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LIETUVIŲ ŠIKŠNIŲ REAKCIJA 
I FORDO „NUŠNEKĖJIMĄ”

Prez. Fordui debatuose su Carteriu pareiškus, kad 

Rytų Europa nesanti dominuojama sovietų, Amerikos 

Lietuvių Taryba, JAV Lietuvių Bendruomenė ir paskiri 

veikėjai pasiuntė prezidentui protesto telegramas, o taip 

pat pasakė savo priešingų nuomonę Washingtone sukvies

toje etninių grupių atstovų konferencijoje.
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liez. Fordo „paslydusic 
liežuvio” nu tekėjimas, kad 
Lytu Eu.opa nesanti domi
nuojama sovietų, suteikė ne 
tik gerą propagandinį gink
lą jo konkurentui Carteriui 
bet supykdė ir visus Rytų 
Europos kilmės amerikie
čius. Tokiu pareiškimu ypač 
pasipiktino čia labai gaus: 
lenkų ct/ainė gi upė, kuri 
Chicagoje suruošė karštas 
demonstracijas prieš Fcrdi 
ir už Carterį.

Ta proga į prezidente 
„pasaką“ taip pat griežtai 
reagavo ir lietuvių visuome
nės veiksniai. Amerikos Lie
tuvių Taryba dėl tokio pa
reiškimo pasiuntė G. Fordui 
protesto telegramą. Taip 
pat atitinkamo turinio tele
gramas pasiuntė šen. Ch. 
Percy. kongr. E. Derwins- 
kiui ir televizijos bei radijo 
stotims.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas inž. 
Bronius Nainys prez. Fordui 
pasiųstoje telegramoje pa
plakė atitaisyti debatuose su 
Carteriu padarytą stambią 
klaidą, kad Rytų Europa 
nesanti sovietų dominuoja
ma.

Įžymus respublikonų vei
kėjas Waterbury dr. Petras 
Vileišis savo plačiame pa- 
leiškime amerikiečių spau
dai griežtai pasmerkė prez. 
Fordo pareiškimą ir puolė 
Kissingerį, pabrėždamas, 
kad šio vedama užsienio po
litika ir jo patarimai prezi
dentui atnešė tik pralaimė
jimus Artimuosiuose Rytuo
se, Europoje, Vietname ir 
Afrikoje. Lietuvių politinio 
komiteto pirmininkas dr. P. 
Vileikis su 10 asmenų dele
gacija dalyvavo ir susitiki
me su prezidentiniu kandi
datu Carteriu, kur buvo aiš
kinamas sovietų vykdomas 
persekiojimas ckup. Lietu
voje.

Užbertas iš Rytų Europos 
kilusiių emerikiečių ir jų or- 
ganizaeijų protestais, paga
liau spalio 12 d. prez. For
das sušaukė Baltuosiuose 
Rūmuose keliolikos etninii 
grupių atstovus, kuriems 
stengėsi aiškinti savo pažiū
ras ir taisyti padarytą klai
dą.

Prez. Fordais čia pareiš
kęs. kad jis buvęs neteisin
gai suprastas,, kad tenorėjęs 
pasakyti, jeg tik laisvę my
linčios Rytų Europos tautos 
nesančios sovietų ideologi
jos įtakoje, bet tos valstybės 
yra Sovietų Sąjungos domi
nuojamos, nes jose stovi net 
30 sovietų divizijų. Jis, esą,

visada remsiąs Rytų Euro 
pos tautų laisvės siekimus.

Šioje konferencijoje i 
ietuviu dalyvavo JAV LB 
pirmininkas Algimantas Ge
čys ir Altos pirmininkas dr. 
A. Epbelis.

JAV LB pirm. A. Gečys 
tarp kit ko prezidentui taip 
pareiškė:

„Tebūna man leista paste
bėti, kad mums yra nusibo
dę būti laikomais vien tik 
linksmas dainas dainuojan
čiais, alų geriančiais, pa
trauklius tautinius kostiu
mus vilkinčiais ir tautinius 
šokius bešokančiais pilie
čiais. Kaip ir kitų tautinių 
grupių nariai, mes taip pat 
turime savo idealus, nuomo
nę, kaip užsienio politika tu
ri būti formuojama, rūpina
mės JAV ateitimi, trijų Bal
tijos valstybių — Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, — Ukrai
nos ir sovietų dominuojamų 
Rytų Europos satelitiniu 
valstybių nepriklausomybe.

„Mes jaučiame, kad yra 
atsiradęs nenoras Jūsų Ad
ministracijoje aiškiai pasi
sakyti už sovietų pavergtu 
tautu laisvę ir pasmerkti 
gausius komunistinių reži
mų nusižengimus žmogiško
sios teisės nuostatams. Kar
ais susidaro įspūdig, kad

,'yrauja dvigubas standar
tas: vienas, skirtas vidaus

š. m. spalio 2 d. Pittsburghe kandidatas į Amerikos prezidentus Jimmy Carter priėmė Lietuviu 
Bendruomenės delegaciją. IS kairės: LB Tarybos prezidiumo vicepirm. A. širvaitis. LB Tarybos 
narys ir Darbininko redaktorius kun. K. Bučmys, V. Vakarą apygardos pirm. M. Jakaitis. LB Vi
suomeniniu Reikalu Tarybos narys ir Liet. Kata likę Tarnybos pirm. kun. K. Pugeviėius, buv. k. v. 
vicepirm. A. Zerr-Maėiulaitytė. LB Tarybos prezidiumo vicepirm. kun. G. Kijauskas, kandidatas 
Jimmy Carter. buv. k. v. vicepirm. R. česonis. Jaunimo Sąjungos atstovė Rūta Sušinskienė-Nai- 
nytė. LB politinės komisijos pirm. dr. P. Vileišis ir buv. k. v. pirm. J. Gaila.

IŠGARSINTAS SOVIETŲ ERDVĖS 
SKRYDIS NEPAVYKO

Tai pirmą kartą viešai paskelbė ir sovietų TASSo 

žinių agentūra. Kosmonautams nepasisekė susijungti su 

erdvėje skraidančia Sojuz-5 laboratorija, ir jie, grįždami 

į Ženrlę, nukrito į ežerą Kazachstane.

Kai visi Sovietų Sąjungos 
žygiai, vykdomi „komuniz
mo šlovei“, paprastai bai
giasi “nepaprastu laimėji
mu”, o risi nepasisekimai 
skrupulingai nutylimi, tai 
bet k: ks pačių sovietų vie
šas savos nesėkmės paskel
bimas Vakaruose laikomas 
verta dėmesio retenybe.

Toks nepaprastas ivykis 
yra sovietų žinių agentūros 
Tass paskelbta žinia apie

Spalio 24-31 dienomis Apreiškimo parapijos mokyklos patalpose Brooklyne, N.Y., bus ankstyvo 
sios lietuvių išeivijos Amerikoje nuveiktųjų dar bų apžvalginė paroda, kurioje bus galin.u puma 
tyti daugiau nei 3.000 eksponatų. Kam nors kiek rūpi mūsų praeitis ir ateitis, turėtų tą parodą 

rinkai, taip vadinamiems et-1 aplankyti. Parodos globėjai yra Apreiškimo parapijos klebonas Pranas Raugalas ir prelatas Juozas 
nikams, antras — nuolai-1 Karalius iš Shenandoah, Pa. Parodos reikalais nuoširdžiai rūpinasi dr. Jonas Ia?nktaitis. 
džiaujantis Sovietų Sąjun
gai <<

Priminęs Valst. departa-! \ Rengiasi ištremti 
mento polinkį išbraukti so- . ...
vietų pavergtų valstybių LTCJMĮ lietUVį

Baigės Fordo įmonių, Kepėjų streikas 
streikas Portugalijoje

vardus iš oficialių žemėla
pių, juos nutylėti, išvengti 
aiškaus atsakymo Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės 
klausimu. A. Gečys save 
kaibą baigė tardamas:

Pone Prezidente, aš pa♦n

Praeitą kaitą rašėme, kad 
Imigracijos įstaiga tyrinėja 
visą būrį asmenų, kurie kal
tinami karo metu žudę žy
dus ir kt. Pasak NYT tokių 
asmenų čia esą atvykusių a-

garbiai rabinu Jus sekančiu P’ie M0- tari>e esąS net garbiai raginu jus segančių | munų ortodoksų bažnviio,
debatų metu išeiti su pareiš
kimu, remiančiu visų Rytų 
Europos tautų nepriklauso-! 
mybės siekimus, specialiai 
paminint Pabaltijo valsty
bes, ir smerkiančiu Sovietų 
Sąjungos vykdomą žmogiš-| 
kūjų teisių paneigimą.“

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo 100 žmonių

vyskupas Trifa, dabar ‘jau 
JAV pilietis.

Dviejų latvių — buvusio 
Rezeknės policiijos viršinin
ko Boleslovo Maikovskio, 
72 m. amž.. gyv. Mineola. 
N.Y., ir Karlio Detlavio, 62 
m. amž., gyv. Baltimorėje, 
Md., ir lietuvio Broniaus 
Kaminsko, 73 m., gyv. Hart
forde, Conn., bylos jau pa
ruoštos ir lapkričio 15 d. jas

iiut-5. Fraeitcs savaitės ket
virtadienį su didele reklama 
buvo iškeltas į erdvę so.ietų 
erdvėlaivis Sojuz, kuris tu
rėjo tenai susijungti su su ta 
skraidančia laboratorija ir 
sovietų kosmonautai Via- 
česlav Zudov ir Valerfj Rož- 
destvenskij buvo paskirti 
laboi atorijoje i būti ilgą lai
ką bei ten atlikinėti įvairius 
eksperimentus.

Deja, vakariečių nuosta-
nepavykusį sovietų kosmo-P531 Piael^° šeštadienio nak 
nautų praeitos savaitės erd-1 sovietų agentui a Tass pa 
vės skrydį.

Jau kuris laikas erdvėje Į lfut-5 nepavyko dėl kontro- 
xraido sovietų erdvėlaivis Minės sistemos kiūčių ir visa 

—mokslinė laboratorija Sa- J misi ja yra atšaukiama
Vakaių stebėtojai turi 

tikslių žinių, kad tokia pat
Kinijoj suėmė ir Mao\ sovietų erdvės misija nepa

vyko ir 1974 metais, bet ta-
zmoną

Kaip Kinijos stebėtojai ir 
pianai avo, mirus Mao Tse- 
tungui, tuoj prasidėjo ko
munistų partijos viišūnėse 
kova dėl valdžios. Po pa
slaptingo bruzdėjimo cent
ro komitete, pagaliau Mao

skelbė, kad Sojuzui susi
jungti su laboratorija Sa-

da toji nesėkmė buvo nu
slėpta.

Atrodo, kad ir sovietų 
kosmonautų grįžimas į Že
mę vyko su kliūtimis, nes jų 
kapsulė nukrito į Tengizo 
?žerą Kazachstane, kai iki 
dol iau 15 metų scj.ietu kos 

Tse-tungo į^dfnlu — pa’rti-1 mon autai nutupia sausumo- 
jos vadu — buvo išrinktas pe; kaip Tass pianeša. nutik
ėjęs premjero pareigas Hua P,mo naktI buvęs labai blo- 
Kuo-feng. Bet beveik tuo K3^ o, as’ siau^usl_ Pu£a- ir 
pačiu metu buvo paskelbta, P^jas kapsulę nupūtęs i alį. 
kad „radikalų“ grupė. ku. Bet ko-monautai esą s-ku
rios priekyje stovėjusi ir b’31 išgelbėti, nors, vakane- 
dao Tse-tungo našlė veikli lcl4 žiniomis, tas skubu- 
našlė Chiang Ching, rengėsi!mas tiu^ęs apie 10 valan

dų.sukilimu užgrobti valdžią.
Iš Kinijos radfjo nuklau

sytomis žiniomis, tokį veiks
mą planavusieji, jų tarpe 
trys politbiuro nariai,, o taip 
pat ir Mao žmona, esą suim
ti ir laukia bausmės.

n Japonijos gaunamos ži- Į Paskutinė Fordo ir
nios skelbia, kad suimtieji ^..11.^,.-.

ir "likviduoti“. TokįKflr^rI° dvikova

Žincma. po to nepasiseki
mo sovietų žinių agentūra 
neužmiršo nežymėti, kad 
kosmonautai „puikiai atliko 
-avo pareigas“.

Mėnesį užsitęsęs Fordo Portugalijos kepyklų dar 
įmonių streikas pasibaigė, bininkai pradėjo streiką. Jie Jau jS^,ir . . ... . r,
Darbininkų atlyginimai per'reikalauja pakelti atlygini- gandą lyg ir patvirtintų Pe- jau du kartu televizijoje 
3 metus bus pakelti viduti- mą nuo pusantro iki dviejų ;in/? “ k!tur lsKa™™ P13* matėme prezidentinių kan
tiškai 3' ,, gaus pragyveni- kartų. Sustreikavo apie 85'; ^.ata!’. kw™°se. ~ linijos didatų Fordo ir Carterio dė
me pabiangimo priedą, pra- kepyklų. Duona kenama tik [iaudlJ gi’leztal reikalauja h,atus> Ateinantį penktadie- 
mintas kelias į 4 dienų dar- ligoninėms ir kalėjimams. k.uo skublausJai sutrintl zal‘ nį. spalio 22 d. 9:30 vai. vak. 
bo savaitę — kol kas gaus Kepyklų savininkai nega- clams ga v3b • !^ew Y?rko laiku matysime
12 laisvų dienų su atlygini- Ii tų reikalavimu patenkinti Atrodo, kad nuosaikes- iš WiHiamsburgo. Va... per-
mu. žymiai padidintas įna- tol, kol nebus leista pakelti i n,am Hua Kuo-feng tuo tar- transliuojamą trečiąjį ir
šas į pensijų fondą, kad pen- duonos kainos. Bet vyriau- pu pasisekė radikalus nuga- paskutinį jų susitikimą tele-
sininkas galėtų gauti beveik ‘ sybė nesiryžta tai daryti, j vizijoje.
tiek pat, kiek uždirbdavo. ; nes gruodžio mėnesi bus rin-1 I Pumas

Bolivijoje JAV prekinis nagrines telsmas 
lėktuvas nukrito į Santa Jie visi yra kaltinami žu- 
Cruz vidurmiestį ir užmušė dę ar prisidėję prie žydų žu- 
apie 100 žmonių, daugiausia dymo Latvijoje ir Lietuvoje 
vaikų. Imigracijos įstaiga siūlo

Aeronautikos įstaiga sa- juos ištremti Iš JAV 
ko, kad ir lėktuve buvo apie Vėliau būsią tokių bylų ii 
50 žmonių. I daugiau.

kimai ir duonos pabrangini
mas gali pakenkti. Castro kaltina

Spręs Rodezijos
klausimą Paslaptinga liga

Konferencija Rodezijos ’ Afrikoje 
reikalu bus Genevoje pra- i .

susitikimas buvo 
skirtas vidaus ir ūkio politi
kai, antrasis — užsienio, o 
penktadienį bus skirtas miš
riems klausimams.ir grasina

Kubos diktatorius Castro
vėl pakartojo ^^\IrTūivanebombm
mą JAV-bėms,

dėta spalio 28 d. Joje bus , Afrikoje - Zaire ir Su- sančĮos atsakingos už Kubos, •.
.prendžiama. kaip perduoti (. ane. ” Jau m]rė ąPle įjelel'’lni° 'etrtiivokatasiro- „ .
valdžia krašto mrventoiu zmomų, bet gydytojai nega- JAV vyriausybe tok) kai- Taivano provmcijc-3 gu- 
daugumai * ’J susekti ligos priežasties, tinimą kategorii kai atmeta. | bernatorius Hsich Tung Min

Spėjama, kad kaltininkas Castro grasina atsisakv- buvo sužeistas, atidarant
Tą daugumą ten sudaro yra kažkoks virusas. siąs nuo lėktuvų grobikų knygos siuntinėlį, kuriame

'juodieji, baltųjų tėra tik la Tarptautinė sveikatos ap- persekiojimo sutarties, tai buvo įdėta bomba. Guber-
-bai maža dalis, o visa vai- saugos organizacija pasiun- vra — negražinsiąs Kubon natoriui nuplauta viena ko-
rlžia jų rankose. ‘tė ten grupę gydytojų r Iatskridusių JAV oro piratų, ja ir viena ranka.



