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POGRINDINĖ, AUŠRA" SKELBIA
LETUVOS PAVERGIMO TIESĄ
Ji išspausdino gerai dokumentuotą Lietuvos užgro

bimo apžvalgą, kuri jaunajai lietuvių kartai atskleidžia 

visą sovietinį melą apie "savanorišką“ Lietuvos prisijun

gimą prie Sovietų Sąjungos.

£;ų melų Važelio 15 d. 
okup. Lietuvoje išleistas po
grindinio žurnalo "Aušros“ 
N r. 3.Be kitos Įdomios me
džiai:.,.-, jame yia pateikia 
plati ir rimtai dokumentuo
ta Lietuos ckupdvimo ir
jos prijufcgimo pne Sovietų 
Sąjungos iv. kių apžvalga. 
Tai t ji Lietuves nesenos 
istorijos dalis, kuri dabar 
yra komunistų ir okupantų 
nuo lietuvių slepiama arba 
falsifikuojama.

Žurnalas tą straipsnį pra
deda taip:

"Lietuvoje nebuvo nei 
vienos visuomeninės grupės, 
nei vienos pelitinės partijos, 
išskyrus neskaitlingą, apie 
porą tūkstančių narių turin
čią. komunistų partiją, kuri 
būtų siekusi sujungti Lietu
vą su Tarybų Sąjunga. To
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės sulikvidavimas ir Lietu
vos Įjungimas Į Tarybų Są
jungą Įvyko ne lietuvių tau
tos valia, o Tarybų Sąjungos 
grobiamosios politikos ak
tu“.

Toliau cituojami nacių 
Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos 1939 m. rugpiūčio 23 d. 
ir rugsėjo 28 d. slaptieji 
protokolai, kurie suteikė 
progą sovietams užimti Pa
baltijo valstybes.

Kai 1939 m. rugsėjo mė
nesį Sei.ietų Sąjunga užpuo
lė Lenkiją, "...valstiečių 
liaudininkų veikėjos Felici
jos Boi tkevičienės bute bu
vo sušauktas valstiečių liau

dininkų, socialdemokratų ir 
krik čioinių demokratų par
tijų vadovaujančių asmenų 
pasitarimas. Jame prof. K. 
Pakštas pareiškė, kad reikia 
ruoštis viskam, nes sut ku ti
kėti, kad Lietuva galėtu lik
ti neutrali ir be permainų.
Karui išsiplėtus, Lietuva 
galinti būti likviduota kaip 
valstybė. Reikia jau dabar 
ruoštis kovai dėl valstybės 
atkūrimo“.

Netrukus po to, "pagal 
1939 m. spalio 10 d. sutartį. 
Lietuva sutiko leisti Sovietų 
Sąjungai savo teritorijoje 
laikyti karines Įgulas (20 
tūkstančių karių), o Tarybų 
Sajun p a grąžino Lietuvai 
Vilnių'.

jos vyriausybės sudarymas 
ir pradėtoji Lietuves sovie
tizacija.

Toliau aiškinama:
"Naujosios • vyriausybės, 

kuri buvc pavadinta Liau
dies vyriausybe, narius pa
rinko Tarybų Sąjungos pa
siuntinybė Kaune, diriguo
jant Dekonozcvui ir prita
riant Lietuvos komunistų 
partijai“.

Kadangi ši vyriausybė ne
buvo vieninga — E. Galva
nauskas, prof. V. Krėvė- 
Mickevičius ir gen. V. Vit
kauskas norėjo Lietuvą iš
laikyti nepriklausoma vals
tybe, — tai. Dekanozovui 
spaudžiant, be ministro pir
mininko Krėvės - Mickevi
čiaus žinios, J. Paleckio ak
tu buvo Įsteigtos naujos dar
bo. pramonės ir įgaliotinio 
Vilniaus kraštui ministeri
jos. Jų ministrais buvo pa
skirti komunistai. Jie suda
rė daugumą, ir Lietuvos so
vietizacija buvo pradėta 
vykdyti skubiai.

Šią net 28 pusi. kmopšiai 
paruoštą ir dokumentuotą 
Lietuvos užgrobimo apžval
gą paruo-ė Kęstutis Daugir
das (tai pseudonimas).

Lietuvoj išaugusioms jau
nosioms kartoms "Aušra“ 
čia pateikė tikrą vaizdą, ku
ris sugriauna visus komunis
tų melus, kad, esą, liaudis 
revoliucija nuvertė buržua
zinę valdžią, atkūrė sovieti
nę tvarką Lietuvoje ir lais
vu noru prijungė Lietuvą 
prie Sovietų Sąjungos.

Tikrąją Lietuvos pavergi
mo istoriją reikėtų Lietuvos 
žmonėms nuolat kartoti ir 
per Vakaių radijus, skirtus 
okupuotam kraštui.

Dail. Viktoro Vizgirdos Peizažas, inž. Jurgio Okunio nuosavybė.

GILTINĖ DAR NAUJUS GINKLUS 
GALANDA

Sovietai koncentruoto* šviesos spinduliais esg "apa

kinę“ du JAV žvalgybos satelitus. Nagrinėjamas fcr trum

pųjų elektromagnetinių bangų' ginklas, kuriuo būsią ga

lima paveikti net diplomatų sprendimu*.

Be viešai žinomos ir ma
lonios atominių ir paprastų
jų ginklų gamybos, JAV ir 
Sovietų Sąjunga neabejoti
nai slaptai darbuojasi, ieš
kodamos ir visiškai naujų 
žudomųjų priemonių. Apie 
kai kuriuos iš tų giltinės į- 
rankių vis dažniau ir didžio
ji spauda prasitaria.

Tuo būdu buvo sulaužytas 
Lietuvos (vyriausybės pa
skelbtas neutralumas, o ka
riu igulų į savo teritoriją įsi
leidimas jau buvo pirmas o- 
kupacijos žingsnis.

1940 m. birželio 15 d įvy
ko Lietuvos okupacija, nau-

Sovietų S-ga keršija 
JAV-bėms

JAV’ nedavė vizos Įvažiuo
ti sovietų delegacijos Jung
tinėse Tautose patarėjui Ste- 
prfiovui dėl to. kad jis užsi
ima "diplomatui netinkama 
veikla“, paprastai tariant.— 
šnipinėjimu.

, Sovietai, už tai keršyda
mi, neleido atvykti į Mask
vą tenykštės JAV ambasa
dos patarėjui M. Brementui.

Čilė siūlo kalinių 
mainą

Čilės vyriausybė pasiūlė 
Sovietų Sąjungai atiduoti 
save Įžymų komunistą Luis 
Corvalana už Sovietijoj ka
linama Įžymų laisvės kovo
toją Vladimirą Bukovskį.

Čilės vyriausybė paskelbė 
paleidžianti iš kalėjimų po
litinius kalinius, išskyrus 20 
asmenų, jų tarpe ir Corvala- 
ną. kurį siūlo mainams.

Ji sutinka išmainyti ir sen. 
Montesą i jau 15 metų Ku
bos kalėjime kalinamą Ube- 
rą Matcsą.

Quebece laimėjo
separatistai

Praeitame numeryje ne
spėjome pranešti, kad lap
kričio 14 d. rinkimuose 
Quebeco provincijoje sepa
ratistai laimėjo 69 atstovus 
(sename parlamente turėjo 
6), dabar valdanti liberalų 
partija gavo 28 (turėjo 102) 
Ir kiti — 13 (buvo 2).

Taigi naujame parlamen
te separatistai turės žymia 
daugumą, nes iš viso vra 110 
atstovų.

Mirė veterinarijos
dr. K, Kanauka

Lapkričio J d. Longmea- 
dow, Mass.. mirė veterinari
jos gydytojas prof. Kostas 
Kanauka. Velionis, kaip 
krašto apsaugoj ministerijos 
stipendininkas, baigė Miun
cheno veterinarijos akade
miją ir iki 1930 m. tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje. Iš
jos pasitraukęs, dirbo bak
teriologijos institute, vėliau 
veterinarijes institute, kur 
1941-1944 m.
liaus pareiga?

ėjj prorekto-

Velionis buvo ir visuome
nininkas, veiklus Įvairiose 
organizacijose, nemaža ra
šė tiek savo specialybės, 
tiek ir Įvairiais kitais klau
simais.

Lebanone sugrįžo 
ramybė

Po ilgų ir kruvinų vidaus 
kovų, kone visiškai sunaiki
nusių valstybę, pagaliau Le
banone grįžo ramybė. Bet 
toji taika grižo tik okupavus 
šalį jungtinei arabų kariuo-. 
menei.

Gėlė sustrukdys
hidro stoties statybą

Mainės valstijoje apie Di- 
ckey sumanyta užtvenkti St. 
John upę ir ten pastatvti 
vandens jėga vari mą elekt
rine. Tačiau tas sumanymas 
cali likti neįvykdytas, rodos, 
dėl mažo dalyko — retos 
gėlės.

Mat, ten užtikta net 30 
rūšių jau išmirusią laikomos 
gėlės, ir. jei bus pastatyta 
užtvanka, vanduo tas gėles 
užlies ir sunaikins.. O fede- 
raliniai Įstatymai draudžia 
finansuoti tokias statybas, 
dėl kurių gali išnykti reti gy
vuliai ar augalai.

I tiesų plačiausiai Leba
nono sritis "prižiūri“ Sirijos’ 
ginkluotos pajėgos, ir dide
lis klausimas, kada jos iš 
tun pasitrauks.

Dabar vėl veikia Beiruto 
aerodromas, vyksta mieste

x , mekvba. pradėti atstatinė-tas Carter,s jau apsig>«,no . namaj
’A asningtone pnes Baltuo-|
sius Rūmus, kad būtų leng
viau susisiekti su įvairiais

Fordo administracija 
informuoja Carterį

Busimasis JAV preziden-

Fordo administracijos parei 
gūnais, kurie ji informuoja.
ruošdami prezidento parei
goms.

