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Dorų žmonių balsas
I

prieš sovietų terorą
I

Prie* didėjančių priespaudą saukia Amnesty Inter

national sovietų grupė* nariai, paskiri disidentai moksli

ninkai ir Vakarų spauda, bet Kremliau* ausy* kurčios ir 

po Helsinkio konferencijos deklaruoto "atlydžio“.

Kaip ir galima buvo tikė- drąsiems kovotojams, ypač 
tis, po Helsinkio konferen- suimtiesiems Amnesty Inter- 
cijos ir įvairių "atlydžio“ national nariams. Jų likimą 
pasižadėjimų sovietinis te- gali pakreipti .viešoji pasau- 
roras krašto viduje ne tik lio opinija. Tiktai plati gy- 
neatlyžo. bet dar sustiprėjo, nybos akcija gali būti sėk- 
Nuo to laiko politinių kali- minga“
nių skaičius tik padaugėjo,
policijos akcija prieš po-| Briuselyje prancūzų kal- 
grindinę spaudą iš iplėtė ir ba leidžiamas biuletenis Ca-

Gražūs paukšteliai, kurie turi sparnus, bet negali skrai
dyti ir mylių mylia* savo trumpomis kojomis vaikfttioja 
pėsti. Tai pingvinai. Jie geriausiai jaučiasi vandenyje, 
minta žuvimis ir kitais vandens gyvūnai*. Gyvens pie
tų pusrutulyje — daugiausia Antarktyje, P. Amerikos 
pietinėse pakrantėse, Patagonijoje.

Teroriste Patricia Hearst 
jau už virbą

Didelė Kanados i 
lietuvių iventė

Tai Pirmoji tautinių šokių 
ir dainų šventė, kuri rengia
ma spalio 11-12 dienomis
Hamiltone, bet su ja susi- . .. , c .
ius c- iškilmės prasidė' spa- Jl •uimU ru«sejo 18 d- San Francisce »u «avo bend-

lio 6 d., kada burmistras pa- radarbiais“. Milionieriai tėvai labai stengiasi, kad ji ligi
skeltos Lietuvos savaitę. . • • i u.

teismo butų paleista uz užstatų. Jai gresia ilgų metų ka-
Spalio 7 d. atidaroma A 

ir A. Tame? aičių parodos.

Spalio 8 d. buvęs Lietu- Negali baigti lopyti 
vos ir Kanados šachmatų . . . 
meisteris hamiltonietis Po- Įstatymo 
vilas Vaitonis duoda šach
matų simultaną.

Įėjimo bausmė.

Po beveik poros metų me- 
! džioklės praeitos savaitės

paaštrėjo ir sovietinio reži
mo piktos akys dar labiau

hiers du Saanizdat liepos 
rugpiūčio numeryje tarp ki-

atsigręžė j Amnesty Inter- tų straipsnių perspausdino 
national Sovi eiti jos skyrių* ištraukas rs Lietuvos Kata- 
ir jo narius. i likų Bažnyčios Kronikos a-

* pie V. Jaugelio, J. Gražio ir 
Pastaruoju metu Vakarus M. Tamonio suėmimus ir by- 

vėl pasiekė daug ankstesnių las. Biuletenis cituoja Jau- 
ir naujesnių Sovietijos disi- gelio kalbą teisme, kuri taip 
dentų balsų, atskleidžiančių baigiasi: į
nenutrūkstamą komunistinę i
inkviziciją. Štai šiomis die-! "Lietuva, Tėvyne mūsų... 
nomig The Washingtaa Postj Kiek kartų tu buvai sutryp- 
išspaUsdino akademiko A. j ta svetimųjų betų? Kiek 
Sachrovo ir matematiko Ša-; kaitų paplūdai ašaromis ir 

krauju? Tačiau niekuomet 
tau netrūko drąsių širdžių, 
nebijančių kentėti ir mirti 
dėl tavęs. Atsiras jų i- 
šiandien.“

Beringo jūroje rusai Portugalija turi 
išmėgino raketas... j vgriausytif

ketvirtadienį San Francisco 
mieste buvo suimta i garsė

jau daug karių kongresas jus teroriste Patricia Hearst, 
taiso mokesčių įstatymą, bet spaudos magnato Randol-

palio 10 d. Jaunimo cent- "s ne«ali, iSIei?“ t<’kio >"'° Ph° Hearsto duktė, kadaise 
ctieinovtmimrt kurio skvles neislystų nonn- buvusi neva pagrobta revo- 

tieji mokesčių nemokėti. į liucionierių“. Ji buvo suim- 
i ta u kitais vadinamosios 

Pav., 1973 m. 7 asmenys • Symbionese Liberation Ar- 
nemokėjo jokių mokesčių. I my nariais Wendv Yoshi- 
nors ,per metus kiekvieno jų mura, William Harris ir jo 
pajamos buvo didesnės nei žmona Emilija. Suėmimo 
milionus dolerių. •— j metu ji savo rankinukyje tu-

„.. , . . rėjo 32 kalibro revolverį,
164 asmenys, kūnų paja-, bet nesiprieSino. 

mos buvo didesnes nei $200,;
000. taip pat nieko nemokė-Į Patricia buvo .^daryta 

, griežtos apsaugos kalėjime.

re jaunimo susipažinimo 
vakaras — šokiai.

Spalio 11 d. 10 vai. Auš
ros Vartų parapijos salėje 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės knašto taiybos suva
žiavimas, 2 vai. popiet krep
šinio rungtynės (Hamilto- 

Į nas - Toronto) ir 7 vai. vak. 
susipažinimo vakaras Ar- 
mouries salėje.

farevičaius atvirą laišką, 
kuriame rašoma:

"Mes norime atkreipti 
pasaulio dėmesį į paskuti
nius įvykius mūsų krašte, 
kurie mums kelia didelio 
rūpesčio. Pastarųjų metų 
pastangos apginti tas kuk
lias laisves, kurios, atrodė, 
buvo atsiektos, sulaukė aiš
kaus smūgio. Pavyzdžiai: 
Lietuvos katalikų persekio
jimai, baptistų teismai, su- 
likvidavimas legalaus ne
cenzūruoto leidinio Veče. o 
taip pat pogrindžio leidinių 
kaip Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika, teismai Ar
mėnijoje. ilgametės baus
mė1 žydams, dalyvavusiems 
demonstracijose už teisę e-

Tame pat leidiny sovietų 
mokslininkai Jurij Oriov ir 
Valentin Turčin atkreipia 
Vakarų dėmesį į padažnė
jusius Sovietų Sąjungoje 
mokslininkų suėmimus, sie
kiant absoliutaus visų ideo
logijų suvienodinimo.

Prie minėto biuletenio y- 
ra pridėta ir Psichiatrų ir 
Juristų Simpoziumo dekla
racija. kuri buvo pasirašyta 
1975 m. balandžio mėnesį 
Ženevoje. Tame tarptauti
niame simpoziume buvo

migruoti į Izraelį ir už rašy- gausiais liudijimais įrodyta.
toją Anatolijų Marčenko. 
Sistematiškas tos akcijos 
charakteris kelia mums bai
mės, kad tai yra plačiai už
planuotos kompanijos pra
džia.

"Ryšium su tuo vykdomas 
politinius kalinius ginančios 
Amnesty International so
vietų grupės ’valymas4 įgau
na ypatingos reikšmės. Vie
nas jo3 narių Serbei Kova- 
lev suimtas, jo? sekretoriaus 
Andrei Tverdochlebovo bu
te padalyta krata, jos pir
mininkas Vladimir Turčin 
atleistas.

"Pagaliau birželio 18 d. 
saugumo organai areštavo 
Tverdochlebovą ir Kijevo 
grupės narį Mykolą Ruden-

Spalio 12 d. 1:30 valka- o uždirbančiu daugiau1 ir t,eif4ja8.p^ioje '?UV° 
talikams pamaldos Hamil- nej $50000 ir nė cento ne_'i)askyr?s $1.050,000 uzsta- itono katedroje. o vangeli- ^klnė^ mokXc7, b^o^:

ietai rugsėjo 11-27 d. Premjerui adm. do Aze- kams — latvių evangelikų net 3,088. j Kl ’
;o jūroje išmėgino sa- vedo pavyko sudalyti vy- šventovėje, (18 \ictoria :

Dabar kongreso komite-“

Sov
Beringo _____ c>. ___  4 _ , .
vo naujas raketas. Iki šiol riausvbę. kurioje socialistai So.); 4 vai. popiet Forumo
jie tokius bandymu? dary- turi 4. demokratai 2 ir ko-! arenoje (Barton ir Sanford tas vėl pamėgino užlopyti to
davo tik Ramiajame vande- munistai 1 atstovą. Iš viso gatvių sankryžoje) — tau- į-tatymo skyles, tik sunku ti-
nyne. yra 15 mini-trų. iš jų 10 ei-; tinių šokių šventė

Pažvelgę į žemėlapį, ma- vilinių ir 5 kariai, 
tysime. kad sonetų pasi
rinkta vieta yra labai svar- Kaip tai vyriausybei pa
bi Nato sąjungos valstybėm, vyks valdyti kraštą, parodys!gfręįkag prasidėjo 
Ji netoli Murmansko uosto, tik ateitis. Vienas jos svar-- *
kuris niekada neužšąla, ir blausių už davinių — per 5-61 New Yorke mokytojų
todėl sovietų Šiaurės jūros mėnesius pasiruošti linki- , streikas pasibaigė, o Bosto- 
laivynas visada gali Įplauk- mams ir išspręsti maisto trū- ne praeitą pirmadienį prasi- 
ti į Atlanto vandenyną, vi- kūmo
•ada gali grasinti ypač Nor- ūkio klausimus. 'streiką nutraukti, bet dar

kėtis. kad pro jas vėl nepra- 
lys stambios žuvys.

Derybos JAV javų 
pardavimo reikalu

Iki šiol iš anksto niekas
negalėjo žinoti, kada ir kiek

, ir ..itn-uniKin v . • - i- , j a vu sovietai pirks. Toks jų> r Ritu> .-ugnuiusio dėjo. Nors teisėjas įsake tą net;vėta^ didesnio kiekio ia-
klaufimus. i streiką nutraukti bet dar °evų užpirkimas neigiamai

Streikas pasibaigė'

vegijai. Šitie manevrai turi ; nežinia, ar mokytojai teisė- nave;uriavo iavu rinka Da-
politinį tikslą — paspausti Be to. Komunistai, nors ir j0 paklausys. pa\eri«ta o javų nnKą. na
Norvegiją, su kuria rudeni pralaimėję, vis tiek skelbia- bar JAV derasi, kad sovie-
pradės derybas dėl aiškes- si norį įvesti sovietinio tipo Mokyklų taryba sutinka lai rš anksto pasakytų kiek
nės mbežių linijos. diktatūra.

kad Sovietu S-goje sveiki 
disidentai uždaromi į psi
chiatrines ligonines ir spe
cialiu "gydymu“ palaužia
ma jų sveikata. Simpoziu
mas ragina pasaulio medici
nos ir psichiatrijos įstaigas 
griež‘ai smerkti ir boikotuo
ji tokius gydytojus ir orga
nizacijas, kurios mckslą 
naudoja politinei prie mau
dai Sovietijoie paremti.

Bet kitas klausimas, kiek 
i visus tuos balsus reaguoja 
Kremliaus ausys.

Hampshire laimėjo 
demokratas

Praeitą savaitę Hampshi
re valstija rinko senatorių.

Stasiui Griezei-Jurgelevičiui 75 metai

algas pakelti 6r'r. irtai mo- ir kada javų pirks. Be to. 
kesčių mokėtojams atsieitu amerikiečiai norėtų už ja-Į 
$12 milionų. bet mokvtojai vug gauti nafos.

• reikalauja $12r< priedo.

Bet milionieriu tėvų pa
stangomis, tas užstatas jau 
buvo sumažintas iki pusės 
miliono dolerių, tiktai teisė
jas dar abejoja, ar aplamai 
ją veria už užstatą paleisti, 
nes galinti vėl pabėgti.

Patricia Hearst kaltinama 
vi a eile nusižengimų įstaty
mams nuo ginkluoto prieši
nimosi policijai ligi banko 
apiplėšimo. Už vienus tų žy
gių ji bus teisiama Kalifor
nijos valstijos teismo, o už 
kitus federalinio teismo. 
Manoma, kad ji galinti gau
ti iki gyvo galvos kalėjimo, 
jeigu nebus rasta kokių 
"lengvinančių aplinkybių“...

Nors ši "revoliucionierė“

ko. Tuo pat metu Turčino ’ Laimėjo demokratas John 
ir Vladimiro Albrechto bu-j A. Durkin. Tai didelis ?mū- 
tuose padaryta krata. Paim-ins re publikonams ir prez.
ti visi dokumentai, liečian 
tieji Amnesty International 

"Mes šaukiamės i visus

Fordui, kuris buvo atvvkes 
į Hamnhsire naag?uoti už 
respublikoną Wvmans.

tuos, kurie nėra abejingi kc-į Dabar pirma kartą Hamp- 
vai už tei-e Ir humanizmą,! ’hire valstijoje abu senato- 
pudėši tiem* padoriems h1 Hai yra demokratai.

Keleivio administratoriui

Vėl nauja valstybė dar tęsis ilgesnį laiką.

New Yorko muzikų
:as į BoJtoną.į Rūg ėjo 16 d. gimė dar 

uolus visuomeni- viena nepriklausoma valstv- ou širvus

priklausomybės kovų fron 
'tuose, vėliau buvęs mokęs- gavo laisvę
eių inspektorius. Karo vie
sulų a blok 
iis čia yra
ninkas. buvęs LB apylinkės

partizanaudama prakeikė ir 
JAV delegacija derybom! javo tėvus, išvadindama 

kol kas patenkinta, bet jos juos kiaulėmis, bet dabar 
susitikimas su jais pro ka
lėjimo virbus buvo tikrai
"amerikonilkas“. Motina jai 
atnešė puokštę rožių ir or
chidėjų, pasiteiravo apie
sveikatėlę, kodėl lyg ir nu-

• i*. . Kaninrin' c vi ----- .‘'"ik sustreikavo; m e tusi šiek tiek svorio, ar
:r < pytai dos pirmininkas, . Auptralnos Naujosiom G\ i- muzlxal n- dėl to užsidarė, d tebesidmnartikuo.anti 
o ir dabar - Lietuvių Fon- neios ealoje. Po Antrojo pa- f,aug Broadwayau? teatrų.’, _ ir r.į nU
do vajlninkas. beveik nuola-’saulinio karo ta sritis buvo Muzikai reikalauja pa-’ • . J. • P

(tinis rammėnų vadovybė? j Piesta valdyti Australi- kelti atlvąinimą iki $425 ga-l J?
• narys, v,u kultūrinių ren-; jai. vaitei (dabar vra $290) irllanke ,r k,tl g,mmės
ginių dalyvis ir labai dos-į
nūs rėmėjas. į Jos plotas 180,000 kv.

