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Tarptautinė sąžinė 
pasmerkė Sovietu S-gą

Kopenhagoje posėdžiavęs Sacharovo vardo komite 

tais, apklausinėjęs liudininkus, pripažino, kad Sovietų1 Są 

junga laužo tarptautinius susitarimus ir vykdo sunkius 

nusikaltimus priež žmogaus teises.. Apklausinėjime liu

dijo Simas Kudirka ir Jonas Jurašas.

Spalio 17-19 dienomis gaus teisių spalio 9 d. buvo 
Kcpenagoje, Danijos parla-j suteikta Nobelio taikos pre- 
mento rūmuose, vyko tarp- mija.
tautinis viešas Sovietų Są-
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'jungos komunistinio režimo 
apkaltinimas, pavadintas 

’The International Sacha- 
rov Hearing“. Sovietų Są
junga buvo kaltinama Žmo
gaus teisių deklaracijos ir

Kadangi Danijos vyriau
sybė šio .parlamento rūmuo
se vykstančio sovietinių nu
sikaltimų tyrinėjimo nelei
do vadinti teismu, tai liudi
ninkų apklausinėjimo komi-

Helsinkio susitarimų novyk- tetas pabaigoje pateikė ne
.77 .K'k.e>tas jdeologi- Spremjimą o tik suformu- 

nis. politinis ir tautinių ma- Jooų saVQ nuamonę 
zumų persekiojimas bei re
liginė priespauda. Kaip praneša New York

Times korespondentą?, tojiĮ šį tarptautinį apklausi
nėjimą spalio 14 d. Vliko 
siunčiamas išvyko ir Simas
Kudirka. Jisbuvo aprOpin- ApHaBsin4jimag liu4inin

rusų kalbomis. Dar anksčiau1
* <ga laikosi jos pačios ratifi-

į Kopenhagą Vilkas nusiun-’

12 teisėjų kolegija tarp kit
ko pareiškė:

Dail. Viktoro Petravičiaus kūrinys. į.iuo metu dailininkas gyvena ir ku
lia Chieagoje. Už savo kūrinius jis įra apdovanotas neviena tarptautine 
premija, o tarptautinėje meno ir technikos parodoje 1937 m. Paryžiuje 
Už savo grafikos darbus gavo aukšė šausią premiją — Grand Prix.

Kinai įspėjo JAV-bes 
prieš sovietą pavoją

Kinijos užsienio reikalų ministeris Chiao Kuanhua, 

priimdamas Kissingerį, pasisakė prieš atlydį Sovietų Są

jungos ir JAV santykiuose.

Altos suvažiavimas 

lapkričio 22 d.
Amerikos Lietuvių Tary

bos 35-tasis suvažiavimas 
bus lapkričio 22 d. Chicago- vo 
je Pick Congress viešbuty.

Tos dienos vakare rengia
mame bankete bus pagerb
ti laikraštininkas Bill An
dersonas ir kongresmanas 
Edvvardas J. Dervvinskis.

Morokiečių žygis 

f Sacharą

tė genocido parodai ir kito
kios medžiagos. Liudyti į 
Kopenhagą buvo nuvykęfc 
ir Jonas Jurašas iš Vokieti
jos.

kuotos 1973 metų tarptau
tinės civilinių ir politinių 
teisių konvencijos ir 1975 
metų Helsinkio deklaraci
jos.

Iš viso šiame apklausinė-1 Tai akivaizdžiai įrodė Nobelio premijos 
jime buvo daugiau nei 20 ^anyumo liudininkų savo 
lindininkų- buvusių iiga-j Wį,192S•»£ mokslininkams
mečių koncentracijos sto- pažymėdami tikslų
vykių ir sovietinių kalėjimų 
kalinių ar kitaip ten perse
kiotų ir nuo režimo nukentė
jusių asmenų. Tarpe jų buvo 
rašytojas

Vėl sunkiai serga 

Jonas Zdanius
įvykių laik, ir viet,. : Nabelio premijos

Liudininkų apklausinėto- mokslininkams jau nebesu- nantis muzikas Jonas Žda- 
• ; kėlė tokio dėmesio, kaip . . ,

akad. Sacharovui paskirto- nIUS’ Jau anksaau turėjęs 
širdies priepuolį ir dar sun-vietų Sąjungoje nėra nei žo-A. Solženicinas. ^0, nei minties laisvės. 8 taatos Premija 

Kontinentai re-J Daugeliu atvejų ten suvar-
daktorius V. Maksimovas,^<“*“,“.“"’:J'4.K!,‘ Fizikos premija paskirta
rašytojo A. Siniavskio žmo-j .judėjimo laisvė krašto Columbijos univ. profeso- 
na, gen P. Grigo renk o sū- viduje, o taip pat suvaržytas i iui Jaunes Rainwateriui, 

išvykimas į užsienį, ir nėra danui Aage Bohrui ir Chi- 
laisvos emigracijos. Taip cagoje gimusiam, bet dabar 
•pat didžia dalimi suvaržyta Danijos piliečiui Benui Mot- 
ir religinė laisvė. telsonui.

nus Andriejus, du Volgos 
vc'kiečiai, vienas armėnas, 
vienas Krymo totorius ir 
keli žydai.

Hot Springs, Ai k., gyve-

Solženicino knyga 

‘apie Leniną
Nobelio premijos laurea

tas Solženicinas parašė kny- 
gz "Leninas Ciuriche“, ku
rią rusų kalba išleido

Šiomis dienomis Kimioje 
lankėsi JAV užsienio reika
lu sekretorius H. Kissinge- 

’ris, kuris ten tun paruoštį 
dirvą numatomam prezi
dento Fordo vizitui. Kissin- 
den*o Fordo vizitui. Jis bu- 

labai maloniai sutiktas,
o Kinijos užsienio reikalų 
ministeris Chiao Kuan-hua 
ta proga suruoštame banke
te pasakė ir įsidėmėtiną 
kalbą.

Chiao pabrėžė, kad reikią 
bendrai spirtis prieš "vienos 
valstybės hegemoniją“ pa
saulyje. Tai sakydamas, jis 
turėjo galvoje Sovietų Są-

„ , , „ jungą, kuri dabar yra pats
Morako karalius Hassa-«didžiausias Kinijos priešas, 

nas II-sis reiškia pretenzijas I
į 4abar Ispanijos valdoma 
Sacharos dalį. Jis paskelbė 
taikingo žygio į tą kraštą 
atsišaukimą. Jau atsiliepė 
372.000 norinčių dalyvauti. 
Žygis numatomas šiandien.

Tarptautinis teismas ne
seniai pasisakė, kad Moro- 
kas neturi jokių teisių į tą 
102,000 kv. mylių teritoriją 
su 76,000 gyvento’jų.

Kissingeris apie 

prezidentus
♦
• Washington Post paskel
bė Kissingerio pokalbių 
spaudos klube ištraukas — 
jo atsiliepimus apie prezi-U MC A leidykla Paryžiuje.

Netrukus ji išeis ir kitomis kentus.
eitą .avaitę vėl susirgo šir-Į kalbomis. į jq nuomone, pokariniam
d ies negalavimu ir paguldy- Knygoje Leninas vaizduo-' laikotarpy buvę trys įžymūc 

jamas be to storo pudros prezidentai: Trumanas, Ei- 
sluok nio, kuriuo komunistų Į ienhoweris ir Nixonas. 
rašytojai pridengia jo veidą j Kennedžio dideliu valy

i kią plaučių operaciją, pra-

tas ligoninėje.

ligi neatpazimmo.

Sovietų Sąjungoje yra už- Chemijos premija pa- 
seniai iš Lietuvos išvykęs! spausti žydų ir kitų tautinių skirta anglui Johnui Corn- » 
ir dabar Anglijoje gyvenan- grupių siekimai, ypač tų tau- forthui ir jugoslavui Vladi- 
tis prof. A. Štromas, iš Aust- tų, iš kurių atimta ’jų terito- mirui Prelogui. dabar profe- 

rija. kaip Krymo totorių ir soriaujančiam Ciuriche. 
Volgos vokiečių.

Teisėjų sudėtyje yra ne-,

rijos nusikaltusių nacių ieš
kotojas Simon Wiesental, 
buv. Vokietijos Bundestago

Medicinos premiją gavo 
amerikiečiai profesoriai —

pirmininkas dr. K. Gersten-.- Wisconsino univ. prof. Ho-
meier, is Prancūzijos rasy-Į k»d Sovietų Sąjungos kale- wardag Heminas, dabai
tojas Eugene Ionesco. išfe^’į^^chSrinfee^ Londono vėžio institute dir- '£ 
kt________________ ________ nykiose ir psicmairmese n- . iv fNorvegijos Victor Sparre, 
Haatkon Lie. be to, —dr. 
Martin Dewhirs, dr. Leszek 
Kolakowski (lenkas), žur
nalistas Victor Zorra, prof. 
Michael Bourdeaux, anglų 
žurnalistas Levin ir kt.

(zoninėse vra dauirvbė uoli- banti® R€nato r)ubecco ir tinių kalinių? kiančių “IT P™*; ?avid Baitimore,. 

nežmoniškose auluose. 37 m amžiaus. Ta. jauniau- 
70 sias Nobelio premijos laure-,

atas. !Pažymėtina, kad šis tarp
tautinis apklausinėjimo ko-

j mitetas garo ir paties Sa- >. M1V Vtiiiv . jyi vra
| teisėjus buvo pakviesti ir'chirovo IaSk*' kuriame rei* riw. Koopmansui ir sovietų 

visų Danijos parlamento j kalaujama amnestijos vi-™į“.Į?I"kui Leor‘K,ul Kan’ 
partijų lyderiai i siems politiniams kaliniams toroyiciut

| Sovietų Sąjungoje. šl€met premijos suma y-
Šį "tribunolą“ suruošė. ... ra $^3.000.

Bendrasis Rytų Europos’ Kaip ir galima buvo lauk- ------
Egzilų Komitetas Danijoje, ti, dėl šio "moralinio teis----------

Ekonomijos premija pa
skirta Yalle univ. profeso-

Dar neseniai buvo sun
kiai susirgusi ir jo žmona 
Julija.

Pasisekusi Kanados 

dainų-sokių šventė

Mikalojų* Konstantina* Čiur
lionis gimė 1873 m. rugsėjo 22 

i d. Varėnoje, mirė 1911 m. balan
džio 10 d. Pustelninko sanato- Į Kanadoje, 
rijoje prie Varšuvos. Jis buvo1 
ne (ik įžymus dailininkas, bet i 
ir talentingas muzikas, šiemet' Prez. Fordui

Ministeris pareiškė, kad 
pasitikėjimas detentės iliu
zijomis ir savo veiksmų 
dindimas nerealiomis vil
timi? gali tik pažadinti (gro
biko ambicijas ir priartinti 
tokios politikos baisius pa
darinius.

Jam atsakydamas, Kissin
geris išrvškino JAV nasiry- 
žima tvirtai priešintis bet 
kuriam ta’kos ardvtojui bei 
hegemonuos siekiančiam 
agresoriui. Jis Sovietu Sa- 
jungo- irgi vardu nepami
nėjo, bet visi suprato, apie 
ką yra kalbama.

Kinfia jau seniai piktai 
kritikuoia sovietus ir vadi
namąjį "atlydi“ laiko tiktai 
apgavyste, bet pirmą kartą 
tai buvo oficialiai pareikšta 
JAV diplomatui.

j tybės vyru Kissingeris ne- 
‘ laikąs, nors jį daug kas mė
go. Jis prezidentaudama? 
nieko įžymaus nenuveikęs.

Apie Nixoną Kissingeris 
sako:

Bostoniškis J. Skabeikis,
, dalyvavęs Kanados lietuvių ”Jo užsienio politika bu- 
Į dainų ir tautinių šokių šven- t'o labai gera. Nixonas buvo 
tėję Hamiltono mie^e. mus keistas žmogus. Tam tikra 
painformrivo, kad joje daly- P^sme jis buvo ryžtingas.

1 vavo apie 4,000 asmenų. Jos Ji® j® karto sučiupdavo 
programą atliko 7 chorai ir klausimo esmę. Jis buvo 
6 šokėju sambūriai. ( nemalonus žmogus. Labai

j nervingas. Jis buvo dirbtinis 
Išvakarėse surengtame žmogus ta prasme, kad. kai 

susipažinimo vakare buvo jam reikėdavo su kuo nors 
apie 2.500 dalyviu, o vien susitikti, jis virita iš anksto 
jaunimui spalio 10 d. su- apgalvodavo. Nieko nebuvo 
rengtuose šokiuose — apie netikėto. Jis nemėgo susi- 
1000. įtikti su žmonėmis. Žmonės

’ tai jausdavo. Aš nesupran- 
Tai pirmoji tokia šventė tu, kodėl jis nuėio į politi- 
>—ką. Jis neapkentė susitikti 

su nepažįstamais žmonėmis 
Dauguma politiku mėgsta 
minia. Ji« io? nemėgo“.

Iki šiol Kinijos ir JAV 
santykių atšilimas vyksta 
lėtai, bet tikimasi, kad po 
prez. Fordo atsilankymo gal 
tie ryšiai būsią daug glau
desni.