Carterį iau informavo 
užsienio reikalų sekretorius 
Kissingeris, saugumo virši- 

Bush ir kt., o taip 
susitikimas 

i su pačiu prez. Fordu.

Ispanijoje bus 
rinkimai

Dar Franco laiku taria
masis parlamentas 425 bal
sais prieš 59 ir 13 susilaikius 
nutarė kitais metais, ne vė
liau kaip birželio mėnesi. Į- 
vykdyti visuotinius parla
mento rinkimus. Tas nuta
rimas dar turi būti visuoti
nio gyventojų atsiklausimo 
patvirtintas.

Laisvi rinkimai paskutinį 
kartą Ispanijoje yra buvę 
1936 metais.

R. Vokietija varžo 
piliečių išvykimą

Rytų Vokietija dar labiau 
suvaržė piliečių teisę emig
ruoti Į užsienį. Mat, daugiau 
nei 100,000 piliečių padavė 
prašymą leisti i vykti i Va
karų Vokietiją, pareikšdami

Portugalija gavo
$300 mil. paskolą

Tiek JAV, tiek ir kitos de
mokratinės valstybės suinte
resuotos, kad Portugalija, 
išsilaisvinusi iš diktatoriaus 
jungo, sparčiai žengtų de
mokratiniu keliu.

Dabartinei vyriausybės 
padėčiai sustiprinti JAV pa
skyrė Portugalijai $309 mil. 
paskolą.

Be to. prez. Fordas ren
giasi prašyti kongresą leisti 
Amerikai prisidėti prie Por
tugalijai planuojamos ilga- 
metinės pusantro biliono pa
skolos. JAV duotų $450 mi- 
lionų, o kitą dalį sudėtų V. 
Vokietija, Prancūzija ir gal 
kai kurios kitos Vakarų val
stybės.

Portugalijos ūkio padėtis 
yra sunki, todėl ją stengiasi 
L naudoti kairės ir dešinės 
atžagareiviškos jėgos. Tad 
kovai su jomis ir reikalinga 
užsienio ekonominė parama.

Vienas iš tokių naujausių
jų ginklų, kurio ištobulini
mui abi šios didžiosios vals
tybės pastaruoju metu krei
pia didžiausią dėmesį, yra 
vadinamasis "laseris". Tai 
"įrankis“, galis labai sukon- 
centiucti lygiagiečiai sklin
dančius šviesos spindulius.

Kaip žinome, net ir ge
riausių prožektorių šviesa 
didesniame atstume išsi
sklaido, nes jų šviesos spin
duliai neskrenda visiškai ly
giagrečiai. Tuo tarpu laserio 
suglausti spinduliai skren
da lygiagrečiai, ir jie labai 
nedaug teišsisklaidę gali 
pasiekti net mėnulį. Tokiu 
būdu galima dideliame at
stume sukoncentruoti ir di
džiulį karštį, kuris sutipdytų 
net metalą.

Vadinasi, ištc-buMntas la
seris gali būti nepaprastai 
veiksmingas ginklas lėktu
vams, tankams ir kitiems 
taikiniams iš didelio atstu
mo sunaikįnti.

Kiek tą lašelį yra i tobu
linę amerikiečiai, kol kas 
neskelbiama, bet United 
Press International agentū
ra praneša, kad sovietai jo 
spinduliais jau "apakinę“ 
du erdvėje skraidančius a- 
merikiečių žvalgybos sate
litus, taigi juos - ugadinę.

» *

Išvengta General 
Motors streiko

General Motors darbinin- norą susijungti su savo sei-
Dalia* miestas kasmet ati

tinkamai minėdavo prez. J.
F. Kennedy nužudymo me
tines, bet šiemet jau oficia-1 ninkas 
lau* tragedijos prisiminimo | jat numatytas 
nebuvo, tik pamaldos.

kų dalis (apie 30,000) jau 
buvc pradėję mesti darbą, 
bet tuo metu unija susitarė 
su bendrovės atstovais dėl 
3 metu sutarties, ir streiko 

i buvo išvengta.

momis ar remdamiesi pilie
čių teise, kuria turėtų pripa
žinti ir Helsinkio akta pasi
rašiusi Rytų Vokietija.

Rytų Vokietija yra ištiki
miausias sovietu satelitas.

Brežnevas ramino 
Titą

Sovietų S-gos komunistų 
vado Brežnevo vizitas Jugo
slavijos kc munistų vadui 
Titui pasibaigė. Brežnevas 
visaip stengėsi Įtikinti Titą. 
kad Jugoslavijai iš Sovietų 
Sąjungos negresia joks pa
vojus. Tik labai abejotina, 
ar Titas jo gražiems žo
džiams patikėjo.

Neseniai įvykę Jugosla
vijoje kai*c manevrai paro
dė. kad ten rengiamasi gin
tis tik nuo sovietų invazijos.

Hearstaitę išpirko 
į laisvę

Turtuolio Hearsto duktė 
Patricija, nuteista 7 metus 
kalėti už dalyvavimą banko 
apiplėšime, išleista Į laisvę, 
tėvui davus pusantro milio- 
r»o dolerių užstatą.

Ji laukia dar bylos Los 
Angeles teisme už pasikėsi
nimą ir plėšikavimą. Ta by
la bus sprendžiama sausio 
10 dieną.

Nevvsvveek žurnalas ma
no, kad JAV taip pat seka 
laseriu sovietų erdvės skrai
duolius ir kad laseric povei
kiu pernai Įvykęs Sibire ato
minės jėgainės sprogimas, 
nors tokį gandą vyriausybės 
sluoksniai griežčiausiai pa
neigia.

Be to, JAV žvalgyba at
kreipė budresnes akis ir į 
sovietų trumpąsias bangas, 
kuriomis jie jau nuc 1960 
metų bombarduoja JAV 
ambasadą Maskvoje. Aiškė
ja, kad tokia elektromagne
tine radiacija galima ne tik 
sutrukdyti radijo susisieki
mą. bet ir žmoguje sukelti 
nuovargi, nemigą, nervų pa- 
irimą, širdies priepuolį ir ki
tas ligas. Tai ga’įs būti gink
las, nukleiptas prieš svar
bius sprendimus turinti da
ryti asmenį, — atsak’pgą 
diplomatą ar valstybės gal
vą. Sakoma, kad i ginklą 
sovietai taip pat intensn iai 
tc'bulina. Reikia manyti, 
kad ir JAV nemiega.

Taigi, gal ir pagrįstai šių 
ir kitų naujų išradimų ap
žvalgininkai pranašauja, jog 
ateitvje vienos ar kitos ša
lies laimėjimą nulems ne 
karas, o tik pagrasinimas 
nauju ginklu, prieš kurį ne
bus įmanoma atsispirti.
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Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!
Premijos Lietuvos žemės 

ūkio mokslininkams ir 

praktikams

Pastatė naują „balvonąU

Komunistai nešykšti pa
puošti“ miestus savo hero- 

| jais ir dievaičiais. Štai lap- 
Jau paskirstytos Sovietų ’.j jėio 4 d. Klaipėdos miesto 

S-gos 1976 metų mokslo ir
technikos premijos. Laurea
tų sąrašas užima lapkričio 7 
dienos Tiesos pusantro pus
lapio. Jų tarpe yra ir šie Lie-

centrinė aikštė susilaukė ir
gi komunistinio stabo — 
Lenino paminklo, kurį su
kūrė Lenino premijos laure
atai Gediminas Jokubonis, 

tuvos žemės ūkio mokslintu^ o aikštės konstrukcijos au
telius vra taip pat Lenino 

mėlio- ^premijos laureatas architek-
kai ir soecialistai:A

hidrotechnikos ir 
racijos instituto direktorių 
Povilas Balzarevičiui ir to 
instituto skyriaus vedėjas 
Juozas Juškauskas. žemdir
bystės mokslinio tyrimo ins
tituto direktorius Antanas 
Budvydis ir to instituto sky
riaus vedėjas dr. Leonas Ka
džiulis, to instituto Vokės 
skyriaus vedėjas Jonas Lu
koševičius, žemės ūkio me- 
chanizavimo ir elektrifika

vimo mokslinio tyl imo insti
tuto sektorių vedėjai Vitol
das Valiušis ir Viktoras Pet
ruševičius, Rambyno sov- 
chozo direktorius Algirdas 
Jonušas, vandens ūkio pro
jektavimo instituto vyriau
sias inž. Algirdas Kepuris. 
gyvulininkystės mokslinio 
tyrimo instituto Baisogalos 
eksperimentinio ūkio dir. 
Pranas Meilus ir žebelės 
kolchozo pirmininkas Petrą* 
Marazas.

Estų tame sąraše nėra. 
Latvių — tik Vitole Gubta. 
gyvulininkystės ir veterina
rijos mokslinio instituto Kri- 
muldos mokslinio bandymo
ūkio mošininio karvių mei- «.
žimo meistrė.

Meno premija paskirta 

dail. S. Krasauskui

Jau paskirtos ir Sovietų 
Sąjungos literatūros, meno 
ir architektūros premijos.. 
Čia tarp 47 laureatų tėra 
tik vienas lietuvis — grafi
kas, knygų iliustratorius 
Stasys Krasauskas už cil 

graviūrų „Amžinai gyvi“.

tas Vytautas Čekanauskas.

Atidarymo iškilmėse da
lyvavo visa iš Vilniaus atvy
kusi komunistinė „ponija“.

Kada nors lietuviams bus 
daug darbo, kol šiuos moli
nius dievaičius pašalins.

Vilniaus kvartetas grįžo 

iž Afrikos

Vilniaus styginis kvarte
tas grįžo į Vilnių, surengęs 
per 30 koncertų Afrikos 
valstybėse— Kenijoje. Tan
zanijoje, Ugandoje, Etiopi
joje ir Maurikijaus saloje.