Poslapis antras akCUuH.1 V Jg5, So. DUSlUii . 40, 1H76 m. spalio 19 d.

KASMET PASIKARTOJANČIA TEMA lietis Stainer (1621-1683). 
Žinoma, ir mūsų dienom pa
gaminama neblogų smuikų, 
bet minėtų meistrų jie dar 
vis nepajėgia pralenkti.

Smuikavimą technika, vir
tuoziškumas yra itin sunkiai 
Įveikiamas menas, paprastai 
to meno mokytis pradeda-

Tur būt, kiekviena mūsų organizacija galvoja, kad 
ji išeivijos gyvenime yra pati svambiausia. Taigi, ir jos su
sirinkimai, gegužinės, zuikių medžioklės ar gaidžio skei’s- 
tuvės yra daug svarbesnės už visų kitų lietuviškų organi
zacijų bei įstaigų darbą. Dėl to nenustebtume, jeigu ir 
našlių karalienės rinkimai būrų surengti tą pačią dieną ir 
valandą, kaip ir kitų organizacijų toje pačioje vietovėje ma ankstyboj vaikystėj. Dai 
rengiamas Vasario Šešioliktosios minėjimas... ; pneš gerą pus imtį metų

Bet vis dėlto, atrodo, turėtų būti kur nors riba tokio- >muikininkų \irtuczu pa

se "veiklos lenktynėse“. Turėtų būti bent jau šioks toks 
laiko pasidalinimas, lr įsisąmoninimas, kad esama čia 
institucijų ir kiek svabesnių už tas "svarbiausias“. Ta te
ma jau esame ir anksčiau rašę, bet, matyt, mūsų balsas 
tik į kurčias ausis teatsitrenkia.

Štai, pavyzdžiui, spalio 9 d., šeštadienį, ir dar prieš 
pietus, Atlante- pakraščio skautai Hartforde surengė sa
vo šventę. Vadinasi, tuo pat laiku, kai Bostono lituanisti
nėje mokykloje vyksta rimtas darbas. Ir mokykla liko tą 
dieną pustuštė, nes aišku, kad tokioje šventėje skautiškam 
jaunimui daug maloniau, negu mokytis dar ir nelabai mė
giamos savo tėvų kalbos. 0 ypač, jeigu dar ton iškilmėn 
yra vadovybės p a k’žiesti 1

Šia proga mes norėtume garbingus skautų "vadeivas“ 
paklausti:

Ar'jie žino. kad šeštadieniais Bostone veikia aukštes
nioji lituanistinė mokykla, kuries didžiausia mokinių dalis 
yra skautai?

•Ar jie girdėjo, kad toje mokykloje mokslas tęsiasi 
nuo 9 valandos ryto iki 1 valandos po pietų?

Ar jau tikrai neįmanoma savas šventes ar pramogas 
pradėti bent keliom valandom vėliau?

Jeigu New Yorke tokia mokykla minėtą dieną poil
siauja, o kitur lituanistinių mokyklų ir visai nėra, tai ar 
būtinai į tokias iškilmes reikia kviesti ir Bostono litua
nistinės skautus, kad šie turėtų progą praleisti pamokas?

Be to. ar jie tikrai mano, kad mokymasis lituanisti
nėje mokykloje nėra labai svarbus reikalas?

Tuos pačius klausimus mes skiliame ir kitoms mūsų 
‘jaunimo ar jaunimu besirūpinančioms organizacijoms, ku
rios taip pat bent kelis kartus per mokslo metus surengia 
mūsų lituanistinei mokyklai nenumatytas "atostogas“.

Ypač. kad tokių "atostogų“ ši mokykla, naudodamasi 
valdiškomis patalpomis ir priversta taikytis prie ameri-

• kiečių mokyklos plano, jau ir taip turi didelį perteklių.

Tokių faktų akivaizdoje, kartais bunda net nemaloni 
mintis. — negi kai kurie mūsų jaunimo "rūpintojėliai“ 
yra patys lituanistinių mokyklų nelankę ar jų labai nemė
gę. kad taip užjaučia tuos vargšus, jose besimokančius?

POMERANCŲ KONCERTAS BOSTONE
Dana Pomerancaitė ir jos 

vyras Jurijus Mazurkevičius, 
jau į plačius vandenis prasi- 

• mušę smuikininkai, yra bū
dingi mūsų la’ko žmonės.

: Dana iki devynerių metu sa- 
. v o amžiaus buvo Danutė 

Petrauskaitė, atseit, beveik 
visą vaikystę praleido Kipro 

C Petrausko šeimoj, ypač rū
pestingai saugoma, globoja*

. ma ir auklėjama Alės Sidab- 
:aitės Petrauskienės. Jcs ne
gailestingi priešai, kaip visi 
žinom, buvo vokiečiai na
ciai.

Beveik tolvgi drama išti
ko Jurijaus Mazurkevičiaus 
še;mą: kai stalininė Rusija 
okupavo Lvivą. enkavedis
tai are tavo ir nužudė Juri
jaus tėvą. taij) pat muziką, 
nes jis buvo susipratęs uk
rainietis patriotas. Lyg ant 
patvčiu. kai II-io pas. karo 
metu Vokietija okupavo 
lvivą. vienas vokietis, apsi- 
gvvenes tarno pačiame na
me namaiti Jurijų Mazurke
vičiu beveik kasdiena mai
tino šokoladu. Galimas daik
tas ta« Jurkui š’ek tiek pa
dė v* išaugti i toki stipru ir 
dagiai snhudavota vvrą...

Dana Pomerancaitė. ku
tins tėvas tain nat buvo iš
kilus «7nu;kininka«. muzikos 
mokėtus ėin Vilniuje. Lie- 
tuvoi. .Turtins Mazurkevi
čius tuo pačiu kebu ėio savo 
kramto «nstineie Rieve. Uk- 
raipoi Ilgainiui, kaip talen
tingi iauni žmonės, buvo pa
siųsti pasitobulinti Maskvos

kenservatorijon pas garsųjį 
smuikininką Dovydą Oistra- 
chą. Berods, šešerių metų 
aspirantūrą baigiančius sa
vo studentus D. Oistrachas 
taip apibūdino: "Dana yra 
labai talentinga, subrendu
si, sąžininga muzikė, turinti 
plačias galimybes ateity“. 
"Jurijus įsisavino briliantiš- 
ką virtuoziškumą, gilų mu
zikalumą. dailų garsą, pu
siausvyrą, ypatingą savi
tvardą“. Taigi, toks tokj 
pažino, vienas kitą įsimylė- 
io ir vedė. dar būdami stu
dentai. Dana Pomerancaitė 
panoro, kad jos vestuvės bū
tų rengiamos Vilniuje. Ten 
jos prieš keturioliga metu ir 
į vyko su šauniu pokyliu Kip
ro Petrausko šeimoje (Ma- 
zurkevičiai augina septvne- 
riu ir pusės metų dukrelę 
Mvlana).

Smuikas, gal dar fleita, 
yra daugiausia poetų apdai 
nuotas muzikos instrumen
tas. Jiems smuikas čiulba, 
dainuoja, gieda, verkia! Be 
abeienės. šiokiu ar tokiu 
stryku grojamu muzikos in- 
rtrumentų buvo ir seniau, 
bet mums gerai pažįstamas 
smuikas išsivystė tik XVI 
amžiaus antroje puse’ie. Mu
zikos padargu rinkoje iki 
«i-cl patvs brangiausi smui
kai (kaštuoia šimtus tūks
tančių doleriu) vra tie, ku 
riuos gamino italu meistrai 
Amati (1569-1684), Stradi- 
vari (1644-1737). Guameri 
(1998-1744) ir austras tiro-

sauly buvo tiek, kiek jiems 
suskaičiuoti gal būtų užtekę 
dviejų rankų pirštų. Mūsų 
dienom jau ir šį muzikos pa
dargą įveikė žymiai didesni 
žmonių kiekiai. Jų taipe. t 
v., smuikininkų virtuozų 
tarpe, mes turime Daną Po- 
merancaitę ir Jurijų Mazur
kevičių.

Lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo vadovybės 
spalio 10 d. 3 vai. po pietų 
surengtas koncertas So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėje buvo nepapras
tas dar tuo, kad mes tame 
koncerte išgirdom smuiki
ninkų duetą. Smuikininkų 
solk/ių galima pasiklausyti 
daug dažniau, o smuikų du
etas dar vis tebėra gana re
ta kombinacija.

Dana Pomerancaitė ir Ju
rijus Mazurkevičius Laisvės 
Varpo koncerte pasmuikavo 
G. P. Teleman’o (1681- 
1767) Kanoninę senatą G.. 
L. Sporo (1784-1859) Due
tą D., opus 39, ir A. Honne- 
ger’io (1892-1955) Sonati
ną G. Visi tie kūriniai para
šyti dviem smuikams be for- 
tepiono palydos. P. Sarasa- 
t’ės (1844-1908) veikalas 
Navara sukurti/-* dviem; 
smuikam ir fortepionui. Vi
sus keturis duetus Dana Po
merancaitė ir Junjus Ma- 
zurkevičius pasmuikavo su 
giliu įsijautimu į kūrinių 
dvasią ir stilių, suspindėjo 
itin subtiliu muzikavimu, 
muzikine kultūra, virtuozi
ne technika. I' lauko pusės 
į juos žiūrint, jie abu sceno
je atrodo ramūs ir gal net 
vėsoki, bet jų smuikai, kaip 
anie dainiai pasakytų, čiul
bėjo ir dainavo, džiūgavo ir 
raudoje. Tobulas pasirinktų 
kūrinių atlikimas klausyto
jus iš karto maloniai nuste
bino ir pavergė.

Kaip solistas, piimas į ug
nį šoko Jurijus Mazurkevi
čius. Jis pagrojo Vyt. Klo
vos (g. 1926) Preliudą, jau
kų, melodingą ir romantiš
kai skambantį muzikos ga
balą, ir C. S$?int Saens’o 
(1835-1921) Introdukciją ir 
Rondo capriccioso. Pastarą- 
’:,i veikalą mėgsta visi gar
sieji smuikininkai, daugu
mas jų ta Salt Saens’ą groja. 
Tačiau jis yra didžiai kapri
zingas savo ritmų kaita, ne
lengvas ir smuikavimo tech
nikos požiūriu. J. Mazurke
vičius save virtuoziškumu, 
muzikalumu ir itin šiltu to
nu tą kalną peršoko, lyg ten 
tebūtų buvusi tik nedidelė 
kalva. Klausytojai aukšto 
lygio meną tuoj Dat pajuto, 
solistui nepagailėjo karstų 
plojimų.

Dana Pomerancaitė, kaip 
solistė, pasmuikavo B. Dva 
riono (1904-1972) savai
minga ir įdomią Elegija ir 
H. Wieniavsikio (1835-18 
80) Polonezą. A. Dvariono 
Elegijos rami ir graudi me
lodiją smuikininkei sunku
mų nesudarė, bet Wieniavs- 
kio Polonezas jau buvo gan 
kietas riešutas. Ir ta ii gra
žiai išlukšteno, atskleisda
ma kūrinio lenkiukai išdidų 
groži. Dana Pomerancaitė 
smuikuoja virtuoziškai, gry
nom intonaciiom, toru stygų 
garsu, gal šiek tiek astrėles-

UŽTIKRINKIM LAISVĘ 
BRAŽINSKAMS

Jungtinėmis Vliko, Balfo 
.r Amerikos Lietuvių Tary
bos pastangomis buvo su
lauktas laimėjimas, kad 
Pranas ir Algiidas Bražins
kai iš Turkijos kalėjimo pa
siekė laisvę Vakarų pasau
lyje. Jie yra laisvės kovose 
žuvusio partizano sūnus ir 
vaikaitis, pats Pranas Brar 
zinskas yra dalyvavęs žy
duose prieš okupante- prie 
spaudą ir yra buvęs Sibiro 
tremtinys. Perėmę savo 
kontrolėn Sovietų Sąjungos 
lėktuvą, jie ieškojo ne pasi
pelnymo, nelaikė jokių įkai
tų, o tik patys veržėsi išsi- 
geNbė i nuo mirties pavo
jaus ir pasiekti laisvę.

Dabar atėjo jų lemiama 
valanda pasiekti, kad nie
kam nebūtų išduoti ir kad, 
susilaukę politinio pabėgė
lio teisių, pasiektų galimybę 
pastoviai apsigyventi JAV- 
Mes turime padėti tiems ryž
tingiems lietuviams.

Amerikos Lietuvių Tary
ba prašo visus lietuvius, ku
rie tik turi kokios galimy
bės. asmeniškai, telefonais 
ir lai'kais kreiptis į savo 
senatorius, kongiresmanus, 
kad jie kreiptųsi į preziden
tą ir į Valstybės departa
mentą, prašydami Pranui ir 
Algirdui Bražinskams su
teikti politinių pabėgėlių 
teises ir leisti pastoviai ap
sigyventi JAV-se.

Ryžtinga lietuvių veikla 
pasiekė laimėjimo su Simu 
Kudirka, dabar atėjo laikas 
padėti Pranui ir Algirdui 
Bražinskams.
Amerikos Lietuvių Taryba

ATOŠVAE^fiS IR ŠEKELIAI

M./VAIWLA1TIS'
1

SKIEPAI IR RECEPTAI — H
i

'normaliai,

LB INFORMACIJA

Ryšiai «u kitataučiais

• Žydų jaunimo organi
zacija "Yugntiuf“ kreipėsi 
į LB kiaš.o vaidybą, par
reikšdama solidarumą su Taigi, ai- gali -normaliai, Ak, kad mes, išeivijos lie- 
Amerikc-s Lietuvių Bend- protingas lietuviukas iš A- tuviškų mokyklų? mokytojai, 
ruomene, palaikant ir stip- m€ri(kos susižavėti sovieti- įstengtume Jdenf per dešim- 
rinant etninę Kultūrą, ir PgS santvarkos "grožiu“,'tį metų savo vaikus išmoky- 
xviesdama kartu diibti. kad izoin u o a. . kaip kad baiminasi P.Ž.? ’ti tiek, kiek. pasak P.Ž.. ta-
Amerikoje būtų įvestos dvi-^i- gajj jį apnįktį komuniz- rybiniai propagandistai į- 
kalbės mokslo programos. m0 adoracijos kipšas, kada, stėogia juos "išmokyti“ per 
kur to pageidauja mokiniai Lietuvon nuvykęs, jis •! vosdešiolika dienų! Na, bet 
ar jų tėvai. • mato ilgas eiles prie a- kalbksime visai rimtai, nes

Pasaulio žydų kultūrinin- pytuščių krautuvių, i P.Ž. aaro labai sunku užme
ni suvažiarimas įvyko rug-j • atsisėdęs pas gimines, timą tuo savo "istorijos mo- 
sėjo 23-26 dienomis Jeruza-i prje valgio stalo, pastebi, Į kymo“ argumentu, 
iėje, j kurį buvo kviesti ir jog tik jam vienam gardūs
•JAV LB atstovai. balandėliai padėti, o kitiems

• Negrų Yeatman District nėra (nes šiuo metu trūksta
Community korporacija mėsos), 
ruozia tarptautinę tautinių • girdi, kaip mo-ksleivinis 
šokių šventę lapkričio 22-24 i jaunimas herojum laiko tą, 
dienomis St. Louis, Miss. kuris iš visų dalykų gauna 
Lietusių Bendruomenė yra, penketuką, bet iš rusų kal- 
paikviesta tame tarptautinia- į bos — dvejetą,
me festivalyje dalyvauti iri girdi visur ir visus lietu-
tuo prisidėti prie geresnio irius keikiant rusus, 
tautybių sugyvenimo ir vie- i • pastebi, su kokiu ilge- 
ni kitų supratimo-. j siu meigaitės dairosi į pap-

• Amerikos Lenku Kone- rast? B Amerikos atsivežtą reso vadovybė pakvietė LB " Plaukams
* 1 rim nvrinti ruošini Ižo

krašto valdybą kartu dirbti,
kad diskriminacija Ipat0' alp lslaif™mato. kaip

tos“ moterys sunkiai nešioja 
prie statybų plytas,

• o visa tai ir daugiau 
matydamas bei girdėdamas, 
dar iš kitos pusės propagan- 

Pagal dabartinius projek- dos na įtikinėjamas, jog to
tus. surašinėjimo anketose kioje santvarkoje—"viskas 
tik didžiosios tautybės sumi- žmogui“? 
lietos, gi kitos, pvz., pabal- . ... . .
tieėiai,' vengrai, ukrainiečiai Ar ne greičiau nustsptau-
visai neįrašytos. Cenzo rei- “ 1 įKvnas tarybtnes šnek-

pnes
baltus ir slavus būtų panai
kinta numatytame Ameri
kos gyventoju surašinėjime 
1980 metais.

niu, negu tas, kurį turi Juri
jus Mazurkevičius (šį skir
tumą gali sudaryti ir jos 
smuiko "charakteris“).

