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VLIKO TARYBOS 
POSĖDIS

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinime Komiteto Tary
bos posėdis Įvyko 1976 m. 
spalio 23 d. Kultūros Židi
nyje, Brooklyne, N.Y.

Pagrindiniai daibotvar- 
kės klausimai: jiformaci- 
niai piane' imai apie bėga
muosius Įvykius ir veikla: 
Prano ir Algirdo Bražinskų 
JAV-se apgyvendinimas: 
pasiiu:Šimas Vliko seimui 
eivcd.-io 4-5 dienomis Wa- 
shingtene. D.C.. Shoreham- 
Americana viešbutyje.

Vlike pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas matėsi su Ūk
iamos preziden-u egzilyje 
Mykolą Lyyckij, jam lan
kantis šią vasarą JAV-se. 
Pasikeitė mintimis apie Lie
tuvos ir Ukrainos dabart i ies 
problemas ir apis lietuvių ir 
ukrainiečių artime bendra
darbiavimo reikalingumą, 
siekiant abiejų kraštų išlais
vinimo iš Rusijos okupaci
jų, susitarė 1977 m. kevo 
mėnesĮ sušaukti Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto ir Ukrainos egzilinės 
vyi iaUsybės delegatų konfe
renciją. Sekantis dr. J. K. 
Valiūno ir Mykolą I vvycki ' 
pasitarimas bus 1977 m. 
sausio pabaigoje Vokietijo
je.

Tarybos naiys Kęstutis 
Miklas buvęs Vilniaus kraš
to lietuvių sąjungos suvažia
vime Chicagoje. Jame są
jungos pirmin] įku išrinktas 
dr. Šalna. Vilniečiai nutarė 
ruošti ir Kleisti anglų kalba 
knygą “Etnografinės Lietu
vos sienos“.

Valdybes naiys Br. Bie
liukas pranešė, kad gautas 
St. Dziko rankraštis knygos 
apie Vliką, Kęstutis Čerke
liūnas jau baigiąs įuosti in
formacini leidinėli apie Lie
tuvą masiniam plat inimui ir 
gautas Mykolo Drungos en
ciklopedinio pobūdžio kny
gos apie Lietuvą turinio pro
jektas. šie leidiniai bus iš
leisti anglų, prancūzų, vo
kiečių ir ispanų kalbomis.

Tarybos narys J. Audė
nas paminėjo, kad rūpina
masi dr. J. Pajaujo knygos 
apie sovietini genocidą Lie
tuvoje paine imu.

Valdybos narys Antanas 
Sabalis painfoimavo, kad 
susitarta su Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjunga įuosti 
jaunimo seminarą 1977 m. 
vasario pabaigoje. Tarybos 
nariai, grupių atstovai Vli
ko. sutarė, kad jų atstovau
jamo^ grupės rems po 1-2 to 
semitiaro dalyvius.

Vlikas padeda Bražins
kams legalizuotis JAV-se. 
Pasamdytas advokatas. By
los reikalais rūpinasi valdy
bes pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas. Valdi bos narys 
politikos ir teisių reikalams 
dr. B. Nemickas rūpinasi 
reikalinga juridine medžią 
ga.

Kairėje dabartinis prezidentas Geraldas R. Fordas, pareigas pradėjęs eiti 1974 m. rugpiūčio 9 d. ir jas baigs 1977 m. sausio 20 d. 

Dešinėje lapkričio 2 d. išrinktasis naujas prezidentas Jimmy Carteris, kuris į Baltuosius Rūmus ateis 1977 m. sausio 20 d.

Prezidento pensija 
apie SIOO'OOO

Prezidentas Fordas, §au-i Simas Kudirka ir, rašyto- 
sio 20 d. apleidęs Baltuosius jas disidentas Viktoras Kra- 
iūmus, gaus metinės pensi- sinas Nevv Ycrk Times lap- 
jos $63,000. Be to, jis gaus kričio 5 d. išspausdintu laiš- 
iš atstovų rūmų pensijų fon- ku šaukiasi Į JAV kongresą, 
d o. Į kurj mokėjo 25 metus, prezidentą ir visus laisvę 
dar tarp $39.932 ir $40,500. mylinčius amerikiečius da

ryti v iską, kad būtų išgelbėJam dar bus skirta nema
ža suma išlaidoms, susiju
sioms su jo pasitraukimu Į 
privatų gyvenimą. Ta suma 
gali siekti net $900,000. Ją 
kiekvienu atveju nustato 
kongresas. Pvz., Nixonui bu
vo paskirta $200,000.

Puerto Rico laimėjo 
progresyvieji

Puerto Ricoj Įvykusius 
parlamento rinkimus laimė
jo progresyviųjų partija. Jos 
kandidatas Carlos Romero 
Biarcelo išrinktas guberna
toriumi.

Partija yra Puerto Rico, 
kaip 51 sies valstijos, Į jun
gimo Į JAV šalininkė.

Iki šiol kraštą valdė liau
dies demokratų partija, ku
ri gynė dabartinę padėtį.

Vliko Valdyba šaukia Vli
ko seimą š. m. giuodžio 4-5 
dienomis Washiįngtone. Pil
na seimo daibotvarkė bus 
paskelbta vėliau. Priimtas 
dėmesin valdybes p: ašymas, 
kad Vliką sudarančios gru
pės iki lapkričio 20 d. atsiųs
tų valdybai į seimą siunčia
mų atstovų sąrašus ir pasiū
lymus seimo nutarimams 
praturtinti.

Posėdžiui pirmininkavo 
Stasys Žadeikis, Ūkininkų 
partijos atstovas: sekreto
riavo Juozas Audėnas, Vals
tiečių Liaudininkų S-gos at
stovas.

(ELTA)

ffinfcimai nepakeitė 
kongreso
> FlaskutiniMMn» Keleivio 
numeiy dar negalėjome pra
nerti prezidentinių ir kong
reso rinkimų duomenų. Da
bar jau visi žino, kad prezi
dentu išrinktas Jimmy Car 
teris. gavęs 51U balsų.

Atstovų įūmai ir senatas, 
galima sakyti, nepasikeitė. 
Senuosiuose atstovų įūmuo- 
se buvo 290 demokratų ir 
145 respublikonai, o dabar 
bus 290 demokratų, 142 res
publikonai ir dar 3 nėra pa 
aiškėję.

Senate buvo 61 demokra
tas. 38 respublikonai ir 1 ne
priklausomas. Tc.ks pat bus 
ir naujasis senatas.

Taigi, kongresas ir toliau 
pasilieka demokratų ranko
se. f jį išrinkti beveik visi 
buvusieji nariai (96.6'O. 
Kiek kitoks senato sąstatas. 
Čia naujų senatorių bus 36

Rugsėjo mėnesį bedarbių j •,. Jame nebebus kai kurių 
skaičius buvo kiek sumažė-. žymių asmenų, bet ir nau’jų- 
jęs, bet spalio mėnesį vėl į jų tarpe yra žinomų toli už 
padidėjo. Darbo ministeri- jų valstijų ribų, pavyzdžiui,

S. Kudirkos laiškas 
amerikiečiams

ta iš Sovietų S-gos lėktuvu 
pabėgusio ir Iranė' papra
šiusio politinio prigdobsčic 
Įeit. Zasimovo gyvybė.

Deja, Irano šachas Zasi- 
movą sovietams jau išdavė, 
ir vaigu kas nors gali ten jo 
gyvyvę išgelbėti.

JAV galėjo tą gyvybę iš
gelbėti anksčiau, kol pabė
gėlis dar nebuvo išduotas.

Nedarbas dar vis 
didėja

jos statistikos biuro praneši
mu. spalio mėnesį, bedarbių 
buvo 7.9'i visų dii bančių’jų, 
arba 7,569,000.

Ypač daug bedarbių Chi
cagoje juodųjų tarpe, kurie 
neturi jokio profesinio išsi
lavinimo.

Kova su nedarbu bu* vie
nas svarbesniųjų ir naujo
sios Carterio administraci
jos uždavinių.

Chrysleris išvengė 
streiko

Chiyslerio automobilių 
gamybos bendrovei pavyko 
su unija susitarti be streiko. 
Susitarta panašiomis sąly
gomis, kaip ir Fcrdo bend- 
įovė. kurios darbininkai 
streikavo 4 savaites.

Taip britai sutiko 
sovietų atstovus

Britanijos parlamento at 
stovai, lankydamiesi Sovie
tų Sąjungoje, pakvietė so
vietų “parlamentarus“ atsi
lankyti Britanijoje. Kai jie 
ten atvyko, premjeras atve
dė juos į atstovų rūmus pa 
žiūrėti, kaip veikia Britani
jos Įstatymų kūrėjai.

Pi ipratę atvirai reikšti sa- 
o nuomonę, britų atstovai 

ir į kartą n e vei dm aini avo. 
Jie pareiškė, kad sovietinių 
večių tarpe yra ir Ponoma- 

riovas, padėjęs Stalinui nu 
žudyti milionus rusų ir kad 
tokie “svečiai“ Britanijos 
parlamente nepageidauja 
mi.

Sužinoję, kad taip apie 
juos kalbama, rusai iš par
lamento išėjo.

Vokietijos naciai 
dar neišnyko

Vokietijos naciai iki šio 
vis dar neišnyko ir “semiasi 
stiprybės“ iš Hitlerio šešėlio.

Praeitą sekmadienį Man
heime žygiavo apie 800 juo
dom unifonnom pasirėdžiu
sių smogikų, apsikarsčiusių 
ir Hitlerio laikų žymeniais. 
Tuo jie norėję pagerbti kare 
žuvusius nacių partijos na
rius.

Prieš juos buvo suruošta 
priešininkų demonstracija, 
kurioje žygiavo apie 300 
monių.

New Yorke išrinktasis Mcy- 
nihan. buvęs JAV atstovas 
Jungtinėse Tautose.

Toks pat ir gubernatorių 
vaizdas. Demokratų buvo 
36, respublikonų 13 ir vie
nas nepriklausomas, o dabar 
bus demokratų 37, respubli
konų 12 ir vienas nepriklau
somas.

Velta pažymėti, kad rin
kimuose iš turėjusių teisę 
balsuoti 150 milionų žmonių 
tebalsavo tik 53.3'5 ir kad 
balsuojančių procentas vis 
mažėja. Pvz.. 1568 m. balsa
vo 60.7' r, 1972 m. — 55.4 
cf, o šiemet, kaip sakyta, 
tiktai 53.3'L

Carterio a’stovaujama baž
nyčia vakar neįsileido juodo 
kunigo. Tas įvykis sukėlė di
dį juodųjų nusivylimą.

REVOLIUCIJOS PARADAS MAŽESNIS, 
KINUOS PALANKUMAS DIDESNIS

Lapkričio 7 d. Maskvoje įvykusiame Spalio revoliu

cijos 59-sios sukakties parade rodyta mažiau tarpkonti- 

nentinių raketų ir kitokios karinės geležies, tarsi norint 

pabrėžti detentės dvasią. Šia proga atsiųstas Kinijos svei

kinimas jau buvo pasaldintas geresjiio sujyvenimo vilti

mi, ir Kinijos delegatas stebėjo visą paradą.

Vakariečių 
ros pianeša,

žinių agentū- 
kad praeitą 

ekmadienį Maskvos Rau
donojoje aikštėje vykęs Spa-
10 revoliucijos 59-tosios su
kakties paradas buvęs ma
žesnio masto negu ankstes
nieji ir, be to. buvęs mažiau 
demonstruotas Sovietų Są
jungos karinis pajėgumas.

Pro Lenirto mauzoliejų, 
prie kurio stovėjo Brežnevas
11 kiti komunistų partijos tū
zai bei svečiai, (pravažiavo 
tik 150 šarvuočių, ir buvo 
pademonstruota tik 10 Įvai
rių tipų raketų, daugiausia 
prie? lėkti/ /lių. Didžiausia 
buvusi SS-12 kautynių rake
ta, galinti pasiekti apie 500 
mylių atstume taikinį. 1975 
metais tokių ”vežimėjių“ pa
rade pravažiavo apie 300, o 
dar anksčiau būdavo vežio
jamos ir milžiniškos tarp- 
kontinentinės atominių gal
vų raketos.

Kai kurie Vakarų kores
pondentai likę aiškinti, kad 
sunkiųjų ginklu buvę vežio
jama mažiau dėl to, kad jie 
per paradą suardydavę Rau
donosios aikštės grindim, 
bet diplomatai čia įžiūri ki
tą reikšmę.

Manoma, kad karingumo 
demdistracijos sušvelnini
mu norėta parodyti sovietų 
polinkį i deten-tę su Vaka
rais, o taip pat ir didesni tai

Medžioklėje nušovė
belgų diplomatą

Jugoslavijoje vykusioje 
“diplomatinėj medžioklėj“, 
kurioj dalyvavo svetimų 
valstybių atstovai, buvo ne
tyčia nušautas belgų diplo
matas. Jį nušovė prancūzų 
ambasadorius.

Pokalbis su Nixonu 
anglų televizijoje

•Anglijos BBC korporacija 
jau yra sudariusi su buv. 
prezidentu Nixnu sutartį, 
pagal kurią bus parengtas 
su juo specialus pasikalbėji
mas. Pokalbį ves žurnalistas 
David Frost.

Sakoma, kad šiame pokal
byje Nixonas atvirai papa
sakosiąs Watergate bylos 
užkulisius ir‘joje savo nelai
mingą vaidmenį.

Tas pokalbis bus paga
mintas ateinančių metų ko
vo ar balandžio mėnesį, ir jį 
transliuos apie 70 valstybių.

Parteris neatstums 
ir respubikonų

Naujai išrinktasis JAV 
prezidentas Carteris pareiš
kė, kad jis numatąs į savo 
administraciją įjungti ir res
publikonų, nes ir jų partija 
utstovauja milionam gyven
tojų. Be to. valstybės reika
lai stovį aukščiau už partijas

kingumą Kinijos atžvilgiu. 
Svai blausia, kad sovietai 
dar neužčiuopia būsimo- 
sies JAV prezidento Carte
rio užsienio politikos linijos 
ir dar nenori prie iškai nu
teikti naujo Kinijos komu
nistų vado Hua Kuo-feng.

Nors parade “karinės ge
ležies“ buvo ir mažiau, bet 
kraštą apsaugos ministro 
mai s. Dimitrijaus Ustinovo 
pasakyta kalba vis tiek dar 
buvo pakankamai narsi. Jis 
ragino kariuomenę būti pa
sirengusią atremti imperia
listų grėsmę bei sulaužyti 
vadinamąjį “imperialistinį 
apsupimą“. Pagal maršalą 
Ustinovą, tik tie “agresyvūs 
imperialistiniai sluoksniai“ 
priešinąs) politinių santykių 
atlydžiui, tik jie ignoruoją 
tautų valią ir valstybių su
verenines teises, tiek jie 
tiukdą pasaulinės revoliuci- 
įos vyksmą, did'.ną savo ka- 
įinį biudžetą ir pavojingai 
provokuoją įvairius pasau
lio regionus.

Bet Ustinomas šį kartą vi
siškai nepaminėjo Kinijos. 
Kinijos nebuvo paminėta ir 
banketo kalbose. Dėl to šie
met Kinijos atstovas de
monstratyviai neišėjo nei iš 
parado stebėtojų tarpo, nei 
iš banketo. Tai pirmas toks 
santykiu sušvelnėjimas per 
i-rtisą dešimtmetį.

šios Bolševikų revoliuci
jos sukakties proga Kinijos 
komunistų partijos vadovy
bė atsiuntė sovietams taip 
pat daug mandagesnį svei
kinimą, negu būdavo Mao 
Tse-tungo laikais. Jame 
tarp kitko netgi pasakyta^ 
kad “kiniečių tauta visada’ 
brangino draugystę su So
vietų Sąjungos tautomis“. 
Bet Kinijos atstovai žurna
listams pališkė, kad toksai 
sveikinimo švelnumas visiš
kai neženklina Kinijos poli
tikos Sovietų Sąjungos at
žvilgiu pasikeitimo, ines te
ritorinės ir ideologinės prob
lemos ir toliau lieka neiš
spręstos.
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Jacąuelline Onassis 
būsianti ambasadore

Graikijos laikraščiai rašo, 
kad Jacųuelline Kennedie- 
nė-Onassienė galinti būti 
paskirta JAV ambasadore 
Graikijai.

Sakoma, kad Jacųuelline 
tokių pareigų labai norinti, 
o ir prez. Carteris tokiu bū
du suartėtu su Kennedžių 
gimine, iš kurios susilauktų 
politinės paramos.