'New Yorko miestas 

išvengė bankroto
Praeitą penktadienį New 

Yorko miestas buvo prie pat 
bankroto kranto. Tą dieną 
iki 3 vai. miestas turėjo grą
žinti trumpalaikiu paskolų 
$453 milionvs. Miestui trū
ko $150 mil. Jeigu iki tą 
diena bankams užsidarant 
minėta skola nebūtų buvud 
sumokėja, miestui būtų bu
vęs paskelbtas finansinis 
bankrotas.

Nuo tos nelaimės miestą 
ši kartą išgelbėjo ne felera- 
linė valdžia, bet mokytojų 
sąjunga, sutikusi iš savo 
pensijų fondo paskolinti tąlankantis minia. Ji« io* nemėgo”. i

Apklausinėjimas buvo pa- mo“ sovietų spauda jau pik- Ispanijos generolai pa-j Uetuvoje ir užsieny ttkilmin-į Hartforde, į jo mašiną iš io-i Apie Kini ios premjerą Į trūkstamą sumą. 
vadinta? Sacharovo vardu, tai puola Danijos vyriausy- tvirtino savo ištikimybę *ai minima jo loo metu gimi-1 no įvažiavo jaunuolis. Aiš- Chou En-lai Kissingeris pa-| ®^t tai tik atsikvėpimas
kuriam už jo kovą dėl žmo- bę ir akademiką Sacharovą, gen. Francui. | mo sukakti*. kinama, kodėl taip įvyko. I eakęs, kad jis labai serga, trumpam laikui.

* * * • * *
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Praktiškos mintys Čiurlionio 
gimimo metinių proga*,

Neklaidnknne lutų
KAIP PRAEITIS VERTINO 
DIDĮJĮ KOMPOZITORIŲ

Italų kompozitorius Giu-

6. Ar yra ir Roks skirtumas tarp to, kaip Čiurlionį 
mato jo gausūs ir iškalbingi giminės, ir to, kaip jį regi 
kiti?

Visi šie klausimai turi vieną, dvi ar net tris puses.,

......,.........................-........ . .... . ... . . . ..
Čiurlionio metams slenkant į žiemą, susimąstykime • no’je vietoje vertingesniuosius pasisakymus anomis ar ki- polemizuodamas su J. Vjl-! sprendimo teisė, b) kad sa- tos yra ir šiandien vaidina- 

čin ku. rašo, kad socialistai vo politinį likimą lietuvių mos vi^b pasaulio operose ir 
perleido net pusę Europos tauta tur teisę spręsti lais- turi didžiausią pasisekimą, 
ken inenco su 150 milionų vai trinktame Lietuvos j
laisvų žmonų vergijon. kad Steigamajame Susirin'kime. ’ O žiūrėkite, kaip jis pats 
socialistas (mano pabr. ž.) visuotinio, be lyties, tauty-:ir jo kūriniai bu. o vertina- 
Kooseveltas padėjo rusų bės ir tikybos skirtumo, tie- mi seniau.
mperijai plačius pagrindus saus, lygaus ir slapto baisa-j
‘'plėsti beveik iki Adriati- vimo pamaais, proporcinė j Milano konservatorija jo 
kos ir Raino. į sistemos prisilaikant..?" 1 nepriėmė mokytis, o šian-

gal ne ties tuo, ką jau padarėme, o verčiau ties tuo, ką Į tomis temomis, būtų didelis įnašas į negausią mūsų hu- 
dar reikėtų ir galėtume padaryti. Į manitarinę literatūrą.

Sakome, jog Čiurlionis — geras kompozitorius. O Žinoma, noromis nenoromis šmėkštelėja mintis, jog 
jo kūrybos gaidų ar turime pasigaminę užtenkamai ir
pasitelkę parankiai? Kad vaizdine Čiurlionio kūryba 
mums, išeivijoje esantiems, tenka gėrėtis daugiau ar mh- 
žiau tik iš palšvų reprodukcijų, tai nesmagus, bet sun
kiai bepakeičiamas faktas. Bet kad ir jo muzikai išgirsti 
pirmiausiai turime dar gaidas parsiveždinti ar parsisiųs
dinti iš anapus tarybinės užtvaros, čia tai ‘jau mūsų pačių 
kaltė. Argi ne taip?

Manytina, kad jei tikrai nelengvomis išeivijos sąly
gomis vis tik pajėgiame išsileisti ne vieno savo didžiųjų 
autorių — Krėvės. Kiršos, Škėmos, jau nekalbant apie 
visą virtinę savimi stropiai besirūpinančių gyvųjų — vei
kalus bei rinktines, tai būtų mūsų pajėgumo ribose atsi- 
ftpausdinti ir sayo didžiųjų muzikų — bent sukaktuvinin
kų — kūrybos natas. Taigi, o kodėl šitaip lig šiol nepa
darėme?

mėnesis kitas — ir Čiurlionio jubiliejinių metų jau nebėr. 
Bet tegul tai nebūna paskatas kalbamais dalykais užsi- 
miišti iki sekančios sukakties!

Mykolas Drva<a

Daibe partijos problemos
Britų darbo partijai, tu- tų padidintos. S.eikatos rei- 

rineiai pakankamą daugu- kalus svarstant, buvo reika- 
mą parlamente, konservą- laujama, kad valstybinės 
oriai nekeis rūpesčio dar ligoninėse būtų panaikintas 
lent 4 metus. Bet norint įgy- privačių pacientų gydymas 
vendinti socialistinę progra-l Konferencija aprobavo 
mą. reikia daugiau laiko.'Vykd. komiteto planą kraš- 
rcdėl čių metų partijos kon-. to pramonei moderninti bei 
rerencija turėjo nustatyti.; produkcijai planuoti ir at-

Esu skaitęs visokių kalti-1 Tai kame čia J. Glauda 
nimų socialistams, bet šito-;surado tik autonomijos rei
do dar nebuvau užtikęs, k alavą mą? Jo čia nė su ži-
Nebuvo tekę skaityki ir tos 
naujienom kad JAV prezi
dentas Rooseveltas buvo 
socialistas. Prileiskime, kad 
sali būti ir tokių "šviesių“

buriu nesui-asi. Kam jam 
reikėjo neteisingai infor
muoti apie savo mokytojo, 
varpininko, įžymaus teisi-

dien ta konservatorija pa
vadinta Verdžio vaidu...

Apie jo Traviatą "Muzi
kiniai lapeliai“ 1862 metais 
šitaip rašė:

"Traviata — viena silp
niausių ir nepoetiškiausių

ninko ir visuomenės verkėjoVerdi eperų. Ji pilna polkų,
^a’vu. kurioms ir Roosevel- puof. Petro l eono pažiūras.j neįdomių, vietomis net ba-- •• • « • «• . • 1 J** x x -X* *•

Atsakymas, žinoma, aiškus. Knygos tiesioginė audi
torija platesnė už gaidų. Knygai pasinaudoti dažnai už
tenka būti raštingam, gi natos naudingos vien muzikui.
Tačiau su šita savaime suprantamybe reikalai toli gražu 
peprivalėtų baigtis.

Sakykime, ar didelėje tarptautinėje pianistų bend
ruomenėje — tariant, ne tik kelių savųjų, bet šiaip pa
saulio pianistų tarpe — yra lengvai prieinamas koks nors 
Čiurlionio fortepijono pjesių rinkinys? Anaiptol! Ir vėl
statome klausimą — kodėl ne? ....... ... ..................................... , ,. nuosaikiųjų socialistų ir kai

čia jau galėtume naudingai ir našiai pandarbuoti.. rioJ-o sparno> ypatingai be- 
Atrinktume kokius du tuzinus geriausių, brandžiausių • svarstant ekonominius klau- 
jo dalykėlių (dėl kurių meninės vertės niekam nekiltų i gimus. Vėliau ginčas persi- 
abejonių), išleistume jų sąsiuvinį, išsiųstume jį trims štm- • kėlė i nati kairiii

kas reikia nuveikti pirmoje 
ulėje, atsižvelgiant į krašto 
konominę padėtį ir Vaka

metė kairiojo sparno pasiū 
h mą, kuris reikalavo suma
žinti i'lakias kariniams rei-

ų pasaulyje siaučiančią in-;ka’ams ir pasitraukti iš Na- 
niaciįą bei jos padariniais • to.
didėjantį nedarbą. Todėl! Partijos lydėti-H. Wilso 
dtskusijo s dėl pirmenybių; ka]bėdan,as konferen-

tas buvo raudonas baubas, 
bet bičiulio S. Kuzminsko 
’ tokiu "Dolitiku“ eiles neno
riu priskirti. Juk jis Berlyne 
išsimokslinę-, buvęs Lietu
vos užsienio reikalų minis-• * •! _ • • j _ a I

Taigi, nekTaidinkite ma-, nalių melodijų. Pastatyti šią 
žiau žinančių! .o-perą kainavo nemaža pini

gu ir triūso, o tuo tarpu ji il-Žemaitis gai repertuare neišsilaikys“.

KODĖL SACHAROVUI 

PASKYRĖ PREMIJĄ?

Sovietų Sąjungos

O vokiečiu kompozitorius 
, ir pianistas H. Biulovas 1874 
' metais apie Verdi šitaip pa- 

valdo- sisakė:
farėias daug rašai noliti-!vai komunistai širste širsta ”Verdi — didysis italų
'. .’a7, .. . ą ' dė Nobelio taikos Dremiios meno gadintojas. Jis gerk-niais klausimai®. Tokiam • nuoeuo uukos premijos *

Merijos ekonominio departa
mento direktorius, Lietuvos) 
Dasiuntinvbės prekybos pa-'

ukėlė konferencijoje į Pi joje apie vyriausybės at-! "deniui privalu žinoti kas paskyrimo akademikui Ša- lių Atila“. (Atila hunų 
mažą audrą.. Nuomonių• ]iktus dai{bus nuo parlajnen.; 7 k J charovui, o ne jų kandidatui vadas, V amžiuje nusiaubęs
skirtumas pasiuke to fcuiencijoB praeito. 8p-!te^^ prezidentui Kek- Europą. Kel. red).

žvelgė ir dauba partijoje.; paOTip(j0 ant socialinį pa. konenui. Pyksta dėl to, kad kiitikuoia-
Jis patarė partijos apylin- dvėsusių šunų. , Sacharovas neatlaidaai ko- “ k
kems pasirūpint? nauju na-! |voja dėl žmogaus teisiu, jo V upei a. oe

j rių verbavimu. Reikalas e-f Ne mažiau klaidina visuo- pagrindinių laisvių ir tikro-
sparna.* nes apyljnkė;e, menę ..^ojas .Turgfe sios taikos pasaulyje ir kri- P“ » 18°3 “• W atsllleP-, .. . . ,.......................... , • , .. , . . . ' 1 -i - ’ t'ąs svaraus, nes a pynime e, mene ir rašytojastams anomųjų, gastrohucjaneių piamstu su siūlymu į- negalįs kamuiu . palaike Į k„r maža nariu |,nPCTia„ isi. G)ia^a kuri’ kį,. tikuoja sovietinį prievartos

------------------  , vaiso v uaieuiB uz. z urna ui rkonuneir o
mi sanro koncertuose bei plokštelėse. Neliūsta Čiurlionis, sąjungų centru, dar liepos darbo partijos kandidatus, ris“ tarp kitko šitaip

3tomas, ta- mėnesį darbiečių vyriausy- Pasitaiko, kad keliolika eks-
rase:

"Rigoleto galima priskir
ti prie nevykusių pamėg
džiojimu. panašių į svetimo- 
mi?’ plunksnomis pasinuoru-Kuprevičiaus. Cibo, Dvarionaitės piritų beglostomas,

ciau įsivaizduokime tik. kokiu skaidriu džiugesiu sugaus- bė paskelbė planą kovai su' tremistų bando pašalinai
, O Norvegijos pariamen- . . , . npnHnaži,

Juk tie laikai, kada Pet- to paskirtas komitetas No- " • « ••• • vuH ta nei savoji, nei kitos gen-

• prie sa'vaitimo uždarbio per, ti, jeigu avlinkiu organizaci- tuvai autonomijos, ne suve 
šią paslaugą atlikti — ne taip sunku. Reikia tik vie- metus. Po ilgų diskusijų jose būtų daugiau narių. i renumo, negali kartotis“. '

jio nusimanančio muzikinio redaktoriaus (kompetentin- konferencija aprobavo šį „T- ? . \ , j , i ■ "Andrejus Sacharovas
jrų asmenų tam turime daugiau nei vieną), vieno apsuk- planą. Tuo pat buvo sutikta • '\e?. .une. P™”;61 Kuo J. Gliaudą, taip ra- tvirtai tiki į žmonių brolybę,’
raus žmogelio, sugebančio susižvejoti koncertuojančiųjų su vyriausybės politine lini-; šy d amas, rėmėsi? Juk mi- nuoširdų sambūvį, kaip vie- ien<rva rirdrmi tuokiasi
pianistų ar jų agentų antrašus, vieno ar kelių mecenatų, kuri suvaržo "laisvus su_jduoiu mirtina smūgi ne tik n^ame Petrapilio lietuvių nintelę priemonę žmonijai ]engV0T^ kojom vienas nuo 
sutinkačių sumesti tiek pinigo, kiek užtenka vienai gerai šitai imus“ tarp profsąjungų ^arbo sąjūdžiui bet ir pa- ^irne Leo?38, nei niekas išgelbėti. Sacharovas Įspėja kjt bėga bet paskui sun- Įietuviškai šeimai degtinei pZr metus, _ na. ir timpufiuką - “vių. Ligi riol tokių j aU“J0S ant nu^ "ai-

laimės. Bet ir tos per daug nereikia: "<>« ir rtoyi Čiurliu-: .u n pasi- kai D Brf, ijoje<. _ pa. • 11« Lrais norai, ir’ iHuziia nemalonumų ir privalo-
brėžė H. Wilsonas,

Soc. Intęmarionalo vardu

AMERIKOS "ŠEIMA“

Visi žinome, kad čia žmo-

bis kompozitorius kažkur tarp lietuviško juodžemio ir 
kaitrios didžiojo amžininko A. N. Skriabino saulės, jis 
nedingsta, neištirpsta ano šešėlyje.
-• (Beje. galima paminėti, kad mintis išleisti geriau
sius Čiurlionio kūrinius ii- jais aprūpinti visą būrį pasaū- 
Įinių meistrų jau prieš kelerius metus yra kilusi Chicago- 
je, o vėliau ir Bostone —• "Garso Bangų“ kolektyvo na
rių taipe. Bet ji vis dar laukia kūno...)