Reikia pažvmėti. kad ma-^ mylių, gyventojų 3 mil.. ku- 
lonusis sukaktuvininkas tu- rių 90^ verčiasi žemdiitoys-
ri nepaprastai gerą atmintį te. 
ir iš praeities laikų gyvai at-

Knygoje sprogosimena daugybę istorinių į- 
vvkiu net su mažiausiomis

Stasiui Griežei-Jurgelevičiui i smulkmenomis. Jis ir pui- 
rugsėjo 24 d. suaina 75 me-J kiai valdo plunksną, tik dėl 
tai amžiaus. laiko stokos tų įdomių atsi-

m;n;mų vis neprisirengia pa-
deimantinė- sukakties rašvti. 

sulaukęs dzūkas yra I.ie’u-i Mūsų 
•vos kariuomenės savanoris-Į darbiui ir 
kūrėjas, karininkas, dalvva-: dar daug ■ 
vęs įvairiuose Lietuvos ne-1 metų!

šis

sumažinti darbo sa.aitę iki 
5 dienų .dabar dirba 6 die
nas).

Jau ateina eilė 
ir Tailandui

ap- 
bei

draugai, pažadėdami para
mą. O Patricia tuo tarpu už
kandžiauja, su sargybine lo
šia kortomis, žiūri spalvotos 
televizijos programos. Ji ga- 

; Ii pasigėrėt ir amerikiečių 
i spaudos reklama, kur ji 
! vaizduojama besišvpranti ir

Po Pietų Vietnamo ir j skaitvtoiams saliutuojanti 
Kambodijos atidavimo ko-, sugniaužtu kumščiu... 

Grafienė On?low Lando- munistams, jau atėjo ir kai
ne gavo siuntinį — knygą, myniniam Tailandui sun- 
kurioje. pasirodo, buvo įdė- kios dienosp praeita savaite Jau lnarto 

brangiam bendra-į ta bomba. Laimė, kar ji tą jau ir ten įvyko didelis susi- sostinėj Beiruto vyksta fat- 
riunrini atidarant nesnrogo. rėmimas su partizanais. Sa- rės kautynės tary Icrikičio- 
T’k detonatorius sutviskėjo kopia, kad žuvo dideli* skai-1 nių ir kairiųjų arabų. Jų ne- 
<r grafienę išgąsdino. , čius iš abiejų pusių. * sustato jojie auritorimai.

bičiuliui linkime 
viesios nuotaikos

bomba

«
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Šviesios žvaigždės 
tamsiame dangoje I

Didelė gėda 
fintų Enciklopedijai

ma suklydusi, bet dai* visaip 
bandydama išsiukinėti.

Tą enciklopedijos laidą 
redagavęs AYarren E. Preece

Kalinių bado streikai

r
Kai kitos tautos ir valstybės turėjo savo Auk.*-. J Mūsų spaudoje jau buvo cijcs šaltinių Amerikoje 

žius, ramias, šviesias ir ilgas savo kūry bos ir kultūros Į iškelta rimtų priekaištų nau- ske.btų apie ją teisingas ži- 
žydėjimo dienas, mūsų tautos istorija tėra tiktai kovų* jajai (15-iajai) j>r?:osio.$: nias. Bet išspausdintieji 
Xto ija. Lygiai senoji ir dabartinė. Kovų su Į mus tiesiau- įEncyciopedia Britannica lai-: penkiolika straipsnių apie
čiais savo giltinės rankas kaimynais, kovų su svetimųjų 
priespauda ir net kovų brolio su broliu... Tos kovos reti
no mūsų tautos narių eiles, naikino mūsų kultūros verty
bes, stabdė ekonominį progresą ir prigamino net ir dva
sios invalidų, kaip visada tokiais atvejais būna.

Bet iki šiol dar jokiam priešui ar pavergėjui nepavy
ko nužudyti mūsų tautos širdies. Lietuviškosios 'širdies, 
plakančios ne tik po valstiečio miline ar intelektualo 
puošnesne apranga noimalią darbo ar poilsio dieną, bet. 
dar svarbiau, — gyvybingai plazdančios prieš okupanto 
inkvizitorių rūsčias aki?, kalėjimų kamerose, koncentra
cijos stovyklose ir net prie kapo duobės krašto.

Ta gyvoji ir paveldima tautos širdis žuvusiųjų ir mi
rusiųjų vieton šiandien vėl ugdo nuostabius žmones, ko
kių ir mūsų atminime reta. Žmones — laisvus subrendu
sius vergijoje, drąsius /visuotinėje baimėje, ištveimingus 
kančioje ir narsius netgi neviltyje.

Ir’jau ne tiktai neužmirštamus Romą Kalantą ir Simą 
Kudirką. Šiandien Lietuvoje jų daug ir bus dar daugiau. 
Tai tarsi žvaigždės, kurios dar šviesiau žėri. Lietuvos 
dangui temstant, žvaigždės, j kurias vertėtų ir nuo šio 
kranto gerai Įsižiūrėti visiems „patriotiniams prokuro
rams“. išrinktiesiems ir peirinktiesiems ar save ant gar
bės stalo pasiaukštinusiems, kad patogiau galėtų nusi- 
gpiauti Į savo artimo viPšugalvį.

dai, kurios 30 tomų pasiro- sudėtines Sovietijos respub- 
dė 1974 metais. Buvo likas parašyti sovietinių 
smerktas jos „atoslūginis“ j žmonių ir išver ti (dažnai 
nusilenkimas sovietų šalti-‘gana skurdžiai) i anglų kai
liams. kurių vyliausia savy- bą, Įrodo rylkų Enciklope- 
jė — iškraipyti tie ą. Tokiu dijos redaktorių nesiskaity- 
lūdu ii laida jau nebeturi mą su jų pačių ižar.goje pa- 
kyriaus „Lithuania“, kurį; skelbtomis gairėmis: objek 
uri kitos laidos (ir viso pa- tyvumas ir neutralumas, 
aulio rimtos encikiepedi- Prof Misiūnas nurodo 

jos). Jo vieton jau pakiša- įęa(| atsirėmimas vien sovie
tą „Lithuanian Soviet So- tiniais šaltiniais, kada kalba 
•iahrt Repubiic“. Lietuva eina apie‘vidinius Sovietijo 
ukelta i bendrą skyreli, už- politinius dalyku s. neišven- 
aidir.tą „PaLic States. The giamai išvirsta pei virškinta 

History of“. Tokiu būdu ies- oficiaiia pažiūra, kuri kai- 
kotojas informaciju apie bamu metu vyrauja ir kuri 
’Lithuama“ ar „Litiniam-. dažniausiai teturi laba; 
ans“ šioje enciklopedijoje; memką ryšį su tuo. ką Vaka-
aprūpinamas pasi kaitymu

ame I totuvo? sociali?- 
rinę sn.ietinė respubliką, 
nepatariant dirstelėti i sky- 
eli „Baltic States“.

*'k

Dabar ir rimtoje ameri
kiečių spaudoje pakeltas 
balsas prieš toki enciklope
dijos redakcijos elge i, ku
ris. pasirodo, palietė ir kitas 

• Rytų Europos tautas, o taip
Na, didybės ar nenugalimos pagiežos valandą nors 1 pat armėnus ir uzbekus A- 

akimirką pamąstykite, ar jū? galite prilygti bent anai! zijoje. Visos tos informaci- 
Nijolei Sadūnaitei, visai ne legendarinei Gražinai, o tik • jos yra „susovietintos“. 
tarybinėje santvarkoje išaugusiai mergaitei? Ar jūs pa- j Amerikiečių -!?lavistikor* 
kartotumėte sovietiniame teisme bent šiuos jos žodžius: ; studijoms puoselėti draugi-

...Ne as. o jus esate nus.kaltel.ai, kurie laužote ele-, Romual(las j MisiOnas. ku. 
mentanausia? žmogaus teises, garantuotas įstatymais,; rig yra -ios draugijos narys 
■Konstitucija, Žmogaus teisių deklaracija, ir ginate melą. (draugijoje yra Ir daugiau 
prievartą bei smurtą, nes, apšmeižę ir nuteisę nekaltus nej 26 kitų Amerikos lietu- 
žmones. kankinate juos kalėjimuose ir lageriuose.“ (vių) ir dėsto Williams kole

gijoje, Wiliiamstown, Ma., 
„Vagis atima iš žmogaus pinigu?, o jūs apiplėšiate birželio numeryje iškelia 

žmones, atimdami iš jų tai, kas brangiausia — ištikimu

‘ pripažįsta ga.ęs daug pro-į Eltoje gauti du „A Chro-j in the USSR Nr. 15. kai ku- 
tes.ų ir dėl tendencingo Lie- njcie of Human Rightsinirie politiniai kaliniai pa- 
tuvos aprašymo, bet ban- the USSR“ numeriai —Nr. I siuntė laisvojo pa aulo TlK^ 
do atsikirsti teisindamads: ją—kovo-balandžio mėn. ir j terparliamentary Union vai- ' 
„As tur:u_ 8 universitetų Nr. 15 —gegužės-birželio dybai tokio turinio pareiš- 
žmonių is 5 kraštų pa? ei'ski- mėn> žurnalas leidžiama? kima:
mus. kad mūsų straipsnio Khronika Press (505 8th A-
tvirtinimai nėra taip žymiai ve., New York, N.Y. 10018). ”Mes- Sovietų Sąjungos 
klaidingi“. kurios vyr. redaktorius yra politiniai kaliniai, pakarto-

Į užmetimą, kad enciklo- Valery Čhalidze. tinai kreipiamės Į Sovietų
pedijoje nerašoma apie So-. ‘Sąjungos vyriausio sovieto
rie!ijoie tikintiesiems taiko-1 Iš žurnaluose tilpusių ži- prezidiumą, reikalaudami, 

kad mums būtų pripažintas 
politinių kalinių statusas su

rų pasaulis laiko objektvvii 
faktiškumu. Kadangi Ma° 
Millan leidykla ruošia Di
džiuos Sovietinės Enciklo
pedijos laidą anglų kalba, 
ai Britarmicos patarnavi

mas antra scrrietine dūda v- 
ra abejotinos vertės daly 
kas.

Prof. Misiūnas i skelia, j
kad straipsnį ainie Lietuvos 5 Jį; 
sovietinę respubliką parašė;

mus suvaržymus, Preece tei- nių matyti, kad sovietų kon- 
inasi, kad — „mes nesvars- centracinėse stovyklose pa-

tome politinės ir religinės'daugėjo bado streikai ir už! visomis iš to išplaukiančio- 
’aisvės“ j juos bausmės. Anoniminis mis pasekmėmis.

Kad straipsnyje apie Es- dckumentas iš Permės sto-'
riją nėra nieko parašyta a- 
oie trėmimus, kai sci rietai ją 
’ižėmė, Preece mums šitaip 
bando pasiteisinti: „Iš tik- 
'•u.ju skaičiai amie trėmimus 
nėra encikloped?ški, ’iie tin
ka metraščiui“. Pet. žinoma.
-kaičiai apie politinių kali
nių Sibire pastatvtus mie -
tos, nutiestos kelius, iškas-! ta? 25 m., laikomas Permės 
tos kanalus jam vra geri... j srities stovykloje. E.) buvu- 

T. Sbenkeris savo straios-Į si atimta teisė naudotis kan- 
nvie iškelto ir labai taiklias į tinos privilegijomis ir gauti 
nrof. P. Misiūno pastaba*, siuntinius. Kai Matusevičius 
liečiančias enciklopediioie į pasakęs kapitonui Poliako- 
’vairiais atvejais minimą, vui, kad pasiskų ią? p ri<u- 
Sovietiir? komunistu parti-! rorui, tasai jam atsakęs: 
ia. km i vienur vadinama „Spiaut man Į tavo proku- 
„vatovauianti politinė or- rorą

1 ganizaci.ja“. kitur— „svar-į

vykios paduoda eilę faktui „Nežiūrint visų sovietų 
apie tai. Minimos dvi lietu- užtikrinimų, kad jų krašte
vilkos pa/ardės — Mėsai
nis ir Matusevičius. Apie 
MeškainĮ pranešama, kad 
jis miręs „keturių bado 
streiko“ metu. Invalidui Ma
tusevičiui (Jonas Matusevi
čius, gimęs 1930 m., nuteis-

k“

organizaci- Antras įdomus reiškinį 
. .... . dar kitur — „vyriausia sovietu stovyklose yra poli- 

tautie*is.| pOipĮn^ organizacija“, bet rimu kaliniu kova už tai
,,, , ?avo re^"i niekur nepaminėta, kad ko- kad iie ne-būtu laikomi kri-

jubbkas dar parašė graži

tos resnrblikos 
Stra’nsniu- apie

ausi a po’itinė

nas ir estas, bet stfaipsnius 
apie kitas sovietines res- 
uubk'kas iškepė didrusiai. 

s Tačiau visi tautobiu klausi
mai parašyti nri ilaikar.t vv- kurti 
i-auiančiu didmsišku nažiū- Ve;kti 
ru. todėl ypač nukenčia is
torijos ir tautinės kultūros 
dalukai.

Lietuviui ypač tenka na-

munistu partija tėra tik vie- minadiniais nusikaltėliais, 
na nolirinė organizacija, nes
įteikiu kitų ideologijų partiių Šiuo metu esanti oficiali 
ar organizacijų komunisti- sovietų pažiūra, kad Sovie
tuose kraštuose neleidžia* tų Sąjungoje ne?a politiniu

nesą politinių kalinių, Sovie
tų Sąjungoje yra didelis 
ckaičius žmonių, nuteistų 
kalėti ilgus metus už tai, 
kad jų pažiūrės skiriasi nuo 
oficialiųjų pažiūrų, ar už 
tai. kad jie mėgino pasinau
doti savo (žmogaus) teiše
ini', kurios Scr.rietu Sąjun
goje vien tik popieriuje eg
zistuoja.

