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SENATORIUS EDWARD BROOKE 
UŽSTOJA BRAŽINSKUS

Jis kreipėsi į prezidentą Fordą ir Valstybės departa

mentą, prašydamas leisti Pranui ir Algirdui Bražinskams 

pasitikti JAV-se, nes jie savo kaltę atkentėjo, o grąžinti 

į Sovietų Sąjungą būtų sušaudyti.

Massachusetts respubliko
nas senatorius Edvvard 
Brcoke kreipėsi j prezidentą 
I oi dą, Valstybės departa
mentą ir Imigracijos įstaigą, 
prašydamas netaikyti Pra 
nui ir Algirdui Bražinskams 
prieš lėktuvų grobėjus nu
kreipto Įstatymo ir leisti 
jiems pasilikti JAV-se.

Jis spaudos konferencijo
je pabrėžė, kad šių lietuvių 
epizodas visi-kai skiriasi 
nuo teroristinių oro pi
ratų veiksmų: "Tėvas ir sū
nus Bražinskai iš tikrųjų 
bėgo tik į laisvę. Jie nevyk
dė jokio politinio teroro. Jie 
buvo kankinami ir kentėjo 
kaip lietuviai Sovietų Sąjun-
goję/

Šen. Brcoke pastebėjo, 
kad už lėktuvo patarnauto
jos nušovimą Bražinskai jau 
atsėdėjo savo bausmę Tur
kijoje ir pridėjo: "Aš smer
kiu tragišką mirtį ir kitų įgu
los nariu sužeidimą, bet pats 
lėktuvo nagrobimas teturėjo 
vieną tikslą — siekti lais
vės. Jeigu jie dabar būtų iš
duoti Sovietų Sąjungai, tai 
tenai paprasčiausiai būtu 
sušaudyti.“

Algirdas Bražinskas šioje 
spaudos konferencijoje pa
reiškė: "Lietuviai yra rusų 
pavergtoji tauta. Rusai įsi
veržė į mūsų kraštą ir ten 
vykdo genocido, tautos 
naikinimo politiką.“ Jis aiš
kino žurnalistams, kaip jo 
šeima buvo i siųsta į Sibirą 
už tėvo politinius įsitikini
mus ir antirusišką veiklą ir 
pats niekad nematęs laisvės, 
issyrus pa tavuosius tris mė
nesius Amerikoje.

Senatorius Ed. Brooke y- 
ra geras lietuvių draugas. 
Be to, pats būdamas spalvo
tasis. geriau už kitus supran
ta pavergtųjų tautų padėtį 
ir jų laisvės troškimą, ir jo 
žodis šiandien yra svarus 
Amerikos politikoje.

Airijos katalikai 
meldėsi už Lietuvą

Lapkričio 28 d. Airijos 
katalikai meldėsi už Lietu
vos katalikų bažnyčios lais
vę. Tą dieną prie Dublino
pašto rūmų, kur 1916 m. bu
vo paskelbta Airijos nepri
klausomybė, prasidėjo airių 
padovanotos Lietuvos kata
likams statulos kelionė į 
Lietuvą.

Airiai katalikai tikisi, kad 
šv. Marijos statula pasiek® 
Vilnių lapkričio 30 d. ir kad 
tą štai ulą pasitiks v.ysk. Ste
ponavičius, kuris yra ištrem
tas į Žagarę. Statula skilta 
Aušros Vartų bažnyčiai Vil
niuje.

Nėščių paauglių 
epidemija

Planuotos motinystės fe
deracija kreipėsi į preziden
tu išrinktąjį Carterį. prašy
dama susirūpinti "vaikai 
gimdo vaikus“ problema.

Federacija skelbia, kad 
šiandien JAV-se viena iš de
šimties 15-19 metų paauglių 
mergaičių tampa nėščia. 
Tuo JAV-bės toli pralenkia 
Sovietų S-gą, Vokietiją. 
Prancūziją. Angliją, Švedi
ją ir kitus kraštus

Minėtos federacijos žinio
mis, iš miliono nėščių y aaug-

Šiaurės Amerikos lietuviu studentą suvožia vimo Bostone proga įdomu žvilgtelti į šią 

Valparaiso (Ind.) universiteto studentą ži:> amžiaus pradžios nuotrauką. Tą universitetą 

nuo 1905 iki 1925 m. yra lankę (baigę ar nebaigę) apie 1.000 lietuvią. Vėliau kai kurie 

ją tapo gerais profesionalais ir įžymiais vei kėjais. Jį laukė diplomatai Bronius Balutis, 

dr. Petras Daužvardis. rašytojai Antanas Tulys, dr. Algirdas Margeris. žurnalistas 

Vytautas Sirvydas, gydytojai Steponas Bie žis, Kazys Mikolaitis. įžymus biologas Lie

tuvos univversiteto profesorius Pranas Sivic kis. redaktoriai Kostas Augustas. Antanas 

Bimba, Vincas Andrulis, dailininkas Jonas Šileika ir kt. Gal kas iŠ skaitytoju gali (oje 

nuotraukoje esančius atpažinti, ypač įdomu būtą sužinoti tu dvieju moterą pavardes.

Prancūzai neteko
nuostabaus žmogaus

Lapkričio 23 d. Paryžiuje 
mirė 75 m. amžiaus pasauli
nio vardo rašytojas, filoso
fas, archeologas, laisvės ko
votojas. buvęs de Gaulle 
kultūros ministras Andre 
Malraux.

Velionis antrojo pasauli
nio karo metu dirbo pogrin
dyje, buvo vokiečių suimtas 
ir pastatytas prie sienos su
šaudyti. Ispanijos civilinio 
karo metu dalyvavo respub
likonų eilėse, kurį laiką bu
vo artimas komunistams, bet 
jau 1930 m. su jais nutraukė 
ryšius.

Jis savo knyga "Žmogaus 
likimas“, kurioje aprašė re
voliucinę Kiniją, užsitraukė 
kemunistų jau oficialią ne
malonę.

Atėjus d e Gaulle į valdžią 
Jis buvo pakviestas kultūros 

lių 200,000 buvo netekę- į ministru, o su de Gaulle mir- 
jusių (daugiau kaip pusė jųįrimi ir velionis pasitraukė iš 
iš JAV), ir 300.000 padariu-| politikos.
šių abortus.

Padėkos dienos 
aukos

Per Padėkos dienos sa
vaitgalį iš ilgesnėn ar trum- 
pesnėn kelionėn išvykusių 
net 458 žmonės jau amžinai 
negrįžo namo. Be to, gais- 
i uese žuvo 62 ir lėktuvų ne
laimėse 20.

Bostone plačiai skaitomas 
dienraštis The Boston He
rai! American lapkričio 23 
d. išspausdino straipsnį apie 
š» n. E. B-ooke kreipimąsi ii 
:;uk tesniuc-ius valstybės Australai nupigino
.organus ir pateikė dar trum
pą Bražinsku odisėjos isto
riją: kaip jie pirmieji pa
grobtu lėktuvu išsiveržė iš 
Sovietų Sąjungas, kaip Tur
kijoje prašė politinio egzi- 
’io teisių, kaip ten atsėdėjo 
už savo veiksmus ir į-ugpiū- 
čic mėnesi nelegaliai ižcttgė 
į JA V-bes.

savo dolerį
Australija nupigino savo 

dolerį 17* /' • Tas nupigina
mas igalins ją lengviau par
duoti užsienyje savo svar
biausias prekes — medvilnę, 
jautieną, avieną ir kviečius,

Sunki respublikonų 
padėtis

Respublikonų partijai pa
skutinieji rinkimai sudavė 
didelį smūgį. Jie atsidūrė 
nežymios mažumes partijos 
padėtyje ir, be to, liko dar 
labai suskilę.

Dešinieji dėl pralaimėji
mo sunkiai kaltina nuosai
kiuosius. Iieškoma būdų par- 
tijai suvienyti. Iš pareigų at
sisakė partijos pirmininkė 
Smith. kuri priklausė nuo
saikiesiems. Sausio mėnesį 
bus renkamas naujas pirmi
ninkas. Dešinieji norėtų tu
rėti savo, o nuosaikieji savo 
žmegu tose pareigose, bet 
vra siūlančių išrinkti neutra-

tFa&/įift0(o/ie mirė 
L. Dambriūnas

Lapkričio 26 d. Washing- 
tone stai^p mirė įžymus lie
tuvių kalbininkas Leonardas 
Dambriūnas, gimęs 1906 m. 
vasario 5 d. Pagirių vals
čiuje.

Nepriklausomoje Lietuvo
je velionis kurį laiką moky
tojavo gimnazijose, o vėliau 
buvo universiteto filosofijos 
fakulteto asistentas prie lie
tuvių kalbos katedros.

Jis daug rašė lietuvių kal
bės ir kitais klausimas Lie
tuvoje ir išeivijoje.

Tai didelis nuostolis ir iš
eivijos mokslininkams, nes 
su L. Dambi iūno mirtimi lie
tuvių kalbininkų skaičius vi- 
SI škai sumažėjo.

Vieniem kalakutas, 
kitiem pasninkas

JAV-se per Padėkos die
na amo* ’kiečiai suvalgė mi- 
lionu® kalakutu, o indėnai, 
susirinkę Plymcuthe, Mass.. 
meldėsi "Motinai žemei“ ir 
ta diena badavo. Tuo būdu 
jie rei-kė protestą prieš jiem 
per 300 metų daromas 
-kriaudas.

o taip pat padės daugiau’lų, kuriam būtų lengviau ?u- 
pritraukti turistų. glaudinti partijos eiles.

Sovietų Sąjunga ir ^ytų 
Europos satelitinės valsty 
bės paskelbė susitarimo pro
jektą, pagal kurį apsižadama 
vartoti bet kurios rūiies ato
minius ginklu*.

Prie tos Bukarešte supla
nuoto* su'artie* sovietų va
dai kviečia prisidėti JAV J 
Kanadą ir 32 Europos vals
tybe*.

Vakarų diplomatai paste
bi, kad tokia sutartis nu* 
ginkluotų Jungtines Ameri
kos Valstybes, kurio* teki
niai* atominiais ginklais re
mia Europos saugumą.
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BAISUS ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
SUPURTĖ TURKIJĄ

Jo centras buvo j pietus nuo Juodosios jūros, ir dre

bėjimo bangos siekė sovietinę Armėniją ir Iraną. Mano

ma, kad žuvo (apie 5,000 žmonių. JAV jau suteikė $3 mil. 

vertės pagalbos. Pagalbą teikia ir kiti kraštai. '

Lietuvių studentų 
suvažiavimas

Lapkričio 25-28 dienomis 
Bostone buvo Šiaurės Ame
rikos Lietuvių Studentų są
jungos 26-sis suvažiavimas, 
i kurį susirinko apie 300 stu- 

i dentų. Jų buvo iš Kanados, 
Hlinois, Nebraskos, Floridos 
n kitų vietų. Rengėjai pa
sirūpino. kad susirinkusieji 
galėtų susipažinti su Bosto
nu, pasilinksminti ir pa
svarstyti savo reikalus.

Mirė mokslininkas,
ar apgavikas?

Maskvoje mirė Trofim 
I isenko. 78 m. amžiaus, ku
ris. prisilaikęs prie Stalino, 
privertė visus sovietų biolo
gijos mokslininkus paklusti 
jo teorijai, o kurie nepaklu
sę. tie atsidūrė koncentraci
jos stovyklose.

Jo teorija skelbė, kad or
ganizmai keičiasi aplinkos 
skirtingumų dėka ir kad tie 
pasikeitimai, įgytos savybės 
esančios paveldimos.

Stalinui jo teorija, kaip 
galima pakeisti gamtos pri
gimtį, labai patiko, bet rim
ti mok.-lininkai ‘jos nepripa
žino.

Su Stalino mirtimi pasi
baigė ir Lisenkos karjera, 
juo labiau, kad jo pažadas 
pakelti žemės ūkio našumą 
nepasiteisino.

Atėjus į valdžią Chruščio
vui. I.isenka vėl buvo pradė
jęs lipti į viršų, bet netrukus 
jo žvaigždė užgeso, ir jis 
mirė, palikęs ne tiek moksli
ninko, kiek skundiko ir ap
gaviko vardą.

Broniaus Kaminsko 
byla •

Suvažiavimo metu buvo 
galima pamatyti gražių Inos 
Nenortienės ir Norberto 
Lingertaičio meno kūrinių, 
dail. Viktoro Vizgirdos ge
rai atrinktų skaidrių, vaiz
duojančių išeivijos lietuvių 
meno kūrinius, ir pasiklau
syti jo aiškinimų.

Dr. Elona Vaišnienė savo gės. 
paskait°je nurodė įvairių 
būdų, kaip įsijungti į lietu
vių studentų ir aplamai į lie
tuvišką veiklą. Ji ragino su
sidomėti ir stoti į Associa- 
tion for the Advancement 
of Kaltie Studies.

Praeitos sa. aitės trečia
dienį baisus žemės drebėji
mas supurtė rytinę Turkijos 
sritį, siekiančią sovietinės 
Armėnijos ir Irano ’ pietus 
nuo Ararato kalno.

