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Vietines žinios
MIELOS SESĖS IR

BROLIAI LIETUVIAI!
'Jau daug metų, kai Bal- 

fas, kiek jo ištekliai ir su
rinkto* aukos leidžia, sten
giasi padėti į vargų, ligas 
ar kitokia* nelaime* pate
kusiems savo tautiečiam*. 
Tokių vargdienių, ligų ir se
natvės prislėgtų, netekusių 
laisvo žmogau* teisių, alks
tančių, skurstančių ir mū
sų pagalbos laukiančių, dar 
nemažai yra Lietuvoje, Sibi
ro tremtyje, Vokietijoje,1 
Lenkijoje ir kituose pasau
lio kraštuose.

.Šiam reikalui Bostono 
Balfo valdyba skelbia ru
dens piniginį vajų nuo spa-! 
lio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Auka* prašome siųsti Bal
fo vardu — St. Peters Pa-į 
risk, 50 Orton - Marotta 
Wav, So. Boston, Ma. 02127.;

Vajų globoja Šv. Petro, 
lietuvių Darapiio* klebonas
kun. A. Baltrušūnas.

Balfo valdyba

Parėmė lituanistinę m-klą

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Bostono- klubas, 
savo susirinkime apsvarstęs 
klubo veiklą ir finansinį sto
vį, Bostono lituanistinei mo
kyklai paskyrė $25 auką.

Nuošridžiai dėkojame už 
šią reikšmingą paramą.

Tėvų Komitetas

Nauja krautuvė

Š. m. spalio 23 d. Alek
sandra ir Povilas Moriarty 
atidaro natūralinio maisto 
ir vitaminų krautuvę — 
Health World. Joje bus par
davinėjami visi organinės 
prigimties ir gamybos mais
to produktai bei vitaminai.

Naujos krautuvės adresas: 
748 Adams St., Dorchester. 
keletas namų nuo buv. dr. 
A. Stapulionienės kabineto.

Savininkai labai maloniai 
kviečia visus draugus, pažįs
tamus ir kitus atsilankyti į 
krautuvės atidarymą

Dr. J. Gimbutas vyksta 

į Chicagą

Lituanistikos Instituto pre
zidentas dr. Jurgis Gimbu
tas instituto reikalais spalio 
22 d. išvyksta į Chicagą. 
Ten reikalus atlikęs, vyks į 
Los Angeles savo motinos ir 
kitų šeimos narių aplankyti.

Reta Plevokų sukaktis

Monika ir Kazimieras 
Plevokai spalio 17 d. minė
jo savo vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį.

Sveikiname ir linkime dar 
ilgų ir laimingų metų.

Lietuvos Vyčiai pagerbė 

laikraštininką t
Spalio 3 d. N. Anglijos’ 

Lietuvos Vyčiai savo meti
nėje šventėje Shrewsbury 
“Fiiends iof Lithuania“ žy-i 
menį įteikė buvusiam South Į 
Boston Tribūne redaktoriui 
Allanui Doherty. į

Šventėje dalyvavo ir Fe
liksas Zalleckas, kuris Vy
čiams priklauso nuo 1913 
metų. tai yra — nuo pat tos 
organizacijos įkūrimo.

Pagerbė pavergtųjų tautų

bičiulį

Spalio 15 d. šen. Brooke 
įstaigoje Latvių pasaulinės; 
sąjungos pirmininkas ir Pa
vergtųjų tautų komiteto na-! 
lys dr. Ilgvars Spilners įtei
kė Pavergtųjų tautų paskel
bimo medalį Rogeriui Dur- 
kinui už jo ypatingus nuo
pelnus pavergtosioms tau
toms.

Roger Durkin gyvena Lo- 
welly. Mass. Jis 1968 m. 
pradėjo radfjo programą 
"Vieno žmogaus nuomonė“, 
kurioje užėmė aiškią komu
nistų pavergtų tautų laisvės 
gynimo poziciją. Jis tą kotvą 
dėl asmeninės ir religinės 
laisvęs tęsia įsteigtoje Inter
national Freedom Founda
tion, Massachusetts paverg
tųjų tautų komitete ir visur, 
kur tik yra tinkama proga.

Tarp minėtu medaliu ap-Į 
dovanotųjų yra buvę JAV ? 
prezidentai Tromanas ir 
Johnsonas, dabartinis pre
zidentas Fordas, buvęs at
stovų rūmų pirm. McCorma- 
ckas, generolai Westmore- 
land, McArthuras, Marshal- 
las, Chieagos majoras De- 
ley. unijų vadas Meany ir 
kiti žymūs asmenys.

Muzikos mėgėjams dvasinė Baltijos valstybių mėnuo Pabaltijo mėnesį pranešė
~ u-uv • labai vėlai, todėl ir pasiruoš-Centrineje bibliotekojeatgaiva

lio^2 i^val av2t°First& ’»ibKoteka kiekvieną mėnesį! skaidrėmis iliustruotas pa-
Second Church Ž »?re. d,U0S- /•'' Jurgis
Marlborough St. (netoli Y318^5 kVltulal, .1?keltl-| Gimbutas (apie Lietuvos ar- 
Hancocko dangoraižių), bus! Lapkncio menuo skiriamas: ch.tektūrą), prof. dr. Stasys 
pirmas šio sezono N. Angli.ĮUetuval> LatvlJal ir Elijai.| Goštautas (apie Ciur ion,). 
jos Baltų d-jos rengiamas! Paprastai tas škilmes or- dr. Algirdas Budreckis su
koncertas, kurio programą ganizuoja atitinkamų vals- Mykolu Dronga (apie visas 

- - tris respublikas aplamai) ir
Romas Bričkus (apie dabar
tinės Lietuves buitį).

A7. . , . . i . -. . 1 vadovybei teko- kreiptis į Nc-rima taip pat pade-Visi maloniai kviečiami i vietiniug pabaitiečių veikė- monstruoti ir lietuviškų fil-
-—*------ : jus> i mų. Filmai ir paskaitos bus

) Lietuvių Bicentennial Ko-1 daugiausia savaitgalio va-
Alg. Budreckis Kultūriniam i ritėtas, vadovaujamas Lion- ; karais- Rengiamasi taip pat 

j gino Švelnio, jau seniai per;kny^ ^ei tautodailės darbų 
subatvakary , savo nal j Alg^i Mitkų bandė į Parodai.

..... v , 1 gauti bibliotekos sutikimą; Daugiau informacijų pa-Antrasis šio sezono.Kul-, f k R ? skelbsimo tada. kai jos iš-
turinis subatvakaris bus si t m .. *. . . ,~.xvac

* T ., j vadovybės, kuri ikreipėsi ne
Algi,-das Budreckis kalbėsi ,k» į* lr

• m : . ... . Izbicką bei kitus jai zmo-
* * /-Į A g • J • X •mus lietuvių atstovus,ir daibus. supažindins su to *

atliks latvė smuikininkė Eva 
Graubin ir pianistas Rober
to Bravo.

tybių konsulatai ir vyriausy 
bės atstovai. Gi Pabaltijo 
valstybių atveju bibliotekos

ti teliko mažai laiko. 
Kol kas sutarta. kad
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KELEIVIS 
Uthuaniaa WssUy 

(Ezeupt for 2 weeks in Augant)
ta So. Bostoa, Kasa 

eebruary 9, 1998
KELEIVIS 

088 East Broadvray 
auuth Boston. Haas. 091178

Atskiro numerio kaina 25 centai
72-RIEJI METAI

RINKIMAMS JAU VISIŠKAI 
PRIARTĖJUS

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 
Tet SW 8*2868

ta*.
Senas parvirsta ir negir Už nosies ne tik jaučius 

vedžioja.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 

instituto~ką_S_išleista Tfcny- . .Dej.a’ bibliotekVs vadovy-Į .įkaibetą plokštelę. Raina — 
ga "Lithuania Manor“, ku-i ' a',le
rioje yra kelių autorių, jų 

ir A. Budreckio

savo planuojamą I S6. Paštu nesiunčiame.

tarpe 
mies studijos.

įdo-i

Rengėjai kviečia visus at
silankyti.

M

yra vienintelė oficiali ist**. 
ga Worce*tery. miri siunčia 
siuntiniu* tiesiog iš Worce*' į

torio į Lietuvą ir ki*a* Rusi 
jos valdomas sritis. Čia kai*

lietuviškai, pataraau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

čia galima gauti įvairiau, 
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitą 
daiktų, tinkamą Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Svildienė

i

Flood Sųuare 
Hardware Co.

••Valakas K. J. ALBSMA
east bboadwa? 

S*UJT»> BOSTON. MASS. 
IElFSONAS AM S-414S 

Bsn>m:u Oaiai’.VfM'* Sienom*
Stiklą* JLaagaaM 

Visokis reikmenys samana 
Reikmenys plamSeriaaaa 
Vieolrf* caleiie* ria<ktal

Peter Maksvytis
& BcBder

<9 Church Strust 
A Milton,

AtMekn------ ---
to ir projekta-imo darbu* Ū 
ko Ir ridoje, gyvenamu m
biznio pastatu, pagal JSa*____
laeim*. Saukite vteadoa In • un

idq vakaro.
Tefafoaast 896-0079

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pasakamio

IPfiDINIS
OPTOMETR1STA9

Valandos:
nūn 9 tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

aaaaaaapaaaaaaoaaoaapaMaaaeaMUM

TBL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOM ETRI8T9 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
TrečiatLeniais—uždara

445 BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
iĮOPOOBBI mooooooosoooooooooooooooc

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai veista*, ttpDdome gydytoją re 
esptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į Uetuviiką vatotlaą,
Ssv. Emanuel L. Boeengard, B. 8, Beg. Phsnu.

384 W. Broaduray, tarp E ir F gatvią, SO. BOSTONE.

lUefeoae AN 8-8089

Nūs 9 vaL ryla Iki 8 vaL v, liet j rus Šventadienius Ir eekm. 

mooooosoaoooouooonooooooooooooooooooaoooooooul

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broaduray So. Boston, Mas*. 02127

□ krosnies aptarnavimas
□ Automatinislipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo' (rengimas

Skambinkite

268 4662

Nėrusi medžio be šakos, o E. KARDELIENES DAINŲ 
žmogaus — be ydos.
«oooe*o*oo*«*oooa*io*ooooaoo»»aaaaę PLOKŠTELE
NAMAKSY - ZAMMITO 

Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street

; Norwood, Ma. 02062 
Tel 762-6732

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

Paštu nesiunči
MUpaaaapaaaaaauvuM***************Wot'»aooooo»a»oeoeo*o« ve*, eoeeaov

Laisves Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ti WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maas. 02402. TeL 580-7209 

4******4************ia'e ■»“»■■■“*■* ■«««*** *•*—f r-rrrrrrrrrrrrrrr rr rrr j

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broaduray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

SME AT
BI UI ( HIF 
SAVIM,S

Z90į7Ė
•atifieam-SI

708^a%_

54^-5^-
wnnorswn

isto of hitemt on amount 
ttfthrpoMbook rato (SMboyaar)

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdijiao 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimai
Z ’

Bankas veikia jan 109-tuosius ateina

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grignhm.

Reikale au tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 9274,000,000

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 

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

LIET U VISKI PI ETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

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

—----- - ■

•/ ; O/;>\Qy.ĮvOy. tZĮVR/; 9/J\9s■

BRANGŪS LIETUVIAI!

Jungtinės Amerikos Vals
tybės, kurios yra tapusios 
priespaudą ne i ančių tautų 
išsilaisvinimo /ril.imi, lap- 
ki itie 2 d. turės rinkimus. 
Tai tikrai lais. i, demokra
tiški rinkimai, ir mes ta lais
vų balsavimų privilegija 
kiek galima plačiau paši
nai dekime, gausiai daly
vaudami linkimuose. Savo 
bakus atiduokime už tuos 
kandidatus, kurie praeityje 
parodė susirūpinimą pa- 
veigtuir< kraštų laisvinimu 
ir kurie įsipareigoja ta kryp 
timi dirbti ir ateityje, kurie 
remia Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo pastangas.

Demokratiniame krašte 
valstybės aiparate dalyvau
jančių žmonių įtaka yra 
reikšminga, todėl paremki
me visus lietuvius, kurie 
šiuose rinkimuose kandida
tuoja. Išrinkti ir įsijungę į 
politini aparatą, jie turės 
galimybių paremti mūsų 
tau'os išlaisvinimo reikalą, 
kas šiuo metu mums visiems 
vra gyvybinis rūpestis. Neat 
ėjimas prie šio balsavimo 
urnų gali būti praradimas 
valdžios poste balso, kuris 
gali reikimingai pasitarnau
ti Lietuvos laisvės reikalui

AMERIKOS LIETUVIŲ 

TARYBA

BALFo Uhicagos apskrities ir skyrią valdybą iti deninio piniginio vajaus atidarymo proga rugsėjo 

26 d. Balys Brazdžionis tarė sveikinimo žodį ir palinkėjo Balfo darbuotojams geriausios sėkmės 
šalpos darbe. Prie prezidiumo stalo iš kairės į dešinę sėdi: Balfo centro vaidybos pirmininkė M. 

Rudienė, direktorė ir 108 skyriaus pirmininkė A. Daukienė. direktorius ir 5 skyriaus pirmininkas 

J. Mackevičius, direktorius ir Balfo Chieagos apskrities pirmininkas V. Šimkus, direktorius A. 
Pužauskas, kalba Balys Brazdžionis.

RINKĖJAI TARP DVIEJŲ BOSIMŲ 
VADŲ ŠEŠĖLIŲ

Ir Carteri*. ir Fordas nėra pakankamai ryškio* poli

tinė* (asmenybė*. Viena* mažai pažįstamas valdžios troi- 

kėjas, kita* — doras, bet pasirodęs kiek naivu* užsienio 

politikoje. Kol kas nežinome, ką kuri* jų Lietuvo* laisvė* 

bylai konkrečiai žada.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja

Globė ParcelService, Ine.
c/o

Trans-Atlantic Trading Co

393 We*t Broaduray, P.O.B. 116 
So. Boston, Mas*. 02127

Telefonas: (617) 288-8764 
I Darbo valandos kasdien: 9—5

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worceeter, Mase. 01604
Tet. 798-3347 

Tieeial iš Worcesterio etan-
čiam įvairinę siuntiniu į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

18 BOSTONO j LIETUVĄ
ir ritau Rosi jos

Italų komunistai 
remia krikščionis

Kaip žinome, dabar Itali
ją valdo krikščionių demo
kratų valdžia, kuri parla
mente neturi daugumos. Ko
munistų frakcija pagal di
dumą yra antroji ir, jei no
rėtu, galėtų dabartinę vy
riausybę nuversti.