0
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PRIE NAUJO PREZIDENTO DURŲ
Daug nesuklysime tvirtindami, kad čionykštei lietu

vių visuomenei, gana jautriai išgyvenančiai prezidento 
/rinkimų loteriją, visada daugiau rūpi JAV administraci

jos vado busimoji užsienio politika, negu jo- vidaus reika-
- lūs liečiantieji pažadai, pagal kuriuos apsisprendžia kitų 

amerikiečių masė.
Atrodo, kad mes iš kiekvieno naujo prezidento vis 

tikimės kažkokio- nepaprasto ir Lietuvos laistei išganin-
- R° Žygio. nors n isada tesulaukiame tiktai to paties žodi

nio mūsų troškimų nuraminimo.
Prezidentas Johnsc-nas — didelis lietuvių draugas, 

netgi uošvis, susilaukęs puslietuvio vaikaičio, — keliom 
k Vasario 16 progom pareiškė, kad JAV Lietuvos sovietinės 

okupacijos nepripažįsta teisėta ir nepripažins.
Prezidentas Nixcnas, — didelis lietuvių draugas, ku- 

rio žmoną pasikvietėme j lietuvių tautinių šokių šventę 
Chicagoje ir apdovanojome gintariniais karoliais, — taip 

’ pat kelis kartus pareiškė ir leido savo pareigūnams pa- 
reikšti, kad sovietinio Lietuvos užgrobimo JAV nepripa- 
žįsta ir niekad nepripažins. Tam patvirtinti su lietuvių 

. delegacija netgi nusifotografavo.
Prezidentas Fordas, — labai didelis lietuvių bičiulis, 

kurio žmoną taip pat pasikvietėme i lietuvių tautinių šo- 
kių šventę ir apdovanojame tautiniu kostiumu, — irgi ke- 
lis kartus pareiškė ir leido pareikšti, kad JAV prievartinio 

" Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą nepripažįsta ir tvir- 
tai stovi už laisvą tautų apsisprendimą. Priedo — pasira
šė Helsinkio sutartį, kuria užtikrino Sovietų Sąjungos po
karinių sienų neliečiamybę, o ta proga pasakytoje viešoje 
kalboje to Pabaltijo okupacijos nepripažinimo ?iė puse 
lūpų nepaminėjo-, kad nesupykintų sovietų.

Tiesa, tą "nepripažinimą** jis pakuždėjo mūsų dele- 
.. gacijai į ausį ir su ja taip pat nusifotografavo.

Ačiū ir už visa tai, nes galėjo būti blogiau: galėjo 
netyčia prasitarti, kad Pabaltijo valstybės nėra sovietų 
dominuojamos ir džiaugiasi idealios nepriklausomybės 
palaima...

Na, o Jimmy Carter?
Jis, dar prieš sėsdamas į prezidento kėdę, mums pa

reiškė, kad esąs suirūpinęs Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių likimu, ir visuose ekonominiuose ir diplomatiniuose 
salntykiuose su Sovietų Sąjunga panaudosiąs veiksmin-

- giausias priemones prispaustųjų rankoms sustiprinti.
Žinoma, reikia tikėtis, kad taip ir bus. Ypač, kad 

' Carteris savo būsimoje užsienio politikoje pabrėžia "mo
ralės“ principą. Taigi, jis irgi reikalaus pavergtiesiems
laisvės, tik jau kitas klausimas, ar išreikalaus...

Mūsų optimizmui padidinti — Carteris jau iš anksto 
nusifotografavo su mūsų delegacija. Be to, jis esąs ir šioks 
toks pabaltiečių giminė, nes jo brolis esąs vedęs iš Estijos 
kilusią merginą...

Bet viena tikra ir nemaloni tiesa yra ta. kad iki šiol 
sovietai dar nepadarė jokios nuolaidos savo nenaudai.. 
Net ir šiek tiek žydelių išleido į Vakarus tik už daug nau
dingesnes savo kalėjimo sienų garantijas.

Taigi, vargiai ir mūsų Džimis padarys pavergtosios 
Lietuvos naudai stebuklą. Lietuvos laisvės kova ir toliau

* liks tik ”mūsų pačių dalykas“. Mūsų, kurie, deja. ne bend- 
ru darbu, o bendru chaotišku riksmu norim sugriauti Jeri-

~ chono siena...

Vlikas rėmė, remia ir toliau rems Lietuvių Kunigų 
Vienybės anglų kalba leidžiamas LKB Kronikas.

Kaip Tautos Fondo pirmininkas savo kalboje pabrė
žė, mūsų ginklai nėra teroro priemonės, bet tiesos žodis 
ir raštas.

Kovotojai Tėvynėje laukia iš mūsų ryžtingesnių ir 
paveikesnių pastangų. Taip, kaip naujoji ”Aušra“ tęsia 
devynioliktojo šimtmečio koką už tiesą ir lietuvybės iš
laikymą su nepalaužiama viltimi išvysti dienos šviesą, 
taip tuo labiau mes turime pareigą nenuleisti rankų.

Kviečiame visus dosniai ir nedelsiant atsiliepti į Tau
tos Fondo vykdc-mą vajų ir iš anksto nuoširdžiai dėkojam.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

New Yorkas, 1976 m. spalio 14 d.

TAUTOJ FONDUI!jAJU K-OKIME

Mielas Lietuvi,
Tautos Fondo tikslas yra VLIKo išlaikymas ir Lietu

vos laisvės bylos finansavimas. Aukos, didelės ar fenažos, 
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ASPIRACIJOS IR REALYBĖ

VLIKAS PRAŠO TALKON
BRANGŪS LIETUVIAI!

♦ Iš Lietuvos eina žinios apie okupanto vykdomos prie- 
\ spaudos sunkėjimą ir apie vykdomo teroro faktus bei pa- 
: darinius, teroro prieš pagrindines asmens teises, teroro 
v prieš religinius uetuvių įsitikinimus. teroro prieš lietuvių 
į- kalbą ir lietuvių tautinį susipratimą.

Priminkime tik vieną kitą faktą, apie kuriuos byloja 
; Lietuves Katalikų Bažnyčios Kronika. Prisiminkime Kad 
" ir Balio Gajausko atvejį, kuris, iškentėjęs 25-rių metų 
.. tremtį, neturi sąlygų savo tėvynėje gyventi ir padėti pa- 
'• Bėgusiai motinai. Prisiminkime vaikų tardymus Veisėjų ir 

« Leipalingio gimnazijose. Prisiminkime Tamonio ir kitų 
; savo gyvybės netekusių kankinių atvejus, apie kuriuos 

;• mus infoimuoja LKB Kronika ir "Aušra“.
Nežiūrint viso to, lietuvio dvasia Lietuvoje nėra pa- 

; lūžusi. Priešingai — lietuvis su okupantu kovoja, vieGai
* protestuodamas ir veikdamas pogrindyje: LKB Kronikos 

ir ”Aušros“ spausdinimas bei platinimas yra didkyriški 
darbai. Jie yra kav a pilna to žodžio prasme, nes yra susiję

. su nuolatiniu pavojumi laisvei ir gyvybei. Mūsų, saugiai 
išeivijoje gyvenančių, pareiga yra jiems padėti. O padėti, 
be kita ko, mes galime šitaip:

1. radijo bangomis skleisti Kro|nikos ir "Aušros“ ži
nias pačioje Lietuvoje, tuo būdu prisidėdami prie tų lei

r dinių platinimo;
2. skleisti žinias apie padėtį Lietuvoje laisvajame pa 

šaulyje, veikti viešąją nuomonę, kad tuo būdu bent dali
mi padėtume tiems mūsų broliams, kuriuos pasiekia KGB 
ranka.

Šiuo metu šie uždaviniai yra svaigiausi Vliko uždą 
viniai. Dėl to Vlikas plečia savo informacinę tarnybą.

n—:— —
Šiandien, kai jau žinomos 

derybų tarp II-jo pasaulinio 
karo sąjungininkų, dėl poka
rinio susitvarkymo, paslap
tys, — Rytų europiečiams 
turėtų būti aišku, kad karą 
laimėjusios didžiosios vals
tybės sukirpo Europos žemė
lapį ilgiems metams, visai 
neatsižvelgdamos į mažes
niųjų tautų aspiracijas. Tie 
siu, ar apgaulingu būdu Sta
linas gavo didžiausią grobio 
dalį. Nors ir nenoromis 
J.A.V-bės ir D. Britanija su
tiko su pokariniu Europos 
padalinimu į dvi įtakų sfe
ras: devyni Rytų Europos 
kraštai atiteko Maskvos kon- 
trolėn, o kita Europos dalis, 
D. Britanijai pasitraukus į 
antraeilių valstybių eiles, — 
liko Vašingtono politinės įta
kos sferoje.

ligą laiką Rytų europiečiai 
buvo įsitikinę, kad jų kraštai 
tapo sovietų pavergti prieš 
Amerikos vyriausybės valią, 
ir todėl buvo vilčių, kad 
J. A. V-bės pagelbės Rytų 
Europos tautoms atgauti 
lasvę.

Tokiu būdu ir lietuviuose

tiką trečiųjų valstybių atž 
vilgiu. Net ir if altos ir Tehe
rano konferencijų metu prez. 
Ruzveltas rodėsi sukalba
mesnis Stalinui. Amerikai 
ir tada rūpėjo geri pokariniai 
santykiai su Rusija. Dėl Bai 
tijos valstybių taip pat Ruz
veltas buvo linkęs sutikti su 
Stalino reikalavimais, tik 
baiminosi, kad viešas tuo 
klausimu pasisakymas gali 
sukelti nepageidaujamų pa
sekmių, turint galvoje gausią 
Rytų Europos tautų emigra
ciją Amerikoje.
; Todėl ir dabar, girdint 
Apie Sonnerfeldto doktriną, 
terfĖžC'SSftai paniūrėti’ realy
bei į akis. Ar ta doktrina tai 
kažin kas naujo, ar tik tra
dicinė Amerikos užsienio po
litika Rusijos atžvilgiu?

1976 m. kovo mėn. Ameri
kos laikraščiai paskelbė iš
traukas iš Sonnerfeldto kal
bos, pasakytos 1975 m. gruo
džio 13-14 d. d. J. A. V-bių 
Ambasadorių konferencijoje, 
Londone. Dėl kilusių ginčų 
vėliau Valstybės Departa
mentas paskelbė jo kalbos 
oficialią santrauką, kuri bu-

buvo įsitikinimas, kad J.A.V- vo atspausdinta ”New York

dėjo labiau pasireikšti auto
nomijos siekimas ir tautų 
individualumo išryškinimas. 
Sustiprėjo noras išsilaisvinti 
iš sovietų kontrolės. Toje 
Europos dalyje visai neliko 
tikrų Sov. Sąjungos draugų, 
gal išskyrus Bulgariją. Sov. 
Sąjungai nepavyko ten įsi
leisti šaknų, kurios eitų gi 
liau už prievartą. Turint tą 
galvoje, Amerika šiandien 
turi atitinkamai reaguoti į 
sovietų imperializmą. Nesant 
galimybei sustabdyti Sov 
Sąjungos iškilimą į “supper- 
power“, Ameriką visdėlto 
gali paveikti Įvykių raida. 
Amerikos uždavinys esąs 
prijaukinti Sov. Sąjungą.

”Kiek liečia Rytų Europą, 
tai mūsų ilgalaikis interesas 
yra žiūrėti, kad šioje zonoje 
— dėl dabartinių nenatūralių 
santykių su Sov. Sąjunga — 
tad tie santykiai anksčiau ar 
vėliau nesprogtų, sukeldami 
trečiąjį pasaulini karą. Tie 
neorganiški ir nenatūralūs 
santykiai sudaro žymiai di
desni pavojų pasaulio taikai, 
negu konfliktas tarp Rytų ir 
Vakarų.“ Todėl esą Amerika 
turi atsižvelgti į aiškiai ma
tomas aspiracijas Rytų Euro
poje į labiau savarankišką 
egzistenciją, “Sovietų stip
rios geopolitinės Įtakos kon
tekste.“

Toks Amerikos tikslų aiš
kinimas sukėlė audrą pro
testų iš Rytų europiečių pu
sės. Tada, kalbėdamas Atsto
vų Rūmuose Sonnerfeldtas 
paaiškino, kad jis apgailes
tauja, kad jo kalba buvo 
klaidingai suprasta. Jis ne
pritariąs Sovietų hegemoni-

AISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
M. VaĄ)LA1TIS 

KINANTYS KLAUSIMAI

Aš daug ko nežinau ir Kas yra "Mažosios Lie
daug kuo abejoju. Štai kele
tas mane kamuojančią kiąu 
simų:

* Kcdėl Amerikos Lietu
vių Taryba pyko, kai prez.

tuvos Rezistencinis Sąjū
dis“ (ir kur jis šiuo metu 

^‘sujudęs) ?

* * Kodėl kartais mūsų 
kompozitoriai, užsidėję re-

Fordas pareiškė, kad Rytų ’• cenzentų kepures, nesidrovi 
Europoje nėra sovietų do-'gražiai išgirti savo pačių 
minacijos, bet džiaugėsi, kai i kūrinius?
jisai pasirašė Helsinkio su-i .
tartį, kuris tą dominacijąĮ a P? VCJ.. ^kirP’
teisfikai įfoimino? /tas lr Vienybes“ Gnnaka-

lis?
* Kodėl Lietuvos Ūkinin

kų Sąjungoje nebeliko nė 
viemo ūkininko?

* Kodėl kai kurie lietu
viai tėvai nesiunčia savo 
vaikų į šeštadienines mo
kyklas?

TRUMANO NUOMONE 

APIE PREZIDENTĄ

* Kcdėl atrodo, kad kai 
i kuriems lietuviams fronti
ninkai yra didesnis baubas 
net už pačius bolševikus?

* Kodėl Jurgis Gliaudą y- 
ra gavęs jau tiek daug pre
mijų. o Mantas Auk tuolis 
dar nė vienos?

BiĮ.ęs 1945-1963 m. JAV 
prezidentas Trumanas kar
tą taip yra rašęs apie prezi
dentą ir jo pareigas:

"Tai tarnyba lygi joiimui 
tigru. Žmogus turi pasirink
ti: tęsti jdjimą. arba būti 
žvėries prarytas.

"Prezidento darbo našta 
yra nepaprastai sunki. Jo 
d a remi sprendimai dažnai 
liečia milionų žmonių liki
mą. Vieni prezidentai najė- 
gia greitai padalyti reikalin
gą sprendimą, kiti ne. Pas
kutinieji dažnai sprendimus 
atideda, jaudinasi, klausosi 
įvairių kitų kritiškų nuomo
nių, kurios silpnina jų valią.
Mano nuomonė tokia: žino

jai Rytų Europoje. Kaip ir o^i ne vieta virtuvėje, jeigu 
prez. Fordas, jis supranta jis nepakenčia karščio

bės ir Rusija yra du mirtini 
priešai, kurie niekad negalės 
taikingai sugyventi. Buvo 
manyta, kad Amerika, tai 
ne tik Rytų Europos tautų 
draugas, bet ir jos ideologi
niai bei ekonominiai intere
sai verčia ją siekti tų tautų 
laisvės. Bet, ar nebuvo tai 
mūsų lūkesčiai, kuriuos an
glai vadina ’’wishful think- 
ing“?

Amerikos - Rusijos santy
kių istorija nuo pat J.A.V- 
bių įsikūrimo rodo, kad šios 
dvi valstybės, išskyrus Rusi
jos revoliucijos laikotarpį 
1917-1933 m., visuomet ban
dė derinti savo užsienio poli*

Times“ dienraštyje balan
džio 6 d. Tada galutinai pa
aiškėjo dabartinė oficiali A- 
merikos politika Rytų Euro
pos atžvilgiu.

Sonnerfeldtas buvo pasa
kęs, kad Sov. Sąjunga pra* 
deda iškilti į "pasaulio galy
bes“, bet dar praeis daug lai
ko, kol ji pasieks tą tikslą. 
Sov. Sąjungoje esama vidu
jinių įtampų, ir kaip kiek
vienoje imperialistinėje vals
tybėje praeityje, esama eko
nominių bei socialinių pro
blemų, tarp jų — plintantis 
nerusiškų tautų nacionaliz
mas. Per pastaruosius 30 me
tų Rytų Europos tautose pra-

Rytų Europos tautų laisvės 
aspiracijas, ir smerkia repre
sijas, kuriomis siekiama su
stabdyti tautų teisėtus sie
kimus.

Tokių sentimentų netrūk
sta Vakarų pasaulio visuo
menėje. Bet Vakarų valsty
bių politika nėra pagrįsta 
sentimentais. Ją diktuoja re
alybė, galiojančios tarptau
tinės sutartys, ypač Jaltos 
susitarimas, kuris nustatė 
karą laimėjusių valstybių i- 
takos sferas Europoje. Tų 
susitarimų pasekmė — Hel 
sinkio "galutinis aktas“, So
nnerfeldto doktrina ir Eu
ropos komunistų partijų Ber
lyno konferencijos rezoliu 
cija.

Sonnerfeldto doktrina Ry
tų Europos tautų laisvės 
klausimo neišsprendžia. Jos 
autorius turbūt užmiršo, kad 
laisvės troškimas yra nema
rus. Šioje pasaulio dalyje 

i niekad nebus tikros taikos, 
kol tautos bus pavergtos. 
Tautų apsisprendimo amžiu
je ne tik negrai turi teisę 
numesti svetimųjų jungą, 
bet ir kultūringos Europos 
tautos. Todėl, norint išvengti 
kraujo praliejimo, didžiosios 
valstybės privalo neatidėlio
jant pavergtųjų tautų sieki
mus paversti realybe.

D. B.

O 1913-1921 metų JAV 
prezidentas Thomas Wood- 
row Wilsonas apie preziden
tą kitaip sako:

"Prezidentas turi turėti 
atleto organizmą, motinos 
kantrumą, pirmųjų krikščio
nių ištvermę ir sugebėjimą

*Kur prapuolė Vidiman- 
tas Valatka?

* Kada įvyks sekanti 
"verksnių konferencija“?

♦Kas geriau dainuoja: 
Vidimantas Valatka ar Bi
rutė Kemėžaitė?

* Kodėl partijų veikėjai 
kalba ir kalba, kad VLIKo 
tęstinumas remiasi senųjų 
politinių partijų bei sąjū
džių tęstinumu, o patys nie
ko nedaro, kad tos partijos 
kartu su jais pačiais neiš
mirtų?

* Kcdėl Reorg. Lietuvių 
Bendruomenė nepaskelbia, 
kiek ji turi narių ir kas su
daro 'jos Tarybą?