„Į visus pareiškimus ne
buvo atkreipta 'jokio dėme
sio.

„Laikctarpyje nuo 1974 
m. gruodžio 10 iki 1975 m. 
sausio 10 d. visose Sovietų 
Sąjungos stovyklose prasi
dėjo mūsų kovos už politinių 
kaliniu stato?o pripažinimą 
naujoji fazė, pasireiškianti 
gausiais protestais ir masi
niais bado streikais.

„Mes apeliuojame i jus. 
tikėdamiesi, kad galėsite

nei joms viešai kalinių. Už religinius ar ki- paremti mūsų kovą, paves-
tokius įsitikinimus nubaus- 

Vi* dėlto tie klaidas iške- tieji laikomi paprastais kri- 
Hantieji stratosniai E. Britą- minalistois. Neseniai, rato 
nica redakciją jau paveikė. Chronicle of Human Rights 
ir šito laidą papildomai

darni vienam jū ų nariui į- 
taigoti Sovietų Sąjungos 
parlamentarinę grupę“.

(E)
viešumon visu? šios britų. v r - . ------ - # ---------

mą savo Įsitikinimams ir galimybę perduoti tą turtą savo enciklopedijos redaktoriui 1 j r°.80iri.u 11 spausdinau* kai kas jau pa-
„triksus“. Jis sako: jvf ku vardu, kūne pirma 1?- taisvta. Reikia laukti, kad,

„Enevclopedia Dritanni-! ver?h ? ]°S naui’oie laid(>ie- jau!
ikrai džiaugėsi aukšto lv-’~ b.U^U ne vi?Vkai bus Pašalinta so-’,

fP!! Mieželaitis pavirsta M'1- vietinė 
nu al ėjų neseniai pasiro- zb^avfli?- 0 Justina

džiusi naujoji laida apvilia

vaikams, jaunajai kartai“.

„Aš esu teisiama už „LKB Kroniką“, kuri kovoja 
prieš fizinę ir dvasinę žmonių tironiją. Reiškia, aš esu tei-

LENKAI APIE HELSINKI

ca 1 ligai džiaugė?
rio išsaugojimu tačiau vie- M1pvelaKH įvirstą 'i°- vietinė teudenciia, tai vis 

dama už tiesą ir meilę žmonėms! Kas gali būti gyvenime n^Phr „peniai naši™. zbplavtis- 0 Justinas Mar- bns mav;au sarnoninnai Lie- 
svarbiau. kaip mylėti žmones, jų laisvę ir gailbę? Meilė
Žmonėms— visų didžiausioji meilė, o kovoti už žmonių nukritimu nuo pirmųių lai-
teises — gražiausioji meilės daina. Tegul ji skamba visų du gerumo“. ‘k. Misiūno išvarta — tie j neonai uga ir įaoai e'erai,mus« • kan,oje būtent: I susitarimų; laikėsi tiktai tų
širdyse, tegul niekados nenutyla!. Man atiteko pavydėti-; Prof. R. Misiūnas toliau penkiolika straipsnių apie| nntnuMa rasta įteikė ir, .'’ * ‘ jų purtktų/kurie tarnavo ko-
na dalia, garbinga lemtis— ne tik kovoti už žmonių tei- ’ paremi: sovierines respublikas nėrajPI'B knlriros reikalu vado-1 -1) Ahe United States• reikalams, pati ne
sės ir teisingumą, bet ir būti nuteistai. Mano bausmė bus i „Pakilus amerikiečių su- patikėtinas informacijų šal- vo inž. Donato šato^sųorga- na^never^ r^mzed Uie daiydama jokių nuo-Iaidų.

q jncorpora įon o 1-, Niekas nenori karo.

New Jersey lenkų laikraš- tų siekė, t. y. po antrojo ka- 
tis Nowy Dziennik liepos 13'ro susidariu ių sienų garan- 
d. perspausdino senatoriaus, tijos.

tinas Martsinkvavichvus. į p-.žvipffna katenciklo- -Jack.8?n0 k«m?lt"'us .M*', 2> Sovietų Sąjunga nie- 
_ .. , ’ j... , 5* .enc K °. prezidento Fordo „praleidi- kuomet pilnai nesilaike savo
R. Misiūno išvada tiot podnai i ?a n latiai rrerai • I nncitarimn* tiVtai tu

c’r>ke(”ičiu5 padaroma1 Yus- tuvos tikrovės iškraipymu.

Ne, valgiai galima tikėtis, kad Nijolės Sadūnaitės į'******w^*'<' 
• -

šaltinius.
Vytautas Sirvydas

aplinkybėse kas nors iš čionykščių „nenugalimų“ vieno l Lenkija iki šiol ek por- 
prieš visus kovotojų išdrirtų šitaip prašnekti, nors gelia- tuodavo nemaža sviesto ir TUO REIKALU PRABILO 
mųjų žodžių paskiram asmeniui nusmogti jiems tikrai mėsos gaminių, kad pasida-
netrūksta.

Tokių Nijolės Sadūnaitės pavyzdžių šiandien yra 
tik tenai — Lietuvoje.

Ii- visa tai nėra tik literatūrinė romantika. Tai kieto
je ir rūsčioje tikrovėje Laisvės švyturiu spindintis idealiz
mą?. Ir jeigu ateities kartos mūsų istorijoje ieškos herojų,

, IR NEW YORK TIMESlytų sau reikalingos užsie
nio valiutos. Ministeris pir- jųeW York Times rugsėjo 
mininkas paskelbė, kad šie- Į7 j, Lspausdino Israelio 
met sviesto jau nebegalima ghe:ikerio straipsnį (su pra
bus ?iųsti svetur, kad nepra- džia pirmanie puslapy), ku- 
dėtų jo trakti savo kraite. riame rašo. kad Encvclepas- 
Tur būt, suvaržymai palies fHa Britanica nerangiai mė- 
n- mėsos gaminių ek^>ORą. _jna susidoroti su reikaluo tikintieji kandidatų Į šventuosius, tur būt, nereikės ilgai _ ___ _____

žarstyti pageltusių popierių dulkes. Jų bus net per daug... {ne8, sl®. ^.a?a,4 Lenkija Ju- 15 straipsnių apie So- 
J.. vietų Sąjungos 15 respubli-

Tik — jeigu mūsų tautos širdis, kaip ligi šiol, išliks 
gyva ir paveldima...

NEDERLIUS LENKIJOJE

Sov. Sąjunga šiemet jau pirmininkas Jaroszewicz y- 
ra pareiškęs, kad šiemetinis

uz 20 mil. do.enų mėsos. »ku ^at enciklopedijos re-
Nors 1 enkijai šiemet jau ^akcija yra gavusi daug 

teko pirkti? gūdų. bet atsa-> protestų, kuriuose nurodo- 
kingi jo pareigūnai ligi šiol į ma, kaip šioje laidoje yra iš- 
nemrasitardavo. kokia iš tik-j kraipyta tikrovė, remiantis 
rųju katastrofiška žada bū- vien sovietiniais šaltiniais.• « «• j t> * a * g _— —y i

rimuota komi f’a: Mvko&as
Orto-ra. Hr. Tm -rU Rimbu-, thuania. Latvis and Estonia J' kftBffikto «u Vaka?„r. Antano, Klimas dr. u n„ going to do so inl-^-StjunVTuo
Romua'/tpc Misiūnas. Ra- neuinKi ir Snvtotn
mūnas Kordratas ir kt.

VmMit ir akaitĮrfcto 
Kipro Bielinio 

fcnvtą
rtRORO l«< VERGIJO 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyti

' remiantis galima iš Sovietų 
2) „United States policy į Sąjungos gauti esminių ir 

supports the aspirations for (pastovių nuolaidu, kurios 
freedom and national inde-! bus naudingos kraštams, 
pendence of the peoples of Į Jaltos susitarimu atiduo- 

Į Eastem Europe by every! tiems totalitariniam komu- 
Fprcper and peaceful means“! nistų valdymui.
! Senatorius Jaokson sako, .! 4) Sovietų Sąjunga varė

ir varys laisvuose Vakarų 
krantuose savo d i versa ntinę 
politiką. — pavyzdy* Portu-

kad prezidentas Fordas ar
ba buvo Brežnevo Įbaugin
tas, arba Kissingerio Įkal- v. . . . . .... „
b«a? trauktis nuo JAV lig-l J®1’ H?'. «
'.Uolinės principinės pozici-' ,vĮr,a ’r a,’kla JČV Va,Į- 
jos, kiek tai liečia Rytu Eu-!t'*žs Departamento npozi- 

eita.
Reikia siekti tiki-o judėji

mo laisvės, pasikeitimo in
formacijomis. pažiūromis ir 
laisvo apsisprendimo visom 
tautom, o ne dabartiniu sie-

ropos ir Baltijos valstybių 
nepriklausomybę ir žmogaus 
teises.

Toje pačioje laikraščio 
laidoje buvo atspausdintas

suspėjo V2 karuose nusipirk
ti keliolika milionų tonų 
grūdų, bet jai dar bus vi? žesnis už pemyk tį. Be kita

ti derliaus padėtis. Tik mi 
nistoris pirmininkas išdrįso

tiek maža, nes derlius buvo 
labai menkas.

Bet nederlius yra palietęs.iir Lenkiją. Praeitais metais 
ji pati buvo užsiauginusi ar
ti 23 milionų tonų visų grū
dinių. bet dabar turėjo Va
karuose ir Rytuose nusipirk
ti apie tris ir pusę miliono 
tonų. Dabar pat? ministeris

derlius bus 2 mil. tonų ma- pa?i?akvtj viešai, matyt, dėl 
to, kad jau perdaug ar?ku.

ko, Lenkija šiemet jau yra ko.Z?^ia ^alTk:’\.P.arebJ’ni? 
pirkusi Vakaruose 1 mil. to-r,i <m"idn • baime, kad dėl tokiu blogų

. . . . ’ žinių nepakiltu Vakaruose
Šiemetinio derliaus bėda; grūdu kainos ir jie ne/pasi- 

esanti ta, kad praeitas ru-; danių neįperkami, nes ir 
duo buvo labai lietingas, dėl praeitais metais tik anie pu
to daug pasėtųjų žiemkem- ?ė trūkstamo kiekio buvo 
čių išpuvo. Kadangi trūksta gauta Vakarų kraštuose, bet 
pašarų, tai jau nemaža gal- už tai vistiek sumokėta apie
vijų buvo išpjauta. 500 mil. dolerių.

E. Britanicos dėmesį į tie 
sos iškraipymus jau ank? 
čiau buvo atkreipęs dėmesį 
istorijos profesorius dr. Ro 
mualdas Misiūnas, bet jos 
redakcija tylėjo. Tik kai pa
sirodė dr. R. Misiūno apie 
tai strain-nis Slavic Review 
ir New York Times bendra-

vyriausios JAV lenkų orga-j nil nrinažinimo. Kitaip viri 
nizacijos Polonia pirminin-'Helsinkio susitarimai gali 
ko Alojzy Mazew?ki mono- hūri interpretuoti, kain esa-
randumas, kurj jis įteikė 
prezidentui Fordui per au
dienciją liepos 25 J. (daly
vavo ir lietuvių delegacija).

Memorandume proteatuo- joje pripažinimas, 
jama prieš besąlyginį Euro
pos saugumo ir bendradar
biavimo dokumento pasira-

mo stotus nuo ir rusu heoe- 
moniios Vidurio ir Rytu Fu- 
ronoie bei sovietu aneksini 
T ietuvoie. T af vi joje ir Esti-

(E)

daAfe J. Shenkėr'po ilėcš-; boBevikimo teroro ąistema
nio tyrinėjimo krefnėsi j E.jt®* vergų stovyklos, kurion symą dėl šių pnezascių: .....
B. redakciją, iškepdamas dr. kentėjo ir žuvo mūsų! V Kaip bebūtų interpre-je daugiau nei vie-
R. Misiūno pastabas, tai jau broliai seserys, giminės Jj j Jojamas Helsinkio doku-Į na* mi ionas žmonių, dau- 
tada ir laidos redakcija at- draugai Knygos kaina « mentas sovietai iš tusų ga-;***«•<* •Uilikusiuose krai- 
siliepė, tyliai prisipažinda- 75 centai. vo t®1, ko jau nuo 1954 me-

Kas savaitė musų žemė-

I
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Okupuotoje Lietuvoje

Rūtai okupantai, šalin iš Lietuvot!

Pažadai* broko neištaisysi

Tiesoje rugsėjo 11 d. iš
spausdintas šitaip pavadin
tas Vilkaviškio rajono At
eities kolūkio pirmininko 
Justino Kilikevičiaus ir ra
jono laikraščio Pergalės re
dakcijos darbuotojo Juliaus 
Lenčiausko straipsnelis, ku
riame rašoma:

»» «Didvyriai'

Vilniuje leidžiamas Vals
tiečių Laikraštis rugpiūčio 
23 d. laidoje išspausdino 
aprašymą, pavadintą ”Did- 
vyriai“.

