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Rimtas pavojas žydams, 
ar smūgis J. Tautoms?

Jungtinės Tautos "mažųjų“ balsais suplakė sionizmų 
ir rasizmų į tų patį vienetų ir nori Izraelį išmesti ii šios 
organizacijos. Dėl to Amerikoje kilo pikta reakcija prieš 
žydus smerkiančių rezoliucijų ir priei J. Tautas.

Kadangi Jungtinėse Tau-j kongreso, senato ir vyriau- 
tose pusė* miliono ir 800 mi-, sybės atstovu, kurie dar pa- 
lionų gyventojų valstybės brėžia, kad Jungtinės Tau- 
turi po lygaus svorio vieną ’ tos tiek išsigimė, jog virto

LITHUANIAN WEEKLY

Atskiro numerio kaina 25 centai
71-MIEJI METAI

Prez. Fordo aiškesni

SO. BOSTON, MASS., 1975 METŲ NOVEMBER-LAPKRICIO 11 
Seennd-class postage paid at Boston. Ma&aacnuaotts

prasitarimai
Savo kabinetų jis buvęs priverstas "perkratyti“ dėl 

Schlesingerio ir Kissingerio nesantaikos. Rockefelleris 

pasitraukęs "savo valia.“ Reagano nebi jus.

Kaip žinome, prez. For- veiksmus jis prasitarė vėliau 
das visai netikėtai įvykdė | The New York Times atsto- 
keletą aukštų pareigūnų pa- . ui
Įmitimu* otloirln Vvaotrs 'Pagal to laikraščio kores

pondentą, prez. Fordas pa
reiškęs, kad tuos pakeitimus 
padaręs dėl padidėjusios 
įtampos tarp Schle ingerio 
ir Kissingerio. Mat, krašto 
apsaugos sekretorius Schle- 
singeris buvo priešingas 
Kissingerio ir paties prezi
dento vedamai "atlydžio“ 
politikai, reikalavo didinti

keitimų: atleido krašto ap
saugos sekretorių Schlessin- 
gerį, ČIA viršininką Colby, 
pašniaukė prekybos sekre- 

■ torius Morton. Tuo pat metu 
ir viceprezidentas Rockefel
leris pareiškė, kad jis atei
nančiuose rinkimuose ne
kandidatuos j šią vietą bend
rame sąraše su Fordu.

Dėl ‘šių pakeitimų prezi-

tik sovietų šnipų lizdu.
Žydai turi tikrai rimto

pagrindo būkštauai. Kaip
davo tokias rezoliucijas, ku-į Amerikos žydų orgonizacijų ____
rių vykdymą didieji ‘ tega-1 konferencijos pirmininkas Hartfordo lietuvių moterų choras ir solistas dr. Izidorius Olis, kurie atliks koncertinę programos

lėdavo sustabdyti tik jas Į rabinas Milleris pareiškė, Bostono Lietuvių Piliečių d-jos III aukš to auditorijoje i. m. lapkričio mėn. 23 d. 3 vai. po
vetuodami Saugumo tary- tokią antisionistinę rezoliu- Lie,B¥<K kariuoraeBis atkarinM> „inijim. melu. Pirmoje ,MJ. U kairio: Uo« KrUMui- 

tienė, Zita Dresliuvienė, Aušra Sarpalienė, choro vadovas muz. Jurgis Petkaitis, Gražina Pileikie- 
kitos vatstvbė^^tu^ėsian ’B** Danguolė Banevičienė ir Sofija Olienė. Antroje eilėje iš kairės: Frances Mazotas. Eugenija 

Sos net "teSrų^pagrindą“ Šliogerienė, Jadvyga Petruškevičienė, Marija Mas tauškiem, Zita Dapkienė, Ema Tijfinėliene, Bronė i "aįJ konfe'iencijoje?tet 
savn krašte žvdus. kain ra- Žilienė, Angelė Gailiūnienė, Jean Kolosovvski ir Gražina Aleksandravičienė. į kai kuriuos klausimus at

sakinėjo vengdamas dides-

balsą, tai pastaraisiais lai 
kais atsitikdavo, kad "ma
žieji“ balsų dauguma priim-

boje. 
Gal pati nemaloniausia

rezoliucija Afrikos valstybė- £ J^tos valstybės turcsian- 
lių balsais buvo priimta spa- ~~ ~~ ~
lio 17 d. Jungtinių Tautų So
cialinių, Humanitarinių ir 
Kultūros reikalų komitete, 
nukreipta ne tik prieš Izra
elį, bet ir aplamai prieš žy- 
dus.^šią 70 prieš 29 balsus 
pagundyta rezoliucija pasi
sakoma prieš sionizmą,;

savo krašte žydus, kaip ra
sistus, griežtai persekioti. 
Be to, dar bus įpareigotos 
Jungtinėms Tautoms kas
met pranerti, ką yra šioje; 
rasistinio sioniano“ tram- 
lymd srityje nuveikusios..', f

Nuotrauka A. Jaro

dentas buvo labai smulkiai! lėšąs krašto ginklavimuisi, 
“tžurnalistų klausinėjamas nepasitikėti sovietais, pri- 

tramdyti Kis ingerio nuolai
dumą. Tokių skirtingų pa
žiūrų ir šių aukštų pareigū
nų varžybų jis ’jau nebega-

PAKEUAMA “KELEIVIO“ PRENUMERATA
Organizacijų

seimai
, . . . . , Reikia priminti, kad to- Gerbiamieji, , ...
kuris tame nutarime yra pa-j k-a antižydiška nuataika '• ši lapkritį įvyksta visa ei-
\ adintas aiškia rasizmo ir-sovietijoje ir Su 7 doleriai* metinės prenumeratos šiais laikai*, kai mūsų didžiųjų organiza- 

disknmmacijos for- .... ai. . „ urnįfl'rasines 
ma“ I Afrikos ar arabų kraštuose, viskas taip pabrango, Keleivis jau nebesuduria galų au C1JM suvažiavimų.
, ..IV'eSUtuJ're“1‘T?a;bet ir Brazilijoje, Čilėje, 
turėjo būti nukreipta tikta!, Meksikoje ir Į^i kuriose ki- 
pnes rasizmą taip svar- Amertko5 vais
iausia pnes Retų Afrikos , T rezoliuci.
ir Rodezijos valstybes, bet tautai
ara ai ir n os ju įėji būtų kataMrofiSkas, nes tuo- 'J
pne anų pndejo ne Uk Izra- kųraštuose mažai kas tyri. «»'« neturėjom., 
elj. bet ir aplamai ,-iomz-nžt kuris žydas yra sionis-

tas ir kuris kitoks.
Tokia rezoliucija būtų pa

togi lazda į rankas ir viso-

mą.
Dalykas darosi dar rim

tesnis, kai Afrikos ir kai ku
rios kitos valstybės reika
lauja ne tik pasmerkti sio
nizmą. bet iš Jungtinių Tau- įĮyi^j0 Spalio 
tų išmesti rr Izraelį. , * r

Tokia rezoliucija šį pir
madienį nukeliavo ir į J.T.
Generalinę Asamblėją, ir

kiems "neonaciams“

perversmo sukakti
Lapkričio 7 d. Sovietų Są-

jos rėmėjai giriasi turi pa- ;ungOje buvo iškilmingai 
Irdama, halsu nutarimui komunistų įvykdyto

perversmo 58 metų sukakti?.

nio aiškumo, kiek išsisukinė
damas. Esą. tuos pakeitimus (Įėjęs pakęsti ir Schlesingerį 
padaręs patsai vienas, no- atleidęs.
rėdamas savo politikai vyk-
tfyti parinkti savus žmona*. 
Kiek aiškiau apie tuos savo

galas, todėl po ilgų ir sunkių svarstymų nutarta 1976 me- ’. Lapučio
tų jo metinę prenumeratų pakelti iki 10 dolerių ir pusme- į -IVyko Ba 0 , .

Lapkričio 22 d. Chicagoje 
Pick-Congress viešbuty bus 
Altos metinis suvažiavimas.

tinę iki 6 dolerių, o atskiro numerio — iki 25 centų.

Šį sprendimų padarėme labai nenoriai, bet kitos iš-

Australijoje mirė 

Jonas Pyragius

Centralinės žvalgybos a- 
gentūros viršininkų, atlei
dęs, atrodo, irgi dėl to, kad 
tas rėmęs Schlesingerio pa
žiūras.

Klausinėjama* NBC-TV 
programoje, prez. Fordas 
prasitarė, kad jis "nesąs pra
šęs Rockefellerį drauge kan
didatuoti į vicepreziden
tus“, nes toks žmogus "pats 
žinąs, ką darąs“. Tas paaiš
kinimas kelia įtarimą, kad 
nebuvę geru santykių ir su 
Rockefelleriu.

Besirengiančio kandida-

Spalio 14 d. Adelaidėje 
, mirė buvęs Lietuvos aviaci- 

Lapk ličio 29-30 dienomis jos majoras, kūrėjas sava- 
— Brooklyne Kultūros Ži-; noris, uolus Adelaidės lietu- 
diny įvyks Vliko seimą*. Ja___  . . : vių archyvo-muziejaus vedė
me kalbės apie veiklą Tary-; jas Joną? Pyragius.

....... r - . \ .------------ , bos pirm. Bronius Bieliukas,, ” Velionis trimes 1QO2 m ltuo*i * Prezidentus kalifor-
fal*?ų_.kel,autl ir guo,tl P° pasaulį išsibarsčiusius' Valdybos pirm. dr. Kęstutis1 sausj0 j d Dayjėnu valse ini kio .Rea?an? jis ne9‘bai-

Todėl Mielus Skaitytojus prašome nerastauti, o su
glaustom jėgom Keleivį paremti, kas jis dar ilgus metus

tautiečius.

Tad laukiame Jūsų, Mieli Skaitytojai, nuoširdžios Į gandi 
paramos.

Administracija

'Valiūnas, vieepirm.
Valaitis, vieepirm. Aien-( kams, dalyvavo 1934 m. su- 

as Vakselis. Tautos kilime prieš Smetoną, dėl to
Fondo centro ir Kanados at- ĮjUV0 pažemintas į eilinius 

Kr0‘ ir paleistas iš kariuomenės.

Jurgis jjs paklausė voldemarinin- 
Alek

kankamai balsų nutarimui 
priimti.

Suprantama, kad toksai 
Jungtinių Tautų pasikėsini
mas prieš Izraelį, kuri ka
daise pačios J. Tautos suku- mis, Lenino bei Brežnevo 
rė, ir apskritai prieš žydus paveikslais. Šventės proga 
Amerikoje sukėlė pikčiausią galima buvo pirkti ikros po 
reakciją. Griežtą protestą 42 rublius už kilogramą.
beveik viei*alsiai reiškia' parada3 nuo kitų metų te- 
spauda. radijai ir televizija,, tik t kaft ne. 
o įvairiuose miestuose yra buvo rodoma di(|eli u 
rengiami gausus mitingai, kontinentinių raketų, bet 
kuliuose Izraelio ir žydų buVo parodyta priešlėktuvi- 
pasmerlumą kif įkuoja se-' nė kurf .jį H , ntbu.
natonai, kongresmanai ir;„0 H
šiaip įžymus amerikiečių vi-|
suomenės atstovai.

Ta proga šen. Cohen pa-jl^10 
reiškė, kad ši prie?; žydus ir - - , .
Izraelį nukreipta rezoliuci-'SUktyOC8 
cija via taip nesuderinama. . .. . k
su Jungtiniu Tautu čarteriu Bordeaux (Prancūzijoje) 
ir principais, kad. ją priė- V®1 patrauktos teisman 3 yy- 
mu’ Jungtinės Amerikos no gamy klos dėl to, kad jos 
Valstybės turės pasvarstyti. į Ameriką siunčiamam vy- 
ar dar verta daby/auti Jung- nui pridėdavo daugiau che- 
tinėse Tautose, ta organiza- mikalų, negu leidžiama, 
cija remti finansiškai ir jos' Pernai už netikrą vyną 8 
centrą laikyti New Yorke. - gamintojai buvo nuteisti ka-

Tokią neigiamą nuomonę Įėjimu ir pinigine bauda 844 
dabar reiškia jau daugelis mil. dolerių.

Msatovos gatvės buvo pa
puoštos raudonomis vėliavo-

Kevin Whi(e, lapkričio 4 d. trečių kartų išrinktas Bostono bur
mistru. Jis tas pareigas vėl eis 4 metus.

dąs. Tik jis "einąs kelio vi
duriu, o Reaganas — kiek 
dešiniau“, bet Reagano pa- 
žiūru dabar nenorįs kriti
kuoti. Bet, spaudos nuomo
ne. Reaganas sudaro Fordui 
dideli pavojų, nes jo šalinin
kų įkaičius respublikonų 
partijoje smarkiai auga.

Kiek nuostabiau praskam
bėjo nrez. Fordo kalba aoie 
dideli bedarbiu skaičių. Jis, 
esą. "labai didžiuojasi be
darbiu jausmais, nes ji at
spindi šio krašto žmonių 
stiprumą...“

Jis sutiko su paklausių 
siūlymu, kad bešališkas gyr 
dvtnias turėtų patikrinti 
sveika** visu pretenduojan
čiu i Baltuosius rūmui as
menį! sveikata.

Be to. prezidentas $ar ne
reiškė abejonę, ar/bavyks 
dar šiemet Amerikoje susi

nės ato- 
1 anribo-

jimo derv’bos vylptn lėtai.
Pažvmėtiną. kad prezi

dento ivykdv4i kabinę^ pa
reigūnu pakeitimai tiek pa
čioje Amerikoj, tiek ir už
sieny veęfinami neigiamai. 
Tik sovietai labai draugia i 
^hle«wgerio atleidimu. O 
Mao ifc-nm^a' anie va’-ž”.