* Kcdėl "Akiračių“ met
rikoj pažymėta, kad "slapy
vardžiais pasirašyti straips
niai nepageidaujami“?

* Kas, anot "Naujienų“, 
leidžia Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikas: komu
nistų provokatoriai, prieš 
popiežių nusistatę katalikai 
ar frontininkai?

* Kaip mūsų Studentų Są
junga į savo suvažiavimo 
darbotvarkę sugebėjo šiaip 
taip įsprausti vos vieną vie-kentėti“

Tačiau, kaip matome, norsj nintelę* paskaitėlę? 
ir laibai sunkios prezidento 
pareigos ir ’jam statomi rei
kalavimai, bet į tą valdžios 
kėdę pretenduojančių nie
kada netrūksta.

frontininkai“?

STEPONO KAIRIO ATSI
MINIMŲ PIRMASIS TO* 
MAS "LIETUVA BUDO“ 
JAU IŠPARDUOTAS, BET 
ANTROJO TOMO—"TAU, 
LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS, 480 PSL. 
KAINA $2.00.

RUSIŠKASIS VILNIUS

Paryžiuje leidžiamas len
kų kalba žurnalas "Kultū
ra“ 1976 m. birželio laidoje 
įdėjo Viktor Sukiennicki 
straipsnį "Russkaja Vilnius 
w latach 70-tych“. (Rusiš
kasis Vilnius 70-siais me
tais).

Autorius raišo, kad termi
nas "msskoje Vilno“ randa
mas ‘jau 1864 m. Muravjovo 
išleistoje Vilniaus įstaigų ir 
institucijų knygoje. Jau ta
da rusai buvę susirūpinę 
"lenkiškuoju pavojum“ Vil
niui. Taip Vilniuje gyvenąs 
Stolypinas su sūnum gimna
zistu (vėliau Rusijos prem
jeru) parašė vodevilį, kurio 
baigiamieji žodžiai skamba 
taip: "No Bieiarusja i Latva 
nie budut Polše^j nikogda“ 
(Bet BSelorusija ir Lietuva 
niekada nebus Lenkija). Šis 
kupletas ilgai buvo rusų dai
nuojamas Vilniuje.

Straipsnio autorius toliau 
būkštauja dėl Vilniaus liki
mo — jo rusihimo. Mini 
gausią rusų kolonizaciją, 
bažnyčių desekraciją. sielo
jasi ir dėl lenkiuko elemento 
Vilniuje nykimo.

I (E)

♦ Kas yra
* Kas yra "solidarumo 

mokestis“, kurio -niekas ne
privalo mokėti?

* Ar ALTos pirmininkas 
yra frontininkas?-

♦ Ar frontininkai yra fron
tininkai?

* Kas rašo "Maikio su tė
vu pasikalbėjimus“?

♦ Kodėl nė vienas lietuvis 
nedrįsta viešai pasisakyti, 
kad jis — liberalas?

♦ Kas yra "liberalas“?
* Kam reikia "Kunigų 

Vienybės“?
♦ Kodėl pastaruoju metu 

niekas nepasiūlo įsteigti In
formacijos Centro?

* Kiek yra likę Lietuvos 
Respublikos užšaldyto auk
so?

* Kodėl, kai tik prašneka 
Kazys škiupa, visi jį puola?

* Kodėl tautininkai ne- 
propaguoja ir neplatina ne
seniai išleistos prez. A. Sme
tonos kalbų knygos?

♦ Kas iš tikrųjų leidžia 
"Nemuno kramtą“?

♦ Kodėl tiek mažai šios 
žemės keleiviu teskaito 
"Keleivį“?

Kitą savaitę: Pavojai — 
bet me tik iš komunistų pu
sės.
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Rūtai okupantai, šalin ii Lietuvoa!

Mokykimės gėrėtis Nemunu
Prof. Česlovas Kudaba, 

daug rašęs kraštotyros bei 
turizmo klausimais, labai 
susirūpinęs Lietuves gamtos 
grožio išsaugojimu. Litera
tūra ir Menas žurnale spa
lio 23 d. jis vėl pavyzdžiais 
nurodo, kaip tas grožis ter
šiamas.

Jis priminė, kad ukrainie
čiai didžiuojasi Dniepru, 
lenkai — Visla, latviai — 
Dauguva, o lietuviai turėtų 
didžiuotis Nemunu, saugoti 
jo groži ir visiems ji rodyti.
O kaip daroma?

„Nemuno pakrantėmis nu
tiesti geri plentai. Jie tai se
ka pavagiui, tai pakyla i slė
nių šlaitų atbraižas. nuo ku
rių atsiveria puikūs reginiai. 
Tik įprisimjpkime daugeliui 
žinomus Balbieriškio skar
džius — veltui kitur ie'-ko- 
tum tokio grožio. Ten nuo 
seno ėjo plentas, žmonės Įsi
dėmėjo minėtą vietą, susto
davo lyg nuo balkono pasi
grožėti upe, kitiems tą pati 
padaryti patardavo. Nese
niai čia baigtas tiesti naujas 
kelias, nutolintas nuo ano 
skardžio. Taip ir tikėjo ke
leiviai. jog čia, bene gra
žiausių Lietuvoje apžvalgų 
vietoje, atsiras aikštelė. Kur 
ten... Išardė senkeli, užver
tė gelžgaliais, kažkoks aki
plėša mašiną šiuk-liu išver
tė... Draikosi popiergaliai, 
d-vokia. štai jums ir gražiau
sias vaizdas“.

Tas pats' ir panemuniais
žemyjn nuo Kauno. Pvz.. 
Vilkijoj automobiliam aikš
telėj prie restorano: „Nuo 
jos vaizdas Į upę malonus, 
tačiau šiukšlių konteineriai, 
musės...“

Parkus, piliakalnius, rū
mus ir pilis keleiviams ten
ka patiems susirasti, nes nė
ra rodyklių.

„Rambyno kalnas šiemet 
visą vasarą ’žydėjo birželio 
šiukšlėmis4, o jau šlaito i Ne
muną nukrypimas!., štai 
jums ir draustinis!..“

„Sustokime Gelgaudų pi
lies kieme, dešiniajame Ne
muno krante. Koks muo sta
bus kompleksas—pilis, par
kas, tvenkinių kaskadai. O 
juk trisdešimt metų tuščia.“

Straipsnį č. Kudaba bai
gia pabrėždamas:

„Nemunas su jo pakrantė
mis vertas gilesnio pajauti
mo, didesnio branginimo, o 
kartu savalaikės pagarbos ir 
apsaugos. Tad pasvarstyki
me viešai apie Nemuną, ku
ris yra stambiausias respub
likos gamtos objektas, pa
traukliausias istorijos, 
tūros ir meno turtais.“

Č. Kudaba jau ne kartą 
yra panašiai šaukės, bet jo 
balsas palieka neišgirstas.

ALTOS INFORMACIJA
Carteris apie Lietuvą

Jimmy Carter telegrama
čio 13 d. 9 vai. ryto Chicago
je. Sheraton Tower viešbu
tyje, 9333 So. Cicero Avė. 
Suvažiavime bus naujos Al
tos ir jos valdybos rinki
mai.

Ir sportininkai turi vykdyti 
partijos įsakymą

Spalio 23 d. Vilniuje bu
vo iškilmingai atidarytas 
respublikinis maniežas. Tie
soj išspausdintoje nuotrau
koje matyti išsirikiavę spor
tininkai ir per visą salės sie
ną plakatas: „Įvykdysime 
TŠRP XXV suvažiavimo nu
tarimus“.

Apdovanojo už laimėjimą

M. K. Čiurlionio mokyk
los styginis orkestras, kuris 
tarptautinėse varžybose V. 
Berlyne laimėjo pirmąją 
vietą, gavo „Lietuvos TSR 
nusipelniusio kolektyvo gar
bės vardą“, mokyklos direk
torius Vytautas Sereika — 
nusipelniusio meno veikėjo 
gai bės vardą“, o orkestro 

Sondec
„Lietuvos 

TSR Aukščiausios Tarybos 
ITezidiumo garbės raštu“.

Tie apdovanojimai atlik
ti Meno darbuotojų rūmuo
se spalio 23 d. Po to ten bu
vo orkestro koncertas — pa
grota dalis programos, at
liktos Berlyno varžybose.

dirigentas Saulius 
kis apdovanotas

atsakė į Altos pirm. dr. K.
Bobelio užklausimą apie jo 
planus Rylų Europos valsty
bių atžvilgiu. Carteris pa
brėžė, kad jis susirūpinęs 
Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių likimu. Jis visuo
se ekonominiuose ir diplo-
matiniuose santykiuose su i Wall ir jo ,MVaduotoju j 
Sovietų Sąjunga panaudos | ĮįozaĮ< turėjo ilgesni pasita- 

l imą kun. J. Prunškis, kuria-

Pasitarimai su redaktoriais

Su The New World nau
ju vyr. redaktoriumi A. E. P.

tatų. pagijstai būkštaudami, 
kad valdžia konferenciją te
panaudos savo galiai konso
liduoti“.

Per paskutinius du mėne
sius, metams nuo konferen
cijos baigiantis, ši disidentų 
grupė padarė penkis pareiš
kimus: 1. Dėl Mustafa Dže-

WORCESTERIO NAUJIENOS
DAINAVO KANADOS 

„AIDAS “
Spalio 30 d. vakare Mai- 

lonio parko naujojoje salė
je Hamiltono mergaičių cho
ras, vedamas solisto Vaclo-

veiksmingiausias priemones 
sustiprinti prispaustųjų ran 
koms. Jis sieks laisvo keiti 
mosi informacijomis ir idė
jomis

Pasmerkęs Sonnenfieldo 
doktriną. Solženicino nepri
ėmimą, Carteris pasisakė, 
kad jis sieksiąs daryti deten- 
tės veikimą abipusiu, mėgi 
nant ją paversti ilgalaike 
priemone susilaukti pasikei
timų komunistų sistemoje ir 
kitame pasaulyje. Savo tele
gramą Carteris baigė žo
džiais Altos pirm. dr. K. 
Bobeliui: „Aš sveikinu Jūsų 
idėjas ir Jūsų sugestija:

Prezidentūra apie 
Bražinskus

Prezidento Fordo vardu 
jo korespondencijų direkto
rius Roland L. Elliott, atsa-

me buvo panagrinėta, kaip 
tas laikraštis galėtų sėkmin
giau perteikti informacijas 
apie lietuvą ir lietuvius. Iš 
redaktorių pusės buvo paro 
dyla daug palankumo.

ALT Inf.

METAI PO HELSINKIO 

KONFERENCIJOS

Radio Liberty speciali 
analizė

Sovietų disidentai L. A- 
leksejeva, A. Ginzburg, P. 
Grige reriko, A. Korčak. M. 
Landa ir kt. sudarė grupę, 
kuri seka, kaip Sovietų Są
junga vykdo Helsinkio susi
tarimus per pirmuosius me
tus, t. y. nuo 1975 m. rug
piūčio 1 d. iki 1976 m.rug-

milevo (kovotojo už Krymo!,v0 Verikaičio. atliko plataus 
totorių teises) persekioji- repertuaro lietuviškų dainų 
mo; 2. Dėl žmonių telefono: h- solo partijų koncertą. ŠĮ 
ir pašto ryšių palaikymo su koncertą surengė Worceste- 
užsieniu trukdymo>; 3. Dėl ri0 lietuvių Maironio Parko 
politinių kalinių laikymo są- j Savišalpos draugija, o jo pa- 
l.vgų: 4. Dėl pastangų truk-į siklausyti susirinko apie 500 
dymo šeimoms susijungti: svečių ne tik iš Worcesterio. 
5. Dėl tikinčiųjų šeimų per- bet ir iš Bostono, Springfiel-

; i t-* i . A j • •sekiojimo.
(E)

Ką tik gavome
M&**achu*etts gyvenan

tieji prie knygų kaino* pri
deda 5% valstijos mokesčio.

Rudenys ir pavasariai, II
dalis,, romanas, parašė Al
binas Baranauskas. 347 psl., 
kaina $6.00.

kydamas Amerikos Lietuvių Į piūči-o 5 d. ši disidentų gru- 
Tarybos pirmininko pava- pė atidžiai sekė pagrindinių 
duotojo Teodoro Blinstrubo teisių Įgyvendinimą Sovietų 
telegramą, užtikrino, kad Į Sąjungoje ir priėjo išvadą.

Klaipėdiečių paroda 
Panevėžyje

Parodų rūmuose atidaly
ta Klaipėdos dailininkų kū
rinių paroda, kurioje taip 
pat dalyvauja Klaipėdoje 
vykusios parodos dailinin
kai iš Vilniaus ir Kauno.

TAUTOS FONDO VAJUS
Tautos Fondas, kuris tel- 

lėšas Vyriausiam Lietu-

kul-

šiauliečių kūriniai Vilniuje

Dailės rūmuose atidaryta 
Šiaulių miesto dailininkų 
kūrybos paroda. Joje yra 36 
dailininkų per 200 tapybos, 
grafikos, skulptūros ir tai
komosios dailės darbų.

Ries atidarymą menoty
rininkas V. Rimkus, daili
ninkai A. Toleikis ir V. Tru- 
šys spaudos atstovą m s pa
pasakojo apie šiauliečių dai
lininkų veiklą, mieste palan
kų kūrybinį klimatą ir sąly
gas.

Aia
vos Išlaisvinimo Kaomitetui 
(Vlikui). pavasarį vykdė tik 
Didžiajame New Yorke ir 
apylinkėse savo vajų. Bet 
kai 1976 m. Vliko sąmata 
siekia $70,000, tai tokiai su
mai sukaupti reikia daugiau 
pastangų ir darbo. Todėl vėl 
skelbiamas platesnis vajus, 
kuris apima viso laisvojo pa
saulio lietuvius. Visi fondo 
Įgaliotiniai ir atstovybės yra 
kviečiami stoti Į vajaus vyk
dymą. o visi lietuviai dos
niai aukoti. ,

Tautos Fondo vadovybę 
sudaro taryba ir valdyba. 
Taiybai pirmininkauja prel. 
Jenas Balkūnas, vicepirm. 
Jurgis Valaitis, sekr. Romu
alda Šidlauskienė ir direk
toriai — Aleksandras Dau
nys, Ignas Gasiliūnas, Pet- 
įas Minkūnas, Juozas Vai- 
čeliūnas, Aleksandras Vak- 
selis ir Algis Vedeckas.

Valdybą sudaro: pirm. 
Ignas Gasilivmas. vicepirm. 
Jonas Vilgalys ir Jadvyga 
Vytuvienė, sekr. Pajauta I- 
vašauskienė, fin. sekr. Jane 
Pumputienė, ižd. Vytautas 
Kulpa. narys informaciios 
i eikalams kun. Kornelijus 
Bučmys.

Tautos Fondo adresas:
P.O.Box 21073, Woodha- 

ven, N.Y. 11421.

Išlaikyti vieningą vado
vybę ir toliau, kuomet esa
moji tarptautinė padėti* ga
li dar metai* tęsti*, kuomet 
ir Vliko uždaviniai vi* sun
kėja, iiandien mum* labiau 
būtina, kaip kada nor* pra
eityje.

Steponas Kairys

Bražinskai nebus grąžinti į 
Sovietų Sąjungą, su kuria 
JAV neturi ekstradikcijos 
sutarties. Bražinskų reikalą 
su reikiamu dėmesiu spręs 
Teisingumo departamento 
Imigracijos ir Natūralizaci
jos tarnyba. Net jeigu jiems 
ir nebūtų suteikta politinių 
pabėgėlių teisė ir jeigu jiems 
nebūtų pripažinta galimybė 
pasilikti JAV-se, normaliai 
jie būtų grąžinti Į kraštą, iš 
kurio atvyko, šiuo atveju —
Į Venecuelą.

Telegramos į Wa*hingtoną

Chicagos lietuviai sukruto 
siųsti telegramas preziden 
tui Fordui ir kitoms Wa 
shingtono Įstaigoms, prašy
dami, kad būtų Bražinskam 
suteikta politinių pabėgėlių 
teisė.

Čia daug iniciatyvos pa
rodė Sophie Barčus radijo 
programa ir šauliai. Vien 
per Amerikos Lietuvių Ta
iybos centro Įstaigą spalio 
30-lapkričio 1 d. buvo išsiųs
ta apie 256 telegramų.

Jau žymiai anksčiau dr. 
K. Bobelis Amerikos Lietu
vių Tarybos vardu buvo pa
siuntęs telegramas prezi
dentui Fordui ir Valstybės 
sekretoriui H. Kissingeriui, 
prašydamas, kad Bražins
kams būtų suteiktos politi
nių pabėgėlių teisės su lei
dimu nuolat apsigyventi 
JAV-se.

Raita* Kissingeriui

Per Naujienų banketą Chi
cagoje po prašymu Kissinge
riui, kad Bražinskams su
teiktų teisę pastoviai apsigy
venti JAV-se. buvo surinkta 
daugiau nei šimtas parašų.

Marųuette Parko Namų 
Savininkų draugijos baliuje 
tuo pačiu reikalu po laišku 
Kissingeriui surinkta taip 
pat daugiau nei šimtas para
šų.

Altos suvažiavimas
Sėkmingai vyksta paruo

šiamieji darbai Amerikos 
Lietuvių Taiybos suvažiavi
mo, kuris jvvks š. m lapkri

kad sovietinė valdžia nė ne 
ketina vykdyti savo tarptau
tinių Įsipareigopimų žmo
gaus teisių požiūriu. Niekas 
per tuos metus nepasikeitė 
Į geresnę pusę, dargi prie
šingai. žmogaus teisių var
žymas padidėjo. O 1976 m. 
gegužės 12 d., vos šiai gru
pei susidarius, Maskvos gat
ve einanti jos pirmininką 
Jurijų Orlovą sulaikė KGB 
agentai.

