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BREŽNEVAS KANDŽIOJA VAKARUS, 

0 BELGRADE KALBOS KARŠTEJA

Sovietų komunistų vadas kaltina Vakarų propagan

dų, keliančią žmogaus teisių mindžiojimo faktus, nes tai 

esąs "melas“, kadangi Sovietų Sąjunga esanti "pažan

giausia* pasauly kraštas“. Bet Belgrado konferencijoje, 

Brežnevo neišsigandę, prieš komunistinį terorą jau prabi

lo Švedijos ir Vak. Vokietijos delegatai.

Neabejotina, kad Belgra
do konferencijoje tarp kitų 
Helsinkio susitarimų laužy- 
mų teks apsvarstyti ir žmo
gaus teisių mindžiojimo fak
tus, nors sovietai ir labai 
norėtų tą klausimą nustumti 
po stalu. Protesto balsai dėl 
žmogaus teisių paneigimo 
Sovietų Sąjungoje garsėja 
jau piimomis konferencijos 
dienomis. Tad, kaip komu
nistines-taktika diktuoja, 
Brežnevas jau iš anksto šo
ko pulti vakariečius, kaltin
damas juos tuo žmogaus 
teisių laužymu, o Sovietų 
Sąjungą statydamas "lais
vės ir žmogaus gerbimo“ 
pavyzdžiu.

Spalio 4 d. kalbėdamas 
Aukščiausios Tarybos posė
dyje, Brežnevas t’krai nepa
prastai piktai aprėkė Vaka
rų spaudą ir "kapitalistinio 
pasaulio vadus“, kad jie tas 
žmogaus teises esą paivertę 
jau ideologiniu kryžiaus ka
ru prieš komunistines vals
tybes. Po iios kalbos ir Va
karų diplomatai pastebi, 
kad sovietai visiškai nėra 
linkę aiškint's dėl jiems pa
kišamų konkrečių žmogaus 
teisių laužymo Įvykių, o pa- 
s:ryžę pulti, gąsdinti ir už
rėkti teisybės balsą.

Nors Brežnevas savo pik
toje kalboje ir nepaminėjo 
JAV-bių ar prez. Carterio— 
svarbiausių kovotojų dėl 
žmogaus teisių, bet niekas 
neabejoja, kad visi jo žo
džių smaigaliai buvo nu
kreipti tik i Ameriką.

ją nugalėti. Bet tai nepavyk
sią.

Šis Brrežnevo irzlumas! 
nėra visai netikėtas, nes jau Į 
Belgrado konferencijos pa-: 
čiomis pirmomis dienomis 
buvo drėbti sovietams kar
tūs priekaištai dėl žmogaus 
teisių niekinimo ir kitų Hel
sinkio susitarimų laužymų.

Štai, antrąją Belgrado 
konferencijos dieną Švedi
jos delegatas Leif Leifland 
pareiškė, kad jo vyriausybė 
niekad neatsisakys kreipti 
dėmėsi Į žmogaus teisių lau
žymus. Jis tarė:

Iš Pabaltiečių žygio už žmogaus teises, kuriame dalyvavo apie 4.00t( asmenų. Viršuje— bendras 
vaizdas prie Lincolno paminklo. Apačioje— \Vorcesterio ietuviu atstovai. Nuotraukos E. Meilaus.

"Mes jaučiame gilią sim
patija žmonėms, kurie yra 
niekinami ir persekiojami f . . 
dėl to, kad trokšta pareikšti j disidentlį ūtstOVUS 
savo pažiūras socialiniais ir 
kitais klausimais, kad nori 
praktikuoti savo religiją, 
kad nori susitikti ir drauge 
siekti politinių ir kitų tiks
lų“.

Jugoslavai ištrėmė

Ka'p Reuterio žinių agen
tūra piane, a, Belgrade buvo

Artėjantys rinkimai Ko bijo Maskva 
vienija darbiečius Prancūzijoje?

iDidž. Britanijos darbie-' Irstant Prancūzijos kai
čių vyriausybė su premjeiu riųjų koalicijai, spėjama, 

suimti du latviai, kovotojai Į Callaghanu turi sunkiai kad‘Maskva tuo’nėra nepa 
' dėl žmogaus teisių, — OI-. grumtis su ūkio krize — in- tenkinta ir nesiima priemo-
1 gerts Pavlouski, iš Wa- 
! shingtono, D.C., ir Mudite 
Krasts, iš Stockholmo.

fliac’ja, nedarbu. O darbie- 
čiuose nebuvo vienybės, ne; c jo

■nių ply’iui užlipdyti. Koali 
1 " irimas, žinoma, maži-

visi nori remti vyriausybės Į na jos galimybę laimėti se- 
priemones krizei iiriengti. 'kančių metų parlamentoPanašia kiyptim jau kal

bėjo ir Vakaru Vokietijos! T. , • .delegatas Guėnther Van L bu™ ?eI I pinkimus.
Well, ryškindamas Rvtų iri įad rengėsi jteiltti Belgtado Joje Callaghanas piešė .
Vakaru Berlvno santykius, ktmferenc.jos de batams, švies kra4t„ lėti Mo- . je ka.jų

raportą apie Pabaltijo vais-Į kesčiai bū<ą sumaž nti jei į tarpe n komun.stai laimėtų, 
tvbėj Latvijoje sovietų vyk- tik nebus reikalauiama Jiems tektųkuriuose jokia detentės dva. 

sia neatsispindi. domą priespaudą ir žmo
Kaip ir galima buvo tikė- «aus teisių lauž-™“5 

tis, į šią komunistinių reži
mų kritiką tuoj pat reaga Iki šiol Belgrado konfe-1 

rencijos išvakarėse jau bu
vo Bulgarijos ir Jugoslavijos j w ;štrem;a Belgrado 20 
atstotai Parejksdaim kad Į £mOgaUg teisių kovos akty- 
jie netoleruosią tokio Vaka-!neva. policijos nuomo-
rų kišimosi į jų valstybių
'vidaus reikalus“ ne, uz nelegalią politinę

■ Tai dar tik
Pagal jo dūdą, "imperia- Į pradžia, ir dar 

listų“ propaganda esanti j jų įsibėgėjimo, 
akla Sovietų S-gos laimėj!->

Žmogaus teisiųmams, jos herojinei istori
jai, daugiašakei kultūrai, 
"auk kiaušiam pasaulyje“

ne tik valdžios 
atsakomvbė.reikalaujama i- . ,i • - T-i,-- g-! garbe, bet -r atsakomvoe.pustu atlyg mmu. Jis kviete , .. . , „ •f Z, •• ‘ . • „ Šiandien plačiai kalbama,konferenciią remti vvriau-1. , „ L .. . .. .. .i n į kad Prancūzijos ūkis issila:-arba ta pasalinti. Dar- . . . J... . ...1 1 Rysiantis tik didesnio diržu

veiklą Jugioslavijoje.
susirėmimui Tas pats faktas jau liudi- 
sulauksime' ja, kokia politinė laisvė yra į: ja, kokia polit 

komun'ist’niuose režimuose,

laužymo
klausimu jau kalbėjo ir JAV71 ti net
delegatas A. Goldbergas,1 rencijos dalyvių ausų

mokslo lygiui, jos įvairių • nors palyginamai dar gana
tautų ir žmonių kūrybiniam i švelniai, tiesiai vardu nemi- 
aktyvumui. Jos psichclogi- į nedarnas Sovietų Sąjungos
n:o karo ekspertai siekią tik j ir kongrečių 
sutrukdyti socializmo įta- ’ faktų, 
kos didėjimą žmogaus są-;
menėje, fabrikacijom ir me- \pnfvirtinn mirties 
lu apie Sovietų S-gą sukelti 'fMVimnO mu MS
ja nepasitikėjimą blogai * hmisme
formuotuose skaitytojuose, ;
klausytojuose ir žiūrovuose. I JAV aukščiausias teismas 

atsisakė svarstyti devynių
Išvardinęs ilgą eilę Vaka

ru demokratijų "dėmių“,
Brežnevas stengėsi savo au
ditoriją ir pasaulį įtikinti, 
kad tiktai Vakaruose nesą 
žmogaus teisiu, o
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PREZ. CARTERIS LINKĘS SUMAŽINTI 

ATOMINI ARSENALĄ 50 PROCENTŲ

Tai jis pareiškė spalio 4 d. savo kalboje Jungtinių 

Tautų ansamblėjai, kviesdamas ir kitas atominių ginklų 

turinčias valstybes prisidėti prie ginklavimosi apribo-

j imo pastangų.

Prez. Carterio spalio 4 d. 
kalba .Jungtinėse Tautose 
buvo daugiausia skirta ato- 
mnio ginklavimosi apribo
jimo klausimui. Atkreipęs 
dėmėsi į atominių ginklų 
plitimą, i dėl to auganti 
žmonija; pavojų, i brangaus 
ginklavimosi sukeliamus e-

'Vienbalsiai priėmė' |
Į

sovietu konstituciją Į
Spalio 6 d. Sovietų S-gos 

Aukščiausios tarybos sesijai 
"vienbals’ai“ priėmė naują
ją Brežnevo konstituciją.

' Soviet’nio rež'mo šlovin-
• tojams įsidėmėtina, kad to- 
i kiame milžiniškame kraite 
Į nepasigirdo nė vienas bal- 
, sas, reiškiantis dėl tos kons
titucijos ar jos kurio para
grafo šapo atskirą nuomonę 
ar pastabą.

Toji konst’tucija buvo 
‘vienbalsiai“ užgirta ir Lie

tuvoje tam reikalui sušauk
tuose Koichozininkų, darbi- 
ninku ir kituose susirinki
muose bei spaudoje, nors 
jos projektą nedaug kas tė- 

! ra skaitęs.
1* <

Ind ira Gandi

;s!

i

biečiams rink’mus pralai
mėjus, į valdžią ateitų kon
servatoriai, kuriems vado
vauja Margaret Thatcher,— 
tokia reakcicnierė, kokios 
atstovų rūmai neturėjo nuo 
pat pirmojo pasaulinio ka
ro.

kai laisvo piliečio balsas ne-! Dabaitinio P^1 -umeiK i 
^ali toje teritorijoje pasiek- i kadencija tesiba g a l.ri. 

tarptautinės konfe-' metu nK,enl- bet rinkimai

konominius sunkumus, jis 
s’ūlė visom galimom pa
stangom Jlą didėjančią 
žmonijai grėsmę pažaboti.

Suprantama, kad Carte
ris savo siūlymus pirm ausią 
kre'pė į Sovietų Sąjungą, 
didžiausią atominę galybę. 
Savo siūlymų nuoširdumui 
paliudyti jis pareiškė:

"Abipusio susitarimo pa
grindu mes esame linkę ata
rų nį aisenalą sumažinti 10, 
20 ir net 50 procentų.“

Tuo prez. Carteris atsakė 
ir jo adm’nistracijos kriti
kams, kurie tvirtino, kad jo 
keliamas žmogaus teisių 
klausimas yra pakenkęs ato- 
inio g'nklavimosi apriboji
mo deryboms su Maskva.

To ginklavimosi atoslūgio 
siekdamos, JAV-bės norin
čios geresnių santykių su 
Sovietų' Sąjunga, atominių 
g'nklų bandymų suvaržymo 
ir tuo klausimu ilgalaikės 
sutarties.

Piez. Carteris savo kal
boje palietė ir Artimųjų Ry
tų klausimą, užtikrindamas 
Izraelį bendro JAV ir Sa- 
vietų S-gos komunikato 
siekių tapatumu ir JAV 
neatšauk'ama parama Izra- 
el’ui, kuris šiomis dienomis 
nepaprastai būk, tavo dėl 
JAV nakryoimo arabu pu
sėn. Jis pabrėžė, kad toji 
bendra deklaracija, reika
laujanti ir Palestinos ara
bams tč. vnės. nenaže'džia 
ir Izraelio interesų, kurie 
būtu iškelt’ bū-'moj Žene
vos konferencijoje.

Prez. Carterio kalbą tik 
sovietai sutiko su pasitenki
nimu, o k:ti tik viena kartą 
pan>loio. kai nrez. Carteris 
pare:škė. kad JAV nepanau
dosiančios atominių gink
lu paprastam puolimui, o 
juos pavartos tik gyn'muisi.

o1

paleista
Rašėme, kad ilgai buvusi 

Indijos premjerė Indira 
Gandi buvo suimta ir kalti
nama dėl valdžios pervir-i- 
jime. Dabar jį vėl laisva, 
bet kaltinimai neatšaukti, ir 
ji dar bus teisiama.

suveizimo pagrindu. Kol 
tuos diržus verž a "buržua
zinės“ partijos, tol komu
nistą- gal- džiaugtis aštrios 
ir "princ’pingcs“ opozicijos 

j vaidmeniu.
* D • • iBet jei ekonom nes verz- 
‘ les reikės veržti patiems ko- 
i munistams, tai jie atsidurs 
1 pavojuje prarasti daibinin- 
j kuose visą pasitikėjimą, ku- 
, rį tai]) stropiai ugdė per ke- 
' l’s pastaruosius dešimtme- 
' čius. To Maskva ir bijosi.

Kova su Japonijos 
nusikaltimo plieno bendrovėm

nubaustųjų mirties bausme
bylas. Tik du teisėjai—Bre- c y -i Rneinn 
nnanas ir Marshallas—buvo MSireikOlO HOeing 
priešingi tokiam \ darbininkai

gali būti paskelbti ir anks
čiau, — tada. kada vyriau
sybei atrodys nauding'au- 
sia. Todėl apie juos jau bu-; 
vo kalbama ir ką i k pas'- čekistu viršininkas 

i baigusioje darbiečių konfe-!
I, JAV pirmą kartą apkal-Į rencijoje. Belgrade
Įtino penktas Japonijos plie-į
! no bendroves, kad jos čia! - • • • - • I Belgradą atvyko Sovietų
pardavinėja prekes žem'au oi, eienoja vien ilga, j ^aįung,o_. polic:-
savikainos. Jų į JAV įveža-i nutare remtl '.vnausybę. ; jos K(;R viršįn nkas And- 
mas plienas apdėtas 32r<! . _ iiopovas.
muito, kai normalus muitas Senatas baigė 
tėra 7.5%.

plepėti

Jų nuomone, mirties baus- 
’pažan-i mę visais atvejais reikia lai- 

g'oji“ Sovietų S-ga esanti j kyti žiauria ir nepaprasta 
priversta spirtis tik prieš J bausme, kurią draudžia 
"imperialistų ideologinį ap-į JAV konstitucijos S ir 14 
supimą“, kurriuo siekiama 'straipsniai.

Apie 24,000 Boeing lėktu
vų bendrovės darb'n:nkų 
Seattle, Wa., metė darbą, 
reikalaudami per 3 metus 
pakelti atlyginimus 30'<

' Nors -is čekistų vadas ir 
‘ nėra oficialus Belgrade kon- 
į ferencijos sovietų delegaci- 

>ėta net 8 die-j jos narys, bet jo viešėjimas 
būdu būtų su-]tok:u metu via gana reikš- 

trukdyta balsuoti natūra-Į aringas.
liųju dujų kontrolės klaus -,
ma, kol pagaliau praeitą sa-į Kadangi Belgrado konfe- 
vaitę tas plepėjimas baigtas i rencijoje dalyvauja 35 vals- 
ir 50 balsų ries 46 nutarta | tyb'ų atstovai, tai ir šnipų 
kontrolę panaikinti. • v.'i<lninkui yra kas veikti...

plepSenate 
nas, kad tuo

Leido vyriausybei 
daugiau skolintis

t
JAV vyriausybė yra pra- 

i siskolinusi iki ausų, nes jos 
Į biudžetas vis -suvedamas su 
> deficitu.
J

• šiom’s dienomis kongie- 
' sas leidžiamą skolintis su
ima pakėlė ik: .$752 bil onų

Bet Carterio padėjėjai 
paaiškina, kad toksai irimą- 
rel'toiimas dar nereiškia, 
kad tok'e g'nklai nebūtų 
p?va,fot; tada. iei Sov7eti- 
n:s blokas pultu Vakaini Vo« 
kietiją paprastais ginklais.