SLA SKELBIA NAUJĄ 
VAJŲ

Spalio 9 d. Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje vadovy
bė posėdžiavo SLA centre 
New Yorke ir aptarė naujų 
narių verbavimo klausimus. 
Atsižvelgiant į Susivieniji
me palankų finansinį stovį

ir narių žemą mirtingumą, 
pasitarus su aktuarais, SLA 
Pildomoji Taiyba nutarė 
pakelti narių apdraudų su
mas, pasiūlydama jiems pri
dėtinės apdraudos palankio
mis sąlygomis.

1976 m. lapkričio 15 d. 
SLA vadcuybė pradėjo SLA 
specialų vajų. Per sekančius 
šešis mėnesius, iki 1977 m. 
gegužės 15 d., esantiems na
riams Susivienijimas siūlys 
pasinaudoti Specialaus va
jaus lengvatomis įsigyti pri
dėtinę apdraudą. Kiekvie
nas SLA narys ar jo šeimos 
narys galės apsidrausti $ 
2.000 draudimo sumos be 
sveikatos patikrinimo. Na
rys. kuris dar nesulaukęs 70 
metų amžiaus, galės pasi
rinkti SI .000 ar $2.000 drau
dimą. išpildžius suprastintą 
pra-ymo formą.

Aplikantams bus siūlomi 
V-2 apdraudos klasės poli
sai. Reiškia, viso amžiaus 
draudimas, o mokesčiai su
mokami per 20 metų. Po 20 
metų apdrauda laikoma ap
mokėta. Lengvatos pagrin 
du pats Susivienijimas pa
dengia didesnę pusę pirmų 
metų premijų: už šią V-2 ap 
draudą nariui sumažintos 
pirmųjų metų premijos (mo
kesčiai! iki 45'7 . Pradedant 
su antraisiais metais, bus su
teikiama įprasta 10'7 nuo 
laida nuo mokesčiu per se 
kančius 19 metų. Norintiem 
apsidrausti ir didesnėmis 
draudimo sumomis galios 
reguliarics mokesčių taisyk 
lės.

Netrukus kuopų finansų 
sekretoriai ir organizatoriai 
bus aprūpinti SLA specia 
lauš vajaus lentelėmis bei 
ypatingomis aplikacijomis 
platinimui narių tarpe. Pa 
pildomų žinių apie Specia
lu vajų bus galima gauti iš 
SLA Centro, 307 West 30th 
St. New York. N.Y. 10001. 

Algirdas Budreckis

JAŠINSKAS PRABILO APIE JANONĮ
ST. SANTVARAS

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

tūros Klube, supažindinant su Jurgio Jalinsko para-

Artinasi Kalėdos. Visi jau 
ieškome dovanų savo arti
miesiem. Nepamirškim, kad 
labai gera ir pigi dovana — 
Keleivio metinė prenumera
ta — $10.00.

VLIKO SEIMAS

Seimas įvyks 1976 m. giucdžio 4-5 dienomis Shore- 
ham Americana viešbutyje, 2500 Calvert St., NAV. Wa- 
shington. D.C. 20Q08, telef. (202 ) 234-0700.

1 Šiaulių gimnazijoj, negeriau jam buvę Voroneže ir Pe- 
| terburge. Drauge su tuo jis buvęs aktyvus socialistinio 

pogrindžio veikėjas, organizavęs darbininkus, agitavęs 
kareivius, rašęs revoliucinius atsišaukimus, kūręs pro
letarinę poeziją...

(Bus daugiau)

Nėra nei latvio, nei esto. j 
bet yra Gruzijos, Armėni-I 
jos, Uzbekistano ir kitu res
publikų atstovų.

Alytuje 50,000 gyventojų

„Tiesa“ spalio 17 d. rašo. 

kd Alytuje jau 50,000 gy
ventojų. Iš jų pramonės į- 
monėse dirba per 15 000. 
vien medvilnės, kombinate 
— puspenkto tūkstančio.

Deja, nežinia, kiek iš to 
skaičiaus yra „svečių i bro
liškųjų respublikų“...

1940 metais Alytus tetu
rėjo 9,000 gyventojų.

KĄ VEIKEI...

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

mą seimo nutarimams pa
reikštų!“ (Praretinimas pa

ties Šliogerio).
Nėra ko aiškinti, kad tas. 

kuris tokį protestą ar nepri
tarimą būtų pareiškęs, už 
salva drąsą būtų galva sumo
kėjęs. • Bet kodėl šiandien 
vienas kitas iš tų pačių ty
liųjų, saugioje vandenyno 
pusėje atsiradęs, šios savo 
neturėtos, gyvybę kaštuo
jančios drąsos ima reikalau
ti iš kitų?
(Pabaiga kitame numery!

JO DARBOTVARKĖ:

Gruodžio 4 dieną
9 vai. ryto — Seimo narių ir svečių registracija.
10 vai. įyto — pirmas posėdis:
Seimo ruošėjų vardu — Rūtos Penkiūnienės žodis. 
Seimą pradeda Vlike valdybos pirmininkas dr. Kęs
tutis Valiūnas.
Himnas.
Malda.
Seimo prezidiumo rinkimas.
Seimo komisijų rinkimas.
Sveikinimai.
Tarybos pirmininko Juozo Giedraičio pranešimas. 
Valdybos pirmininko dr. Kęstučio Valiūno praneši
mas. Paklausimai, diskusijos.
Tautos Fondo pranešimai: TF valdybos piimininko 
J. Gasiliūno. Kamados TF atstovybės piimininko J. 
Vaičeliūno, Toronto TF atstovybės piimininko A. 
Firavičiaus.
Paklausimai ir diskusijos.

Pietūs: 1-2 vai.
2 vai. popiet — antrasis posėdis:
Lietuvos rusinimas — Aušra ir Jonas Jurašai. 
Paklausimai, diskusijos.
Tarptautinė padėtis ir Lietuva — prof. dr. Domas 
Krivickas.
Paklausimai, diskusijos.

Vakarienė.
7 vai. vak. — simpoziumas: Vliko uždaviniai ir atei
ties sąranga. Moderatorius — dr. Br. Nemickas. Kal
bėtojai — A. Gureckas, A. Kasiulaitis ir J. Valaitis.

Gruodžio 5 dieną
11 vai. ryto — trečiasis posėdis:
Seimo nutarimų priėmimas.
Seimą pabaigia — dr. K. Valiūnas.
Himnas,

syta poeto Juliaus Janonio monografija)

(Tęsinys)

Tačiau, kaip man atrodo, pagrindinis minimų kont
roversijų autorius yra pats Julius Janonis. Štai kaip jis 
kalba apie didžiai svarbius dalykus:

„Ne, ne per mažas tautinis savitumas yra visų žmo
nijos nelaimių židinys. Tas židinys kas kita. Jis dabar
ties politinės socialės tvarkos pamatai, ir, tik sugriovus 
juos ir pastačius naujos politinės socialės tvarkos tro
besį, žmonija pasiliuesues taip nuo visų nelaimių bend
rai. taip ir nuo dalinos nelaimės, kuri yra „tautų“ kct.a 
ir tautinio savitumo garbinimo liga... Tautinė kultūra... 
tai ne kas kita, kaip tik fygos lapelis pridengti negra
žiems buržuazijos tikslams.“ (Jul. Janonio Raštai, II t. 
143 psl.).

Kitame straipsny, rašytame maždaug tuo pačiu me
tu. Julius Janonis taip samprotauja:

„Sveika klasinė politika verčia darbininkus būti 
kuo griežčiausiais tautų engimo priešininkais. Kalbos, 
spaudos ar kokių kitų tautinių ypatybių varžymas var
žo kartu ir patį darbininkų judėjimą... Be to, persekioja
mosios tautos buržuazijai, apsimetus tautos laisvės gy
nėja, lengva rasti užuojautos tos pačios tautos darbinin
kų tarpe. Todėl darbininkams turi rūpėti, kad nė viena 
tauta nebūtų persekiojama ir kad visos tautos turėtų juo 
didžiausią laisvę savitai apsispręsti... Tam reikia sude- 
mokratinti kraštą ir suteikti tautoms liuoso plėtojimosi 
laisvę“. (Jul. Janonio Raštai, II t. 147 psl.).

Tik į tuos du poeto Janonio pareiškimus įsigilinę, 
tur būt, nesunkiai galime apčiuopti, kad jie yra kontro
versiški, nes pirmoJĮo pasisakymo mintys akivaizdžiai 
prieštarauja antrojo mintim. Ir dar — tai nėra kažkas 
nauja ar savaiminga — tai tėra tik socializmo teoretikų 
minčių atgarsiai, atkilę į Janonio raštus. Originaliai ir 
naujovBkai antrajame Janonio pareiškime suskamba 
tik ta mintis, „kad visos tautos turėtų juo didžiausią lais
vę savitai apsispręsti“. Šia mintimi poetas Jul. Janonis 
lyg ir užbėga už akių JAV prezidentui Wilsonui, kuris 
tik 1918 m. paskelbė tautų apsisprendimo teisę (Jul Ja
nonis, kaip žinom, nusižudė 1917 m. gegužės 17/30 d.). 
Be to, neužmirština aplinkybė, kad cituotus pareiškimus 
parašė ne koks nors žilabarzdis socialinių mokslų žino
vas ar filosofas, bet, berods, dar ir dvidešimties metų 
nesulaukęs jaunuolis, VIII iki. gimnazijos mokinys.

