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Sukusiame lemiamu Vliko pirmininkas 

išvyko į Europą
J Dr. Kęs utis Valiūnas. Vy
riausio Lietuvos I 'ai i ini-

i

mo Komiteto pirmininkas.
Lietuvos reikalus nuoširdžiai ir uoliai ginantis kong- j Europą. Kol j»s gr.s,

resmanas Edward J. Derwinski pasiūlė naują rezoliuciją PnTpinin ;o pai eigas m- 
401, kuria siekiama, kad po Helsinkio konferencijos JAV Vaksęli^
vyriausybė padarytų naują tvirtą pareiškimą, jog Baltijos \ ,
valstybių inkorporavimas į Sovietų Sąjungą nepripažjs- . k-Pal1® 3 CL l Europą d vie- 
tarnas ir nebus pripažintas.

T. v. • i • i • - • • a »i t • ir Vliko vicepirmininkas inz.Kongresmanas E. Derwinski kreipėsi j Amerikos Lie- , . • Vala,t: ų 
tuvių Tarybos pirmininką dr. K. Bobelį, prašydamas, kad 
lietuviai šią rezoliuciją paremtų. Norima, kad šią rezoliu- Q^n4;n4n].nr4 
ciją kongresas priimtų ne vėliau kaip per kelas savates. BCpllMiųKUri 
Dabar ji yra perduota At-tovų Rūmų Foreign Affairs ko- 
mitetui, kurio pirmininkas yra Thomas E. Morgan. prezulullų

Labai svaibu, kad kuo daugiau lietuvių laiškų būtųl Kaip žinoma, šiuo metu 
pasiųsta to komiteto nariams, ypač esantiems iš lietuvių turime prezidentą respubli- 
gyvenamųjų valstijų. Čia duodame to komiteto narių koną ir demokratų vyrauja-
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Stephen Solarz, New York
Helen S. Meyners, New Jersey
Don Bonker, Washington
William S. Broomfield, Michigan
Edward J. Derwinski, Illinois
Paul Findley. Illinois
John Buchanan, Alabama
J. Herbert Burke, Florida
Pierre S. du Pont IV, Delaware
Charles W. Whalen, Jr., Ohio
Edward G. Biester, Pennsylvania
Larry Winn, Jr.. Hansas
Benjamin A. Gihnan, New York
Tennyson Guyer, Ohio
Robertj. Lagomarsino. Califomia f1?. ne daugiau

kaip $395 bilionus. taigi be-
Visų pų adresas: The House of Representatives, • vejk tiek mažiau, kiek su- 

Washington, D.C. 20515. . mažinami mokesčiai.
Čia duodame porą jiems rašytinų laiškų ar siųstinų Kalbėdamas televizijoje,

telegramų pavyzdžių: , Prez- Forda' Pal«lskž- ka,>
Į jis vetuos kongreso numa-

Please support Congressman Derwinski’s H.. Con. Res. 401, tomą mokė čių mažinimą 
which nuiręs asaurance of non-recognition of the incorporation . . į nebus mažinamos 
ot Lithuania into Soviet Union. : ... .j9 • • i ir išlaidos.

People behind the Iron Curtain have great confidence in the • Atrodo, kad kitų metų 
USA. Don’t discourage them. Please, support Congressman Der- rinkimuose kandidatų kal- 
winski’s H. Con. Res. 401 and promote it’s ąuick passage. i bo§ guksis apie mokesčius ir

Neseniai iš Bostono išsikėlusio į Cape Codą dailininko 
Viktoro Vizgirdos autoportretas.

Akad. A. Sacharovas gavo 
Nobelio taikos premiją
Tai didelis smūgis sovietų policiniam režimui ir pa

duoda visiems disidentams ir kitiems laisvės kovotojams.

Andrejus Sacharovas, Nobelio 
Taikos premijos laureatas.

Praeitos savaitės ketvirta- 
pa-

mą kongre ą. Prezidentas 
turi teisę atmesti (vetuoti) 
kongreso priimtus įstaty
mus. Ta teise jis šiais metais 

j pasinaudojo 39 kartus.
į Paskutinį kartą jis vetavo 
jvaikų maitinimo įstatymą, , . _ . . _ _ _ _ _ . — _ _ _ — — . _ _ mdijo bangomis

"Jis kovojo ne tiktai 
prieš Jėgo- vartojimą ir 
žmogaus vertės niekinimą 
įvairiose formose, bet lygiai 
drąsiai ir už idealią valsty
bės formą, paremtą visiems 
lygiais teisingumo princi
pais“.

"Sacharovo asmeniškos 
ir be baimės pastangos žmo
nijos taiko.- labui yra galin
gas įkvėpimas visiems pa
stovios taikos siekėjams“.

Komitetas savo ak e dar 
pabrėžia:

"Sacharovas įspėjo ir pa
veju, ryšium su apgaulinga 
detente, pagrista tiktai ne
tikrais lūke čiais iliuzijo-
mis.

. kuriuo $2.75 bil. skiriama e . .
neturtingų tėvų mokinių Tarpu ŠŪVIO karas Sovietai rUOSlūSl Inia. kad Norvegijos sostinė-1 jos paskyrimą Sacharovas
priešpiečiams, neturtingom’ . I M je Oslo Nobelio Premijos įgavo, viešėdamas Maskvoje

į ar nėščioms moterims pa- griauna Lebo/ioną j Vadų pOSimatymill | Komitetas šių metų Nobelio’ pas savo draugą. Ta proga 
remti. Prezidentas tam rei- ’ I ' Taikos premiją paskyrė įžy-
kalut tebuvo numatęs-$1.2 Lebanone, ^ur gyvena 3 J Sovietų spaudoje vig daž- miausiam Sovietų Sąjungos

sklido nuostabi ir džiugi ži- Žinią apie Taikos premi-

jis paskelbė du ranka rašy-

bil.. nes apie $10,000 uždir- milionai žmonių, beveik 50 
bančių šeimų jis nelaiko ne- L katalikų ir 40'", musul- 

i turingomis. monų, pa-ta įuoju metu
į Kongresas daugiau nei vyksta likras ‘a' I>usavio ka- 
dviejų trečdalių daugumo ras, kurio nepajėgia užge-

nė ja straipsniai apie laukia- kovotojui dėl Žmogaus tei- 
mą Brežnevo ir Fordo pasi- sjų jj\ galima sakyti, visų 
matymą ŠVashingtone. • Sovietijos disidentų vadui 

Sovietai spaudžia, kad ko akademikui Andrejui Sa- 
greičiausiai būtų susitarta charovui.
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i prezidento veto atmetė, ir sinti net kaimyninės arabų dėl atominio ginklavimosi į Kaip Vakarų spauda ir 
prezidentas turės priimtą į- valstybės. Gatvių kautynėse apribojimo ir gruodžio mė- diplomatai pabrėžia, šio di- 

nesį būtų galima Brežnevo džiojo lai vės kovotojo toks
vizito metu pasirašyti sutar- tarptautinio masto pageibi- 

kietas moralinis 
smūgis visam sovietiniam 

į režimui ir jo atstovams, y-

• statymą pasirašyti. Tai jau Beimto miestas apgriautas, 
i septintą kaitą iš 39 ve tavi- svetim aliai išlakstė, bankai
i mų kongresas prezidento uždaryti, pramonė ir preky- tį. Bet tos "atomų apriboji- in^ yra 
'veto nugali ba su tojo. čia kariauja ka- mo“ derybos vis ne.-ibaigia

Primintina. kad per 8 me- tulikai- musulmonai ir kt. dėl skirtingų siekimų, 
tus kongresas atmetė tik 12

iprez. Trumano vėlavimų.

Prieš rinkimus visi i
igerinosi {

Prez. Fordas pasiūlė pla
ną, pagal kurį mokesčiai tu
rėtų būti sumažinami $27.7 

Ibilicno, bet su sąlyga, kad 
kongresas 1977 metų i !ai-

(nž. V. Adamkus • J. Tautų patarėjas

Inž. Valdas Adamkus be- ganizacija ir Lenkijos vy-

tus laiškus, kuriuose 
pareiškė:

"Aš tikiu, kad dabar, at
lydžio periode, duodant Tai
kos premiją žmogui, kuris 
ne visiškai pritaria oficiali- 
nei pažiūrai, bu? įžiūrėtas 
ir suprastas tas faktas kaip 
ženklas tolerancijos dva
sios. kuri turi bū^i esminga 
dalis viso detentės proceso“.

"Raskutinių kelių mėne
sių laikotarpyje aš dažnai

pae, kad sovietai šį kartą į j šaukiau amnestijos politi- 
Taikos premijos kandidatus!niam kaliniam, o dabar, iš-

i labai stūmė komunistams 
į palankų Suomijos preziden- 
i tą Urho Kekkonen. 
j Akad. A. Sacharovas da- 
; bar yra pinną is Sovietų Są- 
j jungoje Nobelio Taikos pre- 
’ mijos laureatas ir — tas 
pats griežčiausias dabarti
nio komunistinio režimo 
priešas.

Nors nei sovietinė spauda, 
nei radijas pirmą dieną te 
Taiko- premijos paskyrimo 

.fakto A. Sacharovui nepa- 
, minėjo, bet vėliau, kaip ir 
i buvo galima laukti, sovieti
nė propaganda jau puolė ir 
Nobelio Premijos Komitetą 
ir patį Sacharovą.

Tasso žinių agentūra Sa
charovą apšaukė "žmogum, 
kuris užėmė poziciją prieš 
savo kraštą ir jo taikos poli
tiką“. Tai esąs "biaurus an-

Dr. K. Bobelis susisiekė su JAV latvių ir estų vado- į biudžeto išlaidas. Tai pro- ne bus aukščiausiai iškilęs'riausybė spalio 13 d. Kato- tipatriotas“, o tai reiškia, 
vais. Latviai jau išsiuntinėjo saviesiems paraginimą, kad ;pagandinis arkliukas, ku- JAV administracijoje lietu-- wico mieste sušaukė Aplin- sovietine pažiūra. — valsty- 
siųstų laiškus to Foreign Affairs komiteto nariams, o estai1 f™0 pumasis išjojo prez. vis. Šiuo metu jis yra didžiu-- kos apsaugos Europos vals- bė? išdavikas. Spėjama, kad 
pažadėjo tai tuojau padalyti. Gyvas mūsų visų atsiliepi-! Kordas, pralenkęs demo- lės JAV Aplinkos apsaugos, ty bių konferenciją, kurioje dabar gali būti ir daugiau 
mas į šį reikalą šiuo metu yra labai svarbias. -kratus. įstaigos Vidurio Vakarų re-|daly\avo ir JAV delegacija. Sacharovo draugu suėmimų

Nore Portugalijoje komu-, Dr. A Kapofius 
nistai buvo atstumti nuo pa- r
grindinių valdžios pozicijų, mirS 12 d.
bet varžybos persimetė j gat
ves ir i kariuomenės eiles.
Porto mieste demonstruo-

• •

girdęs apie premiją, tą 
šauk mą turiu vėl pakarto
ti“.

"Aš tikiu, kad ši premija 
nėra tik mano asmens nuo
pelnu pripažinimas, bet ir 
visų tu. kurie kovoja už 
Žmogaus teises, už sąžinės 
laisve ir vpač tu. kurie už
mokėjo už laisvę aukštą kai
ną“.

Akad. A. Šachaicva, iš 
Soviet’io^ ordenais aiodova- 
no‘o h’rbcgeninės bombos 
"tėvo“ iškilusi į drariausius 
’a's ė« kovcfoius ir Nobelio 
Taikos premijos laureatus, 
sve'kino rašytojas A. Solže- 
nieiras. visi disidentai ir di
džio ii Vakaro spauda.

Ji? yra pasiryžęs vykti į 
Oslo. kur. š. m. gruodžio 
10 d. ta premija jam turėtų 
būti iškilmingai peikta. De
ja. ..dar neaišku, ar sovietų 
valdžia Sacharova i tas iš
kilmes išleis, o dar neaiš
kiau — ar išleidusi leis su
grįžti namo...

Neužmirština, kad akad. 
Adreius Sacharovas atvirai 
kovojo ir už Simo Kudirkos 
išlai vinims, o tain nat ir 
prieš religini persėki r iimą 
Lietuvoje. Šia proga reiškia
me ir mes jam nuoširdžiau-

giono vicead Inž. V. Adamkus ten pa- p« to. gali pašlyti Ir So.’. Są- 
o ne eniai bu Vo paskirtas iri darė vieną iš pagrindinių jungos - Norvegijos santv- 
Jungtinių Tautų pasaulinės) pranešimų, svarstant gam- kiai.
sveikatos organizacijos pa-įtos apsaugos įstatymų pri- Penkių asmenų Nobelio 
tarėju. Į taikymą praktiškame gyve- Premijos Komitetas, paskir-

Dabar paaiškėjo, kad Rūpinanti? aplinkos ap-l nime. ! damas šią premiją, labai
Portugalijos įvykiai JAV sauga nuo užteršimo, ivai-’ Po konferencijos V. A- smu’kiai išskaičiavo akad. 
žvalgybai buvo netikėti. Ji riose pasaulio šalyse Pkilo d am kus susitiks su Čekoslo- A. Sacharovo nuopelnus ko-Į^1^ sveikinimus, tikėdami, 
nenumatė 1974 metų balan- rimtas reikalas suderinti vakijos, Austrijos ir Ispani- voje dėl Žmogaus teisių iri kad jo dabartinis įvertini- 
džio perversmo, nes iki to taršos kontrolė* įgvvendini- jos gamtos apsauggos spe- be plyšių suglaudė savo ar-i mas padidins ir mūsų taut’e- 
laiko mažai domėjo.-i tuo mą. Tuo reikalu Jungtinių cialistai? tų valstybių sėsti- gumentus. Tame akte. tar])|ę’U įie^’^e a^paiTmią ir 
Nato nariu. Tautų Pasaulio sveikatos or- nėse. Į kitko sakoma: ' =-- In-

'fAF žvalgyba
I
! (uklydo

lministratorius,j 
vo paskirtas iri

Gen. Franco, nebodamas
jančios minkn susidūrimuo* Europos reagavimo, savo 
se jsu tratėjo kulkosvaidžiai į kietą režimą prieš partiza- 
ir buvo užmuštų. ‘ nūs dar sustiprino. laL-vės viltis.