Du gerokai prisigėrę jau
nuoliai važiavo motociklu iš 
Pabutkalnio šokių ir labai 
sunkiai susižeidė. Vienam 
jų buvo stipriai sukrėstos 

lūžę šonkauliai, 
iai-1 labai nubrozdintas veidas ir 

kas pagalvoti apie persike- rankos, sutinusios kojos, 
limą į naują gyvenvietę. > Kitam — trūkę kepenys,
Dar 1973 metų pabaigoje ■lužnis, stiprus žarnyno su- 
buvo išlieti namo pamatai.’krėtimas. Tai įvyko naktį 
Darbus atlikti apsiėmė Vil-j juos i ligoninę atgabeno ki- via1’ 
kaviškio kaimo mechani-, tj., adę motociklo išmėtytus, 
zuotos kolonos žmonės.! n01 pagal korespondento 
Pernai rugpiūčio 28-tąją bū-‘

”Ir žemdirbio 
Kupčinsko šeimai atėjo

Broniaus > ^jiiegenvs,

NIKOLAJUS NEFEDOVAS

Brigantina pakelia bures
(Iš rusų kalbos vertė pernai į Lietuvos pabėgę* 

jūrininkas Jonas StankeTiiu*)

(Tęsinys)

Sekančią dieną prie mūsų priplaukė motorinis kate
ris su vietiniu įgaliotiniu-atstovu. Po trumpo pokalbio sa
lone su kapitonu įgaliotinis pasikėlė į denį, kur jau buvo 
surinkta visa įgula. Po trumpo pasveikinimo ii- propagan
dinės kalbos įgaliotinis paklausė:

— Draugai kursantai, kas iš jūsų moka prancūzų 
kalbą? Man reikalingas vertėjas, kurį aš pasiimsiu į Šan
chajų. Mano vertėjas iškviestas į Maskvą... dar negrįžo, 
o pas mus ryloj vakare banketas, suruoštas prancūzų dip
lomato garbei. Aš, atvirai pasakius, prancūziškai ničnieko 
nenusivokiu. Kitas kalbas, žinoma, atš seniai išmokau, bet 
iki prancūziškos dar nepriėjau. O prancūzas, reikia ma 
nyti, rusiškai nesupranta, ir kol aš išmoksiu kalbėti pran
cūziškai, laukti nenorės. Tai pasireiškite, draugai jūrei-

meno užrašyti tai į rusų banketo sąskaitą, parodydamas 
į savo kišenes, kad neturiu pinigų, bet tas tik maloniai 
linktelėjo galva. Apsidairęs į šalis ir nematydamas nieko; 
iš "mūsiškių“, aš išėjau iš baro ir skubiai nusileidau laip- Į Rudeny* ir pavasariai, 
tais į vestibiulį, kui- iš karto įsijungiau į išgėrusių anglų ĮI dalis, parašė Albinas Ba- 
kompaniją ir kartu su jais išėjau į milionais ugnių nu- ranauskas, 350 psl., kaina

araoAež jįji

simam naujakuriui pateikė 
pasirašyti namo valstybinio

— $6.00.
Raudonojo arklio vasara,

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

Sukilimą* Lietuvos suve
renumui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.

Pagairė, premijuotas ro
manas. parašė Jurgis Gliau
dą, 270 psl., kaina $4.50. 
Lietuvių Darbininkų Drau

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

Rūtelė* aitvaras, —nauja 
poemėlė vaikams, dailiai su
eiliavo J. Narūne. Gausiai ir 
įdomiai iliustravo dail. Zita 
Sodeikienė. Kaina $1.50.

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

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

Mūsų žvirbli*, J. Narūnės 
eiliuota pasaka vaikams, 16

šviestą Nankiurod. Naktinis Šanchajus priėmė mane į sa
vo glėbį... •

Atsibodo ginčytis, kalbėti 
Ir mylėt pavargusias akis...
Flibustjerų tolimoje jūroje 
Brigantina pakelia bures!

— Bures jūs tikrai pakėlėte laiku, — pastebėjau aš 
juokdamasis. — Galima įsivaizduoti įgaliotinio padėtį: 
pasiliko be vertėjo pačiame, taip sakant, baliaus įkaištyje. 
Kaip jis dabar aiškinosi su prancūzu ir kuo paaiškins jūsų 
dingimą?

— O tas mane mažiausiai domino. Bet aš išgėriau ten 
už savo kapitono sveikatą. Tik be reikalo jis lauks savo 
kursanto... Nepadėjo jam revoliucionieriaus budrumas. 
Žinote, kaip dainuojama "Brigantinoje“?

Sergejus pakėlė stiklinę:
Kapitonas, užgrūdintas kaip uolos 
Išėjo jūron, nesulaukęs mūsų.
Atsisveikinant pakelk taures 
Kartaus auksinio vyno!

Mes susidaužėme taures. Pro atidarytą iliuminatorių 
į tropikine* Atlanto platybes sklido pažįstamos toms erd
vėms maištininkų dainos žodžiai:

Geriame už įnirtingus, už nepanašius,
Už niekinančius skatiko nevertą jaukumą 
Plevėsuoja pakeliui linksmasis Rodžersas. 
Flinto žmonės traukia dainą.

Kai kurie gabesni kursantai gana neblogai mokėjo 
anglų kalbą, kadangi ją dėstė mokykloje, bet prancūziš
kai kalbėjau tik aš. Trumpiau tariant, po dviejų valandų 

pasiekti gy dytoją ar ligoni- aš jau buvau įgaliotinio valdžioje. Įgaliotinis perdavė ma
ne visada susiraukusiam seniui, kuris pasodino mane į 
atskirą kambarį ir. įteikęs man rusų-prancūzų kalbos žo
dyną, pasakė:

— Tai štai, drauge kui-sante, sėdėk ir mokykis. Tavi
mi pasitikėjo, todėl neapvilk. Čia. Šanchajuje, daug emig-

nuomonę, jie patys galėję

nę.
i Paklausti, kodėl jie to ne- 

parašu tvirtinti šį dokumen- padarė, atsakė taip: 
tą kolūkietis atsisakė. Mat. "Patvs suprantat, išgėrę 
buvo išvedžioti rūdijantys buvome. Tai laukėm, kol iš-
(o ne cinkuoti, kaip visiems I (raruos Nepatogu ‘tuk su x i n. v* rkaimynams) vandentiekio! Į:venalu j bedikus kreiptis. ™?tų ^n.a_^eral.k.alba Rainom kalbom, bet ar galima 
vamzdžiai, kreivos grindys, j Laukėm. šuns kančiaTken-1 P^itikėti? Visi šnipai, taip išvers, kad viskas gausis į

kol išsiblaivėsim.“ I atbulai. ....
(g) » As pasakiau, kad prancūzų kalbos net nesiruošiu mo-

i kytis, nes moku ir be žodyno, ir atsargiai užsiminiau, kad

priėmimo aktą. Tačiau savoi

matėsi ryškus dažytojų dar- tėm.
bo brokas, radosi kitų trūku 
mų.

Artimo meilės tarnyboje
šių mettų ruduo BALFo niai, nemažėja (pagalbos rei- psi kaina $1.20

M. K. Čiurlionis Berlyne būtų įdomu pasivaikščioti po Šanchajų ir pažiūrėti, kaip , daibininkams bus ypatin- i kalingų tautiečių prašymai, j 
. i ..... ..... gyvena po kapitalistiniu jungu kiniečiai. Bet senis kate-j gas, nes kartu su kasmetinio i Nuo praėjusio seimo neteį-L

kai, raktus matysi kaip sa . o. čia Nacionalinėje biblio- gongai pareiškė, kad išeiti man negalima, vajaus rūpesčiais ateina ir J kome visos eilės savo veikt?-
aU-nv- e vei™ . ^iO; Pa-’ tekoje surengta paroda M. __ štai po banketo draugas įgaliotinis tikriausiai iš- BALFo seimas. Tai aukš- jų. Nebėra mūsų tarpe gar-}
reiške statybininkai. j K. Čiurlioniui paminėti. Jo* Uve pažiūrėti miešto, -^nuramino fnane ir pridūrei čiausias mūsų organizacijos bės pirmininko prelato Juo-<

Jie sa vo žodi tesėjo. Bai-! a£eit*XX Z — O-dabar mokykis. Pažįstu aš jus, jūreivius: žinote neži- sprendimo organas, kuiį su- zo B Končiaus nebeturime į
gėsi 1974-tieji.1 atėjo šio į £ dote. e 4tat& už ‘ ' b • • C J ' J- BALFoakynų nnkU L^ardeSn^-
metų ruduo, o antro aukšto j p^ukcijo., j, aplankai, .1- . Kitą dienų vakare,gabotmrs puota. mane i ma- sų tabuotdįų skaičiaus su- 7 kovelės, 235 psl., kaSk
MkS°naetla'nn^ d1,1,ri°'’k- !’7’fcun“i’ gaido’’ plokitelė., sa'kyak'ezei prafematinų restoranų Narfumod. kur buvo žyeĮ t darbotirar- silpnėjimo, tačiau veiklos Minkštais viršeliais $3.60,

X nuotraukos, lietuvi, raiyto- ruošiamas banketas. Greita,_ antrojo; aukšto saleje pradėjo kessmat*į įjąlFo tuome-i nemanome mažinti. Labdara kietais - $4.00.
Imliai ^1UJa ■ £.lu.rvc?“įai’ nnktis svečiai: visokiausi konsulai, kiniečiųatstovai ir ir uždari-* ir šalpa toliau jungia lietu-; P***kyta p&raiyta, Anta-

Jei pa-įrašyti atfisa-

Ar skaitytos?

Pašiurpo j mano velnią#,
idas Dovy
235 Dsl.. ___

$3.5)

Kolchozo valdyba ir pats 
Kupčinską.' kreipėsi į Įvai
rias įstaigas, net i kaimo sta
tybos ministeriją, iš kurios 
gautas raštas, kad statybi-Į 
ninkai Įpareigoti trūkumus! 
pabalinti iki liepos 15 d. Bet i 
niekas nieko netaisė. Kup-Į

dailininkų J. Zikaro, A. Gu- pasiuntinybės nariai. Seklių tipo žmonės stovėjo prie įėji- nial
! daičio, V. Jurkūno, V. Kali- mo ir stropiai tikrino pakvietimo korteles. Pagaliau atvy- jęew Yorke įvykusiam 
nausko, B. Motūzos drobės, ko ir prancūzų diplomatas. Visiems buvo pasiūlyta sėstis 1947 m. BALFo seimui dau-’ pavergtoje Tėvynėje, neuž- sudarė Leonas Sabaliūnas, 
crrafikos lakstai ir kt. •, už didelio stalo, apkrauto įvairiausiais užkandžiais ir giausia rūpėjo maisto ir dra-’ ištiesime pagalbos ranką spaudai paruošė Vincas

gėrimais. Įgaliotinis atsisėdo šalia prancūzo, o mane pa- bužių siuntimas į nukentė- • mirsime Sibire kenčiančių, Rastenis, 350 psl., kaina $10
statė už savo nugaros. jusią nuo saro Vokietiją, ku-i per minų laukus, iper spyg-i Mano žodyną*, Richard

Į Banketas prasidėjo įgaliotinio kalba, su dažnais ta- rioje laikiną pastogę rado iiuotų ivielų užtvaras, pa-. _^au_,nel
• rybiniais šūkiais, kol galų gale pakėlė tostą prancūzų dip- tūkstančiai mūsų tautiečių.

Gavome Vaipo žurnalo \ lomato garbei.

vius į vieningą darbą. Palai- n0 Smetonos kalbos ir pa- 
kysime rezistetncinę dvasią reiškimai 1935-1940 metais,

NAUJAS VARPAS

činrskas antrą kartą kreipėsi! Nr. 13. Tas numeris yra 2481 
į ministeriją ir gavo raštą! puslapių, kaina tik $3.00. f 
su paties ministro pirmojoj Jame rašo Juozas Audė 
pavaduotojo V. Šileikos pa- nas, Kazimieras Balėnas, 
rašų. kad statybininkai turi
broką pašalinti iki rugpjū
čio 10 d.

............. į Jeronimas jr., Antanas Ku-
Bet ”atėjo rugsėjis, tačiau • £vs, vjncas Maciūnas. Biru- 

niekas nepasikeitė... O \ ii-Į tį Pūkeievičiūtė, Sofija Pūt- 
kaviškin kaimo mechanizuo-: Vytė_MantaUtienė ir Vaide- 

vyrai su savo į vutis Mantautas.tos kolonos
viišininku S.

su
Augutinavi-

seimai — 1949 m.
. _____  Philadelphijoje ir

Aš išverčiau į prancūzų kalbą, — gerai ar blogai, bet, 1951 m geimas New Yorke

Kiti du 
l seimas

spausime brolišką dešinę galvotų paveikslų iš įvai- 
Lerikfjos lietuviams. I riaušių sričių ir kiekvienas

Broliu ašaros, kajičios ir JM turi lietuvišką ir anglišką
sunkumai mus visus šaukia pavadinimą. Knyga didelio0 t . • • • • 1 •rikliausiai suprantamai, o taip pat prancūzo atsakomąjįsvarstė imigracijos pa-! į visų pažiūrų lietuvių mei- formato, stipriai įriškta ir 

, • tostą į įnsų kalbą. Po trempus pertraukėlės, per kurią i greitinimo ir tremtinių įkur-l lės veiklą. Praėjusių 30 me-J^ai patraukli mažamečiam
Vaclovas Čižiūnas, Česlovas 
Gedgaudas. Petras Gudelis, 
Algirdas Gustaitis, Jurgis

svečiai stiprinosi valgiais ir gėrimais, žodžio paprašė ki-Įdinimo problemas. Detroito I tų BALFo veiklos rezultatai j ir paaugliam. Kaina $5.00. 
nietis ir, visiškai ignoruodamas raidę ”R“, pasakė tostą ' .-eimas 1956 m. planavo, I mus įkvepia, dar labiau su-1T _ .*px“ ,
rusiškai, bet aplamai visai neblogai. Aš jau norėjau jo !kaip išplėsti šalpą už geleži-, tvirtina mūsų pasiryžimą Juozo Kaributo kelionių į- 

mažinti savo brolių vargus: spūdžiai,. 423 psl., kaina $5.nės uždangos. 1964 m. seikalbą išversti į prancūzų, bet Įgaliotinis mane staigiai nu
traukė ir pasakė, <kad aš turiu versti tiktai tada, kada kal
bės jisai. Šampanas ir degtinė atrišo jam liežuvį, ir, kreip
damasis į diplomatą, jis pradėjo nusikalbėti, kad tarybinė 
liaudis gerbia prancūzus, lcaip revoliucijos naciją, ir kad 
prancūzų revoliucija, Paryžiaus komuna įkvėpė rasų re
voliucionierius, ir todėl Prancūzija ir Tarybų Sąjunga čia 
Kinijoje turi laikytis kartu ir Lt. Stiprus buvo įgaliotinis 
politiniame švietime, bet prancūzas su nepatenkinta iš
raiška paprašė perduoti ”resų diplomatui“, kad jis svei
kina rusų draugystę karo metu, kaip sąjungininkus, ir kad 
ta draugystė buvo surišta krauju, pralietu kovoje prieš 
vokiečius. Tik labai gaila, kad nauja rusų valdžia tą drau
gystę nutraukė ir pasirašė seperatinę taiką be savo sąjun
gininkų. Toks pokalbis įgaliotiniui nepatiko, ir jis sten
gėsi pakreipti kalbą į komunistines vėžes, bet prancūzas 
su diplomatišku gudrumu perėjo prie daugiau paprastos 
kalbos ir pradėjo girti rusų degtinę ir ikrą.