Jų vadas Berlingueris sa
ko. kad šiuo metu be komu
nistų parames 'krikščionių 
demokratų vyriausybė nepa
jėgtų krašto valdyti, o tai 
vestų į ūkio katastrofą, dėl 
kurios nukentėtų darbinin
kų klasė. todėl reikia vyriau
sybę remti.

Bet ir komunistų partijos 
eilėse ne visi sutinka su va
dovybės linija. Ypač šiau
šiasi darbininkų unijos. Gir
di, mes ne dėl to balsavome 
už komunistus, kad jie rem
tų krikščionis demokratus.

Vyriausybė jau pakėlė 
benzino kainą, rengiasi pa
kelti ir kitų kasdieninių pre
kių kainas. Jai svarbu, kad 
k c munistų įtakoje esančios 
unijos nestreikuotų, nes ta
da visos kovos priemonės su 
infliacija ir lyros kritimu 
būtų bevaisės.

Komunistai sutinka įeiti 
ir į vyriausybę, bet krikščio
nys kol kas jų neįsileidžia.

Susirinko visi arabų 
vadai

Lebanono taikos reikalu 
buvo susirinkę kaimyninių 
valstybių ministrai. Jie suta
rė paliaubas, bet krikščionys 
užėmė kelių sankryžą, kuri 
kontroliuoja Izraelio pasie
nio sritį. Nuo tų paliaubų at
simetė ir Palestinos partiza
nai.

Dabar susirinko visų ara 
bų valstybių karaliai ir pre
zidentai. Jie taip pat sutarė 
paliaubų sąlygas, bet dar 
neaišku, kiek ilgai tos pa
liaubos tęsis.

avo^ suristo ir pramonšs gami
ntą. Turime vietoje įvairią via 
tiuds gamybos tr importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai io- 
araais kainomis. Bs to, siunčia
ma maistą, pinigas ir galite at
sakyti ją gamybos prskss. čia 
sumokšnite pinigus, o gimlnšs 
tea vietoje gaišo pasirinkti at
sakytas preksa

Taipogi tarpiaiakaujsne per 
tam tikras įtaigas ataikrimti 
gimines šia pas save į svečius 
ar nuoiatiaiam spsigyvcainuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai Atsilanką jsiti- 
kiauite. Vedšjas A. Schyrinski

Pristatymas greitu k 
garaataetas

Prskšs parduodamos

Atidaryta darbo

mm 8 vaL ryto llri 2 yoL p*
Kitomis valandomis pegol 

susitarimą telefoną, 
889 W. Broaduray 

Sa Boston, Masu. 02127 
TuL 768 OMft

GYDYTOJŲ-PREMIJA 
KENTO UNIVERSITETUI

Ohio Lietuvių Gydytojų 
d-ja jau senokai kasmet ski
lia kultūrinę premiją — 
$1000. Šiemet ta premija 
paskirta Kento universiteto 
lietuvių studentų stipendijos 
fendui.

Tai jau dvidd'imtoji tos 
draugijos premija.

Draugija įsteigta 1955 
metais, narių sąrašuose yra 
54 pavardės, bet tik 42 mo
ka nario mokestį, šiuo metu 
draugijos pii mininkas yra 
dr. J. Stankaitis..

ffeZs/nfcio akto 
kontrolė

Pagal susitarimą Helsin
kyje kitais metais Jugosla
vijos sostinėje susirinks 35 
valstybių, kurios pasirašė 
Helsinkio paktą, atstovai ir 
svarstys, kaip tas aktas bu
vo vykdomas. Todėl, rodos, 
reikėjo tuoj sudalyti atskirą 
organą, kuris rinktų reika
lingas žinias.

JAV kongresas priėmė į- 
statymą, kuris numatė į- 
steigti Helsinkio akto kont
rolės komisiją. Prezidentas 
tą įstatymą pasirašė, bet 
delsė paskirti tos komisijos 
narius.. Mat, prez. Fordas ir 
Kissingeris mano, kad tos 
komisijos darbas gali nei
giamai paveikti Rytų ir Va
karų santykius

Sovietų S-gos ambasado
rius Dobrininas parei?kė jau 
protestą prieš tokią komisi
ją savo vyriausybės vardu. 
Jo žodžiais, tai esąs neleis
tinas kišimasis į Sovietų Są
jungos vidaus reikalus.

Pagaliau iš įvairių pusių, 
net ir etninių grupių spau
džiamas, prez. Fordas tą ko
misiją sudarė, ir ji dabar 
galės pradėti veikti. Jai dar 
bo pakaks, nes sovietai nė 
nemato vykdyti Helsinkio 
tų susitarimų, kurie jiems 
nėra naudingi.

Apiplėšė sovietų
mokslininkus

San Francisco mieste api
plėšė du sovietų mokslinin
kus, kurie čia atvyko daly
vauti tarptautinėje aeronau
tikos federaoijcs konferen
cijoje. Tai įvyko viešbučio 
vestibiulyje. Plėšikai atėmė 
$35.

Sovietų atstovybė Wa- 
shingtone ir jų San Francis 
co generalinis konsulas pa 
reiškė protestą ir reikalavi
mą tą įvykį pagrindinai iš
tirti.

Iranas nepaklusta 
Sovietų S-gai

Sovietų Sąjunga primyg
tinai reikalauja, kad Iranas 
grąžintų karo lakūną, kuris 
i Iraną atskrido lėktuvu ii 
paprašė politinio prieglobs
čio. Iranas tą Sovietų Sąjun
gos reikalavimą atmetė.

Deja, paskutinės girdėtos 
radijo žinios skelbia, kac 
Irano valdžia vėl apsispren
dusi kitaip ir tekūną bei lėk 
tuvą grąžinsianti sovietam

Vengrai minėjo
sukilimo sukaktį

Spalio 28 d. sukako 20 
metu. kai vengrai pasiryžo 
nusikratyti sovietų jungo ir 
tvarkytis demokrati kai. De 
ia. Kremliaus pasiųsti tan 
kai sunaikino tas vengrų 
pastangas.

Tą sukaktį mini visi lais
vajame pasaulyje gyveną 
vengrai. Ją minėjo ir Bosto
ne. Sukakties proga vengru 
delegaciją buvo priėmęs ir 
nrez. Fordas.

Praeitą savaitgalį buvo 
Čekoslovakijoje parlamento 
ir savivaldybių "rinkimai“, 
kuriuose tebuvo iistatyti tik 
komunistų kandidatai ir tik 
jie buvo "Urinkti“.

J. Restonas apie 
kandidatus

James Restonas. kurio 
straipsnius spausdina dau
gybė laikraščių, rašo, kad 
šiuose prezidentiniuose rin
kimuose turime patrinkimą 
ne tarp dviejų niekšų ar 
šventųjų, bet tarp ribotų, 
darbingų ir i- vargusių kan 
t i datų.

-Abu jie esą gudrūs politi
kai. bet skiriasi fiziškai ir 
dvasiškai. Carteris yra jau
nesnis. energingesnis, dau
giau mėgstąs eksperimen
tuoti ir todėl labiau neįspė
jamas.

Balsuotojai turėsią pasi
rinkti taip nežinomojo ir ži
nomojo nelabojo.

Carteris siūlo naujus poli
tikos balsus, būdus ir mėgi
nimus.

Fordas — žinomąją pra
eitį.

Nobelio premijos 
tik amerikiečiams

Šių metų Nobelio ekono
mikos, medicinos, fizikos, 
chemijos ir literatūros pre
mijos teko JAV piliečiams.

Tai pirmieji metai, kada 
niekas kitas negavo Nobe
lio premijos.

Iš viso iki šiol tą premiją 
yra gavę 129 JAV piliečiai.

Taikos premfja šiemet ne
paskirta — nerado tinkamo 
kandidato.

Detroitas tvarko 
jaunuolius

Detroito miesto taryba iš
leido potvarkį, kuris iki 18 
metų amžiaus asmenims 
draudžia vakarais pasirody
ti gatvėse vėliau nei 10 vai. 
Išimtys daromos vykstan- 
tiem į darbą ar grįžtamiem.

Penktadienių ir šeštadie
nių vakarais jaunuoliams 
nuo 16 metų leidžiama pasi
likti gatvėse iki 11 vai. vak.

Nuotrauka F. Malei os

Ženevoje sprendžia 
Rodezijos ateitį

Ženevoje prasidėjo kon
ferencija, kurioje bus nag
rinėjamas Kissingerio pla
nas, kaip perduoti valdžią 
Rodezijos gyvenk jų daugu
mai. Dabar tą kraštą valdo 
250,000 baltųjų, nors juodų
jų ten gyvena net 6.2 milio 
no.

Pagal Kissingerio planą, 
dvejus metus kraštą turėtų 
valdyti ministrų taryba, ku
rioje teisingumo, vidaus ii 
krašto apsaugos reikalu 
tvarkytų baltųjų atsto. ai.

Į konferenciją atvykę juo
dųjų atstovai jau pareiškė 
kad jiems toks planas nėra 
priimtinas, nes jis dar nu
mato baltųjų vadovavimą 
Juodieji nenori laukti poro? 
metu, o trokšta valdžią per
imti i save rankas dabar.

JAV - bės rems 
Kiniją

Valstybės sekretorius Kis
singeris spaudės konferen
cijoje Cambridge, Mass., 
klausimą, ar JAV sutiks 
parduoti Kinijai ginklų ir 
kitokių karo reikmenų, at 
sakė. kad Kinija niekada 
neprašė parduoti ginklų. To 
klausimo su ja nesvarstyta, 
bet Kinijos teritorijos nelie
čiamumas ir suverenumas 
yra labai svarbūs pasaulinei 
pusiausvyrai, ir te dėl JAV 
iš bet kurios užsienio valsty
bės Kinijai gresiantį pavo
jų laikys labai rimtu dalyku.

Kissingeris su Kinija ne
svarstęs apsigynimo klausi
mų ir nenumatąs to svarsty
mo. bet laikąs reikalinga 
pabrėžti, kad JAV lengvai 
nežiūrės į didesnį Kinijos 
užpuolimą.

Primintina, kad jau 1972 
metais Šanchajuje preziden
tas Nixonas ir Kini ios vadai 
t arei'kė. kad prešinsis bet 
kurios valstybės “hegemoni
jai“ (vyravimui). Aišku, 
kad galvoje turėta Sovietų 
Sąjunga.

JAV prezidento rinkimų 
rezultatai ne \isada sutam
pa su siiprilausios politinės 
partijos laimėta pozicija 
parlamente. Atsitinka, kad 
P ngrese diifelę daugumą 
tui i demokratai, o preziden
tu išrenkamas respubliko
nas, nes prezidento rinka
muose balsuotojas labiau 
apsisprendžia už vieną ar 
kitą ryškesnį asmenį, negu 
už jo partiją. Toks pavyz
dys buvo Eisenhowerio ar 
ir Nixono išrinkimas prezi
dentu.

Šį kartą, lapkričio 2 d. 
daugelis rinkėjų, prieš ati 
duodami save balsą, gerokai 
svyruos tarp dviejų asmenų 
neryškių 7 ešėlių — Carterio 
ir Fordo.

Jimmy Carter — origina
lios išvaizdos “šnekutis“, 
minioje atvedantis kone 
“liaudies sūnus“, bet savo 
ankstesne politine veikla 
visoje šalyje mažai žinomas, 
į plačią politinę areną stai
ga išlindęs beveik kaip “Pi
lypas iš kanapių“. Jo aureo
lę kiek pritemdė priešrinki 
minėse kalbose dažnai pasi 
taikę prieštaravimai, kaip 
pažadas mažinti karo biu 
džetą ir stiprinti krašto gy
nybą, laikytis kietesnės po
zicijos santykiuose su so
vietais. o čia pat mažinti 
ekonominę ir ginklų paramą 
Iranui ir kitiems Amerikos 
antisovietiniams sąjunginin
kams.

Bene didžiausią politinę 
klaidą Carteris padarė savo 
paskutinių dienų pareiški
me. kuriame ’jis iš anksto 
pasakė:

“A « niekada neisiu į kari t 
ir neįsivelsiu į jcrkią milita 
rinę akciją, kišdamasis ą ki

Smarkiai keičiasi 
JAV žemės ūkis

Prieš 200 metų dauguma 
JAV gyventojų dirbo žemės 
ūkyje, o j>emai žemę dirbo 
tik 1 ūkininkas iš 53 gyven 
tojų.

1950 m. dar buvo 5.6 mil. 
žemės ūkių, juose diibo 9.9 
mil. žmonių, o pernai tebu
vo 2.8 mil. ūkių su 4.3 mil. 
juose dirbančiųjų.

Taip skelbia Jungtinis 
biuras įmonėms aptarnauti. 
To paties biuro duomenimis, 
prieš 200 metų amerikietis 
maistui išleisdavo 70', savo 
uždarbio, o šiandien išlei
džia tik 17'

to krašto vidaus reikalus, 
jeigu tai tiesioginiai negres 
Amerikos saugumui. Ir aš 
netikiu, kad mūsų saugumui 
iesioginiai gi estų, jei So

vietų Sąjunga įžengtų į Ju
goslaviją...“

Kadangi jau dabar t isą 
fcuropa rūpinasi, kas Įvyks 
komunistinėje, bet antiso- 
vietinėje Jugoslavijoje po 
Tito mirties, toks Carterio 
jareiškimas yra atviras pa
raginimas Sovietų Sąjungai 
be jokios rizikos užgrobti 
nepaprastai didelė strategi
nės svarbos Jugoslaviją.

Taip pat deklaravimas to 
“nesikišimo į kitų vidaus 
reikalus“ yra paraginimas 
ir Europos komunistų parti
joms parlamentariniu keliu 
kuo skubiausiai veržtis į val
džią.

Be to, į Carterio šešėlį rin
kėjas kiek su nepasitikėjimu 
žiūri dėl jo pareiškimų, kad 
nepaprastai trokštąs val
džios. kad nelinkęs klausyti 
jokių patarimų, ir dar dėl jo 
kažkokio neaiškaus sektan
to “religinio mesianizmo“.

Fordas visuomenės yra 
laikomas doro skautu, bet 
be jokių genialesnių politi
nių polėkių. Tiesa, jis kalba 
konkrečiau, remdamasis aiš
kiais duomenimis, žada stip
rinti JAV ginklavimąsi, ne
mažinti ginklavimosi išlai
dų, nedidinti mokesnių, o 
taupyti kitose srityse ir dar 
teikti piliečiams kitokių ma
loniu. Bet jo kalba apie Rv- 
tų Europos valstybių peliti
nę laisvę, pabrėžimas, kad 
tos valstybės nesančios do
minuojamos sovietų, tepa- 
demonstravo tik gąsdinantį 
pelitini naivumą. To įspū
džio visi kai neištrvnė ir vė
lesni pasiaiškinimai, bei pa
sitaisymai.