9



czLzrra, so. cosTon N r. 39, 1975 m. spalio 14 d.

Sovietai Vakarų sąžines 
teisme

STASYS LIEPAS

Rytų Europos Išeivijos komiteto rūpesčiu, s. m. spa
lio 17-19 d.d. Danijos parlamento rūmuose, Kopenhagoje, 
įvyks "Tarptautinis Andriejaus Sacharovo vardo apklau
sinėjimas“.

Šiam apklausinėjimui pradžia buvo padaryta prieš 
pusantrų metų, kai iš Sov. Sąjungos buvo i-tremtas Alek
sandras Solženicinas. Tuo laiku prof. A. Sacharovas su 
kitais devyniais sov. intelektualais paskelbė "Kreipimąsi 

- iš Maskvos“, kuriame buvo pasmerktas oficialus valdžios 
kaltinimas prieš A. Solženiciną ir iškelti tokie reikalavi
mai:

1) Išleisti Sov. Są'jungoje to autoriaus knygą "Gula- 
. go salynas“ ir padalyti ją prieinamą kiekvienam piliečiui.

2) Išspausti ir paskelbti archyvus ir kita medžiagą, 
kuri duotų Čeką, GPU, NKVD, MGB ir KGB veiklos pil
ną vaizdą.

3) Įsteigti tarptautinį tribunolą nusikaltimams ištir-
~ ti.

4) Apsaugoti nuo persekiojimo A. Solženiciną ir leis
ti jam dirbti savo tėvynėje.

Šio kreipimosi autoriai kvietė įvairias oiganizacijas 
rinkti parašus, kad tas būtų įgyvendinta. Danijos komi
tetas ėmėsi konkrečių žygių tarptautiniam tribunolui su
organizuoti. bet tuoj pat susidūrė su didelėmis kliūtimis. 
Sovietų ivaldžia ir komunistų partijos bandė visais būdais 
tą darbą sutrukdyti. Tam tikrais sumetimais teko atsi
sakyti nuo žodžio "tribunolas“, pasitenkinant tik apklau
sinėjimu liudininkų, kurie patys nukentėję, arba gerai 
žino apie persekiojimus, kuriuos išvardino A. Sacharovas 
savo pasikalbėjime telefonu su "Berlingskie Tidende“

~ korespondentu 1974 m. lapkričio 22 d. A. Sacharovas ta- 
". da pasakė:

"Toks apklausinėjimas, pravestas Kopenhagoje, Į 
esančioje Europos centre, apie žmogaus tei rių laužymą j 
Sov. Sąjungoje, turi ypatingai didelę svarbą, nes gali tin-i 
karnai nušviesti gyvenimo sąlygas Sov. Sąjungoje. Todėl! 

' su pasitenkinimu priimu žinią apie to teismo apklausinė-i 
jimo suorganizavimą ir e-u didžiai dėkingas organizato 
riams

Komp. J. Gaidelio karyboje 
vėl naujagimis

Į damas, jas to’ydžio sugre- tinga intuityvi mūsų liaudiš- 
tindamas. Be grynai kūrybi- koe (K asios pagava, gal kaip 
niam "rašymo“ procesui pa- tik labiausiai ryški jo chori- 
skirto laiko, nervinės įtam- niuose kūlimuose. Kai kurių 
pos, be
bine faze 
mu. dar

Jo Kantatos Lietuviškam Žodžiui 

išvakarėse

Kompozitorius Julius Gaidelis, 
iantatos Liet uvic kam žodžiui 
ūrėjas. Kantatai žodžius para- 
ė poetas Bernardas Brazdžio
nis

tais neišmatuojamų, kompo
zitoriaus valgų naštą dar 
pasunkino ir šešiasdešimties 
smulkiausiais gaidų "jero- 
glifais“ išmargintų partitūrų 
puslapių penašymas, choro

. T. .__ . ir solistų partijų išrašvma=me. Is pirmo zulgsmo at.o- . \-oVth-? “fiziniai“
d/ų, tokia tema traukianti 11 Rltcxle AtkUk flziniai 
ne tiek į poeziją, kiek į filo
sofiją... Jeigu tik su ja besi- 
galinėjančio poeto talentas 

< pritrūktų gilesnio kvapo, i 
į tyko pa ėjai tekstui poet-š--aIiu :aeW ne;5kėle 
kai :■ Myks i, nusėdant !! na vė-e* dar

NAUJIENOS MOKINA 

VUKĄ

Naujienų redaktorius spa-

pirmojo pasUtymo

tautinio gyvastingumo vers
ir
ei it dai.

Jeiuu jau pradėjau svars
tyti sunkumus, kuriuose mū
sų kompozitorius kuria, ne- 

s ir ne
vienos esminė 

kliu ic« io k y žiaus keliuose
Picb’emos sp-enditnas pa- ; kū! vW,!! ku-

lengvėjo, kai i kalbines ga- ,’.a 88 P^adine-au anltnky
j Ivnes išė jo Bernardas Brlz- blna ve’^?te- 
j-. . i • --i -i i emmo ke ia? — tai k-as'dzionis — aukštai įskilęs!, , * , . . ..as n9vvzcv5’ kain ton aD 

‘h’nkvbinė vergystė sąlygoją

kūmo pasąmoniniu kvaps- mo 
niu. Ir tai kažkaip visai na
tūraliai vyksta jo kūrybinė- "Iki rio meto Amerikos 
je percepcijoje be jokio nu- Lietuvių Taryba glaudžiai 
kopijavimo ar pigaus nųpla-( diibo su Vyriausiuoju Lie- 
gijavimo iš liaudies. Kad ir-: tuvos Išlai, vinimo Komite- 
kaip vargdamas, nė vienos tu. let ateityje svarbesnius 
rėkiu Gaidelio dainų nega-{sprendimus ^ai teks jau da- 
iėtumei identifikuoti su ku-įiyti vienai. VLIKo priešaky- 
• ia konkrečia "cirkuliuojan- je esantieji žmonės nesupra-

Komitetą:

čia" liaudies daina. Tas!t0Amei Tary-10 Amerikos Lietuvių 
bo? atlikto darbo ir' tinka
mai neįvertino ALTo pajė- 

’štiykšta ir mūsų aptariamo-! gumo būti dar naudinges-
prozinio sausumo seklumas.

aukštai
vieversys mūsų poezijos pa 
dangėje. Jis visais dailiojo
žrdžio ginklais atkakliai

i grūmėsi uz visų šio' temos 
afektų (netgi politinių) at- 

■ kūrimą poetiniais vaizdais.

ir apriboja pajėgaus kompo
sto! lauš kūrybinį potencia
lą.

Frikia tik pasidžiaugti, kad |,• » J_ X__ 1-_ __ T_____ I
Pats buvęs Bostc-no. o da- 

Brocktono... . „ ,. . , .. , * I bar būdamaI® tos z«hne« kovos jtsbe-l dilicentu j,

ie kantatoje (Aš atėjau į ar. 
tojo lūšnelę, O mū ų šventas 
lietuviškas žodi ir kitur).

niam gimtiniam savo Kraš
tui. Jie pro pirštus leido ke
lių nelemtu pc-itikų pastan
gas ALTui kenkti: negirdė- 

~ Kantatą Lietuviškam Žo-tjo pr;£Š ALTo vadovybę 
džiui jau visu spartumu re-’skleidžiamu šmeižtu ir kvie- 
petuoja Brocktono šv. Ka- tė suktus politikus ALTo ve- 
zimiero lietuvių parapijos jdamam dai bui niekinti,
m r . rus choras, paties kom-i Trumparegė pe.'itika juos 
nozitoriaus diriguojamas., nuvedė akligatvin. iš kurio 
Po Jaikubėno ir Šimkaus ;Keijo a.t4jai nėra vi IKa ga- 
kantatų. tai bus jau trečioji p j tiesu kelia sugražinti tik- 
kantata to choro repertuare! taj senos perinės partijos. 
Kai jau net keli mūsų did- pasiųsdamos i Ylika' nrotin- 
miestinių kolonijų chorai vi
sai iširo ir nurilo. šitas ma

gesmits žmones. srebiančius 
rietuvių bendro darbo.

politinės
įveik visada įseio laime opi. • ,,i.., T,. , , • . , . i aplamaij Iliustruodamas jo laimeu-i
i mus, žemiau pacituosiu jo j z ^mo jVfrį, jjs puikiai tas išsilaikyti ir dargi prog- partiios 
• vieną ke.uieili pesma. SUr>ialųu. kad io parašysima, re uoti mūsų sąlygose yra ?unras 
? kcmoozkoi ius įjungej soli -* niP d ominiu srilium choro i mažne nuostabus reiškinys, žingsniu, 
j t° baritono naitija. ^^ritek-rina niekada nesuaidėtų-Toks eksperimentas tano ga-
. ma« suskamba perą ti'Aiai , r,.o bangomis. amžinai pa-1 ]imas. nes rėmėsi trimis tvir- Kol tas bus padaryta, iei- 
I puikiu a i eraciui. ; likdama dūsėti gelstančia-i tais ramsčiais: kompozito- gu i? vi o bus. tai Amerikos
i-VJ1 lem’a>1 ga’dų popieriuje. Todėl, rium ir diriger?u Gaideliu.
Į oz'pom z. mano nuomone,; p. kantatos gausūs cho- choro glebėm klebonu kun.
; vis tiek za'via’ zaiza,'u^;a-' viniai numeriai niekur neiš- Petru Šakaliu ir. žinoma, nimo dai bo. panaudoti nau- 
anuoji gi pagnsta galm- ejna tradicinės harmoni- pačiu ryžtingu choro kolek- iai atsiradrsras galimybes

gerai pažindamas 
i v ir u mūsų mėgėjų chorų 

Pinaipoiimn lyrrį, jis puikiai
žojo Brocktcno eksperimen- Reikia likeris, kad

ie:ka!o ■va' Puma 
imsis teikalingu

Lietuviu Tarvba: nikis vie
nai pbruori Lietuvos laisvi-

guoju g. ■ jos ar prieina mesni kontra- tyvu.
Irį nunk‘o f Nemunai, Nemunai

žodžiais ir Tu Mažvy do raidėm) ri- Kazimiero parapijos
Žydi žemė Lietuva. i bų. Daug skirtingesnį muzi- klebonas kun. Petras Šaka-

2) žodi- gimdo ir endo ir i • • • i • x tvs yra s\iesu:, kiekvienai2) žod,. g,mdo g,dto._„ knu mum jau a - vj^,
Kaip ^alinga žmogaus ‘ klei(Jzia . partijos paikus dvasiškis, visoke-

e prarasta meiuva ia-: dainiai įskrenda į jo pasulg- , *' • d •• • r religinė* - 4 i v
po skaudaus ilge io, netgi: Susižavėjus tuo posmu, tąją šiolaikinio stiliaus orbi- rie*mė« bei lietuv’kos dai-
svarbiausiu poetinio adora-j norėtųs kiek retoriškai su- tą. Nuolatinis chromatinės ūgį™ Ji? gali di- spai10 1 mekU>

džiuotis.'turėdamas dideliu Sukaktuvininkas yra vie-
uziazmu nas mūsų ižvmiuju žilosios _ * • » -• • 

adovv- Lietuve'* senovė* tvrinėtoju
„ . ......................... , ,u... . n.................................pasjaugomis^iesmei gimti ir gjvarfingai bestenantis ntmmis met-,bėje įarSais žingsni^ _ proiriorikas.'PA>feoria:
Pasirodžius šiam pasikalbėjimui spaudoje, Danijos pirmiausia pasipersa kanta-‘gausti? ras bei įmantresni i.daiga- prO2Tesuojanti ir vis platė- Vęs Kauno Vilniau* ir Pa

valdžia sutiko užleisti salę Parlamento rūmuose minėtam tos forma. Ju avangarde, be ...
apklausinėjimui pravesti. Po didelių paruošiamųjų darbų abejo, ž/ 'r?uoja komp. Ju- 
nutarta apklausinėjimus padalyti į tris dalis: politinio ir l’us

Stasys Liepas, šio straipsnio au-
. torius, o taip pat ir Kantatos ( 1) Tautoje

Norėčiau, kad aptariant persekiojimo formas, būtų Lietuviškam žodžiui .baritono 
paliestas ir klausimas dėl teisės laisvai išvykti iš Sov. Są- part»j<* atlikėjas lapkričio 9 d.
jungos ir grįžti. Nuo tos teisės priklauso visos kitos teisės. 
Tiktai leidus išvykti ir grįžti, galima būtų sustabdyti lig
šiolinį Žmogaus teisių laužymą. Toliau, prašyčiau at
kreipti dėmesį į tikinčiųjų persekiojimą Sov. Sąjungoje. 
Tie persekiojimai pastaruoju laiku sustiprėjo, ir daug 
žmonių, ypatingai Baltijos krautuose, buvo suimta. Be to, 
reikėtų įjungti ir tautinių mažumų klausimą Baltijos kraš
tuose, Ukrainoje, Armėnijoje
mo totorių ir Pavolgio vokiečių

koncerte Brocktone.