1975 metais buvo teisiami 
Vladimiras Osipovas, Serge
jus Kovalevas. o Estijoje— 
keli Estijos demokratinio 
sąjūdžio nariai. Jie buvo su
imti dar prieš Helsinkio 
konferenciją, o nuteisti jau 
po jos. Buvo dar daugiau 
teisiamųjų už visokius poli
tinius nusikaltimus. Grupė 
gavo žinių, kad eilė asmenų 
bKvo nusiųsta Į psichiatrinį 
institutą (Serbskij Institut) 
neva tyrinėjimams, o po to 
patalpinti psichiatrinėse li
goninėse.

Emigracijos srityje reika
lai taip pat pablogėję. Tuoj 
po konferencijos daug kas, 
ypač žydai, pradėjo rūpin
tis išvažiuoti. Jiems buvo at
sakyta, kad Helsinkio susi
tarimai neliečia emigracijos 
Į Izraelį, nes Izraelis jų ne
pasirašė. Kai žmonės, kurie 
nori susijungti su savo šei
momis Vakaiuose, prašo lei
dimo i'šemigiuoti iš Sovietų 
Sąjungos, jiems atsakoma, 
kad „valstybės interesus rei
kia statyti aukščiau už žmo
gaus teises*

Valdžia ypatingai kovoja 
prieš laisvą informacijų 
skleidimą. Tai labai apsun
kina kovą dėl civilinių tei
sių. Pastovūs telefoniniai ry
šiai, ypač su užsieniu, labai 
kietai varžomi. Žmonių su
ėjimai, susirinkimai, politi
nių kalinių lankymai dar la
biau suvaržyti. Visai nebe- 
bojama ir sunkiai sergančių 
kalinių, kuriems norima iš 
šalies padėti.

Gana ilgo pranešimo pa
baigoje pareiškiama:

„Remdamiesi savo pasku
tiniais patyrimais, sovietų 
disidentai abejoja dėl Hel
sinkio konferencijos rezul-

Kiškio vardinės, Stasio 
Džiugo eilėraščiai vaikams, 
II laida, iliustravo VI. Stan- 
čikaitė. 56 psl., kaina $2.50.

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

Savanorio ir kontražval- 
gybininko atsiminimai, pa
rašė Jonas Demereckas. 200 
psl., kaina minkštais virše
liais $4, kietais — $5.

Julius Janonis, poetas ir 
revoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jašinskas, 265 psl., 
kaina $8.00.

Tolimų kraštų miražai,
Avos Saudargienės kelionės 
Įspūdžiai. ’ iliustruota, 342 
psl., kaina minkštais virše
liais $7.50. kietais — $8.50.

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

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, paratšė d r. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kuria 
paruošė Lietuvos konstituci
ją ir kitus pagrindinius Įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

Martynas Mažvydas Vil
niuje, Juozo Kralikausko 
premijuotas romanas, 307 
psl., kaina $6.00.

d o, Bi ocktono. Gardnerio ii 
i kitų kolonijų. Svečių tarpe 
buvo daug lietuviško ‘jauni 
mo ir amerikiečių.

Chorą sudaro 33 mergai- 
į tės nuo 14 iki 18 metų am- 
j žiaus. Visos pradžioje buvo 
pasipuošusios tautiniais rū
bais, o vėliau — ilgomis bal
tomis balinėmis suknelėmis.

Chorui savo solo partijo
mis ir duetais talkino du so
listai: tenoras Rimas Stri
maitis ir pats dirigentas — 
baritonas V. Verikaitis.

Pirmoje programos daly
je choras su solistu Verikai- 
čiu padainavo J. Gaižausko 
harmonizuotą liaudies dai
ną Pasėjau kanapę, J. Švedo 
Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka, A. Bražinsko Nemunėli. 
Nemunėli, B. Jonušo Ramo
vėnai Įžengia. J. Jurgučio 
Stok ant akmenėlio, Vyt. 
Juozupaičio Gromatėlę pa
rašiau. A. Budriūno Per am
žius teka Minija, o drauge 
su abiem solistais — J. Ka- 

i vecko Sutikt tave norėčiau 
vėlei, J. Bašinsko Palik tik 
dainą man, J. Švedo Puota 
girelėj žaliojoj ir J. Gai
žausko Apie Joną ir molio 
uzfbohą.

Antrojoje dalyje choras 
su sol. Verikafciu atliko fTd- 
rio ariją i’š J. Klovo operos 
Pilėnai, Namo iš A. DĮvoziak 
Naujojo, pasaulio simfoni
jos, ir vienas choras — Z 
Venckaus Nemunas atves. 
A. Bražinsko Piršteliai, T. 
Makačino Ten mano tėvy

nė, A. Raudonikio Prisi
mink. Pabaigai choras su 
abiem solistais padainavo 
A. Budrevičiaus Karvelėliai, 
M. Vaitkevičiaus Motinos 
valsą, A. Bražinsko Vai. tos 
žuvys, J. Karoso Trys sese
lės, M. Noviko širdies dai
na ir A. Raude nikio Lauk
siu tavęs ateinant.

Už gražias dainas choras 
ir solistai buvo publikos pa
lydėti karštais aplodismen
tais ir apdovanoti rožių žie
dais. Vėliau buvo vaišės ir 
šokiai.

Šis choras jau pakviestas 
koncertuoti i Pietų Ameri
kos lietuvių Kolonijas.

Po koncerto draugijos pir
mininkas Kazys Adomavi
čius, susodinęs svečius prie 
rūpestingos šeimininkės Ele
nos Kauševičienės gausiai ir 
gražiai apkrautų vaišių sta
lų, iškvietė publikai pasiro
dyti žymius vakaro svečius 
— abiejų parapijų klebonus 
ir miesto ma’jcrą. kuris Įtei
kė choro vedėjui tradicinius 
miesto raktus.

Bet kažkodėl jis (neiškvie
tė pasirodyti jaunosios Ber
nadetos Brazinskienės, ku
ri į koncertą atsilankė kartu 
su savo motina. Juk Bra
žinskams dabar reikalinga 
visų lietuvių pagalba. Čia 
buvo gera proga tai primin
ti ir surinkti krūvą laiškų ar 
telegramų Valstybės depar
tamentui.

J. V. Sūduva*

LIETUVAITE SVARBIOJE

VALDŽIOS KOMISIJOJE

Aušra Mačiulaitytė-Zert 
paskirta federalinės gyven
tojų surašymo komisijos.na
re. ’. -

. Tą konjįsija tvirtins klau
simus, kurie bus pateikti gy
ventojams atsakyti surašy
mo metu. Lietuvei ten bus 
gera proga pasirūpinti, kad 
lietuvių kilmės žmonės būtų 
registiuojami atskirai, o ne 
suplakami su kuria kita gru
pe.

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

8-9 vai. Vakaro 
5-6 vak vakaro 
90.5 FM

E. Meilu*
23 Shirley* Rd., Shrew*bury, Ma. 01545 

Tel. 852-3665

Trečiadieniai^

šeštadieniai*
WICN

Mooooooeoooooooooooeeooooooi

ANKSTYVOSIOS LIETUVIŲ IŠEIVIJOS AMERIKOJE 

NUVEIKTŲ DARBŲ APŽVALGINE

PARODA
APREIŠKIMO PARAPIJOS MOKYKLOS PATALPOSE 

BROOKLYNE, NY.
pratęsiama iki 1976 m. lapkričio 14 dienoų, 

ne* yra didelis lankytoju skaičių*.
Parodoje išstatyta daugiau kaip 3,000 kruopščiai surinktų, profesiona
liškai suskirstytų eksponatų, išdėstytų didžiojoje salėje ir kitame aukšte 
trijuose dideliuose kambariuose.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti ir savo atsilankymu pagerbti lietuvių 
ūkininkų sūnus ir dukras ateivius, atsidūrusius svetimoje aplinkoje, daž
niausiai beraščius, nemokėjuius nei svetimos kalbos nei amato, o sukūru. 
sius dideles kultūrines ir tautines vertybes. Jų reikšmingas įnašas lietu
vybės išlaikymui už Lietuvos ribų per trumpą laiką virto milžiniška jėga 
ir akstinu, siekiant Lietuvos valstybės nepriklausomybės atstatymo. 
Lankymo valandos:

Sekmadieniais — po pamaldų iki 6 vai. vakaro, 
burbo dienomis — nuo 4 iki 7 vai. vakaro, 
šeštadieniais — nuo 12 iki 6 vai. vakaro. _____ _

P aT^^hS^u 2 d a r y m a s — LAPKRIČIO 14 D.

Parodos globėjai:

Apreiškimo parapijos klebonas kun. P ra n a p Ra ugalas.
Prelatas Juozas Karalius, Shenandoah, Pa.

R E N G R J A I
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— Sudiev, Maiki! Sudiev Toks džiaibas yra laibai rei-
ilgam čėsui ’ | kalingas visam mūsų žemai

— Palauk, tėve, kurgi tiškam ir lietuviškam pasta- 
taip skubi?

— Esu labai bizi, Maiki!
Išvažiuoju. (

—Kurtu važiuo’ii. tėve?1 lietuviam?

navinimui.
— Tai kokiu būdu tu ten 

1 galėtum padėti dar ir visiem

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamasis Keleivio

Redaktoriau.

Prieš kurj laiką keletas 
vaikų buvo nuvežti j paverg
tą Lietuvą ir atiduoti dvi sa
vaites Lietuvos okupanto 
patikėtinių globcn. Tai yra 
visiškaki nereikšmingas įvy
kis, nes tie vaikai dėl to ne
pasidarys geresni lietuviai, 
kaip tie šimtai lietuvių jau
nimo. kurie nepriklausomy
bės laikais laisvai važinėjo 
po Lietuvą, ten mėnesius gy
veno, atostogavo, sportavo 
ir po to tapo gerais ameriko
nais.

Dauguma mūsų laikraščių 
net nepaminėjo, o Keleivis, 
pasikvietęs talkon Valiulai- 
tį, rašo ilgiausius straips
nius ir maišo su žeme tuos. 
kurie pakritikuoja vaikų ve
žiojimą į Lietuvą, iš šapo 
priskaldo vežimą.

Aš noriu Jūsų paklausti, 
dėl ko Lietuvos okupantas 
įsakė ir leidžia mūsų vaikų 
ekskursijas į Lietuvą, dėl ko 
jie per savo patikėtinius lie
tuvius (vyriausi "kultūrinin
kai“ yra enkavedistai ii- tau
tos išdavikai) taip įkyriai 
mums perša tą "kultūrinį“ 
bendradarbiavimą?

Argi komunistus laikote 
tokiais neišmanėliais, kad 
jie nežinotų, ką daro?

I Redakcija nr. 39 vedama-

raščių redaktoriams, o vi-1 
siems kitiems yra redakto
rių cenzūra. Pavyzdžiui, 
Keleivyje buvo išspausdin
tas P.Ž. laiškas, kuriame jis 
kritikuoja mūsų vaikų eks
kursijas į Lietuvą. Redakci-, 
ja jį tik dėl to išspausdino, 
kad turėtų ką mušti.

Na, ir prasidėjo. Jau prieš 
P.Ž. laišką išspausdintas il
giausias ekskursijos vado
vės straipsnis, po to redak-i 
cijcs vedamasis, pagaliau; 
vienas po kito Valiulaičio, 
ir nežinia, kada tas baigsis. Į 

Keleivio redaktorius turė
tų nepamiršti, kad Keleivį 
prenumeruoja ir skaito ne ' 
tik "bendradarbiauto jai“, i 
Nereikėtų pamiršti ir LKB i 
Kronikos.

Teises patarimai
Advokatė dr. M. Svtikseeirieui sutiko at
šyli į Keleivio skaitytąją bis ošimi 
reikalais. Tie klausimai tari būti 
nformacinio pobūdžio. Klausimus ir at* 
sakymus spausdinaima šiame įkyrioje 
uai&ke r»**kia patomėti, kart saats Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome slysti tiesiog i»*% 
adresu:
Ur. M. Šveikauskas, Attereey at ton. 
Boston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Roxbury, Mase. 02132

— į Amerikos sostapilę— 
Washingtoną.

— O ką ten veiksi, tėve?
— Slūžinsiu naujam ka

raliui.
— Amerikoje nėra jokio 

karaliaus, tėve. Šį kraštą 
valdo visų žmonių išrinktas 
prezidentas ir senatas bei 
kongresas.

— Aš. Maiki, nekėrinu, 
kaip tas čvfas vadinasi. Aš 
už jį votavau. ir jis man turi 
duoti gerą slūžbą, kaip ir ki
tiem savo frontam duoda. 
Supranti?

— Tėve, naujai išrinktas

— Vot, Maiki, čia tai rei
kia turėti ant kaklo galvą, o 
ne bezmėną! Aš tą reikalą 
jau esu drabnai išfigeriavęs.

— Pavyzdžiui?
— Aš. Maiki, būdamas 

floro klynintoju, galėčiau į- 
eiti ir į Amerikos čyfo kva
rterą. O ją beklynindamas, 
prislinkeiau ir prie valdono 
kl asės, kurioje jis su karūna 
ant galvos sėdi. Tada aš že
mai pasikloniočiau, pabu
čiuočiau jam į ranką ir pa
prašyčiau pamažinti mums 
išvaryti iš Lietuvos bolševi
kinius ruskius. Ir ką tu da

jame rašo, kad gauna anoni 
minių laiškų, kuriuose kriti
kuojama Keleivio teisybe. 
Taip pat rašoma: "Juk čia 
lietuviškoji spauda yra vi
siškai laisr/a, jokios valdiš
kos cenzūros nępažabota“. 
Keleivio redaktorius trupu
ti suklydo nepažymėdamas, 
kad cenzūros nėra tik laik-

Amerikos prezidentas nega- pasakysi?
li parūpinti Washingtone 
darbu ir tarnybų visiems už 
jį balsavusiems.

— Maiki. nefūlink manęs. 
A*-- pats geriau žinau, ar jis 
gali ar negali. Argi tu neži
nai viernasties lietuviškos, 
kad "nauia šluota čystai 
šluoja“? Taigi dabar mūsų 
išvotuotas nauias valdovas 
su savo šluota išpasalvonins 
visus Washvigtono palo- 
eiuese buvusius dykaduo
nius. tinginius ir jų vieton 
paskirs viernus savo slūžel- 
ninkus. O viernesnio už ma
ne, tavo tėvą, jis niekur ne
suras

Tai graži, bet visai ne
reali svajonė, tėve. Na. o ką 
tu gero padarytum lietu
viams, būdamas durų sar
gu?

— O. Maiki, tokioje vie
toje stovinčiam yra dar dau
giau šancų paslūžinti lietu
viškai diedai.

— Kokiu būdu?
— Maiki, aš gerai žinau 

apie visokias razbaisvas. 
kurias šioje kontrėje daro 
net žemaitis žemaičiui ir lie
tuvninkas lietuvninkui. Va, 
Altos ponai vajavojasi su 
bendruomenininkais. vieni 
bendruomenininkai su ki-

— Tai kokia tu ten tarny- tais bendruomenininkais, ir
bą tikiesi gauti? visi, vienas kitą stumdyda-

— Oei. pagal savo unarą mi ir špygom badydami, 
ir mokėjimą. Aš Maiki. pra-j grūdasi į Washingtono pa- 
švsiu duoti man dimmeno ar'locių, vis grumdvdamiesi, 
floro klvneric darbą. ; kuris pirmesnis. Vienas jų

— Kad, tėvo. ten nat Wa- i lenda per frontines, kitas — 
sh’Vigtone tokiu darbininku ■ per kiceno duris., o trečias 
yra Haumau negu reikalin- j per skiepą. Aš. Maiki, būda 
ga. O kodėl tave. tėve. tokio i mas durmenu. neileisciau i
pobūdžio darbas vilioia?

— Maiki. tn nemislink.
kad toki darba aš noriu ^au
ti vien tik sau. Ne, vaike!

r

Vietinės žinios Gruodžio 11 d. Tautinės 
S-gos namų salėje Lietuvių 
Moterų Federacijos klubo 
Kalėdinė vakaronė-Kūčios 
ii kun. Kezio meini-kų nuo
traukų paroda bei skaidrės.

Gruodžio 19 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos sa- 
ėje Žalgirio ir Baltijos tun

tų skautų-čių ir jų tėvelių 
bendros Kūčios

Sausio 9 d. 3 vai. po-piet 
lordan Hali mažojoj salė;
Izidoriaus ir dr. Vytenio M
vasvliūnu metinis koncer- •* + 
tas.

Vasario 5 dieną So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
alėje Bostono vyrų sekstete 
vakaras.

1977 m. kove 11 d. (penk- 
adienį) 8 vai. vak. First & 
econd Church salėje, 66 

Ylarlbcrough St.. esto solis-
o Naan Pold koncertas, ku-; Alyttiiis apskr. 
i rengia N. Anglijos Baltų Manoma, kad jis anksčiau 

.pja - ‘ gyveno New orke.
Juos pačius arba apie juos

Kca’o 27 d. 3:30 vai. po ]<a žinančius prašoma 
»ietų So. Bostono Lietuvių nešti šiuo adresu:

Piliečiu d-jos III aukšto sa-)v... ... , J ... . i Y. Juška., Biooas, Alberta,
eie Minkų radijo metinis ,, ,, - J , i Box 32b. Canada, TOJ OJb.koncertas ir filmu vakaras.!

kuriam velionis paliko tau
pomąja sąskaita (in trust 
for) daugiau kaip 11,000 
dolerių. Netiesioginiai gau
tomis žiniomis Laurynas Ki
sielius pasimirė Lietuvoje 
anksčiau, negu sąskaitos sa
vininkas Rapolas, kuriuo at
veju Laurynui skirtoji dalis 
prijungiama prie bendro pa
likimo.

