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VYR. LIETUVOS IŠLAISVINIMO K-TO 
SEIMAS WASHINGTONE

Jis Washingtone vyko dvi praeito savaitgalio dienas. 

Programoje — sveikinimai, paskaita, simpoziumas, nu

veiktų darbų įvertinimas, organizaciniai reikalai, žvilgs

nis į ateitį. Padaryta eilė nutarimų, kurie bus paskelbti 

vėliau.

Lraeitą šeštadienį ir sek
madienį YVashingtcne vykc 

• Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto (Vliko) 
seimas nuveiktiems dar
bams pei žvelgti ir tolimes
nei šios ciganizacijcs veik
iau aptarti. Seime dalyvavę 
daug Vliką sudarančių or
ganizacijų atstovų iš JAV ir 
Kanados.

Pirmiausia seimo daly
vius Paruošiamojo komiteto 
vaidu pasveikino VVashing- 
tono LB apylinkės pirminin 
kė Rūta Petkienė. Patį sei
mą oficialiai atidarė Vliko 
valtybos pirmininkas dr. K. 
J. Valiūnas. Savo kalboje jis 
tarp kitko pareiškė:

“Kai prieš 200 metų šitas 
kraštas gimė ir kėlė idealus, 
tai kėlė juos tam. kad žmo
gus būtų laisvas. Ir Vlikas 
šiandien džiaugiasi, galįs tu
rėti savo seimą šioje didžio
jo laisvės krašto sostinėje. 
Mes susirinkom darbui, ku
ris, padedant mūsų drau
gams, padedant mūsų kraš
to žmonėms ir mums pade
dant jiems, turi priartinti 
Lietuvos laisvės dieną. Pra
šau visus nuoširdžiai ir atvi
rai dalyvauti šiame seime, 
reikšti savo nuomones ir pri
sidėti kaip galima daugiau 
prie paveikesnio ir geresnio 
jūsų valdybos darbo“.

Vėliau seimo eigoje Vliko 
pirmininkas pateikė plačią 
Vliko nuveiktų darbų ap
žvalgą.

Pirmininkui baigus savo 
kalbą, buvo sugieaotas Lie
tuvos himnas, po kurio- tai 
progai pritaikytą maldą 
sukalbėjo kun. Tomas Žiū
raitis. Paskui sekė eilė svei
kinimų, tarp kurių buvo ir 
einančio Lietuvos atstovo 
Washingtone pareigas dr. 
Stasio Bačkio žodis. Jis pa
reiškė :

“Šiandien Washingtone. 
galingiausios pasaulio vals
tybės sostinėje, nuoširdžiai 
sveikinu Vliko seimą, jo na
rius ir svečius. Daug kas pa
sikeitė 30 metų laikotarpy, 
bet Lietuvos okupacija tebe
sitęsia. Iš tėvynės nuolat 
patiriame apie mūsų tautie
čių vedamą energingą veik
lą žmogaus teisių ir laisvės 
klausimu. Iš ten ateina Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika, Aušra ir drąsūs šū
kiai, 'pra ymai. Prisimena
me Jungtinių Amerikos 
Valstybių egzistencijos pa
grindinius principus, kad vi
si žmonės yra sutverti lygūs 

, ir yra Kūrėjo apdovanoti 
kai kuriomis neatimamomis

JAV-bės per du šimtmečius 
buvo ir yra viltis v iso pasau
lio žmonėms, kurie siekia 
laisvės, teisingumo ir lygy
bės visiems, visoms tau 
toms“.

Vliko seimui sveikini
mus taip pat atsiuntė min. 
Stasys Lozoraitis, kiti Lie 
tuvos diplomatiniai atstovai 
ir įvairių šalių lietuvių or
ganizacijų vadovai.

Toliau šiame posėdyje bu 
vo svarstomi įvairūs organi
zaciniai reikalai ir pateikti 
veiklos pranešimai.

Antrame posėdyje pir
miausia buvo susitelkta ties 
Lietuvos rusinimo proble
ma. Pranešimą tuo klausimu 
padarė ir prieš kurį laiką iš 
Lietuvos atvykusi Aušra 
Jurašienė, kuri taip kalbėjo:

“Šio klausimo esmė glūdi 
pačioje Sovietų Sąjungos 
tautybių ar, kitaip sakant, 
taurinių mažumų politikoje. 
Rusų kalba savaime nėra 
blogybė, kalbų mokėjimas 
praturtina žmogų, ir. kaip 
sakydavo mūsų protėviai, 
mokslo ant pečių nenešiosi. 
Mes daug gavom per rusų 
kalbą,— skaitėm Dostojevs
kį ir Čechovą, Bloką ir Man
delštamą originale, ji mums 
netgi buvo susikalbėjimo 
priemonė kad ir su estais, 
armėnais. Bet svetima kalba 
tampa blogybe, kai ji pasi
daro priverstinės asimiliaci
jos priemonė, kai atsiranda 
pavojus gimtajai kalbai, kai 
rusų kalba turi tapti antrąja 
gimtąja kalba, o palaipsniui 
išstumti ir gimtąją kalbą. 
Kuo tauta mažesnė, tuo toji 
grėsmė didesnė.“

Second-claM postage paid at Boston. Massacadsetu

1976 m. spalio 30 d. Bostono Kultūros klube rašy tojas Stasys Santvaras supažindino klubo lanky- 1 
tojus su Jurgio Jašinsko parašyta monografija apie poetą J ulių Janonį—"Poetas ir revoliucionie
rius“. Šiame nuotraukų montaže matome vėlesnio apie tą knygą pokalbio dalyvius Keleivio redak
cijoje. Iš kairės į dešinę — Jurgis Jašinskas. Mykolas Drunga. Stasys Santvaras. Antanas Gustai
tis, Jonas Vizbaras, Jackus Sonda ir Stasys Griežė-Jurgelevičius.

Nuotrauka J. Vizbaro

SOVIETINIS BALTŲ PAVERGIMAS 
JUNGTINIŲ TAUTŲ GINČUOSE
Debatuose su sovietais JAV atstovas, nurodęs Pa

baltijo sovietinio pavergimo pavyzdį, pareiškė, kad “jo

kia kita šalis pasaulio istorijoje taip godžiai nesiekė kitų 

šalių teritorijų, kaip Sovietų Sąjunga.“

teisėmis..

Bražinskams neleido 
pasilikti JAV-se

Kaip “Washington Post“ 
dienraštis giuodžio 3 dienos 
laidoje praneša, Jungtinių 
Ameiiš<cs Valstybių vyriau
sybė atmetė Prano ir Algir
de Bražinskų prašymą su
teikti jiems politinę globą ir 
leisti pasilikti Amerkije.

Žinoma, jie nebus grąžin
ti sovietams. Be to, kadangi 
Algi! das Bražinskas yra 
Amvrikes pilietės vyras, tai 
tuo prašymo atmetimu rei
kalu • dar nėra visiškai iš
spręs as.

Užsienio politikai 
vadovaus Vance

Penki Gimiai LKMA
v •suvažiavime

Detroite lapkričio 24-28 
dienomis vykusiame Lietu
vių Katalikų Mokslo Aka
demijos suvąžiavime iš Bos
tono dalyvavo Ona ir dr. 
Juozas Girnius, kuris bai- 
giamajam? pilnaties posė
dyje kalbėjo apie prof. Juo
zą Brazaitį kaip literatūros 
mokslininką.

Suvažiavimo programoje 
dalyvavo ir jų sūnūs: Kęstu
tis ir Saulius skaitė paskai
tas, o Ramūnas dalyvavo 
simpoziume. Paskaitą skai
tė ir dr. Ramūno Girniaus! 
žmona Mirga Girniuvienė. 
neseniai (X1.8) Pittsburgho 
universitete anrgvnusi dokto
rato disertaciją iš Kanto fi- 
losofijc*.

Telieka ne tiktai gėrėtis, 
bet ir stebėtis tokiu nepa
prastu kultūringos lietuviš
kos šeimos pavyzdžiu.

Visokių spėliojimų buvo, 
ką naujasis prezidentas 
Carteris pasirinks vietoje 
Kissingerio valst vbės sekre
torium ir užsienio politikos 
vadovu. Pagaliau jis apsi
sprendė ii- paskelbė, kad jo Z4F-.su nedarbas 
išsirinktasis yra 59 m. am-| 
žiaus Cyius Robert Vance. VIS dldėjtt

. . , ... ...... Jis vra sumanus ir patyręs
Aušra Jurašiene apiburh-. £ kadaise pavada-

n° sonetų tautybių politiką. į Ave,.enj Har,imaną. Ro- 
kaip įlgalaikj ir palaipsni MeNamarą. Deaną
tautų asimiliavimą, siekiant j,usk Johnsono lai-
sukurti vien tarybinių tau- kajs Ju ‘ę# kal.ju0.

menės sekretorius.tų šeimą. Kitaip tariant — 
visas Sovietijos ribose esan
čias tautas surusinti.

Jos vyras režisierius Jo
nas Jurašas seimui pateikė 
eilę savo įspūdžių iš dabarti
nio Lietuvos teatro gyveni
mo — ten vykdomos kultū
rinės priespaudos pavyz
džių.

Toliau buvo dr. Domo 
Krivicko paskaita. tema 
“Tarptautinė padėtis ir Lie
tuva“. kurioje plačiau susto
ta ties detentės klausimu.

Vakare vyko simpoziu
mas, kuriame gvildenti Vil
ko uždaviniai ir jo ateities i 
sąranga. Simpoziumą pra
vedė dr. Bronius Nemickas.

Sekmadienio posėdžiuose 
buvo svarstomi Vliko orga
nizaciniai reikalai ir jo sei-

I)ėl šių principų mo nutarimai.

Be to, jis yra sėkmingai 
atlikęs nevieną politinę mi
siją. dalyvavęs svarbiose de
rybose.

Jį dab- 
:eris.

užgiria ir Kissin-

Mirė sov. maršalas
I. lakubovskis

Gruodžio 1 d. Maskvoje, 
mirė 64 m. amžiaus marša
las Ivanas Jakubovskis. ko
munistinio bloko kariuome
nės vadas.

Kurį laiką jis yra buvęs 
sovietų kariuomenės Rytų 
Vokietijoje vadas, vadova
vęs jai tada, kai buvo malši
namas Čekoslovakijos suki
limas.

Lietuvoje sudaryta 
disidentų grupė 
teisėms ginti

Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad Lietuvoje yra
susiformavusi disidentų gru
pė Sovietų Sąjungos vykdo
miem Helsinkio susitarimu 
laužymams registruoti ir 
žmogaus teisėms ginti.

Tos agentūros žiniomis, 
tą grupę sudarą Viktoras 
Petkų?, kun. K. Garuckas, 
Tomas Venclova, Etana.- 
Finkelšteinas ir Ona Lu- 
kauskaitė-Poškienė.

Komunistų prekyba 
žmonėmis

Pabaltijo valstybių sovie
tinio pavergimo klausimas 
kaitas nuo karto iškyla ir 
Jungtinių Tautų debatuose,

Padėtis Japonijoje 
po rinkimų

Japonija, gyvybinės reikš
mės JAV sąjungininkė Toli
muosiuose Rytuose, atsidū
rė didelio vidinio nestabilu
mo pavojuje praėjusio sa
vaitgalio rinkimų į parla
mentą išdavoje. 21 metus tą 
kraštą valdžiusioji liberalų- 
denu kratų partija per plau
ką prarado turėtą daugumą 
Japonijos parlamento že
mesniuosiuose luinuose.

Pagal dar ne visai oficia
lius duomenis, liberalai-de- 
mokratai laimėjo 248 vietas, 

jų opozicija — 258.

nemaloniai badydamas So
vietų Sąjungai akis Toksai 
įvykis b A u ir praeitą savai
te J.ri. posėdv.
simu.

Tos savaitės ketvirtadienį 
JAV atstovais rado gerą 
prcgą Lietuvos, Latvijosjos 
ir Estijos okupaciją nemalo
niai pakišti sovietams po no
rimi. baigiantis Jungtinių 
Tautu visumos susirinkimo 
debatam kolonializmo klau-

JAV atstovas griežtai at
metė sovietų kaltinimą, kad, 
esą, Jungtinės Valstybės 
trukdo Jungtinių Tautų 
mandatu valdomai Mikro- 
neziio- teritorijai tapti ne- 
nrik’ab-cma. norėdamos už
kirsti kebą galimam JAV
kariniu bazių uždarymui to- * •-
se salose.

JAV atsto.as, gindamasis
. Problema tik ta. kad opo- nuo tokių pl iekai, tų. apkal-

zicija nėra vieninga ir nesi
tikima, kad ji pajėgtų sulip
dyti koalicinę valdžią. To
dėl valdžios vairas ir toliau 
įasi'iks liberalu-demokratų 
’ankose, bet jau nebetvirto
se.

Didžiausią svorį opozici
joje turi socialistai bei soci
aldemokratai. kartu laimėję 
net 148 vietas (daibar turėjo 
131). Tuo pačiu gerokai nu
smuko komunistai, turėję 39 
atstovus, o- dabar pravedę

tino Sovietų Sąjungą, kad 
kaip tik ji priespaudoje lai
ko svetimas teritorijas —tns 
Pabaltijo valstybes— ir nei
gia iu gyventoju pagrindi
nes žmogaus teises.

Jis pareiškė, kad JAV 
niekuomet nebuvo kolonia- 
linė šalis ir tokia nenori bū
ti. Šia proga jis dar paste
bėjo: “Jokia kita šalis pa
saulio isterijoje taip godžiai 

! nesiekė kitų šalių teritorijų,
tik 17. Nemažą aistrų skai- ,ai Scviet s junea... 
cių prastume ir taip vadina-» 
moji "Sąžiningos valdžios 
partija“, pakilusi nuo 30 iki 

rijai apie l.LCO asmenų. Už 55 Vletų*

Taip. jie sugeba ir tokį 
biznį valyti. Pav.. Rytų Vo
kietijos komunistai kasmet 
“parduoda“ Vakarų Vokie

kiekviena gaivą V. Vokieti
ja sumoka apie $22,000.

paskutiniuosius 15Per
metu ta “prekyba“ Rytų Vo- 

Lapkričio mėnesį bedar-! kietijos iždą papildė dau- 
bių skačias pašokc iki 7,769, Į giau nei milionu dolerių.