Viena tikra, kad abu pre
zidentiniai kandidatai tvir
tai pasižadėjo remti Izraelį.

O taip pat išryškėjo, kad 
abu į mūsų verkėju ausis 
kužda, jog pritaria Balt f jos 
valstybių išsilaisvinimo pa
stangoms. bet — nė vienoje 
savo priešrinkiminėje viešo
je ka’bcie Baltijos valstybių 
sovietinio pavergimo neiš
kėlė. prieš ii nepasisakė, nes 
tai, matvt. laikoma Sorietų 
S-"os “vidaus renkate, kuris 
“tiesiai negresia Amerikos 
saugumui“...

Taigi, ir lietuvis rinkėjas 
lapkričio 2 d. stovės tarp 
dviejų prezidentinių kandi
datų šešėlių, spėliodamas, į 
kokį valstybės vadą kuris jų 
gali susiforminti.
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TYLUS ŠVIESIOS DRAUGUOS 
JUBILIEJUS

Sakysite, ir vėl apie jubiliejus! Kokius? Negi nesi
baigiančio tarporganizacinio tarškalo dešimtmetis? O gal 
Kopūstų ir dešrų kultūriniuose renginiuose atsiradimo iš
kilminga sukaktis?

Ne! šį kartą Širdis trokšta pakalbėti pakiliai ir tei
giamai. Juk šiemet sukako 30 metų išeivijos Lietuvių 
Rašytojų Draugijai. Tiksliau sakant, 30 metų amžiaus su
laukė apie šimto ra1, tingų žmonių būrelis.

Tų, kurie per kare audras iš Lietuvos išsinešė tiktai 
kūrybinės laisvės meilę ir dailųjį žodį.

Ir tų jaunesniųjų, kurie tą lietuviškąjį žodį f moko ir 
jį apdailino jau išeivijoje, net be ryškesnių Lietuvos atsi
minimų.

Kurie be policinės ar partinės cenzūros varžtų juo 
skelbė savo ar ir sa vo tautos sielos kalbėjimą, kursai, nors 
ir pageltusiuose lapuose, gal išliks laiko neJ-trintas daug 
ilgiau, negu “šlovingų“ valdžių išdalinti ordinai už nusi
lenkimą tautės pavergėjo lazdai ir oficialiam melui.

Ir tų, kūnų nemažas skaičius jau amžinai nutilo, mir
čiai užspaudus lūpas ir nespėjus išsakyti visko, ką širdis 
'Jaukė... i

Bet visi jie bus gyvi lietuvių literatūros istorijoje, nes 
išeivijos lietuvių rašytojų kūryba nėra medis, kuris sve
timoje žemėje sodinamas šaknimis į viršų.

Jie kurta, nes tiki savo tautos šviesesnę ateitį.
Kaip ir mes visi tikime, kad brutalusis Lietuvos pa

vergėjas vieną dieną išeis ar ibėgs atgal į savo tyrlau
kius su visais savo cenzoriais ir politinės religijos inkvi
zitoriais, o laisvas menininkų žodis ir darbas grįš savo 
tauton iš okupuoto krašto rašytojų stalčių dugno, iš pože
mio slėptuvių ir iš priverstinės emigracijos.

Žinoma, gal kai kam nuostabi ar net papiktinanti ta 
mūsų viltis, bet ji gyva ir tvirta.

Savotiška yra ir ta čionykštė Lietuvių Rašytojų Drau
gija, netgi nepanaši į jokias standartines, save besigar- 
sinančias gausiais susirinkimais ir rinkimais, sekretorių, 
turto globėjų, kasininkų ir maršalkų pranešimais, kuriuo
se dažnai išryškėja tik dai- didesnė niekdirbystė.

Rašytojų Draugijai nuo 1946 metų pirmininkavo net 
aštuoni pirmininkai — Stasys Santvaras. Jonas Aistis. 
Benys Babrauskas, Juozas Tysliava, Pranas Naujokaitis, 
Bernardas Brazdžionis. Aloyzas Baronas ir Leonardas 
Andriekus, — kurie per 30 metų niekad nesusirungė dėl 
valdžios ir net nesapnavo vienas kitą nuversti.

Tai draugija, kuries didi dauguma narių iki šiol nėra 
sumokėjusi net ir įstatuose numatyto nario mokesčio, bet 
dėl to dar nė vienas nebuvo išbrauktas iš jos garbingųjų 
sąrašo. Kartais atrodo, kad tų mokesčių beveik ir nerei
kia, nes sekretorius būtinus raštelius parašo savo plunks
na ir rašalu, o pircnininkas — gali. kiek tik nori. važinėtis 
po pasauli ir fotografuotis net ir drauge su Irano šachu 
savo pinigais, čia niekas tos garbės neapmoka ir jos 
nepavydi.

Pridėkime dar, kad ir Lietuvių Rašytojų Draugijos 
įstatuose įrašytas Garbės Teismas per 30 metų liko visiš- 

7 kai užmirštas, nes juo dar niekad neteko pasinaudoti.
Bet užtat visų šios draugijos nanų atmintyje liko

- neišblukęs trečiasis įstatų paragrafas, kuris sako:
« “Draugijos tikslas — jungti ir globoti lietuvius rašy- 
Z te jus. kelti ir ugdyti lietuvių grožinės literatūros kultūrą, 
* palaikyti bei saugoti buv. Lietuvių Rašytojų Draugijos 
*■ tradicijas, teikti jiems pagalbos, kovoti dėl Lietuvos lais-
- vės ir kultūros“.
y Taip kitų vykdomų ar ir neįvykdomų darbų draugi- 
.. ja rūpinasi ii- kasmetiniu lietuvių grožinės literatūros pre- 

.. mijavimu. O tekias LRD premijas iki šiol yra gavę ra’y- 
’? tojai: A. Vaičiulaitis, P. Andriušis. N. Mazalaitė. Bu Braz

džionis, J. Jankus, H. Radauskas, J. Savickis, G. Tulaus- 
kaitė, K. Bradūnas. VI. Šlaitas, L. Andriekus, J. Grinius. 
M. Katiliškis. K. Almenas, A. Jasmantas, A. Gustaitis, 
J. švaistas, M. Vaitkus, H. Nagys. K. Barėnas ir A. Bara* 

. nauskas.
« Be šių pastaruoju metu Lietuvių Fondo lėšomis pa

gražinamų premijų, Išeivijos Lietuvių Rašytojų Draugija 
savo nariams neteikia jokių valdiškų malonių, bet ir ne
įpareigoja rašytojus niekam nusižeminus bučiuoti rankos.

- Tuo ji ir skiriasi nuo taiybinės tokio pat vardo draugijos. 
Šia proga telieka jai palinkėti tik ilgų. vaisingų ir

. * lietuvių tautos kultūrai naudingų metų. O taip pat tebūnie 
amžina pagarba ir minisiems šios šviesios draugijos na
riams, kurių per 30 metų buvo net 32.

dovy bės ir jų pačių vyriau
sybės. Kaip konferencijos 
pradžioje pasakė pats min. 
pirmininkas J. Callaghan, 
santykiai tarp partijos vykd. 
komiteto ir vyriausybės ne
turėtų būti tokie, kokie yra 
dabar. Jis perspėjo partiją, 
kad į partiją bando įsiskverb
ti tam tikras elementas, ku
ris, prisidengęs socialistų 
vardu, nori panaudoti ją savo 
interesams. “Juos visuomet 
galima pažinti iš jų žargono 
ir netolerancijos“. Sėkmingai 
kovoti prieš infiltraciją ga
lėtų gausesni ir veiklūs na
riai partijos padaliniuose.

DARBO PAUTUOS PROBLEMOS
lygį: 1,63 dol.Britų Darbo Partijos vy- žemiausi 

riausybe pergyvena sunkius svarą, 
laikus. Ekonominė krizė pa- Tokioje atmosferoje rug 
lietė D. Britaniją skaudžiau, sėjo mėn. pabaigoje posė- 
negu kitus pramoninius kraš- džiavo metinė Darbo Parti- 
tus. Praeitos vasaros sausra jos konferencija. Ji buvo pati 
žymiai sumažino žemės ūkio audringiausia iš visų buvu- 
derlių. Bedarbių skaičius siu per paskutinį dešimtmetį, 
pasiekė pusantro milijono, nes prie visų minėtų negero- 
Britanijos valiutos — ster- vių prisidėjo dar viena: ne- 
lingo kursas nukrito į ligšiol sutarimas tarp partijos va

už

Tačiau tų tariamų socia
listų infiltracija jau dabar 
yra gausesnė, negu drįso pa
sakyti J. Callaghanas. Jie 
pasireiškė konferencijoje 
žymiai stipriau, negu anks
tyvesniais metais. Kairysis 
sparnas, kuris ligšiol turėjo 
pusę vietų partijos vykd. ko
mitete, dabar padidino savo 
svorį dar vienu nariu. Todėl 
negalima tikėtis, kad ateityj 
vykd. komitetas “atsimintų“, 
kaip pageidavo min. pirmi
ninkas, kad “komitetas yra 
atsakingas tik už savo
džius ir rezoliucijas, o vy
riausybė turi atsakyti už 
veiksmus“.

Jau šių metų konferenci
joje pakankamai buvo siū
loma tokių rezoliucijų, ku
rias vyriausybė bus privers
ta atsisakyti įgyvendinti. 
Jeigu tik dalis tų rezoliucijų 
būtų įtrauka į būsimą parla
mento rinkimų programą, 
žinovų nuomone, Darbo Par
tijos dienos prie valdžios vai
ro būtų suskaitytos. Todėl 
vyriausybė, neatsižvelgdama 
į konferencijos dalyvių pa
geidavimus, pasisakė prieš 
bankų nacionalizavimą, ne
sutiko atsisakyti nuo tiesio
ginių rinkimų Į Europos par
lamentą ir nesutiko suma
žinti krašto apsaugos biudže
tą, ar susilpninti ryšius su 
Atlanto pakto partneriais.

Konferencija buvo priė
musi kairiojo sparno rezo
liuciją, kuria reikalaujama 
suvaržyti importą, tikslu 
padidinti pareikalavimą vie
tinės gamybos prekėm, ir 
tuo būdu sumažinti bedarbių 
skaičių. Bet vėliau, per dis
kusijas dėl naujos rezoliuci
jos “svarui gelbėti“, iždo 
kancleris D. Healey nepa
prastai karštoje kalboje at
metė tuos pasiūlymus. Jis 
pasakė, kad derybose su 
Tarptautiniu valiutų fondu 
dėl naujos paskolos jis pasi
žadėjo nekeisti ligšiolinių 
vyriausybės įsipareigojimų. 
Todėl konferencijos priimtos 
rezoliucijos ekonominiais 
klausimais, kaip kad reikala
vimas nemažinti valstybės 
biudžeto, ar sustabdyti už
sieninių gaminių importą, — 
nebus vykdomos. Tokios 
priemonės, Iždo kanclerio 
nuomone, pakeltų pragyve
nimo kainą, sumažintų gyve
nimo standartą ir padidintų 
nedarbą. “Ar ilgai tada išsi
laikytų darbiečių vyriausy
bė?“ — paklausė Healey.

Pažymėtina, kad Britų 
profesinės sąjungos, masinė 
organizacija su milionais na
rių, per pastaruosius metus 
tapo žymiai nuosaikesnė sa
vo reikalavimuose. Socialinė 
sutartis, sudaryta tarp prof
sąjungų ir vyriausybės, pri-

IR LIETUVIAI KOVOJO DEL 
JAV LAISVES

Minint Jungtinių Ameri- 
mečių sukaktį, 'šio krašto 
lietuviai su pasididžiavimu 
iškelia pavienių lietuvių dar
bus Tai Revoliucijos kare 
pasižymėjo lietuvis Tadas 
Kosciuška. Tai Aleksandras 
Beleckis draugavo su Prezi
dentu Linkolnu ir žuvo did
vyrio mirtimi Piliečių karo 
metu. Tai Jonas Baranaus- 
kas-Brenner nukalė Linkol- 
no atvaizdą ant varinio cen
to. Tai Jack Sharkey-Žu- 
kauskas buvo bokso čempio
nas. Tai Kazimieras Bušins- 
kis-Charles Bronson yra vie
nas populiariausių Amerikos 
kino žvaigždžių. Užfiksuoja
mos parapijų bei kolonijų 
steigimo datos. Visur pabrė
žiama lietuvių ateivių išti
kimybė naujam kraštui, jų 
darbštumas, tvarkingumas.

Ir tai yra gryna tiesa, kad 
tam tikra prasme, lietuvis 
angliakasis, lietuvis liejykli- 
ninkas ir lietuvis mėsininkas 
savo prakaitu, raumenimis 
ir ištverme prisidėjo prie 

zo_ pramoningos Amerikos iškė
limo. Bet šalia juodadarbio 
tradicijos turime ir kilnesnę, 
tauresnę tradiciją, būtent, 
lietuvis laisvės kovotojas.

Visuose Amerikos karuose 
lietuviai kariai garbingai gy
nė šios šalies žvaigždėtą ir 
juostuotą vėliavą. Amerikos 
lietuvių karinė tradicija sie
kia patį Revoliucijos karą 
savo senumu. Tad, minint 
JAV dvidešimtmetį, galime 
su pasididžiavimu parodyti 
amerikiečiam mūsiškių vaid
menį revoliučijoje.