Rapolo Kisieliaus giminės 
arba apie juos žinantieji ma
lonėkite rašyti Lietuvos Ge
neraliniam Konsulataui:

Consulate General of Lithu
ania, 41 West 82nd Street, 
New York, N. Y. 10024.

IEŠKO P. KAMSICKO

Paieškoma vaikų Prano 
Kamsicko, kilusio iš Kales- 
nykų kaimo, Ūdrijos valse.,

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 vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis i 
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.

be advokatų, ir dėl to su$i- 
.caio nereikalingų LGaidų.

Todėl savo (klientams 
patariu sudaryti testamen
tus, nors turtas ir yra laiko
mas abiejų vardu ir, vie- - 
nam mirus, kitas automa
tiškai gali pinigus iš banko 
išsiimti. Be to, reikia neuž
miršti. kad, jei yra nekilno
jamas turtas — namai —ir 
jis yra laikomas abiejų var
du, tų namų negalima par
duoti, nesutvarkius reikalų 
su paveldėjimo mokesčių j- 
čtaigomis. (Pardavimui yite 
būtinai reikalingi šie doku
mentai:— Form L8 i'š vals
tijos įstaigų ir. jei yra di
desnis palikimas, — tada 
dar yra reikalingas federa
linis vadinamasis "tax wai-

LIETUVIŲ RENGINIAI Ant. Gustaitis — į Torontą
CENTR. BIBLIOTEKOJE Antanas Gustaitis lapkri

čio 13 dA .Išskrenda į Toron- 
Bostono ( entnnėje Bib- Įą Ont., kur tos dienos va- 

liotekoje (topley Sųuare) }<arą dalyvaus "Nepriklau- 
tį mėnesį numatyti tokie lie- semos Lietuvos“ laikraščiui
tuviu renginiai:

Š1AURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMO

BANKETAS
1976 m. lapkričio 27 d. 7:00 vai. vak.
SHERATON HOTEL — GRAND BALLROOM 

Prudential Center
PROGRAMOJE:

BOSTONO VYRŲ SEKSTETAS 
CAPRI COMBO ORKESTRAS 

SKANIAI PAVALGYSITE 
GRAŽIŲ DAINŲ IŠGIRSITE 

SMAGIAI PAŠOKSITE
Užsisakykite bilietus pas Marių Žiaugrą, telef. 
479-2962, ar pas Redą Veitaitę, telef. 698-2162, 
iki lapkričio 24 dienos.
Bilietai nebus parduodami prie durų.

Auka $15.00
ooooooeooooooooooooooooooooooooooc

GERIAUSIA DOVANA

paremti renginio 
programoje.

menineje

Antradieni, lapkričio 16 
d. 8 vai. vak., Kultūrinė va
karonė su skaidrėmis pai- 
liuštrtiotomis dr. Jurgio 
Gimbuto ir dr. Stasio Goš
tauto paskaitomis.

Trečiadieni, lapkričio 17 
d. 8 vai. vak.. - 
Lietuvą Romo 
skaidrėmis.

A. Budreckio baujas 
veikalas

Istorikas Algirdas Bud- 
reckis baigė rašyti dideli 
(400 mašinėle ra-ytų psl.) 

Kelionė į veikalą apie Lietuvos didį j' 
Bričkaus kunigaikštį Algirdą.

Tai yra dar jauno istorike 
Ketvirtadieni, lapkričio 18 helerių metų darbas. Veika- 

d. 2 vai. popiet, Kultūrinė ’u^ leidėjas dar nesurastas, 
popietė su Algirdo Budrec
kio ir Mykolo Drungos Pasaulinė šventė
skaidrėmis pailiustruotomis m . ... T ... ,, .. . Tarptautinis Institutas nuc
1 ląpkncip 1< iki 21 d. John

Penktadieni, lapkričio 19 Hynes auditorijoje rengia 
d. 1:15 vai. popiet, lietuvis- iau septintąją "\Vhole 
kų filmų seansas. Woikl Celebraticn“. Tas

buvusias šventes aplanky-
Pnmadieni, lapki.ienc 29 ^avo pO keliasdešimt tūks- 

d. 8 vai. yax., lietuviškų fil- Įan^įų žmonių, tad gal ir šią 
mų seansas. šventę ne mažiau jų aplan-

Visi šie parengimai vyks- ky8- 
ta naujosiose patalpose (rū- Šventės programoje ir si 
syje). Be to, yra ir lietuvis- kartą dalyvaus lietuviai.
kų knygų bei kitų dalykų __________________
paroda senojo pastato vitri
nose. Visuomenė kviečiama 
atsilankvti.

reikalauja, (kad paveldėji
mo mokesčiai būtų moka
mi nuo tos turto dalies, ku
rią buvo uždirbęs mirusis 
arba mirusioji.

Taigi, mirus su testamen
tu arba be testamento, jei 
turtas buvo bendrai valdo
mas, teismo procedūra, va
dinamoji Proibate, — nėra 
reikalinga. Gyvasis — vy
ras arba žmona — paveldi 
automatiškai, bet paveldė
jimo mokesčių tuo neiš
vengsi. Visi žinome, kad 
dažnai, vienam numirus, gy
voji "pusė“ dažnai "už
miršta“ sumokėti paiveldė- 
jimo mokesčius. Tačiau 
šiais kompiuterių valdo
mais laikais, toks "užsimir
šimas“ dažniausiai yra su
sekamas. kad ir kuriam lai
kui praslinkus, ir tada ten
ka užmokėti ne tik pavel
dėjimo mokesčius, bet ir 
procentus, ir pabaudą.

2. Jei vyras ir žmona lai
ko turtą abie’jų vardu 
(jointly),—tada kyla klau
simas: kas atsitinka, jeigu 
abu žūsta kartu, sakykime
— automobilio katastrofo- 
ie arba kuriuo nors kitu 
būdu.

Tada jau "Probate“ yra 
neišvengiamas. Reikalas 
turi pereiti per teismą. Ar 
yra testamentas, ar jo nėra
— be teismo "Probate“ ne
apsieis: turės būti paskiria
mas asmuo, kuris tvarkys 
reikalus: vykdytojas — jei 
yra testamentas, administ
ratorius — jei nėra testa
mento.

Abiem mirus be ttesta- 
mento, paprastai yra paski
riamas adrrtinistratorius iš 
šeimos „narių. Kiti šeimos 
nariai gali nesutikti su pa
skyrimu ; tada gali kilti ne- 
susimratimu tarp šeimos 
narių. Tokie nesutikimai ir 
ginčai dažnai neapsieina

Klausimas
MV'sų \iamai ir santau- 

! pos banke yra abiejų, ma- 
! no ir žmonos, vardu. Turi
me tris vedusius vaikus, 

i Prieš metus skaitėme Ke- 
• leivyje, kad tokiu atveju,
: kaip mūsų, testamentas nė
ra reikalingas, nes norime. 

Sta-1 kaM mhtų paliktas turtas 
imsKui uz laišką, drįstame i tektų visiem trim vaikam 
priminti, kad Keleivis šiuo | lygiai, t. y. lygiomis dali- 
klausimu išspausdino ir M. | mis.
Valiulaičio straipsnį, ir jam' Dabar žmona neduoda 
priešingos minties ilgą P.Ž. ’ man ramybės. Sako, visi 
laišką, ir dabartino auto- i mūsų draugai turi sudarę 
riaus žodį redakcijai, — tai i testamentus. kad jai visi 
kame čia toji "cenzūra“, ku-! sako, kad, mirus be testa- 
ria užgniaužiama skirtinga -mento. valdžia paima di- 
nuemonė? desnę dfėiį palikimo, kad

Antra, redakcija gauna susidaro -visokių painiavų 
anoniminių laiškų, ne "kri-1 ir t.t. Nutariau Tamstai pa 
tikosjančtų Keleivio teisy- i rašyti ir paklausti: 
bę“, o šmeižiančių ir vulga-i L Ar mums yra reikalin- 
riais žodžiais keikiančių a-, gas testamentas? 
norimo nekenčiamų organi-; 2. Jei taip, tai ar mums
zacijų vadus, taurius ir nusi- reikia sudaryti vieną arba 

du testame.ntų: aš savo, 
žmona — savo?

3. Ar susitaupo išlaidų, 
nudarius te:Ramentą, mir
ties atveju?

Vyra*
Jamaica Plain, Mass.

p

Atsakymas
Kadangi gaunu daug to

kių užklausimų ir laiškais, 
ir iš klientų. — atsakysiu į 
Tamstos klausimą detaliai.

1. Dauguma vyrų ir žmo
nų laiko savo turtą — kil
nojamąjį ir nekilnojamą
jį — abiejų vardu (in joint 
tėnancy). Tokiu būdu, vie
nam mirus, su te l amen tu 
ar be testamento, turtas au
tomatiškai tenka kitam. 
Tekių apveju — j ėra rei
kalo kreiptis teisman "Pro- 
bate“ reikalu. Tačiau tai 
toli gražu nereiškia, kad 
nereikia mrkėti paveldėji
mo mokesčio. įstatymas

Jonas Stnrinskas
Dorchester, Mass.

Redakcijos pastaba.
Dėkodami gerb. J.

ver
3. Kiekvienas — ir vy

ras, ir žmona — privalo 
sudaryti sava testamentą. 
Abiem sudarius vieną 
bendrą testamentą. — rei
kia lankti visokių kompli
kacijų. To reikia vengti.

4. Jei šeimoje yra komp- 
likuotesnių aplinkybių, pa
vyzdžiui, jei vyras arba 
žmona yra buvę anksčiau 
vedę ir turi vaikų iš anks
tesnių vedybų, — tada rei
kia ypač atsargiai sudaryti 
testameif.us. Priežastis yrav • • •si:

.U

pra-

to nedurninti gazietose ir 
kol įprieš mano akis visi ne
pabučiuos škaplierių, kad 
savo duoto žodžio laikysis.

— Šitokiai minčiai ir aš 
pritarčiau, tėve. Lietuvos 
laisvinimo darbui visų vie
nybės ir sutarimo tikrai rei 
kia. Tarpusavio neapykanta 
geriausius sumanymus pa
verčia niekais, ir iš to mū
sų nesugyvenimo yra nauda į, 
tik Lietuvos okupantui.

— Tai matai, Maiki, kiek 
naudos aš galėčiau padaryti 
slūžindamas Washingtone. 
Tik viena rokunda mane dar 
baimiįna...

— O kas?
— Matai. Maiki, dabar 

Amerikoje bus vienos parti
jos visa valdžia. Taigi, visai 
prdabnai. kaip ir Rosiejoje. 
Ką ji užsimanys, tą ir pada
ru s, nes jau nebus, kas sulai
ko valdžios ranką. Tokia 
valdžia gali ir Lietuvos 
kc ntrę užrašyti Maskvos 
bi rliokam ant amžių amži
nųjų amen.

— Tikėkime, tėve, kadi

Amerikos čvfo ipalociu jų nė 
vieno tol. kol jie prieš tai 
nepasibažins nedaryti viens 
kitam kiaulystės, vienas ki

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 s vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF A S S O C. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707
Tel. (813) 367-1791
Po darbo valandą — (313) 360-0744

pelniusius lietinius. LB. Al- 
tes, Vliko ar Lietuvių Fondo 
darbuotojus, bei savo asme
niškus ir net šeimyninius 
priešus.

Telieka tik pagalvoti, ko
kie būtų mūsų visi laikraš
čiai be jokios redaktoriaus

ITokiu atveju 
Naujienose. Laisvojoj Lie
tuvoj ir net Švehtc- Pranciš
kaus Varpelyje turėtų būti 
spausdinami ir Antano Bim
bos komunistiniai straips
niai...

(<nztn c“? . o •

SUKLASTOTOS IŠVADOS
JAV civilinė komisija, 

kuri patarė prezidentui ir 
kongresui rasiniais klausi 
mais, paskelbė savo išvadas 
apie priverstinį mokinių ve
žiojimą. Pagal tos komisijos 
pranešimą, mokinių vežioji
mas integracijai mokyklose 
Įvykdyti pagerinęs rasinius 

I santykius ir pakėlęs mažu
mų išsimokslinimo lygį. 

į Vėliau du dirbusieji toje 
• komisijoje — Duane Lind- 
I strom ir Howard Reinstra—
1 viešai pasisakė, kad komisi- 
: jai "iš auk tybių“ buvo nu 
i rėdyta paruosti palankų 
i pranešimą, kuris nuginkluo
tu priverstino mokinių ve
žiojimo priešininkus.

Iš tikrųjų, visi mato, kad 
ti p neatsitiks, nes Amen-, jas priverstinas vežiojimas 
k:s demokratų partija yra^j^ dar labiau sukildino ra- 
nesisakiusi už irisu tautu
laisvę, o demokratinis kong-! Dabar vežiojimo prieši- 
rc ?as ir senatas yra priėmę i ninkai reikalauja, kad prez. 
net ir rezoliucija, kuria ne-: Fordas isakvtu ta išvadų su- 
m ipažistamas Pabaltijo į-į
jungimas j Sovietų Saiunga.i

— Tai znočijas. Maiki. ai’ I 
važiuoju ir toeturiu laiko, 
ilgiau su tavimi šnekėti.

— Laimines kelionės tė
ve ! Tik neužmiršk pasiimti

■ lastojimą ištirti.

KĄ IKI ŠIOL DAVĖ
LIETUVIŲ FONDAS

Lietuvių Fondas iki 1975 
atsartnniu batu. kadanri ši- metų galo lietuvių kultūri- 
t’'1 visiškai sunl’š, kol P Wa- nani? reikalams yra pasky- 
sbingtono pėsčias parklam- r^s $350,000. Šiais metais
uosi atgal į Bostoną.

KAMBARIAI FLORIDOJ 
Išnuomojami kambariai ir 1

butas su baldais prie jūros Gulf- 
port, Fla„ tel. 1-813-345-7538.

numatoma dar paskirti bent 
.$40,000.

L. Fondas 1974 m. užbai
gė telkti pirmąjį milioną ir 

i jau gerokai turi sutelkęs ant
rojo miiiono dolerių.

Jis įsteigtas 1962 m.

EKSKURSIJOS I LIETUVA
Paskutinė šių metų ekskursija j Lietuvą išvyksta 

GRUODŽIO 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 kitų miestų.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!

Kelionės į Lietuvą 1977 m. prasideda BALANDŽIO 6 d. 

Registracijas priimame dabar.
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Boaton, Mass. 02127
393 West Broadway, P.OJSoz 110 

Telefonas: (017) 200-8704

Savininkė Aldona Adomoąiejii
Air Fares Subject to Changes and Government 

Approval
Norintiems atsikviesti gimines ii Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

vienam mirus, — gyva- 
arba gyvoji turi pilną 

teisę pakeisti savo testa
mentą bet kuriuo laiku. To
kiu būdu. sakykime, gyvoji 
pusė visą turtą gali palikti 
savo šeimai, nors pora bu
vo anksčiau kitaip sutarusi. 
Šito galima išvengti, suda
rant teisiniai galiojantį su
sitarimą, priė? pat suda
rant testamentus.

Tamstų atveju, jei Tams
ta mirtum pirmas, turtas 
paliktų žmonai. Jei ji neiš
tekės kitą kartą, jai mirus, 
turtas teks Tamstų vaikam 
lygiomis dalimis. Jei Tams
tos esate tikri, kad Tamstų 
visi vaikai sutiks dėl admi
nistratoriaus paskyrimo ir 
dėl turto i bskite-tymo, — 
tada ga’ite testamentų ir 
nesudaryti. Viskas, ką 
Tamstos tuo sutaupysite,— 
yra testamento sudarymo 
išlaidos, kurios, aplamai 
kalbant, yra labai kuklios.

NEW YORK, N.Y.

Mirė Albertas Oslapas
Lapkričio 2 d. savo bute 

rastas negyvas teisininkas 
Albertas Ošlapas, gimęs 
1896 m. balandžio 4 d. Bag- 
doniškių viens... N. Radviliš
kio valč.

Velionis 1921 m. Kaune 
baigė gimnaziją, o 1926 m. 
Lietuvos Universiteto teisių 
fakultetą. Nuo 1930 m. Kau
ne vertėsi ad vokatūra.

1949 m. atvykęs į New 
Yorką, greitai įsijungė į lie
tuvių visuomeninį gyveni
mą. pasilikdamas jame iki 
mirties. Jis ypač veiklus bu
vo Sandaroje, Amerikos 
Lietuvių Taryboje ir Lietu
vių Bendruomenėje.

Velionis lapkričio 6 d. bu
vo gausaus lietuvių būrio 
palydėtas ir palaidotas Cyp- 
res Hills kapinėse.

Paliko liūdintys sūnūs 
chemijos daktaras Raimon
das ir inž. Algimantas su 
šeimomis. Jiems reidikame 
gilią užuojautą.

Latvijos Aukščiausioje Ta
ryboje (seime) iš 310 
vų yra rusų 85, 
latvių — 44, už rusų 
jusiu latvių — 16.

BOSTONO RENGINIŲ 
KALENDORIUS

ATOMINĖS JĖGAINĖS 
JAV-SE

Jungt. Amerikos Valsty
bėse jau 60 jėgainių elektrą 
gamina atomine energija.