Dvi valandas aš kantriai vykdžiau vertėjo pareigas, 
žinoma, neužmigdamas kartas nuo karto paskalauti gerk
lę konjaku; bet kada pastebėjau, kad prie durų jau nėra 
seklių, kurie nuėjo pasistiprinti prie stalo galo. nutariau, 
kad dabar pats geriauias momentas pakelti bures, ir krei
piausi į įgaliotinį:

____________ i-—-r — Drauge įgaliotini, leiskite minutę pasišalinti.
si palankiai priėmė ir rūpi-Į — Kaip tai pasišalinti? Kur? 
naši klausimo ištyrimu ir — Mažam reikalui. Negaliu daugiau kentėti... patys 
komisijos -udaiymu. j suprantate. Juk pabūti reikės man čia dar ilgai.

Jie liečia, Įvairias
čiumi is visų šaiposi. Ar ij-Į tcxlėl kiekvienas ra'1
gai reikės stebėtis jų galia irj numeryje 
savivale?“ Tokiu klausimu i skaitinių, 
baigiamas tas straipsnelis. ‘

B. Kupčins>k.:s yra antros
grupės invalida*.

JI

temas, 
tame 

dominančių

TIKRINS VADOVĖLIUS

Koncertai M. K. Čiurlionio 

sukakčiai

JAV LB Visuomenėninių 
Reikalų Tarybos pirm. inž. 
Algimantas Gečys kreipėsi 

i i Lituanistikos Instituto pir- 
į mininką dr. Jurgį Gimbutą.

M. K. Čiurlionio gimimo j prašydamas L. Institutąsu- 
100 metų sukakčiai paminė-) daryti mokslininkų komisi- 
ti Vilniuje rugsėjo 14-21 ją, kuri. siekiant teisingai
dienomis buvo lt' koncertų, 
kurių programą atliko sim

supažindinti su Lietuvą ir 
lietuviu* liečiančiais faktais,

foninis filharmonijos ir Lie- patikrintu Amerikos mokyk- 
tuvos kamerinis orkestrai. I Joms leidžiamus vadovėlius
Vilniaus kvartetas, Lietuvos 
televizijos ir radijo choras. 
Vilniaus M. K. Čiurlionio 
vidurinės meno mokyklos 
moksleivių kolektyvai, M. 
K. Čiurlionio pianistų kon
kursų laureatai ir kt.

ir Etninių Studijų įstatymu 
finansuojamus leidinius..

Dr. J. Gimbutas kreipimą

Rugsėjo 22 d. akademi-! Pa,ai oficialius------------ , .. , ..
niame operos ir baleto teat- nis, JAV beraUio jaunimo P<w>kę'p nuo stalo, as perėjau gretimų kambarj ir 
re buvo iškilmingas M. K. yra daugiau nei vienas mili- papuoliau į barą. Čia pne stalo užbisalkiau viski, apie ku 
Čiurlionio gimimo 100 me- onas, nors čia seniai yra į- anuočiau tiktai girdėjau ir pirmą k«itą gyreuin.v pa
tų minėjimas. '• vestas privalomas mokslas, bandžiau. Išlenkęs dvi stiklines, paprašiau kiniečio bar

duome-

ir negandą, nežiūrint, kurj Lietuvių kalbos žodynas 
...... ......................... jie begvventų, nes kaip prel. mokyklai ir namams,.reaa-

kos lietuvių šalpą. Chicago-- J. B. Končius dar 1945 me- gavo Antanas Klimas ir Sta.
■ -......................... - - - sys Barzdukas, iliustruotas,

kiekvieno žodžio reikšmė

mas New Yorke atkreipė di
desnį dėmesį į Pietų Ameri-

je 1969 m. seimas svarstė tais kalbėjo: "Negali būti 
palikimų klausimą ir siunti-' nieko kilnesnio, kaip alkaną 
nių į pavergtąją Tėvynę papenėti, sergantį pagydyti.
klausimą.

Paskutinis seimas Cleve-
lade turėjo rūpestį, kaip at-

suvargusĮ pi-iglausti, ap
dengti ar paguosti“.

Tad visi mieli BALFo dar-
statyti BALFą teisiškai, pa-' buotojai, visi» aukotojai ir 
didinti solidarumą ir darną, aukų rinkėjai, pirmyn j nau- 
Šie uždaviniai seimui pui-i ją darbo vagą! *
kiai pavyko, bendras dalbas 
nesustojo, plačiosios visuo
menės pasitikėjimas ne-u- 
mažėjo. BALFo. darbai sėk
mingai vyksta toliau. ) 

šiais 1975 metais įvyks-1
tančio 18-to’jo seimo uždą-* Argi sunku būtų surasti 
viniai bus sprendžiami sky-) vieną naują Keleivio prenu- 
rių veiklos stiprinimo, per-’ meratorių? O juk kiekvie. 
planuotų veiklos metodų, į nas naujas prenumeratorius 
įstatų patobulinimo, nau-' stiprina laikraitį. 
jiem * uždaviniams pritaiky-'
mo ženkle. Sustiprintas 
bendradarbiavimas su tarp
tautinėmis šalpos organiza
cijomis leidžia naujomis a- 
kimis pažvelgti į naujų pa-

Marija Rudienė,

BALFo Centro Valdybos 
Pirmininkė

»»SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas 
Antano Gustaičio satyrinės,

paaiškinama sakiniu. Tai 
leidinys, kurio ’jau seniai rei
kėjo mūsų lituanistinėms 
mokykloms ir šeimoms. Rvl_ 
rių vaikai jau menkai kalba 
lietuviškai. Kietais virše
liais, kaina $6.

Paguoda, Bronio Railos 
nk;mirksnių III dalis, 387 
psl., kaina minkštais virše
liais $6.50, kietais — $7.25. 
Lietuvių išeivija Amerikoj, 

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

Amazonės džiunglėse, ro
manas, parašė Jose Eustasio 
Rivera, vertė P. Gaučys. 355 
psl.. kaina $6.00.

Day of Shame. Algio 
Rukšėno išsamiai ir vaiz
džiai aorašvta Simo Kudir- 
kos išdavimo tragedija, ge
ra dovana kitataučiams, 368

suprantate. juk panini reizes man čia oar ilgai. , ; L.’ \ k — • • J n«l kaina M 95

man be fokusų. Čia Uu ne laivas. F fliimtninu. ri.iHnM. va. VI-« laida. aaraM dr. Vaa., iliustruotas dailininko Vik- VI-ji laida, parašė 
Keičiasi metų laikai, po toro Vizgirdos-Didelio for- d* 111.

vasaros ateina ruduo, po mato, drobiniai viršeliai, la- £14 psl., daug paveiks 
žiemos — pavasans, tačiau b«i tinka Kalėdų davanoms. " žemėlapiai, tvirtai frista. 
noikoiciėi BAl.Fo iiždavj. Kaina $7 iki. Kaina ......................

ruiiescius.

1
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MOKYTOJŲ
KONFERENCIJA

PAVYKUSI ŠVENTĖ

t LB Bostono apgardos val- 
Kadangi dėl susidėjusių dyba rugsėjo 14 d. surengė 

aplinkybių planuotoji ryti-•Ketvirtąją lietuvių dienų? 
i nio Atlanto pakraščio litu-į Šiemet ji buvo Maironio! 
anfetinių mokyklų mokyto-‘ parke, prie Worcesterio.

Į jų studijųų savaitė negalėjo LB Worcesterio apylinkės^ 
jvykti, tai, norėdami patei- pirm. Vladas židžiūna? pa-; 
sinti sudėtas į ją viltis tų sveikino susirinkusius ir pa
mokytoje kurie bu»»o užsi- kvietė LB apygaidos pirm.
rašę joje dalyvauti, šaukia
me dviejų dienų mokytojų 
konferenciją New Yorke,

Antaną škudzinską atidary-į 
ti šventę.

Po A. Žkudzinsko žodžio
Kultūros Židinyje, š. m. lap- kun. Juozas Vaisu vs is Chi- 
kričio 22 ir 23 dienomis. Į | r-:gos parkaitė is slaptai lei-
"* * ~ .........................džiamos Lietuvos Kataliku

Bažnyčias Kronikos Maldę
šią konferenciją kviečiame 
visų rytinio Atlanto pakraš
čių lituanistinių mokyklų di
rektorius. vedėjus, mokyto
jus, LB švietimo vadovus ir 
Tėvų komitetus.

Viena - iš pagrindinių pro-

Teises patarimai
Advokatė dr. M. ėveikausfcienė sutiko aUa 
kyti | Keleivio skaitytoją Idauaimaa tsiafc 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendre 
informacinio pobūdžio. Klausimas Ir ai- 
sakymus spausdinsime iiame skyriuje. 
Laiške r^kia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaityto jda.

siųsti tiesios V**s

Dr. M. Šveikauskas, Attoraey ai Iaw. 
Boston Five Building 
1895 Centre Street 

W. Rotbury, Mass. 02132

— Maiki. paveizėk: po praeitame Keleivio numeiy 
ano subrozdinimo mano no-: yra platokai parašyta apie 
sis jau visai pa$.*eiko ir ga- Laistės Varpo vykdomą

uz tčį.ynę.
Ftadacgi šventės proga 

buvo suruo'ta ir dail. Ado
mo Galdiko kūrinių paroda, 
tai sekė ir jos atidaiymas.

.... . .Parodos oi gani? .storės sės.pamos dalykų bus parodo- M ita kvie,5 Ma?da. 
mosios pavyzdines pamokos. jtna Galdikienę tarti žodi. 
Maironio lituanistinėje mo- P() įs dail Eu„enija Rast<;.
kykloje New Yorke, prade- n;enp fUpaž;ndino dalyvius 
dant nuo vaikų daizelio iki su GaIJįko asnK.niu jr jo
aštuntojo skyriaus imtinai, karv},a> Parodoje buvo išsta- 
he to, pirmoje ir antroje tvta :jCl ka,.ini 
ankstesniosios mokyklos • Vž,iau kitoje alžjp Bo?.
klasėse. Pamokos bus ne su- > tau-iniu šokių sambū- 
vaidintos. bet tikros, natų- ,fe kuriam vadovauja Ona 
i alios, nes Manomo litua-, [vajkjenj. pašoko 5 šokius 
nistine mosykla tų dieną, j G; jI3 v;ena mažuju crrupė) 
sesudieių dirbs, irvisi ga-jir komp Juliaus' Gaideiio 
les pasėdėti n P88}2!111®*11 vadovaujamas Brocktono

žintas: sudėti nauji alieji- 
, niai pečiai, aliumininiai lan- 

Esu „Keleivio“ skaityto- oaj jr durys. Taipogi ir vi
ja Praryčiau duoti patarimą, i duje buvo daug darbo ir pi- 
žinoma, per „Keleivį“. j nigo pridėta. ‘

Mano vyras, kai dar buvo: ... . . __ ~ ,___nevedęs. 1938 m., pirko' šiais meUls namas buv0
naują trijų šeimų namą. mo

Klausimas

| parduotas už 42,300 dolerių. 
Paskutiniu laikukėjo 16 tūkstančių dolerių. I Paskutiniu laiku namas 

Per tuos metus namas buvo Į buvo mano ir sūnaus vardu, 
žymiai pagerintas, pagra-| Vyras mirė 1953 metais.

I Aš nediibu, gyvenu iš 
pensijos. Esu 71 metų am
žiaus.

Neseniai rašėme, kad vie
nos tokios taiybos pirminin
kas, ilgus metus neturėda
mas ką veikti, pats vos pri
siprašė jo įstaigą uždaryti. 
O jai kasmet buvo išmoka

liu vėl net per visą stubą už-! terinio pobūdžio piniginį,
uoti, kur mano gaspadinė! vajų. To Varpo sekmadie-į

/ tokioje klasėje, kurioje jie į Ketuviu ,a įjo? thwas pa. m $60,000. Bet tokių yirei-
, 1 patys dirba savo mokyklo-idainjivo 7 dainas įrunsųyra reta Kiti irgi me-

ie- ! Aikštėje vyko tinklinio: bo-nedirba, bet ramia sąžine
Toliau bus svarstomas lie-i-ybės taiP ISS -įsndies^- tiek ima stambią algą

Prašau pasakyti, ar reikės 
valdžiai mokėti mokesčių ir 
jei taip. — tai kiek?

Našle
Massachuseits.

Atsakymas

kaina, o namų vertė (fair 
maiket value) tuo metu, 
kai mirė tas asmuo, iš kurio 
namai buvo paveldėti.

2. Nuo šios sumos reikia 
nuimti amortizaciją (depre- 
ciation). Namai, kurie yra 
nuomojami, yra amortazut> 
jami. Jei savininkas gyvena 
tuose namuose, arba tų na
mų viename bute, tada tie 
namai arba tas butas nėra 
amortizuojami (not subjeet 
to depreciation).

3. Prie gaunamos sumos 
reikia pridėti kapitalinius 
remontus (capital ex.pendi- 
tures). kurių savininkai dar 
nespėjo nuamortizuoti.

Be to, galima nuimti viso
kias išlaidą?, kurios buvo 
padarytos ryšium su namų. 
pardavimu.

4. Tada gautąją sumą rei
kia nuimti nuo pardavimo 
kainos.

Galutinė suma parodys 
gautąjį pelną (gain).

Kiek tų mokesčių susida
rys, negaliu Tamstai pasa
kyti. nes nežinau: kokia 
nuosavybės forma Tamsta 
ir sūnus „laikėte“ namus; 
kokioje uždarbio kategori
joje yra Tamstos sūnus ir 
pan.