Carteris dar paminėjo, 
kad JAV dabar apriboja ir 
paprastu ginklu siuntimą 
beį pardavinėjimą užs’eniui.

Ž noma, toji prez Carrte- 
rio kalba patiko sovietams.

Deja, beveik tuo pat me- 
buvęs labai nustebintas, nes j tu JAV gynybos sekretorius 
jau daug kartu buvęs s:ūly-, Broun pranešė, kad sovietai 
tas tai premijai kandidatu, lyra pasigaminę naują ato- 
bet vis likęs atstumtas. I minę raketą...

(buvo leista $7(10 bilionų).'

Nobelio premiją gavo ■
»

Vincente Aleixandre

)

1977 metų Nobelio litera
tūros premiją Švedijos aka 
demija paskyrė Ispan:jo 
poetui Vincente Aleixandre, 
79 m. amžiaus, už jo kūry-| 
bą. "atskle džiančią žmo-’ 
gaus sąlygas visatoje“.

Poetas tokiu pagerbimu
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KAI VĖJAS PUSTO IŠ PO KOJŲ 

SMĖLI...

I Lietuvos mokslininkai, kurie ligšiol dar nedrįso kreip • Santa Monikos LB-nės 
tis į kolegas užsienyje, ir leidžia rusams, dalyvaujant Balti-J Talkos Lietuvai komisija,1 

įjos jūros konferencijose, daryti pranešimus apie ”pavyz-; būdama pavyzdinga vietos a-!
merikiečių spaudos informa-į

ATOŠVAISTES IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITISj dingą" gamtos apsaugos stovį jų valdomoje teritorijoje, —

. ; taip pat yra labai susirūpinę dėl oro ir vandens teršimo____„______________ r___
..Pereitą kartą šventadieniškoje nuotaikoje pasidžiau- Lietuvoje. Jų pasisakymus galima dažnai rasti liet. komu-įti, Lietuvos klausimu para-; 

gėme fliūsų jaunimo entuziazmu, jo politiniu sąmoningu- nistinėje spaudoje, kuri yra neprieinama kitų kraštų skai-išytais laiškais pasiekdami ir j Atsivertę neperseniausiai 
mu, jautruiiUi-diktatūrų mindžiojamoms žmogaus teisėms, įtyt°jams- • už Kalifornijos ribų esančius pasirodžiusį "Vienybės" 14
JŽyg’u i Washingtcną, ta proga preikšdami ir optimistikų _ _ . „ a • • n n- amerikiečiM laikraščius. V.(nr> stabtelėjome, išvydę to-
linkėjimų. Tokiais pakiliais žodžiais dabar kalba ir kita i , upes, kurios; nesą vandenj jį Baltuosi ju ą ta.p Petkų ir A. Terlecką sučmus, kio (urinio skaitytojo laiška:

i pat yra apverktiname stovyje. Nekalbant apie Nemuno uz_ laiškai buvo pasiųsti didžių-!
musų srpaut a. (teršimą aukštupyje, už respublikos ribų, pirmasis stambes- ju philadelphijos^, Čikagos,* KODĖL?

j- • -i -n -• - j inis jo teršėjas yra Alytaus miestas. Beveik 10 tūkst. kub. į Washin£ftnnn New Yorkn ir!Deia, šiandien jau yra vėl p ikas ir vėjuotas rudens i / V . , j- -i....................... —- : wasningw>no, i\ew rorKo ir
■ pirmadienis, ir mūsų žvilgsniai vėl sminga i realią žemę. i T6*"? ^rsto vandens kasd.en paheja , upę ,s senam.es-. cleve)ando amerikiečių Keleivio 19 Nr. tilpo M.

Tesakant - i vėto n^toma miulku smėli kuris iu„.!Cio. Toliau - Kaunas: tonas organinių ir mmeralimų atlie- ;raščių redakcijoms. Panašią 5 Valiulaicio straipsnis, kuna- 
’ ‘ ‘ J j kų kanalizacijos kolektoriai išmeta į Nemuną. Miestas, da-i^įkia žada testį įr ateityje.: me jis klausia, kodėl lietu-

amai s-en ’a is po musų pa ų... j bar gu 300 tūkst gyVentojų ir gan stambia pramone, kana- gios grupės darbuotojų Vin į viai pamėgo ir net mylėjo
Ak, ir vėl mūsų jaunimas! Tik ne tas, kursai žygiavo !lizuoto vandens valymo neturL ’ co Kazio ir Napoleono G. j Nixoną. Jam pačiam Į klau-

Washingtone su plakatais ir aktualiais šūkiais, kursai tą į Dideli kieki užteršto vandens Nemuno žemūDvie duoda (Nyerges taikllus laiškus iš-jsimą neatsakius gal bus leis- 
žygį pats organizavo ir gal dar kitus panašius įvykius or- i d

. (miestu popieriaus ir celiuliozės fabrikai kasdien pasroviui!£X.”Xning

_ . , . ....... , _ . ! paleidžia po 500 tonų atliekų, tarp kurių nemaža nuodingų:
Jaunimas, kurio mes nei tautiniu šokiu sambūriuose, if. . (look (rugsėjo 12 d.) laidose,

nei lietuviu sportininkų grupėse, nei organ.zacijų stovyk-;
• lose ir — nei lituanistinėse mokyklose niekad nematėme, j Kuršių marias labai teršia Klaipėdos celiuliozės ir po- 

Jaunimas, su kuriuo net lietuviškai susikalbėti neįmano-(pįeriaus fabrikas, kasdien išleidžiantis apie šimtą tonų or
ima, nes tos kalbos jau net ir jc tėvai nebenori girdėti. įganinių ir kitų medžiagų. Apskritai, kaip sako Lietuvos

vimu, savo veiklą ėmė plės-J

LB Talkos Lietuvai komi 
sijai vadovauja Juozas Ko-

DAR APIE LIETUVIŲ MEILĘ NIXONUI

Visų pirma, lietuviams ne
galima primesti to, ką pada

lo veiksniai, paskiri veikėjai

vo pareigas, Įterpdamas jas 
į jam nesuteiktų kredencija- 
lų formas. Esu veikėjas — 
visi sukitės aplink mane! Esu 
dvasiškis — klaupkitės prieš 
mane: esu Dievo pateptasis! 
Esu redaktorius — atstovau
ju mases: mano balsas yra 
visų balsas. Jo klausykite!

nemylėjo Nixono 
ar Fordo. Jie nėra naivūs. 
Kad juos "mylėjo“ pareigū
nai — terausta iš gėdos. Jei 
ne televizijoje, tai bent na
mie ...

K. Baltrukonis

Ir nesiraminkime, kad tokių nutautusių jaunų galve
lių maža. Jų tikrai daugiau, negu dalyvavusių žygyje.

(specialistai, Sov. Sąjungos popieriaus ir celiuliozės įmonių
technologija labai atsilikusi. Vakarų valstybėse, pagaminus 
toną popieriaus, tegauna pusantro kilogramo atliekų, o so-

. ... . . , <vietijoje — apie toną. Valymo įrengimai yra statomi, bet
Šį kartą mes nekaltiname jokių s.ietimo tarybų arllabaj ,stai. triiksta varazdžiu ir armatūros Vandeni teršia 

valdybų. Jos, kiek ten bepajėgdamos, ruo ia jaunimui ir žuvu apdorojimo Įmonės. ‘
dar šiokius ar tokius lietuviškus skait.nius ir mokyklinius ( 
vadovėlius, šaukia mokytojų konferencijas, pedagc-gin'o!

, ir net spauda. Šiandien veik- 
įsniai ir iš dalies spauda ne- 

, » Į reprezentuoja daugumos Be
itu vių. Nixonui pareikštoji

JAV LB Visuomeniniu'lietuvi'»,”mei!S“
Reikalų Taryba kviečia ben-/P ^na^stų bei veikejų gal-

jelis.

- • ■ voscdruomeninius vienetus sti-. . Veiksniai ir spauda 
iviiiniLto v«Ci»u«u Įgiuo reikalu nebuvo joks lie-

priau traukti JAV Kongreso .............. x J. -j . v tuviu išeiviu mastymo veid-nanus lietuvių disidentu VJ ,. - _ . - - ,rodis. Lygiai tą pat butų ga-. . . ... . . , Vilnius, respublikos sostine su 400 tukst. gyventoju ir, Petkaus ir A. Terlecko gel-, , • i > ■pasitcbulimmo stovyklas, profesinius pasitarimus ir siun- i, , , .. ’ t , * -> * j , us-Įima pasakyti apie kokių nors. .. ... 'daug fabrikų, taip pat neturi kanalizuoto vandens valymo į bejimui. Nepamirština pa-. , J .. . i
t.ne.,a gražiai pasirašyt® apimkrasems. Bet ir po visų s tų ,. y Nerisdūsta nepajėgdama apsivalyti nuo Vilniaus naudoti viena iš sėkmingiau- j renkamiJ ™dOTSa-
ir knų pastangų - lietuvių kilmes kūnų skale ui neabe į į škiu ,ima užtiktį silĮ priemo„ių - asmeniškų,vlmus'
jotmai ddejant, lietuviškos dvasios jaunuolių prieauglis ‘ terxia • Sliąitįkim„ ,,, kongreso ne

mažėja... O tiesiai tariant, — palengva džiūsta visas mū
sų išreklamuotas "lietuvybės šaltinėlis“, iš kurio vis žadė
jome semtis stiprybės neribotai ateičiai.

metrų žemiau miesto. Nerį teršia ir mažesni miestai bei' susitikimų su kongreso na
. miesteliai, leidžiantieji užterštą vandenį į jos intakus. Pa- riais.
1 minėtini Vievis ir Elektrėnai, kurie teršia ežerus ir upes.
i Tai atlikti nebūtinai reikia

-Aš todėl bandysiu įspėti 
ta idomu "Kodėl?“ Veiksniai•. S. c.
ir spaudos didieji tūzai yra

Savo laiške gerb. p. Bal
trukonis prigretina Fordą 
prie Nixono, o anoje savo 
skiltyje aš juos tyčia atsky
riau, nes norėjau iškelti ir 
paskum pakirsti mūsų visuo
menėj kaip tik išskirtinai 
Nixonui reiškiamą pagarbą 
bei meilę. Fordas eina savo 
keliu, ir net aš jį truputį 
"mylėjau“ ir dabar dar ne
jaučiu jam antipatijos.

Kas dėl Nixono, tai ar 
šiaip, ar taip žiūrėsime, nie
kaip nesutiksime su p. Bal-

‘ Nevėžio vienas stambiausių teršėjų — Panevėžys. Jo vykti į Washingtoną. Suda-: Lietuvos praeities istorinio jtrukonįo tvirtinamu kad ne
išpirko varykla ir cukraus fabrikas valymo įrengimų neturi. rius kelių asmenų grupę, su į proceso produktas. Lietuvos; .. ”nprnvip;n N'xono‘

veiklos“ dešimtmečio šiandien beturime jau tik 33 tokias • _ mini distriktą. Rytinėje JAV (Jie buvo jiems Dievo patep-L niekada nebuvo žadėię
mokyklas su 1,971 mokiniu. O prisiminus, kad 1966 m. Į Šešupę labiausiai teršia Kapsuko (Mariampolės) cu- dalyje gyvenantieji senato- Į tieji autoritetai ir net minia- j jti Lietuvos bvlos Jung- 
fcuvo net 3.849 mokiniai, kurie tesudarė dar gal tik pusę • kraus fabrikas. Didžioji dalis jo atliekų knaalizacijos vamz- riai ir atstovų rūmų nariai (Būriniai diktatoriai. Šalia jMjtįn^se TautOse ir kad didžio-

žurnalisto Jack Anderso- 
susikloste kaip

vį^u saB^čiu lituanist"nes mokyk^a^ lankyti jaunuol'u ’ džiais keliauja į upę. Paėmus į krūvą visus Lietuvos cukraus namo sugrįžta veik kas sa-, viršaičiai, nuovadų virsi1 
telieka tik paskelbti "Patriotiniu Tėvu Metus“ ir 1 kilmin!!fabrikuSi Jie P«r išleidžia apie 40 tūkst. kub. metrų vaitgali. Toliau gyvenantieji I nikai ir daugybė biurokratų, j
gai išdalinti nutautusiom, liet«;iik0 kūno žemoms ”Ra- iužteršto vandens - tiek’ kiek miliiono «y«ntojų miestas, nuo Washingtono namo par-! Taigi, žmonės priprato jais 'riešin-ai. BrazjnsįIus jis
carini ! vyksta rečiau. Pranešama'tikėti ir jų klausyti. _ ° , ...
.e - e- o nu- . Vandenį teršia ir šių laikų kaimas. Nutekamieji van- kad visi kongreso nariai savo ’ melsta atrodo, labiau uz

denys iš gyvulių fermų, ypatingai kiaulydžių, patenka į distriktuose%us nuo spalio į 
atvirus vandenis. Mineralinų trąšų dalis lietaus nuplau- 

į narna į upes, o kita dalis patenka į grunto vandenį, kuris

Be to, neužmirština, kad ir tie š:emet'niai apie 2,000 
mokin u jau nebe tos "rūšies“, kaip ankstesnieji, dar iš 
namų galėję atskirti galininko linksnį nuo vardininko. Laudojamas maistui

Mums nemalonu konstatuoti, kad ir palyginamai j jflros vandens im0 institutas pe^ja-^s
šviesiame Bostono lietuvių telkinyje šiandien jau regime Pabaltijo valdybes, kad padėtis nuolat blogėja.'
šios lietuvybei grėsmingos t krovės ženklų. Va. Bostono okeanoiogas L. Žmuidzinskis mano, kad giluminių
iituan.stinėje mokykloje, kuri dabai dar turi geią moky- 'vandenų užteršimas kelia rimtą pavojų visai Baltijos jūrai.

10 iki 14 dienos ir lapkričio 
mėnesi nuo 19 iki 28 dienos. 
Pasimatymo paprašytina te 
lefonu ar laišku.

Išeivijoje įvairūs pareigū-

mėgsta, atrodo, labiau uz 
Nixoną. Juokai juokais, bet 
jeigu, p. Baltrukonio manv-

nai, vykdantieji įvairias pa_įmu, ne Nixoną, tai kokį Va 
reigas, jaučiasi atstovaują į Larų valstybininką lietuviai 

• mases, jaučiasi visa išmaną t yra jęacĮa nors taip be sąlygų
(geriau už kitus. Patys, reikš
dami pretenzijas į masių pa- 
! klusnumą, prieš didesnius

’mylėję"?

. .Nesutiksime ir su teigimu,

tejų personalą ir puikias valdiškas patalpas, kurioje iki 
šiol vis būdavo apie 120 mokinių, —šiemet beliko tik per 
80, o i pirmąjį skyrių tebuvo atvesti tiktai 4...

t____ _____ ______ - ______ t-Dr- Algirdas Budreckis, juž save klusniai linkčioja. < kad meilę Nixonui Su
Jeigu to proceso nepavyks sustabdyti, neilgai trukus ji taps JAV LB Krašto valdybos j Kokiu tikslu? Išrokavimų! j fabrikavo tik mūsų ’Veiks-
. . . _  . . . ._ - . 1 ...... . , Pnfnnnzv v-cv n-K-clrvo i ...
biologiškai mirusia jūra.