,?tovybė< atstovai. Dr,
1 nius Nemickas kalbės apie. Vėliau majoro laipsnis jam 
Helsinkio susitarimų teisinę i;Uvo grąžintas. Vokiečių 

i okupacijos metu buvo vi- 
i dau* reikalų tarėjas, 
i Minėtini jo nuopelnai 
į sporto aviacijai. Jis buvo 
į vienas iš Lietuvos aero klu- 
• bo steigėjų, už sklandymą 

Mass. gubernatorius pasi- buvo laimėjęs aukso medalį, 
rašė valstijos biudžetą $3 o taip pat buvo ir kitų orga- 
bilionų sumos, kuriam suba- nizacijų vadovybių narys, 
lansuoti reikia 0362 milionų
naujų mokė čių. Todėl pa- Maskvai nepatiko 
keliami įvairūs mokesčiai. į

Tą pakėlimą daugelis ^Or^°

Massachusetts valstijos gy-| p,.ez Fordas, praeitą sa- 
ventojų jau pajus nuo ryt vaitę lankydamasis Bostone, 

įdienos, nes apyvartos (Sa- savo kalboje pasakė, kad. 
les) mokestis pakeliamas norėdami pasiekti atlydžio, tikti su B>ežne 
iki 5f ; (buvo 3', ;). 5 turime Urėti, t stiprią gyny- mįnio cinklavi

Maskvai tokia kalba labai 
nepatiko, ir sovietų žinių a- 
rentflra T ASS paskelbė, kad 
Fordas tikru taikos pagrin
du telaikąs tik karišką jėgą.

prigimtį.

Ir Mass. valstijai 

trūksta lėšų

’dorokas atšaukėI

; lygį į Sacharą
Moroko karalius Hassan 

II pa kelbė, kad žygis į Is
panijos Sacharą savo tikslą 
pasiekė, ir įsakė 350,000 
marokiečių, įžygiavusių į

______ namo.

Kinija kritikuoja prezi -----z- ..... ...
dentą Fordą dėl krašto ap-1 bas Aimėūisi Rissingen iš
saugot sekretoriaus Sekles-i skm: "Tai asmuo, kuns 

kaimyninę” teritoriją, grįžti ingerio atleidimo ir tą žygį! djfimčia nirštų gaudo de- 
»laiko pataikavimu Maskvai.' rfnt blu?’,’
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A. Landsbergis „Kontinente” Sovietų Sąjungs-nusikaltčle
UŽBAIKIME JAUNIMO 

KONGRESO VAJŲ
£nės, religijos bei tikėjimo, apie kurias sakoma: "daly
vaujančios valstybės gerbs žmogaus teises ir pagrindines 
laisves, įskaitant įsitikinimo, sąžinės, religijos ar tikėjimo, 
visiškai neatsižvelgdamos į rasę, lytį, kalbą ar religiją4

žingnį pirmyn mums pa 
• geidaujama kryptimi. Žur- Pabaigoje yra to paties 

' salo naujame numery (Nr. žurnalo redaktoriaus Vladi-
5, 1975 m.) yra Espausdin- miro Maksimovo labai įdo- 
tas Algirdo Landsbergio j susirašinėjimas su Ita-
13-kos puslapių straipsniu : į lijos komunistų ideologu

prof. Gianlilenzo Paeini. 
Eet piie šių laiškų dar ir kita 
proga V. Maksimovo pa
reikštų minčių teks iugrįžt 
kitą kartą

i. v.

W. BRANDTO ŽODIS 
ŠVEDŲ SOCIALISTAMS

Sveikindamas Ši.ėdi jo
socialdemokratų kongresą 
neseniai posėdžiavusį Stoek- 
fcolme. Vokietijos soc. de
mokratų lyderis ir Socialis
tu Internacionalo vicepirm. 
Willy Brandtas priminė, 

Labai objektyviame ten jog šiuo me*u socialdemo- 
tilpusiame straipsnyje A. kratai daugumoje Europos 
Landsbergis pasakoja neži- valstybių arba vadovauja 
n omam turistui, aplankiu- kraštų vyriausybėms, arba 
šiam ir pamačiusiam Lietu- laiko jose atsakingas pozi- 
vą iš paviršiaus, apie lietu- cija-. Todėl įvykių raida Eu- 
vių tautos vidujinius pergy- i ropoję uždeda socialdemo- 
venimus per pastaruosius 30 į kratų partijoms ypatingus

"Orvelis ir Kafka 
gyvi Lietuvoje4

vis dar

Vokiečių rašytojas Franz 
Kafka (1883-1924) ir ang
lų rašytojas George Orwell, 
tikroji pavardė Eric Arthur 
Blair (1903-1950) — abu 
komunistams labai nepriim
tini. Orwell be kitko, parašė
»»Gyvulių farma“ ir "1984 
metai44, kur satyros forma 
aštriai pavaizduota baisi so
vietinio gyvenimo tikrovė ir 
kaip atrodytų pasaulis po 
komunizmo pergalės.

kaltinama žmogaus teisių nepaisymu. Viso pasaulio spau
da nuskambėjo antra temis: "Kremlius pasodintas į kal
tinamųjų suolą44, "Rusija pripažinta kalta44 ir t.t.

Šios apklausos tikslas buvo nepolitinis. Liudininkai, 
kurie norėjo smerkti Sov. Sąjungoje ar kur nors kitur e- 
sančią komunistinę sistemą, nebuvo apklausinėjami. Ap
klausos jury komisijai rūpėjo išaiškinti ir iškelti žmogaus 
teisių paniekinimus, vykdomus Sov. Sąjungoje.

Apklausos jury komisiją sudarė tarptautinio maste 
ekspertai. Iš viso jų buvo dvylika. Lietuviams atstovaoo 
juristas dr. Aleksandra; Štromas, kuris kartu buvo ir ju- 
.y komisijos teisinis ekspertas. Jis taip pat darė apklausų 
eisines santraukas bei išvadas. Grįžęs į Londoną, jis ma

loniai sutiko "E. Lietuvio44 al avui smulkiau papasakoti 
įpie apklausos eigą ir suteikė daug vertingos medžiagos.

Buvo apklausta 24 liudininkai. Lietuviai liudininkai 
buvo Jonas Jurašas ir Simas Kudirka. Jie abu nušvietė 
Lietuves okupaciją, persekiojimus ir lietuvių laisvė? ko
vas. Ypačiai daug medžiagos pateikė J. Jurašas. Pasirem
dama? savo asmenišku patyrimu ir Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikomis, jis pateikė jury komisijai pačių pas
kutiniųjų metų įvykius h* persekiojimus Lietuvoje.

Prof. Sacharovas į apklausą atvykti negalėjo. Jam 
numatytoje vietoje apklausos salėje buvo padėta gėlių 
puokštė.

čias žmogaus asmenišką pagal bą ir turinčias reikšmės jo ji darbai turi būti baigti, o 
pilnutiniam išsivystymui“ (I. A. art. VII). , visokie piniginiai' įsipareigo-

j jimai turi buri išmokėti
Komisija nori atkreipti dėmesį į šiuos du Helsinkio anksčaiu. PLB valdyba, lė- 

deklaraci'jo? dėsnius art. VII: 1 šų telkimo vajų pradėjusi
1 gegužės mėnesį, tikėjosi jį

"Šiuose rėmuose dalyvaujančios valstybės pripažins į užbaigti ir visas lėšas su- 
ir gei'bs individo laisvę išpažinti ir praktikuoti, vienam .• telkti dar prieš vasaros atos- 
ar kartu su bendruomene, religiją ar tikėjimą, kuri dik- togas. Tačiau šis sunkus 
tuoja jo sąžinė44. darbas užtruko ir spvlio mė

nesiui baigiantis jis buvo tik
"Dalyvaujančios valstybės, kurių kraštuose yra tau- ĮPusėtas.Iš 61 LB apylinkės 

tinių mažumu, gerbs toms mažumoms priklausančią as-j vo as py e i . i s
menų tefe, i lyg^ prieš įžymus suteiks jie.prog, Xvirimo 50?savTkvo! 
naudotis žmogaus teisemi3 ir pagrindinėmis laisvėmis ir j še'ioEka apylinkių at- 
apsaugos šioje srityje jų teisėtus interesus44. j sįuntė mažiau negu 50%.

Tikedama, kad Sov. Sąjungos pasiraivytoji deklaraci- linkės ikj šiol iėšų mums dar 
ja ateity apsaugos nuo žmogaus tekių pažeidimų, kurie (neatsiuntė, 
buvo suminėti šioje apklausoje, komisija kreipiasi kartu:
su Nobelio taikos premijos laureatu Andriejum Sacharo- j Lapkričio mėnesį eklebia- 
vu į sovietų vyriausybę, prašydama paleisti visus politinius me Jaunimo Kongreso lėšų 
kalinius, kaipo pirmąjį žingsnį į Helsinkio deklaracijos. vajaus užbaigimo mėnesiu, 
vykdymą. i Nuoširdžiai dėkodami vi-

Komisija konstatavo, kad šiuo metu veikiančios kon- j3™® “j S
vencijoc, nesiteikia pakankamai garantijų politiniams 
kaliniams. Todėl komisija mano, kad reikia sukurti pasau
linio masto konvenciją politiniams kaliniams apsaugoti.

uždavinius. Tai, iš savo pu 
sės, verčia partijas efekty 
iriau tai-pusavy bendradar-j
liauti. į Profesoriui A. Sacharovui pageidaujant, Tarpt autinė į

Todėl, pagal W. Brandtą, i Sacharovo Ąpklau a įvyko Danijos parlamento rūmuose 1 nXu,“rJwj“, Lietu™ 

kupacijas. partizanų kovas i i,iimo-ii būtinybė partijoms!1975 m- sPa,1° 17-19 dienomis. I kariuomenė. savanoris, da-
jatmimo demonstracijas ir'yia dauigau negu praeityje!

metų. Pradėjęs nuo 1939 m. 
pasirašyto Stalino - Hitlerio 
pakto, kuriuo naciai su so
vietais pasidalino Rytų Eu
ropą įtakos sferom, straips
nio autorius pereina per o-

katalikų rezi'tenoinį sąjūdį 
ir ateina iki šių dienų.

. Landsbergis apra šo "lyg 
ten buvęs“ nuolatinius per
sekiojimus, kuriuos pergy
vena Lietuvos menininkai, 
literatai ir etnografai net 
dabar, jau postalininė’je ero
je. Jis duoda pavyzdžių, kur

Žemiau pateikiama jury komisijos padarytoji ap
klausos santrauka.

• • • LAIŠKAS REDAKCIJAI 

Arėjas Vitkauskas, žur-

TAIP ŠEIMININKAUJA 
BIUROKRATAI

įvykdžiusioms JAV LB apy
linkėms, mes prašome tuo 
pavyzdžiu pasekti ir visus 
kitus, dar nespėjusius kong
re ui paaukoti, ir visus lėšų 
teikėjus, dėl įvairių priežas
čių kvotas įvykdyti užtruku
sius. Apylinkių valdybas 
bei specialius lėšų telkimo

1 bar gyvenantis Jersey City,
tartis dėl įvairių projektų ir! Tarptautinė jury komisija, susidedanti iš skirtingų N kur vadovauja 44World 
koordinuoti pasiūlymus, i- politinių ir religinių įsitikinimų žmonių, apklausinėjo 24 .\yide News Bureau44, kurio 
d ant sėkmingai būtų nuga- liudininkus, kurių dauguma papasakojo apįe žmogaus tei- teikiamomis žiniomis apie 
lėti pavojai, kylantieji iš pa- šių pažeidimą, pasiremdami savo asmeniškais patyrimais, nepriklausomos ir dabar o- 
saulinės ekonominės krizės. kupuotos Lietuvos padėtį
Reikia geriau bendradar- Apklausos tikslas buvo nušviesti gyvenimo sąlygas dažnai pasinaudoja kitatau- 
biauti Europoje. Sov. Sąjungoje per paskutinius 10 metų. čių leidžiama spauda, per-

. , .. . _4. , - . . : skaitęs Keleivy žinią apie
Antroji būtinybe — siek- Jury komisiją sudarė: prof. Erling BjeI (Danija), M. prieš 10 metų Vilniuje miru- 

į daugiau Rytų - Vakarų Bordeaux (D. Brit.), dr. Coraelia Gerstemaier (V. Vokie- f į Peliksą Bugailiikį, Kelei-
ir kada lietuvių rašytojai bendradaibiarimo ir mainų £ Ionesco (Prancūzija), dr. F. Janouch (Švedija), viui Šitaip ražo:
buvo sudrausti, kai parašė 
ką nors, kas buvo ne pagal 
Maskvos skonį. Kiek pla- ‘

idėjomi-. Kas buvo šią vasa
rą paskelbta Helsinkyje, ne
turi likti mirusia raide ir ne-

komitetus prašome visus ki- 
Lykes Brothers Steamship tus darbus atidėti i šalį ir 

Company (New Orleans) už lapkričio mėnesį skirti lėšų 
$500,000 pardavė sovietams telkimo vajui užbaigti. O vi- 
didžiausio prekinio laivo sus dar neaukojusius lietu- 
planus, o iš JAV karo laivy- rius prašome paskubėti sa- 
no administracijos ta bend- vo aukas įteikti jūsų LB a- 
rovė už tuos planus reika- pylinkės lėšų telkimo parei- 
lauja 1 miiiono ir 200 tūks- gūnams. o ju nepasiekiant, 
tančių dolerių. siųsti PLB valdybos adresu.