Kalbant apie Amerikos re
voliuciją dažnam lietuviui ir 
lenkui prisimintas didvyris 
Tadas Kosciuška. Kadangi 
jau yra tiek daug parašyta

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS

IŠEIVIJOS KELIAS — BAUDŽIAUNINKŲ KELIAS?apie Kosciuškos kilmę ir
vaidmenį revoliucijos kare ir vdzint -i() Rrašto politi_
1794 m. sukilime, nereikia Rog jr Lje^uvos ,laisvinimo 
čia kartoti žinomų faktų. baruose bekrutančius kai 
Amerikiečių generolas Nata- kuriuos mūsų veiksnių vei- 
nielius Greene gražiausiai! kejus, mintyse blyksteli kar- 
reziumavo šio lietuvio įnašą1 tais lyg ir pagunda juos 
i Amerikos nepriklausomy. vaizduotis baudžiauninkais.
bės kovas ir pagavo bendra-! K°d« t®1?7 ,IŠ kur daJ>ar 
, . . ... i šitokia asociacija? ,

rt Pradėkim tyčia kont^s- k-ip« i blogųjų pus,“ . 
J“-“a”pri-!‘u - sakykit tuo kurį 

klausė prie mano gabiausių mums nesentai pateikė Chi 
ir nuoširdžiausių ginklo bro-,r?™ 
lių. Aš negaliu lyginti
ryžtą viešojoje
prie kurio nors kito. Svarbių to kada. nelaimingai susi- 
klausimų sprendime, jo pa- pynus prez Fordo liežuviui, 
tarimai, budrumas ir ištver- daugelio iš Rytų Europos ki- 
mė man buvo labai naudingi, lūšių “etnikų“ vyzdys, gal 
Pavojaus akivaizdoje jis bu-, būt, pirmą kartą su visu įdė- 
vo bebaimis. Jisai niekuomet! inumu atsikreipė į jo opo- 
nepareiškė savo geismų ar nentą. Ir štai, vysk. Alfre- 
pretenzijų ir niekuomet ne- i das Abramovičius, pakvies- 
praleidavo progos atkreipti i ^as skaityti in\okacijc«, ta- 
dėmesį ar rekomendacijas į > ™e
kitų nuopelnus.

garbingas amerikiečių poli
tikierius “sutiko“ mūsų pa
rengime dalyvauti, tai jam, 
gink Dieve, neparodykim 
nieko kito, kaip tik nuolan
kiausiąjį savo nc-rą nuvalyti 
jam batus... Kitaip jis gali 
“užsirūstinti“ ir mūsų “lais
vės bylą“ Washingtone “pa-

, dentinio kandidato Jimmy 
. i Carterio sutikimą. Tai vyko 

tarnyboje, jęaįp dieną ar dvi po

; tų tūzų (įskaitant, žinoma, 
ir Carterį) akivaizdoje, nei 

Bet Kosciuška nebuvo vie- rš šio, nei iš to. ėmė ir iškė- 
nintelis lietuvis bajoras, siū- lė — aibortų klausimą! Ir 
lęs savo kardą amerikiečių j dar kaip iškėlė! Vyskupas 
bylai. Grafo Kazimiero Pu- į tiesiog pasisakė nežinąs, ar 
laskio lenku kavalerijos le- ) ^a jam toliau pasilikti su 
gione buvo net keli lietuviai! garbingais svečiais ar dum- 
karininkai. Taip pat įsidėmė- laukan-. kar uz. ,dar« JaU 
t.na kad po nesėkmingos Ba-,tvs „t(, į,H-
ro konfederacijos prancūzų n}nkai o pačių abortų vyk- 
kariuomenės gretose atsirado. palygino su antrojo
nemaža lenkų ir lietuvių ka- karo metu Lenkijoje tvėru- 
rių. Tai buvo visai natūralu, šiomis masinio žudymo sto- 
kadangi Lenkijos - Lietuvos vykiomis. Nereikia sakvti. 
bajoraičiai studijavo Pran- kad tokia invokaciia banke-
euzijoje, ypač karo moky
klose, dažnai įsigydavo kari
nį patyrimą prancūzų tar

to dalyvius pristuibino, nes 
iuk priminti Carteriui abor
tu klausima — tai jam už-

nyboje. Ogi Amerikos revo- i minti ant ic- politinio kūno 
liucijos metu Prancūzija bu-Į vienos pačių opiausių vietų, 
vo svarbus veiksnys prieš i O kodėl mes šį įvykį šičia 
galingus anglus. Prancūzai j prisimename? Agi todėl, 
rėmė amerikiečius pinigais' kad jame matome tvirtą pi- 
ir pagaliau kariniais daliViietin& dn»sos bei savigar-

sidėjo prie infliacijos sulėti
nimo. Tuo tarpu Darbo par
tijos padaliniai, būdami silp
ni nariais, lengvai pasiduoda 
ekstremistų infiltracijai. Jie 
pasiekia partijos viršūnes,ir 
parlamentą, ir sudaro pavojų 

tikjĮUOsaydam’ demokra
tiniam socializmui partijoje, 
bet ir visai demokratinei san
tvarkai. Pati britų tauta nėra 
linkusi į ekstrimizmą. Todėl 
būsimieji parlamento rinki
mai D. Britanijoje, jeigu 
anksčiau darbieciai nesusi
pras, gali nukreipti kraštą 
kitu keliu. Nesutarimai tarp 
partijos vadovybės dar dau
giau padidina tokias galimy-
mes.

D. B.

NE POMERANCŲ, BET 

MAZURKEVIČIŲ

Praeitame numeryje iioje 
vietoje buvo iispausdinta 
smuikininkų Dano* Pome- 
rancaitės ir jos vyro Jurijaus 
Mazurkevičiaus koncerto re
cenzija. Deja, nors abu me
nininkai buvo lyffiai puikūs, 
bet Danos vaizdas, matyt, 
įkrito mūsų korektoriui į abi 
akis, ir pe r klaidą straipsnis 
buto pavadintas ’Tomeran- 
cų koncertas Bostone“, o tu
rėjo būti — "Mazurkevičių 
koncertas Bostone“.

Už klaidą nuoširdžiai at
siprašome.

Red.

niais. Nemažai lenkų ir lietu
vių pabėgėlių tarnavo gene
rolo Armond Louis de Gon- 
taut Biron, duc de Lauzun 
legione. Kunigaikštis Lauzun 
atvyko Amerikon, vadovau
damas savanorių svetimšalių 
junginiui “Volontaires et- 
rangier de la marine“. Tame 
legione tarnavo bent du lie
tuviai karininkai— husarų 
kapitonas Jonas Kvirinas 
Meškauskas ir leitenantas 
grafas Mykolas Grabauskas. 
Visuose raitelių susirėmi
muose su anglų kavalerija 
pasižymėjo mūsiškis grafas 
Grabauskas.

Kita vertus, buvo bent vie
nas iškilus lietuvis, kuris tar
navo anglų kariuomenėje 
Tai buvo grafas Grabouski- 
Grabauskas. Anot istorikų 
Mečislovo Haimano ir Kosto 
Jurgėlos, jis buvo britų ge
nerolo Clintono adjutantas 
ir žuvo karžygio mirtimi 
1777 metais puolant Fort 
Clintoną prie Liberty, New 
York. Jurgėlos žodžiais, “la
bai gali būti, kad tai buvo 
Mykolo Grabausko brolis ar 
minimas šio Grabausko var
das.

Algirdas Budreckis

(Bus daugiau)

STEPONO KAIRIO ATSI* 
MINIMŲ PIRMASIS TO- 
MAS “LIETUVA BUDO* 
JAU IŠPARDUOTAS, BET 
ANTROJO TOMO—“TAU, 
LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS.

bos pavyzdį. Vysk. Abramo
vičius yra Katalikų Bažny
čios hierarchijos narys; Ka
talikų Bažnyčios hierarchi
ja yra paskelbusi kietą žo
dinę kovą tokiems abortų 
klausimu nusistatymams, 
kaip Jimmy Carterio; todėl 
vysk. Abramovičiui ir teko 
prisiimti pareigą įvykdyti 
vieną tos kavos žygių. Ki
taip tariant, jis. kaip aukš
tas kataliku dvasininkas, 
turėjo tam tikrą svarbų in
teresą, kurio nepabijojo gin
ti kad ir gana nepalankio
mis sąlygomis.

O kiek, dabar paklausite, 
atsirastų lietuviu dvasinin
ku. kurie būtų f’drįse pana
šiai pasielgti? Kiek lietuvių 
kunigu, pasinaudodami in- 
vokacijos žodžiais, ameri
kiečiui politikieriui pasaky
tu savo karčią tiesą į akis? 
Tur būt, nė vienas... Nes 
toks žestas mūsų visuomenė
je, ar bent balsingiausioj jos 
daly. sukeltu didžiausią 
skandalą. Mažiausiai pusei 
metu nesiliautų kalbos (tai 
verkšlenančios, tai pasipik
tinusios) apie “aukšto sve
čio įžeidimą“, apie “garbin
go amerikiečio atstūmimą“, 
apie “neleistiną išsišokimą 
prie*? Lietuvos draugą“. Ir 
tai dar būtu patys manda
giausi priekaištai. Blogesniu 
atveju toks drąsuolis būtu 
stačiai itartas piktu Lietu
vių tautos kenkėju, gal ir 
okupanto agentu, užsimoju
siu savo tautiečius “sukomp
romituoti atsakingų Ameri
kos valdžios pareigūnų a- 
kyse“.

Nes pas mus jau tokia tai
syklė: ’jei aukštas svečias,

stipri yra galvosena, 
valdžios pareigūnas, net ir 
į valdžios postą kandidatas, 
mums iš aukšto daro “malo
nę“, jei mūsų tarpe atsilan
ko, ir kad mūsų pareiga 
jam yra nusilenkti ir padė
koti. Nes, mat, valdžia — 
juk “penai“, o mes — tik 
vargšai lietuviai, kurie dėl 
tų “ponų“ žingsnių turime 
drebėti...

A’tresnisgi žodis ju adre
su, kad ir ne jų akivaizdoje 
ir jiems net negirdint tartas, 
dar daugelio mūsiškių tebe
laikomas “tabu“. Kai, be
rods. vienas LB šulu pasikal
bėjime su amerikiečių spau
dos atstovais Kissingerį pa
vadino “Rasputinu“ (no to, 
kai buvo pasirašytas Helsin
kio aktas), tai tam tikruose 
išeivijos sluoksniuose kilo 
neįsivaizduojamas “furo
ras“. Ne dėl to. kad Kissin- 
geris būtu malimas ar ger
biamas, bet dėl to. kad jei 
šitain. girdi, “ižeidinėsime 
auk1-tus valdžios pareigū
nus“, tai jie nuo mū=u gali 
visai nusisukti ir visai nebe
norėti su mumk nusifoto
grafuoti. Taigi, kad ir “blo
gas“ ponas, bet vis tiek po
nas. ir nuo jo priklauso mū
sų likimas...

Gražiausias tekios laiky
senos pavyzdys iškilo ry
šium su ponios Fordienės 
atsilankymu į mūsų tautinę 
šokių šventę. Dešimttūkstan
tinės minios ji brf.o be galo 
kiltai sutikta, jai sukeltos 
audringos ovacijos, ji tapo 
gražiai apdovanota, žodžiu, 
jai priėmimas — kuo pui
kiausias. Taip ir turėjo būti.

Bet štai, atsitiko baisus 
dalykas! Prie durų keli jau
nuoliai turėjo atsinešę pla
katą su, rodos, įrašu, kad 
“Jerry. mes nepamiršim 

‘Helsinkio“! To ir užteko, 
kad rytojaus dieną tam tik
ra mūsų spaudos dalis pa
kliūtų isterijon. Piketuoto
jai buvo net skirtingu rašei
vų pavadinti “barzdukiniais 
kūtvėlomis“ (ak. čia atsira
do dar proga tarpusavio są
skaitoms suvedinėti!) ir ši
tokiu atrinktu žodynu iš
plūsti už tai, kad pastate vi
są Lietuvos laisvės bylą į 
pavojų...

Koks paikas galvojimas! 
Ar iš tikrųjų vienas vienin
telis priešiškas plakatas ga
lėjo nustelbti didžiulės aibės 
žmonių draugingą entuziaz
mą? Ar iš tikiu įu mums jau 
reikia tain totaliai nusiže
minti, tiesiog prisiploti prie 
grindų, ir nė cvnt apie 
mums skaudamus dalykus? 
Ar mes esame tiek pripildy
ti pasiučiausios baimės, kad 
i savo rinktos, demokrati
niais principai besivado
vaujančios valdžios atstovo 
žmona tegalime žiūrėti kaip 
i kokį ne sies žemės Vieš
pati?

(Taigi, ir kur dineo tas 
karingumas, rvžtas. sekimas 
partizanu keliais, taip daž
nai mūsų lūpose linksniuo
jamas?)

(Nukelta į 3 puslapį)
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Okupuotoje Lietuvoje
KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
L M"TAI FANTASTIŠKA, TAI NEĮMANOMA

Jau rašėme, kad pasauli-f ga. Juk visi grojo tikrai ge
nio vardo muziko Karajano 
fondo suruoštose tarptauti
nėse jaunimo orkestrų var
žybose Vakarų Berlyne pir
mąją vietą ii’ aukso medali 
laimėjo Vilniaus M. K. Čiur
lionio vidurinės meno mo
kyklos styginis orkestras, 
vadovaujamas Sauliaus Son
deckio. Lietuvos spauda a- 
pie tą laimėjimą daug ra-o.

"Literatūra ir Menas“ žur
nale spalio 9 d. Vilniaus 
konservatorijos rektorius J. 
Kamavieius, kuris buvo vie
nas iš 11 varžybų vertinto
jų, tarp kitko sako:

"Nesunku suprasti, kad 
silpnų varžovų konkurse ne
galėjo būti. 10 valstybių at
siuntė tiktai reprezentaci
nius kolektyvus. Nors 12 ba
lų sistema, atrodo, teikia 
plačias galimybes subtiliai 
sulaipsniuoti vertinimus, ta
čiau suteikti pirmenybe vie
nam kolektyvui prieš kitą 
vis dėlto buvo labai sudėtin-j kai,

rai. Juo maloniau,, kad M. 
K. Čiui lionio meno mokyk
los orkestras iškovojo ryš
kią pergalę. Pagal balų skai
čių 'jis gerokai pralenkė ne 
tik savo kategorijos kolek
tyvus (iš 12 balų surinko 
11.3). bet ir simfoninių or
kestrų grupės nugalėtojus, 
taigi pelnė absoliučiai ge
riausią vardą. Jam parašytų 
'ertinimų vidurkis netgi vir
šijo pažymj, kuris konkurso 
rengėjų iššifruojamas "ge
riau, negu labai gerai“.

"čiurlioniečiai koncerta
vo priešpaskutinį vakarą, ir 
aš, klausydamasis kitų or
kestrų pasirodymų, vis gal
vojau. ar begalima palikti 
aibitiams bei klausytojams 
dar didesnį įspūdį, negu pa
iko anie kolektyvai. Kiek 

muzikalumo, tikro meistriš
kumo parodė "Jaunoji vo
kiečių filharmonija“, Bosto
no orkestras, jaunieji len- 

čekai, suomiai, ir štai

IŠEIVIJOS KELIAS..

(Atkelta iš 2-ro puslapio)
Be to, ar mes nepagalvo

jome, kad tas labai jau ribo
tas Fordienės piketą rimas 
galėjo mums išeiti tik i nau
dą, nes jai leido žinoti, kad 
mūsų entuziazmas nei a be
sąlyginis? Argi ne gerai, jei 
Fordienė savo vyrui praneš
tų maždaug taip, jog "bu
vau priimta didžiulės minios 
labai šiltai ir nuoširdžiai, 
bet mačiau ir šiokio tokio 
nepasitenkinimo dėl Helsin
kio“? Ar tai ne žymiai dau
giau pasitarnautų mūsų in
teresams, negu visi ka. ab
soliuti tyla iš mūsų pusės? 
Argi to ir norime, kad, pre
zidentui Fordui žmonos už
klausus, ar jai teko pastebė
ti kokio nors susirūpinimo 
dėl Helsinkio pas lietuviu 
atsilankius, jinai atsakytų: 
"Ne, gali nesijaudinti, nič 
niekas nieko apie Helsinki 
neužsiminė, atrodo, kad lie
tuvių masėms tas klausimas 
yisai nerūpi“?!

