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Ir Kongtesas nepripažįsla 
Pabaltijo pavergimo

Tokia kongr. E. Dervrinakio pasiūlyta rezoliucija JAV 

kongreso buvo priimta vienbalsiai. Dabar ją svarstys se

natas, o ii ten keliaus prezidentui Fordui pasirašyti. Tai 

didelis laimėjimas Pabaltijo laisvės byloje.

Helsinkio konferencijos mo ilgalaikės JAV politikos 
susitarimai, kuriuos pasira- nepripažinti neteisėto So- 
iršė ir JAV, mūsų ir kitų^1^. įvykdyto
pabaltiečiu visuomenėje su-'®altlAos valstybę Estijos, 
kėlė daugiau ar mažiau pa-'.Latvijos ir Lietuvos uz-
grį to būkštavimo, kad ta!«r<*>.m° «F ,r
? 1 .. \ . .. j kad ir toliau bus tęsiama
Konvencija, garantuojančia: JAV politika >kiu būdu

ayvių paia»ais pokarinių jn p^inti Baltijos valsty- 
Europos valstybių sienų ne- 
liečiamumą, netiesioginiai 
pripaž/tama ir Pabaltijo 
sovietinė okupacija. Nors 
prez. Fordas prieš Helsinkio 
konferenciją ir buvo pabal- 
tiečių atstovams pareiškęs, 
kad JAV ir toliau laikysis 
sovietinės okupacijos nepri
pažinimo politikos, bet ka
dangi ta pa laba buvo nuty
lėta Helsinkio deklaracijoj, 
tai pavergtų tautų rūpestis 
nesumažėjo, {

bių įjungimo į Sovietų Są
jungą.
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Prez. Fordas paskelbė 
„Pacif co taikos politiką”

JAV dėmesys Pietryčių Azijai nesąs sumažėjęs. Pa

grindiniai JAV politikos taikai toje srityje taikai išsaugo

ti. Pareikite viltis ateityje atstatyti draugiškus santykius 

ir su Indokinijos pusiausalio komunistiniais kraštais.

i Grįžęs iš kelionės po Azi- 
ijo < kraštus, prez. Fordas 
bando susumuoti savo infor
macijas ir patyrimus ir pa
daryti atitinkamas išvadas.

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavime lapkrič io 22 d. Chicagoje buvo pagerbti kongresmanas Ypač svarbu, kad ši išvyka 
Edvrardas Derwinskis ir žurnalistas Billis Andersonas už jų paramą lietuvių pastangoms atgauti neatrodytų nesėkminga at 
Lietuvai laisvę. Jiems buvo įteikti specialūs adresai, o šaulių s-ga ta proga juos apdovanojo savo net buvusi nereikalinga, 
ordinu. Nuotraukoje Altos pirm. dr. Kazys Bobe lis sveikina B. Andersoną, dėžinėje kongresmanas
E. Derwinskis. i Nuotrauka V. Noreikos

Tame savo pareiškime 'jis 
pabrėžė keletą taškų, į ku
riuos toji taikos politika tu
rėtų koncentruotis.

Pirma, Amerikos ekono
minė ir karinė galybė esąs 
pagrindas jėgų pusiausvyrai 
Pacifice.

Draugystė su Japonija y- 
ra esminė JAV strategijos

Esant tokiam neaiškumui, 
Altais per lietuvių draugą 
kongr. Edwardą Derwinskį 
ir kitus kongresmanus bei 
senatorius ėmė rūpintis, kad 
ši kartą JAV kongresas aiš
kiai pasisakytų, kad JAV 
sovietinės Pabaltijo okupa
cijoj ir aneksijos nepripa
žįsta ir nepripažins ateity. 
Dėl to į kongresą buvo įneš
ta E. J. Derwinskio rezoliu
cija, kurios pagrindiniai 
punktai yra tokie:

Ši rezoliucija Atstovų rū 
mų buvo priimta vienbalsiai 
— 407:0 balais gruodžio 
2 d. Dabar ji bus pateikta 
senatui. Kaip tai pranešda
mas mums kongresmanas 
John Moakley rašo, rezoliu
cija, kai ją priims senatas, 
bus pasiųsta pasirašyti pre- 
zpdentui. Tada ji virsianti 
įstatymu: O prezidentas 
Fordas jau esąs pareiškęs 
kad jis tokią rezoliuciją pa
sirašysiąs.

FZM prezidentų 

tarnyboje

Beirute vėl didelis 

karas

Baigėsi Kanados 

pastų streikas

kaip kai kurie prezidento 
priešininkai skelbė. Taigi, 
vos grižęs iš kelionės, For
das išdėstė ir savo vadinamą 
"Pacifico doktriną“, kuria? Pacifico erdvėje kolona, 
vedamoji mintis turinti bū
ti: "Taika su visais, o kivir
čai — nė su vienu“.

• JAV kongresas pareiš
kia, kad Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konfe
rencijos galutinis aktas Hel
sinky jokiu būdu nepakeitė 
ilgalaikės JAV politikos ne
pripažinti nelegalaus trijų 
Baltijo f valstybių — Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos — už-j 
grobimo ir aneksavimo, į-’ 
vykdyto Sovietų Sąjungos.

• Kadangi 9ovietų Sąjun
ga Helsinkyje pasirašytą su
sitarimą aiškina, kaip netei
sėjo Pabaltijos prijungimo 
pripažinimą, o JAV prezi
dentas ir Valstybės depar
tamentas, pasirašydami ga
lutini Helsinkio aktą nepa
skelbė deklaracijos, kad 
prievarta Sovietu S-gos į- 
vykdyto tų vai tybių užėmi
mo JAV nepripažįsta, tai 
Atstovų rūmai tą nepripaži
nimą patvirtina savo nutari
mu.

• Ątstcvų rūmu paskuti
nis nutarimo žodis skamba 
maždaug taip: "Todėl da
bar tebūnie Atstovu rūmu 
nuspręsta, kad, nepaisant 
kokį EuroDos saugumo ir 
berdradaiibiavimo konfe
rencijos galutinio akto. pasi

Pabaltijo sovietinės oku
pacijos politiką jau nuo pat 
prez. Roosevelto laikų skel
bia visi JAV prezidentai ir 
Valstybės sekretoriai. Dabar 
ji bus patvirtinta ir kongre
so. Žinoma, šie pareiškimai 
nei Lietuvon, nei kitų Pabal
tijo kraštų dar neišlaisvins, 
bet jie bent palaiko tų kraš
tų žmonių gaivią mintį, kad 
jų vergija dar nėra viso pa
saulio užantspauduota, ypač

JAV santykiai su Kinija 
turį būti sunormalinti. Vadi
nasi. turėtų būti prieita ligi

kuris' Lebanono sostinėje Beiru-Į Praeitą savaitę pasibaigė ~~ Į "uTl^^k^tu ^ambasa-

Iu praikdut Ir Nixonu »j!SS.!SMSSJ! SSCfi -

giantf visi prezidentai reika-į nų žuvuaiųj^*kaicius pasie-j 5L8<; daugumos, taigi be- Praeitos savaitės pradžio-f
. 1 • • • 1 U • •• • l 1 i • rtAA 1 Ai* je teroristai Olandijoje už-1 JAV tęs savo politiką,
telefoniniu pasikalbėjimu ir grobtų yra apie 200. dar tę n. grobė keleivinį traukini, siekiančią Pietryčių Azijoje

Paštininkai laimėjo 38<?; 'ėliau ir Indonezijos amba- pastovumo ir saugumo, 
algų priedą. Dabar pašto j- ~a ? mster ame.
staigose dirbantieji gaus va- .. ...................... ...landai $6.29. Būvi reikalau- £ai ‘TV °land!JOa
ta dauv daugiau valdyt0 Moluk« 831)1,0 dar‘ta daug daugiau. bas. Mat molukiečiaį novž.

Nepasisekė 5 valandomis J° nepriklausomybės, bet r .
sumažinti ir darbo savaitės > n^avo, ir Moloką saly- būti sumazm a, turint 

— ’-------- --------1 — • j— pnes akis agresyvios komu
nistinės Šiaurė • korėjos no- 

kiečių teroristai keišija ir ru® užgrobti Pietų Korėją, 
Streikavusieji per tą lai- Olandijai, ir Indonezijai. taIP Pat lieka paslaptis.

ką neteko $32.5 miliono už- ..• 4
darbių. ' Traukinyje ir ambasadoje i Taika tame regione yra

buvo apie 80 įkaitų. Iš trau- rel^a’irKa tokios ekonomi- 
kinio dalis ju pabėgo, o tris struktūros ir bendradar- 
teroristai nušovė, iš amba-; gavimo, kad būtų pakenkm- 
sados buvo išleisti keli suau-,kl ^os sntles amonių po- 
gusieji ir vaikai, bet kiti dar. rei^iai-

i. . x - j- • laikomi, ir grasinama juos i jkPraeitą trečiadieni spro- nU2Udvti * Pnminęs faktą, kad buvęs
go bombos net ketin io e fe- j JAV prie’a3 Japonija šian-
deralinės valdžios įstaigose: Traukinys ir ambasada i,via geriausia? Amerikos 
FBI. 2 paštuose ir socialinio yla apsupti policijos, ir ve-i^rauga. ; Prez* Fordas sam- 
draudimo įstaigoje. Penkto- damos su teroristais derv- Protauia- kad tokie pat ge- 
ji sprogo prie banko, o še- bos. Iri ^"tykiai galį išsyvystyti
toji susekta dar nesprogusi.

Senato komitetas 
tyrinėja saugumo 
veiklą, paskelbė, kad, pre
zidentu Franklinu Roosevel-

elefoninių pasikalbėjimų 
sek i nurodytus asmenis.

Nuo š. m. balandžio mė- 
Pvz., 1960 metais gen. I nėšio tose taipusavio kovo- 

prokuroras Robert Kenne-|se jau žuvo apie 7.000 žmo- 
dy, norėdamas išaiškinti į nių, miestas nepaprastai 
slaptu dokumentų patekimą Į apnaikintas, prekyba, pra- 
į spaudą. įsakė sekti telefo-! monė bei gyventojų aprūpi
nimus pasikalbėjimus New (nimas v isiškai suiro.

JAV yra pasiruošusios 
svarstyti konstruktyvius bū
dus ir priemones Korėjos 
pusiausaly įtampai sumažin
ti. Bet kaip toji įtampa ga-

York Timei ir 
korespondentų.

Newsweek

Prez. Johnson gaudavo iš 
iš FBI pranešimus apie 7 
žurnalistus. Jis reikalavo j 
slaptų infoimacijų ir apie

kad laisvės fronte stovi fa.|GcĮdwaterio bendi-adaibius, 
tingiausias draugas -JAV.ikaI sls kandidatavo į prezi-

FacZmu Secrukas 
vcZ badauja

dentus 1964 m.

Taigi tais patarnavimais 
naudojosi ir demokratų, ir 
respublikonų prezidentai, ir 
dabar dėl to sunku vienai

Atsimename, kaip ką tik!partijai apkaltinti kitą. 
išvykęs į laisvąjį pasaulį'
Vaclovas Sevrukas, protes- . f .
tuodamas dėl tikėjimo per-įt4aIJWr0ffl$ Kfl/lIZlfl 
sekiojimo Sovietų Sąjungo-! 
ie ir Lietuvoje, buvo pas>ke\-Kissingerį 
bęs bado streiką ir ilgai ba-‘ 
davo. Tada prie jo protesto 
buvo prisidėjęs ir Simas Ku- 
dirka.

KinijoH komunistę .vadas Mao 
Tse-tungaK ilgai kalbėjosi hu ten 
atsilankiusiu .JAV .prezidentu 
Fordu ir ragino jį nedaryti nuo 
laidų Sovietų Sąjungai, nes jo-

sumažinu ir aaroo savaites j— .............

(ji buvo ir pasiliks 40 valan- n.a.s ouvo įjungtas į Indone- 
dų j zijos valstybę. Dabar molu-

Bombos Miami 

valdžios pastatuos

Gruodžio 5 d. V. Sevru
ka? vėl paskelbė 5 dienų 
do streiką, protestuodamas 
prieš smurto priemonių var
tojimą sovietų psichiatrinė
se ligoninėse politinių kali
nių valiai palaužti.

V. Sevrukas dabar dirba

Buvę« karo laivyno ope
racijų viršininkas admirolą 
Zumivalt kaltina Kissingerį 
pataikavimu sovietams. Jis

Ketvirtadienį vėl sprogo 
dvi bombos: viena jų vals
tijos prokuroro įstaigos iš
vietėje, o antroji 
vyr. būstinėje.

policijos

Didelis nederlius«

Sovietų Sąjungoje
Paaiškėjo, kad javu der«

ir su Indokinijos kraštais, su 
į kuriais taip pat buvo ka- 
11 iauta, nes ir Amerika dau- 
Įgiau linkusi žiūrėti į ateitį.
j negu į praeiti. Tuo Ivg norė- 
Įta pasakyti, kad JAV dėme- 
‘ svs ir Vietnamui nėra suma-' Kaltininkai nesurasti, bet lius Sovietu Sąjungoje š’ę-ĮV.

Sovietų Sąjunga apgaudi
nėja JAV-bes. o amerikiečių

Kolumhiojos universitete! a^m’n^’ a^ja dar jai pade
da, ir Kissmgen- pralaimė
jimus vizduoja kaip laimė
jimus, — sako adm. Zum
ivalt.

