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IRANO ŠACHAS IŠDAVĖ SOVIETAMS 
POLITINI PABĖGĖLI

Jis praeitos savaitės pirmadienį grąžino Sovietų Są

jungai pabėgusį lakūną Valentiną 1. Zasimovą, neatsi

žvelgęs į jokius rusų disidentų ir kitų JAV piliečių prašy

mus, suteikti jam politinio pabėgėlio teises. Tarpe prašiu

sių šachą gelbėti politinio pabėgėlio gyvybę buvo ir Sa

charovas, ir Svetlana Stalinaitė, ir Simas Kudirka, bet 

Irano monarchas apkurto, nes padarė <su sovietais naudin

gą prekybos sutartį...

Kaip jau buvo rašyta, rug
sėjo z5 d. lengvu Aerofloto 
lėktuvu AN-2 i: Sovietų Są
jungos i Iraną parbėgo sovie
tų lakūnas Vaientin I. Zasi- 
mov ir paprašė Irano vy
riausybę politinio prieglobs
čio. Tai j.yko tik 19 dienų 
ipo išgarsėjusio sovietų lakū
no Viktoro Belenkos pabėgi
mo j Japoniją, kur ‘jis atga
beno ir naujausios konst
rukcijos sovietų kovos lėktu
vą MIG-25.

V. Belenkai tuoj pat buvo 
suteikta JAV globa, ir jis iš 
Japonijos čia atgabentas, 
nebojant jokių sovietų dip- 
Jomatinių spaudimų ir»spau
dos rėkavimų. Buvo išnagri
nėtas ir jo atškraidytasis 
lėktuvas — didelė dovana 
NATO žvalgybai.

Bet Įeit. V. Zasimovo pa
bėgimas i Iraną baigėsi tra
giškai. Sovietų Sąjungos 
spaudžiamas, Iranas praei
tos savaitės pirmadienį mi
nėtą politinį pabėgėlį grąži
no sov ietams. Būsiąs grąžin
tas ir lėktuvas.

Tai padaryta, neva re
miantis Irano ir Sovietų Są
jungos 1973 metų sutartimi 
dėl oro piratų grąžinimo, 
nors Įeit. V. Zasimovas šiuo 
žygiu nieko nenuskriaudė ir 
tenorėjo tik pabėgti į laisvę.

Žinia, kad Iranas rengiasi 
.pabėgėlį išduoti tikrai mir
čiai, sukėlė Sovietų S-gos ir 
laktajame pasauly gyve
nančių disidentų didžiulį su 
sijaudinimą. Nobelio premi
jos laureatas akad. A. Sa
charovas, jo žmona. gen. P. 
Grigorenka, ukrainiečių po
etas Mikolą Rudenka ir se
kantis Helsinkio nutarimų 
sovietinį vykdymą Jurijus 
Orlovas bendru pareiškimu 
kreipėsi į Irano šachą, pra
šydami pabėgėlį neišduoti. 
Prašyme sakoma, kad lakū
nas Zasimovas nėra joks oro 
piratas, nes jis niekam ne
grasino, nepastatė niekieno 
gyvybės į pavojų, tik-rizika
vo savo gyvybe, verždama
sis į laisvę. Taigi 'jis yra tik 
politinis pabėgėlis, kuriam 
reikia suteikti globą.

Prašydama lakūnui -su 
teikti politinio pabėgėlio tei
sę. į šachą kreipėsi ir JAV 
gyvenanti Svetlana Aleliu- 
jeva Statinaitė, c taip pat ir 
daugelis kitų įžymių čia gy
venančių rusų ir jų organi
zacijų.

Tuo pačiu reikalu prašy
mą pasiuntė ir Simas Kudir
ka.

ir Jungt. Tautų pabėgėlių 
komisaro durys, bet Irano 
monarchas lakūną išdavė

Vakarų diplomatai mano, 
kad Iranas išsigando sovie
tų grasinimų, nes turi 1.250 
mylių sieną su Sovietų Są
junga. Deja, žvelgiant į ki
tus šaltinius, atrodo, kad ša
chas sovietams pabėgėlį 
pardavė... Kaip Izvestija ra
šo, sovietai su Iranu jau su
rašė prekybos sutartį, pagal 
kurią bus teikiama Iranu? 
įvairūs pramonės įrankiai, 
motorai, metalai, trąšos ir kt.

Vadinasi, Irano šachui 
nieko nereiškia vieno žmo
gaus gyvybės auka prieš ge
rą biznį. Taigi, čia turime 
akivaizdų “kapitalistinio 
humanizmo“ pavyzdį...

Kinija atmetė saldų
sovietų sveikinimą

Sovietų Sąjungos komu
nistų vadas Brežnevas pa 
siuntė sveikinimą naujai iš
rinktajam Kinijos komunis
tų vadui Hua Kuo-feng, ne
va norėdamas parodyti savo 
draugiškumą.

Kinai to ir kitų soveitinio 
bloko komunistų sveikinimo 
nepriėmė, pareikšdami, kad 
— ”mes neturime su jais jo
kių partinių ryšių“.

Kaip jau anksčiau rašėm, 
Kinijos komunijai nepriė
mė ir Brežnevo užuojautos.

SO. BOSTON, MASS., 1976 METŲ LARKRIčlO-NOVEMBER 2 
Second-claas poetas* paid at Boston. Maaaacaaaetu

Nors buvo klabentos ii 
prez. Fordo, ir Kissingerio,

Philadeiphijoje. Lietuvių Namuose, 1976 m. spalio 23 d. įvykęs literatūros vakaras buvo malonus 

dailiojo žodžio kūrėjų ir skaitytojų, šiuo atveju klausytojų, pabendravimas. Tų vakarų philadel- 

phieėius aplankė rašytojai Aloyzas Baronas. An tanas Gustaitis, Paulius Jurkus ir Antanas Vai

čiulaitis. Be pačių autorių, jų kūrinius vykusiai skaitė Roma fesonienė. Julija Jurskienė ir Anta- 

tanas Dambriūnas. Daina vakarų gražiai paįvairi no sol. Ona Pliuškonienė. Solistę pianinu palydė 

jo Anelė Kaulinytė. Programos pravedimu, įdomiu scenos apšvietimu ir įrėminimu bei kitais tech

niškaisiais ir organizaciniais reikalais labai nuoširdžiai rūpinosi rašytojas Vytautas Volertas. 

šio reto kultūrinio renginio programos dalyviai buvo gausios publikos susikti ir palydėti karštais 

aplodismentais, šioje po programos padarytoje nuotraukoje iš kairės į dešinė matome: sėdi — 

Anelė Kaulinytė, Antanas Gustaitis ir Ona Pliuškonienė; stovi — Paulius Jurkus. Antanas Vai 

čiulaitis, Julija Jurskienė, Aloyzas Baronas, Roma česonienė ir Antanas Dambriūnas.

• * Nuotrauka K. čikoto

Vliko suvažiavimas• •
bus Washingtone

Elta praneša, kad Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto metinis suvažiavi
mas šiemet bus gruodžio 4-5 
dienomis Washingtone. D.C.

Jo programoje bus Vliko 
ir Tautos Fondo metinės 
veiklos apyskaitos, prof. dr. 
Domo Krivicko paskaita a- 
pie tautinę politiką. Aušros 
ir Jono Jurašų pranešimas 
apie Lietuvos rusinimą ir 
simpoziumas apie Vliko są
rangą.

Rygoje nubaudė
keturis latvius

New York Times

Indėnai reikalauja 
grąžinti jų žemes

Indėnų Passamaųuoddy ir 
Penobscot giminės užvedė 
teisme bylą, reikalaudamos 
grąžinti joms neteisėtai 
Maine valstijoje užgrobtas 
žemes. Indėnai reiškia pre
tenzijas beveik į du trečda
lius šiaurinės ir lytinės Mai
ne valstijos plotų, apie $25 
bilionų vertės.

Pagal 1790 metų įstatymą 
indėnų žemės plikimas iš in
dėnų turi būti kongreso pa
tvirtintas. Bet ne visi tą į- 
statymą prisiminė ar norėjo 
prisiminti. Atskiros valstijos 
'vairiais būdais “pirko“ iš 
indėnų ju žemes, ir niekas

i vi a a F&SO
pareikštos Kinijos komunis- . . di •, n, 1>rLne4imu’
tu vadui Mao Tse-tungui [ “ ’ ?'s‘.<.lentM Panešimu

Rygoje šių metų gegužesmirus. i mėnesį buvo suimti keturi 
latviai uosto darbininkai ir 

i rugpiūčio mėnesį nuteisti 
kalėti koncentracijos sto- 

i vykioje.
.. ,. 1 Jie buvo nuteisti dėl .pa-Vokiečių naciai Chicagos fke,bt0

Maiųuette Parko <Wje. jant džl mfeos trūkumo, 
kur ir lietuvių gyvenama, tu- /
ri savo vyliausiąją būstinę. Kaip žinoma, dėl mėsos 
Spalio 25 d. prie jos sprogo; trūkumo vieną dieną per sa- 
bomba, padariusi šiek tiek vaitę valgyklose ir restora- 
nndstolių, bet žmonių aukų nuošė neduodama mėsos pa-

Sprogdino nacių 
būstinę Chicagoj

nebuvo. tiekalų.
Mėsos trūkumas junta

mas ir Lietuvoje, dėl to ten 
siūlomas naujas sovietinis 
išradimas — žuvinės dešros.

Nušovė buvusį
Castro tarną

San Juane (Puerto Rico) 
dviem šūviais nušautas bu- NATO manevruose nuo 
vęs Kubos diktatoriaus Cast- lėktuvnešio nupuolė ir nu
ro slaptosios policijos virsi- skendo JAV lėktuvas ir ra- 
ninkas, vėliau nuo Castro keta daugiau nei $20 mil. 
atsimetę® ir išvažiavęs į Pu- vertės, bet dabar skenduo-
erto Rico. liai rasti ir iškeliami.

PREZIDENTO PASIRINKIMO 
LOTERIJAI VYKSTANT

Šį laikraščio numerį spausdinant, dar neįmanoma 

pranešti, katras prezidentinis Handidatas laimės, bet jį 

skaitydami politinės loterijos rezultatus jau žinosite iš 

kitų informacijos šaltinių.

Štai kas jaudina 
rinkėjus

Dienraštis Daily News ap- 
klausinėjo turinčius teisę 
balsuoti piliečius, kokie 
klausimai ‘jiems labiausiai 
įūpi. Štai tie atsakymai:

Vidaus reikalais — pir
moje vietoje nedarbas. Ta 
klausimą svarbiausiu laiko 
69'r atsakiusiųjų, infliaciją
— 67S, nusikaltimų suma 
žinimą — 43'/, ”Wellfare‘
— 42'/. vyriausybės mora 
lumą — 27' <, Išlaidas kraš
to apsaugos reikalams — 2
' ž, abortus — 17' >, prievar
tinį mokinių vežiojimą —U

* •

Užsienio reikalais kiausi

Sovietiniuose rinkimuose 
visada r anksto žinoma, kas 
jus išrinktas, nes ten išren
kami visi, kurie tik išstato
mi j kurį nors valstybinį pos- 
ą kandidatais. Tokio parti

jos pasiūlyto kandidato, ku
ris būtų neišrinktas, komu
nistinėje santkaikcje dar 
niekada ir nebuvo, nes ten

nesuko galvos, kad tas pirki
nys būtų centro valdžios pa- mai taip lygiuojasi: įtampo: 
tvirtintas. , Artimuosiuose Rytuose ma

Kai dabar reikalas nuėjo minimas — 59'/. santykiai 
į teismą, tai, dar sprendimui sU Sovietų Sąjunga 51G
nepaaiškėjus, kai kurios sa- santykiai su Kinija — 40'/. 
vivahdybės jau turi sunku- Įtampos mažinimas Afriko- 
mų — nebegali parduoti sa- ie 24 G, santykiai su Ku-
•,o bonų. m?s, jei teismas nu- 13' <.
tartų indėnų naudai, tai kai 
kurie miestai atsidurtų
bankiiituojančių eilėse. To- ProstltUČllĮ UUljoS 
kių savivaldybių, kurias pa- . .
liestų teismo sprendimas, reikalavimai 
būtų apie 100.

f j................... . ..į Kaip skelbia amerikiečiuIndėnai veisia pretenzijų ? T*vu- • .. . , . , . r’ j spauda, JAV«*bese įvykęsir į kai kurias Cape Codo U;n vadinĮ.

Sulaikė traukinį 
Paryžius-Maskva

Kasdien rytais ir vakarais
Paryžiaus šiaurinės gele

žinkelio stoties išeina grei
tasis traukinys Paryžius- 
Maskva. Jo sąstate yra pran
cūzų ir sovietų 'vagonai. So
vietiniuose vaganuose va
žiuoja sq. ietų diplomatai, į«» 
vairių sovietinių dedegacijų 
nariai, o kituose — prancū
zai ir kiti keleiviai.

Vieną tokį traukinį pran
cūzų anti'komunistai sustab
dė mi ke, dar Prancūzijos 
teritorijoje. Septyni mas
kuoti vyrai nenutrinamais 
dažais ant vagonų sienų pri
rašė prieš sovietus nukreip
tų šūkių, o kiti astuoni ėjo 
per sovietinius vagonus, mė
tydami ir lipdydami taip 
pat sovietams priešingus at
sišaukimus. Atlikę tą darbą 
jie prisijungė prie pirmosios 
giupės ir išnyko miške.

Visa tai buvo atlikta per 
4 minutes, kurios sovietinius 
keleivius nepaprastai išgąs 
dino.

Tai įvykdė prancūzų anti
komunistinė grupė, pasiva 
dinusi 1972 m. sovietų kon
centracijos stovykloje miru
sio disidento Jurijaus Ga 
lanskbO vardu.

nepateikiamas joks konku
rentas ir rinkėjams telieka 
tik pritarti arba įmesti į ur
ną tuščią balsą.

Tuo tarpu demokratiniuo
se kra tuose rinkėjų valia, 
taigi ir išrinktasis, paaiškė
ja tik rinkimam pasibaigus.

Šį kartą rinkimų duome
nis iš anksto numatyti buvo 
dar sunkiau, nes abu kandi
datai — Fordas ir Carteris 
— nedaug tesiskiria vienas 
nuo kito ir asmenybių “iški
lumu“. ir pažadais, kurie vė
liau vargu bus vykdomi.