čiau jis sustoja ties Kauno 
r, teatro režisieriaus Jono Ju- 
» rašo 'byla, kuri jau buvo lie
tuvių išeivijos spaudoje pla- 
» čiai aprašyta.

Aprašęs 1972 metų riau-
Šes. kurios vyko Lietuvoje 

~po Romo Kalantos tragiškos 
^mirties. A. Landsbergis bai- 
_ gia savo straipsnį realistinio 
~ optimizmo prognozėmis lie-
- tuvių tauto? ateičiai. Jis nu- 
5 rodo, kad Simas Kudirka y- 
*ra ryškus lietuvių tautos ne- 
”*paprasto patvarumo pavyz- 
^dys. Be to, lietuviai nesijau- 
įčią vieniši savo kovoje dėl

• laisvės. Juos dvasiškai pa
laiko stiprėjantis kitų Sov.

•Sąjungos tautų aktyvumas
- ir solidarumas. Jie taip pat 
įremia?! įkvėpimo iš rusu di-
• ridentu sąjūdžio, iš Solženi

cino, Sacharovo, Kovaliovo 
ir daugelio kitu. Šiandien

■ daugelio nėrusu tautų sieki
niai vra tampriai surišti su 
nišų demokratiniu sąjūdžiu. 
Tas teikia daugiau vilčių 
lietuviv, tautai. Todėl lietu

kai tiki. kaip jie sako, kad 
• "ateis diena kada jie galės 
’Sjtaitvti K<fką ir Orwelli. 
nematydam. jų puslapiuose 
patys -avęs“.

turi būti padėta į archyvą.

Trečioji būtinybė išplau
kia iš įsipareigojimo solida-

Haakon Lie (Norvegija), Mme. Zinaida Schakovskaja 
(Prancūzija), dr. A. Štromas (D. Brit.), Victor Sparre 
(Norvegija), prof. Z. Stypulkowski (D. Brit.), prof. S. 
Swianievich (Kanada), Simon VViesenthal (Austrija). 

Komisiją papildė Danijos parlamento politinių par-

Be to, reikia pažymėti,' Nebeaiškinam, koks pras- 
kad ta bendrovė jau yra ga- mingas 'Ta Jaunimo kong- 
vu;i iš JAV valdžios finan- resas ir kaip bus naudoja- 
sinę paramą tiems planams mos lėšos, nes tai jau buvo 
paruošti, ir valdžia turi tei- po kelis kartu? pakartota 
sę projekto duomenimis pa- spaudos škil+vsp ir radiio 
sinaudoti. Bet, kaip sakyta, programose. Tačiau tik pri- 

. ,. . . . . bendrovė iš JAV karo laivy- mename, kad jaunimo nu
skūrą nuomonę, kai teismas (nQ administracijos už pla- vilti mes negalime. Tad lap

inei giamai -prende mano is-'nUs .pareikalavo net dvigu- kričio mėnesi risi sukruski-

"Lietuvos teisėjas, miręs 
Vilniuje, man atmintinas 
tuo. kad jis pridėjo savo at-

ua is įsipareigojimo sonaa-, papuuc rzai.ijvo pauaiucinv Pauliuj pai- . . 6in,i1in kalpiimn I F ...
izuoti su tautomis, kurios tijų atstovai. Sovietų valdžia taip pat buvo pakviesta, r J bai daųglau’n€gu sovletų- me.’ kvotas Įr
oo ilgų metų priespaudos, bet nedalyvavo. L „z ..__ , vajų užbaikime.po ilgu metų priespaudos (bet nedalyvavo 
dabar yra pakeliui į c 
ratinį apsisprendimą. Apklausa nagrinėjo šiuo? klausimus: elgesys su poli

tiniais disidentais, elgesys su tikiifiaisiaiSi,;psichia^-ijos
"Mūsų pareiga yra padėti piktnaudojimas, sovietų tautų ir tautinių rlėSundj padėtis: 

tiems, kurie nori eiti laisves
Komisija konstatavo, kad kai kurie liudininkai kal

bėjo ne apie tą laikotarpį, kuris buvo minimas. Tačiau 
daugumos liudijimai buvo tikslūs, apimą 1965-1975 m. 
laikotarpį, su įvykių vietos ir datų nurodymais. Šitoji ver
tinga medžiaga bus surinkta ir įteikta tarptautiniams or
ganams ar suinteresuotoms institucijoms.

- Tarp kitu la,^ įdomių 
»straipsnių, išspas(jintų šia
me žurnalo numtvje> yj.a 
Tvano Košelievico pį, Uk
rainos rezistencini j; 
-Nikolo Bertelio apie i įį. 
laisvių priverstiną s^<;mą 
iš Vakaru į Rusiją; 
Rmrkovskio, "Pragos
sario44 veikėjo, pasako,

ir demokratinio socializmo 
keliu“, — pasakė Brandtas.

Šio? būtinybės yra svars
tytinos ir platesniuose rė
muose. Demokratinės san
tvarkos derinys su socializ
mu yra vienintelis kelias at
eičiai. Tas kelias eina tarp 
atgyvenusio kapitalizmo ir 
apdulkėjusio komunizmo.

DAR APIE APKLAUSA

Londono lenkų dienraštis 
"Dziennik Polski“ spalio 29 
d. išspausdino J. Cvdzikc 
’-eportažą iš Kopenhagos 
Sacharovo vardo apklausos.

Jame sakoma, kad Dani
jos parlamento rūmų pilnu
tėlėje salėje, kur vyko ap
klausa, buvo apie 800 daly
vių, dauguma žurnalistų.

Vieną iš geriausių prane
šimų padarė Jonas Jurašas 
apie padėtį Lietuvoje. Šiur
pulingi buvo prisiminimai 
Simo Kudirkos, kuris pasa
kojo apie savo bandymą

Pasiremdama liudininkų parodymais, jury komisija 
nustatė,

• kad mintie? ir žodžio laisvė Sovietų Sąjungoje yra 
vaižoma;

• kad savivaliaujantis elgesys apsunkina gyvenimo 
sąlygas, pvz., ieškant darbo, buto ir mokymosi galimybių;

• kad judėjimo laisvė viduje ir į užsienį, o taip pat 
emigracija yra vaižoma;

• kad religijos laisvės yra stipriai suvaržyta;
• kad gyvybiniai interesai ir aspiracijos sovietų tau

tinių mažumų, pvz., žydų ir sovietinių tautų, yra užgniau- 
žiami, ypatingai tų tautų, kurios yra netekusios tautinių 
teritorijų, kaip Krymo totoriai ir Volgos vokiečiai;

• kad Sovietų Sąjungoje žmonės netenka laisvės ir 
yra uždaromi kalėjimuose, stovyklose ir psichiatrinėse li
goninėse, labai dažnai nežmoniškose sąlygose, nore jie 
aiškiai turėtų būti laikomi politiniais kaliniais. Iš pateik
tųjų duomenų komisija negali tiksliai nustatyti jų kiekio.

| tus sėdėti už mano redaguo
jamu "Šiaulių Naujienų“ 
straipsnius.

* Per uolus jaunas tardyto
jas. ateitininkas, prirašė la
biausiai inkriminuojančių 
protokolų, — net įrašė, kad 
aš esąs Šiaulių rajono komu
nistų vadas, nebeatmenu 
kažkokiu vardu ir kažkokiu 
laikotarpiu, kai aš net kojos 
į Šiaulius nebuvau įkėlęs, 
nes dirbau, nė vienos die
nos nepraleisdamas. Kaune 
"Lietuvos Žiniose44 (ka pa
liudijo ir Fef. Bortkevičienė, 
o ir motina pyko, kad jos 
nėr kelerius metus neaplan
kiau). Karštai manęs neap- 
kentusio sudarytos bylos 
<rrėsė kiekviena ne mažiau 8 
metų sunkiuju darbų kalėji
mo. o tu bylu buvo ar tik ne 
90 su viršum...

Krikščionių demokratų 
pralaimėjimas politikoj at
nešė ir man amnestiją nuo 
visu lakioj tardytojo vaiz
duotėj išlapojusių bylų.

žvalgybininkai, negalėda
mi surasti to Šiaulių rajono 
komunistų vado, lengvai už
krovė jo veikimą man —
"Jeigu juo nebuvai, įro
dyk !“, pagiežingai sakė tar-

Kai karo laivyno vadovy-j 
bė pasiryžo laivą statyti ne-, 
mpk£dajBa minėtai bendro-į 
vei už planus, tai neatsirado 
kitos privačios laivų statyk
los, kuri to darbo imtųsi.

PLB valdyba

IŠ MURMANSKO Į 
KRONŠTATĄ

NATO gavo žinių apie 
Įdomu tai, kad Jūrų ad-|žymų Baltimorsko - Baltijos 

ministracijos vadovybė, ku-[ kanalo praplėtimą. Dabar 
ri davė pašalpą minėtai Į sovietų laivai iš šiaurės jū- 
bendrovei planams paruoš-j ros tuo kanalu galės at-

Apklausos duomenys suteikia komisijai pagrindą 
abejoti, kad Sov. Sąjunga prisilaiko Tarptautinių Civili- 

” ’at i ’va • nių ir Politinių dėsnių, nustatytų tarptautine sutartimi, ’ dytojas, išrašydamas eilinį 
Caa ™knS tolSu iitnviu; Sovietų Sąjunga ratifikavo 1973 m., ir 1975 m. Hel- lydimąjį raštą policijai ma- 
antikomunistinis’ nusistatė rinkto deklaracijos, kuri,Sov .Sąjungataip pat pasiraM. ne praminhi taku vesti 
mas yra imponuojantis44, — YPač deklaracijos punktų, kūne liečia žmogaus teisių J saulių Kalėjimą... 
sako lenkų korespondentas, gerbimą ir pagrindines laisves, įskaitant įsitikinimų, są- Arėjas Vitkauskas“

ti, karo laivyno ir bendrovės 
ginče palaikė bendrovę ir 
patvirtino planų pardavimą 
sovietams.

Todėl sen. Jacksonas pa
grįstai sako, kad tai klasiš
kas biurokratų šeimininka
vimo pavyzdys.

Biznieriai galėtų sovie
tams parduoti ir visą Ameri
ką. jeigu pasauly po to dar 
liktų saugi vieta, kur jie 
gautus pinigus galėtų išsi
nešti.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Lietuvių literatūros istori
ja, II tonas, parašė Pranas
Naujokaitis, 582 psl., įrišta, 
kaina $10. Išleido JAV LB 
Kultūros Taryba.

Knyga apima 1907-1928,'

plaukti į Kronštatą (prie 
Leningrado) ir grįžti atgal.

NATO sąjunga Norvegi
jos šiaurėje turi stebėjimo 
nnkta ir gali sekti sovietų 
šiaurės jūros laivvna. gali 
patirti ir jo pasikeitimus.

Dabar sovietai galės di
dinti Šiaurės ir Baltijos jūrų 
laivynus, išvengdami NATO 
sąjungos kontrolės.

Primintina, kad Balti
morsko - Baltiios kanalas iš
kastas 1931-1933 metais be
veik vien politiniu kalinių 
nlikomis rankomis. A. Sol
ženicinas rašo, kad, tą ka- 
nala kasant, žumo apie 250, 
000 kalinių.

Kuri laiką tas kanalas bu
vo vadinamas Stalino vardu.

metų laikotarpį. j šiaurės jūroje sovietai tu-
w ri 230 karo laivų, iš jų 170 

** povandeninių, taij) kurių 90 
Lietuvos vandenyse yra ginkluotų atominiais gink- 

apie 160 įvairių žuvų rūšių. lais. ____
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Okupuotoje Lietuvoje

Rusai okupantai, ialin ii Lietmati

li garsiojo Krymo kurorto ,tuvos konservatorijos penk- 
• to kurso studentė Aušra

Nėra jokia paslaptis: į Stasiūnaitė (mezzosopra- 
kiekvieną vasarojimo sezo-:nasj. 
ną į Lietuvos kurortus —•
Druskininkus, Palangą ir ki-:, Ji jau nėra pirmoji lietu- 
tus — iš „plačiosios tėvy-'vaite, laimėjusi M. Glinkos 
nėe“ priplūsta apsčiai Ka- • konkursą.
tiušų ir Ivanų. Vietiniams į
gyventojams net ankšta pa-į Sovietų Sąjungos liaudies
adaro dėl tokios svetimtau- „chiteku.
čių invazijos. Vienam Kitam; 
lietuviui retkarčiais leidžia-! 
ma apsilankyti ir rusiškuo-

AUKOS TAUTOS FONDUI
I

t 1975 metų vasaras mėne- 
. siais Tautos Fondui aukojo:

Daugiau kaip po $100: j 
kun. W. Stankūnas, Lithua-’ 
nian American Council, Cle- į 
veland, kun. Antanas Berta-1 
sius.

Po $100: V. D. Dovydai
tis, kun. P. Ragažinskas, 
kun. kun. L. Dieninis, K. A. 
Rimkai, V. Pauliai. O. V. 
Šimkui. A. Goeldnerienė.

ŽENTĄ TENISONAITE

Channel Islands
(Tęsinys)

Mes aplankome „šiaudinukų“ muziejų: Museum of 
Wild Flower Exhrbits. Stebėtinai dideli objektai, padary- 

• ti iš dažytų džiovintų laukinių gėlių. Sudaromos ištisos 
j scenos, kaip. pav.. šimtas ir vienas šuva (dalmatians) ar- 
i ba scenos iš šiaurės ar kalnų gyvenimo. Visokie gyvuliai,
Į paukščiai, žmonės beveik natūralaus dydžio. Kiek darbo 
valandų sudėta! Pirma padaromas metalinio tinklo pavi
dalas. kuiis užpinamas šiaudais. Paskui jau kaišomis rei-. 
kiamos spalvos gėlės, ir taip gerai, kad avis atrodytų ap* 
dengta balta garbanota Vilnele.

