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Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, 
Ten mūšy tėvynė, graži Lietuva.

Austrijoje laimėjo 
‘socialistai Menko derliaus grėsmė 

gali paliesti ir Lietuvą
Ligi sovietų lauktų 215.7 milionų tonų derliaus gali

Praeitą sekmadienį Aust
rijoje rinko parlamentą. So
cialistai gavo 50.61'r balsų 
ir parlamente turės 94 atsto
vus (viso laibo parlamente 
yra 183 atstovai). Antroje trūkti 40 milionų tonų. Tokia derliaus stoka paliestų visos
•vietoje yra liaudies partija gyventojų mai,to davinį.
su 78, trecioje — laisvės
paitija su 11 aLtci.ų. i praneša Kaip ii Maskvos praneša

O komunistai visoje Aust- Reuterio žinių agentūra, so- vaitę pareiškė Ukrainos ko
ri joje tesurinko tik 53,673 vietų oficialiuose sluoks- munistų partijos plenume 
balsus ir, žinoma, parlamen- niuose jau rimtai būkštauja- pirmasis tos respublikos ko
te neturės nė vieno sas o at- ma, kad šiemetinis javų der- munistų partijos sekreto- 
stovo. j Mat, jie kurį laiką sliu galįs būti nepaprastai rius Vladimiras Ščeibickis. 
buvo okupavę Austriją, ir mažas — mažiausias pasku-
joa gyventojai, turėję pro- tinio dešimtmečio laikotar- Pagal tą pranešimą. Uk- 
gos pažinti jų komunistinę pyje. į rainos javų derlius galįs su-
santvarką, daugiau už juos 5 mažėti net vienu trečdaliu
nebalsavo.

Valstybių galvos 
aukosi JAV-se

numatyto kiėkio. O tas Uk- 
ri j . • -rainoje partijos "užplanuo-Ugandos diktatorių tas« įie£s bJmęs 49l miIio.

-j* * j’i !nai tonų. Bet dabar nebūsią
VūdlTUl žudiku . pasiekta nė 1971-75 metų

i JAV delegacijos Jungti- vidnrki° ~ 40 mi’j »“ 
lankosi nėse Tautose vadas amba a- «P»vyks.ą susemti tik 33-34Šiuo metu JAV iauM»i » .. ,

Japonijos imperatorius Hi- dorius Moynihan, kalbėda- j?1; Jav^ der’
rohito ir Norvegijos kara- nias AFL konvencijoje. U-

| pando« diktatorių, dabar at-lius Olavas V-sis.
Japonijos valstybės galva Rtovauiantį J.T. Afrikos tu-

Ką svarstė Vliko 
taryba

Vyriausio Lietuvos Lflaif,vinimo Komiteto Taryba 
rugsėjo 27 d. Kultūros Židinyje, Brooklyn. N.Y., turėjo sa
vo eilinį posėdį, kuriame buvo išklausytos informacijos, 
susipažinta su inkorporuoto Tautos Fondo dokumentais, 
su Vliko Valdybos paruoštu seimo tarbotvarkės projektu 
ir kt.

Pradėdamas pododį Tary b eis pirmininkas Sta.ys 
Lūšys tarė bendrą apžvalgos žodį. Jam pasisakius, Vliko 
Valdybos vicepirmininkas Juozas Audėnas Tarybą išsa
miau painformavo apie svaigesnius Valdybos darbus. Pir
miau painformavo apie svarbesnius Valdybos darbus. Pir
miausia jis pabrėžė, kad paskutiniais dviem mėnesiais, 
visuomenei pageidaujant, Vaidybos nariai turėjo gražios 
progos dalyvauti įvairiuose visuomenės suvažiavimuose 
ir betarpiai juos informuoti apie Vliko darbus arba tarti 
savo žodį vienu kitu visuomenei rūpimu klausimu. Taip, 
pvz., dr. Kęstutis Valiūnas rugpiūčio 30-31 daiyvavo ir 
kalbėjo skautų akademikų stovykloje Rakė Michigan ir 
Kauno Jėzuitų gimnazijos auklėtinių suvažiavime Chica
goje. Vicepirmininkas Jtagis Valaitis rugpiūčio 23 daly
vavo Vyčių seime, įvykusiame Kultūros Židinyje, Brook
lyn, N. Y., ir suvažiavimą pasveikino. Algis Vedeckas rug
piūčio 23 dalyvavo ateitininkų sendraugių suvažiavime 
Kennebunkporte, Maine, ir kalbėjo apie Vliką. Juozas 
Audėnas rugsėjo 22 Kultūros Židinyje tarė Žodį Tautos 
šventės minėjime;

- - Pranešėjas painformavo Tarybą jr apie- tai, kad dr.
Vandos Sruogienės paruosta knyga "Lietuvos Steigiama- ųnnsnrna nrvmiin — 
sis Seimas“ Darbininko spaustuvėje jau spausdinama ir premija
tikimasi, kad šiemet 55-rių metų Steigiamojo Seimo su- lf-,.;..; 
kakties proga knyga pasirodys rinkoje. Mūriui KūlUlSKlUl

Ateinančiam Vliko seimui, kuris įvyks lapkričio 29- Santaros-Šviesos Federa- 
30 Kultūros Židiny, Brooklyne, Valdyba jau paruoštai cijos sambūris savo rugsėjo 
darbotvarkės projektą. Apie Valdybos atliktus darbus pradžioje įvykusiame Tabor 
kalbės dr. Valiūnas, Valaiti, Aleksandras Vakselis. Prof. Farm suvažiavime rašytojui 
dr. Bronius Nemickas skaitys paskaitą tema "Helsinkio Mariui Katiliškiui paskyrė 
susitarimų teisinė prigimtis“. Be to, šio seimo metu Ta- *2,000 premiją, 
ryba turės sudalyti naują Vliko Valdybą, nes dabartinės A šiemet rugsėjo 15 d. šiam 
trejų metų kadencija baigiam. talerrtingam rašytoju, suka-

Pranešėjas nušvietė pasiruošimų eigą ir spalio 17-19 0 meų amžiaus.
Kopenhagoje, Danijoje, įvykstančio prof. Andrei) Sacha- gz Riplhrin nremiin 
rovo vardu Hearingą — apklausinėjimą liudininkų dėl *
Sovietų Sąjungoje žmogaus teisių paneigimo ir religinio paskirta E. Juciūtei 
bei ideologinio persekiojimo. Tarp dvdešimt kelių liūdi- j
ninku bus du lietuviai, Solženycinas ir ikt. Tarp į teisėjus Kipras Bielinis savo tes- 
parinktų žymių asmenų iš įvairių pasaulio valstybių yra tamentų paliko 3,000 dole- 
ir prof. dr. A. Štromas, prieš kelerius metus emigravęs iš premiją asmeniui, kuris 
okupuotos Lietuvos ir dabar gyvenąs Anglijoje. fei’al P^asys mokslinę or

Su inkorporuoto Tautos Fondo dokumentais posėdi- ,e ?5ns in^ aple °.~
mukus supažindino Tautos Fondo Tarybos nugis J. . Va- genocidą okupųuotoje Lietu- 
iHitis. • voje?......

Vytautas Vaitiekūnas informavo apie įvairius gyve
nimo reiškinius okup Lietuvoje. Tam„. su<iai7^ komisija

Dėl abiejų (Audėno ir Valaičio) pranešimų Tarybos susipažino su jai atsiųstomis 
nariai Bronius Bieliukas. Stasys Žadeikis. dr. Bronius Ra- kny?°™ls- °. ta?P P* P11®’ 
dzivanas, V. Vaitiekūnas, Juozas Pažemėnas, Kęstutis Mirties ra te-
Miklas, Juozas Giedraitis, Rima Cerkeliūnienė, Stasys ^ uieistaT knygas? pripa- 
Lūšys dalyvavo savo paklausimais diskusijose. Jiems at- žjno geriausiai ‘ testamento 
sakinėjo abu pranešėjai ir Vakselis. sąlygoms atitinkančia buvu-

Posėdžiui pirmininkavo St. Lūšys, Lietuvių Krikščio- sios Sibiro tremtinės Elenos 
nių demokratų S-gos atstovas; sekretoriavo Rima Čerke- Juciūtės knygą "Pėdos mir- 
liūnienė, Lietuvos Socialdemokratų Partijos atstovė. ties zonoje“.

. (ELTA)

t*v ♦-* •• • • i V’ o’iganizacijai, pavadinoJAV istorijoje puma kartą ’ 9istiniu nes
apsilankė šiame krašte. Sa- •• - „ • ocnverboje.jis^aHestavo, 26°’
kad Japonija kariavo pnes
JAV ir reiškė viltį, kad tie Amin, nors pats juodo-
'kraštai ateitvje artimai vi- ra ės, labai gaibina Hit- 
sada bendradarbiaus. Jis čia leno rasinę politiką ir daug 
aplankė Japonijos nugalėto- kaitų apgailestavo, kad tas 
jo gen. McArthuro na?lę, į- „eišžudė visų žydų. 
vairias i-torines vietas ir
Cape Code vandens gyvūni-. Jis, ir Jungtinėse Tauto- 
jos tyrimo institutą, kuris se kalbėdamas, 'kvietė sunai- 
jam paradęs didžiausią ir kinti Izraelį ir aštriais žo- 
maloniausią įspūdį. Mat, ir džiais puolė Ameriką, 
pats imperatorius yra šios
.rities sncciaiis‘as ir parašęs Vandalai apnaikino 
js tos mokslo sntes tns kny- r
gas.

Japonijos imperatorių te 
ko JAV saugumui nepapras-

Washington Post
Pinną kartą JAV laikraš-

Socialde.okr.tv darbioj*, tai daboti, nes jį vis sekiojo «« iMorijoje sustreikavę 
Kipras Bielinis .irt 19«5 m. raudonieji japonai terorii- spausdinto jai sugadino n- 
graudžio 7 d. X.w Yorke. Jb tai. i™ 72 presus ,r kitus spaus-

i KT dmimo įrengimus,
iš savo santaupų $3,000 paliko Norvegijos karalius, cia
tam, kuris bus pripažintas ge- atvyko, norvegų oiganizuo- get tie vandališki darbai 
riausiai pavaizdavęs nacię ar tos emigracijos 150 metų SU-Jajlęi- aCčio spausdinimo ne- 

kakties proga. Jis čia išbus sulaikė, ir. kol presai bus 
net 26 dienas. Žinoma, susi- pataisyti, laikraštis spausdi- 
tiks ir su prez. Fordu.

Portugalija vis dar 
ant parako statinės

Bankrutavo Grąnt 
bendrovė

Portugalijos vyriausybė, 
nors ir atstūmusi komunis-

Už rią knygą komisija 
rugsė,io 12 d. vienbalsiai nu
tarė Elenai Juciūtei skirti 
Kipro Bielinio trijų tūkstan
čių dolerių premiją.

Susižinojus su laureate, 
Chicagoje manoma surengtiGrant bendrovė turėjo ........

net 1,069 krautw.ee ir darė į” premijos jtei-
tus nuo vadovauajanfių po- >**
zicijų. vistiek dar -ėdi ant rėjo ir krūvą .-kolos, nes sa- 

vo biznį plėtė skolintais pi
nigais.parako statinės. Karo invali

dai trečia savaitė apgulę
prezidentūrą, kariucmenė ir 
policija nepatikima, nes in- 
fi’trtiota komunistų ir deši
niųjų ir gresia progimas.

Kai nuo 1973 m. nuošim
čiai už skolas pradėjo kilti,

Sprendėjų komisiją suda
rė: pirm. Juozas Skoiubs- 
kas, sekr. Algirdas Pužaus
ką-'. nariai Juozas Pronskus 
ir Mykolas Pranevičius.

Testamento vykdytojas y-
bendrovė su bilionu dolerių ra Pijus Venclova.
skolos subankrutavo. I P. Vn.

komunistę vykdomą Lietuvos 
naikinimą. Kaip dabar jau žino
me, ta premija pripažinta Ele

nai Juciūtei už jos knygą ^Pė
dos mirties zonoje**.

I

Ispanijos diktatorius Frandsco 
Franco, kuris griežtomis baus
mėmis stengiasi numalšinti bas
ką laisvės kovos sąjūdį ir kitus 
savo režimo priešininkus ir išsi
laikyti valdžioje, nors jis jau 83 F*4S Nixono^

metu amžiaus.

AFL-CIO kritikavo 
prez. Fordą

namas kitose spaustuvėse, 
nors ir daug mažesniu tira
žu.

Normalus to laikraščio ti 
ražas buvo 500,000.

AFL-CIO konvencijoj San 
Francisco mieste George 
Meany smarkiai kritikavo . . » B
prez. Fordo administraciją. Pa»kutini» Bovtono Pa-

Jis sakė. kad Fordas tę- Maltiečių mėnesio renginy. 
Fiąs netikusią Nixono eko- ^vo rugsėjo 30 d gražioje 
nominę politiką ir tautą yra ^*r,t and Second Church aa- 
įtraukęs į didžiausią krizę. «*© programą atliko pi

anistas Saulius Cibas, pa-Jo kalboje kliuvo ir For- ^anAin0'M. K. Čiurlionio 

do užsienio politikai, taip 7 -r Vytauto Montvilos 2 kū
pąs ir federalinių rezervų rjnjm. smuikininkas Izido- 
tarybos pirm. Bunisui, kuris rjus -r pį^jgts, Vytenis Va- 
siekiąs sunaikinti paskuti- iyKfinai, *tlikę Jeronimo 
niųjų 40 metų socialinę pa- Kačinsko sonatą 1974. ir tie 
zangą. ĮpMvs su soliste Jovce Irons

Unijų vada? Meany, kaip stlike Juliaus Gaidelio Trio 
žinoma, yra griežtas antiko-1974.

priartėja tik prie 1972 
metu menkiausio derliaus.

Reuterio agentūra pažy
mi, kad pana*'*ai menkas 
derliu? esąs ir šiaurinėse 
Kąukpzo srityse* kur klima^ 
tas panašus į Ukrainos.

