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PRANO IR ALGIRDO BRAŽINSKŲ 
SPAUDOS KONFERENCIJA

Ji buvo surengta Vliko pirmininko dr. J. K. Valiūno 

rezidencijoje. Konferencijoje 'Bražinskai spaudos ir radi

jo atstovams smulkiai papasakojo savo išgyvenimus.

Praeitos savaitės Keleivio da būti mokytoja. Ji ir da- 
numeryje trumpai pranešė- bar mokytojauja lietuvių 
me, ikad Pranas ir Algirdas j mokykloje, priklauso ateiti- 
Brazinskai jau yra Jungti- ’ ninkams.
nėse Amerikos Valstybėse. Deja, Bražinskams vos 
Dabar apie juos galime ir 
daugiau painformuoti.

SOVIETAI SLEPIA JAVUS 
KARO ATVEJUI

Apie tai JAV žvalgybų painformavo kiniečiai. Kiti 

šaltiniai ir Žemės satelitų padarytos nuotraukos patvir

tino, kad prie 36 Sovietų Sąjungos miestų yra įrengti po

žeminiai bunkeriai javų atsargoms, kurios būtų naudo

jamos atominio karo atveju.

Kaip Boston Globė Wa-»išvežami, kad per ilgą laiką 
shingtono biuro atstovas! nesugestų.

porą savaičių tepasidžiau- Vaizdas iš JAV LB aštuntosios tarybos pirmosios sesijos š. m. rugsėjo 4 d. Chicagoje. kalba nau- rašo, Sovietų Sąjunga UŽj Turimomis žiniomis t> 
gus medaus mėnesiu, rugsė- jai išrinktas valdybos pirmininkas inž. Algiman tas Gečys. Už prezidiumo stalo sėdi iš kairės j de- stambias sumas užsieny je Į j.juoge bunkeriuose laikoma

vais. Jame dalyvavo ir Ke 
leivio atstovas.

Susirinkusiems 
Bražinskas savo ir 
vardu paskaitė ilgą pareiš
kimą ir atsakinėjo i paklau- x ..............................
Simus. Pareisimas spausdi- ’>at? nuvyko , mugianjos i- ~ .......
namas antrame šio laikraš-' ’ tam Pacian? rugsėjo 11 d. vadovavo Kui-i d. ji lankysis Kansas Citv.
čiopusla,pyje. Jame smul-!<Valiūnu. dav?s$o,000 0* Jžidj N Y

- - užstatą, buvo paleistas. J ’
Taigi dabar Bražinskai y- 

ra laisvi, bet dar neturi lei
dimo šiame krašte apsigy
venti. Kol toks leidimas bus A,. . • v., i
gautas, dar gali ilgokai už- . .j,, ..^’i Ekskursantų taipe yra
trukti, bet neabejojama, *au*uiJS*’kultūro® minjgUo pavaduo- 
kad jis bus gautas, nes Bra- paz^ras > e,.si6 Į tojas Darnius Trinkūnas,
zinskai J A V-bėms nusikalto kon.fe,encijo^ galutinj aktą | operos ^įstė Gražina Apa-
tik tuo, kad atvyko be lei- t®181niu. ir Pelitiniu atzvd-, navi«iira Vi«_
,. ’ J giais, simpoziume įsanaliza-
™ ... vus ir išdiskutavus to akto
Pokal no su laikrastimn- nuostatus, surotus su Pabal- 

kais metu Bražinskai vis pa- tf-0 vaistybėmis _ Lietuva,
į??da?\,l!?d Jiems issigel- Latvija ir Estija, — prieita 
beti labai daug padėjo lie-

Pranas
sūnaus

kiai papasakota Bražinskų 
žygio į laisvę istorija, todėl 
čia paliesime plačiau tiktai 
vieną kitą momentą.

Sovietų komunistų spau
dimas juos išduoti buvo toks 
didelis, kad Bražinskai tuos 
6 metus Turkijoje išgyveno 
kaip ant vulkano. Ir kažin 
kaip dar būtų visa tai bai
gęsi. jei š. m. birželio 23 d. 
geras Bražinskų draugas 
totorius nebūtų jiems pata
ręs bėgti iš stovyklos. Jie 
pabėgo ir vargais negalais 
sėkmingai pasiekė JAV am
basadą Ankaroje.

Algirdas rugsėjo 17 d. buvo Helsinkio nutarimų 
iš kalėjimo išleistas.- • V J

Jo tėvas Pianas buvo pa- ISVOflOS 
silikęs New Yorke. Jis, suži- Prot d]. Blonius Nemic

Atvyks ekskursija
iš Lietuvos

Spalio 12 d. iš Lietuvos į
kas, Vliko ir teisi|i veikalam Washingtoną atvyks 20 as- 
tv ai kyti vicepirmininkas, menų ekskursija. Spalio 14

seniai, nrmieji į unq fiapią vietai skipja ir kitas maist0
. sovietų ruošimąsi karui JAV kurios galėtu juos
; dėmes, atkreipė kiniečiai. ,gelbėti kar0 metu 
i apie tai painformuodami

Rugsėjo 23 d 4 vietų ke- Ameriktts atstovą Pekinge. Yra žinoma, kad šiuos re- 
, . .u®sef°' ° *ieu# Ke ... - , , zeif.us griežtai draudžiama
leniniu lėktuvu į Irano sos- Amerikos žvalgyba pra- llaudoti net ir dideljo neder. 
tinės Teherane aerodromą dėjo tas zmias tikrinti. Pa- iiaM_ motaiaatskrido sovietų karo la- galiau Žemės satelitų pada- ‘ dUS ” d ° mel

Pabėgo dar vienas 
sovietų lakūnas

___ ____________ , Neo-Li-! spalio 16 d. — San Francis-!kūnas Įeit. Valentinas Zasi- rytos fotografijos ir kiti vi- Dėl to aiškėja, kodėl Sov.
thuania suruožtam simpo-1 co, spalio 18 d.—Los Ange-! movas ir paprašė JAV poli- siškai patikimi informato- S$junga superka tiek daug
ziumui Helsinkio nutari- les, spalio 21 d. — Chieago- j tinio pabėgėlio globos. riai paliudijo, kad tos žinies JAV ir kitų kraštų derliaus 
mams nagrinėti. Pranešė-i je. spalio 24 d. — New Yor- Tai jau antras j mėnesj y r teisingos. pertekliaus. Ji ragina ir ga-
jams Vytautui Vaitiekūnui,; ke, spalio 17 d. grįžta namo. sovietų lakūnas, pabėgęs iš Pasirodo, prie 36 Sovietų V?,s.at-e/lt.1?e1s valaty®es su“

”i ojaus“. Kaip žinome, rug- Sąjungos miestų yra įrengti pU’k,netl VakaFU grMW- 
sėjo 6 d. j Japoniją atskrido milžiniški požeminiai bun- Turint galvoje tsovietų 
Įeit. V. Pelenko. atgabenda- keliai, kuriose supilta milio- puolamųjų ginklų dMininvĮ 
mas ir naujausia sovietų ko- nai tonų grūdų. Toks bunke- >r civilinės apsaugos gerini- 
vos lėktuvą MIG-25. ris satelitų nuotraukose at- kYla įtarimas, kad visa

! rodo kaip didžiulė cementu tai daroma kažkuriam pa- 
.... .... išlieta futbolo aikštė, iš ku- grindiniam kariniam veiks-

J AV rems V įeinamų rios kyšo tik vėdinimo sky- uiui. O tai gali būti ultima- 
• * >• ;lės. Požeminėse patalpose tumas Vakarams, kai sovie-

pries SUVO valių i yj.a visi reikalingi giudų ^a^ jausis esą jau ginklavi- 
JAV iki šiol atsisakė pa- saugojimui įrengimai. Sunk- mesi pralenkę JAV^es, už

dėti Vietnamui atsistatyti,' vežimaais atgabenami grū-. liūliuotas persisotinusios ir 
kol jis neįvykdys savo paža- dai Pilan» i tokį elevatorių, | patogiai gyvenančios viaio- 
dų ir nepraneš apie tūkstan- 0 Jau seniai ten storintieji menes taikos sapno,
čio Amerikos lakūnų ”be ži- j
nios dingimą“. Mat, mano-,— ■ ■ ■ ------
ma, kad jie dar sėdi Vietna-!
mo kalėjimuose. Fordo - Parterio

Bet tai Hanojaus nejaudi- j .
na, nes jis Amerikos valsty- ulietūS

navičiūtė, dainininkai Vin 
centas Kuprys, Edmundas 
Kodis ir Jonas Giriotas, bir
bynininkas Jonas Baraus
kas, kanklininkė Elena Poš- 
kutė. rašytojas Vytautas

ir XX P.ri? Hki'usi!» PnčlaPjbend-! Bvibnvs. žurnalistas Petrasir spaucia. vinimo. kun dr. B Npmir. iz.u.t:... • i.atuviųvtsuomene Ir 5Pąuua- vinimo, kurj dr. B. Nemic 
į Jie tikisi tos paramos ir at- kas įal-p formulavo:

Ten juos maloniai prie- atstovu, jie prašė 1. Helsinkio konferenci-
padėkoti jo štabui ir skaity- jos galutinis aktas yra smū- 
tojams už suteiktą moralinę gis Lietuvos laisvinimo pa- 
ir medžiaginę paramą. ^Žangiai./ Tačiau 'politiškai

Dar keli žodžiai apie pa- nėra pagrindo ir netikslu 
laikyti jj perdėta nesėkme.

mė, bet nesutiko leisti pasi 
likti. Tada Pianas Bražins
kas mėgino nusižudyti. Tai, 
matyti, paveikė ambasado
rių, ir jis išgavo iš turkų pa- L. „ . ,
žadą, kad Bražinskai nebus į 

jiems
bus leista išvykti, kur jie pa
norės. Tad aturkai jucs nu
vežė j Istambulo ligoninę.

išduoti sovietams ir Tėvas Pranas V™ 52 m- Helsinkio konferenci-

rodo valingas vyras.
* i •• ,i Sūnus Algirdas,.. N?*™*“? Jlems P.a7k° 1955 m. liepos 26 d 

išvažiuoti j Romą. o i* ten j ’ 1

amžiaus, kilęs i? Vievio pa- jes galutinio akto žalos ar 
rapijos, nedidelio ūgio. at- naudos Lietuvos laisvės rei

kalui apimtis ikol kas dar 
gimęs neapčiuopiama.
aukš- 3

Keidošius ir kt.t

Nykštukas lygus 
milžinui

Jungtinės Tautos 145-ju 
nariu priėmė naują nepri
klausomą valstybę Seychel
les. Ji yra Indijos vandeny-'bių pinigus gaus per tarp-', miiionai
ne, jos plotas tik 107xkv. my/ tautinį banką ir nereikės dė-l.___J Lu!
lios, o gyventojų — 56,000. k°ti.

Nužudė buvusį Pilės 
atstovą

i žmonių galėjo matyti tele- 
j . . i vizijoje prezidentinius kan-

Ši valstybė Jungtinėse1... at» Tarptautinis bankas didatus Fordą ir Carterį, at- 
Jun$tinių Amerikos! Tautose turės lygų balsą su. Vietnamą priėmė nariu, tik rakinėjančius į trijų žuma- 

JAV, Sovietų Sąjungos, D.‘dĄ^ balsuojant P^-cš Jis ]jstų pateikiamus klausimus 
Britanijos ir kitų didžiųjų, talP pat priimtas ir Tarp- kra t0 vidaus reikalais, 
valsty bių /balsais . j !Vabutos banko nariu. Tai pirmas ‘jų toks susirėmi-

Būdamas tų bankų nariu, mas Antras numatytas spa 
Vietnamas gali gauti pagei-;jj0 g fj
dauiama ‘jų parama, nol's 

’ didžiausia tu pinigų dalis y-

Venecuelą. Čia pagyvenę!ta<\dallaus 7^°’ ?arba- Valstybių abejų ’kcngrtLo 
kelias sakaites, Bražinskai! Priimtosi.os »ezoliuci-
pasijuto nesaugūs, todėl su-j- -L jos (Atstovų rūmų nr. 864,
1 - * • ta\t rr • ir nerūkantis, greitos onen- .07- m (mmdyin 2 Hmane patekti 1 JAV. Tai pa-i •• 'f? m- gruodžio a., 11 sudaryti nebuvo labai sunku,» v° ? v • 1 "1 ik nato nd. 319, 1976 m. liepos
nes. skrendant tranzitu iš į 29 d-> >’ra išl.vga- tvi,tai pa-
Venecuelos i Kanada Dro i !r ^akmejo. poi ą \ a- kartojanti Pabaltijo valsty- .
New Ycrka lengva “paklys- an<^^ ikaroantmėjamas Chi- inkorporacijos į Sovie->kreipėsi į Fordą ir Carterį,. ra sudėta JAV-bių
ti“ aerodromuose ir atsidur-j  ̂raĮa^oecklanTaSno° S^ungą nepripažinimą ir įprašydama* rinkimų vajuje; 
ti miesto viduryje. Tai buvo bendra dai bio. Sklandus po- sudaranti šiame krašte joms
rugpiūčio 24 d. Bražinskai k^?llletuvių Helsinkio susitarimo suduo- 

.'paudos atstovai.. tcj0 ginūgio rimtą atsvarą.
Telieka palinkėti, kad jų 4. Dėl Vakaių. ypač JAV, 

byla greičiau pasibaigtų ir neganėtino pdsiruerimo 19 
kad ’jie galėtų įsijungti į šio 77 m.Belgrade Helsinkio

Akademikas Sacharovas

prmą vietą skirti žmogaus 
teisių klausimui.

turėjo lietuvių įstaigų adre
sus. todėl greitai pateko jų 
globon.