Atostogos greit prabėga. Dar lieka daug ko neap* 
žiūrėta. Liks kitam kartui, nes Jersey tikrai maloni atostoi; 
gų vieta.

1

se kurortuose. Net nuo carų 
laikų garsiame Kryme. Čia

Lietuvos valstybinio sta 
tybos reikalų komiteto Mies
to statybos projektavimo in 
stituto vyliausiam projektų

patelkiamas įspūdžių h' gy-j architektui Vytautui čeką- 
venimo Krymo kurorte žiup-» nauskui suteiktas visos So- 
snelis, paimtas is vieno va-'vjeĮų Sąjungos liaudies ai- 
sarotojo laiško: j chitekto garbės vardas.

„...Sveikinu iš saulėtosios!
I£! ' Lietuvoje yra 773 kunigai

Vykstame autobusu visos dienos iškylai. Tų iškylų 
yra visokių. Pusė dienos, iš ryto. po pietų arba, jei nori, 
gali per naktį lankyti salos barus. Viskė labai pigi.

Dangus žydras. Jūroje maudosi keli vėlyvi atosto- 
Lake Worth Liet. Klubą?, | gauto jai. Saulė sugeba dar gerokai užkaitinti.
E. Bražėnaitė - Paronetto, Į Pirma sustojimo vieta yra St. Matte\v’s Church. ku-
Stasys Skripkus, John Pas-j rią dar vadina stikline. Visi vidaus pagražinimai, alto- 
sick, A. Matukai, L. L. Irius, kryžius, balkiai lubose, koplyčios sienos ir kitos da- 
šmulkščiai, J. Giedraitis, L. J jyS yra padarytos iš matinio stiklo ir turi lelijos žiedo 
Bendruomenės E. St. Louis | mQtyvą. Tokios lelijos dabar saloje kaip tik žydėjo roži

niais žiedais. Pastatyta 1840 metais ir restauruota ir pa
puošta tais stikliniais ornamentais 1934 metais. Darbus 
atliko pracūzų menininkas Renė Laliųue.

Per antrą pasaulinį karą vokiečiai buvo užėmę Jer- 
•eph J. Plikaitis. K.G.'Amb-l sey salas. Jų pastatyti bunkeriai tebėra ir šiandien. Keli 
ražaitis. Vyt. Sinkus, R. Sid-| paversti muziejais. Vienas yra vokiečių požeminė ligoni- 
rys, J. Mariukas, J. Bakšys, I nė, — irgi muziejus. Karo veiksmų salo'je visai nebuvo, ir 
Sta ys ir V. Daugėla ir Ma-Į okupantai elgėsi su gyventojais padoriai.. Tik badas bu- 
rija Daugėla, Petras Pilka, j Vo labai aršus ir kamavo gyventojus. Salos turėjo pačios 
Juozas Valaitis,^ J. StukasJ save išmaitinti, kas buvo labai sunku.
($65), Br. Gražulis, Cle\e-J pats svarbiausias kelias raitosi palei jūrą. Į salos 
lando Skautininkų Ramove,1 v 4 * *

apylinkė, Maironio Parkas, 
G. Alb. Dzirvonai, Wm. J. 
Markalionis. J. Puodžiūnas.] 

Po $50: Pov. Šepetys, Jo-

HARTFORD, CONN.
Bu* puota, koncertas, 

laimėsite automobilį

MOTERIS — JAV 

PREZIDENTE

Lapkričio 15 d 
Lietuvių klube, 227 Lawren- 
ce St., bus klubo laimėjimų

Kiek seniau sakyti, kad 
JAV prezidente gali būti iš- 

vakare rinkta moteris, būtų buvę 
juokinga. Šiandien taip nė- 
įa, ir niekas negali tvirtin-

traukimas. Kas nors laimės, ti, kad niekada tokios kan- 
Pcntiac - Astu automobilį. Ididatės nebus ir moteris ne

būsianti išrinkta prezidente. 
Tą pačią dieną klubas< Juk dar ne taip seniai čia

____ _____ •__ ________ .1________ X__ —_____ ____~nebuvo moters kongresma- 
nės, ministerės ar guberna
torės. o šiandien tokių jau 
turime ii- ’jų skaičius dar di
dėja.

Redbood redakcija nese
niai paklau ė 700 politinių 
klausimų žinovų ir 100 žur
nalistų, kokia moteris la
biausiai tiktų būti JAV pre
zidente, jei, žinoma, kuri 
nors partija tokioms parei
goms pasiūlytų moterį.

Vanęu įspėsite, kas ta mo
teris būtų?

švenčia savo gyvavimo 65 
metų sukaktį, todėl bus ir 
saunus banketas, kurio me
ninės programos atlikti yra 
pakviestas iš Bostono komp. 
Juliaus Gaidelio vadovauja
mas vyrų sekstetas, neseniai 
labai sėkmingai atlikęs New 
Britaino LB apylinkės su
rengto koncerto programą.

Krymo padangės. Malonus
oras, puiki gamta, gaivinan- TZ . .
tis Juodosios juros vanduo... _ kun*, Kazimiero
Tiek daug įvairių charak- Lugevičiaus redaguotą ’ Pa 
terių ir įvairių profesijų sau^° lietuvių katalikų 
žmonių iš įvairių vietų.: n^na<<’ Lietuvoje 1974 m.
Štai Nataša iš Maskvos:!ru"sėJ° 1 d. buvo 628 vei-
^moteris'0’ ESS o pri™ eiųVu! klubas, A. Valyį Sandara-! Vietomis dinos tokios stačios. kad tik žmogta pats gali 

moteris. Amžinai linK. o^a .t t vinnn tom ziivivond-i m oi ovV.iv^ nm
ma. viskuo patenkinta jr nigų buvo 870. 
kiekvieną dieną pasako po 
keletą dešimčių anekdotų.
Tai savotiškas talentas. Jos 
anekdotų diapozonas apima 
visus tris žmogaus aukštus...
Jos „sputnikas“ tokio pat! 
amžiaus, lėtesnis su pastebi-j 
ma ekscentriką, išgeriantis,! 
kaip ir dauguma mūsų pla-! 
čiosios tėvynės vaikų. Jie’
gyvena kambaryje su viena] voje veikianti Amnesty .

RnZ-a’s Trakai i ternationai giupė įugpiūčio makas, prel. J. Shamus, A.į 165,000 angliškų svarų. Už tuos pinigus Belgijoje gal ir rikietiškos mokyklos, bet
nroa? iSrėm J ?6 d- Pasiun?«. Sovietu Są- Br. Polikaitis Ignas Gasiliū-; pilį nusipirksi. O Prancūzijoje tikrai. savo mintis visada reiškia

kiek stipresnio gėrimo jiiįung(,s Aukščiausios Tary- nas, M R. Jauniškis, Alf. j Salos vakarinę dalį skalauja Atlanto vandenynas. tik lietuvišku žodžiu.
man ir maniškei pasi -ake: į Jškima. Inžinierių ir Architektų Są- <Siame Pačiame pliaže, vandeniui nuriugus, kartais gali- Ho dži -e e
„Jus manęs nesmerkite. Galį1 ‘ . jungos Bostono skyrius. Čes- ™ matyti suakmenėjusių medžių kamienųJiekanų. Ka- $30^ įu laišku

X uge> lt aus euaguoią ra- vidurį eina mažesni keliukai. Autobusui susitikus automo-
sauho lietuvių katalikų ži- M. Jankauskiene. K. Nars-J , • , „ .

107,. ™ čius, Moterų Seklvčia Hot blll> Pralenkimas yra dažna! gana sudėtingas.
Springs. VI. židžiūnas, J. Į SaU kalnuota. Riogso uolos. Slėniai apaugę me- 
P.-antas. Beverlv Shores L. I džiais. Arimai, pievos. Dirvos tręšiamos jūros žolėmis.

l Lithuanian National League» Į arti. Matome vieną vyrą, taip dirbantį. Nei arklys, nei 
Į J. Rasys, JAV Liet. Bend-1 traktorius neįkops. Gal todėl ir bulvės yra tokios bran

gios? Tikras rankų darbo produktas.
Įsigyti nuosavybę Channel salose yra labai sunku. 

Paprastas namas kaištuųįa aštuoniasdešimt tūkstančių : 
angliškų svarų, o ką kalbėti apie vilas ar didelius ūkius? j 
Svetimšaliams namai' neparduodami. Įsigyti galima tikį

Nepriklausomoje Lietu-’ ruomenės Hot Springs apy- 
voje (1940 m.) kunigų buvo linkė ($68), St. Augonis, 
1450. j LŠST Romo Kalantos Šau- 

; lių kp. St. Petersburge, Fla.

PRAŠO VISUOTINES 

AMNESTIJOS

Elta praneša, kad Mask

Po $25 ar daugiau: Ra- 
monaičiai, K. M. Gudas. VI. 
ir R. Ingelevičius, J. Leš-

Visi kviečiami dalyvauti.
Jonas Bernotas

KELEIVIS JĄ IŠMOKĖ.,

x. . , .. . . T , Mes ‘jos nepažįstame i£
tada, svetimsalis gyvens ir dirhs dešimt metų Jersey veido |abai atpa.

Daugiausia balsų (44%)

W11UWV1VUU Kuuriu,
fflla Grasso (taip pat dem 
Kratė).

Rhode Island yra pirmoji 
kolonija, kuri uždraudė į- 

,. , ... vežti vergus. Tai padarė
kiek skolinga. 1774 metais.

gyvenimas? ? veikla. Į ly čėsna, Edv. Meilus. P.; ciciliją, tik 'ji tęsiasi į šiaurę, ir joje gyvena hyperbo- , tarP?. P "e l.ik 
Mikšys, Pov. Bagickas, J.. rėjai. kurių vardas kilęs nuo šiaurės vėjo. Šioje saloje skokį netuiejo, bet ir Ke ei-

naujienos.
O buitinis

Deja, šiemet negalime daug; p,.^ šią amnestiją iš-! Maiul^iči^ 7’ U?vin^.i ^oatauU maW tamp^ TrvZnisZa >»«“
kuo pasigirti. Ir sriuba sai-, plėsti taip pat asmenim, nu-. kun A. Blaltnrūnas, J. Ka-i ™kpatauJ.d temPeratuia, dinrozemis yra geras, pinnyn j mūgų paklausimą,
tesnė ir liesesnė .valgyklose,, teistiems už įgyvendinimą zickas, A. Keturakis, A. Ma-‘ derlin^as kam tie Pinigai skirti, atsa-

v • «• y J • vo ir kiti patiekalai dažnai; savo tedsių, numatytų JT 
priverčia sklandį streikuoti.; žmogaus Teisių Deklaraci- 
Ir svogūnų galvos susitrau- jos
kė iki nykščio dydžio. O ko-j
pūstų, morkų tik pora kartų] Individualine tvarka pra-
parduotuvėse pasirodė. Bul
vės nekokios. Ne tik Krymą, 
bet šimtus kilometrų už ‘jo

šome amnestuoti asmenis, 
nuteistus už įstatymų pažei
dimus. kai terminis perse

Žiulis, J. Kuodis St. Lūšys,; y16?18: Pa^ le£e"d3 čla • • A nnlnnn.* Z TT,, . kČ .

L. Lendraitis, J. Vasys A 112 nsus dievus labiausiai garbina Apoloną . (Hu-!
M. Čepulis, Ona Vilėniškie- bert Lampo: De zwanen van Stonehenge). j „Buvau pamiršusi kada

VT Įmokėjau. Jei dar laiko turiu
liki kitų metų, kol vėl reikės 

Aplankome gėlių ir daržovių ūkį. Dideliuose šiltna- į mokėti, atiduok Maikio tė-

nė, J.A. Starinskas, JAV LB 
Bostono apylinkė. A. Januš
ka. J. Miežaitis. Br. Paliulis,
T Aleksoms. Br. Kluonas ‘ miu°se auga puikūs gvazdikai, gerberos ir rožės. Be to,_ * _. • M •• •• • • J t a   * ■ .

vui ir pasayk ačiū nuo ma

ribų nusiaubė sau ra. Poil-( klojimas buvo iššauktas po- 
siaujantiems tai malonus o-; Etiniais ar ideologiniais mo- 
ras. j'yvais. '

Gėlojo vandens labai'
trūksta ir Jaltai. Štai auto-į Pi’ mon eilėn ir neatidėlio- 
busų stoty šaunus rertora- . aut prašome amnestuoti vi
lias. Džazas trenkia Įvairias sas moteris politines kali- 
melodijas, o neatsargus res-; nes. o taip pat nuteistąsias 
torano svečias, suskubę; pri-, už religinius įsitikinimus ir 
sivalgyti ir atsigerti ir pano- ’ veiklą.
ręs nueiti i vietą, kur. kaip
sakoma, „ir karaliai pėsti; Prašome amnestijos taiky- 
vaikšto“, ant WC durų ran-;mo nesąlygoti tuo_ ar kitu 
da užraką: „Tualet nerabo- bausmės terminu, būtina tei- 
tajet. Net vodi“. Na. ir dė-’giamąja charakteristika ar- 
kis, kur nori. Nieko negali-: ba kokiomis kitomis aplin- 
me patarti vieni kitiems Dėl1 kybėmis.
to ir .restoranai greit luste-i , . . .
ja • Kartu prašome paleisti iš

Tai trupiniai iš Krymo' P’ichiatriniy ligoninių as- 
kurorty kasdienybių...“ ! menis, prievarta tenai patai*

Laimėjo M. Glinkos 
konkursą

pintus dėl jų pažiūrų, politi- 
i nių įšitiklrtimų ar veiklos.