Tokiu būdu ligi šiemet 
užplanuoto 215.7 milionų 
tonu bendro visos Sovietų 
Sąjungos derliaus gali pri
trūkti net 40 milionų tonų.

Kadangi javų derlius yra 
glaudžiai susijęs su mėsos ir 
kitų maisto produktų gamv- 
ba, tai vra pagrindo būkš
tauti, kad ir aplamai sovie
tiniu piliečiu maisto davinys 
gali gerokai suliesėti. Tai 
neabejotinai atsilieptų ir 
jau kiek atkutusių okup. 
Lietuvos gyventojų maitini- 
muisi. nes centrinė Maskvos 
valdžia be pas’<gailėrmo 
šluos ir I ietrt- oe grūdų 
į-ucdus ir lietuviu darbo vai
sius pils į vt os Rusijos 
gei klę.

P1n<ra<? derlius aiškinamas 
nepalank’omis nraeitos žie
mos klimato sąlygomis, bet 
dar didesnė šbx» nesėkmės 
priežastis yra kolchozinė ū- 
kininkavime sf tema kurio
je sovietiniai žemdirbiai dir
ba atbr1 žirnis rankomis, kaip 
ir baudžiavos laikais.

Buvęs teamsterią unijos vadas 
James Hoffa. artimai bendravęs 
su organizuotais kriminalistais, 
jau kuris laikas dingo kaip van
denyje. Vieni sako. kad jis dar 
esąs gyvas ir slapstosi nuo savo 
priešininką, o yra liudininką,munis*as ir priešingas JAV . .

užsienio politikai, Amerikos > « »eru koncertą ntsilan-Į kurie sako. kad jis nužudytas, 
javais maitinančiai demo- kė tik marokai puglikos. Tai ‘ J® kūnas įmestas į šiukšles su- 
kratijos priešus sovietus sa- r»l m«žal žinomos rengimo re"kanėią mašiną, len suplotas 
vo gyventojų sąskaitom l vietos. ir i*1"**1®* i šiukšlyną.

krautw.ee
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Kai iš kultūringo ruso buvo 
verta mūsiškiam pasimokyti

Dar žodis h televizijos 
„lietuviškos programa” 

istorijos
Prieš mėnesį transliuota 5- j o kanalo televizijos prog-

kių reikėjo filmavimą sustabdyti ir išsiaiškinti klausinėjUJM..
nes

Visiems malonu, kad didysis lietuvių tautos genijus Į 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis šiandien yra nupel
nytai vertinamas ne tik okup. Lietuvoje, bet ir visoje So-1 
vietų Sąjungoje bei jos satelitiniuose kraštuose, kad jo i
100 metų gimimo sukaktis atžymima parodomis, aukšto j rama apie Bostono paoaltiecius susilaukė didelio lietuvių 
lygio koncertai1:, paskaitomis ir specialiais leidiniais, kad 
jo sodyiba Druskininkuose papuošta menišku paminklu.
Pasigėrėtina, kad ypač didingas M. K. Čiurlionio 100 me
tų gimimo sukakties minėjimas rugsėjo 22 d. buvo sumos
iąs Vilniuje Valstybiniame akademiniame operos ir bale
to teatre, kur šio genijaus pagerbti susirinko ne tik val
džios šulai, bet ir iškiliausieji gyvos sielos kultūrininkai.

Tad. regis, buvo galima tikėtis, kad bent šį kartą ir 
šio didžiojo menininko atminimui nebus į klausytojų au
sis pripilstyta politinio vandenėlio ar papūsta į puošnią 
salę gerklę kartinančio melo dūmo. To ypač buvo galima 
laukti iš savųjų tautiečių, kuriems už lietuvio genijaus 
pečių tikrai nebūtų reikalo kūprintis prieš svetimus val
dininkus. Deja, jvy-ko truputį kitaip...

Ir tenka pripažinti, kad Čiurlionio pagerbimo žodyje 
pasigėrėtinai buvo rusas — Sąjunginės jubiliejinės komi
sijos pirmininkas kompozitorius Dmitrijus Kabalevakis, 
kuris be jokių politinių išraitymų ir menininką žeminan
čių lankstymųsi partijos sekretoriam pareiškė lietuviams 
tikrai įsidėmėtiną teisybę. Dalykiškai ir objektyviai per
žvelgdamas M. K. Čiurlionio kūrybą, jis rado reikalo lie
tuviams ir štai ką pabrėžti:

“Aš manau, jog Čiurlionis tapo ir kompozitorium, ir 
dailininku ne tik todėl, kad gimė su genijaus žyme. gam
tos apdovanotas ir vienu, ir kitu talentu. Tiksliau būtų 
apibūdinti, ‘jog jis girdėjo regimą pasaulį, o visa, kas

vertę. Tačiau reikšmingesnių temų neteko paliesti. * 
pagal nustatytą programos sąmatą . lietuviškajai daliaa 
paskirtas filmas čia befilmuojant užsibaigė.

■ Po kelių savaičių P. Krukonis, norėdamas prieš iš- 
i vykdamas į kelionę pamatyti programą, kartu 'su- R. Šležu 
• nuvyko į stotį peržiūrėti jau pagrindinai sumoiįtųoto dar-

visuomenės nepa.-iter.kinimo ir net pasipiktinimo, ypač 
dėl tos programos lietuviškosios dalies. Neginčytina, kad 
.oks amerikiečių žiūrovams lietuvių pristatymas vertas 
griežčiausios kritikos. Tačiau, užuot graužtis dėl “neiš
naudotų gerų progų“ ir tuo save klaidinti, vertėtų suripa- 
z'nti su bendru televizijos stočių nusistatymu tokių prog- 
amų atžvilgiu ir su specifinėmis šios programos paruo- 
imo aplinkybėmis.

Komercinės televizijos stotys vadinamas “vkuome- 
rinių reikalų“ (“public affairs“) programas. į kurias įei- 
ia ir šį pabaltiečiu programa, duoda ne r? saivo “geros 
širdies“, o todėl, kad joms yra įsakyta specialios federa- 
ints valdžios įstaigo , Fedeial Communications Com- 

mission (FCC), atsižvelgti į vietinę visuomenę, jos prob
lemas, jos rasines ir etnines mažumas. Jei stotis tokio 
"visuomeniškai teigiamo“ daibo neatlieka ir nepaskiria 
tam tikro skaičiaus valandų per savaitę “visucmeninėms“ 
programoms, FCC gali atimti iš stoties savininkų jų trans
liavimo leidimą ir perduoti jį kitiems. Prieš keletą metų

JO SVAJONĖ —
VĖL BOTI JŪROJE \

Quincy, Mass., leidžiamas 
Patriot Ledger laikraštis, 
kuris turi 75.000 skaitytojų, 
išspau dino ilgą straipsnį 
apie pernai iš Lietuvos pa
bėgusį jūrininką Joną Stan-

Į bo. Jiems pareiškus savo nepasitenkinimą programos tu 
i imu ir aplamai kokybe. Schlow prisipažino, kad progra- ... 
mai nebuvo skirta tiek dėmesio, kiek reikėtų, nes jis buvo kevicių. Išspausdinta n jo 
užsiėmęs Je.ry Levvis Telethon' ruošimo darbais Nau- Veitu jis kurj ,a;,
jos medžiagos nebuvo Įmanoma nufilmuoti, "produee- dirbo Brutenio ir Romo Vei- 
riams“ jau sunaudojus programai paskirtas lėšas ir nusta- tų vykdomoje statyboje 
čius programos ilgį. o permontuoti taip pat nebuvo gali- Weymouthe. o dabar jis gy- 
ma, nes montuotojas jau sėdėjo prie kitų darbų. Pagaliau vena Nevv Yorke ir mokosi 
pasisekė iškovoti jo sutikimą mūsų privačiomis jėgomis anglų kalbo ).
ir lėšomis nufilmuoti vieną minutę papildomos medžiagos., patriot Ledger korespon- 
South Bostono lietuviškų įstaigų vaizdų “katalogas“, ku-‘{ britui J. Stankevičius papa- 
rį nufilmavo P. Krukonis ir R. Šležas ir kuriam tekstą j šakojo visą savo gyvenimą, 
aš parariau, mūsų kolektyvui suteikė abejotiną “garbę“— ! Ji gimęs Kaune, karinę 
programos gale buvo pažymėta “Special thaniks to the prievolę atlikęs, įstojęs į jū- 
Lithuanian Media Collective“. kaip yra unijų reikalau
jama. stočiai naudojant ne unijų darbuotojų paruoštą 
medžiagą. Nors buvo kritiko? dėl šio mūsų indėlio, norė
čiau tik priminti, kad bent tuo buvo sudalytas gyvastin
gos ir veiklios kolonijos vaizdas, ko nei apie latvius, nei ’ 
apie estus nebūtų galima pasakyti. Be to, čia nors buvo 
paminėta, kad iš viso egzistuoja toks “Keleivis“ ir tokia 
“Lietuvių Enciklopedija“.

Ka;. tur būt, daugiausia įžeidė pačius pasikalbėjimų 
dalyvius, tai jų pasisakymų nesąžiningas atrinkimas ir

kaip tik tokia nelaimė isti.-.o 5-jo kanalo savininkus. Nau- SUTnontavimaSi Nebuvo panaudotos svarbesnės jų pateik- 
joji stoties vadovybė, -vengdama panašių nemalonumų.

ru mokyklą Klaipėdoje ir 
ją baigęs 1971 m. I žvejų 
laivyną įstojęs ne norėda
mas pabėgti, bet ta mintis 
jam atėjusi, ten tarnaujant 
radistu.

Trejus metu? plaukioda
mas jūroje, jis matęs daug 
laisvų kraštų, buvę? prie pat 
Bostono, New Yorko ir Ka
nados, bet zampolita? (lai-

... ... . ,.............. .. w , . . . vo politinis komisarą?) ne-
tos žinios: kai kūne sakiniai, išimti is teksto, gavo visai
skirtingą reikšmę. Pavyzdžiui, atsakiusi į klausimą, kas. yos rūšies teroras ir paska- 

..... .. . . . manyje išugdė lietuviškumo jausmą, ir pristačiusi save tinęs pabėgti.
MAaitų svi.edime su FCC o-sis kanalas galės pasigirti visa kaip “pavyzdingą lietuvaitę“, toliau kalbėjau aspie lietuvių i „T . ” ,. , .
eile stoties pamestų programų apie Bostono etnines ma- kultūrinio gyvenimo turtingumą, įvairių koncertų gausu-' ane mane ^au e a1'

kurie skaudūs ir savininkų kišenėms, jau daugiau “susi
pratusi“ visuomeninių reikalų atžvilgiu. Sekančiame są

mė. Kam ji man reikalinga?žumas. įskaitant ir pabaltiečiu?.
skambėjo jį supančiame pasaulyje, sugebėjo suvokti vaiz- Suprantama, kodėl stotys į tokias "priverstines“ dotas žodis “establishment“ ryšium su naujais ateiviais! ',.“1^^ k.ašT"A^n^nZ, 
dais. Ir pirmiausia jis išgirdo nuostabų gimtosios Lietuvos į duokles“ nelabai entuziastiškai reaguoja — iš jų negali- buv0 a.?kirtas nuo jo sekančių žodžių, kuriais jis apibū-rėjau 4VentT tokiame kraš-

mą ir kt To deja programoje nebuvo. R. Šležo pąaą»-iAg’ailgi^rendžian pa ilinkL

gamtos skambesį ir regėjo skambias savo tėviškės dai- į ma padalyti pelno. “Visuomeninėms“ programoms sun
nas“. j kiau parduoti skelbimams laiką, nes žiūrovų skaičius pa

mačiau atkreipkite dėmesį: iš skrydžio į akinančiai j lyginamai maža-. Bet stotys dėl tokių programų, toli gra- 
skaidrius debesų tolius aiškiai matyti žemė. Gimtoji žemė,; žu, dar neina į bankrotą. Ta 5-ji stotis per metus gauna 
kurioje žaliuoja pievos, vinguriuoja upė?. Argi tai ne toks apie $5 milionus gryno pelno. Ta pati stotis kasdieninės 
pat testamentas, tik skirriamas ne muzikams, o ir jau- “Good Morning“ programos vienai laidai paskiria 
niems lietuvių dailininkams? Mes tarsi girdime Čiurlio- $15.000. O kiek buvo paskirta paruošti vienkartinei prog- 
nio žodžius, šio testamento žodžius: drąsiai siekite viršū- lamai apie pabaltiečius? Tik $1,500! Tačiau tai tik vienas
nių. tokių viršūnių, kokias tik sugebate įveikti! Tačiau at- pavyzdys, kiek stočiai ši programa rūpėjo, 
siminkite, kad pakilti į šias aukštumas mums padėjo gim- Kodėl šioje programoje lietuviai buvo parodyt? “ko- 
toji žemė, mūsų liaudis! Neužmirškite to niekados!“ ne kultūriniais nabašninkais“? Todėl, kad stoti? nejautė 

Tai tiesus scenoje stovintis rusas D. Kabalevskis. jokios pareigos lietuvių visuomenę

rejau gyv,
dino šių pabėgėlių aukštą mokslinį ir profesinį išsilavini- te, kaip Sovietų Sąjunga* 
mą bei jų svarbų vaidmenį nepriklausomos Lietuvos gy- sako J. Stankevičius, 
venime. Visa tai buvo išmontuota i Tai jis iv įvykd4t kai jo

Pora dienų pnes programos transliavimą buvo atsi- laivas atpĮaukė j Prancūzi- 
tikrinai pažvelgta į stoties platinamą “press release“ pra- jos ucstą Boulogne, kur ir 
nešimą apie šią programą su dalyvių pavardėmis. Viena jam buvo leista išlipti į 
iš jų gan tobulai iškraipyta, kita visiškai neatitinkanti, krantą. Pataikęs tinkamą 
Paskambinu ‘ į stotį, buvo sužinota, kad tos pavardės taip momentą, jis atsiskyręs nuo 
pat yra pateiktos pačioje programoje. “Producerio“ LaCa- savo draugų, sėdęs į trauki- 
mera atsakymas: “Aš, dažniausiai, ne taip toli pro šalį ni »’ drožęs į JAV ambasa- 

dėl, kad stoti? nejautė pjaunu“. Vadinasi, tikslumu nesirūpinama, kai tokios dą Paryžiuje. Čia jis buvęs 
ię parodyti taip. kaip atki5t;nės programos ruošiamos. mandagiai sutiktas ir po tri-

O Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas J. Kuz- lietuviai norėtų. Programos parupsimo atsakomybė buvo Vargu ar ateityje mums pasisek? geriau, jei mes JV mėnesių jau galėjęs vykti 
minais po jo kalbos štai jau ir pridėjo: grynai dviejų stoties “producerių“ rankose. Bob LaCame- dabar neužprotestuosime stoties tiesiog niekinantį pasi- Cįa laik?.dir;

“Mes labai dėkingi rusų inteligentijos atstovams, ku- ra ir Steve Schlow buvo stoties paskirti sukurti progra- lietuvių visuomenės atžvilgiu. ! ban. .. jo svajone
rie dar šio šimtmečio pradžioje pirmieji pastebėjo ir įver- mai apie pabaltiečius, nors jų žinios apie juos buvo ma-1 : ^besanti jura. Tačiau
tino Čiurlionio kūiybą. padėjo jam moraliai ir materialiai, žiau negu menkos. Paprastai, norėdama duoti atsakingą ! 
padarė tai, ko nesugebėjo ir nenorėjo padalyti buržuazinė ir tikslų tam tikros etninės grupės vaizdą, stotis pasisam-: 
Lietuva...“ do to? tautybės “producerį“, kuris atstovautų savo bend- ■

O Lietuvo'? kompozitorių sąjungos piimininkas V. ruomenės interesams ruošiant tokią programą. Stotis ne' 
Laudušas tarp kitko dar pag’ažino ano nusilenkimą: tik nematė reikalo pabaltiečiui “produceriui“ pasisamdy-

”Tiik taiybiniais metais buvo suvokta liaudrikoji ti, bet nepasirūpino ir paprasto patarėjo, kurio būtų buvę 
Čiurlionio kūrybos prasmė...“ i galima atsiklausti dėl programos turinio i| formos tinka-

Prie jų dar galime pridėti ir Kultūros ministerio L. mumo. į - ' K į
Šepečio gana įdomią “teisybę“: - I Stoties “produceriai“ programai medžiagą rinko ir

“Čiurlionio menas... buvo iš karto įvertintas ką tik ( atrinko pagal savo asmenišką nuožiūrą. Kai retkarčiais 
įsikūrusios Lietuvos komunistų partijos vadovų... Čia pat > jų buvo kreiptasi į lietuvius tam tikrų žinių, atskiri asme- 
reikia pažymėti, kad sumiesčionėjusiai Lietuvos buržua- • nys Jiems parūpino išspausdintos medžiagos ir juos in- 
zijai Čiurlionio menas, ypač daugiaplanės formos tapyba, i formavo žodžiu. “Garso Bangų“ kolektyvas juos supa- 
saivo krištoliniu taurumu, idealo ieškojimu buvo svetimas, žindino su Bostono lietuvių kultūriniu gyvenimu, dabar-
ne įprantamas...Jisai spinduliuojančia savo kūrinių ener
gija padeda kurti lietuvių socialistinį meną. visą tarybinį 
meną...“

Bet už visus šiuos mūsų tautiečius geriausiai ir bū
dingiausiai genialųjį dailininką ir muziką Čiurlionį savo 
šia proga pasakytoje kalboje paminėjo Lietuvos KP Varė
nos rajono komiteto pirmasis sekretorių? J. Bazys, šitaip 
tą įžymųjį menininką įvertindamas:

“Varėnoje tik per ketverius devintojo penkmečio 
metus pastatyta 17 tūkstančių kvadratinių metrų gyvena
mojo ploto, išaugo naujos įmonės. Varėnos rajono ir 
Druskininkų miesto pramonės įmonių darbo žmonės sėk
mingai vykdo socialistinius įsipareigojimus... Rajono 
žemdiibiai aktyviai įsijungė į socialistinį lektyniavimą...“

Tai vis lyg Čiurlionio meno dėka... Dėl to padidėjo 
gal net ir karvių pienngumos ir viltų dėslumas?

Nesiimdami čia įrodinėti žinomų faktų, kad nepri
klausomos Lietuvos valdžia surinko ir atpirko Čiurlionio 
kūrinius, kad įsteigė jo vaido galeriją ir kt.. minėtų lie
tuvių prelegentų iškeltus “tarybinius nuopelnus“ čia gali

tinę Lietuvos politine padėtimi, lietuvių atsiekimais ame
rikiečių vi?uomenėje ir kt. Primygtinai pabrėžėme “En
cyclopedia Lituanica“ ir “Lietuvių Enciklopedijos“ ypa
tingą reikšmę; nebuvo pamirštas ir seniausias tebeinąs 
Amerikoje lietuvių laikraštis "Keleivis“: Bostone gyve
nančių kompozitorių, dailininkų ir kitų menininkų pavar
dės buvo mūsų akivaizdoje šių "producerių“ užsirašytos. 
Pasirodo, kad tokia informacija nebuvo jiems "aktuali“.

Kaip tos programos dalyvė, galiu nušviesti ir paties 
filmavimo aplinkybes. Programos painiosimo darbui ei
nant prie pabaigos, “produceriai“ kreipėsi į kolektn vą. 
norėdami įtraukti ir “jaunų veidų" į šią programą. Klau
simai nebuvo iš anksto duoti. Susitartą dieną, prieš pra
dedant filmuoti, mums pageidavus bent bendros klausi
mų krypties, buvo duota suprasti, kad kituose su lietuviais 
pasikalbėjimuose (“produceriai“ negalėjo prisiminti jų 
pavardžių) jau buvo pateikta pagrindinė “kieta“ infor
macija. o mums lieka tik pridėti šiek tiek “lengvesnio 
turinio“. Filmavimo metu "producerio“ Schlow statomi

jura. račiau jon 
■ pateki tebus galima nuga- 

o™ Bangų" .arfa “£^£“2;

anglų kalbą. Krantų apsau- 
i gos jūrininko dokumentui 
gauti reikia Fgyventi Ame- 

i rikoje 2 metus, o norint būti 
! laivo radistu, būina turėti 

ugelyje sričių JAV pir- Na, tik dirstelėkime į tą žu- JAV pilietybę. Jis galėtų 
niauja pasauly: ir žemė? ū-Jdikų kalendorių: plaukioti kitų valstybių lai-
ky je, ir pramonės gamyboj, j Rugsėjo 5 d. prez. Fordą vaisų bet tenorįs plaukioti 
ir labdary bėje, ir žmogaus Sacramento mieste taikstėsi 1 tip po JAV vėliava, 
eifių ge.binu- ir kartais net i nušauti Lynettc Fromme. j A } dž(į Lie.uvoje j 

ak!.audžiu politiniu naivu- Rugsėjo 22 d. San Fran-Į rako:
mu... Bet oa pat i kyla ir jo- Cisco įmesta | JĮ sove atenta- ra w kaj Staljn0 ,aikai 
kios garbes kraštui neda-1 tminke Sara J. Moore. bet tironija ir teroras tebėra 
; anus ki įmina.imu nusikal-į Rugsėjo 25 d. Jacksonvil- gyvi. Jūs negalite įsivaiz- 
vimų skaičius, daug. dide>-.]e, pja, suimtas teroristas.j duoti, kokia bai i yra so- 
ms negu bet kur kitur pa- taikstęsis nužudyti prez. G. i vietinė sistema. Baisu joje 
aulyje. Apie visokius kisen- Kord ir Ed Kennedy.! gyventi.“

vagius banitij plakus ir ei- Rugse-;0 22 d., kai j prezi- 
mu, pi-iecuj žudiku.- si kai-' <jenta buvo pasikėsinta San 

tą visai nekalbant 1 Francisco, dar du ruošęsi
* J • • • • X * ' • toki pat “žygį“ armenys

■rauda su susirupinunu at-; buvo suimti Californijoje. 
sreipia visuomenės dėmesj, Rugs#j0 24 d. du panašūs 

erašto žmo-1 busimieji “šauliai“ buvo 
mų ar valstybininkų šaudy- suimtj Ransas City. 
mus. kurni irgi daugiau, nei. Dar ieškoma vieno galimo!

i žudiko, kuris su ginklu ran-

Birotč V&icjurgyte,

JAV žudikų veiklos kalendorius

bet kur kitur.

Frieš ją esanti nusistačiu
si visa lietuvių tauta. Net ir 
jaunimas yra priešingas:

“Lietuvių tauta nori ne
priklausomybės ir tokios de
mokratijos, kaip Švedijoj“, 
sako J. Stankevičius.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Štai per 12 metu laikotar-' koje rug-ėjo 12 d. St. Louis 

pį tokie “strielčiai“ jau nu- jau Movė ie beveik šalia pre- Geibiami Keleivio kūrėjai 
?cvė prez. John F. Kennedy,! zidento Fordo.
prezidentinį kandidaą Ro-l Kaip paprastai tokiais

I klausimai buvo paviršutiniški ir neapgalvoti. Kai kurie 
me pakankamai paryškinti tik Maskvos Didžiojo teatro I jų buvo tokie niekiniai, kad, mums pageidavus, keletą sy- 
dirigento Boriso Chalipo atsiminimais, kuriuose jis rašo, Į
kad, lankant egzaminus į Maskvos konservatorijos aspi-• rTir r T ..._rTTr...r- T r
rantūrą ir paminėjus Čiurlionį, jo kompartijas narė egza-’ paimti, kad Kauno ir Vilniaus pažangiajai inteligentijai 
minatorė pikui sušukusi, “iš kur Jis turįs tiek žinių apie' sunku buvo gauti leidimą muziejų atidaryti ir grąžinti ’ „ zlf«

bert F. Kennedy, pašovė gu
bernatorių George Wallace, 
nudėjo tris negrų vadus —

atvejais, ivairūs psichologai, 
oatalogai ir net astrologai 
šitai žudymu epidemijai su-

Medgar Evers. kun. Martin t galvoja įvairiausių priežas- 
Luther King ir Malcolm X,;čių ir aiškinimu, dažniausiai 
angliakasių uni jos vadą Jo- * suversdami kaltę pamišė- 
senh YaHonski su šeima, liams. bet tikresnis to pa- 

buv. vadą. grindas, tur būt. yra daug 
Hoffą ir kt. Bet dabar žudi-į papraste nis. Tai neribotoje

ir leidėjai,
Šiame laiške siunčiu $20 

paramos mielam seneliui 
Keleiviui, kad jis dar ilgus 
metus galėtų keliauti po 
platųjį pasaulį ir platinti 
mūsų mielą brangų žodį.

O jums, mieli keleiviečiai, 
nuoširdžiausiai linkiu kuo 
geriausios sveikatos ir stip-

tą buržuazinį dekadentą?“ Ir dėl to tik per protekciją iš- paimtus eksponatus, kurių dalis dingo amžinai.“ ’ r . atrcdo dar labiau nei: laisvėje «ve*imu ranku K' rybės.
Mcęs egzaminus. O lankantis jam Kaune ir Čiurlionio Kalbėtojams dar betrūko pasigirti, kad tik tarybinė kitu/ 1 Skilesnius asmenis.1 ugdytas ‘politinis teroras, j Jūsų
muziejuje, jam buvo štai kas slaptai paaiškinta: valdžia apsaugojo Čiurlionio paveikslus ir nuo Hitlerio UzpUoiė prezidentą Fordą ! kurio galutinis tikslas —

Sovietų kariuomenei okupavus Kauną, Čiurlionio grobuoniškų užmačių. Tai. matyt, bus pasakyta kada nors kuris visuomenės nuomone' dabartinės demokratijos pa-
muziejus buvęs uždarytas, kai kurie geriausi eksponatai vėliau... y ra visai padoru? skautas, kasynos... .New York> N Y-

Ona Kovatchevsky

» • !
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Bylos nr. 24 atšaka 
Vilniuje

Ražo VACLOVAS SEVRUKAS

(Tęsinys)

Vilniaus Inžinierinio statybos instituto partinės or
ganizacijos sekretorius Burokevičius išsišaukė juos ir 
niauria:

— Dalyvavote su Sevruku sociologų klubo posė
džiuose? ,___

— Taip, kaitų lankėmės tame klube.
— Ai- žinot, kad tai buvo antitarybinė organizacija?
— Ne, universiteto sociologų klubas negalėjo toks

būti.
Jokie aiškinimai nepadėjo. Instituto sociologijos la- 

vijos. Minsko, Stuttgarto irj vadinimo Čiurlionio $imfo-Įboratoi*Iją uždarė, D. Bamiomui ir jo bendradarbiui teko

Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

Kamerinės muzikos 

festivalis
M. K. Čiurlionis kino ekrane

Pirmąjį dviejų dalių spal-
Vilniuje spalio 5 d. bailė-i ™t«,.kin.0,«>mį aP‘e “• E 

si penktasis kamerinės mu-i $lu,'llonl < M K Čiurlionis, 
zikos festivalis. Jis buvo v-‘ *Iln ys> Pęslai Muzi- 
patingas dėl to, kad jame'.ka">. A..Dausa
dalyvavo tik kameriniai or-!l’a’al ■"“ikologo V. Landa- 
kestrai. šiame festivaly da-j ’^<*0 ^.anan« sukure 
lyvavo, be vietinio kameri-i ' ° metals-
nio orkestro, kuriam vado-j Po dviejų metų A. Žeb- 
vauja Saulius Sondeckis, dar; l iūnas sukūrė spalvotą filmą 
šie orkestrai: Maskvos. Lat- "Miške“ pagal to paties pa-

tą. Nepaisydami visų tų sumentimų, kurių dėka mes nejsi- NAUJA ATEITININKŲ 
veleme j pogrindį — tą suaugusių žmonių žaidimą — ir valdyba
netuiėjome organizacijos, mes visgi šlepėm savo veiklą
ii- buvo atsargus, platindami bei aptardami naują inf oi-' studentai Linas Mikulio- 
maciją, o kai kada vykdydami net ir pačių valstybinių • nis ir Viktoras Nakas sutiko 
oiganų funcijas (Pvz., Lenino laiško apie įvykius Šutoje j sudaryti moksleivių ateiti- 
iškėlimas aptarimui, — jo apie 100 egz. buvo paskleista “:“1........
Vilniaus mieste, taip pat ir universitete; arba užsienio 
supažindinimas su taktais, kad Lietuvoje kunigai bau
džiami už katechizmo mokymą ir tt.).