O štai ir antra mintis, kurios realizavimas, gal būt, 
jau ir tam tikra prasme užsimezgęs. Kalbu apie gero Čiur
lionį nagrinėjančių mokslinių straipsnių rinkinio paruo
šimą.

"Metmenyse“, "Aiduose“. "Lituanus“ žurnale ir ki
toje periodinėje spaudoje per ilgus metus jau yra spėjęs 
susitelkti žiupsnis rimtų studijų ir straipsnių, sprendžian
čių tą ar kitą čiurlionišką problemą. Kai kurie šių straips
nių laukia dar neparašytų replikų. Šias replikas išprašius, 
oūtų galima sustatyti gyvą knygą, kurioje ne vieno, bet 
daugelio autorių požiūriais ryškėtų Čiurlionio vaizdas.

O tų dalykų, kuriuos pavadinau "čiurlioniškomis 
problemomis“, yra apstu. Išvardykime bent dalį:

1. Ar Čiurlionis iš tikro siekė, kaip teigia A. Ranni* 
tas ir kiti, sukurti muzikos ir dailės "sintezę“? Ką tai 
rei’kia? Ir ar įvykdė Čiurlionis tokį siekimą, jeigu jo 
iš viso būta?

2. Kokie dailininkai ir kokios srovės turėjo įtakos 
Čiurlionio menui? Ar jis pats yra turėjęs kokios nors įta
kos lotiems dailininkams?

3. Kodėl. Romo Viesulo žodžiais, pasaulis šiandien 
nežino Čiurlionio?

4. Ar teisus buvo Čiurlionis, kritikuodamas kai kurių 
•orto amžininkų lietuvių muzikinę kūrybą dėl to, kad pa
gedo joje lietuviškumo? Kaip reiškiasi "lietuviškumas“ 
jo paties muzikinėje kūryboje?

naudodamos streikų teise, 
profsąjungos galėjo išsiko
voti neribotu- uždarbių pa
kėlimus. Todėl "laisvų su- konferenciją sveikino Por-
sitarimu“ teisę visuomet gy
nė profsąjungos ir pati Dar
bo partija, kcl buvo opozici
joje

tugalijos šoc. purtijos. lyde
ri- Maino Soares. kuri dar 
biečiai sutiko plojimais, o 
užs. reik. min. Callaghan —I v 1 v • *

Darbiečių vyriausybės e-jsl ais z Zlai>. 
konominės politikos pirmąja į Konferencijos stebėtojai 
auka konferencijoje tapo;galėjo matyti, kad Darbe 
finansų ministeris Denis i partijos santykiai su profe-
Healey, rinkimuose į parti
jos vykd. komitetą nesurin
kęs reikiamo skaičiaus bal
ni. Su šypsena tą pat dieną 
jis pasakė kalbą, kuri buvo 
palydėta ovacijomis, ir jo 
siūlomos priemonės kovai 
m infliacija konferencijos 
buvo aprobuotos.

sinių sąjungų centru dabar 
yra geri. Vyriausybė sutaria 
su partijos vykd. komitetu ir 
prof. sąjungomis. Todėl yra 
vilčių, kad kova' su infliaei- 
ja bu? lengvevsnė. Nugalė
jus ekonomines problemas 
daiibiečiams liks dar viena 
didelė problema ateičiai:

v , ..........................................{pašalinti iš partijos prokoKonfe.ene.ja pnetne vis,P . j Tp
-.lę .■ezol.nc.jn, kūnas sun- „ * nuoširdžiai linki-
ku išvardinti trumpame i'
’traip nyje. švietimo klau-|m 
simus svarstant, priimtą re
voliucija. reikalaujanti iki 
1980 metų sustabdyti subsi
dijas privačioms mokyklom, 
siekiant, kad visos mokvklos 
būtų valstybinės ir su vieno
domis programomis Jeigu 
tai bus igyvendinta, nuken
tės katalikų organizacijų iš
laikomos mokyklos ir mo
kyklos aukštesnių luomų 
vaikams, kurios gaudavo 
valdžios subsidijas.

<Lb.

TRŪKSTA SPECIALISTŲ

Nors JAV bedaibių akai 
čius yra gana didelis, bet 
tuo pat metu trūksta kai ku
riems darbams padruošusių 
žmonių. Nacionalinių Rei
kalų Biuro apklausinėjimai 
rodo, kad 287 firmų ie?ko 
tinkamo techniško persona 
lo ir profesionalų ir 8*7 
kompanijų reikalauja sek

: tu gerais norais ir iliuzija 114 I1CI L 7^ •
Minėtame seime politinės Būdamas branduolinio ato-

Lietuves ateities re.kalu m0 fizikas. ^*,3 toH nu. d^7apie ^.en?k etišką 
buvų. dvi rezoliucijos: vie- mafvti ir furia atjuHlcnmvihaa oavimu apie ameiiKietisKąmatyti ir turis atsakomnvbės.„ 
na. dešiniųjų, antra kairių-, pajautimą, ji? nurodo navo-į *
tu. Pirmoji gavo 8 balsus susijusi su apsigmklavi-'i 40 procentų divorsų vvks- 
daugiau. P. Leonas buvo už(ino lenktynėmis... * ta vieno partnerio iniciaty-
mažiau halsų gavusią rezo-į ; va, o antras yra priešingas
lucija. kurioje tarp 
vra taip pasakyta:

kitko Sacharovo teisybės meilė. Į skyryboms, 
jo tvirtas tikėjimas i žmo- 4 asmenys iš 5 rsiskyru- 
gaus asmens neliečiamybę., gjy norj vgj susituokti.

iyje atstovaująs išblaškytai. ^3^ jo didvyriškas. lo procentą vaikų ik. 18 
no Rusiją demokratinei Lie-, „dnUg, lajgvės «vnimaa. jo ^etlų amžiau? gyvena bu 
*uvių Taiitos daliai, apsvars^! nesirūpinimą® savimi ir tvir- vienu ar su abiem išsiskyru- 
tę? politinę Lietuvos ateitį humaniškas įsitikinimas s*318 tčjvais.

iškėlė, ji į žmoniios sąžinės. I 8 butų viename gvvena
kuri šiuo metu taip reikalin- našlė, našlys ar išsiskyrėlis.

Nėra jokio ženklo, kad 
išsiskyrimų skaičius mažėtų 
ir šeimyninis gyvenimas 
grįžtu į senovinę formą

"Lietuvių Seimas Petrapi-

io?ėdžiuose birželio 1-4 die
na. rado:

1. Lietuva vra askira et
nografinė, kultūrinė, eko
nominė ir politinė vienetą;

2. Lietuvių tau*a savo po
litinio ateities likimo klau
sime yra savarankumo idė
jos vedama;

ga, išreiškėjus“.

AUSTRALIJA

či

3. Kiekviena tauta gali 
nasekmingai vvstyti ir plė
toti savo kultūros ir ekono
mijos pajėgas tik turėdama 
nilną politinę savo šalies 
laisvę;

4. šitoji laisvė kiekvienos 
tautos manoma kaip teisė 
pilnai saivo politinį likimą 
spręsti...

Australijos lietuviai kas
met rengia Lietuvių dienas. 
Šiemet jos rengiamos gruo
džio 26-31 dienomis Mel- 
bourne.

Jų metu būna LB suvažia
vimas. dainų, šokių. litera- 
tūrefs, muzikos vakarai, 
sporto rungtynės, meno, tau
todailės parodos ir kt.

Be to. jau esama ir dar 
vieno? "naujovės“ — tai va
dinamosios "kolektyvinės 
šeimos“, kur visi tos grupės 
vyrai gyvena su visom mo
terim...

LAIŠKAS REDAKCIJAI

.... - . Baigiamojoje dalyje st
5. Kokie buvo Čiurlionio santykiai su Petrapilio ir{ Konferencija pasiūlė, kad retortų ir stenografiu. Ypač koma, kad Seimas "nutarė'_____ , , n ,

VBniaus lietuvių visuomene? Ar jis prie jos buvo pritapęs pensijos būtų mokamos vy- daug specialiu darbuotojų kreiptis į Laikinąją Rusijos ■*r«tonų7 v jufc 
Ir ją kritikavo "iš vidaus“, ar jis buvo nuo jos "nusveti- rams, kaip ir moterims, nuo reikalinga sveikatos apsau- valdžią, taip pat į visas vals- nas naujas prenumaratorius 
mėjęs“ ir ją puolė "iš lauko“? 60 metų ir kad penrijos bū- gos srityse. tybes, sąjungininkes bei ne- stiprina laikraitj.

Gerbiamieji,
Džiaugiuosi, kad šiais sun-

; kiais laikais sugebate leisti
į laikraštį. Esu našlė, gyvenu

i •iš Pens»j<*, bet siunčiu ma-Argi sunku bylų sprąsti dolerių auką nau.
naują Keleivio penu- joms mašinoms.

O juk ki*™.1 Su pagarba
Ona Balvečiene

Nesconset, N. Y.
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i okupantai, šalin ii Lietuvos!

Susirūpinę Neringos kopom

Pedagogikos mokslinio ty
rimo instituto darbuotojai—

Vienu šūkiu mažiau

Prieš 1917 m. spalio per
versmo sukaktį Sovietų Są

istorijos ir geografijos sek- (jungos komunistų partijos 
toriaus vadovė A. Sikors-į centro komitetas paskelbia
kienė, pedagogikos mokslų 
daktarė M. Lukšienė, prof. 
J. Laužikas ir pedagogikos

šūkius, kurie visiems priva
lomi.

Pernai tų šūkių buvo 63 
mokslų kandidatė Z. Alau- o šiemet — 62. Pradėta šū 
nienė — Tiesoj spalio 9 d. j kiu "Tegyvuoja Didžiosios 
reiškia didelį susirūpinimą‘ Spalio socialistinės revoliu- 
Neringos kopų likimu. Jie! cijos 58-sios metinės“ ir bai
tarp kitko rašo:

"Jaudina pustomojo smė
lio kopų likimas: ar ne per 
greitai jos užklos marias ir 
beliks tik lygumos! Užtenka«kitais žodžiais išreiškiama 

Nauja tarp jų gal tik Laoso 
ir Kambodijos "patriotų, 
apgynusių saivo laisvę ir ne
priklausomybę“, o taip pat 
— "Portugalijos darbininkų 
klasės, vi-ų darbo žmonių ir 
demokratų, pasiaukojamai 
kovojančių prieš reakcijos 
jėgas už laisvą, nepriklau
soma ir demokratinį savo

giama "Su marksizmo - le
ninizmo vėliava, Komunistų 
partijos vadovaujami.—pir
myn i komunizmo pergalę.“ 

Šūkių prasmė ta pati, tik

Bylos nr. 24 atšaka i 
Vilniuje

Rašo VACLOVAS SEVRUKAS

(Tęsinys)

Grįžtant prie temos, pažymėtina, kad mūsų byloje 
(kaip dabar ir daugumos kitų) įstatymiškumo foima bu
vo išlaikyta, bet faktiškai visgi buvo vadovaujamasi ne 
rašytine TSRS konstitucija, o praktikoje vykdomąja, pa
gal kurią — galvoti bei rūpintis savo tėvynės bei visuo
menės reikalais leidžiama tik valdančiųjų oligarchų kas
tai. Kadangi mes ilgi drįsom apie tokius reikalus pagal
vota ir jais susirūpinti, tai kaip tik to liaudies valdžios 
uzurpatoriai ir negalėjo mums atleisti, kaip tik dėl to 
mus ir nuteisė. Mes nusikaltom ne socializmui, ne ne 
rašytosioms, kad ir netobuloms, teisinėms normoms, o 
tik režimui, tik totalitarizmui, tai velnio šmėklai, kuri. 
Jasperso žodžiais tariant, maitinasi gyvų žmonių krauju.

CLEVELAND, OHIO 

Mirė Pr. Ambrazas •
Rugpiūčio 6 d. mirė Šv. 

Jurgio parapijos vargoni
ninkas Pranas Ambrazas, 
gimęs 1898 m. rugpiūčio 10

ST. CATHER1NES, ONT.