SVARBUS 
INTERTRADE 

E X P R E S S CORP.

PRANEŠIMAS
'Specialią rublių certifi- 
katų ir automobilių 
siuntimas giminėm į Lie
tuvą ir Sovietų Sąjungą 
nutraukiamas 
nuo 1975 m. gruodžio 22 
dienos.
Už specialų rublį skaito
ma — $2.75.
Jokių kitokių primokė- 
jimų!
Automobilių kainos yra 
tokios:
ZHIGULI VAZ 2101 — 

>3.642
ZHIGULI VAZ 2102 

Station Wagon 
$3,995 

ZHIGULI VAZ 2103 — 
$4,147

ZAPOROZHETS ZAZ
968 AE ___

>2,705

Užsakymai pilnai garan
tuoti ir apdratisft, todėl 
užsakykite tuoj, pagd- 
bėkite savo giminėms. 

ltki jums paskutinė 
proga.

Užsakykite tuojau pat.
Užsakykite tiktai per

INTBRTRAPE 
INTERTRADE 

EKPRESSS CORP.
125 East 23rd Street 

Fifth Fk»r 
New York. N.Y. 10010 

Tel. 9S2-1530
Mm turim žilo 2<? metu patyrimą ir tuks- 

Jus patenkintų užša
lo jų.

nęs. Aš mano pirmas litaras 
išmokau iš mano tėvo Ke
leivio*

melionai ir milžiniški pomidorų krūmai. Viskas pavyz- 
! dingai sutvarkyta. Šiuo metu darbininkai retina gėlių žie- 

Visiems aukojusiems nuo-j dus> palikdami tik vieną pumpurą. Tąsyk gaunami daug 
sirdžiausia? ačiū. didesni ir gražesni žiedai. Gėlės labai vešlios. Pasodintos pipiunciiTA

vasario mėnesį jau pradeda žydėti. Iš čia jos keliaus į Į RO'SV% Keleivio iš^
Anglijos gėlių krautuves, o gal ir dar toliau Pakelėje ma- iai tJlin isisun.
tome ištisus pomidorų ir kalifjorų laukus. Visur dar ža
liuoja ir žydi gėlės.

Karv ė yra Jersey salos simbolis. Kilusios iš Norman
dijos (atvežtos septynioliktame amžiuje) jos išlaikė savo 
gryną rasę. Kitos karvės dabar į salą neįleidžiamos. Jer
sey kalvės yra tikrai gražios, šviesiai rusvos spalvos, gra
žiai sudėtos, neriebios, smailiais ragais ir dailiu snukiu.
Vienoje pievoje ganosi veislinis bulius, jo nugara tamses
nė. Neprityręs medžiotojas tokį tikrai palaikytų tauru, ku
ris Europoje išnyko prieš tris šimtus metų. Karvių pienas 
tikrai yra gardus, ledai labai geri.

Šiaurinėje salos daįgje nėm "paplūdimio. Stačios 
uolos kaip siena leidžiasi stačiai į vandenį. Žydi geltoni 
krūmai, laukinės gėlės, mėlynuoja nokstančios gervuogės.
Kadugynai susiraizgę ir nepereinami. Čia dar atrodo kaip

p. Kaladė, Ed. Cibas.

Tautos Fondas

AR TURITE „VARPĄ“?
Jei neturite paskutinio 

Varpo žurnalo, kuriame ra
žo net 12 įžymių autorių, įsi
gykite. Jo kaina tik $3.00.

A. Sacharov, T. Velikanova, 
M. Landa, A. Lavut, A. 
Ginsburg, L. Aleksejeva, G. 
Podjapolski. N. Bukovskij.

Šiam prašymui pritarda
mi. 22 asmenys pasirašė at
skirą laišką - prašymą ir at- vasara, ir rudens pėdsakų nėra. Akiraty matyti Sark sa-

Pirmoji SSSR istorijoje ^kleidė . Plačiajai v.isu?* la> 0 toliau miglose Guernsey. 
visuotinė politinė amnestija Įm?n.ei’ kviescUmi prie jo Jersey saloje rastas Neaderthalio žmogaus dantis. 

Gruzijos sostinėje vyko gvaru3 įrodymas, kad: Padėti- O iš laikotarpio tarp 4000-3000 metų prieš Kristų — viso-
septmtasis Sovietų S-gos M.: ssgR tikrai ?iekia įgyven-' tyavll. . Į kių įrankių, puodų liekanų. Taip pat ir keltiškų pamink-
Glinkos jaunųjų daimnmkų ()inti paskelbtus ditentės -’l 1 ,r Elta- lų pėdsakai yra lik« saloje

moktos, jai taip giliai įsisun 
kė į kraują, kar ir šiandien 
jų nepamiršta. Sukūruri šei
mą, ji ne tik nenutraukė ry-j 
šio su lietuvišku raštu, bet! 
dar nuolatos jį gaivina, už
sisakydama ir lietuviškų 
knygų.

Mūsų ne tik didelė padė
ka Helenai Kennedy už $30, 
bet ir gili pagalba už jos pri
sirišimą prie lietuviško raš
to.

Visame pasaulyje yra 
vienas milionas vabalų ru- 
iių. Apie pusę jų mokslinin
kai jau ištyrė. Sakoma, jei-Į 
gu dėl kurių nors priežasčiųį 
išnyktų žmonija, tai pašau-1

n , , • * , u U a M Užvaldytų vabalai, nm jie
Bet galime būti tikri, kad Pakelėje matome visui daug bunkerių, antro pašau- geriau už žmogų yra pati-'

konkursas, kuriame varžėsi 
ledi 140 dainininP aimnin j g. pare^kjmy pasirasė: sovietų vyriausybė jį praleis I«uo karo suvenyrų. Europoje ju«M visus susm -»gdiiioz b. t ruožą sutikti įvairius pavo- 

Pirma vieta laimėjo I.io- L Bogoraz. A. Marčenko, negirdomis čia jie dar liko. : „ _____

principus’

f 4



Xr. 43, 1975 m. hpkK&p H AALEIVIS. sa BOSTON

KIEK ATSTOVŲ BUS 
LB TARYBOJEPirmieji lietuviai Bostone

ALGIRDAS BUDRECKIS

savanoriu, įžymiu bostoniečių Samuel Gridley Howe.
Hordynskis prenumeratos keliu net keturiomis laidomis;
Bostone išleido veikalą “History of the Lale PoUsh Re-.
valution“. Jisai didesnę pusę veikalo diktavo vertėjui! Rašėme, kad ateinančio 

, prancūzų kalba. Veikalo priede buvo Leono Chodžkoe balandžio 24-25 dienomis 
• Tableau vertimas, pavadintas “History of Lithuania“. Tai bus renkama JAV LB astun-

Bostono Kultūros Klube 1975 m. lapkričio 1 d. skaityta buvo pirmas Lietuvos istorijos leidinys Amerikoje. Hor-Į toji taryba.
P"kaita '^i0 "“•“te turėjo gerą pasisekimą,! Tas

skiepdamas Lenlujos-Lietuvos sukilimo; ^Pu^jas.ąme-;^..^ ',ardom!s 
nkiecių inteligentų tarpe. Baigęs veisti, 1832 m. balandžio ■ pa?kirstytas: Vakarų — 3, 
24 d. Hordynskis gavo iš spaustuvininko honorarą ir — • vidurio vakarų (Chicagos)
jį sunaudojo pavyzdingai: už 24 dolerius nusipirko kardą __24, Ohio — 6, Michigano
ii 2 pistoletus ir išplaukė kovoti prieš rusus. Jis buvo su- • — 6. Bostono — 3, Con- 
imtas austrų-rusų pasienyje ir ištremtas į Sibirą, kur mi- ? nesticuto — 4, New Yorko—

Minint Amerikos dviejų šimtų metų sukaktį, dažnas 
kreipia dėmesį į praeitį, ieškodamas savo šeimos ar bent 
tautybės pėdsakų anais laikais. Minint JAV dviejų šimtų 
metų sukaktį ar bicentennialą Bostone, mums, lietuviams, 
dera ieškoti ir savųjų pirmtakų pėdsakų šiame istorinia
me mieste.

Paprasčiausiai pradedama su klausimais: kada atsi
rado lietuviai Bostone? Kas jie buvo? Ką jie atliko?

Savo laiku istorikas Kostas Jurgėla teigė, jog Ameri
kos Revoliucijos kare taip kitų buvo du lietuviai, kurie 
tarnavo Masačiusetso milicijoje, būtent: John Pasko 
(Pošus?) ir Donder Rosonoschy (Rožanauskas). Mat, 
1932 m. Amerikos lenkų istorikas Mečislovas Haimanas 
juos buvo priskaitęs prie ankstyvųjų lenkų emigrantų, 
remdamasis tuo, jog vardai panašūs į lenkišką Pasko bei 
Rožanoski. O ką liudija istorinė tikrovė- Masačiusetso 
valstybiniame archyve teko surinkti sekančias žinias apie 
tuos tariamus lietuvius ar lenkus. Masačiusetso milicija 
"Pasco“, “Pascoe“ ir Pasko pavarde turėjo bent dešimt 
jankių kareivių. Buvo keli Jonai jų tarpe. Nors pavardė 
skamba slaviškai, ji yra škotų ar škotiškų airių kilmės. 
Donder Rosonoschy buvo prancūzų Bii on duc de Launzun 
svetimšalių legiono karys. Jis vėliau perėjo į Ma-ačiuset- 
so miliciją. Nors būta lenkų ir lietuvių duc de Lauzuno 
kariniame junginyje, greičiausia tas Rosonoschy buvo

ręs 1837 m. Irkutske. 4, Ne wJersey — 5, Pietry-
Po to lietuvių pėdsakus aptinkame jau Amerikos pi- Į čių — 3 ir Floridos — 2. 

liečiu karo metu. Jie galėjo būti ar lenkmečio veteranai,
ar jų vaikai. Vartydamas ”The Massachusetts Soldiers, 
Sailors and Marines in the Civil War by the Adjutant 
General“ aštuonis tomus, istorikas Kostas Jurgėla surado

PASITAIKO IR TOKIŲ

Albane Mrica Mrcaj. 11 
j metų amžiaus (gimusi 186,

devynis lietuvius, apsigyvenusius Bostone, kurie tarnavo j atvyku:i į Ameriką ti 
Unijos arba federalinės pusės kariuomenėje. Sekantieji šį rugsėjo mėnesį, jau norint 
yra jo suminėti lietuviai: John Ceseyd (Česaitis) antra- ti dabar gauti pilietybę. Ji, 
me Mass. kavalerijos pulke, matrosas Raphael Ignases j lydima sūnų Petro ir Mard- 
(Ignaitis) — ”USS Cbngres6“ ir ”Albatro;s“ karo laivuo-• šo, gyvenančių Bronxe, N. 
se. George Komates (Kurnaitis) — 29-tame Mass. pėst. Į Y., tuo reikalu kreipėsi į

imigracijos įstaigą, nenorė
dama laukti 5 metų bando
mojo laiko.

pulke, Anton Krasinski — 13-tame Mass. pėst. pulke (su
žeistas kruvinose Antietam kautynėse), Cas-imere Lap- 
pelle (Lapelis) — 57-tame Mass. pėst. pulke, John Lau- 
ritas (Lauraitis) tarnavo ”USS Rhode Island“ ir ”Juriata“
karo laivuose. Francis Loueius — 30-tame Mass. pėst. pul- komunistai, Mrica
ke, Leonard Maisaick (Mažeika) ir William Petrai (Pet- j Mmacaj su vyiu ir 7 vajr 
raitis) — veterinarijos korpe antrame batalione. O Paul1 kais, iš. turėtų 11, būdamą 

„ttqo per gg metų, pasitraukė į
Jugoslaviją ir visą laiką ten 
išgyveno. Jos vyras mirė

Mikulicie (Mikulis) tarnavo ”USS Ohio“ karlaivyje.
- , olandas ar vengras. Tad Jurgėlos sena tezė apie Poškų ir į Po pjliečių kar0 1866 m jau nieko negirdžti apie 

• Rožanauską atpuola. . įuos devynis lietuvius kareivius. Greičiasiai jie asimilia-

Kai 1959 m. Albaniją už-

— Kodėl, tėve, šiandien dai ir pat ai dar vieną giie-i _ .. . . .. . . . . . , . ... . . , ,
toks su irūinęs? Juk tai sek-i ką. i . Tačiau tunme lietuvi, revoliucimnką bajorą.Feliksą vosj amerikanizacijos katile, sukūrė mišrias šeimas. Po! 1972 metais, būdamas 108
madienis, be to, šviečia ir į . ; Miklaševičių, kuris veikė iš Bostono. Miklaševičius buvo į0 karo yra 15 metų laikotarpis, per kurį nieko nežinome . metų«
graži rudens saulutė, visi j — Tėve, jeigu tau nepa- kilęs iš gudiškai lietuviškų bajorų, gyvenusių Švenčionių apje lietuvius Bostone. Galimas dalykas, kad buvo atei- 
džiaugiasi, kad nereikia j tinka viena įadijo valandė-- paviete. Jo giminaičiai buvo kunigaikščio Kaiolio Panie yju vnač antrojo lenkmečio dalyviu, bet ir jie, tur būt 
diibli... 1 lė. tai gali užsisukti kitą. Pa- Kochank-u“ Radvilo klientai, t. y., tarnybiniai bajorėliai, šliejosi prie lenkų

vyzdžiui, Bostone, be gerų, Pats Feliksas Miklaševičius dalyvavo kunigaikščio Rad- 
transliuojamų lietuvių kai- (Vilo kariaunoje Baro konfederacijos metu. Po šio nesėk- j 
ba. dar yra sekmadieniais ir mingo lenkų-lietuvių pasipriešinimo rusų įtakai Žečpospo- 
lietuviško turinio radijo pro- Feliksas Miklaševičius atsidūrė Prancūzijoje, kaip
grama anglų kai a. Žinoma, garo konfederatai. Jis atvyko į Baltimorę su lenku’

jeigu u angis ai ie su- pulaskiu amerikiečiams sukilėliams padėti.;
lr . Matyti, kad Miklaševičius įsigijo jūreivio patyrimą Bos-(

T , _ x. ,. . i Bangų“ kolektyvas, kun su; tono apylinkėse. Jau 1782 m. rugsėjo 5 d. JAV Kontinen-'
vaioi 4? ’ 1 ?aro mokslus išėję jauni tapnjg kongresas Miklaševičiui suteikė patentą (Letter of
kad tokius niekus pasatojH! ^mėkanUemš^ “arqUe) ?audoti ”S.ko^h P^atynj žy-

giuose pnes anglų prekybos ir karo laivus. Jam sekesi

— Ne, Maiki, Amerikoje 
ir sekmadieni velnias jodi
nėja ant žmogaus sprando, 
už apinasiio vis kreipdamas 
ji i tą pusę. kur kelias veda 
tiesiau i peklą.