Pirmas smūgis buvo toks 
stiprus, kad » .byrėjo Į ti upi
nius 109 kaimai, o dar dide
lis skaičius gyvenviečių, e- 
sančių kalnuose, liko atskir
tų nuo bet kokio susisieki
mo su pasauliu. Po to pasi
kartojo dar kelios stiprios 
virpėjimo bangos, kuries tą 
nelaimę dar padidino.

Suvažiavimas nauja pir
mininke i rinko Omahos u- 
niversiteto studentę Dan
guolę Antanelvte.. Senoji 
pirm. buvo Milda Kupci- 
kevičiūtė. politikos mokslus 
rtudijuojanti Chicagoje.

Suvažiavimas buvo baig
tas šauniu banketu gražiau
siame Bostono Sheratom 
viešbutyje. Be studentų, ja
me buvo gana daug ir vyres
niosios kartos atstovų. Ban
kete, be sveikinimų raštų, 
žodžiu sveikino studentų su
važiavimą ir Lituanistikos 
Institute prezidentas dr. 
Jurgis Gimbutas.

Meninę banketo progra
mą atliko Juliaus Gaidelio 
vedamas Vvru sekstetas.

Vykstant skubiausiems 
gelbėjimo darbams, rašant 
šiuos žodžius jau buvo iškas
ta iš griuvėsių 3,636 lavonai, 
bet jų skaičius kas valanda 
didėjo, ir žuvusiųjų gali būti 
apie 5.000. Be to. apie 150, 
000 žmonių liko be pasto-

Korespondentų iš nelai
mės vietos pateikiami vaiz
dai vra nepaprastai tragiški. 
Kai kur iš gausios šeimos te
liko gyvas tik vienas žmo
gus. kartais vienas vaikas, 
kuris kapsto griuvėsius, ieš
kodamas savo tėvų...

Lapkričio 15 d. VVaterba- 
ry buvo svarstoma Broniaus 
Kaminsko ištrėmimo byla.
Jis kaltinamas karo metu 
dalyvavęs Lietuvos žydų 
naikinime.

Byla atidėta iki sausio 25 
i ienos.

Tada laukiama atvyks
tant liudininkų iš Izraelio,
Lietuvos ir kitur, kaip ko- 
respcnJentams pareiškė i- 
migracijos ištaigos advoka
tas Grable. Tuos liudininkus j žiaus ir serga Parkinsono li- 
kviečia Imigracijos įstaiga. • g a.

Suvažiavimo ruošos našta 
oaugiausia krito ant inž. 
Mariaus Slaugios, kuris su 
gerai parinktais padėjėjais 
sugebėjo gerai paruošti pir
mą tokį savy gyvenime ren
ginį.

Rengėsi nužudyti 
sovietų pareigūnus

Washingtonc žydų gyny
bos lygos pirmininką dr. W. 
Peilį prisieik usivfrų teismas 
pripažino kaltu sąmokslavus 
nušauti Sovietų Sąjungos 
ambasados sekretorių Rim
gaudą Kazimierą Mali-aus- 
ką ir Ivaną Zavražovą.

Dr. Perl vra 70 metu am-

šią tragediją dar nepa- 
prastai padidino tą sritį už
gulę dideli šalčiai, siekią 12 
nulio, ir sniego pūga., kuri 
trukdo nelaimingųjų gelbą- 
jimą net helikopteriais. Bi
joma, kad dėl šalčių ir pū
gos gali žūti dar daugiau, 
negu nuo žemės drebėjimo.

Gelbėjimo darbams tose 
srityse sumobilizuoti visi 
žmonės nuo 18 iki 65 metų 
amžiaus. Be to, su didele ir 
skubia parama atsiliepė ir 
Tuikijai draugiškos valsty
bės. Amerika jau pasiuntė 
daugiau nei 3 milionų dole
rių vertės įvairių reikmenų 
nukentėjusiems. taip jų — 
specialių lauko krosnelių, 
palapinių, kaldrų ir dar ki
tų dalvkų iš kariuomenės 
sarrlėlių. Reikalingos nagal- 
bos organizuoti į Turkiją 
prez. Forde buvo nusiųstas 
ir JAV prekybos sekretorius 
E. Richardsonas.

Nors pastaruoju metu Tur- 
kij< « ir JAV santykiai dėl 
Kipro salos ir Graikijos po
litiniu painiavų buvo gero
kai atšalę, bet tikimasi, kad 
ši gausi parama nelaimėje 
gal atgaivinsianti ir senąją 
draugystę.

Žemės diebėjimai Turki
joje yra ne pirmiena. Bene 
didžiausias ir nuostolingiau- 
sias yra buvęs 1939 metais 
Erzincan srityje. Tada žuvo 
net 32.900 žmonių. Pernai 
netoli Lite įvykusiame dre
bėjime žuvo 2.000.
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GERIAU KIEK PER ANKSTI, 
NEGU PER VĖLAI

Daugeli aktualių mūsų \isucmeninio ar kultūrinio 
krutėjimo problemų mes šokame karštai kedenti jau po 
laiko, po įvykio, kai "šaukštai jau po pietų“. Tai tarsi ark
liui subėgtume siūlyti šieną, kai tas jau badu nudvėsęs.
O ar ne geriau būtų suklusti truputi anksčiau ir numato
mai kvailystei užbėgti už akių?

Žinoma, mes nesiūlome rašyti recenzijų dar prieš 
4 koncertą ar knygos aptarimo ir įvertinimo, kol ji dar neiš
ėjusi iš spaustuvės. Bet yra reikalų, kuriais reikėtų jau 
dabar pasikalbėti.

1 !' Štai. po kiek vėliau nei poros mėnesių pradėsime vėl 
minėti Vasario 16-sios sukaktį. I^iko dar daug, bet ne 
per daug geram pasiiuošimui. Kai kur Altą ar kitos vie
tinės organizacijos jau dabar apie tai mąsto ir šį tą pla
nuoja. Deja, kai kurių šių praeities renginių liūdni prisi
minimai yra tokie ryškūs, kad beveik tiksliai galėtume 
"išpranašauti“ ir jų ateitį.

.Pirmiausia, pagal "tradiciją“, gal jau sausio mėnesį 
.turėtų prasidėti garsesnė ar tylesnė tarporganizacinė ko
va dėl būsimų aukų kapšio, kuris, nors dar ir tuščias, jau 
yra tąsomas kiekvienos į save ligi perplyšimo.

Ar šis "muitininkų ir fariziejų“ karas tikrai yra neiš
vengiamas netgi tokios tautinės šventės išvakarėse?

Toliau — Didžiosios šventės programa.

Greičiausiai, ir ateinantį karią nevienoje net ir gau
sioj kolonijoj ji bus vėl tokia atkištinė, kad liks tik stebė
tis salėn susirinkusių tautiečių ištverme. Kai metų bėgyje 
būname dalyviai bent kelių aukšto meninio lygio rengi
nių, tai Vasario 16-sios iškilmių proga kariais turime pasi
tenkinti tik paskubomis įkeltu į sceną solistu, o kai kur ir 
visai "kišeniniu menu“.

' Bet štai jums kalbėtojai. Tie vis vadinamieji "pagrin- 
‘ diniai“. Tie vis "iškilieji asmenys“. Kariais organizacijų 
vadai — gaibingi pirmininkai ar net "prezidentai“. Par- 

- sivežti net ir labai toli už visuomeninius pinigus.

Rodos, reikėtų laukti, kad tokia proga jie pasakys 
ką ners naujo. Nors vieną originalesnę ar aktualesnę min
tį, nors vienu originalesniu žodžiu. Juk tiek daug šiandien 
yra mus deginančių klausimų.

t

O, vai Salėje kantriai sėdi žilaplaukiai žmonės ar net 
ir vidurioji karia, kuri Lietuvos istorija galėtų jums ir at
mintinai padeklamuoti. Dauguma jų patys išgyveno visą 
Lietuvos nepriklausomybės dramą ir kruviną jos galą. 
O iš aukštos tribūnos "Ponas Iškilusis“ jums dėsto tokias 
nepaprastas naujienas:

Kad pirmasis Lietuvos karalius buvo Mindaugas.

Kad Jogaila pats ar jo samdytas budelis pasmaugė 
Kęstutį.

Kad Lietuva daugiau nei šimtą metų buvo rusų carų 
priespaudoje.

Kad tik 1918 metų vasario 16 dieną ji vėl pasiskelbė 
Bepriklausoma.

Kad ją du kartus okupavo bolševikai ir vieną karią 
naciai vokiečiai.

Kad mūsų dauguma išsitrėmėm į Vokietijos lagerius, 
o paskui atvažiavome į Ameriką.

Kad dabar mes prakeiktiems komunistams jau tikrai 
• •nepasiduosime.

Ir, laukiant aplodismentų, pabaigai — Ligi pasima
tymo vėl Nepriklausomo!

Žmogau! Kam tai kalbi? Juk visa tai mes patys žino 
me! Dar neužmiršome, ir kada į Ameriką atvykome. Be 
to, jau pernai, užpernai ir užužužpernai tokie pat "pagrin
diniai“ kiti mums tą pat sakė!

EUROKOMUNIZMAS
Politinis žodynas pratur

tėjo dar vienu žodžiu: euro
komunizmas.

Matydami, kad aziatiškas 
komunizmas, kuris viešpa
tauja Sovietų Sąjungoj, yra 
nepriimt.'* utfs civilizuotam 
pasauliui. Vakarų Europos 
komunistai siūlo savo kraš- 
ų gyventojams "komuniz
mą su žmonišku veidu“. Jis. 
ad, sutrumpintai ir vadina

mas euro-komunizmu.

Komunizmo su žmonišku 
veidu pradininkas dar 1968 
m. buvo Čekoslovakijos par
tijos lyderis A. Dubčekas. 
Tą euro-komunizmą, kaip 
tinome, pačioje užuomazgo- 
:e sutriuškino sovietų tan
iai. Bet Dubčeko idėjai ne
buvo lemta mirti. Ją perėmė 
Italijos komunistai, vienin
teliai iš Vak. Europos pro- 
‘estavę prie - sovietų invazi- 
ą į Čekoslovakiją.

Tačiau Dubčekas, pergy- 
’enęs komunizmą praktiko
je, neabejotinai norėjo jį 
modernizuoti, padaryti pri- 
;mtinu Vakarų kultūros 
kraštui. Kitaip yra su dau
guma Vak. Europos komu
nistų, kurie, nors kariais ir 
japeikia sovietų režimą dėl 
kai kurių veiksmų, vis tiek 
komunistų santvarkoje ma
to pasaulio išganymą. Nega- 
■ėdami tekios santvarkos į- 
ryvendinti revoliucijos ke
liu. jie bando ją įvesti per 
rinkimų urną.

Kompiuterio galvos 
mergaitė

Jš Indijos į New Yorką at
vyko nepaprastų matemati
nių gabumų mergaitė, kurią 
praminė "žmogiškuoju kom
piuteriu“, nes ji skaičiuoja 
geriau, negu iki šiol sukurta 
tobuliausia skaičiuojamoji 
mašina — kompiuteris. Ją 
pakvietė Oetombia univer
siteto indų klubas.

ATOŠVAISTĖS ^ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS

DVI DEMONSTRACIJOS

Praeitą savaitę šioje vie-, 
toje svarstėme klausimą, ar 
verta iš okupuotos Lietuvos 
atvažiuojantiems meninin
kams sviesti į akis tokius 
"lietuviškai nuoširdžius“ 
sveikinimus, kokius neper
seniai ant plakatų užtaškė
būrelis "patriotų“ Cicerone. 

Ji per bandymus čia tik- šitie sveikinimai, kaip žinia, 
rai sėkmingai varžėsi su buvo maždaug visi tokio tu- 
kompiuteriu. Tarp kitų už-
daviniu ji turėjo atsakyti į

Dabar yra 11 vai. 30 min. 
vakaro. Kelinta valanda bus 
praėjus 11999999996 valan
doms?

rinio: "Pašol von jūs, ver
gai! Grįžkite atgal į Rusi
ją!“ Ir nutarėme, kad joks 
taurus ir išmintingas savo 
♦autą mylįs antikomunistas 
šitokios vežiki:«kai bukos,— 
arba enkavedistiškai suktos, 
— taktikos nesiimtų.

Ji tuo‘j atsakė: 7 vai. 
min. vakaro.
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Aš gimiau 1948 m. sausio 
2 d. Kokia savaitės diena 
tai buvo?

Ji t jo: teisingai
penktadienis.

atsakė:

O kai jai davė uždavinį 
ištiaukti kubinę šaknį iš 
skaičių 247, 077, 577. 219, 
583, 128661, — ji tai atliko 
per 20 sekundžių, o kompiu-

Viešumon euro-ikomuniz- 
mas išėjo Europos komunis
tų partijų konferencfjoje 
praėjusią vasarą Berlyne 
Jos architektas yra Italijos 
kom. partijos gen. sekreto- 
ius Enrico Berlinguer. Nuo 

*c laiko jo planas yra plačiai 
diskutuojamas Italijos ir pa
saulio spaudoje. Neseniai 
tas klausimas buvo svarsto
mas ir Italijos kom. partijos 
posėdyje. Kaip rašo Milano 
dienia-tis "II Giornale“ (26. 
X.76), tame posėdyje paaiš- 
kėjęs didelis nuomonių skir
tumas dėl euro-komunizmo 
ideologijos. Anie tai rases 
ir komunistu dienraštis "li
mta“. Atrodo, kad tuo būdu 
norėta parodvti, kokia pa
žanga yra padarvta, io? net 
partijos vadovybėje leidžia
mos laisvos demokratinės 
diskusijos.

nio amžiaus žmonėms kar
tais nusibosta gyventi sveti
mu pretu. Tada jie pradeda 
^kleisti savo nuosavas idė
jas.