Klausytojai Daną Borne 
rancaitę apdovanojo kare 
tais plojimais, gėrėjosi jos 
iškiliu menu.

Svečiai smuikininkai bi- 
sui pridėjo W. A. Mozart’o 
populiarųjį Turkų maršą. 
Koncertui pasibaigus. Dana 
Pomerancaitė buvo pagerb
ta (spalio 10 d. buvo jos 
gimtadienis) rožių ir gvaz
dikų puokštėm. J. Mazurke- 
yiįįu^ij; gaubus Qiibatbuvo 
papuošti baltais gvazdikų 
žiedais. Koncerto klausyto
jai, kurių buvo pilna salė, 
koncertantus pagerbė atsi
stojimu.

Danos ir Jurijaus Mazur- 
kevičių akompaniatorius bu
vo mūsų jaunasis pianistas 
Saulius Cibas. Jis savo dar
bą atliko su įsijautimu ir 
precizija. Tai buvo dar vie
nas egzaminas, kurį Saulius 
Cibas išlaikė labai gerai. 
Kiek teko girdėti, Mazurke- 
vičiai jo akompanavimu bu
vo nuoširdžiai patenkinti, o 
taip pat ir Sauliaus talentas 
juos maloniai paguodė.

Mazurkevičių koncertą 
Bostone, kaip jau minėta, 
surengė Lietuviu radijo va
landa Laisvės Varpas, tiks
liau tariant, — Petras Vilči- 
nis. Bostono ir jo apylinkių 
lietuviai, kuriems tokio po 
būdžio renginiai dar turi sa 
v o reikšmę ir prasme, be a 
bejonės, už Mazurkevičiu 
koncertą P. Višoiniui yra 
nuoširdžiai dėkingi. Tegu 
tai būna ir prisiminimas, 
kad Lietuvių radijo valanda 
Laisvės Varpa mes visi turi
me daug nuoširdžiau, daug 
aktyviau ir daug dažniau iš
girsti ir paremti.

k. r-tas

kalais Washingtone jau bu
vo sušaukta viena tautybių 
konferencija, ir. atrodo, kad 
Lenkų Kongreso akcija da
vusi rezultatų, nes spalio 14 
d. buvo sušaukta antra kon
ferencija, į kurią vėl pa
kviesti LB krašte- valdybos 
atstovai.

Jimmy Carter apie lietuvius

Rugsėjo 11 d. išleistame 
Jimmy Carter ir Walter 
Mondale žinių biuletenyje 
(News Release) rašoma, 
kad prezidentinis kandida
tas J. Carter daug dėmesio 
skiria etninėms grupėms ir 
jų veiklai. Šiame biuleteny 
paminėta visa eilė tautybių, 
bet daugiausia dėmesio yra 
skirta lietuviams, pažymint, 
kad J. Carter savo rinkimi
nės akcijos pradžioje krei
pėsi Į JAV LB tarybą, ir ci
tuojami jo žodžiai, kuriais 
jis išgiria lietuvius, kaip pir
maujančią bendruomenę. 
Toliau jis smerkia respubli
konų administraciją, iškil
mingai pasirašiusią Helsin
kio susitarimus ir šiandien 
nieko nedarančią, sovietams 
’ių susitarimų nesilaikant.

Pažymėtina, kad Jimmy 
Carter ilga telegrama pa
sveikino JAV LB VIII tary
bos pirmąją sesiją Chicago
je ir yra pareiškęs pageida
vimą susitikti su LB atsto
vais. Su jo štabu ryšius pa
laiko LB vieepirm. Rimas 
Česonis.

tas verstų tokia akivaizdi, 
tokia nenuneigiama praraja 
taip propagandos ir realy
bės?

Ar ne koktu turėtų pasi
dalyti blaiviams Amerikos 
jaunuoliui, sugretinusiam 
sapalus apie tai, kaip "soci
alizmas“ panaikino Išnau
dojimą ir kaip "tarybinė 
liaudis su džiaugsmu kuria 
ko-munizmą“, su tikrove, 
skaudžia, pilka, pilna ko- 
i upei jos ir apatijos, su tuo, 
ką pati liaudis greit įsidrąsi
na ant keturių akių prasitar
ti apie tą jos "statomą“ ko
munizmą?

RAŠYTOJŲ PREMIJA
ALB. BARANAUSKUI
Lietuvių Rašytojų d-jos 

$1,000 premija paskirta ra
šytojui Albinui Baranauskui 
už knygą "Rudenys ir pava
sariai“. Ją galima gauti ir 
Keleivyje. Kaina $6.000.

Premijos komisiją suda
rė Jurgio Blekaitis, Gražina 
Kriviekienė, Alfonsas Nyka 
Miliūnas, Antanas Vaičiu
laitis ir dr. Vitolis Vengris.

Premijos mecenatas — 
Lietuvių Fondas.

Pirmiausia, kaip jau įtai
gojome, jis daro užmetimą 
demokratijos bei laisvo ka
pitalizmo idėjų praktikai: 
pagal P.Ž., net tik šešiolikos 
dienų pabuvimas tekioje 
prieštaravimų kupinoje eg
zistencijoje, kaip sovietinė
je, yra visiškai pajėgus su
griauti bet kokį pasitikėji
mą Vakaių politine bei ūki
ne santvarka. (Labai savo
tiškas galvojimas tariamam 
Vakaių laisvės gynėjui!)

Antra, jis daro užmetimą 
ir mūsų lituanistinių mokyk
lų auklėtojams, kurių globo
je beveik visi anos ekskursi
jos dalyviai yra « buvę nuo 
kelių iki vienuolikes metų. 
Argi visa tai. ką mes, moky
tojai, per metų metus įdie
gėme savo vaikams, per dvi 
savaites tarybinių propa
gandistų gali būti iš pašak
ny išrauta? Jei taip. tai vi
sas mūsų čionykštis auklėja
masis darbas yra tobulai be
prasmingas, ir, kad negaiš- 
tume daugiau laiko, reikėtų 
uždaryti visų lituanistinių 
mokyklų duris.

Jeigu P.Ž. ii tikrųjų rim
tai galvoja, kad sovietiniai 
propagandistai yra pajėgūs 
dviejų savaičių bėgyje įdieg
ti daugiau meilės komuniz
mui, negu mes per dešimt
metį meilės laisvei, tai jis 
mums sk-clingas atsakymo į 
štai kurį klausimą: Kokius 
gi jie vartoja ten metodus, 
kurie per dvi savaites pajėg
tų "išplauti smegenis“? Ir 
ne bet kaip per dvi savaites.

Ir kuo tirščiau oficialios• ne izoliacijos sąlygose, ne 
propagandos, tuo kokčiau? specialiose "ligoninėse“ ar
(Gal ir dėl to, kaip liudija 
grįžusieji, nebefeandoma 
jaunimo ekskursijų atveju 
su propaganda persistengti, 
nes tai tik dar labiau Ameri
kos lietuvių akyse paryškin
tų didžiulį ideologljos-rea- 
lybės prieštaravimą Sovie
tuose).

0 jei kalbėsime apie jau
nesnius vaikelius, įkurie Lie
tuvoj dar pasigenda ham- 
burgerių ir "džindžerelos“, 
—tai ar įsivaizduojame, kad 
jie imtų ir pamiltų sovietinę 
santvarką, o Ameriką pra
dėtų keikti?

Nežinau, gal būt, ir nesu
prantu, bet man atsaky
mai į šiuos klausimus yra ne 
tik visiškai aiškūs, bet ir 
priešingi tiems, kuriuos 
iiems suteiktų gerbiamasis 
P.Ž. Ar ne keista?

Keisčiausia betgi tai. jog 
P.Ž. su savo bendraminčiais 
■vis skundžiasi ir skundžiasi 
dėl to, ikad Lietuvoje Ame
rikos lietuviukai "mokomi 
komunistinės istorijos“. O 
man tai svarinau būtų nu
statyti, kiek gi per tas šiek 
tiek daugiau negu dvi eks
kursijos savaites ‘jie tos isto
rijos pajėgę "išmokti“ ir ar 
jie išmoko jos sovietinių 
"mokytojų“ pageidaujamą 
prasme?

stovyklose, bet šiaipsau. ke
liaujant per kra» tą nuo Vil
niaus iki Palangos, kalban
tis su iš Sibiro grįžusiais gi
minėmis, lankantis gamtoje 
ir tt.

P.Ž. ir jo bendraminčiai 
lyg ir turėtų jausti pareigą 
patyrinėti, koks yra tasai 
metodas. Sakau tai dėl te, 
nes mokymo metodai dažnai 
yra neutralūs mokomojo da
lyko atžvilgiu. Atseit, jei 
metodas tinka prosovieti
niam smegenų išplovimui, 
tai gal jis tiktų ir antisovie- 
tiniam "smegenų išnlovi- 
mui“. Nevisada taip būna, 
bet kartais — taip. Todėl, 
jei mums su į tą metodą Įti
kėjusio P.Ž. pagalba pasi
sektų išPfruoti jo paslaptį, 
nustatyti jo esmę, tada galė
tume gal jį ir lituanistinėms 
mokykloms pritaikyti.

Žinoma, nėra garantijų, 
kad tai pasisektų: be to, gal 
mums juo naudojantis rei
kėtų ne dviejų, o keturių, 
gal net šešių savaičių, kol 
pamatvtume rezultatus. Bet 
vis vien. jei pasisegtu, tai 
būtų didžiuli8 laimėjimas: 
per, sakysim, šešias savaites 
mes iš savo vaiku padarytu
me tvirtus lietuvius patrio
tus ir antikomunistus. to
kius, kokius, P.Ž. Įvertini
mu, mes dabar nesugebame

(Nukelta į 3 puslapį)
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Rusai okupantai, šaiu< iš LietocoaJ

Dėl ko atleidžia ii darbo? Naujas pogrindžio leidinys

Neseniai buvo atleistas iš žiniomis iš Lietuvos, ten 
darbo ir pirma laiko išleistas pasirodė ir plačiai pasklido 
į pensiją „už religinių prie- i dar vienas pogrindinis laik- 
tarų laikymąsi“ žemės ūkio-rastis „Dievui ir Tėvynei“. ,. 
akademijos dėstytojas ma- Pirmajame numery ištisai 1,au v_estl įvažiavimą.

BALFO DIBEKTORIV SUVAŽIAVIMAS siais ilgame ir pavojingame 
kelyje į laisvę. w

Spalio mėn. 2 d., Phila- i siunčiami, nes daug lietuvių Nuoširdų ačiū jie taria ir 
delphijoj įvyko metinis Bal-1 Lietuvoje yra sunkioje pa-lVigįeim Balfo žmonėms, 
fo direktorių tarybos šuva- dėtyje. I
žiavimas. Suvažiavimą glo-l .. . . o „in 6 Del siuntinių j Suvalkų j 

trikampį, reikia būti atsar-1 
giems, nes ne visi siuntiniai 

t j - - j- . - patenka į lietuvių rankas.
.. r a jV--m 2 i . re j Siunčiant siuntinius i Su vai- d,r. F. Andnunas. pakv.es-'kų trikampį> reikia 

formuoti Balfo centre.

bojo viet. Balfo skyrius. Su
važiavimą trumpu žodžiu a- 
tidarė vietinio skyr. pirm. 
J. Lukas

damas Balfo dir. Tarybos 
pirmininką A. Keturakį to-

NEW YORK, N.Y.

Mirė D. Šolomskaa

Rugsėjo 28 d. mirė senas

CLEVELAND, OHIO

SLA 14-torio* kuopos
deimantinė sukaktis

ši kuopa yra viena iš pir
mųjų Susivienijimo Lietuvių 
Amei ikoje, pergyvenusių 
Susivienijimo skilimus ir ki
tokias audras. Nors kuopa 
dabar ir neturi tiek narių.

tematikos mokslų kandida
tas A. Patackas.

Kauno miesto laikraščių 
kiosko pardavėjas Montvi
las prieš 1975 m. Kalėda 
par

paskelbtas lietuvių kalba 
Visuotinės žmogaus teisių•

Sėkmingesniam komisijų
veikimui suvažiavimas nuta-

, . , * . . įrė, kad atitinkami Balfobotvarkę ir sudarius komisi- * A ...Centro V-bos vicepirminin-

Priėmus suvažiavimo dar-i

deklaracijos tekstas. Jas .rezoliucijų, balsavimo), I k joms vadovautų
šią deklaraciją yia pasi-'buvo išklausyti Pranešimai.j u

prieš 1975 m. Kalėdas į rašiusi ir Sovietų Sąjunga, Pirmoji savo pranešimą pa-'
. ‘davė perfotografuotų ka- bet jos nuostatu nevykdo, ir darė centro V-bos pirm. Ma- °!,ir p anavirno- 
ledinių atvirukų Jr dėl to jis j jOs tekstas žmonėms iki šiol; rija Rudienė. Ji daugiausia Specia1^ PranesimjĮ aPie

komunistas. komunistinės kaip kadaise, bet ji dar vis 
spaudos bendradarbis, ilgus I tebėra veikli, 
metus dirbęs Laisvės redak-1 ..
c,oje .r administracijoje. Įnw kuoposJjsteigimo. ruo_

Atskirai jis y ra išleidęs Į šiamasi tą sukaktį paminėti 
„Pasakojimai iš istorijos“. * kukliu banketu, kuris įvyks 
M. Gromovc- vedimą „Ka- š. m. lapkričio 7 d. (sekma-

sivienijimo draugų ir buvu
sių kuopos narių — ir iš to
liau. Programai paįvairinti 
pakviestas Detroito moterų 
choras. Taip pat dalyvaus ir 
SLA prezidentas Povilas 
Dargis.

Bilietų į minėjimą galima 
gauti pas kuopos aktyvistus 
Lietuvių Namų administra
cijoje: 877 E. 185th St., tel. 
531-2131, ir pas kuopos pir
mininką Alf. V. Braziulį, 
18116 Landseer Rd., Cleve- 
land» Ohio 44103. Telefonas 
486-9944.

A. Plavičius

ras Lietuvoje“ ir kt. dienį) 5 vai. popiet C-leve-
Yelionis gimęs 1896 m. j Lietuvių Namuose. 