Kiek mūsų buvo? Netiesioginio atsakymas būtų gau
tas peržvelgus, kiek buvo paliestų mūsų procese. Tokių 
buvo apie 40. Kiek man žinoma, ryšium su tą byla buvo 
pašalinti iš partijos: ekonomistas V. Gražulis, kurį, be 
to, privertė palikti savo seną darbovietę Vilniaus miesto 
Projektavimo institute ir buvo ruošiamasi išmesti jį ir iš 
kitos tarnybos, bet buvo paliktas tėvo užtarimu (mat, tė
vas — senas komunistas, Ispanijos pilietinio karo inva 
lidas); S. Jakas; Pedagoginio instituto docentas ir insti
tuto profsąjungos pirmininkas S. Razma (jo kaltė — "at
virumas“, pasakymas, kad skaitė mano dienoraštį, o už 
tai jam prikišo — manuskripto "Mano pažiūrų evoliucija“ 
skaitymą ir kitus politinius griekus; dabai* jam draudžia
ma dėstyti). Partine linija buvo nubausti: Skaitiklių ga
myklos ekonominės laboratorijos viršininkė A. Efremova 
gavo papeikimą, taip pat ir buvęs tos gamyklos komjau
nimo sekretorius G. Efremovas.

Administracinių bausmių (daugiausia tarnybinių pa 
žeminimų) buvo paliesti: "Elfas“ vyr. energetikas V. Ku- 
kurovas, Kuro aparatūios gamyklos mokslinio tylimo la
boratorijos viršininkas P. Radžiūnas (abu pažeminti į ei
linių inžinierių rangą), Pedagoginio instituto estetikos

ninku centro valdybą ir jai 
pirmininkauti.

Jie pakvietė šiuos asme
nis: Gintę Damušytę, Joną 
Dunčą, Reginą Garliauskai- 
tę, Lilę Gražulienę. dr. Kęs- 

į Kebli, Joaną Kuraitę ir 
Siigėdą.V

ansamblis nmę poemą.
1973 metais pasirodęs R.

~ . „T o j Verbos filmas "Seserys“ su-Festivalio sukis: J. S. .. ,. ... v v„ i ........ . i pazmdino žiūrovus su M. K.Bachas ir šiuolaikine muzi-:\. ,. ., u ' Čiurlionio seserimis — mu-
a ’ | zikologe prof. Jadvyga
Festivalio baigiamojo kon-’ ir dailėtyrininkė

certo progamą atliko jung- \alenja Čiurlionyte - Kaiui-, 
tinis (sovietinių kolektyvų) ziene. O'šiemet tas pats R. 
orkestras. Pirmajai daliaiĮ^'^ba sukūrė vienos dalies 
dirigavo Maskvos kamerinio ■ Gokumentmį - pažintini fil- 
onkestro vadovas R. Barža-i ^urhoms , kūno kopi-
jus. o antrajai (lietuviška-;^. ^siuntinėtos Čiurlionio
jai) daliai —Saulius Son-'b!Cluln> klubams- . . ... ............. . . .. . . . ,
deckis. Joje buvo M. K. j šiuo metu Lietuvos kino’me^1.mals’ nedaviau jokių liudijimų, liečiančių kitus as-Į ;ekiojimų buvo ištikti V. Petkus, A. Terleckas, D. Balnio-Į 
Čiurlionio kūriniai p- * bi.™™™ menis. O savo uažiūru neslėniau. ir saugumiečiai trale 10 i? u;i.-n,. t *
Krutavičiaus
variacijos“.

senosios muziko 
iš Rumunijos.

ieškoti kito daibo, o rektoriui net LKP OK pareiškė pa
peikimą. Mat, sociologai vėl iškrėtė pokštą. Prieš metus 
jau buvo pabėgęs i užsienį vienas sociologą.- B. Kliučins- 
kas, o dabar jie dalyvauja ‘antitarybinėj organizacijoje“.

Prie šio lyg iš satyrinio romano paimto epizodo, gal 
būt, prisidėjo ii- tai, kad atsirado žmogus, kuris grynai 
savo iniciatyva nuėjo į saugumą reikalauti, kad mane iš
leistų, nes šventai tikėjo, kad aš per klaidą kalinamas ir 
kad valdžios organai vadovaujasi šviesiu protu. Tai buvo 
kaip tik universiteto sociologų klubo organizatorius do
centas J. Mačiulis... Jam nuraminti bų»o sukurta legen-

GERA NAUJIENA
ŽEMIAUSIOS KAINOS 

• IOKIA KITA BENDRO
VĖ NEPATARNAUJA 
PIGIAU KAIP

INTERTRADE 
EXPRESS UORP.

TAI REIŠKIA. KAD JŪ
SŲ GIMINĖS GAUS 
DAUGIAU NEGU »KI 
ŠIOL.
UŽSAKYKITE TUOJ!

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

dėstytojas Ž. Jackūnas (pašalintas iš dėstytojų ir neleis- 
da, giidi, aš esąs toks aršus, kad nesileidžiąs į kalbas netį jam ginti disertacijos, dabar dirba technikinėje bifblio- 
su Maskvos atstovais! Iš tikrųjų tai aš, gai bingumo su- tekoie): iš kitu man žinomu asmenų administraciniu per-

ir B.1 studijoje kuriamas pilno 'menis- 0 savo pažiūrų neslėpiau, ir saugumiečiai galėjo njs, p Piker, J. Abramovič, keli Vilniaus Inžinierinio ' 
"Dzūkiškos metražo dokumentinis fil-' turėti aiškų jų vaizdą, tik jiems Ui nelabai terūpėjo. Tie-. slatybos instituto dėstytojai.

mas apie M. K. Čiurlionį ir sa, atsisakiau kalbėti su vienu pulkininku,- kai jis Samiz- i Atsiprašau už apytikrius duomenis, nes teismo pro-i į 
io kūrybą. į dato literatūrą pavadino "purvu“. ’cese nedalyvavau: mane teisė už akių ir įrikia'vo į pami-5 (

. i j ’ Kaipgi atsitiko toks kurjozas, kad Burokevičius ap- jėlių namus. Kodėl? )j(
Utenoj stato alaus daryklą ^ukė yisus ųnįverąiteto sociologus antitarybine organi-Į Tai lėmė tardymo metu mano užimta kovinga po->

Visur laukiame...

"Tjutkiamp Pnliklinikoip

jausio žurnalo ar laikra čio. Fabaltyje. Joje per metus reiškė tą patį estetinį pergyvenimą^ Tada Vilniaus mieą- tardymui, priešingai, aš pAdedu jam' laikytis tarybinio 
Tiesa, kai kuriose tokiose :bu? pagaminta 7,2 miliono to komjaunimo konferencijoje paklausiau K. Mackevičių, teisėtumo ir elgtis morališkai... Jūs neturite teisės klausti 
laukimo vietose ra-i vaka- dekalitrų alaus, 2.5 miliono komunistų partijos miesto komiteto pirmąjį sekretorių,— tai, nes tarybinė visuomenė negali skatinti savo narius 
rykščių dienraščiu, pusine-1 dekalitrų vaisvandenių, 13.5 kodėl uždaromas meno mėgėjų klubas? pamesti, pažeminti jų garbę.
S?— Katarsis? ! Apsivalymas?! — aštriai paklausė, jei net čia aš likdavau tarybiškai nepriekaištingas, •' 

ir jo balse galėjai girdėti Čekoslovakijos įvykių dunde- nekalbant apie ideologinį savo veiklos pagrindą, tad aiš- 
. sį. — Mūsų jaunimui apsivalymo nereikia! — užakcenta- ku. kad ėjau tiesiai į durdomą: naudinga tai tardymui,

pasisekimas Maskvoje vo metaliniu tonu. be to, ir atrodau kai kuriems nesuprantamas, vebtas, va
jau rašėme, kad M. K? “ Bet Katarsis lieči» meno suvokimą, nieko dau- dinasi — kvailas..

cio senumo 
nalų. vieną kitą atitinkamos 
srities, ilgi ne ką švi?«esnį 
leidinį. Jeigu negalima pa
teikti naujo žurnalo, tai gal 
tada nereikia ir tų pasenu
sių apšepėlių?“

Taip rašo Literatūra ir 
Menas žurnalas rugsėjo 27 
dieną.

Stato televizijos stoties 

bokštą

Didelis Čiurlionio parodos

Čiurlionio kūrinių paroda »au-~ ™^au aakintis;
. •»» a__ -r,_______ i. —.lokin ansivalvmo! —atidaryta Maskvoje. Pasak

i LTSR Aukščiausio teismo sprendimu Stasys Jakas';, 
Jokio apsivalymo! —sviedė atsakymą sekreto- šioje byloje buvo nubaustas dviejų metų laisvės atėmimu,

M K. Čiurlionio jubiliejinės rius> pokalbis pasibaigė. 0 aš — tapau uždarytas bendrojo tipo psichiatrinėje li-
komisijos pirmininko prof.j. Samizdato patyrimas pamokė mus nekurti organi- goninėje.
D. Kabalevs-kio, per dvi s a- zacijos, nes už organizaciją baudžia dvigubai aršiau iri (Bus daugiau)

I vaites tą parodą aplankė dažniausiai pačioj užuomazgoj. (Be’je, saugumo sume- J
’ 70,000 žmonių. Į timais čia minimi tik kai kurie sąjūdžio reiškimosi bruo- j 1Z • v* • v

žai, kitų nei pobūdžio, nei vaidmens neliečiant). O mark-į K Vi API2I111P IK I1F2ICAVTIP
sizmo tradicija vertė mus veikti plačiai, masėse, ir panau- ’• » 1 vVIulIIv 11 pi udvlllv
dojant legalias draugijas. Tad tiems ar kitiems val-dinin- j

Elektrėnuose 7,800 žmonių
Karoliniškėse (prie Vil

niaus) nuo praeitų metų lap-' Aplink nuo 1962 m. vei- 
kričio 29 d. pradėtas statyti kiančią elektros stotį išau- 
statinys televizijos stočiai gęs Elektrėnų miestas jau 
su 326 metrų bokštu. Jis nu- turi daugiau kaip 7,800 gy- 
matomas baigti 1977 m. ventojų.

RAŠTAS DOBRYNINUl LIETUVOS REIKALU

Amerikos Lietuvių Tary- Taip pat kongresmanas 
bos piim. dr. Kazys Bobelis' E. Denvinski yra įnešęs re- 
rugsėjo 24 d. kalbėjosi su zoliuciją Nr. 401, kuria kon- 
sen. Percy asistentu Scott gresa- pritaria Amerikos po- 
Cohen, kuris pranešė, kad; zicijai ir pažymi, kad Hel- 
sen. Percy šiomis dienomis j sinkio deklaracija nepakei- 
ruoiia raštą, kurį įteiks So-ičia JAV nusistatymo Balti- 
vietų Sąjungos ambasado-! jos valstybių inkorporacijos 
riui A. F. Dobryninui. Jame nepripažinti, kad kongresas 
reikalaujama, kad būtų iš-į ir toliau rems Baltijos vals- 
leisti visi. kurie nori iš Lie- Į tybių sovietinės okupacijos 
tuvos vykti pas savuosius į į nepripažinimo politiką.
Vakarus. Šen. Percy prizą-1 
dėjo įrašyti Marijos Jurgu-Į 
tienės vaidą to sąrašo pir-i 
moję vietoje.

J LIETUVĄ!

SĖC.V1ALŪS KLBLIŲ

CERT1F1KATAI
INTERTRADE 

EXPRE8S CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ, IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI FATVIRTINO!

Už juos jūsų giminės ga
li pirk Ii, tik nori, mo* 
kėtfnmi tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas 
pat, kaip turint 100 dol. 
Krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių > 
200, $300 ar net daugiau 
vertis.
Rubliu certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais aukščiausiu kur- 

PILNA GARANTIJA

■ LABAI GREITAS 
i PRISTATYMAS

Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
niazu»ug per 3 savaites. 
Uz specialųjį rublį yra 

imama $2.53 
Jokių primokė jimų! 

Praiykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

UŽSAKYKITE DABAR 
UžSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS3 CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Fluor 

New York, N.Y. 10010 
Tek 082-1530

LABAJ SVARBU!

ij
u
I• I

Bendrojo Amerikos Lie- nančių Įvairiuose pasaulio-^ 
tuvių Šalpos Fondo veikla, kraštuose. ;
pradėta prieš trisdešimt me-i Sėkmingam vajui praves
tų, reikšmės lr n®" ti reikia organizuoto darbo

ir dosnių aukotojų. BALFo

kams ir galėjo vaidentis, kad bet kokia organizacija, ku
rioj mes kada apsilankėm, greičiausiai yra antitarybinė...

Savo veiklos tikslą mes supratome taip:
1. Susipažinimas su visuomeninio gyvenimo ir moks

lo reiškiniais ir mūsų įnašas į pozityvios programos for
mavimą.

2. Visų kiypčių Samizdato platinimas. (Paradoksas: 
mes laikėme tarybinio piliečio pareiga antitarybinės lite
ratūros platinimą).

3. Dalyvavimas žmogaus teisių gynime: teikimas in
formacijų apie represijas ir organizavimas įmanomos 
pagalbos.

4. Vadovavimasis savo veikloje tarybinio piliečio pa
reiga. Mūsų negalėjo patenkinti nė viena iš esamųjų ide
ologijų: dabartinis marksizmas pasenęs, be to. totalita
rinio režimo sofistų gerokai suniokotas ir iškreiptas; ki
tos politinės srovės daugiausia tik neigia, o jei ir siūlo ką 
nors, tai tik arba fragmentus, arba utopiją, arba dabar
tinės sociologinės minties lygyje nepriimtiną sprendimą, 
būtent — keisti sistemą iš pagrindų.