(Bus daugiau)

CHICAGO, ILL.

“Reformuotos“ B-nės 

konferencija

Amerikos nepriklausomy-

Dabar ji at vyko pas savo 
sūnų; į Ameriką ir norinti 
čia pasilikti, nes tai esąs 
pats geriausias kraštas, kui* 
ji jaučiantis laisva ir labai 
laiminga, todėl ir norinti bū^ 
ti amerikone, kaip ir jos sū
nūs, — besišypsodama senu-

Ji įvyks lapkričio 16 d. 
Sheraton Motor Inn., 5400

bėe kare sukilėlių kariuome- j tė pareiškė albaniškai. 
nė retai tepraiokdavo 15,'

000, o anglai turėjo S0,000' Vžžly, g,,į badau,į 
karių. 500 dienų.lietuviškai.• • • •! • »• • T jfclL«V»V pilVC Ui VA ¥UU0 11 ŪGIU 1C11 V C/Cllli CVAVCi ><7**V/* «*WF11 «**«*••

tiesiai amerikiečiams ir da- ®. r. , ..7, J .. . ,*.,« n™o „- Ne. vaike, čia nėra jo- ,bar Bo tono universiteto slose Punau P^atiskose operacijose, ir 1 /83 m. kovo 13 d. So. Cicero Avė Pradžia 9 v. 
sekmadienio! Kai Lie- on o ru Massachusetts Bav taryba suteikė Miklaševičiui leidimą ryto.stoties banga 90.9 FM kiek- Bay taryba leidimą

kad iš šitokios
būs kopūstai, jau iš tolo kve-į programų gali paklausyti ir konfederatas, t. y., Lietuvos savarankiškumo gynėjas, ir 
pia išviitas skilandis, šeimy-, “Garso Bangu“, kurios daž- Amerikos patriotas, ’jau 1782 metais buvo Bostone apsi-' Atroro,

nai transliuoja ir labai gerą gyvenęs ir veikęs.
lietuvišką muziką, be tavo’ Po 1831 metų sukilimo keli šimtai lenkų ir su jais>
tų suldu buldu ir viau! j lietuvių bajorų rado politinį prieglobstį Amerikoje. Tarp jir iš dvigubystės — nuliniai, 

išbėgusių sukilėlių buvo Galicijos bajoras majoras Juoząs į visuomeninės ir kultūrinės j

na šventai tylėdama laukia, 
kol gaspadorius iš didelio 
kepalo pririeks duonos ir 
pasakys visiems: Laimink, 

šventa Traiceb. Krajuje ne-
dėldieni net kiaulės būda-! ““Y ,Y.‘U^ *A.‘ ®,U1 “‘J'™ : dešimtame ietininkų pulke, kurie veikė su generolo Gel- 
vo paklusnesnės ir tyliau! ai * ję01.pU Hordynskis buvo internuotas prūsų Pilavos-

veiklos ateityje bus dvi LB,.: 
dveji įstatai, dveji rinkimai Jj

— Bet aš.
tavo “Garsą“ iki šiol nieko

Maik\ apie tą Hordynskis. Nors kitatautis, Hordynskis tarnavo lietuvių į Vei^i°9 rezultatai. Ar nerei-»

knūkdavo. o sraidvs ligi patl!^*^ "•.•m ^ 'Pilau uoste bet iam navvko susiriekti <u JAV laivvno.H.., k ¥mUh kurie jį riUi K
’ - . S> I . _  . . *__ it i__ •_ . _ _____ -• .1

nietu visai atsisakvdavo sa- 
vo raškažiaus.

— O kuo tau sekmadienį 
kenkia Amerika?

— Ak. Maiki! Tu tik pa
siklausyk ir pažiūrėk. Ana. 
per pačias Mišias airis taiso 
savo suirzusi armabilių. gre- 
kas kala tvorą, čigonas sma
luoja stogą, portorikas kaip 

V-asiutęs rėkia ant savo bo- 
aos, o juodis muša žydelio 
v

i savo laivą “Eliza Arai“, kuris 1831 m. rugsėjo 22 d. iš
plaukė iš Pilavos ir lapkričio 7 d. pasiekė Bostoną, čia 

— Kodėl tu. tėve, manai. [ jis ai susibičiuliavo su Graikijos nepriklausomybės karo 
kad būtinai turi būti laikraš-į
Čiuose ir jų paveikslai?

zietose jų pikčerio?

— 0 ar tu mislini kitaip? 
Juk parėtkas turi būti. Ana. 
kai tik mūsų predsedatelio 
sūnus ap-iženijo švabaitę,—Į 
ir susiglaudusiu pikčeris,

tika Nu. ar tai nedėldienio P° Chicagos cimbozfjumo 
Į mokslinčiai gražiai apsista-

pakaju ? O kai aš pareinu 
iš bažnyčios, gaspadinė jau 
užstačius radiju-ą. ir tas vi 
sa gerkle — šuldu buldu, 
viau. vigu. šuldu baldu, viau 
viau! Paskui — "Pirkite 
rolskas dešras pas Kuprį, 
geriausia duona Kilkaus, 
<kaniav»iaa sūria, airpaua- 
ta< Andriu’io ftvogerkoa, 
Ici.-cas ir Bei.'s tikriaiMUu 
apinšiūrina nu. smertiea, o 
Rokas Pūstape<<aa po ta
vernos skadais ^u mUa 
negyvai užmuštas k aepty- 
nios dienos guli patrraborių

tė velvkini stala gvvarine,— 
ir pikčeris. išėjo susirikiavę 
i glitą uniformuoti šauliai 
dakroti kalakutų. — ir pik
čeris! Nu. ar nematei, kad 
gazietoie buvo net Zacirkos 
pikčeris. kai ji> anais me
tais Lietuvai vaduoti nuo 
bolševiku paaukavo visa 
keisa ”Four R^se«“? Mai
ki. duodu tau žodi, dar tu 
matosi gari etose ir mano 
naują pikčerį.

— 0 kokia proga jau tu, 
tėve, taip išgarsėsi?

ant ledo. nes nėra *<jn pa-
kavcti...“ Tai sakyk,MaUd.i —Ai. Maiki, išdaužysiu;
ar toks turi būti
nos
mokslų norisi tik grejč&-&J tą už 
gerti gyvatinės, ir tuo Pw^-| — Atgauk protą, tėve!

akmenimi miesto majorui 
nes poterius? Po šitokiaipg. langus, ba išrinko visai 

>kslų norisi tik greiči9b-įjtą už kurį balsavau!

kėtų abiejų LB vadams dar | 
kaitą susėsti ant prarajos 
kranto, prieš į ją šokant?

MIRĖ V. MASALAITIS

Vincas Mašalaitis, sulau
kęs 83 metų amžiau?, ilges
nį laiką negalavęs, mirė spa
lio 24 d.

ŽIEMOS EKSKURSIJA J LIETUVĄ
iivyksta 1975 m. GRUODŽIO 19 dieną ir 

grįžta 1976 m. SAUSIO 3 dieną
U BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina 895 doleriai
(J Šią kalną įeina bilietas lėktuvu, pirmos khisės viešbutis 
ir maistas)

Prie iiea grupės galima jungtis ir iš kitą miestą su papil
domu mokesčiu

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS ~ XESIV£LUOKITE!

1976 metais kelionės į Lietuvą prasideda BALANDŽIO | 
mėnesį. Kaina — nuo $645.00.

REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR. Kreipkitės į:| 

TRANSATLANT1C TRAVEL SERVICE

Seuth Boston, Mam. 02127 

293 Weut Broadvray, P.O.Boa 116

Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

Jis buvo gimęs 1892 m. 
birželio 24 d. Pilotiškių kai
me, II Gudelių valse., Mari
jampolės apskr. Baigęs Ma
rijampolės gimnaziją, teisės 
mokslus išėjo Maskvos unl- 
veilitefce. Gimnazijoje ibū- 
damas. veikė slaptoje auš
rininkų organizacijoje, vė
liau ji jungė į Santaros par-Į 
tiją, kuri paskui pasivadino 
Ūkininkų partija. Grįžęs į: 
Lietuvą, nuo 1919 m. tarna
vo Ministeriu Tarybos įstai
goje, buvo raštinės vedėjas, 
o paskutiniu metu generali-! 
nis sekretorius.

Vokietijoje buvo Vliko I 
narys. Apie sovietinę oku
paciją liudijo Kerateno ko-! 
mitete.

Paliko žmoną Bh>nę, sūnų 
Putiną su šeima ir brolį Pet
rą, gyv. Anglijoje. Palaido
tas Philadelphijoje. ,

(E) I

{Mes padidinome savo tarnautojų skaičių, kad greičiau 
galėtume išsiųsti Jūsų siuntinius.

SKUBIAI siųskite savo SIUNTINIUS, 
o mes viską atliksime.

SIUNTINI AI-DOV ANOS
I LIETUVĄ IR USSR!

SENA PATIKIMA FIRMA

toli&u aptarnauja nuolatos didėjantį klientą skmėių 
tradiciniai su daugiau kaip 40, metą patyrimu; -

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.
Jeigu ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir 
Jūs būsite dėkingi mums.

SIUNTINIAI, PASIEKĘ MUS PACTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų reikalo

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455

CEirrRINES 1STACOS NEW YORKE:
240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001 
TeL: (212) 725-2449

ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHIL A DELPHIA, Pa. 19123, 1013 NMarshall S. WA 5-M78 
BALliMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. DI 2-2374 
SO. BOSTON. Mass. 02127, 390 W. Broadvray AN 8-8764 

BROOKLYN, N.Y. 11222, 72 Nfcssau Avė, 212-389-6747 
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chieago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 877 E. 185th St. 486-1830
DETROIT, Mich. 48210, 6400 Michigan Avė. TA 5-7000 
ELIZABETH. NJ.. 07201, 956a Elizabeth Avė. 354-7608 
HAMTRAMCK. Mich. 48212,11415 Jos. Campau A. 365-4300 

LOS ANGELES, Gal. 90026, 2841 Sunset Blvd. 413-0177 
MIAMI. Fla. 33138. 64-05 Biscayne Blvd. FR 9-8712
MINNEAPOL1S, Minn.55418.2422 Central Av. NE, 788-2540 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Mesdow 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5624 So. 32nd St. 73L8077
PARMA. Ohio 44134, 5432 State Road 749-8083
PITTSBURGH. Pa. 16222,344 Third Avė. GR 1-4712
ROCHESTER, N.Y. 14421, 488 Hudson Avė. BA 8-0428 
NEW YORK. N.Y. 10008, 101 First Avė. OR 4-8989
SAN FRANCISCO. Cal. 94122, 1288—9th Avė. LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98125 110814th Place, N.E., EMS-6804 
SOUTH RIVER, NJ. 08&82, 148 Wh1tehead Avė. 257.2118 
WORCESTER, Maaa. 01004, 82 Harrison St 7984247 
TRENTON. N J. 08411, 780 Liberty St LY 9-9148
VINELAND.N.J.08360IMrish Hali, W.Landis A.609-694-9794

k
I
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MIESTO RINKIMAI 

NIEKO NEPAKEITĖ

Lapkričio 4 d. Bostonas 
rinko savo valdžią — bur
mistrą, tarybą ir mokyklų 
komitetą. Varžybos buvo 
kietos, nesigailėta, kaip sa
koma. varžovo marškinių 
vie ai skalbti, bet visa tai 
nieko nepakeitė, — vėl iš
rinkome, kaip ir br(/o gali
ma tikėtis, senąjį burmist
rą. iš 9 senųjų miesto tary
tos narių, o iš mokyklų ko
miteto 5 narių 3 senuosius.

Su Kevin White dėl bur
mistro kėdės gana kietai ko- 
'OjO Joseph Timilty, surin
kęs 73,659 balsus ( 48r<). 
White gavo 81.187 balsus 
(52S ). Toks mažas balsų 
skirtumas jau seniai bebuvo

I miesto tarybą iš 18 kan
didatų daugiausia balsų (80 
777 )gavo Loui e Hiks. Kiti 
išrinktieji vra Ianela. Con- 
nolly, O’Neil, DiCara, Lan- 
gone. Kerrigan, J. McDo- 
rpgh ir Tierney. Visi senie
ji, jšskyrps Kerriganą.