Būdos kaime, Trakų apskr.J Be vietinės publikos, tiki-

buvo atleistas iš darbo. ‘nebuvo žinomas.
Inž. Vidmantas Povilonis,)

1975 m. kovo 27 d. grįžęs iš j Talka Velykų dieną
Mordovijos koncentracijos į Aukotojo ir specialaus vi 

tiais ’

Vasario 16-tos gimnaziją pa-
, , .... , . darė dir. O. Zailskienė pra-kalo, plačiai papasakojo apie .. ., ,u ‘nešdama, kad vajus surasti

| apsistojo prie Bražinskų rei-

nepaprastus sunkumus gelb-, 
stint Bražinskus Turkijoje. daugiau mokinių pusėtinai

stovyklos, vargais negalais j durinio^o' mokslo komiteto Į S^M-VuiZnės“ prVneši’mas' pavyk°' B užjūrio nuvyko 
gavo paprasto daibminkoj pirm. Zabulis įsakė šešta-! Darods kokie dideli sunku-11*
darbą Kauno duonos kepi-!dieninę talką mokyklose__ - _____ „iZ.; i.„i____ ;v*
mo įmonių susivienijime. Po J vykdyti Velykų dieną (ba
kelių mėnesių buvo perves- ]andžio 18 d.). Kai kurios
tas į inžinieriaus technologo mokyklos tą talką vykdė ki-...................................... .. _____ „ _
pareigas, o vėliau dirbo netpomis dienomis, bijodamos,! P^ms lsvYktl Įs Turkijos. nos Vokietijoj žymiai pakilo.

■» -s i « z-. - - - ■» v - -a T * 1 1 • •• w • i lt I a a4- TAa’n VA 1 WA z-a z~.a a f-t z-1 z-a a»z~\ * * * A

-w-a a • * ar • F**-* “ J a** **** ’ ▼
l. Rudienės pranešimas: f ..._ , .. ..f,. , .bene 17 mokiniu, jų tarpee, kokie dideli sunku-1 . .... ‘,. ’ , i vienas iš Venecuelos.mai teko nugalėti, kol pavy-', .. „ . . .. . j Ta proga prašė dir. suva-ko sis Bražinskų reikalas su-}.. . . . .. ,. a. . ziavimą paskirti daugiau le-tvarkyti ir gauti leidimas . , . . . . . .sų duonos pirkimui, nes kai-

į JAV atvyko 1913 m.

r

vyresniuoju
technologu.

rnzimei iumi s Rad Velykų dieną į ją mažai Klausant pranešimo susidarė IR. ..q1 Balfas‘kas

1976 m. kcvo 26 d. ji
Kas ateis. Įspūdis, kad tai pavyko tik menuo

siuntė po $200. Direktorių
•i • • ! Uolesnis isaksvmo vykdv- iM- Rudienės energijos ir su- suvaiiavimas -ia suma nadisikvietė Įmones sene.alinis,,ojas buvo naujasis /emžs,manumo dėka. Didelio prie- djno ^^’d^et

direktorius n piane^e. kad pkįc akademijos rektorius Į lankumo parodė J.A.V. am-
atitinkami c«. ganai, (supi a>k • (,oc Dei mantas: jis tiksliai į basadorius Turkijoj. 
KGB) reikalauja jį at eiti., ,-yjęjė vyresnybės įsakymą.

torių suvažiavime dalyvavo
14-ka dirkt. ir 13-ka įgalioti-

Deia nirmuiu miškininku' Toliau sa^° Pranesime • nių. Trys direktoriai nebuvo
su žmonėmis, t. y. jiems va- jU]<į ^tk »u™ m ^ pal*te TJU em1'
devinti kuisuatejc tiK puse meena-;grantu reikalus, kurių vis
aoyauti. .................. . nlZaeijcs — tik o iš 7o stu-1 ® . ‘ * „ 1 VoVoca

Inz. V. Povilionis vė! tapo Jentu Današiaj ir kitu eru- idaugiau atsiranda Vakaru°- entų. panašiai ir kitų gini- §iuo reikalu Balfas turį
nų. , . . .. . gerai atliktus darbus. Ypa-• nuolatinius rysius su tarp “, . _ . . . . - . - , • tiga padėka pareikšta Cen-Lietuvos žmona yr» kiet. | tautinėmis šalpos organiza- y pjrm Ru

Jau esame rašę, kad apie kurios grei ai pain-

kaip neturintį teisės dirbti.

be daitbis.

Ieško LKB Kronikos

atstovaujami.
Suvažiavimas išreiškė pa

dėka visai Centro V-bai už

.. Š. m. gegužės 4 d. padary- 
manto Šulskio bute, Kaune, filmų Kūlėją Joną Meką i f°rmu°ja Balfą apie atsira-

dienei.

V. Kuzmos g. nr. 29A-2. pJjjėiai rašė prancūzų dien-!dusius lietuvius Vakaruose.! Aplamai Balfo direktorių
Kratai vadovavo kap. Mar
g • v •kevicius.

Gyvatė gelia skaudžiai, o 
pikto žmogaus liežuvis —

masi sulaukti svečių — Su-dar skaudžiau.

1976 metų spalio mėn. 30 dieną (šeštadienį) 

MAIRONIO PARKE

(Shrevvsbuiy, 52 So. Quinsigmo-nd Avė.)

HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORO

KONCERTAS

Jos padeda sutvarkyti doku- suvažiavimas buvo sklandus, 
mentus ir apmoka kelionės į Sekantis--Balfo direktorių
• - i ’ _ i__ *

rascio „Le Monde“ kores
pondentas. Lenkų žurnalas

Saugumiečiai ieškojo L. ’ Kultūra“ š. m. liepos nume- išlaidas. Balfui tekainuoja ’ suvažiavimas nutarta su
tik $143 asmeniui. įšaukti New Yorke.

į Suvažiavimo metu buvo
K.B. Kronikos“ slaptavie- ry duoda ištraukų ir to pran
tės ir antitarybinės litera’ū- cūzų žulnai0. j. Mekas ta- „ „ ■
S’V K.r,.‘“ 1me,U r“,a,AL <la prancūzui tarp kitko ši- , Rudiene paliete žydų. $5(w0 Jas itejk.
Solien.cmo knyga Gulago taip kalbėJęs; ^kaltinimus lietuviams pnsi- ^^^ skyriaus vardu
•alynaa . . ’ Mano kelionė patvirtino ^eJus Pne "al ,mm°lgen. sekr. O. Jakubaitienė

u s is. pirnes manQ jsitikinimą> kad Li^ Lietuvoje nacių okupacųos Waterburio sR

j vardu direktorius J. Bra-

Rimantas 
>43 m., yr 

ninku sąjungos narys.
1943 m., yra jaunųjų daili- tuva nebus išbraukta iš pa-;metu. Čia pirmininkė pažy-Į

t-aulio žemėlapio, nes žmo- i mėjo, kad tai yra labai pavo- 
—————— — - '■ nės tenai yra kieti. Pai ojin-i jinga situacija ir įspėjo lie-j

_ gas jiems esąs ne komuniz-i tuvius, kad jie nesileistu į,
SKIEPAI IR RECEPTAI ,nas> lbet 111Sų respublika,'jokias kalbas su investigato-j
(Atkelta iš 2-ro puslapio) kuri <ra Pav°jin^ ir kit?ms j riais, nors tai atrodytų labai 
' ii? respubliKoms: primeta jom|nekaltas reikalas. Geriausia

pasidaryti per ištisus vie- nišų kalbą, bruka savo alfa- su jais įkalbėti ir skubiai 
nuolika metų! betą Rusų respublika nore- informuoti Balfo centrą.

Aš tai, deja, abejoju, ar tų. kad pasauhs, kiek gali
tokio greito ir velnf. kai stip- ma. mažiau girdėtų apie ki

Į zauskas.
A. K-kis

Koncerto pradžia—5:30 v.v. 

Vakarienė— 7:00 vai. vak. 

Šokiai — po vakarienės. 

Bilietai ($5.00) gaunami iš 

anksto Maironio Parke. s
Mergaičių chorui vadovauja 

ir jam diriguoja muzikas 

VACLOVAS VERIKAITIS

Balfo
Antras dalykas, kuris mūsų 

į labai apleistas, tai stoka do-

CHICAG0, ILL

D. Lapinskas —Pirmyn 
choro vadovas

Pirmyn choras yra vienas 
seniausių ir geriausių Chica-

raus „recepto“ iš tikrųjų e- tų respublikų egzistenciją... uu-sama (yjč. kad jis ™ei- Gmzinai, lietuviai, laitviai,i** 
kaJarfja. kaip sakiau, jokio estai ir kitos tautos privalo j rizikuodami savo “ iėfu mkė
”kidnepinimo“ a la Pattv skelbtis, kad jos esančios 'gelbėjo žydus nuo sunaikmi-, Kazys- bteponaiicms mne 
Hearst), bet tie. kurie mano i gyvos. Pas save respubliko-i mo. Mes turime šitą žydų j*™- J?J? m!,t
kitaip, turėtų pasistengti jį:-’e jos stengiasi pažaboti gelbėjimo akciją uždoku-jn . > • k ~
atidengti ir apie tai (pirma galingojo rusų kaimyno eks-į mentuoti, tiksliai nurodant, 1
gal slaptai, o paskum ir vie-; pansiją“.
šai) pranešti mūsų švietimo Į ____
Tarybai.

* * *

’l
vardus ir pavardes, laiką irj Chicago Tribūne apie 
vietovę, kur ir kas žydus- Bražinskus

NAUJA RUSŲ‘KRONIKA’ ®eI,^io ir. skuįiai praneši chicago Tribūne rugsėjo
Kolfn pontrin Snvamavinioa . *- . Balfo centrui. Suvažiavimas on

Bet kol kas daugiau sam-! Vakarus pa«ekė "Eina- įgaliojo M Rudienę kontak- apif Praną il Ap

KTega'iėto bū’ti o'Uh i S) Jis pažymėti 1976 mi ^‘D1 f ““’.š Ukiril!vra’^ia irvėi dū >gužės20 d. data. Tai 153 °‘a p pa‘ estM a'" i nupasakoti visi jų tragiško
retiRrųjų yia. Čia n \el.iu-i v įtinkamas organizacijas, ir gyvenimo įvykiai,
lau empirini stebejimo ir ^slapių mašinėlė 1 asytas d j jėgomis atkreipti
pakiniu kvotimo mptrrla leidinys. Jame daug faktų.- ,^altinių ka orimo metodą, kelios lietuvil' at,tinkamU žydų orgamzaci-
kunuo pats stengiuosi nau- ylinimos “ Kenos , ..
dotis ir kuris yra pagrindi-5kos Pava’’dės. jJM j.'T ,J.
nis viso tiesos ieškojimo! Skyriuje „Kalėjimuose ir!sustabdytų savo akciją, kal- 
ramstis Tegul P.Ž ir visi i lageriuose“ duodama žinių, tinančią sias tautas žydų nai- 
kiti ekskursijos poveikiu • aPle petl'4 Paulaitį, kuris kininmu. Dabar Wašingtone 
baimingai susirūpinusieji! laikoI?as Mordovijos sto-'atitinkamoj įstaigoj ant Pa
daro bent kartą tai, kas lo-! vykl°ie nr- 17. Jis nagaunąs baltijo žemėlapio yra užka- 
giškiausia: tegul jie išk!au--’’am Siunčiamų siuntinių artinti hagenkroicai, reiškia Įr®d**cijoje. 
ginėja, iškvotinėja patį iš tos1 banderolių. įmetamas kaltinimas visoms
ekskursijos sugrįžusį jauni-! Sergejus Kovaliovas taip i Pabaltijo tautoms, 
mą. Tegu stebi jo elgseną, jo Į’aJ n.e^ahs pnimti jokių lan-; A ie kitus pranešimus 
reiškimąsi, jo veiklą mūsų k.vlojų. negaljs rašyti lai,kų. [tenka tjR tieR Rad

'lietuviškame gyvenime. Ir; yjS|TOR LKBK |Jie buvo dalykiški ir trumpi, 
tegul tik tada šneka apie tai.;
kokią „sėklą“ ana konfron- Katalikų žurnalas Visitor nnniSVinim P- 
tacija su sovietine tikrove paskyrė daugiau nei puslapį P8 ®. ,a^
bus juose pasėjusi. .-u Lietu, os Katalikų Baž-! K; Čepams. Nežmnnt drąs-

Kitą savaitę: Baudžiau-uyčios Kronika supažindin- tls*'9 . "’u‘tų. suvaž|avimas 
ninkai ir jų politinė veiki,,, ti . _ Inutarė, kad ,.p .r toliau butu

Buvo atsilankę Bražinskai

Pranas ir Algirdas Bra
žinskai buvo atvykę ii Wor- 
eesterio dalyvauti Laisvosios 
Lietuvos 30 metų sukakties 
minėjime spalio 30 d. Ta 
proga jie lankėsi ir Naujie-

Brazinskų padėka Rudienei

Naujienose spalio 7 d. iš- j 
spausdinta Prano ir Algirdo 
Bražinskų padėka Balfo pir
mininkei Marijai Rudienei 
ir Antanui Rudžiui už daug
kartinį lankymąsi Turkijoje, 
rūpinimąsi jų likimu ir akty
vią pagalbą š. m. birželio, 
liepos ir rugpiūčio mėne-

Koncertą rengia MAIRONIO PARKO VADOVYBE

toooooooooooooooooooooooooooooooooooooeoooooeeooeor

ANKSTYVOSIOS LIETUVIŲ IŠEIVIJOS AMERIKOJE 

NUVEIKTŲ DARBŲ APŽVALGINE

PARODA
įvyks 1976 metų spalio mėn. 24-31 dienomis 

APREIŠKIMO PARAPIJOS MOKYKLOS PATALPOSE 
BROOKLYNE, N.Y.,

kurioje bus išstatyta daugiau kaip 3.000 kruopščiai surinktų, profesiona
liškai suskirstytų eksponatų, išdėstytų didžiojoje salėje ir kitame aukšte 
trijuose dideliuose kambariuose.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti atidaryme ir savo atsilankymu pagerbti 
lietuvių ūkininkų sūnus ir dukras ateivius, atsidūrusius svetimoje aplin
koje, dažniausiai beraščius, nemokėjusius nei kalbos, nei amato. Jų reikš
mingas įnašas lietuvybės išlaikymui už Lietuvos ribų per trumpą laiką 
virto milžiniška jėga ir akstinu, siekiant Lietuvos valstybės nepriklauso
mybės atstatymo.

Programoje:
11 val.Koncelebracinės pamaldos už mirusius ir gyvus senosios kartos

išeivius — veikėjus.

— Parados atidarymas. 
Simutis.

Atidaro Lietuvos gen. konsulas Anicetas

— Dr. Antano Kučo, “Lithuanians in America“ autoriaus, trumpa 
pradinės lietuvių emigracijos apžvalga.

— Parodos apžiūrėjimas, ją paaiškinant.

— Užkandžiai ir kavutė.

Lankymo valandoj:
Sekmadieniais — po pamaldų iki 6 vai. vakaro.
Darbo dienomis — nuo 4 iki 7 vai. vakaro, 
šeštadieniais — nuo 12 iki 6 vai. vakaro.

Parodos globėjai:
Apreiškimo parapijos klebonas kun. Pranas Raugalas. 
Prelatas Juozas Karalius, Shenandoah, Pa.

RENGĖJAI
isvoooeoooooooooooenoeoeocvvooooooooooooeoooooooooooaeooooooooaoaoooaoooi
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KARIO BENDRADARBIŲ AR 

SUSIRINKIMAS

VERTA SKIEPYTIS?

Šią žiemą gresiant vadi
namosios ’ kiaulinės influ- 
encos“ epidemijai, kurt 
1918-1919 metais nuvarė į 
kapus apie 20 milionų žino

jau pradėta skiepinimo

Spalio 2 d. Brooklyne, N.
Y., Kultūros Židinio patal
pose įvyko metinis Kario 
bendradar bių, rėmėjų ir bi- 
čiulbi pasitarimas. Dalyva- nių, jau pradėta sKiepmimo 
vn Yr.rkn Ramf,v£s ubeija. Pagal planų tui etųvo New Ycrko Ramovės . 
skyriaus nariai su žmono- ^uLl ^one V1S1
mis, New Jersey, Philadel- $entoJal- yKiepyjama nemo- 

- - - Ramai. Pumenybe teikiamaphijos ir Bostono atstovai,
šaulių s-gos veikėjai. Susi- rtvl^mo amžiaus žmonėms 

- - - - - Kario lr tlems kurie eina atsa'Kin-re-

— Maiki, al' vėl pas tave. nenusineši. Net jeigu ir pa-
— Gerai, kad nepamiršai! si kiši po skvernu ar j kišenę

manęs aplankyti. Eet koks 
reikalas tave atvijo, kad 
toks susirūpinęs?