Juigis Jašinskas. pats neabejodamas, nuoširdžiai 
stengiasi ir savo skaitytojus įtikinti, kad Julius Janonis 
buvo didžiai gabus, talentingas, idealistinių nusiteikimų 
jaunuolis, mokykloj pravardžiuotas Saliamonu, jautrus 
ir paslaugus mokslo draugams, neturįs puikybės ir išdi
dumo, mokytojų ir mokinių gerbiamas ir mylimas, jaut
rus, giliai jaučiąs socialinį neteisingumą, bet ir sąmonin
gas lietuvis, skatinąs draugus mokytis lietuvių kalbos, 
nepasiduoti įusifikacijai, išdrįsęs protestuoti klasėje, 
kai mokytojas rusas įžeidė lietuvių tautą. Jis nenutolęs 
net ir nuo savo religingų tėvų — euangelikų-reformatų 
tikėjimo, nuoširdžiai mylėjęs savo rūpestingą ir šviesią 
motiną, branginęs ir gerbęs tėvą. išskirtiną dėmesį sky
ręs savo jaunesniajai seseriai Emilijai, jautrus buvęs ir 
kitiem šeimos nariam. Vienu žodžiu. Jul. Janonis buvęs 
prigimties apdovanotas stambia gausa įvairių žmogiškų 
dorybių.

Tiem savo teikimam paremti Jurgis Jašinskas apie 
Julių Janonį surinko stamboką pluoštą atsiminimų iš tų 
žmonių, kurie dar tebegyvena Amerikoj. Prie viso to jis 
prijungė ir savo asmeniškus memuarus apie Biižų kraš tą 
ir to krašto būdingesnius žmones, apie Janonių šeimą 
ir patį Vaidilos Ainį, apie kai kurių poeto rankraščių 
likimą. O savo veikalą baigia dialogais parašytu epilo
gu, mėgindamas atskleisti tą siaubą, kuriame įsikūnijo 
komunizmas, Juliaus Janonio taip nekritiškai įtikėta 
utopija.

Mūsų literatūros mokslui minimi atsiminimai, tur 
būt, ir bus pati vertingiausia medžiaga Jašinsko parašy
toje Janonio monografijoje. Pabrėžtinai reikšmingi, kaip 
man regis, yra tie atsiminimai, kuriuos vyr. sesers Mari
jos ir savo vardu parašė jaunesnioji ir mylima poeto 
Jul. Janonio sesuo Emilija Janonytė-Railiemė, gyvenanti 
Baltimorėje, Md.

Tačiau, kad poeto Vaidilos Ainio - Juliaus Janonio 
paveikslas įgautų nors truputį konkretesnį pavidalą, kol 
tabtelsim prie Jurgio Jašinsko surinktų atsiminimų, nors 
trumpą valandėlę atsigrįžkim į tą proletarų poeto port
retą, kuris jau ilgesnį laiką yra tapomas rusų bolševikų 
paveigtoj Lietuvoj. Ten jis yra mažažemio (iš tikro — 
bežemio) grytelninko bei skurdžiaus vaikas, varganu 
drabužėliu aprengtas, gimęs dūminėj pinkelėj, be atvan
gos išgyvenąs nepriteklių skausmą, badmiriaudamas ėjęs 
mokslus Biižu keturklasėj mokykloj, skurdęs ir vargęs

Didžiausias Keleivio rėmėjas Jonas Bartašius (llartash) 1970 m. 
lapkričio 25 d. prie savo žmonos Onos Pupikaitės.Bartašienės kapo 
Palisano kapinėse, Windsore, Conn. Jis. jau pradėjęs dešimtąją 
dešimtį, šiuo metu gyvena Hartforde. Prieš kurį laiką jo širdjs^ 
buvo kiek sunegalavusi, bet gydytojai ją “sulopė“, ir Jonas Bar
tašius neabejoja, kad sulauks 100 metų amžiaus. To ir įbes jam 
nuoširdžiai linkime. ,

AUKOKIME TAUTOS FONDUI! 

Miela* Lietuvi,

Tauto* Fondo tikslą* yra VLIKo išlaikymas ir Lietu
vo* laisvė* bylos finansavimas. Aukos, didelės ar hnažos, 
sudėtos kartu, sudaro sumą, kuri įgalina šią organizaciją 
atlikti savo paskirtį.

Jeigu Tamstos apylinkėje yra TF įgaliotinis, savo 
auką atiduok jam. Jeigu jo nėra, siųsk TF Centrui, panau
dodama* pridedamą atkarpą. Gavę auką, pasiųsime kvitą. 
Aukos yra atleidžiamo* nuo mokesčių (tax exempt).

Tauto* Fondo Valdyba

Lithuanian National Foundation, Ine.
(Tautos Fondas)
P. O. Box 21073, Woodhaven, Mass. N.Y. 11121 ar

Lietuvos laisvės bylai paremti siunčiu auką ................................... .. .. ..

. Vardas ir iki varde................................................... ..................................

Adresas............................ ................................................

Data............................................................................

. WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai^ 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniai* 5-6 vaL vakaro 

WICN 90.5 FM 
E. Meilu*

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

Ar skaitytos? i
Tavo kelias į socializmą, 

Leon Blum, 35 psl., kaina 
$0.50.

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

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

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47 
psl.. kaina 25 centai

Lietuvi* savo tautoje, vals* 
tybėje ir visuomenėje, para
šė Stasys Barzdukas, 258 
psl., kaina $6.00.

Melagingas Mikasės lail*

kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

Paguodė, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų 11 da
lis. Be kitų dalykų, čia telpa 
įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką it Joną Ais. 
tį. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

Paguoda, III dalis, Bronio 
Railos akimirkų kronikos, 
387 psl., kaina minkštais 
viršeliais $6.50. kietais — 
$725.
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— Sveikutis. Maiki! Kaip — Ką tu, Maiki, čia gre-
fylini? vezcji prieš mano elgesį?

— Gerai. Bet kodėl tu Tu, tur būt. man pavydi 
šiandien toks linksmas? linksmybės? Po pirmam, y-

— Aš, Maiki. visiškai at-'ra ap^naiminime pasakyta, 
jaunėjau su .kūnu ir dū;ia. į kad į tą vakaru-ką yra kvie-

— Žiūrėk tu man! Negi čiami visi. Tai znočijas. kad 
būsi kokių vaistų priėmęs? ir aš. O po antram, ar tu

— Ne. Maiki, kai tik kas; skaitei Keleivy, kokių gra- 
nors man primena jaunas i žiu zbitkų moka mūsų sta- 
dienas, tai aš tucj pat su- dentai padaryti? Ar tu 
strainėju, ir man jokios lie-i mislini, ikad aš, būdamas 
karstvos nereikalingos. jaunas, buvau durnesnis?

— O kas gi dabar tau tą 
jaunystę priminė7

Nugi apznaiminimas Į darydavom ?

Ar tu žinai, ką mes anais 
čėsais Lietuvos kaime pri-

Keleivyje apie šios kontrės 
lietuvių studentų baliušką. 
Ji bus novemberio 27 dieną 
Bostone šėtonron viešbuty.

— Ne Šėtonron, bet She- 
raton. Tai vienas gražiausių 
šio mie to vie bučių.

— Man nesvaibu, Maiki. 
kaip ten aneelskas liežuvis 
tą vaidą ištaria. Svarbiau, 
kad ten bus možna gardžiai 
pavalgyti, stipriai užgerti.i 
pasiklausyti gražių dainuš
kų ar ir pačiam užgiedoti ir 
dar pašokti su kokia straina 
Agnieškute.. Kai apie tai
sužinojau, tai man ne tik sukabinome

O ką jau gero ir kultū
ringo jūs tada galėjote nu
veikti?

— Vaike, per Plungės 
valsčiaus šaltyšiaus Barbo- 
rikės veseilią mes užkėlėme 
ant kluono stogo karvę ir 
ten baubiančią palikom, kol 
gaspadorius išsipagiriojo ir 
su visų svečių pa/mačia tik 
per pusę dienos nuėmė. Pa
daryk tu taip, 'jeigu gudrus! 
Mes visus šaltyšiaus skilan
džius. dešras, taukines ir rū
kytų lašinių paltis, pro lan
gą ištraukę iš jo kamaros,

VOKIETIJA

Dr. V. Vasyliūno koncertai

Dr. Vytenis M. Vasyliū- 
nas Vak. Vokietijoje dirba 
mokslinį darbą, bet jis su
randa laiko ir vargonų kon
certams surengti. Šiemet 
dar bus trys jo koncertai.

Pirmas koncertas bus lap
kričio 28 d. Šv. Severino 
bažnyčioje, Garschinge (ne
toli Muencheno).

Antras — gruodžio 5 d. 
Markus bažnyčioje lbshau- 
sene, prie Nordheimo. kur 
bus atlikti Bacho veikalai. 
(Tuos veikalus jis praeitą 
vasarą atliko pranciškonų 
buveinėj Kennebunkporte).

Paskutinis šių metų kon
certas bus gruodžio 12 d. 
Philippus bažnyčioje Han- 
nevery - Iserahagene. Čia 
dalyvaus ir Buendheimer 
Kantorei choras iš Westfa- 
iijos ir atliks Bacho motetą 
Singet dem Herm, Brahmso 
motetą ir Monteverdi Mag- 
nifikat, kuriam vargonais 
pritars dr. V. Vasyliūnas. 
Šalia to, dr. V. Vasyliūnas 
atliks Bacho Preliudą ir Fu
gą G-dur, Kanoniikas varia
cijas ir Brahmso Preliudą ir 
Fugą A-moll.

Tie koncertai yra pasKelb- 
t: vokiečių spaudoje. Vokie
tijoje įprasta koncertų pro
pagandai leisti atskirus lei
dinius, skelbiančius įvyk
siančius koncertus. Muen
cheno lapkričio mėnesio lei
diny paskelbta, kad Muen
cheno operos solistė Lilija 
Šukytė dalyvaus religinia
me koncerte, kur bus atlikta 
Bacho Magnificat ir Mozar
to Mišios C-moH.

S. J.

KELEIVIO RĖMĖJAI

Keleiviui aukojo:

Po $20: M. Subatis, Hol- 
)rook. Mass.. J. Bartash, 
iartfoid, Ct., R. Buches, 
lenver, Colo.