8.1 ri visų dirban-000. t. y 
čių jų.

Manoma, kad bedarbiu’ 
skaičius vra toks dide iis
to, kad i darbus pradėjo į 
veržtis "i-laisvintos mote
rys“, kurios dabar neri būti 
nepriklausomos nuo savo vy
ro piniginės, c ekonominė 
padanga nespėja šitų darbo 
reikalaujančių susemti.

Išvaikė disidentų 
demonstraciją

Dauguma išpirktųjų yra 
kaliniai, mėginę pabėgu į 

, Vakarus arba aktyvūs Kc
dėl j munistinės valdžios priešai.

P. aeitą sekmadienį, sovie- 
•’ konstitucijos dieną, Sa

charovo vadovaujami disi
dentai buvo surengę de
monstraciją, kurioje reika-' a
’auta konstitucijoje garan
tuotų teisių ir aplamai tos 
konstitucijos vykdymo.

Deja. civiliniai pe: si.enge 
KGB agentai. \ lidindami 
praeivius, tą de::/nstraciją 
užpuolė ir išsk-ak.ė.

Baigsis siuntinių 
bendrovės streikas

Jau trečią mėnesį strei
kuoja Jungtinės siuntinių 
bendrovės 18,000 tarnauto
jų. Ta bendrovė veikia 15 
rytinių valstybių. Jos tar
nautojams streikuojant, tie, 
kurie naudojosi bendrovės 
patarnavimu, dabar savo 
siuntiniais užvertė paštą, 
kuris prieš Kalėdas visiškai 

aptarnauti visų 
, interesantų.

Pagaliau univos atstovai 
.•usitarė su bendrove, bet tą 
susitarimą dar turi patvir
tinti unijos nariai, tad bend
ro.ės dalbas dar tuoj pat 
neprasidės.

JAV’ ambasadorius Jung
tinėje Tautose Scrantonas 
Socialinių, kultūrinių ir hu
manitarinių reikalų komisi
joje perspėjo, kad detentės 
pagrindinė sudėtinė dalis 
vra civiliniu teisiu garanti- 
jos.

J tai atsiliepė scvietų at
stovė Biiiukova. Ji, sovie
tams įpintu viešu melu, 
pareiškė, kad visoje Sovietų 
Sąjungoje. įskaitant Lietu
vą. Latviją ir Estiją, sociali
nė lygvbė esanti įgyvendin
ta "plačiausia prasme“.

Tada JAV’ delegacijos vi
cepirmininkas Bennet šitaip

Kaip žinia, • liberalų-de 
mokratų valdymo paskuti
niaisiais metais visa eilė 
aukštųjų valdžios pareigū
nų, įskaitant ir buv. minis- 
terį pirmininką Tanaką, 
buvo patraukti atsakomy
bėn už kyšių ėmimą iš Lock
heed lėktuvų bendrovės. Tai 
turėjo įtakos ir į rinkimus.

Į Visgi įdomu, kad susikom
promitavęs Tanaka laimėjo 
atstovo vietą, bet tik ne sa
vo partijos, o nepriklauso
mųjų sąraše.

Nei vienai partijai netu
rint daugumos ir ryškėjant
dideliems programiniams j prabilo: 
skirtumams tarp gana dešisu "Kalbėkime tikrą tiesą, 
niųjų liberalų-demokratų ir | Latvija. Estija ir Lietuva 
stiprėjančių socialistų. pri-»^UkO ntprikiausomcs res- 
sibijoma. kad Japonija j- i publikc •. kurias Sovietų Są- 
žengs i pavojingo netikru- -unga u2ėmė karine jėga. 
mo bei blaškymosi laikotar- Mano xvriai:s\bė. vmra iš 
BI* kitų, niekuomet te kios So

vietų Sąjungos absorbac’jcs 
nepripažino.

“Jei gyvenimas So**;ci’Į 
Sąjungoje yra teks gražus, 
jei ten tikrai yra toks rojus, 
kaip ji pasakoja, tai kodėl 

vimą sveikino ir Vokietijo#! tiek daug žmonių neri iš ten 
atstovas Willy Brandt emigruoti?“

Ispanijoje įvyko pirmas 
po ilgų dešimtmečių Franco 
valdymo socialis'ų suvažia
vimas, kuriame dal v vavo ir 
svečiai ii užsienio. Suvažia

I
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„MAŽOSIOS" LIETUVYBĖS 
TVIRTOVĖS

Mūsų spaudoje paprastai sklinda "didis garsas nuo 
rubežiaus“ vis apie didžiąsias mūsų organizacijas—Vliką. 
Altą, Lietuvių Bendruomenę ar dar apie vieną kitą fondą. 
Tiesa, jcs plačiu mastu nuveikia didelių ‘ir reikšmingų vi
suomeninių ar politinių darbų ir vertos rimto dėmesio. 
Bet — kartais net gausioje lietuvių kolonijoje beveik ir

stebome, kai pastebėjome, kad savo tarpe vartojame lie
tuvių kalbą.

a: O kaip jūs ten Lietuvoje jautėtės? Ar gal šiek tiek 
varžėtes?

ARISTA: Visai ne. Aš jaučiausi kaip namuose.
RIMAS: Taip — žmonės buvo labai malonūs, tokie

mandagūs, mus labai nuolankiai priėmė.
A.: O kaip vystėsi jūsų santykiai su Urtiniu jauni

mu? Kaip vyko jūsų pokalbiai? Kas. taip &.i:ant. pralau
žė komunikacijos ledą?

PAMAZGOS VISADA 
LIEKA PAMAZGOM

Australijos LB laikraštyje 
"Mūsų Pastogė“ birželio 9 
d. G. Žemkalnis rašo, kad 
negalįs, iškęsti vie ai nepra
bilęs po 1941 m. birželio mė
nesio trėmimų Į Sibirą minė- 
:imo Melbourne. Jis ten 
ai p kitko skundžiasi:

' Liūdna ir rimta buvo mi
nėjimo priežastis. Ta nuo-

ATOŠVAISTĖS IR ŠĘŠFIIAI
M. VAUČLAITIS

nejaučiama, kad tokios garsios organizacijos čia pat ūžt, kINA: Mes. Tą pii mą vakarą, kai atvykom j bendra- 
mūsų pečių egzistuoja. Jas prisimename tik tada, kai p: a- 0UM, JIe visi sėdėjo televizijos kambary, sėdėjo Lesūs, ran-

A’is vadinamosios mažosios oi ganizacijos, kurios ii se- mūgų išvažiavimo mes be jokių problemų v.eni su kitais
Dovinius lietuvninkus visada arčiau vieną prie kito giau-' ^įfoįjomės
dė ir net sugiminiucdavo, negu los didžiosios, valdomos j ‘ į . Q*- ,f ką jflg kalbėjotfe,

u kaŽAur toli esančių centrų ir didelių veikėjų. Į RIMAS: Apie viską: mokyklą, muzika, gyvenimą,
Tarpe tų ’ mažųjų“ bene seniausias tradicijas įs.aikė jrai>U2iUs

jvaii-ūs Piliečių klubai, kuriuose vykdavo ir vestuves, ir A . o apie kto dalykus ar ka}bėjotės? Ar sakėte 
nabašnmko užgėrimai, ir kartais net tarpusavio ’ jiems tą ką galvojote?

RIMAS: T-.ip. Kai jie pradėjo daugiau kalbėti, tai

mitų yra tas, kad beveik visi 
žydų kilmės žmonės turi po
linki Į politinį "raudonumą“ 
ar bent "ružavumą“. Ir, rei
kia sakyti, tvirtai laikosi ta
sai mitas, nepaisant, kad ka
žin ar užtektų šios skilties 
ilgio- suminėti visiems žino- 
mesniems vien tik JAV-se 
gyvenantiems žydų kilmės 
politikams. visuomeninin
kams, laikraštininkams, te- 

oakaliukų kiaipymo ir Gor-i'ev*zįj°s radijo komen- 
ėulskio dainelės su spragsė-'J^ol^am^’ kur^e būtų be jo
jimu pirštais. Linksmame A^os abejonės ne tik antiko- 
;aunimo pobūvyje aš jų bū- munistai, bet dar ir antiso- 
čiau mielai klausęsis. Bet Ralistai ir net ir antilibera- 
no tn vnVnm i lai (amerikine liberalo“. .v , ... I prasme). O kiek dar tokių, 

Gyvieji pa\ eikliai ma- ypa£ tik antikomunistų žy-

Vienas pačių tuščiausių čia rusų diside^ą, rašytoją 
mūsų tarpe cirkuliuojančių Levą Navrozcvą, kadaise

tuvės“, bet vis tiek gana gyva veikla... Laimei, kai kvr jie . 
neišnyko dar ir šiandien.

Na, o ko tokia "mažoji“ organizacija verta, gal 
riausiai gali pavaizduoti So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugija ar klubas.

Tai nėra vien tik tavernos lygio landynė, o lietuviš
ka institucija, turinti apie 300,000 dolerių vertės turtą. 
Šio bostoniškio klubo tik šiemetinės pajamos buvo 203.000 
dolerių, iš kurių 171,000 dol. minkštaširdžiai tautiečiai 
per metus i kasą supilstė paskirom taurelėm. Vadinasi 
vien tik "šlapių dolerių“ buvo sukaupta žymiai daugiau, 
negu Vliko, Altos ir LB drauge sudėti metiniai biudžetai.

So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos namų salėse vyks
ta kone visi vietos lietuvių koncertai, iškilmingi minėji
mai, susirinkimai.

Tuose pat namuose turi pastovią nemokamą būstinę 
lietuvių skautai.

Draugiija Įvairiom progom didesnėm ar mažesnėm su
mom paremia lietuviu kultūrinius ar politinius reikalus.

Taigi, ar visa tai yra niekis? Be to. reikia manyti, 
kad ne prastesnių "mažųjų“ yra ir kituose miestuose.

Bet kad tokie klubai ir ateityje iišliktų naudingi lie

tuviškajai išeivijai, dar nepakanka vien jų turto ir stam
bios apyvartos. Nepaprastai svarbu, kad į jų vadovybes 
patektų patys sąmoningiausieji lietuviai.

Tokie, kuriems nei lietuvių kalba, nei lietuvių kultū
ra. nei Lietuvos laisvės siekimai nebūtų svetimi.

Be to. ne vieta tokių draugijų valdybose ir visokiems 
kyšininkams, visuomeninio turto glemžė jams ar smul
kiems "vištvagiams“. kurie, patys būdami pakankama, 
turtingi, vis tiek dar rankioja iš pastalės kaulus.

O taip pat klubų valdybos turėtų suprasti, kad šių 
organizacijų tikslas nėra vien tik degtinę perdirbti j do 
Ierius. už dolerius pirkti naujos degtinės ir vėl ją persunk
ti i dolerius... Juk vien tik "šnapsinių“ kiekviename mies
te galima rasti ir geresnių, nebūtinai reikia ieškoti tik 
lietuviškų...

Visa tai dabar primename dėl to. kad prieš Naujuo
sius metus ar tuoj po jų dažniausiai vyksta > šių klubų 
valdybų rinkimai, i kuriuos nereikėtų žiūrėti užsimerkus.

Tegul šitie klubai būna ir ateity lietuvybės tvirtovės!

KĄ JAUNIMAS KALBA 
APIE LIETUVĄ

Bostono lietuvių jaunimo ekskursija į Lietuvą mūsų 
spaudoje dar vis Įvairiai tebelinksniuojama. todėl mano
me, kad ir Keleivio skaitytojams bus Įdomu išgirsti, ką 
tos ekskursijos trys 16-18 metų amžiaus dalyviai —Arista 
Navickaitė. Lina Waingortinaitė ir Rimas Ambraziejus— 
papasakojo "Akiračių“ žurnalo atstovui apie tą išvyką:

AKIRAČIAI: Kuo jus Lietuva labiausiai nustebino? 
Ką jūs ten radot, ko nesitikėjot?

PUMAS: Tokio vieno ypatingo dalyko nebuvo. Bet 
visa kelionė — nu. prieš tai man Lietuva buvo tik mažas, 
mažas kraštas kažkur už jūros, mažas kraštas, kuris man 
nieko nereiškė — ar tik tiek, kad reikėjo kiekvieną šešta
dieni anksti keltis, eiti i lituanistinę mokyklą, terorizuoti 
mokytojus... O dabar, kai pats ten nuvažiavau, pamačiau 
Lietuvą, gimines, su jais kalbėjau, sužinojau, ką jie jau
čia, tai pamačiau, jog yra toks dalykas kaip lietuvybė ir 
kad tai didelis dalykas. Tai ir man pasidarė didelis daly
kas...

A: O kaip jums sekėsi su lietuvių kalba? Ar neturė
jote sunkumų susišnekėti?

RIMAS: I: pradžios, pirmą dieną, buvo sunku vien 
lietuviškai kalbėti, bet po to labai lengvai ėjosi.

LINA: O paskui mes ir savo tarpe pradėjome lietu
viškai šnekėti.

ARISTA: Taip, ir grįžę patys tarp savęs lietuviškai 
kalbėjomės. Iki šiol mes visados tarp savęs daugiausiai 
angliškai kalbėdavomės, o dabar, po kelionės, patys nu-

Sė
ir mes.. Ne didelėmis grupėmis, bet, atsiskyrę dviese ar 
trise, sakėme vienas kitam savo nuomonę.

A.: Ar jūsų sutikti bendraamžiai apie politiką nusi
manė daug?

ARISTA: Apie komunizmą jie daug nusimanė, bet 
apie Ameriką beveik visai niefko nežinojo.

RIMAS: Kai mes jiems pasakėm, kad mes iš Bosto
no, tai jie galvojo, jog mes ten kiekvieną vakarą turim 
riaušes, jog kiekvieną vakarą pas mus žūna tūkstančiai 
žmonių. Kitas man vėl sakė. kad... jūs oiaukit tuos negrus! 
Mes juos gynėm. sakėm, kad ’jie irgi žmonės, bet Lietu
voje nj labai nemėgsta. Paskui jie galvojo, kad Amerikoj 
pinigai iš dangaus krenta, kad čia niekas nedirba. Kai aš 
jiems pasakiau, kad aš dirbu, tai jie nustebę Į mane žiū
rėjo ir klausė, kam tau dirbti, tėvai tau duos!