New Yorke.

«**»*»»•*»*»»» •

Atstovų 
lotais metais sumažinti

ir
fe-

^sovietai ruoiiasi trečiajam pa- pastangomis tuos santykius ?auta tlk 13<.9mil. tonų.
sauliniam karui. Kinija ypač M-J dar gerinti, UŽ tai mokant į- 

vairiomis nuolaidomis ko
munistam i.

jo, kad. tęsiantis detentei. So
vietų Sąjunga galinti įsitvirtin
ti Azijoje ir pulti Kiniją. Tuose 
pokalbiuose su Mao Tse-tungu 
ir kitais komunistų vadais prez. 
Fordas vengė užimti antisovie- 

! tinę liniją ir tik pabrėžė JAV 
Dėl tokių kaltinimu buvo,slekim9 mažinti tarptauiinę į-

Tiktai 1965 m. derlius bu
vo dar mažesnis — 121.1 
mil. tonų.

^-^sooaoam
Izraeliui smarkiai subom

bardavus partizanu gyven
vietę Lebanone, J. Tautos tą Kad-ngi ir oo Helsinkio 
veikimą griežtai nasmerke, susitarimu žvdu emi^sciia 

Sovietu S-eov nepadidėio.raš'to Helsinky, a Akinimą Į deralinius mokesčius $13 bi-Į'a>.aU^tas T1 ato koTnislJ°Je.‘■■R 'isais galimais būdais,'ir klausimas atsidūrė Sau- ii Šori 
ske'btu Sovietu Sąjunga ar! lionų. Prezidentas žada tą;’ludytl ir buvęs ^ybosį kad bet kokio karo butų ižveng-igumn Taryboj. Izraelis po- tai pa 
kuris kitai kraštas. Kongre- įstatymą vetuoti, jei nebus sekretorius Schlesaingeris, la. Bet tie pokalbiai esą buvę sėdį boikotuoja, nei ten pa- ėmė rekuris kitai kraštas. Kongre
so priimta prasmė yra ta. 
kad neįvyko jokio pakeiti-

įstatymą vetuota, jei 
suasažintos ir iilaidos.

pastaruoju metu žydai
sekretorius Schlessingeris, ‘ ta. Bet tie pokalbiai esą buvę ‘ sėdį boikotuoja, ne$ ten pa- ėmė rengti gausios orotesto 

Ikurio parodymai buvo kiek*labai naudingi. įkviesti ir palestiniečiai. demonstracijas JAV-se.
atsargesni.

kaip 
Japonija.

įdomiu sutapimu. t;k vie
nai dienai praslinkus po 
nrez. Fordo vizito Indonezi
joje ir "taikos deklaraci
jos“. indonezai užėmė buvu
sią Poilugalijo* kolonija Ti- 
mor sala. kurioie ‘ buvo jau 
be; virtiną komunis*ai. 
Matyt. Indonezija dauriau 
reikšmės teikia atitinka
miem- veiksmams, negu tai
kiems žodžiams.

(
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Didysis Vilniaus Seimas
PRANAS ČZFENAS

Šįmet gruodžio 4 d. reikia paminėti 70 metų sukak- ' 
tj nuo Didžiojo Vilniaus Seimo sušaukimo, šis r. ai bus • 
Lietuvos politinio gyvenimo įvykis ne tik vertas prisimin
ti, bet ir pasidžiaugti seimo nuveiktais darbais. Apskri
tai, lietuvių tautos atstovai Didžiajame Vilniaus Seime J 
yra išlaikę tautinio sąmoningumo ir politinio subrendime 
egzaminus. Didžiojo Vilniaus Seimo sušaukimas lenkų 
ir rusų nacionalistams buvo nelaukta staigmena, nes jie 
nuolat ir atkakliai skelbė, kad lietuvių tautinis judėjimas 
yra negau aus skaičiaus lietuvių užsispyrėlių inteligentų 
darbas, o lietuvių tautos masė dar tautiškai nesusipratusi 
ir tautiniam judėjimui abejinga.

Didžiojo Vilniaus Seimo sušaukimo iniciatorių (dr. 
Jonas Basanavičius ir Jonas Kriaučiūnas) ir 15 organiza
cinio politinių srovių komiteto atstovų šis seimas pradžio
je buvo vadinamas tik -u.ažiavimu. Okupuotoje Lietu
voje spausdinamuose istorijos ir politikos veikaluose nuo 
metu Didysis Vilniaus Seimas taip pat vadinamas tik Vil
niaus suvažiavimu.

Kodėl šis įvykis mūsų literatūroje prigijo Vilniaus 
Seimo vardu? Visų pirma todėl, kad šis suvažiavimas sa
vo gausumu ne tik suvažiavusiems atstovams, bet ir vi
siems Lietuvos gyventojams padarė nelauktai didingą 
įspūdį suvažiavusių atstovų skaičiumi (apie 2,COO atsto
vų). Atstovai į Didįjį Vilniaus Seimą suvažiavo ne tik iš 
Lietuvos, bet ir iš Rusijos lietuvių kolonijų, iš Ukrainos, 
Latvijos ir Lenkijos, o taip pat ir iš Mažosios Lietuvos.

Nė viena Rusijos pavergtųjų tautų tada panašaus 
seimo nesušaukė ir politiškai tokių svarbių nutarimų ne
priėmė, kaip Didysis Vilniaus Seimas. Reikia manyti, kad 
Didžiojo t Vilniaus Seimo vardas mūsų literatūroje prigi
jo ne dėl gausaus atstovų skaičiaus, bet dėl seimo politi

Didžiojo Vilniaus Seimo prezidiumas: viduryje dr. J. Basanavi
čius, viršuje kairėje kun. Pr. Būčys, dešinėje A. Smetona, apačioje 
kairėje J. Stankūnas, dešinėje St. Kairys.

tūliai atsteigė senąją tvarkų: grąžino policiją, buvusius mas suplakamas su rasizmu.
vii šalčius, rusus mokytojus ir kt.

DIDŽIOJO VILNIAUS SEIMO NUTARIMAI

Valstybės departamente 
amtksadorius taip pat ras
davo mažai paramos Net bu
vo atsiimta iš Jungt Tau ų 
ir Amerikos rezoliucija, ku
ria buvo siūloma visur pa-

I. Dabartinis padėjimas Rusijoje ir Lietuvoje
Pripažindami, jog dabai tinė caro vyriausybė yra pik-,sau!v amen tuoti .)olitinius 

šiaušia mūsų priešas; jog dabai- prieš tą vyriausjlbę pa- kaU„ius 1 “l
ciba £ vie! men valctiinc > ino- rroroeni mr onimosikėiė visi rusų valstijos kraštai; jog geresnę gyvenimą 
galima įsigy ti tik laimėjus karą su senąja tvarka, susirin
kime dalyvavusieji lietuviai nutarė: šviestis, ryžtiš ir sto
ti koven su ukilusia visų Rusijos tautų liaudimi.

II. Lietuvos autonomija
Kadangi Lietuvos gy ventojų reikalai pilnai gali būti 

patenkinti liktai prie tikios mūsų klasto autonomijos ir 
kadre^i norima, kad ir kitos Lietuvoje gyvenančios tau
tos galėtų pilnai laisve naudotis, lietuvių suvažiavimai 
nusprendė:

Leikalauti Lietuvai autonomijos su seimu Vilniuje, 
išrink u visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu baisa, imu, ne- 

’ • skiriant lyties, tautos, tikėjimo.
Toji autonomiška Lietuva turi būti sudėta iš dabarti

nės etnografinės Lietuvos, kaipo branduolio, ir tų pakraš
čių, kurie dėl ekonomiškų, kultūrinių, tautinių arba kitų 
priežasčių traukia prie to branduolio ir kurio gyventojai 
priklausyti prie to norės.

III. Kovos priemonės
Kad įgytų autonomiją, pirmučiausia reikalinga galu

tinai sugriauti dabartinę prispaudimo tvarką. Tam tikslui 
reikia vienyti v visa. Lietuvos politinių partijų ir pavie-

Nors Kissingeris ir aiški
nosi, kad jis prieš ambasa
dorių Moyhaną nieko blogo 
neturįs, bet vis tiek buvo 
juntamas jo nepasitenkini
mas. Taigi Moyhanui reikė
jo arba pasitrauk i, aiba nu
galėjus ir toliau pasilikti J. 
Tautose ambasadoriumi. Ir 
kova įvyko tarp dviejų dūk
tam ir profeorių. nes abu 
turi tokius mokslo laipsnius.

Gera proga paspausti

Ambasadoriui Moyhanui 
atsirado gera proga savo po
zicijas patikrinti.

Ma‘, lapkričio 2 d. prez. 
Fordas atleido iš pareigų 
gynybos sekretorių James 
Sch lesi n gėrį ir ČIA direkto
rių Colby. Kilo žinia, kad 
tai padarvta dėl gvnybos 
sekretoriaus nesutarimo i-unių asmenų pajėgas. Susivienijus namie, pridera mums

jungtis su visomis kitomis Rusijos tautomis, kurios pade-1 H. Kissingeriu. Bet šie atlei- 
da griauti tą tvarką. O kol kas reikia: nemokėti jokių mo- j dimai sukėlė visuomenėje 
kesčių, uždarinėti monopolius, neleisti vaikų į rusiškas • prezidentui nepalankią nuo- 
pradžios mokyklas, neiti Kauno, Vilniaus ir Gardino gu- į mone- Tas veiksmas buvo 
beini jose i valsčiaus teismus ir kitas dabartinės valdžios 1 nepalankiai sutiktas taip pat 

rmVnliii nri senato ir kongreso nanu tar- 
miestuose ir so-! pe’ Na’ 0 ambasadoriaus J.

M. Sleževičius, kun. Aleksandravičius, kun. J. Tumas. Ežiuose 1 7a,uto f atleidimas būtų su-
kun. P. Būčys ir kt. Visi kalbėjo už autonomijos reikalin- . L . .. kėlės dar nepalankius prez
gumą Lietuvai. Betgi dėl būdų, kaip autonomiją iškovoti, 7 7 , ir Nekaistus kad Fordas

( partijų kalbėtojai buvo skirtingų nuomonių. Pavyzdžiui, Visuose Lietuvos valsčiuose turi būti vartojama pri- kanituliuoia prieš valstvbės 
tikos. Bet organizacinio komiteto naiys Povilas Višinskis j įun j Tumas, kun. P. Būčys pasisakė už nekruvinąją gimta žmenių kalba, visus reikalus vedant. Kadangi da- sekretoriaus amfbiciia ir pats 
sugebėjo šiek tiek suvažiavimo darbų tvarką supolitinti, revoliuciją, o A. Smetona greta ginkluotos kovos veiks- baltinė mokykla yra tik ištautinimo ir ištvirkimo įran- pevadova^ia Amerikos už
neš antruoju darbų punktu buvo įrašytas Lietuvos atei- Į nringumo pripažino ir kultūrinės kovo? svarbą. Tačiau ir kiai, tai reikia visas tokias mokyklas paversti grynai tau- rienio politikai.
ties klausimas. Rengėjai nelaukė, kad į šį suvažiavimą ’ j;un< j. Tumas, ir kun. P. Būčys pripažino streikus ir boi- tiškomis, kur mokslas būtų išguldomas prigimta kailba ir
atvyks tok? didelis atstovų skaičius, ypač iš kaimo, kurie kotą kaip kovos priemonę prieš caro valdžią. kad patys to krašto žmonės rinktų sau mokytojus. • Tokiose aplinkybėse *lap-
iš suvažiavimo laukė kažko kito, bet ne akademinių svars- ‘ Ligi Didžiojo Vilniaus Seimo dvi Lietuvos politinės knci° 24 d* M°ymhana3 ou-
tymų lietuvių-latvių santykių ir panašių temų. I partijos — socialdemokratai ir demokratai — buvo pasi-

Nuo 1904 m. rusų japonų karo pradžios Lietuvos gy- takę ne tik už Lietuvos autonomiją, o tolimesniu savo po- 
ventojai buvo revoliucinami: socialdemokratų atsišauki- ntikos tikslu laikė Lietuvos nepriklausomybę. Krikščionių 
muose buvo kviečiama nestoti į rusų kariuomenę — slaps- , demokratų partija tada dar nebuvo paskelbusi savo par-
tytis arba pasišalinti į užsienį atsiimti pinigus is bankų, tijos programos ir dar neturėjo sudariusi partijos centro . . . . m i ,• 4.- • tz
nemokėti mokesčių ir t.t.. Atsišaukime ”į kovą už Vilniaus komiteto. Tik šio seimo ipetu organizavosi krikščionių J3!”?1 ima g3Utl “ Ke‘

nės svarbos, kuris nužymėjo tautai politinius siekius 
priemones jiems vykdyti.