B. Šilas, Elizaibeth, N.J.. 
— $12.

Po $10: J. Krasinskas,

BROCKTON, MASS.

LB apylinke/; vadovybės 

pasikeitimas

Dvejas metus lietuviško
sios veiklos centrinis varik-i 
lis Brocktone — LB apylin- ; 
kės valdyba lapkričio 14 d.. 
Sandaros salėje sušaukė vi
suotinį LB susirinkimą. Jos, 
kvietimą raštu teišgirdo 30 
asmenų, nes kitus, matyti,] 
paviliojo N. Anglijos Baltui 
d-jos surengtas V. Smetonos ' 
koncertas Bostone.

Teisės patarimai

Susirinkimui vadovavo 
•Tonas činčys, sekretoriavo 
Liuda Šukienė. Valdybos 
dai bu apžvalga padarė pir-, 
minirikas Eligi.ius Sužiedėlis reikalu: 
ir iždininkas Algis Alksni-'
nis. i Mes daug metų gyvenome

Kanadoje. Turime vieną sū-
Senajai valdybai, išsky-, nų> ;kuris apsivedė ir į va

rus Miką Subatį, nebesuti- žiavo su žmona į Jungtines 
kus kandidatuoti, į valdybą Amerikos Valstybes. Mudu 
i rinkti šie asmenys: Stasė §u žmona esame sudarę 
Jančiauskienė. Juozas Ren-i”Will and Testament“. 
telis. Mikas Subatis, Liuda;
Šukienė ir Vida Sužiedėlie- Kai dirbtuvė atleido ma
nė. į ne pensijon, tai mudu su

| žmona ir atvažiavom pas sū-
Reyizijos komisija paliko j nų į Ameriką. Aš čia pat nu- 

senoii: R. Biel-kevičius, A.; ėjau pas advokatą, kuris čia 
Jurkšta ir E. Ribokienė. ; dil ba valdžiai (rtate) ir nu-

, ! sinešiau savo ”Wili“. Jis
Atstovais j apygardos me-! 

tinį suvažiavimą išrinkti A J
Alksniniu St ElVU 11 A’ SU’i NASHUA, N. H. 
žiede bene.

i

Senoji valdyba buvo pa. Lietuvi, vadovaus mokyklai

įuosusi Talkininkų lapus ,i Xew Hampshire Sunday 
Hunuose naiys pasisako, kuo \ews (išeina Manchestery) 

lapkričio 7 d. išspausdino

Klausimas

sode ant me
džių. O kai svečiai paskui 

kvatodami tą
no, ale ir senovišką dainą'mantą piovėsi ir valgė, tai 
atsiminiau, kai mes ją visa skūpus gaspadorius kruvi- 
gerkle traukdavome, šokda- nom atarom verkė. Padaryk 
mi pa.'iutpolkę: tu šitaip, jeigu esi gudrus!

O ant galo iš svirno pavo-

musų sencvi kos vakaruškos 
Lietuvoje akvse ansiznaimi-į nuc šakų 

‘ v

Žemė dreba, viesuls kėlęs 
Suka tirštą dulkių ratą, 
Žaibus meta kibirkštėlės 
Iš po kaustytų čebatų. 

Taigi būtinai turiu į šitą lie
tuviškų studentų vakarušką 
nueiti, nors tektų ir šoblę už 
skolą gaspadinei užstatyti.

— Kažin. tėve. ar tu prie 
tos lietuviško jaunimo drau
gijos pritapsi. Atsimink tik

gėm ir minkštai paklotą jau 
nikių lovą, ir tie pirmą nak
tį turėjo praleisti ant šieno. 
Tegul padaro taip. dabar ta
vo studentai! Tu, Maiki. mū
sų senesniosios paikalenijos 
neniekink! Mes irgi buvome 
ne vištos pagimdyti!..

— Tai tik kaimo bertių 
chuliganizmas, kuriuo tau

savo amžių, savo aprėdą,! ir dabar nevertėtų girtis,
savo senovišką galvojimą ir 
dar savo elgesį, kai per daug 
i geri gyvatinės. Dabokis, 
kad tavęs iš baliaus viešbu
čio tarnai neišmestų aukš- 
tielninko.

Jau daug geriau būtų, kac 
mūsų jaunimui papasako
tum padorių senovės gyve
nimo V.ykiu, kad jį savo ge 
re elgesio ir gero patyrimo 
pavyzdžiais apšviestam, kac

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

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

Po darbo valandų — (813) 360-0744

Advokatė dr. M. Svelkauakimė sutiko aUa 
tyti j Keleiviu skaitytojų Idaosimuo taisės 
reikalais. Tie įritėsimai turi Mti bendri 
nformacinio poMdHo. Klausiaus ir & 
sakymus spausdinsima kame skyriuje 
traiškė r^'kia pal* mėti, kad esate Keleivis 
'.kaitytojaa.
Klausimus praėome alpsti tiesine 
adresu:
Dr. M. Šveikauskas, Attoraey at La*. 
Ikiston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Ro\ būry, Mass. 02132

Ką tik gavome
Massachusetts gyvenan

tieji prie knygų kainos pri
deda 5t7< valstijos mokesčio.

Gal man patarsite šiuo

jis per ateinančius .metus 
prisidės prie apylinkės veik
los, talkininkaudamas val
dybai: sutiks kepti pyragus 
ar juos iš kitų parūpinti, pa
dės aptvarkyti patalpas ren
giniams, parašys laiškus se
natoriams bei kongresma- 

’nams IJetuvos reikalu, pats 
kandidatuos ar suras kandi
datą į kitų metų valdybą, 
paaukos ar iš kitų parūpins 
laimikių apylinkės -rengia
miems laimėjimams, platins 
LB apylinkės renginių bilie
tus. padės išrinkti solidaru
mo mokesti, esant svarbiam 
■reikalui, paskambins bent 5 

Worcester, Ma.. M. L. Bal-g?’'0 Pažįstamiems, padės
chumas. Detroit, Mi., B. Kas-i 1,e.tuv,sko5 ™'kXkl<?
.. p. a Sto. • totams penktadienių vaka-

rais, parašys korespondenei- 
ių anie apylinkės 'veiklą. Be

as, Wycming, Pa.. A. Sta 
pultams, Miami, Fla., A.
3haplik. So. Boston, Ma. . , vi a a -*• -i a-P Leita, Philadelphia, I 'l;'1į,r Įnikta tu čia eilute 
p„ $7 i bet kuria mkitam sumany-

į tam darbui įrašyti.
V. Milen. Australija— 56. i 
Po $5: B. Makaitis. Nor- 

wood, Ma., E. Geruskienė, 
Catskill, N.Y., J. Rimavi- , 
čius. Baltimore, Md., F. 
Ko niautas. So. Boston. Ma.,
I. U'lpaitė, Dorchester, Ma., 
A. Rakutis, Norwood, Ma., 
V. Armalis, Baltimore. Md.. 
A. Majauskas. Montreal. 
Que., Br. Spūdienė, Wood- 
hrven, N.Y., E. Austras. 
Mokose, Ma.

Visiems aukotojams nuo- 
ši. džiai dėkoja

Keleivio administracija

Artinasi Kalėdos. Visi jau 
ieškome dovanų savo arti
miesiem. Nepamirškim, kad 
laimi gera ir pigi dovana — 
Keleivio metinė prenumera
ta — $10.00.

Valdvba, turėdama tokius 
pasižadėjimus, galės drąsiai 
kreiptis į pasižadėjusįjį.

Susirinkimas baigtas Tau
tos himnu.

E.. Ribokienė

NEW BRITAIN, CONN.

Bgoką straipsnį apie Stasį 
Stončių. kuris nuo ateinan
čio sausio 21 d. \adovaus di
džiausiai Nevv Hampshire 
vidurinei (high) mokyklai. 
Joje mokosi 2,900 mokinių.

Straipsnio autorius Bany 
Falmer pastebi, kad Ston- 
čius į JAV atvyko 1949 m., 
būdamas 14 m. amžiaus ir 
nemokėdamas anglų kalbos. 
1970 m. jis buvo išrinktas 
visos valstijos pasižymėju
siu jaunuoliu. Jam taip pat 
buvo suteiktas Nashua mo
kytojų sąjungos vadovo žy
menis ir geriausio N. Hamp
shire mokytojo vardas. 

’ALUS GERTI NESVEIKA4

Garsusis lietuvių kalbi
ninkas prof. Jonas Jablons
kis (1860-1930) į gyvenimo 
pabaigą buvo pusiau para
lyžiuotas ir dieną naktį pra
leisdavo krėsle ant ratu. Pa- 
sidėjęs skersai krėslo turėtą 
lentą, dirbdavo, ra ydama? 
ar taisydamas raštus.

Sūnus, dar jaunas pirmo 
kurso studentas, kartais 
grįždavo namo panakčiais 
Įsilinksminęs ir. visa bėda 
i savo kambarį turėdavo ei

man pasakė, kad testamen
tas yra taip sudarytas, kaip 
ir čia daroma, tik, sako. čia 
pasirašo trys liudininkai, o 
jūsų ”Will“ tik du liudinin
kai tepasirašė.

Kadangi aš dabar nedir
bu ir man labai sunku su pi

nigais, tai nenorėčiau be 
eikalo išmesti pinigą. Ar 
•eikia ”Wills“ perrašyti?

Mes čia turime namus $ 
25,000 vertės. Skolos ant 
namų nėra. Jei mudu su 
žmona numirtume,>ar reikės 
sūnui mokesčių mokėti nuo 
jam palikto turto? Visas 
mūsų turtas, t. y. pinigai, at
vežti iš Kanados. Tad malo- 
lėkite ir šiuo klausimu pa
arti.