Kariuomenės atkūrimo 
sukaktis

I

ĮSIGYKITE

"ŽURNALISTIKĄ“

Lietuvių žurnailstų sąjun-
KLKVS Niagara Falls Įga išleido 291 puslapio kny- 

skyrius šiemet rengia nepa-lgą "Žurnalistika“, kuri įdo-
. t- i n -n -j- Pastai iškilmingą Lietuvos 
d. Katilių km., Gnskauidzio kariuomenės atkūrimo su
vis.. Šakių apskr. Baigęs 
Klaipėdos konservatoriją, 
velionis mokytojavo Prienų

kakties minėjimą lapkričio 
22-23 d.

Lapkričio 22 d. 6:30 vai.
gimnazijoje, o vėliau dirbo vak slovakų salėje (Wel- 
miesto savivaldybėje, buvo ian€j jr page gab ių kampas) 
n- miesto valdybos narys, j biis clevelandiškio mokyto-

Po karo 1949 m. atvykęs'J0 P.r- Karaliaus paskaita, o 
į Clevelandą, vargonininką-, ™emn? PĮ^amą atliks čia 
vo iki mirties. Velionis yra:^ar ne8ndetas Clevelando 
sukūręs bažnytinių ir nebaž- J1 ąmovenų vyrų choras, ku- 
nytinių kūrinių, šešerius Ham 'adcAauJa Julius Na
rnėtus buvo Lietuvių vargo
nininkų sąjungos valdyboje.

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

Žurnalistikoje“ rašo 33 
įžymūs mūsų spaudos dar
buotojai. Kaina $6.0C.

tik pažvelgti nuo marių į ko
pas, kad vaizdžiai pamaty
tum, kaip jos slenka į marių 
šlaitus ir į vandenį. Tai dar 
ryškiau atsispindi, paėjėjus 
iki Gobšto rago: čia smėlyje 
skęsta baltaliemeniai berže
liai ir kiti medžiai. Kai ku
rių viršūnės dar žaliuoja. 
Per kelerius metus kopų 
smėlis nuslinko keliolika 
metrų. Jei tokiu tempu 
slinks, tai kiek metų berei- 
kės. kad kopų vaizdą bema- 
tytume tiik paveiksluose? 
Ar nėra priemonių jas nors 
kiek prilaikyti?“

Jie siūlo visiškai uždraus
ti vaikščioti po kopas ar gal 
leisti tik ekskursijoms ir tai 
nužymėtais takais.

Pasibaigė kamerinės 

muzikos šventė

Ji tęsėsi ištisą savaitę ir 
pasibaigė jungtiniu Mask
vos, Lietuvos. Latvijos ir 
Gudijos kamerinių orkestrų 
koncertu, kuriam dirigavo 
Maskvos ir Lietuvos kame
rinių orkestrų vadovai Ru
dolfas Baršajus ir Saulius 
Sondeckis.

Komunistas — "antitarybininkas1M

Demokratinį sąjūdį Tarybų Sąjungoje dažnai suta
patina su kūrybinės laisvės siekiančiais intelektualais. 
Tai nėra tiesa. To sąjūdžio tikslai apima ir darbininkijos 
interesus, ir dalyvauja jame ne vien tik intelektualai. Sa
kysim, Stasys Jakas, ką tik čia minėtos vilniškės bylos Nr. 
24 atšakos apibūdinime, yra darbininkas. Tuo labiau ko
munistas, kuris sąmoningai įsijungė į demokratinį sąjū
dį ir apsilankymų Maskvoje progomis matėsi su žinomais 

šalies vystymąsi“ karšti Į tenykščiais disidentais: V. Bukovskiu, P. Jakiru, S. Pisa- 
sveikinimai. i nOvu, Z. Grigorenka.

Suteikė malonę“ ; Stasys Jakas, gimęs 1941 m. rugpiūčio 1 d. Kėdainių 
Maskvos valdovai mai0.^pylink&^. vaikystėje patyrė nemaža vargo ir, netekęs

adovauja
zėnas. Rengėjams ji? prane
šė, kad choras uoliai ruošia
si tam minėjimui.

Sekmadienį 10 vai. ryto 
i bus pamaldos už žuvusius 

Feliksas Baranauskas į šį i dėl Lietuvos laisvės, 
kraštą atvyko 1905 metais,’ Šie metai ramovėnams y 
dar vos 17 metų jaunuolis, i ra sukaktuviniai, todėl tiki- 
caro kariuomenėje. Apsisto-' masi, kad į minėjimą susi- 
caro kariuomenėje. Ausisto-j rinks didesnis nei paprastai 
jęs Clevelande. jis, be savo vietos ir apylinkių lietuvių 
ka.dieninio duonai pelnyti skaičius

Pagerbė F. Baranauską

darbo, reiškėsi ir visuome
ninėje lietuvių veikloje. Jis 
dalyvavo Lietuvių piliečių 
klubo, abiejų parapijų sta
tybos organizavimo, finan
savimo ir kitokiose atsakin-

Šaudys kalakutus

Lapkričio 8 d. ramovėnų 
valdyba kviečia narius ir 
jiems prijaučiančius daly-

GERA NAUJIENA

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
JOKIA KITA BENDRO
VE NEPATARNAUJA 
PIGIAU KAIP

INTERTRADE 
ENPRESS CORP.

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

UŽSAKfKITE TUOJ!

TIKTAI PER
INTERTRADE

E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA

gose pareigose. SLA 14-tosĮvauti prieškalėdinėje kala-J 
kuopos pirmininku išbuvo kutų medžioklėje V. Bieliū-į’ 
25 metus, todėl buvo. pa-; no ūkyje. ji
gerbtas gaubės pirmininko 
titulu.

Ramovėnas

nėio leisti Lietuvos kultūros tėv1> O™1“ s»arankiėkai. Nuvažiavęs
naminklų restauravimo tres- l VilluW» J1S 1 pohtechmnę saltkalvystės mokyklą.

darbuotojams restauruoti baigęs, turėjo šaltkalvio 4-tą atskyrį ir aštuonmetės 
Kremliaus sieną šalia Neži- pažymėjimą. Bedirbdamas baigė ir visą vidurinę (vienuo- 
’/iomojo kareivio kapo. Jiem likos metų) mokyklą.
vadovauja "socialistinio (
Harbo didvyris“ Izidorius — Mano žinios ribotbs. — nekartą pabrėždavo Šta-|da Yyav°-daugiausia organi 
Kilimonis. ays, kai reiškė saivo nuomonę, — bet yra pakankamai'zac1^ a ovai-

F. Baranausko 87 metų 
amžiaus sukaktie* proga 
(rugsėjo 8 d.) draugai ir jo i 
daibų vertintojai suruošė 
jam pagerbtuves. kuriose

Pasak Tiesos kore-.pon- neabejotinų tiesų, kurios nepalieka abejingu ir verčia pa- 
denta. restauruotojai darbus ,atlikę laiku, ir tie darbai fa’>rles,nu~ • • ' '
"nrinažinti aukštos koky
bės“.

Urugvajuje mirė 

P. Jokimčiui

| LIETUVĄ!

SFfcCIALCS RUBLIŲ
CERTIFIKATAI

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

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

PILNA GARANTIJA

AR TURITE "VARPĄ“?

Jei neturite paskutinio 
Varpo žurnalo, kuriame ra* 
io net 12 įžymių autorių. įsi* 
gykite. Jo kaina tik $3.00.

ė
JEIGU DAR NETURITE,

TUOJAU ĮSIGYKITE!Šitas jo gnoseologinis ateaagumas labai suprantamas
ir vertinamas, nes netrukdė veikti ir greičiau padėdavo' ka(1 rugpjaao'25 d: Mon-' BALYS SRUOGA MŪSŲ 
rasti tam veikimui racionaliesnius metodus. , tevideo mieste mirė vėžio

į liškankitas Povilas Jokim-
Įžymu-is Vilniaus operos — Aš negaliu kvalifikuotai vertinti samizdato libe- eius, 75 m. amžiaus, 

tenoras Virgilijus Noreika ralų minties, bet, man rodos, jie neturi aiškios socialinės j
dažnai dainuoja ir kitur. programos, ko nors pozityvaus, išskyrus kritiką ir mora- Prieš porą metų JAV mi-t talentingajam Iria-1

štai spalio pradžioje lis linę poziciją Tai ypač aiškėja, mano pokalbiuose su dar- brolis Antanas, vėles- r-juj, !

Man iš Uiugvajaus prane-

V. Noreika gastroliuoja ATSIMINIMUOSE

Tai iki šiol mūsuose dar 
nebuvęs gražiausias pamink -

Tiesos recenzentas Dona-į dainavo Muzikos šventėje Lo draugais, kai jie klausia, "ko mes siekiam“? Tada,n®' kartos ateivis.
lietuviškąją l Maskvoje, šią savaitę išvyko į mano samprotavimai visada lieka utopiniai, ir pašnekovų į A. Plavičttas Katkus ąpie lietuviškąją į Maskvoje, šią savaitę išvyko į mano samprotavimai visada lieka utopiniai, ir pašnekovu i A. Plavičius

koncerto programos dalį si-J Berlyną, kur dalyvaus Ri- simpatija negali nustelbti neapibrėžtumo kartelio.
taip rašo: ‘žolėto spefktaklyje. Lapkn- j--------------------------------------

"Dideli i-pūdj paliko LT ’ p^Tdainuo^Tos^RL Tuomet SUSyS ja“U nOrą bŪti S™*™ ‘“Pp te°rij<>S STEPONO K*1*10 ATSI'

SR liaudies artisto S. Son-įo-oleto ir Boriso Godunovo
deckio, vieno iš šio festiva 
lio rengėjų ir jo didžiausių 
entuziastų, diriguojami M. 
K. Čiurlionio kūriniai. Nau-j 
jomis spalvomis, ekspresy-j 
viai nuskambėjo variacijos! 
"Bėkit, bareliai“ tema, daug 
naujo ir gaivaus atradome 
Fugos interpretacijoje.

Savitai nuskambėjo jau 
spė’jusios išpopuliarėti B. 
Krotavičiaus variacijos liau-

snektakliuose ir dalvvaus 
televizijos koncertuose.

J. Aleksa diriguoja 

Leningrade

ir žmonių, gyvenančių darbininkišku gyvenimu. Nei Sta- MINIMŲ PIRMASIS TO- 
sys, nei aš 'jau nežiūrėjom į darbininkiją pro XIX amž. "LIETUVA BUDO“
sukurtą proletariato mesijos mitą. bet mes nesiruošėm ir
menkinti darbininkų socialinės reikšmės. Mes siekėme 
organinio ryšio tarp .šalies demokratizacijos ir darbinin
kijos dalyvavimo joje.

j DIDELIS KIEKIS.
Susitikau su Stasiu 1963 metais, kai, už politiką į $2.00.

pašalintas iš universiteto, įstojau į Vilniaus Skaičiavimo • 
mašinų gamyklą dirbti darbininku. Stasys tenai buvo I 
man ne tik komjaunuoliškas vadas, bet dažnai padėdavo 
pamokydamas ir įrankininko darbo, nes pats jis buvo a- 
matininkas iš prigimties.

LABAI GREITAS 
^PRISTATYMAS

Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
niažeaug per 3 savaites. 
Uz iDecialųjj rublį yra 

imama $2.45 
Jokių primokėjimų! 

Prašykite mūsų naujo 
iliustruoto katalogo

užsakykite dabar 
UžSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
ENPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth Floor 

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

laba;svarbu i

Lietuvos akademinio ope
ros ir baleto teatro vyr. di
rigentas Jonas Aleksa pa
kviestas diriguoti Bohemos 
operos spektaklius Lenin
grado operoje. Premieros 
spektaklis turėjęs didžiulį

Knygoje yra daug iliust
racijų. ji gražiai dailininko 
apipavidalinta, kietų virie- 
lių, 552 psl. Kaina $10. La
bai tinka ir dovanoms. Ją' 
galima gauti ir Keleivio ad
ministracijoje. I

JAU IŠPARDUOTAS, BET J Jai vienintelė lietuviška 
ANTROJO TOMO—"TAU, * kny8a» kurioje beveik 100 
LIETUVA“ DAR YRA NE-, asmenų rašo apie vieną as

menį — didįjį poetą, dra* 
maturgą, teatralą ir moksli
ninką Balį Sruogą.

dies dainos "Beau-tanti auš
relė“ tema, pagerbiant M. j pasisekimą.
K. Čiurlionį. Tai labai sub-Į
tilus ir sugestyvus kūrinys,! Lietuvos kvartetas groja 
interpretuojamas didelio or-| Rumunijoje
kestro, jis ne tik neprarado!
savo piano spalvinių gali-1 Prof. Eugenijaus Paulau-- 
mybių. bet ir kulminacijose! ko vadovaujamas styginis 
įgavo žymiai didesnio pločio kvartetas išvyko gastrolių į 
ir apimties“. Rumuniją.