Kai 
zilyj

mum, lietuviam, 
‘c’-° Lietuva

eg-
ta-:

gyvas
IoeUivos 
bui“.

jlaisvinimo dar-

PROF. J. PUZINAS — 
SUKAKTUVININKAS

Dabar Chicagoj. prieš tai 
riopai skatinąs bei remiąs philadelphijoje. ’ gyvenan-

,„ ... , / vimo ocjcaIu. visai natūra- suku toKia par aliteracija: nieiounits unijos įsneuinas, turėdamas di,
mažumų klausimą Baltijos kras- tokioje jausminėje' Argi tai ne galingas pagrin- ne ilaikymas griežto tonalų- po^aukojimu ir en*uzi:
i joje, Gmizijoje, o taip pat Kry- atmosferoje mūsų kompczi-'das gaivalingai Gaidelio mo rėmų, tarpais kas taktas dirbanti Gaidelio vac 
kiečių klausimus“. ; toriam* su savo paslaugomis'giesmei gimti ir gyvastingai besikeičiantis ritminis met--,-- -rinov

Pacituotasis ir kiti gaižūs v v ♦r , Brazdžionio posmai' buvo Bet \anta-
Gaulei,s. galis pelny- tjk tos kibilkštpa. kurios žie., tos fortepijono partijoj mes 

ideologinio pobūdžio persekiojimai, tikinčiųjų persekio- ?31 Paridziaurti gausiausiu | ba kompozitoriui muzikinio JĮ- ,e 1 ..te. '?^1
jimai ir tautinių mažumų pe.aekiojimai. Kiekvienai temai! « ramL- įkvėpimo ugnį, ne gi kauta- J
bus paskirta viena diena ia,,,e f’V '.nl™ (Ba!!0 os kiaušiams didžiausio-^ ,sat,eT’-

P Ežiams). Kantata a- fl -’atgaiva^fii,4 pirmiausia T^.° for*
* . .. 1 .. . tpnnoninp i

c \imai jo čia jau be skrupulų, jan~0-e 01L>itoje (po kelių baltijo (Hamburge) univer-
pasiredymu Bostono televi- ritėtuose. Kai 
zfioje) besireiškiantį miš- kiniai dehar

i raus choro kolektyvą.

kurie io mo-
vra "kilūs

Taip liudininkų numatoma turėti daug žmonių, kurie 
buvo ištremti iš Sov. Sąjungo 
A, Solženicinas, J. Jurašas

Apklausinėjimą praves tarptautinė teisininkų kolegi
ja, į kurią taip kitų įeina: S. Wiesentahl, Eugene Ionescu, 
Haakon Lie, dr. Cornelia Gerstenmaier, Victor Zorza, dr. 
A. Štromas ir prof. Erling Bjoel.

Tuo pačiu metu Kopenhagoje ruošiama knygų paro
da. Joje bus išstatyti persekiojamų autorių kūriniai, o taip 
pat knygos, kuriose vaizduojami sovietų nusikaltimai 
Žmogaus teisių srityje. Paroda vyks Kopenhagos centri
nėje bibliotekoje. Tikimasi, kad laisvojo pasaulio spauda 
plačiai aprašys visą procesą.

Oiganizacinis komitetas turės daug išlaidų. Todėl 
jis kreipiasi į visuomenę, prašydamas siųsti aukas. Komi
teto adresas: The International Sakharov Hearing, P. O. 

. Box 1035 DK — 1007 Copenhagen K., Denmark.
Pažymėtina, kad apklausinėjime dalyvaująs dr. A. 

Štromas yra vienas iš tų disidentų, kuris buvo priverstas 
apleisti Lietuvą prieš dvejus metus ir dabar gyivena Ang
lijoje. Jis apgailestavo galimą faktą, jei į apklausinėji
mą nebūtų iškviestas arba neatvyktų Simas Kudirka, 
kuris galėtų paliudyti apie dabar dar egzistuojančias Sov. 
Sąjungoje darbo stovyklas. Bet Kopenhagon vyksta kiti 

- liudininkai, taip kurių Marina Fainbergienė, vos prieš 4 
mėnesius ištrūkusi iš Sov. Sąjungos, kur ji dirbo kaip gy-

oiH a taraisiais M kaplpie (»asio Santva- 'atejti iž muziko5.>ia kom., tepijon,ne įžanga , k
vdanZtb,^ i';?. D^onasĮporitoriaus uždarines buvo,’1'

n daug kitų. (Frano I pmberio z.). Kovo-;-5 aUrtc ofoVi™ a;u,.,sa;J P1?* ?°b tu bei choro

mokslininkai, pvz.. Los An-
_ , . x ... iželes universitete profesorėTo choro istorijoje Kan-j^ Marija Gimb.;.;enė_ Lie. 

ta‘os Uetuviškam žodžiui: w.oję K Rimansie.
pirmasis pa tatj-mas. kuna'n# R Kuiika.,,kienė. p.
nyks s. m. lapkričio meti. 9, Kulikauskas ir kt. 
dieną Brocktorfr Juniori
High School salė je. bus tik-J pr j p-jZ;nas daug rašė 
rai reikšmingas įvykis. Kan-J jr teberašo save srecialybės 
tatoje solo partijas atliks; jr Įvairiais kitais klausimais, 
solistai Daiva Mcngirdai-'jis‘ buvo vienas iš Lietuvių 
*ė-Richardson (sopranas) irj Enciklopedijc redaktorių, 

o forteoijeno - dr. Vytenis
Vasvliūnas. I nremiera iš Lietuvos medicinos istorija
Kalifomiios žada atn-ykti ir.ir min:vie turi dar daug ki-
kantatos lihretistas poetas Lų sumanymu.
Bernardas Brazdžionis. ; .s Dr. J. Puzinas yra ir labai

Dirigentas, choras, pianis- šakotas visuomenininkas. į-

kantatą 
intar- 

akom- 
vietų. Čia duo

dama* savo kūrybiniam 
skrydžiui kone pilną laisvę 
jis. išieškomos ritmikos ir ne-

į iš šitos atskirų 
r Tz‘ ’ ’ i pvnės sukurti

. . . /J°P° | vieningą, muzikiniai vertin
............... Į’’ \/u..nal”ausl0’Į ra ir dinamiškai veržlų kan-

taigi senoli eilės —i taĮ0S pas jau paĮ.an-:
K.rtata letaviškam žo- kamai nusako «ž<lavin=blva7on,"s,’a7non,’cs.?P”- 
dz'in, miiz-kimu aMam an- miižin,-k, sunkuma. Kom-!"ala bema-
-ilk-r- noeto Bornardo ’ itoriu* ieJkodana, ;avo| »««t atrtdma šiandien,neje 
Brazdžionio soeciebai -a „žinoiam* at-’ muakoie, pra-

‘ojai (Stasio Santvaro 
Partizanu Motina 
Ai~čio ž.)

eilėraščiu . .• x v * * pHTiiniGnto integraliai 1

mpma
oluo

-v. .muzikiniam* . ...... ....... ...
parašytą eilėraščių raTnos pusiausvyros ir ispū- 

s ?• I dzin iėflTMS. t#4cstn mpdrao-a
gvsdamas ek m esionizme
savitų bruožu varijantu. Ši
tokiame stilių ie kantato* 
fortenfioninė faktūra tampa 
vnač ritminiu atžvilgiu kom-

džio jėgos, teksto medžiaga 
Libretisto uždavinys šfnaudoio labai liberaliai, 

kartą buvo itin nelengvas, daugelį jo vietų koniūruo- 
Tema kiek didelė, tiek ir damas, savaio kompiliuoda- . . . , .reikšmingai aktuali: jukgi ma, aiba "-pagaunančiai,“*"llkl,ota ”' techm kal ne’ 
kalba — tai esminė mūsų ištraukas pakartotinai iškel- • ‘en^A a* 1' eikiama.

Žinoma, mūsų visuomenė 
turi dar daug sunkumų, kai 
bando perkąsti kietą "įsijau
timo į šiandieninę muziką 
kevalą. Bet ne‘gi aršiausiam 
moderninės muzikos priešui 
šioji kantata taip pat palie-

tas ir solistai parodo daug 
kietos spartietiškos dvasios, 
repeticijose vieną po kito 
perkopdami technikinius 
kliuvinius, trukdančius jiem 
atskleisti kantatos lapuose 
slypintį muzikinį groži. Tad i bos pirmininkas.A. Sacharovo nepaprastą diąsą, jam pareiškus norą da

lyvauti Kopenhagos apklausinėjime. A. Sacharovas pa
sakęs žurnalistui:

"Mielai dalyvaučiau, jeigu tiktai man būtų užtikrin
ta, kad po to apklausinėjimo bu? leista sugrįžti į namus“, i ka daug užuovėjos, kur jo

Ta proga britų žurnalistas atvirai klausia skaitytojus, j konservatyvią sielą ypač 
dytoja-psichiatrė Leningrado ligoninėje. Ji išgelbėjo iš kuris iš jų, gyvendamas sovietinėje tironijoje ir turėda-1 pradžiugins choro daino?. 
ligoninės Viktorą Fainbeigą, disidentą, protestavusį priešjmas galimybę iš jos pasprakti, norėtų vėl į ją sugrįžti? nukeldamos jį į gaivią liau- 
sovietų invaziją į Čekoslovakiją. Vėliau ji už to "pacijen- ’ Tiesk daug žmonių rizikuoja gyvybe, bėgdami per spyg- dinio muzikos paprastumo 
to“ ištekėjo. Dabar abu, gydytoja ir "pacijentas“, iš Lon- s liuotų vielų ir minų laukus, palikdami namus, darbą ir ar- oa7^-
dono vyksta į Kopenhagą liudyti apie disidentų ”gydy-’Ūmuosius, kad galėtų patekti į laisvę. Ir štai, Sacharovas,; jdomu kad muzikiniame 
mą“ psichiatrinėse ligoninėse. kaip ir kiek anksčiau Solženicinas, sutinka peržengti pra- i Gaidelio talente vis prasiki-

Londono dienraštis "The Times“ (IX.24) isspausdi- garo slenkstį ir įkvėpti laisvės oro tik su sąlyga, kad galės ša vienas bruožas, jaukiai Varpo žurnalo^ kuriame“ra*
no žinomo politinio komentatoriaus Bernardo Levino vėl sugrįžti ir kovoti už savo krašto žmogaus teises. Ir sušildąs ypač lietuviško io net 12 įžymių autorių. įsi-
straipsnį "Sov. Sąjunga kaltinamųjų suole“, kur iškelia kas pasakys, kad Sov. Sąjungoje nesama didvyrių? klausovo-irdį. Tai — jo tur- gykite. Jo kaina tik $3.00.

i

' airiuose suvažiavimuose ir 
minė jimuose dažnas paskai- 
tinirka:. dalyvaująs plačio
je lietuviškoje veikloje. Pa
minėtina. kad jis kuri laiką 
buvo ir I B Kultūros Tary- 

L ietuvos 
net Vli-pasikliaukime mūsų kūrėjų’LaKomiteto ir 

ir atlikėju menininku ambi-! kojaldvbos narvs. 
cingu ryžtu drąsesniam už-! Sveikiname miela sukakcingu ryžtu drą-
mojui įvykdyti ir sustiprin-?‘liniuką ir linkime ’jam 
khne juos moraliai savo:dar daug- na'iu metu. 
gausiu dalyvavimu jų meni-, PARRANCS PAŠTAS 
niuose atna'avimuose visuo-į Pašto rarifai bus nakelti 
menei. 'gruodžio 2S d. Už laiš

ką reikės mokėti 13 centų, o
AR TURITE "VARPĄ“? 

Jei neturite paskutinio

už atviruką 9 centus.
Nuo spalio 11 d. risi laiš

kai J \V ribose siunčiami 
oro paštu, bet už juo* mo
kama kain ui ^anrasta laiš
ką.
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Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

Dingo gen. Ladigos našlės N. Sadūnaitė jau Mordovijoj

paminklas Nijolė Sadūnaitė, sovieti-
Lietuvių Katalikų Bažny- niame teisme drąsiai gynusį

čios Kronikos nr. 16 rašo- '^nės latsvę ir smerkusi 
ma. okupacini režimą, birželio

Kai mirė Sibire nukan-j ™nesį. LKB Kronikos 
kinto Lietuvos generolo La-^au"miiPa ir platinimą nu- 
digos žmona Stefanija Ladi- Lau>ta o metus laisves ate- 
gienė, jos sūnus Algis Ladi-i atliekant bausmę
ga sumanė iš akmens nukal- Črie^° Į'ezimo lageriuose, n 
ti paminklą. Anykščiu ar.;f ar ištrėmimu ti*ejiems me- 
chitektė nurodė už miestelio! tams. liepos 18 d. jau buvo 
žvyrduobę, kur po darbo i įvežta į kalinimo vietą. Jos

Bylos nr. 24 atšaka 
Vilniuje

Ražo VACLOVAS SEVRUKAS

(Tęsinys)

APMĄSTYMAI ”PO VISKO“

po
meloracijos darbų vykdyto- dabartinis adresas:
jas ir kaldavo motinai me-i Mordovskaja ASSR, Ten- 
nišką kryžių šiemet t1975) į gušer. skij rajon, pos. Baraše- 
jau tretieji metai, kai buvo i Vo. učr. ZX 385 3-4. 
tas darbas tęsiamas toliau., Per mėned jai leidžiama 
Ryškėjo paminklo kontūrai.' i ašvti du laiškus, bet ar ta 
ryškėjo skulptoriaus mintis,. teisė bus leidžiama vykdyti 
atsirado žodis "gyvens“., ir praktikoje, dar paaiškės 
Gal tas žodis, o gal iv gan- ‘
das. pasklidęs, kad Ladiga 
kala žuvusiem? partizanams; 
paminklą, privertė subrusti'
Anykščių rajono valdžią.