— Reikalas, Marki, labai 
vtžnas. Aš beveik būčiau 
ausifeitavęs su savo senu 
frentu Zacirka.

— Kaip tai galėjo atsitik
ti? Ar tik nebūsite abudu 
kartu pasigėrę?

— Ne, Maiki. čia ir visa 
bėda, kad pradėjome ginčy
tis ant tuščios dū ies, ir jis 
mane jau norėjo išmesti iš 
savo saliūno.

kokią Seagrams Seven plėč- 
kelę, tai šventas Petras prie 
dangaus vartų vis tiek iškra
tys tau kelnes ir visas pante- 
les ligi paskutinio lašo iš
lies ant baltų debesų.

— Žinoma, judviem taip 
ir bus, nors labai abejotina, 
ar, tiek daug gyvatinės šioje 
žemėje išgėrę, ligi tų dan
gaus vartų prilipsite...

— Tu, Maiki, iš manęs 
nėštukalvok, ba aš šneku vi
sai rimtai. Taigi, sakau jam. 
tu turi hauzą. visa tavo sa-

— Tai kokia nors rimta huno ilga lentyna prilioduo-
priežastis vis dėlto buvo?

— Maiki. man tą dieną 
užgulė ant širdies toks smūt- 
numas, kad nuėjau pasi
vaikščioti po kapines, gal, 
sakau, susiraminsiu, aplan
kęs savo senų frentu pomni- 
kus, gal nors mislimis su tais 
nabašninkais pa sišnekėsiu. 
O ten žiūriu — chuliganai 
i-vartę kapų akmenis, ant 
jų iškaklti mano senų fren- 
tų vardai, ir poteriai užmozo- 
ti smala, visa jų buvusi šlo
vė dilgėlėse ir varnalėšose 
paskendusi. Ir mane tada 
apėmė dar didesnis smūt- 
kas, kad net prisiminiau ta

ta dar neatkhnštų bonkų, o 
ia- banke turi pilnas dolerių 
d l obynas šienkarte užspau
dęs. Viernas broli, sakau, 
kas bus su tavo skarbais, kai 
už baro patiesi savo kojas? 
Ar tu pamisimi, sakau, kaip 
susirinkę pijokai iki pasku
tinio lašo už dyką išlaks ta
vo t-napsą, valdžia pasiims 
hauzą ir pinigus, o po viso 
amžiaus procios svetimuos 
kapuos atgulus pasilsėti ir 
sudėjus ki-yžium rankas ant 
krūtinės, gal būt, kiaulės iš
knis iš šventos žemelės ir ta
ve- grabą.

— Taip. tėve, gali būti vi
siems tokiems zacirkoms, 

testa-
vo pamokslą, jegei žmogaus 
gera slūžba šioje žemėje po kurie mirs, nepalikę 
smerties ilgiau jo vardą iš-
vaktuoja. negu jam ant -krū- 
tinės užristi brangūs girnak- 
menfai.

— Tuo turėjai jau seniai 
įsitikinti. Bet ką čia bendra 
turi tavo Zacirka?

SVEIKATOS REIKALAI

Klausimas: Paskutiniuoju
metu spaudoje daug rašoma 
apie galimus susirgimus ang
liškai vadinama ”swine flu“. 
Pasakykite, ar vyresnio am
žiaus žmonėms tai pavojin
gesnis susirgimas, negu jau
nesniems?

V. Mac.

Atsakymas: Gydytojų nuo
mone, sunkiau suserga se
nesni kaip 65 metų amžiaus 
ir turintieji chroniškus šir
dies negalavimus, plaučių, 
cukrinę ar inkstų ligą.

rinkimą pradėjo . .....
daktorius Zigmas Raulinai- SesI!es P"*1®“ ~ Pol:c,Jai' 
tis, apibūdindamas žurnalo uSniaoe-'Iams 11 Pan- 
turinį, reikšmę ateities Lie- Iki • icl jau yra paskirsty- 
tuvos karo istorijai ir sun- ta apie 25 mil. skiepų, bet jų 
koką spaudos kelią svetimo- iš viso būsią pagaminta 147 
je padangėje. milionai dožų.

Ilgametis Kaino administ- Deja, pradėjus skiepyti, injekciją prieš flu, ar dėl to 
iždininkas Leo- keli senesnio amžiaus žmo-

Klausimas: Jeigu aš gaučiau

ratonus ir
nas Bileris perskaitė >mul- nės numirė. Dėl to kilo susi- 
kią žurnalo pajamų ir išlai- rūpinimas. Pradėta tikrinti 
dų apyskaitą, pažymėdamas skiepai ir kitos mirties ap- 
finansinius sunkumus, su linkybės. Kai kuriose krašto 
kuriais tenka dabar suskiui- valstijose skiepijimas buvo 
ti. kylant spausdinimo ir laikinai sustabdvtas. Be to, 
pašto išlaidoms. Padidinto ir žmonės, pradžioje labai 
vieno Karto numerio išlei- sausiai veržęsi skiepytis, po 
dimas kainuoja $1,570, o jo šių mirčių išsigando, ir no- 
persiuntimas paštu — 40 rinčių skiepytis skaičius su- 
centų egzempliorius, tai be- mažėjo.
veik dvigubai daugiau, negu p0 Įvykių nuodugnaus 
pi ies kelerius metus. ištyrimo paaiškėjo, kad mi-

Redaktoriaus pavaduoto- nėtos mirtys jokio ryšio ne- 
jas Jonas Rūtenis kalbėjo turi su skiepais. Gydytojų 
apie žurnalo literatūrinį su- ir sveikatos departamento 
tvarkymą, Jonas Vizbaras pareiškimu, tie seno am- 
apie kai kurių skyrių turinio žiaus žmonės ir be jokio 
praplėtimą, įvedant daugiau skiepijimo galėjo numirti, 
dailiosios literatūros ir poe- nes toks procentas senelių 
zijos, Jonas Rugys apie sau- per tą laiką natūraliai mirš- 
lių skyriaus Tremties Trimi- j ta.
to reikalus, dr. Noakas
apie bendruosius skaitytojų 
reikalus.

Po diskusijų visi dalyviai 
buvo pakviesti prie vaišių 
stalų, kurias gražiai paren
gė New Yorko ramovėnės. 
Vaišiu metu šalia toliau ve
damų diskusijų Kario leidi
mo ir turinio klausimais bu
vo Jono Rūtenio vadovauja
ma linksma literatūrinė pro
grama: Bronius Elalčiūnas 
meniškai paskaitė ištrauką 
iš Vyt. Alanto romano Šven
taragis. Jonas Rugys padek
lamavo humoristinių pabi
rų. Jonas Rūtenis — paties 
sukurtą kūrinėlį Donelaičio 
Metų ir jo gyvenimo tema ir 
rašyt. Paulius Jurkus — iš
trauką iš savo naujai išleis
tos pasakos-poemos Juod
varniai.

SiTsirinkimas, vaišės ir 
meninė programa dalyviam 
prliko gražius įspūdžius. Vi
sa pobūvį fotografavo L. 
Tamošaitis ir šaulys St. Ur
bonas.

J. V. Sūduva*
mento

— Vot, Maiki, aš jam taip 
ir sakau: rašyk testamentą, 
ba giltinė dar dabar gali tau 
ičmušti iš dantų cigarą!

— Gerai patarei, tėve.
— Bet jis, Maiki, kad jau

— Palauk, Maiki! Tada | padūko! Kam aš. girdi, tu- 
ač vėlai vakare, prieš uždą-'riu palikti savo procią? Ar 
rant saliūną, nuėjau pas Za- tau? Ne man. sakau, bet la 
cirką ir pradėjau virozyti bai didelei intencijai. Užra- 
aną tavo teisybę. Sakau, na- švk, sakau, mūsų kultūriškai 
gi. broli, žemaiti, juk mudu ščėslyvos Smerties Susaidei. 
abudu esame .ringeliai, o gil- Tada ji per amžius tavo var- 
tinė ’jau veizi į feisus. Ar tu dą minavos ir už tavo dūšią 
pamisimai, kam paliksime poteriaus, nors ji ir į peklos 
savo skal bus? Juk visas sa- dugną nugarmėtų. Tada, sa
vo gy vatinės benkas į dangų kau, šioje žemėje tavo šlovė

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu norite įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo tarto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
Jak u š o v i e n ė h vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. RBAL ESTATE
6705 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707
Tel. (813) 367-1791
Po darbo va landę — (813 ) 360-0744

Gyventojų baimei suma
žinti praeitos savaitės ket
virta dienį pasiskiepijo pats 
prezidentas Fordas ir jo -ei- 
n»s nariai, o .'vėliau ir kiti 
prezidentūros pareigūnai.

Taigi, skiepyti* patartina.
Žinoma, toksai žmogui, 

kuris turi sunkią širdies li
gą ar jau aplamai jo gyvybė 
kabo ant plauko, prieš skie- 
pydamasis turėtų pasitarti 
su savo .gydytoju.

Nemokamai skiepijama 
darbovietėse. įstaigose, svei
katos centrucse įvairiose gy
venvietėse. Gali paskiepyti 
ir šeimos gydytojas, kuris 
už tą patarnavimą gali imti 
3 dolerius.

nesusirgčiau ta liga?
Atsakymas: Skiepai yra pa
gaminti iš nužudytų virusų, 
todėl negali jūsų flu liga su
sargdinti. Mažas skaičius as
menų gali pajusti rankos 
skausmą ir mažai kam gali 
pakilti temperatūra. Jei jūs 
esate jautrūs kiaušiniams, tai 
pasitarkite su savo šeimos 
gydytoju.

Leonas Šulas, MD.

ST. PETERSBURG, FLA.

Vasario 16 gimnazijo* 
būrelis

Čia veikia Vasario 16 
gimnazijai remtibūrelis. Na
rių įnašus surenka I. Va- 
lauskienė. Jam priklauso: 
V. Jacobson, V. ir A. Gurz- 
džiai, E. ir L. Kačinskai, A. 
ir A. Kaniiai. O. ir J. Petri
kai, V. ir K. Palčiauskai, A. 
ir J. Pupeliai, M. Slabckie- 
nė. S. ir A. Stuikiai, I. ir J. 
Valauskai, M. ir P. Vasi
liauskai ir B. ir P. Zelbai.

Už šiucs metus būrelis jau 
pasiuntė $141.

niekada nepražus. O jis 
man tada į tą gražų iĄviro- 
zinimą kad suriks: girdi, 
tekių durnių ir gąsdintojų 
smertimi aš į savo saliūną 
ncjleidžiu. Ir. žinotum, ati
darė duris, pervedė mane už 
a:iolietų paėmęs per slenks
ti ir dar norėjo įspirti, bet 
susilaikė... Tai matai, kaip 
gali baigtis draugystė, tik 
pradėjus šnekėti apie testa
mentą...

— Pradėjai, tėve, ‘jam 
kalbėti gerai, bet užbaigei 
visai kvailu pasiūlymu, tai 
taip tau ir atsitiko. Koks gi 
avinas gali palikti turtą ta- 
v) Sčėityvos Smerties Su
saidei? Argi nėra svarbes
nių mūsų tautos ir kultūros 
reikalų?

— Ne, Maiki, ši susaidė 
man yra svarbiausia, nes jai 
priklausau jau 60 metų. Be 
to. tai vienintelė lietuviška 
susaidė, kurioje niekas nesi- 
bara ir nesipyksta ir niekas 
neverčia nuo sosto jos pred- 
sedatelio.

BROCKTON, MASS.

Padidėjo lietuvių kolonija

Rugsėjo 25 d. šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos bažny
čioje buvo pakrikštytas Ra
mutės ir Jono Bacanų sūne
lis Paulius - Kazimieras. 
Krikšto tėvai buvo Dalia Ą- 
žuolienė B New Yorko ir 
Dangerutis Aukštikalnis.

Krikštynų pokylis įvyko 
tėvelių ir senelių Kazimiero 
ir Elenos Plonių namuose. 
Jame dalyvavo svečių net iš 
Nevv Yorko.

Naujojo bendruomenės 
nario motina Ramutė Plony
tė - Bacanienė yra baigusi 
Bridgewaterio kolegiją, 
metus mokytojavo Brockto- 
ni Lituanistinėje mokykloje, 
buvo iš Brocktono apylinkės 
išrinkta kandidate į Pirmo
jo jaunimo kongreso "Iški
liosios lietuvaitės“ varžy
bas. Ji augina dvi dukreles.

Pauliuko tėvas Jonas Ba 
can yra baigęs Bostono uni
versitete biznio administra 
ciją ir dirba savo specialy
bės darbą. Nors jis ir ne lie
tuvis, bet gerai kalba lietu
viškai, dažnai savo dukreles 
įspėdamas. kad ir jos kalbė
tų lietuviškai. draugauja su 
lietuviais.

E. R.

ROMANAS APIE 

PARTIZANUS

Vlado Vailionio partiza
ninį romaną "Likimo aud
rose“, vaizduojantį Dzūki
jos partizanų pilną veiklą, 
galima užsisakyti pas auto
rių. Knyga 344 psl., kietai* 
viršeliais, kaina 7 dol. Pla
tintojams duodama 25% 
nuolaida.

V. Vailionis
248 Sunnyside Avė.
Munster, Ind. 46321 

(41)

SVEIKATA DAR LABIAU
. PABRANGS

Nuo ateinančių metų sau
sio 1 dienos gydymasis ligo
ninėje medieare apdraustie
siems 25 milionams vyresnio 
amžiaus žmonių vėl gerokai 
pabrangs.

Už 60 pirmųjų. dienų ligo-' 
ninėje toks pacientas turės 
pats sumokėti $124 pirmojo 
imokėjrmo. Iki šiol teko mo
kėti $104. Vadinasi, mokes
tis bus pakeltas 19%.

Nuo 61-mosios iki 90-sios 
dienos ligoninėje medieare 
apdraustasis turės pats mo
kėti $31 už dieną, taigi $5 
daugiau.

Poligoninės globos poilsio 
namuose už 'pirmąsias 20 
dienų pačiam ligoniui mo
kėti nereikės, o nuo 21-sios 
iki 100-sios dienos teks mo
kėti po $15.50 už dieną (iki 
šiol reikėjo mokėti $13.00).

Suprantama, kad turin
tiems kitų bendrovių oapil- 
domą draudimą tos bmi-d ro
vės taip pat pakels draudi
mo mokestį.

Apžvelgus kitų kraštų sa
vo piliečiams suorganizuotą 
sveikatos globą ir palyginus 
tai su JAV šios rūšies įstai
gų planais ir suktybėmis, 
susidaro įflpūdis. kad čia 
galime didžiuotis pačia to
buliausia "inteligentiškiau
sių gengsterių“ sukurta sis
tema dar gyvo žmogaus kai
liui lupti, kuri pabaigoje, 
jau nuo numirėlio, dar pel
ningai nusmaukia graborius

KOVA SU TABAKO 

DOMAIS

Viena sumani JAV bend
rovė sugalvojo priemonę ta
bako dūmams naikinti. Ji 
susideda iš polietilinių 
plokštelių su daugybe mažy
čių skylelių, pripiltų kažko
kio chemikalo, kuris sutrau
kia dūmus ir juos naikina.

Tas aparatas veikia iki 
pusantro mėnesio ir nėra 
brangus.

AUSTRALIJA

Mirė M. Janavičienė

Spalio 9 d. Sydnejųje mi
rė Marija MatuHonytė-Jana- 
vičienė, palikusi liūdinčius 
vyrą inžinierių Vytautą ir 
sūnus rašytojus Jurgį ir Vy
tautą.