Lietuva Zagrebo mugėje

Zagrebo (Jugoslavijoje) 
mugėje buvo ir Lietuvos ga
minių. Dr. A. Kriščiūnas de
monstravęs vilniečių medi
kų ir inžinierių sukurtą 
plaukų persodinimo apara
tą. Didelį pasisekimą turėję? 
muzikas J. Gabartas. groję? 
elektriniai? "Vilniaus var
gonais“,

Didžiausias sodas

Jurbarko rajone Mičiuri- 
no vardo sodas yra pats di

džiausias Lietuvoje. Soda 
užima 468 hektarus žemės, 
jame auga daugiau kaip de-

Arčiau susipažinus, papasakodavau jam savo istori
ją: kaip kariuomenėje įgijau "marksizmo ir tiesos ieško
tojo maniako“ vardą, kaip už dalyvavimą politiniame 
būrelyje mane išmetė iš universiteto... Jis klausydavosi 
ir neretai pertraukdavo, pastebėdamas, kad gal aš grei
čiausiai klystu. Bet visgi ėmėsi padėti man nusikratyti 
pamišėlio stigmos. Tačiau, po poros metų bergždžių pa
stangų. į kurias buvo įsijungę ir eilė gamyklos bendra
darbių, ir universiteto filosofų, ir net Lietuvas KP OK 
narių, mes turėjome į tą reikalą numoti ranka ir imtis ko 
nors kita.

Tiksliau tariant, "pasakoje apie komunizmą“? — 
bandžiau jį paerzinti.

— Ne, — atsakė. —Tai realus reikalavimas, tik ne 
mūsų sąlygomis. Daugeliui nerūpi, o kitiems baugu dėl 
žmogaus grumtis su valstybės įstaigomis.

Nuostabu, kad tada nei jis, nei aš nesuvokėm to aki
vaizdaus fakto, kad prieš mus stovi antiliaudinis režimas 
ir kad tai yra slibinas, kuriam reikia nukapoti galvas. Bet 
tas mūsų nesuvokimas, atrodo, mums kaip tik išėjo į nau
dą. Nes vien tik režimą atmetę, mes gal niekad nebūtu
mėme įsigiję dabartinio supratimo, kad totalitarizmą iš 
pradžių nugalėti reikia idėjų plotmėje ir kad pozityvią 
programą kurti reikia per hegelišką "Aufheben“, kur nai
kinimas jungiamas su pasisavinimu.

A A 1
žemiausios kainos 

Pilna garantija 
Greičiausiai pristato
IŠSIRINKITE Iš ŠIŲ 
NAUJŲ M9DELL1Ų 

ZH1GUU VAZ 2101 
*,Kaiiia .... $3.442.00

NAUJAUSIAS 
PAGERINTAS 

EKSPORTO MODELIS 
ZHIGULI VAZ 2103 
fKaina^^^^&LSlLOO
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON 
Kaina^^^&LTJKLOO
Esport model 
MOSKVITCH 412 IE 
Kaina ............ >3.492.00

MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAG0N 
Kaina ...... $3.909.00
*^T7aujai pagerintai™
ZAPOROŽETS ZAZ968

Kaina $2.505.00

Netrukus Jakas įstojo į partiją. O manęs taip ir ne
priėmė.

Tokiai programai kurti ir buvo 1970 metais Vilniuje 
— Mielasis, Jums reikia arba nusikratyti ligonio var- susiorganizavęs būrys marksistiškai galvojančių žmonių, 

>imt tuKsiancių vaismeazių. ar^a gym^i su tuo. kad jūsų įsitikinimai yra liguisti,! kurie tą užsimojimą tampriai siejo su dalyvavimu bend- 
* Sodo direktorius^ Al ’ “ dnmgiakai, tikrai draugiškai aiškino man irankinio rame demokratiniame sąjūdyje Tarybų Saiumroie. Tai 

Sraoga džiaugi^Tkad cecho Partsekretorius Karmaza. • buvo ir intensyvus ieškojimas dabartiniams laikams tin
kamos ideologijos, kuri nebūtų elektinis mišinys, betgi

K Simanonis. < tąją dalį ūkio ariamos že- — Kągr Vaclovai, Uu ir vėl tenka nuryti skriau- neatme-tų nei Vakarų, nei Rytų visuomeninės minties
Mugę aplankę apie pus-, mes ploto, duoda pusę viso <U- — oamproUvo Stasys: — Karmazos reikalavimas pažangos

antro miiiono žmonių į ūkio pajamų teisingas bet įvykdyti galimas tik pasakoje.,. (Pabaiga kitame numeryje)

ir gintaro meistras; das, teužimdamas tik penk-

\ »sos kainos JA\ dol.
Prašykit mūs specialaus 
biuletenio su automobilių 
nuotraukomis.

BUTAI
DĖVĖTI DRABIŽIAI

lankytojams iš SSSR 
Prašykit mūsų specialių 
biuletenių!
Mes turim šito biznio 26 
metų patyrimą ir tūks
tančius patenkintų užsa
kytojų.
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LHVB. SO. BOSTONNr. 40,1975 m. ųpalio 21 d.

Linkevičiūtė ir Prapuolenis 
dainavę Bostone

"Remkime jaunuosius ta- buvo tik du — W. A. Mo- 
lentus! Padėkime tiem ta- zart’o arija iš Figaro vestu- 
lentam išplaukti į platesnius vių ”Porgi, amor“ (jautriai 
vandenis, pakilti į aukštesnį ir stilingai ją padainavo N. 
meninį lygį!“ Maždaug to- Linko, ičiūtė) ir pašaipos 
kiais šūkiais Lietuvių radijo. pilnas monologas "Neskrai- 
valandos Lai vės Varpo ve-|dysi daugiau, o drugpli“, 
dejas Petras Viščinis kvietė I taip pat iš W. A, Mozart’o
mtfe į chicagiečių Nerijos 
Linkevičiūtės ir Bernardo 
Prapuolenio koncertą, kuris 
buvo surengtas spalio 12 d.
3 vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėj. Koncerto rengėjas, tą 
reikia jam pripažinti, laimės 
ir sėkmės dar vis nestokoja, 
jaunų talentų Amerikos liet. 
bendruomenėj jisai dar vis 
atranda. Tik ar toji versmė 
vra be dugno, ar jaunų ta
lentų turime tiek daug, kaip 
girios medžiu, ar minėtuose 
šūkiuose neslypi apčiuopia
mi pavojai? Kita vertus,» 
"padėvėti“ talentai taip pat 
nenamiretini, nes jiems juk 
irgi reikia siekti meninių 
aukštumų...

Figaro vestu, ių, kurį leng
vai ir išraiškiai atliko B. 
Prapuolenis. Koncerto pir
moji dalis, skirta "rimtajai“ 
muzikai, baigta dviem W. 
A. Mozart’o citriniais due
tais — viena iš op. Cosi 
fan turte ir antras, "Duok 
ranką man, brangioji“, iš 
op. Don Gicvanni.

Antrąją koncerto dalį su
darė liet. liaudies dainos ir 
estradiniai romansai. Čia 
prabilo mūsų kompozitoriai 
V. Paltanavičius, J. Bašins
kas. V. Kailiuk tis. B. Pra
puolenis. A. Raudonikis ir 
G. Gudauskienė. Ne visi jų

— Halio, Maiki! Kaip ną atsilsį... O buvo žmogus 
tu fylini?

— Aš jaučiuosi labai ge
rai. O kaip tau sekasi, tėve?

'net at ijauninęs. Sako, dak
tarai buvo išprosinę feisą,

— Aš šiandien strainas, 
kaip treigys kumeliokas.

IZ. IR V.’ VASYUONAI 
KONCERTAVO 

NEW HAMPSHIRE

Esame įpratę savuosius 
menininkus matyti ten, kur 
susirenka daugiau lietuvių. 
Bostoniečiai, neturėdami di
desnio pasirinkimo, 
niausiai

ŽENTĄ TENISONAITE

Channd lslands
V...

1.

Autostrada į vakarus. Automobilis rieda pro Fland- 
rijos kukurūzų ir cukrinių runkelių laukus. Ūkiai dideli

d ios aukšMU^ kle^o* fei!ir gražiai 8Utvarkyti- Daug juodmargių karvių. Oras Be- 
d J0? ? , JĮ, ę’ '„Mitingas. Kada pradeda giedrėti, automobilis pravažiuoja 
pllukia ^pUt^S’vande- I*™ncūzi> sienų. Dokumentų ar automobilio popierių

nis“ ir jį stebi maišyta su 
lietuviais publika, — atsi
randame puošnesnėj miesto 
salėj, džiaugdamiesi ne tik 
tuo, ką patys pamatom, bet 
ir tuo, ką kitiems parodom.

Provincijoj, ten, kur lie
tuviai išsibarrtę gyvena, to
kių pramogų nepasitaiko 
metų metais. Užtat, kai Šv. 
Anselmo benediktinų vie
nuolių tvarkoma kolegija 
New Hampshire į savo stu
dentų veiklos kalendorių 
įrašė Izidoriaus ir Vytenio 
Vasyliūnų pavardes, — jų 
spalio 7-tos koncertas tapo 
pažymėtinu įvykiu. Origina
liam programų kalendoriu-

niekas neklausia. Europa. Toliau riedame Paryžiaus kryp
timi. Už Arras vėl sukame į vakarus, į Abbeville. Gamto
vaizdis gražus: platūs derlingi laukai. Cukriniai runke
liai. Vasarojus jau nuimtas, ir traktoriai aria dirvas. Nor
mandija yra žalia ir kalvota.

Devintame ir dešimtaine amžiuje į Normandiją atsi
kraustė normanai ir vigingai iš Skandinavijos. 1028 me
tais gimęs Wilhetanas Normandietis 1006 metais užkk- 
riauja Angliją ir tampa Anglijos karalius. 1204 metais 
Normandija vėl grįžta prancūzų karaliui. 1337 metais 
prasideda šimtametis karas, ir Normandija kenčia nuo 
anglų užpuolimų. Nuo to laiko Normandija palieka Pran
cūzijos dalis.

Pasiekiame Rouaan miestą, bet nesustojame. Čia yra 
sudeginta Jeanne d’Are 1431 m. gegužės 30 dieną kaip 
ragana ir atskalūne, o 1920 m. ji paskelbiama šventąja. 
Tikroji Jeannes mirties priežastis buvo politinė. Tos by
los aktai yra išlikę ir 1841 m. buvo išspausdinti kartu su 
dokumentais, kuriuose ji dvidešimt penkeri metai po mir
ties yra išteisinama. Prancūzų karaliui Karoliui VII šita 
jos garbės atitaisymo byla buvo būtina, nes jis savo laika

ie skaitome dar originalesnį 
kūriniai pasižvmėjo i šbaig-l kvietimą, prasidedanti, tokiu 
ta ir patrauklia forma bei i ^/’Vertėtų užsimo-
melodika, gal ne visa?' jupėti įžangą jau vien dėl 
grožvbes atskleidė ir svečiai, kad pamatytumėte me-
dainininkai. Pvz., paties ^a^ką -u t°kia neįprasta • visai nebandė gelbėti savo ištikimos padėjėjos, kurios dė- 

puolenis jau gana plačiai»pern Prapuolenio harmoni- pavarde kaip Vasyliūnas“.» gavo Reimse karūną .Ištisus metus priešai kalino Orto- 
pažįstamas jaunu, gabių ir į ZU0į3 }r improvizuoja Ulijo-r Koncertas įvyko meno! ano Mergelę, o karalius per tą laiką net nesikreipė į po- 
si-mpatingų žmonių duetas na< deja, nepralenkė tos U- centro salėje — buvusioje pj€^ų prašydamas ją gelbėti. Vienas iš daugelio pavyz-

N. Linkevičiūtė ir B. Pra-

iš pažastų persodinę ant gal- # _______ _ __
vos plaukus, numacažavę j gal prieš mėnesį laiko ap-, ],‘jOnOs, kurią mum paliko vienuolyno koplyčioje su Jžiu lui® "UndankrtstTder Lohn der Welt“& 
pilvą ir rengėsj net trečią' lankęs visas didesmasias.P. j Gruodis. puikia akustika, po aukštais ų’ ų ae wet .
kartą ženytis... O klube su Amerikos lietuvių kolonijas,' lubu skliautais, išmargintais j

- stora misiuke šokdamas sėkmingai ten koncertavęs,; Kokiais balsais ir Kokiom jvent„ju paveikiais. Gau-' ■ , • , nran-ūziškais keliais Ūkininku traktoriai
. polką taip ir krito, giltinės su anų kraštų lietuviškom' dainavimo plonybėm Bosto- sus ir jų weči„ bet mmP™”^ka“

Tur būt, loterijoje nukirstas... Net be spavied- nuotaikom nutūpęs beveik "e !>as',eįe N. Linkevičių- Į-girdo programą, kuri i®1?1 sllI*damt, labai trukdo judėjimą. Kartais pasidaro 
, tiesiai j Bostoną. Abu daini- te ir B. Prapuolenis? Be .„.ksčiau lietuviams Bosto- lst,sa automobilių vora. O padange, papuošta cummulus 
ninkai. dar vis tėbestudijuo- abejones, abu jie yra muzi- buvo pateikta: Beetho- debesimis, atrodo be galo didelė ir plati.