LINA: Lietuvoj nėra mados gimnazistams mokslo 
metu dirbti, o, be to, už mokslą nereikia mokėti.

ARISTA: Beveik visi visur klausinėjo, kiek mūsų tė
vai uždirba, ir labai stebėjosi.

LINA: Taip, jie negalėjo suprasti, kad kad kurie iš 
mūsų turim po dvi mašinas, kartais ir antims namus Cape 
Code. Jie taip pat negalėjo supraeti, kaip męs Įstengiam 
po Įvairius kraštus keliauti, keliauti, kur norim,

niau, kad išėjo iš mados kar
tu su nebyliais filmais. Ap
sirikau. Melbune šio žanro 
menas tebegyvas. Gyvąjį pa
veikslą scenoje laikė pasiu
tusiai ilgai, taigi Įstengėme 
gerai pasigrožėti visais pat
riotiniais ir širdį uždegan
čiais vaizdais. Plokštelei ar 
juostai už scenos grojant 
"Marija, Marija“, matėme 
baltais rūbais apsirengusį 
berneli, belaikanci juodu 
kaspinu perrištą trispalvę

dų, yra kitose pasaulio vals
tybėse, Įskaitant Izraelį bei 
šiandienirfę Sovietų Sąjun
gą!

Tarp šio mito ramsčių, be 
abejo, yra faktas, jog pas 
žydus visokio plauko kai
riųjų proporcija žymiai 
aukštesnė, negu. sakysim, 
pas lietuvius. Šito fakto ne
galima nepripažinti. Ir būtų 
įdomu kada nors pasiaiškin
ti, kodėl taip yra. Tur būt,

Ant žemės klūpojo lietu, ai-į čia sveria aplinkybė, jogžy- 
tė. vėliavos galą rankon pa-Į dams yra tekę ypač nuken- 
ėmusi. Tiuputi toliau— rau
donas popierinis (Liet. Ge-
’ežinkelio Valdyba) vago
nas su grotomis, pro kurias 
mojavo dvi poros rankų 
(vienos grotos suplyšo, bet 
tai nesvarbu). Vagona sau
gojo marškinius virš kelnių 
išsileido ir apsiavę moder- 

, r.iškai moteriškai? auliniais

tėti nuo "dešiniųjų“, o mums 
— ypač nuo "kairiųjų“ bu-

buvusi net paties Stalino 
ri^-anglų kalbų vertėju bei 
aiwnu patikėtiniu, paskui 
praregėjusiu teisybę, tą savo 
praregėjimą užfiksavusiu 
knygoje "Levo Navrozovo 
išsiauklėjimas“ ir nuo to lai
ko pasauliui skelbiančiu Į- 
vairias savo buvusio boso ir 
kitų pažįstamu butelių (y- 
pač Lavrenti Berijos) siau
tėjimo šlykščias smulkme
nas. Anot Fa-bėrio, Navro- 
zovas šiuo metu dar net 
naudingesnis už Solženici- 
ną amerikiečiu akių atvėri
mo akcijai užtat, kad jis 
puikiai vartoja anglų kalbą.

Bet mėgsta Farberis pa
diskutuoti klausimus ir su, 
na, "ružavais“ tipeliais, ku
riuos be atvangos grūda .Į 
intelektualini kampą. Štai, 
kartą teko klausytis pokal
bio su Jerry Rubin, buvusiu 
"Chicago Seven“ radikalų 
grupės nariu. Priminęs, kaip 
Rubinas ilgai ir intensyviai 
protestavo prieš amerikiečių 
akciją Pietryčiu Azijoje, 
Farberis paprašė, kad sve
čias pasisakytų ir prieš da
bartinius komunistų vykdo
mus nežmoniškumus Viet
name ir Kambodžoje. Rubi
nas atsisakė, moty-uodamas 
tuo, kad. amerikiečiams pa
galiau iš ten pa-įtraukus, to
limesnis Pietryčiu Azijos li

jo. kaip

A.: Kaip galvojat, ar jūs daugiau iš jų išmokot, ar-batais du enkavedistai. Už- 
iie iš jūsų? kulis’’uo«e esantis asmuo

RIMAS; Gal po lygiai. Mes jiems pasakojom apie 
\meriką, jie mums apie Lietuvą, komunizmąl

ARISTA: O aš manau, kad jie daugiau išmoko. As
meniškai, tai aš jau turėjau gerą Lietuvos padėties vaizdą 
prieš važiuodama. Jau iš knygų, spaudos,tėvų ir mokytojų 
pasakojimų daug žinojau apie Lietuvą. Todėl kai ten at
vykau. niekas taip labai nenustebino. Maždaug radau tą. 
ką tikėjausi rasti. Bet jiems Amerika— visai nepažįstama.

LINA: Jie taip pat nebuvo niekad girdėję apie mūsų 
jaunimo veiklą, apie organizacijas ir taip toliau. Jie labai 
stebėjosi, kai mes jiems pasakojome apie ateitininkus, 
skautus, stovyklavimą, Fetuviškas mokyklas, viską, ką 
mes čia darom. ''•<> . •

A.: O kaip ten su tarybine propaganda?
LINA: Man ypatingai krito Į akis Įvairūs didžiuliai 

plakatai su užrašais, tokie kaip "Viską, ką partija numatė, 
mes Įvykdykime!“ ar "Klausykime TSKP suvažiavimo 
Įsakymų!“ ir panašiai. Aš bandžiau Įsivaizduoti, kaip A- 
meriikoj atrodytų ant tiltų iškabintas didžiulėm raidėm 
šūkis — "Ką demokratų partija numatė, viską Įvykdy
kime!“

RIMAS: Tas, kas pas mus čia "advertising“, rekla
mos, tai pas juos politinė propaganda.

ARISTA: Taip, mes apie tuos dalykus anksčiau tik 
buvome skaitę, o dabar patys pamatėme, kad taip yra.

A,: O šiaip, ar turėjote klausytis politinių paskaitų 
ar apmokymų?

LINA: Ne. propagandinių paskaitų nebuvo. Bet kal
bėdami su atskirais žmonėmis, kartai? girdėdavome pro
pagandos. Kolūkyje viena mergina man -sakė. kad pas 
mus, Amerikoje, visi mušasi už pinigą, visi materialistai, 
o čia. Lietuvoje, labai gerai, nes visi gauna maždaug tą 
patį atlyginimą. Bendrabutyje, bežiūrint filmą apie "rush 
hour“ Kalifornijoje, kažkas kalbėjo, jog Amerikoje visi 
važiuoja automobiliais atskirai, o pas juos Į vieną trolei
busą sutelpa 50 žmonių ir todėl nėra trafiko problemų.

RIMAS: Bet man atrodo, kad Lietuvos žmonės gina 
pačią Lietuvą, jos atsiekimus, pačių lietuvių atsiekimus. 
Jie didžiuojasi Lietuva ir tą didžiavimąsi ir mums per
davė. O Lietuva— tai ne santvarka. Bent man taip atrodo.

A.: Ar jūs patys nepasidarėte komunistais?
LINA: Kąąą...?
ARISTA: As dabar jau nebevalgau nieko su "Rus- 

siang“.
A.: O vis tik gal būt Lietuvos politinėje ar visuome

ninėje veikloje Jūs pastebėjote tokių dalykų, kuriuos ver
ta būtų perkelti, sakykim, čia. j Ameriką?

(Nukelta Į 4 puslapį)

priminė vagone esantiems, 
kad reikia pra-vti vandens. 
Tą vandenį atnešusi jiems 
morena enkavedistu nri- 
trenkiama ant žemės "dra- 
t^atiškame4 ‘momente — ir 
~’a. mieli nonai, aš nebega
liu sunrarti. kaip mes drįs
tame Me’bumo scenoie da- 
’vti pa’-od’ia iš mūsų tautos 
tragedijos. Kaip mes drįsta
me nasikviete svečius, paro
dini jiems toki savo primvti- 
v’šknma ir skonio neturėji
mą?“

Bedamas savo skunda 
G. Žemka’nis ra'o. kad čia 
kalti ne tik renveiai. bet ir 
visa visuomenė, kuri nriima 
"tautiškumo ir patriotizmo 
' ardu bet kokias pamaz
gas“.

KARALIENĖ SIŪLO 

NUSAVINTI PRAMONĘ

Juokinga yra Britanijos 
karalienės Elzbietos II pa
dėtis, nes ii tik "karaliauja“, 
bet ne valdo. Ji atidaro par
lamentą, bet atidarymo kal
boje turi pasakyti tai, ką jai 
ministras pirmininkas para
šo.

Štai, ir paskutiniąją par
lamento sesiją atidalydama, 
Elzbieta II pasakė, kad jos 
vyriausybė yra pasiryžusi 
suvalstybinti lėktuvų ir lai
vų statybos pramone.
.. Kaip žinoma, dabar Bri 
ten ijos vyriausybe sudaro 
darbiečiai su Callaghan 
nriešak ,.

i

Artinasi Kalėdos. Visi jat 
ieikome dovanų savo arti
miesiem. Nepamirikim, kad 
labai gera ir pigi dovana — 
Keleivio metinė prenumera
ta — $10.00.

mbMaaaaaitaahm

dėlių. Be to. auklėjami Fra- 
našų knygų tradicijose ir
dar ištisus amžius persekio- • kimas iau nebesą? 
jami, žydai savyje išsivystė' amerikiečio, 
tam tikrą imlumą "žmonis-’ dabar atėję* laikas kreipti 
kūmo“, "broliškumo“, "tei- Į dėmesį į pačios Amerikos 
singume“, "lygybės“, "lais- vidaus problemas. Tačiau 
vės“ ir panašių idėjų šauks- šitoks atsakymas gana tem- 
mui. O vis vien dėl dažnai; neramentingą Farberį tik Į- 
pasitaikančio žydo k airu-'kaitino: jis pasakė visiškai

'k' nesuprantąs, kaip žmogus, 
, ”* nro <r_ kadajse karštai rūpinę- 

sis vietnamiečiu likimu ir
simerkti ir prie? gal ne ly
giai dažnai, bet vis tiek aki
vaizdžiai pasitaikanti žydo 
d e š i n u m ą.

Tuo ypač pravartu susi
mąstyti šiandien, kada. vėl 
pradėjus intensyviai me
džioti lietuvius, įtariamus 
karo metu padarytais nusi
kaltimais, mes galime imti 
ir užmiršti, kad tos me
džioklės skatinto jais nebū
tinai yra vieni žydai, bet ir 
žydų nuoskaudomis besi
dengiantys į-usai komunis
tai, ir kad, antra vertus, žy
dų motyvacija reikalauti at
siteisimo už jiems padarytas 
nuoskaudas savo esme ne
turi nieko bendro su polin
kiu Į komunizmą, lygiai 
kaip ir mūsų svajonė kada 
nors išreikalauti atsiteisimo 
už mums padarytas baisias 
skriaudas nebūtų jokia iš
raiška kokio nors polinkio Į 
dešinumą, o tik paprasto 
žmogiško nenoro būti netei
singai žudomiems ir min
džiojamiems.

Bany Farber yra žydų 
kilmės amerikietis, gimęs ir 
augęs South Carolina valsti
joj. kurion jo tėvai atkelia
vo iš Gudijos. Dėl to Farbe
ris šneka ryškiu pietietišku 
akcentu, kaip ir mūsų nau
jasis prezidentas. Farberis 
veda radijo interviu progra
mą. girdimą New Yorke, 
Bostone ir daugelyje kitų 
Amerikos miestų. Kaip pasi
sako jis pats, jam prie šir
dies arčiausi yra antikomu- 
nistai pokalbininkai, tokie, 
kaip ir jis. Dažnai jis tiems 
savo pokalbiams pasikvie-

reikalas ir kad

ineva jų labui reikalavęs a- 
merikiečių karinių pajėgų 
pasitraukimo, šiandien, po 
to pasitraukimo, gali visiš
kai nesidomėti, kas to pasė
koje vietnamiečius ištiko! 
Bet Rubinas nesileido šiuo 
klausimu išjudinamas (ners 
Farberis iš jo išgavo Scv.

Sąjungos vidaus santvarkos 
nupeikimą). tuo tik parody
damas savo dviveidiškumą. 
Valandą laiko užtrukusiame 
pokalbyje Farberis net sep
tynis —septynis! — kartus 
visaip bandė iš Rubino lie
žuvio ištraukti komunistinių 
budelių Pietryčių Azijoje 
pasmerkimą, tačiau be sėk
mės! Šeštąjį kartą to bepra
šydama*. Farberis pareiš
kė, jog jam nebūtų didesnio 
malonumo už tą. kad jam 
vieną dieną Rubinas pa
skambintų net ir vidurnaktį. 
"Collect“, iš dabar jau ko
munistinio Saigono ir pripa
žintų. kad ir prie komunistų 
vyksta žmogaus priespauda. 
Gi septintuoju kartu jis ši
taip apeliavo į Rubiną: ei
damas iš studijos namo, jis 
mėgstąs peifimesti žodžiu 
su lifto operatoriumi ir jam 
padalyti "dovanėlę“, papa
sakodamas ši tą įdomesnio 
iš ką tik turėto pasikalbėji
mo su Įžymiu svečiu, todėl 
ŠĮ sykį jis labai noris tam 
liftininkui "dovanoti“ šito
kią mintį: va, Jerry Rubin, 
iki užkimimo protestavęs 
prieš Amerikos dalyvavimą 
Vietnamo kare, štai dabar, 
tikslą atsiekus ir amerikie
čiams pasitraukus, pasmer- 

(Nukelta Į 3 puslapį)
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Artinasi Kalėdos. Visi jau 

ieškome dovanų savo arti
miesiem. Nepamirškim, kad 
labai gera ir pigi dovana — 
Keleivio metinė prenumera-

Rusai okupantai, saliu iš Lietuvos!
Geriama 4 kartus daugiau'; 

negu 1940 metais

Apie tai rašoma pogrindi
nio „Aušro-s“ žurnalo 3 nu
meryje.