Pagaliau, ar tai dėl to len
kai. žydai, negrai stipresni 
už mus, kad jie laikosi mū
sų išbandytos tylėjimo ir 
vergiškumo politikos?

(O taip, po Foidc liežu
vio paslydimo per debatus 
ir mes pagaliau oficialiai 
protestavome, bet tiktai po 
to, kada skandalą pakėlė 
lenkų atstovai, kiti politikie
riai, didžioji spauda. Čia ir 
vėl mes pirma apsidairėme, 
kad tik kaip ners neišsišok
tume ir neužrūstintume 
"mums palankios“ kra to 
vyriausybės.)

Bet gal šitaip ironizuoda
mas aš klystu, nes, mat. šiaip 
ar taip aukštojoj politikoj 
esu nedaug tepatyręs? Gal 
mums netinka lenkų ar žydų 
kelias? Gal mūsų stiprybė 
išeivijoje ir glūdi tame. kad 
esame kaip avelės, kad lei
džiame kitiems ant mūsų 
tręšti? Jei iš visų tautinių 
grupių būsime vieninteli to
kie, vieninteli sąmoningi 
baudžiauninkai, tai gal šito
kia politika ir "iš kovosime“ 
Lietuvai laisvę? Kas žino?.

Kitą savaitę: Mišriu ve
dybų klausimas

įugsėjo 24 d. mūsiškių kon 
certas... Galima drąsiai teig
ti, kad šitokiam siurprizui 
nei vertinimo komisija, nei 
nublika nebuvo pasiiuošusi. 
Visus papirko begalinis mū
sų vaikų nuoširdumas, ryški 
dirigento meninė individua
lybė...“

O štai Juliaus Finkelštei 
no "Tiesoje“ spalio 10 d. jš- 

straipsniospausdinto 
ištrauka:

ilgo

"Rugsėjo 26 d. garsiojoje 
Vakarų Berlyne filharmoni
joje įvyko baigiamasis kon
certas. Jį pradėjo "Jaunoji 
vokiečių filharmonija“, kuri 
atliko Malerio I-ją simfoni
ją. Pc to grojo vilniečiai, ir 
šostakovičiaus Kamerinė 
simfonija vėl giliai sukrėtė 
klausytojus. Pastarųjų tar
pe, greta daugelio įžymių 
muzikų iš visų šalių, tą va
karą buvo ir vyriausias kon
kurso globėjas, visame pa
saulyje garsus dirigentas H. 
von Karajanas.

"Tai fantastiška, tai neį
manoma“, pareiškė jis S. 
Sondeckiui ir jo mokiniams, 
kai nuskambėjo paskutiniai 
simfonijos garsai. Iš jo ran
kų mūsų dirigentas gavo 
konkurso nugalėtojų aukso 
medalį“.

Jau minėtas konkurso glo
bėjas Karajanas Vakarų 
Berlyno laikraštyje "Der 
Tagesspiegel“ po koncerto 
apie S. Sondeckio orkestrą 
šitaip pasisakė:

"Jei šitaip muzikuojama, 
nėra ko bijoti dėl muzikinio 
gyvenimo ateities. Tarybų 
Sąjungos orkestras, kurio 
dalyviams tik 14-18 metų ir 
kuriam diriguoja Saulius 
Sondeckis, gali kiekvienam 
profesionalų kameriniam 
orkestrui parodyti tikrai į- 
kvėpto, įdvasinto, preciziš
ko ir kiekviename takte iš
baigto muzikavimo pavyz
dį“.

M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos orkestrui S. Son
deckis diriguoja nuo 1955 
m., bet orkestrantai per tą 
laiką jau kelis kartus pasi
keitė. nes, mokyklą baigę, 
išsiskirsto.

Nuoširdžiausiai džiaugda
miesi šiuo taiptautiniu lietu- 
rių kūrėjų laimėjimu, turi
me tiktai gailėtis, kad šiuo

Sukaktuvinė paroda

Nuo spalio 1 iki 10 dienos 
Tautiniuose namuose buvo 
Antano Rūkštelės kūrinių 
paroda.

Atidarymo dieną daili
ninkas buvo pasveikintas jo 
70 metų sukakties proga. A- 
pie jo gyvenimą kalbėjo J. 
Juškevičienė, solistė Ragie- 
nė, Motekaičiui akompa
nuojant. padainavo kelias 
dainas

Laisvosios Lietuvos sukaktis

Ji paminėta spalio 2 d. 
Šaulių namuose. Į minėjimą 
atsilankiusieji buvo supa
žindinti ir su ką tik išėjusia 
prof. Augustino Voldemaro 
raštų knyga.

Į minėjimą atsilankė ir 
neseniai iš Turkijos į JAV 
atvykę Pranas ir Algirdas 
Biazinskai.

Vyčių balius

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos balius su šokiais bus 
lapkričio 6 d. Kuopos pirmi
ninkas šiuo metu yra D. 
Petkus.

Rinkimų įkarštyje

Spėjama, kad Illinois vals
tijoje laimės Fordas, bet 
prezi dentu bus išrinktas 
Carteris.

Mums labai svarbu, koks 
bus kongresas, todėl į jį rei
kia linkti tokius kandida
tus, kurie nesilaižo su sovie
tais ir gina ne Amerikos in
teresus, o veda ją į pražūtį.

Lietuviai turėtų savo bal
sus atiduoti už kongresma- 
nus Derwinskį. A. M. Russo 
ir Lemkę. Jie yra mums la
bai daug padėję.

Į Illinois senatą tėra vie
nas lietuvis kandidatas — 
mums gerai žinomas šen. 
Frank Savickas. Reikėtų vi
siems už jį balsuoti.

Į Cook County rekorderio 
vietą kandidatuoja K. Ok
sas. Jam turėtume atiduoti 
savo balsus..

ir kitais panašiais atvejais 
lietuvių tautos menininkų 
garbę užgrobia Lietuvos o- 
kupantas — Sovietų Sąjun 
ga.

MIRĖ F. KARAZIJA

Į apeliacijos teisėjus kan
didatuoja adv. Anton Valu- 
kas. Svarbu, kad jis būtų iš
rinktas į šią reikšmingą vie
tą.

Rudžių radijas pakeitė 
laiką

Rudžių vedamas Lietuvių 
radijo forumas dabar girdi
mas ne 2 vai. po pietų, bet 
12 vai. vidudienį.

Į "Lietuvos Aidų“ radijo 
programą, kuri perduodama 
penktadieniais nuo 10 iki 11 
vai. vak. įsijungė stud. Da
nutė Petkūnaitė. kuri veda 
kulinarijos kampelį. Jos 
programa duodama kas 
antrą penktadienį.

Margutis dar vis nesuran
da stoties, iš kurios galėtų 
duoti savo programą. Ne
daug tėra stočių kurios no
rėtų įsileisti programas 
svetimomis kalbomis.

Televizijos renginys

Lietuvių televizijos vaka
ras rengiamas lapkričio 27 
dieną. į jos rėmėjų eiles at
ėjo Šarkos valgykla, Venge- 
liausko automobilių preky
ba, Marųuette National ban
kas.

Nėra plokštelių vaikams

.Nors ir turime šiek tiek 
naujų plokštelių — Leono 
Barausko, Dalios Juknevi
čiūtės, New Yorko "Vyrai 
dainuoja“, bet vaikams — 
beveik nieko naujo. Nepa
kanka jiems Žirginėlių ir 
Seku pasaką. Kodėl toje sri
tyje nieko nedaro LB Kultū
ros sekcija? Nėra nė kalėdi
nių sveikinimų su lietuviš
kais vaizdais.

Ką galite gauti pas 
* Balį Brazdžionį

Balio Brazdžionio krautu
vėje. 2646 W. 71st St., gau
site ne tik įvairių televizijos 
ir radijo aparatų, bet taip 
pat visokių gintarinių išdir
biniu, medžio drožinių, ke
ramikos, plokštelių ir kt.

B. B.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Kiškio vardinės, Stasio 
Džiugo eilėraščiai vaikams, 
11 laida, iliustravo VI. Stan- 
čikaitė, 56 psl., kaina nepa
žymėta. Išleido Lietuviško
sios Knygos Klubas. 4545 
W. 63rd St., Chieago, III. 
61)629.

Rudenys ir pavasariai, II
dalis,, romanas, parašė Al
binas Baranauskas. 347 psl., 
kaina $6.60. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas, 4545 
W. 63rd St. Chieago. Illi
nois 60629.

WORCESTERIO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai); 8-9 vai. Dakaro 
Šeštadieniais 5-6 vak vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus,

23 Shirle.v Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG {DOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

1976 metų spalio mėn. 30 dieną (šeštadienį) 

MAIRONIO PARKE

(Shrevvsbury, 52 So. Quinsigmond Ave.)

HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORO

KONCERTAS

Koncerto pradžia—5:30 v.v. 

Vakarienė— 7:00 vai. vak. 

Šokiai — po vakarienės. 

Bilietai ($5.00) gaunami iš 

anksto Maironio Parke.

:v
Mergaičių chorui vadovauja 

ir jam diriguoja muzikas 

VACLOVAS VERIKAITIS

Koncertą rengia MAIRONIO PARKO VADOVYBĖ

Š. m. spalio 3 d. Kaune 
mirė mokytojas Feliksas 
Karazija. Palaidotas Pane
munės kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1896 
m. lapkričio 20 d. Mazgeliš- 
kių vienkiemyje, Kupiškio 
valsčiuje. 1921 m. baigė Pa
nevėžio lietuvių gimnaziją. 
1927 m. — Lietuvos Univer
siteto humanitarinių moks
lų fakultetą, kur studijavo 
lietuvių kalbą ir literatūrą.

Jis dirbo su kalbininkais 
Jablonskiu ir Balčikoniu 
prie Lietuvių kalbos žodyno 
redagavimo. Taisydavo dar 
technikos ir kitų mokslo lei
dinių kalbą. Kartu buvo lie
tuvių kalbos mokytojas 
Kauno vokiečių gimnazijoje 
ir kitose mokymo įstaigose.

Velionis buvo didelis te
atro, dailiosios lietuvių lite
ratūros ir meno mėgėjas 
Savo broliui Justinui, gyve
nančiam Worcesteryje ir tu
rinčiam labai turtingą litua
nistikos biblioteką, jis siun 
tinėjo iš Lietuvos vertingus 
literatūros ir meno dalykus 
Taip pat siuntinėjo vaikų li
teratūrą ir knygas kitiems 
savo pažįstamiems ir gimi 
nėms,

KAIRIO IR BIELINIO 

PAMINKLAI

Chicagoje sudaryti du ko
mitetai, kui ie rūpinas dviem 
įžymiem veikėjam Steponui 
Kairiui ir Kiprui Bieliniui 
pastatyti paminklus Chica
gos Lietuvių tautinėse kapi
nėse. Sklypas jiems jau se
niai gautas veltui.

Kipro Bielinio paminklo 
statymo komitetą sūdai o 
pirm. dr. Jonas Valaitis, sek. 
Grožvydas Lazauskas, ižd. 
Mykolas Pranevičius ir na
riai Angelė ir Pijus Venclo
vai, Elena Rūkienė.

Spalio 8 d. įvykusiame 
susirinkime nutarta, kaip 
anksčiau bendiucse posi 
džiuose su prof. Stepono 
Kairio paminklui statyti ko
mitetu buvo aptarta. Kiprui 
Bieliniui statyti tokios pat 
formos paminklą tame pa
čiame Tautinių kapinių 
sklype. Abu paminklai bus 
statomi greta vienas kito.

Tą pačią dieną įvyko prof. 
S. Kairio ir K. Bielinio pa
minklų statymo vajaus 
bendro komiteto posėdis.

Aukos renkamos vienam 
ir kitam paminklui atskirais 
lapais.

Kam patogiau, tas savo 
auką gali pasiųsti ir per Ke
leivio administracija.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
oficialiai praneša savo gausiems klientams, kad siuntimas
MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ

giminėms Lietuvoje ir SSSR tęsiamas ir toliau kaip buvo per pastaruosius 
45 metus.
• KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
•“GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
• Siunčiant DOVANAS - SIUNTINIUS savo giminėms yra geriausias 

kelias suteikti jiems džiaugsmo ŠVENTĖMS.

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455

CENTRINES JSTAGOS NEW YORKE:
NEW YORK, N. Y. 10001 
240 FIFTH AVENUE 
TeL: (212) 725-2449

BALTIMORĘ, Md. 21224, 3206 Eastern Ave. 
BROOKLYN, N.Y. 11222, 72 Nuussau Ave.
CHICAGO, 111. 60622, 2242 W. Chieago Ave 
CHICAGO, III. 60632, 4065 Archer Ave. 
CLEVELAND, Ohio 44109, 3491 YVest 25 St. 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5432 State Road 
DETROIT, Mich. 48210, 6720 Michigan Ave. 
ELIZABETH, N.J. 07201, 956A Elizabeth Ave. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11115 Jos. Campau Ave. 
LOS ANGELES, Calif. 90026, 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138, 7612 N.E. 2nd Ave. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Central Ave, N.E. 
NEW BRITAIN, CONN. 06052, 97 Shuttle Meadow Ave. 
NEW YORK, N.Y. 10003, 101 First Avenue 
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St. 
ROCHESTER, N.Y. 14621, 681-683 Hudson Ave.
SAN FRANCISCO, Calif. 94122, 1236 Ninth Ave. 
SEATTLE, Wush. 98125, 11551 6th Place N.E.
SOUTH RIVER, N J. 08882, 168 Whitehead Ave. 
SYRACUSE, N.Y. 13204. 318 S. YVilbur Ave. 
VINELAND. N.J. 08360. Parish Hali, W. I-andis Ave. 
YVORCHESTER Mass. 01601. 82 Harrison St.
YVHEAT RIDGE. Colo. 8003,3. 4330 puav St.

REIKALAUKITE MUSŲ K’AUJO MUITŲ SĄRAŠO.

(301) DI 2-2374
(212) 389-6747
(312) 235-7788

(312) YA7-5980
(216) 741-8082 
(216) 749-3033
(313) 894-5350 
(201) 354-7608 
(313) 365-6350
(213) 413-0177 
(305) 757-6704 
(612) 788-2515 
(203) 224-0829

(212) OR4-3930 
(215) 925-8878 
(716) 544-2151 

(415) 564-7981
(206) EM3-5556 

(201) 257-2113 
(315) 476-6958 
(609) 696-9796 
(617) 798-3347 
(303) 422 4330

> d
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— Pasakyk, Maiki. ar yra 
mūsų gadynėje prarakų?