— Matai, tėve, aš tau ja dainavimo meną, yra gra- a jautrūs ir gero skonio veno> Kačinsko ir Reaphigi* 
jmau nieko, bet aš siBigadi-. sakau, kad, tokio žiai su-įdainavę, tarpusave j dainininkai. Nerija Linkevi- «;Ona.tag# g. Vysyliūnienės 2. . į >

nau su f rentų Zacirka irį amžiaus sulaukus, reikia susipratę, ių laikysena sce- ciūtė (ar ne geriau butų Ne- trr?Tnpi jr taiklūs paaiškini-' _ . ,. _ A . . .. _
zitais žemaičiais. Užtat tą į gyventi padoriai ir rimtai, no j vra tikrai jauki ir pa- 1 Ua Linkutė.), kiek is due- maj apie atliekamus kūri- Pasiekiame Bretagne, kūną senieji Europos gyven- 
susigadinimą noriu atšvęsti: berūkyk machorkos, nes traukli, nenertempta. neper- thlio dainavimo galima nius h. 5šsami ^ausdinta tojai keltai (romėnai juos vadino galais) vadino Ar-mor-

— —x------- ------ ----- ----------eo&i, bet

dialektai 
taip 

to- 
ka-

romėnai, jų atskiros gentys tvarkėsi sora-
— Kad jaunoms žemai-! m'etų berniokas? .......’įtirsra dvieju dainininku po- -Jališkafl bei canto (dailųjį Kolegijoj‘vadovybės ra,UUB*aI' KeItų karalla> buvo renkaml-

rakems tu jau per senas, mj I ra už tą nopretenzinmima. dainavimai, o prigimtis ją pa^agyti, menininkai stu- Penktame amžiuje prieš Kr. Skandinavijoje labai
— Tegul tave velniai, į kvkhima ir išmintingumą ar',.<','a’;.0J0..,t,'!1 ,agrazia lrįdentams populiariai paaiš- pablogėjo klimatas, ir germanai ėmė veržtis i Europą, »-

Maiki! Atėjau linksmas, o < gražiai pa°rrtina. patiauklia is.aizna. kino teoretines muzikos * j •ii*. v n *• • j*monn „Jo,- K ® ~ ~ , . , . ’Kin?, teoreunes murinos stumdami keltus is jų gyvenviečių. Keltų atsiradimo įstotu mane visai nusmutmnai.j ; Bem. Prapuolenis — lyn- problemas, grojimo techm-. ‘

Vėliau paliekame autostradą ir važiuojame gerais,

— O!
laimėjai pinigų?

Ne. Maiki, aš neišgra-

nes..į

maitukc. puolį. Ir aplamai. — nema- įveikiami. Trumpai tariant, ga jos balsui jėgos ir spalvų. Vasyliūnai su studentais ralystės kaip
. nyk. kad dar esi šešiolikos tai nepretenzinga ir išmin- . J1. >vra ’P"1??1.! praleido visa popietį ir va- rankiškai Ke
u-___i_______ • i___ . z.:___ j..; rtaliskaii opi panto (dariim , __ ______ j—__ 1

tikriausiai nė viena neis su 
tavim šokti.

vesiu »

— Galiu kirsti lažybų, 
kad eis kiekviena, kurią tik

Užtat to koncerto siausalį. 390 metais pr. Kr. jie puola net Romą. Nuklystoi dninavo J. Naujalio duetą kyklos dainininkas, tuo tar-Į likimą.. ------- ----------------- . .. «
meilė nemari ir St. pu dainuojantis estradinio |<prMika labai atidžiai sekė ii Balkanus, į Mažąją Aziją, ir ten jie vadinami galatoto

i Sunkaus Plaukia ?au laive- dainavimo maniera. Tiesa, i smuiką ir pianiną, kurie ir Į Geriausiai iki šiol išsilaikę keltiški mitai yra dar Walet 
{lis. Po to abu dainininkai ką jis daro — daro gana į ši karta skambėjo darniai ir ir Islandijoje. Jų religija buvo labai artima senovės Be*

T- i • . x « -I . i nainavo J. i\at
— Is kur jau tavo toksai Į — Aš matau, tėve. kad • Tėvvnės meilė i 

dideHs savimi pasitikėji- |au nepadeda jokie išmin-i £;mkaus Plauki
mai'’ tingi patarimai. Į)js p0 į0 aku dainininkai ką jis daro —daro gana į ši karta skambėjo darniai ir

TrolVio zlni«o_ 1_ ___• • ___ • 1_ x _ —_ 1 — !•_ .1
Aš dabar, Maiki, klau

sau tik daktaro Adoma i iįU ,. pudens daina. Jis ir Ji I yra atrastas ir atidengtas. ’, suveržiantiems už lie*uviškui mintingi vyrai ir auklėdavo karalių vaikus. Be to, jie au- 
ir Vakarinei žvaigždei. So-! Aplamai, Linkevičiūtė ?----------- 4------ s---------- * - - -...............................

— Tai tu, Maiki, vi ai ne
žinai. kad ateinantį šešta
dieni Saubostono piliečių 
klubo salėje yra 'jaunimo 
rengiamas maskaradas? Aš 
tenai. Maiki. galėsiu ne tik 
šokti su žemaitukėm, bet 
net ir nagradą laimėti. Juk 
niekas neviervs, kad aš iš 
tikrųjų jau toks senas, ir 
manvs, kad ant feiso tiktai 
senio ma*kę užsidėjęs. Nu, padarau vienu rozu suba- 
ką tu dabar pa akysi? Arjtoie. O kadangi šiandien 
neeeias mano sumislini-

čiaus patarimų, kuriuos Za-
5 cirką iškabino savo saliūne 
ant sienos. O ta? daktaras 
sako. kad senesniems žmo
nėms reikia gerti vieną čier- 

iš ryto ir vieną vakare. 
Taigi. jei nori būti sveikas, 
reikia per nedėlią išgerti 
keturioliką čierkų, ką aš ir

mas?
B

— Žinoma. į kaukių ba-Į 
lių gali nueiti, nes jis yra j 
rengiamas paremti Jaunimo* 
kongresui, kuris bus metų 
gale Pietų Amerikoje. Bet 
atsimink, kad tokiame am
žiuje šokdamas gali gauti 
širdies priepuolį ir ten pat 
viduryje salės nuvir-ti. Jau 
ne vienas tavo amžiaus šo
kėjų šitaip savo nesamą jau
nystę rodydami ir numirė.

— Vot. čia tai man už- 
davei širdį h* sugadinai visą 
Mimungą. Dabar tikrai pri-

gera vokiečiu kalba daina- lengvai ir gerai, bet negalė- į įgudusiai susirenetavę. tuvių tikėjimui. Keltai turėjo vaidilas, kurie buvo vodi- 
vo tris R. Schumann’o due-' tum tarti, kad jo balsas jau| Pagarba Va yliūnams, be-’narni ”druiden“. Šitie druiden buvo labai gerbiami ir iė-

liriai koncerto kūriniai te- Prapuolenis dar tebeieško 
savo kelio. Ieškojimai turė
tu liesti ne tik balsiniu me
džiagų apdorojimą, bet ir 
vienodesnio bei stilingesnio 
repertuaro sudarymą. Tegu 
to kelio atradimas nebūna’ 

I

stibata. tai — gut bai!

KELEIVIO RĖMĖJAI

Keleivio spaudai aukojo: 
H. Suvaizdis. Chicago.

H!., — $13.

M. Plevokienė. Dorches
ter, Mass., — $10.

E. Dietrich, Elizabeth, N. 
Z. - $8.

K. Gurskis, Gulfport, 
Fla., $5.

Po $3.00: P. Žirolis, So. 
Boston, Mass., V. Leikus,

G.ridys, Worcester, Mas-.,
J. Saras, E. Warcham, Ma.,
S. Wools, Chicago. III.. J.
M Itulionis. Jacksonville, į nU0’jų’labai toli!
F’ i., B. Taurins, Seattle.i „ ,
Wash„ I.. Wenokus, Miami, Svečiam, duetminkam, 
FU. J. Katauskis. Lewisto- blandžiai ir jautriai akom-

nsnavo bortoniškis Saulių* 
Ciba*. Tr jis vra jaunas ir 
neabeiotinas ’alentas. kas
kart vfs tvirčiau atsisklei
džiantis mūsų akivaizdoje. 
Gab’m tik džiaugtis, kad 
Saulio mes turime savo pa-

ne. Mass., A. Yuzilaitis. Ver
di n. Que., A. Pliskaitis, Ne- 
wnrk, N.J., C. Shopi’. St.
P iersburn, Fla., M. Kiškis.
Waukegan, IIL, A. Shus- 
’kt s. W. Hartford, Conn., J.
Dcnt. Prtiridence, R.I.

J. Račius, Los Angeles — krante j.
$2. | Lietuviu radijo valandos

i l aisvės Varpo rudenims 
Po $1.00: S. Mileška. I e- koncertas vertintinas tik 

wrs‘one. Mass.. A. Masilio-j nliusais. o ne minusais. Jis 
ą|s, £rook)yn, N.Y. | buvo ’iaunas, gaivu? ir tru-

inuti kitoniškas. I koncertą
A. Alexander, Miami, FI. daugiau nei pora šimtų Bos-j Vaiva

— 50 centų.

Visiems aukotojams 
riame nuoširdų ačiū.

]ią Floridoje nuėjo j amži-l vičius, Montreal, Que., J. Keleivio

giminiau savo seną frefltą, Chicago, IH., C. Gaučius, 
kuris dar tik pereitą nedė- Fremont. Wisc., M. Matuse-

parengimu ribų ir pabrėžti
nai neužmir’tantiems pasi
sakyt i apie savo kilmės 
kraštą — Lietuvą.

K. Da.

PUTNAM, CONN.

Minės vy»k. M. Valančią
Rėmėjų suvažiavimas ir 

vysk. M. Valančiaus minė
jimas įvyk? lapkričio 2 d. 
Putname, Conn., Seselių so
dyboje. Programa:

11:30 vai. pamaldos. 
12:30 vai. pietūs.
2:00 vai. susirinkimai5, 

kuriame apie vysk. M. Va 
lančiu kalbės prof. S. Su
žiedėlis, o po to bus meni
nė dalis.

Meninėje dalyje dalyvau
ja dailiojo žodžio meninin
kė Izabelė Žmpidzinienė ir 
dr. Elona Vaišnienė su sū
numi Gintaru ir dukrele

kodavo aukas dievams, pranašaudavo ateitį, gydydavo. 
Vilkėdavo baltais drabužiais.

Keltams vadovaudavo vienas vyriausias druide! 
(krivių krivaitis), kurį jie rinkdavo. Tam mirus, jo vielą 
užimdavo kitas. Caesaris rašo, kad kartą per metus drnb 
den susirinkdavo Carnutes apylinkėj, kuri buvo visos Ga* 
lijos centras, Ąžuolas ir ąžuolynai keltams buvo toenti. 
Jie garbino ugnį, kurią degindavo perkūno garbei. Pto 
moji gegužės ir pirmoji lapkričio buvo švenčiama, ir to 
proga kuriami dideli laužai. Pagal archeologus, ksRai 
neturėjo šventyklų, nei dievų statulų. Po atviru dangom, 
ąžuolynuose ir mėnesienoje aukodavo dievams aukas. 
Dažniausiai baltus jaučius, kurių ragus papuošdavo vto- 
nikais. Kartais aukodavo baltus arklius. Ar būdavo ir 
žmonių aukų, to nėra tikrai žinoma. Vien tik 
kalba apie žmonių aukas, kiti senovės rašytojai to 
mini.. Dabartiniai istorikai mano, kad germanų 
aukoti žmones yra vėliau pridėtos keltoms. Svaifetemtol 
keltų dievas vadinosi Tarsnis ahba Taranos. Žodis ”to* 
ran“ keltiškai reiškia perkūną.

(Bos dangiaa)

[ tono ir io apylinkių lietuvių,. Maloniai kvieSami Sese- 
o tai jau irn paųuodą ke- )iy ir Naujokes tEKODAMI DOVANŲ SAVO

JOMEnm
i (k. Mas) J. V-ri J TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

ARnMmttfe^K 

t PRENUMERA*

ė t
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Vietines žinios
MIRĖ DR. A. KAPOČIUS SLA suvažiavimo, kuriame 

ir velionis nedalyvautų.

Labai didelių nuopelnų 
jis turi ir So. Bostono Lie
tuvių Fiiliečių d-jai. Jos va
dovybėje velionis išbuvo a- 
pie 40 metų. o bene prieš 12 
metų atsisakę* kandidatuo
ti. buvo išrinktas tos drau
gijos gaubės direktorium.

Dr. A. Kapočius buvo ir 
minėtos draugijos narių la
bai mėgstaonų Šunim burum 
pasilinksminimų sumanyto
jas, o taip pat jis yra ir vie
nas iš tų, kurie ėmėsi inicia
tyvos nupirkti dabartinius 
puošnius draugijos namus.

A A KAZYS BALTA t Paminėjo M. K. Čiurlionį

Velionis gimęs 1912 m J Praeitame Kult. subatva- 
kovo 2 d. Joniškyje. 1932‘karyje buvo paminėta M. 
m. Vytauto Didžiojo Uni
versitete baigė ekonomijos 
mokslus. Kuiį laiką buvo 
Marijampolės cukraus fab
riko vyr. buhalteris, o vėliau 
paskirtas Žemės Banko 
Klaipėdoje juriskonsultu.
Klaipėdą vokiečiams užė
mus. persikėlė į Kauną ii 
diibo Statybos bendrovėje 
vicedirektorium iki pasi
traukimo iš Lietuvos.