Pastaruoju laiku Berlin
gueris padarė viešą pareiš
kimą apie euro-komunistų 
ideologiją. Jis pasirodė susi
rūpinęs Europos kultūrinių 
vertybių likimu, pažadėjo 
paramą katalikų ir kitoms 
krikščionių tikyboms. Visai 
užmiršo, kad Leninas buvo 
pasakęs, jog tikyba tai liau
dies opiumas.

Tačiau Europos komunis- į šiuos klausimus 
tų partijų tarpe Italijos par
tija yra vienintelė, kurios 
vadai skelbia tekias Mask
vos požiūriu herezijas. Kol 
italams nepritaria kitos par
tijos, euro-komunistų ideo
logija negali būti rimtai 
svarstoma. Ji liks neaiški, 
kol vienas komUnistų vadas 
tvirtins, kad kemunizmas 
lieka, kaip buvęs, o kitas 
leis suprasti, kad euro-ko
munistų programa praktiš
kai yra dešinesnė už Švedi
jos socialdemokratų. Berlin- 
guerio pareiškimas — tai 
lyg per anksti atskridusi 
kregždė. Apie ją sakoma: 
viena kregždė nereiškia pa
vasario.

Euro-komunistų idėjos bu- fei'is Per 40 sekundžių, 
vo pareikštos Berlyno kon-}
ferencijoje. kaip atrodo, | NAUJI SKAITYTOJAI 
Brežnevui iš anksto jas pa
laiminus. Tačiau sovietų ko
munistų partijc-3 gen. sekre
torius leido suprasti, kad jos 
visiškai netinka Sovietų im
perijai. Sovietams nekliudo, 
jeigu Vak. Europos komu
nistai bandys naujus kelius 
patekti į valdžią. Komuniz
mas, negalėdamas įeiti i Va- 
kai-u pasauli pro priešakines 
duris, gaili pabandyti pro 
užpakalines. . .

Mūsų pažiūra į euro-ko- 
munizmą labai paprasta: 
kol jam neleidžiama pasi
reikšti Rytų Europoje, jo 
pasirodymas Vakarų Euro
poje tiek pat sveikintinas, 
kiek Trojos arklys.

Pastarosiomis 
Keleivio šeima 
šiais skaitytojais:

dienomis
padidėjo

Apolinaras Treinys. Dor
chester, Ma.. Meta Šimkevi- 
čienė gyv. Brazilijoje (už
sakė V. Lukoševičienė iš

Nesiimtų dėl įvairių prie
žasčių. kurių vienos dar kol 
kas nepaminėjome. O reika
las paprastas. Sovietinių me
nininkų gastrolės po užsienį 
sudaro nedažnai pasitaikan
čią progą vienam ar kitam 
iš jų amžinai atsisveikinti su 
"tarybiniu rojumi“. Todėl, 
spjaudydami į veidą koncer
tuojančiam "vergui“, kaip 
tai darė anos kelios reorga- 
nurAos Cicero moteriškės (ir 
iu ikamdin — "visų lietuviu 
laikraštis už tautos laisvę“) 
spjauname į veidą tam. ku
ris. gal būt, jei ne ši kartą 
tai sekanti, gali ryžtis šuo
liui į laisvę

Tuo keliu permanentiškai1 
j Vakarus yra atėjęs ne vie
nas rusų artistas (ir jų gan 
nemažam būry garsusis šo
kėjas Nurejetvas) ir ne vie
nas menininkas iš, fordiškai 
tariant, sovietų "nedomi-

kad jie net išspausdino ir 
platih»«Įttfieialią jįjįergian- 
čią brošiūrą. NecffĮ^daąftąs 
lietuvių visuomenės 
tokį šaunų vyrą barti ^rdu, ‘ 
"visų lietuvių Iaikraštilkuž 
tautos laisvę“ ir ėmė jį ir<J^F 
draugus įvairiomis progo
mis charakterizuoti ne ki- 
aip, o tik "kažkokiais kūt
vėlomis“.

Gi šituo epitetu visiškai 
nepataikyta, nes, kaip rodo. 
pvz., š. m. spalio mėn. Aki
račiuose atspausdinta nuo
trauka, anų jaunuolių šu
kuosena lygiai tokia pati, 
kaip ir daugumos jų bend
raamžių; be to. kai kurie iš 
jų net vilkėjo lietuviškais 
tautiniais kostumais. Beje. 
jie nešė ne tik vieną plaka
tą, kaip aną kartą neteisin
gai rašėme, bet jų visą eilę. 
Tačiau visi užraai manda
gūs. be jokių užgauliojimų 
(kaip "vergų“ piketavimo 
atveju), tik tvirtai ir aiškiai 
keliantys lietuviams skauda
mą rūpestį: "Jerrv, mes ne
užmiršim Helsinkio!“, "Pa
sakyk Kissingeriui: Lietuva 
gyva!“, "Amerikos lietuviai 
neužmirš Helsinkio!“, "For
dai. atsimink Helsinki, nes
mes tai atsimenam!“ ir pan.

Didžiulei miniai enuzias- 
tingai pasitinkant ponią 
Fordienę, šitoks ramus "ne
malonių reikalu“ primini
mas buvo būtinai reikalinga 
druska ir visi-.kai vietoje.

D. B.

Hamiltono, Ont.) ir A. Da- riUOjamų“ satelitinių valsty
gys iš Chicagos. Ilk, už
sakęs savo sūnui Keleivį 
siusti net kelerius metus.

Visiems ačiū. c ypač nuo
širdžiai dėkojame mielam 
mūsu spaudos rėmėjui A. 
Dagiui.

NAUJŲJŲ LAIKU 
; LIETUVOS ISTORIJA

Prano Čepėno Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijos pir
masis tomas —XIX amžiaus 
pabaiga ir XX amžiaus pra
džia iki Pirmojo pasaulinio

Pasirodo, kad Italijos ko- j fcaro — jau baigiama spaus- 
munistų partijos vadovybė-) .Hnti M. Morkūno spausto
je kalbama trim skirtingais} Vėje. Chicagoje. 
balsais: kairiajam sparnui T . . ’ , .atstovauja Lonįo, dešinia-' Jau P3?3*33 b*1 r?n??3- 
jam - Amendola ir centrui ĮT •spal*ia’ t"1?318 slos 
- pats Berlinguer. Pastara- 1|3tonJ°3 tom3s- kun3 »P‘m8 
ris, kaip senais Stalino ir
Togliatti laikais, neleidžia 
pirmiems per daug nukryp-
ti nuo pagrindinės linijos.

Kairysis Longo laikosi 
tradicinės linijos. Jis tvirti- 60629.

laikotarpį nuo Pirmojo pa
saulinio karo pradžios iki 
1920 m. pabaigos.

Istoriją leidžia Dr. Kazio
Griniaus Fondas, 2523 West 
69th Street, Chicago, 111.

Psraeitame numeryje tanp 
naujų skaitytoju buvo pa
skelbta B. V. Sidzikauskai- 
te, o turėio būti Sidzikaus- 
kienė. Atsiprašome.

Taigi, garbingasis Ponuli, nulipk žemyn ir eik geriau 
atsigaivėt į barą!

Be to, šiame svarbiausiame renginy ir taip kasmet vis 
mažiau publikos. Jaunimo tiktai tiek, kiek dalyvauja sce
noje tautiniuos šokiuose ar chore, ir tas tuoj pat išnyksta.

O dar kiti tautiečiai savo duoklę sudeda iš anksto, atsi- 
pirkdami nuo iškilmių. Vadinasi, minėjimą reikėtų daryti 
kuo patraukliausią, ne tiktai kuo pigiausią.

Ar jau tikrai kitaip negali būti?

Tad, regis, mes rašome tikrai ne per anksti, —kad 
būtų laiko iškilmių rengėjams pagalvoti.

na, kad komunistai derybo
se su kitomis partijomis neis 
i jokias nuolaidas. Amendo- 
!a. iš kitos pusės, kalba ki
tam. Jis vra, tur būt, vienin
telis partijos disidentas, vie
na kartą liberalas, kitą — 
rialinistas. Pasiekęs jau vy
resni amžių, jis nori sude
rinti nesuderinamus daly
kus: komunizmą su mišriu 
krašto ūkiu, stiprią partiją 
su laisva santvarka, socia
lizmą su privačia iniciatyva. 
Comecon imperiją su Euro
pos Bendra Rinka. Neaišku, 
ar tai yra taktiškas ėjimas, 
ar toks io įsitikhu’mas. Bet 
reikia pripažinti, kad vyres-

Pirmasis tomas bus apie 
500 psl. ir iš anksto užsisa
kiusiems kainuos $12.00, vė
liau — $15.00. Užsisakyti 
šiuo adresu:
J. Urbelis, 1649 No. Broad

tvay, Melrose Park. Illinois, 
60160, tel. (312) Fl 4-9033.

PREMIJA UŽ DAILĖS 
KORINI

Čiurlionio galerijos Chi
cagoje direktorių taryba nu
tarė skirti $1000 premiją už 
geriausią lietuvio dailininko 
kūrinį tautine tema.

Smulkesnės žinios bus pa
skelbtos vėliau.

V. GERULAITIS—TENISO 

ĮŽYMYBĖ

Tenisininkas Vitas Geru
laitis, pagal savo laimėji
mus. yra pirmoje dešimtyje 
pasaulio tenisininkų, o JAV 
yra ketvirtas geriausias te
niso lošėjas.

Jo tėvas yra taip pat įžy
mus tenisininkas, buvęs Lie
tuvos teniso meistras. Jis 
yra ir savo sūnaus geriausias 
mokytojas ir patarėjas.

ATSAKYMAS 
B. KEMĖŽAITEI

Gauto lamstos ilgo pro-

bių. Tuo keliu pasekė ir ke
li lietuviai, berods, muz. A- 
loyzas Jurgutis, o paskuti
niu metu ir dainininkas Ri
čardas Daunoras, garsiojo 
Vaclovo brolis. Tas š. m. 
liepos 18 d. atsiskyrė nuo 
lietuvių menininkų grupės, 
vizituojančios Paryžių, ir 
nutarė kartą ant visados lik
ti laisvajame pasaulyje. Ir 
kiek panašiu atvejų dar pa
sitaikys ateity?

Čia ir pagalvokime: ar to
kiais plakatais jiems lengvi
name, ar sunkiname apsi
sprendimą? Ką šiuo jautriu 
klausimu mąsto, — žinoma, 
jei iš viso šitą funkciją jie 
sugeba atlikti. — tie, kurie 
tuos plakatus gamino ir ro
dė?

* * *

Mano galva, kartais de
monstruojame ne vietoj, o 
ten. kur reikėtų pademonst
ruoti. progą pražiopsome 
arba be reikalo demonstruo
jančius apibarame. Apie 
pražtopsotas progas gal dar 
pakalbėsime ateityje, o apie 
neprotingą reikalingų de
monstracijų užsipuolimą jau 
kalbėjome prieš kelias sa- 

testo-’ 1) dėl Naujienų ban-Įvaites. Tuomet stebėjomės, 
kete spalio 24 d. paskelbi-1 kodėl taip sunkiai užsšpul- 
mo, kad ten nedainavote dėl I tas būrelis jaunuolių, Tauti-

O kad vis dėlto tasai pri
minimas kai kam atrodė 
"kažkokių kūtvėlų“ atlikto 
"nusikaltimu“, tai tik pas 
kai kuriuos iš mūsų dar užsi- 
likusios charakteiyje ten
dencijos šliaužioti prieš vir
šininkus dėka. Kad tokios 
tendencijos esama, galvoja 
ir pulk. Vaclovas Šliogeris, 
tame pačiame Akiračių nr. 
atspausdinęs baisiai įdomų 
raštą "Kai kurie lietuvių bū
do bruožai“. Jame buv. 
prez. Smetonos asmeninis 
adjutantas, be kita ko, taip 
pasakoja:

"Mūsu politinis autorite
tas — prezidentas, valstybi
ninkas, politikas, publicistas 
ir filosofas A. Smetona man 
per eilę pasikalbėjimu asme
niškai aiškino, io" "Tauta— 
tai aveliu banda“, ir jam, 
prezidentui, tai bandai ga
nyti reikalingas nedidelis 
skaičius "vaduku“. Kiek su
pratau, vienu iš tų vadukų 
buvau ir aš...“

ligos, o i? tikrųjų buvote 
visiškai sveika ir atsisakėte 
dainuoti tik dėl ūmai be Jū
sų sutikimo padalytų pakei
timų programoje, 2) dėl Jū
sų straipsnio "Rusiškasis 
komunizmas ir išeivių veik
la“ Naujienose sudarkymo 
ir nepreipimo dėmesio į pra
šymus pataisyti bent esmi
nes klaidas, — ištisai neno
rėtume spausdinti, nes jį, 
kaip savo geros bendradar
bės ra-tą, turėtų išspausdin
ti Naujienos.

niu šokių šventės proga pri
minusiu lietuviu nepasiten
kinimą Helsinkiu.