Algirdas Bražinskas jau 
prieš 3 metus pradėjo susi
rašinėti su Bei n ad eta Mi
liauskaite iš Worcesteriio.
Per lai!kus jie tiek suartėjo, 
kad jau senokai vienas ant
ram pasižadėjo, todėl su
prantama, kad. patekęs į 
New Yorką, Algiidas sku
bėjo į Worcesterį pas suža
dėtinę ir čia rugsėjo 2 d. su
situokė. (Įdomu, kad ir Mi
liauskai susipažino per laiš
kus, vedė ir dabar laimingai 
gyvena).

Jaunoji Brazinskienė po
2 metų baigs kolegiją ir ža- bylų.

Atrodo, kad po šio dialo
go Carterio žvaigždė trupu- 

j tį nusmoko. nes Fordas į iš
keltus klausimus atsakinėjo 
konkrečiais statistikos duo
menim, o Carteris — bend
rom frazėm.

Rugsėjo 21 d. Washing- 
tone. po automobiliu spro
gus bombai, žuvo 1971-1973 
m. buvęs Čilės atstovas Wa- 
shingtone Orlando Letelier, 
Čilės pelitinių pabėgėlių va
das.
Kartu su juo žuvo moteris, o 
vienas vyras sužeistas.

į Manoma, kad bombą pa
kišo dabartinės Čilės val
džios agentai, nors įrodymų 
ir neturima.

krašto lietuvių veiklą.

Hearsto duktė 
nubausta 7 metams

galutinuoju aktu numania
jai konferencijai yra pagrin
do laukti naujų smūgiu iš 
Sovietų Sąjungos prieš Va
karas ir ypač jos pavergtie
siems kraštams.

Senato komisija užsienio 
reikalams nutarė atmesti 
pasiūlymą parduoti Saudi 
Aitabijos valstybei 650 

tipo raketų.

Krašto apsaugai 
$104.3 biliono

Prezidentas pasirašė įsta
tymą, kuris krašto apsaugos!-r. • . .v
reikalam, numato $104.3 KlSSUtgeriS ffr{Z0

’ biliono.io. Prezidentas buvo 
s paskirti $108 bilio- laimeJPS

MJlionieriaus Hearsfco 5. Helsinkio galutinuoju 
duktė Patricija už dalvvavi- aktu deklaruotieji principai,* • «• V_  X • •« _  •

gausioms
ioms.

jo

7. Pabaltijo valstybių sta-

i prasęs
- i J“8- bet kongresas nubraukė! Kissingėris grįžo i š Afri-
. . biliono. Tačiau ir kong- kojJ, kur buvo nuvykęs at-
įnterpretaci- reso priimtoji suma yra di-' nUo rasinio kar0

džiausią JAV istorijoje. j R(Xlezijoje.
Žinoma, nebūtų reikalo1... i, •' Koclezijos premjeras suti-imą bariklo apiplėšime nu- liečiu žmogaus teises, ilgai- tušo eventualus įvairavimas tiek daug kramto apsaugai , « įL" ‘ neįduoti vai

bausta kalėti 7 metus. Žino- niui gali virsti tarptautinės!J? esmės nesumenkina (gali:išleisti, jeigu negrėstų So- JQ,wriimai'
ma, tiek jai nereikės kalėti, teisės dėsniais, o sutarimų! tik pasunkinti ar palengvin 
nes *po 16 mėnesių galės žodžiai — galia. ti) lietuvių tautos laisvės
prašytis išleidžiama į laisvę 6. Helsinkio galutinis ak- 
”dėl gero elgesio“. tas visiškai neišsprendžia

Bet jai gresia dar daugiau Pabaltijo valstybių statuso, 
,_____ palikdamas atviras duris

. A džią juodųjų daugumai,vietų Sąjungos komunistų, ®
pavojus. Kaip paskutiniai; Tuo reikalu buvo susirin 
duomenys rodo, Sovietų Są- kę ir kaimyninių valstybių 

vengimo lūkesčių ir galimy-'junga, nebodama ‘jokių su- prezidentai, kurie pareiškė 
bių. ’sitarimų, nepaprastai inten- nepasitikėjimą Rodezijos

(ELTA) ’ šyviai ginkluojasi. ! premjero planu.

kovos, išsivadavimo iš pa-

KAS ŠOKO TAUTINIŲ
ŠOKIŲ ŠVENTĖJE
Praeitame numeryje A. 

Nakas plačiai tą šventę ap
rašė. Jis tiksliai suskaičiavo, 
ir kiek šokėjų šoko, bet ne
parašė, kiek dalyvavo joje 
sambūrių.

Naujienose Stasys Juške
vičius, įžygiuojant į salę, jų 
suskaičiavo 37 i’ JAV. 3 iš 
Kanados ir po vieną iš Ang
lijęs, Venecue’.os ir Brazili
jos. Viso labo — 43.

Iš šventės proga išleisto 
leidinio sužinome, kad šo
kių sambūriams vadovauja 
daugiausia moterys. Tik 8 
sambūrių vadovai tėra vieni 
vyrai ar kartu su moterimis.

r.ru


f**

'J

PusUpfo antras 'xvUiIj(6lV JfcS, Sv. JOŪSllM Ni. 37. Iy76 m. rugsėjo 28
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BRAZISNSKŲ PAREIŠKIMAS
SPAUDOS IR RADIJO ATSTOVŲ KONFERENCIJOJE 

RUGSĖJO 22 D.

Mielieji tautiečiai, broliai ir sesės lietuviai!

Mes. Pianas ir Algirdas Bražinskai, prieš šešerius 
■ metus sėkmingai prasiveržę pro geležinę uždangą, sun
kioje ilgoje kovoje, viso pasaulio lietuvių patriotinių 

. jėgų paramos, o taip pat turkų patriotų draugiškos pa 
galbos de

. bei statomas
tus ir esame laimingi, kad šiandien pirmą kartą turime Valiulaičio žodžiais — tikiu žavėsim, nesutirpsim, oku- Hahnr 
galimybę tiesiogiai susitikti su laisvosios lietuvių spau- kvailystės ir hipokrizijos pantui himnų negiedosim, o tininkui įtikti išlepintam 
dos ir radijo atstovais. olimpiadų. .................. tik kaip mūras stą.ėsmi už skaiwjui’; Mane’ p‘atį jau

Pirmiausia mes norime peiduoti pavergtos, bet ne-t Mūsų žmonija čia ritaipos Lietuvos nepriklausomybę ng kai^ kaltindavo, kad 
pasi davusios ir kovojančios Lietuvos broli-kus sveikini- sakė ir, tur būt, dar sakys, b toliau vesim neatiaidžią mėgstu per ilgai kalbėti, per 
mus patriotinei lietuvių išeivijai laisvajame pasaulyje mano brolis, tėvas, dėdė kovą uz išlaisvinimą. Bet daUg jrodinėju. per plačiai 
ir prašymą dar vieningiau bei ryžtingiau visais įmano- a*\,senas draugas is bolševi- vovai aa. mar- cįįucju §į kavtą pasielgiau
mais būdais paremti pavergtus brolius ir seseris kovoje : kl:KC‘s Lietui, os atvyko pas i ir se priešingai — iš Vilniaus
už laisve nepriklausomybę ir pagrindines žmogaus tei- ’mane apsilankyti, tai ne- . antųvaMom e o , kultūros Baių magazino 
uz laisvę, nepn k laukomynę n pagrirmines žmogaus tei ,£vai.bu k jis su ,kitais vie_ tai aišku, kad jus tuoj palu- duomenis apie Uene Kartie- 
ses. Lietuvių tautos kova uz tautui, išlikimą, savo kalbos, ? kaJp ait> apaksk. pradėat gaubiu- «k labai

'nuotykių prasmę. O dabar 
’ iš Keleivio naujo straipsnio 
paaiškėjo, kad vis tiek isto- 

į rija tuo nepasibaigė. Pasiro-
rp., r . .. t • Jdė. kad Ugnės "eskapados*
Tiksliai nežinau, kaip ki- daineles posmas. Jeigu as, pas Lietuvos okupantus“ tu-

tuosp miestuose dėl bendra- arba mano žmona mano „įj ne tik gynėjų, bet jau ir»

NĖRA DŪMŲ BE UGNIES
BRONYS RAILA

4 !

. . . . . . x _ x i • v x. • • x_- kiračių skaitytojam patei-
jvesyje jau seniai pastebe- esame tikn lietuviai patno- kęs ir kad trūksta įrodymų,

kultūros religijos ir aplamai lietuviškos tapatybės išsau- j talybini,nte> bet jis ge. ti okupantą ir jo darbus, Jo parodė vėl me- 
• gojimą bei valstybines nepriklausomybes atstatymą yra|,.Q« i;atltv;c ,ivuii« ’iūms išnlaus Daskutmius / A ..... ._____ _•Istybinės nepriklausomybės atstatymą yra! ras iietlivjs didelis patrio- jūms išplaus paskutinius1 1 • 1 —!• 1 i ’ * • • • >....... , , . , -r , , r . ................. j gerai — kad per trumpaiteisėta ir teisinga kova. kuri anksčiau ar vėliau bus ap-Jtas> ištikimas tautos didvy- smegenis, jeigu iš viso dar ga<J tUQ nieRo įg^žiau.

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS

TAUTINIS SĄMONINGUMAS IR PINIGAI

Vytautas Kavolis ką tik naričių skaičių įeina ir anks- 
odžiusiame "Metme- 

31 nr. svarsto, 
kodėl tam tikros angloger. 
maniškos psichiatrinės ir 
politinės sąvokos sunkiai iš
verčiamos į lietuvių kalbą. | ra išpūstas, gal net ir kiek 
Kad taip yra, netenka abe
joti. Dar šiandien, pvz., ne
aišku, kaip lietuviškai reikė
tų išreikšti ”self-conscious- 
ness“ terminą, Kadangi to ir 
eilės kitų žodžių atitikmenų 
mūsų tradicinėje kalboje nė
ra, tai todėl, pasak Kavolio, 
lietuviams yra svetimas tose 
sąvokose išraišką randantis 
psichiatrinis ar politinis gal
vojimas.

Tačiau

čiau, ir vėliau į Ameriką at
vykę. Manytume, kad. tu
rint galvoje Bostono ir 
Brocktono kolonijas bei jų 
apylinkes, teks skaičius nė-

yra viena,

per žemas.
Padarykime ir kitą įma

nomai skambančią prielai
dą. Būtent, prileiskime. kad 
tų 600-tu metinių pajamų 
vidurkis yra apie 10,000 dol. 
Žinoma, čia tik spėjimas, 
bet jis, tur būt. nebus toli 
nuo teisybės. Ir, štai, skai
čiuokime dabar sekančiai: 
jei kiekvienas iš tų 600-tų 
vienetų lietuvi-kiems rėika- 

nors lams paskirtų po dešimtada-

vainikuota pergale. Į ris. Tačiau jei tavo brolis, kiek smegenų turėjot
1940 m. birželio 15 d., kai sovietų imperijos tankų 

. ir išbadėjusių kareivių, kaip pasiutusių šunų, voros už-r
plūdo gimtąją Lietuvą, aš. Pranas Bražinskas, buvau mas dar garbina sovietinę Šių metų Akiračių 
šešiolikmetis jaunuolis ir šarvo akimis mačiau, kaip buvo 
sunaikinta Lietuvos valstybinė nepriklausomybė. Mums, 
jau po nepriklausomybės saule užaugusiai lietuvių kar
tai, Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė buvo savaime

Tiesą sakant, aš nieko ir•ėvas, teta ar senas draugas Tai tokie dialogai. Ir jie nesistengiau ta’, . a jrody. 
eia atvyko ir viešai kalbeda- nesibaigia, ir galo nematyti. „ 0 uk buvau keti - 
mas dar garbina sovietine Siu metu Akiračiu 3 nu- i.„x.- _ • ___ i;. tt___

ne psichiatrinė, bet bent 
psichosocialinė sąvoka, ku

lį savo pajamų, tai susidary
tų 600.000 dol. suma. Atseit,

ri lietuviško jon praktikon Į tiek galėtų kasmet lietuviš- 
atėjo mažų mažiausiai šio Į kiems reikalams sudėti Bos- 
imtmečio pradžioj ir šian-į tono apylinkės lietuviai tik

santvarką ir niekina patno- meryje a; tik keliais zo. nutttykius ir jausmus> kaip 
tus, tai arkų, kad jis yra dziais paliečiau tų melodijų fie atsispin(,ė-0 mūsų sovie_ 
bjaurybė bo’sevikas o giei- stvga, ir netikėtai prasidėjo įiniame magazine h. mūsų 
čiausiai ir tu esi toks pat visai žavus ir budingas kon- viešojoje nuomonėje. Žinias

suprantami, įgimti ir amžini dalykai. Deja. 1949 m. bir-i ““g ir juos kta-as^olegai ValiutetfiuT {m!aU v g?ral ži.norao
želio 15 d. visa tai buvo paminta po msų imperialistų j ^’^ikvTe“ ' kad VsavT žvilgiu tSiau „±7 KeldriSuš'0

tankų vikšrais. Aš supratau, kad tai tik pradžia didžio- i visiškai vienodai suigie- palukšteno Ugnės Karvek- y kurfs vė]iau dalyvavo
sios lietuvių tautos tragedijos: kad ne tik Lietuvos -vals- . damas ir antras tos pačios tės, literatės iš Paryžiaus, proĮesto “ demonstracijoje
tybinei nepriklausomybei, bet ir pačiai lietuvių tautos- -nnoš Vilniun atv^kn^i n,«,i
gyvybei gresia mirtinas pavojus. A? mačiau, kaip komu- Į disidentą A. Sacharovą, tuo diskus atitukmems, kaip

iš dešimtosios savo pajamų 
dalies!