štai vienas to teigimo aspektas. Mūsų manymu, žmo
nės — taigi ir mes jų tarpe — turi būti kompetentingi. 
Vadinasi, jeigu mes su savo idėjomis tapsime jėga, tai to-

nustojo. Komunistinės Rusi
jos agresijos išdavoje po II 
Pasaulinio -karo benamiais 
tremtiniais tapusieji mūsų 
tautiečiai įsikūrė laisvojo 
pasaulio įvairiuo.-e kraštuo
se. Pradžioje buvo įkurtas’ BALFo Centro 
BALFas jiems paramai teik-j siekdama vajaus

organizacija yra gerai susi
tvarkiusi ir vajui pravesti 
pasiruošusi. Didžiausia va
jaus pravedimo darbo našta 
tenka skyriaus valdyboms.

valdyba, 
pasiseki-

ti ir rūpintis imigracija į A-imo, kviečia visus, kurie tik 
menką. Padėtis pasikeitė, Į gaHt talkininkauti skyi-ių

At'TOMOBlLlAI

žemiausios kainos 
Pilna garantija 

Greičiausiai pristato

IŠSIRINKITE U 5IŲ 
NAUJŲ M9DELL1Ų 

ZHIGULI VAZ 2101 
Kaina ........... $3,574.00

NAUJAUSIAS 
PAGERINTAS 

EKSPOR1O MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
Kaina^^j^^^^LOOSjOO
ZiilGLLI VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina ...... $3,939.00
Export model 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ............ $3,624.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAG0N

T^aujai pagerintas
ZAPOROŽETS ZAZ 968 

Kaina............ $2.600.00

visos Kainus JAV dol.

Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABUŽIAI

Lanlytojams U SSSR 
l Prašykit mūsų specialių

biuletenių!
1 Mes turim šito biznio 26 
j metų patyrimą ir tūks

tančius patenkintų užsa- 
I kytojų.

pasikeitė ir paramos reika- 
’ingieji.

Per trisdešimt vienerius 
veiklos metus BALFo orga
nizacija šalpos srityje atliko 
daug ir didelių darbų, ku
riuos jautė ir jaučia sušelp
tieji ir kuriais gali didžiuo
tis visi Amerikos lietuviai. 
BALFo organizacija buvo 
įkurta visų Amerikos lietu

valdyboms aukų rinkime, 
ten, kur daugiau sutelkiama 
darbui rankų, — didesni 
darbai atliekami.

Prašome visus gerašir
džius lietuvius, kiek kas ga
li, aukoti šalpai. Tegu BAL> 
Fui aukos prašantis laiškas 
nelieka neatsakytas, tegu) 
aukų rinkėjas nebūna be au
kos išleistas, nes kiekviena 
auka yra svarbi ir ji padės

ALT inf.

ĮSIGYKITE

ŽURNALISTIKĄ“
Šen. Fercy taip pat 

reiškė, kad Helsinkio dėklą-; Lietuvių Žurnailstų sąjun- 
racija neturi jokios įtakos; ga išleido 291 puslapio kny-

pa-
mis idėjomis persiims ir technokratai, ir menedžeriai, ku
rių uždavinys — valdyti ir tobulinti visuomenės oi^aniz- j vių. ir, jei BALFas galėjo 
mą. Jei mūsų sugebėjimai bus atitinkami, tad ir mes bū- ♦'*•*
sim jų tarpe. Bet mes atmetėm 19-tojo amžiams revoliucio-

teikti šalpą, tai yra visų ge- v»rge esančiam lietuviui.
raširdžių Amerikos lietuviui BALFo Centro Valdyba 
nuopelnas.į nepripažinimą Baltijos įgą "Žurnalistika“, kuri įdo-l nieiių mifistofelišką utopiją — siekimą, atėjus į visuo-

SS'i&ffi.'KaSSSSiS: -f ‘S” "* "■‘•i

tvirtai laikytųsi savo pareis-j "Žurnalistikoje“ rašo 33 tinė revoliucija tun būti dvasine. O matėm. k«*d musų vi- tu ^kauptos lėšos sudaro 
kimų nepripažinti Baltijos' Įžymūs mūsų spaudos dar
valstybių inkorporacijos įbnotojai. Kaina $6.00,

I
Argi sunku butų surasti 

▼ieną naują Keleivi* prenu
meratorių? O juk lriekvie.

suoiuuiė Jai nėra pribrendusi atkreipti prieš tMAalitannio BALFui sąlygas tukti para I nas naujas prenumeratorius 
režimo pritartą savo visuomeninę jėgą ir konttraprievar- mą daugeliui lietuvių, gy ve-Į stiprina laikraitį.
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LIETUVE TARPE 
BEŽDŽIONIŲ i

Į Birutė Galdikaitė-Brind-1 
amour ir už JAV ribų pla-Į 
čiai skaitomame National* 
Geographic žurnale, spalio 
mėnesio numery, ra?o. ką ji! 
patyrė, 4 metus Borneo sa
loje (Indonezijoje) studi
juodama žmogbeždžionių— 
orangutangų gyvenimą. Tą 
ilgą sraipsnį papildo gana 
daug labai gražiu jos vyro 
padarytų fotografijų.

Straipsnio autorė sulink
tą medžiagą panaudos dak
taro disertacijai, kurią ji į- 
teiks Los Angeles universi
tetui. Savo studijoms ji ga
vo stipendiją net iš kelių 
organizaeijų.

Birutė Galdikaitė-Brind- 
amour be abejonės yra pir-

| moji lietuvė, kuri pasiryžo 
studijuoti orangutangus.

Orangutangai turi žmo
gaus anatominių požymių. 
Jie gyvena tiktai Borneo ir 
Sumatrcte salose. Malajų 

I kalboje orangutango vai das
j ir reiškia miškinį žmogų. Ir 
Birutė savo straipsnį pava- 

Įdino: „Orangutangai, Indo-

Teises patarimai
Advokate dr. M. šveikatudiienč sutiko atka
syti | Keleivio skaitytoją klausimus tomas 
reikalais. Tie klausisuu turi būti bendro 
'uloruacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime iiame skyriuje.
Laiške r**’kia pažymėti, kad 
skaitytojas.
Klausimus prašome slysti

te Keleivio

ttesiug 41"h

Dr. M. Šveikauskas, Attoraey si l<a». 
Boston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Rozbury, Mass. 02132

CHICAGO, ILL. 

Posėdžiavo ALTa

Klausimas

jam išmėtinėti, ir jis pagra
sino palikti mano visas bė
das ir nusiplauti nuo jų ran
kas.

Praėjo keletas mėnesių, ir 
pardavėjas vis sako mano 
advokatui, kad, jei aš ne
pirksiu, jis ne tik rankpini- 

• gių man negrąžins.' bet dar

čiausiai būtų naudingiau pa
silaikyti rankpinigius ir. ka-' 
dangi namai, matyti, yra 
vertingi ir geroj vietoj, juos 
parduoti kitiems. Tokiu bū
du Tamsta nustosi rankpi
nigių ir pasiliksi be namų. ;

Visų valstijų teismai yra 
turėję progas svarstyti tokį 
atvejį, kaip Tamstos. Teis
mai yra tos nuomonės, kad, 
vienam mirus, kitas „pirkė
jas“ nėra atleidžiamas nuo

! 1974 metų pabaigcij mu-
j du su vyru nutarėme pirkti 

Rugsėjo 22 d. posėdžiavo g hutų modemiškus namus. 
Amerikos Lietuvių Taryba. Manėme viename bute gy- 
Buvo aptarti tolimesnieji venti patys, kitą butą išnuo- 
kontaktai su JAV kongreso Į motj dukteriai su žentu už 
nariais ryšium su naujomis: žemą nuomą, nes žentas dar 
rezoliucijomis Lietu vos ir į lanko universitetą, o keturis 
kitų Baltijos valstybių rei-i butus išnuomoti. Mes ap
kalu. Nuspręsta vesti regist-; skaičiavome, kad. įmokant 
raciją atvejų, kuriais Sovie-«tam tikra gan stambią sumą 
tų Sąjunga laužo Lietuvos! jr iraanf paskolą iš banko 
ymnnin tpi^p« norilaikvdn-

teismą; trauki.
Maloniai prašau Tamstos 

pagalbos. Ar'gali mane kas 
priversti namus pirkti? Ar 
aš galėčiau nustoti savo ”de-i 
posit“, jei aš
sakyčiau namus . t
Rankpinigiai yra stambi su
ma. ir aš, pasilikusi viena. Į Patardamas Tamstai ne
negaliu jų nustoti. Iš kitos ( sirūpinti ir pažadėdamas 
pusės negaliu ir nenoriu Į viską sudarkyti, Tamstos 
pirkti tų namų, kurių pirki- • advokatas, mano nuomone, 
mą mudu su vyru planavo- pasielgė taktiškai ir žmonis- 
me. svavrstė-me ir norėjome. I kai, turėdamas galvoje 
Aš nebenoriu žiūrėti Į tuos, Tamstos dvasinį stovį, vyno 
namus: kiekvienas mažmo-J nusto jus. Klientai dažnąj 
žis, suristas su tais namais, • užmiršta, kad advokatai j-

sutarties vykdymo. Be to,
IZttoai alS-iV"!?09 Vyr°- ”Est?te“ •?**.

niu,*,-? . atsakmgas uz jo pnsnm- 
P • prievoles.

žmonių teises, nesilaikyda 
ma net ir savo isapareigoji- 
mų Helsinkyje. Išklausytas 
pranešimas apie Lietuvių 
tudentų sąjungos ir Latvių

likusiai sumai, me? galėsi
me iš gaunamų nuomų ne 
tik mokesčius ir procentus 
apmokėti, bet ir pačią skolą

•man primena mano mylimą, 
neužmirštamą gyvenimo 
draugą. Juk negali niekas 
priversti našlę, nenusima
nančią šiai? reikalais, užsi
dėti tokią našta ant pečių ir 
toki rūpesti. Prašau man

statymų nerašo, o juos tik 
taiko.

Man atrodo, kad tie pa-? 
tys ekonominiai skaičiavi
mai, dėl kurių Tamsta ir vy
ras buvote nutarę namus

x..... • 4 4 ? -4- -rr pirkti, tebeveikia. Esu tikra',neatidėliojant atsakyti. Esu kad gu laiku Tamsta nugira.
priblokšta ir baisiai nervuo 
ta. Su padėka

Našlė
- Maiki, nuo šio čėso tik mi tra užtraukė bedievišką! ntzijos ’mižk° žmonės-.“

tu vienas pasilikai mano»Internacionalą, o Bambie-į 
paskutinė paguoda. »kas visa kosere užrėkė Ješ-j
- Kas gi atsitiko, tėve? i <įio "ezginiela. Ta-1

Juk turėjai tiek da^ bičių-^a:.Markl- ™no ?«maitek8j
lių. Su jais godavai gyvati-!?““.^ ”e^i
nę. kortuodavai, jsikaušę Iske,n‘e- ,r .,ss,t™uk.«s. I 

i *. -u pradėjau visus kirsti i kairę-suvalydavote įssitraufeę is £ - A. p. ■ : *

WORCESTER, MASS.

Pasižymėję* lietuvis 
policininkas

. „ . bankui ir patys gyvensime,
jaunimo sąjungos ruošiamą j pusvelčiui. Apskaičiavome,į Indiana valstijoje, 
latvių - lietuvių studentų S kad per 20 metų apmokėsi-1
konferencija ruošėjo 26-28'me visa skolą bankui iri AUakymas 
dienomis Jaunimo Centre, f mums liks puikūs iš plytų! x _ . .
Chicagoje, ir nutarta jų pa- nastatvti narni namai. Tu- Suprantu Tamstą ir
s4angas paremti 350 dolerių

* auka.

uz-pastatyti nauji namai. Tu-,. _ . . .
rint galvoje, kad pinigų ver-. Jaučiu. Tačiau Tamstai rei-
tė markiai krinta. sugalvo-kia ,®wentl *?. tun LSmoktl

___v--------- «— ____ . tvarkytis galimai geriau.
man atro-Aptarta; reikalas kontak-riĮmas buvo pinkus ir namai

minsi dėl savo nelaimės ir 
sugebėsi tvarkyti visus su 
namais susijusius reikalui 
Be to, turėsi užsiėmimą, ku
ris bus įdomus ir atsakin
gas. Tamstos vyras būtų no
rėjęs. kad tvarkytum savo 
gyvenimą galimai geriausiu 
būdu. Taip ir daryk.