Tie jaunuoliai net pakar
totinai buvo išvadinti "hi
piais“, "kažkokiais kūtvėio- roV+eri“ 
mis“, net "nusikaltėliais“, 
nors buvo puikiai žinoma, 
kad jiems vadovavo Linas 
Kojelis, atsakingas ateiti
ninkų veikėjas, kuris savo 
sumaniomis karikatūromis 
Kalifornijos u-to laikraštyje 
taip užsiutino komunistus.

"Lietuvą nuo 1927 iki 1936 
m. A. Smetcna valdė be sei
mo. Ar daug visuomenėje 
buvo nepasitenkinimo bei 
triukšmo? Labai mažai. Tik 
opozicijos partijų vadai bei 
vadukai ir kai kurie katali
kų dvasiškiai, labai patylo
mis nepasitenkinimą reiškė. 
Nebuvo, pvz., jokių viešų 
demonstracijų. Gal kas, ran
ką laikydamas kišenėle, ir 
rodė špy?a prezidentui. Tai 
rodo ir eiliniuose tautiečiuo
se, ir šviesuomenėje bau
džiavos laikų įtaką ir cha-

0 gal. sakytume, nebuvo 
pagrindo nepasitenkinimui? 
Na, žinoma, kad buvo, bet 
tai jau kitas klausimas.

Sekantį kartą: Apie tokį 
žydą.
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

LIAUDIES HUMORAS į

Aušrininkas, kny nešys. 
tautosakos rinkėjas Motie
jus Slančiauskas, gimęs 
1850 m. Gruzdžių vis. ir mi
ręs 1924 m. Skaisgirio vis., 
yra surinkęs apie 4,500 Įvai
rių tautosakos kūrinių, jų 
tarpe juoikų ir anekdotų.

Pernai Lietuvoje išleista 
jo knyga "Šiaurės Lietuvos 
sakmės ir anekdotai“, kurio
je yra Įdomios folklorinės 
medžiagos. Štai pora pavyz
džių.

Kunigas ir žydas

Kažkuriame miestelyje 
gyvenęs žydas apdriskusiuo
se nameliuose, arti švento
riaus. Tos bažnyčios kuni
gas kartą, sutikęs tą žydą, ir 
sakąs:

— Man negražu pasižiū
rėti, kad tavo tokie palai
kiai namai čia pat prie ma
no bažnyčios. Algi tu negali 
naujus pasistatyti?

Žydas:

— Kunigėli, aš esu bied- 
nas žydelis, aš negai. Būk

’Dievų miškas** estiškai

Balio Sruogos "Dievų miš
kas“, atsiminimai iš Stutt
hofo koncentracijos stovyk
los. yra išleisti estų kalba 
Tallinc leidyklos Eesti Raa- 
mat. Tiražas 28,000 egz.

I estų kalbą išvertė V. 
Strikaitienė.

Lietuvvos keliai

Lietuvoje yra 2,615 kilo
metrų bendravalstybinių, 6, 
487 km. respublikinių ir 10. 
878 km. rajoninių kelių.

Asfaltuotų kelių ilgis 
tėja prie 7,000 km.

ar-

Žiemos tarnybos prižiūri 
17,359 km. kelių.

Kada sninga

Klimatologų žiniom. Lie
tuvoje per metus sninga ar
ba krinta kruša bei šlapdri 
ba Žemaitijoje ir Rytų Lie
tuves aukštumose 40-42 die
nas, o paupyje 27 dienas.

Daugiausia kritulių pasi-
tamsta toks geras, tok< ma- taiko sausyje — 7-11 dienų 
lonus: paskolink man pini- ir/vasaryje — 6-10 dienų, 
gų, aš pabudavosiu sau ge
rus namus. Aš tamstai duo
siu lOprocentų.

Kunigas sutiko ir davė žy
dui tiek, kiek jam reikėjo. 
Tik dar įprašė:

nieką— Kad 
kad aš tau tuos 
viau.

s nežinotų, 
pinigus da-

Žydas pasižadėjo:
— Ui, tik aš ir tamsta te

žinosime.

Žydelis pasistatė gerus 
namus. Tik klebonas stebi
si: kodėl jis neužveda jokio 
gešefto, tad sutikęs vėl tą 
žydą, klausia:

— Kas tau yra. kad ne
pradedi jokios prekybos?

— 'Kunigėli, kad nebetu
riu pinigų. — sako žydelis.

— Gausi, še, vėl davė kle
bonas, — tik žiūrėk, kad vi
siškai niekas nežinotų ir a- 
pie tai nekalbėtų.

Žydas, gavęs pinigus, v-ž- 
vedė kromą, ir gešel'tas eina 
ko geriausiai. Kunigas po 
kurio laiko jau ir priminė, 
kad pinigus pradėtų grąžin
ti. Bet žydas ir sako:

— Ui. klebonėli, tamsta 
sakei, kad apie tuos pinigus 
niekas nežinotų ir niekas 
nekalbėtų. Tai mes ir neži
nom ir apie juos visi-kai ne
kalbėki...

Jo nepažinojo

Vidutinis sniego dangos 
storis per dešimtmetį —nuo 
kelių centimetrų žiemos pra
džioje iki 10-20 centimetrų 
sausio-kovo mėnesiais. Plo
niausia danga būna pajūry
je, o storiausia (28 cm.) — 
Rytų rajonuose.

S. Jokubka — garbės narys

Komunistams paklusniai 
tarnaujantis Vilnies redak
torius Stasys Jokubka yra 
išrinktas Lietuvos Žurnalis
tų sąjungos garbės nariu.

«eOQOOOO»»

JAŠINSKAS PRABILO APIE JANONĮ
ST. SANTVARAS

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

tūros Klube, supažindinant su Jurgio Jašinsko para

šyta poeto Juliaus Janonio monografija)

(Tęsinys)

Be abejonės, tuose pasakojimuose yra viena kibirkš
tis tiesos, bet abejojimus paprastai sukelia paprasti daly 
kai: jeigu Julius Janonis, eidamas mokslus Biržuose, 
Šiauliuose, Voroneže ir Petrapily (kur jau tikrai sirgo 
džiova), taip neapsakomai vargo, skurdo ir badavo, tai iš 
kur jis galėjo pasisemti energijos poetinei kūrybai ir revo
liucinei veiklai? Tokia būklė, kokion Julius Janonis dabar 
yra Įkeltas Lietuvoj, vargšą vaikiną būtų paguldžiusi i 
grabą per porą - trejetą metų. Kad su tais išgalvotais var
gais ne viskas tvarkoj, apie tai pasisako pats Julius Jano
nis ir jo sesuo Emilija Janonytė-Railienė.

Laiške, rašytame Šiauliuose 1914 m. spalio 22 d. se
seriai Marei, emigravusiai Amerikon (tas laiškas taip pat 
yra vertingas J. Jašinsko atradimas), Julius Janonis taip 
apie save šneka:

"Gyvenu pas Kuprevičienę (dr. Kuprevičiaus žmoną, 
pažįstamą iš Šiaulių). Už butą ir valgį nereikia mokėti — 
tik pamokau kiek Kuprevičiukus. Gavau nuo Sinodo (ev.- 
reformatų) 50 rublių ir nuo Žiburėlio 50 rublių. Taigi, 
šiemet turėjau daugiau kaip šimtą rublių. Išlaidos nelabai 
didelės: reikia tik nusipirkti forminius drabužius, knygas 
ir už pirmąją pusę mokslo metų mokėti 30 rublių. O gal 
da kiek ir atleis, kaipo beturčiui. Taigi, kaip matai, mano 
pini'giškas padėjimas visai geras. Pinigų tiems metams 
užteks. Kitiems metams vėl kaip nors gausiu pinigų“.

Yra žinomi faktai, kad jis ir vėl pašai pą gavo. Va
dinasi. Šiauliuose jaunasis poetas Janonis tikrai nevargo, 
neskurdo ir nebadavo.

Toliau tame pačiame laiške, išsakydamas seseriai 
savo pažiūras apie darbininkų vargus ir socialinį netei
singumą, Janonis atsiveria ir tokiom mintim:

"Sako, Dievas tokią tvarką davęs. Ne, sesyt! Ar gali 
Dievas Teisingasis daiyti tokią tvarką? Juk prieš jį visi 
lygūs — nėra nei ponų, nei darbininkų, o yra tik žmonės“.

Ii- po to jis ramiai dėsto, kad tą "negerą tvarką“ gali 
pakeisti tik darbininkų draugijos ir socializmas. Tiesa, 
pažiūra idealistinė, bet ar turėtumėm pagrindo ją iš jau
no žmogaus atimti?..

Dabar tegul prabyla Emilija Janonytė-Railienė. kaip 
jau tarta, iki šiol tebegyvenamti Baltimorėje, Md. Jos at
kurtas tėviškės paveikslas anaiptol nesutampa su tuo, ku
ris Lietuvoj pateko į žmogaus gyvenimą kreivojantį veid
rodį. Štai jos žodžiai:

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
ALTOS SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvių Tary
bos (Altos) 36-sis suvažia
vimas įvyko lapkričio 13 d. 
Chicagcje. Pagal Altos in
formaciją, jame dalyvavo 
43 tarybos ir valdybos na-

Boba. sutikusi 
šeštadienį prieš 
klausia:

— Kur tamstos
Mergaitės:

— J budės.
Boba:

— O kas gi numirė?
Meigaitės:
— Pons Dievs!
Boba:
— Amžinatilsį! Nepaži

nojau

m ergai te? 
Velvkas,

einate.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamieji,

Kadangi esu amžinas ke
leivis, tai noriu vėl draugau 
li su " Keleiviu“. Didelių gy
venimo sūkurių laikais pra
dėjau "Keleivį“ skaityti 
1917 metais Kinijoje, gy- 
ven lamas Harbine. Man- 
dzūriris lygumose per tris 
žiemos mėnesius nuodyda
mi ir medžiodami lapes, il
gais vakarais duobėje — 
"zemliankoje“ prie žvaku
tės šviesos skaitydavo
me "Draugo“, "Naujienų“, 
"Keleivio“, "Saulės“ nume
rius, kol net suplyšdavo.

Amerikoje ilgus metus 
kartu su Juozu Šilenskiu 
prenumeravome "Keleivį“. 
Po jo mirties vienas išsira
šiau "Keleivį“, kol. susiklos
čius tam tikrom aplinkybėm, 
prenumeratą nutraukiau.

Dabar dažnai per Sofijos 
Barkienės radijo progra
mą sekmadieniais Liudas 

mulkštys. skaitydamas mū-

"Namas, kur Julius ir mes gimę, nebuvo jau taip ma
žas. Perėjus gotikas, tiesiog btfvo nemaža virtuvė, už vir
tuvės buvo kamara. Į dešinį šoną nuo virtuvės buvo gana 
didokas kambarys, vadinamas "gryčia“. Čia buvo dvi lo
vos, nemažas stalas, suolai, kėdės. Kampe įbudavota gra
ži "šėpa“ — spinta. Buvo gražiai padaryta plūktinė asla, 
o apiel909 ar 1910 metus tėvelis įdėjo gražias medines 
grindis. Namas niekada nebuvo dūminis. Statant buvo 
kaminas išbudavotas. Name buvo ne tik pečius labai ge
rai išmūrytas, bet turėjom ir geležinį pečiuką, vadinamą 
"ležionka“. Langai buvo nemaži, atidaromi ir "dubel- 
tavi“.

riai. 22 skyrių, 35 organiza
cijų ir 6 spaudos atstovai ir 
apie 50 svečių. Suvažiavi
mas gavo daug sveikinimų 
žodžiu ir raštu.

Valdybos pirm. dr. K. Bb- 
belis, kaip rašo Altos infor
macija, savo pranešime pa
žymėjęs. kad praėjusiais 
veiklos metais pasiekti lai
mėjimai dviejuose frontuo
se: užsitikrinta, kad JAV 
nepripažins Lietuvos inkor
poracijos ir išryškinta, kad 
Helsinkio susitarimai nepa
keitė JAV nusistatymo Lie
tuves atžvilgiu. Dabar rei
kia ruoštis Belgrado konfe
rencijai. kur turės būti išryš
kinti sovietų nusikaltimai, 
laužant Helsinkio susitari
mus. Reikės toliau formuoti 
Lietuvai palankią pasaulio 
opiniją. Dr. K. Bobelis ka
dencijos metu turėjęs tris 
pasimatymus su prez Fordu.

Sekr. kun. A. Stasys pra
nešė, kad buvę 6 valdybos 
posėdžiai ir dar daugiau ma
žesnių pasitarimų, kad gau
ta 500 raštų, išsiųsta laiškų 
ir biuletenių 11,000.