Naujai atvykęs

Atsakymas 

Į pirmų klausimų:

Tamstoms nereikia keisti 
estamento, jei jūsų aplinky- 
)ės nepasikeitė ir jei norite 
lalikti tartą taip. kaip jis 
Tamstų testamente yra pa- 
kii-stytas. Jei testamentas 

yra sudarytas pagal taisyk
les to krašto ar tos valstijos, 
kuriame ar kurioje testa
mentas bufvo sudarytas, tai 
jis yra visur pripažįstamas. 
Taigi, jei Kamados įstaty
mai tereikalauja dviejų liu
dininkų, o ne trijų, tada tes
tamentas bus pripažintas, ir 
keblumų nebus.

Į antrų klausimų:

Paveldėjimo mokesčių dy
dis priklauso nuo palieka
mos sumcfs dydžio ir kai ku
riose valstijose taip pat nuo 
giminingumo laipsnio.

Likimo audrose, Vlado
Vailionio romanas iš parti
zanų gyvenimo, 344 psl., 
kaina $7.90.

Prof. Augustino Volde- 
maro raštai, 672 psl., kai
na $15.00.

Adomas Galdikas, daili
ninke monografija anglų 
kalba, paveikslų spalvotos 
ir nespalvotos nuotraukos, 
didelio formato 171 .psl., 
kaina $15.00.

Močiutės dovanėlė, —D.
Lipčiūtės-Augienės eilėraš
čiai. Gera dovana mažie
siem?, 72 psl., kaina $4.00.

Rudenys ir pavasariai, II
dalis,, romanas, parašė Al
binas Baranauskas. 347 psl., 
kaina $6.00.

Kiškio vardinės, Stasio
Džiugo eilėraščiai vaikams, 
II laida, iliustravo VI. Stan- 
čikaitė. 56 psl., kaina $2.50.

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

Savanorio ir kontražval- 
gybininko atsiminimai, pa
rašė Jonas Demereckas, 200 
psl., kaina minkštais virše
liais $4, kietais — $5.

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

Tolimų kraštu miražas,
Avos Saudargienės kelionės 
įspūdžiai, iliustruota, 342 
psl., kaina minkštais virše
liais $7.50. kietais — $8.50.

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.

Martynas Mažvydas Vil
niuje. Juozo Kralikausko 
premijuotas romanas, 307 
psl., kaina $6.00.

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

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

GERIAUSIA DOVANA

d’ Ręn':ti per tėvo kabinetą. Kartą 
vjetes PajaPH05 Į profes0rius supykęs paklau-

klebonas kun. Edvardas 
Gradeckas ir išvyko gyventi 
i New Ha veną, kur turi nuo
savą namą ir kur mokyto
jauja jo sesuo. Tose parei
gose jis išbuvo 8 metus. 

Naujuoju klebenu paskir

ia
sė

— Kur taip dažnai nakti
nė ji?

— Alutį gėrėm. Juk pats 
tėtis savo gramatikoje ra 
šei: alus gerti — sveika!

Profesorius nieko neatsa-
tas kun. Jonas Rikteraitis, kė, tik. ruošdamas snaudai
buvęs kamendorius.

J. B.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

nuo kenksmingo elgesio su
draustam, o ne tokius niekus 
kalbėtum.

— Gut bai, Maiki! Tavo 
tokių pamokslų aš prieš tą 
linksmą jaunimo balių visai
nenoriu klausyti, nes jie ma-! P’esiamas.

Amerikos Lietuvių trisde
šimt penktasis suvažiavimas
1975 m. lapkričio mėn. 22 

i d., 44 mašinėle spausdinti 
i puslapiai.

Draugo sieninis 1977 me
lų kalendorius, mėnesiais at-

gramatikos nauia laidą, pa 
taisė: ”Alus gerti — neąvei 
ka“.

Deja. ši laida neišvydo 
šviesos, nes profesorius ne 
trukus mirė.

ne tik liūdnina ir 
šermenis...

primena Darbininko
lendorius.

toks pat ka-

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

DIDELIS KIEKIS, 480 PSL 
KAINA $2.00.

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

Sukilimas Lietuvos suve* 
rentimui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaiiotas minis- 
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 588 pst, iliustruota 
įrišta, kaina $15.00.

Amerikos lietuvių istorija, 
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

Chicago* istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl. 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10 
minkštais — $8.

Steponas Kolupaila, para. 
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. 
zas Danys, 464 psl., daug 
iliustracijų, kieti viršeliai, 
ki ną $12.00.

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

Baly* Sruoga mūsų atsi
minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny. 
goję rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

Mykolo Vaitktus atsimini
mai:

Su Minija į Baltiją, 210 psl. 

psl., kaina minkšt. virs. $1.50, 
kietais — $2.00.

Baltijos gražuolė, (Liepo
ja), 332 psl., kaina minkšt. 
virš. $3.00.

Per giedrą ir audrą, 272 
psl., kaina minkšt. virš. $2.50.

Nepriklausomybės saulėje
(1918-1940) I dalis, 296 pri., 
kaina minkšt. virš. $2.59, H 
dalis — 278 psl., kaina mink
štais virš. $2.50, m dalis — 
264 psl., kaina minkšt. viri. 
$2.50, kiet. — $3.25.

Siaurės žvaigždė, 297 pri., 

kaina minkšt. virš. *340. 
kietais — $4.00. .
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Vietinės žinios
MIELOS SESĖS IR 

BROLIAI LIETUVIAI!

LIETUVIŲ RENGINIAI
CENTR. BIBLIOTEKOJE

Bostono Centrinėje Bib
liotekoje (Copley Sųuare) 
4 mėnesį numatyti tokie lie-Studentų suvažiavimas

i tuvių renginiai:
Jau rašėme, kad ateinantį: lapkričio 23 d. 8 vai. vak. 

'Jau dau3 metu, kai Bal-‘avan&ali pirmą kartą Bos-j esto prof. Elmaro Jarvesoo 
fas, kiek jo ištekliai ir su- tone susirinks Šiaurės Ame-! paskaita,
rinktos aukos leidžia, sten-J^os Lietuvių Studentų Są-į Pirmadienį, lapkncio 29

t -ungos namai. d. 8 vai. vak., lietuviškų fil-giasi padėti i vargą, ligas 
ar kitokias nelaimes pate-’ Suvažiavimo darbotvarkė: seansas,
kusiems savo tautiečiams. • tokia: i lapkričio 30 d. 8 vai. vak.
Tokių vargdienių, ligų ir se-Į
natvės
laisvo renginius
tančiu
sų pagalbos laukiančių, dar . ....
nemažai yra Lietuvoje, Sibi-į Penktadienį, lapvtličio 26 
ro tremtyje. Vokietijoje,;'1- nu0 10 iki 4 vai. popiet 
Lenkijoje ir kituose pašau-J lstl acl ja. 12-5 vai. Ino., 
lio kraštuos

i latvės dr. Valdos Melngailis

Padėka

mPRAEITOS SAVAITĖS 

RENGINIAI

Praeitą savaitę beveik 
kasdien buvo koks nors ver
tas paminėti renginys.

Štai, visą tą laiką tęsėsi 
pabaltiečių renginiai Bosto
no viešojoj bibliotekoj. Čia 
lietuviai bene geriausiai 
reiškėsi. Ten vykstanti pro
grama baigsis šią savaitę, 
tai dar bus proga prie jos 
grįžti.

Praeitą trečiadienį prasi
dėjo Tarptautinio Instituto 
rengiama šventė, kurią iki 
lapkričio 21 d. aplankė ke
lios dešimtys tūkstančių 
žmonių. Šeštadienį joje šo
ko Onos Ivaškienės vado
vaujami šokėjai, Moterų Fe
deracijos klubas, ypač pirm. 
Aleksandros Moriarty pa
stangomis, turėjo gražiai į- 
rengtą kioską, kuris daug 
pasitarnavo žinioms apie 
Lietuvą paskleisti.

Šeštadienio Kultūrinis su
batvakaris buvo skirtas susi
pažinti su Pranu ir Algirdu 
Bražinskais. Salė buvo pil
nutėlė. Alg. Bražinskas la
bai sklandžiai papasakojo

NATŪRALINIO MAISTO 
VITAMINŲ
PARDUOTUVĖ 

”H E L T H W O R L D“

Naujai atidaryta 

DORCHESTERYJE

748 Adams St. ‘(Prie Gallivan B 1 v.) 

Taip pat turime ir Kilkaus juodos duonos 

Atidarą nuo pirmadienio iki šeštadienio 9—7 v.

Tel. 265-8767

Dr. IRENA ZIEMBINSKA

nuo siu metų spalio 15 dienos' 
perėmė dantų gydytojo-. Ge
nės Stapulionienės kabinetą 
(718 Adams St.. Dorchestery. 
tel. 282-8916).
Dantų gydymo kabinetas ati
darytas pirmadieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais pa 
gal susitarimą.

:ooooooooooooooooocooooooo

Iš gilumos širdies dėko’ju 
| Nenortienės ir Norberto įsv- lietinių parapijos
I Lingertaičio meno darbu pa-P°- bostone kunigams uz

.šiam reikalui Bostono1 rodos, 1 vai. pašnekesys _;:Iaugkartm» aplankymą pa- 
Balfo valdvba skelbia ru-.'Kvsių palaikymas su Lietu-puodos žodžius n di asirų 
den. pinigini valu nuo spa-> va, 2 vai. Elenos Vaišnienės!eUStipMMimą; daktaram Sta- 
lio 1 d. iki giuodžio 31 d. i paskaita — "Pamėginkite— ;lul. Jasaičiu' » utasiui Mt- 

į patiks, o, be to. sveika", 4 “altui uz visokeriopą medi-
Aukas prašome siųsti Bal

fo vardu — St. 
ri*h, 50 Or'on 
Wav, So

... ... s Šeštadienį, lapkričio 27 d
Vajų globoja Sv. Petro',-, , 4H(ipntn klubif na- u~ ■-- - _ ■ • -

lietuvią parapijos klebonas paguodos g.

nis sdsirinikimas, 6:30 vai. j i Romą, Venecuelą iki Wor-
kciiteilis, 7 vai. banketas. Ypatinga mano padėka cesterio. Jis dėkojo lietu- 

Kelc;v’o skaitytojai ’ . Yjs^as vyksta Sheiaton j dukteriai ir žentui Skabei- viams už didelę paramą ir

Boston. ivia

vai. dail. Viktoro Vizgirdos!cinip£ pagalbą; Oarney li- 
skaidrės, vaizduojančios lie- Sf'unės slaugėms uz rūpes- 
tuvių dailę išeivijoje, 8 vai. nn£3 prieziūi;; mieliems

02127 ;__  šokiai tautiečiams ir tautietėms uz
'! ‘ . .... o_ 'gausų lankymą ligos metu.