Į mokyklų komitetą taip 
pat iš 10 kandidatu dau
giausia balsu (81,393) gavo 
Kathleen Sullivan. Be jos, 
dar i’rinkti: McDonough. 
Tierney. Finnegan ir Palla- 
dino. Visi senieji, išskyrus 
Finniganą ir Elmirą Paljadi- 
no.

Kaip matome, šį kartą 
bostoniečiai buvo labai pa
lankūs moterims — jų atsto
vės. į tarybą ir mokyklų ko
mitetą gavo daugiausiabab 
su. ’

Joseph Timilty, kandidatavęs į 
Bostono burmistrus, bet pralai
mėjęs.

K. PRATAPO FONDO j 

REIKALU t

1963 m. sausio 10 d. mi
ręs Kazimieras Pratapas tes
tamento vykdytoju paskyrė 
Juozą Lėkį ir savo turto da
lį paliko aukštąjį mokslą 
einantiems lietuviams šelp
ti. To fondo patikėtiniais 
paskyrė Juozą Sakalauską 
Stasį Klingą ir Juozą Lėkį.

1964 m. spalio 22 d. testa
mento vykdytoja- Juozą? 
Lekys minėtiems patikėti
niams perdavė So. Boston 
Savings Bank knygą su $16, 
913.67 ir Amerikos telefo
nų ir telegrafų b-vės 216 šė- 
•ų to meto vertės $12,960. 
š viso $29,873.67.

Ffirmoji paskola studen
tei buvo išduota 1966 m.» 
rruodžio 16 d. Iki šio mėtoj 
15 studentų iš viso yra iš-j 
kolinta $22,454. Iki šiol: 
lar niekas nieko negrąžino,‘ 
nes nebuvo reikalaujama.

Kadangi paskolos negrą
žintos. o Šerai šiuo metu yra 
nukritę ir nepatogus laikas 
iiems parduoti, tai fonde 
’ėšų mažai beliko ir nebega- 
bma mokslo siekiantiems 
'Jaunuoliams padėti. Todėl 
nuo 1973 m. spalio 23 d. nie
kas paskolų nebėra gavęs.

1973 m. spalio 23 d. J. 
Sakalauskas iš fondo pati
kėtinių pasitraukę. Jo vie
ton buvo pakviestas Bosto
no vaktijos kolegijos prof. 
A. Zaleskas. Jis apsiėmė 
fondo reikalus sutvarkyti, 
paraginti skolininkus pradė
ti skolą grąžinti. Aš tikiu, 
kad studentai, kurie šiandie 
turi jau gerus darbus ir yra 
pajėgūs skolą grąžinti, pa
raginimo paklausys ir sko
lą pradės grąžinti.

Dabartinių fondo patikė
tinių adresą). Prof. Ą. Zale:- 
kas, 361 Weld St.. W. Rox- 
bury. Mass. 02132, SL Klin- 
ga, 402 E. 8th St So. Bos

ton. Mass. 02127, J. Lekys,
Į 7 St. Marks Rd.,, Dorches- 
j ter. Mass. 02124. io advoka- 
| to Faymond Dodds — 520 
E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127.

J. Lekys

Moterų Federacijos klubas Filmavo A. ir A. Gustaičius IEŠKO
RADUO PROGRAMA

Praeitą savaitgalį Bosto- 
InstinTas'h*11 Chicagos buvo atvy-

Ona Puzinaitė - Stankevičienė 
ieško savo dėdžių Jono. Petro irLapkričio 3 d. Weymouth,* Tarptautinis 

Mass., mirė Antanas Ivas- lapkričio 22-2 
1 va kevičius, gimęs 1886 mJHynes auditorijoje 
rugsėjo 3 d. Tryškiuose. j ’Whole World

I Day“. Tame rt..&...^ .—x .
Velionis į JAV atvyko vaus daug tautų. Jį aplankys Antaną Gustaitį ir jo pa. i-1m p^js.. i u resu:

tūkstančiai žmonių. Jame sakymus įvairiais klausimais Lithuania. Kaišiadoriųj-ajo- 
šoks ir Onos Ivaškienės va-?!’ a Aleksandrą Gustai- nas. kabiu paštas. Ona Slanke- 
Jovau jami šokėjai, o Mote-i ->al neesmingos sukak- vičienė, arki — Mrs, 
rų Federacijos klubas su- ties proga. : \age. 121 r. id\er st
rengs laikraščių, knygų, tau-1., Eogutai jau yra padarę pa> j8 j 
todailės dirbinių, rankdar- įdomų poeto Kazio Bradūno j 
bių ir kt. parodą Be to, turės f’\m4 n’ nori padaryti rasy-j

1905 m., tuoj kibo į mokslą, 
baigė aukštesniąją mokyk
lą, mokslinosi privačiai, la
bai domėjosi religijos, filo
sofijom, bei istorijos klausi
mais, nuo 1911 m. sėkmin
gai vertėsi nuosavybės pir
kimu - pardavimu. Ne vie
nas po Antrojo pasaulinio 
karo atvykęs lietuvis velio
nio įstaigoje mokėsi ir vė
liau savarankiškai sėkmin
gai dirbo.

Jis aktyviai dalyvavo Bos
tono lietuvių Aisuomenėni- 
r.ėje veikloje, ypač SLA ir 
Sandaroje, kurį laiką buvo 
jos centro iždininkas, viena 
pagrindinių jos čia 1914- 
1918 m. savaitraščio “Atei
tis“ rėmėjų. Dosnus 
ir kitiems svarbiems 
bients lietuviškiems 
lams.

ir lietuvi.škų valgių stalą.
Klubo valdyba prašo na- 

es ir kitas lietuves padėti •
pinigine auka arba kepi
niais Visa tai prašo iki lap
kričio 21 d. įteikti O. Giru- 
’ienei, 862 E. 4th St., So. 
Boston, tel. 268-9378.

Prasidėjo sporto treniruotės

tojų bei kitų menininkų fil-j 
mų dar daugiau.

Vyčių “Lapkričio iventė“

Bostono Lietuvos Vyčių 
“Lapkričio šventė“ bus šeš
tadienį, lapkričio 22 d. va
kare Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje.

MIT laimėjo 3-2BLSS Grandies vedamos 
tinklinio ir krepinio treni
ruotės jau prasidėjo. Jos 

trečiadieniais Ran- 
dolphe North Junios School 
salėje: Hir/dinio nuo 6;15 
iki 8 vai. vak. ir krepšinio 
nuo 8 vai. iki 16 vai. vak.

1922 m. atvykęs į Lietu-j' Visas lietuviškas jaunimas 
vą, aktyviai dalyvavo Klai-j—mergaitės ir berniukai — 
pėdos išlaisvinimo sukilime, i nuo 10 metų amžiaus yra 
parėmė Klaipėdos Gelbėji- i kviečiami.
mo Komitetą auka, kuri ta-l
da siekė apie 2 milionus J Atsiradus daugiau rimtai 
markių. I norinčių pasportuoti krepši-

j ninku, yra galvojama pa-
Dėl amžiaus ir sveikatos j samdyti trenerį. Taip pat.d’-|įroniįZ‘ŠkrataiiX 

velionis jau seniai nebesiro-| dėsniam laimėjimui atsiek-Į gekančiom rungtynėm 
dė visuomeninėje veikloje, j ti ir trenerio darbui paleng-
bet. kiek teko girdėti, rašė. vinti per lapkričio 13-19 
kažkokį filosofinį veikalą. - dienų treniruote? bus suda- 
Ar jį parašė ir kokios jis romos komandos, 
vertės, nežinome. j Prašome visus sportinin-

’ kus iki lapkričio 19 d. užsi-

buvo nyksta 
svar-

rei’ka-

Praeitą penktadieni (XI. 
7) So. Bostono LPD šach
matininkai pradėjo 1975/ 
1976 metų MET lygos var
žybas. besirungdami prieš 
stiprią MIT komandą. Mūsų 
vyrai sukovojo neblogai, bet 
h giuių neišlaikė, pralaimė
dami 2-3. Mums tašką lai
mėjo Kazys Merkis (trečio
je lentoje) ir po pusta:'ki 
uždirbo pirmoje lentoje 
Aleksas Klinova* ir penkto
je — Leonas Navickas. Taš
kus prarado Jurgis Zoza ir

(XI. 14) Bostono universite
to komanda atvyksta į So. 
Bostono LPD-ją.

Jis paliko 4 dukteris — registruoti pas Vyt. įikiną “GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

T. Kersa- 
Olyphant

Kg tik gavome

aą. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Jaltic FlcrisU gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, S o. Bostone. Telefo- 
tas AN >0489. Ten gauna*

ir k*»eivta
Alijošiaus lapai, humoris-j 

tiniai dr. A. Aiiūno eilėraš-’ 
eiai su Antano Gustaičio į- 
vadu. 87 psl., kaina $2.25.

Lietuvos policija įstatymų 
ir tvarkos tarnyboje, 436 psl. 
iliustruota. Įrišta, kaina $S.

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

Dažau ir Taisau
6*tuv.s ii lauko \r viduje.
1 jpdau popierius ir tąieac

vistą, ka pataisyti ro’kia.
Naudoju tik geriausią 

medžiaga.
JONAS STARINSKAn 

226 Sarta Hill Ava. 
Dorchester, Mi

. Tel. CO S-5854

Sukilimas Lietuves suve*; 
renumui atstatyti, dokumen.51 
tinė apžvalgų, parašė buv.{|
Lietuvos Uf-papra-ta^ pa-Į J 
siuntinys ir
teris

ilotas minis-:J 
Vokietijoje Kazys

įga

pa, 583 nsk, iliustruota.', 
įrišta, kaina $15.06.

Raudonojo arklio vasara, j *
romanas, parašė Edvardas

s 312 
na $6.00.

psl., iriš.a, kai*

■ll

I

DRAUDIMO AGENTORA 

Vieką įvairių rū&ią 

draudimus

Kreiptis senu adresu*.

BRONIS KONTRIM 
b98 Broadvray

So. Boston, Mass. 02127 

Tei. AN 8-1761

Aldoną. Mildą, Karoliną ir arba ą Skabei kį, nes po to,
Arlmę su šeimomis ir du su- liktai komanHos bus treni.
nūs — Paulių ir Algirdą su jojamos Si radijo programa trana'
šeimomis. Trečiasis sūnus y garina liuojama sekmadieniais ii
Stasys prieš kelerius metus ’ jatotiea VVBUR 90.9 FM
mir®- A. Mitkus dėsto kokfijoje!b*n?» nuo 1:30 **“ 2:00 ’•

„ Su Antano Ivo - Ivaškevi- Algis Mitkus nuo šio ru-j Lapkričio 19 d. — Lietu-i 
ciaus mirtimi Bostonas ne- dens Ben tley kolegijoj Wal- va nelietuvio akimis. Pasi-* 
teko dar vieno iš jau mažai thame ketvirtojo kurso stu-! kalbėjimas su Forestt Tellis.
belikusių senosios karto? dentams dėsto “Piiblic rela- 
veikėjų, kurie ne tik čia į- tions“ ir “Marketing“ daly- 
mynė gilius pėdsakus, bet j{USi jjs tuo pačiu metu eina 
nemažiau nusipelnė ir nepri- atsakingas pareigas kard. 
klausomos Lietuvos atkūri- Cushingo ligoninėje Brock- 
mo vyksme. Tik skaudu, tone. Be to, jis yra jr So. 
kad jie. gyvi būdami, nebu- Bostono Lietuvių Piliečių 
vo prideramai įvertinti, nors d-jos valdybos vicepirmi- 
jų nuopelnai Lietuvai net di- njnkas.
dėsni, negu labai išgarsin
tųjų.

J. V-gss

Lapkričio 23 d. — Algio 
Rukšėno radijo vaidinimas 
“Tartarus“.

Lapkričio 30 d. — Lietu- 
iri vos vėliausia 

“rock“ muzika.
'•pijp“

MOTU

i KALĖDŲ EKSKURSIJA LIETUVONezr
K W1 i o n ė : 6 naktys Vilniuje, 1 dienos išvyka Kaune,

3 naktys Vienoj (lnir sutiksim N. Metus),
4 naktys Muenckene

nuo gruodžio 22 d. iki sausio 5 d. 

tiktai 196 9

Ekskursija išvyksta su Lufthansa Kompanija U Bostono
1 ir New Yorko• ” —- •• • -
» Norintieji gauti daugiau informacijų prašomi 
: kreiptis į

ALGIRDĄ MITKŲ, 
6 White Oak Road 
Nevrton, Mass. 02168 
Tel (617)-666»U9O

arba

Vasyliūnai koncertuos 
New Mexico

Izidorius ir Vytenis Vasy
liūnai pakviesti koncertuo
ti lapkričio 17 d. Los Ala- 
mos mieste. N. Mexico.

L. Izbickas laimėjo varžybas

Bostone yra didelė Por
sche & Audi agentūra, kuri 
priklauso Vokietijos auto
mobilių Volkswageno bend
rovei. Ji ne tik importuoja 
tuos automobilius, bet ir tai
so. Tokių agentūrų N. Ang
lijoje yra apie 100. Bostono 
agentūros patasymų sky
riaus vedėjas yra Lionginas 
Izbickas.

Porsche & Audi ir Volks- 
wageno vadovybės paskelbė 
taisymo skyrių varžybas.

R. K-

Nedarbas Bostone

Bostone š. m. rugsėjo mė
nesį be danbo buvo 166.400 
asmenų, t. y. 12.6%, o prieš 
metus tebuvo 6.6 ji visų dir
bančiųjų.

Lawrence bedarbių pro* 
centas dar didesnis — 13.9 
%, o New Bedforde — 13.7 
%-

PARENSIMŲ
KALENDOR1U5

Lapkričio 16 d. So, Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jot 
salėje Šv. Petro parapijos

Lapkričio 22 d. 1:30 vai. 
po pietų iškilminga Baltija* 
ir Žalgirio tuntų sueiga Bo. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje.