Ižd. J. Skorubskas prane
šė, kad pajamų per metus 
buvo $53,187. o išlaidų — 
$43,905 ir kad šiuo metu ka
soje yra $40,985.62.

Informacijos skyriaus ve
dėjo kun. dr. J. Prunskio 
žodžiais, biuletenis leidžia
mas kas dvi savaitės ar pa
gal reikalą dažniau, Lithu 
ania knygutės antrosios lai
dos išleista 30,000 egz.. atsa
kinėjama į amerikiečių 
spaudoje pasireišikančius 
netikslumus, rašomi laiškai 
redakcijoms, palaikomi ry
šiai su amerikiečiais laikraš
tininkais. laikomos paskai
tos kitataučiams.

Altos atstovas Washing- 
tone dr. J. Genys painfor
mavę apie aktyvią Bendrojo 
amerikiečių ir pabaltiečių 
komiteto veiklą.

Iždo globėjų vardu A. Ab- 
; aitis patvirtino, kad atskai
tomybė vedama tvarkingai

Sveikinamas prez. For
das, dėkojama už pareiški
mus apie Lietuvos inkorpo
ravimo nepripažinimą. Svei
kinamas prez. Carteris, pra
šomas jis dėti visas pastan 
gas .pavei'gtai Lietuvai lais
vinti. Dėkojama kongresui 
už rezoliucijas.

Suvažiavimas buvo baig
tas tautos himnu.

Nauja vadovybė

Į Altos vadovybę skiria 
centrinės organizacijos po 7 
( iš jų po 2 į valdybą ) ir ki
tos po 3 (iš jų po 1 į valdy
bą) atstovus. Dauguma pa
siliko senųjų, naujų veidų 
nedaug.

Štai ta asmeninė valdybos 
ir taiybos sudėtis:

Valdyba: Katai. federa
cijos atstovai — dr. K. Bo
belis ir kun. A. Stasys; soci
aldemokratų — J. Skorubs
kas ir dr. J. Valaitis; tauti
ninkų — T. Blinstrubas ir P. 
Bučas; sandaros — dr. K. 
Šidlauskas ir T. Kuzienė; 
SLA — P. Dalgis; LRKSA
— dr. V. Šimaitis; kat. mo 
terų — E. Vilimaitė; vyčių
— A. Pakalniškis; LAS 
E. Smilgys; vilniečių — J. 
Pakalka; Studentų — O 
Barškelytė; respublikonų — 
J. Talandis ir dr. J. Genys.

Be šių valdybos narių 
Altos tarybą įeina: kat. fed.
— S. Kuprys, prof. Ji Stų- 
kas, E. Paurazienė, adv. P 
Žumbakis; sociald. — M. 
Gudelis. M. PranevičiusĮ A. 
Pužauskas, J. Valaitis; tau- 
tin. — inž. E. Bartkus. .0. 
Biežienė, Pr. Ka&iuba, *A*. 
Laikūnas; sandaros — A 
Devenienė, Gr. Lazauskas 
A. Andriulionis, d r. V. Dal
gis, J. Kapačinskas; SLA — 
E. Mikužiūtė; LRKSA — 
prel. J. Baltuse vičius, V. Yu- 
čius; kat. mot. —J. Rostko 
M. šrubšienė; vyčių — A 
M. Kassel, I. Stankus; LAS
— K. Dirkis. V. Jokūbaitis 
vilniečių — J. Lekas ir A 
Stankus; studentų — D. A” 
tanelytė ir V. Zagarskas,

respublikonų — K. Oksas.
J iždo globėjus paskirti

šie tarybos nariai: kat. fed.
— inž. V. Naudžius, tautin.
— V. Abraitis. socialdem.— 
St. Briedis, sandaros — A. 
Čaplikas.

CHICAGO, ILL.

Posėdžiavo Sandaros ir 

Tėvynės Mylėtojų seimai

Lapkričio 14 d. Sheraton 
viešbutyje, toli nuo lietuvių 
gyvenviečių, įvyko Sanda
ros ir Tėvynės Mylėtojų d-jų 
seimai. Kai kas juokavo, 
kad rengėjai nenorėjo di
desnio susibūrimo, todėl ir 
tokią tolimą vietą seimui 
pasirinko.

Sandaros seimui daugiau
sia pirmininkavo Povilas 
Jargis, retkarčiais jį pakeis
davo Aleksandras Čaplikas.

Seimą sveikino d r. V. 
Dargis, K. Oksas, M. Gude
lis ir kiti. Aukų įteikta $700 
ir pasižadėjimais dar $100. 
Jadvyga Jankienė iš Flori
dos įteikė savo vyro paliki
mą $950 ir pati pridėjo $50.

Adv. Kai paruoštą Sanda
ros reformos planą prezi
diumas dėl laiko stokos ne
davė seimui svarstyti ir per
davė jį teisių patarėjui dr. 
K. Šidlauskui. Red. G. La
zauskas pateikė Sandaros 
laikraščio leidimo planą, 
kuris buvo seimo priimtas 
be diskusijų.

Dar buvo norinčių iškelti 
klausimų, bet nebebuvo leis
ta. nes, sakė, dar bus Tėvy
nės Mylėtojų d-jos seimas, 
SLA delegatų pasitarimas ir 
vaišės.

Į valdybą išrinkti Povilai 
Dargis. Aleksandras Čapli
kas, Gražvydas Lazauskas 
ir kt.

Seimo pirm. P. Dargis sei
mą uždarė ir paprašė salėje 
pasilikti Tėvynės Mylėtojų 
seimo delegatus.

Tai buvo ne seimas, bet 
greičiausia pasitarimas. Pa
sidalinta mintimis draugi
jos ateities reikalu, ben kon
krečiai nieko kita nenutar
ta, tik pavesta sena’jai valdy
bai eiti pareigas, kol bus su
kviestas kitas seimas.

Rezoliucijos

Suvažiavimas priėmė 
zoliucijas, kurias perskaitė 

I T. Blinstrubas. Jomis sveiki-
"Plecius—sklypas (žemė priklausė ūkininkui Kregž-. . f. . ... .. .

, . • v t • . v-1 u ,• i r ! rami Lietuvos diplomatines(.ei, o namai buvo Janonių nuosavybe) buvo didelis, kur . llsrinfa ‘k,
augo keli vaismedžiai, medžiai, agrastų, serbentų krū
mai. Gėlių darželis ir didelis didelis daržas, kuriame buvo 
užsiauginama visokių daržovių, pakankamai mūsų šeimai. 
Be to, jei vasara gera, užtekdavo bulvių iš daržo. Kodėl 
reikėtų kitaip aprašyti, prasilenkiant su tiesa?“

Tęsdama atsiminimus apie brolį. Em. Janonytė-Rai
lienė dar pasakoja, kad jų šeima turėjusi savo karvę, ke
letą avių. būrį vištų, kasmet nupenėdavę porą kiaulių, kad 
Kregždėms už sklypą metams turėdavę mokėti tris rublius 
ar darbu atsilyginti, bet Kregždė labai retai tą nuomą 
imdavęs, nes Janonienė ir Kregždienė buvusios tolimos 
giminės ir artimos draugės. Be to, Janonių vaikai niekuo
met nebūdavę basi ir apdriskę, dėdė Jonas visiem pasiū
davęs batus, o ir drabužių taip pat užteko, nes tėvas bu- 

sų spaudos7pž\47gą? duoda! ]abai. darbštus ir nagingas, o motina buvusi ne tik ap-

ištraukų, o kartais ir ištisai 
perskaito "Keleivio“ veda
muosius straipsnius, kurie 
man patinka, todėl vėl no
riu būti "Keleivio“ skaityto
jas. Siunčiu prenumeratos 
mokestį, nors tikrai nežinau, 
kiek dabar "Keleivis“ me
tams kainuoja.

Su pagarba
P. Juodka

Chicago. Tik

sišvietusi moteris, bet ir labai apsukri, ir,‘štai. gerb. Rai
lienė prideda dar tokį liudyimą:

"Jis (t. y., Julius Janonis) mudviejų ilguose pasikal
bėjimuose niekuomet nepaneigė tikėjimo. Jis buvo kon
firmuotas, eidavo komunijos. Išvažiuodamas į Rusiją 
1915 m., pasiėmė N. Testamentą. Jis nepripažino Dievo. 
kaijM) kokio seno barzdoto vyro, sėdinčio paauksuotoj 
kėdėj. Jis pripažino Dievą kaipo jėgą. valdančią viską. 
Tai buvo jo išsireiškimai musų pasikalbėjimuose.“

f Bus daugiau)

ir kensularinės tarnybos na 
riai; pabrėžiamas veiklos 
sričių pasidalijimo būtinu 
mas; Sveikinamos tos orga
nizacijos, kurios šio princi
po laikosi; dėkojama už 
sveikinimus ir aukas; svei
kinamas Vilkas, linkint jam 
sėkmės, vadovaujant kovai 
dėl Lietuvos laisvės; dėko
jama spaudai, radijui, tele
vizijai už paramą Altai ir už 
įsijungimą į Lietuvos laisvi
nimo reikalus; džiaugiama
si, kad jau 12 centrinių or
ganizacijų darniai dirba Al
te, kviečiamos ir kitos įsi
jungti.

Suvažiavimas pritarė Al
tos vedamai politikai, ypač 
reikšdamas padėką pirm. 
dr. K. Bobeliui ir Informaci
jos vadovui už pasišventi
mą; dėkojama lietuviškai 
visuomenei už paramą ir 
kviečiama vieningai sa'vo 
pritarimu ir aukomis remti 
Altos vedamą Lietuvos lais
vinimo darba

AIUKOKIME TAUTOS FONDUI! 

Mielas Lietuvi,

Tautos Fondo tikslas yra VLIKo išlaikymas ir Lietu
vos laisvės bylos finansavimas. Aukos, didelės ar bnažos, 

re" 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
dodamas pridedamą atkarpą. Gavę auką, pasiųsime kvitą. 
Aukos yra atleidžiamos nuo mokesčių (tax exempt).

Tautos Fondo Valdyba

Lithuanian National Foundation, Ine.
(Tautos Fondas)
P. O. Box 21073, Woodhaven, Mass. N.Y. 11421 ar

Lietuvos laisvės bylai paremti siunčiu auką

Vardas ir pavardė..................................................

Adresas

Data

/

WORCESTERIO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai 8-9 val. vakaro 
šeštadieniais 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665
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VYR. RABINŲ TEISMAS "EKSKOMUNIKAVO“ 
HENRY KISSINGERĮ

CLEVELAND, OHIO 

SLA sąskrydis
Apie tai įdomiai ra o "Mes gii dėjome daug pur- 

amerikiečių laikraštis Law- v o apie jį (Kissingerį) irra- 
rence Eagle, pateikdamas dome, kad tai yra teisybė“— 
savo surinktas infoi macijas: pasakė rabinas Marvin S.

Antelman, pirmininkas pen-
”Amerikos užsienio reika- žmonių vyriausiojo žy-

!ų sekretorius Henry Kissin- tesismo Amerikoje. "Yra „
gėris buvo apšauktas išdavi- įstatymas, kuris sako. kad * (ialyvavo įvykusiame j4_sios 
ku ir ant jo buvo mesta eks- kiekvienas žydas gah vyku kuOpos deimantinės sukak- 
komunika, draudžianti jam t Izraeij. Kissingenui si tįes bankete.
vadintis žydu. Vyriausias V1 a atimta: jis niekad ne- 
rabinų teismas nusprendė, galės gauti Izraelio piliety- 
kad užsienio reikalų minis- r nes J*s >Ta i*mestas i 
teris. esą, "sudaro pavojų tikėjimo ir jis nėra lai- 
žydų tautai ir žydų valstybei komas daugiau žydu. Kis- 
Izraeliui“. singeris nėra ir negali būti

i minyan. Minyan yra grupė 
žydų, -nedaugiau kaip 10 
žmonių, kurie atvyksta į si-

1977 M. KALENDORIUS nagogą prieš pamaldoms 
prasidedant. Tai yra garbės;

Ką tik gavome Nidos kny- tarnyba. Kissingeris negalės 
iu pareigu eiti ir nei jokių 
kitu pareigų žydų organiza
cijose.

Lapkričio 6 d. Lietuvių 
namuose įvyko SLA Ohio 
kuopų veikėjų pasitarimas, 

i į kurį atvyko centro atsto- 
, vai: pirm. P. Dargis, vice- 
piim. A. Čaplikas ir sekr. G. 
Meiliūnienė. Jie pasiliko ir

MONTREAL, QUE.

Mirė A. Botyrienė

Lapkričio 14 d. mirė sena 
Keleivio skaitytoja Adelė 
Botyrienė, Kanadoje išgyve
nusi 48 metus. Palaidota 
lapkričio 17 d. Laidotuvėse 
dalyvavo ir jos sena draugė 
Bronė Spūdienė, seniau gy
venusi Montrealy, o dabar 
New Yorke.

Sėkmingas banketas

gų leidyklos nedidelį kiekį 

sieninių kasdien nuplėšia

mais lapeliais 1977 metų ka

lendorių, su įdomiais pasi

skaitymais atvirkščioje la
pelių pusėje. Kaina $4.