Jiems reiškiame gilią už
uojautą.

PHILADELPHIA, PA.

Nepaprastas literatūros 
vakaras

Lietuvių Namų 'valdyba, 
gražiai besireiškianti namų 
atnaujinimo darbuose, spa
lio- 23 d. 7 vai. vak., šešta
dienį, Lietuvių Namuose, 
2715 E. Allegheny Avė., 
Philadelphijoje. rengia ypa
tingo dėmesio vertą litera
tūros vakarą, kuriame daly
vaus mūsų iškilieji rašytojai 
Aloyzas Baronas (Chicago). 
Antanas Gustaitis (Boston), 
Paulius Jurkus (Nevv York) 
ir Antanas Vaičiulaitis 
(Washington).

Visų mielai laukiama vie
tos dainininkė Onutė Pliuš- 
konienė vakarą paįvairins 
daina.

Programai pasibaigus, — 
pramoginė dalis.

Nuoširdžiai kviečiamas 
jaunimas ir senimas.

V.

KAS BŪTŲ CARTERIO 

VALST. SEKRETORIUM?

Neabejotina, kad rinki
mus laimėjus demokratų 
prezidentiniam kandidatui 
Carteriui, Kissingeris turės 
iš savo kėdės pasitraukti. 
Šiandie politiniuose sluoks
niuose galvojama, kad tokiu 
atveju naujuoju valstybės 
sekretorium, kitaip tariant, 
JAV užsienio reikalų minis- 
teriu, gali būti Columbia u- 
niversiteto profesorius ir da
bartinis Carterio patarėjas 
užsienio politikos klausimais 
Zbignievv Brzezinski.

Tai būtų antras užsienie
tis. kuris vadovautų JAV 
užsienio politikai, nes minė
tas profesorius yra ne Ame
rikoje gimęs lenkas.

MOTERYS ŠVEDIJOS

VYRIAUSYBĖJE
Naujasis Švedijos minist

rų pirmininkas Thorbjom 
Fallidin, agrarų partijos at
stotas, į ministrų kabinetą 
pakvietė 5 moteris, iš jų 3 
ministrų pavaduotojomis ir 
2 ministrėmis. Karin Soder, 
48 m. amžiaus, yra pirmoji 
moteris Švedijos užsienio 
ministrė

Ką tik gavome

EKSKURSUOS I LIETUVĄ
Paskutinė šię metę ekskursija į Lietuvą išvyksta 

GRIODŽIO 22 d. ir grįžta 1977 m. SAUSIO 5 d.

Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Maskva, Helsinkis 

iš BOSTONO ir NEW YORKO 

Kaina tik $ 8 7 5. 0 0 

(double occupancy)

Prie šios grupės galima jungtis su papildomu mokesčiu 
New Yorke ir iš kitę miestę.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!

Kelionės į Lietuvą 1977 m. prasideda BALANDŽIO ŠTT 

Registracijas priimame dabar.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
Smith Boston, Mm. 9X127

393 West Broadvray, P.O.Bex 116 
Telefoaas: (617) 268-8764

Savininke Aldona Adomonienė
Air Fares Subject to Changes and Government 

Approval
Norintiems atsikviesti giminei B Lietam sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentas.

Massachusetts 
tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

Juodvarniai, pasaka-poe- 
ma, parašė ir iliustravo Pau
lius Jurkus, 200 psl., karna 
$5.00.

Savanorio ir kontražval- 
gybininko atsiminimai, pa
rašė Jonas Demereckas, 200 
psl., kaina $5.00.

Lietuvo* karaliau* kraštas, 
Schondocko poema, vertė 
A. Tyruolis. 30 psl.. kaina 
$1.50.

Lietuvo* Steigiamasis Sei
mas, parašė dr. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kurie 
paruošė Lietuvos konstituci
ją ir kitus pagrindinius įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaba 
— $6.50.

Martyna* Mažvydas Vil
niuje, Juozo Kralikainko 
premijuotas romanas, 807 
psl., kaina $6.00.

Julius Janonis, poete* ir 
revoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jašinskas, 265 P«U 
kaina $8.00.

Romas Kalanta, ptteH 
Vytautas Alantas, 116 psl., 
kaina $3.00.
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Vietinės žinios
AČIŪ, AČIŪ...

Po pusmečio nelemtų 
atostogų, kurių metu net 8 
kartus teko ekskursuoti į 
dvi ligonines ir poilsio na
mus, pagaliau, ačiū Dievui, 
spalio 1 d. grįžau i namus. 
Jau visai buvo dingusi grįži
mo viltis. Bet didžią padėką 
turiu pareikšti dr. St. Jasai
čiui. dr. Nabe ir dr. Healy. 
Tik jų didelėmis pastango
mis, gal būt. buvau sulaiky
tas nuo iškelia, imo amžiny
bėn.

Tikiu, kad Dievulis nebus 
pro auri praleidęs daugelio 
asmenų nuoši: džiu maldų, 
siunčiamų Jam mano inten
cijai.

Amerikiečiai pagerbia 

a. a. Algį Makaitį

Bovlston Chess Club at-1 
minnnui Dereitais metais mi-A
rūsio plačiai žinomo lietuvių 
šachmatininko aiinijos kap. 
Algio Makaičio rengia pas 
save (48 Boylston St.) spa
lio 31 d. vienos dienos! 
šachmatų turnyrą, pavadin
tą ” Algis Makaitis Memorial 
Tornado.“

Tai bus 4 ratu šveicaru *. *
sistemos turnyras.

Starto moketis $7, regist-
raciija spalio 31 d. 9-10 vai.: 
ryto. .

Labai pageidautina, kad 
Tarne turnyre dalyvautų

„ . , , . 4 .,.,kuo daugiau lietuvių, tuo:
Daugelio lan\\ darni teike-p^e brangaus 

man paguodą ir žadino vii- koiegoS atminimo.
t>. Daugelis kortelėmis, kiti, m

per spaudą, radiją ir telefo
nu tatai pa rei kė. Tad vi
siems draugams ir bičiu
liams, prisiminusiiems ma
ne skaudžioje nelaimėje, 
reiškiu nuošiid žiauria pa
dėką. Visi esate išrikiuoti 
mano širdies gilumoje.

Ypatinga padėka priklau
so M. ir L. Lendraiciams. 
kurie pirma nelaimės dieną 
parodė nuoširdų draugi ku
rną, pasiūlydami žmonai 
pagalba susisiekimo priemo
ne ir visa pusmetį ta broliš
ką pagalbą teikė, vežiodami 
ją i ligonines ir kitur.
. Tad visiems — ačiū 
a č i ū...

J. Valiukonis

Į Informuotis pas Kaži Mer
kį. tel. (617) 268-0853.

Pavykęs lituanistinės m-klos 

banketas

Praeitą šeštadienį rengtas 
Bostono lituanistinės mo-; 
kyklos Tėvų komiteto ban-: 
ketas gerai pavyko. Buvo j 
daug žmonių, gera nuotaika.' 
ir. reikia manyti, liko šiek j 
tiek pinigų mokyklai parem
ti. !

Banketo meninę progra- j 
mą puikiai atliko komp. J. 
Gaidelio vedamas Vyrų 
sekstetas. Banketui vadova
vo Tėvų komiteto pirminin-i 
kė Norma Šnipienė.

Laimėjo So. Boston Savings

Bank dovaną

So. Boston Savings Bank 
Iii-1

bald įteikė 7 dienų kelionės J Worcesterio ir M. Kobei' iš i 
į Bermudų bilietą Mary Fal-lPort Washington. N.Y., už-! 
lons. jsisakė Keleivį.

Per ištisą mėnesį banko! Dr. A. Bartkaitė išrašei 
klientai galėjo registiuotis Keleivį J. Andrejauskui, 
šitam laimėjimui. Iš tūkstan- (Cleveland, Ohio) ir Andr. J 
čių laimingasis bilietas teko- Kevalaičiui (Santa Monica,' 
minėtai M. Fallons. Cal.).

Nauji skaitytojai

K. Butkus iš. St. Cathari-J 
nes, K. Jasiulevičius iš Cice- 

Archi-jio ir Juozas Jurkėnas iš1

Don’t gamble 
on7.

Vole No.
“Fiat rate“ electricitv, the reterendum 7 question, is hardly even a 

gamble. Untried and untested, it's been rejected by every other statė vvhere it has 
been proposed. lt's even been turned down by your own legislature.

The point is supposed to be: Everyone pays the šame rate tor electricity.
Būt that's not the point at all.

Read the reterendum. You'll see it provides non-flat rates tor utility 
companies, electric-heated homeovvners, low users, and peak load users.

Even more important than that is the certainty that gambling on the “flat 
rate“ could cost you tar more than you could hope to gain:

“Fiat rates“ could raiše your cost-ot'-living, When large users of electricity 
pay more tor the power they ūse, they'll charge you more for the products and 

> Services you ūse. You'll lose money in rents, in hospital bills, in tuitions, in 
Insurance premiums, i n supermarkets and department Stores. Higher costs wi 11 
cause higher prices.

“Fiat rates“ could cost you your job. Independent economists at the 
University of Massachusetts predict that forcing already-budget-bound companies 
to make up the multi-million-dollar difference in increased electric costs could 

i trigger the loss of 30,000 jobs or more. Employers would have to cut back, close 
down, or movė out of statė.

“Fiat rates“ could cost you higher taxes. As statė and local governments 
pay more for the electricity they ūse for everything from streetlights to public 
buildings-and as more and more families become unemployment and welfare 
burdens-vvho'll pay for it? Only the companies and the people who are štili 
vvorking here. Fewer and fewer of us paying more and more. There would be no 
conceivable way around increasingly higher taxes. __ __ į

So don't gamble on Question 7. The costs are too high.

Don’t gamble on Ouestion 
Vote NO on“flat-rate”electricity.

(’otint ii tor Impl<ntncnl and 1 < onotnit Incrgv t se, 73 Tfemont Street. B<>M<>n W\ 02108 A l Bolton. ( h.urjM-rson Hovv.ird Ibfben. Ire.isurer.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WLYN 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausiu, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way. So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489. Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

Dažau ir Taisau
Namus ii lauko tr viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriau*ią 

medžiaga.
JONAS STARINSKAS 

220 Sarta Hill Ava. 
IKrebsuter, Maaa

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTCRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimas
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
598 Broadway

So. Boston. Mass. 02127 
Tet AN 8-1761

< ► < >
< ► • >< ► < ►'! <1«> :: ::
i:«►

NAŠLYS IEŠKO ŠEIMININKĖS

Pagyvenęs našlys ieško šeimi
ninkės. Gali būti ir vedusių po
ra. Farma yra arti miesto, gra
žioje vietoje. Skambinti telef.: 
(201) 689 0361. Rašyti Route 1, 
Box 170, Washing1on, NJ. 07 
882.

BOSTONO RENGINIŲ 

KALENDORIUS

ALDR1CH OIL CO 

TEL. 476-2086
Sąžiningai ir greitai įrengia namų apšildymą 

ir aptarnauja

So Bostone — Dorchestery — So Shore

KALĖDŲ EKSKURSIJA LIETUVON
Išvyksta — gruodžio 16 d., grįžta — gruodžio 30

VILNIUJE — 
ROMOJE — 
LONDONE —

5 naktys 
4 naktys 
4 naktys

Bus aplankytas ir Kaunas. Romoje dalyvaujama Kalėdų eglutėje, 
Londone — bilietas į įdomų spektaklį.

Kaina — $999.00 iš Bostono, New Yorko ir Montrealio.

Kainą iš kitur pranešime pareikalavus 
Informacijų ir užsisakyti vietos prašome kreiptis:

Algirdas Mitkus, Newton, Mass. TeL 617—969-1190 
Galaxv Travel, Wellesley, Mass. Tel. 617—237-5502 
Galaxy Travel, Boston, Mass. TeL 617-261-3760

v

BALTIC INSURANCE AGENCY
Vedėja: Reda M. Veltas

TeL 268-6030
597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam tartai 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti asams.

Spalio 22 d. (penktadie
nį) 8 vai. vak. First & Se
cond Church salėj, 66 Marl
borough St., latvės smuiki
ninkės Eva Graubin ir pia
niste Roberto Bravo koncer
tas, kurį rengia N. Anglijos 

(i Baltų d-ja.
—i I Spalio 30 d. 7:30 vai. vak. 

Tarptautiniame Institute L. 
B. kultūros klubo susirinki
mas.

Spalio 30 d. Brocktono!

Vasario 5 dieną So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos: 
salėje Bostono vyrų seksteto ■ 
vakaras. I

JUK NETURITE? STEPONO KAIRIO ATSI
MINIMŲ PIRMASIS TO. 

Neramios dienos, buvusio i MAS “LIETUVA BUDO“ 
finansų tarėjo Jono Matu- i JAU IŠPARDUOTAS, BET 
lio 1942-1945 m. dienoraš-' ANTROJO TOMO—"TAU. 
tis, 579 psl., iliustruota, įriš-• LIETUVA“ DAR YRA NE-1977 m. kovo 11 d. (penk

tadienį) 8 vai. vak. First &
Second Church salėje, 66 ta» kain*
Marlborough St., esto solis-1 Lietuvių literatūros istori- J f 
to Naan Pold koncertą^ ku- '^ (i928-1944 m.), III to
lų i engia . ng įjos a ų parašė Pranas Naujo- :

ja - kaitis. 542 psl., kieti virse-
----------------------------- . liai. kaina $10. Galima gauti

GARSO B A N G Ų“, tos knygos pirmąjį ir antrą
jį tomą, kurių kainos taip 
pat po $10.

Lithuanians in America,
parašė dr. Antanas Kučas,

PROGRAMA

Sandaros salėje Balfo 72 sk.i Si radijo programa trans* 
pobūvis. j liuojama sekmadieniais ii

Lapkričio 7 d. So. Bosto-1 stoties WBUR 90.9 FM 
r.o Lietuvių Piliečių d-jos banga nuo 1:30 iki 2:00 v. iliustruota, 349 psl., kai-
salėje Sandaros banketas ir popiet 
našlių karalienės rinkimai.

Lapkričio 14 d. 3 vai. po: I 
pietų First & Second Church | į 
salėje, 66 Marlborough St., i 
pianisto Vytauto Smetonos i 
koncertas, kurį rengia N. į 
Anglijos Baltų d-ja.

Lapkričio 20 d. 6:30 vai. į 
vak. Brocktono Sandaros' 
salėje (30 Intervale St.) —! 
Martyno Jankaus šaulių ’

, na $6.00.

d AV AITRA5T1S

Nepriklausoma

LIETUVA

DIDELIS KIEKIS.

SLA
SLA—joa M metą 

Jo

REIKALINGI DARBININKAI,

kurie namuose galėtu suraišioti 
odos išdirbinius. Patyrimas ne
reikalingas. Per savaitę galima 
uždirbti $150. Atsiųskite $1.00 
(bus grąžinamas) ir ilgą su paš
to ženklu voką adresu:

Jeffery Leathereraft 

Box 10427, Roek Hill. S.C. 29730

SUSIVIENIJIMAS

UETUVIŲ

AMERIKOJE

jn ttatavtą visuomenei ir išmokė* 
SEPTYNIS MIUONUS dolerių

kuopos rudeninis renginys 
(vakarienė).

Lapkričio 21 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje LVS Ramovės Bosto-j 
no skyriaus ruošiamas Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 
58 m. minėjimas.

Sausio 9 d. 3 vai. popieti 
Jordan Hali mažojoj salėj 
Izidoriaus ir dr. Vytenio M. 
Vasyliūnų metinis koncer
tas.

tr
Ir atvirai

iaformuotn mainytojo^
(vykius, deda aaog ir Paariu aoatvaofti 
apie visus bumu
jame rasite (domių skaitytojų Išlikų Jkyvfų,
me abipusių paufamkymų ir
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA** ym dloamliluu mūsų B> 
•įvijos lalkraMlo, ieikųa naujų beodradarMu bei Iriūto. vt | 
soomet atviras kiekvieoo aasmosei, karte dirba ai išlaikymą 1 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

Adresas:
7722 George Street, LaSalle, P.Q. H8P IC4, CANADA

tafta
visuomeninio.* bei kallūrlnias kteanimaa.