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko k viduje.
Lipdau popierius ir taikau 

vieką, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JON AS STAR1NSKAS 

220 Savin RIU Avė. 
Ik/rcheater. Mase.
TeL CO 5-5854TAU, LIETUVA, Stepo 

no Kairio, 480 psl., kai
na $2.00.

Sukilimas Lietuvos suve* 
renumui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa 
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.

Steponas Kolupaila, para. 
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. 
zas Danys, 464 psl., daug 
iliustracijų, kieti viršeliai. 
K i ną $12.00.

Balys Sruoga mūsų atsi
minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny. 
goję rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

Pėdos mirties zonoje
Sibiro katorgininkės ir so
vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciūtės atsiminimai 
544 psl. Kaina $10.
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DKAUinMO AGENTŪRA 
AtUeka įvairią rūšią

draudimus
Kretpth* senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
S98 Broadway

So. Boaton, Mass. 02127 
TeL AN 8-1761

< > 
< > 
< > 
< > 
i!

;•
< >

Geri žodynai
Anglų-iietuvių kalbų žo 

dynas, V. Baravykas, nauja 
laida, apie 3 ).00<; žodžių 
590 ps*. Aaii.a $8.00.

Jų galingumas — 41 milio-j lietuvių-anglų kalbų žo 
nas kilovatų. Dar numatyta! dynas, reaagavo Karsavi 
pastatyti 74 atomines jėgai- ’aitė ir ŠlaponerskS. apit 

>7 900 žodžių 511 pal., kg? 
na $8.00.

Lapkričio 14 d. 3 vai. po nes. Tuo norima užsitikrinti 
pietų First & Second Church į "naminės“ energijos atsar- 
salėje, 66 Marlborough St., gas, kad kraštas negalėtų! 
pianisto Vytauto Smetonos būti šantažuojamas alyvą 

Policija šeštadienį greit- koncertas kurį rengia N. pardavinėjančių valstybių.'

P. Markelionis rastas 

mirtinai subadytas tfoooonooooooooaooo:

«►

kelio tunelyje prie Pruden- 
tian rūmų rado mirtinai su
badytą Pauliu Markelionį, 
21 m., gyv. Melrosėje. Jo au
tomobilis buvo atsitrenkęs į 
tunelio sieną, o jis gulėjo 
ant mašinos grindų.

Policija spėja, kad jis su
badytas dar važiavo i ligo
ninę ir, nepajėgęs mašinos 
suvaldyti, atsitrenkė į tune
lio sieną. Jis mirė neprivež- 
tas ligi ligoninės.

Anglijos Baltų d-ja. Deja. atominiai reakto-
Lapkričio 20 d. 6:30 vai J riai kelia ir nemažo susirū-! 

vak. Brocktono Sandaros pinime ir karštų ginčų, nes 
salėje (30 Intervale St.) —į hūkštaujama dėl jų saugu-! 
Martyno Jankaus šaulių i mo. Mat, nelaimės atveju! 
kuopos rudeninis renginys! radioaktyvios medžiagos ga- i 
(vakarienė). iii užnuodyti plačias apylin-i

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

.NUVAINIKUOJA C 
VITAMINĄ

, Prieš kurį laiką Nobelio 
! premijos laureatas dr. Linus į 

i Pauling (1970 m.) pareiškė 
(! ka(i vitaminas C i
t

nuomonę,
|! yra gera priemone apsisau- 
į' goti nuo slogos.
I: Dr. John Coulehan iš

ALDRICH OIL CO 

Jau 30 metų sąžiningai ir greitai įrengia namų 
apšildymą, oro vėsinimą ir gerai aptarnauja.

So Bostone — Dorchestery — So Shore j
__________________________________________________________ i

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

VILNIUJE— 5 naktys 
ROMOJE — 4 naktys
LONDONE— 4 naktys

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

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

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

Algirdas Mitkus, Neirton, Mass. Tel. 617__ 909-1190
Galaxv TraveI, Wellesley, Mass. Tel. 617—237-5502 
Galaxy TraveI, Boston, Mass. Tel. 617-261-3760

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Velt

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

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rūšią nelaimingą 
atsitikimą.
• Parūpna visą rūšią draudmus nekilnojamam tortui 
ir nuo nelaimingą atsitikimą.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems perduoti ar pirkti namus.

I Pittsburghe universiteto, no 
į i ėdamas patikrinti dr. Pau-; 
I ling nuomonę, 1974 m. tyrė • 
i studentus ir <padarė išvada, 
'kad vartojusieji vitaminą C 
j lengviau perserga sloga.

Vėliau tas pats dr. Coule
han vėl vykdė jau ilgesnį ty
rimą ir dabar paskelbė išva
dą. kad "negali įrodyti žy
mesnės vitamino C naudos 
ir rekomenduoti sergantiem 
sloga vartoti vitaminą C di
desnėmis dozėmis“.

RAPOLO KISIELIAUS 
fPĖDINAMS

1972 m. spalio mėn. Ja-
• maica, N.Y., pasimirė Rapo- 

* las Kisielius, Amerikoje ži
nomas kaip Raphael A. Ki
sielius. Jis nepaliko testa-

! mento, bet bankuose paliko 
netoli 40,000 dolerių san-

• taupų. Pretenzijas į paliki* 
imą pareiškė Lietuvos oku- 
į pantų interesus atstovaujan- 
jtys adjvokatai New Yorke
• neva Lietuvoje gyvenančiu
Įpėdinių vardu, bet iki šiol 
jokių įpėdinystės įrodymų 
nepristatė.

Vienintelis žinomas įpė
dinis yra Laurynas Kisielius,

• CITGO KOKYBĖS ŠILDYMO ALYVA
• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS
• GALIMA MOKĖTI DALIMIS
• DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 

PAGAL SUSITARIMĄ IŠ ANKSTO
• KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL

NAS ĮRENGIMAS

FORTŪNA FUEL C0., INC-
470 Adams Street, Quincy, Ma. 02169 

Bbston So. Shore
436-1204 773-4949

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 10 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO-1 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, I1L 00050. JIB: 
Atstovybė, 2498 Daugall Rd., Windsor, 12, Ont., Cacada.1 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerutr. 7-10, W.« 
Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th St. Chicago;! 
BOth Avė. & 14th St., Cicero, 1640 W. 47th St., Chicago, -
2923 N. Milwaukee Avė., 1147 N. Ashland Ave^ Chicago 
ir kitur.

SAVA1TRA5T15

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja aaanytojus apie puaauflniaa Ir 
(vykius, deda oaug ir įdomią nautvnaku ir atvirai 
apie visus mūsą risoomeatniu.1 bsl kultūriaiao 
lame rasite įdomią skaitytoją teiiką skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymą Ir uuomunią k i^ vi mm riutemm 
■varbia problema.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA* yra dhnmHkm» mtaą 18 

cfvljos laikraštis, ieūkąa naują bendradarbiu bei Mėto. vb 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirbu ui išlaikymą 
__ lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 
Adresus:

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

KADA IR KAM PADARĖT
SAVO TESTAMENTĄ
Tuo reikalu jums gali pa

dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta. "Sūduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

tamento foima $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

PROGRAMA
ši radijo programa trans

liuojama sekmadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
popiet

SLA

"SAULĖS ŠERMENYS“
Tai visai neseniai išleistas 

Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų da . anoms. 
Kaina $7.00.

NORI SUSIPAŽINTI

Jaunas studentas iš Tauragės 
nori susipažinti su Amerikos 
studentais.

lėliškus rašyti lietuviškai, ru
siškai ar angliškai adresu:

Lithuania TSR, Tauragė. 
Vytauto 30, Jonui Kavaliauskui.

( 13)

SVSIVIENIJIIUAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

SLA—įsa M molą tarnauja Beturiu visuomenei ir iimokū- 
jo daugiau Kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerių

fraternalinš organizacija — 
gyvybia aądraadą ir ligoje pašaipą, kurt yra 

pigi, nea, SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
patarnavimus aaritarpbišs pagalbon pagrindu.

8LA— jau turi daugiau, kaip irto au pone nailone dolerią
kapitalą, tad jo apdraade tikra Ir saugi. Kiekvienas 
Heturis čia gali gauti {vairią klasių ntoabngiausias 
spdrandra mm $100.00 Iki $10.900.00

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En. 
doomsnt lnannucu, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL

SLA duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudoo tik $8.00 mokta*

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rakomenduojama Hetaviiką 
klubą lr draugiją nariam. U» 01,000.00 akcidenta- 
Ms apdraudoa mokantis $2.00 | metus

yra daugumoje Beturiu koloniją. Kreipkttie 
I kuopą vefkijua, to jie pločiau peaišldns apie

mfovmadjaa, jelga

Nevr Yevb, N.T. 10001
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— Sudiev, Maiki! Sudiev Toks džiaibas yra laibai rei-
ilgam čėsui ’ | kalingas visam mūsų žemai

— Palauk, tėve, kurgi tiškam ir lietuviškam pasta- 
taip skubi?

— Esu labai bizi, Maiki!
Išvažiuoju. (

—Kurtu važiuo’ii. tėve?1 lietuviam?

navinimui.
— Tai kokiu būdu tu ten 

1 galėtum padėti dar ir visiem

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamasis Keleivio

Redaktoriau.

Prieš kurj laiką keletas 
vaikų buvo nuvežti j paverg
tą Lietuvą ir atiduoti dvi sa
vaites Lietuvos okupanto 
patikėtinių globcn. Tai yra 
visiškaki nereikšmingas įvy
kis, nes tie vaikai dėl to ne
pasidarys geresni lietuviai, 
kaip tie šimtai lietuvių jau
nimo. kurie nepriklausomy
bės laikais laisvai važinėjo 
po Lietuvą, ten mėnesius gy
veno, atostogavo, sportavo 
ir po to tapo gerais ameriko
nais.

Dauguma mūsų laikraščių 
net nepaminėjo, o Keleivis, 
pasikvietęs talkon Valiulai- 
tį, rašo ilgiausius straips
nius ir maišo su žeme tuos. 
kurie pakritikuoja vaikų ve
žiojimą į Lietuvą, iš šapo 
priskaldo vežimą.

Aš noriu Jūsų paklausti, 
dėl ko Lietuvos okupantas 
įsakė ir leidžia mūsų vaikų 
ekskursijas į Lietuvą, dėl ko 
jie per savo patikėtinius lie
tuvius (vyriausi "kultūrinin
kai“ yra enkavedistai ii- tau
tos išdavikai) taip įkyriai 
mums perša tą "kultūrinį“ 
bendradarbiavimą?

Argi komunistus laikote 
tokiais neišmanėliais, kad 
jie nežinotų, ką daro?

I Redakcija nr. 39 vedama-

raščių redaktoriams, o vi-1 
siems kitiems yra redakto
rių cenzūra. Pavyzdžiui, 
Keleivyje buvo išspausdin
tas P.Ž. laiškas, kuriame jis 
kritikuoja mūsų vaikų eks
kursijas į Lietuvą. Redakci-, 
ja jį tik dėl to išspausdino, 
kad turėtų ką mušti.

Na, ir prasidėjo. Jau prieš 
P.Ž. laišką išspausdintas il
giausias ekskursijos vado
vės straipsnis, po to redak-i 
cijcs vedamasis, pagaliau; 
vienas po kito Valiulaičio, 
ir nežinia, kada tas baigsis. Į 

Keleivio redaktorius turė
tų nepamiršti, kad Keleivį 
prenumeruoja ir skaito ne ' 
tik "bendradarbiauto jai“, i 
Nereikėtų pamiršti ir LKB i 
Kronikos.

Teises patarimai
Advokatė dr. M. Svtikseeirieui sutiko at
šyli į Keleivio skaitytąją bis ošimi 
reikalais. Tie klausimai tari būti 
nformacinio pobūdžio. Klausimus ir at* 
sakymus spausdinaima šiame įkyrioje 
uai&ke r»**kia patomėti, kart saats Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome slysti tiesiog i»*% 
adresu:
Ur. M. Šveikauskas, Attereey at ton. 
Boston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Roxbury, Mase. 02132

— į Amerikos sostapilę— 
Washingtoną.

— O ką ten veiksi, tėve?
— Slūžinsiu naujam ka

raliui.
— Amerikoje nėra jokio 

karaliaus, tėve. Šį kraštą 
valdo visų žmonių išrinktas 
prezidentas ir senatas bei 
kongresas.

— Aš. Maiki, nekėrinu, 
kaip tas čvfas vadinasi. Aš 
už jį votavau. ir jis man turi 
duoti gerą slūžbą, kaip ir ki
tiem savo frontam duoda. 
Supranti?

— Tėve, naujai išrinktas

— Vot, Maiki, čia tai rei
kia turėti ant kaklo galvą, o 
ne bezmėną! Aš tą reikalą 
jau esu drabnai išfigeriavęs.

— Pavyzdžiui?
— Aš. Maiki, būdamas 

floro klynintoju, galėčiau į- 
eiti ir į Amerikos čyfo kva
rterą. O ją beklynindamas, 
prislinkeiau ir prie valdono 
kl asės, kurioje jis su karūna 
ant galvos sėdi. Tada aš že
mai pasikloniočiau, pabu
čiuočiau jam į ranką ir pa
prašyčiau pamažinti mums 
išvaryti iš Lietuvos bolševi
kinius ruskius. Ir ką tu da

jame rašo, kad gauna anoni 
minių laiškų, kuriuose kriti
kuojama Keleivio teisybe. 
Taip pat rašoma: "Juk čia 
lietuviškoji spauda yra vi
siškai laisr/a, jokios valdiš
kos cenzūros nępažabota“. 
Keleivio redaktorius trupu
ti suklydo nepažymėdamas, 
kad cenzūros nėra tik laik-

Amerikos prezidentas nega- pasakysi?
li parūpinti Washingtone 
darbu ir tarnybų visiems už 
jį balsavusiems.

— Maiki. nefūlink manęs. 
A*-- pats geriau žinau, ar jis 
gali ar negali. Argi tu neži
nai viernasties lietuviškos, 
kad "nauia šluota čystai 
šluoja“? Taigi dabar mūsų 
išvotuotas nauias valdovas 
su savo šluota išpasalvonins 
visus Washvigtono palo- 
eiuese buvusius dykaduo
nius. tinginius ir jų vieton 
paskirs viernus savo slūžel- 
ninkus. O viernesnio už ma
ne, tavo tėvą, jis niekur ne
suras

Tai graži, bet visai ne
reali svajonė, tėve. Na. o ką 
tu gero padarytum lietu
viams, būdamas durų sar
gu?

— O. Maiki, tokioje vie
toje stovinčiam yra dar dau
giau šancų paslūžinti lietu
viškai diedai.

— Kokiu būdu?
— Maiki, aš gerai žinau 

apie visokias razbaisvas. 
kurias šioje kontrėje daro 
net žemaitis žemaičiui ir lie
tuvninkas lietuvninkui. Va, 
Altos ponai vajavojasi su 
bendruomenininkais. vieni 
bendruomenininkai su ki-

— Tai kokia tu ten tarny- tais bendruomenininkais, ir
bą tikiesi gauti? visi, vienas kitą stumdyda-

— Oei. pagal savo unarą mi ir špygom badydami, 
ir mokėjimą. Aš Maiki. pra-j grūdasi į Washingtono pa- 
švsiu duoti man dimmeno ar'locių, vis grumdvdamiesi, 
floro klvneric darbą. ; kuris pirmesnis. Vienas jų

— Kad, tėvo. ten nat Wa- i lenda per frontines, kitas — 
sh’Vigtone tokiu darbininku ■ per kiceno duris., o trečias 
yra Haumau negu reikalin- j per skiepą. Aš. Maiki, būda 
ga. O kodėl tave. tėve. tokio i mas durmenu. neileisciau i
pobūdžio darbas vilioia?

— Maiki. tn nemislink.
kad toki darba aš noriu ^au
ti vien tik sau. Ne, vaike!

r

Vietinės žinios Gruodžio 11 d. Tautinės 
S-gos namų salėje Lietuvių 
Moterų Federacijos klubo 
Kalėdinė vakaronė-Kūčios 
ii kun. Kezio meini-kų nuo
traukų paroda bei skaidrės.

Gruodžio 19 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos sa- 
ėje Žalgirio ir Baltijos tun

tų skautų-čių ir jų tėvelių 
bendros Kūčios

Sausio 9 d. 3 vai. po-piet 
lordan Hali mažojoj salė;
Izidoriaus ir dr. Vytenio M
vasvliūnu metinis koncer- •* + 
tas.

Vasario 5 dieną So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
alėje Bostono vyrų sekstete 
vakaras.

1977 m. kove 11 d. (penk- 
adienį) 8 vai. vak. First & 
econd Church salėje, 66 

Ylarlbcrough St.. esto solis-
o Naan Pold koncertas, ku-; Alyttiiis apskr. 
i rengia N. Anglijos Baltų Manoma, kad jis anksčiau 

.pja - ‘ gyveno New orke.
Juos pačius arba apie juos

Kca’o 27 d. 3:30 vai. po ]<a žinančius prašoma 
»ietų So. Bostono Lietuvių nešti šiuo adresu:

Piliečiu d-jos III aukšto sa-)v... ... , J ... . i Y. Juška., Biooas, Alberta,
eie Minkų radijo metinis ,, ,, - J , i Box 32b. Canada, TOJ OJb.koncertas ir filmu vakaras.!

kuriam velionis paliko tau
pomąja sąskaita (in trust 
for) daugiau kaip 11,000 
dolerių. Netiesioginiai gau
tomis žiniomis Laurynas Ki
sielius pasimirė Lietuvoje 
anksčiau, negu sąskaitos sa
vininkas Rapolas, kuriuo at
veju Laurynui skirtoji dalis 
prijungiama prie bendro pa
likimo.