Pagal paskutinįjį Nevv 
York Times apklausinėjimą, 
prieš balsavimų dieną Car
teris esąs turėjęs 222 garan
tuotus elektorius, Fordas —• 
198, ir 118 buvę dar neaiš
kūs. kurie ir galėję nulemti 
vieno ar kito laimė jimą; nes 
laimėjusiam reikia turėti 
270 eiektorių.

Gal’.upo paskutinio tyri
nėjimo duomenimis, Fordas 
turįs gauti 47' i . o Carteris 
46' / visų balsų. Deja, anks
tyvesnieji rinkimai rodo, 
kad ne visada visuomenės 
nuomonės tyrimų institutų 
pranašavimai pasitvirtinda
vo.

Semiantis patyrimą Iš pra
eities, Fordas lyg ir turėtų 
daugiau galimybių laimėti, 
nes iki šiol iš buvusių prezi
dentu atmenamais laikais 
tik Hooveris nebut.c per
rinktas.

Šiuo metu balsuotojai, 
spausdami skaičiavimo apa
rato mygtukus, d eria ne tik 
kandidato asmens vertę, bet 
ir jo partiją, programą, pa
žadus ir net religinį nusitei
kimą, kurio svarbą i ryški
no iškilęs abortų klausimas.

Tos organizacijos giupės 
veikia taip pat Belgijoje, O-
landijoje ir Skandinavijos Į pralenkti JAV-be* 
valstybėse. Jų visų bendras r 
tiks

Sovietai tebežada

prostitučių unijos, 
mos “Puma“ suvažiavimas, 

i kuriame dalyvavę ir vyrų.
; to “biznio“ taipininkų.

j “Unija“ iškėlė reikalavi- 
■ mą, kad ir šios profesijos 
motery® nebūtų diskrimi
nuojamos. kad tuo profesi 

juje vien televizijos stotims niu vardu būtų vadinami ir 
išleido $12 milionų. Mat. ši vyrai, o taip pat būtų ir vv- 
priemonė greičiausia pasie- rai lygiai baudžiami, jeigu 
kia rinkėjus ir stipriausiai tas verslas yra įstatymų ne-

tentonjas.

Fordo išlaidos 
televizijai

Prez. Foitlas rinkimų va

juos gali paveikti. leidžiamas...

’as kovoti prie-- komu
nizmą, sovietų viešpatavi
mą Rvtų Europos kraštuose. 
Jie pabrėžia, kad nesą tero
ristai. o tik kovotojai už tei
singumą.

Neleido aiškinti JAV 
rinkimų

Georgetown profesorė dr. 
J. Kirkpatrick buvo pakvies
ta analizuoti JAV rinkimų 
JAV Maskvos ambasados 
nariams ir kviestiniams sve
čiams. bet negavo sovietų 
vizos.

Sovietų pareigūnai patarė 
profesorei paduoti prašymą 
po lapkričio 7 d., po Spalio 
revoliucijos minėjimo.

Sovietų Sąjungos komu
nistų vadas Brežnevas So- 
vietfjos “parlamento“ posė
dy pasigyrė šių metų nepa
prastai dideliu žemės ūkio 
derliumi.

P’anatrimo viišininkas 
Baibakcvas piane? ė, kad, 
jei bus įvykdytas 1976-1980 
metų planas. Sovietų Sąjun
gos pramonės gamyba pra
lenks JAV 1975 metų ga
mybą.

Chruščiovas žadėjo JAV 
pralenkti beveik tuoj pat, o 
dabartiniai valdovai žada 
tik 1980 metais pagaminti 
tiek. kiek JAV pagamino 
1975 m.

Pažymėtina, kad tą sovie
tų ūkį vis aukščiau už ausų 
kelia pačios JAV-bės.
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„PAŽANGIEJI“ IR „ATVANGIEJI" 
TARYBINĖJE PROPAGANDOJE
Skaitydami tarybinę lietuvidką spaudą, arpuojančią 

JAV lietuvių veiklą ir još derlių, aiškiai matome, kad pro 
vieną to arpo ausį visada byra tik švarūs geltoni kviečių 
grūdeliai, o pro kitą — tik juodi ir kartūs kūkaliai dar su 
durnaropių sėklų priemaiša.

Tie švarūs auksiniai grūdeliai — tai vadinamųjų 
„pažangiųjų“ nuopelnai, kuriuos sudaro melodingi senų 
bobučių tarybiniai nusičiaudėjimai, spalvingos senelių 
pasakėlės prie „pažamgiai iškepto“ kugelio apie buvusias 
revoliucines kovas su menševikais ir davatkomis kelnių 
siuvyklose, kiaulės žarnų plovimo įmonėje, apie komuniz
mo pergalei sušoktas polkutes saliūnucse ir dabartinės 
tarybinės Lietuvos vadų ir rusų okupacijos pašlovinimai.

Na. o tie juodieji kūkaliai — tai „vaduotojų“, „bur
žuazinių nacionalistų“, „atplaišų“, „kapitalizmo tarnų“, 
„CIA bendradarbių“ ir „popiežininkų“ veiklos padariniai. 
Tai jau „atžangiųjų“ aiba „reakcionierių“ darbas.

Cia. tarybininkų nuomone, yra viskas bloga ir never
ta net pusės teigiamo žodžio.

Lietuviškasis švietimas — nemokšų mokytojų pastan
gos įskiepyti jaunuoliams fašistines ir davatkines pažiū- 

• ras, Lietuvos neapykantą ir, aplamai, politinį vi-takį.
Masinės^^aThų ir tautinių šokių šventės — skirtos tik 

jaunimui apmulkinti ir aptemdytomis galvomis suvalyti 
į reakcionieriškų veiksnių bučių.

Lietuvių Enciklopedija — fašistų ir „vaduotojų“ bio
grafijų rinkinys.

Išeivijos grožinės literatūros knygos — grafomanų 
prirašyti vaduotojiškų regėjimų sapnininkai.

Chicagos Lietuvių Opera — bebalsių mėgėjų šerme
ninis giedojimas.

Išeivijos lietuvių mokslininkų darbai — tik mokslo 
vardu supintos skystos rezginės, užtemptos ant buržua
zinio kurpalio.

Tuo taipu gal užteks ir tiek pavyzdžių. Jų išvada — 
velniop visus tuos „atžagareivius“, jų kultūrinius daifous 
ir kūrybą, nes jie ir neatstovauja lietuviškajai išeivijai!

Bet gal išmaningieji Lietuvos tarybininkai parodytų 
mums čia savo „pažangiųjų“ pavyzdingąją pažangą, ku
ria jie taip rūpinasi, kurią jie taip remia ir šlovina savo 
spaudoje, kad atrodo, jog tik ’jie vieni ir tėra visa lietuviš
koji išeivija? Gal ir mes iš jų pasimokytume susižafvėję?

Sakysime, gal mums parodytų bent vieną pavyzdinę 
„pažangiųjų“ lituanistinę mokyklą?

Deja, jos nėra nė vienos, nes, tur būt. neatsirastų nė 
vieno „pažangaus“ mokinio.

Tai gal paminėtų nors vieną mūsiškio bendruomeni
nio masto dešimtis tūkstančiij dalyvių sutraukusią dainų 
ir tautinių šokių šventę?

Tokios mes ilgi nematėme ir apie ją negirdėjome.
Tai gal mums atskleistų čia „pažangiųjų“ sukurtus 

aukšte- meninio lygio grožinės literatūros kūrinius, gal 
vertus dėmesio jų mokslo veikalus, tegul ir leninizmo ar 
stalinizmo klausimu?

Tokiij dalykų „pažangieji“ iki šiol irgi neišstenėjo.
Tiesa, yra geni „pažangiųjų“ giaborių. bet ir tie be 

tvirtų principų, nes greta „pažangaus nabašninko“ už pi
nigus toje pačioje šeimeninėje lygiai puošniai guldo ir 
fašistą, ir buržuazinį nacionalistą, ir bet kokį kitą reak
cionierių...

Bet neįtarkite, kad, taip kalbėdami, mes pavydime 
okup. Lietuvos valdžios ir jcs propagandistų mūsų „pa
žangiesiems“ teikiamos paramos, šlovės ir net išskirtinų 
judėjimo laisvių, aplankius tėvynę. Juk jie irgi žmonės ir 
dar lietuviai. Verta ir juos gražiai nukaršinti.

Bet ar taiybininkams nešmėkštelia kartais akyse vi
sai tikrovinis vaizdas, kad jie čia gano ir melžia už baltos 
barzdos laikydami vieną bergždžią, seną ir liesą ožką. 
kai visai netoliese didžiulė riebių ir pieningų karvių kai
menė ganosi plačioje kapitalistinėje pievoje?

Žinoma, ši tiesa yra jiems labai nemaloni pripažinti, 
bet kad jos jokiais argumentais nuneigti neįmanoma....

IR LIETUVIAI KOVOJO DEL 
JAV LAISVES

(Tęsinys)

laivus su prekėmis. Tai buvo Kongresui Filadelfijoje. 1782 
leidimas piratauti savo ar m. rugsėjo 5 d. už kauciją 
kitos valstybės labui. Net jis gavo markizės raštą „let- 
atsirado tam tikras terminas ter of marąue), kuris jam su- 
apibūdinti šiems ’Įgalio- teikė teisę privatauti, t.y., 
tiems“ piratams — privaty- apiplėšti priešo laivus ir gro- 
ras (angį.: privateer). biupasidalytipusiausuKon-

Nesugebėdami pastatyti ti- gresu. Pasak kontinantalinės 
kro laivyno kovoti su anglų kaucijos Miklaševičiaus pir- 
karlaiviais, revoliucijos karo mas ginkluotas laivas buvo 
metu amerikiečiai patriotai ”Scotch Trick“. Tuomet Mik- 
dažnai išduodavo markizės čius gyveno Bostone, jam 
raštus Įvairių tautybių (daž-Į tarnavo jankiai jūreiviai.
maustai prancūzų, ispanų, o- 
landų kilmės) nuotykinin- 
kams pulti anglus. Masačiu- 
setso sukiliminė taryba buvo 
išdavus tokius raštus Felik
sui Miklasevičiui.

Kas per vienas buvo tas 
Miklaševičius. Nors lenkai, 
ypač Haimanas, kaip papras
tai, jį savina, nei savo kilme, 
nei savo jaunystės veikla, 
jisai neturėjo daug ko ben
dro su Lenkija.

Miklaševičiai buvo lietu
viškai nusiteikę gudų bajo
rai. Jie kildinami iš Vitebsko 
vaivadijos, kuri priklausė 
Didžiajai Kunigaikštijai.
XVII amžiuje Miklaševičius 
vaivadijoje. Kaip žinome,
Vitebsko-Polocko sričių ba-
jorai buvo lietuviškai-gudiš vaivados Karolio Stanislovo
ki ponai, kurie buvo ištikimi 
Vilniui, o ne Varšuvai. Mas
kolių skverbimosi i Lietuvos

{gulą sudarė 12 vyrų su muš
kietomis. Dvi patrankos bu
vo laivo apginkla. Nežiūrint 
vėlyvo rudens sezono Mikla- 
laivus palei Naujosios An- 
ševičius persekiodavo anglų 
glijos ir Niujorko pajūrį. Jis 
net pasiekė Chesapeake į- 
lanką.

1783 m. kovo 18 d. Mikla- 
ševičius prisistatė Massachu
setts Bay tarybai kaip naujo 
laivo savininkas ir kapitonas. 
Jis gavo naują paskyrimą 
(Letter of Marąue). Įsidėmė
tina, kad šis Baro konfedera
cijos dalyvis savo antrą ame
rikinį laivą buvo pavadinęs 
savo šeimos globėjo ir patro
no vardu, būtent: „Prince 
Radziwil“. Tai yra, Vilniaus

Radvilo garbei. Šio prašymo 
originalas saugomas Massa
chusetts valstybės archyvuo-

NEW YORK, N.Y.

Didelis parodos pasisekimas

Brooklyne Aprei' kimo pa
rapijos salėje šiomis dieno
mis vykstanti senųjų lietu
vių ateivių veiklos ir kultū
rinių darbų paroda susilau
kė didelio pasisekimo. Ją 
jau aplankė daug senosios ir 
vėlesnės kartos lietuvių. Pa
roda numatoma perkelti ir į 
kitus miestus.

Svarbiausias tokios dar 
niekad anksčiau nebuvusios 
parodos organizatorius ir su 
ja susijusių daibų vykdyto
jas yra dr. Jonas Lenktaitis, 
savo įvairia iniciatyva kul
tūrinėje veikloje seniau pa
sižymėjęs Lietuvoje, Vokie
tijoje ir dabar iškilęs Ame
rikoje.

Ši paroda dar tęsis iki 
apkričio 14 dienos.

Toronto Atžalynas vaidins 
„Sekminių vainiką**

Laisvės Žiburio radijo 10 
metų sukaktuviniame rengi
ny lapkričio 6 d. Kultūros 
Židiny Toronto ansamblis 
Atžalynas dato rašytoje 
Antano Gustaičio vieno 
veiksmo Šviesios nuotaikos 
scenos vaizdelį „Sekminių 
vainikas.“

Šokiam gros Toronto jau
nimo orkestras Atspindžiai.

Pradžia 7 vai. vakaro.

žemes akivaizdoje, Miklaše-į“" kur teko nuor£>-
vičiai, kaip egzuliantai, t.y.. tvertus į lietuvių kalbą, 
bajorai, nepanorėję likti Miklaševičiaus prašymo tek- 
Maskvos užimtoje savo tėviš

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS

AR VISAS MIŠRIAS ŠEIMAS PRAKEIKTI?

Įdomu stebėti, kaip miš-1 pripažįsta, jog tautinis mo- 
ių‘vedybų klausimu vystosi | mentas yia svarbus, kartais 

net ypatingai svarbus, ta
čiau vis tiek jokiu būdu ne 
vienintelis vedybiniame pa
sirinkime aktualus etinis 
faktorius. Labai reikšmin
gas. jei ne reikšmingesnis, 
yra tas. kad susituokian
čiuosius 'jungtų tikra meilė 
(vietoj, sakysim, kokio siau
rai praktinio ar juslinio iš
skaičiavimo). Be to, juk ir 
paprasta žmogau-; asmeninė 
laimė ir jo pasitenkinimas 
irgi verti moraliniai momen
tai. Viso to nematyti ir ne
suprasti gali tik labai jau 
neniuansuota etinė vaizduo
te. Ypač katalikiškosios mo
ralinės tradicijos atstovai 
turėtų išvengti pagundos su
absoliutinti vedusiųjų tauty
bės reikšmę.