Alkoholis — tautos nelai-į 
mė. Šis labai žalojantis tau
tos sveikatingumą ir suke
liąs dvasini pakrikimą reiš
kinys straipsnio pradžioje 
aprašomas taip:

”Viena iš didžiausiu ne
laimių, skaudžiai nualinusi 
lietuvių tautą pastaraisiais 
dešimtmečiais, vra alkoho
lis“

VYTAUTO SMETONOS REČITALIO IŠKLAUSIUS

„Šio reiškinio 
yra gerai visiems

p’.-ie.astis 
žinoma: 

noras užslopinti sąžinės bal
są, nuolatinė kova dėl nor
malesniu buities saiveu, 
niūrus, Įtemptas, be pro
švaisčių gyvenimas, gv. u-

šiųinetinis mūsų koncer
tu sezonas, prasidėjęs labai 
stipriais Mazurkevičių ir Ci- 

!’.!> pasirodymais (ir, jei ga-
liškas žmogaus traktavimusI Una l"i<kiit.yti prie "mūsų“
ir visiškas io nuvertinimas-., takų Draugijos

-» rijoje įvykusiu itin neeili

nio Ivgio Evos Graubin ir

nes
vai gždi

dar i
sk aie:ai

Bet tai ir nenuostabu, kad 
kasdieninėje kovoje ui 1 sa
vo buities nuvargęs žmogus 
ieškąs atomazgos alkokTy. 
Valdantieji sluoksniai tuo 
esą visiškai patenkinti. ne< 
dėl girtavimo da'bo na-u- 
mas nedaug tesumažėjęs.

„Dvasinio gy venimo • ■' ; 
favimasis. žmogaus ‘‘i i . ; 
galių ny kimas, š ei mų irm a • 
paleistuvavimo plitimas k 
kitos alkoholio pa-mkm’r 
pavergėjų nejaudina“, pa
brėžiama tame straipsny;

Apie girtavimą 
duodami ir tokie

„1972 m. Lietuvoje vienas 
gyventojas suvartojo alko
holio už 116 rubh bendrai 
alkoholiui išleistu pinku so
ma siekė 372 mil. rubh Vie
name Žinijos draugijos biu
letenyje buvo konstatuota, 
kad Lietuvoje geliama 1 
kartus daugiau negu kr 
metais. 1974 m. vi u n 
apyvarta sudarė 22. S3G.' 
tūkst. rtibli., o visu alkoh.-ii- 
nių gėrimu — 509. US tuk -t. 
rubh. 1970 m. i b’aivykhis 
buvo patekę 53.351 a-m ?- 
nys. o 1974 m. — 63.234“.

Nieko esą neatsižveh ••• - 

ma ir i Lietuvos gerk 33-’ - 
rodymus, kad prieš al’-e k 
liziną reikia imtis radikmui 
priemonių. "Alkoholis ir 
liau lieka lengviausiu n--. ;■>-

kol; ito Bravo sonatų reči- 
aliu). lapkričio 14 d. suži

bėjo dar viena tikra žvaigž- 
duke pianisto Vytauto Sme
tonos asmenyje.

Žinoma, kokiu šviesumu 
matome tą Smetoniuko 

žėrint, priklauso
i ’-uo to, iš kur žiūrime. Jei 
' imsime pasaulinę plotmę 
j ir kodėl ne?), tai labai gė
lai skambinančių pianistų 
aunuolių rasime net tūks- 
a n čius ant šios žemės. Jie 
imtais veižiasi i didžiuosius 

muzikinius konkursus ir tu
zinai- laimi vienoki ar kito
kį at žymėjimą. Bet tik kele- 
tas iu tampa ir pasilieka pa
saulinio garse virtuozais, to
kiais. kurie iš savo amato 
algo pyragus, begastroliuo- 

dami po didžiąsias sales ir 
masinio tiražoP ’grefTami 

i i plokšteles.
Ką visa tai reiškia? Tik 

*j tai. kad taip gerai, kaip Vy- 
j unitas Smetona, skambina 
! car baisiai didelis skaičius 
; kitų, už ji jaunesnių, nekal- 
: • ant iau apie vyresniuosius, 

kūt ne pirmą kartą pastebė- 
. s faktas, jog. atrodo, gy-

■ .« name geni pianistų infli- 
< ijos laikus, jų skaičius 
A . uitos auga, todėl kiek-
■ \konam atskirai darosi vis 
•taikiau ir sunkiau 
■tie’ ti juo kitus, nežiūrint? 
‘ . kad jis skambintų nebio- 
: iau. gal net ir geriau, už 
Mikarykštę garsenybę. Va-

’nasi, reikalavimai garsiam I 
'aidui išsikovoti šiandien

_ i

PU . e

mų šaltiniu ir vabtvbės ch* 
nomikos gelbėtoiu“.

< E)

Mirė dar vienas kolonist?

Tiesa lapkričio 26 d pn; 
neša apie seno partiečio A 
leksandro Jefremovo m.i ;

Iš to pranešinu* <už:p.:r,u. 
kad velionis priklau-ė 
resniesienis broliams
atsiųstas j Lietuvą k u i 
munizmo, 194s m. pa-m 
valstybės kontrolės m ui 
ru, 196(5 m. i-ėjo i p- ’iri . 
bet i savo "didžią ją te . tu 
nevyko, pasiliko Vilnių 
valgyli lietuvių durnuč 
mirė ir lapkričio 25 d. pair 
dotas Antakalnio kapinės

atiu tesiu, negu 
prieš pusšimti metų

Aišku, jei žiūrėsime tik 
i -avo išeiviškai lietuviškus i dovana, 
horizontus, tai dalykai ro-J 
uosi visai kitokie. Tada tai!

pjeses. V. Smetonos bosto- 
niškio koncerto repertuaras 
susidėjo iš gerai žinomų pi- 
anistinio repertuaro veika 
lų. Jaunasis pianistas Įvaldė 
visas technines problemas, 
kurios pas Beethoveną. Cho- 
piną ir Prokofjevą vis kiek 
kitokios. Tačiau nuo techni
kos atsilikdavo muzikinės 
minties atkūrimas. Pvz., 
vargu ar Beethovenui yra 
pasisekę sukurti daininges
nės, romantiškai kvapnesnės 
muzikos, už as-dur sonatos 
(op. 2(5) pirmosios dalies te
mą bei pirmąją jos variaci
ją. Bet to nepasakytume iš 
Smetonos atlikimo, sunive
liavusio šilkinės harmonijos 
struktūrą. Galėjo čia dalinai 
būti kaltas ir pirminis neap- 
sipažinimas su skambinamo 
instrumento savybėmis, nes 
po to jau viekas ėjo geryn.

Ypač patenkinamai nusi
sekė rusų bolševiko Prokof 
jevo a-moll sonata (on 28), 
parašyta dar 1917 m. Grei
tai besirealizuojantys kont 
rastai taip dramatinių ir ly 
įinių vietų buvo Įtikinančiai 
atkurti. Panašiai atsiliepti 
na ir apie Chopino b-moll1 
sonatą (op. 58). apie kurios 
atlikimą tačiau negalima 
būtų pasakyti, jog tai buvo 
kažkas nepaprasto. Kadan
gi Šis dalykas yra taip pat 
be galo dažnai užtinkamas 
tiek koncertuose, tiek užre- 
kordavimuose, išskirtinę at
minti paliekančios jo inter
pretacijos yra labai retas Į- 
vykis. “ *

Čiurlionic gabaliukai pra
skambėjo gerai, bet, gal oūt, 
neparodant ypatingai gilaus 
susižavėjimo atliekama mu
zika. Įdomu tačiau, kad 
Nevv York Times laikraščio 
recenzentui, palyginamai 
palankiai atsiliepusiam apie 
identiško repertuaro Smeto
nos koncertą Town Hall-ėje, 
tiek patvs tie Čiurlio-nio ga
balai. tiek ir jų interpreta 
cija paliko itin gerą Įspūdi 
(tur būt. jis nėra girdėjęs* 
Dvarionaitės ar Cibo atlie
kamo Čiurlionio).

Atsidėkodamas publikai 
už šiltą priėmimą, pianistas 
bisui davė tris Debussy. 

t Rachmaninovo ir Chopino 
E-.. i pjeses, kurias atliko puikiai,

} ypač elegantiškąją lenkų 
kompozitoriaus mazurką.

; Anlamai paėmus, gavosi įs- 
' pūdis. jog Vytautas Smeto- 
J na dar toli gražu nebuvo 

. . , na v a įves ir būtu galėjęs
sakysim. Jrambinti kuo ilgiau, tuo 

stipriau. Šitoksai patvara- 
> mas bus jam gana paranki

KĄ JAUNIMAS PAS (A KO J A 
APIE LIETU VĄ

(Atkelta iš 2 puslapio)

RIMAS: Būtų gerai, jei jaunimas ir čia vasarą eitų 
dirbti Į gamtą. Būtų Įdomu vieną vasarą praleisti dirbant 
ūkyje, kitą — miškuose. Iš to jaunimas išmoktų apie gam
tą, apie darbą.

ARISTA: Būtų gerai ir gydymo sistema...
LINA: Ką, soeializuota medicina? Visai ne!

JAŠINSKAS PRABILO APIE JANONĮ
ST. SANTVARAS

(Paskaita, skaityta 1976 m. spalio 16 d. Bostono Kul

tūros Klube, supažindinant su Jurgio Jašinsko para

šyta poeto Juliaus Janonio monografija)

(Tęsinys)
Žinoma, tik prabėgom prabėgome pro Em. Janony-ARISTA, RIMAS: O taip, būtų labai perai, būtų la-1.. „ ... T *• i ,• , • • •, . . f ’ i» * - tes-Railienes atsiminimus apie brolį Julių. Siek tiek jsigi-

aigeia1’ ... , „ .... . linę į tas citatas, kurių iš Jurgio Jašinsko monografijos
LINA: Ne, ne. ne! Dėl to ir jų technika atsilikusi, nes galima žymiai daugiau prilesinėti, tur būt, turėtu- 

socializuota medicina neduoda paskato pažangai. Dakta- mgm pagrojo paspėlioti, ar per porą metų Juliaus Jano- 
ras, kuris daug dirba, gauna tiek pat, kiek ii mažai ar blo- njQ religiniai Įsitikinimai nebuvo pakitę. Tačiau, kokią 
gai dirbantis. Gydytojams ten nėia reikalo peisidnbti, ,iaU(ją tokie spėliojimai atneštų? Ir be to jau gana aišku, 
ieškoti geresnių būdų savo darbo kokybei kelti. j;a(j jujjaug jan0nio portretai .yra stipriai kontrastingi:

A.: Bet, tur būt, sutiksite, jog Vilniaus gatvių *sva- tasai, kurj legendom ir nepatikrintais faktais apkarstė 
rūmas gali tarnauti šviesiu pavyzdžiu Amerikos didmies- Uetuvoj, yra vienoks, o tasai, kurį pabandė atkurti poeto
ciarns- mylima sesuo, yra visai kitoks — jis daug šiltesnis ir žmo-

LINA: Taip, nes moterys ten penktą valandą ryto jas njškesnis 
valo su ražais.

RIMAS: Gatvės švarios, nes nėra daug ko ant jų čia ir tenka sutikti su monografijos autorium Jašins- 
mesti. Daugelis prekių neįvy nio jamos. Jei nori duonos, ku, kad poetas Vaidilos Ainis Į tikrą ir gėdingą skurdą 
tai tau duoda kepalą — be popieriaus. Saldainius, dešrą pateko tik tada, kai visa siela Įsijungė Į revoliucinį darbą, 
duoda tiesiai Į rankas, ne maišiukyje. kai atsiribojo nuo lietuviškų organizacijų, kai sutapo su

LINA: Bet žmonės ir stengiasi būti švarūs, bando tariamų bendraminčių būriu. Petrograde, jau siigdamas 
patys sau viską geriau pasidaryti. atvira džiova, jo žodžiais tariant, gana dažnai jis neturė-

RIMAS: Kalbant apie prekes, jų nedaug. Žmonės 5° net kąsnio, kurį galėtų įmesti Į urzgiantį pilvą. Ten juo 
turėtų pinigų, bet nėra labai ko už juos nusipirkti. nuoširdžiai rūpinosi tik viena D. Tautkutė (tarp kitko —

LINA: Taip, o krautuvėse keista tvarka. Vilniaus Stalino auka), net savo gražias kasas pardavusi jam gel- 
Univermage pirma reikia sužinoti prekės kainą. Kadangi bėti. Turtingesnieji „bendraminčiai“, nore ir žinojo, kad 
mes nelabai tuos dalykus žinojome, tai pirma reikėjo at-1 Julius Janonis serga džiova, nesiteikė rublio ištraukti iš 
sistoti Į eilę, kad sužinotum, kiek mūsų norimas pirkti savo kišenių, nesisielojo poeto gelbėjimu ir jo likimu. Gal 
daiktas kainuoja. Paskui reikia stovėti kitoj* eilėje, kad netenka abejoti, kad apsiVylimų saikas gan greit persipil- 
užmokėtum pinigus. O paskui atsistoti dar Į kitą eilę, kad dę, netrukus Jul. Janonį privedęs prie desperatiško spren-

mdr.

(Atkelta iš 2-ro puslapio»

VAI KAS ŽYDAS...

hiu Smetonos žvaigždė vra 
i * ' •
l saulė mūsų danguje, galinti 
i -irąsiai lygintis savo žibėji- 
, mu su Kuprevičium, broliu 
.'\ntanu, Manigirdu Mote- 
kaičiu ir kitais. Bet, rimtos 
;ka ustinės karjeros prasme 

kas iš to?
šitie mūsų žodžiai Vytai,- 

j'' Smetonas atveju gali kai 
i am nuskambėti kaip nela- 
; l ai padrą-inantys. Bet už 
Į -ų slypi mūsų linkėjimas,

fu'lad jisai taptų kažkuo di- 
' S.-smu. negu tik geriausiu 

k i ’ietuvių tremtiniu pianistu, 
u-; Tačiau, deja, kaip tik to- 
k 1 ' iam linkėjimui vis taip ne- 
’i. j k-ng\a išsipildyti...