Teismas visus metus sekė 
Kissingerio asmeninę veik
lą ir radę ja netinkama. Ką 
gi Kissingeris darė?

SLA 14 kuopa, minėdama 
savo 75 metų sukaktį, lap
kričio 7 d. Lietuvių namuo
se surengė šaunų banketą. 
Jame kalbėdamas, centro 
pirm. Povilas Dargis prisi
minė SLA steigėją dr. Joną 
Šliūpą, apibūdino kuopos į- 
steigimą ir jos žymesniuo
sius veikėjus. Jis pabrėžė, 
kad garbė ne tik kuopai, bet 
ir visam SLA pirmininku tu
rėti toki asmonį kaip Alfon
sas Mikulskis.

Meninę programą 
vietinės jėgos.

atliko

— Maiki, imk kuo grei-j — Tai kas čia tokio blo-
Čiausiai i savo rankas sapni- go. jeigu dar galėjai patsai 
ninką ir ratavok mano dū- nusiauti batus? Juk tu kar
šią ! tais, mano pamokymų ne

klausydamas nuvirsti j levą
— Kas gi tau atsitiko, tė- ■ <u kepure ir su batais...

ve, kad atbėgai akis išver
tęs ir kaip šernas pasLiau- — Ne tame. Maiki, diela. 
šęs? Bet mane užgulė tokie sap

nai, kad dar ir dabar nega
liu nuo jų atsipagirioti. Ir 
viskas taip viroanai atrodė 
kaip ant delno. Iš karto man 
pasivaizdino. lyg numiriau, 
ir baltas aniuolas už paran-

Ikės veda mane ilgais ir 
auk-tais stepsais į dangų. 
Bet aš, Mai’ki, aiškiai jaučiu.

, kad esu girtas, linksta kojos
tenai teisybės į jr prje pat dangaus vartų 

šiandien moks-i smunka man kelnės... Tada 
visai ki-!

— Aš tau sakau, griebk iš 
savo šėpos sapnininką, o aš 
tau viską pasakysiu paskui.

— Aš. tėve. neturiu jokio 
sapnininko, nes tai yra tik 
tamsuoliu knvga. kuria se-fc «. * 4-
niau žmonės skaitydavo ir 
pagal ją sapnuodami gyven
davo. Jokios
nerasi, nes 
las sapnus 
taip.

aiškina taip iisigandau, kad ėmiau 
nesavu balsu reali ir staiga 
veiziu. —, kad aš jau komu
nistinėje Plungėje stovių 
ant rinkos, o pro mane žy
giuoja su raudomom flagėm

— Tėve. štai išgerk šalto visi mūsu čionykščiai vargo- 
nizacijų prieksėdai. patrio
tinių spyčių sakytojai, al- 
mužnų rinkėjai, raštininkai, 
o paskui juos net ir kunigė
lis, nešdamas iškėlęs Lenino 
pomninką. Nugi, žiūriu — 
tarp raudonų flagių su me- 
dalikais ant krūtinės, debe- 
sin įdūręs ant ilgo koto 
Brežnevo abrozdą, -pagal 
dūdų muziką žengia ir mū
su ščėslyvos smerties priek

— Nu. tai išal kink man 
kitaip, bet tiktai taip, kad 
nuspakajintum mano dūšią.

vandens ir pasakyk, kas ta 
ve taip sujaudino, kad atro
dai tarsi visai pakvaišęs.

— O. vaike, kad tu žino
tum!... Tai Įvyko Šventosios 
turkės četvergc- naktį...

— Kas gi ivvko?

— Maiki. pradžioj buvo 
viskas gerai. Net ir per ge
rai. Gaspadinė išsmožino
penkiolikos svaru turkę ir 
pakvietė net ir mane prie 
savo frentku prisėsti ir už
kąsti. Ten Įdėjo man į bliū- 
dą turkės koją ir dar labai 
riebų pasturgali, o kai viską 
surijau, dar Įdėjo.. Paskui 
padėkai < jęs nuėjau pas Za- 
cirką Į 'jo apartamentą, nes 
tas buvo irgi pakvietęs. Te
nai suvalgiau vė! riebią tur
kės uodegą, kurią gražiai 
užpvliau gyvatine ir po to 
vakare gražiai parėjau na-

sėda ir mano frentas Zacir
ka... Tada aš jau neišlaikiau 
liežuvio ir atsivožinęs suri
kau visa gerkle: Motiejau. 
>akau, ar ir tu jau pardavei 
ruskiui mūsų krajų? O tada. 
Maiki, ėmė visi mane ir pa
matė. Na, ir kad puls ant 
manęs su flagių kotais, su 
bagnietais ir titnaguvkom. 
Ar matote, girdi, buržujų 
špiegas ir fašistas Maikio 
tėvas į Plungę slapta atlin 
dc? Sušaudyti, girdi, šitą 
rudą Amerikos rakūna! Ir

mo ir čeverykus nusiavęs at-1 rodos, pats Zacirka kad jau 
siguliau... durs man bagnietu į pilvą,

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

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

Po darbo valandų — (313) 360-0744

Izraelyje visi koteliai par
duoda košer maistą. Tai yra 
suprantama. Kada Kissinge
ris atvvko į Izraelį ir apsi
stojo Karaliaus Dovydo ho-i.valandoje. 

Keleiviui paremti aukojo: telyje, kui išyra košer, jis į- 
Po $3: A. Luckus, Hart- žeidė žydus, užsisakydamas 

ford, Ct.. A. Ilmonis, Elobi- kumpį su kiaušiniais pusrv- 
coke, Ont.. J. Leščinskas, čiams. Kaip jis galėjo taip 
Vokietija, W. Kazlauskas, žiauriai įžeisti savo tautą?
Waterbury, Ct., J. Marku- T. , Tz. . . ,nas, Toronto. Ont., L. Pač-' .ka< a. Kissingeris buvo
kauskas. Union Pier. Mich. i kaip Amerikos

j užsienio reikalų ministeris, 
jis panaudojo krikščionišką 
bibliją savo priesaikai, pa
dėdamas ranką ant krikščio
niškos šventos knygos. Tai 
buvo bedieviškas elgesys, 
niekad neleistinas žydui.

KELEIVIO RĖMĖJAI

Po $2: J. Valiukonis, So. i 
Bcston, Ma., K. Gruzdąs, 
Quincy, Ma., B. Chenkus. 
W. Hazleton, Pa.. M. Stonie. 
Lawrence, Ma., J. Liūdžius, 
New Britam, Ct. J. Bluri-
nauskas, Baltimore, Md., L 
Venckus. Miami, Fla., A 
White, Kewanee, Ilk. Že- 
maitėlis, Toronto. Ont.

Po $1: S. Mileska, Lewis- 
tone, Me., E. Kulbis, So. 
Boston Ma.

Tik paskirtas užsienių rei
kalų ministerių, naujas mi
nisteris sušaukė užsienių rei
kalų tarnautojus posėdžiui, 
neatsižvelgdamas, kad tai 

! buvo šventadienis Ros Ha- 
į šanah. Rok Hašhnah yra at
gailos šventė prieš Jan Kie-

Visiems aukotojams nuo- l,ur- Kadangi valstybės de- 
širdus ačiū. ; partamente dirba nemažas

.. skaičius žydu tikybos žmo-
Keleivio administracija nj^ taj jje skundėsi sinago

gose, kad Kissingeris pažei- 
ie ių renginius jausmus, pa

tai tik surikau ir pabudau, rinkdamas šventę posėdžiui, 
gulėdamas jau ant floro vi- Tai buvo pirmą kartą, kada 
dury kambario, o gaspadi-i žydams Amerikoje buvo įsa-
nė jau šalia klūpojo ir pote-jkyta dirbti šventadienį, 
riavo už mano griekus... Tai į
karp tu tai išdrožysi? ' Kissingerio elgesys buvo 

blogas, jeigu jis nebūtų bu-
— Persivalgei kalakuto, vęs žydas, bet kaipo žydo—

persigėrei šnapso, tai ir vis- į jo elgesys nedovanotinas ir 
kas. . į kenksmingas Izraelio vals

tybei“.
— Negali būti, Maiki.

t( ksai sapnas ženklina blo
gą ateitį, ale pasakyk, ko 
ką?

Kissingeris. sužinojęs a- 
pie šitą "ekskomuniką“ tik 
juokėsi.

S. J.

Bankete dalyvavęs Juo
zas Stemipužis įrekordavo 
kalbas ir jas perdavė klau
sytojams sekančioje radijo

Naujųjų metų dovana

Lietuvių radijas "Tėvynės 
Garsai“ pranešė, kad nuo 
Naujųjų metų programos 
bus transliuojamos iš dešim
teriopai galingesnės radijo 
stoties, todėl jos bus daug 
toliau girdimos.

Tai graži Naujųjįi metų 
dcvana lietuviams.

IMKITE
IR

SKAITYKITE
MES VALDYSlM PA 

ŠAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., U to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

Žalgirio mūšis, parašė dr 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl.. kaina 50 centų.

Runcė ir Danderinas, Jonas 
Žmuidzinas, 110 psl., kaina 
minkšt. virš. $2.50, kietais 
— $3.00.

Gulbės giesme, istoriška 
drama, Jonas Girnius, 222 
psl., kaina $3.00.

Aukso žąsis, pasakiška ko
medija, Birutė Pukelevičiūtė, 
159 psl., kaina $2.00.

Nulaužta šaka, 3 vaizdeliu 
pynė, Stasė Petersonienė, 81 
psl., kaina $2.00.

Užkandis, pasakojimai,

Ką tik gavome
Massachusetts gyvenan

tieji prie knygų kainos pri
deda 5(/e valstijos mokesčio.

Likimo audrose, Vlado 
Vailionio romanas iš parti
zanų gyvenimo, 344 psl., 
kaina $7.00.

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. 
Lipeiūtės-A ugienės eilėraš- 
čiai. Gera dovana mažie
siems, 72 j,s!., 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-

parašė Jurgis Jankus, 216 Iiais *4’ kietais —$5.

Šv. Jurgio parapijos 

festivalis

Lapkričio 14 d. įvyko pa
rapijos salėje tradicinis ru
dens festivalis. Publika pa- 
vaiMnta lietuviškais vai 
giais, buvo visokių laimė’ji 
mų. Svarbiausias laimikis 
buvo keturios sumos po 
$250. Jas visas laimėjo lie 
tuviai.

A. Plavičius

ST. CATHERINES, ONT.

Šaulių kuopos penkmečio 

minėjimas

Spalio 2 d. šaulių s-gos 
Povilo Lukšio kuopa pami
nėjo savo 5 metų sukaktį. Į 
minėjiimą atvyko LŠST 
v.,kd. vicepirmininkas Alf. 
Šukys, kultūros vadovas Ka
nadai S. Jokūbaitis, moterų 
vadclvė Kanadai M. Joku- 
baitienė, Kanados šaulių 
rinktinės pirm. P. Kanopa. 
Toronto jūres šaulių kuopos 
Baltija pirm. P. Jonikas,

psl., kain a$4.50.
Ošiančios pušys, Kalino?

Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

Draugas don Canmllo, 
idomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl. kaina $3.

Be namų, premijuota a- 
pysaka, parašė Andrius No 
rimas, 200 psl., kaina $3.50 

Kvartetas, 4 dramos, au. 
torius Kostas Ostrauskas, 
170 psl., kaina $5.00.

Išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių. parašė Aloyzas Baronas 
224 psl.. kaina $4.50.

Kad Ji būtų gyva, Emili
jos Čekienės straipsnių rin
kinys, 216 psl.. kaina $5.00 

Lemtingos dienos, Jono 
Jaškausko apysaka, kaina 
$2.50.

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

Tolimų kraštų miražai,
A vos 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-Siuogienė. Tai vienin
telė knvga apie seimą, kuris 
paruošė Lietuvos konstituci- 
ią ir kitus pagrindinius įsta- 
tvmus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

Martynas Mažvydas Vil
niuje. Juozo Kralikausko 
premijuotas romanas, 307 
psk. 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
TAU, LIETUVA, Stepo 

no Kairio, 480 ^el., kai 
na $2.00.

Sukilimas Lietuvos suve
renumui atstatyti, dokumen.

— Jis tik liudija, kad 
daug ir riebiai prisivalgius, ST PETERSBURG, 
e dar ir uzgėrus. nereikia ei- į
ti gulti. Geriausia prieš mie- jnž. Jonas p. Vaičaitis iiėjo 
gą nieko nevalgyti, kaip vi
si gydytojai pataria. 1 pensiją

— Bet ką reiška, kad viJ .**• ■,ona",P- Vaičaitį, a-
si mūsų prieksėdos ėjo su; P'e devyniolika metų dirbęs 
raudonom vėliavom, o manei ("'"ybeai' Aeroepace bend- 
ret mano frentas Zacirka j !ovcs ’g1"'M rat? stabdžių 
iridūrė7 'lr nusileidimo prietaisų pro

jektavimo skyriuje (Akron,
— Ko bijai, tą ir sapna-! Ohio), išėjo į pensiją ir ap- 

vai. Visa tai nieko nereiškia, i įgyveno Floridoje, 
ir nei tu, nei Zacirka komu-' Jo naujas adresas: 5017 
nistinių medalių negausite.! 23i d Avė.. So. Gulfport,

i Florida.
— Ne, Maiki, tu mane tik ■ 

ramini, o nesakai teisybės.;
Gut bai. Aš turiu rasti kur Tu esi amžinas, kaip am- 
nors tikrą sapnininką. Tavo; žiną saulė, o lietuviškas

FLA.