Suvažiavimo iniciatoriai (dr. J. Basanavičius ir J. 
Kriaučiūnas) buvo numatę suvažiavime svarstyti tik aka
demiškas temas, nepaliečiant aktualiosios ano meto poli-

7" simu kalbėjo žymesni partijų ir srovių atstovai: A. Bulo- įtaigas, neleisti savo brolių į kariuomenę, 
ir: ta, V. Sirutavičius, St. Kairys, A. Smetona. P. Višinskis, ėjus treikuoti visiems darbo žmnėms mit

vo pakvie tas į prezidentū
rą, kur prezidentas pareiškė 
jo veiksmams pritarimą ir

vieno iš aktyviausių jo dalyvių Stepono Kairio knygą paprašė ir toliau pasilikti 
”Tau, Lietuva“. Ten ras taip pat daug įdomių dalykų ap- Jungtinėse Tautose ambasa-

jRERAKGĮUOS PASTABA

Kas norėtų daugiau apie tą seimą sužinoti, teįsigyja

seimą“, išspausdintame 1905 m. liepos mėnesį, buvo pa- demokratų partija, o taip pat seimo metu įsisteigė vals- 
reikštas nepasitikėjimas Rusijos busimuoju parlamentu,, tiečių sąjunga.

leivio administracijoje, atsiuntus $2.50.

kurią gale? turėti rusų atstovų daugumą ir jie mpinsis
daugiausia Rusijos įeikalais. atstovai pritarė, kad pikčiausias Lietuvos priešas

Labai idom. Ūda buvo ir \. Kapsuko pažiūra j Vii- i caro ria bž ir kad Uetuva .esnj gyvenirną ga.
maus Seimą, kūną jis įsdeste socialistiniame laikra?tyje 
”Kovoje“ 1906 m. 9 nr., kur jis taip rašė:

”Me« ii savo pusės reikalaujame Lietuvai autonomi-

Priimant Didžioj o Vilniaus Seimo nutarimu?, visų Moynihan prieš Kissingerio
„galybę”

dorium. Tada ir Kissinsreris 
lapkričio 24 d. spaudos kon
ferencijoj Detroite pareiškė, 
kad ambasadoriaus darbais 
esąs patenkintas ir jam pri
tariąs.

jo» su seipau Vilniuje, Seimas Vilniuje daugiau atnei dar
bininkams naudos, negu Peterburge visos Rusijos seimas, 
nes Lietuva yra daug iviesesnė negu Rusija“.

Taip pat ir demokratų partijos atsišaukime ”Neap- 
sileiskime“ kvietė vi us lietuvius kovoti dėl laisvos Lie
tuvos, o nepalikti visą kovą vien tik inteligentams, žo
džiu.
sijos

Kadangi seimo rengėjai galvojo ne apie politinį sei
mą, tai seimo prezidiumas buvo numatytas sudaryti, ne
atsižvelgiant nei politinių partijų, nei tų partijų atstovų 
skaičiaus. Bet dėl seimo prezidiumo sudarymo kilo kars
tų ginčų ir mitinginio įkarščio, o taip pat ir dėl numa
tomos daibų tvarkos. Fo ilgų ginčų buvo priimtas atstovo 
Andriaus Bulotos pasiūlymas ir sudarytas tokios sudėties 
prezidiumas: dr. Jonas Basanavičius —nepartinis, An
tanas Smetona — demokratą?, Steponas Kairys — social
demokratas, prof. kun. Pranas Būčys — krikščionis demo
kratas, Juozas Stankūnas — ūkininkų atstovas. Seimo 
sekretoriai — Juozas Gabrys. Pranas Klimaitis, Liudas 
Gira.

Oficialusis Didžiojo Vilniaus Seftno porėdis buvo 
prradėtas iškilmingai: seimo atstovai atsistoję pagerbė 
revoliucijos aukas, Vilniaus įkūrėją kunigaikštį Gedimi
ną. visus žuvusius kovojant dėl laisvės, ir kuklius Lietu- 
vvos 'kultūra? darbininkus. Didžiajame Vilniaus Seime 
dalyvavo apie 100 lietuvių kunigų, kurie, pagerbdami re
voliucijos aukas, balsuodami už Didžiojo Vilniaus Seimo 
rezoliucijas, išreiškė pritarimą vykstančiai Lietuvoje re
voliucijai.

Po oficialiosios dalies pirmasis daubų punktas buvo 
pranešimai iš vietų. Pranešėjai stengėsi išsakyti Lietuvos

j Rimtesni politiniai ko-
lės turėti, tik laimėjus kovą su senąja Rusijos tvarka. St. ĮĮĮC n-en+atofiai sako. kar prez.
Kaiiys. rašydamas politinės rezoliucijos projektą, galva- I - * Fordas pareiškęs Kissinge-
jęs taip kad negalima pa įtikėti į|uSiWs komtititeine j,;3Amerikos amba3adorius Ta=h)M samprotavi-
santvarka, todėl rezoliucijoje pasęs netik autonomijos' Jungtinėse TaUtOSe DanieUmus jau buvo paskelbęs,;’L;.1, 
reikalavimą Lietuvai, bet ir pridėjęs, kad Lietuvos santy-i p. Moynihan pirmadieni iš- anksčiau spaudoje. Pripaži-
Lioi cn Vyimi'ninomiu colimic tu*n Kriti nornmti r __i_______I _____ _________________ A —KSCIJOS ZmoniU. KmKimineSkiai su kaimyninėmis Rusijos šalimis turi būti paremti kilmingai ėjo prezidentūros no, kad Amerika nėra verž- kovos mctu tokj(, reiškjniaį
federacijos pagrindais. Politinė rezoliucija, anot St. Kai-{scde su savo pavaduotoju j li. nekovojanti su antidemo- , Nokiančiam
iio, buvusi politinių partijų kompromiso išdava. įLeonard Germant iškėlę} kratinio Trečiojo pasaulio,įg7g m nominaciios

. „ Didysis Vilniaus Seimą? politinėje rezoliucijoje sank-J galva; ir garsiai kvatodami i retorika. Paskirtas ambasa-i -v •
iu, revoliucinės nuotaikos 1904-1905 m. neatėjo iš Ru- cj0na.vo vykstantį Lietuvoje revoliucinį judėjimą, nusta-Jir leidosi nufotografuojami.• doriumi, jis pradėjo nauju,
os, kaip dabai yia įpiasta ia?yti Sovietų Rusijoje. įg ateities veiklos gaires bei pareiškė ateities tautinės Lie- Abu tikrai galėjo viešai pa-: stiliumi ginti Amerikos poli-

tuvos valstybės sienų nustatymo principą, kurio vėliau 
laikėsi Lietuvos politikai, atkuriant Lietuvos nepriklauso
mą vai tybę. Didžiojo Vilniaus Seimo politinės rezoliuci
jos pagrindinė mintis buvo kartojama organizuotų lie
tuvių politinių vienetų Pirmojo pasaulinio karo metu, o 
taip pat ir Vasario 16 akte.

St Kairys, vienas seimo pirmininkų, Didžiojo Vil
niaus Seimo nuopelnu laiko tą faktą, kad seimo atstovai 
patikėjo Lietuvos valstybės galimumu ir toks nusiteiki
mas pastūmėjęs lietuvius kovoti dėl nepriklausomos Lie
tuvos.

Kokios svarbos turėjo Didysis Vilniaus Seimas toli
mesniems 1905-1906 m. revoliuciniams įvykiams Lietu- retonui H. Kissingeriui, ga- 
voje? Visų pirma, daug atstovų važiavo į seimą aiškinti li būti pašalintas iš pareigų, 
vieto? gyvenimo nenormalybių ir skųstis administracijos
neteisėtais darbais. Tačiau seime iškilo svarbesnis reika
las — tautos laisvės reikalas, ir jis sujungė visus atstovus 
bendrai kovai, bendriems siekimams. Visiems buvo aiš
ku, kad seimas Vilniuje, o ne Rusijos seimas Peterburge, 
savoji valdžia, o ne rusų geriau tvarkys Lietuvos reikalus.
Didžiojo Vilniaus Seimo atstovai, sugijžę namo, ne tik

rodyti savo džaiugsmą, nes tiką. Jo metodai labai skyrė- 
tiesos žodis laimėjo mūšį iri si nuo seniau vedamos poli- 
ustiprino ju užnugari. Mat, Į tikos — veikti užkulisiuose, 

ičinl
Jis su <ilaukė draugų, bet

dar penktadienį, lapkričio 
20 d.. Washingtone pasklido 
paskalos, kad Amerikos 
Ambasadorius Jungtinėse

priešų vis tik daugiau. Ne
maloniai ir šaltai palietė 
naują Moynihano politikos

Tauto e Daniel Patric Moy-. stilių Britanijos ambasado- 
nihan ruošiasi pasitraukti iš n-us jvor 9avo kri-
pareigų. Spaudos tarnybos 
buvo tvirtinama, kad Moy
nihan prezidento G. Fordo, 
•imtai spaudžiant valst sek-

tikoj prikišdamas, kad Moy
nihan savo kalbom silpnina 
Jungtines Tautas. Reikalus 
sukomplikavo JAV ambasa
doriaus tiesos žodis, pavadi
nus Ugandos karaliuką Idi 
Amin “rasistu žmogžudžiu“. 
Mat Uganda vis tik priklau
so Britanijos bendruomenei.

Ambasadorius jau buvo su
kvietęs spaudos konferenci
ją ir rengėsi pranešti savo 
atsi |atvdinimą, bet prieš 
tai paskutinę minulę jam j Savo nepasitenkinimą pa- 
paskambino prez. Fordas ir. rodė ir Trečiasis pasaulis: 
paprašė to nepadarytu j Aminą Afrika išrinko savo

platino seimo nutarimus, bet ryžosi vykdyti gyvenime sei
mo nutarimų reikalavimus: nemokėti valdžiai mokesčių, 
uždarinėti rusiškas mokyklas, degtinės monopolius, šalinti

. j bloko pirmininku. Nepatiko 
Pnkuie KiMinąecro Trefiajajn pągguBul' Ir daŽ-

“galybės“ ledus Ina Movhano kalba apie tų 
valstybių d

Taiti atrodo, kad Kissin
gerio žvaigždė lyg ir truputį 
pritemo...

K. Tautkus

Ne Rusija man rūpi. I įą 
man. mieli ponai, nusispiau- 
ti. Tai tik etapas pereiti į 
pasaulinę revoliuciją.

Leninas

Imkit ir sKeifvtriv 

Kipro Bielinio

knygą
rtRORO IK VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
botyevikimo teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo Ir žu?o mūsų 

giminės ir 
kaina —

gyvenimo žaizdas, rusų admini-tracijos daromas skriau-. policiją bei valsčių administraciją ir tt. Revoliucijai Ambasadoriumi Moyni-i nių kalimų ka______
das, pareikšti savo pageidavimus ir lūkesčius iš seimo ir iš vykstant, bent trečdalis Lietuvos teritorijos atsipalaidavo han buvo paskirtas tik prieš: dymus. Be to, ji? pbrnasb broliai
revoliucinių įvykių Lietuvoje. Betgi svarbiausias darbų nuo rusų valdymo — policijos, valsčių valdybų. Bet vėl 5 mėnesius. Jis apie Ameri- pasmerkė ir Jungtinių Tau- į*“***-
tvariios punktas buvo — Lietuvos autonomija, šiuo klau- reakcijai Rusijoje įsigalėjus, ir Lietuvoje baudžiamieji kos vaidmenį Jungtinėse, tų rezoliuciją, kuria sioniz- TO centai. —.
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Okupuotoje Lietuvoje ; Kipras Bielinis
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Pažadais broko neištaisysi ; Kolchozo valdyba daug 
Lų ragino stat;lpj;$ irA«il i

Taip Tiesoje rugsėjo 11 aukštesnes įstaigas. Ir pat 
d. skundžiasi Vilkaviškio Kupčinskas, netekęs kantry 
rajono ”Ateities“ kolchozo bės. skundėsi atitinkamai 
pirm. Justinas Kilikeviėius ministerijai. Iš ten gavo ras- 
ir to rajono laikraščio Per- , tą, kad Kauno teritorinis 
gale“ redakcijos darbuoto-j statybos trestas ir Vilkaviš- 
jas Julius Lenčiauskas. ; kio kaimo mechanizuota

Jie papasakojo kolchozi-: kolona įpareigoti trūkumu? 
ninko Broniau < Kupčinsko j naša’infi iki liepos 15 d. Tas 
vargus. ; nieko negelbėjo.

Kupčinskas esąs paskuti-! antra’ raštas. Jame
nis kolchozininkas. kuris p a ;ma\ ^ad trūkumai turi 
neišsikėlė į naują gyvenvie-P'*1^ pasalinti iki įugpiūčio 
tę. Jau 1973 m. buvo išlieti! l^.A.^eja, jĮ® nebuvo, pa- 
jo namo pamatai. Pernai sa“nti «* ni-ersėjo mėnesį.
rugpiUčio menesi jam buvo 
pateiktas pasirašyti namų 
priėmimo aktas. Kadangi

Antros giupės invalidas 
matyti, gaus žiemoti ravo 
sename name.

O minėtos statybos kolo-namas turėjo didelių trūku-' 
mų (rūdijantys vamzdžiai, t *205 su savo viršininku j 
kreivos grindys ir kt.). tai '?♦. Augustinavicium is visųi 
Kupčinską . akto nepasirašė, i 'aiP°?1-

— Jei pasirašyti ats:saxai, į Kamerinis Čekoslovakijoje 
raktus matysi, kaip savo au
sis be veidrodžio, — pareis-' Lapkričio pradžioje Lie
kė statytojai. i tuvos kamerinis orkestras ir

Ir jie savo žodį tesėjo: dainininkė N. Ambrazaitytė 
trūkumai nepašalinti iki dalyvavo Sovietų Sąjungos 
šiol, kambariuose šeiminiu- kultūros dienų renginiuo e 
kauja balandžiai. Čekoslovakijoje.