-i-šj.-H Čiurlionio

kė ir užplūdusių komazi
elgesį.

Bet kur tau! Net ii-. ifo 
simpatinga apeiiaci a ?u 
minkštino Rubino ši'olv-

Kitą kartą: Faiberi.- a 
Simą Kudirka

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Jaunamartė, apysaka, pa- 
. ašė Jonas Valaitis, 126 psl., 
kaina nepažymėta, auto
riaus leidinys.

Po vasaros, Vitalijos Bo- 
gutaitės eilėraščiai, aplan
kas Zitos Sodeikienės, 61 
psl.. kieti iviiveliai. kaina — 
$1. išleido Ateities leidykla 
(c o Mrs. M. Bajorūnienė, 
17689 Gokhvin Dr., South- 
field, Mich. 48075).

Argi sunku būtų surasti 
vieną naują Keleivio prenu
meratorių? O juk kiekvie 
nas naujas prenumeratorių* 
stiprina laikraitį.

prekę atsiimtum.
RIMAS: Ten moterys dirba kaip reikiant.
LINA. Prie statybų nešioja plytas, kaip vyrai.
RIMAS: Gaila, kad nenuėmiau nuotraukų, būčiau 

galėjęs atsivežti Į Ameriką ir parodyti, ką praktiškai reiš
kia ”women’s liberation“.

A.: O koks jums šiuo metu pats ma^niausias vaizdas 
ar prisiminimas iš kelionės?

ARISTA: Ketvirtą valandą ryto, Kada saulė pradeda 
tekėti.

A.: Kur, gal prie Nemuno?
ARISTA: Ne. iš savo bendrabučio lango...
RIMAS: O man tai, kai pamačiau gimines, pusbro

lius ir pusseseres, apie kuriuos buvau tik girdėjęs, o dabar 
susitikau ir pamačiau.

LINA: O man tai pokalbiai su jaunimu.
A.: Tai ar pakankamai turėjote linksmo laiko?
ARISTA: Labai, gal net per daug. Ypatingai trečią, 

ketvirtą valandą ryto.
A.: O ką šiaip veikdavote vakarais bendrabuty?
LINA: šnekėdavomės, klausydavomės muzikos. Vie

nas iš mūsų grupės buvo atsivežęs juostų ir magnetofoną, 
o bendrabučio vaikai taip pat turėjo muzikos.

A.: Ar tekdavo išmesti ir po lietuvišką burnelę?
RIMAS: Labai mažai, labai mažai...
A.: Jau iš jūsų šypsnių matyti, ką reiškia tas „labai 

mažai“.
LINA: Mes gėrėm tik dėl kompanijos.
RIMAS: Arba už sveikatą.
A.: Taigi. O marijuanos ir šiaip narkotikų ar užtikot?
ARISTA: Ne. neradom.
A.: Bet šiaip, atrodo, jūs gerai sutarėte su savo bend

raamžiais Lietuvoje?
LINA: O taip, labai. Buvo. pvz., tokia puiki gegužinė 

pas menininkus Vildžiūnus. Turėjom laužą, kepėm šašli
kus, išmokom naujų dainų ir lietuviškų žaidimų, net ir 
šieną metėm. Kai jie. vietiniai, pradėjo šieną mesti, tai 
paskui ir mes su entuziazmu prisidėjome. Amerikoj visai 
tokių žaidimų nežaistumėm, bet Lietuvoj tai buvo visai 
natūralu.

A.: O kultūrinės atgaivos ar turėjote progos pasi
semti?

LINA: Labai daug. Ypač puikūs buvo Operos ir ba
leto spektakliai — „Eglės žalčių karalienės“ pastatymas 
ir kitą kartą Čiurlionio meno mokyklos šokėjų pasirody
mas.

A.: Tai reiškia, jūs apskritai kelione esate labai pa
tenkinti?

LINA: Labai. Turime naujų draugų, su kuriais susi
rašinėjame.

ARISTA: Taip. Ir aš pastebėjau, kad as pati daugiau 
su lietuviais stengiuosi draugauti čia Amerikoje, negu su 
amerikonais. Ir jiems papasakoju apie Lietuvą ir lietu 
viškus dalykus.

RIMAS: Dabar nesigailiu, kad ėjau Į šeštadieninę 
mokyklą. Ką tėvai man visą amžių kalbėjo, dabar pradė
jau Įvertinti.

A.: Nuostabu, kaip generacijų plyšį užlopė Lietuva, 
kurią jūsų tėvai turėjo palikti ir kurią jūs nūnai atradote! 
Ačiū už pasikalbėjimą, kuris gal ir kitus paskatins jūsų 
pėdomis pasekti, j ____ ______

dimo.

Iš tikro. Julius Janonis buvo ne tik kontroversiška, 
bet ir tragiška asmenybė. Aišku, kad jaunas vyras! koks 
rimtas jis bebūtų, negali savo laiko išgyventi be romanso, 
be susižavėjimo ta ar kita moterim. Janonis turėjo du 
stiprius meilės išgyvenimu^ ir aibu jie buvo nelaimingi. 
Biržuose, kur visa mokykla jį vadino Saliamonu ir jo ga
bumus gerbė, Mątildą KaiĮklinytė, graži ir patraukli Bir
žų kraštd latvaite, kurią Jiilius aklai įsimylėjo, jį vadino 
kvailiu, neduodama vilties net paprastam pasimatymui...

Šiauliuose jis susitiko ir pamilo Justiną Rudzinskai- 
tę, kaip atrodo, rimtą ir gabią meiginą. Pirmojo pas. ka
ro audra juos abudu nubloškė Į Rusiją — Julių per Voro
nežą Į Petrogradą, o Justiną Į Maskvą, kur ji pradėjo lan
kyti med. felčerių mokyklą. Jie keisdavosi laiškais, Ju
lius jai siųsdavo savo naujai parašytus eilėraščius. Bet ir 
tuos santykius paikos ambicijos netrukus sugriovė...

Berods, 1916 m. vasarą Justina kvietė Julių atva
žiuoti Į Maskvą ir net kelionei pinigų pasiuntė. Julius my
limajai pinigus grąžino, aiškindamasis, kad neturįs laiko 
Į Maskvą keliauti. Gi. kai baisi liga pradėjo Įsiliepsnoti. 
Julius pats siūlėsi važiuoti Į Maskvą ir su Justina susitik
ti, matyt, tikėdamasis, kad ji, kaip medikė, padės jam 
nuvykti į kurią nors džiovininkų sanatoriją (Kiyme tuo 
metu dar veikė liet džiovininkų sanatorija, vadovaujama 
biržiečio dr. Mikelėno, kur Julius Janonis būtų buvęs pri
imtas išskėstom rankom), tai Justina atsakė trumpa tele
grama: „Nevažiuok, manęs Maskvoj nėra“...

Kai kurios atsiminimų rašytojos, gyvenusios tame 
pačiame bendrabuty su Just. Rudzinskaite, teigia, kad 
ji turėjusi kitą garbintoją, nevengusi pasimatymų su kari
ninkais, bet ar tai tiesa? Manding, nedera abejoti, kad 
Justinos telegrama užgesino paskutinę Juliaus Janonio 
viitį. Dar porą ar trejetą mėnesių nevilty pasikankinęs, 
jis parašė vieną pačių gražiausių savo eilėraščių Avė, vita. 
moriturus te salutat, dedikavo jį Justinai Rudzinskaitei ir 
1917 m. gegužės 17/30 d. puolė po ratais greitojo trauki
nio, kursuojančio taip Carekoje Selo ir Peterburgo...

Gavusi telegramą apie įvykusią nelaimę, Justina Ru- 
dzinskaitė išskubėjo Į poeto laidotuves, o, grįžusi į Mask
vą, iš dvasinio sukrėtimo ir sielvarto nepajėgė išsivaduoti, 
tų pačių metų liepos mėn. nusinuodijo, iš anksto pasirū
pinusi. kad Juliaus Janonio laiškai ir eilėraščiai būtų jai 
padėti ant krūtinės grabe...

Nuostabu, kad šia Juliaus Janonio biografine me
džiaga. tokia būdinga, dramatiška, o drauge ir lyriška, 
iki šiol dar nesusidomėjo mūsų beletristai ir dramaturgai 
nei Lietuvoj, nei emigracijoj. Beje, prieš metus laiko Lie
tuvoj buvo sukurta ir naujajame Operos teatre statyta 
opera Avė, vita (libretistas — J. Nekrošius, komp. — Vyt. 
Klova). Teko susipažinti su tos operos libreto santrauka. 
Deja. Julius Janonis tame veikale paskandintas į tokias 
ūkanas, kad jo, kaip asmens, iš viso ten beveik nėra. Kiek 
man žinoma, apie tą operą tylėjo tenykštė spauda, o pats 
veikalas iš repertuaro buvo išimtas po dviejų ar trijų vai
dinimų, salėj susilaukusių tik šalčio. Taip gana dažnai 
atsitinka, kai autentiška medžiaga nutylima, o bandoma 
sufantazuoti nebūti dalykai.

(Bus daugiau)

f
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CONNECTICUT KLONIUOSE
LIETUVIAI SVEIKINA LAISVE

Tokiu vardu didelę šventę Į žiai apdengtas jūres kriauk- 
pkričio 13-14 dienomis su- lėmis. Fatimos šv. Marijos 

Conn.,

DR. J. ERETUI 80 METŲi

— Sveikas, tėve! Atrodo.: man pripylė sklėnyčią ir sa 
šiandien esi lyg ir nuliūdęs, ko: Na. tik maktelk, ir pa

— Atspėjai, Maiki. Šian- matysi, kaip visi diegliai 
dien ir mano kūnas, ir dūšia prapuls, kaip ranka atimti, 
blogai fylina. Dėl te atėjau il’et man. nors ir maktelėjau 
ir pas tave geresnio patari- tą puskvailę, diegliai dan- 
mo smūtnumui nuraminti. dien rytą ir vėl atgijo.

— O kokios gi to tavo — Tėve, aš tau pasakysiu
liūdesio priežastys? j at virai, kad tavo Zacirka,

— Maiki. pirmą syki taip darydamas sau gerą biznį ir 
stipriai pajutau, kad giltinė 1 *s tavęs traukdamas pensi- 
mane už \ isų člunkų graibo. pinigus,, tave nuodija.
Jau kelinta diena vos paei- Jel^ Jau S?1?3 kelb tal- 
nu, tik šo blės makštim pa-! matyt, turi artritį. .- 
siramsčiuodamas stipinėju., — Kokį aš tunu arklytį?
Visą diegia neišpasakytai. I — Ne arklytį, o artritį.

— Tai reikėjo jau seniai 
nueiti pas daktarą sveikatos

Tai reumatinė liga. kuri gali 
tau visai iškraipyti kaulus

patikrinti, aiba atsigulk į Ii-j ir surakinti kojas. Vadina- 
goninę. i si negerk, tai gal ta nelaimė

Tu man neliepk gulti į;(iar kiek pavėluos
lazarietą! Ten jau daug ma
no frentu- atsigulė, ale jau 
niekada iš lovos neatsikėlė, 
ir visi šiandien guli Naujo
sios Kalvarijos pašventinta
me sodelyje.

— Nesikreipdami į gydy
toją ar ligoninę jie ten bū
tų dar anksčiau atsigulę. 
Užtat reikia nedelsti, ligą 
pajutus, ir tuoj pat eiti pas 
gerą specialistą.

— Ari, Maiki. ir ėjau. Aš|

— Sakai, reikia negerti? 
— Jeigu skauda po krūti

ne, po pat šonkauliais, tai 
gal jau degtinės sutarpintos 
kepenys. Tada irgi reikia 
laikytis griežčiausios blaivy
bės, negerti nė lapo. Ilgą lai
ką negeriant, kepenys, jeigu 
jos nėra visiškai suardytos, 
dar gali atsigauti.

— Tai. znočfjasi. ir vėl 
negerk?

— Taip, tėve. O jeigu la-

apkričio
rengė Hartfordo.
Lietuvių Piliečių klubas.

Šventę pradėjo 12 vai. 
Alfonsas Dzikas parodos a- 
tidarymu. Buvo Įneštos vė
liavos, sugiedoti himnai, 
perskaitytas gubernatorės 
Ellos Grc-sso sveikinimas ir 
išklausyta klubo pirm. Sta
sio Baltausko kalba.

Tą dieną Aldona Saimi- 
niukienė aiškino rankinių 
drožinių meną, o Antanina 
Guntulienė,— kaip iš šiau
delių padaromi paveikslai. 
Tautinius rūbus demonstra
vo ir aiškino Moterų Fede-' 
racijos klubo atstovės.

šeštadienio programa bu
vo baigta jaunimo (pianistų, 
akordienistų, gitaristų) kon
certu. kurį organizavo Eleo
nora Minukienė. ir lituanis
tinės mokyklos tautiniu šo
kiu sambūrio šokiais. Jiems 
vadovavo Dalia' Dzikienė. 
muziką tvarkė Alfonsas 
Dzikas.

Šeštadienį buvo ir banke
tas. kuriame dalyvavo mies
te- majoras George Athan- 
sonas, Simas ir Genovaitė 
Kudirkos, Pranas ir Algir
das Prazinskai.

Majoras pasakė šilta kal
bą. Be to. iš juostelės buvo 
perduota ‘jo kalba, kuria jis 
pasakė per televizija, pirmą 
kartą sutikdamas Simą Ku
dirką..

S. Kudirka savo kalboje 
ragino lietuvius būti vienin
gus, nes tik vienybėje gali; 
jūti sėkminga kc-va su Lie- 
uvos okupantais.

Algirdas Bražinskas dė- 
:oio lietuviams už jau su- 
eiktą jiems didelę parama 

siekiant laisvės ir prašė to
lau remti, prašant prezi d en- 
ą ir kongresą leisti jiems 

pasilikti šiame kraite.
Studentų tautinių šokiu 

”Perželio“ grupė pašoko 4 
šokius. Vėliau buvo bendri 
šokiai.