Clevelando kuspos_ atstovas J tinė_ apžvalga,’ parašė buv.
iv Vrkltii * pa-Er. Savickas ir *elių vietos, nepaprastas

organizacijų atstovai. (siuntinys ir įgaiiotas minis- 
Buvo daug sveikinimų zo- teris Vokietijoje Kazys 

Škirpa, 583 psl., iliustruota 
įrišta, kaina $15.00.

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

Chicagos 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, 
k r na $12.00.

Pėdos mirties zonoje 
Sibiro katorgininkės ir so

džiu ir raštu.
Oficialioji dalis baigta 

Lietuvos himnu ir vėliavų 
išnešimu.

Menine programą atliko 
solistai V. Verikaitis ir R. 
Strimaitis, palydimi J. Go- 
vedo.

Po koncerto vaišintas! A 
Ališauskaitės su kitomis rė
mėjomis parūpintais patie
kalais.

P.P.

mokslas šitame reikale visai 
prastas.

di!
St Santvaras

Artinasi Kalėdos. Visi jau 
ieškome dovanų savo arti* 
miesievn. Nepamirškim, kad 
labai gera ir pigi dovana — > vietinių kalėjimų kankinės
Keleivio metinė prenumera
ta — $10.00.

Elenos Juciūtės atsiminimai 
544 psl. Kaina $10.

Balys 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. virš. $1.50, 
kietais — $2.00.

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

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

Nepriklausomybės saulėje
(1918-1940) I dalis, 296 pet, 
kaina minkšt. virš. $2 jo, n 
dalis — 278 psl., kaina mink* 
štais virš. $2.50, III dalis —• 
264 psl., kaina minkšt. viri. 
$2.50, kiet. — $3.25.

Siaurės žvaigždė, 297 pa!., 
kaina minkšt. virš. 
kietais — $4.00.
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Vietinės žinios
Darb'ninkų draugijos 

susirinkimas

Lietuviu darbininkų d-jos 
susi* inkima< kviečiamas ši 
sekmadienį, gruodžio 5 d. 1 

Bostono Lie-

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio ižvmaus-
aktoriaus Leono Barausko 
Įkalbėtą plok tele. Kaina —■ 
$6. Paštu nesiunčiame.

BOSTONO RENGINIŲ 
KALENDORIUS

miltų ragaišis. Cia tokios duo
nos nėra, gal tik Čikagoje, 
kur daugiau susispietę, lietu
viai gyvena. Žinom, galima 
maistą išbalansuoti ir pusry
čius sukombinuoti be duonos, 
imant grūdus ar riešutus. Tad

Sausio 29 d Martiniaue 11 kun’ Kezio meiničkų nuo- minėtai “košei” ar Buercher- bauaio d. Martmiųue^^. paroda bei skaidrės,
viešbučio saleje, Chicagoje,: u

I

Gruodžio 11 d. Tautinės 
S-gos namų salėje Lietuvių

Ant. Gustaitis LŽS renginy Moterų Fedeiacijos klubo 
■ oalėdmė vakaronė-Kūčios

Lietuvių Žurnalistų Sąjunga 
rengia tradicinį spaudos ba
lių. Jo pelnas paprastai ski

Gruodžio 19 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos sa-
ėje Žalgirio ir Baltijos tun-

vaL. py.et?"-.r"’ fT-r*’?"“ tų skautiHiy ir jų Orelių
tuvių Piliečių d-,.* pata po- narna, fondu. ,.un.«a>. zur- bį.ndros ^aĮios 
se. Jame i:us renkama kitų nahstams paremti. Šio ren-Į gausi0 9 d 3 vai
metų valdyba.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

V. Aluza
Auka K. Eielinio paminklui

Antanas Mačions i- Xe\v 
Yorko Chicagos Tautinėse 
kapinėse statomam Kipro 
Bielinio paini.’? kini per Ke
leivi paaukojo S50.

Mirė J. Kriščiūnas

Vak. Vokietil. Je mirė So. 
Bostone gyvenančio inž. An
tano Kriščiūno brolis Lietu
vos kariuomenės majoras 
Juozas" Ki i -ėiūnas.

Savo kaimynui reiškiame 
gilią užuojautą.

^oooeoeeoscoeosoo'oooooooe
Dr. I’tEF’A ZiE.MBINSKA

wo siu metę spalio 13 dienos* 
rerėmč d; ntu gydytojos Ge-] 
lės Stf’puiionienės kabinetą 
(718 Adams St.*. DorchesteryJ 
ei. 282-8916).

Dantų gydymo kabinetas ati- 
larylas pirmadieniais, trečia 
Vieniais ir penktadieniais pa. 
jai susitarimą.

popiet
bu. atlikt.. rašytojo Anta-j ;zido,iaus dr y įenio jj

.‘Pr“1“1 *u- j Vasvliūnų metinis koncer- 
kurtas satyrinis kūrinys. Į. ‘ ;j L«S.

Nauja advokatė Vasario 5 dieną So. Bosto-
no Lietuvių Piliečių d-jos 

Advokatės egzaminus iš salėje Bostono vyrų seksteto 
laikė Rūta Bukauskaitė, bos- j vakaras.
toniškių Michalinos ir Vik-i Vasario 20 d. So. Bostono 
toro Bukauskų duktė. Lietuvių Piliečių d-jos salėj

ginio menineje programoje-Jordan HaU mažojoj salėj

muesle reiktų paimti išmir
kytų grūdų ar “weatgerm”, 
vieton uogų supiaustyti vieną 
bananą, porą šaukštų grieti
nėlės, saujelę riešutų ar skal
dytų migdolų ir “kornflakes” 
ar kitokių javainių. Viską iš
maišyti, pridėti dėl skonio 
medaus ar be jo. Labai pata
riama šviežia varškė ir yog- 
hurtas. Po tokių pusryčių bus
sotu ir pilvas neapsunkintas. tai> bičių medus, grietinėlė.

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

0*.st 4 < M
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KADA IR KAM PADARĖT
SAVO TESTAMENTĄ
Tuo reikalu jum.- gali pa

dėti teisininko Prano šulo 
paruošta, teisėjo Alnhonse 
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.

Ar skaitytos?raudoni ridikėliai, braškės, 
kava (iš javų) “Malzkafė". 
Karališki pusryčiai! be jokios 
mėsos produktų'. O toji pilna- 
grūdė, ruginė duona mūsų 
garsios “Paramos” kepyklos 
ir krautuvės produktas, buvo 
mūsu sveikatos indelis! ArbaA
Kauno Paramos ragaišis, 
tamsių kvietinių (nebaltintų, 
nesužalotų) miltų — skanu ir 
sveika!

Į pusryčius minėtas “ko
šes” arba Buerchermuesle tė
vynėje dėdavome visokiau
sias uogas — pirmąsias žem
uoges, braškes, vėliau avie
tes, mėlynes, sodų įvairiau
sias uogas ir pirmuosius iš
sirpusius alyvinius obuolius 
ir kriaušes. Deja čia mes uogų

Lietuvoje mes turėdavome 
mūsų lazdynų riešutų ir bičių 
medaus, kuris buvo pigesnis 
už cukrų. Iš Klaipėdos gau
davome šviežių valakiškų rie
šutų. Taigi, tai nėra jokia die
ta, bet išbalansuotas pusryčių 
maistas. Kai atvykome į A- 
meriką, radome vietinius gy
ventojus pusryčiams valgan
čius truputį javainių — 
“cereals” su pienu srebiant. 
Labai nemaistinga. menka,

Alte s rengiamas Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty- 

Į mo paskelbimo 59-sios su- 
Worcestery sėkmingai į kakties minėjimas, 

besiverčiąs dantų gydytojo) Gruodžio 19 d. 2:30 vai 
praktika Vladas Vaitkus ii ■ po pietų Šv. Petro lietuvių 
jo žmona Ona išaugino dūk- - parapijos bažnyčios salėje 
terį Onilę, ištekėjusią už į Bostono lituanistinės mo- 
šeštoko, ir sūnus Liną ir1 kvklcs mokinių Kalėtų eglu 
Paulių. Jie visi trys Bostone • tė.
universitete studijuoja me-i 1977 m. kovo 11 d. (penk- neįšbalansuota. Reiktu būti 
(neiną. adiem) 8 vai. vak. First & į Dridėti. varške ‘ du

Second Church salėje. 66 "ai p . , var“Jj du
Marlboroueh St, esto seife- tns ne,s.utus.,r «rudus ,seza' 
to Naan Pold koncertas ku. no, saulegrazos, ar peanuts . 
rt rengia N. Anglijos Baitų, Prjsjmenu Palangoje m5g.
1 Č- ™ , 'davo atostogauti žinomas

CA0 D ' ,Ya • j Mažosios Lietuvos atstovas,
• rašytojas, filosofas dr. Vilius

lėip Minkų radiio metinio Vydūnas — Storasta — pasotne^ur*me» ^t nieko — tinka 
mieliem. Nepamirikim, kad ;koncertas ir filmų vakaras. Pavards ->'s buvo griežtas |košei supiaustyti bananą ar 

vegetaras. Jo maitinimasis nanva ',,fl
■= buvo kitoks. Mėsos baltymų 

‘trūkumą jis papildydavo ki
tokiais, augaliniais baltimais,

' Such i. life, by Rūta Būro- Pav’ Pupelėmis, varške, 
kas, išleido Vantage Press. kitokiais Aliais. Vienų jo 
Ine. (516 W 34th St., New pusryčių metu teko man pa- 

• York, N.Y. 10001), kaina — čiai matyti, kaip jisai maiti- 
$4.50. Tai 61 puslapio Ame- naši. Ant stalo buvo padėta 
rikoje gimusios lietuvaitės juoda ruginė duona, šviežiau- 
Rūtcs ir iš Lietuvos atvyku- sias Zubovo pieninės svies-

Į šio jos Petro gyvenimo ap- tas, skaniausias mūsų lietu-1 Keleivio metinė prenumera- 
j rašymas. viškas sūris, valakiški riešu- ta — $10.00.

Vienoj šeimoj net 4 mediką*

diciną.

Kažin, ar tai nebus vie
nintelė tokia lietuvių šeima.

Artinasi Kalėdos. Visi jau nietu So.
. ..___ , . Pilipčin H-ios TTT ankšto «a Tasyuojas, musuias ur. v...kome dovanų ..vo «*>-į ™™dJ°L™aU“ Vydūnas - Storasta -

labai gera ir pigi dovana — į 
Keleivio metinė prenumera-1 
ta — $10.00. | ATSIUNTĖ PAMINĖTI

papyą; čia įvairumas riešutų 
atmainų, visokių grūdų ir 
sėklų leidžia mums pasiga
minti geriausius pusryčius.

A. Gerutienė.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADELEI BOTYRIENEI

Montrealy mirus, jos vyrui Petrui Bot yriui 

ir kitiems giminėms gilią užuojautą reiškia ir kartu 

liūdi jos d musės
Bronė Spūdienė ir 

Uršulė Daunorienė

Artinasi Kalėdos. Visi jau 
ieškome dovanų savo arti
miesiem. Nepamirškim, kad 
labai gera ir pigi dovana

ALDRICH OIL CO

Jau 30 metų sąžiningai ir greitai įrengia namų
»

apšildymą, oro vėsinimą ir gerai aptarnauja. 
So Bostone — Dorchestery — So Shore

GRŪDAI, RIEŠUTAI
i '

Viena mano viešnia prie, 
stalo, pamačiusi įvairius rie-; 

į šutus, migdolus, sezano sėk
las, saulėgražas ir k., manęs 
paklausė: ar aš laikausi spe- 
įcialios dietos, ar šiaip propa- 

• guoju šių laikų mandingus 
produktus, kad nebededu ant 
stalo nė saldžių pyragų, nė
tešlos kitokių skanumynų.