O ar tikrumoje tiek ir su-

dien yra tvirtai įsišaknijusi.
Tai "sąmoningumo“ sąvoka, 
kurią vartojame, kai kalba
me apie "tautinį sąmoningu- deda? Nė iš tolo. Reikėtų, 
mą“ ir jo "ugdymą“ bei 
"poselėjimą“. Kadangi mū
sų idėjinėje kultūroje ši są
voka yra gerai pažįstama ir 
sava. mums neturėtų būti 
sunku suvokti ir tokius ral

iui- būt, džiaugtis, jei iš Bos
tono lietui ių metiniu aukų 
susidarytų bent 60. 000 dol. 
sumeilė. visai pamii -tant ko
kius ten 600,000.

Btetgi—pamii šti vis tik ne
norėtume. Manytume, kad 
jei viduramžiais Bažnyčianistinė Rusija ir fašistinė Vokietija kėsinasi okupuoti ir miršta iš jų piktadarybių. Lietuvių tauta nieko neužmir- tik patvirtindamas savo ta-' ęonsciousness ir cons-^ ---------------- ------

aneksuoti Lietuvą. Visi tų Lietuvos -kaimynų imperia- šo ir niekam neatleido. Lietuvių tauta niekad neatsisa- lybinius įkaiščius KGB glo- ‘ ciousness-raising4, dabar j sugebėdavo iš sau pavaldžių 
listiniai kėslai ir genocidiškos užmačios kilo iš to fakto, ’ kys savo teisėtų siekimų ir niekad nenustos už juos ko- boję. Savaime aišku, kad dažnai užtinkamus amen-1 išreįkalauti kasmet taip va 
kad tos šalys buvo valdomas diktatūrinių klikų ir tų ša- voti. P. Keidošiaus informacijos kiečių feminizmo ir kituose dinama tai i,
laų žmonių sąmonė bei sąžinė buvo sukaustyta, o dažnai' žmonės, kurie stebi Lietuvos istoriją nuo 1940 me- mums nėra šventraštišk-o. 81SV P”
ir iškraipyta totalitarinių režimų. žino, kiek sovietiniai okupantai išnaikino lietuvių. Pobūdžio tiesos, bet gal jo ”+Onti

Tada aš prisiekiau visas savo jėgas, visas pastan- Tai neturi būti užmiršta. Tie drąsūs žmeąės, kuriems iš ™ na^J^nu”' nio s^nomingump^ sąvoką’
gas, visą savo gyvenimą pašvęsti kovai pnes komumsti- šimtų tūkstančių pavyksta prasiveržti iš sovietų praga- ta,L!bjnei''tėvvne; ‘jęeei kas »ame gerai įvaldę, ir ji yra 
nes ir fašistines diktatūras, prieš bet kokį totalitarizmą, m, turi būti suprasti ir atitinkamai vertinami. Jie nebe- laį^. w . }įįtuvaitė y. svarbi mūsų idėjinės kultū-
imperializmą. šovinizmą, prigimtų ir religinių žmogaus ga dėl kokių nors materialinių gėrybių. Jie bėga į aklą teratė nL1|vyksta Sovietu Ru- ros dalis. Šiose eilutėse ir
teisių paneigimą. Mano idealas visada buvo laisva, ne- nežinią, dažnai rizikuodami savo gyvybe, gelbėdamie- f,^on ar Vilniun, kur jai kĮve- norėtume ja paoperuoti.
priklausoma, demokratinė, vieninga Lietuva. si nuo fizinio ir ypač dvasinio sunaikinimo bolševikinia- pja Lietuva. O jai juik dar ♦ » ♦

Sava priesaikai aš likau ištikimas 1941 m. birželio me tautų kalėjime. Jų žygiai anaiptol nėra avantiūra, rūpė’io paspartinti sc-vieti- ’ Kad mums reikia išlaikyti 
sukilime, kuriame buvau sužeistas. 1941-1944 m. rėžis- nes jų pastangos tolygi-os gelbėjimuisi iš mirties stovyk- nių literatūros veikalų ver- ;r net kelti savo tarpe tauti- 
tencijoje prieš hitlerinius grobikus ir 1944-1954 m. par- lų. Juk tie amerikiečiai ar anglų kareiviai, kurie antrojo timus prancūzų leidyklom.. : nį sąmoningumą, nėra min- 
tizaniniame kare prieš rusiškus bolševikinius okupan- pasaulinio karo metu bėgo iš belaisvių stovyklų, buvo Kas-kita būtu Ugnės Kar- tis, kurią galima būtų pava- 
tus. Kovoje aš nebuvau vienas. Tų, kurie jautė ir pana- laikomi didvyriais, o ne kokiais nusikaltėliais ar avantiū- velytės straipsnis, kurio ver- dinti šviežiena. Todėl dar 
šiai kaip aš davusių priesaiką iki mirties kovoti už tėvų ristais. O į tai, ką sako mūsų priešai, mes nekreipiame timą Kultūros Barai persi- * vienas tautinio sąmoniitgu- 
žemės laisvą rytojų, buvo dešimtys tūkstančių. Tai buvo jokio dėmesio. Jiems ir partizanai buvo banditai, ir Ro- spausdino is Rytų Vokieti-'nio nagrinėjimas gali pasi- 
daugiausia jauni vyrai ir moterys, pilni tikėjimo ir ryžto, mas Kalanta buvo beprotis, ir kiekvienas kitaip galvo- j°s. komunistinio žurnalo ir rodyti, jei ne bereikalingu,
Ir kaip buvo skaudu matyli juos krintant didvyriškose jantis žmogus, pagal juos, tevertas kulkos... Mes turim Kur* savo rašinyje aki-

> i ~ . . . j., . . . . ... . _ • T • • • • x x • - račiuose as užsiminiau tikkovose su žymiai didesnėmis priešo pajėgomis, apsupi- tvirtai Įsisąmoninti savo tautinius idealus, mes turim ryz- , , . • vf t ’ • m n
hne, Susisprogdinant /granata iar pasiliekant paskutinį tingai už ‘juos kovoti iki pergalės. ; nerūpėk"u^tat1 Ugnę labai
šovinį sau. Ir ką reikėjo pergyventi, kai iš apsupimo iš-( Mūsų viltis bei tikėjimą lietuvių tautos ištverme ir kaitinti, ir, antra vertus. bū- 
nestas sužeistasis draugas miršta ir paskutiniai žodžiai, ! prisikėlimu ypač stiprina tai, fcad, nežiūrint totaliostų stigę vietos tokį ilgą 

r sustingę jo lūpose, yra — Tegyvuoja laisva Lietuva!.. į spaudos, teroro, propagandos,*afet&tinimo,* sovietinimo straipsnį išsamiai atpasako-
Visa tai gali suprasti tik tas. kas pats patyrė viso to lai- bei rusinimo, komunistiniams okupantams ir jų pakali- ti. Dabar jos bylos aiškinto- 
ikotarpio siaubą ir didvyriškumą.

1949 m. žiemą mano tėvelis Stasys Bražinskas žuvo
kams nepavyko nutraukti natūralaus ryšio tarp lietuvių jas pranei'a, kad tas straips- 
tautos generacijų. Senesniosios generacijos sėkmingai nis pirmiau buvęs atspaus- 

kautynėse su enkavedistais. 1947 m. pavasarį aš, Pra- ’ perdavė tautinio pasipriešinimo dvasią naujosioms kar- las prancūzu magazine. Ar
nas Bražinskas, buvau sužeistas, suimtas ir ištremtas į | toms. Suprantama, kovos priemonės ir būdai gali keistis Jai ^’a^u? Svarbu juk 
Sibirą. 1950 metais pabėgęs iš Sibiro konclagerių. slap-’ir keičiasi pagal aplinkybes bei laiko reikalavimus, tačiau ne kuria i <alba. ?. *9 
ta grįžau į Latviją, o paskui į Lietuvą ir vėl aktyviai da- tikslas lieka tas pat — laisva, nepriklausoma, demokra- £n.rasJ\ :,:?n jl ' . ais“
lyvavau tautiniame pasipriešinime. Buvau suimtas 1955 tinė, vieninga Lietuva. Kad dabartinis Lietuvos jaunimas
m. ir vėl 1963 m. 1967 m. mane ištrėmė į Kazachstano yra persiėmęs šia rezistencine dvasia, bet ir pasiryžęs ją kan(a tenykščiam diktato- 
kcnclagerius be teisės sugrįžti į tėvynę Lietuvą. Turkes- pakelti į naujas aukštumas ir garbingai perduoti ateinan- rjuj gyvai pasakoja apie sa-

lai bent nuobodžiu dalyku. 
Tačiau, mūsų manymu, toli 
gražu dar ne visi šio klausi
mo aspektai pas mus yra iš
semti.^ •'

Tautinio sąmoningumo są
voka tremties sąlygomis 'ke
lia įvairius praktikos reika
lavimus, apie kuriuos dar y- 
ra ko pakalbėti. Pvz., imki
me lietuviškos veiklos fi
nansinio šelpimo, aukojimo 
reikalavimą. Kiekvienam 
sąmoningam lietuvui įkalta,

dinamą "dešimtinę“, tai ir 
mūsų tautinės pareigos jaus
mas. kyląs iš tautinio sąmo
ningumo. turėtų įstengti de
šimtąją kiekvieno save dar 
lietuviu besivadinančio pa
jamų dali atliuosuoti lietu
vybės reikalams. Todėl ir 
siūlome, kad išeivių viešo
sios opinijos formuotojai — 
spauda, radijo valandėlė^, 
organizuoti bei pavieniai 
veikėjai — įsakmiai, pri
mygtinai propaguotų "de
šimtinės lietuvybei“ idėją, 
kaip naują, konkretaus tau
tinio sąmoningume praktinį 
reikalavimą.

Jei ta idėja lietuviai dau
giau vadovautųsi, tai ir sa
vo veikla bei darbus galėtu
me vystyti platesniu ir giles
niu mastu. Šiuo metu dėl 
tos paprastos lėšų stokos per 
dažnai, ypač mažesnėms ko
lonijoms. tenka atsisakyti 
nuo vertingų užmenu. Tokia 
Bostono Lietuviu Bendruo
menė neišgali net Baro, 
Stankaitytės ir Vaznelio pa
sikviesti i savo rengiamą 
Tautos šventės koncertą!

tntorių rezistencinę veiklą, slapta palaikiau įyšius su 
Lietuvos rezistenciniais sąjūdžiais ir planavau prasiver
žimą į Vakarus, nes sovietų imperijoje KGB vis tiek 
mane surastų ir sunaikintų. Aš taip pat norėjau, kad ma
no sūnus Algirdas Bražinskas išsiveržtų iš vergijos pan
čių. prieš kuriuos kovodamas žuvo ‘jo senelis ir prieš' ku
riuos aš kovojau visą savo gyvenimą. Aš norėjau, kad 
mano sūnus Algirdas pasiektų laisvus Vakarus, galėtų 
tenai laisvai gyventi, mokytis, nevaržomas išvystyti vi
sus savo gabumus ir tapti pilna asmenybe.