— Ne prarakų, bet prana
šų, tėve.

— Aš, Maiki. šneku seno
biškai. ir tu už tai manęs 
nekonfūzink. Ar užmiršai, 
kad mes visą stiprybę se
miamės iš senovės?

— Ne visada, tėve. O ko
dėl tau parūpo šių dienų 
pranašai ?

— Aš, vaike, noiiu ap- 
mislinti. ar jie yra vierni ir 
ar padabni į Švento Rašto 
pranašus.

— Ne, tėve šių dienų aiš
kiaregiai senovinių (prana
šysčių nepasakoja.

— O koks yra tarp šitų ir; 
anų diferencas?

— Šventojo Rašto prana
šai skelbė jų regimus toli
mos ateities įvykius, o šių 
dienų aiškiaregiai spėlioja 
artimos ateities Įvykius ir 
net paskirų žmonių gyveni
mo nutikimus. Aktyviausiai 
tokie vadinamieji ateities 
pranašai čia pasireiškia 
prieš Naujuosius Metus, pa
sakodami. kas svarbesnio
tais metais gali atsitikti. Y- 
ra ir tekiu, kurie pranašau
ja. kas bus po mėnesio ar 
kelių.

— Maiki, tokiu prarakų 
galiu ir a - būti. Aš galiu tau 
net na«akvti. kas bus rytoj. 
Nugi, aš atsikelsiu, nusibie- 
linsiu baizdą, išgersiu ko
pūstų rašalo ir atsisėsiu ki
cenę užkasti šelderio. Tada 
gaspadinė iau pradės bam- 
bėt. kad vakar naktį grįžda
mas taip krypavau i šonus, 
kad išmindžiojau šalia tako 
pasodintus visu? jos kviet- 
kus. kad palikau atdaras 
priemenės duris, kad atsigu
liau ne i lova o batrūmyie i 
vonią ir‘ji turėjo mane vilkti 
negy.vą i mano bedrūmi. 
Prie to dar pridės, kad. jeigu 
kitą s.vkį taip padarysiu, tai 
išvarvs mane iš kvatierd* 
von. Tada aš. nebaigęs val

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA

Jeigu norite įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo torto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p. V e r o n i k oi 
Jakušovienio vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REA L ESTATE 
6705 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707
Tel. (813) 367-1791
Po darbo valandų — (813) 360-0744

gyti, nusiapiausiu <jai po ko
jų ir eisiu pas Zacirką užpil
ti lašą tručyznos ant paširdį 
graužiančios kirmėlės. Ar 
nori dar daugiau tokių pra
našysčių?

— Ne, tėve, tokių niekų 
net dabartiniai aiškiaregiai 
nepasakoja. Štai, The Na
tional Enųuirer žurnale 10 
'pranašų“ mums sapalioja 

visai kitokias pranašystes, 
kurios turėtų įvykti už metų 
ar pusės.

— O ką jie porina?
— Net kėturi jų sako, kad 

nauju Amerikos prezidentu 
bus išrinktas Jimmy Carter.

— Ar tas pinacų gaspa- 
dorius. kuris visą čėsą rodo 
Amerikai savo dantis?

— Tas pats,, tėve.
— O kokie kiti prarakavi- 

mai?
— Dar sako, kad šiais me

tais Artimuosiuose Rytuose 
kils kruviniausias karas, ku
ris nutrins nuo žemės pavir
šiaus Izraelio valstybę.

— Tai, tur būt, šitas pra
laka? yra arabas. O kas dar 
mteresno?

— Vienas spėliotojų tvir
tina, kad dabartinėje komu
nistinėje Kinijoje atsiras la
bai stiprus vadas, kuris vi
sam laisvajam pasauliui pri
darys didelių bėdų.

— Tai ruskis komunistas 
gąsdina Ameriką, kad nu
baidytų nuo čainų čiap-sui 
valgio mūsų prezidentą. O 
ką dar anie sako?

— Dar pranašauja, kad 
Kissingeris pames savo žmo
ną ir ves garsią filmų akto
rę.

— Baloni! Tokie prana
šavimai yra humburgas! O 
ką jie sako apie mūsų, že
maičių ir lietuvninkų, biznį? 
Kada pasibaigs mūsų faita- 
vimasis dėl bendros zgados? 
Kada iš visų mūsų predse- 
datelių bus išrinktas patsai 
didžiausias svločius ir ap- 
znaimintas viso svieto lie-

ALTOS INFORMACIJOS

Prezidentas atšaukė savo 
klaidą

Prezidentas Fordas spalio 
12 d. Baltuosiuose Rūmuose 
susitiko su keliolika etninių 
grupių atstovų ir prisipaži
no padaręs klaidą debatuo
se savo pareikime apie Ry
tų Europą. Jis pažymėjo, 
kad visada stovėjęs už pa
vergtų tautų nepriklausomy
bę ir tos politikos laikysiąsis 
ateityje.

Pas prezidentą buvo su
kviesti lietuvių, latvių, estų, 
lenkų, čekų, ukrainiečių, 
vengrų, serbų ir kitų tautų, 
atstovai. Iš lietuvių dalyva
vo dr. K. Bobelis ir A. Ge
čys.

Prezidentas pažadėjo pa
daryti dar vieną stiprų pa
reiškimą Rytų Europos tau
tų laisvės naudai.

Dr. K. Bobelis priminė, 
kad prezidentas birželio 3 
d. pasirašė nuostatą dėl su
darymo komisijos, kuri sek
tų Helsinkio nutarimų vyk
dymą. Kongresas paskyrė' 
į šią komisiją narius, o pre
zidentas dar nepaskyrė val
džios atstovų, ir komisija 
pasilieka neaktyvi.

Tada prezidentas pareiš
kė, kad paskyrimai jau pa
daryti vakar ir komisija pra
dės veikti.

Tuoj po* Išio susitikimo į- 
vyko spaudos konferencija, 
kurioje dalyvavo daugybė 
spaudos, televizijos ir radi-1 
jo atstovų. Delegacijos na
riai padarė savo pareiški
mus. Dr. K. Bobelis pažy
mėjo. kad jis patenkintas 
prez. Fordo pareiškimu, bet 
turi rezervacijų dėl Kissin
gerio vedamos politikos. Pa-

KELEIVIO RĖMĖJAI
Keleiviui aukojo:
S. bartis, Nashua, N.H.— 

$25.
S. Motuzas, Vokietijoje— 

$15.
J. Tumavičienė, Jamaica 

pjain, Ma., — $10.
J. Lukėnas, London, Ang

lija. — $9.
Po $5: F. Bogušis, So. 

Boston, Ma., P. Garionis, 
Hot Springs, Ark., K. Grin
kevičius. Norvvood, Ma., S. 
Wools, Chicago. Ilk, P. 
Mekšriūnas, Montreal, Que., 
A. Pintulis. Hamilton, Ont.

R Šilas, Chicago, Ilk—$3.
Po $2: J. Slefendorfas. 

Australijoje, J. Jacobs. iš 
Hamden, Ot., E. Gimbutie
nė, Los Angeles, Cal., M. 
Ambutavičienė. So. Boston, 
M .u, G. Seliokas. Middlebu- 
ry. Ct., V. Matukaitis, Can- 
fi( ld, Ont.

Po $1: P. Maleckas, Hill- 
si;le, N.J., S. Aušrotas, Sun 
Ctv. Cak

Visiems aukotojams nuo- 
ši dus ačiū.

Kelievio administracija

tu/ninkų karaliumi? Kada 
ir mane pakvies į Vašinkto- 
nr, kad ten padarytų ir ma
no pikčerių ant vieno suolo 
su prezidentu?

— Tėve, apie tokius daly
kus šių dienų pranašai ne
kalba.

— Tai nenoriu daugiau 
tavo prarakų durnysčių nė 
klausytis. Gut bai!

KAMBARIAI FLORIDOJ

Išnuomojami kambariai ir 1 
butas au baldais prie jūros Gulf* 
port, Fla., tel. 1 813*345*7538.

klaustas, kokios tos rezerva
cijos, jis iškėlė, kad Kissin
geris savo užsienio politikos 
veikloje daug kalba dėl 
žmonių teisių Afrikoje, bet 
tyli dėl Rytų Europos.

Altoa rinkimai

Amerikos Lietuvių Tary
ba lapkričio 13 d. Sheraton 
Tower viešbuty, 9333 So. 
Cicero Avė., Oak Lawn, Ilk, 
šaukia savo 36-tąjį suvažia
vimą. Jame bus Amerikos 
Lietuvių Tarybos. valdybos 
i)- iždo globėjų rinkimai, to
limesnių veiklcs gairių nu
statymas, metinis valdybos. 
Altos atstovo Washingtone, 
iždo globėju pranešimas, 
Altą sudarančių organizaci
jų pirmininkų pasisakymai, 
skyrių atstovų pranešimai.

Laikraštininkas aukština 
lietuvius

Daugelyje laikral’čių ra
šąs sindikatinius straipsnius 
Andrevv M. Greeley, Ameri
kos Pliuralizmo- studijų 
centro direktorius, atsiuntė 
raštą Altos sekretoriui kun. 
A. Stasiui, kuriame dėkoja 
už jo pareikštą straipsnio a- 
pie Lietuvą įvertinimą. Jis 
savo laiške pažymi:

"Turiu pasakyti, kad iš vi
sų etninių grupių, su kurio
mis turėjau reikalo, lietuviai 
yra dėkingiausi ir labiausiai 
linkę atsiliepti. Būkite už
tikrinti, kad aš ir tc-liau ra
šysiu ta tema ateinančiais 
mėnesiais ir metais. Kaida 
nors Lietuva bus laisva“.

Prieš to Greeley straips
nio pasirodymą Altos infor
macijos vedėjas buvo susi
siekęs su jo įstaiga, pasiun
tęs jam medžiagos apie prie
spaudą Lietuvoje ir prašęs jį 
tuo klausimu rašyti.

Anoniminiai skundai
Okupantų inspiruoti as

menys iš Lie’Uvos pašo ano
niminius skundus Amerikos 
įstaigoms, žymėdami pavar
des lietuvių, kurie neva da
lyvavę naciams vykdant žy
dų likvidavimą. Tuo terori
zuojami išeiviai.

JAV LB ŽINIOS

• Spaustuvėje jau renka
mas dr. Tomo Remeikio vei
kalas "Dissident in Lithua
nia“ _ 1945-1975“. Šioje 
knygoje yra sukaupta svar
besnių Lietuvos pogrindžio 
pasireiškimų dokumentai, 
kurie autoriaus surišti į vie
ną mokslinį veikalą. Veika
las bus 400 psl. Tikimasi, 
kad jo i-leidimui etiketę 
duos Lituanistikos Institu
tas, su kurio pirmininku dr. 
J. Gimbutu jau vedami pa
sitarimai.

Veikalo išleidimas yra fi
nansuojamas JAV Lietuvių 
Bendruomenės.

Pavagia milioną
automobilių

Pernai JAV-se buvo pa
vogta 1 mil. 50 tūkstančių 
automobilių. Iš jų du treč
dalius (tiksliau 69G ) poli
cija surado ir grąžino* savi
ninkams.

Daug tokių automobilių 
slaptai pervežama per sieną 
i Pietų Ameriką, o kiti išar
domi ir išpardavinėjami da
limis.

Primintina, kad 1960 m. 
tebuvo pavogta tik 328,000 
automobilių ir jų 87% su
rasti.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerb. Keleivio Redaktoriau. 
Per kelerius metus Keleivy
je nebuvo nieko minima a- 
pie Amerikos Lietuvių Bend- 
įuomenės nesugy\ enimą. 
Jeigu kitos spaudos neskai
tytum, tai atrodytų tikrai 
viskas gerai.

Paskutiniu laiku Keleivis, 
jau, matyt, užpykęs, bara 
tuos. kurie triukšmadarius 
nori sudrausti, pavadina 
juos "vadinamosios reorga
nizuotos bendruomenės val
džia“. Kadangi aš esu tos 
"valdžios“ šalininkas, — tai 
man yra skaudu.

Keleivį skaitau jau virš 
50 metų, tai nėra lengva su 
juo skirtis, bec kito kelio 
nėra.

V. Dagelis
Toronto, Ont,

MARSE RADO VANDENS
Erdvėlaivis Viking-2, nu

tupdytas Marso šiaurinėje 
srityje, pastarosiomis dieno
mis Pasadenos mokslinin
kams pateikė duomenų, kad 
šioje planetoje yra vandens.

Jau seniai buvo pastebė
ta. kad Marso poliai perio
diškai nubąla. Vieni moksli
ninkai spėliojo, kad tai gali 
būti atšalusios anglies dvi
deginio dujos, o kiti galvo
jo, j°g tai vandens ledas. 
Dabar pačiame erdvėlaivy 
atlikta tos "baltosios me
džiagos“ cheminė analizė 
parodė, kad tai yra sušąlęs 
vanduo.

Kad Marse yra ar kadai
se būta net daug vandens, 
liudija ir jo paviršiaus išrai
žymai — upių vagos ir kiti 
regimai vandens išplauti 
grioviai.

Šis vandens atradimas žy
miai sustiprina spėliojimą, 
kad Marse esama ir kokios 
nors gyvybės apraiškų. Jei
gu šiandien tos gyvybės ir 
nėra. tai ji galėjusi tenai bū
ti prieš milionus metų, bet 
vėliau dėl kokių nors kata
strofų ar kitu nepalankių 
aplinkybių išnyko.

Bet .kokie duomenys, kad 
Marse yra ar buvo organi
nių medžiagų, būtu konkre
tus įrodymas, kad Žemė nė- 
ra viena "išriniktoii“ fryvv- 
bės augintoja begalinėje vi
satoje. Rimti mokslininkai 
iau seniai isitikinę. kad to
kiu gvvvbės pilnu planetų 
ir net šviesesnės už žmones

Įves gyvių visatoje yra 
bilionai.

EKSKURSIJOS I LIETUVA
Paskutinė šių metų ekskursija į Lietuvą iivyksta 

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

Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Maskva, Helsinkis 

iš BOSTONO ir NEW YORKO 

Kaina tik $ 8 7 5. 0 0

! (double occupancy) J

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

REGISTRIOKITfiS IS ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!) 1

Kelionės į Lietuvą 1977 m. prasideda BALAND1IO 6 d. 

Registracijas priimame dabar.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SBRVICE 
South Boston, Maaa, 03117

393 West Broadvray, P.OJBoz 110 
Telefonas: («17) 268-07M

Savininke Aldona Adomonienė
Air Fares Subjeet to Changes and Government 

Approval
Norintiems atsikviesti gimines Ii Lietuvon avtvnrlmne 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

VOKIETIS KALANTOS 

PĖDOMIS

Tėviškės Žiburiai rugsėjo 
16 d. rašo:

"Šių metų rugpiūčio 18 
d. R. Vokietijos Zeitz mies
telyje, Tueringijoje, aikštė
je prieš šventovę, apipylęs 
benzinu automobilį ir save, 
bandė susideginta 47 metų 
amžiaus evangelikų kunigas 
Brase witz.