Nesusipratimui aplenkti 
būtų galima čia pabrėžti, 
kad įspėti prie- vieno mo
mento suabsoliutinimą kitų 
moralinių faktorių sąskai
tom nereiškia tą momentą 
nuvertinti. Tai tik reiškia 
pripažinti, kad tam tikrais 
atvejais tam tikros mišrios 
santuokos moraliniu požiū
riu gali būti (visiškai pateisi
namos.

kėje, persikėlė į Vilniaus vai
vadiją, Švenčionių apskritį. 
Per dvejas generacijas Mi
klaševičiai susigiminiavo su 
Lietuvos bajorais, jie suka- 
talikėjo.

XVIII a. antroje pusėje 
Miklaševičiai tarnavo Vil 
niaus vaivadai Karoliui „Pa- 
nie Kochanku

stas šitaip skamba:
Jo Ekscelencijai, Massa

chusetts Sandraugos guber 
natoriui, ir Gerbiamajam Ta
rybai —

Felikso Miklaševičiaus bei 
kitų bostoniečių prašymas 
nužemintai įrodo:

Kad jie įrengė jūros kelio
nei laivą prieš Amerikos 

Į priešus škūnerį „Prince 
Radvilai. Tū- Radzįwįli“t kurįs sveria 15

las Miklaševičius tvarkė Rad- j tonų, įguloje 15 vyrų su 6 fal 
vilo reikalus Varšuvoje. 1767 konetais, dviem plačiavamz- 

Radvilo privačioje j d§mis šaudyklėmis ir muš 
tomis. Škūneris turįs važyje

Buvo ir daugiau lietuvių, vis, arba Lietuvos Didžiosios 
Amerikos lenkų istorikas Kunigaikštijos gudas ar ru- 
Mečislovas Haimanas jau sinas. Reiškia, Didžiosios Ku- 
prieš penkiasdešimt metų nigaikštijos pilietis, o ne Len- 
įvairiuose savo veikaluose i ki jos Karūnos valdinys, 
tyrinėjo ankstyvesnius lenkų Masachusetto lietuviams 
pėdsakus Amerikos istorijoj, turėtų būti įdomi lietuvio 
Jis mėgino išnarplioti lenkus bajoro Felikso Miklaševi 
iš revoliucijos kareivių su- čiaus veikla. Miklaševičius 
darkytų ar iškraipytų pavar- dalyvavo privatyrų žygiuose 
džių sąrašų. Haimanas, esą, iš Bostono.
radęs kelis šimtus lenkų A- XVIII amžiuje nusistovėjo 
merikos revoliucijoje daly- praktika kariaujančiai vals- 
vavusių. Jurgėla ir kiti lietu- tybei išduoti vadinamus „let- 
vių istorikai ištyrė, kad daž-jters of marąue“ asmenims, 
nas Haimano vadinamas pagal kuriuos raštus įgalio- 
’’lenkas“ iš tikro buvo lietu- jama pagrobti priešininko

metais
kariuomenėje viršilos parei
gas ėjo kažkoks Antanas Mi- 
klasevičius. Turbūt ir pats 
Feliksas glaudžiai bendra
darbiavo su Radvilu. Kaip 
jo patronas, Feliksas Mikla
ševičius aktyviai dalyvavo 
3aro konfederacijoje, steng
damasis pašalinti iš Lenki
jos-Lietuvos respublikos au 
gančią rusų įtaką. Konfede
racijai žlugus, jis pabėgo į 
užsienį su Karoliu Radvilu.

Kai žinios apie Amerikos 
revoliuciją pasiekė Europą, 
Miklaševičius buvo, ar Sak
sonijoje su Radvilu, ar Pran
cūzijoje su Pulaskiu. Mikla
ševičius užsimojo prisidėti 
prie amerikiečių sukilėlių.’ 
Nėra dokumentų, kurie ga
lėtų nušviesti jo veiklą prieš 
1782 m. Galimas dalykas, 
kad Miklaševičius atvyko į 
Ameriką drauge su Pulaskiu. 
Išlipdamas iš laivo Masachu- 
setts Marblehead uoste, jis 
turbūt netrukus apsigyveno 
Bostone. 1778 m. Kazimieras 
Pulaskis pasiūlė Mary lando 
gubernatoriui įrengti brigan- 
tiną jūrų karui. Sis pasiūly
mas nuėjo niekais, bet gal 
Miklaševičius buvo prisidė
jęs prie šio Pulaskio pro
jekto?

Miklaševičius dalyvavo 
privatyrų žygiuose, nes 1782 
m. jisai jau turėjo pakanka
mai lėšų nusipirkti laivui ir 
jam paruošti užpuoliams 
prieš anglų laivybą. Mikla
ševičius pasirašė kauciją ir 
ją įteikė Kontinentaliam

tris statines jautienos ir kiau
lienos, 600 centnerių duonos 
Amunicija — 24 centneriai 
parako ir šūvių proporcingai

AUSTRALIJA
Mirė M. Matulionytė- 

Janavičienč

nuomones įvairiose išeivijos 
lietuvių ideologinėse grupė
se. Pvz., vyresnieji tautinin- 
kiškai nusiteikę žmonės dar 
vis dažnokai linksta į pažiū
rą, kad mišrias šeimas reikia 
nurašyti į nuostolius, kad už 
bausmę mišrių šeimų lietu
viškuosius partnerius reikia 
stengtis izoliuoti nuo lietu
vių visuomenės. Toks nusi
statymas yra gana supran
tamas, nes jis savo ruožtu 
kyla iš pasaulėžiūros, kuri 
tautybę laiko aukščiausia 
vertybe, prašokančia visas 
kitas moralines, socialines, 
religines vertybes. Tačiau 
būna staigmena, kai pana
šias pažiūras sutinki karštai 
ginamas net ir kategoriškai 
katalikiškos orientacijos as
menų lūpom. Stebiesi, pvz., 
kodėl kunigo luomo ir krikš
čionių denf. partijos žmo
gus’ taip piktai ir be apelia
cijos teisės absoliučiai pa
smerktų visus tuos jaunuo
lius, kuriems yra teke vedy
bų partneriu pasirinkti sve
timtautį? Svambiausia, ar 
galima taip griežtai api
bendrinančiai teigti, kad vi
si už svetimtaučio išėję lie
tuviai tai padarė „lengvabū
diškai“ ir „be jokio atsako
mybės jausmo“?

Be abejo, esama nemažai 
tokio lietuviško jaunimo, 
kuris. į-uošdamasis santuo
kai. 'į tautinį momentą visai 
nekreipia dėmesio. Tačiau 
tai toks jaunimas, kurio tau
tinis nusiteikimas jau seniai

Spalio 9 d. po ilgos ir sun
kios ligos mirė 82 metų su
laukusi Marija Matulionytė- 
Janavičienė. Ji. dar gyva
būdama, yia peiei^kuridi . totaliai išblėsęs, kuris 
džiausią norą būti palaidota ■ > V
greta savo tėvo — tautinio •
atgimimo kovotojo, aušri
ninko, miškininko prof. Po
vilo Matulionio Aleksandri
jos kapeliuose, prie Šiaulių, 
buv. Janavičių ūkyje. Todėl 
po pamaldų gausių giminių, 
draugų ir pažįstamų ji buvo 
palydėta į krematoriumą ir 
sudeginta.

Atsisveikinimo žodį tarė 
Česlovas Liutikas, pareikš-

Užtat Jūsų prašytojai mai-j damas didelę pagarbą velio- 
dauja Jūsų Ekscelencijos ir savo ir Kraucevičių šei

mų. o taip pat JAV gyve
nančių velionės gerų bičiu
lių Zofijos ir dr. Domo Ja
saičių ir Jackaus Sondos 
vardu. Jis priminė, kad ve
lionė, gyvendama Šiauliuo
se. visada rėmė lietuviuką 
kultūrinį dalbą, buvo tiesia
kalbė, turėjo daug sveiko 
humoro, visada buvo links
mai nusiteikusi, mėgo muzi
ką, gamtą.

Liko liūdintys vyras Vy
tautas ir trys sūnus, iš jų du 
jau su šeimomis. Jiems gili 
užuojauta.

Gerbiamųjų paskirti Feliksą 
Miklaševičių minimam škū- 
nenur“*,Vadovaūti Z minėtam 
tikslui.

Ir Įsipareigojęs maldau
ja—

Feliksas Miklaševičius
Sau ir Susirūpinusiems. 

Bostonas, 1783 m. kovo 18 d.
Taryboje — 1783 m. kovo 

18 d. įsakyta, kad Feliksas 
Miklaševičius būtų įgaliotas 
vadovauti minėtam laivui, 
jam pasiduodant Kongreso 
nutarimams. • 

Miklaševičius traukė jū
ron su savo dvistiebiu škū- 
neriu „Prince Radziwill“. 
Paliaubos buvo pasirašytos 
1783 m. sausio 20 d. tarp a- 
merikos ir anglų, bet Konti- 
nentalis kongresas apie tai 
sužinojo tiktai kovo 24 d., o 
tik sekančią dieną amerikie
čių laivyno tvarkytojas Ro- 
bert Morris davė įsakymus 
liautis kovoti. Dar mėnuo 
praėjo, kol Miklaševičius su
žinojo apie paliaubas.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių įsikūrimo ir revoliuci
jos karo dvišimtmečio sukak
čiai praėjus, dera Amerikos 
lietuviams pagarbiai ir su 
pasididžiavimu prisiminti 
tuos lietuvius, kurie prisidė-

Padėka
Sydnejaus Lietuvių bib

liotekos - skaityklos vardu 
reiškiu nuoširdžią padėką 
Keleivio administracijai už 
14 paaukotų knygų.

Č. Liutikas,
Bibliotekos vedėjas

etuviškoje veikloje gal ir 
! aplamai nėra niekad reiškę
sis. Jis neatstovauja tam ak
tyviajam, tikrajam lietuviš
kam jaunimui, kuris pripil
do jaunimo studijų savaites, 
prira’o jaunimo spaudą, or
ganizuoja gyvus protestus 
ar tai Simui Kudirkai, ar tai 
kenčiančiai Lietuvos Bažny
čiai paremti, šoka bei dai- 

’ nuoja tautiniuose ansamb
liuose ir t.t. šito jaunimo 
dauguma labai stipriai ir la
bai jautriai pergyvena tauti
nės pareigos aipeliacfją į 
protą bei širdį vedybiniam 
gyvenimui pasiruošimo me
tu. Asmeninė patirtis gali 
paliudyti, jog daugelio miš
rių šeimų lietuviškieji part
neriai savo sprendimo yra 
priėję po ilgo apsvarstymo, 
paženklinto gilia rimtimi ir 
visiškai blaiviu savo tauti
nės atsakomybės pajutimu. 
Jeigu šitokių sąmoningų 
iaunu lietuvių tarpe (vis tiek 
kartais apsisprendžiamą už 
mišrias vedybas, gal dėi to, 
kad tautinis momentas nėra 
vienintelis etinis veiksnys, 
apsprendžiantis sąžiningo ir 
racionalaus žmogaus vedy
binio partnerio pasirinkimą.

Įvairios moralinės siste
mos, ypač krikščioniškosios,

jo prie amerikiečių nepri
klausomybės kovų. Massa
chusetts lietuviai ypač turė
tų prisiminti nusipelnusį to
kios pagarbos Lenkijos-Lie
tuvos Žečpospolitos savaran
kiškumo gynėją, Massachu
setts patriotišką pilietį ir 
jankių privatyrą Feliksą 
Miklaševičių.s

Algirdas Budreckis

IEŠKO P. KAMSICKO

Paieškoma vaikų Prano 
Kamsicko, kilusio iš Kales- 
nykų kaimo, Ūdrijos valsč., 
Alytaus apskr.

Manoma, kad jis anksčiau 
gyveno New Yorke.

Juos pačius arba apie juos 
ką žinančius prašoma pra
nešti šiuo adresu:
V. Juška., Brooks, Alberta, 
Box 326, Canada, TOJ 0J0.

O ir praktiškai iš mišrių 
šeimų kartais susilaukiama 
daugiau naudos lietuvybei, 
•negu iš kai kurių tų laikraš
čiuose taip skambia i paskar- 
denamų „naujų lietuviškų 
šeimų“. Visi žinome atvejų, 
•kur nelietuvio tėvo ar ( tiesa, 
rečiau) nelietuvės motinos 
vaikas lituanistinėje mokyk
loje varosi pirmyn smalkiau 
už tokį. kurio abu tėvai geri 
suvalkiečiai. Dažnai su sve
timtaučiu susituokusi moti
na ar tėvas už savo būklę 
sąmoningai ar nesąmonin
gai bando kompensuoti kaip 
tik didesniu atidumu savo 
vaikų lietuviškam auklėji
mui ir savo pačios (paties) 
aktyvesne lietuviška veikla. 
Tokios žmonos (vvrai) ne
retai išmokina ir savo vyrus 
(žmonas) lietuviškai ir 
reikšmingai dalyvauja mū
sų visuomeniniame gyveni
me. Kaip tik tam tikra dozė 
kaltės jausmo už svetimtau
čio pasirinkimą tokias lietu
ves ar lietuvius verčia lietu
vybei „atsiteisti“ kitais at
žvilgiais. Galima taip pat 
pastebėti, jog ir nelietuviš
kasis partneris dažniausiai 
yra primygtinai simpatingas 
lietuviams ir lietuviškiems 
reikalams fjuk pagaliau jis 
ir pasirinko lietuvę ar lietu
vį savo gyvenimo drausti!); 
todėl, pvz., jo kišenė lietu
viškam prašymui beveik vi
suomet yra dosni (tik, deja, 
mes nevisucmet tuo poten
cialiu dosnumu susipranta- 
me pasinaudoti dėl to savo 
nelemto išankstinio nusista
tymo prieš mišrias šeimas!).