1968 m. rudenį Algirdas slapta atvyko į Uzbekista
ną. ir pradėjom pasiruošimus žygiui. Ištyrę šimtus gali
mybių, 1969 m. rudenį mes jau turėjome aiškų planą. 
Mums daug padėjo mūsų bendraminčiai tiek Lietuvoje,

siekdami laisvės ir protestuodami prieš mūsų tėvynės pa- mylimą, prieš pat jo mir- 
vengimą, nukreipėme sovietų lėktuvą į Turkiją. Tai buvo Ji- ^^a ta* . nuosta-
viseje istorijoje pirmas sėkmingas sovietų lėktuvo nūkrei- ®aus’ ta1 V1 a iau la a’
nimas ir didelis smfrris sovietu imoeriiai senas kulturbolsevikųpimas n amens smūgis sovietų imperijai. metodas netiesiogiai nasa-

Mes nenorėjome nieko sužeisti ar imti kokių nors į- kytj savo nusistatymus ir 
kaitų. Už nelaimingus įvykius yra atsakingi čekistai, ku-: v€?ti atitinkamą propagan- 
rie puolė mus ir iššaukė susišaudymą lėktuve virš Turki- į dą. užsimaskavus humaniz- 
jos teritorijos. Grumtynes virš debesų mes laimėjome, bet; mc išūkiais, taikos gynimu, 
galėjome ir -pralaimėti, kaip kad įvyko su daugeliu kitų.! demokratijos meile, fašiz- 
1970 m. lapkričio 23 d. prasidėjęs Simo Kudirkos įvykis j mo smerkimu... Tie metodai 
sujaudino visą lietuvių išeiviją ir baigėsi laimėjimu. Deja. J man dai- nebloerai atsimena- 
nepavyko mūsų bendražygininkams Snnokaičiams. čekis-
tai nugalėjo juos lėktuve, kuriuo jie norėjo siekti laisvės.
Vėliau Simokaičiai tikriausiai buvo nukankinti. 1972 m.

mi iš Trečio Fronto ar vė
liau Literatūros žurnalo kul- 
tūrbolšeivikinės propagan

sęiuuiuii'gOTii Iievuvui .
kad jis turi aukoti, tačiau to
dar negana. Reikėtų mūsų»klc\nyesmus lietuvi-kos sun-
kolektyvinėje, bendruome-’ f?nines ™.zlkoP .arJe?tn: 
ninėje sąmonėje šį klausimą'renginius, apie žygius į 
performuluoti ir jam suteik-,^0/1' televizijos sritis! O 
ti aukštesnį prioritetą. Leis-j Į0?* ^ar« ^y-m. Bostone 
kitę pradėti konkrečia iliust-’ Į®t)ai ap leisto politinio dar- 
racjja ibo, Lietuvos bylos amenkie-

• • • ičiu forumuose gynimo ba-
Sprendžiant iš patyrimo, raį-. .

būtų galima sakyti, kad Bos-' ^ei klekvienc lietuvio nuo- 
tono apylinkėje yra apie 600 pabktas auku reika-
lietuvių šeimų (įskaitant ir būtu mūsu kolektv-
naskirai gyvenančius indivi- vmėie sąmonėje sustingnn- 
dus), kuriose lietnvRkash tas į konkretų, snecifiška i- 
samoningumas dar nėra vi- woareigojtma lietuvybės 
siškai iSblėsęs. Tai yra žmo-• ^J^tmei“ ir jei tam reika- 
nės, kurių pavardė dar ran- ^avi’my1 skirtume tiek pat 
dama viename ir kitame są- dėibesio. kiek pranešimams 
rašė. kurie aukoja tai vienai. veiksniu veiklą, tai vai 
tai kitai organizacijai, atsi- materialiniu išteklių 

“.lanko į tą ar kitą parengi-,klausimas nas mus atsistotų 
“Ima, prenumeruoja kokį laik-'ant tvirtesnių pamatų.
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Okupuotoje Lietuvoje

Rusai okupantai, saliu ii Lietuvos!

Kolchozininkų streikas kas, neįsigilinęs į tas prob- 
! lemas, nei į kompartijos žar-

Apie tokj įvykį sužinome gOnus ir visokius kultūrbol- 
iš LKB Kronikos nr. 22. Ten į .-eėizmo metodus, pasišauna 
rašoma, kad pernai gruo-jbūti advokatu bylose, kur
džio mėnesį susijungė Kap
suko rajono kolchozai — 
„Dovinės“ ir „Piliakalnio“. 
Koichozininkams partijos 
sekretorius Sinickas paža
dėjo sušaukti abiejų kolcho
zų susirinkimą, kuris galė-| 
siąs pasirinkti kolchozo pir. i 
mininku ”Dqvinės“ 
ninką Praną Servytį ai

pnmi- 
„Pi-

APIE MYKOLĄ BALČIŪNĄ JO 

GIMTADIENIO PROGA

advokatavimas \^argu būtų: 
reikalingas.

Ugnės Karvelytės rašinys 
apie kelionę komunistų po-į 
eto Nerudos tėviškėn arba i 
jos pastangos populiarinti i 
Prancūzijoje Fidelio Castro 
Kubos ir Sovietų Rusijos li
teratūrą gali būti visaip aiš
kinamos ir turėti

Kairėje M. L. Balčiūnas prieš 21 metus, dešinėje jis pats grįžta iš

visokių SLA seimo, kuris įvyko š. m. liepos 5-8 dienomis Chicagoje, III.

ilgo amžiaus sulaukęs vyras, kur aplankė įsikūrusį draugą, šimtmetį Mykolas gyvena vėl 
Seniai ieškojau progų jį ap- Grįžęs į Latviją, vėl dirbo vienas, 
rašyti, bet biografinių duo- Mintaujos apylinkėse, o pas- Jeį iįa apie šiaip
menų vis negalėdavau išgau- kui Jelgavoje. Cia radikaliai ŽTOOgelį, tai biografija 
ti. Tik kai pereita rudenį Ra- pakeitė darbą: perėjo į didelę „ „
polas Valatka paskelbė per kepyklą, konditerijos skyrių.: turj dyj . bio.
savo radijo programą, jog Iš mašinisto, tekinusio meta-| { Vįena _ fejmosvyro 
Mykolui suėjo 90 metų tai.lus, pasidarė tortų kepėjas ir duonos , toj 0 Mta _ 
jau nejuokais uzsipuohau, puošėjas* Si darbą dirbo be- 
kad bent pačias svarbiausias veik trejus metus. Dirbo ir

I ilgo gyvenimo ir veiklos da-į mokėsi. Kai iki konditoriaus 
j tas man suteiktų, o aš paža-J diplomo beliko tik keli me

dėjau Keleivyje parašyti t nėšiai, Mykolas išvyko į Ry-
91-mo gimtadienio proga.; gą. Kiek metų Rygoje Myko- 
Neapsikentęs iš karto manjlo užsibūta, savo užrašuose
Mykolas atsiuntė 24 mašin
raščio puslapių manuskriptą

jis nenurodo. Bet Rygą ir 
Latviją paliko 1906-jų gale,

— nebaigtą savo gyvenimo o 1907 metų vasario 18 d. iš 
aprašymą. Deja, ten aprašo- Liverpoolio (Anglijos) uosto 
ma tik jaunystė, tik jos dalis laivu CARMANIA išplaukė į 
ir užsibaigia su gyvenimo’Ameriką. Per keturias su 
Rygoje epizodais. Dar kartą puse dienų pasiekė New

liakalnio pirmininką C tąsi motyVų — politinių, kultū- 
Narauską. j vinių ar komercinių. Man tą

Toks susirinkimas įvyko] kartą Akiračiuose nerūpėjo 
pelnai gruodžio 10 d. Jame Jį tai gilintis, ir tam vietos 
dalyvavo partijos I sekr. Si- j nebuvo. Įdėmūs man buvo 
niekas ir instr. Jankauskas. | tik du atvejai. Pirma, tai to 
Jie atsivedė ir buv. „Dovi-1 nelemto enkavedistinio re- 
nės“ kolchozo pirm. P. Ser- porterio Keidošiaus vis dėl- 
vytį. Į to pavykęs sąmojis, kad

J susirinkimą atvykę Stambaus Lietuvos dvarinin-di-
„Pilkalnio“ 
„Dovinės“ i

ko, pramonininko, buržua
zinio politiko ir aktyvaus

dėlė dauguma
ko'lch'ozininikų. ... . . ,rvl ,
kolchozininkai nedalyvavo. I ’^Tr '' J° ’ 
nes prieš tai buvęs ju kol-iP; Kalvelio (sią yasa^ pa- 
chozininkų mažumos susi. I;™,1™81.0 Vokietijoje) duk- 
rinkimas ir jie nutarė su- te Lffne, “įtvirtino z,no- 
jungto kolchozo pirmininku!mos Pa,tarleA’,,katl

išrinkti P. Servytį.

Prieš keliolika ir keletą liavo į amžinybę ir, tur būt, 
metų Naujienose bei Kelei- iš dalies todėl, kad korespon- 
vyje rasdavome žinučių iš dentų iš mūsų apylinkės 
Detroito, pasirašytų M. L. spauda apsčiai turi. 
Balchuno. Jei paskutiniu lai-’ Pagal Amerikos pilietybės 
ku šio vyro korespondencijų dokumentus Michael L. Bai- 
neberandame, tai nereiškia, chunas, man jau dvidešimt 
jis jau pasitraukė iš lietuvis- septynerius su viršum metų 
kos veiklos. Neberašo veikiau gerai pažįstamas kaip My 
todėl, kad dauguma asmenų, kolas Balčiūnas
apie kuriuos rašydavo, iške-1 spalvingumo ir

prispirtas, trejeto puslapių 
aprašu Mykolas man savo 
biografiją užbaigė. Čia apie 
jį šį tą papasakosiu, atrinkęs 
dali jo margo gyvenimo fak 
tų ir paramstęs savo atsimi
nimais.

Mykolas Balčiūnas gimė 
1885 metų rugsėjo 29 d. Kal- 
nuotės vienkiemyje, Raguvos 

vra reto! va^s^"iuje* Panevėžio apskri-
išskirtinai!^- Labai iaunas išvyko i 

Rygą. Rygoje jau tais laikais 
buvo išsivysčiusi pramonė.

Yorką.
Kurį laiką gyveno Penn- 

sylvanijoj, West Virginijoj, 
Marylande. Dirbo anglių ka
syklose, popieriaus pramonė
je. Cia panaudojo Latvijoje 
išmoktų darbų patyrimą. Nuo 
1929 metų pastoviai gyvena 
Detroite, nors čia jau buvo 
gyvenęs 1911-1918 metais. 
Iki pensijos dirbo automobi
lių pramonėje: General Mo
tors, Briggs ir Chryslerio 
dirbtuvėse. Ne eiliniu darbi-

visuomenininko. Savo jau
nystės aprašyme jis vaizdžiai 
nupiešia, kaip iš katalikiškai 
išauklėto kaimiečio jaunuo
lio tapo socialdemokratišku 
pramonės darbininku. Į so
cialdemokratų judėjimą jis 
buvo įtrauktas Jelgavoje, kai 
dirbo konditerijoje. Nuo tada, 
per visą ilgą, margą savo gy
venimą jis nuo socialistinės 
veiklos nepasitraukė. Socia
listų pagelba jau jo aprašo
mais laikais Rygoje, šio šimt
mečio pradžioje buvę iško
vota pramonės darbininkams 
8 valandų darbo diena ir kito
kių lengvatų, apie kurias 
Amerikos darbininkai tuo
met nė svajote nesvajoję. At
plaukęs Amerikon, jis ir čia 
įsijungė į socialistinį judėji
mą bei unijų organizavimą. 
Kaip gabus kalbėtojas, raš
tingas, apsišvietęs vyras, jis 
visur paliko gilius pėdsakus, 
kur tik gyveno ir dirbo.

Mykolas nenorėjo likt, var-! ninkuįo kvalifikuotu metalų, ,u nuo u asari „
ganu bemoksliu mažiausiai apdirbėjų, neSiojaneiu spe-'mažd už mį kaį 

■apmokamu darbininku, tadjciahsto pasą - Journeyman;^ n6 su
, tuojau ėmėsi mokytis amato.;Card. Amerikos pilietis nuo, ,u teko u
i Jam sekesi ir greit išmoko* 1912 metų. ’

• obuolys nuo obels netoli te- 
j sirita. Iš tikrųjų, čia labai

VILNIUS - VIENA -- MIUNCHENAS
(Kelione* įspūdžiai)

J. V. SODUVAS 
(Tęsinys)

Susirinkimas truko tik ke-į ai kiai pasirodė, kad tas
liasminutes. Instr. Jankaus-1 obuolys gana toli nuo obels (Tęsinys) 'sudėtingų mašinisto darbų. | Su pirmąja žmona Liudvi
kas pasiūlė sujungto kolcho-1 nuriedėjo... Skausmas suspaudė man gerklę. Tyliai sprukau pro Prasidėjus rusų-japonų ka- se išgyveno ilgiau nei 50 me- SaliaLSS116kuopos,My-
zo pirmminlku P. Servytį ir 0 antra tai keistasis duris, kad nematyčiau klaikių scenų. Doleriniai skrudžiai-! rui, buvo pašauktas į kariuo- tų. Sulaukęs šešių vaikų: kolas daugelį metų dirba
paklausė, kas sutinka su }?a- , tvlos sąmokslas“ dėl žais. Ko važiuojate į Lietuvą? Ką reiškia tavo giminei, karvių menę. Tuo laiku buvo darbo-' trijų sūnų ir trijų dukterų. SLA 352-sios kuopos valdy- 
siulyta kandidatūra. Kol- mįngų Ugnės eskapadų. Vie-; melžėjai ar kiaulių šėrėjai, nailono kojinės už 90 centų ir vietėj sužeista jo ranka. Tas Sūnūs — Leonas, Stasys ir Si kuopa dar narių ne- 
Ciozinm ų me as ne ba.-a- — „bendradarbiauto- j kramtomosios gumos gabalėlis? Ar tokių dovanų jie iš ta- sužeidimas nuo mobilizacijos Edvardas Dukterys — Mari- stokoja, tad ir darbo Mykoldi
vo-Tada paklausė, kiis ne- jaj su špantu“ puolami' - ..................-..................................... ‘ -......................*■ .v,
t 3 rf”' pakee l ank?>' už menkniekius, dažniausiai 
Tada partijos instruktorių

dirbti.

, . , . t, c, - visai be pagrindo, o tik savo
atsisuko į P. Seivytj ir pa- grUpįnju fanatizmu tulžis ir 
duodamas jam raktą, tarė: neapykantas liejant, gi apie 

kitus visai nutylima, užglos- 
Salėje pasigirdo Įvairūs tomą, pridengiama, išbalti- 

protesto balsai. Susirinkimo narna ar net, kaip kol. Va- 
dalyviai surašė protesto raš- bulaitis liudija, iš lietuvių!