_ X tT_l. J.  - i

mašinos

vėliau.

Policija konfiskavo paito 

ženklu*

Patys LTSR Baudžiamojo kodekso straipsniai 68 ir 
1991 yra antikonstituciniai ir ypač nesuderinami su Visuo
tine Žmogaus Teisių Deklaracija. Bet ir tokie būdami, 
tie straipsniai bent 90‘ <, lygiai kaip ir mū?ų atveju, tai
komi be juose pačiuose nurodyto pagrindo. Didžiai dau
gumai teisiamųjų visiškai nėra pagrindo inkriminuoti 
"siekimą pakirsti tarybnę santvarką“. Ir pagal visuome
nės, sakysim, pagal pavyzdinės Vilniaus skaičiavimo ma
šinų gamyklos (kur anksčiau su Jaku dirbau) darbinin
kijos opiniją politiniai aplamai nėra nusikaltėliai, o nu
kentėjusieji, nes mes gi su Jaku — tiesuoliai. ieškantieji 
komunizmo, kurį. pagal juos. tegalima rasti tik anekdo
tuose. Nors dauguma ir skeptiška tokiems ieškojimams, 
nes jie beprasmiški, bet tiki mū.-ų darbo reikalingumu 
ir net šaiposi:

— Reabilituos ir jus... jei atsiras dar vienas "Nikita“.
Teisybės vaidu reikia pripažinti, kad Valstybės sau

gumo komitetas ir Aukščiausias teismas stengėsi veikti 
įstatymiškai. P*vz., saugumas, remdamasis operatyviniais 
duomenimis, žinojo apie mane žymiai daugiau, bet teis-

APIE ESTIJOS POGRINDI

Apie Estijos rezistencinį 
judėjimą suteikia šiek tiek 
žinių rusų emigrantų Frank- 

! furte prie Maino (V. Vokie
tijoje) leidžiamas "Posev“ 
š. m. Nr. 8.

Rezistencija prasidėjusi 
Chruščiovo laikais. Apie tai

Vakarus pirmosios žinios 
patekusios tik 1969 m.

1968 m. rugpiūčio 22 d. 
Tartu universiteto studen-

PROF. STEPONO KAIRIO bai jie yra labai gerai pa-
PAMINKLO KONKURSAS ~ , juos nega-

_ . . t - • i Ii bet kas patekti. Tai tamy-Pasaulio Lietuvių Inžinie- 1
riu ir Architektų Sąjungos 
Centro Valdyba (PLIAS—!
CV), susitarusi su Prof. Ste-
pono Kairio Paminklui Sta
tyti Komitetu, skelbia kon- 
kui-są a. a. prof. Stepono 
Kairio pminklui suprojek
tuoti.

Komitetas skiria konkur-
tas sienoje irašė: "Čekai — so laimėtojui $500 ir $150 
mes‘jūsų draugai!“ Jį tuo- antro tinkamiau;io projek-

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

Kaina $2.00.

to autoriui.jau suėmė KGB
1969 m. KGB atidengė’ Konkursas yra atviras vi-

Tallino Baltijos laivyne' siems. t. y. konkurse gali 
"Kovos dėl politinių teisių) dalyvauti PLIAS nariai ir 
sąjungą“, kurioje dalyvavo ?ne nariai, architektai, skulp 
;r rūsai karininkė’ hnvm t., i.;*-?
usekti ir suimti

1970 m. estų rezistentai 
suėjo į kontaktą su rusais

1

ir rūsai karininkai. Jie buvo j toriai, menininkai ir kiti su
gebą paminklo projektu 
simbolizuoti prof. Stepono

rezistentais ir apie jų judė
jimą pradėjo rašyti į Samiz- 
dat — Efgamųjų įvykių 
kroniką. 1971 m. jau buvo 
platinama "Rusijos, Ukrai
non, Bielaiusijos ir Baltijos 
demokratų“ programa. Gre
ta to. pasirodė naujas sava
rankiškas sąjūdis-*- "Nacio 
nalinis estų frontas“. Taismui pateikė tik tokius kaltinimo duomenis, kurie buvo į

Kairio asmenybę.

Projektas turi būti atlik
tas pagal projekto taisykles.

Konkurso projektai turi 
būti atsiųsti paštu nurodytu 
adresu iki 1976 m. vasario! 
16 dieno?.

Kiekvienas konkurso da
lyvis gali pateikti daugiau 
kaip vieną projektą bei joj 
variantą.

Atsiųsti projektai pasilie-Į 
ka PLIAS-VC nuosavybėje.* 
nebus autoriams grąžinami! 
ir PLIAS-CV nuožiūra ga-j 
lės būti skelbiami spaudoje; 
ar išstatomi parodoje.

las. Žmonės sakė, kad tose no nepriklausomos Lietuvos aPie zl™a5‘ vauinasi, yra žmonių ir saugume, | m. pasiuntė Jungtinėms
vietose buvę palaidoti lyg paš^o ženklų. Jų dalis buvu- ^laikančių žmogišką orumą j Tautoms net du savo memo-
vokiečiai, lyg partizanai, su- si išdalinta, kiti atiduoti is-' Iš visų darboviečių, net ir iš paskutinės, gavau geras randumus. Tačiau tie me- 
šaudyti pokario metai?, bet [oriniam muziejui. charakteristikas, bet tik iš Mokslų akademijos tokią, kad morandumai Jungtines Tau-
Algis Ladiga visiems atsa- Saugumui apie tai sužino- net saugumiečiai pasijuto turį man pasiteisinti: girdi, *ta?5 ” Kakarus tepasiekė tik 
kė, jog paminklas skirtas jo ius. jie buvę surinkti ir sude- ”me6 da ni«ko dėti“, "mes HevėPtėm taip rašyti“, "mes .Kal . V_e
motinai Stefanijai Ladigie- ginti. Buvę išimti net ir rs uaorašėm ia Darašvti“ .landumai, pasirodė Vaka-
nei, kuri palaidota Vilniuje, muziejaus.
Viršuliškių kapinėje A- . ! ėjęs iš psichiatrinės, pasijutau lyg raupsuotasis“. Nors ir
pristatytas patvirtinta, pa-: „ *e* *a,k“’ bat?u,Uu MMapte savo, Suuostus
minklo projektas su auto-! Pasak LKB Kroniką, per- Nadezda Mandelstam. Aptikau nepaftnjojusių tęsti pazm- 
riaus A. Ladigos ir konsul- nai* gruodžio 25-26 dienomis ties, net draugystės, sutikau džiugių šypsnių, užuojautos 
tanto skulptoriau? Vlado Vilniaus saugumas tardęs, net susižavėjimo pareiškimų. Ir tuo susižavėjimu, man- 
Vildžiūno pavardėmi-. i padaręs bute kratą, ding, ir skiriasi mūsų metai nuo tų 30-tųjų.

Tačiau nri« Vplvka< iš' ? Vta?ta. Elfo? Nesmerktini tie, kurie nerašė protesto pareiškimų
Didžiojo Penktadienio i Di- Q;mn Kudirkos del Slmo kudlrko6> del A- Statkeviciaus, dėl kitų, kaip
džiojo šeštadienio naktį (t. Į-įp^tuvėse tai darė Pačiai žinomas A. Sacharovas, mažai žinomas
y. kovo 27-28) paminklas!*' \ ’ • - S. Genkinas ar kiti Taiybų Sąjungos disidentai. Neleng- Estijoje yra daug.
dingo. Žmonės pasakojo, . augas Tomomsss. m. va daiyti. Tuo labiau gerbtini tokio dvasinio ryžto
kad matė viliuką. kraną ir 10 * parašęs ais ą asmenys, Raip Mindaugas Tamonis, kuris viešai atsisakė
sunkvežimi. Eiko pėflsakai i Pa restauruoti tarybinei armijai paminklą, reikalaudamas
tą mašinų. bet milicija ’staĮjnjzmo kad pirma būtų pastatytas paminklas Stalino kulto —
nwlb™io nei žod^tt Ia,ii°-L^sme ir reikalavęs leisti !k»ms Pamerktas prievartinis Lietuvos jjungimi
gulimos nariu oranešimšisi^V-H krikščioniškąją kul-'TSSR sudėtį. _ . ------ „ ........ .............
Saugumo komitetui, nei ori--®™- i . .^t Ukrai smerktini Ue. kūne padėjo įvykdyti teis-,Stockholme leidžiamas žur- cago. n,. 60ft60. USA, TeI ■
cialus raštas Lietuvos KP Birželio 27 d. jis buvęs mimus bei psichiatrinius nuskaitomus. Smerktini ir tie, Įnalas Briviba (nr. 7) rašo, (312) 271-4333 •

‘ kurie iš baimės ne tik išsigynė savo jaunystės idealų, bet kad Rygoje slaptai platina-, ’ I
1 pamiršo ir paprastą krikščionišką dorovę — neatsukti, mas Pal i (Pavasario potvy- Į

> nugaros pažemintiems ir nuskriaustiesiems, ypač, kadįnis) leidinys. Jame spausdi- KAI PREZIDENTO NIEKS, 
tai buvo jų bendraminčiai ir draugai. I nąmos žinios iš BBC. Radio ( NESAUGOJO

Ne už kalnų tas laikas, kada žmogaus nuopelnus Lihertv, ^a^hai ovo, Solže- :
,, •• • • 1 nemo pareiškimai ir kt. ’vertins ne valdininko uolumas, o Jie bus sveriami pagal

tai, kokiu mastu žmogus prisidėjo prie savo tėvynės kles
tėjimo ar žlugdymo. Kaltieji neišvengs pasmerkimo. Nau
joji visuomenė, gimstanti totalitarinio režimo įsčiuje, ne- 
siųs savo narių į kalėjimu? ar koncentracijos stovyklas, 
bet teis, ir jos moralinis prakeikimas, naujo Niurn-

tik paprašėm ją parašyti . !Uose, Talline buvo areštuo-' stovai.
Tą mokytų vyrų uolumą pamačiau dar kartą, kai, iš- .a visa ei]ė asmeny
ic nJoKiofionoc rtaciintoii li’Ar viiincimlocic’* V/u*c ii» j

Pažymėtina ir tai, kad
gegužės 1 d. Įvyko 

(O. Mere- 
maa) demonstracija. Jis tu
rėjo plakatą su įrašais: 
"Vykdyti žmogaus teises“ ir 
"Sacharov — Solženiein“.

1974 m.
"vieno asmens“

au-
jjungimas į

Projektus įvertins try*s 
PLIAS-CV ir Komiteto at-

Konkurso laimėtojai bus 
paskelbti lietuviškoje spau
doje. p

GERA NAUJIENA
ŽEMIAUSIOS KAINOS 
I0KIA KITA BENDRO- 
Vt NEPATARNAUJA 
PIGIAU KAIP

INTERTRADE 
ENPRESS CORP.

TAI REIŠKIA. KAD JŪ
SŲ GIMINĖS GAUS 
DAUGIAU NEGU ‘KI 
ŠIOL.

IžSAKTKITE TUOJ!

TIKTAI PER 

INTERTRADE
E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA 

I LIETUVĄ!

SPECIALŪS RUBLIŲ
CERTIFIKATAI

INTERTRADE 
EXPRESS CO3P. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ. IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!

Už juos jūsą giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo
kėdami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertės.
Rublių certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais aukščiausiu kur-

PILNA GARANTIJA
Susidarius ypatingoms są

lygoms. komitetas, į kurį įei
na ir prof. Stepono Kairio 

• giminių atstovas, pasilieka 
Rašoma, kad rankrašti-: sau teisę nepriimti nei vieno 

nės pogrindinės literatūros projekto ir neskirti premijų.

i Konkurso, projektų tai- j 
;syklių papildomų informa- 
‘ cijų ir prof. Stepono Kairio 
biografinių duomenų prašo- 

• ma kreiptis į PLIAS-CV na- 
■ rį inž. Bronių Masioką, 6033 

socialdemokratu N. Sheridan Rd., 44 M, Chi-

(E)

POGRINDŽIO SPAUDA 

LATVIJOJE

Latviu

prievarta nugabentas į Vil
niau? psichiatrinę ligoninę. 
Pradžioje buvęs laikomas 
stebėjimo skvriu’je. o vėliau 
perkeltas į I-jį skyrių, bet 

Telšiuose atidaryta ket-; eydvmas dar nepaskirtas, 
virtoji kultūros mokykla. ^Jo gydytojas — Radavičius. 
Kitos trys tokios mckyk’os,
yra Vilniuje. Kapsuke (Ma-1 Neleidžia pardavinėti senų 
rijampolėje). Rokišky. Pri-' knygų
imtas 61 mokinys, baigę ne
mažiau kaip a-tuonias bend-, Pernai rudenį saugumą1 
ro lavinimosi klases. ' iš Vilniaus antikvariato iš-

Mokiniai pasirinko šias vežęs seniau išleistas "idea- 
specialybes: 30 mokinių — lisrinio ir nacionalistinio“ 
bibliotekininkų. 16 — cho- turinio knygas. Knygvno 
reegrafų. 15 — dramos. Vi- vedėjas atleistas, o tų kny- 
sų jų pageidauja rajonai ir gų supirkinėtoja — tardyta 
kiti kultūros namai. saugume. (LKB Kr. nr. 18).