JO MIRTIES DEŠIMTMEČIUI PRISIMINTI

Bet pats Kipras, dar visai jaunas būdamas, pradėjo POLITINIŲ KALINIŲ 
saviškai galvoti. Jo mintys ir idėjos buvo realios ir gyve-; beik ai avimai

: nimiškai tikslios. Bet ir jo gy venime, lygiai kaip ir tėvo. j
j i omantikos netrūko. O tėvo posakio, kad “ateis laikas, ir 
t maskoliai turės būti išvaryti iš Lietuvos“, — Kipras visą 
1 savo gyvenimą neužmiršo.

Jeigu caro žandarai, manydami, kad Jurgis Bielinis 
dii ba pavojingą darbą, jį persekiojo ir baudė, tai sūnus 

,Kų nas pasidarė rusų valdžiai šimteriopai pavojingesnis, 
j T ad jis daugiau ir nukentėjo, gaudamas 4 metų kalėji
mo bau mę ir pagaliau buvo ištremtas į Sibirą.

Pagaliau atėjo 1905 metai, kurie supurtė visą Lietu
vos šalį. Žmonių pabudimu rūpinosi lietuvių šviesuome
nės centrai Vilniuje. Bet kas sukėlė kaimų ir valsčių mi
nias, kas juos padrąsino priešintis priespaudos santvarkai, 
kas įtikino kaimiečius nebijoti nei uriadninko, nei pri- 
tavo, kas išvaikė iš kaimų baudžiavos šmėklą, kuri dar 

nebuvo spėjusi iš ten pasitraukti? Reikėjo pasiaukojusių 
ir idėjiniai stiprių žmonių. Ir tie žmonės nunešė 1905 me
tų kovos prieš rusų carą ir Lietuvos žmonių išlaisvinimo 
idėjas į patį kaimą, atidarė “visam svietui“ akis ir paska
tino diąsiai veikti. Šių žmonių tarpe pirmaujančias pozi
cijas turėjo Kipras Bielinis. Kipro aktingumas buvo tie
siog nuostabus. Savo atsiminimuose jis mini, jog arba 
pi oklamacijas-atsišaukimus išplatino, arba “pamokslus“ 
sakė tokiose vietose — Kupiškyje, Daukšiuose, Igliauko
je, Rokiškyje, Sudarge, Kovarske. Ukmergėje, Liudvina
ve, Biržuose, Sudeikiuose. Troškūnuose, Surviliškyje. 
Veiveriuose, Budkoje, vėl Anykščiuose, Kuršėnuose, Jo
niškyje ir dar daugelyje kitų vietovių. Kiekvieną karią 
buvo iškeliamos revoliucinės vėliavos, dalinami atsišauki
mai. sakomos prakalbos, o svarbiausia — buvo iš vietinių

1 žmonių sudaromi komitetai ir steigiamos pastoviai veik-

Vladimiro kalėjimo, Per
mė-. ir Mordovijos stovyklų 
69 politiniai kaliniai (jų 
tarpe yra 3 Permės griežto 
režimo stovyklos kaliniai 
lietuviai — šaiūnas Žukaus
kas, Jonas Šilinskas ir And
rius Milauskas) pasiuntė 
Sovietų S-gos Aukščiausios 
tarybos ir Tautybių tarybos 
įstatymų projektų komiri
joms pareiškimą, kuriuo rei
kalaujama atskiro įstatymo, 
nustatančio politinio kalinio 
statusą. Jame išdėstoma, 
kad “Pataisos darbų Įstaty
mo“ nuostatų taikymas po
etiniams kaliniams, vykdant 
iems paskirtąją bausmę, y- 
a visiška beprotybė. Politi
niai kaliniai nepagir tai pa
žeminami, niekinami ir nai
kinami dėl jų politinių, tau
tinių ir religinių įsitikinimų.

Todėl tie politiniai kali
niai reikalauja, kad būtų iš- 
'eistas atskiras įstatymas, 
aiškiai nustatąs politinių ka
liniu statusą, griežtai išski
riąs ’iuos iš kriminalistų ir 
sukeikiąs jiems tam tikrų 
teisių, kuria jie ir mini sa
vo rašte.

t lai kuopos. žinoma, į tą pareiškimą
| Kada “ele-diečdai“, kaip sako pats Kipras, pamatė. : kalėjimu ir lagerių admi- 
t jog reikalinga sustiprinti veikimą Suvalkijoje, ne kas ki-1
tas. bet Kipras ten buvo siunčiamas. Negelbėjo jo atsikal- i binėjimai, kad jis suvalkiečius mažai pažįjta, kad vietovės

Kipras Bielinis gimė tokioje šalyje, kui- jo kaimynų ! jam nežinomos. Bet reikalas svarbus, ir’jis ryžtasi ir vyk 
ir daugumos žmonių gyvenimas buvo sėslus ir surištas į ta į Vilkaviškį, Marijampolę, lankosi Šunskuose, AlksTas, kurio nepajėgiame užmušti

Artėja Kalėuų šventės. Jau iš anksto daugelis ieško čiaus nepasitraukdami. O štai Kipras turėjo nepaprastai 
dovanų cavo artimiesiems. Vieni, tai si saKemis supiėKusį turtingą biografiją, ir ten buvo pilna įvairiausių, kartais' 
šieną, abiem įainvom \ erčia aiuziųjų parauotuvių rūsyse šiurpulingų, kaltais liūdnų, o retkarčiais ir linksmų nuo- 
kupetas rainų marškinių, Kaistakeinių batų ir sirenoms tykių. Iš pat mažų dienų jo gimtinė pasidarė ne koks nors 
šilayti pagalvėlių, kiti — graibo Hong Kongo žuvies kau- vienas kaimelis, o tiesiog visa Lietuva. Jis perėjo savo sa
lų karolius, plastikines apyiamtes ar dantų krapštukus... lies daugumą vietovių ii- pažino tūkstančius žmonių, ras-

griežtintomis bausmėmis ir 
sumažintu maisto daviniu, 
bet jis rodo, kad politinių 
kalinių dvasia nėra palūžusi 
ir blogiausiose sąlygose jie

su gimtuoju kaimu ar valsčiumi. Daugelis jų išgyvendavo nėnuose, Veiveriuose, Šilavote ir daugumoje žymesniųjų drąsiai kovoja dėl teisingu- 
, kartais ii- ilgą savo amžių niekur iš savo kaimelio zr vals-' bažnytkaimių. i mo.

I
Kokių nors apčiuopiamų laimėjimų nelengvai buvo' SOCIALDEMOKRATŲ 

pasiekiama. Žandaras, pohcjninkaą ir kiekvienas valdui kp/vnika
nirikas, iš “Maiuškos Rasėjos“ atsiųstas, gynė ne tiek pa!- Į
tį carą. kiek ryžosi ginti savo sotų ir nerūpestingą gyve-, • Socialistų Internacionalo 
nimą Lietuvoje. Jie nebuvo pasirengę lengvai pasiduoti kongresas, kuris buvo nu-* 4. 1 . • /"V * * .. v • _ lH 1 A * a. • J • _ • • • *Bet yra ii- “atsilikusių nuo civilizacijos“. Tokių, ku- damas jų tarpe daugybę gerų draugų, su kuriais dirbo “ tiktis. O jierhs į pagalbą buvo atsiųsti vadinamieji matytas 1976 m sausio me- 

ycujia n aiviiAu. 4 Lvha »•'**'* baudžiamieji kanski daliniai, kurie nagaikomis kapojo nesi, atidėtas į 1976 m. Re
ne šiuo metu atsargiai vaikštinėja apie lietuviškų knygų bendią dalbą. . gwirinkushls žmones> Q kartais k mėn 28^į dienas Jis

į įvyks Ženevoje.
Ir jeigu daugelyje Lietuvos vietų sava tėkmė prasi-,

, , į mitingą susirinkusius žmones, o kartais ir šaudė,
pardavėjo stalą. Ir renkasi. Ilgai rengasi. Paima knygą, Jau reikšminga, kad Kipras Bielinis buvo legenda-, 
pavario ir padeda atgal. įdomu stebėti ir spėlioti tokio rjnj0 žmonių švietėjo, kurį nuostabusis kanauninkas J. 
skaitytojo mintis. Tpač, kodėl jis tą knygą padėjo atgal Tumas-Vaižgantas praminė “Knygnešių Karalium“, Jur- dėjo lietuvių savivalda, jeigu iš valsčių buvo išguita rusai I e Soc. Internacionalo gen. 
ant stalo? Gal per stora, per brangi ar anksčiau skaityta? gį0 Bielinio sūnus. Tuo metu, kai kiti kaimynai savo ark- činauninkai, o iš mokyklų učiteliai-rusintojad, tai ne atsi- .sekretorius Hans Janitschek

h* štai lyg piktos dvasios pakreipta jo akis sustoja įnikus kinkydavo į plūgą ar akėčias, tai Jurgis Bielinis šaukimų nuopelnas, tai visų ano meto veikėjų, dirbusių ( gPa^° 14 d. pasiuntė tele- 
prie Bronio Railos rastų, ls paskendusio pasaulio“, ”Dia- savo arkliuką pasikinkydavo į tokį ypatingą vežimaitį, Ramuose ir valsčiuose, pasiaukojimo ir ryžto vaisiai. Kip- ■ an?.? v.reĄn^?rU1,v..sovie-
logas su lietuviais“, V ersmes ir verpetai“, “Paguoda“... sakoma, turėjo “dvigubą dugną“, kad caro žanda- ras išgyveno nemaža šiurpių momentų, kaip, sakysim, Pa-1 nuteistas 3ametamslka-

už vengimą atlikti 
prievolę. Malkinas

. _ . . . .... , , - - - - - . . . " prieš tai prašęs leisti jam e-
nanti. Juk tai žmogus ir rašytojas, kūno net bendromis. jjamas knygas ir tamsiųjų spaudos draudimo laikų laik- jis buvo sumuštas ir išniekintas po susidūrimo su girtais • migruoti į Izraelį. Janitsche- 
jėgomis iki šiol nepajėgėme užmušti... O smogėme, kas basčius. ; policijos viršininkais. Minia, kuri klausė jo “pamokslo“, j kas parašė Brežnevui, kad

Kai tik Kipras kiek paūgėjo, tai tėvas pasisodindavo pareikalavo jį paleL-ti iš arešto, o galutinai jį išgelbėjo j Malkino byla būsianti ”iš- 
jį greta savęs, ir jie abu išvažiuodavo į žmones. Ilgos ke- toks Matas Valiukonis, kuris turėjo žirgą, “baltą kaip bandymas Helsinkio dekla-

tik galėjome. Net moterys, lietuvišką padurką pasikėlu 
sios. Regis, liežuviais jau kaip spragilais kuliame. o jis ir 
vėl atsikelia nuo mūsų tautinio gi endimo ir vėl šypsoda
masis šneka savąsias. Visai ne taip, kaip šiapus ir anapus 
norėtume. Be jokios veiksninės disciplinos, be Lankstinės 
pagarbos mūsų rinktai ar užgiobtai valdžiai, be nusižemi
nimo pirmūnams ir pirmininkams. Ir vis priešingai, negu 
mūsų pasakyta ir parašyta. Kaip velnias prieš juodą lie
taus debesį!..

Bet skeptiškasis mūsų klientas “Paguodą“ vis dėlto 
praskleidžia. Kaip tyčia — pirmojo tomo 112 puslapį. 
“Sovietinio lietuvio sėkmės katekizmas“... Apie ką jis čia? 
Palengva įknimba į knygą.

“...Labai nelengva, labai kebli jų visuomeninė ir as
meninė padėtis. Jie vaidina, kiek išgalėdami. Tiesa, cha
rakterio tiesumas, intelektualinis garbingumas neįmano 
mi. Tai nereikalingi, žalingi ir užmiršti dalykai. Reikia 
nuolat prisidengti, reikia ;«avo tarybinius nuopelnus kel
ti, reikia keisti ir taisyti savo praeitį, reikia pulti kitus 
“liaudies priešus“. Reikia rodyti pagarbą ir meilę didžia
jai rusų tautai, reikia niekinti ir paplavom teršelioti Ne
priklausomos Lietuvos dvidešimtmečio laikotarpį. Reikia 
vaizduoti save nuo amžių buvus Sovietų Rusijos draugą, 
visada širdies gilumoje pritarusį kompartijos veiklai, da
lyvavusi komunistinėje pogrindžio spaudoje, klijavusį 
atsišaukimus, prisidėjusį nors prie vienos gegužės pirmo
sios demonstracijos. O jeigu kompartijoj nedalyvavusį, 
Ui jau gimnazijoje smarkiai kovojusį prieš klerikalinį 
kapelioną.... Reikia vaizduoti save, kaip persekiotą,

lionės duodavo progas išgirsti neišpasakytai vaizdingus sniegas“. Jis nuvežė jį iš Kurklių į Latavėnus, iš kur jam 
tėvo pasakojimus. O Jurgi? Bielinis turėjo lakią fantaziją. ’ pavyko dingti iš policijos akių. Bet pats Valiukonis nete- 
Yra žinomi jo vieši pranešimai, kuriuose nemaža fantas- ko visko, ką turėjo, neteko ir “žiigo, balto kaip sniegas“—
tinių tiiilinimų ir sumanymų. Tai buvo Kiprui pirmoji 
gyvenimiškoji mokykla. Jo negalėjo nepaveikti roman
tinės nuotaikos, kurios apsupdavo tėvo galvą. Kipras, dar 
vaikas būdamas, patyrė, kad tėvas dirba labai pavojingą 
darbą, kad jį policija suiminėja. baudžia, kad jis vieną * 
kaitą basas ir vienmarškinis vasario mėne yje per laukus ' 
iš sargybos pabėgo.

jam teko tuojau bėgti į Ameriką.