« >' i. >. .į -i** J
Ką daro Sov. Sąjunga, užgrobusi Baltijos respublikas,'Tokių faktų akivaizdoje mes šiame laikraštyje dar; 

kartą norime šaukti, kad Lietuvių Bendruomenė ir jos Į
L-viet‘mo organai jau turėtu rūpintis ne tiek teoretiniu i , v _

v ‘ . i mybę uz esama padėti. Is Bet. komunistines spaudos matosi,pedagoginiu sistemų ir ju metodu gvildenimu ar vadove- ’ \ . , , . ,;. i ; " ---i-i i- - kad Lietuvos inžinieriai deda visas galimas pastangas pa
kuose mokslo proaramu mutinimu, kiek— plataus masto ,. - u - 7- , . m -... . -C ., ,, ., ... dėčiai pagerinti, bet esama nenugalimu khuciu. Trūkstamok.niu vajumi, beve k i.aiku medžiokle lituanistinėms Į . i , j-■ specialistų, ir Maskva neleidžia lietuviams inžinieriams įs

ivažiuoti į užsienį specializacijos tikslu. Trūksta statybinių 
medžiagų ir mechaninių įrengimų vandens valymo stotims

mokvkloms.

Tokia akcija gal dar nebūtų labai pavėluota ir šiems ; 
mokslo metams prasidėjus. T.'k nemanykime, kad tą 
didįjį darbą galima atlikti Švietimo tarybos pirmininko ’ 
raštu LB apylinkės pirmininkui, pastarojo raštu savo sek-; 
retoriui, o š'o įsakymu savo žmonai. J

Tam reikalui tenka ieškoti visiškai naujo veiklos 
būdo. Bent ga! kokio plačiausiai organizuoto dar gyvosios 
lietu, iškes visuomenės dalies moralinio spaudimo.

vicepirmininkas ir anglų 
į kalba leidžiamo žiniaraščio 
' "Bridges“ atsakingasis re-

dabar kontroliuojanti didžiąją dalį Baltijos baseino? Iš estų 
mokslininku skundo atrodo, kad Maskva turi nešti atsako-

.statyti. Šiam tikslui skiriama nepakankamai kreditų.
J. V.

JAV LB KRONIKA

Patapnns per petį, pasakys j njaj, vejkėjai ir net spstuda“. 
komplimentą, padovanos ko- į (Beje tie išvardintieji ele- 
kį menknieki ir išties kaklą, i menįaį sudaro nemažą mūsų

daktorius aplinkraščiu krei-' belaukdamas dešimteriopo
pėsi į bendruomeninius vie
netus ir LB Tarybos narius, 
kviesdamas galimų skaityto-

atlyginimo. Negalima išskir
ti ir iliuzijų į svajojamą kar
jerą. Taip yra net ir rafinuo-

jų adresais, prenumeratomis toje politikoje. Taip yra su 
ir aukomis paremt "Bridges“ i katalikais, besilaižančiais 
žiniaraščio leidimo pastan-1 Pr’eš Vatikano ^ignitorius, 
gas ( nors jiems Lietuva ir lietuvis

, šachmatiniame politiniame
i Iki šiol išleista penki nu-!žaidime visai mažas objek- 
; meriai 5.000 egz. tiražu ir tas.
(vienas numeris (liepos mėn.)
(10,000 egz. tiražu. Dabarti Veiksnių bei spaudos nuo- 

yra j lankūs reveransai Nixonui ir 
siuntinėjamas 3,900 adresa-į Fordui su jų gražuolėmis ir 

likutį paskleidžiant ne- sutikimas Carterio, jam efek-

niu metu žimarastis

JAV LB leidžiamo anglų velandą, Detroitą (Dainavos
kalba žiniaraščio "Bridges“ stovyklavietę), Union Pier, mokamai lietuvių parapijo- _

(vienas iš redaktorių Ginta- Omaha, Denver, Los Ange-,^’ gegužinėse, per LB vie- kėdę, yra faktai, rodą musų 
v n . ’se, gegužinėse, per LB vie-: atsakomingų žmonių nėšio-

.ras Karosas su Gyčiu 2,au- te, San D.ego, Phoen.z, netuVPrenun,era.oriu turi- rientavimą komplikuotos po- 
jgra pašventė visą mėnesį sa- New Orleans, St. Petersbur- ma 2iniaraštis ra atvi. 
ivoatostogu kelionei po JAV- gą. Washmgtoną ir Hartfor-. ras vjs(j OTganiza

Korespondencijoje iš Stockholmo Londono dienraštis lves. Kelionės tikslo būta tre- dą. Kelionėje išvažinėjo 9,500 cjjų pranešimams. Rašyti:
"The Daily Telegraph“ (1977.9.19) pranešė apie Švedijoje jopo — populiarinti "Brid- mylių. Grįždamas Philadel- ’'j}rjdaes“, p q rox 9061,
gautą laišką, kuriuo 18 Estijos mokslininkų ir gamtos ap- ges“, išreklamuoti jaunimo phijoje aplankė JAV LB Mass. 02114.
saugos specialistų kreipiasi į savo kolegas kraštuose aplink'ruošiamą žygį už žmogaus Krašto valdybos pirmininkai
Baltijos jūrą (Suomija, Švedija, Danija ir Vak. Vokietija), i teises Washingtone, ieškoti Alg. Gečį ir jį painformavo; Redakcinį kolektyvą suda- pareigūnų naivumą, jų kvai- 
prašydami pagalbos gelbėti Estijos gamtos resursus ir ap-| rinkos ir pardavimui gami- apie "Bridges“ skaitytojų nu- ro 
linką. Dėl Rusijos ekonominės politikos, Estijos gamtos: nių neseniai įsikūrusiai fir- siteikimus. Jo nuomone, to to. 
turtui ir aplinkai daroma nepataisoma žala. Labai užterštos«mai "Baltic Enterprises“.

PAVOJUS BALTIJOS JURAI

Estijos upės neša vandenį į Baltijos jūrą. kurios švara rūpi i 
visoms kaimyninėms valtybėms. Upėse, kuriose anksčiau 
buvo daug žuvies, dabar nėra jokios gyvūnijos. Užnuodintas 
vanduo plaukia į Baltijos jūrą. Dideli pavojų taip pat su
daro grunto vandens užteršimas.

leidinio svarbą rodo šie tipin-1 Mykolas Drunga, Algirdas
gi pasisakymai: "Seniai tokio Dumčius, Vytautas Jurgėla,

tingai bekopiant į prezidento

litikos vingiuose.

Pareigūnai išmirs, uš savo

visuomenės procentą, nes re
tas lietuvis nėra kur nors 
veiksniavęs, veikėjavęs, ar 
(aiman!) į spaudą rašęs.) Vis 
labiau ir labiau imu galvoti, 
— nors žinoma, šią tezę 
reiktų įrodyti, kad ne "veiks
niai ir veikėjai“ nustato bei 
formuoja mūsų visuomenės 
opiniją, skonį ir nusiteiki
mus, o, priešingai, jie tėra 
tik tos visuomenės veidrodis, 
jos kokybės ir savybių at
spindys. Atseit, turim tokius 
"vadus ir veikėjus“ ir tokią 
spaudą, kokios esame užsi
tarnavę. Nesiaustų mūsų 
laikraščių puslapiuos visokie 
rašeivos, jei ir skaitytojai 
mūsų visuomenė geriau skir
tu rašliavas nuo žurnalizmo. 
Ir nebūtų mūsų "veiksniai“

kaltes nekentės, bet lietuviai: mums (Pirš« Nixono, jei ne
kentęs. Taip, kaip kentėjojbūtume Pat>'s trošk?' 
visais laikais už autoritetų ir Dėl Carterio nesimuškime 

dau-jaunosios kartos darbuo- lumą ir net blogą_ val.ąjkr amerikiefiu jis . bu.
loja.: dr. Alg. Budreckis,!siu dienų pare.gunus v,, ..nežinomasis-'be to, prieš

Fordą juk jis laimėjo "voskiek prablaivins, 
kad ir Keleivio vedamųjų

sakysim,

Kelionės maršrutas apėmė informacinio leidinio reikė- Gintaras Karosas. Eduardas; sąmojingi žodžiai, tai tik pa-
Providence, New Yorką, ke- jo!“ ir "Būtinai ištesėkite — Meilus, Jr., Algirdas Mitkus, Į rodys ateitis. Blogiausia ta 
lėtą Pennsylvanijos anglių nesustokite jo leidę po kelio- Viktoras Stankus ir Jonas da, kai koks nors pareigūnas i 
kasyklų rajono vietovių, Cle- likos numerių!“ Stundža Jr nernelve nlačiai suDranta sa-’pernelyg plačiai supranta sa

vos“, o, antra vertus, su juo 
gerai išreklamuota kontaktą 
rinkiminės kampanijos metu 

(Nukelta į 3 psl.)
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

Pilna ne tik Ivanų ,bet ir 

Ivanovų

.no tradicijomis, sukūrė ne- 
Į mažą įsimintinių kūrinių, 
šlovinančių tarybinę liaudį, 

Dabartinėje Lietuvoje pil-’J08 neužmirštamus žygdar- 
na iš "plačiosios tėvynės“«bius. Liaudies meistrai ąžuo- 
atsibasčiusių •Vftbkių Ivanų
ir Ivanovų. Jie čia lengvai 
gauna geras tarnybas ir ge
rus butus. Apie daugelį jų, 
tesužinome Tiesoj paskelb
tus nekrologus.

Štai ir rugsėjo 23 d. tas 
laikraštis rašo, kad Vilniuje 
mirė Ana Ivanovą, persona
linė pensininkė, gimusi Le
ningrade, 1945 m. komunis
tų partijos centro komiteto 
pasiųsta į Lietuvą "dirbti va
dovaujantį partinį darbą“.

Ir dirbo ji, matyti, ištiki

mai, nes yra apdovanota or
dinais ir jai suteiktas "Lietu
vos TSR nusipelnusios kul
tūros veikėjos garbės var
das“.

Tokių "kultūros veikėjų'

lų skulptūrose įamžinto pir
mosiomis dienomis Tauragės 
žuvusių pasieniečių atmini
mą, sukūrė paminklą Tary
binės armijos kariams Usė
nuose, nutiesė "Čiurlionio 
kelią“. Liaudies meistrų dar
bai gražiai papuošė Ignalinos 
Nacionalinį parką, Lietuvos 
TSR Buities muziejų, jie iš
kilo Anykščiuose ir Žemaitės 
sodyboje“, surengta daugiau 
kaip 400 įvairių liaudies me
no parodų.

Aišku, ir šitame suvažia 
vime "delegatai savo pasisa
kymuose karštai pritarė nau
jos TSRS Konstitucijos pro
jektui“.

VVORCESTER, MASS.

Worcesterio LB sidabrinis 

jubiliejus

Lapkričio mėn. 6 d. (sek
madienį), 3 vai. po piet, Mai
ronio Parko patlpose, 52 S. 
Quinsigamond Avė., Shrews-

’ būry, rengiamas Worcesterio 
| Lietuvių Bendruomenės su
kakčiai paminėti koncertas- 
banketas. Koncertą atliks 
solistė mezzosopranas Neri
ja Linkevičiūtė, lyrinis bari
tonas Bernardas Prapuole
nis iš Chicagos ir pianistas 
Saulius Cibas iš Bostono.

Po koncerto vakarienė, 
sveikinimai, loterija ir šo-

. kiai.
Antanas Jokūbaitis, dabar, Rašydamas lietuvių spau- 

gyvenantis Brookline, Bos- dai, pasirašinėdavo slapyvar- Worcesterio LB valdyba 
tono pošonėje, spalio 18 d. i džiais: Jaulavinas, A. J. Pu- kviečia ne tik vietos, bet ir 

kaimyninių miestų lietuvius 
gausiai šios sukakties minė
jime dalyvauti.

minės savo amžiaus 90 metų1 tinėlis, Ari jotis, Anis, Jotis,
Andris Žaibas, A. J. Jotis, 
A. J. Našlaitis, A. J. Gulbė,

sukaktį. Jis tebėra tvirtas, 
paslankus, jautrus visuome
niniams reikalams, kupinas A. J. Jakubavičius ir kt. 
prisiminimų iš savo kultūri-Į 
nės veiklos Lietuvoje ir A- 
merikoje.

Sukaktuvininkas gimė

A. Jokūbaičio eilėraščių 
buvo išspausdinta daugely 
lietuviškų laikraščių. Atski
romis knygomis yra išleisti 
du rinkiniai: Skambančios

Biletus jau dabar galite 
įsigyti pas valdybos narius.

Šiaulių Marios 

Yra sumanymas užtvenkti

1887 m. spalio 18 d. Girdiš-, .
kio vienkiemy, Vadoklių! Į915 lr Svetimoje
vis., Panevėžio aps. Mokėsi ^dan«X 7 °
Vadoklių pradžios mokyklo-!tuose 1919 ,m ,Tun parasęs 
. . t, ; ir saugo rankraščiuose 8 pro-je ir Panevėžio progimnazi-i rir poezijos knygas —šiandien Lietuvoj labai daug.IDubysos upę prle Bublu- joje, rusų kariuomenėje tar-;“® h..i

Ir jų skaičius vis didėja. tu0 bMu užlieti vandeniu.------ Šioj pusėj dangaus - bul-tuo būdu užlieti vandeniu j navo felčeriu. Grižęs į tėviš-i . v .u 
400 hektarų žemės plotą, j kę Lėno Užulėnio kaioauo-jtles ziedai ’

Sukaktuvininkas
Darbai būsią pradėti šį ru- i se mokė vaikus skaityti ir1

Po Pabaltiečių žygio

Į Pabaltiečių demonstraci
ją Washingtone, buvo nuvy
kę 41 worcesterietis. Kelio
nės reikalais rūpinosi ir jai 
vadovavo energingas jauni
mo organiz. pirm. Eduardas 
Meilus. Jr.

KANADA *

MONTREAL, QUE.

Mirė Stp. Kęsgailą

Rugsėjo 29 d. staigiai mirė 
Steponas Kęsgailą (Kensta- 
vičius),1942-44 metais buvęs 
Kauno burmistras, tautinin
kų veikėjas, vienas Kanados 
Lietuvių bendruomenės stei
gėjų.

Velionis buvo gimęs Dap- 
šių km., Mažeikių apskr., bai
gęs Mažeikių gimnaziją ir 
Vytauto D. universitete tei
sių mokslus.

TORONTO, ONT.»

N. Ambrazaitytės koncertas

Viena įžymiųjų Vilniaus 
operos solistė Nijolė Ambra
zaitytė koncertavo rugsėjo 
20 d. Lietuvių namų salėje.

Koncertą ruošė J. Karpis 
ir dr. J. Kaškelis.

JERSEY CITY, N. J.

Kalėjimą aprūpino 

knygomis

Meilė Nhconui
( Atkelta ii 2 psl.)

nepasivėlino užmegsti JAV 
LB Krašto valdybos žmonės.

Šiaip ar taip, atsakymas į 
originalinį klausimą, Kodėl 
lietuviai taip myli Nixoną? 
— man dar lieka mįsle, ne
žiūrint p. Baltrukonio labai 
rimto ir įdomaus bandymo 
nepasivėlino užmegzti JAV 
originali klausimą, kodėl 
į jį atsakyti (žinoma, tiek, 
kiek to rimtumo nesudrums- 
čia ir to įdomumo nesumaži
na nuvalkiotos, nebeaktua
lios frazės tartos "kunigų“ ir 
Vatikano adresu.)

spaudos biuras (World-Wide 
News Bureau), kuriam vado
vauja Arėjas Vitkauskas. 
Kaip knygų recenzentas jis 
gauna daug knygų. Jo 12-ka 
kambarių butas yra užvers
tas knygomis. Jau jam pa- 
siam nebėra vietos gyventi.

Apie 700 knygų jis dova
nojo valstybiniam Rahway
kalėjimui. Daug jų atidavė 

Čia jau 35 metus veikia vietos knyginui.

Bemokslei skaitė Markso 

Kapitalą

Visokių išmislų komunis
tų spauda prirašo, kai nori 
ką nors iš savo žmonių pa-j

denį.

SOVIETŲ BIUROKRATŲ 

DARBO PAVYZDŽIAI

rašyti.
yra ve

dęs JAV-bėse gimusią lietu- 
Ivaitę — Bronę Gaudešiūtę. 