"Nors liepsna apėmė visą 
automobilį ir jį patįv bet iš 
karto nesudegė mirtinai — 
buvo nugabentas į ligoninę. 
Gydytojai nustatė, jog teap- 
degė 85% odos. Mirė po ke
turių dienų kančių. Laidotu
vėse dalylvavo apie 50 evan
gelikų ir katalikų kunigų ir 
apie 1,000 kitų žmonių. Pa
laidotas mažoje vietovėje. 
Ant karsto buvo daug gėlių 
ir vainikų.

Vykstančius į laidotuves 
kontroliavo ir fotografavo 
policija. Paliko žmoną su 
dviem dukterimis 16 ir 18 
metų amžiaus.

Šito faktoriaus mirtas yra 
tikras kaltanfmas R. Vokie
tijos režimo prieš visą pa
saulį. Tokių ir panašių daly
kų komunistai nemėgsta. 
Kad tą įvykį sumenkintų, 
valdžia apšaukė susideginu
sį nenormaliu.

Pastoriaus žmona panei
gė bet koki liguistumą. Pa
gal ją, tai buvo jo apgalvo
tas protesto žygis prieš ko
munistų pražūtingą darbą ir 
noras gelbėti tautą, o ypač 
iaunimą. Savo susideginimu 
iis norėjęs parcdvti pasau
liui, jop- čia nesiskaitoma su 
pagrindinėmis žmogaus tei
sėmis. Ir evangelikų bendri
jos vadovybė laiko susidegi
nusį normaliu žmogumi“.

SOVIETAI IR ČIA NORI 

PASIPELNYTI

JAV televizijos (bendro
vės veda derybas su Sovietų 
S-gos vyriausybe būsiančių 
Olimpijos žaidynių Maskvo
je 1980 metais transliacijų 
reikalu. Sovietai reikalauja 
už tai ne tik $210 milionų. 
bet taip pat transliuoti įvai
rias programas apie Sovietų 
Sąjungą.

Šiemet ABC bendrovė 
transliavo olimpines žaidy
nes Kanadoje, tesumokėda
ma tik $25 milionus.

Bendrovių vadovai $210 
milionų sumą ląiko neįma
noma mokėti.

PRASTĖJA SOVIETUOS 
"PYRAGAS“

Sovietų Sąjungos gyveni
mą stebinčios JAV žvalgy
bos akys regi, kaip praneša 
spauda, jog Brežnevo pro
paguojamas politinis "ato
slūgis“ santykiuose su Va
karais esąs padiktuotas ne 
tik strateginių sumetimų, 
siekiant pri migdyti NATO 
1 judinimą, bet ir sajvų ekono
minių priežasčių.

Sakoma, kad sovietų eko
nominis nuosmukis dabar 
buvęs didžiausias per visą 
Brežnevo valdymo laikotar
pį nuo 1964 metų.

Šiemet sovietai turėję 
prisipirkti užsienyje apie 40 
milionų tonų javų savo gy
ventojams apginti nuo bado.

Tam reikalui jie išleidę 
G.3 biliono dolerių užsienio 
tvirtos valiutos, kuri galėjo* 
būti sunaudota kitiems rei
kalams:

Sovietų karo biudžetas 
prarijęs 12 procentų visos 
gamybos. Tai du kaitų dau- 
biau. negu išleidžia JAV. O 
anlamai Sovietų S-ga išlei
džianti saugumui 40 procen
tų daugiau negu JAV.

Tie stebėtojai numta-to*, 
kad, geriausiu atveju, sovie
tam? dar teks kasmet prisi
pirkti grūdų po 10 ar 20 mil. 
tonu per 5 metus.

Žinoma, didžiausia visų 
ekonominių sunkumų prie
žastis yra nepaprastas gink- 
iavimasis, kūnam skiriama 
pirmenybė prieš gyventojų 
aprūpinimą.

KANADA ĮVEDA 
METRINĘ SISTEMĄ

Speciali komisija paskel
bė naujos metrinės sistemos 
įvedime- terminus.

Nuo 1977 m. sausio 1 d. 
automobilių greičio rodyk- 
iiai bus metrinės sistemos. 
Nuo 1977 m. gruodžio ke
liuose greitis bus žymimas 
kilcmetiais. Nuo 1979 m. 
sausio 1 d. benzino stotyse 
bus parda.inėjamas kuras 
ne galionais, bet litrais.

Pradžios ir vidurinėse mo
kyklose bus mokoma tiktai 
metrinės sistemos.

Iki 1980 metų galo metri
nė sistema bus įvesta visose 
srityse. Taigi, tik JAV-bės 
vis dar nesiryžta panašiam 
žygiui.

Ką tik gavome
Massachusetts gyvenan

tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

Juodvarniai, pasaka-poe- 
ma, parašė ir iliustravo Pau
lius Jurkus, 200 psl., kaina 
$5.00.

Savanorio ir kontražval- 
gybininko atsiminimai, pa
rašė Jonas Demereckas, 260 
psl., kaina $5.00.

Lietuvos karaliaus kraiti*, 
Schondocko poema, vertė 
A. Tyruolis. 30 psl.. kaina 
$1.50.

Lietuvos Steigiamasis Šal
mas, parašė d r. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kuri* 
paruošė Lietuvos konstituci
ją ir kitus pagrindinius įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

Martynas Mažvydas Vil
niuje. Juozo Kralikausko 
premijuotas romanas, 887 
psl., kaina $6.00.

Romas Kalanta, ptraM 
Vytautas Alantas, 116 pdl., 
kaina $3.00.



Pusiapis penktai KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 41. 1976 m. spalio 26 d.

Vietinės žinios
Norėjo padegti So. Bostono 

aukštesniąją mokyklą

Nežinomi asmenys naktį 
iš praeito sekmadienio į pir
madienį bandė padegti ar 
išsprogdinti So. Bostono 
aukštesniąją mokyklą Tho
mas Parke. Jie išlaužė pir
mojo aukšto langą ir primė
tė į patalpas gazoline bom
bų. Bet tos bombos neužsi
degė.

Mokykla yra saugojama 
24 valandas, bet nusikaltę 
lių darbo sargybiniai nepa
juto.

Buvo užpuolę V. KazakaiU

Vincas Kazakaitis Brock
tone turi Lithuanian Vil- 
lagre Cafe. Spalio 19 d., ka 
da jau buvc laikas įstaigą

uždaryti, 3-4 vyrai kėlė 
triukšmą ir nenorėjo išeiti. 
Jie pradėjo grasinti Kaza- 
kaičiui ir pagaliau jam tren
kė buteliu į galvą. Y. Kaza- ’ 
kaitis gindamasis šovė į R. 
Fuoco, 31 m., ir C. Jeroie.. i- 
čių ir juos sužeidė. Jie abu 
guli Brocktono ligoninėje. 
Kazakaitis. ligoninėje sutei
kus pagalbą, grįžo namo. '

Dorchesterio klubo 
susirinkimas

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių klubo susirinkimas 
bus penktadienį, spalio 29; 
i. 7:30 vai. vak. Aleksandro 
Čapliko namuose.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

PADĖKA

Iškeliavus Amžinybėn 1976 m. rugsėjo 26 d. mūsų bran
giam vyrui, tėveliui ir seneliui

A f A JONUI ADOMONIUI, SR.,

nuoširdžiai dėkojame gerbiamam šv. Petro bažnyčios 
klebonui kun. Antanui Baltrušūnui už gedulo šv. Mišių 
auką. gilios minties pamokslą ir palydėjimą j kapus. 
Dėkojame mūsų mielam J. Sondai už jautrius paskuti
nio atsisveikinimo žodžius kapuose.

Reiškiame padėką visiems už šv. Mišių aukas, maldas, 
gėles, užuojautas spaudoje, asmeniškai ir raštu. 
Širdingai ačiū visiems už gausy atsilankymą iš tolimu 
ir apylinkiniu vietų į koplyčią, dalyvavimą gedulingose 
šv. Mišiose ir palydėjimą į Beachwood kapines — ('ape 
Cod.

Lieka dėkingi —
žmona Veronika, sūnus Jonas, dukra Severiną 

ir jy šeimos

Mokytojui FELIKSUI KARAZIJAI Kaune mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo Worcestery gyvenan

čiam broliui

JUSTINUI KARAZIJAI

ir visai jo seimai.
Bronė ir Jonas Kuodžiai

ALDRICH OIL CO 

Jau 30 metų sąžiningai ir greitai įrengia namų 

apšildymą, oro vėsinimą ir gerai aptarnauja.

So Bostone — Dorchestery — So Shore

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

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

Bus aplankytas ir Kaunas, Romoje dalyvaujama Kalėdų eglutėje, 

tandone — bilietas į įdomų spektaklį.
Kaina — $999.00 iš Bostono, New Y’orko ir Montrealio.

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

Algirdas Mitkus. Newton. Mass. Tel. 617__ 969*1190
Galaxv Travel, Weile»1ey, Mass. Tel. 617—237-5502 
Galaxy Travel, Boston, Mass. Tel. 617-261-3760

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. V e i t ai 

TeL 268-6030
597 E. Broadvray, So. Boeton, Mase.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rūšių nelaimingą 
atsitikimą.
• Parūpna visą rūšią draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingą atsitikimą.
• HOMEOYVNERS’ POLICY gaH išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

Don! gamble
on7.

VoteNo
"Fiat rate" electricity the reterendum 7 question, is hardly even a 

gamble. Untried and untested, it's been rejected by every other statė where it has 
been proposed. It's even been turned down by your own legislature.

The point is supposed to be: Everyone pays the šame rate for electricity. 
Būt that's not the point at alI.

Read the reterendum. You'll see it provides non-flat rates for utility 
companies, electric-heated homeowners, low users, and peak load users.

Even more important than that is the certainty that gambling on the "flat 
rate" could cost you tar more than vou could hope to gain:

"Fiat rates" could raiše your cost-of-living. When large users of electricity 
pay more for the povver thev ūse, they'll charge you more for the produets and 
Services you ūse. You'll lose money in rents, in hospital bills, in tuitions, in 
Insurance premiums, rn supermarkets and department Stores. Highercosts vvill 
cause higher prices.

"Fiat rates" could cost you your job. Independent economists at the 
University of Massachusetts prediet that torcing already-budget-bound companies 
to make up the multi-million-dollar difference in inereased eleetrie costs could 
trigger the loss of 30,000 jobs or more. Employers vvould have to eut back, elose 
dovvn, or movė out of statė.

"Fiat rates" could cost you higher taxes. As statė and local governments 
pay more for the electricity thev ūse for everything from streetlights to public 
buildings-and as more and more t'amilies become unemployment and vvelfare 
burdens-vvho'll pay for it? Only the companies and the people who are štili 
vvorking here. Fewer and fevver of us paying more and more. There vvould be no 
conceivable way around inereasingly higher taxes. __

So don t gamble on Question 7. The costs are too high.

Don’t gamble on Question 
Vote NO on“Hat-rate”electricity.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WLYN 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltie Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489. Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

Dažau ir Taisau
Namus ii lauko tr viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoiu tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savia HUI Avė. 
l>#chester, Mase.
TeL CO S-58M

M******************************* ū
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairią rūšią 
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
S»98 Broadwav 

So. Boston. Mass. 02127
Tet AN 8-1761 

'»##♦♦♦♦»#♦**♦♦♦♦♦*♦*********♦**•*•

NAŠLYS IEŠKO ŠEIMININKĖS

Pagyvenęs našlys ieško šeimi
ninkės. Gali būti ir vedusiu po
ra. Farma yra arti miesto, gra
žioje vietoje. Skambinti telef.: 
(201) 689 0361. Rašyti Rnute 4. 
Box 170, Washington, NJ. 07 
882.

( <nin< d t< n ndl < < >n<UDK fnergvt se 7 J Tremon? Mfect. Boston M \ 02108 A I Knlton ( h.urjHTson Hovv.ird Hartsen. IrruMjrer.

Ruošiasi rinkimams

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos valdybos l inki
mai bus gruodžio mėnesį, 
bet spalio 21 d. susirinkime 

į jau išrinkta komisija rinki
mams vykdyti ir pasiūlyti;! 
valdybos kandidatai — se
nieji ir vienas kitas nauju. 
Kiekvienas naiys dar gali 

į ’ kandidatus siūlyti iki lap- 
<: kričio 3 d., pranešdamas 
įjuos draugijos sekretoriui.

Susirinkime priimti du 
nauji nariai, pagei’bti mirę 
Juozapas Aliukonis, Ona i 
Mažeikienė ir Valteris Lis-j 
sėli.

Per rugsėjo mėnesį paja
mų buvo $21,611 ir liko pel
no $3.092.

i Kontrolės komisijos var- 
į du A. Keturakis perskaitė 
j d-jos knygų gegužės - rug- 
I piūčio mėnesių tikrinimo 
I protokolą, kuris rodė, kad I 
! drat^ijos reikalai gerėja.
I Komisija pažymėjo, kad tai 
reikalų vedėjo Algio Smito 

I nuopelnas.
i Išrinkta labdaros komisi- 
ija, kuri rūpinsis aplankyti 
! sergančius narius. Ją sudaro 
i Vadluga. A. Andriulionis, 
į F. Zaleckas ir L. Švelnis.

ęooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

• CITGO KOKYBĖS ŠILDYMO ALYVA

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

• GALIMA MOKĖTI DALIMIS

• DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 
PAGAL SUSITARIMĄ IS ANKSTO

• KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL
NAS ĮRENGIMAS

FORTŪNA FUEL C0., INC-
470 Adams Street, Quincy, M a. 02189

Bioston So. Shore
436-1204 773-4949

Koooooooooooooooooooooooooooam modooooc

t

"GARSO BANGŲ0
PROGRAMA

ši radijo programa trans
liuojama sekmadieniais iŠ 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
popiet

REIKALINGI DARBININKAI,

kurie namuose galėtu suraišioti 
odos išdirbinius. Patyrimas ne
reikalingas. Per savaitę galima 
uždirbti $150. Atsiųskite $1.00 
(bus grąžinamas) ir ilgą su pas* 
to ženklu voką adresu:

Jeffery Leathercrafl 

Box 10427, Rock Hill. S.C. 29730

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau M metą taršau ja Uetuvių visuomenei ir išmoki- 
jo daugiau kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerių

KALENDORI U S
Spalio 30 d. 7:30 vai. vak. 

’ Tarptautiniame Institute L. 
J B. kultūros klubo susirinki
mas.