Vokietijoje, kaip mokan
tis anglų kalbą, visą laike, 
dirbo UNRA ir IRO įstaigo
je. 1948 m. atvykęs į JAV. 
tuojau įstojo į Northeaiterr. 
miversitetą ir baigė sąskai- 
ybos mokslus cum Įaudė 
jažvmiu. Išlaikęs CPA eg
zaminus, gavo certified ac- 
’ountant laipsnį. Tada gavo 
darbą Alexander Grant į- 
staigoje savo specialybėje.
Šios įstaigos deleguojamas, 
velionis dirbo įvairiose į-tai-

G. Mickevičienė ligoninėje
X

Genė Mickevičienė, dr. 
Broniaus Mickevičiaus žmo-

K. Čiurlionio 100 metų ginu-į na, prae^ savaitę paguldy
mo sukaktis. Apie si gemalui ta carney ligoninėje. Jai 
dailininką kalbėjo sveciasi t)UVQ pa<jaryta kojos opera- 
įs New Yorko dail. K. Žo-’ - r .
roms&k Linkime kuoPlačiau — kitą kartą. Enkime kuo

Ką tik gavome

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

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
t'rograma Naujoj Anglijoj 
<a stoties WLYN, 1360 ki- 
»ocikių ir ii stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki J .30 vai. die-

Ilki mirties jis buvo ir Pi- 
Spalio 12 d. anksti rytą'lieči¥ d-jos šachmatininkų 

staiga mirė ilgametis So.'klubo globėjas. Primintina, .
Bostono dantų gydytojas;kad jaunystėje jis buvo ir ?ose’ daugiausia Bostono h- 
Antanas Kapočius, prieš še-’9®r®F bėgikas, ir beisboli- 
šerius metus mirusio? Mar-'n*nkas, vėliau — golfinin- 

, kas ir meškeriotojas, 
garėtos Michelsonienės bro-lV • • • * V, • X. • f

gonmėse.

K. Balta mirė staiga nuo 
širdies smūgio, š. m. rugsėjo

lis ir prieš d/.ėjus metus mi-i Velionis nuolat lankė , ? d. nuvežęs dtrkrą Kristina 
rūsio Stasio Michelsono' d-jos posėdžius, dalyvavo ir ’1 universitetą. Ji* paliko 
svainis. Spalio 15 d. ’jis pa-j spalio 7 d. posėdyje, nenu- ž^oną Danutę, sūnų Rai- 
iaidntsa Forest Hills kapi- j jausdama?; kad tai jau pas- mondąsu šeima, dukrą Kris-
nese.

Velioni j 

birželio 13
gimęs 1895 m. 
d. Shenandoah,’

kutinis susitikimas su drau- > *r sūnų Andrių, 
gijos nariais. I

Paliko liūdinti žmona
Pa. 1917 m. jis baigė dantų' Branche ir podukra Dorothy 
gydytojų mokslus Tufts uni- Brandbury. Joms mūsų gili,

B. P.

Newjorkiečiai nugalėti

versitete ir iki mirties vertė
si dantų gydytojo praktika 
So. Bostone.

Velionis priklausė ir įvai
riom lietuvių organizacijom. 
Paminėtina, kad jis buvo 
pirmasis Balfo skyriaus iri• • a ii t • •v .

Spalio 11 d. So. Bostono 
užuojauta. ’ Lietuvių Piliečių d-jos aach-

J- V-gas matininkai laimėjo draugiš
kas rungtynes prieš New 

; Yorko lietuvius santykiu 
REIKALINGAS 2-1. Jonas Vilkas, žaidęs

pirmoje lentoje, nugalėjo

greieiausiai
'• pasveikti.

Dalyvavo M. K. Čiurlionio „ Uubo ,u,irinkim„' Lietuvos nepapra tas pa
minėjime New Yorke ! , siuntinys ir igsuoUs minis-

' Lietuvių Moterų Klubų tens \ oKietijoje Kazys 
Baletininkė Tatjana Ba- Federacijos Bostono klubas Škirpa, r 83 pailiustruota

buškinaitė - Vasiliauskienė kviečia 'visas nares ir jų grista, kaina $15.00. 
r aktorė Aleksandra Gus- j svečius į susirinkimą, kuris j Raudonojo arklio vasara, 
aitienė praeitą šeštadienį Įvyks lapkričio 1 d. 3 vai. į romanas, parašė Edvardas 
atstovavo baletui ir dramai' popiet Tautinės S-gos na-j Cinzas. 312 psl., įrišta, kai- 
kt™. ~------------ a< iz ‘muose |na $6 oo

Programoje pirmininkės! Rudenys ir pavasariai, 
pranešimas apie New Yorke! I dalis, paraše Albinas Ba- 
ivykusi LMF klubų suvažia- ranauskas, 350 psl., kaint 
vima. filmą- iš lietuviu mal
dininku kelionės į Romą. Be 
to. A.Moriarty demonstruos 
trražius dovanų paketų pa
iniosimo būdus.

Valdyba

New Yorke surengto M. K. muose. 
Čiurlionio minėjimo garbės 
prezidiume, 'kurį sudarė 
vairių meno sričių žmonės.
?š bostoniškių į tą prezi- 
liumą dar buvo kviesti ra
šytojas Stasys Santvaras ir 
dailininkas Viktoras Vizgir
da.

New Yorke M. K. Čiurlio
nio 100 metų gimimo sukak
ties minėjimas, kuris tęsėsi 
V.i dienas, labai gerai pavy
ko. Ta proga Kultūros židi
ny šeštadienį buvo sureng- 
a iškilminga akademija, o 
sekmadienį koncertą/. 

Pirmas mėnuo pelningas

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos spalio 16 d. su
sirinkime fin. sekr. Adomas 
Druzdis pranešė, kad rug
sėjo mėnuo buvo pirmasis i 
šių metų pelningai mėnuo. Į 
■visi kiti buvo baigti su nuo
stoliu. Per rugsėjo menesi 
pajamų turėta $18,966 ir 
pelno liko $1,080.

darbininkas įvairiems darbams. Fdvardą Staknį ir Jurgis , . dr A
Zoza privertė trečioje lento- ^,.7./..
je pasiduoti Albiną Sakalą,

dininkas. Dr. A. Kapočius J darbo valandos. Kreiptis į S. W. New Yorkui ta ’ką laimėjo
®",dZ-,Vf^iauskuįu™ngėirlBlto,tnib, 780 Wm. MorrbMy Arūnas Simonaitis. įveikęs 
didžiulę šventę Dariaus ir • musų jaunuoli Tomą Girnių.
Girėno skridimui į Lietuvą' Blvd., Docrchester, tel. 282-7700;
paremti.. Be to, gal nebuvo <42) į Sekmadienį Žaibo turny

re, žaistam pas Merkius, vy- 
------------------------- • --------- -------- ■ ' ravo xew Yorko vyrai. Pir

muoju baigė Albinas Saka-

pirmasis Altos skyriau? iž-i Geras atlyginimas ir patogios

Bostono Lietuvių Jaunino Kongreso 
Finansų Komiteto

las. 2-3 v. E. Staknys ir A. 
Simonaitis, priešaky A. Ke- 

■ turakio, J. Zozos ir kitų.
KAU KIŲ BALIUS 

1975 m. spalio 25 d. 7:30 vaL vak.
So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos III aukšto salėje

• Gros puikus orkestras
• Premijos už gražiausius kaukių kostiumus
• Bufetas — Baras
• Atvykusioms su kaukėmis bus jėjimo nuolaida 

Stalus galima užsisakyti pas Gintų Vaičaitį: 265-0306

i

SANDAROS MOTERŲ KLUBO 

BANKETAS

ir

NAŠLIŲ KARALIENES RINKIMAS 

1975 m. lapkričio 2 d. 4 vaL popiet
So. Bostono II

• Gros geras oriu
• Bus galima laimėti gražių dovanų
• Bus gardi šilta vakariene
• Veiks gausus gėrimų baras
• Vadovam V. Žakevičiene

Rengėjos

Sukilimas Lietuvos auve- rertuodama: Vėliausių
rėmimu, atstatyti, i.okumen. „nt-auka
tinę apžvalga, paraše buv.. r muzika, dai-

.os ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
"Ialtic Flcriste gėlių ir dova* 
ių krautuvę. 502 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo- 
vas AN >0489. Ten gauna-

ir kMeivte

n

aooer—vsoooar

"GARSO BANGŲ“

PROGRAMA

ši radijo programa trans
liuojama sekmadieniais is 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
popiet

Ar skaitytos?
Lietuvis savo tautoje, vals-

lybėje ir visuomenėje, para
šė Stasys Baizdukas, 258 
psl., kaina $6.00.

Per rugsėjo mėnesį mirė 41 Pašiurpo mano velnias, 
nariai, o spalio — 2, taigi1 parašė Liudas Dovydėnas, 
iš viso 6. Jų tarpe yra ir kaina

$3.50,

— $6.00.
Pagairė, premijuotas ro

manas. parašė Jurgis Gliau
dą, 270 p*k, kaina $4.-r0. 
Lietuvių Darbininkų Drau

gija New Yorke, 10-t psl., i 
didelio formato, daug iliust-į 
racijų, kaina $3.00. j $

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

Dažau ir Taisau
C,amus ti lauko \r viduje. 
Lipdau popierius ir lau* 

vis*ka pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausia 

medžiaga.
JON AS STARINSKAS 

220 Savin Bill Ava. 
Dorchester, Maaa.
TeL CO 5-5854

PARDUODAMA

labai mažai vartota .skalbiamo
ji mašina.
436-1629.

I- •
i •
:i
!i

Kreiptis vakarais tel.

DRAUDIMO AGENTORA 

Atlieka įvairią rūšią

draudimus
Kreipti? senu adreaa:

BRONIS KONTRIM 
898 Broadvray

So. Boston, Mam. 02127 

TeL AN 8-1761

7 novelės, 235 psl., 
minkštais viršeliais 
kietais — $4.00.

Pasakyta parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa-

v j*j z • . i x reiškimai 1935-1940 metais,Kandidatais | kitų metui wdarė Saba)ianas
vadovybę nominuoti visi se- gpau(iai paruošž Vincas, 
nosios senosios vadovybes Rastenis. 350 psti kaina $10' 
nariai ir vienas kitas nau- M>no Richar(,
jas. Ik1 lapkričio 11 d. dar g<,arry daugiau nei 1.400 
salima .naamlvti nauįjUS spa]votų paveikslų iš įvai

tanas Kapočius. Naujų na 
rių šiame susirinkime nepri
imta.

PARENGIMU
KALENOORIUS

Lapkričio 1 d. — Kultū
ros klubo susirinkimas.

Lapkričio 2 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Draugi
jos salėje Sandaros moterų 
klubo banketas ir našlių ka
ralienės rinkimai.

Lapkričio 9 d. Baltų d-jos 
koncertas.

lapkričio 9 d. Brocktono 
lietuvių šv. Kazimiero para
pijos mišraus choro koncer
tas, kuris įvyks North Junior 
High School. Oak Street, 
Brocktone, Mass.

Lapkričio 16 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-j‘os 
salėje Šv. Petro parapijos

galima .pasiūlyti 
kandidatus.

Ilgokai kalbėta apie tai, 
kada daryti susirinkimus. 
Pagal veikiantį draugijos 
tatutą, s^irjnkimai šau

kiami kiekvieno mėnesio 
trečiąjį ketvirtadienį. Ka
dangi tai darbo diena, su
sirinkimas tegali būti tiktai 
vakare. Dabar daug kas bi
jo vakarais išeiti j gatvę, 
dėl to į susirinkimus beatei
na tik kelios dešimtys na
rių iš daugiau nei tūkstan
čio. '

nausių sričių ir kiekvienas 
jų turi lietuvišką ir anglišką 
pavadinimą. Knyga didelio 
formato, stipriai įriškta ir 
labai patraukli mažamečiam 
ir paaugliam. Kaina $5.00.

Kelionė aplink pasaulį. 
Juozo Kaributo kelionių į- 
spūdžiai, 423 psl.. kaina $5.»

Paguoda, Bronio Railos' 
^Irmirksnių UI dabs, 387 
psl., kaina minkštais virše
liais $6.50, kietais — $7.25.

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

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

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoi

LIETUVA
iaformuoia sfcauyiojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
(vykius, deda daug ir įdomią nvotrausą ir atvirai pasisako 
apie visus mūšy visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomią skaitytoją laišką jkyrią. kuriame laukia- 
me abipusiu pasisakymą ir uuomonią kiekvieno visiems 
svarbia problema.

r NEPRIKLAUSOM A URrVVA“ yra dinamiška mūsą iš
eivijos laikraštis, ieškąs naują bendradarbiu bei idėją. vL 
suomei atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklauM»n?4 Lietuva.

Metinė prenumerata JAV^w $8.08 

Adresas:
7722 George Street. taSalIe-Montreal, 690. Ouehec. CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI, ftveicarijm Patentų Ins
tituto garantuoti. Goriausia dovana jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JlB 8 oa. 18 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $8.00 apmoMjimu — JlB LABO- 
RATORY. 1437 9s. 49tk Ara. Qmm, ■. 00880. JOf

JIB skyrius: 7 8tottgart 80, Dutobmguratr. 7-U, W. 
Cennaay. VaistMis: J A J, 2557 W. 89lh SL Chicago; 
BOth Avė. A 14th St., Cicero, 1840 W. 4tth SL, CUeago,
2923 N. Mihvaokee Ave^ 1147 N. Aahhmd Avė, Chicago 
ir kitur.