Petro i, -iSe>taC1ęn. š kkvu.7 * J?’’ už maldas, gėles, laiškus ir

Pelers Pa- 
- Marotta

1W

kun. A. Baltrešunas.
Balto valdvba

Nauji viešbuty (Prudential Cen-!kiams, kurių rūpestingoje ir prašė juos ir šiandien pa-
..Pastaruoju metu Keleivį ter>‘ piltoje globoje tebesu ir da- remti laiškais prezidentui,
užsisakė B. V. Sidzikauskai- Rengėjai kviečia ir ne-bar. ; valstybės departamentui ir
tė iš Pompano Beach. Fla., studentus dalyvauti ten. kur! _ kongresmanams. nes ju pra-
Lithuanian Servize Informa- jiems įdomu. Atleiskite, kad nepajėgiu švmas leisti pasilikti JAV-se
tion Agency, VVashingtone, Iki lapkričio 24 d. darga- 'isH mano geradarių nei i>- dar nėra išspręsto.
D.C., Birutė Zalatorienė iš Įima užsisakyti ir banketo v,a. 1.n^1, kiekvienam at- Atrodo, kad neliko nė vie- 
Bervyn, Ilk, ir P. Juodka iš bilietą tel. 479-2962 ir 698- padėkoti. Tad prašau no kuris nebūtų tokio pra-
Cbicagos. III. 2162. Kaina $15 asmeniui. iPnim^ mano gilią padėką iymo pasirašęs. Dar nėra vė-

! nors šiuo laišku.

ALDRICH OIL CO 

Jau 30 metų sąžiningai ir greitai įrengia namų 

apšildymą, oro vėsinimą ir gerai aptarnauja. 

So Bostone — Dorchestery — So Shore

į1 Teatlygina 
i čiausias!

Jums Auk’-

į. Nuoširdžiai Jūsų

Ona Ulevičienė

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

VILNIUJE — 
ROMOJE — 
LONDONE —

5 naktys 
4 naktys 
4 naktys

Artinasi Kalėdos. Viai jau 
ieškome dovanų savo arti
miesiem. Nepamirškim, kad 

Į labai gera ir pigi dovana — 
Keleivio metinė prenumera
ta — $10.00.

lu tokius raštus ir dabar pa
siųsti. Jų pavizdžių buvo ir 
Keleivy.

Prašė jie ir medžiaginės 
parankos, nes šiuo metu jie 
negali dirbti jokio darbo.

Sekmadienį ramovėnai su
rengė Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo sukakties minėji
mą. Šiemet*| jį mažiau atsi 
lankė, negu pernai, nes bu 
vo ir kitų renginių. Į minėji-

>0000000000000000000000000
mą buvo atvykę ir Pr. ir Alg. 
Bražinskai. Algirdas Bra
žinskas čia tarė susirinku
siems trumpą žodį. Paskaitą 
skaitė iš New Jersey pa
kviestas kap. Balys Rudys. 
Akt. Aleksandra Gustaitie
nė labai gražiai paskaitė iš
trauką iš Juozo Kralikaus
ko istorinio romano "Vaiš
vilkas“. Pabaigai Gediminas 
Ivaška parodė savo susuktą 
filmą iš ^utinių šokių šven
tės Chicagoje.

Jau tradicija virto pagerb
ti gyvus savanorius kūrėjus, 
kurių šiuo metu Bostone be
liko 8. Septyni ju dalyvavo 
minėjime. Jiems buvo pri
segta po gėlelę.

Programai sklandžiai va
dovavo Jonas Vizbaras.

fvwvvwwvwwwwwww’

JUK NETURITE?

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

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

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.

Lithuanians in America,
parašė dr. Antanas Kučas, 
iliustruota, 349 psl., kai
na $6.00.
Lietuvių Darbininkų Drau

gija New Yorke, 104 nsl.. 
didelio formato, daug iliust
racijų. kaina $3.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko' 
Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
•S6. Paštu nesiunčiame.

KADA IR KAM PADARĖT
SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta. "Sūduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

tamento foima $3.50. Ji 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 vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

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

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

viską, ka pataisyti reik’a.
Naudoju tik genau.-vui 

medžiaga
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Ik/rchenter, M

TeL CO 5-5854

«*>•#«#«*#*«*«*«#**#«<***##»*****4

DKAUinMO AGENTCRA 
AP tek a įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broarfway 

So. Boston, Mass. UZ127
TeL AN 8-1761

O

«■
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Bus aplankytas ir Kaunas. Romoje dalyvaujama Kalėdų eglutėje,
Londone — bilietas į įdomų spektaklį.

Kaina — $999.00 iš Bostono. New Yorko ir Montrealio.
i Gruodžio 11 d. Tautinės 
S-gos namų salėje Lietuvių 

(Moterų Federacfjos klubo 
| Kalėdinė vakaronė-Kūčios 
ir kun. Keziomekifekų nuo-; 
traukų paroda bei skaidrės.;

Gruodžio 19 d. So. Bosto- 
no Lietuvių Piliečių d-jos sa- (

BALTIC INSURANCE AGENCY $ ,Žal.gir]? * B?ltlj°? tun-1 
tų skautų-cių ir jų teveliu 
bendros Kūčios 

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

Vasario 5 dieną So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Bostono vyrų seksteto 
vakaras.

Vasario 20 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj 
Altcs rengiamas Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimo 59-sios su-j 
kakties minėjimas.

1977 m. kovo 11d. (penk
tadienį) 8 vai. vak. First & 
Second Church salėje, 66 
Marlborough St., esto solis
to Naan Pold koncertas, ku
ri rengia N. Anglijos Baltų 
d-ja

Kovo 27 d. 3:30 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos III aukšto sa
lėje Minkų radijo metinis 
koncertas ir filmų vakaras.

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

Algirdas Mitkus. Newton, Mass. Tel. 617—969-1190 
Galavy. Travel. \Vellesley. Mass. Tel. 617—237-5502 
Gala\y Travel. Boston, Mass. Tel. 617—-261-3760

V adė ja: Reda M. Veitas 
Tel. 268-6030

597 E. Broadvvay, So. Boston, Maas.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOMNERS* POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namas.

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

UTHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas ....
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas 

Lietuviškai:
PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos $10.- 
ATSPINDŽIAI ŪKANOSE,

novelių rinkinys, V. Alantas ......................... 6.-
Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETIVIV ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

$6.
$6.

BOSTONO RENGINIŲ 
KALENDORIUS

• 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 (RENGIMAS

FORTŪNA FUEL CO., INC
470 Adams Street, Quincy, Ma. 02160 

Boaton So. Shore

436-1204 773-4949

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
Informuota aaanytojm
(vykina, deda uaug ir (domią aoottaafcą Ir atvirai 
apie visus mūsų visuomeninto M kohirtuius klai 
jame rusite (domią skaitytoją Išliką skyrių, kariame bukim 
mo abipusių pasisakymą b
darbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA* yra dtnaml
eivijos laikraštis. laikąs nauiu bendradarbio bei Įdėtu. vL 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kurb dirbu ui išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.
Ad resna:

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

PROGRAMA
ši radijo programa tranu* 

liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
popiet

"SAULĖS ŠERMENYS“
Tai visai nesenia: išleistad 

Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanoms. 
Kaina $7.GJ.

I

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau M mulą caraauia lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiaa kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerių

frateraalint organizacija —. 
gyvybių apdnu4< ir ligoje pašaipą, kurt yra 

pigi, bukSUSIVIENUIMAS ueieūko pelno, o teikia
patarnavimue aavitarpfnės pagalboa pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip trb au pone mHouo dolerią
kapitalą, ted jo apdraudė tikra ir aaugt Kiekvienas 
Hatuvb ėb gaU gauti (vairią klasių rrikaMagbuaiaa

nuo flOO.ŪO Iki >10.900.06
Taupomąją Apdraudą —. Ra. 
kad jaunuoUa gantų pinigus 

aukitojo mokate studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda V AIKAM8 ir jaunuoliams labai pigią TERM 

apdraudą: ui >1,000.00 apdraadoa Bk >3.00 mokea-

9LA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
umibua asmanima. rekomenduojama lietuviiką 
Uoką b draugiją uarbam. UI >1,000.00 akddenta. 
Ha apdraodos mokestis >2.00 | motus

SLA—kuopos yra daugumole lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
) kuopų vdkijos, tr (Je plačiau paaiškins apie

Gaoulto spaosdintuu mformadjau, jeigu

AMaaee uf America 
>07 Wuul Mth Stroot, No* York. N.T. 10001
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Vietines žinios
Mažas susidomėjimas 

rinkimais

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugija, kuri turi per 
1,000 narių, lapkričio 18 d. 
unko savo vadovybės kan
didatus. Balsavo tik 105 na
riai.