BALTIC INSURANCE AGENCY 
\ ėdė ja: Reda M. Veitas 

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

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam tartai 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOYVNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kariame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems pardaoti ar pirkti nai

Angliikai:
LITHLANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... $6.— 
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.— 

Lietuviškai:
PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos $10.— 
ATSPINDŽIAI CKANOSE,

novelių rinkinys, V. Alantas......................... 6.—
Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 W. BROADVVAY. SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

Į tai juokdamasi atsakiau, 
jog šitą maitinimosį būdą at
sivežiau iš savo tėvynės. Jau 
nepriklausomoje Lietuvoje 
mūsų šeima pusryčiams var
todavo šveicarų profesoriaus 
Buercher’io “košę” (Buer
chermuesle), t.y. gerai išmir
kyti grūdai (avižų kruopos), 
pridėjus riešutus, uogas, grie
tinėlę ar natūralų pieną; gali
ma dėti bičių medaus pagal 
skonį, ar be jo. Be to, mes 
valgydavome yoghurtą, ne po 
daug, bet tris kartus į dieną. 
Prof. Mečnikovas paliko žmo
nijai savo palikimą: yoghur- 

i'tą, kaip sveikatingą maistą. 
Tuo mūsų opiu maitinimosį 
klausimu norėčiau kiek pla
čiau su skaitytojais mintimis
pasidalinti.

i
! Lietuviai mėgsta duoną.
Į Jeigu pusryčiams nepavalgys 
Į sočiai duonos, nebus sotus, 
i Tiesa, geras, natūralūs maio- 
Įtas yra duona, bet tik juoda, 
ruginė, arba tamsių kvietinių

•CITGO KOKYBĖS ŠILDYMO ALYVA
• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS
• GALIMA MOKĖTI DALIMIS
• DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 

PAGAL SUSITARIMĄ 1$ ANKSTO
• KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL

NAS ĮRENGIMAS

FORTŪNA FUEL C0., INC-
470 Adams Street, Quincy, Ma. 02166 

Boaton So. Shore

436-1204 773-4646
moul

d AVA1TRAST1S

Nepriklausoma

LIETUVA
iaformuoia aaatiytefus apie įsmuMbrioa Ir
(vykios, deda oaog ir Mėmių nuotrauką ir atvirai 
apie visos mūsų visoMosaiaiar M kakariniai klaasiaiaa. 
mum rasite įdaaiių skaitytąją IsHką Jtyrią, kartasis lai 
m abipusių pasisakymą Ir
.varbta probiaasa.
NEPRIKLAUSOMA UER VA- yra dlnaml 

sivijao tefkraktla. Mkąs naają bandradarbto bai įdėto, vi
suomet atviras kiekviena namnanai karia dirba ni IHnikymą 
__liatavybšs ir Lietuvos.

- Metinė prenumerata JAV

A d r a o a a ?
7722 Georgą Street, LaSalle, P.R. H8P

$10.98.

IC4, CANADA

"GARSO BANGŲ“ 
PROGR AM A

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

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

Daįau ir Taisau
Namus iš lauke *r viduje. 
Lipdau popieriun ir

viskų. ka pataisyti reikia. 
Naudoiu tik geriau.-tų

) medžiaga- 
JON AS STARINSKAS

82rt Savin Hill Avė. 
Ikrehester, Mana.

TeL CO S-5RM

DKAUuiMO AGENTORA 
AtUeka įvairių rūšių 

draudimus
kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
.SM Broadvray 

So. Boston, Maas. 02127 
Tet AN 8-1761

I

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jas M matą tarnauja Hetavių visuomenei ir išmokė
jo dangina kaip SEPTYNIS MlLIONUS dolerių

da lietuvių fraternalinš organizacija — 
fjvykia apdraadą ir Hgeje pašaipą, kuri yra 

pigi, M0,SUSIVIENIJUtA& ueleške pelno, o teikia
patarnavimas savitarpinės pagalbos pagrindu. 

SLA— jau tari daugiau, kaip tris an puse mHone dolerią
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir aaagL Kiekvienas 
Hstavie Aa goH gauti Įvairių klasių reikaUngiaasiss 
opdreudM nuo $100.00 Iki $10.900.00

SLA—jausimai dooda garų Taupomųjų Apdraudų — En. 
daaaent laaarinis, kad jaunuolis gantų pinigas 
ankštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

BLA—dooda VAIKAMS ir jaanaoHams labai pigių 1ERM 
apdraudą: ai $1,000.00 apdraados tik 18.00 mokea- 
ao matoma. t »»w t.< 5F

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
smiiaas asmenima rekomenduojama (totorišką 
Uoką Ir draugiją nariams. Ui $1,000.00 akcidenta- 
Hs apdraudes mokestis $2.00 | matus

SLA—kuopos yn daugumole Hatuvfų kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų vefkšjua, Ir jie plaėiau paaiškins apie

Geuefte apuuedhitaa mfoimacijas, jeigu

AMause ef
167 Weat Mtk Street, Nevr York. N.Y. 10001

1 t



Pcųlapio teštaa KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 46,1976 m. lapkričio 30

Svarbu Kult. subatvakarių 

lankytojams

.Šių metų paskutinis Kul
tūrinis subatvakaris bus 
sekmadienį, gruodžio 12 d. 
3 vai. vak. Jame rašytojas 
Paulius Jurkus supažindins 
su savo neseniai išleista kny
ga ” Juod var niai“.

Mišios televizijoje

Gruodžio 12 d. 9:15 vai. 
lyto televizijos stotis WN 
AC TV 7 transliuos mišias, 
kurias laikys Worcesterio 
Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos klebonas, Lietuvos Vy
čių Worcesterio kuopos dva
sios vadas kun. Antanas Mi- 
ciūnas. MIC.
pamokslą.

Jis pasakys*1

Tą programą bus galima 
matyti Massachusetts, New 
Hampshire, Maine ir dalyje 
New Yorko valstijų bei pie
tinėje Kanadoje.

Br. Bajerčiui 80 metų

Lapkričio 29 d. Broniui 
Bajerčiui sukako 80 metų.

Sukaktuvininkas nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
pradžios mokyklos mokyto
jas, vėliau karininkas, pa
tiekęs kavalerijos majoro 
laipsni.

Atvykęs i Bostoną, 'jis uo
liai dalyvauja lietuvių veik
loje, yra vienas iš ramovėnų 
s-gos skyriaus steigėjų ir bu
vęs jo pirmininkas.

Linkime sukaktuvininkui 
oar ilgų laimingų metų.

Ne Rudys, bet Rugys

Praeitame numeryje per 
klaidą parašyta, kad Lietu
vos kariuomenės šventėje 
lapkričio 26 d. paskaitą 
skaitė Balys Rudys, o turėjo 
būi parašyta Antanas Rugys

Už klaidą labai atsiprašo
me.

Labai svarbus susirinkimas

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos vadovybės ir 
kontrolės komisijos 1977 m. 
rinkimų balsavimai įvyks š. 
m. gruodžio 12 d. nuo 2 vai. 
iki 6 vai. vakaro draugijos 
patalpose.

Prašome visus narius gau
siai dalyvauti rinkimuose, 

-n.i} niSua.i efiSmup nsnj^ 
dicinį Naujųjų Metų sutiki
mą gruodžio 31 d. 9/val. vak. 
treciojo aukšto salėje. Bus 
gera vakarienė su gėrimais 
ir geru orkestru.

Rezervuoti stalus ir gauti 
bilietus reikia iš anksto pas 
įeikalų vedėją Algį Šmitą 
arba pas valdybos narius.

Įstatų pakeitimas: straip
snį 36 siūloma šitaip papil
dyti: ”Tam skaičiui paskir
tą valandą nesusirinkus, po 
pusvalandžio šaukiamas ki
tas susirinkimas, kuris yra 
teisėtas bet 'kuriam narių 
skaičiui dalyvaujant“.

Dar kartą prašome gau
siai dalyvauti balsavimuose 
ir Naujųjų Metų sutikime.

Pirm. Stasys Drevinskas
i

Sekr. Antanas Matjoška

A. T. S. BOSTONO SKYRIUS 

rengia

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ 

1976 m. gruodžio 31 d.

savuose namuose, 484 Fourtb St., So. Bostone. 
Programoje — vaišės, muzika, dainos ir šokiai, 

dalyvaujant solistui Benediktui Povila

vičiui ir kompozitoriui JuliuiGaide- 
1 i u i.

Užsirašyti iki gruodžio 24 d. pas J. Dačį, telef. 

769-4362, arba pas J. Bakšį, telef. 269-1601.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 

144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 

Tet SW 8 2868

Sena* parvirsta ir negir
ta*.

Už nosies ne tik jaučiu* 
vedžioja.

!!

yra vienintelė oficiali ist»i- 
ga Worce*tery. mari siunčia 
•iuntiniu* tiesiog ii VVorcos- į
terio j Lietuvą ir ki«a* Rusi-1 
jo* valdoma* sritis- Čia kal
bama lietuviikai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Elood Sųuare 
Hardivare Co.

•ertaiakae S. J. ALEKNA 
EAST BBOAIViYAf

BOSTON, MAS8. 
. ELFJ«ONA8 Am 8-414*

Bax.jAnišj Mcorv Dalai 
VvpMroft 8ianom»

Btikias
VTa-'kle rcikneaya

Reikmenys plaubariaa* 
Visokia celeflee daiktai

Peter Maksvytis
& BcSdse

<9 Church Street 
A Miltea,

Atlieka viena
to ir pro iakta-hno darbas tt 
ko ir ridaja.
Manio paatatslaviną. kaulelio riaados fld • v»- 
lendu vakaro.

Teiefeanst 898-8075
•vau

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. bonovan 
br. J. Pašakarnio

IPft DINIS 
OPTOMETR1STAS

Valandos:
nuo 9 tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mam

’oaaaaaaaaaMiaaMaaooaaaaoaaaoaaiaaM
TEL. AN 8-2124

[Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETRISTR
Valandos:

uuo 10 ryto iki 0 vakaro 
Trečiadieniais—uždara '

445 BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistas, išpildomo gydytoją rs 
eaptos ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit | UetuvHką vafetiną,
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefoaaa AN 8-0020

Nue 0 vai. ryto Iki 8 vat v, išskyrus iventadieniue fe eekm 

mooooooooooooooooaoooooouu

Altos skyriaus posėdis

Altos skyiaus lapkričio 22 
dienos posėdyje pirm. Alek
sandras Čaplikas painfor
mavo ąpie Amerikos Lietu
vių Taiybos suvažiavimą 
Chicagoje. pranešė, kad pa
grindiniu kalbėtoju Vasario 
16 d. minėjime pakvietė 
SLA pirmininką Povilą Dar
gi-

Meninės programos atlik-

i t i nutarta kviesti Lituanis- 
’ tinę mokyklą ir Brocktono 
lietuvių chorą.

Latvių šventė

Lapkričio 18 d. sukako 58 
metai, kai Latvija pasiskel
bė nepriklausoma valstybe. 
Tą sukaktį Bostono latviai 
minėjo lapkričio 20 d. Jų 
pasveikinti buvo nuvykęs 

į Altos skyriaus pirm. Alek
sandras Čaplikas.

1976 m. gruodžio 5 dieną ruošiamas 

LIETUVOS BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS

ĮKŪRIMO 50 METU SUKAKTIES 

MINĖJ IMAS

* 10 vai. Mišios, kurias vysk. V. B r i z g y s 
laikys Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Giedos sol. Benediktas Povilavičius.

* 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 Čppkaus- 
kienė 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„...nnnnnnnnnnnZ.............................Ž

uooooooooooooocoo

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

3=

Nerasi medžio be Sako*, o 
žmogau* — be ydos.

F
!

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

Tet 762-6732

E. KARDELIENfiS DAINŲ 

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvoa ope
ros solistės Elzbietos Kardo* 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina 66.00.

Paltu nesiunčiame.
jjjjrrrrrrr——-.........**** ■■■“«»■»»«»»*

Laisves Varpas
, UETUVIŲ RADUO 

- VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC tf WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maas. 02402. Tei. 380-7209

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
460 West Broadvray. South Boeton, Mas*. 02127

Skambinkite 268-2500

SAVE AT 
AGRE 
RATE

AYEAR

istaoo
mrtilionvSIOOO mMotte

M & T OIL CO., Inc. IPO8L6X.AYIAR

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEI KI A

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 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

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

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

ZP7

641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

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

S k ambink ito

268-4662
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The Padarai legutotiom tffacthp tbfca nevr taringi 
csrtificstts tttora premature rrithdrarreit on taringo 
certificate fundt provided rate of intsrstt on smount 
vrithdrerm it reduced td the penbook rate (SMbeyear) 
end 90 dayt interest it forfeitėdL ________ „
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Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 
vat po pietą.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo {dėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

Šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigahm.

Reikale su tarnautojais galima susi

kalbėti ir lietuviškai 
Turtas (Assets) yra viri >274,000,000

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja

Globė ParcelService, Inc.
C/O

Trans-Atlantic Trading Co

393 West Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Mass. 02127

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

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

ą\;Tzs ;yą\?zę\ Izy ’ ;ya
ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet 7983347
Tiesiai iš Worcesterio siua- 

čiam Įvairius siuntiaius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuatiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagą ap
avą maiste ir pramonės gami- 
aią. Turime vietoje įvairių via 
tinės gamybos ir importuotą 
prskią iš kitą kraštų vfeai že
momis kainomis. Be tą siunčia* 
ms maistą, pinigus ir galit* už
sakyti ją gamybos prekea Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje gnMn pasirinkti už
sakytas preksą

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čfe pas save į svečius 
•r auobitaiaa apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti- 
kinsite. Vedėjas A. Scbyriaaki

nB
COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND

TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

IŠ BOSTONO į LIETUVĄ 
ir kitas Rusijos

*1
garantuotas \

Prekės parduodamos nuio- 
mintomis kainomią
Atidaryto darbo 
nuo 9 vaL ryto ild 5 vak

o lošta dienia ie 
nuo 8 vnL ryto ild 2 vaL p.p.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
380 W. Broadvray 

So, Boston, Masą 02127. 
ToL 2680066