Todėl, greta reikalingų 
pastangų skatinti grynai lie
tuvišku šeimų kūrimąsi, to
lygiai reikia ieškoti priemo
nių bei sudaryti sąlygas ir 
mišrių šeimų pozityvinių sa
vybių pripažinimui bei i'š- 
naudc.iimui. Žvelkime į miš
rias šeimas, kaip į tam tik
rose aplinkybėse reikalingą 
tiltą į kitas tautas, tiltą, ku
riuo. žinoma, ‘jei būsime ne
atsargūs ir apatiški, gali 
svetimon kryptin nutekėti 
lietuviškas kraujas, bet ku
riuo. jei mokėsime išnaudo
ti situaciją, ir į mūsu pusę 
atskubės paspirties jėga.
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Pora sūkių daugiau

Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos centro komite
tas Gegužės pirmosios ir 
"Spalio revoliucijos“ šven
čių proga paskelbia šūkius, 
kurie yra privalomi. Šiemet 
gegužės 1 d. proga tebuvo 
63 šūkiai, o iki spalio priau
go dar du, taigi iš viso buvo 
65.

Juose nieko nauja. Vis tie 
patys „tegyvuoja“ partija ir 
jos šventieji, sveikinimai 
Afrikos ir kitoms tautoms, 
kovojančioms dėl nacionali
nės nepriklausomybės, bet, 
žinoma, nė žodžio apie So
vietų S-gos pavergtas tau
tas. šaukimai laisvės „ri 
siems fašistinės chuntos, im
perializmo ir reakcijos kali
niams“. bet nė žodžio apie 
milionus kalinių pačioje So 
vietų Sąjungoje.

Ir ši kartą nepamiršta 
girdėti ir apie j paraginti fabrikų, žemės ū- 
rėjų“ brigadas. Į kio ir kitus darbininkus ta 

proga užsikrauti ant pečių 
dar sunkesnę darbo naštą ir 
vykdyti partijos paskirtus 
planus.

Lietuviai Sovietų S-gos 
kultūros dienose Norvegijoj

Norvegijos sostinėje Oslo 
buvo Sovietų S-gos kultūros 
dienos, kuriose Sovietų Są
jungos Draugystės ir Kultū
rinių ryšių su užsienių šali
mis draugijų sąjungos dele
gaciją sudarė lietuviai — 
"TSRS Aukščiausios tary
bos deputatas, TSRS liau
dies artistas D. Banionis, 
Lietuvos KP OK skyriaus 
vedėjas. Lietuvos TSR 
Aukščiausios tarybos užsie
nio reikalų komisijos pirmi
ninkas F. Strumilas ir iš 
Maskvos rusė Z. Glebovska- 
ja.

Ta proga ten buvo ir gru
pė menininkų — solistai G. 
Kaukaitė, V. Šiskaitė ir E. 
Kaniava, Lietuvos styginis 

„ . . kvartetas, liaudies instru-
mazu pataikūnu i ūsams n rnentų ansamblis „Sutarti

nė“ ir šokėjų grupė.
Jie surengė koncertus ne 

tik Osloje. bet taip pat ir 
Tronheime. Bergene, televi
zijoje ir radijuje.

„Drauge, pirk plytą’..“

Tėviškės Žiburiai spalio 
7 d. rašo apie vieno akade
miko, kuris Lietuvoje išbu
vo kelias savaites, įspūdžius.

Pasak jj, ir Lietuvos mies
tai nėra saugūs. Jam, Vil
niuje grįžtant namo anie 2 
vai. ryto. siaurame skersgat
vyje nejučiomis kelią pasto
jo du tamsūs siluetai — vie
nas priešakyje, antras užpa
kalyje. Pirmasis, visai pri
artėjęs. kreipęsis i ji, prašy
damas cigarečių. Užpulta
jam besiaiškinant, kad prie 
savęs neturįs jokių rūkalų, 
užpakalyje stovintis ėmęs 
grasinti: „Geriau draugas 
turėk, nes bus blogai...** Lai
mei, iš kitos pusės gatvės 
atbėgęs milicininkas, grie
bęs abu chuliganus už pa
karpų ir nusivedęs.

Minėtam Lietuvos lanky
tojui tekę 
“plytų pardav
Jų veikimo aplinka — men
kiau apšviestos ir tolimesnės 
miesto apylinkės, kur ma
žiau veiksmo. Pvz.. eini ša
ligatviu ir susitinki žmogė
ną, rankoje laikantį plytą, 
kuris ramiausiai tau pasiū
lo: „Drauge, pirk plytą. Tik 
penkrublinė“. Jei bandysi 
„nepirkti“, išsisukinėsi, be
matant niekadėjas tvos ta 
plyta tau į galvą. Asmenys, 
turį eiti per tokias apylin
kes? dėl atsargos laiko ran
koje sugniaužę penkrublinę, 
nes toks nuostolis vis geres
nis už galimą fizinį sužalo
jimą ar visos piniginės ne
tekimą.

Pasigenda Sniečkaus
Aukščiau miriėtas akade 

mikas pasakojęs, kad žmo
nėse jaučiamas nusivylimas, 
nepasitenkinimas dabarti
niu partijos pirmuoju sekre
toriumi P. Griškevičium, ku
rį Maskjva paskyrė A. Snieč
kui mirus. Jis laikomas ne-

SVARBU BRAŽINSKŲ REIKALU
Kongresmanas E. Denvinski telefonu pranešė Ame- 

įikos Lietuvių Tarybos pirm. dr. K. Bobeliui, kad JAV 
Imigracijos ir Natūralizacijos įstaiga Bražinskų klausimą 
išsprendė teigiamai ir galutiniam sprendimui šį reikalą 
persiuntė Valstybės departamentui su rekomendacija, 
kad jiems duotų teisę pasilikti JAV-se nuolatiniam ap- 
igy.venimui.

Dabar Bražinskų likimas pareina nuo Valstybės de
partamento, ir lietuviai nuoširdžiai prašomi laiškais ir 
telegramomis skubiai kreiptis į Valstybės departamento 
sekretorių Henry Kissingerį, kad Bražinskams pripažintų 
politinių pabėgėlių statusą su teise nuolat pasilikti JAV.

Anferikos Lietuvių Taryba 

LAIŠKŲ IR TELEGRAMŲ PAVYZDŽIAI V. DEPARTAMENTUI

Adresuoti: The Honorable Henry A. Kissinger 
Secretery of State 
Department of State 
Washington, D.C.

Please help Mr. Pranas Bražinskas and his son Algirdas ob- 
tain the rights of political refugees and permission to perma- 
nently reside in the USA. Extradition would mean death to them.

Pranas Bražinskas and his son, Algirdas, who is married to 
a US Citizen, escaped from the Soviet Union and are now in the 
USA. Please help them to obtain political refugee status with 
permission to remain here permanently.

somo Pabaltijo atstatymą! (Waterburio tautinių šokių 
„Ratelis“, pašokęs 8 šokius. 
Be to. dvi meigaitės pašoko 
baleto numerį.

Vėliau grojo Country 
Dance orkestras šokiams. 
Veikė geras bufetas, todėl 
publika galėjo numalšinti ir 
alkį. ir troškulį.

Lankėsi Bražinskai

Spalio 15 d. čia buvo su
stoję Pranas ir Algirdas 
Bražinskai, grįždami iš New 
Yorko. Tučtuojau telefonais 
buvo sušauktas susirinki
mas, kuriame buvo išklausy
tas labai įdomus Algirdo

Tegyvuoja humanizmas ir 
taika! Tegyv uoja didelės ir 
nemirtingos laisvės idėjos, 
už kurias verta kovoti. Pat
riotai, neužmirškite, kad 
šioje laisvės kovoje mes ne
same vieni — su mumis uk
rainiečių, gruzinų ir armėnų 
patriotai, slovakai, čekai, 
vengrai, lenkai ir kiti. Tole
rancija ir bendradaibiavi- 
mas su rusų tautos intelek 
tualais ir patriotais, pajėgu
siais išrauti istoriškai išbujo
tas didžvalstybinio šoviniz
mo piktžoles iš savo šir
džių“.

(ELTA)

Bražinsko pranešimas. Jis 
kalbėjo laibai sklandžiai, at
simindamas savo ir tėvo iš
gyvenimus, vietas ir kliūtis, 
kurias teko nugalėti nuo 
Turkijos per Romą ir Vene- 
cuelą ligi Nevv Yorko.

Po pranešimo kun. E. 
Gradedkas pasiūlė pasiųsti 
prez. Fordui prašymą leisti 
Bražinskams pasilikti JAV. 
Jis suredagavo ir prašymo 
tekstą. Daug kas tą prašymą 
pasirašė, o dar daugiau pa
rašu buvo surinkta sekma-fe
dien į po pamaldų.

Jonu Bernotu

NEW BRITAIN, CT.

' LB šokių vakaras

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet LB apylinkė 

•f spalio 9 d. surengė puikų šo
kių vakarą. Programą atli
ko mokytojos Antaninos 
Bulotienės badavau jamas

WORC ESTERI O UETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai^ 8-9 vai. Vakaro 
Šeštadieniais 5-6 vak, vakaro 

W1CN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirlev* Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665

Freedom fighters from Lithuania, Pranas Bražinskas and 
his son, Algirdas, arrived in the USA and are asking the right 
of political refugees with permission to remain here permunently. 
Please help these refugees from behind the lron Curtain.

NACIONALINIS FRONTAS REIKALAUJA 

PIABALTIJUI NEPRIKLAUSOMYBES

Nacionalinio Liaudies Fronto — pogrindžio organizacijų 
sąjungos »— trečiasis atsišaukimu

ANKSTYVOSIOS LIETUVIŲ IŠEIVIJOS AMERIKOJE 

NUVEIKTŲ DARBŲ APŽVALGINE

PARODA

minkštasprand žiu.
A. Sniečkus prisimena

mas kaip neblogas admi
nistratorius ir tam tikrų lie
tuviškų pozicijų ir tradicijų 
saugotojas. O dabar net 
partiniai centro komiteto 
posėdžiai vykstą rusų kalba, 
ko niekad nebuvę A. Snieč
kaus laikais.

Lietuvoje kalbama, kad 
ir pasikėsinimą į P. Griške
vičiaus gy vybę iššaukė jo su
tikimas įjungti į sovietinės 
Lietuvos ribas visą Kara
liaučiaus sritį. Jei ši „dova
na“ būtų suteikta Lietuvai, 
tai ji bendrą Lietuvos gy
ventojų skaičių iš karto a- 
mieštų 800,000 rusų.

A. Sniečkus tai gerai su
pratęs ir visada buvęs prie
šingas tokiam Karaliau- 
čdavd srities inkorporavi
mui. kuris dabar nieko gero 
neduotų. Griškevičius, esą. 
tuo klausimu turis nemažą 
opoziciją net lietuvių partie
čių tarpe.

A. Stasiūnaitė laimėjo 
pirmąją vietą

Lietuvos operos solistė 
Aušra Stasiūnaitė (mezzo- 
sopranas) konkurse Itali joje 
laimėjo pirmąją vietą. Kon 
kurse dalyvavo 40 daininin
kų iš 35 valstybių.

Dabar A. Stasiūnaitė sta
žuos Milano operoje

Sovietų saugumas negrąžino 
B. Brazdžionio eilėraščių ir 

dr. J. Girniaus knygos

Š. m. balandžio 9 d. Kau
no saugumo komitete M 
Gavėnaitei buvo grąžintos 
1974 m. lapkričio 26 d. kra 
tos metu paimtos knygos. 
Kai kurių knygų saugumie
čiai negrąžino. Paprašius 
grąžinti B. Brazdžionio eilė
raščių rinkinį „Didžioji 
ki yžkelė“ (persispausdintą 
rašomąja mašinėle) ir dar 
nebaigtą persirašyti dr. 
Juozo Giimaus knygą „Lie
tuviškojo charakterio prob
lemos“ (kurioje nėra jokios 
politikos), saugumiečiai at
sakė:

. —-Jos yra politinės, todėl 
ir negrąžiname.

Kuo tokie įvykiai skiriasi 
nuo Vinco Kudirkos atvaiz
duotu cariniu Kruglodurovų 
laikų?

Seniausia ir mažiausia
(plotas tik 24 kv. mylios, 
20,000 gyventojų) Europoj 
respublika yra San Marino, 
Apeninų kalnuose, ii visų 
pusiu apsupta Itali jos.

Nacionalinis Liau
dies Frontas išleido 
trečiąjį pareiškimą. Pinnas 
Fronto pareiškimas pasiro
dė 1974 m. birželio 9-14 die
nomis, Antras — 1975 m. 
gruodžio 25 d., trečias išleis
tas 1976 m. gegužės 30 d.

Šiemet pareiškimas pra
dedamas taip:

„Piliečiai, Lietuvos patri
otai !

Pirmyn už laisvą Liaudies 
Lietuvą!

Minint Pabaltijo tragedi
jos 36 -sias metines, mes. 
Lietuvos Patriotų Sąjunga 
(LPS). Lietuvos Katalikų 
Susivienijimas (LKS), Lie
tuvos Laisvojo Demokrati
nio Jaunimo Sąjunga (LLJ 
DS). kreipiamės į pasaulį, 
išreikšdami protestą TSRS 
vyriausybei Maskvoje už 
lietuvių, latvių ir estų tūtų 
persekiojimą.“

Toliau pasisakoma prieš 
Helsinkio susitarimą, prieš 
Molotovo-Ribbentrapo pak
tą ir jo pasekmes — Pabal
tijo valstybių okupaciją ir 
kt. Pasiremdami V. Lenino 
pasisakymais dėl tautų lais
vės, savo reikalavimus išdės
to net dešimčia straipsnių, 
kurių santraukas čia ir duo
dame.

1. Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos teritorijos nelaikomos 
Sovietu Sąjungos dalimi ir 
reikalaujama, kad Kremlius 
nesikištų į šių valstybių vi
daus reikalus.

2. Ryšium su tuo. kad 
TSRS įvykdyta agresija 
prieš savo kaimynus yra 
tarptautinės teisės pasmerk
ta, mes turime ir moralinę 
teisę mums jėga primesto 
taip vadinamo tarybinės so
cialistinės respublikos sta
tuso atsisakyti ir visas TSRS 
institucijas, kaip antinacio- 
nalinę bazę. anuliuoti.

3. Tautos vaidu reikalau
ja laisvo demokratinio ple

biscito, ikad laisvai galėtų] 
pasisakyti visi Lietuvos TSR 
piliečiai lietuviai. Pasisako-1 
ma už išstojimą iš Sovietų I 
Sąjungos pagal jos pačios] 
konstituciją, drauge pasisa
koma už Liaudies Respubli
kos statusą socialistinių 
valstybių sandraugoje. Pa-| 
sisakoma prieš jaunimo rėk- ] 
rutavimą į sovietinę kariuo
menę ir yeikalau’jama savo 
kariuomenės savo teritori
joje.