Beje, pasikalbėk Tamsta 
su saivo advokatu dėl gali
mumo gauti iš vyro darbo
vietės vaidinamąjį ”Work- 

Į men’s Coropensation“. Jei

4^4440^ 4o{. . ... D atsimenu , .Lietuvis policininkas Al- tUoti didžiųjų JAV politiniu!pasitaikė puikioj vietoj, kur „iru™. v«,
šaldytuvo šeimininkės ’^bl-1, J ,. J* . . bmas Norkūnas, Lietuvių paitiiu veikė ius artėiančiu; nuomos yra aukštos ir nuo- • —L kad namų pn kimas yra

i L sJSS bX kakh ' KHeH’ kkį° aPd°; bkJmVakivrizdo s” mininkų niekuomet netrūks-. Tamsta, finansiniai naud.n-
- Visko, Maiki. pasitro-į nmnršiau ^nuo S di‘k‘Snl? V“™

pindavo linksmoje kompa-j plikės skrrblių, bėgančiam , J.xos reikalams,
nijoje. bet dabar pasilikau j Bambiekui perdūriau kelnių kriminalisto suėmimą Big D 35-toįo Altos
vienas, kaip nupešta višta, i sėdynę, o Zacirkai tivojau *y.yksj.ančio lapkričio 22 d.•rankpinigių. Viskas ėjo priveisti namus mu darbu. — Tamsios ad-

’’ viešbutyje, sklandžiai. Turėjome namus pirkti, nors nemanau, kad vokalas žinos, kas reikia da- 
ograma ir nu-1 perimti birželio mėnesio jjs Įaj padarys. Jam grei- ryti. 4

V4400, naitp liupc.-ia , roto. : PCKiyne, U ZjaCJI Kai UVU'jaU ---------- —i
__ \a o kaiD tai iwko? ’ Omenimis tiesiai per galvą, uolanJ savo gyvybę. Jį Pick-Congress

’ P bet tas palindo po stalu ir apdovanojo savo žymeniu ir chicagoje. prog

į gas ir apsimokė?. Patariu

— Oi, Malki... Taigi va- pataikiau tik į jo čierką... O Freedom Federal Savings matyta tvarka banketo, ku-, pradžioje. Kovo mėnesio 
kai po pusdienių su-minki- paskui viskas akyse užtemo iiame bu1- pagerbti Lietu-; diena mano vvras. su kun
me visi frentai pas Zacinką . jr tik'šiandien rytą pama-
jo birdėjaus atčėstavoti. Jis^jaUjkad guliu policijos lak-1 
visokių patrovų ir macnų ^^ i
gėrimų buivo prisigatavojęs. j I
Pradžioje linksminomės pa-’ —Tėve. šiandien degtinė 
dabnai. kaip anais grinorių; žudo mūsų tautą lygiai išei- 
čėsais, kol Zacirkai visai Į vijoje, kaip ir pačioje Lietu-
-uminkštinome širdį. O tada į voje. Visokios ten Traukti- * ’ Pakalniškis apie Lietuvossiu tų baisių dienų po vyro
jis mums ir sako: "Broliai nės. Spaustinės ar net Bočių ‘ Parapijos gegužinė ! vyčių seimą ir dr. K. Bobelis: mirties. Mano visas pasaulis,: 
lietuviai ir žemaičiai! Aš| midus tėra tik mūsų krašte į apie sukaktuvinį ateitininkų sugriuvo. Viskas pasidarė::
dabar turiu jums siunpraizą. į komunisto okupanto siū-i §v. Kazimiero lietuvių‘suvažiavimą. {nebemiela ir nereikalinga?:
Kaip žinote, praeitą vasas^lomi nuodai, kad apsvaigu-’parapijos gegužinė buvo! — i Vaikai — me? turime vieną
as apsunkiau mūsų senoje , si lietuvių tauta nustotų at-, Rockpointe rugsėjo 7 dieną. kpnfa; ”nirvap‘

iticiP I,ie‘uvoie B- parai-Į ppaiumo. kad girti vieni ki- Dalyvių buvo daug. Pa-jamųL vS, fl„r'e,iu įkalinant it 
•au is tenai tok} suveny-jtus greičiau riduotų sovieti-' daugiau kaip $7,000. Įrp.'.’ „ atlnant

lirt rlur nž oortmintr,; Ur.rr.Uial ® jEllJ- Oi.gamzacij

Eglutė minėjo 25 metus

Rugsėjo 21 d. Maironio 
parke buvo pietūs, kurių 
pelnas ėjo 25 metus minin
čiam vai'kų laikraštėliui 
„Fglutė“.

Parapijos gegužinė

dieną mano vyras, su kuriuo
į vos laisvės gynėjai — laik- .aš išgyvenau 27 metus pa- 
raštininkas Bill Ander on ir sfjuto blogai darbe ir, prieš 
kongresmanas E. J. Der-' suspėjant jį nuvežti ligoni- 
winski. nėn, ten pat mirė nuo šir-

Be to, padarė praneši- (^es pri^uolio. 
mus: E. Vilimaitė apie Liet.i Nenorėdama daug gaišin- 

I katalikių moterų seimą. A?ti Tamstos laiko, neapia'-y-

as ap 
konto 
vež;
ra, kokio jūs dar nė nesap
navote...

— Kokia

niam saugumui ir lengviau j 
būtų išgaudvti komuni tinio į Laimėjo nominacijas

buvo
gi ten dovana režimo pnesus.

— Ne, Maiki. čia tai tavo 
— Ma’ki, tai buvo, ko dar čysto blaivininko pa- akos. 

niekad nebuvę ant mūsų! Kaip dabar patyriau, lietu- 
stalo. Jis čia ir pastatė priečį vieką Malūnininkų traukti- 
mū«u 1’p‘uiviSka; akis visą
plėčka „Malūnininkų trauk
tinės“.

nė kaip tik didina žemaičių 
narsumą...

— Ir nuveda į kalėjimą.
— Bet. kaip tu sakai, už 

te? Tai čia nieko naujo ta-j^a??.oti.ZTn4 re^kia nė džėlos 
vo girtuoklių draugioje. nebijoti.

— Girto patriotizmas nie
kam nenaudingas ir nerei- 

^! kalingas.
būtume ant jų vitoioliaus už-! — Jeigu tu taip saikai, tai 
pvle. po antro taip susiraitė,!šiandien ir tu man nereika-

— Ir. žinoma, jūs visą ir 
išgė’ėte, kaip visada daro-

— Ne. Maiki, buvo ir nau
jo. Nuo nkmo gurkšnio mū
sų liežuviai nutirpo.

kain unguriai, o po trečio— K 
kad iau pradėjom visi urmu 
šnekėti ir šaukti, kad be tlu- 
močiaus net vienas kito ne
galėjome suprasti.

— Tai čia irgi nieko nuo
stabaus, nes nieko geremio 
iš jūsų ir negalima tikėtis.

ingts. Gut bai, ir nežinau, 
kada pasimatysim!..

ST. PETERSBURG, FLA. 

{•teigtas Altos skyrius

Čia įsteigtas Altos sky
rius, Jo pirmininku išrink-

Lietuvių remiami kandi
datai į miesto tarybą nomi
nuoti Šinnott - Nasukaitytė 
ir Tarnas Early.

Balsuokite už juos ir lap
kričio rinkimuose.

Šitaip mano patraukti 
į susirinkimus

Lietuviu Piliečių klubas 
*u i per 700 narių, jo turtas 
— daugiau kaip pusė milio- 
nc dolerių, bet nariai i susi
ni: kimus nesilanko. Štai ir 
rusėjo 8 d. i susirinkime 
at ilankė vos 35 nariai, to- 
dfl susirinkimas laikoma 
ne vykęs.

Valdyba nutarė skirti $30, 
kuriuos laimėti tegali tik at
vykę i susirinkimą. Be to. 
susirinkime dalvivaujantiem 
di odama 2 stiklai alaus.

, ,. sūnų ir vieną dukterį —’
pa&Rir- Htengėsi mane raminti, bet 

mant n negaliu atsineikė-
amzacijas šią pa-{ti Nągana to> pra9idėjo vi-

de^elę paremto. i šokios bėdos ir visokie rū-
Numatyta Chicagoje su-, sčiai Tek žino į.

saukti spaudos atstovų ir vi- advokat viskas 
suomenes susirinkimą, ku-, jti tei Aš , 
name butų plačiau aptarta į kia8 advnkatui iž pat
”21'Lk2"..-^nferen=1Ja lrĮ pradžios, kad až nebenoriu 

pirkti tų namu. Advokatas 
man <pa akė nesirūpinti: jis

jos padariniai.
Altos posėdžiui vadovavo

pirm. dr Kazys Bobelis. Ja
me dalyvavo: Teodoras 
Blinstrubas, dr. Kazy? Šid
lauskas. dr. Jonas Valaitis, 
kun. Adolfas Stasys, Juozas 
Skorubskas, Eugenijus Smil- 
pvs, Aleksandras Pakalniš
kis. Alvydas Jonikas. Milda 
rtinv»ik «• ič’ūtė. Teodora 
Kuzienė Valerijonas Šim
kus. Emib’ia Vilimaitė. Irena 
BHnstmbienė, kun. dr. Juo
zas Prunskis.

HUMORAS
Turtingas fabrikantas ap--

f viską sutvarkysiąs. Aš, juo 
pasitikėdama ir turėdama 
daug kitų rūpesčių, maniau 
kad bent šitas įūpestis yra 
man atkrPes.

Ateio birželio mėnest®
Advokatas man nrane^ė sa1- 
tai ir nesijaudindamas, kad 
aš turinti norom ar nenorom 
namus m^ti. ir vana. Aš la
bai su įjaudinau, pradėjai

— Bet, Maiki. paskui pra-1 tas dail. Antanas Rūkštelė.

Ka tik gaunat
. . ..... _____________ r . Sukilimas Lietuvos tuve*

lankė studentų bendrabutį, Į renumui atstatyti, dokumen. 
kuriame gyveno jo sūnus* tinė apžvalga, parašė buv.

* Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys ’

studentas, ir panoro m juo 
| nusifotografuoti. Fotografas 

Matysime, ar tai padidinsi Pa?i0!ė tžvi,i ""Msidėjo tikra svieto pabaiga. Į vicepirm. 0. Petrikienė. seka ™a”?"'*’ ’np . '"’'an! sūnaUs peties, kad foto-'Škirpa, F83 psi., iMustruoto
Nuo tos komunis'inčs trauk- O. Galvydienė, ižd. R. Ple.!’'”innkim« skalcl«-igrafi :l bfltį natūralesnė. ' įrišti kaina $15.00.

tinas pats Zaciriu pradėjo pys yald naqis K Kįiya. I A. T. Į ’ _ ... t .Mdon.u .*«.

ĮMe* padidinome savo tarnautojų skaičių, kad greičiau 
galėtume iiriųsti Jūsų siuntiniu*.

SKUBIAI siųskite savo SIUNTINIUS, 
o mes viską atliksime.

SIUNTINI AI-DOV ANOS
I LIETUVĄ IR USSR!

SENA PATIKIMA FIRMA
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klientų skaičių 
tradiciniai su daugiau kaip 40 metų patyrimu.

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

SIUNTINIAI, PASIEKĘS MUS PAŠTU, IŠSIUNČIAMI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

Paskutinio katalogo ir vėliausiu patvarkymų reikalu

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-34M

CENTRINES JSTAGOS NEW YORKE:
240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001 
TeL: (212) 725*2440

ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHI1. * DELPHI A. Pa. 19123, 1013 N.Marshall S. WA 5-S878 
BAVii^ORE, Md. 21224, 3206 Eastera Avė. DI 2-2874 
SO. BOSTON. Mass. 02127, 390 W. Broadway AN 8L878I 

BROOKLYN, N.Y. 11222, 72 Nessau Avė, 212—389*6747 
CHICAGO. III. 60622, 2242 W. Chicago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 877 E. 185th St. 486*1886
DETROIT, Mich. 48210. 6460 Miehigan Avė. TA 5-7580 
ELIZABETH. N J.. 07201. 956a Elizabeth Avė. 354-7608 
HAMTRAMCK. Mich. 48212. 11415 Jo*. Campau A. 3654850 
LOS ANGELES* GR1.90026,3841 Sunset Blvd. 413-0171 

MIAMI. Fla. 33138. 64-05 Biseayne Blvd. FR 9>871t
MINNEAPOLIS. Minn.55418.2422 Central Av. NE, 788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06062, 97 Shuttle Meadow 
OMAHA, Nebr. 88107. 5524 So. 32nd St.
PARMA. Ohio 44134, 5432 State Road 
PITTRBURGH, Pa. 15222. 346 Thlril Avė.
ROCHESTFR. N.Y. 14621, 683 Hudson Avė.
NEW YORK. N.Y. 10008, 101 Flrat Avė.
SAN FRANCTSCO. Cal. 94122. 1238—9th Avė.
8EATTLE, Wash. 98125, 11551 6th Place, N.E.,

731.8817 
74

GR 1-3712 
BA

LO 4-7981 
EM3-86BB

girti ruskio carą Nikalojų. Ši Floridos lietuvių kolo- 
nuo kurio jis pabėgo į Ame-; nija yra gražiai auganti, ir 
riką, ir ėmė giedoti Bože j naujas Altos skyrius turi ge- 
caria chrani, buvęs vaiga- rų vilčių.

—Ne, — atsakė tėvas.— ■ Raudonojo arklio vasara,' 
t Fotografija bus daug natū- romanas, parašė Edvardas

Karinta ir ant naktinio valesnė, jeigu jis įkiš savo Cinzas, 312 psl., įrišta, kai- 
puodo g<dima uiditL ™nką į mano kišenę... na $6.00.

SOUTH RTVER. NJ. 08882, 168 Whftehead Avė. 257-2112 
WORCESTER. Mass. 01604, 82 Harrison St. 798-8847 
TRENTON. N.J. 08811. 730 Libertv St. LY 9-9183
VINELAND.N.J.08360Rirish Hali, W.Landis A.609-696-9796

msMeseeeeMeeMeeMeaaMMMMiMeMMeaMMMiMiMsesaM
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Vietines žinios t IŠĖJO E. LlTUANICA 

IV-SIS TOMAS

PARENGIMŲ jį blogą orą: buvo šalta, ir
vai a n m' it i > i <c dėl to ir šį kartą žmonių su-K A L B N 3 b R 1J S • važiavo nedaug kaip Jr aną

Spalio 12 d. So. Bostono į kart% —.»» lietingą dieną. 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. • 
salėje lietuvių radijo valan-

abu mokytojauja

PAŽINSIM IR REMK1M SAVO TALENTUS

Jau 22-sius metus Laisvės į tai. Jie paimti iš mūsų liau- 
Vai pa-' rengia koncertus sū- dies kūrybos, lietuvių kotn- 
kiu: "Pažinkime ir remki- pozitorių kūrinių ir kitatau- 
me savo talentus“. Šiemet čių kūrėjų dart)ų. Beveik vi-^ 
tokiu šūkiu rudens koncer- sa programa bus atlikta lie-Į 

tuvių kalba.
Abu dainininkai yra geri 

vių Piliečių d-jos 3-čiojo ’ aktoriai. Tad jų koncerto 
aukšto salėje. Tai bus jau programa bus ne tik balse 
32-rasis iš eilės Laisvės Var- išraiška. bet taip pat vaidy- 
po tos rūšies kultūrinis ren- binis pasireiškimas. Pati 
giiny . lekiu kultūrinių ren- programa taip sudaryta, 
ginių skaičiumi negali pasi-1 kad ji bus gyva, j, airių nuo
guti jokia organizacija. 'taikų, kupina jaunatviškų 

Kaip visuomet, taip ly-'polėkių ir dinamikos. Jų at- 
giai ir šj kartą koncerto tiks-, liekami duetai yra su stip- 
las — ne tik sudaryti kultu- riais vaidybiniais niuansais

tas įvyks 9palio 12 d. 3 vai. 
po pietų So. Bostono Lietu-

Ką tik išėjo lietuvių enci
klopedijos anglų kalba —
Encyclopedia Lituanica —
ketvirtasis tomas, praside- ūos Laisvės Varpo koncei 
dantis raide N ir pasibaigiąs tas.
raide R. __ • Lapkričio 2 d. So. Bosto-

Tomo kaina $20 (Massa- no Lietuvių Piliečių Draugi- trečios valandos grojo John 
chu etts gyventojams $20.. J°s salėje Sandaros moterų Martin oikestras. kurio 
80). i klubo banketas ir našlių ka- pertuare buvo ir lietuvišku aplankys ir

T . Tn. Balienės rinkimai.Leidyklos adresus! Lithu- e
anian Encyclopedia Press.. Lapkričio 9 d. Baltų d-jos 
Ine., 395 W. Broadway. P. ( koncertas.
O. Box 95, So. Boston, Mass. Į lapkričio 9 d. Brocktono 
^2?:. i iiet-vių šv. Kazimiero para-

Be io tomo, išeis dar du, pijot? mišraus choro koncer- 
emai. kurie numatomi iš- tas> kuris įvyks North Junior 

High School. Oak Street,
Broektone, Mass.