O dabar dar kiek apie*

l'lJOs
rtatulą ii kt. Anelė Kuprie- 
nČ ištarė karolius ir puokš
tes: Hartfoido Moterų Fe- 
iteracijos klubas — iš Lietu
vos gautų gražių gintaro, 
medžio ’šdirbinių. staltiesių 
ir kt. Gražiai pasirodė ir A- 
meriki s legionas. Ladies 
Auxilia:y su nėriniais ir ki
tais rankų (laibais.

Vytautas Petravičius at
nešė į parodą savo pinigu ir 
pa to ženklų rinkinį, o Teo
dora Krinienė — verpiamą
jį rateli, kinį ji atsivežė 
1936 m. važiuodama iš Lie
tuvos i JAV.

Ka-’utė Daškevičienė pa
godoje dalyvavo su 9 tapy
bos paveikiais, o Anastazi
ja Ja.varskienė — net su 2S.

V i en i n t ei i s ” u ž - i e n i e t i s‘ ‘ 
buvo Pranas Baltuonis su 
'avo ?š medžio šakini sukur
tais kūriniais.

Jonas Bernotas

KALĖDŲ PROGA
DOVANOJO KELEIVI

Inž. Romas Bričkus iš 
D j ehe.'tei io, Mass., Kalėdų 
pioga užprenumeravo me
tams Keleivį Mykolui (Jave
liui, No. Andover, Ma.. ir 
kine ui Steponavičiui, Ann 
Ai bo r. .Mich.

Ačiū R. I-ričkui už pras
mingą kalėdinę dovaną savo 
bičiukams ir paramą spau
dai.

ŠIMTAMETĖ LIETUVĖ

Dabar Šveicarijoje gyve
nančiam dr. Juozui Eretui 
spalio 1S d. sukako SO metų.

Jis yra šveicaras, bet, stu
dentaudamas Freiburge. su
sipažino su lietuviais studen
tais ir įsijungė į jų veiklą, 
vėliau Šveicarijoje susikūrus 
Lietuvos įlipk matinei misi
jai ir įsteigus spaudos biurą. 
J. Eretas buvo pakviestas 
iedakteriumi. o 1919 m. ga
le atvyko į Kauną ir jį aplei
do tik Lietuvai netekus ne
priklausomybės.

Lietuvoje jis ėjo įvairiau
sias pareigas, buvo Eltos di
rektorius. lenkams užpuolus 
Vilnių, stojo <a,anor:u į 1 ie
tuvos kariuomene ir buvo 
pirmojo savanorių pulko va
do Kazio ški’pis adjutan
tas, vadovavo pavasarinin
kams, tape< Lietuvos pilie
čiu. krik čion in demokratu 
<ąraše buvo išrinktas i II-ji 

J seimą atstovu, profesoriavo 
universitete. parakė nemaža 
veikalu lietimui ir kitomis 
kalbomis, rašė daug spaudo
je. Tam kitko už draudžia
ma veiklą ateitininkuos teko 
net trumpi pasėdėti kalėji
me... Taki. buvo visiškai su
tapęs su 1 ietuvos kultūriniu 
ir tvditinin gyvenimu.

Ji< ir dab.-p- kiek gimda
mas kelia vm'umrn J ietu- 

os bvla. Y<‘<pn;ai ji< para- 
ė* knv'gi ”D?(» Ar,-r<»p--<‘>n<m

Teises patarimai

Klausimas

jau vakar nuėjau pas Zacir-Įbai skauda strėnas, tai ga 
ką. kuri? visokias ligas kaip Yra sugedę inkstai taip pat 
save penkis pirštus pažįsta nuo tavo gyvatinės. Tada 
ir duoda visokiu patarimu negalima gerti nė lašo, nes 
net boboms. Tai aš ‘jam ir tikrai pagreitintai mirsi.
•sakau įžiūrėk, Motie, man 
baisiai skauda keli! O jis, 
nė nepažiūrėjęs, ir sako: 
Neimk i galvą, tokio am
žiaus seniui turi skaudėti 
jau abi kojas. Tada aš jam 
parodžiau, kad skauda ir po 
širdim duobute, kad diegia 
ir strėnas, kad ant kupros,

— Sakai, ir dėl to inksto 
negalinta gerti? Maiki, aš 
jau nelabai tikiu tavo felče 
rystei. juk sako, kad nuo 
gyvatinės žmogaus vargo- 
nizme priauga daug taukų 
o ant taukų inkstai- daug 
minkščiau guli, ir jie tada 
geriau jaučiasi. Nagi. visi ir

redos. jau pati velnią per!apie ščėslyvą žmogų sako: 
dieną nešioju, kad net tris i žiūrėk, jis vartosi kaip inks- 
kartus uždustu, kol nuo na-1 tas taukuose!
mų iki jo saliūno prieinu, o 
jis vis — neimk į galvą... 
Paskui sakau, kai tos viso** 
kvarabos nuo gyvatinės, gal 
’jau nereikėtų gerti? O jis

Advokatė dr. M. S\eikauskienė sutiko atsa
kyti į keleivio skaitytojų klausima 
reikalais. Tie klausimai turi būti 
-nformacinio pobūdžio, klausimus ir 
sakymus spausdinsime šiame skyriuj*, 
uaiške r*;kia pa/1 mėti. kad esate Keleivi* 

skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog

adresu:
Dr. M. Šveikauskas. Attorney ai 
Boston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Ro\bury, Mass. 02132

Mūsų draikas mus vežė į 
svečius. Aš sėdėjaip prie vai
ruotojo, žmona su vaikais— 
užpakalyje. Mums važiuo
jant prieš kalną, nebuvo ga
lima matyti iš kitos pusės at
važiuojančios mašinos. Mū
sų vairuotojas važiavo kai
riąja kelio puse (left lane). 
Užvažiavus kalną, staigiai 
pamatė greitai atlekiančią 
mašiną ir, jam atrodžius, 
kad ta mašina gali mus už 
gauti, staigiai pasuko į de
šinę ir įvažiavo į greta iš de
šinės važiuojančią mariną 
Toj mašinoj taip pat buvo 
keletas vaikų.

j Sustojo visas judėjimas.

Ralten“. kuri vel:,tu buvo p 
'p’ria į anglų ir prancūzu 
’ ;db;i«.

^nkaktuvoijnk;i< yra ve
dos lietuvaitę Ona Jakaity- 
te.

Gruodžio 9 ih Celinai Pet- 
keviclūti i - Mošinskionei, 
dabar gyvenančiai Pompa- 
no, Fla., sukaks 100 metų 
amžiaus.

Sukaktuvininkė yra gimu
si 1.S7G m. gruodžio 9 d. 
Šiauliuose. Ji plačiai žinoma 
ir veikli nepriklausomos 
Lietuvos laikų visuomeni
ninke, pedagogė, labdary-Į 
bės draugijų darbuotoja.

Ką tik gavome

Massachusetts gyvenan
tieji prie knygų kainos pri
deda 5bį valstijos mokesčio.

pajok pensininkai Antanas! BENDRUOMENIŲ TALKA 

KuDris narodė gražių kerą- 
irvkos dirbiniu — vazų puo
duku. lėkščių ir kt. Aldona 
Faiminiuk’enė — medžio 
drožmiu: Lietuvos vytį. kop- 
Ivtėlių ir kt.: Viktoras Liau- 
kus — Vilniaus. Mariiampo- 
lės herbus, Esrie žalčiu kara
liene ir kt. Aldona Gruntu- 
lienė išstatė iš šiaudeliu su
kurtas Laisvės statula Karo 
rruzieįuie Kaune. Laisvė’
•statula New Yorke, Aušros 
V artu šv. Mari jos paveiksią 
Vilniuie ir kt.. Pensininką’
Vaclovas Nenortas demone*. 
r r vo knnJvtėles. elektrom 
lempą, kurios pastovas gra-

Ni vv Haven. Conn.. lietu
vių, ukrainiečių ir žydų 
l-endruomenių vadovai sū
rinė vienetą, kuris leis jiem 

iii augę veikti prieš Sovietų 
Sąjungos vykdomą žmogaus 
teisių paneigimą.

Lietuviams šioje organi
zacijoje atstovauja Nevv Ha
ven LB ap. linkės pirminin
kė Albina I.ipčienė.

Apie vieneto įsisteigimą 
plačiai painformavo ”New 
Haven Register“ spalio 3 d. 
laidoje.

— Nesąmones čia man, 
tėve, kalbi! Įsidėmėk tiktai 
vieną pagrindinę tiesą: jei 
negersi, būsi sveikesnis ir 
ilgiau gyvensi, o jei gersi,

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA

Jeigu norite įsigyti Šioje apylinkėje nekilnojamojo tarto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
Jak u 5 o v i e n ė a vadovaujama lietuvlika įstaiga

GULF ASSOC REAL ESTATE 
6705 Gulf Blvd.
St. Petersburg Reach, Florida 33707
Tel, (813)367-1731
Po darbo valandę — (813 ) 360-0744

tfi prikibs prie tavęs dar ir 
naujos ligos, ir greičiau mir
si.

— Maiki. užuot mane su
raminęs, tu savo receptais 
dar labiau padidinai mano 
«nūtką. Ne. aJ dar turiu pa
klausti. ką mislina mano 
gaspadinė. o į lazarietą vi
sada suspėsiu. Gut bai!..

• ■ ■ .

VIENI REMIA MAIKI, 

KITI TĖVĄ

priešais atvažiuojanti maši
na nebūvi akcidento “kalti
ninkė“. .Jei ta mašina važia
vo savo “keliu“. jai skirtoje 
pusėje (Iam- >. val gu jos vai
ruotojas buvo teisiniai kal
tas. Jei galin a būtų įrodyti, 
kad ta marina važiavo 
Tamstų masinai skirta kelio 
dalimi, gal ir
kalbėli apie 

(negligencel. nors ta maši
na Tamstų ir neužgavo (no 
impaet). Tačiau iš Tamstos 
aprašymo man taip neatro
do. Faktas, kad ta mašina 
važiavo greitai, nereiškia, 
kad jos vairuotojas buvo 
“negligent“ Tamstų atžvil
giu.

Ta mašina, kuri važiavo

būtų pagrindo 
neatsargumą4

Atvažiavo policija. Visus iš Tamstų derinės pusės ir į

Likimo audrose, Vlado
Vailionio romanas L parti
zanų gyveninio, 314 psl.,

mus nuvežė į ligoninę. Ten 
k Į patikrinus visų sveikatą, pa

sirodė, kad man nieko neat
sitiko. mūsų vairuotojas 
taip pat išliko sveikas, bet 
žmonai sulaužytas riešas, o 
vaikai sukrėsti ir išsigandę.
Kitos mašinos vairuotojas 
buvo paliktas ligoninėje, 
nes jie sakė, kad jį reikia to
liau tyrinėti. Kiti anos ma
šinos keleiviai buvo paleisti 
namo. Mlano žmona sun
kiausiai nukentėjo. Jau pra
ėjo astuonios savaitės nuo 
akcidento, ir dar nematyti, 
kada ji galės grįžti i darba.

Pasirodo, kad kitos maši
nos vairuotojas ir jo visi ke- 
leiviai (pasengers) traukia 
mūsų vairuotoją atsakom"- 
bėn. Mūsų vairuotoj’as dėl 
♦o turėjo pasiimti advokatą 
:r mus prikalbėjo su juo nu
eiti pas ta pati advokatą.

kaina $7.60.
Prof. Augustino Volde

maro raštai, 672 psl., kai
na $15.00.

Adomas Galdikas, daili
ninko monogiafija anglų pasjrOido, kad kitos mašinos 
kaiba. paveuriu spalvotos vairuotojas ir jo keleivis ieš-
ir nespalvotos nuotraukos, 
didelio formato 171 psl., 
kaina S 1-5.00.

Močiutės dovanelė, —I). 
Iri pčiūtės-A ugi e n ės eilėraš
čiai. Gera dovana mažie
siems. 72 psl., kaina $4.00.

Rudenys ir pavasariai, II 
dalis., romanas, parašė Al
binas Baranauskas. 3 17 psl.. 
kaina $6.00.

Kiškio vardinės, Stasio 
Džiugo eilėraščiai vaikams, 
11 laida, iliustravo VI. Stan- 
čikaitė. 56 p?L, kaina $2.50.

1977 M. KALENDORIUS Į Juodvarniai, pa-aKa-poe- 
, ma, para ė ir iliustravo Pau- 

Ką tik gavome Nidos kny-į liūs Jurkus, 260 ps 
pų leidyklos nedidelį kiekį i $5.00.

kaina

sieninių kasdien nuplėšia
mais lapeliais 1977 metų ka
lendorių su įdomiais pasi
skaitymais atvirkščioje la
pelių pusėje. Kaina $4.

Savanorio ir kontražval- 
gvbininko atsiminimai, pa
rašė Jonas Domeveckas 20C 
nri., kaina minkštai* virše 
bais $4, kietais — $5.

CHICAGOJE “KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI “PARAMOJE“ (2534 W. 69th St.)

Štai Bronė Bartąšienė is 
Sterling, Mass., atsiuntė $2 
Maikio tėvui batams patai 
syti, o D. Čiuprinskienė iš 
Chicagos — $5 Maikiui tęs
ti mokslams, o tėvui. sako. 
nieko nereikia.

WORCESTERIO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai): 8-9 vai. vakaro 
šeštadieniais 5-6 vaL vakaro 

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
. Tek 852-3665

mooėooooooooooooooooooooooooo

ko net 200,000 dolerių, už 
ką — mes nežinome.

Po mėnesio- laiko tas mū
sų draugo advokatas mus 
pasišaukė pas save ir sako, 
kad mano žmonos gydymo 
išlaidos ir % jos nustoto už
darbio bus padengta tos 
kompanijos, kuri draudžia 
mūsų draugo mašiną, o dau
giau nė cento nesitikėkite.