Apsigyvenęs Rygoje, 1910-i Jie užaugino dukterį Rožę, 
1912 m. tarnavo policijoje, kuri yra įšikūrusi Dixfielde,

protarpiais dirbo Liudviko Maine.
Jakavičiaus leidžiamame* j

,. ... , , ■ Niekur nėra tokios gausios iaikraštyje "Rygos Naujie-i Kaip minėta, Jokūbaičiai
gar m i, e, ją s ai y a biurokratijos, niekur nesu- nos“ ! gyvena Brookline’ ramioje
mas nežinai, ur čia eisy gaištama tiek laiko tos biu-i (gatvelėje, savo gražiai su-
įr ur me as. rokratijos raštams atsakyti,; Atostogaudamas mokėsi.tvarkytame name su sodeliu

kaip Sovietų Sąjungoje. Štai pas vargonininką Liesi ir i ir vešliais medžiais. Sienos 
(nukabinėtos lietuvių organi-Stai gimtajame krašte

C-O. iUkJlAij 
O H AajIUJAaIA 9

l įvesim eu my v.o.v. ououj 
j. iltie oi puoncckuon: JUi&ua.
2. LSie oi miing: Bepieuioer „O, 1977 

a. ,\o. oi įssues puoiunt-u atuiuaiy: r uty 
H. Annual suDscnpuon pnce: iio.ou

3. treųueuey oi issue: Vveeaiy <i>xcept lor two weeks iiP»3.ugust).
4. Location of known ofiice of pupiicauon: 636 Basi Btoauway, South

o. Locauon oi w»e neadųuarlers or geueral ofllces of the pubiishers (Not 
pnnters): 636 East Broadvvay, Souta Boston, .tiass. 02121, 
o. įSames aitu auuiesses oi puousner, euuor aitu mauaging editor; 

-Publisher: Keleivis Publishing Co, 036 Kast Broadvvay, So. Boston, Mass. 
02127 : : . j . ; -
Editor: Jackus Sonda, 328 E St., So. Boston, Mass.;02127 1
Managing Editor: Jackus Sonda, 328 E St., So. Boston, Mass. 021Ž7 ’

7. Owiier (ii Py a corporauon, ils name and addtess mušt oe siaded and also 
immidiatiey thereunder tne narnės and addresses or stockholdcrs owning 
jr holding 1 percent or more oi totai amount of stock. If npt pvvned by a 
Corporation, tne narnės and addresses or the individual ouners mušt be

platoką demonstracijų eigos given' 11 ovvned by a partnership or other unincorporated firm, its name 
and address, as well as that of each individual mušt be given); Lithuanian 
American Socialdemocratic Federation. Address of the President: Mrs. 
Brone Spūdis, 88-33 Elderts Lane, YVoodhaven, N.Y. 11421
frustees:

Milda Anesta. 8 Mayhew St., Dorchester, Mass. 02125.
Stasys Griežė-Jurgelevičius, 30 Pleasant St., Dorchester, Mass. 02125 

Petras Navazelskis, 74 Webster St., Westwood, Mass. 02090 
Juozas Petrėnas, 570 City Island Avė., W. Bronx, N.Y. 10464 

Juozas Skorubskas, 1040 So. 50th Avė., Cicero, III. 00050 
Jackus Sonda. 328 E St., So. Boston, Mass. 02127. <
Bronė Spūdis, 8833 Elders Lane. Woodhaven, N.Y. 11421
Mary Strazdas. 15 Burrill PI., So. Boston, Mass., 02127.

Jurgis Valaitis, 38 Pintail Rd., Irvington, N.Y. 10533
Anthony U’aleiko, 385-A Great Ed., Bedford, Mass. 01730.

The above trustees act lor the Lithuanian American Socialdemocratic Fede

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

the statė of New Jersey.
8. Known bondholders, mortgages and other security holders owning or

Vietiniame laikraštyje bu
vo išspausdinta E. Meilaus, 
sr. padaryta worcesterio de
monstrantų nuotrauka. Dėka 
E. Meilaus jr. pastangomis 
vietos radijo stotys plačiai 
minėjo šį žygį.

Pereitą trečiadienį, lietu
vių transliuojamoje radijo 
valandoje, E. Meilus padarė

(rugpiūčio 25 d.) žurnalistas keli !doraiis Pavyzdžiai, ku- kalbininką Balčikoni. _________ _____  _____

Antanas Marcinkevičius 1912 m. A. Jokūbaitis at-i ", k°"’straipsnj parašč apie tnosč-! vyko j JAV, 1914-1915 ntJ^ŪL Z kTygu ž^u gresmanų * “iU-

j lankė Valparaiso, o 1919-1920! įr rankraščiu. Nemažai dro-
_  ... i *-

reportažą. Jis perdavė Valst.

diškių komunistų Jurgaičių 
šeimą. Ypač giria Vaclavą 
Jurgaitienę.

ištraukas.

Pasak tą žurnalistą, Jur
gaitienė — savamokslė, va
dinasi, jokios mokyklos ne
lankiusi, bet "dar prieš Spa
lio revoliuciją klausėsi K. 
Markso "Kapitalo“, kurį 
skaitydavo atvažiuojantis į 
Mosėdį ilsėtis studentas Ben
jaminas Hodesas“.

Ar tas Hodesas Jurgaitie
nei skaitė ar neskaitė "Kapi
talą“, nėra svarbu, bet kam 
tokį nieką rašyti. Matyti, kad 
ir pats Marcinkevičius to Ka
pitalo nėra skaitęs, nes juk 
jei jis jį skaitė, tai žino. kad 
Kapitalas sunkia kalba para
šytas ir jį suprasti reikia būti 
pasiruošusiam. Jei Jurgaitie
nė ir klausėsi Hodesas skai
tymo, vis vien nieko nesu
prato.

Tai privaloma ir liaudies 

meno darbuotojams

Tiesa rugsėjo 24 d. rašo 
apie Liaudies meno draugi
jos tretįjį suvažiavimą.

Jame d-jos valdybos pirm. 
P. Gudynas padarė praneši
mą apie d-jos veiklą per pas
kutiniuosius trejus metus.

Per tą laikotarpį "draugi
ja išaugo kiekybiškai ir ko
kybiškai. Dabar ji vienija 
beveik du tūkstančius narių. 
Jie. remdamiesi liaudies me-

Rodos visi turėtų žinoti, Bostono unįversįtetą. stu-! žinių ir mezginių 
kad tolimoj šiaurėj - Ar- dijav0 kflno kult5ros ,r u-mezgimų,
changelsko srityje obuo iaijn& mankštos mokslus. Susi. Visa tai Jokūbaitis j i 
neauga, kanapių ten niekas , dom-Jęs Yogu mokslu> mo-’žęs palikti kuriam nors uni- 
neseja, a nėra ten nei ang pas ^os srities žinovus i versitetui, kuris domisi litu-
įų nei s a uno ašy ų, i indus. Vėliau mokėsi meniš- anistiniais dalvkais Pabirti- 

Maskvos biurokratai to ne- L daržininkyst5s ir g5li-
zino’ i niokystės ir įsigijo tos rūšies

Jie pasiunčia Archangels-’suecialybę. 'pražūna, jei jos savininkai,
ko srities žemės ūkio valdy-į i gyvi būdami, nepadaro tin-
bai aplinkraštį, kuriame nu Į A. Jokūbaitis anksti įsi-jkamų potvarkių, 
rodyta, kaip pagal naują sis-i traukė į lietuvišką veiklą.
tema sodinti vaisinius me-;J’s SLA ilgametis narys,

anistiniais dalykais. Pagirti' 
nas jo toks apdairumas, nes 
daug panašios medžiagos

Antanas Jokūbaitis. 90 m.

J. B. j 
i.

WORCESTER, MASS.

Žygio į Washingtoną 

atgarsiai

(

protesto dėl žmogaus teisių 
panaikinimo Pabaltyjy de-

džius-po 400 viename hek.'Worcesterio teatro d-gijos, jaunuolis atrodo žvaliai, kai- monstracij kuria jaunimas 
Aušrele vienas organizato- ba gv vai, energingai. Atrodo, i -- _.° , ov 7 o o ’ . ciiriincp rncr<^itare, kada jie turi pradėti 

duoti vaisius ir kiek — 250 
centnerių iš hektaro.

Ta pati valdyba gavo ir 
kitą aplinkraštį, kuriame įsa-

Dailiosios literatūros d-jos
Bostone organizatorius ir
pirmininkas, Lithuanian

, . , ... t_i. Home Building, Ine. valdv-koma, kaip reikia elgtis su , . . , . ;. . . ._, bos pirmininkas, socialistukanapių šiaudais ir pasiūlo
ma, kaip pagerinti minkšto
sios vilnos avių rūšį, nors 
ten tokių avių nelaikoma ir 
kanapių nesėjama.

Dar kitame aplinkrašty ra
šoma apie atlyginimo išmo
kėjimo pakeitimą anglies ir 
skalūno kasyklose, kurių toj 
srityje nėra.

O visokių anketų, instruk
cijų ir kitokių raštų tiek 
daug, kad tarnautojams ne
bėra laiko kito darbo dirbti, 
tik spėk į tuos raštus atsaki
nėti.

rių (parinko ir jos vardą), į kad galės švęsti ir 100 metų.

kuopos Detroite sekretorius, 
Tėvynės Mylėtojų d-jos Ro- 
chesterio skyriaus narys ir

bei daugiau sukakčių. Šito! 
jam nuoširdžiai linkime.

P. S.

NEW Y0RKAS NĖRAz
BRANGIAUSIAS

Vietos amerikiečių laik
raščiai — Sunday Telegram 
ir The Evening Gazette pa
minėjo pabaltiečių surengtą i holding 1 percent or more oi totai amount of bonds, mortgages other

securities (If there are none, so statė): None.
9. For completion by nonprofit organizations authorized to mail at special 
rates (Sectin 132, 122 PSM)

The purpose, funetion, and nonprofit status of this organization and tha 
exempt status for Federal income tax purposes:

Have not changed during preceding 12 months
10. Extend and nature oi circu- Average No. copies Actual No. copies
lation. each issue during of single issue publi-

preceding 12 monts shed nearest to filing 
date

I suruošė rugsėjo 24 d. Wash- 
ingtone.

Edvardas Meilus jr., kuris 
organizavo ekskursiją į tą 
žygi, iš Masschusetts valsti-

lyvavo ir organizavo kitus 
dalyvauti toje demonstraci-

Gyvenimas New Yorke nė- 
vadovybės pareigūnas, Lie- i ra patg brangiausias — yra 
tuvos laisvės bonų platinto- miestu, fcur gyventi reikia j°Je- kad žmogaus teisių gy- 
jas ir t.t. Jis ruošė vaidini- daug daugiau lėšų Business uimas yra labai reikalingas, 
mus, pats vaidino ir režisavo. International organizacijos 

pats brangiau-„ , . , , , , . .iduomenimisSpaudoje bendradarbiauti ... T, i sias miestas yra Japonijos pradėjo 1908 m. Rase korės-, sostin- Tok kur 
jjondenejas, stra.psmos ei-' maj 42 9,, b s’nis už
lerascius, kuri laiką dirbęs; New YorRo 
Amerikos Lietuvio redakci-;

kai jos sistematiškai yra puo
lamos sovietinio bloko vals
tybėse.

A. Totai No. copies printed (Net Press Run) 2,060 2,060....
B. Paid circulation

1. Sales through dealers and carriers,
Street vendors ano counter sales 18 18

2. Mail subscriptions 1.907 1,907
C. Totai paid circulation (Sum of 10B1 and 

10B2) i 1,925 1,925
D. Free distribution by mail, carrier or other 

means samples, complimentary, and other 
free copies 78 78

E. Totai distribution (Sum of C and D) 2,003 2,003
F. Copies not distributed

1. Office ūse, left over, unaccounted, spoiled 57 57
after printing

2. Retums from news agents 0 0
G. Totai (Sum of E & F—should equal net 

press run shown in A) 2,060 2.060

I certify that the statements made by me ahove are correct and complete.
Jackos Soada- Manacer

12. For complotions by pubiishers maiitnjr at the rejrular rates (Section 132. 
121, Postai Service Manual) 39 U S..C. 3626 provides in pertinent

part: ”No person who would have been entitled to mail mattev under 
former section 4359 of this title shtall mail such matter at the rates pro- 
vided under this subsection unless he files annually with the Postai Ser
vice a written request for permiseion to mail matter at such rates“.
Tn accordance with the provisioas of this statute. I hereby reqoe*t per- 
mission to mail the publication named in Item 1 at the reduced postaire

rates presentlv authorized by U.S.C. 3626.
-icnatui' a. «i utį - o. d.tor f.'M l -h« r. i tis i .manairer, oi own< r

Jucius šaMa, Mao&ge?

joje Worcesetry. O, pavyzdžiui, Argentinos

NAUJAS ROMANAS

! sostinėj Buenos Aires gyven-1 
Lietuvos laisvinimo reika-! tj yra pigiau kaip Nevv' 

1S‘ Yorke.lais daug jo straipsnių iš
spausdino amerikiečių laik-' — 
raščiai — Worcester Gazet--Ką tik išėjo Petronėlės 

Orintaitės parašytas romą- Boston Transvript, Bo>- 
nas Erelių kuorai, 384 psl., ton Post, Boston Travplei 
kain^ $8.00, ir kt

Paprastai giriame vieni 
kitus todėl krd ir iie mits 
oagirtiv ______

VERTA JSIGYTI

Angliakasių Lietuva, di

delio formato, 344 psl., daug 

iliustracijų. Tekstas Vlado 

Būtėno, fotografijos kun,

Algimanto Kezio. Labai tin
ka dovanoti. Kaina $20. 
Gaunama Keleivyje
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Pasikalbėjimasž 
Maikio su Tėvu

— Tfu’..

— Kas atsitiko, tėve? Ko 
taip spiaudaisi?

— PfmbininJkas Bezmė- 
nas supykino širdį, vot kas!

'žemės satelitą pagaminti ir 
jį paleisti, bet ribotos vaiz
duotės biurokratai negalėjo 
įžiūrėti tokiame išradime 
jokios naudos, o matė tiktai 
bil'onines išlaidas. O jau 
tada, kai rusai savo erdvė-

TZ . .. t ... , 'laivį, su per karą sugaudy-
_ ~ Kap jis tau galėjo tą tų vokiečių mokslininkų pa
širdį supykinti? f gamintą, paleido skristi ap-

....... x : link mūsų planetą, tai net
. stopkę, prezj4entas Eisenhoweris

Zacirkos saliune pradėjo
visa gerkle rėkti.: ”Urrra!.. pajuko iš lovos. Šis išradi- 
Tegyvuoja Rusijos komu- mas anuo metu labai pakėlė 
nistinė technika!“ j Sovietų Sąjungos garbę, bu-

. vo išnaudotas komunistų
— Tai kokia proga jis tą propagandai ir įžeidė Ame- 

techniką taip ėmė šlovinti? riką. Bet užtat, šio įvykio
pažad'ntos, Jungtinės Ame.

— Girdi, šiemet sueina rikos Valstybės, sukaupu- 
10 metų, kai ruskiai iššovė sios geriausias savo moksli- 
i dangų savo Šutninką! • ninku galvas ir bilioninį ka

pitalą, sovietus ne tik pasi-

nika. Tai ko tau buvo nėr- VJ,°’ b?‘ - •“>: 'i
vintis dėl įvykio, kuris buvo J,uik Pats. z,na1’ kad !kl s10'
.prieš dešimt metu? oar nė ™n0 SOTletų k®s™°:

| nauto koja nėra palietusi
— Dėl to, Maiki, pikta,' mėnulio, o Amerikos astro- 

•kad jis pradėjo zaunyti nie
kus ir šidyti Ameriką, jog 
ši per 200 metų išrado tiktai 
Coka-Čolą, kramtomą gu
mą ir beizbolo lazdą, o rus
kis — ir aroplaną, ir grama- 
poną, ir električestvą, ir pa- 
ravozą. ir armobilių, ir kire- 
lenk'nį druką, ir karvei 
melžti guminę paipą, o taip 
pat jo meistrai padarė di
džiausią pasaulyje zvaną ir 
didžiausią pušką.