4. Reikalaujama naciona
listinių jaunimo organizaci
jų ir partijų, kad būtų vyk
doma laisvė, lygybė, broly-] 
bė.

5. Vėl pranešama laisva-] 
jam pasauliui apie lietuvių] 
intelektualų persekiojimą, 
nau’jus jaunų patriotų arės- ] 
tus. apie Lietuvos Katalikų] 
Bažnyčios persekiojimą.

6. Reikalaujama grąžinti 
Lietuvai etnografines že-1 
mes, priskirtas Gudijai, pa
naikinti Kaliningrado oblas- 
tį ir atkurti Mažąją Lietuvą. į 
Prūsija būsimos Lietuvos 
valstybės jurisdikcijoje būtų | 
su pilna politine, ekonomi
ne ir kultūrine autonomija.

7. Panaikinti Lietuvoje ] 
veikiančius RSTSR įstaty- j 
mus.

8. Birželio 15-18 dienosi 
vadinamos Gedulo dienom.

9. Liepos 21 d., vadina
moji Lietuvos TSR įkūrimą 
šventė, boikotuojama ir lai-] 
koma išdavystės diena.
10. Įspėjama TSRS Och ran-1 
ka - KGB. kad už bet kokias 
represijas Lietuvos TSR 
jaunimui bus atsakoma vi-l 
saliaudiniu protestu.

Atsišaukimas baigiamas 
tarp:

„Tegyvuoja visos lietuvių] 
tautos vienybė! Tegyvuoja 
estų, latvių ir lietuvių tautų 
draugystė ir jų sėkminga 
bendra kova už nepriklau-l

APREIŠKIMO PARAPIJOS MOKYKLOS PATALPOSE 
BROOKLYNE, N.Y.

pratęsiama iki 1976 m. lapkričio 14 dieno#, 
nes yra didelis lankytoju skaičius.

Parodoje išstatyta daugiau kaip 3,000 kruopščiai surinktą, profesiona
liškai suskirstytą eksponatą, išdėstytą didžiojoje salėje ir kitame aukšte 
trijuose dideliuose kambariuose.

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

** S . i- • z ' -<.* •
Sekmadieniais —- po pamaldą iki 6 vai. vakaro. 4 
Darbo dienomis — nuo 4 iki 7 vai. vakaro, 
šeštadieniais — nuo 12 iki fi vai. vakaro.

Parodos uždarymas — LAPKRIČIO 14 D. ,

Parodos globėjai:

Apreiškimo parapijos klebonas kun. Pranais Ra ugalas.
Prelatas Juozas K a r a 1 i u s, Shenandoah, Pa.

RENGĖJAI

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
oficialiai praneša savo gausiems klientams, kad siuntimas 
MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ

giminėms Lietuvoje ir SSSR tęsiamas ir toliau kaip buvo per pastaruosius 
45 metus.
• KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
•"GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
• Siunčiant DOVANAS - SIUNTINIUS savo giminėms yra geriausias 

kelias suteikti jiems džiaugsmo ŠVENTĖMS.

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

PHILADELPHIA, PA. 19106. TEL. (215) 925-3455

CENTRINES JSTAGOS NEW YORKE:
NEW YORK, N. Y. 10001 
240 FIFTH AVENUE 
TeL: (212) 725-2449

BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė. 
BROOKLYN, N.Y. 11222, 72 Nuussau Avė.
CHICAGO, 111. 60622, 2242 W. Chicago Avė. 
CHICAGO, 111. 60632, 4065 Archer Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44109, 3491 West 25 St. 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5432 State Road 
DETROIT, Mich. 48210, 6720 Michigan Avė. 
ELIZABETH, N J. 07201, 956A Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212,11415 Jos. Campau Avė. 
LOS ANGELES, Calif. 90026, 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138, 7612 N.E. 2nd Avė. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418,2422 Central Avė, N.E. 
NEW BRITAIN, CONN. 06052, 97 Shuttle Meadow Avė. 
NEW YORK, N.Y. 10003, 101 First Avenue 
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St. 
ROCHESTER, N.Y. 14621, 681-683 Hudson Avė.
SAN FRANCISCO, Calif. 94122,1236 Ninth Avė. 
SEATTLE, Wush. 98125, 11551 6th Place N.E.
SOUTH RIVER, N J. 08882, 168 Whitehead Avė. 
SYRACUSE, N.Y. 13204, 318 S. Wilbur Avė. 
VINELAND, N.J. 08360. Parish Hali, W. Landis Avė. 
VVORCHESTER Mass. 01604,82 Harrison St.
VVHEAT RIDGE, Colo. 80033,4330 puav St.

REIKALAUKITE MCSŲ NAUJO MUITŲ SĄRAŠO.

(301) DI 2-2374
(212) 389-6747
(312) 235-7788

(312) YA7-5980
(216) 741-8082 
(216) 749-3033
(313) 894-5350 
(201) 354-7608 
(313) 365-6350
(213) 413-0177 
(305) 757-6704 
(612) 788-2545 
(203) 224-0829

(212) OR4-3930 
(215) 925-8878 
(716) 544-2151 

(415) 564-7981
(206) EM3-5556 

(201) 257-2113 
(315) 476-6958 
(609) 696-9796 
(617) 798-3347 
(303) 422.4330
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D. BRITANIJA ALTOS INFORMACIJA
Altą sudarančių org-jų 

pirmininkų pasitarimas

ALTOS SUVAŽIAVIMAS

— Kodėl 'šiandien 
susirūpinęs, tėve?

toks, rą, tai aš tau parodysiu, ko
kius laimingus čėsus dabar

— Nevieriju, ne. negaliu 
vieryti, Maiki!

— Kam tu negali tikėti,, pasakojo?

ten turime.
Na. tai ką jis tau pri-

tėve?
— Savo buvusiam geriau

siam susiedui.
— O ką jis tau padarė? 
— Nieko nepadarė, ale 

besaimatiškai primelavo. Ir 
kaip možna sviete gyventi 
taq) tokių šelmysčių?

— Pii-ma jis paporino a- 
pie karves. Pagal jį, kaip su
pratau. tos karvės dabar 
turi po du tešmeniu ir kož- 
name po aštuonis spenius ir 
tokios didelės, kad melžė
joms visai nė pasilenkti ne- 

1 reikia. Jos stačios dabai*

Venckūną ištiko nelaimė

Tik dabar tesužinojome 
i? mielo bičiulio A. Zamžic- . .
ko. kad praeitą vasarą dide- Amerikos Lietuvių Tary- 
lė nelaimė ištiko Juozą ką sudaro dvylika centrinių 
Venckūną. gyvenanti Bei- oiganizacijų: Amerikos Lie- 
shill, Škotijoje. Einant sali- Įuvių K. Katalikų Federaci- 
gatviu. ant jo užlėkė auto- Ja» Amerikos Lietuvių So- 
mobilis ir sunkiai sužeidė— cialdemokratų Sąjunga, A- 
nulaužė koją virš kelio. Jis mei'lkos Lietuvių Tautinė 
6 saivaites išgulėjo ligoninė- Sąjunga, Amerikos Lietuvių 
je ir dabai* dar tegali vaikš- tautinė Sandara, Susivieni-
čioti tik su "keturiomis ko
jomis“.

Juozas Venckūnas, kol 
galėjo, buvo Keleivio atsto

simas Lietuvių Amerikoje, 
Lietuvių Katalikų Susivieni
jimas Amerikoje. Amerikos 
R. Katalikų Moterų Sąjun
ga. Lietuvos Vyčiai, Šiaurės

vas visai Didž. Britanijai ir Amerikos Lietuvių Studentų 
savo pareigas ėjo labai uo- Sąjunga. Lirtuvcs Atgimi- 
Hai- Į mo Sąjūdis, Vilniaus Kra'ito

Keleivio- administracija Lietuvių Sąjunga, Amerikos 
Juozui Venckūnui reikia Lietuvių Respublikonų Fe- 
gilią užuojautą dėl ištiku- deracija. Visos šios organi- 
sios nelaimės ir linki grei- nacijos drauge turi daug 
čiau visiškai pasveikti. tūkstančių narių ir leidžia 

keliolika laikraščių, remian-
—---------------- ------' ' čių Altos vadovaujamą Lie-
prikamanduota merga, kuri tuvos laisvinime darbą.
už gerą jų maitinimą kasmet . ^9 A su<JarancnJ orga- 
gauna naują medaliką su nizae,.19 pmnininkų pasita- 
kuilio abrozdu. r,mas, lv*vks laPkncio 14 d.

i 11 vai. ryto Amerikos Lietu- 
Tai jis, tėve, ir iš ta- i vįy Tarybos centrinėje būs- 

vęs. ir iš savo valdžios juo-, ti(nėje, * 2606 W. 63rd St., 
kėši* . ! Chicagoje, taigi, sekančią

— Ne.,Maiki, jis kalbėjo , diena po Amerikos Lietuvių 
visai nesijuokdamas. O kai Tarybos suvažiavimo, kuris 
paklausiau, kurgi jie pade-, įvyks lapkričio 13 d. 9 vai. 
da tą kiaulių mėsą, jeigu hytc- Sherat-en Tower vieš- 
valdžia tiek daug paišų pri- b’ut.v (Grand Ralkoom) 
gimdo, tai jis, gunkšnoda- 93.33 So. Cicero Avė., Chi- 
mas jau penktą, išvirozino, cagoje.
kad kiaulieną išmaino rus-

išvežtų ir Sibire nukankintų Amerikos Lietuvių Tary- 
žymių asmenų, atimtų baž-, bos 36-tasis suvažiavimas 
nyčių, Vorkutoje ir kitur ka- bus 1976 m. lapkričio 13 d., 
linamų žmonių. šeštadienį, Sheraton Tower

Klausytojai rodė didelį
susidomėjimą, davė daug ^333 So. Cicero A-
klausimų apie Lietuvą, o ve,» ^ak La^-n, 111. 60453. 
pati kolegija paskaitininkui Jo dąibotyankė tokia: 
įteikė oficialų padėkos dtp- 1. Suvažiavimu atidary- 
lomą. mas ir invokaęija.

2. Prezidiumo, sekretori-
Kovos prieš žmogaus teisių a(0 įr ^om-isijų sudarymas, 

laužymą 3 Sveikinimai.
Kongresmanas Ch. Dodd 4. Tarybos narių patikri

nėm.. Conn.) Atstovų rū-mimas — škyrių bei organi
niuose pasakė kalbą, reikš- zacijų atstovų pristatymas, 
damas griežtą protestą prieš 5. Amerikos Lietuvių Ta- 
Sovietų Sąjungos vykdomą rybos valdybos pranešimas, 
laužymą Helsinkio susitari- 6- Amerikos Lietuvių Ta

rybos atstovo Washingtone 
pranešimas.

7. Amerikos Lietuviu Ta

mų. kurie garantuoja min
ties, religijos ir emigracijos 
laisvę.

Kongresmanas, pažymė- rybos iždo globėjų praneši- 
jęs, kad tie piktnaudojimai mas-
vis tęsiasi, pabrėžė: ’Aš ra- 8. Amerikos Lietuvių Ta- 
ginu Atstovų įūmų kolegas rybą sudarančių organizaci- 
tviitai laikysis savo pasiry- ju pirmininkų pasisakymai, 
žimo, kada tik galima, kelti! 9- Kitų suvažiavimo daly- 
balsą už religinių principų • vių pasisakymai ir pastabos.
ir emigracijos laisvę

Toliau jis ragino neteikti
10. Pranešimų tvirtinimas.
11. Amerikos Lietuvių Ta-

lengvatų kraštams, kurie rybos skyrių atstovų prane- 
laiko priespaudoje savo pi-. simai ir sugestijos, 
liečius, atimdami jų pagrin-’ 12. Amerikos Lietuvių Ta- 
dines žmogaus teises.

ALT Inf.

CHICAGO, ILL.

rybos, valdybos ir iždo glo-
; bėjų rinkimai.
' 13. Klausimai ir pasiūly
: mai.

14. Rezoliucijų tpriėmi-
Švečių iš Lietuvoe koncertas, mas-

C ,• 00 i ai' n 1 • - i I5. Suvažiaivimo uždary Spalio 23 d. Midland vies-i mag 
bučio salėje buvo svečių iš

didžiulius viedrus pieno pri- 
braukia. Ir visi to dvaro gy
ventojai tą pieną vietoj van
dens pliumpia, o atlikusį už 
aukštą čienią valdžiai par
duoda.

— Čia. tėve, tavo kaimy
nas tau pakartojo tik Bim
bos pasaką, kurią jis, po ka
ro apsilankęs Lietuvoje, su
sigalvojo ir atspausdino sa
vo laikraštyje. Kiekvienas 
to laikraščio- škaitytojas tą 
pasaką apie didžiules kar
ves dar ir šiandien atsime
na. O ką jis dar tau pasa
kojo?

— Nu, Maiki. jis sako, 
kad pas juos ir kiaulės ne 
apsikiaulina, kaip būdavo 
seniau prie buržujų, kai pa
laidos kriokdavo po laukus 
ir galėdavo net vaddžios pa 
matus išknisti. Dalbai* jos vi
sos uždarytos valdiškame 
tvarte, ir kiekviena pagal 
zokoną turi eiti savo slūžbą. 
Ten, girdi, dabar partija 
atatinkamai nustrajina kui- 

lę lįsdavom ir padalinai. O lį, o kuilys kiaules, ir tos 
jis. žinotum. Maiki, anų čė- turi atsivesti tiek paišų, 
su net prisiminti nebenori, kiek‘joms iš viišaus nustaty- 
Ką. sako. man tie senieji čė- ta. Dėl to ir atsiveda po dvi- 
sai tik vienas vargas buvo. dešimt ir net daugiau, žiū- 
Tada anas gaspadorius tik rint. koks pastanavotas tiem 
žmogų žmogumi išnaudojo. ■ metam planas, 
tas buožė kūlokas nuo ma- — Irtu, žinoma, patikę 
nęs devynias skūras lupo iri jai?
mano krau’ia iš pūslėto dėl- j — Aš, Maiki, jį tik pa
po siurbė. Svoločius. girdi, j klausiau, kaip tenai išeina 
buvo. Ne tik mudu, bet ir jeigu du paršai turi vieni 
mergas pavergęs no savimi
laikė. O atvažiuok, girdi, 
dabar į mano tarybinį dva-

Jeigu žinojai, kad me
luoja, tai kodėl jam į akis to 
nepasakei?