Todėl Tamstai patarčiau 
nueiti pas gerą buchakerį
(accountant) arba pas ad- 

Formulė vadinamiesiems v°katą, kuri? užsiima mo-

pas.ėpė gyvatinę
— Gerai, tėve, kad šj kai

tą pasveikai, 
niekad nesileisk į jokias 
peštynes.

j niais 
j ma yra

Štai feleralinėpeluodama progra- tuvių literatūros dėstymas L?^\V%Tiemi?mmandu ' F»«?os taiyba, kur?pe?7 
a viena geriausių ir j- aukštesnėse klasėse, vado- >> M’;T- ? .-<«ra»ndų.. • niVnipkn npnuVeik

„capital gains“, t. y. mokes
čiams apskaičiuoti nuo pel
no, gauto pardavus namus,

kesčių reikalais, ir su juo 
pasi t ari i. kain geriau ap* 
skaičiuoti valdžiai prildau-

iik’da^“au!d«"iauaiM » J1*'’ir Kana- ^„klausimas. kalbos dės- Režimas 3:2 lietuviu nau? buvo laikomi ilgiau sančių mokesčių sumą
r ___ Hai .Tipmą hnvn itpikbi ora-: y™/ienas {siuemeunųj.negu 6 mėnesius, yra tokia:doje skambančių lietuviškų tymas angliškai kalbančių ?.aL buvo }telkta ^a” pavyzdžių. Nuo 1968 metų 

radijo valandų. ; klasėje (bus ir parodomoji 21Jatulelt. .................»tfahllVft vna viPnfl ar
- žinok vaike kad aš ~ TaiP tai taiP’ Maiki’ Pan??ka)’ susipažinimas su

zinoK, vaike, Kaa as,. . . . . nusiunčiau sayo skardnų serijomis ir su jų min
kaip viernas žemaitis, me- , -i • nnruinHnnimii klasėm žino- nomaitis.kad be ie;kalo nesifaituoiu kaPei'kžL atzer^ nuo pensi- panaudojimu klasėse. Zmo- ž-kaa oe įe.kaio nesnainioju. . bet dabar atgirado pri_ ma, bus gera proga ir pasi- n?- v- žiaugra
Bet kur mano teisybe, tai as,„aoio'ViKf; dalinti mintimis su kitais
galiu, net čeverykus nuaa-’
vęs, šokti tieriai ant žarijų? ________ ,, ______
Va, ir si rozą noriu tave pa- — Matai, Mai'ki, Liuosy- patvrimu. no $25. mo pasiūlyti nutiaukti jai
klausti: ar tu klausaisi lie- i,S3 Vo.^n ' Gana gausiam dalvviu skinamas lesąs. Deja, dar

T ’ji tebuvo vos vieną ar du ,.Re*kia Paimti turto va-
Tarp laimes ie kotojų lai- į susirinkuS|, o jos vyk- ginamąją bazę bas,,) _ 
mgiaus, Wo mz. E• Ma-;domasis direktorius sugeba lai yra suma,kun buvomo-

'aimtjęe $100, ka met praryti po $67.000. UZ nam“T Jei a™U0
gra ir I. Unaite,, i r arjja asmenys, kūne narduo-

V. P. Mas«acbu«ette

Tamstų advokatas Tams* 
tas gerai painformavo, kad, 
jei testamentas buvo suda
rytas kitoje valstijoje pagal

tuviško radijušo? tikslesnė būriui nuo 12:30 iki vėlaus nepavyko, nes, matyti, tenai;
— Man neaišku, aipie ku--šokių lietuviškų gazietų, bet programa bus paskelbta vė- vakare r.eauvo kada . . i

rią lietuvf-ką radijo prog-’aš dar nė rozo negirdėjau.’ Lau. šio pranešimo tikslas džiauti, nes. be minėjos nro- < įaugai.
lamą tu galvoji? Bostonie
čiams ir apylinkės lietuviam! 
tam tikromis dienomis
skirtu laiku duodamos net į durno? teisybės apie mūsų!

Smulkesnė ir

trys radijo programos: Pet
ro Viščinio vedama Laisvės 
Varpo valanda, Stepono ir 
Valentino- Minkų Lietuvos 
melodijų pusvalandis ir ang
lų kalba
sekmad 
liuojama Garso Bangų prog
rama.

— Pagal mano sumeniją, 
jos visos vra labai vožnos 
lietuviškam ir žemaitiškam

visokius’Styšiusrapie’’iie-įtus a menis palikti minėtą mūri. i kių reikalams ir kt.
tuviškų iškalų biednystę ar|savaį|S^U šiai konfe- ventė byvo bajgta VI. ži-s yj -ft įaj a|rGd0 pasaka,
apie lietuviškos parapijos j rencMaL idzmno pade os žodžiu.^ _ j bet vra tikra teisybė. Jeigu}
gaidžius, kurie dėl nepasi-j v. „1vlV_ „„u-... n Pranes,n®‘' kongrese būtų daugiau sąži-’
dalinamo slieko kerta vie-jj Jakubauskas. įninku atstovų, kuriems tik-

KAIP ŠVAISTO MŪSŲ
ja praeitų jaukioje, nefor-i SUDĖTAS LĖŠAS

a dabar kiekvieną! nas kiram j akj ir paskui ap- kad ži'kon{erenei-i
,emo popietę trans- rpange nemato tikro kelio į, . R . kioj nefor_,

fas vra labai nabažnas ir mall0Je formoje ir nuotai-. įas jia įaoai pa Dažnai ir«, .. , b-. a+oVįroop at.j
tavo Keleivio neskaito?

— Patarčiau tėvui dėl to 
labai nesirūpinti, nes Kelei- 

reikalui. Ir jeigu aš kada iš- vis čia visai nenukenčia. Kas 
grajinčiau loterijoje vieną j jį skaito, tas ir be radijo ži

! Dažnai skundžiamasi, kad 
skirų daJykų ir problemų’ tiūksta lėšų labai svarbiems 

Bus

milijoną dolerių, tai vienas) bo. kas jame paradyta. O 
kiekvienas radijo vedėjas 
turi laisvę pats pasirinkti 
tokią medžiagą, kokia jam 
dulkama, kaip ir kiekvienas 
laikraščio redaktorius.

nusipirkčiau visus tuos tris 
radijušus ir tik aš vienas 
per visus tris šnekėčiau.

— Gerai, kad mūsų nelai
mei tu to miliono gal niekad 
neišloši... — Šį kartą, Maiki, aš ne 

visai su tavim soglasnas. Aš 
noriu skaityti ir girdėti tik 

neklausvtu’ i kas man Pat’nka' 0 "f
AA i,gi gabu papa^koOaa °rfUi Sr
deda i viso svieto politikė-! *_ , a ..
je. — kad arabai su ^aisĮXada, teve, turėtum 

‘jau rengiasi valgyti bendrą* ' * "**
Kissingerio iškeptą kūgelį,
kad prezidentas davė mūsų 
delegacijai patraukti savo 
pypkės dūmą ir ta net apsi
verkė iš džiaugsmo, kad aną 
meta pas Zacinką visi gėrė
me už krajaus neprigulmy 
bę. o Altui almužnos rinkė
ją išmėtėme už durų...

— Jau gana tavo toKių ži
nių! Daug geriau būtų, kad 
net ir susirinkę pas Zadrką, 
nutartumėte bent kukliomis

— 1 ai ką, Maiki, ar tu 
manai, kad aš dūmas ir kad 
niekas manęs

leisti tik patsai sau laikraštį
— Aš apie tai ir pagalvo

siu drauge su frentais. O kai 
išeis mūsų gazieta „Balsas 
iš Zacirkos pastogės“, tai ir 
tu. ir vi-i radijo čyfai užsi- 
sriobdami skaitysite.

svarstymo grupėse, 
st' ngiamasi duoti kuo ma
žiau paskaitų ir pamok- 
lavimų. bet daugiau visiems 
m.udingų konkrečių ir kon- 
ri uktyvių diskusijų, pasi
keisimo mintimis, idėjomis, 
metodais, patyrimu.

Apie konferencijai pasi- 
n išimo eigą bus daugiau 
in ’ormacijų spaudoje, be to 
mokyklų vedėjams ir LP 
v: Idvboms bus išsiuntinėta 
a; litkraštis su visa smui
ke sne programa.

Antanas Masionis,

Rytinio Atlanto pakraščio
Iii. mokyklų inspektorius

STASYS BARAS—BANKO 
VICEPIRMININKAS

Iškilusis tenoras Stasys 
Baras paakhtas stambios 
Chicagos Standard taupy
mo bendrovės banko vice-

reikalams, bet jų duodama 
visiškai nereikalingiem pro
jektam. Štai tik keli pavyz
džiai.

Michigano universitetas 
iš federalinė? valdžios gavo 
$342,009 studentams ap
klausinėti. kame, kada ir su 
kuo jie turėjo lytinius santy
kius prieš susituokimą.

Vienai ištaigai skirta $ 
19,300 ištirti, kodėl vaikai 
nuvirsta nuo triračio, vėl ki
tai $113.000 išalkinti, ko
dėl dauguma motinų mėgs
ta nereikalingus lyginti vai
kų drabužius.

$14 milionų išleidžiama 
karininkų golfo laukam? iš
laikyti. milionai karininkų 
žmonų kosmetinėms opera
cijoms (krūtims padidinti

ar sumažinti ir pan).
$13 milionų išleidžiama 

aukštiems pareigūnams val
diniais automobiliais vežio
ti ne tik į tarnybą, bet ir iš

rai rūpėtu taupyti piliečių į 
sudėtus pinigus, tokiu ”pa-‘ 
saku“ nebūtų. Bet, matyti ir. 
vadinamiems „tautos atsto-, 
vams“ .i etimi pinigai dabai! 
maloniai kvepia... |

DR. B. MATULIONIO
FONDO REIKALU

Dr. Baliui Matulioniui 
mirus, norintiems ta proga 
aukoti banke buvo atidaryta 
sąskaita, į kurią buvo įnešta 
$663.02. Jos globėjas buvo 
dr. Henrikas Brazaitis, ku
ris dabar praneša, kad Korp. 
Fratemita? Lithuanica pasi
tarimo pageidavimu ir visos 
šeimos įpritarimU ta suma 
paskirta Lietuvos medicinos 
istorijos fondui. įrašant ve 
li’nį dr. Balį Matulionį lei
džiamos Lietuvos medicinos 
istorijos mecenatu.

Geri žodynai
lietuvių-anglą kalbų le

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė Ir šlapoberekia, apie 
27.nen žodžių 611 t»l., kai-’ 
na $8.00.

aukomis paremti dabartines i n 
mūsų radijo valandėles, ya, 6

1950 m. musų žemėje bu
vo O biliono žmonių, 1970 prezidentu ir jos taupymo; jos. 
metais — 3.6 biliono ir, jei Į skyriaus vedėju. i įvairiems komitetams, ko-
tofcs prieauglis bus ir ateity-; misijoms ir taryboms, kurių
je, tai 2000 metais mūsų že- rrrr'rrrjrrr—rrr rrrjrjrjriur visiškai nieko ne- dynas, V. Baravykas, nauja
mėje vaikičios daugiau nei Karūną ir ant naktinio veikia ir nenuveikia, ?šlei- laida, apie 3),000 žodžių, 

puodo galima uiditi džiama per $75 milionus. 590 psl., kaina $8.00.

Ang lų-ifetuvių kalbų io-

PODAROGIFTS, INC*
Dabar kaip tik laikas siųsti

KAL«D,Ų DOVANAS

savo giminėms Lietuvoje ir USSR

MOTOCIKLUS. ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MASINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, FOTO KAMERAS, 

SIUVAMĄSIAS MASINAS

Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius lafltre.
džius, maisto produktu* .

Didžiulis automobilių pasirinkimas, pavyzdžiui:

MOSKVICH 412—IE 
MOSKVICH 427 IE - Station wagon 
ZHIGULI VAZ—2101
ZHIGULI VAZ—2102 Station Wagon 
ZHIGULI VAZ—210?
ZAPOROZHETS 968 AE

PODAROGIFTS, INC,
yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANŲ 
CERTIFIKATUS per VNIESPOSYLTORGĄ be jokių tar
pininkų, bankų ir t.t.

PODAROGIFTS, INC,
yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiunti
mo įrodymus, atitinkančius jos susitarimų su VNIE8POSYS- 
TORGU.
JClientų patogumui užsakymus priima paduoti bet kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai:

Cesmos Parcels Exprem Corp., 468 Madiaon Avė, New York, 
N.Y. 10022.
Package Express A Travel Agency, 1778 Broaduray, Ne* 
York, N.Y. 10019.
Globė Parcel Service, Ine., 723 Malant SU Philadelphia, Pa. 
19106.

arba mūsų pagrindini kontora

PODAROGIFTS, INC
240 FIFTH AVENUE (tarp 2S Ir 27 rrb)

NEW YORK, N. Y. 10001
TaL (212) — 0KMSS7 

MUdfmlai. atidaryta iki S rai- nkar»



Nr. 3t>, 1975 m. rugsėjo 23 KELEIVIS, SO. BOSTOR Puslapi* penltaą

Vietines žinios
Trijų tautų koncertas . Sonon ir Bostono ir Connee- 

Iticut tautinių šokių šokėjai
Rugsėjo 13 d. pirmą kar-* (vadovai Juri Valgė ir Ind- 

tą Bostone estai, latviai ir rėk Linask). Latvių —Bos- 
lietuviai turėjo bendrą ren- tono tautinių šokių šokėjai 
ginį. Tai buvo Bostono ma- (vad. Lidija Abolins), kank- 
joro įstaigos sumanyto pa-Hininkai (kad. Peteris A

MIELOS SESES IR
BROLIAI LIETUVIAI!

Jau daug metų Balfas, 
kiek jo surinktos oukos lei
džia, stengėsi padėti j var
gą, į ligas ar kitokias nelai
mes patekusiems savo tau
tiečiams. Tokių vargdienių

PROTESTUOKIME 
TV STOČIAI!

Rugsėjo 21 d. po ligosi * miwo row»eje siO me- Seuiausia Lietuvių Radijo
ligos miesto ligoninėje mirė; Didelė lietuvių visuome- nc41° 8®^ y™ Pabaltiečių NaaiOj Angliioi
Petras Ketvirtis. 89 metų > nės dalis yra daugiau ai* paroda. Joje galima pama- i WLY*N, 1360 ki-
amžiaus. | mažiau nusivylusi 5-tojo te-/E1’daug įdomių dalykų,\ : į- £ stoties FM,

Velionis ilgus metus gy-• levįzijos kanalo paruošta Kas dar jos r.eapiankė,—) 7 rac>t VP;kia aekmadie^

Mirė Petras Ketvirtis Dar galite aplankyti
RADUO PROGRAMA

aplankykite.

baltiečių mėnesio apvaini
kavimas.