Pažymėtina ir neužmirština, kad Kipras nėjo dirbti 
savo pavojingo darbo ginkluotas. Jis niekada nešaudė. 
Bet tą atmintiną dieną Kurkliuose vis dėlto jam teko iš- 

iš seno, greičiausia 1863 metų sukilimo laikų di
džiulio jau surūdijusio revolverio. Bet jis šovė į dangų, 
aiškiu tikslu — pabauginti policininkus.

žęs! Palaukite. O čia dar apie tarybų Lietuvos rašytojus, 
Keturis vėjus, Joną Aistį. Alę Rūtą, Vliką, Jurgį Gliau
dą, lietuvių kalbos gramatiką ir motorizuotą degeneratą... 
Ne. tas degeneratas tai ne aš, nes niekad neturėjau ir ne
turiu automobilio...

Reikia nusipirkti. Visus tris tomui. Jeigu jo knygos 
greta vyskupų ir bedievių raštų puikiai išsitenka Keleivio 
lentynose, išsiteks ir mano... O Bronio Railos jau, tur būt, 
ris tiek nepribaigsime... Greičiau jis mus visus — organi
zuotus ir reorganizuotus... Ir nė perkūnėlis į jo Ležuvįl

Jo veiklos priemonės buvo kito pobūdžio. O nuo viso 
1905 metų sąjūdžio negalima Kipro Bielinio atskirti. Į 
šį reikšmingą, pasižymėjusį audringais įvykiais laikotar
pį Kipras atėjo visai jaunas. O iš tos audros jis išėjo jau 
subrendęs ir žymus lietuvių tautos veikėjas. Į šį 1905 metų 
kovos sūkurį atėjo įvairių verslų ir profesijų žmonės. Įvy
kiams pasibaigus, jų daugumo grįžo į savo vėžes. O štai 
Kiprui nuo 1905 metų revoilucijos jo pradėtoji kova dėl 
Lietuvos laisvė?, kova dėl Lietuvos žmonių teisių pasi
darė, galima sakyti, pagrindinė jo profesija. Visas jo gy
venimas buvo pajungtas ta mpadam vieninteliam taksiui.

racijos veiksmingumo

Lapkričio 6 d. Brežnevas 
atsiuntė Janitechekui atsa
kymą, kuriame sakoma, kad 
“Malkino apeliacija neturi 
pagrindo laimėti“. Be to, to
liau pabrėžiama:

“Helsinkio deklaracija 
neturi nieko bendra su Mal
kino byla, nes deklaracijoje 
aiškiai pasakyta, jog valsty
bėms yra pripažinta teisė 
laikyti^ savo įstatymų ir ad
ministracinių potvarkių“.

• Vilniuje išleista knygelė 
“LKP požiūris į buržuazines 
partija? Lietuvoje“, kurioje 
20 puslapių yra skirta soci
aldemokratų partijai.

r.eįtrenkia!...
Taip. Mūsų svečias nusiperka ne tik “Paguodą, bet Reikia pažymėti, kad Kipras į savo darbą įdėdavo 

dar klausia, ar neturime “Laumių juostos“. A. daug nuoširdumo. Jis mokėjo kalbėti paprastiems žmo-
Pm«hI>. akimirkŲ kro-i įdomus stud,joS apie poetus nftns- ir * vi88da « P”1“ O ypatingai

Šiemet liepos 2 d. suėjo 
100 metų, kai Bostono uni
versiteto profesorius Bell ii-

. .. ... . . ’ acmaSkabeika h Joną Ais. Jautriu momentu jis mokėdavo klausytojams ištraukti įr t *ele^on<-
skriaustą, iš tarnybos atlei.tą, kalėjusį, badavusį, skurdu-Į nikos 4, I dalis, parašė Bro-j Knyga 371 psl.. kaina ašarą. Tai nebuvo apskaičiuotų žodžių šaltas politikas, jis1
sį — vis tuo prakeiktu laikotarpiu, kuris klaidingai buvęs rys Raila. 428 psl.. kaina -. • »r j dajje3 minkštais netarpiškai ėjo į žmones, ir tie žmonės priimdavo jį kaip
vadintas Lietuvos nepriklausomybe, o is tikrųjų tai buvęs minkštais viršeliais $5.00,1 viršeliais $5, kietais $5.50. savąjį.
tik Vakarų imperialistų agentų siautėjimas Lietuvos že- kietais - $5.50. : Peguoda, Bronio Raibs
mėse...“ įak;mirk?n’ų III dalis, 387

Skaitytojas atsitiesia. Vis dėlto gerai mpku? aną tik- Paguoda, Bronio Railos i psl., kaina minkštais virše- 
rovę pažįsta! Tarsi patsai būtu tenai kalėjimo virbą išgarsėjusių akimirkų II da-j Iiais $6.50, kietais — $7.25.

lis. Be kitų dalykų, čia telpa

Argi sunku būtų surasti
Kipro Bielinio paliktos trys atsiminimų knygos ne- _n C!»iT

paprastai reikalingos šiandien, o ateityje jų svarba pa 1__ naujas
(Nukelta į 4-tą psl.) stiprina laikraitj.
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V.a. ANTANO SAULA1ČIO 

fO METŲ SKAUTAVTMO 

SUKAKTIS

Nr. 47, 1975 m. gruodžio #

Lapkričio 21 d. Nonvoo-
V. .s Antano S*aula’A?o do ligoninėje po ilge nių ne- rer) lapkričio 22 d. religinė- 

galavimų ir operacijos mirė; mis apeigomis prisiiiK-nitalipas skautiškas kelias af*v- 
mėtas tokiu dideliu ska’č:"-

NORWOOD, MASS.

J. Strašunską prisimenant

59 metu amžiaus Jonas
mi nuopelnu lietuviškaiai Strašunskas. Kurie ji paži- 
skau^ei, irrr sunku biVu j no. tokios liūdnos ir netikė- 

»i^ns vi us čia ir išvardinti.. tos žinios tuvo sukrėsti i
sujaudinti.

Velionis h’vo p-’mes 191 f 
metu gemžės 2S d. New 
Yorke. 1920 r-c a:« io tėvą’ 
■m v; a ’n;rra <rrižo Lietu
von. Ten Joną lietuviškoi-- 
aplipt-p^/i p’-nrn t>rpr»do f 
'’SVO Š’oki trk? iš^i’avivMma 
Qp1ovV^; oo amžiau®
grižo Amp,4’-'on ir apsigyve 
~3 Norvvcode.

Kai baigėsi Antrasis pa 
-au^’riis karas ir šiame kraš
te dėl Lietuvos nelaimiu 
atsirado naujųjų ateiviu, jis 
greitai prie ju nrisiiungė. sr 
iai® bendravn Amerikos Lie-

...... .  ................. tuviu Tarvb <■ vietiniame
įvertindami ši Skautininką J ?kyrmie, Ba]fo įkyriuie. A- 
š. m. gruodžio 14 d. (sekma-, merikos Lietuviu Piliečiu 
dienj. bendru sutarimu ren- draugf’oie ir visur kitur kur 
ėdasi iškilmingai atšvęsti jo.f’k jautė lietuviška reikalą 

1 Jis sieloiosi visais Lietuvos
ir lietuvių vargais. Ne^ailėio 

l“Įir aukos. Aramai, tai buvo

Ti«s an?p IR me*”
®Vaufu Aida. o be to Skau- 
+'lbe. SkauKia jr v’«*» epo 
kovini Da^^vo ?’■»’» -t’ 
tr\”'k1oce. eidamas iv»’*ujt« 

ofcnlflnras pareigas, o rm- 
Vv4;r»vnpc7iij5 9 niobi; buv°
T SS Tarybos pimvninkas. 

V.s. Saula;*i" ~n
w'u sk’utvt'ei rmaukom 

•’i’ortfa? ■>»»? tarr'a1' e"
nribij tikarjr»11 TOS ,r*r pprnc 
.Tpvfykp»r>'' Vtivnp.c \"'sn 

nima su didžiausiu atsida p. 
mu ir meile stengė*?! perduo
ti lietuvių jaunosioms kar
koms.

ISS Seserija. Broli ja ir 
Akademikai, gerbdami ir

| jubiliejų.
! Sukaktuvinės iškilmės i-

— Pasakyk, Maiki, ar ka-įvažiuoja dviejų nusistaty-: vyks Lietuviu namuose — Į ^lus. dariam?, draugi-'ka« J ta technika, *0 žemės ūkio j ^?eJ0 Nepriklausomybes laikotarpis, tada ir vėl
da nors tu vanojaisi žemai- i mų žmonės, kurie tai, ką ten' Me irom o Parke. o2 South ]r pasiaUg-u< žmogų® ; gaminių trūksta tiek kad! Kipras atsirado pnesakmese veikėjų eilese. Savanoriai,
tiekoje pirtyje? mato, ne vienodai suvirški- Cirinsi'mmond Avė., Shrew-; * hų tenka net g JAV pirkti. į pirmosios Lietuvos žmonių sukurtos savivaldos įstaigos,

na. Bimbininkai grįžta taip' sbury, Ma s. i Lapkričio 24 d. po gedu-j ’ Į demokratiniu būdu išrinktieji seimai — Kiprui buvo daug
apsvaigę. kaip apsvaigsta; į iškilminga minėjimo su-h’ngų pamaldų gauriu paly-j Kodėl taip yra? anksčiau, dar 1905 metais, pradėtojo darbo nenutraukia-
vištos nuo šeško odekolono, eiga kviečiami visi skautai ^VP.1!’.^PV0. nulydėtas ii v moji grandinė. Jo darbas visą nepriklausomos Lietuvos

amžino j J klausimą vienas JA\ jaikotarpį buvo išimtinai vaisingas. Ir kas be ko, net ir 
, žemes u o savinin as, ku-;toje naujoje epochoje Kiprui teko smarkiai priešintis 

n-iimn i;Vn ’ naujai atsiradusiems biurokratams, o vėliau ir visiems
Ame nepriklausoma Lietu- ' žmona Ona. dukterys Elz-kė: i Lems, kurie nepaisė žmonių teisių .r savavališkai stengta
vaP kuriP“išaugino“ ir da-1 Po iškilmingos sueigos ir bieta ir Veronika, sesuo Irę- Į ietnvos respubliką valdyti. Nuoširdžių nusiteikimų vi-
bartiniu toomunfrtu Drana- sveikinimu ten nat bus ir na. giminės ir draugai. t "Mano įsitikinimu, aš su- suomenininkui Kiprai Kėliniui tai nelengva buvo pakelti. 
«us jie nieko nėra girdėję ^en^n pietūs ($5.50 vado- * " radau priežastį, dėl ko so-jTuos liūdnus smūgius jis labai skaudžiai išgyveno. Dau-
ir dabar negirdi Jie mano V3ms ’r $2-50 jaunimui). Visi laido.uvių dalyviai vietų žemės ūkis yra ma- giau negu kas nors kitas Kipras Bielinis išgyveno ška’ūdų 
kad tik dabar lietuviai gali prašome įsigvti iš buvo pakviesri pusryčiii i žiau našus, negu mū«ų. Pir-. nusivylimą po žinomojo graodžio perversmo.
IrnThčK 1ipfuv«kai anksto pas vienetų vadovus. Lietuvių Bendrovės svetai- masis kolchozas, kuri mesi _ _ . ............................ ....... . . .