— Kad, va, Maiki. neat- 
sivožijau jį, kaip svečią, su- 
sarmatinti. širdis nepazva- 
lino.

— Kokiu reikalu tas tavo 
kaimynas buvo pas tave at
silankęs, tėve? Kaip tai įvy
ko?

— Jis. Maiki, buvo atva
žiavęs pasikieminėti. Tiesiai 
iš Žemaitijos, plungiškis. Jis 
dabar ten vieno dilelio dva
ro čermonas. Pala, kaip tuos 
dvarus dabar ten vadina?

— O, tai. tur būt, yra ku
rio nors kolūkio vedėju?

— Vot, taip jis man ir 
prisistatė. Aš jį. kaip tokį 
didelį poną, pasikviečiau į 
Zacirkos saliūną. Nupirkau 
dubultą sklėnyčą macnio- 
sios, ii* pradėjome kalbėti 
apie senus čėsus, kaip abu 
pas vieną gaspadorių ber
nais slūžinom, kaip pas 
mergas pro langą į kamarė-

valdiškos kiaulės papą žįs
ti? Bet jis man paaiškino* 
kad prie tų paršų dar yra

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

GULF ASSOC. RBAL ESTATE 
6705 Gulf Blvd.
•St. Petersburg Beach, Florida 33707
Tel. (813)367-1791

Po darbo valandą — (813) 360-0744

iiams į sūdytas žuvis, kurių 
anie atveža iš Žiemių marių,

— Čia tai jis tau pasakė 
eisylbę, nes lietu vo j gamin- 
ą kiaulieną ir kitokią mėsą 
rusai pardavinėja Mask-vo- 
e. o lietuviai maitinami pa

švinkusios žuvies dešromis.
— Eik jau, eik. Maiki!

Š kilbukų padarytos de- 
os tai dar per savo amžių 

net čvertinių pasninke nesu 
algęs! Tai gal jie prie tų 

dešių prideda daug kopūs- 
ų, kad smarvę užmuštų?

— Te nežinau, tėve. Bet 
iš Lietuvos grįžę pasakoja, 
iad ten jaučiamas ir daržo
vių trūkumas.

— Bet jis sako, kad da
bar gyvena daug geriau, nei 
prie Smetonos. Jis turi gero 
kiemo didumo sklypą že 
mės, ant kurio išlaiko dvi 
<arves, penkias kiaules, dvi
dešimt vištų, galybę kralikų 
turi motoru varomą viloso- 
pedą ir dešimt porų čevery- 
kų su kalošais kiekvienai 
perai.

— Čia tai jau gryna pro- 
pegamda, tėve! Matyt, norė
jo tave visiškai ąpkyailinti, 
ar pats buvo per daug išgė
ręs. kad ėmė tokias pasakas 
pasakoti.

— Ne, Maiki, čia tai ir 
buvo tikroji teisybė. Kai aš 
jį paklausiau, kaip jis gali 
tiek turto turėti ant stuibel- 
n'nko daržo, tai viską kaip 
aut delno paai’ikino. Girdi, 
savo gyvuliams visą pašarą 
pavagiu iš kolchozo, svies
to, sūrį, rūkytas dešras, ski
landžius ir kiaušinius nuve- 
žu geriems tavorščiams i 
miestą, o tie man pavagia i: 
fabriko čeverykus. marški
nius, kailinius, vilosepedą ir 
dar, ko tik man reikia. Tai
gi, taip ir gyvename. O kai 
paklausiau, ar. šitaip vogda
mi, ten žmonės nebijo Die
vo, tai jis man trumpai ir 
drūtai atsakė: "Senas drau
ge. pas mus Dievo dabar jau 
nėra, ir tjvarkomės patys 
taip. kaip mums geriau!“

— O, štai kokia jo gero 
tarybinio gyvenimo paslap
tis!

Radijo žinios į Lietuvą
New Yoi-k Times spalio 

5 d. paskelbė, kad Radio 
Free Europe ir Radio Liber
ty, teikią informacijas gy
ventojams už geležinės už
dangos, yra JAV vyriausy
bės formaliai sujungti į vie
ną naują korporaciją RFE/ 
RL, Ine. Ši institucija gauna 
ir Altos informacijas.

Londono Times skelbia, 
kad Sovietų Sąjunga išlei
džia milionus rublių trukdy
ti radijo transliacijoms iš 
Vakarų. Straipsnyje pabrė
žiama, kad toks trukdymas 
yra laužymas Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo 
susitarimų Helsinkyje, kur 
buvo užtikrinta informaci
jos laiš.ė.

Lietuvos koncertas. Jo prog
ramą atliko kanklininkė E.

Suvažiavimo pradžia 9 v. 
ryto. registracijos pradžia

Polkutė, .birbynininkas J. 8:39 v. ryto. Bendri pietūs— 
Bikauskas. dainininkai Gr. 12-1 vai. dienos. 
Apanavičiūtė, V. Kuprys, E. Į
Kuodis ir J. Giri jotas akom- i 
panave D. Trinkūnas.

Į koncertą atsilankė apie 
300 žmonių, nors apie jį te
buvo trumpas pranešimas 
"Cicero Life“ laikraštyje.

Koncertą piketavo pora 
Registruotos LB žmonių ir 
apie 10 mokinių.

Publika kcncertantus su
tiko entuziastingai.

F. St.

HARTFORD, CT.

Mirė I. Sakalas

Alfonsas Dzikas televizijoje 
ir tautybių ivęntė

Spalio 9 d. televizijos 18 
: kanalo programoje ”Ma- 
yor’s Forum“ kalbėjo įvai- 
1 ių tautinių grupių atstovai 
jų tarpe ir lietuvių.

Mums atstovavo respub
likonų pirmininkas "Tėvy-

tinės mokyklos vedėjos Da
lios Dzikienės vadovaujama 
jaunesniųjų grupė pašoko 5 
šokius. Muziką tvarkė Al
fonsas Dzikas.

Jonas Bernotas

ST. PETERSBURG, FLA.

įvairios naujienos

• Smarkiai vykdomi Lie
tuvių klubo praplėtimo dar
bai, todėl klubas šiuo metu 
uždarytas. Sudarytos net 
kelios komisijos įvairiems 
darbams atlikti. Jos dirba 
išsijuosusios.

• E. Bakutienė. M. Gri
gienė, E. Grušienė. S. Gru
šas, V. Kleivienė, J. ir M. 
Punkriai. O. Pupinskienė, J. 
Saldukas ir K. Urbšaitienė 
klubo praplėtimui :paklo‘jo 
po šimtinę.

• Spalio 17 d. buvo ant
rasis Balfo piknikas.

• LB apylinkė greitai at
siliepė į Fcrdo pareiškiamą 
debatuose su Carteriu, kad 
Rylų Europa nėra sovietų 
dominuojama, pasiųsdama 
jam atitinkamą raštą. For
das atsakė, prisipažindamas 
padaręs klaidą.

• Jungtinis Lietuvių Or
ganizacijų Komitetas para
šė raštą prez. Fordui, prašy
damas leisti Pranui ir Algir
dui Bražinskams pasilikti 
JAV-se.

• Williams parke prasi
dėjo sekmadieniais vykdomi 
tautybių pasirodymai. Pir
mieji buvo italai spalio 17 
d., o lietuviai pasirodys ki
tų metu vasario 20 d.

• Spalio 23 d. išėjo Lietu
vių Klubo dviejų puslapių 
biuletenis — Lietuvių Žinios 
nr. 6. Ji redaguoja A. Kąr- 
nienė, K. Kleiva, H. Luko
ševičius ir K. Grigaitis.

KAMBARIAI FLORIDOJ
1

Išnuomojami kambariai ir 1 

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

Amerikiečiai mok»leiviai 
už Bražinskų laisvę

Chicagos Šiauivakarių prie
miesčio Arlington Heights 
aukštesniosios mokyklos pa
saulio istorijos klasė sava 
iniciatyva parašė peticiją, 
kad JAV vyriausybė suteik
tų politinių pabėgėlių statu
są Bražinskams su teise nuo
lat apsigyventi Amerikoje. 
Peticija moksleiviai prašo 
jų nei-duoti Sovietų Sąjun
gai, kur jie būtų kankinami 
ir gal net nužudyti.

Jeigu jie nukreipė lėktu
vą į Turkiją, tai tik dėl to, 
kad Sovietų Sąjunga nelei
džia laisvai emigruoti.

Toje klasėje tėra tik ame
rikiečiai moksleiviai. Jie 
prisirinkę iškarpų apie Bra
žinskus ir gerai tuo klausi
mu informuoti. Apie šią jų 
peticiją Altą painformavo 
M. Krauchunienė.

Amerikiečiai domisi 
Lietuva

Wilbur Wright kolegijoj. 
Chicagoje. kun. J. Prunskis 
laikė paskaitą apie Lietuvą. 
Parodė Lietuvos vaizdų ir 
Chicagos lietuvių įstaigų 
skaidrių, plokštelėmis pade
monstravo lietusių operos, 
lietuvių chorų, lietuvių kom
pozitorių muziką, sudarė pa
rodą nuotraukų iš Lietuvos

nes Garsų“ radijo valandos 
. .Spalio 19 d. mirė buvęs pranešėjas Alfonsas Dzikas. 
ilgametis Draugo redakto-i Programoje buvo aptarti 
rius Ignas Sakalas. Jis buvo svarbūs etninių grupių rei 
ir žymus katalikiškųjų orga-; kalai — jų šventės, šokiai, 
nizacijų veikėjas. .: dainos ir kt. *

Velionio buvo gimęs 1892 Spalio 11-16 dienomis jau 
lapkričio 7 d. Vaitkuškio v., buvo ir tautybių festivalis, 
Ukmergės apskr. kuriame gražiai pasirodė ir

Palaidotas spalio 22 d. lietuvi ūką i su tautiniais šo- 
Šv. Kazimiero kapinėse. k i ai s ir paviljonu. Latuanis-

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
Paskutinė šių metą ekskursija į 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 York e ir iš kitą miestą.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!

Kelionės į Lietuvą 1977 m. prasideda BALANDŽIO 6 d. . 

Registracijas priimame dabar.

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Boston, Mana. 99117
393 West Broadvray, P.O.Box 11d 

Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė Aldona AdompipenS
Air Fares Subject to Changee and Government 

Approval

Norintiems atsikviesti gimines B LĮotnvsn oalvartome 
reikalaujamus Iškvietimo dokumentm.
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Ką tik gavome
Massacbusetts gyveiMįp- 

tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos

Rudenys ir pavasariai, II
dalis,, romanas, parašė Al
binas Baranauskas. 347 
kaina $6.90.

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

Juodvarniai, pasaka-poė- 
ma, para -ė ir iliustravo Pau
lius Jurkus, 299 psl., kaina 
$5.99.

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 P*. 
kaina $8.09.

Tolimų kraštų miražai, 
Avos Saudargienės kelionės 
įspūdžiai, iliustruota, 842 
nsl., kaina minkštais vilke
liais $7.59. kietais — $8.60.

Lietuvos karaliaus krąitat, 
Schondocko poema, vertė 
A. Tvruolis. 30 -psl.. kaina 
$1.50.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas. para?ė dr. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vieaĮn- 
telė knyga apie seimą, kivfe 
paruošė Lietuvos konstituci
ją ir kitus pagrindinius įstA. 
tvmus. Veikalas yra gauitAi 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

I



Pusiapis peliniai KELEIVIS, SO. BOSTON Kr. 42. 1976 m. lapkri/t.c _

Vietines žinios WORCESTERIO NAUJIENOS

STUDENTŲ SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMAS

Bostono LB jaunimo sek
cija m. lapkričio 25-28 
dienomis Sheraten viešbu
tyje. Prudential Center, ruo
šia Šiaurės Amerikos Lietu
vių Studentų Sąjungos 26- 
tąjį suvažiavimą. Tai bus 
sios sąjungos pirmasis suva- 
žiil imas Bostone.

Suvažiavimo
programa

Ketvirtadieni, lapkričio 25:
12:00-7:00 vai. vak — re
gistracija.
8:00 vai. vak. — šokiai.

Penktadienį, lapkričio 26:
30:00-4:60 vai. popiet—re
gistracija.
12:00-5:00 vai. popiet— pa
rodos.
2:00 vai. popiet — E. Vaiš- 
nienės paskaita.
8:00 vai. vak. — šokiai.
Šeštadienį, lapkričio 27:
32:00-5:00 vai. popiet—pa
rodos.
1:00 vai. popiet — organi
zacijos narių susirinkimas. 
8:00 vai. vak. — banketas.

Suvažiavime metu vyks 
dailininko Viktoro Vizgir
dos paveikslų ir Inos Nenor- 
tienės ir Norberto Linger- 
taičio daibų parodos.

i Mirė Adolfas Namaksy

Praeitą sekmadienį Nevv- 
, ton-\\ ellesley ligoninėje mi
rė žymus senosios kaitos lie
tuvių veikėjas Adolfas J.

Bilietai nebus parduoda- Namaksy, sulaukęs 79 metų 
mi prie durų. amžiaus.

Visus kviečiame pabend- . bu.ee- gimęs Lietuvoje 
rauti su jaunimu. * būdamas 16 m. amžiaus,

Rengėjai

PUIKUS KONCERTAS

atvyko į JAV ir apsigyveno 
Brocktone pas savo seserį.

Vėliau velionis įsijungė 
į lietuviškąją veiklą ir susi
kūrė pragyvenimo šaltinį.

Naujosios Anglijos Baltų Prieš 54 metus ‘jis įsteigė So. 
Draugijos rengiamų koncer- Bostone Namaksy Insurance 
tų serija prasidėjo spalio 22 Ag'ency> ir si draudimo Mąi- 
d. pirmos rūšies latvių smui- ta Patainax° ir daugeliui

lietuvių.
A. Namaksy 1959 m. išsi

kėlė į Nevvtcną ir po 6 me-

kininkės Eva Grhubin ir is
panų pianisto Roberto Bra
vo koncertu.