Didelė ir graži Boston 
English mckytklos salė buvo 
pilna. Niekas nesitikėjo, kad 
tiek daug susirinks. Vyravo 
lat.iai. Programa buvo ilga 
ir įvairi. Ji tęsėsi net 3 va
landas, bet niekam nenusi
bodo.

Aldinis) ir Tėvijos dvigu
bas kvartetas (vad. Janis 
Ansbeigs).

Koncertas buvo baigtas 
įspūdingu Draugystės šokiu, 
kurį sukūl ė L. Abolins ir at
liko po dvi poros visų trijų 
tautų.

veno So. Bostone, čia Turėjo: programa apie pabaltiečių: 
brangetiybių krautuvę, ku- • pereitame Keleivio nume- 

ir mūsų pagalbos laukiančių rią 20 metų pavedęs• ry tilpęs vedamasis šį bend-j Viešnia iŠ Chicagos
nemažai vra Lietuvoje Vo-i^'0 sūnui Edmundui. issi-Hą nepasitenkinimą taikliai-
kietiioie. Lenkiioie ir kituo-• į Floridą. T.e? • išreiškė. Šia proga norime i # Rugsėjo 2n d. L .’i v joir.e
se Dasaulio kraštuose ' ^mona^ Elenai ir vėliau svei-j pabrėžti, kad programa yra* 'J^snią is ( hicagos Lcon-

1 katai pašlijus, jis vėl grįžo nusivylęs ir Bicentennial ko-1 SoJeikienę, kurią atly-Akivaizdoje . .artėjančio dėjo į<»s sūnus inž. MentėRalfo seimo 1975 m laolcri- H BostonS Pas savo sūnų. j mitetas bei kiti 'kultūriniai! .............
iio 8 d. ChicMoje, Bostono Gyvendamas Bostone, vę-Į kolektyvai. Lietuviai prog- Ta proga j:e įsigijo
Balfo skyriaus valdyba skei- ‘^is Jmvo veiklus lietuvių ramos paruosime negavo jo- ll kn>^U.
bia rudens pinigini vajų, ko}1°lniJ°! m.etus, kios kontrolės, ir joks mūsų

nnVUitaA r rv c f n r, m i vįsuomenės asmuo ar jungi-, i - j i , • ižai i priklausė So. Bostono Lietu-kad musų delegatei galėtų f. „c*

Programą pranešinėjo:
tz * j-- lestų Raoul Pettai, latvių —koncertą pradėjo majoro RJma Birzgale.vjtola4 ir

įstaigo7 kultūriniams reika 
lams direktorė Elizabeth 
Cook trumpu pasveikinimu. 
Po jos kalbos sekė meninė 
programa — šokiai bei dai
nos.

Lietuviams atstovavo so
listai Daiva Mongiidaitė-Ri-

lietuvių — Jūratė Aukšti- 
kalnienė.

Jonas Plevokas — 

muzikos magistras

Jonas Plevokas rugpiūčio 
16 d. North Texas valstybi- 

chaidsoniene. kuriai akom-jniameuniversitetegavomu- 
panavo Saulius Cibas, ir Be- ziikos magistro laipsnį. Jo 
nedūktas Pcirilavičius, ku- J diplominis daubas buvo — 
liam akompanavo Jeroni-- ”Aidas ir narcizas“, muzika 
ma? Kačinskas (jie padai- pantomiminiam šokiui. Da- 
navo po 2 dainas), Brockto- bar jis pakviestas tame uni- 
no lietuvių parapijos cho- versitete dėstyti muziką, 
ras, kuinam vadovauja Ju- T
liūs Gaidelis, ir Bostono tau- . JonasPlevolms V™. 
tiniu 'lokiu sambūris, vado-, bostonlec‘M Monikos ir Ka- 
vauiamas Onos Ivaškienės. zlralero plev°kU sūnus, jau 

Choras padainavo J. Gu
davičiaus Kur giria žaliuo-

niausias iš 5 vaikų.

ATSIUNTĖ PAMINĖTIja, A. Budriūno Piovė lare- 
koi siena ir J. Gaidelio Kur-į
teliai lojo ir Pasėjau dobi-- . 
lą. t tojų novelių antologija, su

Vyresnieji šokėjai pašo- Povilas Gaučys, 459
ko Aštuonvti. Subatėle P® ’’ sPaiK^o Laiko ipaustu- 
Landvtinį ir Suk, suk ratelį ’vė (Mendoza 2280. Avella- 
o vaikai — O-tpa-pa. • ~ BA;’ ^T&entina).

Porą šokiu daina palydė- Kaina nepažymėta, 
jo lietuvių choras. i šioje knygoje yra įžymių-

Estu programoje buvo so- jų anglų rašytojų 23 nove
linė Epp-Karrike Jurima- lės.

Anglų novelė, anglų rašy-

vių Piliečių draugijai, o St 
Petersbuige — tenykščiam 
’ietuviu klubui.

Velionis pašarvotas Juo- 
7o Lubino šermeninėje, lai
dojamas rug-ėjo 24 d. Mt.
Hune kapinėse. Šermeninė* i kiek ji mums yra žinoma. Iš 
tankymo valandos 2-4 vai. • i0 paaiškės, kokie buvo sto- 
ocipiet ir 7-9 vai. vak. antra-1 ties vadovybės ryšiai su lie- 
dienį. | tuvių organizacijomis ir pa-

nuvežti kuo didesnę auką.
Nuo 1971 metų iki 1975

metų balandžio 12 dieno? 
bostono lietuvių vardu Bal
fo centrui buvo perduota 
apie $10,000. Būtų gražu, 
kad ir šiemet mūsų delegtai 
nuvežtų nemažą auką.

Vajus prasideda spalio 1 
dieną ir baigiasi gruodžio 1 
dieną.

Aukas prašome siųsti Bos
tono Balfo skyriaus iždinin
kui Jonui Valiukoniui. 99 P 
St., So. Boston, Mass. 02127

Vajų globoja Šv. Petre 
’ietuviu parapijos kleboną? 
kun. A. Baltrušūnas.

Valdyba

44-TAS TV KANALAS 

ATSIPRAŠO

Riursėin 1 f* B 9 vai -vakiuiė^būti pabaltieji!) tel^l įngumas buvo be pagrindo.
Mugę aplanke gal tuk.-tan- 
tis žmonių ir pamatė pabal
tiečių rankų įvairių gražių 
dirbinių, lietuvių vaikų šo- 

Šležc

Su P. Ketvirčio mirtimi i 
kapus nužengė dar vienas i- 
nedaueelio čia likusių na- 
’io« senosios kartos lietuviu

Užuojauta velionio sūnų* 
Edmundui.

Pabaltiečių mugė

Pirmą kartą tokia buvo 
Roberto elemente parke 
kaip vienas i'š pabaltiečių 
mėnesio renginių. Buvo a- 
bejojančių dėl jos pasiseki
mo, bet pasirodė, kad abe

L. Sodeikienė atvyko \Ve<- 
tone gyvenančio sūnaus i 
jo sehn. s aplankyti.

tiaci nuo 1 iki • .30 vai. die- 
•ą. Perduodama: Vėliausių 
„aaaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutėa pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
•taitic Flcriste gėlių ir dova
nų krautuvę, 592 E. Broad
vvay, So. Bostone. Telefo- 

, įas AN S-0499. Ten gauna-
ir H^riria.

nys nebuvo atsakingas už 
jos turinį.

Sekančią savaitę kiek pla
čiau supažindinsime skaity-1 JAV kongreso hibliote 
tojus su 5-tojo kanalo prog-i kos knygų lentynos yra 32C 
ramos ruošimo eiga tiek, mylių ihjio.

vizijos programa iš 44 kana
lo. Tačiau ji nebuvo perteik
ta dėl pačios televizijos sto- 

| ties klaidos.- Daugelis žiūro- ?!r.’ ... _
1 vų dar tą patį vakarą apipy-Į KejV, SOg^us» Ęomo 

lė stotį telefoniniai? protes- (£aiįęs» Izidorių
fcais Šokančia Hipną tpUvi- V asyliigią smurkuojant A.tais. Sekančią dieną televi 
zijos stoties vadovybė at
siuntė burmistro įstaigai ir’

PIGIAUSIA KELIONE | GIMTĄJĮ KRAŠTĄ 

Savaitės ek*lcur»ija Lietuvon

; lik $S79
(lėktuvas, viešbutis, maistas)

Ekskursija išvyksta ii Bostono ir New Yorko 
SPALIO 19 D.

Dar yra vietų. Vietų skaičius ribotas.
Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų— 
Chicagos, Clevelando, Detroito, Pittdburgho, 
Philadeiphijos, Los Angeles ir kitur.
Norintieji gauti daugiau informacijų prašomi 
kreiptis į

ALGIRDĄ MITKŲ,
. 9 WbHe Oak Road I

t Newton, Mass. 02198
TeL (617)-999-1190

arba
GalazyTour ATravels . .
141 UndenStreat 
Wetlesley, Maaa. 02181 
TeL (917)-2S7-9IO2

Iš kitų miestų galima skambinti Collect dienos 
metu Galazy Tour ft Traveb aifea Algirdui Mit
kui po 4 valandos po pietų.
Prašome pasinaudoti lia puikia proga taip pigiai 

aplankyti Lietuvą!

vieniais asmenimis ir kodėl
programa išėjo 
niška ir blanki.

paviršuti- •

"GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

Dažau ir Taisau
Nanu.s iš lauko 'X viduje. 
Lipdau popierius ir taikau

viską, ką pataisyti re«kis.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STAR1NSKAS 

220 Sarta Hill Are. 
D'/rcheeter, Maaa.

TeL CO 5-5S54

Tuo tarpu pranešame, kari Į Si radijo programa trans-Į j
Bicentennial komitetą? kar-’Huojama sekmadieniais iš! t
u su kitomis Eostono lietu-« . „..H•___ _____ • . -i__ * WRIJR 90.9 FM i i

Račiūno Dainą variacijų 
tolimoje ir Izidorių Vasy- 

lietuvių komitetui laišką, **dną su Linda Nichols (neg
kuriame nuoširdžiai atsipra- J.e\a^le^I^.4u 
šo dėl įvykusios klaidos ir* lo Introdukciją ir sokp da]- 
praneša, kad ta programa nV°Jant Gitos Kupcmskie- 
bus duota iš 2-jo kanalo rug-Į ?es etnopjfin, damų mege

į sėjo 20 d. 4:30 vai. popiet įaP®a . j' .. ...I iržpalio 18 d. tuo pačiu me- Lietuviai mueeje tui ejc 
tu I ne tik valgomųjų dalykų

J bet buvo ir gražių Eleno? 
Valiukonienės juo?tų ir ki-Bet rugsėjo 20 d. žiūro 

vai lietuviškos programos 
vėl neišvydo, nes burmistro 
įstaiga buvo paskelbusi ne- 

j tikrą laiką ir kanalą, būtent.

tokių mezginių, Norbertą? 
Lingertaitis rodė savo pa
puošalus iš gintaro ir sidab-

Į kad ji bus kartojama 44 ka- ro> Ina Nenortienė savo ke
j nalo 8:30 vai. vak., o iš tie- 
; sų. kaip ’jau minėjome, ji 
buvo rodoma 2-rojo kanalo 
4:30 vai..

Burmistro įstaiga dėl to 
suklaidinimo atsiprašė žo
džiu.

Bet ‘šią dabar praslydusią 
programą dar galė?ime ma
tyti spalio 18 d. 4:30 vai. 
popiet iš 2-rojo kanalo.

Bicentennial komitetas 

Šachmatininkų susirinkimas

Jis šaukiamas šį ketvirta
dienį, rugsėjo 25 d.. 7 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugfjos patalpose 
spalio mėto. prasidedančių 
Bo tono Metropolitan Chesg 
League rungtynių reikalų 
aptarti.

ių organizacijomis-reika-* •t®1*®* ^BUR 90.9
au’ja pasimatymo su 5-tojo banga nuo 1:30 iki 2:00 v.-, 

kanalo vadovybe tam. kadį . j‘,
formaliai ir detaliai išdės-Įpop,e U
tvtų savo nepasitenkinimą.’* rufr^io (1 _
r tam, kad apsvaMytu bū- ni^Amcrite lietuvi xu-! 1 
lūs geresniam pabaltiečių terį.,

’-eprezentavimui per televi
zijos bangas ateityje. i

Šiam žygiui su-tiprinti a------- --------------
būtinai reikalinga lietuvių ’r 
visuomenės parama laišku 
bočiai pavidalu. Raginame! 
stočiai skųstis šiuo adresu: ‘

Mr. Roibert M. Bennet ’
General Manager 
WCVB—TV 
5 TV Place -J
Needham. Mass.

Rašant stoties vadovybei, 
būsų galima pažymėti, kad- 
laiško nuorašas siunčiama'
Federal Communications 
Commission (FCC). Tai ga
lima padaryti, laiško apa
čioje. dešinėje pusėje, pri
dėjus tokį prierašą: cc :FCC 
Broadcast Bureau.

Federal Communications 
Commission yra įstaiga Wa- 
shingtone, kuri reikalauja,: 
kad stotys skirtų tam tik»ą 
laiką tautinėm? mažumoms..
Kadangi stotys privalo pa- 
riodiškai atsinaujinti leidi
mą transliuoti, tai jos yra 
labai jautrios federalinės 
komisijos atžvilgiu. O pa
staroji registruoja visus ma-, 
žurnų atstovų nusiakundi-, 
mu3. Todėl ir siūlome šia

'I

draudimo agentcra 
Attieka įvairią rūšių

draudimus
Kreipti? senu adresu:

BKONIS KONTRIM 
598 Bmadway

So. Bueton, Mass. 02127 

Tet AN 8-1701

SAV Ali RASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja ai t y H. jus apir pasaulinius Ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus musu visuomeniniu.? bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaity tojų laišku skyrių, kuriame laukta- 
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.

r NEPRIKLAUSOM A LIETUVA“ yra dinamiška* mūsų iš* 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba nž 
nepriklausoną Lietuva.

Metinė prennmerata JAV-se 88.08 

Adresas:
7722 George Street. i-aSalle-Montreal. 690. Onebee, CANADA

Liutkonių sukaktis

Antanina ir Juozas Liut 
koniai rugsėjo 20 d. minėjo 
:avo -vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį.