„Sveikinu su išrinkimu“.

vęs 40 metų laukė? Nežeiskite daugiau jų širdžių savo išgelbėjo. Mykolas liko toliau ja, Elena ir Viktorija. Visi ten iki valiai- Mykolas skaito 
turto pagyrais. Saldžiai sapnuokite apsikabinę bankų dirbti prie mašinų Rygoje bei vaikai vedę ir augina savo ““ aukomis nuolat paremia 
knygutes apie dolerių dauginimąsi po rezidencijos stogu tolimesnėse Latvijos vieto- šeimas. Liudvisė mirė 1955 lietuvišką spaudą. Dažnai ir 
Dėdės Šamo žemėje. Nedalykite gėdos visiems tiems, su vėse. Kurį laiką gyveno Min- metais liepos 5 d, Antrą kar- Keleivio rėmėjų sąrašuose 
jumis drauge keliaujantiems aplankyti tėvų žemės jau taujoje. Buvo nusibastęs net tą Mykolas vedė 1956 metais, skaitome jo pavardę. Nuolat 
Amerikoje gimusieims antrosios ir trečiosios generacijos i Ukrainą, Ekaterinoslavą ir Bet antroji, Onutė, su juo ir nuolat jis yra kviečiamas 
lietuviams, kurie, ten nuvykę, apdovanoja savo net ir to- bandė laimę anglių kasyklo- teišgyvenusi vos dešimtmetį, tarti žodi šermenų metu, kai 
lianus giminaičius ne tik gausiomis atvežtomis dovanomis, se. Nutaręs grįžti Latvijon, į 1966 m. birželio 27 d. irgi mir8ta organizuotai religijai 

dar pasiekė Odesą, mirė. Jau daugiau kaip de-> (Nukelta į 4 psl.)tą Kapsuko Žemės ūkio ai- sovietinio magazino tie neibe^ ^ai nuPerka J^ems už šimtus dolerių amerikonk-koje pirma 
dybai ir paskelbė streiką, košer puslapiai iškerpami— Į krautuvėje įvairiausių kasdieninių reikmenų, nes nesu- 
Kronika nerašo, kiek ilgai nors čia ’jau gal būtų ir žy- gadintas lietuvis tradiciniai yra ir vaišingas, ir dosnus.
tas streikas tęsėsi.

Kolchozininkai 
ir į kitas valdžios 
bet iš ten — nė šnip-t.

miai daugiau pagrindo tau- Istorijos - Etnografijos muziejus ir Gedimino pilis
šalia modemiškų ir gražiausių visame Pabalty Vii-; 

niaus Operos rūmų tos dvi vietovės kelia didžiausią turis-! 
tų susidomėjimą Vilniuje. Prisišliejusiame prie Gedimino! 

Se.rvytis eina pirmininko pa- ?ai}a keistas, nors nepasa-, kaino dviejų aukštu Istorijos - Etnografijos muziejuose 
reigas, ir niekas jo neisrin- ^^iau’ v’lsal nesupran- ^ra pianjngaj sukaupta visa Lietuvos istorija nuo žilų pi-

, . ... tinės drausmės saugotojams1^1 011)0? I •» • * — * j •1 issituzti.Įstaigas
p.. Man tas atvejis pasirodė

tarnas. Mat. tada užmiršau.
kad mūsų visuomenės ir ide- x .. x . , . , ,
elegijų struktūroje tebesą- taus Lietuvos mokslininkų, istorikų ir archeologų nai be 
ma įvairių kategorijų: am.'paminklas ateinančioms kartoms, bylojąs apie mūsų pro- 

NCRA DŪMU BE UGN*S ^’iai teisingųjų, V rinktųjų, i tėvių gyvenimą, jų dvasinę ir materialinę kultūrą.
v saugiem partijom priklau-> JoskyriuosekaikuiiesenosiosLietUiOsistGrijcslai-

(Atkelta iš 2 puslapio) Į sančiųjųr aiba prakeiktųjų, į kotarpiai — piliakalniai, archeologiniai paminklai, Vil- 
nK innp- i ' ■■ -J v'^'a^a klykančiųjų, tauti-! niaus universiteto ir lietuvi-kosios knygos vystymasis,
paSkoja sa\’o\o’'Ut -i1 vien.vbės skaldytojų, jo-' sodžiaus buitis, valstiečių sukilimai, socialinės ir politi-

ji ir patikės 
Labai gaila

kais daugumas
sijų bematant *. '.ai i • *— i.. . i, •
sai svetimas lankas. I'grės į andien’ tal butinai O^cj. į teikta gana ciniškai. Tai ir gadina visą įspūdį, nes čia ma- 
Karvelytės atvejį aš už>imi-i Todėl ir prisiminiau šio tai nuogą objektyvumo stoką. Nejaugi tada buvusi tiktai 
niau tada Akiračiu se visai i masinio pradžioje minėtas tamsi priespauda? Nesąmonė! Nepriklausomybės laiko-

kimo rimtai netikrina liakalnių gadynės iki mūsų dienų. Tai didžiulis ir kruopš- 
bo

,. ./ riniai nuopelnai yra vistiek neišdildomi, nors juos kai kasvii a v • * < • * * •ir labai stengtųsi nutylėti.
Restauruotame Gedimino kalno pilies bokšte įreng- 

[ iais ir Maskvos agentais.'138 *r tvarkingai prižiūrimas pilies muziejus kelia pasigė
rėt jei mano teta su anūkė- i į ėjimą ir pasididžiavimą mūsų kunigaikščių darbais. Jo

Keleivio 33 nr.) ėmė regzti į tautinę 
abejones, ar iš viso aš tą! tu. nes bendrauji su okupan- 
reikala teisingai ir sąžinin-ltc atsiunčiamais skaldyto- 
gai išdėsčiau.

nn bendradarbi-nitniniZ pūnas yra iš tikrų’jų didelis! rovo akis nepamirštama senojo Vilniaus panorama su 
nkunantn ir hrl’pviy^nn ta’ patriotas (tik jūs to nežinot, naujaisiais Žirmūnų, Karoliniškių rajonais, dabinama Ne-, Si“, tai daug kam jau kaip jis turi slėptis), o mano [ries ir Panerių kalvų. _ Į

gana sunku atskirti, kas už- teta ten narsiau už Lietuvos;
sienoje dar tebėra ’Tegist- išlaisvinimą kovojo, negu 
ructas patriotas“ ir kas jau sugeba visi Katalikų Bažny- 
virto ’įkupanto taikiniu- č;Os Kronikos didvyriai, 
kas“. Tad atsargumą tais , . ■ .-v •
klausimais pateisinčiau, tik taiP mes tebesiubuojam
nepateisinčiau naivumo, kai tani žemės ir dangaus

Keturios dienos kaip akimirka prabėgo po Tėviškės 
dangumi, ir vėl reikia skubėti prie lėktuvo. Rugpiūčio 2 
dieną 11 valandą ryto gal jau paskutinį kartą atsisveiki
name susirinkusius gimines ir per Maskvą 8 vai. vakare 
pasiekiame Austrijos sostinę Vieną.

fRus daugiau)



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. EOSTON

New Yorke ir užsiregistravau. Man, mačiusiam rusiškus 
bei turkiškus kalėjimus, irgi teko pabūti ameriketškame 
kalė jme New Yorke, kol už 5,000 dol. užstatą mane išva
davo dr. J. K. Valiūnas.

Mūsų. Piano ir Algirdo Bražinskų, byla Amerikos 
Imigracijos ir natūralizacijos įstaigoje dar nėra baigta. 
Mes prašome JAV vyriausybę suteikti mums politinį prie
globstį, leisti mums pasilikti Amerikoje ir mūsų nedepor
tuoti.

Tad šiuo metu mums ypač reikalinga Amerikos lie
tuvių moralinė ir materialinė parama, kurią mes jautėm 
per ištisus šešerius metus Turkijoje. Turkijoje pasiekta

BRAŽINSKŲ PAREIŠKIMAS
(Atkelta iš 2 psl.)

Sovietų saugumo organams KGB pavyko pačioje Ru
sijoje likviduoti po invazijos į Čekoslovakiją 1968 m. pa-

•sirodžiusią samizdatišką ”Einamųjų įvykių kroniką“.
| Tiktai Lietuvoje tebeeina "Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika“ ir kiti pogrindžio leidiniai. Visa tai rodo, kad 
lietuvių tautos rezistencija yra pavyzdys visom kitom pa
vergtom tautom, o taip pat engiamai nišų liaudžiai.

Lietuvos išsilaikymo ir išsilaisvinimo kovoje laisvojo 
pasaulio lietuvių .vaidmuo yra nepaprastai svarbus ir
reikšmingas. Ką gali vieninga išeivijos akcija, gerai paro- ..., , , , . r- j -i, . x •• n- i- j •, -j pergale buvo bendra visų lietuvių pergale, sudavusi skaudo musų atvejis. 1970 m. spalio lo d. mums nusileidus . T • x.m v m i - • .......... vi-i j. i dų smum okupantams ir plačiai rsgarsmusi Lietuvos var-Trabzone, Turkijoje, visa lietuvių ueivija. Vilko vado- , . -f, . * . ». . , . .- ... idą ir vargą. Dabar vyksta naujas sios kovos tanpsnis jau vaujama, ėmėsi skubios telegramų ir laiškų Turkijos vy- . T ,. . . 1 J. J , . . .. , r. - x ..j » čia pat Jungtinėse Amerikos Valsybese.nausybei siuntimo kampanijos, prašant neišduoti Bra- ’ . . . .
zinskus Rusijai. Ta masiška akcija mumsjiepaprastai pa-
dėjo. Sovietai visad siekė mus susigrąžinti atgal ir sunai
kinti, kaip pavergtų žmonių laisvės siekimo simbolį. Jų

Jeigu lietuviai vieningai ir ryžtingai veiks, bus at
siekta dar didesnė pergalė lietuvių tautos labui.

Mes norime likti Amerikoje, kad galėtume kaip ga-
milžiniškas spaudimas Turkijai neatsiekė pilnai to, ko (Įima našiau ir prasmingiau prisidėti prie demokratijos 
Maskva tikėjosi, tačiau tik tas didžiulis sovietų spaudi-t gynimo, lietuvybės išlaikymo ir Lietuvos laisvinimo pa- 
mas buvo priežastis mūsų ilgai trukusios bylos turkų teis- stangų. Mes tikime, kad laisvieji lietuviai visom savo iš- 
muose ir daugiau kaip penkerių metų kalinimo Turkijos1 galėm padės tą siekį įgyvendinti.
kalėjimuose. Visus tuos beveik šešerius metus turkų že 
mėje vyko atkakli ko-va tarp sovietų imperijos ir dviejų 
lietuvių patriotų. Mes tą šešerių metų kovą laimėjome 

i todėl, kad mums padėjo lietuvių išeivija su savo organi
zacijomis ir spauda, turkų patriotai, pažįstą sovietų tikrus 

į kėslus, o labai dažnai mus gelbėjo tiesiog Dievo malonė. 
Argi ne stebuklas buvo mūsų mūsų išsigelbėjimai stačiai

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
Lietuvos laisvės kovotojai

Pranas ir Algirdas Bražinskai 

PASTABA: i j

1979 m. Turkijos teismai mums buvo pripažinę poli-
iš mirties nasrų 1971 m. kovo 12 <1. 1974 m. gegužes 21 d. i ‘™o pnegtobseto tei^. Tiktai drfaulis savietų politinis 
ir 1976 m. birželio 23 d.? Aukščiausiojo palaima lydėjo' girnas verte Tuitojos vyriausybę 1971 m. kovo 8 d.
mus ir šių metų rugpiūčio 24 diena, kai atsiradome šiau- Į’ake!stl nwms Įrankius Ti-eteono teismų ir Auksciausio- 

‘ . J° telsmo sprendimus Mums padarė labai gerą įspūdi ir
— Tėvai! Ar iš galvos iš- net saliūną uždarė ir į Blue Mūsu žvrfs iš Venecuelos kur mes išbuvome norą sa- nePaPrastai ^au» Pa^eJ° S1U metų birželio neneš} Amen- 

sikraustei? Kur tu dabar su Hills bušius pabėgo. ' vaiči j LSnesAemerikos Valstybes buvo visiškai sa-' kos ambasada Ankaroje su ambasadorium p. WiUiam
šitais savo įrankiais žygiuo-' —Tau,'tėve, tur būt. kas V v'J, i vi- • • į Mac Comber ir konsule p. Jane Whitney priešaky. Jie su-
ji? Ne-gi rugių kulti ar kiau-'nors pasakė apie straipsnį matvdami kad Venecueloie mums Jiesia komunistu a- prato S ^esianti Pavo^ ^nuoširdžiai stengėsi mus 
lių skersti koks faimeris pa- Naujienose, pavadintą "Chi- / ’ . . X. * £ ? gelbėti. Tikim, kad ir dabar Amerikos vyriausybė pasi-
kvietė? i cagos ir Bostono kam“? «*»* P™?08-Al8’,das' "T IT susitikt, sa- e| human£:kai j aIankiai mūs atWu.
-Tau. sesute, puikios gėlės,I - Vot, tai ar neteisybė, ,™ padėtinę Worceste.yje Massachusetts valstijoje, .r, 19?6 m jo d New york*

Man gi kai das pne šalies '■ kad jau kilo ikaras? Ar aš « V€stl- MusU KelXJ« i Amenką buvodaug kliūčių, tačiau .
Tau alkis plaus ašarėlės, ’ Į tau nesakiau? su lietuvišku ryžtu ir Dieho palaima jas visas pavyko nu-
Man gaisrai akis nušvies! — Palauk, palauk! Ten galėti. • PHILADELPHIA, PA. j Tokios retos progas pasi-

nerėkauk talpintai kritikuojamas Kelei-1 Už tai, kad mes ištvėrėme žūtbūtinėje šešerių metų'-Tėve,