Varžybų, galima sakyti, 
nebuvo, nes, pav., po vieną 
•kandidatą tebuvo i pirmi
ninkus (A .Čaplikas), vice

leivio redakcijoje bei kitur.' pirmininkus (D. Averka).
. , . - sekietorius (A. Matjoška),

D. Mongirdaitės koncertas 

Chicagoje

Bostone lankėsi dr. G. Byla

Praeitą savaitę Bostone 
lankėsi iš Chicagos atvykęs 
plačiai žinomas galvos sme
genų chirurgas dr. Gedimi
nas J. Byla. Jis čia dalyva
vo savo specialybės daktarų 
konferencijoje. Ta proga jis 
aplankė ir savo bičiulius 
Bcstone ir Cape Code. nu
pirko kelis dail. V. Vizgir
dos paveikslus, buvo ir Ke-

Daiva Mongirdaitė - Ri- 
chardsonienė lapkričio 21 d. 
koncertavo Jaunimo centre 
Chicagoje.

Lituanistinėe mokyklos 

Kalėdų eglutė

Ji šiemet bus gruodžio 19 
dieną 2:30 vai. popiet Šv 
Petro parapijos salėje po 
bažnyčia.

fin. sekretorius (A. Uruz- 
dis). Į mar alkas tebuvo du 
(V. Ivaška ir J. Jurėnas), į 
trijų narių revizijos komisi
ją 4 kandidatai, j direkto
rius (renkama 7) tekandi- 
datavo 13, daugiausia balsų 
eavo J. Lubinas. S. Grigana- 
vičius, A. Baika, A. Andriu
lionis, A. Plevokas. Gedimi
nas Ivaška, St. Drevinskas 
(dabartinis pirmininkas). P. 
A.vei ka ir kt.

Tikresnės varžybos vyko 
tarp dabartinio iždininko E.

Ketvirčio ir Algio Mitkaus. 
Pirmasis ga,7o 54, andrasis 
49 balsus. Kietos varžybos 
tarp jų bus ir gruodžio mė
nesio rinkimuose.

Šiame susirinkime paaiš
kėjo, kad spalio mėnesį d-ja 
turėjo pelno $3.019.

Jame buvo pagerbti 4 mi
rusieji nariai ir priimti 5 
nauji, iš jų 4 jauni ir ’jau ži
nomi savo veikla kitose or- 
crganizacijose, pavyzdžiui, 
Giedrė Budreckienė. Myko
las Drunga. Priimtųjų tarpe 
yra ir JAV diplomato Damb- 
ravos sūnus Gintaras (teisi
ninkas) ir jo žmona.

Susirinkiime Edmundas 
Ketvirtis vėl pademonstravo 
savo neapykantą lietuvių 
kalbai. Kai pirmininkaujan
tis D. Averka, reikalui iški
lus, lietuviškai perskaitė pir
mininką liečiantį d-jos sta
tuto straipsnį, E. Ketvirtis 
pareikalavo perskaityti ang
liškai. nors jis kalba lietu
viškai ir todėl lietuviškai 
perskaitytą tekstą suprato, 
bet demonstratyviai reika
lavo perskaityti angliškai.

Jis jau ne pirmą kartą pa
rodo tokią neapykantą lie
tuviu kalbai, kuria jo moti
na jį pirmą kartą prakalbi
no.

1976 m. gruodžio 5 dieną ruošiamas 

LIETUVOS BAŽNYTINES PROVINCIJOS 

{KORIMO 50 METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS

* 10 vai. Mišios, kurias vysk. V. Briz g ya 

laikys Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje.

* 4 vai. po pietų So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos 3 aukšto salėje vysk. Vincento B r i z g i o 
paskaita.

* Meninę dalį atliks solistė Gina Č p k sus
ki e n ė iš Montrealio. Jai akompanuos Sau
lius Cibas.

* Po koncerto 'veiks baras ir gausus valgių bu
fetas.

Įžanga — tik 4 dol. asmeniui.

Visus kviečia atsilankyti į šį svarbios sukakties 
minėjimą

BOSTONO ATEITININKAI SENDRAUGIAI

ŠIAURĖS AMERIKOS UETUVIŲ 

STUDENTŲ SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMO

BANKETAS
1976 m. lapkričio 27 d. 7:00 val. vak.

SHERATON HOTEL — GRAND BALLROOM 

Prudential Center 

PROGRAMOJE:

BOSTONO VYRŲ SEKSTETAS 
CAPRI COMBO ORKESTRAS 

SKANIAI PA VALGYSITE 
GRAŽIŲ DAINŲ IŠGIRSITE 

SMAGIAI PAŠOKSITE

Užsisakykite bilietus pas Marių Žiaugrą, telef. 
479-2962, ar pas Redą Veitaitę, telef. 698-2162, 
iki lapkričio 24 dienos.

Bilietai nebus parduodami prie durų.

Auka $15.00

Prašome pranešti

Scz Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos Labdaros komi
sija pra'o pranešti apie ser
gančius namuose ar ligini- 
nėse draugijos narius komi
sijos nariui Feliksui Zalec-

kui telefonu 269-1873. Ko
misija juos aplankys.

A. Andriulionis,
komisijos narys

Jei mažas bijotų didesnio, 
mes nepažintume narsumo.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

y.===

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 

TaL SW 82868

yra vienintelė oficiali ist»L 
ga Woreestery. mari siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces» Į

lerio y Lietuvą ir kHas Rusi* 
|os valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir
tas.

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENfiS DAINŲ ; 1
vedžioja.

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

SsrtaiaU* K. J. ALEKNA 
SiS EAST BBOAnWA? 
t<»UT" BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414* 

Babjftrati Mcore Dažai 
Sopiem Siūtoms 

Stiklas * 
reikmenys 

Reikmenys piaickeriama 
yiaofci* gelėiie. daiktai

Peter Maksvytis
Carpsatar & Batidm 
<9 Chnreh Street 

jB. Miltam,

»OM
Telef coas: AN 8-2806

Dr. Joe. J. bonovan

Atllaka visas
to ir projektavimo darbo* tt 
ka ir viduje, gyvoaaani narna Ir 
biznio pastotą, pesai JS«S reika
lavimą. iaokito vbadoo iki 9 va
landą vakaro.

Telefonas: <98-8875 .
'aanseaamMKmamuami

žmogaus — be ydoe. 
(•aoaoooooooooaooMOOOooosoooooooto
NAMAKSY - ZAMMITO 

Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tet 762-6732

••••MiaasisoMiaaaMOMisooiaaaaaaoaao

PLOKŠTELE

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

Paštu
jasoooooooooooooooooooeov'os**************************************

Dr. J. Pasakarnio 
ofroPfi DIN IS 

MSTR1STA8
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

Seuth Bostea, Maas

'ąMoaaaasaasaaAMoaaaMOMisoooiMiM
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 8 vakaro 
Trečiadieniais—uždara'

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 

eoosooovasoosooMOoaoaseasisoaosoo*

Laisves Varpas
, UETUVIŲ RADUO 

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 VAL. VAKARO

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

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

įa yra geriaasias žmogaus drangas

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC M WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU Brockton, Maaa. 02402. TsL 580-7200 

****e***************e*****o***oaaaaaaaaaasMaasisooiNisisia«aaMooooooooo*

Raoooeoooooooooooooeooeoeoooeoeeoooooooomooot

B The Apothecary
UETUVIŠKĄ TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildomo gydytoją rs 
eeptus ir turima visus gatavus vaistus.

M nik vaistą — eikit į Uetuvišką vabtiną.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Tebfuom AN 8-0020
Nuo 0 vaL ryta iki 8 vai vw Išskyrus Cventadiesiss tr saku

H & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

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

Skambink ito

268 -4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^
460 West Broadvvay, South Boston, Maaa. 02127

Skambinkite 268-2500

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja

Globė ParcelService, Ine.
C/O

Trans - Atlantic Trading Co

Bl UI CHIP 
SAVIM,S

SAVE JO"

--e--•TTtCuVM
rataon

rstsoa

A YEAR

esnificstM-SIOOO mMmuin

AVIAR

2*4*vwrisn«
mpMitsioooi

AVIAR

1-2U-v*sr tetm dtp 
certificsHB 81000*

AVIAR

AVIAR

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienoa kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikb jau f09-toosius metas

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale ra tarnautojais galima rarf-

kalbėti ir Uetuvttkal
.Turtas (Aasets) yra virš 8274,000,000

393 Weat Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Mas*. G2127

Telefonas: (617) 268-8764
Darbo valandos kasdien:

šeštadieniais 

Vedėja Aldona Adomonis

6j00^&
5.473? 5’fc

>
ont rtotrsv FVfuvtTtons •ntcrtng mts* rww ssvingi 
esrtifiestss aftow prsmsturs withdrswsh on savings 
osrtifiests funds providsd rsts of intsrsst on smount 
withdrswn is rsduosd ttf ttw psssbook rato (5M» s year) 
and 90 dtys imsrsst is f orfsi todL _____

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mas*. 01604 

Tet 798-3347
Tbabi iš Worcesterio staa- 

čbm įvairius siuntinius j Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai nudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagą, ap- 
avo, maiste ir pramonės gamti
nių. Turime vietoje Įvairią vie. 
tinės gamybas ir importuotą 
prekią b kitą kraštą vbai že- 
menti* kabomis. Be to, aiuačb- 
me mabtą, pbigua b galite sl
ankyti ją gamybos prekes, čb 
sumokėsite pbigua, • giminės 
ten vietoje galia pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
girnium čb pas sava | svečias 
ar aasbtbbm apaigyveaimaL 
Pabraavimaa atliekamas grei
tai ir sąsiabgat Atsilankę Įsiti
kimus. Vedėjas A. Sckyrbski

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

IVAI1UAUS1A8 DOVANAS 

IŠ BOSTONO 1 LIETUVĄ
b Intos Rusijos

Pristatymas greitas b 
garantuota*

mintomis ^*^*"'*1

Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto Ud 5 oaL

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

susitarimą telefonu. 
389 W. Broadvray 

Sa Boston, Maaa. 02127 
TaL 268-0069