Programoje :— Schuberto.
Ravelio ir Francko sonatos Lietuvių Piliečių draugijos
ir .du latvių kompozitorių Dorchesterio Lietuviu klu- 1 « • • • * 
Kuriniai. bo narvs, o taip pat ir Lietu-

Gaila, kad lietuvių publi- jjų politinio klubo pirminin
kas koncerte beveik nebuvo kas.
matyti. Latvių, žinoma, bu- Velionis paliko liūdinčius 
vo daug. Bet štai intriguo- žmoną Kotryną, sūnų maj. 
jantisklausimas: ar ateinan-, A. J. Nanfaksy, gyv. Wa- 
čiame Vytauto Smetonos shingtene. dukterį Nancy 
koncerte bus bent pusė tiek Chaloff, gyv. Nevvtone. dvi 
lietuvių, kiek dabar buvo seseris ir keturis vaikaičius, 
latvių? Gal latviai ir nėra Jis pašalnotas Kaspero 
didesni muzikos mylėtojai šermeninėje ir trečiadienį 10 
už mus, bet ar pas juos tau- vai. ryto po pamaldų Šv. 
tinės ambicijos jausmas tik'Petro lietuvių parapijos 
nebus stipriau išbujojęs? į bažnyčioje laidojamas Fo-

O kalbant apie muzika re;t..Hills ’'“Pmfee.
L ... t. n ta •• i i Visiems velionio artimie- tai sis Baltu Draugijos kon- . .... ..., ! siems reiškiame gilią uzuo-
eertas savo programos suo-;.t 
liu net prašoko gražu atmMJ

Lietuvių radijo programa

VVorcesterio Lietuvių Ra
dijo Valanda, kuri jau dveji 
metai veikia iš stoties W1CN 
90.5 FM bangomis, perduo
dama du kartu per savaitę: 
trečiadieniais 8-9 vai. vak. 
ir šeštadieniais 5-6 vai. vak.

Dabar, stočiai įrengus 
naują siųstuvą, ši radijo 
programa iš VVorcesterio y- 
:a girdima žymiai toliau, 
kaip iki šiolei. Ją galima 
giivlėti centrinėj Massachu- 
setts valstijoje ir daly Con- 
neetieut, Rhode Island ir 
Nevv Hampshire valstijų.

Lietuvių Radijo Valandą 
globoja VVorccesterio Lietu-

silankiusius žymesniuosius 
veikėjus ir valdžios žmo
nes. Šiame pastate viešėjo 
Woodrow Wilson, Theodo- 
re Roosevealt, Lucey Stone, 
rašytojai Charles Dickens,
Mark Twain ir daug kitų į-
žymenybių, kurių kalbų lie- ------------------------------
tuviai klausė. Lietuvai atga- pakulodamas NAMAS 
vus nepa iiilausomybę, šiame Mass.. ti kambarių, ap-

Antra, Solženiciną labai 
nuteikė čia lankymosi 

metu AFL-CIO darbininkų 
unijos bei jos vadovybės 
nuoširdžiausias sutikimas li
jo idėjoms pritarimas. Tas 
faktas jį ilgi paskatino pa
sirinkti sau pastovius namus 
Naujojoje Anglijoje.

gerai

tų ten perkėlė ir savo įstai- vi 0r8a„i2aciju Ta,,ba. jį 
<?• Jls. b“™..bo-,Bost?no neduodama lietuviu ir amt-

šis suvažiavimas yra atvi
ras visai lietuvių bendruo
menei, ir visi maloniai kvie
čiami dalyvauti jo progra
moje, ypač
bankete, kuris įvyks šešta 
die-nio vakare.

nima palikusį Mazurkevičiu • 
ko-ncertą.

’ mdr.

Ruošiamasi Baltijos 
valstybių mėnesiui

Šiuo metu Bostono viešo
sios bibliotekos vadovybė 

„ . kartu su lietuviais, latviais
Orui atšalus, Scholastika j)ej esĮajs intensyviai ruošia 

suvažiavimo įr Vytautas Stelmokai įsvy- Baltjjos valstybių

Stelmokai išvyko i Floridą

Banketo programą atliks 
Bostono Vyrų Sekstetas ir 
Capri Combo orkestras.

Būnketan bilietus, kurių 
kaina SI 5, įskaitant ir vaka
rienę. prašome užsisakyti 
iš anksto pas Marių Žiaugrą, 
tel. 479-2962. arba pas Redą 
Veitaitę, tek 698-2162, iki 
lapkričio 24 d.

., , . . .-------menesio
i Floridą. kur pialeis v i- • pj-ogi amą. 

są žiemą, bet Kalėdų ęsti Visi įdomios bei įvai- 
žada sugrįžti į Bostoną. įjos programos lietuvius lie- 

i čiantieji punktai bus atski- 
Sveikino ii Floridos 11 ai skelbiami mūsų renginių 

Dr. Vladas Kaupas atJ-alendoriuje. Šia proga te- 
siuntė sveikinimu iš Miami; noletum.e akreipti ypatingą 
Beach, Fla., kur praleido!f!em^ įantradie- 
kelias dienas. Rašo, kad n,°: '“Pk™™ 9 d„ tautinių 
vanduo šiltas, bet pakraš-i?oklų vakan»’ kuname dal>- 

čiuose plūduriuoja daug a- 
lyvos.

perduodama lietuvių ir ang
lų kalbomis.

Kadangi WICN yra ne 
komercinė radijo stotis, bet 
visuomenės išlaikoma, todėl 
apmokamų skelbimų neturi
me. Žinoma, mielai pertei
kiame pranešimus apie lie
tuvių organizacijų veiklą ir 
kitvfc organizacinius reika
lus. Tik pageidaujama, kad 
tekie pianė'imai būtų pri
siųsti kiek galima anksčiau.

Visais radijo valandos 
reikalais galima rašyti prog- 
įamos komiteto pirmininkui 
adresu: E. Meilus. Sr.. 23 
Shirley Rd.. Shrewsbury, 
Ma. 01545. Tel. 852-3665.

Vaju* lietuvių vardui 
įamžinti

Energingos ALRK Mote
rų Sąjungos narės aptaria 
reikalus, liečiančius aukų 
rinkimo vajų lietuvių vardui 
įamžinti Mechanics Hali 
pastate.

Šis gražus Mechanics As- 
sociation pastatas buvo už
baigtas ir pavestas visuo
menei 1857 kovo 19 d. Lie
tuviai praeityje čia turėjo vi
sokius savo kultūrinius ren
ginius ir susirinkimus. Čia

pastate buvo vykdomi ir 
Lietuvos šelpimo darbai.
Taigi, senesniųjų lietuvių 
atmintyje tas pastatas yra 
neišdildomas.

ALRK Moterų S-gos pa
stangomis numatyta surink
ti $2.100 ir tuo prisidėti prie neseniai mirusio jzymaus 
visų VVorcesterio gyventojų aktoriaus Leono Barausko 
pasiryžimo minėtą pastatą įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
atnaujinti. Lentelė su įrašu ,§6. Paštu nesiunčiame 
"Lithuanians of Worcester“ 
liudys ir mūsų įnašą šiam is
toriniam paminklui išlaiky
ti.

muštas vinvl plokštėmis, dvigu
bi langai ir durys gerai įrengta 
virtuvė, garažas.

Skambinti: 326-5223.

KĄ TIK GAVOME

ROMANAS APIE 

PARTIZANUS
Auikų vajus pradedamas 

lapkričio 28 d. 3 vai. rengia
mu ALRK Moterų S-gos
koncertu Šv. Kazimiero pa- ro#e„ vaduojantį Dzūki- 
rapijos salėje. jo# partizanų pilną veiklą,

Tikimasi, kad visi lietu- galima užsisakyti pas auto
riai parems Šį gerą sumany- rių. Knyga 344 psl., kietai*

Vlado Vailionio partiza< 
ninį romaną "Likimo aud-

mą ir darbą.
J. B.

KODĖL SOŽEN1CINAS

APSIGYVENS JAV-SE? I

Kaip jau buvo skelbta, įžy-: 
musis rusų rašytojas Alek-j 
Sandras Solženicinas rengia
si pastoviai apsigyventi A- 
merikoje, apie kurią jis dar 
neseniai buvo nelabai geros 
nuomonės. Dabar jo drau
gai skelbia ir priežastis, ku
rios paskatino .'į Nobelio 
laureatą čia įsikurti.

Pirmoji priežastis esanti 
ta, kad jis norįs įsijungti į 
aktyvią politinę veiklą, nu
kreiptą prieš sovietinį reži
mą. Tokia (politinė veikla 
griežtai neutralioje Šveica
rijoje, kur jis iki šiol gyve-

viršeliais, kaina 7 dol. Pla
tintojam* duodama 25% 
nuolaida.

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

(41)

priimdavo ir iš Lietuvos, at- no. jam buvo uždrausta.

£900000000000000000000000000000000000000000000000000

ALDR1CH OIL CO 

Jau 30 metų sąžiningai ir greitai įrengia namų 

apšildymą, oro vėsinimą ir gerai aptarnauja.

So Bostone — Dorchestery — So Shore

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 Kalėdą eglutėje. 
Londone — bilietas į įdomų spektaklį.

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

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

Algirdas Mitkus, Newton, Mass. Tei. 617__ 969-1190
Galaxy Travel, Weilesley, Mass. Tel. 617—237-5502 
Galas y Travel, Boston, Mass. Tel. 617—261*3760

' vaus ir mūsų Onos Ivaškie- 
Į nės vadovaujamieji šokėjai.
! Ta programa prasidės 8 vai. 

f Į vak. Be mūsiškių, šoks lat- 
t ■ viai ir estai.
-Į Visi parengimai vyks 

! centrinės bibliotekos nauja
me .pastate (Coplęv Sųuare)

į apatinėje salėje (rūsyje).

* ' Kiliuliai grįžo ii Chicagos

■ Skautų veikėjai Laima ir 
, Česlovas Kiliuliai skautų 
organizacijos reikalais lan- 

j kėši Chicagoje. Č. Kiliulis 
yra vienas iš Lietuviškosios 
Skautybės Fondo steigėjų ir 
jo valdybos dabartinis pir
mininkas.

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 

Boston So. Shora

436-1204 773-4949
Bbstoi

436-12i

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veltas 

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

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

į BOSTONO RENGINIŲ 
Į KALENDORIUS

Lapkričio 7 d. So. Bo6to- 
i r.o Lietuvių Piliečių d-jos 
i salėje Sandaros banketas ir 
j našlių karalienės rinkimai.

Lapkričio 14 d. 3 vai. po 
' pietų Fii-st & Second Church 
salėje, 66 Marlborough St.,

| pianisto Vytauto Smetonos 
i koncertas, kurį rengia N. 

’! Anglijos Baltų d-ja.
Lapkričio 20 d. 6:30 vai.

: vak. Brocktono Sandaros 
įšalėję (30 Intervale St.) — 
Martyno Jankaus šaulių 
kuopos rudeninis renginys 

i (vakarienė).
Gruodžio 19 d. So. Bosto

no Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje Žalgirio ir Baltijos tun
tų skautų-čių ir jų tėvelių 
bendros Kūčios

»AVAITRASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
iuformuo)a įsaiiytejus apie peaauHutaa Ir
įvykius, deda daug ir (domių nuotraukų Ir atvirai 
apie visus mūsų vhoomeainiu« bei kultkrlaiui kl 
šame rasite įdomių skaitytojų latakų skyrių, kuriame lai 
me abipusių paataakymų Ir nuomautų klC 
varbia problema.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dtaamiiluu mtoų ta>

•fvfjoa laikraštia, leūkąa naujų bendradarbiu bei IdCiu. vk. 
suomei atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba ui išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvon.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

A d r eu a u t
7722 George Street, LaSalle, P.Q. HAP IC4, CANADA

RADUO PROGRAMA

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

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

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

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

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JON AS STAR1NSKAS 

520 Sarta Hill Avs. 
IKrehaeter, M
Tri. CO 5-5S.M

#»»###<♦♦♦♦##♦♦*♦♦***♦********** <

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu: 

BRON1S KONTR1M
♦

rnistro
rtinovoh96 Broadway . ,

„ - vis tie a darSe. Boston, M" . .,-<*:ikamai narsi. Jis
kariuomenę būti pa-

sirengusią atremti imperia
listų grėsmę bei sulaužyti 
vadinamąjį "imperialistinį 
apsupimą“. Pagal maršalą 
Ustincvą, tik tie "agresyvūs 
imperialistiniai sluoksniai“

»k 10 įvai-
KADA IR KAM daugiausia

_____ _ Tiiu. Didžiausia
SAVO TEvj2 kautynių rake- 
Tuo reikali pasiekti apie 500

dėti teisinin-rtume taikinį. 1975 
paruošta, pkių "vežimėlių“ pa-) priešinai pelitinių santykių
peržiūrėta, v ažiavo apie 300. o a:i- •-*- :------------

sčiau būdavo vežio-
atlydžiui, tik jie ignoruoją 
tautų valią ir valstybių su
verenines teises, tiek jie 
trukdą pasaulinės revoliuci- 
įos vvksmą. didmą savo ka- 
įinį biudžetą ir pavojingai 
provokuoją įvairius pasau
lio regionus.

Bet Ustinomas šį kartą vi
si kai nepaminėjo Kinfjos. 
Kinijos nebuvo paminėta ir 
banketo kalbose. Dėl to šie
met Kinijos atstovas de
monstratyviai neišėjo nei iš 
paiado stebėtojų tarpo, nei 
iš banketo. Tai pirmas toks 
santykiu sušvelnėjimas per 
ištisą dešimtmetį.