Vis dėlto, kad ir šalta, 
oras buvo giedras ir sma
gesnis, negu aną kartą. Vir
tuvės šeimininkės gamino 
skanius valgius, o vyrai vai
šino svečius gėrimais

beko, ii 
Bad Godesbur

Elena čekier.ė i si k rasta » • + 
yra atvyku-i 1971 m iiruo-

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo
. ... .. .Programa Naujoj Anglijoj,y.° 14 <1 n- Amerikoje is-^ w

» stotis. FM. 
beamadie- 

die* 
Vėliausių 

santrauka 
muzika, dai- 

p ašaka.
kilus ginune-

šokių. Veikė ir loterija, čia sūnų ;lr. G. čeką ir marčią Biznio refkaTaIs kreiptis | 
buvo atvežtas ir A.L.P. kiu- Mares, gyv. Road Island. 3aJtįC Flcrist3 gėlių ir dova- 
bo Pontiac-Astre automobi-’svaini dr. Vadovą čeką ir rų krautuvę, 592 E. Broad- 
lis. kurį bus galima laimėti1 Emiliją Čekienę, įžymią vi-i way> g.. Bostone. Telefo- 
lapkričio 15 d. 10 vai. vak. | suomenės veikėją. Ne\v Yor- i lJU vo-t89. Ten gauna* 
L.A.P. klubo-patalpose, 227 į ke. ir sūnų Aleksandrą Če-!
Lawrence St., Hartforde. ;^ą. gvv New Jersey. Gruo-J

• ir Ks.ete(a

ėisti iki 1976 m. galo.
l evai, kurių vaikai nemo

ka lietuviškai, turėtų juos 
minfoimuoti apie šitą enci
klopediją ir paraginti užsi
sakyti arba patys jiems ją 
dovanoti.

Todėl viri lietuviai prašo- džio mėnesį numato grįžti į j 
mi įsigyti laimėjimų bilietus. | kietiją.

Jonas Bernotas

rinio pobūdžio atgaivą pil-. nekasdieniški, 
koje mūsų kasdienybėje, Mūsų valstybėje spalio'lS 
bet taip pat atkreipti visuo- d. yra šventė, tad koncertu' 
menės dėmesį į savo talen- ; parinktas laikas yra išimti- 
tus ir reikalą‘juos bent mo-1 nai patogus. Tuoj po kon- 
rališkai paremti. Iš tikrųjų' certo bus šokiai, kuriems 
neužtenka didžiuotis jau su-'gros latvių orkestras. Veiks 
brendusiais ir iškilu iais ta- taip pat lietuviškų valgiu 
lentais. bet reikia juos ugdy- bufetas ir įvairių gėrimų ba- 
ti. Gaila, kad mes neturime ras.
nei organizacijų, nei atskirų) Vt«i kviečiami atvykti j
mecenatu, kurie galėtų pa-'koncertą, paremti Laisvė?
dė‘i mūsų menininkams jų, Varpo pastangas susipažin-
šunkiame kelyje i meno. ti su jaunais mūsų meninin-i 11QT1,Laisvės Varpo!kafe sustiprinti juos kelyje • • a J ",e.lu'.,ų . Ka,‘

-VJ I gimusi Argentinoje ir lan- sioje srityje ub-!į tolimesnius laimėjimu-. v.„e*
remtinos. Ne Koncertas pradedamas 

punktualiai.
Rengėjai

aukštumas, 
pastangos 
girtinos ir 
kiekvienas

LIETUVIŲ JAUNIMAS 
ARGENTINOJE

"Tą. iškęs Žiburiai“ rūg
ėjo 11 d. išspausdino pra
nešimą apie Argentinos lie- 
uvius, padarytą lietuvių ku

nigų suvažiavime Romoje 
birželio 29-30 dienomis. 
Ten tarp kitko šitaip rašo
ma:

"Pirmoji lietuvių karta,

Lapkričio 16 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Šv. Petro parapijos
o&zaras.

Lapkričio 22 ri. Sandaros 
salėje Broektone Balio sky- 
iaus pobūvis.

HARTFORD, CONN. 

Antra "Tėvynes Garsų1M

kad už vieną dolerį galėtu-1 
mėtė įsigvti šį gražų auto
mobilį, o klubui sumažintu
mėte skolas.

Aplamai, gegužinė buvo 
gana smagi.

'Jonas Bernotas 

NEWINGTON, CONN.

Viešnia iš Europos

Pas mano buvusią Mari-

PARDUODAMA

labai mažai vartota skalbiamo-' 
įi mašina. Kreiptis vakarais tel. 
436-1629.

Dažau ir Taisau
Namu* ii lauke v viduje.
Lipdau popierius ir Uj sa

vim, ų. ka pataisyti re*kis.
Naudoju tik geriausia

roediiaga.
JON AS STARINSKAri 

220 Savta Hill Ava 
D.-rchenter, Maaa.
Tek CO S-58M

gali materiališ
kai paremti jaunu- talen
tus. bet kiekvienas gali pa
rodyti jiems benf morališkai 
parama, atsilankydamas į Į 
ju pa dre dymus. Didesnės į 
pagarbos vra verti tiė. kurie’ 
lankė O. Kaskas. Stoškus, 
L. Šukytės, A. Vokietaičio 
koncertu? tada, kada tie

MSAULĖS ŠERMENYS*4

Tai visai neseniai išleistas 
Antano Gustaičio satyrinės 

. , ir humoristinės poezijos rin- 
dainininkai dar neturėjo Vilkinys, įdomiai ir gausiai 
tuotinio pripažinimo ir ver- iliustruotas dailininko Vik- 
finimo. negu tie. kurie i ’iuos toro Vizgirdos. Didelio for
savo dėmesį atkreipė tik po!mato, drobiniai viršeliai, la. 
i kilimo. j bai tinka Kalėdų davanoir.s

Rengiamo koncerto reta Kaina $7.00.
naujovė bus sol. N. Linkevi-;
čiūtės ir sol. B. Prapuolenio' •»»»»
atliekami duetai. Akompa-;
nuojant S. Cibui, iš 22 prog- JAV kongreso bibliote 
ramos kūrinių tik 2 bus at- kos knygų lentynos yra 32C 
likti solo, o likusieji — due- mylių ilgio.

I Bostono Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Finansų Komiteto

KAU KIŲ BALI US 
1975 m. spalio 25 d. 7:30 Vai. vale.

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

Stalus galima užsisakyti pas Gintą Vaičaitį: 268-0306

A. A.

Mūsą Brangiai Bičiulei'»

SOFIJAI KILIULIENEI

mirus, jos vyrai Steponai, sūnums nn ūehnomis, bro
liams, seseriai, pusseserei, pusbroliui kon. jprof. Jurge
laičiai ir visiems kitiems giminiam bei prtimieMems 
reiškiame nuošMErasią aiaojantą

Afltanai ir Oaa ApĮdrlsDeiiai

A. A.

SOFIJAI KIUUUENEI

miras, jos vyrai Stepoaii,

ir visiems giminėms nuoširdžia aiaojantą reiškia

Sofija Ir Antanas VMkalniai

M
!'"Garso bangų* 

PROGRAMA
DRAUDIMO AGENTCRA 

At'ieka įvairią rūšių 

draudimus

Kreiptis sena adresu:

BKONIS KONTRIM
S9S Broaduray

So. Boston, Mass. 02127 

ToL AN 8-1761

jampolėje kaimynę K. Ab-
raitytę - Kirtienę lankėsi jos • »«»••• j į
žento motina Elena Čekie- 
nė, nuolat gyvenanti su sa-

Tėvynės Garsų“ lietuvių1 ivo vyru Hanoveiy (V. Vo-j Iiuojama 
radijo valanda šią vasarą* kieti joje), kur gyvena ir jų 
surengė antrą gegužinę, ku- duktė mokytoja, ištekėjusi •'y* **”:j
ri. gaila, ir šį kartą pateko taip pat už mokytojo Jura- Banga nuo 1:30 iki 2:C0 v. h 

' popiet.

gegužine

Rugsėjo 14 d. Haidfordo

kiusi čia lietuviškas mokyk 
as, dar gerai kalba lietuviš
kai ir veikia savo tėvų su
kurtose organizacijose bei 
meno ansambliuose. Antroji! u 
karta, čia edmusi. iau sun-1 J- 1

•adi jo programų trans*. j 

sekmadieniais iš; J 

stoties WBUR 90.9 FMĮ

U.S. UOSTA L SERVICE
4TATEMENT OF OW.\EKSnIU, MANAGEMENT AND CIRCULATION 

Act oi August 12, ll>70: Section Title 3'J. United States Code)
karta, Čia gimusi, jau sun-' j- pumication: Keleivis. I
kokai ir nedaug tekalba lie- Date f,il,ng: SePtember la76
hrviškai nore laiko 3‘ l're‘iu*ncy ot ‘■«ue: We’*,y (Uscept for two weeks in August).nrVISKai, nors save laiKO Jie 3A.Annual susenption prie*: $7.00
tuvių kilmės jaunimu ir da-1 4. Location of known Office of publication: C36 East Broadway, South

Hosionf Mass., U2i27.

o. Location of the head*|uarters or general offices of the publishers (N«»t 
( priniers): 636 East Broadway, South Boston, Mass. <*2127.

Šiuo metu Buenos Aires. d. Kamės and adoresses of publisner, editor and managing editor: Keleivis
Publisning Co., E. Broaduray, So. Boston, .Mass. (*2127. Editor: Jackus
Sonda, 328 E St., So. Boston, Mass. 02127. Managing editor: Jackus
Sonda, šamo address.

... . .7. Owner (If by a Corporation, its name and address mušt be staded and als.> j
pijOje, Alvjellanedoj, Lietu-J įmmidiatley therc-under the narnės and addresses or stoekholders ovvning i 

j rių Centre. Vida Lugano ir I >r holding 1 pervert or more ef totai amount of stock. If npt pwned by a | 
Corporation, the narnos and addresses or the individual owners mušt l>e 
given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name 
and address, as well «s that of each individual mušt be given): Lithuanian 
American Sočiald< mocratic Federation, a«ldrtss of the prez.ident- Jonas 
Pakalka, 8781 86th BU, Woodhaven, N.Y. 11421.
Trostees:

Milda Anesta, 8 Mayhew gt., Dorchester, Mass. 02125.
Stasys Grieiė-Jurgelevičiiis, 30 Pleaaant St., Dorchester, Mass. 02125 
Jonas Pakalka, b"81 36tb St., Woodhaven, N.Y. 11421.
Jackus Sonda, 32*» B St, Bo. Boston, Mass. 02127.
Mary Strazdas, 15 Burrill PI., So. Boston, Mass., 02127.
Anthony Waleiko, 386-A Croat Rd., Bedford, Mass. 01730.

The above trustees act fpr the Lithuanian Anx-rican Socialdemocratic Fede

ration, a Corporation dūly organized and cxisting according to the laws of Į 

the statė of New Jersey.
Knorm bondhoiders, raortnupM and other security koldsra 

holding 1 percent or amen nf toM amount of Honda, mortgai 
securities (If therc ar* aoaa, so stato): Moae.
9. For optional completion by puW*shors mailing at the regular rates (Sec

tion 132, 121, Postai Service Mano*!) 86 UJ6.C. 3026 provfdes In pertinent 
pert: ”No person vrho would have been entitled to malt matter under 
former section 4359 of this title shall mail such matter at the rates pro
vided under this subsection anlese ha flles annsally with the Postai Ser
vice a vrritten r< quest for ptrmlsoioa to mail matter at sueh rotos“.
In accordanee with the provistons of this statute, I hereby reqaest per- 
mfesion to mail the pablieotion nametf in Itom 1 at the reduced postage

rates presently autberieod by UA.C. 8626. Signatare of manager: Jackus 
Sonda.

10. For completion by nonprofit orgonisaMons authorfsed to moli at spėriai 
ratoa (Section 132, lft. Postai Manaal. The purpoee, fanctfen, and non
profit status of this organizatlon and the exempt statoa for federal in- 
come tax purposes. Have net ehanaod during preceding 12 months. Have 
changed during preeedlng lt months. If changed, publisher mušt submit 
eaplanation of change with ttiis statoment.

lyvauįa lietuviškuose paren
gimuose.

ir apylinkėse dar veikia o t 
lietuvių šeštadieninės mo 
kvklos: Aušros Vartų para-

Su ivienijimo Lietuvių Ar
gentinoje Lanus mieste. 
Taim pat 'šeštadieninės mo-' 
kyklėlės veikia Adrogue 
mieste, birutiečiu globoda
ma, ir Barisso mieste, Min
daugo draugijos globojama. 
Visosė penkiose mokyklėlė
je mokosi apie 100 vaikučių. 
Mokyklose vaikai mokomi 
Hetuviškai kalbėti, rašvti. 
♦autiniu šokių bei dainu.l 
Vėliau vaikai įtraukiami i 
oasirodymus scenoje įvairiu 
švenčiu parengimuose.