Nr. 87. 1^76 m. rugsėjo 28

Ką tik gavome

{gerėti aukšto meninio lygio
garsiai, nedainuok, šitaip JV1S’ kuris ragino nesikarš-, kovoje ir pagaliau pasiekėm laisvus Amerikos krantus, Al. Stempužienės-Švedienės koncertu šios kolonijos gy- 
onoialnlVbn’o^ nne jin,- čiuoti ir neskubėti prakeikti;mūsų nuoširdžiausia padėka priklauso viso laisvojo pa-1— d d____ i„.-_ i_____ ventoiai turėtu tikrai nenra-apsiginklavęs. nes dar poli-j• • • • v • v • • 4cija įkiš į maišą ir užrištą tll» kurie savo vaikus leido šaulio lietuvių išeivijai su Vliku, Diplomatine tarnyba,
nuveš į ligoninę!.. • ekškursijon į okupuotą Lie- Alta ir Balfu. o taip pat laisvajai lietuvių spaudai ir dau-

— Maiki, daug nekalbėk,; tuv5 ar tai e^s^ursiJai va^°'' geliui giringų lietuvių patriotų, kurie mus suprato, užjau-: nės S-gos Philadeiphijos 
mesk savo knygas po suolu, i nePaslteĮ,ayus p ef * 1 tė ir stengėsi visaip padėti. Visiems mūsų gelbėtojams bei skyrius per daugelį metų yra 
griebk į rankas kokį dalgį ?vaB F ? a . rėmėjams tariame nuoširdų lietuvišką ačiū. Mes jų niekad pasireiškę savo vertingais
cizoriką ar dubeltauką ir; . . ~kauiaana ! neužminšime ir visada būsime dėkingi. Ypatingą pagarbą. kultūriniais ir meniniais

i bet Keleivio redaktoriui *r Pa<*ė>ką reiškiam dr. Feliksui Zubrui, Venecuelos lietu-,‘'ragimais; kūne visuomet . oei neiervio recianuonui ---- - . . — . i būdavo visuomenes šiltai

ir B. PumpolyJės koncertas! ventojai turėtų tikrai nepra- 
Į leisti, nes nežinia, kada vėl 

Amerikos Lietuvių Tauti- tekio renĮginio sulauksime.
Po koncerto — pasižmo- 

nėjimas ir šokiai, geram or
kestrui grojant

J.

— Ka? gi atsitiko? Ar gy-. fJar niekas peiHu pQ kakhj: vių bičiuliui, parūpinusiam mums vizas į Venecuelą. ;.nriimami ir auk,tai vertina
\ atmes pergerei. .'nebraukia, nors gal kai kas! Tiesiai iš New Yorko Algirdas Bražinskas nuvyko į Į^i ši kartą jis ir vėl organi-

— Maiki. as jau gatavai, jr norėtų, kad Ūktų mūsų! Worcesterį, Mass., pas savo sužadėtinę Bernardetą Mi-’2U0>į nekasfiįenin; ;Vvki.
pasiruosęs. Ant tekėlo išsi-i Spaudoje tik viena nuomo-1 liauskaitę, sukuria trejus metus susirašinėjo, dar būda- .
galandau •< blę kaip britvą, J kajp dabar yra tarybi-į mas Turkijos kalėjime. Rugsėjo 2 d. Woreesteryje, Mass., Spalio 2 d., še tadienį. 7. neprįkiauSąS žmogus. Myko-
uz diržo uz<ikišaui pistonuv- nįucse laikraščiuose. įvyko Algiido Bj-azinsko vedybos su Bernadeta Miliaus-jYTa1:.v.ak' L’^,a?n.ia.n M*^1Cną matome visuose Vasario

ą, o spiagi ą pasiėmiau ė —Ne. Maiki, tu manęs; kaitė. Deja. kažkas išdalvė Algirdo buvimo vietą. Rugsėjo ' SX°’ ]fnzlCv°^ 16-sios minėjimuose, dauge-
slaptu parakas ir neiškiltu Sfarf’ kS Oieįu ta 1 Braz'?,kas ^uvo sul?tas ,sa™ zmonoa bu' Fhiladelnhijoje, yra rengia- P°b“vi»l- P"’
uinąga>. _ bijai vainos, tai tupėk čia

—~ "V įsai nesupi antu, teve, ^usirietes ir lauk kol tave ___
ką'tu čid kliedi? i įačer?a užpampins tavo pa- Bostono dėjime, kol buvo nustatytas 5,000 dol. užstatas. dįenės ir smuikininkės Bri- malonus, jis yra kviečiamas

— Vaike, ar dar tu nieko ties pašiūrėje. Aš, Mai'ki. ne 
nežinai? Juk prasidėjo ka-!^ įuį einu guldyti galvą 
ras! Karas tarp Chicagos ir (Bostoną ir Keleivį, kuria- 
Bostono! Jau ir gazietos ra- j me išgyvenau tiek daug me- 
šo! O mano gaspadinė tik; įuj
dabar aiškiai pasakė, kad iš j Juodbėriai, galvas aukštyn!
Chicagos eina juodašimčiai; vilko maršą drožlrit kojom! 
tiesiai ant Bostono ir piau-ĮLi^ sesės, mes išjojam, 
na visus, kas tik po kojom | tejosim lig rytojaus, 
pasipainioja. Ir, sako. į čia!0 mūsfab.

M.L.BAL6I0NAS
(Atkelta iš 3 psl.)

te, surakintas, nuvežtas į Besteną ir apkaltintas nelega- Jnas mūšų įžymiosios solistės vičuose baliuose. Didelis tole 
liu įvažiavimu į Ameriką. Jam teko tris dienas praleisti Aldonos Stempužicnė«-Šve- rantas visiems, mandagus ir 
Bostono kalėjime, kol buvo nustatytas 5,000 dol. užstatas, dienės ir smuikininkės Bri- malonus, jis yra kviečiamas 
Tuos pinigus uždėjo dr. J. K. Valiūnas. Jis taip pat pa- gi<,» Pumpolytės koncertas, tiek senųjų, tiek naujųjų į 
samdė advokatus. Aš, Branas Bražinskas, rugsėjo 16 pats Pianinu palydi Norma ateivių. Naujųjų ateivių tar-j 
nuėjau į Imigracijos ir natūralizacijos tarnybos įstaigą Meyer.

ST. PETERSBURG BEACH

o

Massachusetts gyvenan
tieji prie knygų kainos pri
deda S% valstijos mokesčio.

— o —
Lietuvos karaliaus kraštas,

Schcndocko poema, vertė 
A. Tyruolis. 30 psl.. kaina 
$1.50.

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

Tolimų kraštų miražai,
Ivos Saudargienės kelionės 
spūdžiai, iliustruota, 342 
psl., kaina minkštais virše- 
’iais $6.00, kietais —$7.00.

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

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

Lietuvių literatūros istori
ja (1928-1944 m.), III to
mas, parašė Pranas Naujo
kaitis. 542 psl., kieti virše
liai. kaina $10. Galima gauti 
tos knygos pirmąjį ir antrą
jį tomą, kurių kainos taip 
pat po $10.

Romas Kalanta, parašė 
Vytautas Alantas, 116 psl, 
kaina $3.00.

Ne tie varpai, Ados Kar
velytės eilėraščiai, 64 psl., 
kaina $2.00.

Mergaitė iš geto, romanas, 
parašė R. Spalis, 365 psl., 
kaina $5.00.

Mūsų senolių žodžiai ii 
anapus, para'-ė M. Aukštuo
lis, 308 psl., kaina $5.00.

Lietuviškoji skautija, pa
rašė Petras Jurgėla. Tai 
832 psl. su daugybe iliustra
cijų knyga, kurioje išsamiai 
pavaizduota Lietuvos skau
tų veikla nuo 1917 metų iki 
šių dienų. Kaina $12. Ji yra 
gera dovana ne tik skautų 
bičiuliams.

. , x • x « Atspindžiai ūkanose, —
, P6 ‘?n draUgU nu° Pa‘. )ųa‘-! Vytauto Alanto novelėj S- 
' siradimo. Tun ir giminių, ku- -

slenka visa jų bendruomenė, 
peilius įsikandus žiaunose, 
o prie-akv joja dar turkų 
vainoję išmuštrinti genero
lai. Gaspadinė dar sako, kad 
juodašimčiai pirmiausia no
ri paplauti Keleivio redak
torių. paskui tas moteriškes, 
kurios vežė i Lietuva vaikus, 
o ant galo ir visus kitus. O 
kadangi ir aš buvau nusmu
kęs į Plungę, tai, znočijasi, 
ir man nori padaryti kaput. 
Bet aš. Maiki, taip lengvai 
nepasiduosiu!

— Tėve. padėk tuos gink
lus čia i kampa, sėsk ir iš
gerk šalto vandens. Žinok, 
kad jokių juodašimčiu šian
dien iau nebėra. Apie juos' 
tamsiems žmonėms gandus, 
skleidė tik prieš pirmąjį ka-’ 
rą Lietuvoje. Jų niekad ir- 
nebuvo. ’

— Kaip tai nėra, jeigu' 
mano gasnadmė sako. kad, 
ateina iš Chicagos, o Zacir-; 
ka, tai išgirdęs, iš baimės

— Tėve, grįžk namo! Ne
juokink žmonių! Tėve !...

Alfonsas Plepys įsigijo 
te.'sę tarpininkauti nekilno-, 
ja.nąjį turtą perkant ir par-j 
duodant Floridos valstijoje; 
ir pradėjo dirbti p. Veroni-j 
kc3 Jakušovienės vadovau-į 

’jsmoj Gulf Real Estate As-Į 
scciates, 6705 Gulf Boule-1 
vi rd St, St. Petersburg, Fl. ’ 
3C706, tel. (813) 367-1791.’JAV vyskupai bus

neutralus •, S7EPONO kairio atsi- ;
JAV katalikų vyskupai MINIMŲ PIRMASIS TO- S 

paskelbė, kad JAV prezi-'MAS "LIETUVA BUDO“ 
dentiniu kandidatų rinki-; JAU IŠPARDUOTAS, BET 
muose jie bus neutralūs, ki- ANTROJO TOMO—"TAU. 
taip sakant, nepatars katali-' LIETUVA“ DAR YRA NE-1 
kams už katrą jų balsuoti. | DIDELIS KIEKIS.

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu norite įsigyti Boję apylinkėje nekilnojamojo tarto 
nneeavybę, maloniai junta patarnaus p. Veronikos 
Jak nieVienėĮn vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE 
6705 Gulf Blvd.
St Petersburg Beach, Florida 33707
Tet. (813) 367-1791

Po darbo valandę — (813) 360-0744

EKSKURSUOS I LIETUVĄ
Paskutinė šią metų ekskursija j Lietuvą išvyksta 

GRI ODŽIO 22 d. 4r grįžta 1977 m. SAUSIO 5 d. 

Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Maskva, Helsinkis 

iš BOSTONO ir NEW YORKO 

Kaina tik 6 » 7 5. 0 0 

(double occupancy)

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

REtaSTRUOKlTftS Iš ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!

Kelionės į Lietuvą 1977 m. prasideda BALANDŽIO 6 d. 

Registracijas priimame dabar. 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
Sovtli Boaton, Mam. 02127 

393 West Broadvvay, P.O.Bon 116
Telefonas: (617) 268-8764

Savininke Aldona Adomonienė
Air Fares Subject to Changes and Government 

Approval
Norintiems atsikviesti gimines ii Lietuvos sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

riems pats su a.a. Liudvise 
buvo dokumentus padarę ir 
į šį kraštą atsikvietė.

Ne vienas, tur būt, norėtų 
žinoti, kaip Mykolas sulaukė 
tikio ilgo amžiaus? Bandysiu 
už Mykolą pats atsakyti, nors 
ir atsargiai, nors ir su "tur

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

The Brothers
Liudo Dovydėno apysaka, j 
anglų kalbą išvertė Miltoa 
Stark, išleido Liet. Enciklo
pedijos leidykla 1976 me-

būt“. Tur būt, todėl, kad jis i tais, 238 pis., kaina —$6.00. 
pobūviuose neatsisako stikle-) H- of LithUln^ 
lio, bet fr nepasigerta. Tur:dr j h B Koncj jg 

būt, todil, kad neatsisako , kaina $3-00. 
kvapaus cigaro, nors jo ruky- į
mas tai ne azartas, o veikiau 
žaidimas. Tur būt, todėl, kad

Martynas Mažvydas Vil
niuje, Juozo Kralikausko

... .... 1 premijuotas romanas, 307
JIS Vttada ką nors veikia .r)^, , kaina $6 (M)

Devintoji pradalgė, lite-
niekada neturi laisvo laiko, 
kad iki šiol tebevairuoja au 
tomobilį, kad iš Detroito va ratūros metraštis, 389 ptL,
Žinija j gretimus miestus? kai?a "'“s yMeBii. 
kad džiaugi gamta, žmo- ?7'50’ kletals ~ W 

nėmis, gyvenimu.
Į devyniasdešimt antrus

metus žengiančiam bičiuliui j Mažosios Lietuvos___
|ir idėjos draugui Mykolui 263 P»l-- 
(Balčiūnui linkiu sulaukti !??_!£
Į šimtinės
! atšvęsti! Jeigu apie tas iškil
mes man teks rašyti, tai savo 
linkėjimus pratęsiu.