— Tai senos rusų komu
nistų pasakos! Jau būtų 
daug arčiau teisybė, jeigu 
jis būtų sakęs, kad rusų ca
rai ir komunistų diktatoriai 
pirrrieji *{ rado patobulin
tą apinasri savo piliečiams 
pažaboti ir jų bumai už

JUK NETURITE? Į
i

Tretieji vainikai, Lietuvių'

CHICAGO, ILL.

Paminėjo M. Vaidilos 

mirties metines

TRYS IR VIENA, Janinos 
Narūnės atsiminimai apie 
rašytojus Gabrielę Petkevi
čiūtę.. Balj Sruogą, Jurgi

zas Danys, 464 psl., daug 
iliustracijų, kieti viršeliai, 
k arna $12.00.

Atsiminimai apie Juoząpoezija išeivijoje 1944-1974, 
redagavo Paulius Jurkus,!
Anatolijus Kairys ir Pranaši
Naujokaitis, 288 psl., kieti ziejaus patalpose buvo Miko 

i viršeliai, kaina $ 6.00. į Vaidilos mirties veinerių
metų sukakties minėj imas. ™1™1’ / , ’ .g, .. . i , v-,;™ treno' Pasakėčios, parašė A. Gie-'JĮ pradėjo Aldona Olienė, j kietl viršeliai,|psl., kaina $5.00.

Ari lmmigrants

Rugsėjo 25 d. Balzeko mu-

471 Petr. LiQdžiuvie„e,

H ; 88 psl., kaina $1.00.
Išeivio dalia, Juozo Kapa. .

činsko 1950-1973 m. atsimi- i gyvenimas,
295 psl., gausiai Henrikas LukoSevičius, 192

į , . . , .. , (kaina $7.00.
drius, 175 psl., kaina $ 2.00. Į^rtin. redaktoriuj Su Minija j Baltiją, 210 psl. by Arėjas Vitkauskas, 192

psl., kaina $3.75.Šviesa ir Eldorado, 3 veik 
smų tradegijetė, parašė Ana- į 
toli jus Kairys, 142 psl., kieti i 
viršeliai, kaina $ 3.00.

inž. Grožvydą Lazauską. psl., kaina minkšt. virš. $1.50, 
kietais — $2.00.

Story,

Ką tik gavome

Striptizas arba Paryžius 
-Roma-Paryžius, premijuo
tas romanas, parašė Iccho- 
kas Meras, 277 psl., kieti vir
šeliai, kaina S 8.00.

Bastūno maištas, parašė 
Bronys Raila, kieti viršeliai, 
495 psl., kieti viršeliai, kai
na $10.
Gatvės berniuko nuotykiai, 

parašė R. Spalis, antroji lai. 
da, 527 psl. Kieti viršeliai, 
kaina $500.

Radvila Juodasis, patrio
tas ir protestantas, parašė 
Brunonas Bušackis, 263 psl., 
kaina $5.00.

Naująja laikų Lietuvos 
istorija, I tomas, parašė 
Pranas Čepėnas, kieti virše
liai, 543 psl., kaina $15.00.

Putinas mano atsimini
muose, poeto sesers M. M. 
Mykolaitytės • Slavėnienės 
atsiminimai. 447 psl., kaina 
kietais viršeliais $9.00, 
minkštais — $8.00.

Prof. Augustino Volde
maro raštai, 672 psl., kai
na $15.00.

Debesys ir properšos, ro
manas, parašė Petras Mel
nikas, 292 psl., aplankas 
dail. V. 0. Virkau, kaina 
$6.00.

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika, III tomas. 424 
psl., pogrindžio leidinys. 
Jame yra kronikų nr. 16-22. 
Kaina minkštais viršeliais 
$4. kietais — $6.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas. parašė dr. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knvga apie seimą, kuris 
paruošė Lietuvos konstituci- 
ią ir kitus naerindinius įsta- 
tvmus. Veikaus yra sausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50

SENIAI LAUKTA 

ISTORIJA

Jau galima gauti Prano 
, Čepėno parašytą Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijos I to
mą, kieti viršeliai, 543 psl., 
kaina $15.00.

Žvilgsnis atgal, Bronius
pasakė Baltijos gražuolė, (Liepo- Milašius, 171 psl., kaina $2.00 

A. Tra-jja), 332 psl., kaina minkšt.:Mykolo Vaitktus atsimini-
Trys komedijos <Ku-kū>s’Altos’ A ?ta^S’ įvirš• *3 °°- |mai:

Didysis Penktadienis ir Rū-įSLA “ M. Mikuziute, zur- Siaurės žvaigždė, 297 psl.,
tos ir Bijūnai), parašė Ana- ™ ist? “V ^mkus ir S. kaina minkšt. virš. $3.00,

•Balzekas. SLA pirmininkas}

Gražias kalbas 
Balfo atstovas kun.

J tolijus Kairys, 224 psl., kai- Į puuuuu^, per giedrą ir audrą, 272
l. na $ 5.00. ĮR DarSls mmtis atsiun- ‘psl., kaina minkšt. virš. $2.50.

i tė raštu. Tą raštą perskaitė Nepriklausomybės saulėje 
Diagnozė, trijų veiksmų;G- Lazauskas. (1918-1940) I dalis, 296 psl.,

komedija, parašė Anatolijus1 . kaina minkšt. virš. $2.50, II
Kairys, 150 psl., kaina $ 1.50. - A’ ^lie.n^ “užtepu jteike dalis _ 278 psl., kaina mink- 

,Miko Vaidilos paveikslą. vir§ $2 50 m dalis _
KELEIVIUI AUKOJO | minėjimą surengė Al- 2g4 j, kaina minkšt 

Į dona Olienė ir Grožvydas
J. Strekas, Stoughton, Ma.' Lazauskas, prie svečių stalo

30.00 dol.

Po $ 10.

I. Sirutavičienė, So. Bos-

; surengimo prisidėjo muzie
jaus moterų organizacija.

Muziejuje per spalio mė
nesi bus M. Vaidilos veiklos

ton, Ma., B. Galinis, Norwell paroda. 
Ma., B. Šilas, Elizabeth, N.J.,i 
B. Spudienė, N. Y. N. Y., ir^
M. Suveizdis, Cicero, III.

E. Mikužiūtė

$2.50, kiet. — $3.25.
Milžinų rungtynės, Myko»

gyvenimo Vingiam 
dr. P. KafvaKytės-KaryeHe- 
nė*; 869 psl., fauna . .$8.50 

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75. 
minkštais $2.50.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J 
Augustaitis, 154 psl.. kai
na $1.50.

WE WILL CONQUER 
THE W0RLD by Liudas

lo Vaitkaus atsiminimų VIII į Dovydėnas. 217 psl., kaina
tomas. 203 psl., kaina — 
minkštais viršeliais $3.00, 
kietais $3.50.

Steponas Kolupaila, para
šė Jurgis Gimbutas ir Juo.

» - - .. . .
t-------------------------------------------

da, 270 psl., kaina $4.50.
LIETUVOS VYČIO P£D 

SAKAIS. Juozo Strolios įdo
mūs 1940-1945.m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00

*****4MMMI**4***4MMMMMMMMMI

Po $4.

J. Pipiras, Worcester, Ma.,
E. Kazačenka, Nesčonset, •
New York, A. Jacobs, Ham- 
den, Ct., Mažyliai (prava
žiuojantieji svečiai) per An- 
driulioni, O. Vilėniškienė,' na $2.00.
Dorchester, Ma., V. Montvi-į DIENO JANT, Kipro B 
las. So. Boston, Ma., S. Juš

LABAI {DOMŪS 

ATSIMINIMAI

TAU, LIETUVA, Stepo 
no Kairio, 480 ysl., kai

CHICAGOJE ’ KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2534 W. 69tk St)

kus Chicago, III., S. Wool, 
Chicago, III. ir H. Grižas, 
Rochester. N. Y.

rinio, 464 psl., kaina....$2.Ot

Po $3.

E. Kennedy, Philadelphia, 
Pa ir 0. U. So. Boston, Ma.

Po$ 2.

nautai ten jau net kelis kai
tus va k,t nėjo, Įrengė vi?o-jsea> Ma., V. Matukaitis, Con- 
kiti mokslinių aparatų ir ficU v Om A PaKliana 
parsigabeno menulio me- Norwood. Ma, ir j 

Los Angeles, Cal.džiagos pavyzdžių, kuriuos 
ilgai tyrinėjo viso pasaulio 
laboratorijos.

Užsisakykite knygą

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE

Surinko ir suredagavo dr. JONAS BALYS. 

Antrasis rinkinys: Lyrinės meilės, papročiu, darbo,
švenčių ir pramogų dainos.

Knyga turės apie 400 psl. ir 702 dainas su aiškinimais,
bibliografija, angliška santrauka ir kt.

Spausdinimas jau baigiamas. Užsisakant iki spalis 1 d.
kaina $<> (vėliau bus $8). Užsakymus siųsti:

LITHUANIAN FOLKLORE PUB., 1105 CI«iswelI Lane, 
Silver Spring, Md. 20901.

Pastaba: Yra daug dainų, užrašytų iš So. Bostono lie
tuvių 1950 metais.

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai.
Kaina .............................. $2.00

Sukilimas Lietuvos suve
renumui atstatyti, dokumen
tinė apžvalgą, parašė buv. 
Lietuvos r.epapra.-tas pa
siuntinys ir Įgaliotas minis- 
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa. 583 psl., iliustruota 

• Įrišta, kaina $15.00.
S. Saliamonas, Hartford,! Pėdos mirties zonoje 

Ct., P. Suskevičius, Coburg,} Sibiro katorgininkės ir so. 
Ont., E. Kurkulis, Rochester, - vietinių kalėjimų kankinės 
N. Y., J. Valiukonis, Pose- i Elenos Juciūtės atsiminimai, 
dana. Ma.. B. Waluk, Chel- 544 psl. Kaina $10.

Prisiminimų • fragmentas, 
Kazys Musteikis, 126 psl., 
kaina $2.50.

Neramios dienos, buvusio 
finansų tarėjo Jono Matu
lio 1942-1945 m. dienoraš
tis, 579 psl., iliustruota, Įriš
ta, kaina $15.00.

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnės knyga 
VAIKYSTE. Rašytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės 
dienas. Knyga 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos • 
platintojus ir taip patKelei- 
vyie.

Savanorio ir kontražval-j 
gybininko atsiminimai, pa-1
rašė Jonas Demereckas. 200 i 
nsl., kaina minkštais virte- j 

— Vaike, atsarga šarma- liais $4, kietais,— $5.
Atsitiktinio kareivio už- 

raiai. Jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 127 
psl., kaina $2.00.

Po $1.

J. Česonis, Eckville, Al-
— Bet, sakyk, Ma’ki, ari 

iš to mokslinčių nukalto cū- j 
do dar ir dabar yra kokio į berta, A. Baika, So. Boston, 
pažitko, ar tiktai tie menu- j M x, S. Pechulis, Rosemont

noloroi Voztovo kilmmio ’lio pelenai, kaštavę bilionus 
dolerių, už kuriuos galėtume 
visi turėti po save bauzą?

— Erdvėla'viai ir Žemės 
satelitai š’andien vaidina 
milžinišką vaidmenį. Dabar 
jau šimtai satelitų skraido 
apie mūsų planetą. Per juos 
vyksta televizijos progra-

H ghts, Que. ir S. Mileška, 
L<_wistone, Maine.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

Keleivio adminstracija

— O ko tu bijai?

1977-1978 METŲ EKSKURSIJOS J LIETUVĄ

Paskutinė 1977 metų grupė išvyksta:

GRUODŽIO 21 d.—2 savaičių (Leningradas, Vilnius. Ryga, Maskva)

$ 9 9 9. 0 0

Registruokitės iki lapkričio 15 dienos.

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) j VILNIŲ SU PAN AMERICAN 

LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO išvyksta:

1978 m. vasario 5,12. 19 26............ $669.00

kovo 4, 12, 19, 26................... $716.00—746.00

balandžio 2, 9, 16, 23 .. $746.00

VĖLESNIŲ KELIONIŲ EIGA IR RAINOS 1978 METAMS BUS PA

SKELBTOS VĖLIAU.

Prie šių grupių galima jungtis Iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ su papildomu mokesčiu Ne wYorke.

Smulkesnių žinių It registracijos reikalu kreipkitės f

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broddtrey, P. O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Tėlefotuis: (617) 268-8764 

Savininkė Aldona Adomonienė

čiaupti, /raidišką bizūną ’ transliacijos, radaro su- 
liaudžiai plakti, geriausius sisiekimas, jie mums pi’ane- 
metodus politiniams kali-!ša debesų judėjimo kryptį
nams kankint? ir didžiausią Į ir greitį, oro sluoksnių tem-' ppalėkdamas gali čia mums 
pasaulyje melą. Bet Sput- j peratūrą, suteikia žin'as net piktumo ir ant kepurės 
niką tai jie tikrai pirmieji, apie žemės gelmėse glūdin

tos nedaro. Juk koks nors 
n''pr'eteliaus kastronantas

paleido i erdvę.

— O kaip tai nusidavė, 
Maiki, kad mūsų Amerika 
tokj zbrajų pramiegojo?

čius mineralinius turtus,na, 
ir, žinoma, — pastebi priešo 
karinius Įrengimus ir atomi
nius bandvmus.

už varvinti...

nim

— Tai znočijasi, tie spit- 
ninkai ir šnipinėja?

— Aišku, jr šnipinėja.

— Tai. Maiki, eikš, pasi-

— Kaip tokj žemės sate
litą padaryti ir kaip jj pa
leisti j erdvę teoretiškai se
niai žinojo ir Amerikos» 
mokslininkai. Jie dar prieš j traukime po stogu, nes rus- 
rusiškąjj .Sputniką siūlė | kio 9pitninkas gali pamaty
čio krašto vyriausybei tokj ti, kad mudu čia šnekamės.

WORCESTERIO LlETUVlįj 

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 
šeštadieniais 5-6 vai. vakaro

WICN 5D.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrevvsbury, Ma. 0154$ 
Tel. 852-3665

■•Mtafei

Prices are based on double occupancy and are subject to changes and 
Government approval.

Norintiems atsikviesti giiritaes iš Lietuvos sutvarkom iškvietimo doku- 

mėntus.

>



FuSiapiS perui c;. Kelki viS, SO. BOStON \Tr. 39, 1977 m. spalio 11 <5.

Vietinės žinios
Istorines subatvakaris

Spalio 1 dienos Kultūrinį 
subatvakarį galėtume pava
dinti istorin'u jau vien dėl 
to, kad jo prc-gramoje lan
kytojai buvo supažindinti 
su tik šiomis dienomis išė
jusia Prano Čepeao parašy
ta ir Dr. K. Griniaus Fondo 
išleista "Naujųjų laikų Lie
tuvos istorija“. Be to, istori
nis subatvakaris galėtų būti 
dar ir publikos gausumo bei 
jos "intelektualinio svorio“ 
požiūriu.

Programai vadovavo ra
šytojas Stasys Santvaras, 
glaustu žodžiu pristatyda
mas r eikalo autorių istoriką 
Praną Čepėnų ir kiek pla
čiau atskleisdamas jo moks
linio veikalo turinį.

'"Naujųjų la'kų Lietuvos 
istoriją“ įžvalgiai .pasvėrė 
š‘o subatvakario prelegen
tas Mykolas Drunga, kuris 
ne tik nucširdžiai pasigėrė
jo šiuo mokslo kūriniu, bet 
dėl paįvairinimo iš jo iš- 
kne'bė ir vieną kitą smulkią 
"korektūros klaidą“, nė kiek 
nemažinančią šie stambaus 
mokslinio ve’kalo vertės.