•*-1. • • 1 J KaiDen neiuvisKai. užimu * , anlankėmo buvo tnkin nat: Tačiau visų sunkiausias smūgis jam buvo, kai Antro-
rktn 'A°?etavn kX• vaz>- pradžia 12 vai. į dvdžio kaip ir mano ūkis J° pasaulinio karo eigoje gimtoji šalis neteko laisvės irSinki, n”?*; Parimę laukiami ne' Ilsėkis ramybėje, miela - ’ ‘ **

Tau, Maiki, reikia žemai- Į valdžios stalo gerti snapsą į !?kf ska.utai- bet ir Vlsl 1 83 pa
tiškos beržinės vantos, kad j saVo sveikata. Bet jie nema- lietuvla1' 
visos kvarabos ne tik iš kū- to, kad naujai pamatytuose . Kengejai

— Ne, tėve. nesivanojau, 
nes šitokiu šiame krašte nė-

— Veli, Maiki. Čia tai jau 
mano misteikat Kai Lietu
va buvo valna ir turėjo savo 
gaspadorių valdžią, tada 
man reikėjo tave ten nusi
vežti ir leisti ščyrai išvano
ti, numazgoti ir ištušinti žė

ro. bet ir iš du'ios prapultų. 
Tik reikia nežėlavoti karšto

namuose gyvena rusu zems- KARALIENE-STUDENTĖ 
kiai, tik kitaip uniformuo- 

fcuto n gerai lapuotos bėra-.ti, kad visa Lietuva turi- Pasirodo, naujojo Ispani- 
nės šluotos. Dėl to senovėje klausyti Maskvos carų įsa-' jOs karaliaus Juan Carlos 

kymų, kad neleistina pa- i žmona Sofija jau antrus me- 
kalbėti, ko Maskva nenori, tus studijuoja humanitari- 
ir savo krašte. daryti, ko j rius mokslus Madrido uni- 
Maskva neleidžia. Ar tu gir-! versitete. Ją visada atvež- 
dėjai kada nors bent vieną!(Javo į universitetą šoferis, 
žodį, kritikuojantį Krem-.Taip ji atvažiavo ir po to. 
liaus carą Brežnevą, kaip J kai jos vyras tapo Ispanijo 
mes čia laisvai kritikuojame J karaliumi, 
savo prezidentą Fordą ir jo 
užsienių reikalų ministerį 
Ki singerj? Ar tu girdėjai 
kada, kad ten kas nors aiš
kintų fevietinės žvalgybos 
veikla ir ją kritikuotų, kaip 
mes čia šokdiname savo

rė; ga :
K. Šimėnas 

NEW BRITAIN, CONN. 

Paminėjo mirusius kunigus

ir žemaičiai būdavo tokie 
c.veiki iu stSpras, kad nuolat 
pirtyje maudydavosi ir ne 
tik vi-oki bradą, bet ir sa
vo griekus nusiplaudavo. O 
šito’’e kontiėje tik visokie 
“šalčiai“ ir azijatiški Auk
sai pristoja, ba visų ne tiktai 
kūnas bet ir dūsia neihnau- 
dyta. Dėl to žmomis. sufru 
apgultas, net vis labiau vel
niui slūžyti pasirengęs.

— Na, jeicn tavo žemai- 
riška pūtis tokia stebuklin-; 
ga. ta? kodėl pa*'nevažiuo- įlA ar FBI? Niekad. Jeigu 
b i Plunge bent pasimaudy- 
ti?

Karalienė yra 37 m. am
žiaus.

KELEIVIO RĖMĖJAI

Po $5: S. Jasaitis. Dor- 
chaster, Ma.. I. Ulpaitė. 

. D( rche ter, Ma., V. Bakšys, 
sovietų KGB ka nušovė, pa-, Dt rchester, Ma., J. Kas- 
korė ar prijnrdė kibire van- ugkas Ormand, Fla..

Alkauskas, Fairmont, W 
Vr..L. Buibliau’kas, Chica-

— Tu manęs, Maiki, ne- 
fūlink. Kiek aš žinau, ten

dens. — tai viskas “plačio
sios tėvynės“ labui, ir to

dabar l uskis ne tik žmogaus jgjr(jgj0, kad būtu viešai tei- 
kūną pirtyje aĮKystina, bet „et tje sovietu g, t0_ 
ir 10 smegenis kaip apatines
kelnes išgramdo.

— Nesąmones kalbi. tėve. 
Ten smegenis išplauna ne 
pirtyse, o kalėjimuose ir 
specialiose laboratorijose.

— Tai znočijas mano Su
siedas teisybę sviečijo, kad 
į raudoną Lietuvą nuvažia
vę, visi sugrįžta ra baltai iš
mazgotomis galvomis.

šio? policijos nariai, kurie 
sušaudė net žymiausius ko
munistus Stalino laikais? 
Niekas! Ir to mūsų bimbi- 
niai ekskursantai visai ne
žino ir neklausia. Bet laisvai 
galvojančiam žmogui ar ga
li kas perplauti smegenis?

— Maiki, tu čia taip kars
tai pradėjai kalbėti, kaip 
amžiną atilsį tėvas Bružikas, 
ir mane beveik pravirkdei...

Dl., I. Užgirienė. Wor- 
ee .ter, Ma.. R. Chenkus

;r }>agerb‘.i šios valstijos mi
rusius lie‘uvius kunigus. 
Praeitais metais toks pager
bimas Įvyko LVaterbury. Te
nai tas aneigas tvarkė \Va- 
tei būrio šv. Juozapo lietu
vių parapijos kleboną: kun. 
Jurgis Vilčiauskas. o šiais 
metais — New Britaino lie
tuvių para pi ios klebonas 
kun. Jonas Rikteraitis.

Pamaldos ir apeigos Įvy
ko lapkričio 17 d. šv. And
riejaus lietuvių bažnvčioje 
Tose dalvvavo 17 lietuviv 
kunigu iš visos Conn. valsti- 
Vos ir nemažas būrv- parapi- 
liečiu. Pamokslą lietuviška' 
ir angliškai pasakė Hartfor
do šv. Treivbės lietuviu pa- 
ranijo® klebonas kun. J. Ma 
‘utis. Jis nažvmėjo mirusiu 
’ietuviu kūnini darbu® ir 
nuopelnus bažnyčiai, žmo 
nems ir lietuvybei

— Tėve. tai yra vaikams 
pasaka. Ekskursantams, va
žiuojantiems į Lietuvą pasi-, 
matyti su savo giminėmis ar 
senais draugais, niekas snie
genų neplauna. Išplauna

Hazleton, Pa.. B. White 
Kcwanee. III., A. Budrecka? 
0; incv, Ma.. A. Bujevičius 
M.mchester, Ct.

Po $3: L. Baranauskienė 
Qo. Boston, Ma., J. šaulys 
B anfield. Ct.. A. Rama- 
nruskas, Broekton, Ma.

Po $2: S. Aleksieiūna . 
Scranton, Pa.. P. Korla 
Schenectadv, N.Y., J. A-- 
mutis, Broekton, Ma., M 
Nedrinskas, Brooklyn. N.Y.

Po $1: S. Motuzas, Vokie
tija, S. Vaikančius, Dor
chester, Ma.. P. Markūnas,

— Neverk, tėve!

— Maiki. dėl teisybės ga- „ 1 j m Įima be sarmatos ir vyrui ^^ford, IH. i Rugsėjo 25 d. sukako 150 šiemet pasirodžiusių lietu-’ 
metų, kai Anglijoje buvo vių leidinių tremtyje tikriau- 
nutiesta pirmoji geležinke- šiai yra “Balys Sruoga mūsų 

Keleivio administracija lio liniją 21 kilometro ilgio, atsiminimuose“.

Visiems aukotojams nuo-gal tik tiems, kurių galvoje apsiverkti. Geriau pasikal- ..J®1 
vieton smegenų prikrėsta , bėsim kitą kartą, kai aš at- siraus aciu- 
bulvių kosės. Mat, j Lietuvą šalsiu... O dabar gut bai!

Puslapis ketvirtai
rife

SANTA CRUZ, CAL. 

Prisiminta F. Varniene

1 r
KIPRAS BIELINIS

(Atkelta iš 3-čio puslapio)

Filemena Varnienė (War- sidarys dar gilesnė ir reikšmingesnė. Jis nerašo, katy 
—i daugelis kitų, “ką mačiau, ką girdėjau“, o jo knygose

matome plačius vaizdus, didžiules drobes svarbiųjų lie
tuvių dalbų, jis daugiausia sako, ką jis pats nuveikė, ka
kluose reikšminguose sąjūdžiuose jam teko netarpiškai
dalyvauti. Trys knygos — “Dienojant“. “Penktieji Me* 
tai“ ir “Gana to jungo“, — tai jo testamentas jaunajai 
kartai šiandien ir ateities kartoms, kurios ateis vis iš nau
jo. ;i
jo. (Tas knygas galima gauti Keleivio redakcijoje: Dieno

je s gyventuose namuose ir 
’apkričio 26 d. prie ‘jos kapo 
Oakwood kapinėse.

Velionė buvo gimus Pltfn- 
rėje, ilgą la’ką gyveno Det- 
oite, o nuo 1969 m. lapkri

čio mėn. gyveno pas savo 
’ukrą O’ga jr žentą Cal Co-
e. Pe to. dar Mko sūnus Al- jant ir Penktieji metai — po $2.25, Gana to jungo — $5.

bert Wamer. gyv. St. Clair 
Mich., ir duktė Sofi-

;a Holm, gyv. Humson, N.J.

Velionė buvo sena Kelei- 
;o skartvtoda, priklausė

KODĖL SSSR ŽEMES
ŪKIS YRA ATSILIKĘS

JAV žemės ukv tedirba 
vo? 4 r7 visų gyventojų, o jų 
nagamintų gėrybių savame 
krašte nesiima visų sunau
doti. — daug išvežama už
sienin.

Kel. red.).
Negalima praleisti Kipro minimo spaudos atgavimo 

momento 1904 metais. Politiniu požiūriu nesubrendusi 
mūsų vi uomenė tuo metu visai pasimetė. Net atsirado Vi
sa eilė dargi tituluotų asmenų, kurie sumanė iš Vilniaus 

"LA ir Socialistų sąjungai, pasiųsti Rusijos carai “padoniausio“ dėkingumo laiškus 
1 už grąžintą spaudos laisvę. Kipro Bielinio organizacija, 
kaip juos vadina “elesdiečiai“, tuo nuo baudžiavos lajjki) 
pasilikusiu vergiškumu pasipiktinusieji, išleido itin reijjM- 
mingą atsišaukimą, kuriame tarp kitko buvo pasakyta:.

“Maskolijos vvaldžia yra šaknis visų negerovių ir 
vargų... tik nugriovus ją ir sutverus savistovią Lietuvos 
Respubliką, pagerinsim savo padėtį... Todėl į kovą, vy
rai, su Maskolijos valdžia!“

Tada ištarti Kipro Bielinio draugų žodžiai galingu 
aidu atsiliepia ir šiandien.Sovietų Sąjungoje žemės 

ūkyje dar dirba pusė visu Kipras buvo ir pasiliko net kelių epochų žmogus.

Bet jame dirba 1,000 žmo- buvo svetimųjų pavergta. Čia Kiprui prasidėjo jau tre- 
r.ių. o mano ūkyje tik 11“. čioji jo gy venimo epocha. Ir šiuo naujuoju laikotarpiti 

I Tas pavyzdys rodo. kad Kipras Bielinis buvo priešakinėse eilė-e tų žmonių, kurie 
! ten žemės ūkio technika yra nesutiko su svetimųjų primesta valdžia ir tvarka ir siekė 
’abai primityvi, o, be to, so- savo gimtinei laisvės. Jis aktyviai dalyvauja pačiose 

; vietinėje tvarkoje beveik svarbiausiose lietuvių politinių srovių sukurtose org&nL 
, visur tiek pat yra įvairių zacijo-e. pasiaukojančiai dirba tol, kol turi jėgų. 
"kontrolierių“, kiek ir dar- ... .

jtHnnykn V įsus savo ankstyvuosius darbus Kipras Brehms Ap-
Jau praeitais 1974 metais j ra^ knygom, kur pasiliko platūs ne tik jo paties, “bįt

Connecticuto valstijos hetu-i ---------- - - ------------------ į ^^biųjų sąjūdžių darbo vaizdai. Šis pastarasis
vinį kun'gai pradėjo minėti. JAV kongreso bibliote-';tarpis liko» deJa’ neprašytas. O ir čia Kiprui BieUrfUi 

kos knygų lentynos yra 32C’ te^° ^aūg išgyventi, dedant pastangas, kad svarbusis tiėr
mylių Hgio.

O mirasių lietuviu kunigu 
Connecticut valstijoje yra 
net 33.

Giedojo ir vargonais gro
jo vargonininkė Elzbieta 
Liudžiuvienė.

Jonas Bernotas

JEIGU DAR NETURITE,
TUOJAU ĮSIGYKITE! 

BALYS SRUOGA MŪSŲ 
ATSIMINIMUOSE

Tai iki šiol mūsuose dar 
nebuvęs gražiausias pamink
las mūsų talentingajam kū
rėjui !

Knygoje yra daug iliust
racijų. ji gražiai dailininko 
spipavidalinta, kietų virše
lių, 552 psl. Kaina $10. La- 
bai tinka ir dovanoms. Ję 
jalima gauti ir Keleivio ad
ministracijoje.

Tai vienintelė lietuviika 
knyga, kurioje beveik 100 
asmenų raio apie vieną as 
menį — didįjį poetą, dra 
maturgą, teatralą ir moksli 
ninką Balį Sruogą.

Rašytojas, literatūros kri
tikas dr. Jonas Grinius apie 
ją taip rašo:

"Viena gražiausių ir įdo
miausių knygų tarp pernai ir

tuvių tautos išlaisvinimo darbas eitų giliai demokratiją 
linkme. Jis, įpratęs galvoti platesnio masto kategorijb- 
mi?. dažnai sarkastiškai vertindavo vykstančių ”koiS“ 
apimtį. Tad gaila, kad nematyti jo sąmojingų apnllį, 
skirtų šiam paskutiniam jo gyvenimo laikotarpiui.