CratenaUnš organizacija — 
tr ligoje pašaipą, kuri yra 

pigi, nea.SUSIVIBNUlMAS neieško pelno, o teikia
patarnavimas aavitarpMs pagalbos pagrindu. 

SLA— jau tori daugiau, kaip Iria so paoe mHono dolerių
kapitalą, tad jo apdramda t Arą ir aaogL Kiekvienas

(vairių klasių reftaftugteustas 
$100.60 Iki I1C.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda gamą Taupomąją Apdraudą — Ba. 
demmsat hmnraaeet kad jaunuolis gautų pinigus 
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS Ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: oi $1,000.00 apdraodoa tik 08.00 mokas*

SLA—AKCIDBNTALt AF1HLAUDA naodtnga visokia 
emttena aamoakna. rabommidaojama lietuviškų 
klabą Ir draugiją norloma. Ui $1,000.00 akcidenta- 
Ha apdraodoa mokestis $2.00 | motos

SLA—kuopos yra daugumoje Hetuvių kolonijų. Kreipkitės 
) kuopų veikėjus. Ir )Je plačiau paaiškins apie

Gansltų apaoedlntaa mfokmadjaa, jeiga

007 Weot SOtk atrast, Ne«r York, N.Y. 10001

r
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Vietines žinios
MIELOS SESĖS IR

BROLIAI LIETUVIAI!
'Jau daug metų, kai Bal- 

fas, kiek jo ištekliai ir su
rinkto* aukos leidžia, sten
giasi padėti į vargų, ligas 
ar kitokia* nelaime* pate
kusiems savo tautiečiam*. 
Tokių vargdienių, ligų ir se
natvės prislėgtų, netekusių 
laisvo žmogau* teisių, alks
tančių, skurstančių ir mū
sų pagalbos laukiančių, dar 
nemažai yra Lietuvoje, Sibi
ro tremtyje, Vokietijoje,1 
Lenkijoje ir kituose pasau
lio kraštuose.

.Šiam reikalui Bostono 
Balfo valdyba skelbia ru
dens piniginį vajų nuo spa-! 
lio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Auka* prašome siųsti Bal
fo vardu — St. Peters Pa-į 
risk, 50 Orton - Marotta 
Wav, So. Boston, Ma. 02127.;

Vajų globoja Šv. Petro, 
lietuvių Darapiio* klebonas
kun. A. Baltrušūnas.

Balfo valdyba

Parėmė lituanistinę m-klą

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Bostono- klubas, 
savo susirinkime apsvarstęs 
klubo veiklą ir finansinį sto
vį, Bostono lituanistinei mo
kyklai paskyrė $25 auką.

Nuošridžiai dėkojame už 
šią reikšmingą paramą.

Tėvų Komitetas

Nauja krautuvė

Š. m. spalio 23 d. Alek
sandra ir Povilas Moriarty 
atidaro natūralinio maisto 
ir vitaminų krautuvę — 
Health World. Joje bus par
davinėjami visi organinės 
prigimties ir gamybos mais
to produktai bei vitaminai.

Naujos krautuvės adresas: 
748 Adams St., Dorchester. 
keletas namų nuo buv. dr. 
A. Stapulionienės kabineto.

Savininkai labai maloniai 
kviečia visus draugus, pažįs
tamus ir kitus atsilankyti į 
krautuvės atidarymą

Dr. J. Gimbutas vyksta 

į Chicagą

Lituanistikos Instituto pre
zidentas dr. Jurgis Gimbu
tas instituto reikalais spalio 
22 d. išvyksta į Chicagą. 
Ten reikalus atlikęs, vyks į 
Los Angeles savo motinos ir 
kitų šeimos narių aplankyti.

Reta Plevokų sukaktis

Monika ir Kazimieras 
Plevokai spalio 17 d. minė
jo savo vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį.

Sveikiname ir linkime dar 
ilgų ir laimingų metų.

Lietuvos Vyčiai pagerbė 

laikraštininką t
Spalio 3 d. N. Anglijos’ 

Lietuvos Vyčiai savo meti
nėje šventėje Shrewsbury 
“Fiiends iof Lithuania“ žy-i 
menį įteikė buvusiam South Į 
Boston Tribūne redaktoriui 
Allanui Doherty. į

Šventėje dalyvavo ir Fe
liksas Zalleckas, kuris Vy
čiams priklauso nuo 1913 
metų. tai yra — nuo pat tos 
organizacijos įkūrimo.

Pagerbė pavergtųjų tautų

bičiulį

Spalio 15 d. šen. Brooke 
įstaigoje Latvių pasaulinės; 
sąjungos pirmininkas ir Pa
vergtųjų tautų komiteto na-! 
lys dr. Ilgvars Spilners įtei
kė Pavergtųjų tautų paskel
bimo medalį Rogeriui Dur- 
kinui už jo ypatingus nuo
pelnus pavergtosioms tau
toms.

Roger Durkin gyvena Lo- 
welly. Mass. Jis 1968 m. 
pradėjo radfjo programą 
"Vieno žmogaus nuomonė“, 
kurioje užėmė aiškią komu
nistų pavergtų tautų laisvės 
gynimo poziciją. Jis tą kotvą 
dėl asmeninės ir religinės 
laisvęs tęsia įsteigtoje Inter
national Freedom Founda
tion, Massachusetts paverg
tųjų tautų komitete ir visur, 
kur tik yra tinkama proga.

Tarp minėtu medaliu ap-Į 
dovanotųjų yra buvę JAV ? 
prezidentai Tromanas ir 
Johnsonas, dabartinis pre
zidentas Fordas, buvęs at
stovų rūmų pirm. McCorma- 
ckas, generolai Westmore- 
land, McArthuras, Marshal- 
las, Chieagos majoras De- 
ley. unijų vadas Meany ir 
kiti žymūs asmenys.

Muzikos mėgėjams dvasinė Baltijos valstybių mėnuo Pabaltijo mėnesį pranešė
~ u-uv • labai vėlai, todėl ir pasiruoš-Centrineje bibliotekojeatgaiva

lio^2 i^val av2t°First& ’»ibKoteka kiekvieną mėnesį! skaidrėmis iliustruotas pa-
Second Church Ž »?re. d,U0S- /•'' Jurgis
Marlborough St. (netoli Y318^5 kVltulal, .1?keltl-| Gimbutas (apie Lietuvos ar- 
Hancocko dangoraižių), bus! Lapkncio menuo skiriamas: ch.tektūrą), prof. dr. Stasys 
pirmas šio sezono N. Angli.ĮUetuval> LatvlJal ir Elijai.| Goštautas (apie Ciur ion,). 
jos Baltų d-jos rengiamas! Paprastai tas škilmes or- dr. Algirdas Budreckis su
koncertas, kurio programą ganizuoja atitinkamų vals- Mykolu Dronga (apie visas 

- - tris respublikas aplamai) ir
Romas Bričkus (apie dabar
tinės Lietuves buitį).

A7. . , . . i . -. . 1 vadovybei teko- kreiptis į Nc-rima taip pat pade-Visi maloniai kviečiami i vietiniug pabaitiečių veikė- monstruoti ir lietuviškų fil-
-—*------ : jus> i mų. Filmai ir paskaitos bus

) Lietuvių Bicentennial Ko-1 daugiausia savaitgalio va-
Alg. Budreckis Kultūriniam i ritėtas, vadovaujamas Lion- ; karais- Rengiamasi taip pat 

j gino Švelnio, jau seniai per;kny^ ^ei tautodailės darbų 
subatvakary , savo nal j Alg^i Mitkų bandė į Parodai.

..... v , 1 gauti bibliotekos sutikimą; Daugiau informacijų pa-Antrasis šio sezono.Kul-, f k R ? skelbsimo tada. kai jos iš-
turinis subatvakaris bus si t m .. *. . . ,~.xvac

* T ., j vadovybės, kuri ikreipėsi ne
Algi,-das Budreckis kalbėsi ,k» į* lr

• m : . ... . Izbicką bei kitus jai zmo-
* * /-Į A g • J • X •mus lietuvių atstovus,ir daibus. supažindins su to *

atliks latvė smuikininkė Eva 
Graubin ir pianistas Rober
to Bravo.

tybių konsulatai ir vyriausy 
bės atstovai. Gi Pabaltijo 
valstybių atveju bibliotekos

ti teliko mažai laiko. 
Kol kas sutarta. kad

I

į
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C.;PLEI ŠOUARE
X7,MASS. 02116

telefonas: 268.3071

KELEIVIS
HE TRAVELER: - - - - - - - - - - - -  - LITHUANIAN vVEEKLY

SO. BOSTON, MASS., 1976 METŲ SPALIO - OCTOBER 26
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KELEIVIS 
Uthuaniaa WssUy 

(Ezeupt for 2 weeks in Augant)
ta So. Bostoa, Kasa 

eebruary 9, 1998
KELEIVIS 

088 East Broadvray 
auuth Boston. Haas. 091178

Atskiro numerio kaina 25 centai
72-RIEJI METAI

RINKIMAMS JAU VISIŠKAI 
PRIARTĖJUS

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 
Tet SW 8*2868

ta*.
Senas parvirsta ir negir Už nosies ne tik jaučius 

vedžioja.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 

instituto~ką_S_išleista Tfcny- . .Dej.a’ bibliotekVs vadovy-Į .įkaibetą plokštelę. Raina — 
ga "Lithuania Manor“, ku-i ' a',le
rioje yra kelių autorių, jų 

ir A. Budreckio

savo planuojamą I S6. Paštu nesiunčiame.

tarpe 
mies studijos.

įdo-i

Rengėjai kviečia visus at
silankyti.

M

yra vienintelė oficiali ist**. 
ga Worce*tery. miri siunčia 
siuntiniu* tiesiog iš Worce*' į

torio į Lietuvą ir ki*a* Rusi 
jos valdomas sritis. Čia kai*

lietuviškai, pataraau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

čia galima gauti įvairiau, 
šių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitą 
daiktų, tinkamą Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Svildienė

i

Flood Sųuare 
Hardware Co.

••Valakas K. J. ALBSMA
east bboadwa? 

S*UJT»> BOSTON. MASS. 
IElFSONAS AM S-414S 

Bsn>m:u Oaiai’.VfM'* Sienom*
Stiklą* JLaagaaM 

Visokis reikmenys samana 
Reikmenys plamSeriaaaa 
Vieolrf* caleiie* ria<ktal

Peter Maksvytis
& BcBder

<9 Church Strust 
A Milton,

AtMekn------ ---
to ir projekta-imo darbu* Ū 
ko Ir ridoje, gyvenamu m
biznio pastatu, pagal JSa*____
laeim*. Saukite vteadoa In • un

idq vakaro.
Tefafoaast 896-0079

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pasakamio

IPfiDINIS
OPTOMETR1STA9

Valandos:
nūn 9 tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

aaaaaaapaaaaaaoaaoaapaMaaaeaMUM

TBL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOM ETRI8T9 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
TrečiatLeniais—uždara

445 BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
iĮOPOOBBI mooooooosoooooooooooooooc

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai veista*, ttpDdome gydytoją re 
esptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į Uetuviiką vatotlaą,
Ssv. Emanuel L. Boeengard, B. 8, Beg. Phsnu.

384 W. Broaduray, tarp E ir F gatvią, SO. BOSTONE.

lUefeoae AN 8-8089

Nūs 9 vaL ryla Iki 8 vaL v, liet j rus Šventadienius Ir eekm. 

mooooosoaoooouooonooooooooooooooooooaoooooooul

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broaduray So. Boston, Mas*. 02127

□ krosnies aptarnavimas
□ Automatinislipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo' (rengimas

Skambinkite

268 4662

Nėrusi medžio be šakos, o E. KARDELIENES DAINŲ 
žmogaus — be ydos.
«oooe*o*oo*«*oooa*io*ooooaoo»»aaaaę PLOKŠTELE
NAMAKSY - ZAMMITO 

Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street

; Norwood, Ma. 02062 
Tel 762-6732

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

Paštu nesiunči
MUpaaaapaaaaaauvuM***************Wot'»aooooo»a»oeoeo*o« ve*, eoeeaov

Laisves Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ti WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

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

4******4************ia'e ■»“»■■■“*■* ■«««*** *•*—f r-rrrrrrrrrrrrrrr rr rrr j

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

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

SME AT
BI UI ( HIF 
SAVIM,S

Z90į7Ė
•atifieam-SI

708^a%_

54^-5^-
wnnorswn

isto of hitemt on amount 
ttfthrpoMbook rato (SMboyaar)

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdijiao 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimai
Z ’

Bankas veikia jan 109-tuosius ateina

šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grignhm.

Reikale au tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 9274,000,000

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 

Telefonas: 268-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary.
Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL VAKARO

LIET U VISKI PI ETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

S. B. L. P . D. Valdyba 
368 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127

—----- - ■

•/ ; O/;>\Qy.ĮvOy. tZĮVR/; 9/J\9s■

BRANGŪS LIETUVIAI!

Jungtinės Amerikos Vals
tybės, kurios yra tapusios 
priespaudą ne i ančių tautų 
išsilaisvinimo /ril.imi, lap- 
ki itie 2 d. turės rinkimus. 
Tai tikrai lais. i, demokra
tiški rinkimai, ir mes ta lais
vų balsavimų privilegija 
kiek galima plačiau paši
nai dekime, gausiai daly
vaudami linkimuose. Savo 
bakus atiduokime už tuos 
kandidatus, kurie praeityje 
parodė susirūpinimą pa- 
veigtuir< kraštų laisvinimu 
ir kurie įsipareigoja ta kryp 
timi dirbti ir ateityje, kurie 
remia Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo pastangas.

Demokratiniame krašte 
valstybės aiparate dalyvau
jančių žmonių įtaka yra 
reikšminga, todėl paremki
me visus lietuvius, kurie 
šiuose rinkimuose kandida
tuoja. Išrinkti ir įsijungę į 
politini aparatą, jie turės 
galimybių paremti mūsų 
tau'os išlaisvinimo reikalą, 
kas šiuo metu mums visiems 
vra gyvybinis rūpestis. Neat 
ėjimas prie šio balsavimo 
urnų gali būti praradimas 
valdžios poste balso, kuris 
gali reikimingai pasitarnau
ti Lietuvos laisvės reikalui

AMERIKOS LIETUVIŲ 

TARYBA

BALFo Uhicagos apskrities ir skyrią valdybą iti deninio piniginio vajaus atidarymo proga rugsėjo 

26 d. Balys Brazdžionis tarė sveikinimo žodį ir palinkėjo Balfo darbuotojams geriausios sėkmės 
šalpos darbe. Prie prezidiumo stalo iš kairės į dešinę sėdi: Balfo centro vaidybos pirmininkė M. 

Rudienė, direktorė ir 108 skyriaus pirmininkė A. Daukienė. direktorius ir 5 skyriaus pirmininkas 

J. Mackevičius, direktorius ir Balfo Chieagos apskrities pirmininkas V. Šimkus, direktorius A. 
Pužauskas, kalba Balys Brazdžionis.

RINKĖJAI TARP DVIEJŲ BOSIMŲ 
VADŲ ŠEŠĖLIŲ

Ir Carteri*. ir Fordas nėra pakankamai ryškio* poli

tinė* (asmenybė*. Viena* mažai pažįstamas valdžios troi- 

kėjas, kita* — doras, bet pasirodęs kiek naivu* užsienio 

politikoje. Kol kas nežinome, ką kuri* jų Lietuvo* laisvė* 

bylai konkrečiai žada.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja

Globė ParcelService, Ine.
c/o
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Telefonas: (617) 288-8764 
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šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worceeter, Mase. 01604
Tet. 798-3347 

Tieeial iš Worcesterio etan-
čiam įvairinę siuntiniu į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš

COSMOS PARCELS 
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ir ritau Rosi jos

Italų komunistai 
remia krikščionis

Kaip žinome, dabar Itali
ją valdo krikščionių demo
kratų valdžia, kuri parla
mente neturi daugumos. Ko
munistų frakcija pagal di
dumą yra antroji ir, jei no
rėtu, galėtų dabartinę vy
riausybę nuversti.