Centro Komitetui.
(E)

Ketvirtoji kultūros mokykla

JEIGU PRASIDĖTŲ ATOMINIS KARAS.

Šiandien sunku įsivaiz- 
! duoti, kari JAV prezidento 
į nesaugotų slaptosios tarny- 
: bos agentai. O buvo metas,
’ kada prezidentas tokios ap- 

JAV LB Michigano. Ohio saugos neturėjo. Ji į ve taj 
Vidurio Vakarų apygardų tik 1901 metais, nors Slap-

LB APYGARDŲ 

SUVAŽIAVIMAS

belgo žodžio pliekimas privers apgailestauti nusikaltimus t aoVffard* įfdaran:, tosios tarnybos įstaiga įkur-
np nilvu ar kailiu, o iš atrofuotos būklės orikeltos sąžines • . . . c.h.:.. i in mptniane pilvu ar kailiu, o iš atrofuotos būklės prikeltos sąžines 
?kausmu.. Sielų reanimacija karščiau už pragarą degins 
žemę po jų kojomis.

Pabėgusieji į savo asmeninio gyvenimo urvą ar — 
dar baisiau — drįsusieji. lyg niekur nieko, tęsti savo fi
losofavimus ir tobulesnės visuomenės kontūrų kūrimus, 
mokyti jaunimą, patys išstūmę iš savo atminties savo bai
mę ir išsižadėjimą. — teneužmiršta, kad iš kovo6 lauko 
išeiti galima tik nugalėjus ar žuvus.

Prisimenu, pirmomis dienomis iš psichiatrinės išleis
tas, sutikau vieną religingą lietuvį. Jis įsiūlė man. kaip 
jis sakė, "kelis rublius“ (tai buvo 30!). O pats, kiek ži
nau, buvo pilkas kaip tilvikas ir tikrai ne kažin kiek su 
manim tepažįstamas. Tik po to pasiteiravo, kaip man bu

čių apylinkių ir atskirai vei-' *a 1865 metais.
kiančiu apylinkių pirminin-! _ ....................  ,
ku suvažiavimas įvyks Pa-- Piadzicje joje tebuvo 30 
dėkos Dienos savaitgalį, i asmen«' “ J1? t10™'“ P1’
lapkričio 29-30 dienomis,"1^ P?*'1^“8; b“v.°
Chicagoje Jaunimo Centre.|Past^5>eta' tals 
šį sritinį LB suvažiavimą bevelk trečdalis poptenmų 
kviečia JAV LB valdyba, P>nigų buvo netikn. 
globoja LB Vidurio Vakarų
apygardos valdyba.

Suvažiavimo pirmoji dieJAV krašto apsaugos mi- tinentiniu raketų aikšteles 
nisterija specialiame mane- Montanoje, žūtų 310,000 
Šime senato užsienio reikalų žmonių:
komisijai tvirtina, kad: į • Tiek aukų būtu. jeigu

• sovietams užpuolus ato- būtu užpulti karo objektai, 
miniais ginklais JAV oro Jei būtų užpulti pramonės 1 tinę visuomenę, nesiskundė 
pajėgų bazę St. Louis. žūtų ir miestų centrai, tada žūtų J 0 atidavė vos ne pusę savo mėnesinio uždarbio.
10.3 miliono ameriAi^čiu: daugiau kaip 100 milionųi q pasitaikė ir kitaip. Buvo save vis dar m

uzpuou? arner:/iečių žmonių. tebelaikančių, kurie — net žodžio pašykštėjo. Tai kas čia;
oooA-anadipč^n ZU i a 1U’ ? ” Per marksizmas? Ar rodyklė keliui atrasti, jį pažinti irj

•užpuolus penkias oro -os karo ir pramonės obiek- t‘?ant’ . "S!,. , "1“
bazes kitose valstijose, žūtų tns 
200.000 žmonių: j giltinė atsiimtu gal dar di

• užpuolus 200 tarpkon-idosnę savo dalį B’ ieškodami talismano nuo sąugumo smūgių, — jūsų žo* (Bus daugiau)

na skiriama apylinkių bei a- 
pygardų įvairiems bendruo
meniniam* klausimams, o

Prezidentas pradėtas sau 
goti 1901 metais po pasikė
sinimo į prez. McKinley gy
vybę.

Šiandien Slaptosios tamy-
vo "tenai“. Jis nesakė

gvildenti. dento, jo šeimos ir kitų as-

— nepamirškime saviškių
ir mie«'tu:'cenlrus kur laimę, nevirstanti socialine tikrove ne tik visuome- žmonių — politinių kalinių. Tik tada dar liksime žmonė- 
nė atsiimtu cal dar di- n^e* bet netgi ir širdyse? Imkime iš krikščionio pavyzdį! mis ir gal net kovotojais.

; LABAI GREITAS 
JUUSTATYMĄS

Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
mažunug per 3 savaites. 
Uz snecialųjį rublį yra 

imama $2.45 
Jokių primokėjimų! 

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UžSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

New York. N.Y. 10010 
Tel. 982-1530 

LABA; SVARBU!

A VT.OM.OBJL I A I
žemiausios kainos 

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato

IŠSIRINKITE W 3IŲ 
NAUJŲ M9DELL1Ų 

ZHIGULI VAZ 2101 
Jtaina ... ... $3.442.00

NAUJAUSIAS 
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
rKain^^^^SLOJLOO
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAG0N 
Kaina ...... $3,795.00
Export model 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina............ $3,492.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAG0N 
Kaina ...... $3,909.00

‘^^aujaf pagerintai™
ZAPOPOŽETS ZAZ 968

Kaina $2,505.00

v įsos Kainus JAV dol.

Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABUŽIAI
J^nlvtojams is SSSR 
Prašykit mūsų specialių 
biuletenių!
Mes turim šito biznio 26 
metu patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.

f
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

CLEVELAND, OHIO

Pensininkai prisimena 

M. Valančių

LIETUVIAI KITUR WORCESTERIO NAUJIENOS

Clevelando pensininkų 
klubą?, be savo tiesioginės 
paskirties, rūpinasi ir dva
sios penu, savo susir

VOKIETIJA 

Išeivių evangelikų

KANADOS ŽINIOS 

Rinkimai

Lietuvaitė — lakūnė Vyks j Jaunimo kongresų

suvažiavimas Ontario provincijos

Graži aštuoniolikametė 
Kristina Rukšnaitytė baigė 

Par”’ N. Anglijos aeronautikos

Į Jaunimo kongresą, ku
ris prasidės gruodžio gale 
P. Amerikoje, is Worceste-

inkimųj Kaip Fr Skėiys praneša, i ^ment? pažangieji konser- instjtuų Nashua, N.H.. ir rio vyks Lietuvių radijo ve-
Itfivinoc' - z* i. v. ! vainrini r’.fkhar turi SI at«tf»- __ ,_i -__ »_____ zt -metu ruošdamas kultūrines iiu^ ėjo 3.12 dienomis Rum- -vat°Dai dabar turi 51 atsto- 

pramogėles. Taip spalio 2 d’lmelsberge įvyko išeivių e-;^
per įvykusį klubo narių su- vangelikų liuteronų kunigų
siejimą Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos pxrapijo6 
viršutinėje /alėje klubo kui-'

• j tūros reikalų vadovas Anta-
* nas Valaitis labai supranta

mai kalbėjo apie vyskupą 
Motiejų Valančių, jo gyve
nimą ir darbą, kariais savo 
ka’bą paryškindamas atski
rais atsitikimais.i

Valančius buvęs vadina-
I mas ir mužikų vyskupu; jis 
’ bendravo su prasčiokėliais 
I kaimo žmonėmis; juos gynė, 
mokė ir juose ugdė tautinį 
sąmoningumą. Jis caro val
džios buvo nemėgiamas ir 
dėl jo skleidžiamų blaivy
bės idėjų, dėl kurių, žinoma 

i kentėjo valdžias iždas. Va- 
J lančius bdzęs ne tik didis 
j dvasininkas, bet ir toks pat 
j prasčiokėlių užtarėja?, jų 
į mokytojas ir blaivininkas; 
Į be to, — rašytojas, palikęs

ir bažnyčios daibuotojų su
važiavimas, kuriame daly
vavo 41 asmuo, 
lietuvių.

Nixono liberalai — 36. Viso 
labo parlamente yra 125 at
stovai.

gavo lakūno diplomą (Li 
censed Pilot). Dangaus mė
lynę ji raižė dar būdama 15 
metų amžiaus.

dejas Edvardas Meilus.

Sveikinu

jų tarpe 13 Verti pagarbos vyrai
Newfoundlande laimėjo

kon ervatoriai Jie, nors Dar turfme anų ,aj.
Jame taip kitų paskaitų' P™1 ado 3 at?t"Į^s’lietorrkos dirvos puren- 

buvo ir prof. (Ir Heraard ™!a Prawde 30- l,be,7,al tojų. Dauguma jų yra ir Ke- 
Klaus iš Erlangeno paskui- 16 ,r v,enas yra nePf*lau- «
ta. tema „Evangelikų išpa- somas*

Lietuvių diena

Sveikinu gerą bičiulį Ke
leivio skaitytoją Juozą Jat- 
kevičių, peržengusį 84 metų 
slenkstį, linkėdamas sveika
tos ir dar daug ramių dienų.

Maiki. tu, kaip mokytas, į darni dideliuose atstumuose I daug knygų bei knygelių
pasakyk man, ar žuvys turi 
balsą ir ar gali su savo su
sieitais susišnekėti?

žintis — praeities patyrimai 
ir pamokos dabarčiai“. F. 
Skėrys tos paskaitos turinį 
šitaip atpasakoja:

„Reformacija nereiškia 
prievartos, bet sąžinės lais-’ 
vę. Nieko negalima versti

Kanados lietuvių diena 
1976 metais bus Montrealy. 
Jos komiteto pirmininkas 
yia Vytautas Gruodis, vice
pirm. Juozas Šiaučiulis, Ro

to jų. Dauguma jų yra 
leivio skaitytojai. Jie verti 
prisiminti, nes daug dirbo 
įvairiose organizacijose. Ir 
štai keli jų: Justina? Kara- 
zfja. Jonas Dirvelis, Myko
las Žemaitaitis, Petras Ala- 
vošius, Juozas Glaveckas ir 
kt.

Kodėl mažai teraiau

eiti išpažinties. Kas ėjo iš
pažinties, tas turėjo pir
miausia registruotis prieš 
pamaldas pas savo kunigą.

mas Otto ir Albertas Norike- 
liūnas, sekr. Vilija Malciū- 
tė. ižd. Petras Klezas, na
riai — kun. Jonas Kubilius.

Liuteris norėjo, kad visi Į Jonas Narbutas. Liudas 
žmonės išmoktų katekizmą. Stankevičius, Petras Vaup- 
a‘mintinai, todėl prieš ei- šas, Kristina Bendžiūtė. Ra- 
nant mie Šventos Vakarie- sa Luko-evičiūtė, Juozas
Rėš buvo egzaminuojami. 
1535 mefai- įvvko Augsbur
ge religijos taika, ir tuomet

Pečaitis, Jonas Adomonis ir 
Jonas Daumontas.

Aš linkiu jiems dar daug 
saulėtų dienų.

Anądien mane sutikęs 
Pridotkas sako: „Ir aš T>«t 
A. Tamkų tavo laikrašty 
Keleivį užsisakiau. Kodėl 
jam mažai terašai?“

j
Aš jam paaiškinau, kad 

mano akys atsisako teikti 
šviesos...