Rapolo Kisieliaus giminės 
arba apie juos žinantieji ma
lonėkite rašyti Lietuvos Ge
neraliniam Konsulataui:

Consulate General of Lithu
ania, 41 West 82nd Street, 
New York, N. Y. 10024.

IEŠKO P. KAMSICKO

Paieškoma vaikų Prano 
Kamsicko, kilusio iš Kales- 
nykų kaimo, Ūdrijos valse.,

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 vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis i 
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.

be advokatų, ir dėl to su$i- 
.caio nereikalingų LGaidų.

Todėl savo (klientams 
patariu sudaryti testamen
tus, nors turtas ir yra laiko
mas abiejų vardu ir, vie- - 
nam mirus, kitas automa
tiškai gali pinigus iš banko 
išsiimti. Be to, reikia neuž
miršti. kad, jei yra nekilno
jamas turtas — namai —ir 
jis yra laikomas abiejų var
du, tų namų negalima par
duoti, nesutvarkius reikalų 
su paveldėjimo mokesčių j- 
čtaigomis. (Pardavimui yite 
būtinai reikalingi šie doku
mentai:— Form L8 i'š vals
tijos įstaigų ir. jei yra di
desnis palikimas, — tada 
dar yra reikalingas federa
linis vadinamasis "tax wai-

LIETUVIŲ RENGINIAI Ant. Gustaitis — į Torontą
CENTR. BIBLIOTEKOJE Antanas Gustaitis lapkri

čio 13 dA .Išskrenda į Toron- 
Bostono ( entnnėje Bib- Įą Ont., kur tos dienos va- 

liotekoje (topley Sųuare) }<arą dalyvaus "Nepriklau- 
tį mėnesį numatyti tokie lie- semos Lietuvos“ laikraščiui
tuviu renginiai:

Š1AURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMO

BANKETAS
1976 m. lapkričio 27 d. 7:00 vai. vak.
SHERATON HOTEL — GRAND BALLROOM 

Prudential Center
PROGRAMOJE:

BOSTONO VYRŲ SEKSTETAS 
CAPRI COMBO ORKESTRAS 

SKANIAI PAVALGYSITE 
GRAŽIŲ DAINŲ IŠGIRSITE 

SMAGIAI PAŠOKSITE
Užsisakykite bilietus pas Marių Žiaugrą, telef. 
479-2962, ar pas Redą Veitaitę, telef. 698-2162, 
iki lapkričio 24 dienos.
Bilietai nebus parduodami prie durų.

Auka $15.00
ooooooeooooooooooooooooooooooooooc

GERIAUSIA DOVANA

paremti renginio 
programoje.

menineje

Antradieni, lapkričio 16 
d. 8 vai. vak., Kultūrinė va
karonė su skaidrėmis pai- 
liuštrtiotomis dr. Jurgio 
Gimbuto ir dr. Stasio Goš
tauto paskaitomis.

Trečiadieni, lapkričio 17 
d. 8 vai. vak.. - 
Lietuvą Romo 
skaidrėmis.

A. Budreckio baujas 
veikalas

Istorikas Algirdas Bud- 
reckis baigė rašyti dideli 
(400 mašinėle ra-ytų psl.) 

Kelionė į veikalą apie Lietuvos didį j' 
Bričkaus kunigaikštį Algirdą.

Tai yra dar jauno istorike 
Ketvirtadieni, lapkričio 18 helerių metų darbas. Veika- 

d. 2 vai. popiet, Kultūrinė ’u^ leidėjas dar nesurastas, 
popietė su Algirdo Budrec
kio ir Mykolo Drungos Pasaulinė šventė
skaidrėmis pailiustruotomis m . ... T ... ,, .. . Tarptautinis Institutas nuc
1 ląpkncip 1< iki 21 d. John

Penktadieni, lapkričio 19 Hynes auditorijoje rengia 
d. 1:15 vai. popiet, lietuvis- iau septintąją "\Vhole 
kų filmų seansas. Woikl Celebraticn“. Tas

buvusias šventes aplanky-
Pnmadieni, lapki.ienc 29 ^avo pO keliasdešimt tūks- 

d. 8 vai. yax., lietuviškų fil- Įan^įų žmonių, tad gal ir šią 
mų seansas. šventę ne mažiau jų aplan-

Visi šie parengimai vyks- ky8- 
ta naujosiose patalpose (rū- Šventės programoje ir si 
syje). Be to, yra ir lietuvis- kartą dalyvaus lietuviai.
kų knygų bei kitų dalykų __________________
paroda senojo pastato vitri
nose. Visuomenė kviečiama 
atsilankvti.

reikalauja, (kad paveldėji
mo mokesčiai būtų moka
mi nuo tos turto dalies, ku
rią buvo uždirbęs mirusis 
arba mirusioji.

Taigi, mirus su testamen
tu arba be testamento, jei 
turtas buvo bendrai valdo
mas, teismo procedūra, va
dinamoji Proibate, — nėra 
reikalinga. Gyvasis — vy
ras arba žmona — paveldi 
automatiškai, bet paveldė
jimo mokesčių tuo neiš
vengsi. Visi žinome, kad 
dažnai, vienam numirus, gy
voji "pusė“ dažnai "už
miršta“ sumokėti paiveldė- 
jimo mokesčius. Tačiau 
šiais kompiuterių valdo
mais laikais, toks "užsimir
šimas“ dažniausiai yra su
sekamas. kad ir kuriam lai
kui praslinkus, ir tada ten
ka užmokėti ne tik pavel
dėjimo mokesčius, bet ir 
procentus, ir pabaudą.

2. Jei vyras ir žmona lai
ko turtą abie’jų vardu 
(jointly),—tada kyla klau
simas: kas atsitinka, jeigu 
abu žūsta kartu, sakykime
— automobilio katastrofo- 
ie arba kuriuo nors kitu 
būdu.

Tada jau "Probate“ yra 
neišvengiamas. Reikalas 
turi pereiti per teismą. Ar 
yra testamentas, ar jo nėra
— be teismo "Probate“ ne
apsieis: turės būti paskiria
mas asmuo, kuris tvarkys 
reikalus: vykdytojas — jei 
yra testamentas, administ
ratorius — jei nėra testa
mento.

Abiem mirus be ttesta- 
mento, paprastai yra paski
riamas adrrtinistratorius iš 
šeimos „narių. Kiti šeimos 
nariai gali nesutikti su pa
skyrimu ; tada gali kilti ne- 
susimratimu tarp šeimos 
narių. Tokie nesutikimai ir 
ginčai dažnai neapsieina

Klausimas
MV'sų \iamai ir santau- 

! pos banke yra abiejų, ma- 
! no ir žmonos, vardu. Turi
me tris vedusius vaikus, 

i Prieš metus skaitėme Ke- 
• leivyje, kad tokiu atveju,
: kaip mūsų, testamentas nė
ra reikalingas, nes norime. 

Sta-1 kaM mhtų paliktas turtas 
imsKui uz laišką, drįstame i tektų visiem trim vaikam 
priminti, kad Keleivis šiuo | lygiai, t. y. lygiomis dali- 
klausimu išspausdino ir M. | mis.
Valiulaičio straipsnį, ir jam' Dabar žmona neduoda 
priešingos minties ilgą P.Ž. ’ man ramybės. Sako, visi 
laišką, ir dabartino auto- i mūsų draugai turi sudarę 
riaus žodį redakcijai, — tai i testamentus. kad jai visi 
kame čia toji "cenzūra“, ku-! sako, kad, mirus be testa- 
ria užgniaužiama skirtinga -mento. valdžia paima di- 
nuemonė? desnę dfėiį palikimo, kad

Antra, redakcija gauna susidaro -visokių painiavų 
anoniminių laiškų, ne "kri-1 ir t.t. Nutariau Tamstai pa 
tikosjančtų Keleivio teisy- i rašyti ir paklausti: 
bę“, o šmeižiančių ir vulga-i L Ar mums yra reikalin- 
riais žodžiais keikiančių a-, gas testamentas? 
norimo nekenčiamų organi-; 2. Jei taip, tai ar mums
zacijų vadus, taurius ir nusi- reikia sudaryti vieną arba 

du testame.ntų: aš savo, 
žmona — savo?

3. Ar susitaupo išlaidų, 
nudarius te:Ramentą, mir
ties atveju?

Vyra*
Jamaica Plain, Mass.

p

Atsakymas
Kadangi gaunu daug to

kių užklausimų ir laiškais, 
ir iš klientų. — atsakysiu į 
Tamstos klausimą detaliai.

1. Dauguma vyrų ir žmo
nų laiko savo turtą — kil
nojamąjį ir nekilnojamą
jį — abiejų vardu (in joint 
tėnancy). Tokiu būdu, vie
nam mirus, su te l amen tu 
ar be testamento, turtas au
tomatiškai tenka kitam. 
Tekių apveju — j ėra rei
kalo kreiptis teisman "Pro- 
bate“ reikalu. Tačiau tai 
toli gražu nereiškia, kad 
nereikia mrkėti paveldėji
mo mokesčio. įstatymas

Jonas Stnrinskas
Dorchester, Mass.

Redakcijos pastaba.
Dėkodami gerb. J.

ver
3. Kiekvienas — ir vy

ras, ir žmona — privalo 
sudaryti sava testamentą. 
Abiem sudarius vieną 
bendrą testamentą. — rei
kia lankti visokių kompli
kacijų. To reikia vengti.

4. Jei šeimoje yra komp- 
likuotesnių aplinkybių, pa
vyzdžiui, jei vyras arba 
žmona yra buvę anksčiau 
vedę ir turi vaikų iš anks
tesnių vedybų, — tada rei
kia ypač atsargiai sudaryti 
testameif.us. Priežastis yrav • • •si:

.U

pra-

to nedurninti gazietose ir 
kol įprieš mano akis visi ne
pabučiuos škaplierių, kad 
savo duoto žodžio laikysis.

— Šitokiai minčiai ir aš 
pritarčiau, tėve. Lietuvos 
laisvinimo darbui visų vie
nybės ir sutarimo tikrai rei 
kia. Tarpusavio neapykanta 
geriausius sumanymus pa
verčia niekais, ir iš to mū
sų nesugyvenimo yra nauda į, 
tik Lietuvos okupantui.

— Tai matai, Maiki, kiek 
naudos aš galėčiau padaryti 
slūžindamas Washingtone. 
Tik viena rokunda mane dar 
baimiįna...

— O kas?
— Matai. Maiki, dabar 

Amerikoje bus vienos parti
jos visa valdžia. Taigi, visai 
prdabnai. kaip ir Rosiejoje. 
Ką ji užsimanys, tą ir pada
ru s, nes jau nebus, kas sulai
ko valdžios ranką. Tokia 
valdžia gali ir Lietuvos 
kc ntrę užrašyti Maskvos 
bi rliokam ant amžių amži
nųjų amen.

— Tikėkime, tėve, kadi

Amerikos čvfo ipalociu jų nė 
vieno tol. kol jie prieš tai 
nepasibažins nedaryti viens 
kitam kiaulystės, vienas ki

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 s vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF A S S O C. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707
Tel. (813) 367-1791
Po darbo valandą — (313) 360-0744

pelniusius lietinius. LB. Al- 
tes, Vliko ar Lietuvių Fondo 
darbuotojus, bei savo asme
niškus ir net šeimyninius 
priešus.

Telieka tik pagalvoti, ko
kie būtų mūsų visi laikraš
čiai be jokios redaktoriaus

ITokiu atveju 
Naujienose. Laisvojoj Lie
tuvoj ir net Švehtc- Pranciš
kaus Varpelyje turėtų būti 
spausdinami ir Antano Bim
bos komunistiniai straips
niai...

(<nztn c“? . o •

SUKLASTOTOS IŠVADOS
JAV civilinė komisija, 

kuri patarė prezidentui ir 
kongresui rasiniais klausi 
mais, paskelbė savo išvadas 
apie priverstinį mokinių ve
žiojimą. Pagal tos komisijos 
pranešimą, mokinių vežioji
mas integracijai mokyklose 
Įvykdyti pagerinęs rasinius 

I santykius ir pakėlęs mažu
mų išsimokslinimo lygį. 

į Vėliau du dirbusieji toje 
• komisijoje — Duane Lind- 
I strom ir Howard Reinstra—
1 viešai pasisakė, kad komisi- 
: jai "iš auk tybių“ buvo nu 
i rėdyta paruosti palankų 
i pranešimą, kuris nuginkluo
tu priverstino mokinių ve
žiojimo priešininkus.

Iš tikrųjų, visi mato, kad 
ti p neatsitiks, nes Amen-, jas priverstinas vežiojimas 
k:s demokratų partija yra^j^ dar labiau sukildino ra- 
nesisakiusi už irisu tautu
laisvę, o demokratinis kong-! Dabar vežiojimo prieši- 
rc ?as ir senatas yra priėmę i ninkai reikalauja, kad prez. 
net ir rezoliucija, kuria ne-: Fordas isakvtu ta išvadų su- 
m ipažistamas Pabaltijo į-į
jungimas j Sovietų Saiunga.i

— Tai znočijas. Maiki. ai’ I 
važiuoju ir toeturiu laiko, 
ilgiau su tavimi šnekėti.

— Laimines kelionės tė
ve ! Tik neužmiršk pasiimti

■ lastojimą ištirti.

KĄ IKI ŠIOL DAVĖ
LIETUVIŲ FONDAS

Lietuvių Fondas iki 1975 
atsartnniu batu. kadanri ši- metų galo lietuvių kultūri- 
t’'1 visiškai sunl’š, kol P Wa- nani? reikalams yra pasky- 
sbingtono pėsčias parklam- r^s $350,000. Šiais metais
uosi atgal į Bostoną.

KAMBARIAI FLORIDOJ 
Išnuomojami kambariai ir 1

butas su baldais prie jūros Gulf- 
port, Fla„ tel. 1-813-345-7538.

numatoma dar paskirti bent 
.$40,000.

L. Fondas 1974 m. užbai
gė telkti pirmąjį milioną ir 

i jau gerokai turi sutelkęs ant
rojo miiiono dolerių.

Jis įsteigtas 1962 m.

EKSKURSIJOS I LIETUVA
Paskutinė šių metų ekskursija j Lietuvą išvyksta 

GRUODŽIO 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 kitų miestų.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!

Kelionės į Lietuvą 1977 m. prasideda BALANDŽIO 6 d. 

Registracijas priimame dabar.
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Boaton, Mass. 02127
393 West Broadway, P.OJSoz 110 

Telefonas: (017) 200-8704

Savininkė Aldona Adomoąiejii
Air Fares Subject to Changes and Government 

Approval
Norintiems atsikviesti gimines ii Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

vienam mirus, — gyva- 
arba gyvoji turi pilną 

teisę pakeisti savo testa
mentą bet kuriuo laiku. To
kiu būdu. sakykime, gyvoji 
pusė visą turtą gali palikti 
savo šeimai, nors pora bu
vo anksčiau kitaip sutarusi. 
Šito galima išvengti, suda
rant teisiniai galiojantį su
sitarimą, priė? pat suda
rant testamentus.

Tamstų atveju, jei Tams
ta mirtum pirmas, turtas 
paliktų žmonai. Jei ji neiš
tekės kitą kartą, jai mirus, 
turtas teks Tamstų vaikam 
lygiomis dalimis. Jei Tams
tos esate tikri, kad Tamstų 
visi vaikai sutiks dėl admi
nistratoriaus paskyrimo ir 
dėl turto i bskite-tymo, — 
tada ga’ite testamentų ir 
nesudaryti. Viskas, ką 
Tamstos tuo sutaupysite,— 
yra testamento sudarymo 
išlaidos, kurios, aplamai 
kalbant, yra labai kuklios.

NEW YORK, N.Y.

Mirė Albertas Oslapas
Lapkričio 2 d. savo bute 

rastas negyvas teisininkas 
Albertas Ošlapas, gimęs 
1896 m. balandžio 4 d. Bag- 
doniškių viens... N. Radviliš
kio valč.

Velionis 1921 m. Kaune 
baigė gimnaziją, o 1926 m. 
Lietuvos Universiteto teisių 
fakultetą. Nuo 1930 m. Kau
ne vertėsi ad vokatūra.

1949 m. atvykęs į New 
Yorką, greitai įsijungė į lie
tuvių visuomeninį gyveni
mą. pasilikdamas jame iki 
mirties. Jis ypač veiklus bu
vo Sandaroje, Amerikos 
Lietuvių Taryboje ir Lietu
vių Bendruomenėje.

Velionis lapkričio 6 d. bu
vo gausaus lietuvių būrio 
palydėtas ir palaidotas Cyp- 
res Hills kapinėse.

Paliko liūdintys sūnūs 
chemijos daktaras Raimon
das ir inž. Algimantas su 
šeimomis. Jiems reidikame 
gilią užuojautą.

Latvijos Aukščiausioje Ta
ryboje (seime) iš 310 
vų yra rusų 85, 
latvių — 44, už rusų 
jusiu latvių — 16.

BOSTONO RENGINIŲ 
KALENDORIUS

ATOMINĖS JĖGAINĖS 
JAV-SE

Jungt. Amerikos Valsty
bėse jau 60 jėgainių elektrą 
gamina atomine energija.

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko k viduje.
Lipdau popierius ir taikau 

vieką, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JON AS STAR1NSKAS 

220 Savin RIU Avė. 
Ik/rcheater. Mase.
TeL CO 5-5854TAU, LIETUVA, Stepo 

no Kairio, 480 psl., kai
na $2.00.