Pats autorius Pranas Če
pėnas savo žodyje ir atsa
kymuos i paklaus’mus nu
švietė savo darbo eigą, pa
stangas ir sutiktus sunku-i 
mus renkant medžiagą, oi 
taip pat ir paramą, kurios 
susilaukė iš savo artimųjų ir 
bičiulių. Pažymėtina, kad 
čia dar tik pirmasis tomas, į 
apimąs Lietuvos istorijos, 
laikotarpi nuo 1863 m. suki-!

PADĖKA

Mylima duktė a. a. Aldona 
Labuckaitė po ilgos ir sun
kios ligos mirė rugsėjo 5 d. 
Palaidota Kalvarijos kapuo
se, Brocktone, Mass.

Nuoširdžiai dėkoju gimi
nėms, draugams ir pažįsta-

BALTŲ KONCERTAI 

BOSTONE

Naujosios Anglijos Baltų 
draugija pradeda devynio
liktąjį tradicinių koncertų 
sezoną. Š’e koncertai, kaip 
ir praeitais metais, vyks 
The First and Second 
Church of Boston (66 Mal- 
borough St., Boston) puoš
nioje ir architektūriškai jdo- j 
mioį^ koncertų salėje. Ten
ka pasidžiaugti, kad Baltų ^5Ttan>T 
draugija savo aukšto kultu- -

tautas Žiaugra ir Vvtautas vavimą subatvakario progra-' 1978 m. balandžio 9 d. 3; v i i- u j *•
t , • , ' i___; ‘..~i ______a. -----------------------veziys gau badauti
Izbickas.

Baltų draugija yra beveik 
vienintelė plačiau amerikie
čiams žinoma tremties orga
nizacija, į kurią jie dažnai 
kreip usi, jeigu reikalinga

|mai. vai. po pietų First & Second ..
Church salėje, 66 Marlbor- ' >enų 

Taip pat labai dėkoju sve- ough St., smuikininkės Brigi-
čiams, taip gausiai atsilan- tos Pumpolytes koncertas, 
kusiems Į tą subatvakarį. kurį rengia N. Anglijos Bal-1 

tu d-ja.
Geriausi mano linkėjimai ‘ Balandžio 9 d. So. Bosto-’

net

KADA IR KAM PADARĖT 

SAVO TESTAMENTĄ

............................. _ ____ ... Tuo reikalu jums gali pa
žinių apie jnu>ųpa\engtas į įr didelis ačiū Keleivio“ re- no- Lietuvių Piliečių d-jos • dėti teisininko Prano Šulo 

dacijai. UI aukšto salėje Minkų ra-i paruošta, teisėjo Alphonsetėvynes ir mūsų tautas. Vi 
suomenė gyvesniu susido
mėjimu koncertais labai 
prisidėtų prie pastangų 
skleisti mūsų kultūrą ameri->

Pranas Čepėnas

KALE NDORI U S

1 dijo 44 m. 
certas.

mkaktup inis kon.

Vyt. Izbickasmiems už užprašytas šv. Mi-! ™io koncertais įsigijo
šias, aukas skautų fondui, gė-i Ų y.sis ą ‘latviu
les užuoiautas asmeniškai i Pasitikėjimą ir naudojasi jų Ne viena Santvanene buvo!latviu- 
es užuojautas asmeniškai,. tiekiam2 v:sokerioDa pagal 

laiškais, spaudoje ir radio
bangomis. i

i
Didis ačiū Bostono šv. Pe-Į

tro parapijos 
Baltrašiūnui už

ba. pagerbta

Spalio 16 d. 3 vai. po pietų 
First & Second Church sa
lėje, 66 Mariborough Street, 

moterų ansamblio 
’'Melodija“ koncertas, kuri

Pasinaudodami So. Bos
ton Tr'bune paskelbta žine
le, save- skaitytojus painfor
mavome, kad Alė Santva- 

garsusis latvių i rienė, išdirbusi John Han- 
kanus 'moterų vokalihis ansamblis įcock draudimo kompanijoj 

P i MELODIJA, vadovaujamas Į 25 metus, buvo pagerbta 
muzikės Gūnios Plc-tsnieks j Copley Plaza viešbuty su- 
iš Philadelphijos. Šis an- į rengtame pobūvy, 
amblis yra plačiai ir su pa-

Piimas's koncertas įvyks 
A i š. m. spalio 16 d. (sekma-klebonui .-. . , ,

šv. Mišias,! .3 va ' P» P>?tu Jame
.. , . . pasirodys garsusis latviutartą nuoširdų ir jaudinanti

žodi, palydėjimą į 
Dėkoju solistei V. Balčiūnie
nei, komp. J. Kačinskui, vi- 

i siems dalyvavusiems pamal- į
dose ir palydėjusiems a. a. • sisekimu koncertavęs JAV
Aldoną Į amžino poilsio vie
tą. Dėkoju vyr. skautams- 
skautėms už garbės sargybą,- 
inž. K. Nenortui už tartą 
skautų vardu atsisveikinimo 
žodį.

Ypatinga padėka p. Nenor- 
tams, p. Šimėnams, p. L. Se- 
nutienei ir p. Bačiuliams, ku
rių nuoširdus rūpestingu- ■ 
mas, parodytas a. a. Aldonos 
ligos, mirties ir šermenų me
tu, stiprino mane didžio 
skausmo valandoje

Nuliūdusi skausmo apimta 
Motina

AUKOS LIETUVIŲ 

FONDUI

Pasirodo, Tribūne tokiais 
atvejais mini tik tuos asme
ns, kur'e gyvena So. Bos-i 
tc-ne. Tad, apgailestaudami.* 
kad kai kuriuos skaitytojus | 

į «ukla:dinome, savo infor- 
1 maciją papildome ir patiks- 

Antrasis koncertas įvyks Į linamę: drauge-su A. Sant- 
variene rugsėio 23 d. Cap- 
ley Plaza ųieębyty buvo pa
gerbti dar 35 tarnautojai, 
kurie Jobų Hancock drau
dimo komįparfijcie išdirbo 
25 metus ir tos sukakties su
laukė 1977 m.

ir Kanadoje. Programoje 
bus atliekami Benjamin 
Br'tien "Ceremony of Ca
re Is“ ir latvių kompozitorių 
kūriniai.

1978 m. kovo 12 d. 3 vai. 
po pietų. Jame bus atlieka
ma estės pian'stės Elizabeth 
A. Cc-x programa.

Trečiasis, lietuvių, kon
certas įvyks 1978 m. balan
džio 9 d. 3 vai. po pietų, ku
riame girdėsime jauną lie
tuvę smuikininkę Brigitą

Šiuos pagerbimus rengia 
J. H. Amžiaus ketvirčio

Pumpuolytę iš Philadelphi-klubas, kuris-3 šiuo metu tu
jos. Tie, kurie turėjo progą 
ją girdėti ir žavėt's per Lais
vės Varpo koncertą, tikrai Š 
norės ir vėl ją išgirsti.

ris apie vieną tūkstantį na- 
r-ų.

PADĖKA
... A. inž. Aleksandrai 

nmo iki Pirmojo pasaulinio jL šį palydint amžinybėn?, Serijiniai bilietai į visus 
karo pradžio. Antras’s isto- Bostono ir jo apyiinkių iie_! tris koncertus ($10, o stud.
rijos tomas s’eks iki 1926 
m., o trečiasis — iki nepri- 
klausomybės praradimo — 
1940 m.

Nuoširdžiai dėkoju Bosto- 
i no Kultūros klubo pirminin- 

inž. E. Cibui ir kitiemstuviai suaukojo Lietuviu,ir Pensininkams $5) .........
r j • 4-C-7A r • * .gaunami prie kasos arba įsi , , , . „Fondui $670. - veliomes at- » . J,. , . , .; valdybos namams už 1977 m.

bus i, . .. I kui

Po Pr. Čepėno kalbos i 
Programos vedėjas St. Sant- 
vaias pateikė autoriui dar 
gerą pluoštą i- anksto su
formuluotu klausimu, i ku-«wich 
riuos suplaukta atvirų ir 
nuoširdžių atsakymų.

minimui įamžinti.
$50.00 aukojo Rima Balčiū- 

Inienė.
Po $25.00: A. Petronis, A..

lanksto galima užsisakyti 
pas valdybos narius.

Šiais metais Baltų draugi
jai vadovauja lietuviai, so
listei Viskiai Balčiūnienei 

ir R. Gustaičiai ir J. Macke-j .pirmininkaujant. Šalia jos 
i valdybą dar įeina Irena 

j Veitienė, Danutė Izbickie-Po $20.00: Č. Staniulis, 
(Lietuviškų Meliodijų Radijo 
Valanda, J. Vasys, B. ir I. 
Galiniai, J. Mikalauskas, B

nė, Česlovas Mickūnas, V v-

spalio 1 d. surengimą malo
naus pobūvio-subatvakario 
supažindinti Bostono lietu
vius su mano Naujųjų laikų 
Lietuvos istorija.

Labai dėkoju p. Drungai 
už mano knygos įvertinimą

įrengia N. Anglijos Baltų d-ja. 
I Spalio 29 d. Balfo Brock
tono skyriaus vakarienė. 
Lapkričio 5 d. Lituanistinės 
mokyklos balius Chateau de 
Vilk restorane Randolphe. 
Lapkričio 6 d. So. Bosto- 

o Lietuvių Piliečių d-jos 
alėje Sandaros moterų klu- 
o banketas ir našlių kara- 

i enės rinkimai.
Lapkričio 12 d. North Ju

nior High (Oak St.) Brock
tone Brocktono jaunime 
ansamblio "Sūkurys“ pir
masis koncertas.

Lapkričio 19-20 dienomis 
666 N. Main St., Brocktone, 
LB apvlnkės rengiama dail. 
Aeslovo Januso darbų paro
da.

Jeronimo Kačinsko kūri
nių koncertas įvyks lapkri
čio 20 d. 3 v. popiet Lietuvių 
Piliečių d-jos III aukšto sa
lėje.

Lapkričio 27 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečiu drau
gijos III aukšto salėje Lie
tuvos kariuomenės atkūri
mą sukakties minėjimas.

Gruodžio 17 d. Moterų 
Federacijos klubo Kalėdinė 
vakaronė.

Gruodžio 31 d. Park Pla
za (buvęs Stattler Hilton) 
viešbuty Bostono Jaunimo 
sekcijos ruošiamas Naujųjų 
metų sutikimas. Pradžia 8 
vai. vak.

Sausio 8 d. 3 vai. popiet 
mažojoj Jordan Hali salėje 
Izidoriaus ir Vytenio Vasy- 
liūnu koncertas.

1978 m. kovo 12 d. 3 vai. 
po pietų First & Second 
Church salėie-. 66 Marlbor-

Ar skaitytos?
Demokratinio *ocializnx 

pradai, (S Kairio įvadas). 
64 psl., kaina 50 centų.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47' 
psl., kaina 25 centai

peržiūrėta. "Sūduvos“ iširs
ią knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu. 
Knygos kaina $3, su tes

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

RADIJO PROGRAMA
Tavo kelias i socializmą,

Leon Blum, 35 psl., kaina 
$0 50.

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 

. iš stoties WNSR 1360 banga 
Del laisvos Lietuvos, LSDP • veikia sekmadieniais nuo

memorandumai, 
na $0.50.

36 psl., kai- l;OO iki 1:30 vai. po pietų.
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir>'

•| komentarai, muzika, dainos
4 !» Į 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
vvay. So. Boston, Mass. Te,. 
268-0489 Ten gaunamas

DRAUoiMO agentcra 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimas
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
S98 Broadmay

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

*#*#♦*##♦*•******♦♦♦♦♦******♦****• ‘ viškų knygų pasirinkimas.
i Keleivis ir yra didelis lietu-• ’ k .vi v
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Nepriklausoma J
LIETUVA

■ s
S informuoja skaitytojus apie oasaulinius Ir lietuviškuosius m 
g įvykius, deda daug ir įdomių nuotrauKŲ ir atvirai pasisakė £3 

J’-'ie visus mūsų visuomeniniu • bei kultūrinius klausimus & 
Įį jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia •: 

me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiem* 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA- yra dinamiška*. mūsų iš- $ 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei idė;o. ▼>- « 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikvma g 
__ lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.
Adresas:

7722 George Street, IjiSalle. P.Q. HSP I( 1, CANADA
ough St., estės pianistės Eli- p

ir p. St. Santvarai už vado- rengia N. Anglijos Baltu d-ja.

Ka p bostonjškiams nuo
J. Enciklopedijos laikų pa- -----------» -------------- ~ 1
žistamą simpatingąjį žmogų (ir I- Veitai, J. Stašaitis, ir į 
Praną Čepėną, taip ir jo vei-ĮLietuvių Piliečių Draugija, i 
kalo aptarėją Mykolą Drun-, Po $15.00: J. ir I. Rasiai, 
gą ir poetą Stasį Santvarą Stelmokai.

I 1977—1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ SLA
subatvakario svečia; sutiko 
;r palydėjo karštais aplodis
mentais. Programą linksmu

Po $10.00: Šležai, J. Vaič- 
lurgis, P. Jančauskas, A. ir

v ... , . - T. x V. Keturakiai, A. ir J. Dačiai
žodžiu ba ge Kult. subatva- L. e A T •, . , ... • • i V. Eikinas, S. Augonis. J. irkanu komisijos p rmininkasl- „ ... . T A „. - r-, i L-i. i B. Kuodžiai, J. Gimbutas, Bmz. Edmundas Cibas. i. __ , _ ..į ir G. Makaiciai, B. Paliulis 

Šia proga Klut. subatva-(C- Mickūnas, J. Štuopis, N. 
karvje buvo parduotos visos (Šležienė, J. ir A. Čereškos, P. 
Bostone turėtos "Naujųjų ir J. Ambraziejai, J. ir M. 
laiku I.'etuvos istorijos“ ir ‘Kapočiai, L. Leščinskienė, A

£įw< *

BALTIC 
TOURS

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI | LIETUVĄ

SUSlVIENIIl.il AS 

LIETUVIŲ 

AMERIKOJE

i i
| Vasario 5, 12. 19 ir 26 
| Kovo 5.................... .. .

IŠVYKSTA Iš NEW YORKO

dar jų užsisakyta daugiau.

ėl'eka už tą rimtą prog- 
ą padėkoti tik jos ren-

.. ms ir publikai už paro
dotą :iam moksliniam kūri
nai dideli dėmesį.

1

Geri žodynai
Anglų-iietuviu kalbų žo 

d ynas, V. Baravykas, nauja 
laida, anie 3NCC0 žodžiųia,
590 ps’. kaina $8.00.

Andriušienė, B. Kriščiukai- 
tienė, O. Vilėniškienė, A. 
Mickūnienė, V. Kubilius, B. 
Veitas, A. ir O. Vaitkai, K. 
ir A. Šimėnai. A. Mažiulis, 
J. ir A. Baškauskai, Mano- 
maičiai, J. Werbicki ir J. 
Vembrė.

Po $5.00: A. Kruopienė, V. 
Kuodys, A. Lileikis, S. Ofro- 

!ssimow, V. Pimonovienė. A. 
Matjoška, J. ir R. Špakevi- 
čiai, P. Kalvaitienė ir A. Va- 
kauzienė.

IŠVYKSTA Iš PITTSBURGHO

Kovo 12, 19 ir 26

$669.00
$716.00
$746.00

Balandžio 2. 16 ir 2.3 .................................................... $746.00

$8388.00 |

Kainon Įskaitoma pilna kelionė Pan Ameri can lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai ir gru
pės palydėjimas. Kelionė: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj. 1 naktis Lenin
grade.

G
. NAI JIEJI METAI LIETUVOJE: gruodžio 26 — sausio 9 d., — $1,120.00 
Į— 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje. .3 naktys Maskvoje, .3 naktys Budapes e 

ir 2 naktvs Londone.
L

BOSTON AS-CHICAGA IR ATGAL................................................................>128

BOSTONAS-CLEVELANDAS IR ATGAL (tik savaitgaliais)......... $111

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis.