I i Petr. Tarvydas

1976 METŲ PAVASARIO 

EKSKURSUOS I LIETUVĄ ;
U

Bostono, Montrealio ir New Yorko 

išvyksta BALANDŽIO 15 d.—grįža BALANDŽIO 23 4L

Kaina >645.00
GEGUŽĖS 20 d. — grįiU GEGUŽĖS 28 d.

Kaina >728.00
Prie šių grupių galima jungtis ir ii kitų miestų su papilde 
mu mokesčiu.

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS ~~ NESIYtLUOKITKI

Vasaros ekskursijos į LIETUVĄ prasideda GEGUŽES 2A 

Registracijos priimamos dabar.
Kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

SMtk Beetmi, Mas. >2127 
3>3 West Brosdvay, P.O.Box 115

Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adoaeonlanė
Air fares subject to changes and governament approval.
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Vietines žinios
LB Kultūros Klubo 

programa

Balfo vaju* pratęsiant.s R
Balfo vajus pratęsiamas

. . t • x • « j iki gruodžio mėnesio galo.Bostono Lietuvių Bend- R Kdar ne uspė?. savo au-
tuomenes kultūros Klubo su- Rosatiduoti pl.^ome tei pa„ 
.irinkmas į,>xs 197o metų ;d ... Dasiunaant ia zdi-? gruodžio 12 d. 7:30 vai. va-j °fa^,p Valiukoniui.' 99 Pį 
karo taigi ne sestad.em, bet gt _ Ma?5 02127-
penktadieni, Tarptau.inio gt Griežei . jurgeĮevį. 
Instituto patalpose. 287,.iuj Ke,e}vjo
Commonvealth Avė.. Bos- j VaWybos vardu _

A. Andriulionis

Lietuvių eglute mierto

rotušėje

Jau ne vienerius metus 
kaučių Židinys miesto rotu

šėje rengia Kalėdų eglutę 
*'uri savo puošnumu išsiskir
davo iš kitų tautų eglučių.

Tokia eglutė ir šiemet jau 
”auga“ miesto savivaldybės 
rūmuose.

Nueikite pasižiūrėti!

lene.
Programoj — M. K. Čiur- 

Fon-o kvartetą C-moll atliks 
muziko Izidoriaus Vasyliū-( 
n o vadovaudamas k vartė as.; 
įžangos žodį tars E. Vasy
liūnienė.

Po progiamos, kaip visa
da, bus laisvi pašnekesiai ir 
kavutė.

Visi maloniai kviečiami 
ats’lankyti.

Kultūros Klubas savo pro
grama pradėjo Čiurlionio te
ma. kai apie ’i genialų dai- 
b'ninka ir muziką kalbėjo 
Mykolas Dranga, jis čiur- 
lionio metu ir baigia jo mu
zikine kūryba.

P. Vasaris išvyko j Ispaniją

Beatričė Vasaris (buv. 
Kerbelienė) praeitą savaitę 
išskrido j Ispaniją pas savo 
dukrą Ramunę, studijuojan
čią skulptūrą Barcelonoje. 
garsioje San Jorge meno a- 
kademijoje. į kurią 'ji pate
ko, išlaikiusi konkursinius 
egzaminus (laikę 500, pri
imta 30).

Beatričė Vasaris Ispanijo
je žada išbūti 4 savaites.

Linkime jai malonių įspū-J

J. Januškevičiui 60 metų

Kas lanko Bostono lietu-

ųdžių.

i ninkc postui, t.y.. žmogus, kuris 
! dalyvauja ir pas amerikiečius, ir 

pas lietuvius, ir kuris, būdamas 
gausios šeimos tėvu, parodo tiek 
jaunatviško veržlumo?

C*. Ivaškienė, S. G rigana vičius 1 j stoUes WLl'N, Iii b C 
ir D. J. Averka. ! oenuų ir iš Stoties(pra) | lči.< mc.. veikia sekmadie* 

: nja^ nUG j yaj

RADUO PROGRAMA

Seoiausia Lietuvių Radiio 
i>ograma Naujoj Anglijoj 

ki- 
FM,

nia j nuo 1 iki
| -ą. Cerduotiama: V e liaus.-ų 
I -tisaulinių žinių santrauka 
( r komentarai, muzika, dai- 

ši »adi;o pr .grama trans-; os ir Magdutės pasaka, 
liuojama sekmadieniais iš
stoties VVBUR 90.9 F Vi

"GARSO CAViV*
pkcg>^m ’. *1 .-i

Biznio reikalais kreiptis | 
i banga nuo 1:30 iki 2:00 v.’ -kiltie flcrists gėlių ir dova* 
popiet i ’*V \rautu^ę. 502 E. Broart-

Bostone. Teiefo- 
•-04*9. T*.n gauna-

popiet
Graodžio 14 d. — Leopol

do Digtio vargonų muzik:..

PARDUODAMA?

karakulio
Teirautis
andomis.

- i

u-y 
■ as A A»

», m -Deivis

paltas 15*16 dydžio. 
Keleivyje darbo va-

(43)

Praeities atsiminimams atnaujinti — Dario Niecodemi pjesės "Neūžauga*4 vaidintojai.. Pirmoje 
eilėje iš dešinės į kairę: Feliksas Kontautas, rež. Aleksandra Gustaitienė, Rita Ausiejūtė, I-aima 
Katauskaitė-Kiliulienė; antroje eilėje: Zita Zarankaitė, Rimas Budreika, Gediminas Margaitis 
ir Jurgis Jašinskas. Veikalo premjera Bostone buvo 1963 m. kovo 10 d.

Mirė J. Janavičienė Mokyklos Kalėdų eglutė SOUTH BOSTONO LIETUVIU
I PILIEČIU DRAUGUOS NARIU

Po ilges ir sunkios ligos' Bostono Lituanistinės Mo-į DĖMESIUI.
lapkričio 30 d. mite Julija, kyklo Kalėdų eglutė ruošia- 
Janavičienė - Levin* tė, 73jma gruodžio 21 d., sekma- 

vių koncertus ir kitokiu Įmetu amžiaus, Į dieni, 1 vai. popiet Šv. Pet-
kultūrinius renginius tąsi Po pamaldų Šv. Gabrie- ™ !ietu??.u Parapijos bažny- 
sutiks juose ir Juozą Janus- -jau. bažnyčj=je gruodžio ■ c,°’ ^Įeie So. Postone. 
keviciųirjo malonią žmona j , d pali(jota šv Juozapo! Mokiniai atliks menine

kapinėse Brookline, Mass. 7edo5 .ko,?P- 3
Liko vyras Ponias Artu- Pa,t’,e,1° ve?amasch,?'

ras ir duktė Reda. kuriems 
reiškiame gilią užuojautą.

Anelę.
J. Januškevičius yra gi

męs JAV-se, bet 6 metų am
žiaus tėvai išvežė jį Lietu
von. Iš ten jis 1934 m. vėl 
atvyko j JAV.

Lapkričio 29 d. Juozą; 
Januškevičius kukliai pami-įInėjo savo amžiaus 60 metų!

atvyks su dovanomis Kalė
ju senelis, bus vaišės.

Visi kviečiami atsilankyti
Bicentennial komitetas 

tęs savo darbą

.Antanas Matjo'ka BaKu; 
JAV 200 metų minėjimai n?aukojo $20. Nuoširdų 
sis ištisus 1976 metu: to-’- •j p i ii. .. ,. . , , tęsis ištisus 1976 metu-, to-; į>eiu

Me? linkime jam darioj jr HetUvių tam reikalui
Į daug laimingų metų.

Mūsų mielai bendradarbei

mokytojai PAULINAI KALVAITIENEL

jos sūnui GINTARIUI tolimoje Australijoje mirus, 

reiškiame gilią užuojautą ir dalijamės liūdesiu su vi

sais jos giminėmis ir artimaisiais.

Bostono Lituanistinės Mokyklos 

mokytojai

Brangiajam,

GINTARIUI KALVAIČIUI

tolimoje Australijoje mirus, didžiame skausme likusius 

žmoną GRAŽINĄ su sūnumis RAMŪNU ir ALGIU, 

motiną PAULINĄ KALVAITIENĘ ir broli RAMŪNĄ 

KALVAITI su šeima giliai užjaučiame ir skausmu 

dalinamės.
i .

Nora, Gerimantas ir 
Aleksandras Griauzdės

BALTIC INSURANCE AGENCY

Vedėja: Red

TuL
S97 E.

Draudžia AUTOMOBILIUS

V e i t a n

rūšių nelaimingų
atsitikimą.

tartai
atsitikimą.

• HOMEOWNER8’ POLICY gaH išrūpinti
kvartale.

ar pirkti

Auka Balfui

J. Valiukonis,
iždininkas

Atsakingoms Sc. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos pirmi
ninko pareigoms reikia išrinkti 
geriausią kandidatą. Tą proga 
kviečiame Jus susipažinti su 
Algio Mitkaus kvalifikacijomis.

iooaoceoooooeooe99£ <-?■ - I
I

ĮSIGYKITE KNYGĄ, , 
KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI ’

Paruošė teisininkas 
Prans Šulas

. .Testamentai su legališko-j 
mis formomis bei afidavi- 
tais jau gaunami. Tai nauja 
pagerinta laida.
Kaina $3.50.
Knygoje aptariamas testa
mentų reikalingumas ir jų 
galia.

IAižau ir Taisau
Narni.* ii Įsuke r viduje. 
Ijpdav popierių* ir uosa 

’Tsią. ka netaisyti reikia. 
Naudoiu tik geriausią

mezliava
JON SS STAR!NSRAS 

270 Sarta Hill Ava. 
D'/rcbeeter, Maaa.
TeL CO 5-5SM

, sudarytas komitetas, kuris 
i kartu su latviais ir estais pa
ruošė Bostono majoro įstai
gos kulūros reikalams pa- 
baltiečiams skirto mene ioį 
renginių programą, gruo
džio 4 d. posėdy nutarė to-j tono John J. Moakley gruo- 

i liau tęsti savo darbą ir vyk-, džio 2 d. raštu pranešė Ke
blyti dar turimus projektus, i leivio redaktoriui, kad tą 

Iki šiol komitetui suma-: dieną buvo priimta Der- 
niai vadovavo Mykolas i winskio rezoliucija, ir reiš-

; Dranga. Gaila, kad jis dėl J kė pasitenkinimą tokiu at
stovų rūmų nutarimu.

Kongr. J. Moakley žada 
ir ateityje remtį Pabaltijc

J. Moakley pranešė apie 

rezoliucijos priėmimą

Kongresmanas iš So. Bos-

1 ♦įvairių asmeninių priežasčių 
atsisakė toliau pirminin
kauti. Laikinai jį iki kito 
posėdžio, kuris bus sausio ,tautų pastangas laisvei at- 

.14 d., pavaduoja Lionginas j gauti 
Švelnis.

Šiame posėdyje pririnkti 
keli nauji nariai. Dabar ko
mitetą sudaro: A. Andriu
lionis, kun. A. Baltrušūnas, 
A. Budreckis, A. Čaplikas, 
M. Dranga, O. Ivaškienė. A. 
Matjoska. A. Mitkus, B. Pa
liulis. L. švelnis, I. Veitienė 
ir J. White.

Lietuvių pamaldos 

televizijoje

Vyčių pastangomis grao
džio 14 d. 9:15 vai. ryto 
7 televizijos kanalas iš savo 
studijos Governament Cen
ter transliuos mišias, kuriasi 
laikys kun. Albinas Janiū- jli 
nas. Jų metu giedos Brock-S 
tono lietuvių parapijos cho-J 
ras, kuriam vadovauja kom- ’ 
pozitorius Julius Gaidelis, j

Vyčiai kviečia visus, kas 
tik gali, susirinkti studfjoje 
8:45 vai. ryto.

S. Kiliuliui padaryta

Dr. V. M. Vasyliūno

koncertai

Dr. Vytenio M. Vasyliūno 
vargonų koncertas buvo lap
kričio 17 d. Los Alamos, kui 
jis dabar dirba, o gruodžio 
7 d. — Santa Fe, New Mexi 
co Fine Arts muziejuje.

Koncerto programoj buvo 
Antonio de Cabezon, Gįro- 
!amo Frescobaldi (abu 16 
amžiaus kompozitoriai), Jo
hano Sebastiano Bacho ir 
Lea Sowert>y, 1968 m. miru- 
-io Amerikc kompozito
riaus, veikalai.

Algis Mitkus yra baigęs Bos-, Gaunam* pas autorių: 4436
tono kolegija bakalauro ir ma-| o Wasbtenaw Avė Chi a-l 
gistro laipsniais. Po tris metus a°* Ave” Lnii.a I
vadovavo Marianapolio kolegi- I"-, 60632.
jos anglų kalbos fakultetui, o į
taip pat davė anglų kalbos pa-i —-------
mokas naujai atvykusiems trem-’ f 
tiniams. Šiandien jis ir vėl dėsto, į 
Bentley kolegijoje (Waltham,‘| 
dass.) biznio mokslą. Savo pas-į i 
(aitose aiškina, kaip komercinės ’ 
štai gos privalo tvarkyti santy-, • 
cius su visuomene (public rela-' f 
ions) ir kaip gaminius ar patar- ' 

navimus patiekti rinkai (mar- ) 
keting).