Mes nenorėtume savo 
draugo traukti atsakomy
bėn, nes jis turi užtenkamai 
rūpesčio dėl tų kitų žmonių, 
kurie iš jo reikalauja atlygi
nimo. Mes seni pažįstami, ir 
j’s. mus veždamas, mums at
liko patarnavimą. Dabar tik 
norime Tamstą paklausti, 
kodėl mes privalome nusto
ti pinigų, kai visi kiti gaus 
atlyginimą. Žmona buvo iš 
visų ten esančių žmonių sun
kiausiai sužeista. Kiti, kurių 
vieni visai nebuvo sužeisti, 
o kiti buvo sužeisti mažiau 
negu mano žmona, gaus ge
nis pinigus. Ar galima ką 
nors darjrti, netraukiant mū
sų draugo atsakomybėn?

Nukentėję
Massachusetts.

kurią įvažiavo Tamstų vai- 
ruotejas. vargu ar pri 
prie akci Lnto 
seit, ios vairuotojo Tamstos 
taipogi negalite traukti at
sakomybėn.

Nors Massachusetts vals
tijoje ir vra priimtas vadi
namasis “ne fault“ įstaty
mas, Tamstų atveju jis nėra 
taikomas, kadangi žmonas 
sužeidimas — riešo sulūži
mas (fiacture) —yra viena 
iš “no fau!‘“ įstatymo numa
tytu i rimčių. Esant sulūži
mai. — taikomas senas, o 
ne “no f iv’t“ iriatymas. Tal
ei, įrodžius “neatsargumą“ 
(negrie-mce). galima ieško
ti ne ’ik g dymo išlaidų ir 
viso mėtoto uždarbio pa
dengimo. bet ir atlyginimo 
už turėtus nemalonumus ir 
skaimnne (pain andsuffe- 
ringl.

A ’ri'-’ri: 11 M assachusetts 
' al-rijoįc reikėdavo įrodyti, 
kad vari uoto jas, kurio maši
noj keleivis (passenger) nu- 
kentė’Jo. buvo labai neatsar- 
rus (giessly negligent). 
Dabar tereikia įrodyti, kad 
ieškovo vairuotojas buvo 
“reat-- ’-u<“ (negligent). 
Tai yn žvnriai lengviau įro- 
d-ma. n t c u “gross negli- 
2'onee*’.

Tams’v atveju, neabejo
ki. galėtumėt įrodyti, kad 
Tamstų draugas buvo neat- 
sargtis. Negaliu Tamstoms 
oa-akytk ar ieškoti nuosto
liu ar ne. Tai yra Tamstų

o įvykimo. At-

reikalas nusitarti. Jei drau
dimo kompanija mokės už 
nuostoliu^, tada nusitarimas 
lengvas. Je?'p.i turimo drau
dimo neužteks visų nuken- 
t-’ jusiuįu nuostoliams pa
dengi!, tada kitas reikalas, 
nes tekiu atveju skirtumas 
(excess) gali būti priteisia
mas i’ Tamstų draugo kiše
nės. iŠ p» fakto, kad jis yra 
pasLamdes savo advokatą, 
sorcndžbę kad turimo drau
damo gali neužtekti.

Atsakymas

Yra dvi alternatyvos: rei
kalauti iš anos mašinos vai
ruotojo arba iš Tamstų

STEPONO KAIRIO ATSI
MINIMU pirmasis To
mas “LIETUVA BUDO* 
JAU I&PARDUOTAS. BO 
ANTROJO TOMO—"TAU, 
LIETUVA“ DAR YRA Nft> 
DIDELIS KIEKIS, 48&FSL

draugo. Prileidlžiu, kad KAINA $2.00.



Puslapis penkta. KELEIYI3, SO. BOSTON Xr. 47, 1976 m. armidžio

Vietinės žinios

Bostono Stalk r viešbutis, kuris šiomis dienomis uždaromas. Jo 
atidarvmas prieš ;9 metus Bostone buvo didžiulis įvykis, nes to
kio didelio ir pralzingnus viešbučio šis miestas tada neturėjo. 
Jis pirmavo tol. koi čia nebuvo pastatytas dar didesnis ir ištai-

, už pasiaukojantį įsijungimą 
'i stalo įuošą. Keleiviui už 

■ skelbimus. Yaliukonienei už 
i rankdarbius ir juostas. Mi
lerienei. Dausienei, Lendrai- 
tienei, Gineitienei, Moriarty 

; už į vairius eksponatus, Ul- 
; pienei už šiaudinukus, kurie 
į puošė eglutę.I
' Dėkinga prie stalo budė- 
! gūsiam jaunimui, kuris šie- 
, met tikrai gražiai puošė sta- 
? lą ir dar gražiau aiškino a- 
j pie lietuvius ir Lietuvą: 
i L eščinskaitei. Aukštikalny- 
I tei, Auštraitei. Veitaitei, 
Aukštikalnienei. Čepienei, 

y Kudreckienei, Banaitienei. 
' 1 Vaškienei, broliams Gave- 
• liams, Yasiui ir G. Žia ugrai 
i o taip pat vyresniesiems — 
j tendraitienei, Manomaitie 
nei. Milerienei, MoriartvI *

; Bruzgelevičiui.

Ačiū Jūratei Aukšti-

BOSTONO RENGINIŲ
KALENDORIUS

Gruodžio 11 d. Tautinės 
S-gos namų salėje Lietuvių 
Moterų Federacijos klubo 
Kalėdinė vakarenė-Kūčios 
ii kun. Kezio meiniškų nuo
traukų paroda bei skaidrės.

Gruodžio 19 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje Žalgirio ir Baltijos tun
tų skautų-čių ir jų tėvelių 
bendros Kūčios

Sausio 9 d. 3 vai. popiet 
Jordan Hali mažojoj salėj 
Izidoriaus ir dr. Yytenio M.
Vasyliūnų metinis koncer
tas.

Gruodžio 19 d. 2:30 vai. 
po pietų Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčios salėje
Bostono lituanistinės mo- setts General Hospital mirė

vOeoa

tingesnis Sheraton viešbutis, kuris patraukė didesnius susirinki- i kaimenei, demonstravusia 
mus ir daugiau galinčius ir norinčius mokėti svečius. Padidinti i šiaudinuku dirbimą, kuriui 
mokesčiai, svečiu sumažėjimas ir kitos priežastys privertė savi- publika labai domėjosi, 
ninkus viešbuti uždaryti. Tame viešbutyje 1958 m. birželio 27-28
dienomis posėdžiavo ir Amerikos Lietuviu Kongresas.

Ačiū visiems

L.M.F. klubo valdyba
T

Lietuviu stalas Tarptautinio rėje rankoje palaikyti šiau
dinuką ar kiaušinį. Jauni-

Židiniečių susirinkimas

Instituto mugėje

Šiemet lapkričio mėnesio
37-21 (I-v: a r is Tarptautinis
Insti tu!;:/ suruošė Įvairių
tautų m.’ . ę. Joje Lietuvių
Mote ų i eilei aeiios klubas,.
energingos ir darbščios pir-i
mini n k < .-■ Aleksandros Mo-.
riarty v;n1 ar;jamas, paren
eė liet:1.. ką <‘a ą, kuris bu
vo ski: ta- ri k ta i lietuvių kul-'
turai re?..-ezeniuoti ir kaina-į
vo k’ifoui pinigų, nes nieko
nebuvo nardavinėjama.

KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
Įkalbėtą plok-telę. K tina — 
$6. Paštu nesiunčiame.

ooooooooor

NATŪRALINIO MAISTO
VITAMINŲ
PARDUOTUVĖ 

”H E L T H W O R L D“

Naujai atidaryta 

DORCHESTERYJE

748 Adams St. (Prie Gallivan Blv.) 

Taip pat turime ir Kilkaus juodos duonos 

Atidarą nuo pirmadienio iki šeštadienio 9—7 v. 

Tel. 265-8767

Koooaoooooooooooooooooooooooooooooooooe

Mirė Povilas žiruolis

Gruodžio 5 d. Massachu-

Ar skaitytos?

kyklos mokinių Kalėtų eglu
i.

Vasario 5 dieną So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
-alėje Bostono vyrų seksteto
akaras.

I Vasario 20 d. So. Bostor.o 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj 
Altcs rengiamas Lietu"os 
nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimo 59-sios su-

mas domėjosi knygomis, y- 
pač amerikiečio autoriaus 
vaikiška knvga — Mano žo
dynas (lietuvių ir anglų kai-' mas- Susirinkimui vadovavo
bomis). Ją čiupinėjo bene I Giedrė Budreckienė. 
daugiausia rankų. Stalas bu- tartasi, kaip papuošti Kalė- 
vo nufotografuotas ir paro- dų eglutę City Hali — mies- 
dytas televizijoje. i t° rotušės salėje.

t »
Mugės metu vyko nuolati- ■ Eglutė stovės, salėje visą

senas ir ištikimas Keleivio 
skaitytojas Povilos Žiruolis, 
sulaukęs 82 m. amžiaus. Jis 
Keleivį skatė nuo -pat 1913 
metų.

Vsiems jo giminėms ir ar-( 
timiesiems reiškiame giliau
sią užuojautą.

Arieškalėdinis pyragų 

išpardavimas

kakties minėjimas.
Lapkričio 22 d. Paulinos

Kalvaitienės bute įvyko cadienp 8 L Vak. First & po Jietu iki 6 va! vakaro So. 
Skaučių Židinio susirinki- ę, co ik p ų , • • X,- -•mas S,vadovavo L .eco.?d Church ^leje, 66 Bostono Lietuvių Piliečių 

d-jos patalpose Bostono 
skautai ruošia prieškalėdinį 
pyragų išpardavimą.

Tuo pat metu ten vyks ir

Ateinantį sekmadienį, š. 
1977 m. kove-11 d. (penk , m gruodžio 12 d., nuo 2 vai.

R , , Marlborough St., esto solis- 
_° i to Naan Fold koncertas, ku

ri rengia N. Anglijos Baltų 
d-ja

Kovo 27 d. 3’30 vai. po į Piliečių draugijos vadovybės 
oietu So. Bostono Lietuvių ■ rinkimai.

Visi
sinti.

kviečiami pasivai-

N.

Tavo kelias į socializmą, 
Leon Blum, 35 psl, kaina 
$0 50.

Del laisvos Lietuvos, LSDP 
memorandumai, 36 psl, kai
na $0.50.

Demokratinio socializme
pradai, (S Kairio įvadas) 
64 psL. kaina 50 centų.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 4' 
psl. kaina 25 centai 

Religijos filosofija, para
šė dr. Antanas Maceina. 335 
psl., kaina $6.00.

Lietuvis savo tautoje, vals* 
lybėje ir visuomenėje, para
šė Stasys Baizdukas, 258 
psl, kaina $6.00.

Melagingas Mikasės laiš
kas, parašė Jurgis Jašinskas 
69 osl„ kaina $1.50.

Lietuvos karaliaus kraštas, 
Schondocko poema, vertė 
A. Tvruolis. 30 psl.. kaina 
$1.50.

KADA IR KAM PADARĖT
SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gai i pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruosta, teisėjo Alnhonse 
peržiūrėta. “Sūduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3. u tes

tamento forma $3.5d. d i yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

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 vėliausiu, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

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

, sios savo nares į Tarptauti-
nio Instituto ruoštą mugę, 
kuri įvyko Hynes auditori
joje. Mugėje talkininkavo 

. G. Budreckienė, J. Aukšti- 
Lapknčio 17-21 dienomis kalnienė jr v. Čepienė, 

vyko!
osjsdeste. Di- Taiptautinis festivalis, ku-Į. Po aktualiųjų reikalų ap- 

c-Y? natų pn- riame lietuviams gražiai at-; tarimo buvo Elenos Vasy- Keleivio metinė premimera- 
,ai Karosienei ;tovavo jų sitalas. Tai pa- liūnienės paskaita: “Žmo- ta__ $10.00.

gaus temperamentai.“ Pre
legentė panagrinėjo tempe— 

tz , A .• ... . , ; ramentus ir jų praktiškąją
Kad tai ga. jome pasiek- reik-'me. Paskaita sukėlė gy

vas diskusijas.

K.Paskolintus eksponatus A.
Moliai iy. padedant vicepir
mininkei .Adrijai Gineitie
nei, surinko privačių na
mų ir su\ ržė i i tynęs audito- Hynes auditorijoje 
riją. kur j
džioji ('už
klausė 11 ii<
ir Elena: \ aūukontenei. tvirtina ir festivalio rengėjų 
Knygas skolino Keleivio re- pagyrimo laiškas, 
dakcija. Išstatyta buvo kalė
dinė enk

Padėka
Artinasi Kalėdos. Visi jau 

ieškome dovanų savo arti

miesiem. Nepamirškim, kad 

labai gera ir pigi dovana —

“SAUl ĖS ŠERMENYS*
Tai visai neseniai išleista.- 

Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys. įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos- Didelio for
mato. drobiniai viršeliai, h 
bai tinka Kalėdų davanotr."

87.^0.
kietais — $4.00.

’tė, numušta Joa-I X
ros Ulpier.ės .-iaudinttkais. ti, turime būti dėkingi So. 
tautiniais drabužiais apie- Bostono Lietuvių Piliečių
dytos lėlės, mediniai droži- draugijai, paaukojusiai $50. p0 paskaitos susirinkimo 
niai. ran k ..mis austos juos- Bostono niekad neužmirš-j dalyvės buvo nuoširdžios 
tos, di r bės bei pagalvės, ve- , tančiam Jonui Kasmauskui i šeimininkės P. Kalvaitienės 
lykiniai marginiai. gintaro iš Floridos, atsiuntusiam irgi' skaniai pavaišintos, 
dirbiniai, 'paveikslai, įvairūs $50, Irenai Rasienei už $20. į
žurnalai ir knygos. : Aldonai Andriušienei ir O-!

!nai VilėniAkienei, davusiom 
Lietuvi ką stalą matė! po $10, ir E. Cibui už $5.

tūkstančiai žmonių, ypačiai;
jaunimo, nes ši mugė sutrau- Dėkojame F. Karosienei 
kė didžiules minias lankyto- už ilgas "darbo valandas“ 
jų. Didžiausias susidomėji- budint festivaly ir už pasko- 
mas buvo velykiniais mar- imtus (du trečdalius) eks- 
gučiais ir Kalėdų puošmeno-' penatų, E. Vasyliūnienei, A. 
mis. Daugumas žiūrovu no- Vakauzienei. M. Gineitienei

ALDRICH OIL CO 

Jau 30 metų sąžiningai ir greitai įrengia namų 

apšildymą, oro vėsinimą ir gerai aptarnauja.

