIMI
rfsmon'

5.472-5^--
The Fsdad

mftMrsunbi
pravMsd įsos of kasrsst oo smouoe 

l tu tfmpombookrsm (SMtayeer)

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mase. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjime 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas reikia jau 109-tuoeiue metus

šie banke direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale ra tarnautojais galima rari- 
kalbėti Ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 6274,000,000

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja

Globė ParcelService, Ine.
C/O

Trans - Atlantic Trading Co

393 Weet Broadvray, P.O.B. 116 

So. Boaton, Mase. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos kasdien:
šeštadieniais

Vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

., Maaa. 01604
TeL 798-3347 

U iš Worceeteri© aira-
Ram įvairino eieatiaim j Lieta 
rų ir Utm Rusijos valdomus 
pistus! Šimtiniai sadaromi ii

avo^ maiste ir 
alų. Turime vietoje įvairių via 
Mo gamybos ir importeotų 

prekių iš kitų kraštų riesi ie- 
anmie kainomia. Be te, eiuaRa- 
ms maistą, pinigus ir galite efc 
sakyti jų gamybos prsksa čia 
eemekšaite pinigus, e giminia 
tau vietoje galės pasirinkti at
sakytas prekoa

Tripegi tarpiaiakaajame per 
tam tikim įstaigas stoikriseti 
girnium Ra paa aure į svečios 
er aeetatiatam apeigyveaimuL 
Patarnaviams atliekaame grei
tai Ir eąttaingaL Ataibaką įsiti- 
ktarita. Vedšjas A. SehyriadU

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND

TRAVEL BiFORMATieN 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

IS BOSTONO | LIETUVĄ
ir Utae Rusijos

Pristatymas gretine k 
garantuotas

Atidaryta darbo

nuo 8 raL ryto iki 2 ųoL PA 
Kitomis

389 W. Broadvray 
So Boston. Mum* 02127 

TeL 2666069