Viena geriausių aukštesniųjų 
zerslo mokyklų pasikvietė Algi 
Mitkų savo dėstytoju, kadangi 
is pats turi milžinišką patyrimą 
šioje srityje. Pirmiausiai, jis yra 
nuorganizavęs ir ilgą laiką vedęs 
8ridgeporto vyskupijos informa- 
ijos biurą, savo atsakomybėje 

turėdamas diecezijos, vyskupo ir 
nykiu Sacred Heart universiteto 
ziešųjų santykių tvarkymą. An
tra, yra dirbęs vienai svarbiai 
New Yorko viešųjų santykių 
firmai ir tose pareigose apkelia
vęs Jungtines Valstybes, Kanadą 
ir Puerto Rico. Trečia, Bostono 
kolegijos yra buvęs paskirtas 
planavimo direktoriaus pavaduo
toju. O ketvirta ir svarbiausia,
Algis Mitkus šiandien yra Cardi
nal Cushing ligoninės Brocktone 
Sanavimo direktorius. Viena jo 
pareigų — koordinuoti vajų, už- 
iibrėžusį sukelti vieną mil joną 

dolerių naujoms ligoninės patal
poms pastatyti. »

Nežiūrint įvairaus bei daug 
reikalaujančio darbo amerikie
čiuose, A. Mitkus stipriai reiškia. I 
si ir savo tautiečių Veikloje. Yra į 
dirbęs su vyčiais, buvęs Putna-į 
mo Ir Bridgeporto Lietuvių Ben- j 
druomenės apylinkės pirminin-į 
ku, o taip pat dalyvauja Bicen-' 
tennial komiteto veikloje. Būda-j 
mas Boston Public Library pa-j 
tarėju, stengiasi sudaryti sąlygas j 
didelei lietuvių spaudinių parodai i 
Copley Sųuare centrihėje biblio-į 
tekoje. Svarbiausia, savo neeili
nį patyrimą jau parodęs, beeida-f 
mas S.B.P.L.D. vicepirmininko: 
pareigas. Į

Todėl ir klausiame: argi nėra! 
tinkamiausias S.B.L.P.D. pirmi-

i

Steponui Kiliuliui gra o-j 
džio 5 d. padaryta operacij-i 
ja — išimti tulžies akmenys.

Linkime jam greičiau 
sveikam grįžti namo.

Dvi taikliausios ir prasmingiausios dovanos visiems 
tiems, kurie laisviau skaito angliškai nei lietuviškai:

ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai, keturi to* 
mai jau išleisti; kaina $20.00 už tomą.

LITHUANIANS ĮN AMERICA Dr. Antanas Ku
čas, kaina 66*00.

O norintiems sn Lietuva susipažinti suaugusiems — 
gyvas aidas ii netelbnos praeities:

PASAKYTA - PARAŠYTA, Antano Smetonos kak 
bų rinkinys, kaina 6104)0.

Užsakymas siųsti: Lietuvių Enciklopedija, 395 West

iBroadnay, P. O. Box 95, South Boaton, Maaa. 02127. 
Telef.: (617) 268.7730, vakarais (617) 282-2759.

PRAUD1MO AGENTŪRA 
AtUeka įvairių rūšių

draudimas 
i Kreiptis sena adresą:

BRONIS KONTRIM 
- S98 Urnadway

Sn. Bonton. Mass. 112127 
Tet AN 8-17*1

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota skaitytojus apie pasauliniu* Ir lietuviškuosius 
{vykius, deda daug ir įdomių nuotmuaų ir atvirai pasisaką 
apie visus mūsų visuomeniniu' bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
r NEPRIKLAUSOM A LSErUVA44 vra dinamiška* mūsų IA 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-«e S8.00 

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

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau M metų tarnavus lietuvių visuomenei ir bhrohi- 

jo daugiaa uup KOTfNIS MiLlONUS dolerių 
nariams,

SLA—didžiausia Sėtuvių fraterastinš orgaaisaelja — 
duoda gyvybės apdraudą tr ligoje pašempą, kun yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neMke pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpnės pagalbos pagrindą.

SLA— jau turi daugiau, kaip Iria su pase mHoeo dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gaH gauti {vairių klasių raftaOngiaustas 
apdnodas nuo 610040 Iki 810.0004$

SLA—jaunimui duoda gurą Taupomųjų Apdraudų — Ea. 
dovrmeut lassrsais, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V APLAMS ir jaunuoliams labai pigią 1KRM 
apdraudą: ui 81*000.00 apdraudos tik 62.00 mokės* 

Bo metams.
SLA-r-AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio 

cmBaus asmenima. rekomenduojama lietuviškų 
klubų Ir draugijų narkuna. Uš 81.000.00 akcidenta* 
■b apdraudos mokestis 62.00 | matus

daugumoie Hetuvių kolonijų. Kreipkitės 
kuopų vaAtijus, Ir jie pisčiau paaiškins apie

Gausite tatomaeljag,

AManee sf Amertea 
607 Wsst Mik Strsst, Nevr Tark, N.T. 10001

f I
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Vietines žinios

Advokatė Zuzana šalnienė, pir- į 

moji lietuvė moteris teisininkė 

Amerikoje, įžymi kovotoja dė! 

moterų lygybės šiame krašte ir 

aktyvi veikėja senosios kartos

lietuviu išeivijoje, dabar sulau
kusi garbingo amžiaus.

JAS ŠI ŠEŠTADIENI 

PAGERBSIME

Pranešame, kad Moterų į 
Federacijos Bostono klubo t 
rengiamas adv. Zuzanos 
Šalnienė; ir akt. Aleksand* Į 
ros Gustaitienės pagerbimas 
Tautinės S-gos namuose į- 
vyks s j šeštadienį, 
gruodžio 13 d. 7 vai. vak. 
Tautinės S-gos namuose, o 
ne gegužės 13 d , kaip dėl 
korektūros klaidos buvome 
išspausdinę praeitame Ke
leivio numeryje.

Klubo valdyba nares ir ki
tus svečius maloniai kviečia 
tame renginyje dalyvauti..

Dėl klaidos atsiprašome. 

Dosni skaitytoja

Aktorė Aleksandra Gustaitienė, 
surengusi visą eilę dramos spek
taklių Vokietijos lietuvių sto
vykloms ir taip pat surežisavusi 
eilę Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūrio«pektaklių, su kuriais' 
gastroliuota rytų Atlanto lietu- Į 
vių kolonijose ir pasiekta net • 
Chicaga. j

Svečias iš Montrealio

Praeitų savaitę mus ap- 
j lankė Ansas Lymantas, Ma- Vakario 16 
zosios Lietuvos veakejų leis
to Keleivio ir Pajūrio redak- teigtas 1953 metais ir vei, 
trnus. , kia jjęj šjoj

A. Lymantas dabar gyve-- Per šį laikotarpį būrelis 
na Mon‘rea’y. Į Bostoną jis surinko ir nariuntė gimnazi- 
bur’o atvykęs sn* o draugo jai 5,420 dolerių.
Alberto Pu k( pakučio ap- Būreliui vadovauja Leo- 
lankyti. nas Lendraitis.

Antrasis būrelis | Keleivis — Kalėdų dovana

gimnazijai jas J. Liudžius Kalėdų pvo-
remti būrelis. Ji- buvo į-jga užsakė Keleivį A. Enais-

kiui, gyv. New Britain, Ct. 

Dėkojame J. Liudžiui ir

sveikiname naująjį skaity
toją.

ij

r
j

?
J/

Ona Kovaeevsky. nors 
1976 m. prenumeratą jau 
yra sumokėjų ’i, bet atsiuntė 
lar .$20.

Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą.

Rinka savo vadovybę
i
i

So. Bostono Lietuviu Pi
liečių d-ja -i sekmadienį, 
giuodžio 14 d. rinks valdy
ba ir kontrolės komisiją. 
pinkimų pradžia 2 vai., pa
baiga 6 vai. vak.

Visi nariai tui etų balsuc 'į 
ti.

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

SOUTH BGSTbNC LIETUVI V l’L<iEUiy KLUBE

lietuviška užkandine
V E i K 1 A :

PENKTADIENIAIS nuo 3 vai. iki 10 vai. vak. 
ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 v. v.

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
Picą užsisakyti galima ir tel. 268-1033. Tada atėjus
nereikės laukti, kol iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS
-JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIE’I U VISKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACUŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieni »
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugt5»s, dešros, kopūstai ii Irt i 

Atsilankykite it būsite naioniai nestebint’
S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

J

!

436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore

Trans-Atlantic Travel Service
COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

iVORCESTER, MASS.
TnL SW 8-2868

yra yienintele oficiali įstai
ga Worcescery. miri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces>

terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Samaniai nueina greitai ir 
tvarkingaL

Senas parvii»la ir negir- Už nosies 
vedžioja.

ne tik jaučius

galime gauti įvairiau
siu importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis komomis.

Vedėja B. Sviklienė

Flood Sųuare 
Hardware Co.

SartBiaUa P. J. ALBUMĄ 
S2S EAST OBOAD-VA? 
fe’UTtf SC^TON. MASS. 
i'ELžrONAS Art 8-414S

Baajaoia M«or« Datai 
PvpMNM Siaaoira

Stiklai Laa
Vla^kto reiknaaya

Relk/nanya pttuabariaaa 
Vfaokfe ea'.rtto «a<t«al

Telefonas: AN 8-2806
\I)r. Jo*. J. bonovan 
Dr. J, Pasakarnio

oI*TOFftDiNIS
MSTR1STAS

Valandos:
{nuo d tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Maas

Knyga yra geriaasias žmogaus draugasĮ

Peter Maksvytis
Carpsator & BvBder
49 Churek Street 

R. MUtea, Mam.
Į Atiteka eiaoa pataisymo, rsmoat 

to ir projektavimo darbas U ba 
ke ir rfonje, gyvenamą nava tr 
biznio pastatę, pa^al JOaą reika-! 
lavinu-,. Saukto vuadoa Iu 9 va*

odų vakaro.
Telefonas} 698-8675

Nerasi medžio be Sakos, o 
žmogaus — be ydos.
aaaeaeeeeeeee^aeeeeeeeeeeeeeeeee**

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

J 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062 

TeL 762-6732

E. KARDELIENĖS DAINŲ i 
PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Kardo.

jų
Paitu

nrrrrrrrrrfrrrrr.......... .........oassssassasss——.a-asssms—»

Laisvės Varpas
. UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 raL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjau PETRAS VIM1NIS

173 Arthur SU Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7209
iii

aaaaaaasaaaaa«*«*»aaaisaaapaaas«a»«
TEL AN 8-2124

[Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOMETKISTB 
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

*•• ******************************* ♦aoa^saoaaaoaaeaaaaaeaaeaaaaaaaaeaaapaaasiaaaaasaaaaapaoasaapaspsaasaao

meoooeeoeaoeooooaoeeeeeaeoer

The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Perduodame tiktai vaistas, išpildomo gydytojų ro 
esptus ir turimo visus gatavus raistus.

Jei reik raistų — eikit į Uetavišką valstiaų.
Ser. Emanuel L. Rosengard, B. Reg. Pharm.

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

Totef omu AN 8-6629
Nas 9 raL ryte Iki 8 raL v„ liek yrus šventadienine Ir eekm. 

mooooooooooaaoooaonoooooooooooooooooooooe'

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZI DENTAS 
460 West Broadvray, South Boaton, 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

saveat

268-4662

ra Kl 290b-7^Sr
k

M & T OIL CO., Inc.
6.8n,6*f
6jOO&5<|
5.47~r 5^--

641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

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

S k ambink ita The Fsdaraf

AYIAR

on
esrtificats funda pravldsd rate of intsrsst on smount 
svithdrsnn is raduoad ttf tht psssbook rato (5K%a yev) 
end 90 dsyt buvau is forfeited. .

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9000

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metas

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virė 8274,006,006

Darbo valandos kasdien:
šeštadieniais 9—2

393 West Broadvray, P.O.B. 116 

So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

7/į- T/ąMzh' Vą' T “ Ą* * “ '• * 'O' * ZO'

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Mass. 01604
Tot. 798-3347

U VVorcesterio 
čism įvairios siuntinius į Lieta 
vų Ir kitos Rusijos valdomos 
pintos! Siuntiniai sadaroari iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, sudalo ir pramonės gami* 
aią. TurisM vietojo įvairių via 
tiaės gamybos ir importaotų 
prekių ii kitų kraštų vteai že
momis baisomis. Bo to, siunčia
mo nuistą, pinigas ir galite at
sakyti jų gamybos prekes, čia 
somokMte pinigas, o gimiaia 
toa vietojo gaišo pasirinkti aš- 
sakytas prekes.

Taipogi tarpiaiakaojame pet 
tom tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas savo J svočios 
ar Boektiaiam aprigyvenimnL 
Patarnavimu atHokamae grei
tai ir sąžiningai. AtaUanką įsiti- 
khmlte. Vedėjas A. Schyriaaki

miknai

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
U BOSTONO j LIETUVĄ 
ir lotus Rusijon

garantuotos

mintomis kainomis.
Galaum ulaiaokjti raĮiBų 
cortifikatus, outoasobilku^ 
šaldytuvus ir pan.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo diououris 
nuo 9 vaL ryto Rd S vab vak.

o Isėtsittsidois 
nuo 8 vaL ryto iU R vaL p* 
Kitomis valandoosis pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

Sm Boston, Mass. 62127 
TaL 2684068

i