• J. Krasinskas
Sėkminga Vyčių gegužinė VĖL NAUJA VALSTYBĘ

Spalio 5 d. Maironio par-i 
ke buvo N. Anglijos apskri
ties Vyčių gegužinė, kurion 
apsilankė daug jaunimo ir 
senimo. Iš Bostono mačiau 
SLA viceprez. Aleksandrą

Toli Indijos vandenyne, 
1,000 mylių nuo Afrikos 
krantų, yra Seychelles saly
nas — 89 salų. kurias nuo 
1794 m. valdo Anglija. Ten

vienas nuo kito, sugeba susi-; Vyskupas Motiejus Valan-
žinoti, kaip šiandien žmonės į čius mirė, bet jo darbo vai-j buvo viskas sušvelninta. Jau 
susikalba telefonu ar radiju. • šiai pasiliko: jie nepaliau-įtais laikais buvo reikalauja-

— O kaip tu, tėve, manai! Jų kalba labai panaši į mu-. jamai tęsiasi į ateitį. Ima, kari bent vieną karta
apie tai? I zikos garsus, bet tuos garsus i . j per metus kiek viems suau-

— Aš, Maiki, mislinu, kad geriausiai galima girdėti tik) Prelegento paskaitėlė bu- gęs žmogus ei'u išoažinties 
jos neturi jokio balso ir nie- su atitinkamais aparatais, vo trumpa, betpaBetuai pa- p- prie šventes Vakarienės, 
ko nesupranta. Padabnai tą;nes juos sudaro labai trum- čius svarbiausius vy.-k. Va- Kas keturis kartus per me- 
pasakiau ir savo frentui Za-įpos garso bangos, kurių lančiaus gyvenimo bruožus, tu- ėio. tai jau buvo gerai

Mokykla pradėjo darbą
! Feliksą ž"
Į. Edvardą Strazdą, iš Lynno 

Montrealio šeštadieninei— Kostą Mereškevičių. 
mokykla rugsė’jo 20 d. pra-i Tarp kitų ir A. Čaplikas! bė. Sausio mėnesį Anglijos 
dėjo savo 27-sius metus. Jai; rodė iš Lietuvos atsivežtus ir salyno atstovai sutars ne-

Kitais metais tas salynas 
taps nepriklausoma valsty;

vadovauja Monika Jonynie- gražius dirbinius, kuriais 
nė. Į daug kas labai domėjosi.

šiemet bus organizuoja-Į Mirė
mas lituanistinis seminaras,;
speciali, klasė nekalbantiems Paskutiniuoju metu mirė.

būsi- Feliksas Truncė, Motiejus’ Argi sunku butų

priklausomybės pa-kelbiiho 
dieną, greičiausia birželio 
30 d.

lietuviškai ir kursai sumali

viajino išviiozyti. Girdi, var- • išaiškinta. Bet mokslininkai bamą temą 
lė? ir prakeiktos rupūžės tik; stengiasi išaiškinti, ką jų va-’ 
vandenyje būdamos kurkia, dinamosios „kalbos“ garsai Pasibaigus šiai programos

pažinties galima buvo eiti 
tik pas savo parapijos kuni
gą, o ne pas kita. Kunigas

yra labai įdomūs. Aplamai,
mantas ir Stanislovas Sar- žinties, tas buvo baudžia-pats pabando tiktai gyvati

nės prisipylęs pilną bumą 
užgiedoti, ir pamatysim, kas 
iš to bus.

— Tėve, tavo draugas Za
cirka pasakė tau tikrą teisy
bę. Vandenyje yra labai 
daug i” ii; ių rūšių gyvių, ne 
tik žn.u, ir jie tarpe savęs 
jusižino. Dabar mokslinin-

vandenynas nėra toks tylus, “ o oar- mas bausme: ture-
kaip atrodo. nackls: - spalio jo raokgti išpažinties guldė-

Gal tu čia man, Maiki, pmtadienrninkai. Krcn'kose J70B metais
ir nemeluoji, nes aną kartą Socialinių įyšių ryšininkas , dar rašvta: vieną mildeną

kai tuos vandenų gyvento
jus uoliai tyrinėja ir sten- ti. kaio akis graužia! 
giasi išaiškinti ne tik jų gy
venimo būdą. bet ir tarpusa
vy palaikomu ryšių paslap
tis.

— Nu. ir ką tie mokslin
čiai inteiesno surado?

— Labai daug. Sakysime,

miem šeštadieninės mokyk- Mačionis. Petras Kirkliaus-, vieną naują Keleivi* 
ios mokytojam. Į kas, Algiidas Tamulis, Mor-| meratorių? O juk kifclrria.
... .... ... ’ ta Šeiliuvienė ir Juozas Ok-nas naujas prenumeratorių*
Litas padidino palūkanas ! Iaitis ■ stiprina UikrUtį.
Lietuvių kredito koopera-’ 

tyvas „Litas“4 dabar už ter
minuotus indėlius moka 
9.75, taupomąsias sąskai
tas — 8% ir čekių sąskaitas 
—6%.

PODAROGIFTS, INC*

sapnavau, kad, rodos meš- sU valdžios įstaigomis Ka-, turėio mokėti, kas nėjo į na- 
keriojau, o silkė iškišo iš Žiedoms painformavo • 2 guldenus —kas
vandens savo galvą ir sūri- ap?e nauJus SS potvarkius’ bažnyčioje mietroio. 5 gul- 
ko: Tėvai, nepilk man kas- , 1 galimus palengvinimus fiemis — Į.as nėj0 i§na*in- 
dien ant galvos savo gyvati-’’nuomos bei salpos sn- t;es guldenus — kas rakė. 
r,ės, nes jau negaliu ištrivo- ?.e* 1/1\kus1VV..m^u. ivai.“ ‘ 8 guldenu' — kas girtuok- 
.................. - * Nuo'™*. kĮu^!,e«anc?a,t ir 12 -Menu - kas

to lako aš silkės ir neval-*,. *1 ,Jar^s . J*". naMstin-avo Tai dide-
gau. Įk;3’ Fehksas Beimtas ir kt. banc^ pp. f1?vbantieii

— Tėve, aš dabar kalbu; ._ |vidutiniokai užduodavo tuo
apie banginius, o ne apie ta
vo sapnus. Taigi, gaila, tų 
protingų banginių skaičius 
dabar labai mažėja, o po ke-

panaudodami atitinkamus liolikos metų gal jų ir visai
aparatus, jie ne tik girdi žu
vų, ypač banginių, kalbą, 
bet ia ir i plokšteles yra įre- 
kordavę.

— Ar tai gal ir tų didžių
jų banežuvių, kurių viena 
buvo ir v. Joną prarijusi,

nebebus.
— Tai kokia pavietrė' 

‘■uos koroja?
— Ne pavietrė, o žmonės 

—banginių medžiotojai. Jie. 
apsiginklavę modemiškais 
žudymo įrankiais, kai kuria-

bet po trijų dienų jį gyvą iš»banginių gentis jau visai
savo pil,o išleido?

— Ne visai taip galėjo 
būti. Banginiai, tėve, turi 
labai dideles žiotis, bet jų 
gerklė yra vi ai mažytė, pro 
kurią tepralenda tik silkės 
didumo žuvelės. Todėl ir a- 
no pranašo negalėjo praryti.

— Sarap, Maiki! Jeigu 
padrukavota, kad prarijo, 
tai reiškia, kad ir prarijo, ir 
tu čia savo dvylekio nekišk!

— Na, gerai, palikime tą 
biblinę istoriją kitam kar
tui. Aš tik noriu tau paaiš
kinti, kad banginiai nėra jo
kie plė rūnai. Priešingai, tai 
labai taikūs plačiųjų vande
nų gyventojai, įsiveisę jūro-

Po to sekė vaišės, kuriu1
metu susiė’jlvno dalyviai ma
loniai praleido vieną kitą 
valandėlę.

J. B.

jppfn Hktai 15 guldenų per
menesi U

LAIKRAŠČIŲ MARAS

Puse procento padidintos 
ir palūkanos už paskolas, 
bet jos vis dar yra 1*3-4 
mažesnės negu kitur.

A

99-

ĮSIGYKITE 
ŽURNALISTIKĄ«<

I

Lietuvių žurnailstų sąjun
ga išleido 291 puslapio kny
gą „Žurnalistika“, kuri įdo-,

■mi ne tik norintiems bend-,
radarbiauti, bet jau ir rašan
tiems periodinėje spaudoje. 

„Žurnalistikoje“ rašo 38

baigia išnaikinti. Pavyz
džiui vienos genties bangi
nių. kurių anksčiau yra bu
vę šimtai tūkstančiu, dabar 
tėra belikę tik apie 6,000. 
Daugelis pasaulio valstvbiu 
iau liovėsi banginius naikin
ti. bet šiandien daugiausia 
jų išžudo bolševikinė Rusi
ja ir Janoniia.

— O kodėl jie tokią raz- 
baistva daro?

Nuo 1955 iki 1974 metų 
la kraščių sumažėjo: šve- 
d joje — 35, Danijoje —47, 
P. ancūzijoje — 77, Šveica
rų oje — 86, Suomijoje — 
2č. Vakarų Vokietijoj—135.

IViežastis — sparčiai au
gančios išlaidos ir mažėjan 
či »s pajamos.

— Jis pats tos mėsos ne
valgo. bet jo tautiečiai yra 
didžiau:i banginių naikin-

jai.
— Dėl to eičiau, Malki,

ne t ir aš to Japonų karaliaus 
piketuoti, bet dabar bijau 
n-įtekti į trobelį. Ana, Cape

Amazonės upės (P. Ame
rikoje) žiotys yra 400 kilo- įžymūs mūsų spaudos dar- 
metru pločio. buotojai. Kaina $6.0C.

Dabar kaip tik laikas siųsti

KALĖDŲ DOVANAS

savo giminėms Lietuvoje ir USSR

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

SIUVAMĄSIAS MAŠINAS

Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius lafkro.
džius, maisto produktus

Didžiulis automobilių pasirinkimas, pavyzdžiui:

MOSKV1CH 412—IE 
MOSKVICH 427 IE - Station wagon 
ZHIGULI VAZ—2101
ZHIGULI VAZ—2102 Station Wagon 
ZHIGULI VAZ—2103 
ZAPOROZHETS 968 AE

— Dėl pelno, tėve. Bangi
niai yra nepaprasto dydžio, 
ir ?? ju kūno dab’u žmonės 
gauna aliejaus, riebalu, mė-
‘os, kuria vpač valgo japo-Į atvažiavę- mūsų klemsų pa-) 
nai. o iš liekanų daromas žiūrėti, policija net Bambic- 
katėms maistas... ką buvo sureštavusi, nes jis

. . — Tai už tai, tur būt, čia ten laikė ranką kišeniuje, o
se jau gal prieš 25 milionus jr Japonijos karalių žmonės kišeniuje buvo ilgu cibuku 
metų. Jie, palyginamai, ir, piketavo, kad jis banginio pypkė, labai panaši į pišta- 
labai protingi, be to, net bū- mėsą valgo? lietą.

Code, kai tas karalius buvo:

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad i. m. rugsėjo 
mėn. 25 dieną staiga mirė

VYTAUTAS - KAZIMIERAS CIPLIJAUSKAS

Lifidesy pasilikę —
žmona, duktė, žentas, anūkės, 
noūvė ir da broliai sn šeimomis

founty Road,
Eastport, Maine

Prieš dvejus metus, 1973 m. spalio 8 dM Baltimorėje 

mirė 1890 m. liepos 31 d. gimęs, į JAV-bes atvykęs 1950 
m. Keleivio skaitytojas

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

PODAROGIFTS, INC,
yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiunti
mo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNIEšPOSYB- 
TORGU.
.Klientų patogumui užsakymus gulima paduoti bet kuriai prie 
mūsų prisijungusiai firmai:

Package Ezpress & Travel Agency, 1776 Broadvray, N«* 
l’ork, N.Y. 10019.

Globė Parcel Service, Ine., 723 Valnut St^ Pbiladelphia, Pa. 
19106.

arba mūsų pagrindinė kontora 
Cosmos Parceb Eapresa Corpų 448 Madiaon Avė, New YoriU 
N.Y. 10022.

VINCAS PIEČAITIS. PODAROGIFTS, INC.
Velionio liūdi jo sūnėno žaiona Franees Marcilionio-

nė. dukterėčios Franees Eva ir Clementina Ni

su šeimomis.

240 FIFTH AVENUE (tar, 20 ir 27 g-H.) 
NEW TORE, N. Y. 10001 

TaL (212)—00MB7
Mtadieniais aOdaiyta iki 5 vai vakar.

--- “Į- ~ — ,
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Vietines žinios
BROCKTON, MASS.

Ii choro veiklos

Brocktono Lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos choras.)

CH1CAG0, 1LU

li lietuvių respublikonų 

veiklos

Šoko Lowellyje Adv. R. Ivaška paaukštintas

vedamas komp. Juliaus Gai- kon„ s_gos susirinkimas sau-’ 
deho, vis dažniau pasirodo i kįamas Įapkričio 7 d. 5 vai?

Ar skaitytos?
Lietuvis savo tautoje, vals* 

i tybėje ir visuomenėje, para*
Illinois Lietuvių respubli-‘sė Stasys Barzdukas, 25S 

psl., kaina $6.00.
Pašiurpo mano velnias.

Ką tik gavcme RADIJO PROGRAMA

Praeitą savaitę Lowellyje’ Adu. Rimantas Ivaška, 
buvo surengta įvairios pro-. kai inę prievolę atlikęs kari- 
gramos "Spalio švenė“. Jo-’ ninku, pasiliko aktyvioje 
je dalyvavo keliolikos tautų’atsargoje ir neseniai buvę 
šokėjai ir dainininkai. : pakeltas į pulkininko leite-

Kadangi ten lietuvių ko- nanto laipsnį, 
įtiiioi i,. nnoroU Sveikiname!lonfja labai maža ir negali 

vien savo jėgomis kaip rei
kia dalyvauti šventės prog-’
ramoje. tai ji pasikvietė tai-'. ~ t skautu veikėk
kon Onn« Ivaškipnė* vado- SKdUių v t IK e J«Kon unos naskieneb \acio DaĮj iki nė pakeita
vaujamą tautinių sakių sam- fkautininkės
bun, kūno 8 poros tikrai, Sveikiname ge.
gražia, atstovavo lietuviam., ,

Pakėlė į skautininke*

Bostoniečiai Kanados 

dainų šventėje
PARENGIMŲ 

KALSNDOR 1 JS
Bostoniečiai Stasys Augo-1 

nis ir Juozas Skabeikis da- _. .. _
lyva.o Kanados lietuvių daf Lirtuvių Pihecių Draugi 
nų ir šokių šventėje, kuriją salėje Sandai os motei ų
buvo surengta --palio 11-12 .
dienomis Hamiltone. . įalienė

Lapkričio 2 d. So. Bosto-

Nauji Keleivio 

prenumeratoriai

klubo banketas ir našlių ka-
rinkimai. 

l
, Lapkričio 9 d. Baltų d-joi 
koncertas.