Jų vadas Berlingueris sa
ko. kad šiuo metu be komu
nistų parames 'krikščionių 
demokratų vyriausybė nepa
jėgtų krašto valdyti, o tai 
vestų į ūkio katastrofą, dėl 
kurios nukentėtų darbinin
kų klasė. todėl reikia vyriau
sybę remti.

Bet ir komunistų partijos 
eilėse ne visi sutinka su va
dovybės linija. Ypač šiau
šiasi darbininkų unijos. Gir
di, mes ne dėl to balsavome 
už komunistus, kad jie rem
tų krikščionis demokratus.

Vyriausybė jau pakėlė 
benzino kainą, rengiasi pa
kelti ir kitų kasdieninių pre
kių kainas. Jai svarbu, kad 
k c munistų įtakoje esančios 
unijos nestreikuotų, nes ta
da visos kovos priemonės su 
infliacija ir lyros kritimu 
būtų bevaisės.

Komunistai sutinka įeiti 
ir į vyriausybę, bet krikščio
nys kol kas jų neįsileidžia.

Susirinko visi arabų 
vadai

Lebanono taikos reikalu 
buvo susirinkę kaimyninių 
valstybių ministrai. Jie suta
rė paliaubas, bet krikščionys 
užėmė kelių sankryžą, kuri 
kontroliuoja Izraelio pasie
nio sritį. Nuo tų paliaubų at
simetė ir Palestinos partiza
nai.

Dabar susirinko visų ara 
bų valstybių karaliai ir pre
zidentai. Jie taip pat sutarė 
paliaubų sąlygas, bet dar 
neaišku, kiek ilgai tos pa
liaubos tęsis.

avo^ suristo ir pramonšs gami
ntą. Turime vietoje įvairią via 
tiuds gamybos tr importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai io- 
araais kainomis. Bs to, siunčia
ma maistą, pinigas ir galite at
sakyti ją gamybos prskss. čia 
sumokšnite pinigus, o gimlnšs 
tea vietoje gaišo pasirinkti at
sakytas preksa

Taipogi tarpiaiakaujsne per 
tam tikras įtaigas ataikrimti 
gimines šia pas save į svečius 
ar nuoiatiaiam spsigyvcainuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai Atsilanką jsiti- 
kiauite. Vedšjas A. Schyrinski

Pristatymas greitu k 
garaataetas

Prskšs parduodamos

Atidaryta darbo

mm 8 vaL ryto llri 2 yoL p*
Kitomis valandomis pegol 

susitarimą telefoną, 
889 W. Broaduray 

Sa Boston, Masu. 02127 
TuL 768 OMft

GYDYTOJŲ-PREMIJA 
KENTO UNIVERSITETUI

Ohio Lietuvių Gydytojų 
d-ja jau senokai kasmet ski
lia kultūrinę premiją — 
$1000. Šiemet ta premija 
paskirta Kento universiteto 
lietuvių studentų stipendijos 
fendui.

Tai jau dvidd'imtoji tos 
draugijos premija.

Draugija įsteigta 1955 
metais, narių sąrašuose yra 
54 pavardės, bet tik 42 mo
ka nario mokestį, šiuo metu 
draugijos pii mininkas yra 
dr. J. Stankaitis..

ffeZs/nfcio akto 
kontrolė

Pagal susitarimą Helsin
kyje kitais metais Jugosla
vijos sostinėje susirinks 35 
valstybių, kurios pasirašė 
Helsinkio paktą, atstovai ir 
svarstys, kaip tas aktas bu
vo vykdomas. Todėl, rodos, 
reikėjo tuoj sudalyti atskirą 
organą, kuris rinktų reika
lingas žinias.

JAV kongresas priėmė į- 
statymą, kuris numatė į- 
steigti Helsinkio akto kont
rolės komisiją. Prezidentas 
tą įstatymą pasirašė, bet 
delsė paskirti tos komisijos 
narius.. Mat, prez. Fordas ir 
Kissingeris mano, kad tos 
komisijos darbas gali nei
giamai paveikti Rytų ir Va
karų santykius

Sovietų S-gos ambasado
rius Dobrininas parei?kė jau 
protestą prieš tokią komisi
ją savo vyriausybės vardu. 
Jo žodžiais, tai esąs neleis
tinas kišimasis į Sovietų Są
jungos vidaus reikalus.

Pagaliau iš įvairių pusių, 
net ir etninių grupių spau
džiamas, prez. Fordas tą ko
misiją sudarė, ir ji dabar 
galės pradėti veikti. Jai dar 
bo pakaks, nes sovietai nė 
nemato vykdyti Helsinkio 
tų susitarimų, kurie jiems 
nėra naudingi.

Apiplėšė sovietų
mokslininkus

San Francisco mieste api
plėšė du sovietų mokslinin
kus, kurie čia atvyko daly
vauti tarptautinėje aeronau
tikos federaoijcs konferen
cijoje. Tai įvyko viešbučio 
vestibiulyje. Plėšikai atėmė 
$35.

Sovietų atstovybė Wa- 
shingtone ir jų San Francis 
co generalinis konsulas pa 
reiškė protestą ir reikalavi
mą tą įvykį pagrindinai iš
tirti.

Iranas nepaklusta 
Sovietų S-gai

Sovietų Sąjunga primyg
tinai reikalauja, kad Iranas 
grąžintų karo lakūną, kuris 
i Iraną atskrido lėktuvu ii 
paprašė politinio prieglobs
čio. Iranas tą Sovietų Sąjun
gos reikalavimą atmetė.

Deja, paskutinės girdėtos 
radijo žinios skelbia, kac 
Irano valdžia vėl apsispren
dusi kitaip ir tekūną bei lėk 
tuvą grąžinsianti sovietam

Vengrai minėjo
sukilimo sukaktį

Spalio 28 d. sukako 20 
metu. kai vengrai pasiryžo 
nusikratyti sovietų jungo ir 
tvarkytis demokrati kai. De 
ia. Kremliaus pasiųsti tan 
kai sunaikino tas vengrų 
pastangas.

Tą sukaktį mini visi lais
vajame pasaulyje gyveną 
vengrai. Ją minėjo ir Bosto
ne. Sukakties proga vengru 
delegaciją buvo priėmęs ir 
nrez. Fordas.

Praeitą savaitgalį buvo 
Čekoslovakijoje parlamento 
ir savivaldybių "rinkimai“, 
kuriuose tebuvo iistatyti tik 
komunistų kandidatai ir tik 
jie buvo "Urinkti“.

J. Restonas apie 
kandidatus

James Restonas. kurio 
straipsnius spausdina dau
gybė laikraščių, rašo, kad 
šiuose prezidentiniuose rin
kimuose turime patrinkimą 
ne tarp dviejų niekšų ar 
šventųjų, bet tarp ribotų, 
darbingų ir i- vargusių kan 
t i datų.

-Abu jie esą gudrūs politi
kai. bet skiriasi fiziškai ir 
dvasiškai. Carteris yra jau
nesnis. energingesnis, dau
giau mėgstąs eksperimen
tuoti ir todėl labiau neįspė
jamas.

Balsuotojai turėsią pasi
rinkti taip nežinomojo ir ži
nomojo nelabojo.

Carteris siūlo naujus poli
tikos balsus, būdus ir mėgi
nimus.

Fordas — žinomąją pra
eitį.

Nobelio premijos 
tik amerikiečiams

Šių metų Nobelio ekono
mikos, medicinos, fizikos, 
chemijos ir literatūros pre
mijos teko JAV piliečiams.

Tai pirmieji metai, kada 
niekas kitas negavo Nobe
lio premijos.

Iš viso iki šiol tą premiją 
yra gavę 129 JAV piliečiai.

Taikos premfja šiemet ne
paskirta — nerado tinkamo 
kandidato.

Detroitas tvarko 
jaunuolius

Detroito miesto taryba iš
leido potvarkį, kuris iki 18 
metų amžiaus asmenims 
draudžia vakarais pasirody
ti gatvėse vėliau nei 10 vai. 
Išimtys daromos vykstan- 
tiem į darbą ar grįžtamiem.

Penktadienių ir šeštadie
nių vakarais jaunuoliams 
nuo 16 metų leidžiama pasi
likti gatvėse iki 11 vai. vak.

Nuotrauka F. Malei os

Ženevoje sprendžia 
Rodezijos ateitį

Ženevoje prasidėjo kon
ferencija, kurioje bus nag
rinėjamas Kissingerio pla
nas, kaip perduoti valdžią 
Rodezijos gyvenk jų daugu
mai. Dabar tą kraštą valdo 
250,000 baltųjų, nors juodų
jų ten gyvena net 6.2 milio 
no.

Pagal Kissingerio planą, 
dvejus metus kraštą turėtų 
valdyti ministrų taryba, ku
rioje teisingumo, vidaus ii 
krašto apsaugos reikalu 
tvarkytų baltųjų atsto. ai.

Į konferenciją atvykę juo
dųjų atstovai jau pareiškė 
kad jiems toks planas nėra 
priimtinas, nes jis dar nu
mato baltųjų vadovavimą 
Juodieji nenori laukti poro? 
metu, o trokšta valdžią per
imti i save rankas dabar.

JAV - bės rems 
Kiniją

Valstybės sekretorius Kis
singeris spaudės konferen
cijoje Cambridge, Mass., 
klausimą, ar JAV sutiks 
parduoti Kinijai ginklų ir 
kitokių karo reikmenų, at 
sakė. kad Kinija niekada 
neprašė parduoti ginklų. To 
klausimo su ja nesvarstyta, 
bet Kinijos teritorijos nelie
čiamumas ir suverenumas 
yra labai svarbūs pasaulinei 
pusiausvyrai, ir te dėl JAV 
iš bet kurios užsienio valsty
bės Kinijai gresiantį pavo
jų laikys labai rimtu dalyku.

Kissingeris su Kinija ne
svarstęs apsigynimo klausi
mų ir nenumatąs to svarsty
mo. bet laikąs reikalinga 
pabrėžti, kad JAV lengvai 
nežiūrės į didesnį Kinijos 
užpuolimą.

Primintina, kad jau 1972 
metais Šanchajuje preziden
tas Nixonas ir Kini ios vadai 
t arei'kė. kad prešinsis bet 
kurios valstybės “hegemoni
jai“ (vyravimui). Aišku, 
kad galvoje turėta Sovietų 
Sąjunga.

JAV prezidento rinkimų 
rezultatai ne \isada sutam
pa su siiprilausios politinės 
partijos laimėta pozicija 
parlamente. Atsitinka, kad 
P ngrese diifelę daugumą 
tui i demokratai, o preziden
tu išrenkamas respubliko
nas, nes prezidento rinka
muose balsuotojas labiau 
apsisprendžia už vieną ar 
kitą ryškesnį asmenį, negu 
už jo partiją. Toks pavyz
dys buvo Eisenhowerio ar 
ir Nixono išrinkimas prezi
dentu.

Šį kartą, lapkričio 2 d. 
daugelis rinkėjų, prieš ati 
duodami save balsą, gerokai 
svyruos tarp dviejų asmenų 
neryškių 7 ešėlių — Carterio 
ir Fordo.

Jimmy Carter — origina
lios išvaizdos “šnekutis“, 
minioje atvedantis kone 
“liaudies sūnus“, bet savo 
ankstesne politine veikla 
visoje šalyje mažai žinomas, 
į plačią politinę areną stai
ga išlindęs beveik kaip “Pi
lypas iš kanapių“. Jo aureo
lę kiek pritemdė priešrinki 
minėse kalbose dažnai pasi 
taikę prieštaravimai, kaip 
pažadas mažinti karo biu 
džetą ir stiprinti krašto gy
nybą, laikytis kietesnės po
zicijos santykiuose su so
vietais. o čia pat mažinti 
ekonominę ir ginklų paramą 
Iranui ir kitiems Amerikos 
antisovietiniams sąjunginin
kams.

Bene didžiausią politinę 
klaidą Carteris padarė savo 
paskutinių dienų pareiški
me. kuriame ’jis iš anksto 
pasakė:

“A « niekada neisiu į kari t 
ir neįsivelsiu į jcrkią milita 
rinę akciją, kišdamasis ą ki

Smarkiai keičiasi 
JAV žemės ūkis

Prieš 200 metų dauguma 
JAV gyventojų dirbo žemės 
ūkyje, o j>emai žemę dirbo 
tik 1 ūkininkas iš 53 gyven 
tojų.

1950 m. dar buvo 5.6 mil. 
žemės ūkių, juose diibo 9.9 
mil. žmonių, o pernai tebu
vo 2.8 mil. ūkių su 4.3 mil. 
juose dirbančiųjų.

Taip skelbia Jungtinis 
biuras įmonėms aptarnauti. 
To paties biuro duomenimis, 
prieš 200 metų amerikietis 
maistui išleisdavo 70', savo 
uždarbio, o šiandien išlei
džia tik 17'

to krašto vidaus reikalus, 
jeigu tai tiesioginiai negres 
Amerikos saugumui. Ir aš 
netikiu, kad mūsų saugumui 
iesioginiai gi estų, jei So

vietų Sąjunga įžengtų į Ju
goslaviją...“

Kadangi jau dabar t isą 
fcuropa rūpinasi, kas Įvyks 
komunistinėje, bet antiso- 
vietinėje Jugoslavijoje po 
Tito mirties, toks Carterio 
jareiškimas yra atviras pa
raginimas Sovietų Sąjungai 
be jokios rizikos užgrobti 
nepaprastai didelė strategi
nės svarbos Jugoslaviją.

Taip pat deklaravimas to 
“nesikišimo į kitų vidaus 
reikalus“ yra paraginimas 
ir Europos komunistų parti
joms parlamentariniu keliu 
kuo skubiausiai veržtis į val
džią.

Be to, į Carterio šešėlį rin
kėjas kiek su nepasitikėjimu 
žiūri dėl jo pareiškimų, kad 
nepaprastai trokštąs val
džios. kad nelinkęs klausyti 
jokių patarimų, ir dar dėl jo 
kažkokio neaiškaus sektan
to “religinio mesianizmo“.

Fordas visuomenės yra 
laikomas doro skautu, bet 
be jokių genialesnių politi
nių polėkių. Tiesa, jis kalba 
konkrečiau, remdamasis aiš
kiais duomenimis, žada stip
rinti JAV ginklavimąsi, ne
mažinti ginklavimosi išlai
dų, nedidinti mokesnių, o 
taupyti kitose srityse ir dar 
teikti piliečiams kitokių ma
loniu. Bet jo kalba apie Rv- 
tų Europos valstybių peliti
nę laisvę, pabrėžimas, kad 
tos valstybės nesančios do
minuojamos sovietų, tepa- 
demonstravo tik gąsdinantį 
pelitini naivumą. To įspū
džio visi kai neištrvnė ir vė
lesni pasiaiškinimai, bei pa
sitaisymai.

Viena tikra, kad abu pre
zidentiniai kandidatai tvir
tai pasižadėjo remti Izraelį.

O taip pat išryškėjo, kad 
abu į mūsų verkėju ausis 
kužda, jog pritaria Balt f jos 
valstybių išsilaisvinimo pa
stangoms. bet — nė vienoje 
savo priešrinkiminėje viešo
je ka’bcie Baltijos valstybių 
sovietinio pavergimo neiš
kėlė. prieš ii nepasisakė, nes 
tai, matvt. laikoma Sorietų 
S-"os “vidaus renkate, kuris 
“tiesiai negresia Amerikos 
saugumui“...

Taigi, ir lietuvis rinkėjas 
lapkričio 2 d. stovės tarp 
dviejų prezidentinių kandi
datų šešėlių, spėliodamas, į 
kokį valstybės vadą kuris jų 
gali susiforminti.