Sveikiname ir linkime dar 
ilgų laimingų metų.

Buvo graži 'Lietuvos šventė*
Rugsėjo 20 d. LB apylin

kė surengė "Lietuvos šven
tė*“ minėjimą, apie kurį 
plačiau parašysime kita kar-

l<*

ramikos čliribinius. Visf jie 
gražūs.

Juozas Kapočius rodė sa- 
>o išleistas enciklopedijas 
lietuviu ir anglų kalbomis.
Grefa buvo kelios dešimtys 
iš Keleivio bibliotekos pa
skolintu knygų apie Lietuva 
anglu kalba. Jomis daug 
kas domėjosi.

Buvo puiki diena pabūti 

pabaltiečių

Taip pavadintas Ray Mur- 
phy straipsnis -buvo išspaus
dintas The Boston Globė 
rugsėjo 15 d. Jame smul
kiai. teisingai ir šiltai apra
šyta rugsėjo 13 d. pabaltie
čių mugė Roberto elemente 
parke ir koncertas Boston 
English mokyklos salėje.

Rašydamas apie lietuvius.
Murphy pabrėžia, kad jų 
tautiški drabužiai puošnes
ni, šokiai sudėtingesni. Jų 
-kyrius mugėje buvęs "la
biau-iai politiškas ir raštin
gas (literate)“ Išstatytos 
knygos — priešingos dabar
tiniam sovietų viešpatavi
mui Pabalty.

Nežinantiem Mprphy pri-1 
minė. kad visas tris Pabalį nių. kurių protėviai atvyko 
tijo valstybes ilgai vra valde’ į Bostoną 1880 metais, 
svetimieji, bet jos išlaikė sa*. Straipsnis paįvairintas di- 
vo tapatybę. Irtoje mugėje į dele estų 6 šokėjų grupė? 
esą penktosios kartos žmo- nuotrauka.

s’trategfja tikslu šiek tiek 
suneraminti 5-tąjį kanalą, j 

Įstaigos adresas:
FCC
Broadcast Bureau

Washington, D.C. 20554
Laikai gali būti ir labai 

trūniji ir ranka parašyti. 
Nore jau praėjo dvi savaitės 
nuo programos transliavi
mo. galima, radus būdą. 
paskambinti ir telefonu, 
prašant kalbėtis su pačiu 
vedėju Mr. Bennett. Stoties, 
numeris: 449-0400.

Svarbu tai, kad stotis kuo) 
greičiausiai sužinotų, kad ’ 
lietuviams nepatinka jos pa-į 
baltiečiams skirta "Boston’ 
Legacy“ programa.
Bostono apylinkes Hetavių

Bicentennial komitetas

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 melų tarnauja Seterių risoomenei ir UmokA 
jo daugiau ka.p SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Beturiu frataraaUnO orgaaisecija — 
duoda gyry bfa apdraudė ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, b« SUSIVIENIJIMAS ueMke pelno, o teikia 
patarnavimus aaritarpmės pagalbos parrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip trio su pune mRooe dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugL Kiekvienas 
Moteris čia gali gauti įvairių klasių luttmMapiaaoiaa 
apdrsudes nuo 1100.00 iki I1C.900.8C.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomųjų Apdraudą — 8a. 
doument Insurance, kad jaunuolis tautų pinifua 
aukštojo mokslo studijoms ir tyvenfroo pradžiai.

SLA—duoda \ AIRAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui 91,000.00 apdraudoo Mk 98.00 ookm 
čio metam.

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokiu 
amžiaus aamenima rekomenduojama MetavHkų 
klubą Ir draugiją narlaum. Ui 91.000.00 akcidenta- 
Hs apdraudoe mokestis 92.00 | metue

SLA—kuopos yra daugumoje Moterių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų ve<kljus. Ir jie plačiau paaiškinę apie

--V —■-- v v--- -a-------cMBBITivRIjiBNI (SSmiBe
Gausite spausdintas tafo*madjaa, jeigu 
parašysite:
Utbaaafca AManse uf Amsriea
107 West 3Mb Mrust, Nev Verk. N.T. 100P1
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Vietines žinios
NEPRALEISKIME ŠIŲ 

KONCERTŲ

Lietuvių Darbininkų 

draugijos susirinkimas

Lietuvių Darbininkų d-jo?! 
naiių susirinkimas šaukia-; 
mas rugsėjo 28 d. 1 vai. po: 
pietų So. Bostono Lietuvių! 
Piliečių d-jos patalpose. i

/

Pabaltiečių mėnesio prog- 
ramon įtrauktas N. Anglijos 
baltų draugijos šio sezono 
pirmasis koncertas bus atei
nantį sekmadienį, rugsėjo
28 d. 3 v. popiet The First i V isi nariai kviečiami da-j 

Second Church salėje, |1> vautiand
66 Marlborough St. (kam-į 

pas Arlington, prie miesto, 
sodo). I

t Šiuo metu abu daininin-. Picų užkandinėje galite, 
s kai lanko Pietų Amerikosužsisakyti ir telefonu —į 

Amerikos legionierių Ste- lietuvių kolonijas, kur juo? i 268-1055. Atėjus nebereikės j 
pono Dariaus posto Moterų . _T T, ,, .laukti kol iikem
pagalbinis skyrius (Ausilia- Pa*IU?.te ^1/’^en.t.ro ya^’’!
ry) spalio 5 d. 4 vai. popiet a >lum >u.Treciuoju Pa-\ <JOOOOOOOOOBOO-Oe 
po-to būstinėje. IBS H St..: šaulio Lietuvių Kongresu.1 

i So. Bostone, rengia 3S-jį Ten jie Iab. i sėkmingai j Paragink savo p*ZĮstt*n»u- 
metinį banketų. -reiškiasi ne tik lietuvių, bet • įisiraiy ti Keleivį, jc kaina

V’isi maloniai kviečiami taip pat kitataučių tarne. metams i 7.06. 
dalvvauti.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY SALIMA GAUTI DAUG {DOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Auka — $5.00 asmeniui.

Girdėsime naujus 

dainininkus

3E==

E. ir V. Vizgirdos išsikėlė 
į Cape Codą

O rugsėjo 30 d. 7:30 vai. 
vak. ten pat lietuvių kame
rinės muzikos koncertas.
Programoje Juliau? Gaide
lio. Jeronimo Kačinsko, M.
K. Čiurlionio ir Vytauto
Montvilos kūriniai. Juos at-1 . ,. ».liks smuikininkas Izidorius t? ±, *
Vasyliūnas, Čelistė Jovce:

Programą atliks latvė pi 
anistė Anda Zirnitis.

Tradicinis lietuvių radijo 
V. Aluza. ' valandos Laisvės Varpo ru- 
sekretorė’ ' f*ens koncertas įvyks spalio1 

' 12 d. So, Bo-tono LietuviuI *
j Piliečių draugijos trečiame 
! aukšte. Tai bus 32-ras Lais- 
į vės Varpo kultūrinis rengi- 
nvs. Jo šūkis: "Pažinkime irIlgus metus Dorclicstclyjc'1.;n;!.im-e ;

išgyvenę dail. Viktoras ir*
Elena Vizgirdos išsikėlė? Jame programą atliks 
i Cape Godą. j jauni mūsų dainininkai —

Nuoširdžiai gailėdamiesi,' sol. Nerija Linkevičiūtė ir, 
kad Bo. tonas neteko kūiy- sol. Bernardas Prapuolenis, 

Jiems a-
visuomenes narių, linki- kompanuos Saulius Cibas iš

T . . . . , ..'.~įme jiems ir tenai laimingi’: Miltono. Koncerto progra-bans pianistai (Ir Vytenis. •. kį,.ybineų me.ų -: tas skininga ,1Uo ki:ų,
asyiunasn Saulius Ciba.-j pabartjn;s a(iresas yr;, koncertų Juo. kad jame žy- 
Tai bus (paskutinis Pabal-; toks: 146 Šheaffer Road, i mia programos dali sudalys 

tiečių mėnesio renginys. 1 Centerville, Mass. 02632. duetai.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER. MASS.
TaL SW 8*2868

yra vienintelė oficiali ist*i- 
ga Worce*tery. Kuri siunčia 

itinius tiesiog ii Worces>

tam į Lietuvą ir kita* Rusi, 
jos valdoma* uiti*. Čia kai*

iietuviilcai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau, 
arų importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Vedėja B. Sviklieuė

Senas parvirsta ir negir

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

Savininkas K. J. ALEKNA 
<M EAST BROADVA* 
8OUTV flC&TON. MASS. 
TELEFONAS Ari 8-414*

Basjamin klcor- Dalai 
Pvpiero. Siaoom*

Stiklą* Langams
Visokį* nikneaja aamaa 

Reikmenys pltunberiama 
ViaoMa ga’eftee daiktai

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jo*. J. Donovan 
Dr. J. Pasakantis

ol*TPfi DINIS 
OMETR1STAS

Valandoe:
nuo 9 tai ryto Iki 5 rai. vak . 

Trečiadieniais nepriimama (
447 BROADVFAY 

South Boston, Mas*

lentus:

Už «ta*ie* ne tik jaučiu* 
vedžiotu

Peter Maksvytis
Carmater & Baiidsr
49 Charcb 

«. MUloa,
Street

SOITH BOSTONO UETVVIV Pl’.iECIV KLVBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

NVO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETU VISKĄ PICA
Picą užsisakyti galima ir tel. 268-1055. Tada atėjus 
nereikės laukti, kol iškeps.
— vokiškas alus
— JAUKIAI IšDEKCRUOYOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniai*

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!
S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBĖ

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

AUMra risos pataisymo, tema 
to ir proiektarimo darbut Ū tas-Į 
ko ir ridoje, gyvenami) narna iri 
biznio pastatu, papai Jdag reika-1 
tarime,. Saukit* ricadoa fld * ra-1 
landų vakaro.

Telefoną*: 69Š-Š675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

E. KARDELIENES DAINŲ, 
PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope-j 
ro* solistė* Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokiteląu Kaina 36.00.

Paštu nesiunčiame.

Knyga yra geriansias žmogaus drangasį
ooooooouoouoooooooooooocoooooooooooooooooc

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai raistus, iipildome gydytoją r*

1 eoptus ir turime visus gatavu* vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką ratotiaą.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefoną. AN 8-6029

Nau 9 vaL ryte iki 8 vaL vw išskyrus tvcatadieniae tr sekm.

'mueoooi

r

Gana c

1875
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys

nereikalingai eikvoti kurni alyvą

Rytdienos įrengimą*

Savybės: 
Protinki maumas

Grožis
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Pilnu* įrengimus, įAuilant aly. 
ros burnerį. puti-ju. oro fitlrą. 
tci moslut.i, koutruiv ir <l.u bu su
jungti rūsy su rumzdžiais^

11* niclu gurunlija.

Puskutmė modernaus alyva šildymo naujiena CITGO rLIMATlC

FORTŪNA FUEL Co.
AK vu >ildt nn» si>c< i.iiM.ii

470 Adam* Street. Ouiarjr, Mam.
Alį vos bumelio aptarnavimas ištisu, 21 vai. perdimą

SkambiaU — Borton: 4361204, So. Shore: 773-4*40

Lapkričio 21 d.— 

Gruodžio 19 d.-

Trans-Atlantie Travel Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 739 dolerių
Dar yra vietą sekančiose grupėse:

-Kaina $ 6 7 6

—Kaina $934

pr ***♦**#***#♦.♦♦***#♦*#*#**#♦*♦***•
iNAMAKSY • ZAMMITof

Insurance Agency, Ine. 
321 Country Club Road 

Newton Centre, Ma.021591 
Tel. 332-2645 ar 762-6732;

..........................«..............

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton, Mss*. 02402. TeL 586-7209

UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS
460 We*t Broaduray, South Boston, Mas*. 02127

Skambinkite 268-2500

iiinBlnla /į
SAVE AT 
AGREAT 
RATE

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš ANKSTO — 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! «

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 
tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, MOTO
CIKLUS savo giminėms užsakykite tiktai per

Trans-AtlanticTradingCo
(Podarogifts, Ine., skyrius Bostone)

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—2

393 West Broadvray, P.O.B. 116 

So. Boston, Mas*. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 
vai. po pietą.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mas*. 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 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Rinkas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorią taryboje ym 

adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi

kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Amets) yra viri 8274,000,006

K
290^7^namon

AYEAR
COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP-
AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO 1 LIETUVĄ 
Ir kitus Rusijos

ATLAS PARCELS CO. Į
82 Harrison Street,

Worce*ter, Mas*. 01604 
Tet 7983347

Tiesiai iš Worcesterio siun- 
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybas medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gaasi- 
nią. Turime vietoje įvairią via 
Hado gamybos ir importuotą 
prekią iš kitų kraštą visai šė
momis baisomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite at
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite piaigus, o giminės 
ton vietojo gaišo pasirinkti at
sakytas prskoa.

Taipogi tarpiniakaujane per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimtam čia pas save į svečias 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir ^tlaingaL Atsdkską įeiti- 
tinsite. Vedėjas A Schyrisskl

So. Boston, Mas*. 02127

S k ambink ite

268-4662

(r ratton 4-vear term dmcr
jd M P -ff|j . - eartrf«a»4JOOO

M & T OIL CO., Ine. 208^6^
641 E Broadvray

□ Krosniesaptarnavimas
□ Automatinis jpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo (rengimas

• r

AYEAR

dfOont SlCOOi

1-IM-vtar in < 
t*' tarti heras $10001

6.8116^ AYEAR

5.4^-5’fc-
The Fsdml npiMom affsetiną gUn nes auMnfl 
esrtfficstss anow prsmature withdr*M $ on savin? 
esrtifieem funds prasidsd nu of inteest on smoont 
whhdrswn is isduosd td me pssbcok ra:- (5Mb a yead 
andSOdaysinmrsaitferi^uA

Pristatymas greita* Ig 
garaatuotas

Prekė* parduodamo* 
mintomis kainomis. - 
Galiam užsisakyti rublių 
certifikatus, aufeomokilimb 
ialdytuvus ir paa.

Nauja* vedėjas 
Atidaryta darbo disaoasb

9 vaL ryto iki 5 vaL vak 
o

8 vaL ryto iki 2 vaL p.pb 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mam. 02127

en.t.ro