Lapkričio 22 d. Sandaros 
salėje Brocktone Balfo iby-

Ar skaitytos?

GakxyT<
141
WeU«ley, Mass. 62161 
Tel (617)407-6602

Praiome pasinaudoti iia puikia proga taip pigiai 
aplankyti Lietuvą po

Lietuvis save įšiltoje, vals
tybėje ir risesmsoė je, para
šė Stasys Bersdųkas, 258 
psl., kainą |6JX).

Pašiurpo mano velnias, 
parašė Liudas Dovydėnas, 
7 novelės, 235 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.50, 
kietais —14.00.

Pasakyta parsiyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas 8abaliūnas, 
spaudai paruošė Vincas 
Rastenis. 350 psl., kaina $10

Mano žodynas, Richard 
Scarry, daugiau nei 1.400 
spalvotų paveikslu ii įvai
riausių sričių ir kfekvienas 
jų turi lietuvišką ir anglišką 
pavadinimą. Knyga didelio 
formato, stipriai įriškta ir 
labai patraukli mažamečiam 
ir paaugliam. Kaina $5.00.

Kelionė aplhik pssaulj, 
Juozo Kaributo kelionių į- 
spūdžiai, 423 psl.. kaina $5.

Paguoda. Bronio Railos 
nVmirksnių IR dalis, 387 
psl., kaina minkštais virše
liais $6.50, kietais — $7.25. 
Lietuviu išeivija Amerikoj, 

parašė Stasys Michelsonas,

riaus pobūvis.
Už skyriaus organizacinį j Lapkričio 23 d. Bo. Bosto- 

tvarkingumą ir geriausią Ino Lietuvių Piliečių d-jor 
mašinų taisymą pirmąją salėje ramovėnų rengiamas 
vietą laimėjo Lionginas Iz- Lietuvos kariuomenės atkū 
bickas. Jis dabar su savo rimo minėjimas.
žmona Danute išvyko į sau- Lapkričio 13 d.. Moterų.r_________ v____________ ,
•ėtą Bermudą savaitės poil- Feder. klubo narių ir jų sve- gausiai iliustruota, 500 psl., 
šio. čių kalėdinė vakaronė. kaina $4.00.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja s*.aityioj’As »pw pasauliniu* Ir lietuviškuosius 
Įvykius, deda aaug ir įdomią nuotraukų ir atvirai pasiuko 
apie visus ntūsu visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus, 
jame rasile Įdomiu skaity tojų SaiSky Jkyriy. kuriame laukia* 
me abipusiu pasisakymu ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiikv, mūsą 
eivijos laikraštis, ieškiis nauju bendradarbiu bei idė;u. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklaiiM<iru IJetcva.

Melinė prenumerata JAV-m 18.66 

Adresas:
7722 George Street. LaSalle-Monlreal, 690. Ooebee, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metą tarnauja Uetuvlą risuomsnsi ir (įmokė

jo daugiau kaip SEPTINIS MILIONUS dolerių 
neriama.

SLA—didžiausia Uetuvlą fraternaltnū orgaaisaelja — 
duoda ervybis apdvaud< ir ligoje pašaipą, kuri yra 
pigi, nes.SUSIVlENUlMA8 netaiką pelne, o telkia 
patarnavimus savitarpines pagalbos pagrindo.

SLA— jau turi daugiau, kaip Irta sn f
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saegL 
Hehivis čia gali gauti hetrią klaaią 
apdraudaa nuo $100.00 iki >10.000410.

SLA—jaunimui duoda gerą Taepemąją
domoent Insurance, kad jaunuolta gimtą ploigna 

aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda \ AULAMS ir jaunuoUams labai pigią TERM 

apdraudą; ui >1,000.00 apdraodos Mk $ggą mote
lio metams.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA aapdb«a visokie 
amžiaus asmenima tekoaMndaojama Hetarižkg 
klubą ir draugiją nartams. Ui $1,600.00 akcidenta* 
Ms apdraudos mokestis $2.00 | metai

BLA*—kuopos yra daugumoie Hetuvlą kaloriją. Kreipkitės 
1 kuopą ve*kijus. Ir jie ptaėtaa paailkins apie 
Susivieni jinMt darbas.

Gausite spauadintna Mforoadjas, jeigu 
parašysite:

Lltbuaataa AjRune ef Amsrfee
907 Weet 30tb Sireel Nėr Yert, N.T. 10001

1 t



j KELEIVIS, SO. BOSTON LAPKRIČJO-NOVEMBER

.MOT********** #*«*«**•#*•**•••**

Vietines žinios
I Rašykime jiems laiškus J
I
į Lapkričio 5 d. Altos sky-' 
’rius buvo sukvietęs organi- j 
Į zacijų atstovus pasitarti j at-, 
• stovų rūmus įneštos kongr. j 
? Derwinskio rezoliucijos rei-'

Kačinskas, darbavęsis Lie-.- a^u' j
tuyoje satyros teatre Viko-Į NuUrta feiųsti kiek

lakv n Vastybes teatre ilgus i linio daiunan laišku Rnsto-i 
dešimtmečiu1, tikrai gali pa

Mano kelias Lietuvos teatre

pasakoti to teatrinio gyve
nimo iškarpų daugiau, nei

Įima daugiau laiškų Bosto
no lietuviams ir prašyti juos.
tuoj parašyti laišką užsienio! 
reikalų komiteto pirm. Tho-

kas kitas. Taigi kiekvienam! mas Morganui irto komite-
veita pasinaudoti tokia reta

proga geriau pažinti šį visų 
mėgiamą aktorių ir pro už
dangos ply-į žvilgtelti teat
ro užkulisin.

Pradžia 7:30 vai. vak.

Tokia tema šį šeštadienį 
(XL15) kalbės Kultūrinia
me subatvakaryje mūsų Įžy
musis dramos teatro akto
rius Henrika* Kačinskas.

Visi domisi teatro menu, 
bet nemažiau — ir garsiųjų 
aktorių gyvenimu. Henrikas

Darbininkų draugijos 

susirinkimas

Lietuvių darbininkų d-jos 
su ir in kimas kviečiamas at
einanti sekmadienį, lapkri

čio 16 d. 1 vai. popiet So. 
Bpstono Lietuvių Piliečių 
d-jos patalpose.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Valdyba

to nariui Mass. atstovui Mi- 
chaeliui Harringtonui.

Jei kas tokio paraginimo Į 
ir negausite, taip pat rašyki-’; 
te. Laiško turinys gali būti 
trumpiausias, noi-s ir tok •: j

Dear Congressman: į
Please suppoit Congress- 

man Ed Dervvinski’s H. Con. 
Res. 461, wich reųuires an- 
ambiguos assurance of A- 
merican non-recognition o f 
the incorporation of Lithua
nia into the Soviet Union.

Adresuokite: Hon. Tho- 
mas Moigan arba Michael 
Harrington. U.S. House of 
Repre-entatives, Washing- 
ton, D.Cj 20515.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE praneša savo klien
tam, kad nuo š. m. GRUODŽIO 20 dienos RUBLIŲ CERTIFIKA
TAI ir AUTOMOBILIŲ užsakymai bus NUTRAUKTI.

Norinčius užsakyti šias dovanas savo giminėms Lietuvoje ar 
Sovietų Sąjungoje iki š. m. GRUODŽIO 20 dienos, prašome 
kreiptis į »

TRANS-ATLANTIC TRADING CO.
393 West Broadvvay, P. O. Bos 116 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268*8764

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 

(BURNER)
Siūlomas naujas alyvos kuro patarnavimo planas 

NAMŲ SAVININKAMS

• Vieneriems metams dalys ir darbas
$ 3 9. 5 0 vertės

• 24 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal susitarimą

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną
436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore

DĖMESIO!Sandaros našlių karalienė

Sandaros bankete lapkri
čio 2 d. našlių karaliene iš
rinkta Pamela Zielinger, ku-: IR SUMUŠTINIŲ GALIMA 
ri karalium pasirinko Ed-'GAUTI IR PENKTADIE- 
vardą Pečiukaitį. NIAIS NUO 6 VAL. VAK.

UŽKANDINĖJE PICOS

SOUTH BOSTONO UETUVIŲ PILšEčiŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

NUO 3 VAL POPIET UU 10 VAU VAKARO

ii

— SKANI LIETUVIŠKA PICA 
Picų užsisakyti galima ir tek 268-1055. Tada atėjus 
nereikės laukti, kol iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IšDEKGRUOTOS NAUJOS PATALPOS^
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieni » .
NUO 12:00 VAU IK! 3:C0 VAU

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ii kt ) 

Atsilankykite ii būsite catoniai nustebtai*.
S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBĖ

"X7

P

Trans-Atlantic TraveI Service
COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St.
jVORCESTER, MASS.

ToL SW 8*2868

yra yienintelė oficiali Įstok 
ga Worcesrery. mirė siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- j]
šoriu j Lietuvą ir kitam Rusi* į] 
jos valdomas sritis* Čia kai*

Senas parvilkta ir negir
tas. i

Eluod Sųuare 
Hardivare Co.

K. J. ALBKNA 
SX8 KAST BBOAPWA* 
SC.UT" BOSTON. MASS. 

J’ElEjONAS AN 8-4141
Banjamin Alton Daiai 

Pupfcroa 3ian«ira
Stiklą*

Vla*Ato reikmenys
Rclknteny. plaukariaas 
VfaofcM ralcito «<!a<ktal

Už nusies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENES DAINŲ j 
vedžioja; žmogau* — be ydos.

Peter Jfafacyftg

CmtatiBdta 
49 Chureh Street

RL Mfltafe Mass.

ka ir vMnja, gjn—mg mum iri 
biznio pastatų, pagal JOaų reika-1 
lavim*. taukita rteaŠM iki t VS* 1

į'NAMAKSY - ZAMMITO

Insurance Agency, Ine.
> 321 Country Club Road 
E Norton Centre, Ma.02159 
jTel. 332-2645 ar 762-6732 

•MaaaaaaaaaaaaaMaaMiaaaaaa******

PLOKŠTELE 

Keleivio
galima gauti Lietuvos «i^i 
ros solistės Elzbietos Kardo*
jų plokštėtą. Kaina $6.00. ’ 

Paštu nesnmčiamo.

trrrrrrrrrrrjjjjjfj m 11 .. ...................................................... .

Tefcfouas: 698-8876
lietuviškai, pataraau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau* 
siu importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
dailetų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

r«uaw
Telefonas: AN 8-2806
. Jos. J. Donovan

Dr. J. Pasakarnio
IPtDINIS

OPTOMSTR1STA8
Valandos:
nūn 9 esi ryto iki S vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama f
447 BROADNAY į 

South Bostoa, Msas

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd1
(RUDOKIUT8)

0PT0METR1ST9 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAT

Laisves Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Msas. 02402. TeL 586-7209
SOUTH BOSTON. MASS.

**********************************

Knyga yra geriausias žmogaus drangasĮ

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

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

.Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 
kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ 

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metų pavasarinių
ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
bei pavieniui.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus norintiems 
.vykti į Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pas savo 
gimines ilgesniam laikui.

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

Globė Parcel Service, Ine.

RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, MOTO
CIKLUS savo giminėms galite užsakyti tiktai iki 1975 
m. GRUODŽIO 20 d.

Trans-AtlanticTradingCo
l Darbo valandos kasdien: 9—6

šeštadieniais 9—2

393 West Broadvvay, P.O.B. 116 

So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764 

Visą skyrių vedėja Aldona

Parduodame tiktai vaistas, išpildoma gydytoją ra 
esptus ir turima visus gatavus vaistus.

Jai reik vaistą — eikit i lietuvišką vsistiaą.
8uv. Emanuel L. Rosengard, B. S^ Beg. Pkarm.

384 W. Broadvvay, tarp E Ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Totefeuau AN 8-6929

Naa 9 vaL ryto Iki 8 vai. v„ Bdiyraa šventsdienim Ir saka

N & T OIL CO.. Ine.
•41 E Broadvvay So. Boston, Mas*. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis.ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo {rengimas

Skambinkite

268-4662
♦ •

SAVE AT

fe _ .-t* cmaeMMSKNOaMmMl

108^®.
fe -ųg) upsmtioooi

631^6^
AVIMI

4
AVIMI

U00i

5.47į5'fc
71a Fadml

withdrawsls on roviau
csrtHtasM fundi providsd rou of intsrsvt on 
aritMroun b rodumd M da poatook rato (SMbaymr) 
andSOdsyibeaoukforfsitsdL

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mas*. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo Įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veiki* jau 109-tuosius metus

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti h* lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 8274,000,099

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mas*. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcestoris 
čiam Įvairius siuntinius i Uoto. 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš

avo, maisto Ir
nią. Turime vištoje Įvairią via 
tinšs gamybos Ir importuotą 
prskią 1* kitą kraštą vioai io 
msmis kainomis, Bs to, siunčia 
m* maistą, pinigus ir guKto už
sakyti ją gamybos prekes. čta 
sumokšnite pinigus, o gim 
ton vietojo galis pasirinkti

Taipogi tarpininkaujame 
tam tikras jrtaigas

ėta pas save |

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
B BOSTONO i LIETUVĄ 
ir kitus Rusijon

garantuotai

Galima
certifikatus,
šaldytuvu* ar 

Nauja* vedėja* 
Atidaryta

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL 
Kitomis

susitarimą
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąriaingaL Atallsnką jniti- 
rimit*. Vadi jas A. 8ckj»tauklį

389 W

TaL 26B-00M