Lapkričio 22 d. 1:30 vai. 
ipo pietų iškilminga Baltijos 
ir Žalgirio tuntų sueiga So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos saloje.

Lapkričio 22 d. Sandaros 
salėje Brocktone Balfo sky
riau? pobūvis.

Lapkričio 23 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jo? 
salėje ramovėnų rengiamas 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjimas.

Kai kurie mano, kad at
eitų žymiai daugiau, jej su
sirinkimai būtų sekmadienį; 
apie 2 vai., bet 'kiti mano, 
kad tai nieko negelbės, ne 
sekmadieniais būna įvairių 
kitų organizacijų renginių, 
o jau vasarą sekmadieniais 
tikrai niekas neateis.

Bet nė vienas neiškėlė 
minties, kad gal tie mėnesi
niai susirinkimai atgyveno 
savo amžių ir gal pakaktų
narių susirinkimus šaukti Ljetuvoj Owen J. G Noram. 
4 ar dar mažiau kartų per 399 p»L kaine >4.

Vy tautos JbeGreet Grand 
Oukeof Litfcuuufabydr. Jo- 
iuph B. Končius, 211 psl.. 
psL. kaina kietais vitleliais 
$3jOO, minUteis B2.00L

— pa- 
JAV atstovas

metus.
A. Druzdis pranešė, kad 

visiems nariams buvo pa
siųsti laiškai ir 107 jų grižo 
neįteikti. Prašė narius pra* 
ne^ti, kai pakeičia adresą.

Narių veteranų pagerbi
mas bus spalio 26 d. 1 vai 
ITI aukšto salėie, o 2 vąl. — 
II aukšto salėje prasidės 
Surum burum.

Naujųjų metų atitikimas 
rengiamas ir šiemet. Mokes- 

\ tis porai $25.

Kad Ji kutų gyva, Emili
jos čekienės straipsnių rin
kinys, 216 psl.. kaina $5.00

Atsitiktinio kareivio už
šalai. Jono Januškio atimi
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 127 
pel.. kaina 92.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga. 130 psl., kaina 94.00.

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

3LA—jau 80 aictą tarnauja lietuvią risuomsnat ir iimokA 
jo daugiau luup SEPTINIS MIUONUS dolerią 
nariams.

SLA—didžiaueia lietuvią fratsrnaUnū oTĮseliai Įjt — 
deeda gyvybių aadraed< ir Hgeje paistą, kori yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS ueMke putes, e teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Irta sa 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra Ir 
lietuvis čia gali gauti (vairią klasių 
apdraudes nue $100.00 iki $iO.8OOB6.

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją
dowment lasuraece, kad jaunuoUa gautą pinigus 
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL

BLA—duoda \ AIKAMS ir jaunooliaaM labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1.000.00 apdraadoa tik $$.00 mokse- 
čio metams.

SLA—AKC1DENTAL1 APDRAUDA aaadb«a visokio 
amžiaus asmenims rekoflModoojaaMi Hctuviiką 
klabą ir draugiją nariams. Ui $1,000.00 akddenta- 
Hs apdnudos mokestis $2.00 | metas

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvią koloniją. Krdpkftia 
• kuopą veikėjus, ir jie plačiau paaiikins apie 
Sealvient jlnm darbus.

Geusito spausdintas tefettnadjaa, jelgą 
paratyslte:.
Utboaaiaa Allaasa ef America
$07 Wsot 30tb StreeL Neir Yevh, N.Y. 10081

F
«
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Vietines žinios
Tarėsi su televizijos 

vadovybe

Lietuvių atstovai spalio 
15 d. susitiko su televizijos 
5-jo kanalo prezidentu ir 
trimis kitais pareigūnais,

Mirė V. Baltrušūnienė

Spalio 14 d. palaidota 
Veronika Baltrušūnienė, So. 
Bostono lietuvių šv. Petro 
parapijos klebono Antano 
Baltru ūno ir jo brolio Jono

prašydami jvesti nuolatinę mo^na- 
savaitinę programą etninių| Jiem- reiškiame gilią už- 
mažumų reikalams. • uojautą.

Beiveik tris valandas tru
kusiame pokalby rtoties 
vadovybė išreiškė 'susido
mėjimą siūlymu, bet spren

Pirmieji aukotojai Balfui Į E. Juciūtei įteiks premiją

gruodžio 6 dieną

DĖMESIO!

Į J. ir M. Jurėnai — $40. 
į Po $25 — J. Januškevi-1 v. t,. .1 čius T ir A Rasiai T ir F I ^Pro Bielinio premija 
VaHukoniai. ’ Elenai Juciūtei už jos k„m' « SUMUŠTINIŲ GALIMA

JaV^ko? "Pėdos milties zonoje“ bus!GAUTI IR PENKTADIE-
Po $10 —J. Dacys, E. N.Į.

K rugeli*', L. Lendraitis, S. i įteikta gruodžio 6 d. Chiea- j nuq 6 V AL VAK.
« -t, goje.

UŽKANDINĖJE PICOS

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU' 
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

-i*
KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Adomoniai grįžo ii Europos

dimą paliko ateičiai. Posėdy r°l)0Je. sugrįžo namo. , 
buvo apskaičiuota, kad lie-l aplankė Suomiją. V. Vokie-.
tuvių reikalaujamoji prog-j Olandiją, Belgiją ir 
___ " __ .... o-nnn __ I Praneliui inrama kainuotų $5,000 
savaitę

per

Platesnis tuo reikalu pra
nešimas tilps kitame nume
ryje.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jc kaina 
metams >7.00.

Šmitienė. P. ir E. Žičkai.
Po $5 — H. Čepas ir A.

Pūskepalaitis.
Aukotojam reiškiam nuo

širdžiausią padėką. 
Laukiame ir iš kitų gera

širdžių lietuvių aukos. Au
kas galima įteikti valdybos 
nariams: A. Andriulioniui. 
K. Šimėnui, J. Valiukoniui

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

i ir Keleivyje St. Griežei-Jur- 
Aldona ir Jonas Adomo-! ^elevlčiui. 

niai, 10 dienų praleidę Eu-| Balfo »k. valdyba Į
Jiej i • j i

Laimėjo dovanas

I Prancūziją.

Keleivio rėmėja

Aldona Adamkevieienė iš

Laisvės Varpo renginyje!
spalio 12 d. dovanas laimė-’ 
jo: A. Kraunelis iš Quincy 
(nr. 1690) — $100, J. Ado-i 
monis iš So. Bostono (nr.l

Dorchesterio gimtadienio 857) $50, V. Kamaitis iš
proga užsakė metams Ke- Suttono (nr. 1603) $25.
leivį savo broliui Robertui? Renginy buvo paskelbta, 
Bartkui Stoughtone. kad daugiausia lėšų sutelkė

Nuoširdus ačiū gerbiamai J. Tumavičienė iš Jamaica 
A. Adamkevičienei už para- Plain ir F. Zaleskas iš So. 
mą Keleiviui. Bostoną.

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 GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir s e k m a di e n i a I s 

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

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

S.BX.P. DRAUGUOS VADOVYBE

-=F

COSMOS PARCELS Senas parvirsta ir negir- Už fibsies ne tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ,

£XPRESS CORP.

144 Miibury St 

JVORCESTER, MASS. 

ToL SW 8 2868

yra yienintežė oficiali įst*** 
ga Worcescery. iruri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces* Į
torio | Lietuvą ir lutas Rusa * 
joe valdomas sritis* Čia kak

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci» galima gauti įvairiau* 
•aų importuotą ir vietines 
gamybos medžiagą ir kitą 
daiktą, tinkamą U*4uvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Svikiienė

vedžioja. žmogaus — be ydos.

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

garvilkas K. 3. ALEKNA 
629 EAST BBOA»WA* 
st.UTM scstgn. mass. 
TELF1-ONA8 AM 8-4149

Banjamia hhore Dalai 
Poptaron 8i«aotM

Stiklą* Langams 
Vfartkla reikmenys Bama*

Eaikmaay* plnmteriamn 
Visokia eaieBm 4a«fctte

Peter Maksvyti*
Ctopeater & BcBder
49 Church Street 

*. Miltoa,
Atseka tisas__
to ir sroiaktaMmo darbas U 
ko ir viduje, gyvenami 
Mznio pastatų, parai JUaų 
Urimų. šaukite rtsados iki 9 ▼*• | 
landų takam.

Tstefsnast 698-8675

į NAMAKSY - ZAMMITO

Insurance Agency, Ine. ; 
321 Country Club Road :

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

mmm*****^**********************

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde* 
lienės įdainuotą dainą ir ari* 
ją plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu neeamčiame.
jjjjjifrr. rrr——

■MUM
Telefonas: AN 8*2806

Dr. J os. L bonovan 
Dr. J. Pasakarnio

P9DINI8 
MET RISTAS

Valandos:
nūn 9 cai ryto Iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVVAY 

Seuth Boston, Mam

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETRISTft 
Valandos:

: nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADWAY 
: SOUTH BOSTON, MASS.

Laisves Varpas
I LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VttClNIS

173 Arthur St, Brockton, Maaa. 02402. TsL 580-7209

******v*************e*******v*w*****avw***»wwwwvv»eaa»eaaeaeaaao
Knyga yra geriausias žmogaus draugas!

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Perduodame tiktai raistas, išpildoma gydytoją rs 
esptus Ir turime visus gatavus vaistus. K Z\ i

ėsi reik vaistą — eikit | Ueteviiką vaistlną, V k J 

Sav. Emanuei L. Boeengard, B. 6, Reg. Pharm.

384 W. Broadway, tarp E ir F gaiviu, SO. BOSTONE.

TsMsasn AN 8-0020

C Nes 9 vaL ryte iki 8 vaL vw Mskyras Šventadieniui Ir

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
460 West Broadvvay, South Boston, Mase. 02127

Skambinkite 268-2500

SARE JOT k

1975
Alyva kūrenamo*

šilto oro krosnys

Gana U
nereikalingai eikvotikuriualyvą

Rytdienos įrengimą*

Savybės:
1'riKlnUiin^umas

(■ri>ži>
LKonumija Namams šildyti 

geriausias pirkinys

Paskutinė modernaus alyva Šildvmu naujiena qjqo f LIMATIC

FORTŪNA FUEL Co.
Alt va šildvmu .specialistai

47t Adam* Street, Oninry, Mas..
Aly ros buincrio aplamai imas ištisas 21 rat. per dieną

Skambinti — Bortoo: 436-1204. So. Shore: 773-4949

Pilnas įrengimas, įskaitant aly
vos burnerį, putėj.;, oru (litrą, 
termostatą, kontrolę ir dailią su* 
jungti rūsy su vamzdžiais^

10 metu garantija.

Trans-Atlantic Travel Service
EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo 676 dolerių
Dar yra vietų sekančiose grupėse:

Lapkričio 21 d.- Gruodžio 19 d.-*

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinislipiiimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662
'• •

P-» «»

208fe«S

UapmitSlOOO

6.81161?
AVIMI

-4
AVIMI

a I-AM
h « <’ cartHican* 910001

MKtsą
5.4^5'^“

******
The Padarai

AYIAR

osrtifieste tunte provMad ratą o* fcnemt on smount 
vrtthdraam Is rsduesd ttf ths panbook rate (SKftsysar) 
and 90 dsys tomu k forfsited. _____ _ . _

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mase. 02122 

Skambinkite 825-9060

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vaL ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vat 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 virš 8274,000,000

PATARTINA REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO — 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

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

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

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

393 West Broadvvay, P.O.B. 116 

So. Boston, Mase. 02127

Telefonas: (617) 268-8764 

Visų skyrių vedėja AMoaa Adomoais

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, * 

Worcester, Mass. 01604
Tet 796-3347 

Tiesiai iš Worcssterio siua-
I šiam Įvairius sisatiaiss j Lieta 
vą ir kitos Rusijos valdomos 
plotus! Siuatiniai sadaromi H

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

1$ BOSTONO j LIETUVĄ
ir kitus Rusijos

avs^ sMisto ir 
aią. Turime vietoje įvairią via 
tiaie gamybos tr importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai io* 
BMoris kalaomia. Be to, siuačia* 
ms ateistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, čia 
oamokšsits piaigua, e gimiaie 
ten vietoje gaišo pssiriakti uš* 
sakrtss prekes.

Taipogi tarpiaiakaijame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 

Ha pas save | svsHas

Pristatynas greitas kr 
garantuotas

mintomis kainomis.
Galima užsisakyti 
certifikatus, automobilius^ 
šaldytuvus ir pan. k
Naujas vedėjas 

Atidaryto darbo

nuo 8 vaL ryto iki 2 vuL pupų 
Kitomis valandomis pūgai

tolefe
Patarnavimas stUskamas grei
tai ir tottaiagaL AtsUaaką įeiti* 
ktaaits. Vedėjas A Schyrbteki į

380 W. Broadvvay 
Soi. Boston, Mase. 02127 

ToL 2060066