Lietuviškasis 
Henriko Tomo Tamašaobko

ir j, ižkiimingailK^ žem^

1 Alfonsas Nakas

Lithuanians in 
parašė d r. Antanas Kučai, 
iliustruota, 349 psl., kai- 

| na $6.00.
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Vietinės žinios Moteru klubo priminima*

! Lietuvių Moterų Klubų 
Į Federacfjos Bostono klubo 
'valdyba primena, kad svar- 

** bus klubo susirinkimas bus;.-

DIDŽIOJI SPAUDA APIE
L. VARPO KONCERTO 

ATLIKĖJUS

APIE SAVE IR SAVO 

VYRĄ

KALENDORIUS j “SAULES ŠERMENYS“ - RADUO PROGRAMA
Spalio 2 d. 7:30 vai. vak. j Tai visai neseniai išleistas Seniausia Lietuvių Radijo 

i Tarptautiniame Institute Antano Gustaičio satyrinės Programa Naujoj Anglijoj 
Bostone LB Kultūros klubo ir humoristinės poezijos rin- iŠ stoties WLYN, 1360 ki- 

; susirinkimas, kuriame kai- kibys, įdomiai ir gausiai lociklų ir ii stoties FM, 
bės dr. R. Šilbajoris apie Ba- iliustruotas dailininko Vik- 101.7 mc.. veikia sekmadie- 
lio Sruogos įkūiybą. toro Visgirdo*. Didelio tor.; niais nuo 1 iki J :30 vai. die-

Spalio 10 d. So. Bostono ™at°; drl>^in,ia‘ ™šeliai> ^5* pęr koriams: Vėliausių 
Lietuvių Piliečių d-jos III bat tmKa Kalėdų davanoms. paaauiauų žinių santrauka 
aukšto salėje Laisvės Varpo i ^aina ir komentarai, muzika, dai-
rudens koncertas. i , ios ir Magdutės pasaka.

“GARSO BANGŲ“ Biznio reikalais kreiptis |
PonroAMA .Baltic Florists vėlių ir dovą- 
FKOUKANlA !niJ krautuvę, 502 E. Broad-

Kiek!vieno menininko sva- 
didžiąją 

meno 
sio ir

palankaus įvertinimo. Nuo 
:o dažnai priklauso meni
ninko ateitis ir karjera.

- tus kiudo susirmiumas Dus:jonė _ patekti | di(h 
tu,ių ir ukrainiečių drau- ^eHaS %-gos

stes nepakeičiami snpnn- namuose ir kviečia moteris ivavrinimn
. lietuvių 
gystės

į tojai. Dėl jų bendiadarbia- kuo gausiau atsilankyti.
Kaip žincma, smuikinin-1v !m„? ?u ^tuviais b 

kė Dana Pomarancaitė yra nlec,al!i D- Pomarancaite
Kipro Petrausko auklėtinė.tW «*»: ! Rody. «A.ų f.lm,

Ji neišsiskyrė su Petrauskais: — Mums labai malonu Ketvirtadienį, rugsėjo 30 
net ir tada, kai atsirado jos bendrauti. Atvykus į Toron- d. 8 vai. vak. So. Bostono 
tėvai. Apie tai pati D. Po-!tų. mus pasitiko lietuvių ir lietuvių Piliečių d-jos už- 
marancaitė taip pasakoja: Į ukrainiečių organizaei jų at- bandinėje bus rodomas šo- 

. stovai. Mums pagelbėjo įsi- kių švenčių Lietuvoje ir Chi-
— Žinote, man jau buvo.kurtj Teko jau kelis kaltus cago’je filmas. Įėjimas $2.0< 

nebeįmanoma 1 ^^įrti su voncerįuo^j ukrainiečių ir
Petrauskais. Per daug bu- Hetirviu surengtuose koncer- 
vau pripratusi ir susigyve- • tuose. pernai atlikome prog- 
r.usi. Galima sakyti, kad: mamą Toronto lietuvių su- 
Lietuvcje gyvenau dviejose .rengtame religiniame kon-
šeimese. certe

.j mūsų jauno pianisto Sau-
t O apie savo vyrą. gimus}i Dažnai menininkų profe- liaus Cibo koncertas praėje 

Vakarų Ukrainoje, ji taip | ?criavimas universitetuose su didžiuliu pasisekimu 
atsiliepia: {trukdo jiems koncertuoti. Bostono konservatorijos Re-

__ Mano vyras labai mėgs-! Tokios problemos Dana Po- eitalių salė buvo pilnutėlė
ta lietuvius ir Lietuvos gam- i maraneaitė ir Jurgis Mazur- lietuvių ir amerikiečių pub-

Sauliaus Cibo koncertas 

nepaprastai pasisekė

Praeitą šeštadienį įvykę.'

USbliiisrffl ar ins vras atidirbame. Universiteto de- bub 1Kai jaukios va’ es.
. J . kanas mums -pasakė kad: Plačiau apie šį koncertąkė afšS:k ’ SmU,k,mn-:X’CiJub u,d parašysime kitame „i,me,y<

į universitete markę.
— Susikalbėti truputį sun

kiau. Tačiau jis puikiai su-, 
pranta lietuvių kalbą. Prieš į
išvykdami, mes daugiau gy-1 Kostas Mere-kevičius

Nauji skaitytojai

požiūriu smuikinin
kai Dana Pomarancaite ir Spalio 16 d. So.
'os vyras Jurgis Mazurkevi- s Lietuvių Piliečių d-jos salė- 
vičius, kurie spalio 10 d. 3! je Bostono Lituanistinės mo- 

al. po pietų So.

šiuo
Bostono- i

Atšventė Tautos šventę • tung.

Lietuvių Piliečių d-jos salėj 
atliks Laisvės Varpo rudens 
ezono programą, yra tie 
aimingieji. Štai keletas di
liosios spaudos atsiliepimų 
ipie juos:

“Mazurkevičiai triumfa- 
iai debiutuoja Toronte“ — 

The (dobė Mail.
"Fantastiška, brilijantiš- 

ka — tai žodžiai, per menki 
•apibūdinti :ių dviejų meni
ninkų grojimui“— The Free 
Press.

"Viskas, kas iš jų išplau
kia, įgauna daugiau, negu 
žemišką savybę“ — Sued- 
kurier.

"Jų dvieju smuikų tono 
didybė užpildo salę. lyg bū
tų grojęs visas simfoninis 
orkestras“ — Badische Zei-

, it , , . .. . , ši radijo programa trans-1 wcy> So. Boston*. Telefo-
Bostono kyklos Tėvų komiteto ban- |iuojama >ekmadieniais ii,nas AN v0489. Ten gauna-

KPtHS. - mm in aaa milstoties WBUR 90.9 FM|

Spalio 30 d. 7:30 vai. vak. banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
Tarptautiniame Institute L. popiet 
B. kultūros klubo susirinki-į —
mas. i - ----- -----------------

Spalio 30 d. Brocktono i 
sandaros salėje Balfo 72 sk. i 
pobūvis. j

Dažau ir Taisau
Namus Ii Įsuko \r viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

viską, ka pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medii»g».
JON AS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Ikyrchester, Maso.
TeL CO 6-5854

.. 1 LB apylinkė rugsėjo 26 d.’ “Jurgis ir Dana Mazurke- 
ls surengė Tautos šventės pro-’vičiai smuikų-duetuos skam- 

venome Vilniuje, dirbdami Lynno, Mass., per Genę gramą. Jai vadovavo apyl.. ba, kaip vienas muzikas“ — 
Lietuves filharmonijoje so- Razvadauskienę užsiprenu- pirmininkas Antanas Mat- The Tribūne
Hstais. meravo Keleivį 1 metams, o hška. Programa vyko So? venUOdabu kad nn tokiu

Aišku, kad Dana Poma- ^.a ^8" Hc,ol,^;?od?; Bostono Lietuvių Piliečių didžiosios Raudos atsiliepi?

rancaitė ir. Jurgis Mazurke- 
vičius yra lygiai brangūs lie
tuviams, kaip ir ukrainie
čiams. Šiuo požiūriu jie yra

Fla., ir George Selokas iš d-jos salėje 
Middlebury, Conn., laikraš mų apie Daną Pomarancai-

tį užsisaikė patys.

Visiems nuoširdus ačiū.

Po vėliavų įnešimo, him- tę ir Jurgį Mazurkevičių už- 
r.ų ir invokacijos kalbėjo pildomos milžiniškos salės, 
buvęs JAV LB valdybos pir- kai jose koncertuoja šie du Į

Mielai seseriai Lietuvoje mirus,

NORAI GRIAUZDIENEI

ir j o s šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

St. Augonis 

P. ir J. Renteliai

E. ir J. Valiukoniai

mininkas inž. Juozas Gaila, pasaulinio garso meninin-j. 
Tegalėtume tik pastebėti, kai. 
kad tekios šventės proga jo 
kalbos galas gal buvo kiek 
perdaug “kryptingas“... •

t

Po kalbos buvo koncertas, 
kurio programą atliko Bos- 

į tone užaugusi ir išsimoksli-

Ge/i žodynai

ALDR1CB OIL CO 
TEL. 476-2066

Sąžiningai ir greitai įrengia namų apšildymą 
ir aptarnauja

So Bostone — Dorchestery — So Shore

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

1EŠKO PUSBROLIŲ

Filomena Fartuškevičiūtė iš

Lapkričio 7 d. So. Bosto-1 Lietuvos ieiko savo pusbrolių, 
f.o Lietuvių Piliečių d-jos į Petronėlės Sereikaitės ir Ksa- 
salėje Sandaros banketas ir! vero-Prandškaus Modestavi- 
našlių karalienės rinkimai. *iaus vaik¥: Boleslovo, Edvar-

T o , do., Pranciškaus Modestavičiu f*******^**^*****^**^**<
Lapkričio 14 d. 3 vai. po I Qnos Modestavičiūtės - Finnan 

pietų First fiSecond Church duk(i (totrtda) ir Joanos 
saiėje, 66 Marlborough St, j Modeitavtfiatis.
pianisto Vytauto Smetonos
koncertas, kurį rengia N. J J’e visi 'ra K’mę tarP 1900 

Anglijos Baltų d-ja. jir 1910 m- Philadeiphijos mies

Lapkričio 20 d. So. Bosto-J<e* 
no Lietuvių Piliečių d-jos} Jie patys arba apie juos ką 

salėje Bostono vyrų seksteto I nors žinantieji prašomi praneš- 
vakaras. fli Keleivio redakcijai.

Lapkričio 20 d. 6:30 vai., 
vak. Brocktono Sandaros’ 
salėje (30 Intervale St.) —{
Martyno Jankaus šaulių 
kuopos rudeninis renginys •
(vakarienė). j

Lapkričio 21 d. So. Bos- ! 
tono Lietuvių Piliečių d-jos; 
salėje LVS Ramovės Bosto
no skyriaus ruošiamas Lie-! 
tuvos kariuomenės atkūrimo

DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
698 Bmadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tet AN 8-1701

m***#**#*****####***#####***###*.

58 m. minėjimas.

IEŠKO!

Ieškomas Juozas Kavaliauskas,* 

Prano sūnus, gimęs 1918 m. 
Anglų-lietuvių kalbų žo i Nemajūnų kaime. Šventežerio 

j nusi. visada mielai sutinka- dynas, V. Baravykas, nauja < Valsč.. Seinų apskr. Ieško brolis,
' ma Daiva Mcngirdaitė-Ri- laida, apie 3 ).00<; žodžių ! gyvenantis Lietuvoje. Jis pats

chaidscnienė, kuriai okom- 590 ps*Kaii.a $8.00. jarba nors apie Žinan-J
ponavo i - Europos grįžęs d r. lietuvių-anglų kalbų žo-! tieji, prašomi parašyti adresu:
Vytenis M. Vasyliūnas. Ji dynas, redagavo Karsavi i .
padainavo 6 dainas ir 4 ari-’naitė ir SlaponerskS, apie | 1 ,s* ‘ arJ H aus as’

225 L SU So. Boston Ma. 02127jas, pelnydama smarkių plo-1 27 ’M'O žodžių 511 psl., kai* 
įimų. Poetas Stasys Santva-' na $8.00. 
ras paskaitė sa/vo kūrinį i 
“Gimtasis žodis“. | **“

(38)
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SAVA1TR A3T1S

Nepriklausoma

LIETUVA
laformuo|a sbauytojuh aptr pnaauliniua lr lietuviškuosius 
įvykius, deda daug Ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu? bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.

•NEPRIKLAUSOMA LiErUVA“ yra dinamiška* mūsų iš* 
Mvijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei idė’u. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 

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

i
J ROMANAI

Kalnų giesme, romanas,
Vacys Kavaliūnas, 201 psl., 
kaina $2.50.

Pulkim ant kelių, romanas, 
Kazys Plačenis, 200 psl., kai
na $2.00.

VILNIUJE— 5 naktys 

ROMOJE h— 4 naktys 

LONDONE— 4 naktys
„ . , , .......................................... Pavasario lietus, romanas,
Bus aplankytas ir Kaunas. Romoje dalyvaujama Kalėdų eglutėje, įA1 Baronas 261 psl

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

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

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

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veltas 

TeL 266-6030
867 E. Broaduray, So. Boston, Masa.