Brocktono 
suomenei 
ros atostogas 
d. choristai su šeimomis bu
vo pakviesti į choro pirmi
ninko Juozo Eaškauiko re
zidenciją, kur visi smagiai 
praleido keletą valandų be- 
iišnekučiuodami ir besiįvai- 
sindami. Reikia pripažinti, 
kad visa choro valdyba, o 
ypač jos pirmininkas Juozas 
Baškauskas. yra labai pa
slankūs ir stropiai atlieka 
savo pareigas.

Rugsėjo 13 d. choras tal
kino Bostono lietuvių 200 
metų JAV7 sukakties komi
tetui, pasirodydamas Bos
tono Eng’lish High School 
auditorijoje. Choras atliko 
keletą dainų vienas, o pas
kui įsijungęs į ansamblį su 
Onos Ivaskienės tautinių šo
kių grupe.

i

respublikonų konferencija.

Lapkričio 8 d. rylą čia su
sirinks Amerikos lietuvių 
respublikonų federacijos 
Vidurio vakarų apygarda, o 
po pietų — Vidurio vakarų 
apgaidos republikonų tau
tinių grupių konferencija.

Illinois Lietuvių respubli
konų valdybos narys Jonas 
Talandis išrinktas Lietuvių 
respublikonų federacijos 
pirmininku.

Illinois Lietuvių respub
likonų įugsėjo biuletenyje 
reiškiamas nepasitenkini
mas Kissingerio vedama po
litika. ”Jo vedamo- deiybos 
per dažnai baigiasi Sovietų 
Sąjungos naudai. Mes lai
kome. kad ponas Kissingei

Rugsėjo 14 d. choras vėl turėtų būti pašalintas iš Bal- 
atliko programą A. L. Bend- tųjų Rūmų Krašto Saugume 
ruomenės Bostono apygar- patarėjo posto“, rašoma mi- 
dos nurengtoje Lietuvių die- nėtame biuletenyje.

lapkričio 9 d. Brocktone 
.”*raaitls Įs. j1 Ae” lietuvių šv. Kazimiero pa'a- 

meno, utriHiijindamHb pijo* mišraus choro koncer** Maironio parke prie 
ei\io pienumeiatą. tie,fnS tune iwVe Knrtii .lunim : M orcesterio.Keleivio prenumeratą, ne. kuvjs įvyks North Junioi 

tik pridėjo magaryčių nau-, High Oak g.ree.;t _
jam Maiklo tėvo cibukui,. Brocktone, Mass. . Rugsėjo 20 d. choras gie-
bet dar užsakė metams Ke-j Jdojo So. Bostono lietuvių
leivį ir save bičiuliui H. Gri-' Lapkričio 16 d. So. Bos-įšv. Petro parapijos bažny- 
žui i? Rochesterio, N.Y. !tono Lietuvių Piliečių d-jos į čio’je Liutkonių 50 metų ve- 

M. L. Balčiūnas ir Detroi-galėję Šv. Petro parapijos dybinės sukakties proga, 
to, Alich., atsiuntė jam įduo
tu? C. Kučėno pinigus ir į 
prašė užrašyti metams Ke
laki y. v

1 bazaras.

Seniausia Lietuvių Radijo 
mnmes m so. -?°SramM Naujoj Anglijoj 

vietinių kalėjimų kankinės^ V. aAN, ld€0 ki-
Elenos Jticiūtės atsiminimai :w JS 8to;iei t'M, 
544 psl. Kaina $10. i l'vL7 mc.. veikia sekmadie*

c ,... .. i ma*3 nuo 1 iki • .30 vai. die-
; uą. eerluocama: Vėliausių 
į oasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai- 
:os ir Magdutės pasaka.

Pėdos mirties zonoje
Sibiro kdtorsrinin’

t-

G1renumui atstatyii
tinė apžvalga, pr 
Lietuvos ne 
siuntinys ir Įgano 
teris Vokieti k. Įt

KUinen. 
ii buv. 

pa- 
mir.is- 
Kazys

j sKirpa, 583 f:;u<ryota
sudarė Leonas Sabaliūnai j Įrišta, kaina*>';5.0u.
spaudai paruošė Vincas!
Rąstelis. 350 psl.. kaina, $101 ron,a e

Mano žodynas, Richard | cinzas 3?2 ,
scarry. daugiau nei 1,400 • 1, *. -ii — • . na 8b. JO.spalvotų paveikslu iš ivai- n a t . .i. Rudenys ir"įausiu snciu n kiekviena?’T .j rji dalis, paiase

Pasakyta parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa-
reiškimai 1935-1940 metais. ’ šk

NUSIGINKLAVIMO 

KAINA

Karas visada neša kraš
tui nelaimes ir didina išlai
das, bet, pasirodo, ir taika 
ar ginklavimosi mažinimas 
ne visada ekonominiu po

ių turi lietuvišką ir angliška 
navadinimą. Knyga didelie 
termato, stipriai įriškta ir 
’abai patraukli mažamečiam 
r paaugliam. Kaina $5.00.

Kelionė aplink pasauli 
Tuozo Kaributo kelionių į- 
pūdžiai, 423 p-1.. kaina $5 

Paduoda, Bronio Railo> 
demirksnių III dalis, 387 
>sl., kaina minkytais virše- 
iais $6.50, kietais — $7.25 
Lietuviu išeivi ia Amerikoj, 
parašė Stasys Michelsonas 
gausiai iliustruota, 500 psl.. 
kaina $4.00.

Amazonė* džiunglėse. ro
manas. parakė Jose Eustasio 
niv»;:i. vertė P. Gaučys. 355 

*1.. kaina $6.00.
Vytautas the Great Grand 

Ouke of Lithuania by dr. Jo- 
«eph B. Končius, 211 psl. 
pst. kaina kietais viršeliai* 
$3.00, minkštais $2.0u.

Timeless Lithuania — pa
rašė buvęs JAV atstovas 

J Lietuvoj Owen J. C. Norem

, M „ j Šiuo metu choras labai — ------- -------------- >
usvu metams įve- ,^p „ C1® 22 CLS??da.ros. intensyniai ruošiasi savo žiūriu išeina į sveikatą, jei .
enckūntiL Detroi-'C'e Bfo<:*tone Ealfo ^'metiniam koncertui, kuris tam kraštas tinkamai "epą- k*tu”’®,Tenį 
enckunui. Uetroi įnau? pobuvis. , # j 299j»L,kam. $4.

nas ne parai 
reso. ir mes negalime jam 
tiesioginiai padėkoti už nau
ją skaitytoją. ,

Ačiū mieliems Keleivio • 
bičiuliams Lamaičiui, Bal-j 
čiūnui ir Kučėnui.

j
Bostono mokyklose daugiau; 

juodų nei baltu mokinių

Šiais mokslo metais Bos
tone Įvedus viešosiose mo
kyklose priverstinę integra
ciją. baltieii mokiniai besu
daro tik 46'7 viso skaičiaus.- 
nes daug jų išbėgiojo i pri
vatines mokyklas ar tiži 
miesto ribų.

I
"Garso Bangų“ klausytojam *

i
Spalio 19 d. dėl stoties' 

persitvarkymo "Garso Ban
gų“ radijo programos ne- 
bu-. o spalio 26 d. progra
moje bus Juliaus Kaupo ido-į 
mi pasaka "Raganų puota. 
Kalnų gatvėje“. !

[ "GARSO BANGU* 

PROGRAMA 

ši radijo programa trans-

salėje ramovėnų rengiamas į ne< §ana chOro programą ni« reLdrinys yra apčiuopia- 
Lie‘uvn? kariuomenė* atkū atliks solistai Daiva Man- ma^ pajuktas JAV-se užbai- 

girdaitė - Richar.on, Stasys ^rus Vietnamo karą ir pradė- 
Liepas ir Benediktas Povi- likviduoti tam karui 
’avičius. Programai paįvai- skirtas įmones ir įstaigas.

i rinti pasirodys ir O. Ivaakie- ... . A ..
nės vedamas tautinių šokių . Gpzdamas j taikos meto
ambūris. Koncerto pradžia ^>. Peronas per pas- 

kutimuosius septynerius me
tus uždarė 1,500 karo bazių 
ir instaliacijų. Kiekvienoje 
jų dirbo apie 1.000 ir net

• rimo mine urnas.

Imkit ir akaitvkir 

Kipro Bielinio

kny«t
rtRORO tR VERGI JO 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

3:00 vai. popiet.

LB apylinkės valdybos 

prašymas

/. tl L tt?“

Biznio reikalais kreiptis |
: Paltie Flcrists relių ir d o va
pų krautuvę. 502 E. Broad- 

Raudonojo arklio vasara, į wav, S '. Bostone. Telefo
nu va 

irišia.
da?
kai-

ias AN '-04*9. Ten gauna- 
ir -.Fivia

pavasariai,!
A.bin-?.? Ila-1

• ranauskas,
— S6.0O.

Pagairė, premijuoia? ro-' 
manas, parašė Jurgis Gliau-| 
da, 270 kaina 81.50.
Lietuvių Darbininku Drau

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

Rūtelės aitvaras, —nauja, " 
poemėlė vaikam?, daili. : su.ii 
eiliavo .T. Narūne. Gausai ir(i 
Įdomiai iliustravo dail. Zitai* 
Sodeikienė. Kaina $1.50. *1

350 n?.1

PARIH OI)AMA

labai mažai vartota skalbiamo-.}
ji mašina. Kreipti- 
136-1629.

vakarais tel.

i

Dažau ir Taisau
iA lauko *x viduje 

Lipdau popierius ir utias
viat<, ka pataisyti rt-:k:a. 

Naudoju tik venauaH
mer*tiaga.

JONAS STARiNSKAa 
Savin Hill Ava.

I>.-rcfcef»ter, Miaa.
feL CO 5-5S.M

PKAL'DIMO AGENTŪRA 
Atbėk a įvairi? rūšių

draudimas
Kreiptis sena adrese:

BKONIS KONTRIM 
598 Broadvay

So. Boston, Mass. 02127 
Tek AN 8-1761

boje smulkiai aprašyt 
bolševikinio teroro sistems

L. Bendruomenės Brock
tono apylinkės valdyba yra

daugiau žmonių.

Nuo š. m. liepos 22 d. bu
vo uždaryta armijos amuni-

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

Atsitiktinio kareivio už
rašai, Jono Januškio atsimi-. 
nimai iš Antrojo pasaulinio I 
karo laikų Europoje, 127 j 
psl.. kaina $2.00.

Radvila Perkūnas, istori-j 
nė pjesė, parašė Balys Sruo- Į 
ga. 130 psl., kaina $4.00.

Alpis, romanas, autorius 
Kazys Karpius, 227 psl., kai 
na $5.00.

Amerikos lietuvių politika.
parašė dr. K. Šidlauskas, i-j 
vadas dr P. Grigaičio, kai

bAV Al TRASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informun’a shdiiyapir va.sauiinius Ir lietuviškuosius 
įvykius, deda ūiuk ir įdomiu neofausų ir atvirai pasilaks 
apie visus mūsą vi-romaniniu.’ bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomiu skaitytoju laišku jkyriy. kuriame laukta
me abipusiu pasisjikymų ir nuomonio kiekvieno visiems 
svarbia problema.
rNEPRIKI.AUSOM A LIK fl VA“ yra dinamiška® mūsų Iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbių bei ide>u. vK 
suomet atsiras kh-kvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nt-priklau-omą Lietuva.

Metinė p-ennmerata JAV-se W.O9 
Adresas:

7722 George Street. I.aSa!le-MontreaL 690. Qoebee. CANADA

liuojama sekmadieniais ii! tos vergų stovyklos, kurios
stoties WBUR 90J FM= kentėjo ir žuvo mOn

V « 1 broūai seserys, giminės i
buin nuo 1:30 iki 2:00 T.idrau7sL Knygtu kaina -
PPP»et

lm 75 centat

Bostono Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Finansų Komiteto

KAUKIŲ BALIUS 
1975 ns. spalio 25 d. 7:30 vaL vale.

So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos III aukšto salėje
• Gros puikus orkestras
• Premijos ui gražiausius kaukių kostiumus
• Bufetas — Baras
• Atvykusioms su kaukėmis bus įėjimo nuolaida 

Stabu galima užsisakyti pas Gintą Vaičaitį: 26S-0306

išsiuntinėjusi savo nariams cijos fabrikų ir 32 armijai 
ir organizacijoms laišku?, diibusio? komercinės įmo- 
prašydama aukų III Pašau-|nės. Dėl to buvo baigti kont- 
lio Lietuvių Jaunimo Kong-l raktai 19 valstijų, ir neteko 
resui paremti, kuris įvyks darbo 12,000 įvairių dar- 
šių metų pabaigoje Pietų A-: buotojų.
merikoje. Į

Turimomis žiniomis, dau
guma nanų ir organizacijų 
savo aukas jau yra pasiuntę, 
o likusieji yra prašomi savo 
aukas artimiausiu laiku pa
rtieti apylinkės kasininkui 
Algiui Alksniniui. Tuo būtų 
utaupytas valdybos nariam 

laikas ir gazolinas, lankant 
aukotojus jų namuose.