Vyresniojo amžiaus jau
nimas. vnač kuriems tek* 
dalyvauti dvieiuose lietuviu 

j iaunimo kongresuose, šie
met čia rimtai ruošiasi tre 
čiaiam kongresui, kuri® 
-micdžio mėnesi, prieš Ka
lėda. prabadės Argentinoje 
;r baigsis Brazilijoje“

STEPONO KAIRIO ATSI 
MINIMU PIRMASIS TO 
MAS "LIETUVA BUDO* 
iau išparduotas, bet 

ANTROJO TOMO—"TAU 
LIETUVA- DAR YRA NE 
DIDELIS KIEKIS.

Kaina $2.00.

Geri žodynai
lietuvių-anglų kalbų i 

l«naa. rariaptvo Kantri 
•*n?M ir šl«w)b*»riik,6. apl* 
vynnn *ndžta 511 palikai 
na $8.00.

Anglu-iietnrių kalbų 
dynas, V. BpravyKas. nauja 
laida, apie 31,000 žodžių 
590 psl., kaina $8.00.

•vrning or 
s nr other

11. Evtend and natave ef efrem* Avenadge no. eopies Sirgta tsnae
latlon Boeh lasoe doriag neansot to filine

■recading 12 monto date
A. Totai No. cepfev prtatod (Net Prem Run)
3. Paid circulation 2r300 1,300

1. Sales through doatora and eavvien
Street vendo*-* and eeanter sales 63 63

2. Mail subscripttone 2,113 2,046
B. Totai paid circulation 1,170 1,100
D. Free distribation by malt, oarrfer or other

means.
1. Samples, compHmentary, and other

free copiea 88 88
B. Totai distribation (Sam of C and D) 1,264 2,197
F. Copies not distributod
| 1. Offise ase, left mrer, eneeeentod. •F*-
i led after printing 36 103

2. Retarns from nevrs agento None None
O. Tatai (Sum ef E A P—sheuld etynal net 

prnas run sho«n ta A)
I eertify that the stotaaMnto

2,300
by am above are correct and complete. j

Maaager

2300

bAV AI" RASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoia skaitytojus apie pasaulinius tr lietuviškuosius 
{vykius, dtda caug ir įdomių nuotrauKą Ir atvirai pasMake 
apie visus mūšy visuomeniniu.’ liet kuitnrinius klausimus, 
jame ratile jdoniiu skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia proltMina.
'NEPRIKLAUSOMA LiE PŪVA“ yra dinamiška., mūsų IA 
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausei.:ą Lietuva.

*8.00Metinė prenumerata JAV-e 

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

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
3LA—jaa 80 met f tarnauja lietuvių viaaomonM ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerių 
nariama.

SLA—didžiausia Sėtuvių fraternaUod orgaaiasdja — 
daoda gyvjhės a»d**«44 ir Hgojo Rašaiyą, kuri yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip irta ai pono mHono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir aaogL Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti {vairių klasių raikąTniiaoolas 
apdnudM nuo $100.00 iki liG.OOOJK.

SLA—jaunimui duoda gorų Taupomąją Apdraadą — Al 
dovrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvavimo pradžiai.

SLA—duoda \ AULAMS ir jaunuoliams laimi pigių 1ERM 
apdraudą: ui $1.000.00apdraudos tik $8.00 mokos. 
Bo metama.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmeninu rdtomenduojama lietuviškų 
klabu Ir draugijų narkuna. Ui $1,000.00 akcideoto- 
Mo apdraudos mokestis $2.00 | motas

SLA—kuopos yra daugumole lietuvių kolonijų. Krelpkitis 
• kuopų ve«kšjug, fr )ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintos tafottnacijas, jeigu 
porūšy šito:
LKfcnnnian AManso of America
$07 Weat SOth Mroot, Nocr York. N.Y. 10001
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Vietinės žinios
t

Patikslinimas I

! Keleivio Nr. 36 išspaus- 
' dintas "Trijų tautų koncer- ’

Bostono —- New Yorko , Bostono komandoj žais trys. KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU*
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.rungtynes

New Yorko lietuviai šach-!{' “ . ", , .. ; N ew Yorko lietuviai sachĮ to“ aprašymas prasideda si-. matininkai atvjfaw šj

pasižymėję jauniai: Tomas, 
Girnius, Leonas Navickas irj 
Joną? Aleksoms, greta “se-, 
nių“ Leonavičiaus, Ketura
kio, Merkio, Jurgio Zozos ir

L. Fondui — tūkstantine

Antano Škudzinsko šer
menyse Lietuvių Fondui su
aukota tūkstantis dolerių.

Pažymėtina, kad A. Šku
dzinskas, dar gyvas būda-

Laima Baltuiyti

Bostoniečių' Anastazijos

•’taip _____
j i dienj, spalio 11 d., j So. Bos- skrabulio

„.„i.,- "Rugsėjo 13 d. pirm? kar- tono LPD-jų komandinių New Yorko komandoje 
• tų Bostone estai, latviai ir įungtynių

KELEIVY SALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

ir Stasio Baltupių 
Laima spalio 22 d. Golumbi-[ 
jos universitete gaus chemi-Į 

‘4os magi ties laipsnj ir ten 
toliau ruošis daktarės laips-

lietuviai turėjo bendrų ren- 
duktė Į £ini-

prieš Bostono Staknys, Sakalas, Simonai- 
šachmatininkus (8 lentose), tis, Vilpišlauskas ir kiti.

mas, į tą fondų pats yra i- niui.
mokėjęs tūkstantį dolerių. J Laima Baltušytė buvo ir 
Jo sumanymu čia įvairiose v^ena pačių rimčiausių ir 
šermenvse bulvo pradėtos 1 gabiausių Bostono lituanis-

rinkti Lietuvių Fondui au
kos. ir jų surinkta tūkstan
čiai dolerių.

lai ne visai tiksli infor- 
1 macija. Pirmas bendra? re
prezentacinis .pabaltiecių 
koncertas įvyko Bostone. 
Jordan Hali salėje 1952 m.! 
rugsėj6 27 d. 8 vai. vak. Ja
me Estijai atstovavo kont- 
abaso virtuozas Ludvig

Ji

P. Juodeliui skirtos mišios

L. Keturakienė iš Brock
tono užsakė spalio 12 d. 10 
vai. lyto šv. Petro bažnyčio
je mišias už savo brolį lite
ratūros pritikų ir Sibiro kan
kinį. mirų Į š. m. rugsėjo 24 
d. Vilniuje Petrų Juodelį. 
Mišių metu valdonuos Jero
nimas Kačinskas, giedos Bi

tinės mokvklos mokinių ir, '.dJasoI . • • • , . *>
UI ai a,.vai hal.n.si t, LatV,Jai ~ dU0’>,la-
lai ai gerai baigusi v« . .. T -j u • tz •kvkla. vėliau nekarta pava-iIn“‘?da bei Karina 
duodavo kui kuliuose skv. ''atbergs ir smuikininkas 
riuose jo. mokytojus. ' | Andrejs L.ndbergs o Lieta- 

Svtikiname ' ir linkime, val “baritonas Sta ys Lie- 
geriausios sėkmės. į ^as*

; Šis koncėitas davė pra- 
j džių visai serijai Bostono 

Iš Lietuvo: grižo AWona‘Pabaltiecių draugijos su- 
Adomonienė, kuri vadovavo 'engtų koncertų tanuose
Bostono Trans . Atlantic '<‘',ay ™-
TravelSe.vice įstaigos suor- k“ncs P»baltUo tautų 
gauizuotai ekskursijai. ' '•'k,lle? menininkai. j

Kita tos įstaigos organi- Reiškiu pagarbų redak- 
rutė Aleksaitė ir smuikuos’zuojama ekskursija i Lietu- cijai
Izidorius Valyliūnas. i vų išvyks lapkričio 19 d.

Grįžo iš Lietuvos

Stasys Liepas

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

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

šeštadieniais ii s • k m a d i e a i a 1 a 
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

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

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

1975
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys

Gana U
nereikalingai eikvoti knrnTalyvą

Rytdienos įrens'una*

Savybės:
rriMluklinKURU*

(ir»ži>
Ekunumija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

I’ilna* įrengimas. įskaitant aly< 
vus burnerį, putėjų. oru (litrą 
termostatą,kuulrulv ir dailią su 
jungti rūsy su vamzdžiais^

10 metu garantija.

VusLulinė modernaus alyva šildymo naujiena ruiMATlC

FORTŪNA FUEL Co.HEA
Alna šildomo specialistai

470 Adam* Street, Quiary, Masa.
Aly vus bui nerio aptarnavimas ištisas 21 vai. |>cr dieną

Skambinti — Borton: 4361204, So. Sbore: 773-4040

i<ą/ivei/i'<O7’'.oy.re/ “i

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868

yra yienintelė oficiali istoi- 
ga Worcewery. mari siunčia 
siuntinius tieaiog ii VVorcee- į
torio | Lietuvą ir kitas Rusi 1 
jos valdomas sritis- Čia kai*

kaina lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Liaunoje, 
labai žemomis burnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvit»la ir negir- Už ttbsies ne tik jaučius 
vedžioji.

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDEUENCS DAINŲ j 
PLOKŠTELE j

Elood Sųuare 
H ordinare Co.

Saraiaku K. 1. ALEKNA 
SU EAST BR0AnWA* 
SOVT" 5C&TON- MASS. 
fELEbONAS AN 8-4148

Banjamin M»ore Dažai 
Popieru* 3i«Bonn

Stikjfc* Langams
Vla^Ma reiksttnya šamam 

Raikzr.any* plmnkariaau 
Visokia wMl«. rialfctal

Peter Maksvytis
Carseutor A Bsilder
49' Church Street 

«, Milton, Mass.
Atiteka visos pataisymo, raeun 
to ir projektavimo darbo* U laa 
ko ir rida ja, gyvenami) namo bl 
biznio pastAtų, pairai Jn«tį reika-1 
lavinu,. Saukite visados iki S ra-' 
landa vakaro.

Telefonas: 698-8675

žmogaus — be ydos. 
*e#eeeee*eeee»eee*eeeeee*##ee**ee<*

į NAMAKSY - ZAMMITO

Insurance Agency, Ine. 
321 Country Club Road 

!Newton Centre, Ma.02159 
Į Tel. 332-2645 ar 762-6732

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

5e—wee*rf»eeae**eeee—eeeaeeeae Paštu nCSHfnČiame.
fTTr r. / * j * frrrrrrf rrr*~f f r i - * *^***^^o————————a——aea^

Telefonas: AN 8-2806
Wr. Jos. J. bonovanI

Dr. J. Pašakarnio
|P fi DINIS 

OPTOMETRISIAS
Valandos:
nuo 9 c ai ryto iki 5 vai. vak t 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boaton, Maas

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Roddi\
(RUDOKIUTfi) 

OPTOMETRISTft
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

. LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vsL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maas. 02402. Tet 580-7209

Knyga yra geriausias žmogaus drangasį
meooooeeooooooooc

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Perduodame tiktai vaistus, išpildomo gydytojų rs 

eeptus Ir turimo visus gatavus vaistus.
į Jei reik vaistą — eikit i Uetuvtfkg vafetluę.

8av. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.
384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Tetofeaaa AN 8-6888
Nue 9 vuL ryto iki 8 vai. r, Mefcvrus Šventadienine Ir eekm.

ooououoooosoooaoaoooooooaoooooum

N & T OIL CO., Ine.
841 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

B Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis'ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S k ambink ita

268-4662

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broadvvay, South Boeton, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500
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The Fsdmf npititfom Mfecting dėto mw ssRrtp 
csniTtcam aiww preimrura witnarawais on ssvtnm 
osrtificsts hindi provided rato of internt on smount 
withdrswn is rsduosd tu the psssbook rate (SAftayasd 
end 90 dsys intsrsn is forfeited. ___

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo {dėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosins metas

šio banko direktorių taryboje yru 
adv. J. Grigalua.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti Ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 6274,000,000

Trans-Atlantie Travel Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 676 dolerių
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

Lapkričio 21 d.- Gruodžio 19 d.-

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš ANKSTO — 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS:

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

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

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

i Darbo valandos kasdien: 9—5
šeštadieniais 9—2

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

Telefonas: (617) 288-8764 

Fisų skyrių vedėja Aldona

T/f'T/r Tžą\T7a''T/'e>Vt' Y/,ek»?e^»>e>--/e ~ ve •

ATLAS PARCELS CO. Į
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01804 
Tet 798-3347

Tiesiai U Worcesterto siun
čiam {vairius siuntinius j Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
pietus! Siuntiniai sudaromi Iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap- 
avo, maisto ir pramones gesu
sių. TiriaM vietoje {vairią via 
tiais gamybos ir importuotą 
prokią iš kitų kraštų visai ia 
msnUs kainomis. Be to, siunčia' 
me maistą, pinigus ir gulite at
sakyti jų gamybos prekes, čta 
sumokėoite pinigus, o gimtais 
ten vištoje galis pasirinkti aš> 
esk/tas preksa

Taipogi tarpiatekaujame psr 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimiass Bu pus sava { svečiai 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Pataraavlmua atliekamas grei
tai ir sąttniugaL AtsBaakų {siti- 
kiasita Vedėjau A. ScbyriaaU

nesi

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
18 BOSTONO { UETUVĄ 
ir

Pristatymas graitaa lt 
larantaotas

užsisakyti 
certifikatus, autamobilnub 
šaldytuvus ir pan.

Naujas vedėjas 
Atidaryta darbo

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p^u 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
380 W. Broadvray 

So. Boston, Masa 02127 
ToL 288-0080

i t