So Bostone — Dorchestery — So Shore

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veltas

TeL 268-6030
597 E. Broadvray, So. Boaton, Maaa.

• Draudžia AUTOMOBILIL’S nuo visą rūšią nelaimingą 
atsitikimą.
• Parūpna visu rūšią draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingu atsitikimą.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kariame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

Uždaromas Statler viešbutis
II

Hiltono viešbučių bendro
vė šiomis dienomis uždaro 
Bostono Statler-Hilton vieš
butį. Dėl to neteks darbo 
apie 600 to viešbučio darbi
ninkų.

Šis viešbutis pagal didu
mą buvo antrasis Bostone: 
Sheraton turi 1434 kamba
rius. o Statler — 1100.

Bostono Statleris buvo a- 
tidarytas 1927 m. Jo turtas 
mokesčių inspekcijos įver
tintas $6,250.000. Mokesčių 
šiemet jis turės mokėti $1,

i 580,625. Pajamų per metu?
! viešbutis numatė turėti $5,
' 300.000, taigi vien turto mo- 
I kesčių turėtų sumokėti 30 
visų pajamų.

%

Viešbučio vadovybė skun- 
| džiasi, kad Bostone senieji 
.'viešbučiai verčiami mokėti 
i daug didesnius mokesčius, 
Į negu naujai pastatyti. Dėl
! to spalio gale užsidarė ir 
! Madison viešbutis, kuris 
Į buvo statytas prieš 46 me
dus. Jis turėjo 435 kamba- 
t rius.

• CITGO KOKYBĖS ŠILDYMO ALYVA

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

• GALIMA MOKĖTI DALIMIS

• DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 
PAGAL SUSITARIMĄ IŠ ANKSTO

• KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL
NAS įrengimas

>

FORTŪNA FUEL C0., INC-
%

470 Adam* Street, Quiney, Ma. 02160 

Boeton So. Shore

436-1204 773-4849

“GARSO BANGŲ“ 

PROGR AM A

Ši radijo programa trans
liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2^00 vai. 
popiet.

Programoje anglų kalba 
pateikiama klausytojam ge
rai atrinkta ir suredaguota 
lietuvių kultūrinė, istorinė ir 
kitokia medžiaga, verta vi
siems lietuviškai nemokan
tiems pasiklausyti. Valandė
lės pagrindinė ir puiki kal
bėtoja—Birutė Vaičjurgytė.

Dažau ir Taisau
Kamns iš lauke 't viėuje.
Lipdau popierių* ir Uiiy.a< 

viską, ka pataisyti reik;i.
Naudotu tik gerisiusui 

medžiaga
JONAS STAR1NSKAS 

220 Savin HHl Av«. 
l>/rchenter. Msaa.

TeL CO 5-5854

PKAllinMO AGLNTCRA 
MUcka įvairią rūAią 

draudimus
Kreiptis senu adreso:

BKONIS KONTRIM
S98 Bmadway

So. Boston, Mass. 02127 
TeL AN 8-17U1

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
laformuota maitylojm apie p«aaollaiw tr
(vykius, dūda daug ir (domią aontvaašą ir atvirai 
apie rimta mūsą visuomeniniu* bet kultiriaiae Mai 
lame neita (domią skaitytoją lalUrą įkyrią, kariame budria- 
me abipurią paadmkymą Ir anamuaią Mekvbąp ridama 
varbta proMenm.
NEPRIKLAUSOMA LIETI’Y A“ yru dhmmflkaa mūsą » 

dvijos laikraštis, ieškąs naają bendradarbis bei idfia. vb 
saomet atviras kiekvieno nuomonei, koris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-?e $10.00. 
Adreaaa:

7722 George Street, LaSalle, P.Q. HlP K i, CANADA

SLA—jau 80 metą tarnauja Uetuvią visuomenei ir išmokė
jo daugiau ca«p SEPTYNIS MiLJONUS dolerių 
nariama

SLA—diditeaub Uetuvią fratemalinš organizacija — 
duoda gyvybėa aądnoda ir ligoje pašaipą, kurt yra 
pigi, neo, SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pa<*>boe pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sn puse mHoito dolerią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir nogi. Kiekvienas 
Hotuvis ėia gali gauti (vairią klastą relkaKagiauaias 
apdraadas nuo $100.00 Iki $10.000.00

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdraudą — Ba. 
dowmsnt lasaraneo, kad jaunuolis gantą pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudoo dk 83.00 moiieo- 
ėio motadm. i * IM S

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuvišką 
klibą ir draaglją nariama. Ui 31,000.00 akcidenta- 
No apdraudoo mokestis $2.00 | motus

SLA—kuopos yra daugumoio Hetuvią koloniją. Kreipkitės 
• kuopą vo<kėjua. Ir jie plačiau paaiškins ari* 
Suolvfeu1jiaM> darbus.

Gausite spausdintas taformarijas, jeigu 
parašysite:
Utkooabn Atbnra of America
M7 Wsot Mth Street, Neir York, N.1.10001

I
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Vietines žinios
Ką rinksime didžiausiai draugijai vadovauti?

Gruodžio 12 d., taigi atei- jasi ir savo lietuviška kilme, 
nantį sekmadieni, nuo 2 iki Deja, yra žmonių, kurie 
G vai. popiet Šo. Bostono neblogai moka lietuviškai ir 
Lietuvių Piliečių d-ja rinks mielai ta kalba kalba ten, 
savo vadovybę. Dėl daugelio kur jų asmeniškam bizniui 
vietų nėra jokių varžybų — yra naudinga, bet kitur — 
tėra tik po vieną kandidatą, akiplėšiškai tą savo tėvų 
Bet, pavyzdžiui, i iždininkus kaibą boikotuc-ja ir niekina, 
kandidatuoja Algis Mitkus Taip elgiasi Edmundas 

Ketvirtis. Tai jis yra šios 
draugijos veikloje parodęs 
jau ne vieną kaitą. Lietuvių 
kalbai panieką jis pade
monstravo ir paskutiniame

ir Edmundas Ketvirtis. Tai 
reikės apsispręsti, už katrą 
balsuoti. Aš -iuo reikalu ir 
noriu pasisakyti.

Ši sena draugija yra Įkur
ta gerų lietuvių. Tokių ran- draugijos susirinkime. Pil
kose ji ir turėtų pasilikti, mininkaujančiam perskai- 
Jos vadovybėje turėtų būti
žmonės, ne tik sugebą tvar
kyti jos ūkio reikalus, bet Ketvirtis pareikalavo ji per
tai}) pat ir tokie, kurie sielo- "kaityti jam angliškai, tarsi 
jasi ir bendrais lietuviškais lietuviškai jis būtų nesu- 
reikalais, lietuvių kultūros, 1 -rantąs.
kalbos ir aplamai — lietu- Didesnio spiovimo Į veidą 
vybės išlaikymo šiame kraš- visiems tikriems lietuviams, 
te problemomis. Tokie žnio- lietuviškos draugijos na- 
nės ir draugijos veikloje riams, jau ir nebegali būti. 
brangina savo kalbą ir ją Niekas iš mūsų nenieki- 
vartoja, o taip pat didžiuo- name anglų kalbos, visi ją

cius lietuviškai draugijos į- 
statų straipsni, Edmundas

vertiname ir reikale varto
jame, bet tai dar nereiškia, 
kad turime užsikimšti ausis 
prieš savo lietuviškąjį žodį.

Todėl, mano supratimu, 
toks asmuo visiškai netinka 
lietuviškos draugijos vado
vybei.

J. Sondatr
s*

Paskutinis priminimas

Šių metų paskutinis Kul
tūrinis sufoatvakaris Tauti
nės S-gos namuose bus šį 
sekmadienį, gruodžio 12 d., 
5 vai. (ne trečią!) popiet.

Jame rašytojas Paulius 
Jurkus supažindins su nese
niai išėjusia savo knyga — 
“Juodvarniai“.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

Subatvakarių komisija 

Svarbus pranešimas

Į tradicinį Naujųjų metų 
sutikimą atalai rezervuoja
mi ir bilietai iš anksto gau
nami pas So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos reikalų 
vedėją A. Šmitą, telefonas 
268-9058, A. Andriulionį, 
tel. 268-5503 ir S. Grigana- 
vičių, tel. 268-5351.

Komisija

moooooooooooooooeooooonoM

A. T. S. BOSTONO SKYRIUS 

rengia

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ 

1976 m. gruodžio 31 d.

savuose namuose, 484 Fourtb St., So. Bostone. 

Programoje — vaišes, muzika, dainos ir šokiai,

mr

O. Ulevičienė ligoninėje M. Girniuvienė—fil. daktarė

Onos Ulevičienės sveika- Bostone gyvenančio Aidų
ta buvo kiek pagerėjusi, bet žurnalo redaktoriaus dr.

L. M. FEDERACIJOS BOSTONO KLUBAS

1976 m. gruodžio 11 d. 7 vai. vakare 
Tautinei SąjungoaNamuose

(484 4th St., So. Bostone)
ruošia

kun. Algimanto Keži o. S. J.

NUOTRAUKŲ PARODĄ 
t r

GARSINj FILMĄ

a) Simo Kudirkos sutikimas Chicagoje
b) Pennsylvanijos angliakasių daina

Po to įvyks —tradicinė — jauki — šemyniška —

KALĖDINĖ VAKARONĖ-KŪČIOS

Svečiai bus vaišinami pačių narių pagamintais
valgiais
Aplotkėlės, eglutė, kalėdinės giesmės ir kitos 
staigmenos

Auka — $5.00 
Maloniai kviečia visus dalyvauti

VALDYBA

praeitą savaitę ji vėl pagul
dyta Camey lligonir.ėje.

Pabaltiečių mėnesis

Bostono viešosios biblio-

Juozo Girniaus marti Mirga 
Pakalniškytė - Girniuvienė
Pittaburgbo universitete ap- 

įgynė disertaciją "Aš pats
, _ , , .. , kaip pažinimo objektas pateikęs rengto Pabaltijcs vals- , Tz , t , . _ . ... .... .. Į gal Kanto Grynojo prototybių menesio likusioji dalis •

praėjo sėkmingai. Plačiau a-Į kritiką“ ir gavo filosofijos 
pie tai kitą kartą. ' daktarės laipsnį.

x*o3ooooooooeoooooooeeooooooooooooc.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG {DOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

5E 3~

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Mi’bury St 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali Į»t»i- 
ga Worcestery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces- Į

torio | Lietuvą ir kitas Rusk 
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

Senas parvirsta ir negir
tas.

Flood Square 
Hardware Co.

Bartaiakaa K. J. ALEKNA 
SZS EAST BBOAP'«YA? 
fc<>UT» SCSTON. MASS. 
V'ELFFONAS AN 8-414S

Mrore Dalai 
^opterod 8ianom»StiklaiVla^Ue reikmenys

Reikmenys piaieberiams 
Visokie calaftaa daiktai

Telefonas: AN 8-2806
ĮPr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnio

ĮPĖDINIS 
OPTOME1R1STA9

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama f
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mase

Už nasies ne tik jaučius 
vedžioja.

Peter Maksvytis
Camsntsr &
<9 Charek Širmi 

K Millon, Maso.
Atlieku visus__________ ___
te ir proiektariino darbus tt 
ko Ir TMuje.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Nonvood, Ma. 02062 

Tet 762-6732

Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
žmogaus — be ydos. 
seeeeeeeeeeeseeeeoeeeeeeeeeseooe**

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

0PT0MBTRIST8
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
: SOUTH BOSTON. MASS. 

ėseseeeeaeeeaseooeeeeeeeeooeeeooev

PLOKŠTELĖ

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

Paltu nesiunčiame.

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St, Brocktoa, Mass. 02402. TeL 580-7209

Laisvės Varpas
, UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
mpnooooooooooooooooooeoeoeoesooeeoeaooooeoooocaeoosf]

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildoma gydytoją ra 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit t lietuvišką vafetiaą.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S.. Reg. Pharm.

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

Tekfoaaa AN 8-4024
Nuo 9 vaL ryte iki 8 vaL v., išskyros šventadienine ir sskm

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

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

SAVE AT

RATE

1% AYEAR

•ntctivt
ratton

eartificatM-SlOOO minlmuin

M & T OIL CO., Ine. I AYIAR

641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosniesaptarnavimas
□ Automatinis’ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268 -4662

681^6^ AYIAR

1-2tt-yeur nrmdo 
cartificamSiaOOi

AYIAR

rataon1
08001

547^5‘e
Tnt rtotni nęuniKMii iTTtciing mest nvw >wingi 
cartificatn Sltow pramsture withdrawah on ssvingi 
eartificata fundi provkfcd rate of inttreit on amount 
withdr«wn is raduoad ttf tfu penbook rate (53&%a year) 
and M days intarsst ic forfeittd. ____

AYIAR

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penkiadienio 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 dienos.

Nuošimčiai priakaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

. Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorią taryboje yn 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi

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

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.

t

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

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja

Globė ParcelService, Ine.
C/O

Trans-Atlantic Trading Co

393 West Broadway, P.O.B. 116 
So. Boston, Msm. 02127

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

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

įt\tf»ST/y\Tžjg<7%'Tž»Ty>į't
ATLAS PARCELĘ CO.

82 Harrison Street, 
Worcester, Mass. 01604 

Tet 7983347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lieta 
rą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami
ntą. Tarime vietoje įvairią via 
tinto gamybos ir importuotą 
prakią H kitą kraštą visai la
momis kainomis. Be to, siunčia
ma maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
to! ir sąžiningai. Atsilanką jsitl- 
kiaaito. Vedėjas A Schyriaaki

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

U BOSTONO I LIETUVĄ 
ir lotus Rusijos okupuotas

Pristatymas greitas br 
garantuotas

Prekės parduodamos nuie-
mintomis karnomis.

Atidaryta darbo disnomb 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- nak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL P-P.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimų telefoną.
389 W. Broadvray 

Sa Boston, Maos. 02127 
TsL 268-0068