Lapkričio 7 d. So. Bosto
no Lietuvių 
salėje Sandaros 
našlių karalienės

30 7 a. bo. uosto- ♦ 
rių Piliečių d-jos j 
tdaros banketas ir I 
ralienės rinkimai. J ll

dAV Ali RASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja sasityiojua apie pasaultalus Ir Betsvtūk 
(vykius, dedu aaug ir įdomią nuotrauką Ir atvirai pastaba 
apie visus mūsą visuomeniniu’ bei kultūrinius ktaurimba, 
jame rasite įdomią skaitytoją kaliką skyrių. kariame lai*' 
me abipusių pasisakymą ir aoemoaii
-varbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dtnaml
eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbio bei įdėto. vL 
suomei atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba oi išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.06.
A d r e a a a :

7722 George Street, LaSalle, P.Q. H8P IC4, CANADA

frateraaUaū organizacija — 
gyvyMa apdraudą Ir ligoje pašaipą, kuri yra 

pigi, aes,8USIVIENUlMA& neieško pelno, o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Irta su puse mHono dolerią
kapitalą, tad jo apdraudė tikra Ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis Ma gaH gauti (vairią klasių irikaUngiausias 
apdraaūaa mm $100.60 IU $10.000.06

8LA-—jaunimui duoda garų Taupomąją Apdraudą — Ca. 
ūaamaat tanurance, kad jaunuolis gautą piaigus 
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL

SLA—duoda VAIKAMS Ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ai $1,000.00 apdraudoa tik $8.00 mokea-

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
emMans ssmmtms tukomsadaojama Hetnviūką 
klabą Ir draugiją nariams. Ui $1,000.00 akddenta- 
Hs apdraorios mokestis $2.00 | metas

SLA—kuopos yra daugumoje Uetuvių koloniją. Kreipkitūs 
1 kuopą vilkijos, Ir tJd plačiau paaiškins apie

Oaaslts s|lus<tin*is informacijas, jeigu

M7 WMMtk Street, No* York. N.Y. 10001 i
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Vietines žinios
MIELOS SESĖS IR 

BROLIAI LIETUVIAI! ■
.!'Jau daug metų, kai Bai 

fas, kiek jo ištekliai ir su
rinkto* auko* leidžia, sten
giasi padėti j vargą, liga* 
ar kitokia* nelaime* pate
kusiems savo tautiečiam*. 
Tokių vargdienių, ligų ir se
natvė* prislėgtų, netekusių 
laisvo žmogau* teisių, alks
tančių, skurstančių ir mū
sų pagalbos laukiančių, dar 
nemažai yra Lietuvoje, Sibi
ro tremtyje, Vokietijoje, ‘ 
Lenkijoje ir kituose pašau-į 
lio kraštuose.

.Šiam reikalui Bostono i 
Balfo valdyba skelbia ru-l 
den* piniginį vajų nuo spa
lio 1 d. iki gruodžio 31 d. !

Aukas prašome siųsti Bal
fo vardu — St. Peter* Pa- , 
risk, 50 Orton - Marotta 
Wav, So. Boston, Ma. 02127. • 

Vajų globoja Šv. Petro 
lietuvių oarapiio* klebonas1 
kun. A. Baltrušūnas.

Balfo valdyba į

Mirė Mintauto Sodeikos 

motina

Spalio 20 d. mirė Mintau
to Sodeikos motina Leonidą 
Sodeikienė, gyvenusi Cice
ro. Illiois.

Mintautas ir jo žmona 
Dalia Sodeikai pastaruosius 
kelerius metu gyveno Bosto
ne. Mentė, kaip jį čia vadi
nome, buvo nepaprastai ge
ras ir veiklus Bostono aukšt. 
lituanistinės mokyklos Tėvų 
komiteto pirmininkas ir 
daugybės šios kolonijos tau
tiečių draugas, o jo žmona 
Dalia — pavyzdingiausioji 
skautų organizacijos veikė
ja. palikusi čia tikrai gražų 
atminima.

Bostoniškiai tikrai nuošir
džiai apgailestavo jų ir jų 
jaunojo atžalyno grįžimą į 
Kaliforniją.

šios skaudžios nelaimės 
valandą mes reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą.

Naujo* knygos pasitikimo Nauja Moterų klubo

šventė valdyba

Š. m. spalio 30 d., taigi, šį Lietuvių Moterų Klubų 
tadienį, įvykstantis LB Federacfjos Bostono klubo

Kultūros klubo susirinkimas narių susirinkime, įvykusia- 
žada būti neeiliniu įvykiu. Į me spalio 3 d., išrinkta nau

jame Bostono lietuvių vi
suomenė bus supažindina
ma su naujai išėjusia kny
ga, kurią parašė vienas iš 
mūsų pačių tarpo. Tai yra 
Jurgio Jašinsko veikalas —

ja klubo valdyba, kuri šitaip 
pasiskirstė pareigomis:

pirm. A. Daukantienė-Mo- 
riarty, vicepirm. M. Ginei-
tienė, ižd. I. Ulpaitė, seki-.

vciAoiao — M. Lendraitienė. narė spau-i žmoną. 3 dukteris, sūnų. 2 
Julius Janonis — poetas ir dos ir kultūros reikalams —i seseris ir tėvus Joną ir Oną) 

revoliucionierius“. IE. Vasyliūnienė. ĮTuinilus, kuriems reiškiame’

Mirė inž. R. Tuinila Elena Vasyliūnienė lankėsiI
Spalio U d. staigiai mirė Europoje

inž. Raimondas Tuinila. gyv. Ejena Vasyliūnienė, kuri 
Beverly, Mass. Velionis bu- nesanjaj lankėsi Europoje, 
vo gimęs pnes 57 metus So-. klubo metiniame su-
Bostone, baigęs chemijos m- sirinkime skaitė paskaitą a- 
zinienaus mokslus MIT, dir- pie Vokietiją ir ten sutiktus 
bo vyr. inžinieriaus parei- lietuvio Paskaita buvo įdo- 
r°Tf ^ayt^eon bendrovėje, jni jr vaizdinga. Į iškeltus 
Bedforde. 'klausimus prelegentė gyvai

Velionis paliko liūdinčius)

Programoje apie Julių Pirmininkė A. Moriarty į gilią užuojautą 
Janc-nį kalbės poetas Stasy* padarė dviejų metų klubo i 
Santvara*. Prabils ir patsai veiklos apžvalgą, o iždinin-|

kė M. Lendraitienė — to pat'v* 
laikotarpio finansinę apy
skaitą.

Narėms pritariant. esa
mų pinigų paskirta $40 Kiu

naujosios knygos autorius. 
J. Jalinsko veikalas svar

bus tuo. kad juo pirmą kar
tą lietuvių literatūros istori
joje sistemingai bandoma
parodyti, jog bolševikams bų Federacijos centrui, $25 
savintis Janonio negalima.!—Vasario 16 gimnazijai, $ 
Tuo tikslu J. Jašinskas yra 25 — kun. Šarkai Vokietijo- 
surinkęs daugiau už visus je. $25 — sunkiai sergančiai 
kitus tyrinėtojus autentiškos nareii O. Ulevičienei ir $25 
apie Janonį medžiagos. 1 —Bostono Lituanistinei mo-

Todėl visuomenė mielai kyklai.
kviečiama susipažinti su tų Susirinkimo programoje ( 
kritiškų pastangų vaisiumi E. Vasyliūnienė vaizdžiai 
Tarptautinio Instituto (287 papasakojo savo įspūdžius 
Co*nmonwealth Avė.) pa- iš viešnagės Vakarų Euro- 
ta’ipose spalio 30 d. 7:30 vai. poje, pailiustruodama tuos 
LB Bostono Kultūros Klubo ^pūdžius fotografijomis.

Valdyba 1 M. Lendraitienė, sekr

Vasyliūnas išskrido 
į Europą |

atsakinėjo. Buvo didelis su
sidomėjimas.

PARDUODAMAS NAMAS

Dedham, Mass., 6 kambarių, ap
muštas vinyl plokštėmis, dvigu
bi langai ir durys, gerai įrengta 
virtuvė, garažas.

Skambinti: 326-5223.

SANDAROS MOTERŲ KLUBO 
metini*

BANKETAS
ur

ftn»

NAŠLIŲ KARALIENĖS RINKIMAS 
rengiamas

1976 m. lapkričio 7 d. 4 vai. po pietų 
nas, kuris jau ilgesnį faiką So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos II aukšto salėje 
gyvena Europoje, iš ten bu-; (368 W. Broadway, So. Bostone)
vo atskridęs į JAV ir čia .......Šeimininkės su padėjėjomis deda visas pastangas
skaitė paskaitas Iowa uni-' svečiu* ir viešnia* skaniai ir sočiai pavaišinti ir karštai* 
versitete, Goddard Space ‘ gėrimėliai* pagirdyti.
Flight Centre Marylando i Tad visu* — jaunus ir senus, vyru* ir moteris, iš Bos-
valstijoje ir Antrajame tono ir jo plačių apylinkių — maloniai kviečiame praleisti 
Magnetccpheric Cieft sim- #u mumįt linksmą vakarą.
poziume Kanadoje. nu pa>imatymo lapkričio 7 d. 4 vai. po pietų mūsų

Dabar jis vėl fcvyko į Vo- bankete!

Dr. Vytenis M. Vasyliū-:

kietiją. bet gruodžio 23 d 
sugrįš į JAV, kur dirbs MIT

Sausio 9 d. su Iz. Vasyliū-, 
nu įvyks jo koncertas Jor-Į 
dan Hali mažojoje salėje.

RENGĖJOS

[Ti'r - '

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Miibury St.

,WORCESTER. MASS.
TaL SW 8*2868

yra yienintelė oficiali įstai
ga. Worce*tery. miri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-

tario į Lietuvą ir ki*a* Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai-

Sena* parvirsta ir negir- Už nosie* ne tik jaučius 
ta*. (vedžioja.

Nerasi medžio be šakos, o E KARDELIENĖS DAINŲ 
žmogaus — be ydos. PLOKŠTELĖ

Elood Square 
3ardware Co.
Uraiakoo tt. t. ALBINA 
•25 EAST BBOADWAT 
ftr.UT" BOSTON, MASS. 
TELFV0NA8 AN 8-41SS 

Mcorv Dalai 
8Ubobw 

Stiklas Ui
Vfak'kla reiktu en y» 

Rclkmany* pluiol 
Visokia daiktai

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ar
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- 
oiu importuotų ir vietinis 
gamybo* medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

žemomis kainomis. 

Vedėja B. Svikliene

. Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jog. J. bonovan

Peter Maksvytis
Carponter ft BsOder
<9 Choreli Strsst 
«. Miltoa Mana.

Atttakn visos palatoms, ramu 
to lr praJakta-dno darbas Ū laa 
ka ir viduje, eyvvaamą oanm Iri 
biznio pastatu, parai JSa* raiba-1 lavimą. iaaktoa vimdei iki S m 1 
landų vakaro.

Tofafoaut 696-6678

! NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norwood, Ma.

Tel. 762-6732
I

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos opo-j 
ro* soliste* Elzbietos Kardo* 
lienės įdainuotų dainų ir ari-1 
jų plokštelę. Kaina 86.00.

Paštu

Dr. J. Pasakarnio
PtDINIS 

MKTR1STA9
Valandos:
nao 9 vaL ryto iki S vai. vak 

Trečiadieniais neoniniams 
447 BROADWAY 

Seuth Boston, Mam

TEL. AN 8-2124

[Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMBTRISTt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—oidara

446 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vat v. 
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 PIETŪS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

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

• •Ątve/»\o/»\ey• \oy-.•/ « a • >o?x\o/

Knyga yra gerimsias žmogaus drangasĮ

Sekmadleniab 11-12 vaL 

AM 1,436 KC t WWEL 

Vedėja* PETRAS VttClNIS

173 Arthur St, Brockton, Mam. 02402. ToL 586-7209 

oeeeeememeeemeemeemmviemmemMeeemmvmmeeimMMeaiMimmaeeim

Rooooooooooooooooeoooooooooooooosc

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistas, išpildomo gydytoją rs 
rėptus ir turim* visus gatavus vaistu.

M reik vaistą — eikit i ttetaviiką vatattaą 
Bav. Emanuei L Rosengard, B. SL, Beg. Pharm.

384 W. Broaduray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Tsbf «m AN 8-6619

Nas 6 vaL ryto iki 8 vaL v„ listjim šventadienius b eekm.

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
480 West Broaduray, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

BI UI CHII’ 
S W l\(,S

SAVE AT 
AGRE 
RATE

AYIAR

m T OIL C0.,Inc.llhO8M£ 
6.8116^

AYIAR

641 E Broaduray Sa Boston, Mas*. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis.įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo' (rengimas

S kambink ita

268 -4662

AYIAR

t-2*vmri emifimmSlOOOi

AYIAR

54^-5‘e
csrtifiesm SNow prsmsturs 
esrtifiests fundt provided rate of im 
urithdraam b radueed td tfu peubook 
snd 90 dey« innratt b forfeitedl ...

AYIAR

on savin* 
terast on smount 
rats (SMfcaymr)

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mas*. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos km mėnuo.

Pilnas draudimu

Bankas veikia jau 109-tuosius motes

8b banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigahm.

Reikale su tarnautojais gattma susi

kalbėti ir lietuviškai 
Turtas (Assets) yra virš $274,000,000

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja ,

Globė ParcelService, Ine.
c/o

Trans-Atlantic Trading Co
^/wwwwwvwwww>/www^

393 We*t Broaduray, P.O.B. 118 
So. Boston, Masą 02127

Telefonas: (617) 268-8764
l Darbo valandos kasdien: 9—5

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Woreester, Maso. 01604 
ToL 798-3347 

Timiai iš Worceoterto stan- 
čiam įvairiu siuntiaim J Lieta, 
vą ir kitu* Bosiju 
plotos! Siuatiniai oud 1 iš

ava sudalo ir 
aią. Turime violoje įvairią vie. 
tinta gamybų ir importuotą 
prekią ii kitą kraštą vbai io 
vmds kateoadn. Be ta oiuačia 

me maišią, pinigu ir galite nš- 
į sakyti ją gamybų prekes, čis 
sumokšnite pinigu, o giminės 
tea vietojo galės pasiriakti iš
sakytu prokea

Taipogi tarptatakanjamo per 
tam tikru įstaigų atsikviesti 
gimiau čb pu uvo | svečiu 
ar anabtiaiam spaigyveaimaL 
Patamaviaum atliekamu grei
tai ir aąztebgaL Atribok' įriti- 
ktamite. Vedėju A Schyriuki

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

IŠ BOSTONO j LIETUVĄ
b kitam Rusi ju

Priotatyauo grubu b 
laraatuotao

Atidaryta darbo 
va

litarimą telofe 
388W.Broadway

Sa Boston, Masą 02127 
ToL 2684)068 _