Sukilimas Lietuvos suve* 
renumui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa 
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.

Steponas Kolupaila, para. 
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. 
zas Danys, 464 psl., daug 
iliustracijų, kieti viršeliai. 
K i ną $12.00.

Balys Sruoga mūsų atsi
minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny. 
goję rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

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

«*«*##«««««•«*•#****#*«*««##****# 4

DKAUinMO AGENTŪRA 
AtUeka įvairią rūšią

draudimus
Kretpth* senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
S98 Broadway

So. Boaton, Mass. 02127 
TeL AN 8-1761

< > 
< > 
< > 
< > 
i!

;•
< >

Geri žodynai
Anglų-iietuvių kalbų žo 

dynas, V. Baravykas, nauja 
laida, apie 3 ).00<; žodžių 
590 ps*. Aaii.a $8.00.

Jų galingumas — 41 milio-j lietuvių-anglų kalbų žo 
nas kilovatų. Dar numatyta! dynas, reaagavo Karsavi 
pastatyti 74 atomines jėgai- ’aitė ir ŠlaponerskS. apit 

>7 900 žodžių 511 pal., kg? 
na $8.00.

Lapkričio 14 d. 3 vai. po nes. Tuo norima užsitikrinti 
pietų First & Second Church į "naminės“ energijos atsar- 
salėje, 66 Marlborough St., gas, kad kraštas negalėtų! 
pianisto Vytauto Smetonos būti šantažuojamas alyvą 

Policija šeštadienį greit- koncertas kurį rengia N. pardavinėjančių valstybių.'

P. Markelionis rastas 

mirtinai subadytas tfoooonooooooooaooo:

«►

kelio tunelyje prie Pruden- 
tian rūmų rado mirtinai su
badytą Pauliu Markelionį, 
21 m., gyv. Melrosėje. Jo au
tomobilis buvo atsitrenkęs į 
tunelio sieną, o jis gulėjo 
ant mašinos grindų.

Policija spėja, kad jis su
badytas dar važiavo i ligo
ninę ir, nepajėgęs mašinos 
suvaldyti, atsitrenkė į tune
lio sieną. Jis mirė neprivež- 
tas ligi ligoninės.

Anglijos Baltų d-ja. Deja. atominiai reakto-
Lapkričio 20 d. 6:30 vai J riai kelia ir nemažo susirū-! 

vak. Brocktono Sandaros pinime ir karštų ginčų, nes 
salėje (30 Intervale St.) —į hūkštaujama dėl jų saugu-! 
Martyno Jankaus šaulių i mo. Mat, nelaimės atveju! 
kuopos rudeninis renginys! radioaktyvios medžiagos ga- i 
(vakarienė). iii užnuodyti plačias apylin-i

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

.NUVAINIKUOJA C 
VITAMINĄ

, Prieš kurį laiką Nobelio 
! premijos laureatas dr. Linus į 

i Pauling (1970 m.) pareiškė 
(! ka(i vitaminas C i
t

nuomonę,
|! yra gera priemone apsisau- 
į' goti nuo slogos.
I: Dr. John Coulehan iš

ALDRICH OIL CO 

Jau 30 metų sąžiningai ir greitai įrengia namų 
apšildymą, oro vėsinimą ir gerai aptarnauja.

So Bostone — Dorchestery — So Shore j
__________________________________________________________ i

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

VILNIUJE— 5 naktys 
ROMOJE — 4 naktys
LONDONE— 4 naktys

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

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

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

Algirdas Mitkus, Neirton, Mass. Tel. 617__ 909-1190
Galaxv TraveI, Wellesley, Mass. Tel. 617—237-5502 
Galaxy TraveI, Boston, Mass. Tel. 617-261-3760

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Velt

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

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rūšią nelaimingą 
atsitikimą.
• Parūpna visą rūšią draudmus nekilnojamam tortui 
ir nuo nelaimingą atsitikimą.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems perduoti ar pirkti namus.

I Pittsburghe universiteto, no 
į i ėdamas patikrinti dr. Pau-; 
I ling nuomonę, 1974 m. tyrė • 
i studentus ir <padarė išvada, 
'kad vartojusieji vitaminą C 
j lengviau perserga sloga.

Vėliau tas pats dr. Coule
han vėl vykdė jau ilgesnį ty
rimą ir dabar paskelbė išva
dą. kad "negali įrodyti žy
mesnės vitamino C naudos 
ir rekomenduoti sergantiem 
sloga vartoti vitaminą C di
desnėmis dozėmis“.

RAPOLO KISIELIAUS 
fPĖDINAMS

1972 m. spalio mėn. Ja-
• maica, N.Y., pasimirė Rapo- 

* las Kisielius, Amerikoje ži
nomas kaip Raphael A. Ki
sielius. Jis nepaliko testa-

! mento, bet bankuose paliko 
netoli 40,000 dolerių san-

• taupų. Pretenzijas į paliki* 
imą pareiškė Lietuvos oku- 
į pantų interesus atstovaujan- 
jtys adjvokatai New Yorke
• neva Lietuvoje gyvenančiu
Įpėdinių vardu, bet iki šiol 
jokių įpėdinystės įrodymų 
nepristatė.

Vienintelis žinomas įpė
dinis yra Laurynas Kisielius,

• CITGO KOKYBĖS ŠILDYMO ALYVA
• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS
• GALIMA MOKĖTI DALIMIS
• DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 

PAGAL SUSITARIMĄ IŠ ANKSTO
• KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL

NAS ĮRENGIMAS

FORTŪNA FUEL C0., INC-
470 Adams Street, Quincy, Ma. 02169 

Bbston So. Shore
436-1204 773-4949

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 10 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO-1 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, I1L 00050. JIB: 
Atstovybė, 2498 Daugall Rd., Windsor, 12, Ont., Cacada.1 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerutr. 7-10, W.« 
Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th St. Chicago;! 
BOth Avė. & 14th St., Cicero, 1640 W. 47th St., Chicago, -
2923 N. Milwaukee Avė., 1147 N. Ashland Ave^ Chicago 
ir kitur.

SAVA1TRA5T15

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja aaanytojus apie puaauflniaa Ir 
(vykius, deda oaug ir įdomią nautvnaku ir atvirai 
apie visus mūsą risoomeatniu.1 bsl kultūriaiao 
lame rasite įdomią skaitytoją teiiką skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymą Ir uuomunią k i^ vi mm riutemm 
■varbia problema.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA* yra dhnmHkm» mtaą 18 

cfvljos laikraštis, ieūkąa naują bendradarbiu bei Mėto. vb 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirbu ui išlaikymą 
__ lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 
Adresus:

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

KADA IR KAM PADARĖT
SAVO TESTAMENTĄ
Tuo reikalu jums gali pa

dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta. "Sūduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

tamento foima $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

PROGRAMA
ši radijo programa trans

liuojama sekmadieniais ii 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
popiet

SLA

"SAULĖS ŠERMENYS“
Tai visai neseniai išleistas 

Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų da . anoms. 
Kaina $7.00.

NORI SUSIPAŽINTI

Jaunas studentas iš Tauragės 
nori susipažinti su Amerikos 
studentais.

lėliškus rašyti lietuviškai, ru
siškai ar angliškai adresu:

Lithuania TSR, Tauragė. 
Vytauto 30, Jonui Kavaliauskui.

( 13)

SVSIVIENIJIIUAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

SLA—įsa M molą tarnauja Beturiu visuomenei ir iimokū- 
jo daugiau Kaip SEPTYNIS MIUONUS dolerių

fraternalinš organizacija — 
gyvybia aądraadą ir ligoje pašaipą, kurt yra 

pigi, nea, SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
patarnavimus aaritarpbišs pagalbon pagrindu.

8LA— jau turi daugiau, kaip irto au pone nailone dolerią
kapitalą, tad jo apdraade tikra Ir saugi. Kiekvienas 
Heturis čia gali gauti {vairią klasių ntoabngiausias 
spdrandra mm $100.00 Iki $10.900.00

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En. 
doomsnt lnannucu, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL

SLA duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudoo tik $8.00 mokta*

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rakomenduojama Hetaviiką 
klubą lr draugiją nariam. U» 01,000.00 akcidenta- 
Ms apdraudoa mokantis $2.00 | metus

yra daugumoje Beturiu koloniją. Kreipkttie 
I kuopą vefkijua, to jie pločiau peaišldns apie

mfovmadjaa, jelga

Nevr Yevb, N.T. 10001



Purfajb feftu

VYTAUTAS SMETONA KONCERTUOJA 
ŠĮ SEKMADIENĮ

Naudosios Anglijote Pa- 
baltiečių draugija kviečia 
Bostono ir apylinkės lietu
vius ir jų draugus dalyvauti 
pianisto Vytauto Smetonos 
koncerte, kuris įvyks šį sek
madienį, lapkričio 14 d., 3 
vai. po pietų First & Second 
Chureh salję, 66 Marlbo- 
rough St., Bostone.

Vytautas Smetona, Lietu
vos prezidento Antano Sme
tonos vaikaitis, gimė Cleve
lande 1955 m. Pianiną mo
kėsi pas save motiną Birutę 
Smetonienę, kuri profeso
riauja Cleveland Music 
School Settlement su savo 
broliu pianistu Antanu Sme
tona ir su įžymiu piano pe
dagogu Leonai d Shure.

Šį pavasarį Vytautas Sme
tona baigė Case AVestern 
Reserve universitetą, kur jis 
turėjo Ranney Scholarship

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

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8*2868

yra yienintelė oficiali ištai
ga W orcestery. kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worcea-

Isrio Į Lietuvą ir kitas Rusi* 
joe valdomas sritis* Čia kai*

Fund ir Fortnightly Musical 
Club stipendijas.

Jis yra koncertavęs Cle 
velande. Chicagoje. Detroi
te, Dalias, New Haven ir ki
tuose miestuose. 1973 m. jis 
skambino su Cleveland Šlub
iu ban simfonija. Jo įrekor- 
duoti koncertai yra grojami 
per Clevelando klasikinės 
muzikos radijo stotį WCLV 
Vytauto šekantis koncertas 
bus lapkričio 22 d. New Yor
ko garsiame Town Hali.

"Vytautas Smetona įrodė 
kad jis yra subrendęs ir la
bai talentingas pianistas 
ra-o muzikas Vytautas Ras
toms V. Smetonos Nevv Ha- 
veno koncerto recenzijoje.

Bilietus bus galima gauti 
prieš koncertą prie įėjimo.

Bilietų kaina: suaugu
siems — $5.00, studentams, 
ir pensininkams — $2.00.

tas.

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

V. J. ALBINA 
•» EAST BBOADWA? 
SOUT? BCSTOM, MASS. 
TELEFONA8 AM 8-414S

B«a;an>iu Ifcora Dslat 
T'vpiero* 8i«nom»

Stiklai
VlaHria reikmenys

EeUoiMBys plaraSariama 
Ybofeta calHiae daiktai

lietuviškai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau* 
sk) importuotą ir vietini 
gamybos medžiagą ir kitą 
daiktą, tinkamą Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas: AN 8-2806
[Pr. Jog. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

Pt DIN 18 
MKTR1STAS

Valandos:
{nuo 9 tai- ryto iki S vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

Sonth Boston, Mam

Knyga yra geriansias žmogaus drangasĮ

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

t t Parduodame tiktai vaistus, išpildomo gydytoją ra 

eeptus ir tarimą riaus gatavai vaistau.

M reik raistą — eikit Į lietuvišką vnistiną.
Ssr. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Tetefeom AN 8-0020
Noo 9 raL ryto iki 8 raL v, išskyrus ėventadienim Ir sekm.

M & T OIL CO., Ine. 208M^_
mpaatsuooi

AYIAR

641 E Broadvray So. Boston, Maaa. 02127

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

S k ambink ita

268-4662

KELEIVIS, SO. BOSTON

NAUJOSIOS ANGLIJOS PABALTIEČIU DRAUGIJA 
1976 m. lapkričio 14 d., sekmadienį, 3:00 vai. po pietų 

First A Second Chureh salėje, 66 Marlborough Street, Bostone,
r e n g i a

PIANISTO VYTAUTO SMETONOS
KONCERTĄ

PROGRAMA
Sonata in A-f lat major, Op. 26 ............. Beethoven
Sonata No. 3 in A minor, Op. 28............. Prokofief f
Six Piano Pieces.............................................  Čiurlionis
Sonata in B minor, Op. 58 ...........................  Chopin
Bilietus bus galima gauti prieš koncertą prie duru 

Bilietai — $5.00 suaugusiom ir $2.00 studentam ir pensitiinkam

vedžioja. žmogaus — be ydos.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Nonvood, Ma.

TeL 762-6732

TEL AN 8-2124

Dr. Ame/ia E. Rodd
(RUDOKIUTS) 

OPTOM KTRIST1 
Valandos:

noo 10 ryto fld 0 vakaro

PLOKSTELfi

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

Paštu

Laisvės Varpas
I
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

ALFRED. W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
460 We*t Broadtvay, South Boaton, Maaa. 02127 

Skambinkite 268-2500

SAVE AT

mum MtmOpeift•mrticMMIOOO minimAi

Bankas atidarytu noo pirmadienio fld 
penktadienio noo 9 vaL ryto iki 3:30 
vaL po (dėtą.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytu noo pirmadienio fld 
penktadienio noo 10:30 vnL ryto fld 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
noo 9 vai. ryto iki 12 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi noo {dėjimo 
dienos ku mėnuo.

Pilnu draudimas

Banku veikia jau 109-tuosius metu
šio banko direktorių taryboje yru 
adv. J. Grigalus.

Reikale au tarnautojais galima susi

kalbėti ir lietuviškai 
Turtu (Assets) yra viri $274,000,000

681^6^ AYIAR

canifioMtlOOO

5.47^5‘fc
*

^LOO^^aS^s^^a Užkaba9 v^m v^^^3v»an iTTgJg o^^^v
asrtificsttt Šlove pumsturs witttdnwSt on tsvinm 
OBTllTtCoia TUnOS pTOVtOM TOR Or InTOftlT Orį RfDOUOt 
wftMrswn ii rsduosd ttf ths pmbook rate (Sfcfcsysar) 
•no w oayi tnssrast o vonoitMi ___

AYIAR

« Nr. 43, 1976 m. lapkričio 9

Nominuos kandidatus

So. Bostono Lietuvių Pi- 
iečių d-jos narių susirinki
mas įvyks ateinantį ketvir- 
adienį. lapkričio 18 d. 7 

vai. vak. draugijos patalpo
se. Šitas susirinkimas yra 
ypač svarbus, nes jame bus 
nominuojami 1977 m. drau
gijos vadovybės kandidatai.

Balsavimas prasidės 7 vai. 
vak. ir baigsis 9 vai. vak.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti nominacijų susirin
kime ir išrinkti geriausius 
kandidatus, iš kurių gruo
džio mėnesį būtų galima iš
rinkti geriausią vadovybę.

Antanas Matjoška,
sekretorius

Vyks į Altos suvažiavimą 
Chicagoje

Į Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavimą, kuris į- 
vyks lapkričio 13 d., iš Bos
tono vyksta Aleksandras 
Čaplikas, Bronius ir Vladas 
Bajerčiai ir Antanas And
riulionis.

Lietuvos kariuomenės 
minėjimu

Nepriklausomos Lietuvos 
atkurtos kariuomenės 58 m. 
sukakties minėjimas Bosto
ne įvyks lapkričio 21 d. šito
kia tvarka:

10 vai. ryto Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje 
pamaldos už kritusius dėl 
Lietuvos laisvės;

3 vai. po pietų Lietuvių 
Piliečių draugijos didžiojo
je salėje iškilmingas aktas 
su menine dalimi, kurią at
liks dramos aktorė Alek
sandra Gustaitienė.

Po iškilmingo akto bend
ras pobūvis su muzika ir šo
kiais.

Bostono ir jc plačios apv- 
^nkės tautiečiai maloniai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Plačiau — kitą savaitę.
Bostono ramovėnai

KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
ikalbėtą plokštelę. Kaina — 
$6. Paštu nesiunčiame.

*4-.-
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. Broadvray, So. Boston, Mass. 02127

■Ui
Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

173 Arthar SL, Brockton, Maas. 02402. ToL 580-7200 

**m*m*****************m****«**M**»M«**«M|«i*M|M*M««MM«WMM«»

e/j\eype/ p/- v/pr e

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja ,

Globė ParcelService, Ine.
c/o

Trans-Atlantic Trading Co

393 West Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Mais. 02127

Telefonas: (617) 268-8764 
į Darbo valandos kasdien: 9—5

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aldona Adomonis

•/• *>• “<4>'»yą\".yo\Tz5*T1
ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Maas. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worceeterio riun- 

čiam įvairins siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdonus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND

TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAM 

1$ BOSTONO 1 LIETUVĄ
ir kitus Ruaijoa

avo, maisto ir pramonės gami* 
nių. Turime vietojo įvairių via 
tinio gamybos ir importuotą 
prekių ii kitą kraštų visai ša- 
nearia kainomis. Bo to, siunčia, 
ma maistą, pinigas ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje gaMa pasirinkti uft- 
eakrtaa prekes.

Taipogi tarpiainkaujame per 
tom tikras Įstaigas atsikviesti 
gimimu ėto pas aave Į svečias 
ar nuahtiaiam apaigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir turiningai. Atsilanką Įriti- 
ktamita, Vedėjas A. Schyrinakl

Pristotume greitas fe

mintomis kainomia.
Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai*

o leitadtaniaie 
nuo 8 vaL ryto iki 2 ynL Mu
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefoną.
388 W. Broadvray 

So Boston, Maaa. 00127
TaL 26841088 _