šios Bolševikų revoliuci
jos sukakties proga Kinijos 
komunistų partijos vadovy
bė atsiuntė sovietams taip 

.... ?at (lauS mandagesnį svei-
rM i€leUlzi]O]€* ne?u būdavo Mao
U- * go laikais. Jame

SLA- ?-aJ<Xdariu>*~* UeturI« vteuomO netgi pasakyta* 
»ntu NK SEPTYNIS MlUOrėių tauta visada

. / augystę su So--•(uną E
8LA—< jecij>U»

di:ąJf gyvyMs

ta knyga
KAIP *r milžiniškos tarp- 

utinės atominių gal-

Su testar
Knygos kurie Vakarų kores- 

lamento fntai likę aiškinti, kad 
gaunama iiū ginklu buvę vežio- 
nistraciji mažiau dėl to, kad jie 

tradą suardydavę Rau- 
ios aikštės grindinį, 
rplomatai čia įžiūri ki-P R

ši racPkšmę.
f.ncma. kad karingumo 

iistracijos sušvelnini- 
iorėta parodyti sovietų 
.ki i detentę su Vaka- 
o taip pat ir didesnį tai-

liuojame 
stotie* 
banga 
popiet

S albis su Nixonu

piki ima, SUSIVIENIJIMAS

tautomis'
ir Ugajs patalpą, ku.ov*J ^mma.

o ten
pat rnavimoa savitarpinės pagalbos pagrindu 

8LA— jau turi daugiau, kaip Irto su puus mtarno dolerių
kapitalą, tad jo apdraudu tikra ir raugi. Kiekvienas 
Netarta Bu gsH gauti įvairių klasių 
apdm dau ura $100.00 Iki >10.000.06 

8LA—jausim ii duoda gerų Taupaasą ją
deumea*. bmraaee, kad jaunuolis gantų pinigus 
aukitojo mokslo stadijoms ir gyvenimo pradžiat 

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoHoms labai pigių TERM 
apdnudų: si >1,000.00 apdraudra tik >8.00 mokoe- 
Oo motam

KLA—AKCIDENTALft APDBAUDA

s visiš- 
• poli- 

at-

klobų Ir drasgljų aoriama. Ui >1,000.00 akcidenta- 
Hs apdraodos mokestis >2.00 | motos

BIiA kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitle 
j kuopų vdkijuo. Ir No ptaOan paailkine apta

--- a—a--- aaa---- j^mraBraomOOTvVOTljnMI tarara.
Gausite spauodtatau mtansadjua, jeigu 
purslysito:
Utbmutaa Altaaso uf Ameriea 
N7 Nesi SOth Mraut, Ne* York. N.Y.
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Vietines žinios
LMF klubo susirinkimas
Ldietuvių Moterų Federa

cijos Bostonp klubo susirin
kimas — šj sekmadieni, lap
kričio 7 d. 3 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos posėdžių kambaryje.

Visos narės prašomos da
lyvauti.

A. Moriarty,
pirmininkė

Serga .

Cainey ligoninėje guli 
Jonas Beišys, Massachusetts 
General — Steponas Jane- 
liūnas, o Miesto ligoninėje 
kompozitoriaus Dariau® La
pinsko tėvelis Boleslovas 
Lapinskas, gana sunkiai su
sirgęs.

Visiems jiems linkime 
kuo greičiau pasveikti.

Buvo sunegalavęs ir prie 
100 metų besiartinantis Jo
nas Tuinila. bet jau grįžo 
namo iš Medical Oemter li
goninės.

MIELOS SESĖS IR
BROLIAI LIETUVIAI!
'Jau daug metų, kai Bal

fas, kiek jo ištekliai ir su
rinktos aukos leidžia, sten
giasi padėti j vargų, ligas 
ar kitokias nelaimes pate
kusiems savo tautiečiams. 
Tokių vargdienių, ligų ir se
natvės prislėgtų, netekusių 
laisvo žmogaus teisių, alks
tančių, skurstančių ir mū
sų pagalbos laukiančių, dar 
nemažai yra Lietuvoje, Sibi
ro tremtyje, Vokietijoje, 
Lenkijoje ir kituose pasau
lio kraštuose.

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

Aukas prašome siųsti Bal
fo vardu — St. Peters Pa
rišk, 50 Orton - Marotta 
Way, So. Boston, Ma. 02127.

Vajų globoja Šv. Petro 
lietuvių parapijos klebonas
kun. A. Baltrušūnas.

Balfo valdyba

Nauji Keleivio skaitytojai
Sophie Belek iš Hoibrook, 

Ma.. užsiprenumeravo me
tams Keleivį, o Romas Brič
kus iš Dorchesterio, Ma., at
naujindamas Keleivio pre
numeratą 1977 m., užprenu
meravo jj net porai metų sa
vo motinai Adelei Bričku- 
vienei Chicagoje, III.

R. Atidrėkus iš Australi
jos užsakė Keleivį Petrui 
Pranculiui, taip pat Austra
lijoje.

J. Liūdžius iš New Britain. 
Ct., išrašė Keleivį A. Snars- 
kiui Hartforde, Ct.

Pasižymėję Laisvės Varpo 
‘talkininkai

Vykdant Laisvės Varpo 
laimėjimų vajų, į pirmąsias 
vietas iškilo Sofija Towski 
iš SomerviMe, surinkusi $61, 
ir Feliksas Zaleckas iš So. 
Bostono, surinkęs $60.

Kas laimėjo?
Laisvės Varpo dovanas 

laimėjo šie asmenys: J. Kel
ly (nr. 3898) — So. Boston 
Savings banko $100, S. 
Naudjunas (nr. 197) — J. 
Kairio $50. L. Mookapetris 
(nr. 58) — Norkūno dova
notą laikrodį.

Supažindino su labai gera 

knyga

Kultūriniame subatvakary 
spalio 23 d. Algirdas Bud
reckis išsamai supažindino 
klausytojus su Lietuvių Ty
rimo Instituto neseniai iš
leista knyga ”Lithuania Mi- 
nor“. Knygą redagavo dr. 
Martynas Brakas. Ją parašė 
5 autoriai: Jonas Stikliorius 
rašo apie Mažąją Lietuvą 
tarptautinėse sutartyse, Po
vilas Rėklaitis apie Mažąją 
Lietuvą Prūsijos kartografi
joje, Vilius Pėteraitis apie 
Mažosios Lietuvos vietovar
džių svetimėjimą XX am
žiuje, dr. Jurgis Gimbutas 
apie Mažosios Lietuvos ant
kapius (krikštus) ir Algir
das Budreckis apie Lietu
vius kareivius Prūsijos ka
riuomenėje XVIII amžiuje 
ir Prūsijos karalių įsakymus 
ir skelbimus lietuvių kalba. 
Keturios studijos parašytos 
anglų, viena vokiečių ir vie
na lietuvių kalba.

Visos jos įrodo, kad Ma
žoji Lietuva yra Didžiosios 
Lietuvos tęsinys, ir patvirti
na seną jos lietuviškumą, 
vėliau okupantų naikintą ir 
naikinamą.

Prelegentas supažindino Apie šią Juliaus Janonio 
ir su Lietuvių Tylimo Insti- monografiją plačiau kalbė- 
tuto, kui*į įsteigė Vlikas, is- ‘jo poetas Stasys Santvaras, 
torija ir veikla. Priminė ir ypač atkreipdamas dėmesį į 
tai, kad šita knyga išleista Jurgio Jašinako kruopščiai 
velionio Kipro Bielinio tes- surankiotą naują medžiagą, 
tamentu paliktomis lėšomis. Juliaus Janonio artimųjų at- 

_ .... . x i siminimus ir laiškus, kurie
Gaila, kad sis subatvaka- jy §joj niekui- nebuvo skelb- 

lis nebuvo gausus. Vis dėlto t, si „ „jj duomenys įyj- keliolika knygos egzemplio-:.kįau nužvi<ia Ju,jaUs Jano- 
nų paplito taip Bostono lie-^ *

nio asmenį ir tragišką jo gy
venimo finalą, o taip pat 
daug kur pataiso komunisti
nių autorių piešiamą šio po
eto vaizdą.

Kultūros klubo programą 
žaviu humoristinio atspalvio 
žodžiu pravedė pats klubo 
pirmininkas Mykolas Drun
ga. Po programos buvo tra
dicinė kavutė.

i COSMOS PARCELS 

£XPRESS CORP.

Senas parvirsta ir negir-
v<

tuvių
Šią knygą galima gauti j 

už $10 šiuo adresu:
Supreme Lithuanian Co-j 

mmittee, 29 W. 57th St.,: 
New York, N.Y. 10019. j

Kultūriniame subatvakary j 
pasveikinti pirmą kartą at-i

***••««*«- »•••«»»•»»•*»»«*•»*»•* »»*♦**
SANDAROS MOTERŲ KLUBO 

metinis

BANKETAS
ir

NAŠLIŲ KARALIENĖS RINKIMAS 
rengiamas

1976 m. lapkričio 7 d. 4 vai. po pietų 
siJankę Lilian ir Gediminas . £o Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos II aukšto salėje 
Ivaškos ir gimtadienininkai. (368 yy Bj-oadway So. Bostone)

.......Šeimininkės su padėjėjomis deda visas pastangas
svečius ir viešnias skaniai ir sočiai pavaišinti ir karštais 
gėrimėliais pagirdyti.

Tad visus — jaunus ir senus, vyrus ir moteris, iš Bos
tono ir jo plačių apylinkių — maloniai kviečiame praleisti 
su mumis linksmą vakarą.

Iki pasimatymo lapkričio 7 d. 4 vai. po pietų mūsų

Aleksandras Griauzdė ir 
Edmundas Cibas, abu viene- 
riais metais '‘pajaunėję“.

Julius Janonis Kultūros 
klube

Praeito šeštadienio Kul-.bankete!
tūros klubo lankytojai buvo-i 
supažindinti su neseniai išė
jusia Juigio Jalinsko knyga 
"Julius Janonis — poetas ir 
revoliucionierius“.

F

RENGĖJOS

Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
žmogaus — be ydos. PLOKŠTELĖ

VK . 144 Milbury St

tėvT? " • -ster. mass.
— Savo buvusia n? geriau

siam susiedui.
— O ką jis tau padarė?
— Nieko nepadarė, ale 

besaimatiskai primelavo. Ir 
kaip možna sviete gyventi 
taip tokių šelmysčių?

— Jeigu žinojai, kad me
luoja, tai kodėl jam į akis to 
nepasakei?

— Kad, va, Maiki. neat- 
sivožijau jį, kaip svečią, su- 
sarmatinti. širdis nepazva- 
lirno

Flood Square k 
Hardware Co.

M. J. ALBINA 
x •» EAST BKOAJKA?pratau.»iT» bcston. mass. 

tun PO cTlfON“ 
name po aštu.sunom*
tokios didelės^Jy^SL__
joms visai nė /taksėtas 

' reikia. Jos ste

Peter Maksvytis
Carpsetsr ft BMMm
<9 Cfcarcb Stosi 
& Milto, Mase.

AUMi Tina patalmM. nam 
to ir prvbktsHno darbas ii lsa-l 
ko ir rMujo, gyvenamą nona Iri
£X’S3Si'«ii‘a7X
* * k

Bt 698-M7S

NAMAKSY - ZAMMITO
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Nonvood, Ma. 02062 

TeL 762-6732

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos 
ros solii
lienes įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kata 66.00.

Paštu

didžiulius viedr 
braukia. Ir visi *N 8-2806 
ventojai tą pienJ)onOVŪH 
dens pliumpia, ą, - .
aukštą čienią v^ūkOTIUO
duoda. NIS

— Čia. tėve, tiisi’AS
— Kokiu reikalu tas tavo Inas tau pakartoji 

kaimynas buvo pas tave at- bos pasaką, kurią* 5 vai. vak.
silankęs, tėve? Kaip tai ivy
ko?

— Jis. Maiki, buvo atva
žiavęs pasi kieminėti. Tiesiai 
iš Žemaitijos, plungiškis. Jis 
dabar ten vieno dfJelio dva
ro čermonas. Pala, kaip tuos 
dvarus dabar ten vadina?

— O, tai. tur būt, yra ku
rio nors kolūkio vedėju?

— Vot. taip jis man ir 
prisistatė. Aš jį. kaip toki 
dideli poną, pasikviečiau į 
Zacirkos saliūną. Nupirkau 
dubultą sklėnyčą maenio-

ro apsilankęs Lie^“"“ 
sigalvojo ir atspa; Mass 
vo laikraštyje, 
to laikraščio- škai- 
pasaką apie didži(ĮI'&U£RS 
ves dar ir šiandie 
na. O ką jis dar ^j^eoo 
kojo?

— Nu, Maiki, L 
kad pas juos ir kiy 
apsikiaulina, 'kaip--- 
seniau prie buržujiAr£» 
laidos kriūkdavo lytojų n 
ir galėdavo net vat 
matus išknisti. Daib 
sc-s uždarytos vat*

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKTUTt) 

OPTOMKTRISTR 
Valandos:

nu© 10 ryto iki 6 vakaro 
Tročiaitaiaia—uždaro 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Laisves Varpas
, UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC li WWBL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

•******************•************•**•****•**•»•♦•«*••»»••*»•*»<***••»••

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

Skambinkite 268-2500

SAVE AT
sios, ir pradėjome kalbėti
apie senus čėsu*nbbrL. Md^a^uarte, ir kiekvieni, 
pas vieną gasjidvray, tarp E ir F gal3.tu9 sarTONE. 
nais slūžinom Tetefeaaa AN B ^a^a’
mergas pro 1_ . . .. . J''’13* nust
lę lįsdavom “ 8 ***"“ ^ys kia* * a*
jis. ži n ot——————oeeoeoeoeoooeoeti
su n<
Ką

N & T OIL CO., Ine.
So. Boston, r4«641 E Broadvray 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinislipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo' {rengimas

Skambinkite

268 - 4662

AVCAR

4*

AYIAR

emtfteamSl

S1000 «MMB

6.811-6^ ~ 
1-3*-ywr mis dUUk

AVCAR

5.4^5^AVCAR

svtificsts funds provMid tsss of kvtsrsst on snioimt 
jrtthdmm to rtduosd td thrpmbook rto (SKUtym)

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 
vat po pietų.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Maaa. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Baskas veikia jau 109-tuosius metas

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigahm.

Reikale sa tarnautojais gaRma susi
kalbėti Ir lietuviškai 
Turtas.(Assets) yra virš $274,000,000

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vaL 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

LIETUVIŠKI PIETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

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

— ■
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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, Mėsa. 02127

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

šeštadieniais 9—2 
Vedėja Aldona Adomonis

COSMOSPARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND

TRAVEL INFORMATIDN 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

18 BOSTONO I LIETUVĄ
ta kitas Rusijon

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio sta
čiam įvairius statinius į Usta 
vų ir kitm Rusijos valdomas 
plotas! Siuatiniai sudaromi iš

avo, nuristo ir 
aių. Turtam vietojo įvairių via 
tįsės gamybos ir importuotų 
prekių ii kitų kraštų vtaai ie- 
mumis kaiasarin. Bs to, šiušėta
me nuristą, pinigas ir galite at
sakyti jų gamybos prekes, čta 
sumokšsits pinigus, e giminės 
ten vietoje galia pmiriaktl at
sakytas prekes.

Taipsgi tarpialakaajams psr 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimiaes ėia pas save į svečias 
ar neetatiniam apsigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sųtiaiacaL Atsilankę įsiti- 

Vsdšjaa A. Scfcyrhmki

garantuotas

Atidaryta darbo

mm S vaL ryte iki 2 yaL

susitarimų telefe 

889 W. Broadvray
So Boston, Mase. 02127 

ToL 2SM0SS _