I ietuvių-anglų kalbų io- 
dvnas. redagavo Rareavi- 
nJItė ir ^lapohersk’s. apie 

ooo žodžių 511 psl., kai
na $8.00.

Velionio šeimos ir Lietu
vių Fondo vardu nuoširdžiai 
dėkoju visiems aukotojams.

B. Paliulis

L. F. atstovas.

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

arba
1-^800—223-7898
Di ašant naši kalbėti 

su ”P!AT“

SLA—jau 80 metą tamada lietuvių visuomenei ir iimokA- 
jo daugiau mup SEPTINIS M1LJONUS doleriu 
oariama.

8LA—didžiausia lietuvių frat«rna!int organizacija — 
duoda gyvybės apdraud< ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško p**ino, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Iria su puse mHono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvią čia gali gauti įvairių klasių reikahngiaosiaa 
apdraedaa nuo $100.00 iki $lv.000.0€

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdraudą — Ea. 
deument Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliams labai pigią 1 ERAI 
apdraudą: už $1,000.00 apdrauiioe tik $3.00 mocea- 
čio metama. '4

ŠIA—AKCIDENTALt AFDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Hetuvttką 
klubų Ir draugijų nariams. Ui $1.000.00 akcidenta- 
Ma apdraudos mokestis $2.00 } metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreinkitės 
• kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas. Jeigu 
parašysite:
f Jtbuanlan AlHaare uf America
$07 W«at 30tk Street, New York, N.Y. lftddl

I

SUSlVIENIIl.il


KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 39,1977 m. spalio U d.

i■,
■

iiSoiv
b.-TTOK i7TWsS. W0211GPualapia feStag

MIELOS SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI,

Jau ilga metų eilė, kai Balfas, kiek jo ištekliai ir su* 
rinktos aukos leidžia, stengiasi padėti į vargz, ligas ar 
kitokias nelaimes patekusiems savo tautiečiams. Tokių 
vargdienių, ligų ir senatvės prislėgtų, netekusių laisvo 
žmogaus teisių, alkstančių, skurstančių ir mūsų pagalbos 
laukiančių yra Lietuvoje, Sibiro tremtyje, Vokietijoje, 
Lenkijoje ir kituose pasaulio kraštuose.

Šiam reikalui Bostono Balfo valdyba skelbia rudens 
piniginį vajų nuo 1977 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Aukas prašome siųsti Balfo vardu šiuo adresu:

ST. PETER’S PARISH, 50 ORTON MAROTTA WAY, 
SO. BOSTON, MASS. 02127.

Vajų globoja Šv. Petro lietuvių parapijos klebonas 
kun. A. Baltrušūnas, Balfo iždininkas.

Valdyba

a * * » • «

Šokių sambūriui 40 metų 'lankęs šokių mokytojų kur
sus. Sambūriui talkina kaip 

Šią vasarą sukako 40 me-, pranešėja jo žmona Lilija, o 
tų, kai Ona Ivaškienė Bos-į vaikai šoka.
tono jaunimą pradėjo mokyti! 

įšokti lietuvių tautinius šo-Į * * *
kius. Lapkričio 25 d. sukaks
40 m., kai tie šokėjai pirmą' 
kartą pasirodė viešame ren-į

Šoks Mil tono mokykloje

Bostono Lietuvių tautinių! 
šokių sambūris spalio 13 d. j

< j dalyvaus Miltono Pierce mo-;
j Per tuos ilgus metus Onos'k k,os jnio prograinoje., 
įlvaskienes vadovaujamas' jo kitų šešių l
I sambūris yra šokęs šimtus | Uutų šok5jai
I kartu saviesiems ir svetimie-.i f *įsiems, tikrai daugiau pasku-
tiniesiems, ir visur turėjęs- Kodėl neskaitys Keleivio • 

į didelį pasisekimą.
j Iš vieno seno prenumera-j 

| O. Ivaškienė ne tik buvo • toriaus gavome šitokį laišką: ( 
■sambūrio mokytoja, bet ji' "Gerbiamoji Keleivio ad-j 
į davė patalpas repeticijoms, ministracija, Siunčiu S 6 už

i gmy.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU 
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St 

jVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra rienintelė oficiali ist»»- 
fa VVorcesiery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces*

terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal

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

čia galime gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

Senas parvirsta ir negir
tas.

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

S. J. ALEKNA 
»ts kast broabcva? 
fcOUT» BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Beujamiu Mcor» Dajfcal 
T'upieroft

Stiklas Laagansa 
VlM-'k.le reik’nvnyn namaaac

BeUunenya piaicbariana 
¥ lanki® Saltttal

Telefonas: A N 8-2806

IDr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašūkarnio

ĮPfi DINIS 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Maas

Knyga yra geriaasias žmogaus drangas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 
teptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit ( lietuvišką vaistiną.
Sav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonai. AN 8-6026

Nue 9 vaL ryto iki 8 vrL v„ išskyrus šventadienius tr tekus. 

1——————e—e——Beeeu—e—ee—u—ee—j

na

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

H □ Krosnies aptarnavimas 
| □ Automatinis įpilimas

□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268- 4662J

KELEIVISPrenumerata . Subeeripttoe 
Amerikoje ir Tiialentuose
metams — 1 year .. • .»* $10.00 
pusei metų — 6 moaths ... >6.00

KELEIVIS 
686 East Broadeay 

8«uth Boston, Ifass. OtlST

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly 

(Ezeept for 2 vveeks in Augant) 
PubHahef In So. Boston, Mssa. 

8Ibm e ’sbruary «, lMft
KELEIVIS 

686 East Broadvvay 
South Boston. Maas 011 IT

PRANEŠIMAS — 

KVIETIMAS

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugija ruošia d-jos 
nariams metinį parengimą 
vadinamą Šurum - Burum, 
kuris įvyks ateinantį sekma
dienį spalio 16 d., 2 vai. po 
pietų, 3-čio aukšto salėje So. 
Bostone.

Draugijos nariai su šeimo
mis ir draugais kviečiami 
gausiai dalyvauti. Be vaišių 
ir šokių, bus proga ne tik už
simokėti nario mokesti, betc. '
ir naujiems įsirašyti į šią di
džiausią mūsų draugiją Bos
tone!

Tad iki pasimatymo salėje. 
Al Čaplikas, pirm. 
Ant. Matjoška, sekr.

AR JAU PASIRUOŠI - - 

J LITUANISTINI BALIŲ?!

Apsispręskite būtinai tei-! 
giamai, nes tokio baliaus! 
dar nebuvo ir, tur būt, ilgai į 
nebus!

Karališkos Chateau de 
Ville restorano patalpos!

Puikus apšvietimas, švel- į 
niai išryškinantis kiekvieną '• 
moters suknios gražiausiąją 
detalę ir reikšmingą šypse
ną !

Žavintis orkestras!

Skanūs valgiai ir nemo-. 
karnas baras!

Mandagūs patarnautojai! 

Tad skubiai skambinkite,

užsisakydami vietas, Valei 
Čepienei, tel. 472-4956 arba 
Redai Simonaitienei, tel. 
1—668-7267.

Atsiminkite, kad ii links
mybė yra • skirta kilniam 
tikslui — Bostono lituanis
tinei mokyklai paremti!

Vadinasi, — iki pasima
tymo lapkričio 5 d. vakare!

T. K.

Bostoniškio J. Jašinsko 

parašytą knygą —JULIUS 

JANONIS — POETAS IR 

REVOLIUCIONIERIUS 

kaina — 5 doleriai.

NE. 40 ''Keleivio“ telefonas:

THE TRAVBLER: LITHUANIAN iVEEKLV

SO. BOSTON, MASS., 1977 METŲ SPALIO - OCTOBER 18 
268.3071 Second-class postage paid at Boston, Massacnusetu Atskiro numerio kaina 25 centai

73-TTEJI METAI

pusę metų. Gal tai bus pas-!
kutiniai metai. Mat, manoj _  * _
žmona atsisako man skaityti, i

• 40 metų — ilgas laikas, bet į o mano akys labai nusilpo.■ Dalyvavo Altos suvažiavime
Ona Ivaškienė ištesėjo mėg-Įji, sako, nenoriu Keleivio;

! štamą darbą dirbti. Ji ir šian- į skaityti, aš turiu geresnių į 
dien tebemoko jaunųjų gru-i laikraščių.

j negailėjo ir savo lėšų, kai 
i sambūriui jų trūkdavo.

pę, ° gyvesniesiems mokyti 
pasikvietė savo sūnų Gedi- 

įminą, kuris ilgus metus yra 
sambūry šokęs, šią vasarą

Ji yra progresyvė, skaito 
Laisvę ir Vilnį. Aš nenoriu 
su ja pyktis, todėl būsiu pri
verstas Keleivio neskaityti.“ 1

Amerikos Lietuvių tarybos 
suvažiavime, kuris įvyko 
spalio 8 d. Chicagoje, iš Bos
tono dalyvavo inž. Aleksan
dras Čaplikas ir Antanas 
Andriulionis.

eeoeesooecoeoocoseosnssoosoeooeGGoisoeeeooeaeeeooeoaoi

THE APOTHECARY
384 "• BR0ADWAY. SO. BOSTON. TEL. 26S-6020 

nori pranešti, kad jūsų receptu atlikimas yra svarbiausia mūsų 
verslo dalis, todėl pasitikėkite mūsų draugišku patarnavmu. ^les 
priimame kitų apmokamus receptus, kaip, pavyzdžiui, VVelfare. 

Į Medicaid ir kt. Nepamirškite, kad receptų išlaidos nurašomos 

• kuo mokesčiu. "Receptų specialistai“. Valandos: pirmadieniais— 

i šeštadieniais 9-8 vai.

140 KONGRESMANŲ IR SENATORIŲ 
UŽ ŽMOGAUS TEISES

Jie bendru raštu kreipėsi į prez. Carterį, prašydami 
reikalauti Belgrado konferencijoje, kad žmogaus teisių* 

klausimas stovėtų centre visų pasitarimų. Tų teisių sovie

tiniu laužymu skundžiasi ir JAV mokslo Akademija.

TRANS - ATLANTIC 

TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
{staiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

!; Telefonas: (617) 268-8764« ►< .
į! Darbo valandos: 

kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienėj
' f##*##**###**##®***##®#*#**®#****-

PETER MAKSVYTIS 

Careeeter 4 Bsildsr

<9 Church Street 

K. MUtoe, Maas.
Atiteka visa* paUiiytne. 
to ir proįektartmo darbo* tt lan
ko ir viduje, gyvenamų namu lr 
biznio pastatų, pastai Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki t va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

’eeaeaeaaee »®®»-
TKL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETRISTft
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY 
SOITH BOSTON. MASS.

,aaseeefse* aeeaa*

a®®®®*®®*®®#**®®*®****®*®**-**-

i®###®®®®®®®®-*®®*****®**********^*
NAMAKSY - ZAMMITO 

Insurance Agency, Ine.
, 95 Rosemary Street

> Norvvood, Ma. 02062 
Tel. 762-6732

aaae>eaaaa» ® wa»®aa®aa a®®®®®®®®,,

"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 davanoms 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
S6. Paštu nesiunčiame.

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filiale je, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAV INGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
teklių. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytų Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

eae a a a a *» # » » ***<*<<*#*'«

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
SKANI LIETUVIŠKA PICA

nuo 1 iki 10 vai. vak. Telefonas: 268-1055

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadieni 8 vai. vak. užkandinės kambary. 

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai
nustebinti.

Šeštadieniais ir Sekmadieniais
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

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

Pirmadieniais, antradieniais trečiadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 5 iki 8 vai. vak. yra “LINKSMOJI VALANDA”, kurios 
metu visi gėrimai yra papiginta kaina.

Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 
trečią ketvirtadienį 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.

S. B. L. P. D. Valdyba
368 W. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
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Laisves Varpas
; LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur St, Brockton, Mass. 02402. Tel. 586*7209
« ►
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South Boston 
Savings Bank

ALWAYS THE LEADER ’

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 WMt Broadway 
South Boston
9 AM to 3:30 PM- 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Btvd.
8:30 AM to 5:30 PM 
Mon., Tues.. Wed. & Fri 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

E. KARDELIENĖS DAINŲ STEPONO KAIRIO ATSI

PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijoje

MINIMŲ PIRMASIS TO- 

'MAS „LIETUVA BUDO”
galima gauti Lietuvos ope-j
ro. aolistė, Ekbieto. lUrde 'JAU IŠPARDUOTAS, BET 

lienės įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—”TAU, 

jų plokštelę. Kaina $6.00. į LIETUVA“ DAR YRA NE-

Paitu nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS 480 PSL,

ATLAS PARCELS CO. (COSMOS PARCELS

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai Že
momis kainomis. Be to, siunčia- į 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski

EXPRESS CORP- 

AND }

TRAVEL INFORMATION

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO J UETUVĄ 
ir lotus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas Ir 

garantuotas*

Prekės parduodamos nui»> 
mintomis kainomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p.

Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Tet 268-0068

JAV prez. Carterio gar
sia’ iškeltas žmogaus teisių 
gerbimo re’kalavimas pas
taruoju metu buvo pradėjęs 
lyg ir pritilti. Atrodo, kad 
JAV kiek prisičiaupė ir tuo 
skaudžiu klausimu pradėjo 
šveln:au kalbėti, vengda
mos erzinti sov’etus ir lauk
damos strateginių ginklų ap- 
ribojimo derybose nuolaidų. 
Juk politikoje nėra naujie
na, kad aukšti žmonijos

liniukų jau atsisakė daly
vauti kultūrinių mainų pro
gramoje, kuri buvo vykdo
ma net 18 metų. Ypač didelį 
pas’pikt'nimą JAV-se kelia 
žydų mokslininkų Sovietijo
je varžymas — jų šalinimas 
iš mokslo įstaigų ir trukdy
mas išvykti užsienin. Kultū
rinių ir mokslinių mainų 
programa nenutrauk’ama 
tik dėl to, kad tikima, jog 
toksai bendradarbiavimas

idealai yra išmainomi į ko- į su sovietų intelektualais pa- 
k'ą pirštais apčiuopiamą | laiko juose 'vakarietiškąją
paskirų valstybių naudą.

Bet Sovietijos politinių 
kalinių balsas iki šiol ne tik 
nenutilo, o Belgrado konfe
rencijos metu dar pagarsėjo, 
drumsdamas politikierių ra
mybę. Ir štai, šiomis dieno
mis jį dar labiau sustiprino 
Nobelio laureatas Aleksand. 
ras Solženicinas, kuris laiš
ku reipėsi į Vermonto kong- 
resmaną Jeffords, pakarto
tinai nušviesdamas 'baisią 
Sovietų Sąjungos politinių 
kalinių padėtį ir ypač iiryš- 
kindamas disidento Gins- 
burgo likimą, kuris jau as
tuoni mėnesiai yra tardomas 
ir kalinamas be jokio pa
grįsto apkaltinimo.

Solženicino gyvenamos 
valstijos kongresmanas tuo 
žmogaus teisių pažeidimu 
nuoširdž’ai susirūpino, ir jo

dvasią ir gyvą demokrati
nės laisvės troįškimą.

Svarstydama žmogaus tei
sių paže'dimo faktus, JAV 
spauda dabar atsiskleidžia 
ir sovietų naująją konstitu
ciją, kurioje, kaip ir senojo
je, raštu garantuojama so
vietų piliečiams įvairiausios 
teisės, kurios realiame gy
venime vistiek paneigiamos. 
Juk Sovietu Sąjungos val
džia vis tiek pasilieka tikta; 
vienose komunijų partijos 
rankose, ir partija gal: at
imti piliečiui visas teises, 
jeigu jis pradėtų mąstyti ir 
veikti k:tai«p, negu partijos 
Koranas nurodo.

Sov'etų S-gos politikos 
stebėtojai d«bar reiškia 
nuomonę, kad Sovietų S-ga, 
pasirašydama Helsinkio su
sitarimus, tur būt, nesitikė-

GERBIAMI PILIEČIAI!