• Draudžia AUTOMOBILIUS ano visų rttių ndaimingų 
atsitikimų.

visų rūšių draudmus nekilnojamam turtai
ir ano nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERST POLICY gali išrūpinti bet kariai 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja noriatiema parduoti ar pirkti narna

kaina $3.75

Prisikėlimas, romanas, Alė 
Rūta, 205 psl., kaina $2.50.

Vytautas Alantas, SVEN. 
TARAGIS, istorinis romą- 
nas, I dalis, 405 psl., kaina 
minkštais virbeliais >5.00.

Šventaragis, II tomas.ro. 
i manas, parašė Vytautas 
Alantas, 613 psl., minkšti 
viršeliai, kaina $8.00.

Raudonojo arklio vasara,
romanas, parašė Edvardas 
Cinzas 312 psl., įrišta, kai 
na $6.00.

Pagairė, premijuotas ro
manas. parašė Jurgis Gliau 
da, 270 psl., kaina — $4.50.

Naujųjų metų istorija, —
Birutės Pūkeleviėiūtės nau
jausias premijuotas roma- 

į nas, 182 psl., kaina $4.50.

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jsm M motą caraacta Beturiu risnomensl Ir 
jo daugiaa taip SOTfNIS MILIONUS

SLA—didiians
duoda pyvybia apdraudą k* Hgoje pninlpų, kuri yra 
pigi, noa.SUSIVn3IUUCA£> u’IMbi peiso, o tdlria 
patarnavimus savitarpinis pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau,-kaip tris au
kapitalą, tad jo apdrauda tikra Ir 
Uotą vis ėte gali gauti įvairių klasių 
ap*uadm nūn $1606$ M $16.000.06.

SLA—jsuaimui duoda gmą
doumsnt tamuraue% kad 
auMtojų osokslo studijoms Ir

SLA—duoda VAIEAMS ir jaunaoHams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apSnmdo

SLA—AKCIDENTAL1 APDRAUDA 
smilaus
klubų Ir draugijų rarfaam. UI $1^00.00 
lia apdraodos mdkootla $&A0 |

SLA—kuopos yra daugumoje Betartų kolonijų. Krslpkttfls 
? kuopų rafkljaa, Ir .Sa

Gausite

Ne* York. N.T. 10001

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI 

Steponas Kolupaila, para., “ŽURNALISTIKĄ
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. j “Žurnalistikoje“ rašo 30 
zas Danys, 464 psl., daugį įžymių mūsu spaudos dar- 
iliustracijų, kieti viršeliai, į buotojų. Kaina $6.00.
ka:na $12.00. » . . .

_ , _ . . : Amenkos Lietuvių Taryba,
Baly. Sruoja mum »ta«-Į30 metų Lietuvos laisvės ko.

minimuose, spaudai paruo. 
šė dr. Vanda Sruogienė, 600
psl., daug iliustracijų. Kny
goje rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00,

mirties zonoje
Sibiro katorgininkės ir so
vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciūtės atsiminimai. 
544 pst Kaina $10.

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

DIENOJANT, Kipro Bie- 
dnio, 464 pol. kaina....$2.0t

PENKTIEJI METAI, Kip 
to Bielinio, 592 puslapiai,
kaina e e eeeeeeee e • eeee o e $2.00

Sukilimas Lietuvos suve
renumui atstatyti, doklimen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.
Lietuvių iieivija Amerikoj, 

parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 500 psl., 
kaina $4.00.

voje (1940-1970), parašė 
Leonardas Šimutis, daug i- 
liustracijų, 500 psl., kaina 
$10.00.

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai įvairiais klausimais ir 
kt., 318 puslapių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stasys 
Santvaras. Kaina $6.00.

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

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūne* knyga 
VAIKYSTE. Rašytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės 
dienas. Knyga 164 psl.-Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip patKelei- 
▼yj«. . >

Melagingas Mikasės lail* 
kaa, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 pst, kaina $1.50.

tomas.ro


Poslapis feStas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 37, 1976 m. rugsėjo 28

Vietines žinios
Kultūros klubas verčia 

naują lapą

Pakartojame gerą žinią, 
kad šių metų Bostono LB 
Kultūros klubo sezoną suti
ko atidaryti prof. dr. Rimvy
das Šilbajoris, dėstąs kalbas 
ir literatūrą Ohio State Uni
versitete.

Frof. R. Šilbajoris, 1926 
m. gimęs žemaitis iš Kretin
gos, autorius gausybės rim
tų straipsnių amerikiečių 
profesiniuose žurnaluose, y- 
ra ir pats produktingiausias 
lietuvių literatūros kritikas. 
Su ta literatūra yra supažin
dinęs ir amerikiečius savo 
garsioje knygoje ’Terfec- 
tions of Exile“.

Jau seniai Bostone bebu-! 
vęs, dr. Šilbajoris kalbės a-' 
pie Balio Sruogos ryši su

Todėl ir kviečiame Bosto
no ir apylinkių lietuvių vi
suomenę kuo gausiau atsi
lankyti š. m. spalio 2 d., šeš
tadieni. 7:30 vai. vak. Tarp- 
tutinio Instituto patalpose.

Prašom!
Bostono LB kultūros klubo1 

valdyba

J. Tumavičienė* auka

Ilgus metus dėl ligos pri
kaustyta prie kėdės ir jau j 
užbaigianti 85 metus Jadvy
ga Tumavičienė atsiuntė 
Keleiviui paremti $20.

Nuoširdus ačiū.

Sandaros susirinkimas 

ir banketas

a. a.

t

SOFIJA KIL1UL1ENĖ

Prieš vienerius metus saulėtą rudens dieną, rugsėjo 
mėn. 27-tąją, mirė muno mylima žmona, mūsų mamytė.

Metinių proga šv. Mišios už Jos sielą bus atnašaujamos 
š. m. spalio 3 d., sekmadienį, 8 vai. ryto Šy. Petro lietu
vių parapijos koplyčioje, Septintoje gatvėje, South 

Bostone.

Po šv. Mišių 9 vai. Forest Hills kapinėse bus šventina
mas paminklas.

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti Ją savo maldose, dalyvauti šv. Mišiose ir pa
minklo šventinimo apeigose.

Giliame liūdesy likę:
vyras Steponas, sūnūs čerlovas ir Romualdas su šeimom

LITUANISTINĖS M-LOS 
BANKETAS

šis tradicinis banketas 
Bostono lituanistinei mo
kyklai paremti įvyks spalio 
16 d. 7 vak vale. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je.

.Bataketo meninę progra
mą atliks Bostono Vyrų 
Sekstetas, vad. komp. Ju- 

i liaus Gaidelio.
I

Bus puikios vaišes, geras 
šokių orkestras!

Vietas malonėkite iš anks
to užsisakyti telefonais:

Norma Šnipienė, tel. 329- 
9564.

Birutė Banaitienė, tel. 
871-1517.

' Mykolą Vaidylą ir kuopos M. Plevo-kienė, A. Baikienė,
į narį Roką Žuikevičių. C. Janeliūnienė ir Helen

Sandaros 7 kuopos susi-j T , - -m.: <Ruth.simbolistais. Visi, kuriems! rinkimas įvyko rugsėjo 19' I a^x, S10 .^ne^ c ’{ „ ., , ....
yra tek? klausytis > paskai-! d. Jame dalyvavo ap e 50 g^e >7te,anV Sandar0? s“? . Kuoi,os ,valdyba
tų, be rezervusutinka, kad asmenų. Vadovavo kuopos ”m« nutarta P^ųst. vsiems, ....... --------
dr. K. Šilbajoris yra nepa- j pirm. Aleksandras Čaplikas. •įas
prastai gyvas, skaudus ir į Susirinkusieji pagerbė mirų- -' Susirinkimui pasibaigus, į <^a^yvavo’ 
vaizdingas kalbėtojas. ' sius Sandaros redaktorių buvo vaišės, kurias paruošė»

kurie padėjo ‘jai 
vaišes surengti ir jose

Br. Bajerčius

Ramovenų susirinkimas

Spalio 3 d. 5 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos mažojoje salėje 
įvyks Bostono ramovenų vi
suotinis susirinkimas Lietu
ves kariuomenės 50 metų 
sukakties šventės reikalams* 
aptarti.

Visi nariai kviečiami da 
lyvauti.

Valdyba

A. t A.

JONAS ADOMONIS, Sr.

Gyveno South Boston, Mass.

Mirė 1976 m. rugsėjo 26 d., sulaukęs 91 mėty amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 27 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Veronika, 
sūnus Jonas, marti Aldona, duktė S e v e r i - 
n a, žentas A n i a ji a š K‘r i š ė i ū n a s, anūkas 
Algimantas Kriščiūnas. .

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, spalio 1 d., nuo 7 v. 
vak. iki 9 v. vak. Doane, Beal & Ames koplyčioje, West 
Main Street, Hyannis, Mass.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 2 d., iš koplyčios 10 
v. ryto bus atlydėtas į Our Lady of Assumption bažny
čią, Osterville, Mass., kurioje įvyks gedulingos pamal
dos 11 vai. ryto už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Beachwood kapus, C'enterville, Mass., Cape Code.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse .

Nuliūdę šeimos nariai

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St.

WORCESTER, MASS.
TnL SW 8*2868

yra vienintele oficiali Įstai
ga Wmxestery. mari siunčia 
aiuntinhu tiesiog iš Worceo-

terio į Lietuvą ir lutas Rusi* 
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Senas parvirta ir negir- Ui nusies ne tik jaučius 
vedžiojo.

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

galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Vedėja B. Svildienė

Flood Sąuare 
Bardicare Co.

Sar^iaka* M. J. ALKMJIA 
SŽ8 EAST BB0AbWA?

SCS7ŪN, MASS, 
TELEFONAS AN S-414S 

liron Datai 
T'bpMron Sian 

Stiklą*
VbNde rclknvaja

Saflcmanya plambariama 
Visokia daiktai

Peter Maksvytis
Carpaatar A Bnfldsr
<9 Church fltreet 

«. Miltea, Mėsa.
Atiteko visos potatarao, mom» 
to ir prolsktsvimo darbas ii ios-1 
ko ir ▼Maja, gyvenamo namo Irisstnss&’KUrsTb:

lando atkaro.
»< 89Š-M78

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

TeL 762-6732

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

Paštu nestemčiame.

Sat.
. Telefonas: AN 8-2806
jDr. Jos. J. Donovan 

Dr, J. Paiakarnio
IPt DINIS 

0PT0METR1STA9
Valandos:
nuo 9 taL ryto iki S vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

Seath Boston, Maas

TEL. AN 8-2124

Or. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETRISTB 
Valandos:

bus 10 ryto iki 0 vakaro 
Trečiactaniais—uždara 

445 BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS.

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vaL v. 
Telefonas: 268-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebintu

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAU VAKARO

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

S. B. U P . D. Valdyba 
368 W. Broaduray, So. Boston, Mass. 02127

Knyga yra geriausias žmogaus drangasĮ

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC B WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

*********************************n*nenmaaaaaoiaaaaaasooiaaaooooomooam

Ę J Le Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildomo gydytojų n 
esptus ir turime visos gatavus vaistas.

Jai reik vaistų — eikit t notarišką vatetteą.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

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

Tetefenm. AN 8-4929
Nos 9 vaL ryte iki 8 vaL v„ išskiria šventadieniui Ir seksą.

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD- PREZIDENTAS^

460 Weat Broadvvay. South Boaton, Mass. 92127 
Skambinkite 268-2500

SAVE AT

ntson

AYIAR

eartificatm-SIMOi

M & T OIL CO.. Ine. 208^%_ ~
MpoitSIOOOi

841 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis:ipilimas
□ Patogios mokSjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Sk.mbi.kif.

268 -4662

VftHvar mindomi

5.47^ 5fc
withdr8WBls oil 88vin08 

ovtiftCEto fundi providBd toto of tatovoit oo oioou9W 
vftMraoo it mtoBd ttopmbookrm (5K%aye«r)

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

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 vaL ryto iki 12 vaL dienas.

Nuošimčiai prakaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.■'»< i. »»

Pilnas draudimas
. :c;rr - • į • . • .

Bankas veikia jau 109-tuosii

šio banko direktorių taryboje 
adv. J. Grigalus.

Reikale su taraautojate gafima 
kalbėti ir lietuviikai 

Turtas (Assets) yra virš 9274,009,000

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja ,

Globė ParcelService, Ine.
c/o

Trans-Atlantic Trading Co

393 West Broaduray, P.O.B. 116
So. Boaton, Mase. 02127

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

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 7983347

Tiesiai iš Worcsstsris stum
čiau įvairim siuntinius į Lieta 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, ataisto ir pramonėm gami
nių. Turime vietoje įvairių via 
tiaės gamybos ir importuotų 
prskių iš kitų kraštų visai ia- 
moaris kainomis. Bs to, siuaėin- 
ms amistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o gimiaės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpiaiakaajame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas sava | svečias 
ar suofctiaiam spaigyveaimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai Ir sųtiaiagai. Atsilanką įsiti
kimus. Vedėjas A. 8chyriaskl

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

AND .

TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

IŠ BOSTONO i LIETUVĄ
te kitus Rusijos

Pristatymas greitas te

Atidaryta darbo

nuo 8 vaL ryto iki 2 yuL PA 
Kitomis

388 W. Broaduray 
So. Boston, Mass. 02127.

TaL 2880088