P. Jančauskas

TIKĖJIMO TVIRTYBĖ

Skaičiuojama, kad taipe 
1971 ir 1974 metų dėl ka
riuomenės bazių uždarymo 
neteko daibo apie 124,000 
darbininkų.

Žinoma, Krašto apsaugos 
departamentas stengiasi už
darytus karinius įrengimus 
perleisti paskirų valstijų ar 
civilinių korporacijų žinion, 
kad jos būtų įjungtos į civi
liniams gyventojams reik
menų gamybą. Bet tas pro
cesas vyksta lėtai, nes jo

.. x ... tempaspriklausoimuobiu-Daugelj metų išbuvęs ay$- ' / 
r. ‘airis Colmanas grižo i fokratijos lankstumo, irtur, 'airis Colmanas grįžo į 

tavo gimtąjį miestą.
— Tikiuosi, kad ir svetur 

gyvendamas Slikai ištiki
mas savo tikėjimui? — su
tikęs pasakė jam klebonas.

— O. taip, tėveli, išli
kau, — patvirtino airis. — 
Nor? aš meluodavau, muė* 
davaus. keikdavaus, apipiė- 
šinėdavau žmones ir tranky- 
davausi su moterimis, bet

nuo
gyvos privačios iniciatyvos 
bei paskirų valstijų para
mos. Tokiai paramai pernai 
buvo skirta 38 mil. dolerių, 
o ateinantiems metams Eko
nominis departamentas yra 
numatę? 50 mil. dolerių.

Įsidėmėtina, kad krašto 
apsaugos departamentas ci
viliniam sektoriui perleidžia 
daugiau nei 1 biliono dole-

nė vieną akimirksnį nebu-’ rtM neginčijamojo
vau užmiršęs savo religijos, apie 5QĮLn»l; dolerių
kurioje užaugau. kitų reikmenų ir įtaisų.

na $1.50.
Paguoda, akimirkų kro- į 

nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
■ninkštais viršeliais $5.00, Į 
kietais — $5.50,

Paguoda, Bronio Railo® ( 
išgarsėjusių akimirkų II da- i 
lis. Be kitų dalykų, čia telpa J 
Įdomios studijos apie poetu? 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 
ti. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir T dalies — minkštai- 
viršeliais $5, kietais $5.50.

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antrs 
knvea, parašė Bronys Raila 
Kaina $7JOO.

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl. 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršelius $10 
minkštais — $8

Amerikos lietuvių istori įsu 
redagavo dr. A. Kučas, 639 
pat, kaina $10.00.

Napoleonas. Baltija. Ame
rika, parašė Vincas Trumpa, 
251 pst. irišta. kaina $6.00.

Anatoliies Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ. 254 pst n>
manas, kaina $5.00

Vardai ir veidai mošų kui-. 
tūros isterijoje (Nuo Mažvy- > 
do iki Skvirecko), parašė] 
Stasys Yla, 345 pst, kaina*
» !

Mūsų žvirblis, J. Narūnė?| 
eiliuota pasaka vaikams. 16! 
pst, kaina $1.20

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jan 80 met f tarnauja Uetuvlą visuomenei ir iiwokš* 
jo daugiau ka,p SErTrNIS MIUONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Sėtuvių fraternalinš M
duoda gj vjhėa apdr*o4< k Hgeje paėarpų, kun yn 
pigi, nes SCSIVIENIJlMAb neieško pelno, o teisia 
patema/irr. js savitarp’nės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sv puse mHero dolerių 
kapitalų, tad jo apdratdt tikra ir saagt Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių rvflkatogiausiai 
■pdraodas nuo $100.00 iki liv.000.OC

SLA—jaunimui duoda gerų Taopomų jų Apdraudų — Ba. 
dosnaent laauraaee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda \ AIK.AMS ir jaunuoliams labai pigių IKRU 
apdraudų: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokea* 
čio metams.

SLA—AKC1DEN1AL9 APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenima rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Ui $1,000.00 akddenta- 
Ms apdraudos mokestis $£.00 | metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipėtės 
• kuopų vedėjus, ir iie plačiau paaiškins apie 
Suaivienijimo darbus.

Gcusite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Uthuaniaa AOIanm ef America
S07 W<nt 30th Street, Neer York, N.Y. 1MM1

I »
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ietines žinios
Dorchesterio klubo 

susirinkimas

Baleto lino seansai {”Galina Ulanova“ (garsi so-
rrv n 1 o 1 • * Retų šokėja) ir Čechovo
The Park Sųuare kino te-1

Dorchesterio Lietuvių R. •*» dienomis'"žuvėdra“; spalio 26-27 d.
..liečiu klubo susirinkimas!bus .rodomi baleto filmai;) — "PU-etskaja Dances “ ir 

11 bus penktadienį, spalio 24'-Paliol9-20 dienomis M “The World’Yo 
i d. 8 vai. vak. A. Čapliko bu-'am a Dancer” (is Nuivjevojvaizdu0J-anti s 

J Lėkiui 85 metai M. Čiurlionis Kultūriniame te, 788 E. Broadway, So.'gyvenimo) ir "Peter Rubbitį

Įžymiam senosios kartos 
Bostono lietuvių darbuoto
jui Juozui Lėkiui spalio 24 
d. sukaks 85 metai amžiaus.

Sukaktuvininkas Bostono 
lietuvių visuomenėje per sa
vo ilgą amžių yra daug nu
veikęs. Jis yra buvęs Įvairiu 
organizacijų vadovybėse — 
gionierių posto, Lietuviu Pi- 
Sandaros, SLA. Dariaus le- 
lieeių draugi jo- ir kt.

freikiname ji ir linkime 
dar daug gražių metų.

J. Kasmauskas sveiksta

Gavome žinių, kad buvę 
susirgęs bostoniečiams ge
rai pažįstamas Įžymus seno
sios kaitos veikėjas Jonas 
Kasmauskas. dabar gyve
nantis Ormando Beach. Fla. 
Jis turėjo kiūtinės operaci
ją, bet jau taisosi ir grižo iš 
ligoninės namo.

Mes linkime jam kuo vei
kiau visiškai pasveikti.

subatvakaryje
Ateinanti šeštadienį, spa-Į tyvauti 

iio 18 d, 7:30 vai. vakare’

Kultūriniame subatvakaryje 
dail. Kazimieras Žoromskis

kalbės apie M. K. Čiurlionį 
tapytoja. Paskaita bu: paį

vairinta skaidrėmis iš New 
Yorko meno muziejaus.

Visi Bostono ir apylinkės 
ietuviai kviečiami dalyvau- 
i.

Č. Kiliulis — Skautybės 

Fondo vedėjas

•iečių klubo susirinkimas j
Young Ballet 

Leningiado

Bostone. • «md Talės of Beatrix Pot-j baleto pabėgusį šokėją M.
Viii nariai kviečiami da- ter“; spalio 22-23 dienomis Barišnikovą.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY SALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 

144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 

TaL SW 8-2868

yra yienintele oficiali ištai
ga Worcestery. miri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces-

tario j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal-

iietuviskai, pataraau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai oueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci* galima gauti įvairiau* 
šių importuotą ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklienė

N. Anglijus Pabaltiečių, 
d-ja rugsėjo 28 d. pradėjo) 
17-tąjį koncertų sezoną jau-i 
nos latvės pianistės Andos- 
Zirnitii koncertu, kurio pa
siklausyti susirinko nemažas 
būrys publikos. i

Ji skambino dvi Scarlatti, 
ir vieną Brahmso sonatas ir

’ latvių kompozitorių V. Dar
žinio, J. Ivanovo ir J. Vito-

Pradėjo 17-tąjį sezoną
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

_____ —S. 4

1975
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys

Gana
nereikalingai eikvoti kurtualyvą

| lio kūrinius.
j Koncertą palankiai įver
tino ir Boston Herald dien-

Lietuvių Skautų S-ga į-'raščio korespondentas Ri
škau-’ chard Buell.

• Kitas tos draugijos kon-
, - . , , certas bus lapkričio 9 d.vedėju paskyrė to fondo su-, Fi,.st an(J g(.conĮ, Chu,.ch

manytOj'ą v. s. Česlovą Ki- leje. 6r> Marlborough St. Jo 
liuli. Iš tar.vbo- pirmi jos iž- programa atliks vargonais 
do į fondo pagrindinį kapi-i Albinas M. Prižgintas iš N. 
talą paskirta $10,000. Yorko.

<teigė Lietui, i kosios 

tybės Fondą ir jo reikalų'

Senas parvii»la ir negir- Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Flood Sųuare 
Hardivare Co.

•srtaiataa N. i. ALB&NA 
S.-S EAST BROA»WA« 
8«>UT® BOSTON. MASS. 
rELeFONAS AM 8-414S

ftonjamia M»«w Datai 
Pvpteron 8ianomo

8UUa> Laaruna
Vta'kte re ik m e a y* namai 

Reikmenys) plnmberiama 
Visokia val*«W* AaUtal

Peter Maksvyti*
Carpeufter & Baildsr
<9 Church Street 

JS. Mitam,
Atlieka visoa pataisymo, rauta 
to ir projektavimo darbas U la 
ko ir ri-luje, gyvenama namu Ir 
Mario pastota, p»s»1 Jds< raua- 
taviatrr Saukite visados fld • va
landa vakaro,

Tetefenaet S98-R675

Telefonas: AN 8-2805
*Dr. Jos. J. bonovan 

Dr. J. Pašakarnio
IPtDINI

OPTOMETR1S1)METR1STA8
j Valandos:
jnan 9 cal ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston, Mase

eeasaaeeaeeaes*
TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOMETRISTB 
Valandos:

nuo 10 ryto fld 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADKAY

Knyga yra geriausias žmogaus drangas!
f———————————■ Į ■ M I ■■ - II ■ .......

mooooooooooooooooooooooeooooooeooeooeoooooooooooef

The Apothecary
UETUVIŠKĄ TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildoma gydytojų re 

eeptus ir turime tisus gatavus vaistus.
| ėsi reik raistų — eikit 1 Uetuvišką vaietlaų.

' Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S^ Reg. Pharm.
384 W. Broad way, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Telefeam AN 8-0020

Nue 9 raL ryte iki 8 vaL v, išskyrus šventadienine Ir eekm.

BoaooooooooooooooooooooocoeeooeooaeooouP

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
Picą užsisakyti galima ir tel. 268-1055. Tada atėjus 
nereikės laukti, kol iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS
-JAI KIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS 
-TKIJV GENERACEŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais iz sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL IKI 3:00 VAL
LIETUVIŠKI PIETŪS

(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 
Atsilankykite ir būsite maloniai nastebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBF

1=3E

K|

Rytdienos įrengimą*

Pilnas įrengimas iškaitant aly.

jungti rūsy su vamzdžiais.. 
IU metų garantija.

Savybės: 
Protinki iug ūmas 

<*ro/.j'» 
Ekonomija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

9» * fevigįi

A
CITGO

r

Paskutinė modernaus alv.a šild'mo naujienų ruMATlC

FORTŪNA FUEL Co.
Al "a >iid\mn mk< i.ihstui

47» Adam* Street. Quiney, Mas*.
Alyvos bui nerio aptarnavimai 21 vai. per diena

Skambinti — Bocton: 436-1204, So. Stare: 773>4M9

Nerasi medžio be Sakos, o
žmogaus — be ydos. 
taaaa**waa*a»aaars**a*aaaaaa******
NAMAKSY - ZAMMITO

Insurance Agency, Ine. 
321 Country Club Road 

Nevvton Centre, Ma.02159 
Tel. 332-2645 ar 762-6732 

s*sisM«ssso**s*e****eM«eeasa*s***

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELE

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

Paštu nesiunčiame.
orrrrrrrrt <<ri r-************—————s—aaaaaeaseeaa I

Laisvės Varpas
. UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11*12 raL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St„ Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7209
SOUTH BOSTON, MASS.

aJ————»............................................................- -rrrrrrrrrrrrr rff JJf

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS^

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

SAVE AT

AYEAR
r

canificatcs-SlOOO mMflSMO

M & T OIL CO.. Ine. 208^-61 AYEAR

Trans-Atlantic Travel Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 676 dolerių
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

Lapkričio 21 d.- Gruodžio 19 d.-*

PATARTINA REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO — 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS:

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant preke* 

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, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomoniu

641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

ougyo
□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis "įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambint lt.

268-4662

2*<veartM» U A ‘ tapodtSIOOOs

6.81--6b"
* 1-2K-vtarMimif + certificam $101

6j00&5^
The Federal reguMont tikėtinų duše new satfnga 
esrtHicatss Sdone pramatura vvithdravalt on minga 
cartificate funds provMed rate of interest on smount 
witbdrawn is reduced tef the pesbook rate (SX% a year> 
and 90 daye interest b forfeited. ____ _

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vaL ryte iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENI AIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjime 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje yru 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 8274,000,000

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet 7963347 

Tiesiai i* Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi i* 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turimo vietoje įvairių via 
tinės gamybos tr importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
ma maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už* 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar aaoiatiaiam apsigyvenimaL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sųriaingak Atsilanką įsiti-
kUmite. Vedėjas A. SchyrinaU į
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