MAISTO ATLIEKOS YRA SVARBUS 
PAPILDOMAS ŠALTINIS DIDINANT 
MĖSOS GAMYBĄ RESPUBLIKOJE.

Piliečiai, neišmeskite bulvių, daržovių, 
vaisių, duonom ir kitų maisto produktų 
atliekų.

Rinkite maisto atliekas specialiame 
inde, kuris pastatytas Jūsų laiptinėje, 
neužterškite jų.

Norint išvengti maisto atliekų gedimo, 
prašome nepilti į indus skystų atliekų.

PILIEČIAI, IŠ VIENOS TONOS MAIS
TO ATLIEKŲ GALIMA GAUTI PAPIL
DOMAI 50 KG MĖSOS.

Vilniaus miesto DŽDT vykdomojo 
komiteto butų ūkio valdyba

ORO PIRATAI VĖL TERORIZUOJA 
VAKARŲ VOKIETIJĄ

Praeitą ketvirtadienį keturi teroristai pagrobė Lufthan

sa bendrovės lėktuvą su 87 keleiviais. Jie reikalauja .15 

milionų dolerių ir paleisti iš kalėjimo kitus teroristus, O

Estų kaliniai prašo i 

pagalbos
1975 m. apako mėnesį bu

vo suimti estų demokratinio; 
sąjūdžio dalyviai Sergej; 

t Sc’datcv, Klaju Mattik, Ar-' 
i tem Juškev'č ir Malti Kii-' 
rend. Dabar jie yra Potmos,

• koncenti arijos stovyklose neįvykdžius šių sąlygų, žada įkaitus susprogdinti, 
i nr. 16 ir 19. i

\Bostone suėmė 33 i *Xors paskiros valstybės 
ir labai stengiasi įvairiom

iniciatyva buvo suorgani- jo, kad tas žmogaus teisiu 
zuotas daugiau nei 140 se-1 klausimas sudarvs jai tiek 
natorių ir kongresmanų pa-1 nemalonumų viduje ir už
sirašytas bendras raštas pre-1 s’enyje.
zidentui Carteriui, kuriame 
i-ryškmamos Sovietų Są
jungos piktyb’nės pastan 
gos sunaikinti savo 
visus laisviau galvojančius 
žmones, juos visai izoliuo-;

Švedija ir Kanada
krašte dovanoja skolas

1976 m. vasario menes 
jie kartu su k'tais ten esan-!" 
čiais 15 kalinių parašė krei
pimąsi į laisvąjį‘pasaulį, bet į

Į tas ratas tik neseniai įepa-j*1’. avo sk‘rtuose nufirr»auti, ■ tai- fjar palyginamai menki, 
i siekė Vakarus. kuriuose sudegdavo 0 nUQ teroro vjs lab’au kėn

iu- žmonių. Gaišiai dažnaiUųa nekalti žmonės, kuriuos 
J.e rašo. kad laikomi pa-i kildavo skirtuose ngriauti, I globikai naudoja įkaitais 

čiais pavoj'ng'ausiais krimi. P° gaisro jau atremontuo-: savo reikalavimams išspaus- 
' nal.stais, nes ”skaitė kny-ribose, bankiutuojanč.ų pai-j^j Oro piratu ”žygius“ ypač 
j gas, uždraustas Sovietų Są-1 duc-.u\ių u panašiuose na- pažadina jiems te kiama 
jungoje4* ir ”mūsų pažiūros j mTOS€’ kure būda^ o neblo-,jęaį ^urų Afrikos šalių prie. 

i nesutampa su privalomu °a- apdrausti. ; g]aucja nes dar

! "gar b in gus šukei us“
Jau kuris la kas Bostone

i apsaugos priemonėm paža- 
; boti oi c pi.atus ir kitus te- 
! roristus bet kol kas rezulta-

Pagal, tu pavyko išai kin-j 
■i, kad tuos namus padegi- 
nėja patys jų savininkai ar 
speciali padegėjų grupė Pa
gal užsakvma ir visi iš to 
pelnosi.

vis nėra jo
kio visuotinio ir tarptauti- 

i nio susitarimo juos i duoti.

Paskutlniais laikais nepa
prastai pad dėjo ter oro ak
tai Vakarų Vokietijoje, ku
riuos vykdo gana nedidelė 
politinių žudikų ir grobikų 
grupė, štai, jau kuris laikas 
teroristai kažkur kal'na pa
grobtą žymu vok ečių pra
monininką Hansą Scfrleyerį, 
už kur io iš’aisvin'mą reika-

.... . lauja paleist; iš kalėjimo 11. draudimo kompam-Į^n ka,,namu ;k;tu teror^ 
jų tarnautojų, pol e jos Pa-j jf dai. mi,i()nu d„,e]..u, arba 
teigunų, usnaResių virst-. , ka(J ika:ta nužud 

.ninku ,r panaaų garbmgy .0 pranta ketvirtame. 
J pi iečių. . nj kita teroristų tri'unė pa-
- Kadangi kai kuriuose tų1?10.^ vokiečiu Lufthansa 

.-•bendrovės Boeing 737 lėk
tuvą su 87 kele'via's ir taip

Paeito plrmadien’o naktį 
apie 100 detektyvų padarė 
plataus masto šių nusikaltė
liu medžiokle ii-buvo suim-

j galvojimu*4, ”...esame kali- 
i narni už vertvbes, kuriomis 
f remiasi tikroji demokrat’- 
‘ ja.44

Jie turį dirbti per savaitę 
I 48 valandas ir daugiau, o 
J maistas esąs labai blogas. Į 
i Be to, vieton poilsio turį

» - j k. p0}-tįnvu paska'tu.
;a. fotokopija atsišaukimo, kurį mums vienas tautietis atsiuntė > mažiausią ne.
laiške iš okup. Lietuvos. Mes jau seniau rašeme-apie ^Lietuvoje naklusnuma
pastaruoju metu skaudžiai juntamą mėsos ir kitų maisto produk- 4 jje pjašo visų klabenti bene 33 sukčiai. Nuosta
tų trūkumą, nes jie dideliais kiekiais išvežami į įVIaskvą ir kitas 1 Maskvos dur S, rašyt: laiš- į ^aiPe .' ra a(Į"
Sovietų Sąjungos sritis, o lietuviams tenka valgyti žuvinę dešrą— kus, protestus, reikalavimus 1 'CKatų, draudimo kompani- 
ten vadinamą "šuns džaugsmą“. šis atsišaukimas aiškiai liudiją paleisti.
tarybinės Lietuvos "gerovę“, kuri paremta apgraužtais kaulais.
duonos plutomis ir bulvių lupynomis, sumestomis į šiukšlių dėžę. Ispaniįoįe mirė
jcooaeoeeoeeeoooeooeoeoeoeoeoeoeBeeooeeeooeooecoooeet Bing Crosby

Kuznecov pavaduos 
Brežnevą

Priėmus naująją Sovietų 
Sąjungos konstituciją ir iš
rinkus Brežnevą Aukščiau
sios tarybos prezidiumo pir
mininku (prezidentu), jo 
pavaduotoju išrinktas Vaši- 
Ii j Kuznecov, 76 m. amž., 
kuris prieš Aukš. taiybos 
susirinkimą buvo paskirtas 
poiitb’iuro nariu.

Urugvajuje mirė 
Mikas Krasinskas

! Pereitą penktadienį žais- 
: damas golfą Ispanijoje mi- 
! rė garsusis aktorius ir daini-
ninkas Bing Crosby,

gaisrų žūdavo žmonių, tai 
su’mta padegėjų, kurie kal
tinami ne tiktai suktybėm,

sulau-1 bet ir nužudymu.
pat re'ka’auia oa’eisti iš Vo
kieti i

Švedija ir Kanada Jung-i 
| tinėse Tautose paskelbė, | nier'us, net 
: kad ios dovanc ia skolas ne-1 ves Pittsbui

Tur k'.jos kalėji- 
; mu kitus teroristus ir dar 
net 15 milionų dolerių.

į Vokiečių vvriausybe: ne- 
• skubant teroristų reikalavi
mų vykdyti, jie vis žada 
lėktuvą su keleiviais su.

ir
i kęs 73 m. amž:aus. 1 .

Velionis per 50 metų Kaltina SoV. S-gą
i vo žaviu baritonu džiug’noį. t .tr .
: lengvosios muzikos klauso-i IP JAv-beS
vus. Jo dainų plokštelių iš-’ 
leista anie 300 milionų.

Diplomatiška
kritika

Kin'jos mfnistro pirmi- 
niniko pavaduotojas Li 

Į Hsien-nien viešoje kalboje 
1 pasakė, kad Sohietų Sąjun- 
įga yr a milžinas ”su medum 
(burnoje ii* tulžimi -ii'dvje44.

UM’Ogf1 int i.

Iki šiol 4 teroristai, mano
ma. Palestinos ar aba7, indu- 
sai ar iraniečiai, kurių tarpe 
via jr viena motelis, tą lėk
tuvą jau buvo nusivarę į 
Pietų Jemeną, o iš ten į Nai
robi ir
kūną.

Belgrado konferencijoje 
JAV delegacija, kai kurių 
stebėtojų nuomone, seviet ■ 
nį bloką kritikuoja perdaug 

, ! ”d.'plomatiškai“, kad tik šo
ri vie' 1 i neužsigautų. Daug 

1 griežčiau kalba Vakaru Eu-
Spalio 7 d. Urugvajaus | popos valstybių atstovai, ku-* . ,

sostinėje Montevideo mirė; jie sovietus kaltina nusižen- 
Mikas Krasinskas. Velionis ig'ma’s beveik visiems Hel- 
ilgus metu? buvo vienas i- sinkio susitarimams.

JAV delegacijos vadovas 
Goldbei’gas, matyt, pasirin- 

vienas iš Lietu- kc- tokią liniją, kuria nega
nius klausimus. Pažymėtina,; vių kultūros draugijos stei-‘ tenkinti nei vieni, nei kit . 
kad Brežnevas jį buvo 1968 i ?ėjų, ne kartą yra buvęs Į
metais pasiuntęs "reikalų; Urugvajaus Lietuviu tary- Su ašarom apleido 
tvarkyti“ ir į Čekoslovakiją,, bo$ vaHrbo. pinn-n:nkaS;! . 
kai raudonoji armija nuvei-|Jis vra j, ir Dl. Kazi(/ teiynį 
tė demokratiios pusėn pasu-1 c •a ,a,w;T,;rrVoc., . w i - , Į Gnrnau. d-j » p.rmimnka.. į Amnesty International

! Maskvos skyr iaus steigėjas
Velionis Mikas Krasins-, Valentin Turch'n artyksta JsteP)ėta anksčiau, 

kas ilgus metus rašė ir Ke-ji Columbia univers'teta dės- rėjo sprogti.
leiviui anie Urugvajaus lie- tyti matematikos. Jis Mask-į...... Taj provokator ių
tuviu veikla. S va apleido a a rodamas. Sa

Kuznecotvas yra inži- 
2 metus studija- 

burgho universitete,jant iš visuomenės. j j.a(| jog dovanoja skolas ne
• •• i (turtingoms valstybėms. Šve-j dirbęs Fordo fabrike. Jis y- 

irta’s duo- nura®ys^an^ S200 mi- ra buvęs Sovietų S-gos amRaštą pasirašiusieji 
greso atstovai, t v 
menimis ir dokumentais pa. 
remdami kaltinimus Sovie
tų Sąjungai, prašo prezi-

basadorium Kinijoje, kelis 
kartus vadovavęs sovietų 
delegacijai Jungtinėse Tau

lionų, kurie buvo paskolinti 
Bangladešui, Bot\vanai, Eti
opijai, Kenyja:, Pakistanui,

, , .... , , z,™ „„„„o i Šri Lankai ir Tanzaniįai.|tose,paskutiniuosius22me-denta rūpintis, kad žmogaus} _ . .. . „ ... ...* - • iri • Kuba, Tunisiia ir Zambija tus buvo uzs.enio reikaluteisiu klausimas i;liktų Bei-, . . t _ , ... y _ . . , -/ , , .. t ) skola turės sumokėti, nes jų
gi ado konferenc jom centi e, j medž;ag:nė padėtis geresnė, 
nes tai vra vienas pačių Kanados dovanojama su. 
syaiblausiųjų Helsinkio.su-l $254 milionai
sitarimų punktų ir didžiau-(
sios vertės demokratijos}

ministro pirmasis pavaduo- veikliųjų Montevideo 1 etu- 
tojas, dažnai siunčiamas vių 
ten, kur reikia išspręsti pai- narių. Jis ii

demokratinio sąjūdžio!

Jis taip pat kaltino Sovie
tų Sąjungą ii- JAV-bes, kad 
jos ruošiasi totaliniam ka
rui.

Bombos New Yorko SIUOS 
nebuvo 
mas, ne

jau nu'ovę vieną la-

žodžius lašant, dar 
ž nemas įkaitų liki- 

s ii- Nairobi aerodro-
savaitę sprogo;mas nenori teroristų laikyti, 

mba prie viešosios biblio- j :r pranešama, kad lėktuvas 
tekos (tarp 41 ir 42 gatvių), j jau nuskridęs Į Somaiiją. 
Žbonių aukų nebuvo.

Nežinomas ir Schleyerio 
kuris jau gali būti

nor

n

Praeita

Buvo padėtos kelios,

pi' ncipas.

Lygiai taip pat atkreipė 
dėmesį i Sovietų S-goje vyk
domus žmogaus te siu pažei
dimus ii- varžymus ir JAV 
Nacionalinė mokslų akade
mija, kuri savo pareiškime 
pabrėžia, kad tokie varžy-

Daugiausa neturtingas 
valstybes remia ipašalpomis 
ir paskolomis JAV-bės. Ta 
parama siekia bilionus.

Sovietų lėktuvai 
Atlanto pakrašty

adęgamosios bombos ir ke. 
ose didžiosiose krautuvėse,!

likimo

pavyko j Kai

kusi Dubčeka.

Brežnevas Kuznecovą yra 
apdovanojęs ir ”socialisti- 
nio darbo didvvrio44 vardu.

bet kilusius gaiši' 
greitai užgesinti. } sybė

Bomba buvo Padėta ir 
I prie Generąl Motor s bend-H1' ' 
(rovės namo, bet .ji buvo pa-1 Ra< 

negu tu- kok a
m

Šį mėnesį du kartu sovie- 
mai nepaprastai kenkia bet Į tų bombonešiai pasirodė į Aišku, kad ir naujose parei- 
kokiam mokslininkų ir kitų Atlanto zonoje, tik apie 300gose jis bus ištikimas Brež-i 

mylių nuo Bostono. Spėlio‘ntelektualų tarptautiniam 
bendradaibiav'mui ir kul-'jama. kad jie nori nufoto- 
tūriniams mainams. Dėl tos' grafuoti naująjį JAY nai 
priežasties daug JAV moks- kintuvą Spruance.

nevu’. Brežnevo mirties at-1 Dėl io mirties reiškiame 
veju jis laikinai taptų ”pre- g'iių užuojautą io žmonai, 

j zidentu44, bet vargu paliktų

xė, jog turys apleisti Sovie-j 
tų Sąjungą, nes jau keleri 
metai negalis gaut: darbo.

oas.
lar-! T.

Brežnevo įpėdiniu.
sunui u- pu? 
Krasinskuk

troliu- Juozui Tarp jį išivdėjusių 
ir Sacharovas.

O U

Praeitą šeštadieni Bosto- 
; ne staigiai susirgo Dzidas 
‘Giedraitis. Guli ligoninėje.

jan
(’žii

go.P

talr
sto\

V. Vokiet jes vyriau- 
nėra linkusi teroristam 

eisti, įkaitų gim'nės, 
i. >u ašarom reikalauja, 
jų artimieji būtų bet 

i na gelbėjami nuo

oristams šitaip siautė- 
Vak. \'okieti.jos vai- 
i-taigf s dabar yra sau

nos tankų ir šar vuočių, 
kuriu se Bonos kvar

ce regimas tikras karo

»




