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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. 
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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.
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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*
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NAMAKSY - ZAMMITO 

Insurance Agency, Ine.
, 95 Rosemary Street

> Norvvood, Ma. 02062 
Tel. 762-6732
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"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

»***»®®®®®®»®*®®®®®#®»*®®®^®®®®®®®®®®®®#®®®®®®®®®®®®*®®»®®®*®*®®®®®*®*

d

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
« ►

♦®®®®®®®®®®***®****®***®®®*®*®*®®®®®®®®®*®®*®®®**®®®®*®®*®®*»®**®®®®»_

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

»
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Gerai suprantama, kad skirtingi ir skirtingų interesų

Kova su disidentais 
Rytų Vokietijoje

ŠKOTIJA

Socialdemokratų susirin

kimas

Lietuviai socialdemokra-
turistai iš okup. Lietuvos grįžta kupini skirtingų įspūdžių 
ir susidarę skirtingą dabartinės Lietuvos gyvenimo vaiz
dą.

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

M. VAL1ULAITIS 

IŠ SOCIALISTO Į ŽUDIKUS (I)

Feliksas Dzeržinskis.•J tai Didž.. Britanijoje gvvęnai 
Rytų Vokietijoje niekad nebuvo ramu. O nauja pro-,plačiai išsiblaškę po visa sa- 

,testų ir juos sekančių persekiojimų banga prasidėjojH'a- }ą. Glasgovo apylinkėse Man-
:eitų metų pabaigoje ir tebesitęsia iki šiol ir ne silpnėja, o cbestėry ir Londone. Meti-1 jį išgirdus, doram (ir istori- skerdimą, o "liaudies prie- 

Senieji išeiviai ir vadinamieji "pažangieji“, palikę ; greičiau stiprėja. Paskui nepaklusniuosius žymesnius rėži- nįa suvažiavimų susirenka įlją pažįstančiam) žmogui oda šai“ buvo visi tie, kurie prie- 
savo tė'.ynę dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir nematę imo kritikus nuolat sekioja pėsčiair važiuota policija ir Manchesterį ar Škotiją, kuri iš siaubo pašiurptų. šinosi bolševikų diktatūrai“,
nepriklauscmvbė laikų, visus Lietuves mūrus, šaligatvius jnerv‘na Juos nuolatiniais areštais^ardymais, grasinimais yra daugiau narių. ■ Taip Dzeržinskis suformavo
elektros šviesi, vandentiekį, kanalizaciją ir net dviračius !ir kratomis’ Sta\ * šiuo ™etu rytų Berlyne gyvenąs prof. ; ' , Ir štai, neperseniai "Lite- "pasaulėžiūrą“ visų laikų
priskiria tiktai tarvbinės santvarkos laimėjimams. Na, o ;Haveman dar V1S tebelaikomas namų areste o suimtas; gįų metų susirinkimas bu-, ratura ir menas“ (taip, Lite- čekistams ir enkavedistams, 
jeigu dar pamato margaspalves dainų ar šokiu šventes,! Partijos na^s f marksistas RudolfasBabro, kuris Vo sukviestas Škotijoje, Bell- į ratūra ir menas!) mus pain-
epera ir traktorių, kuriu prie caro niekad neteko regėti, įparase santvarką kritikuojančią knygą. Rugsėjo men. pir- shill mieste, netoli Glasgovo, formavo , kad 1977 m. suė- Kipras Bielinis jau minė-

momis dienomis 8 režimo kritikai buvo išvaryti iš krašto, kur buvo didelė lietuvių ang-1 jus jo gimimo šimto metų su- toje knygoje pacituoja zo-
itarp jų du jauni rašytojai. Tvirtinama, kad per pastaruo- lįakasių kolonija nuo praeito* kakčiai, Vilniaus mieste šiam džius, kuriuos Dzeržinskis

velniui būsiąs atidarytas jo taręs, kai tik buvo patvirtin- 
vardo muziejus! tas Čekos viršininku: "Ne

manykite, kad aš ieškosiu 
Neįsivaizduojame, kokie revoliucinio teisingumo for- 

eksponatai galėtų būti tame mų, revoliucinė justicija 
muziejuje išdėstyti, nebent mums netinka. Mes nepriva- 
buožėmis sutraiškintų kau- iOme kalbų kalbėti. Aš rei- 
kuolių ir nuo pirštų nuplėš- kalauju tik vieno — ergani- 
tų nagų pavyzdžiai... i zacijos revoliucijos priešams 

. ■ sudoroti“. Tokią ir sukūrė 
Nes kaip g. kita.p (nors "revoliucijos priešus“ 

įamžinsi Feliksą Dzeržinskį, ,tebedoroja iki šiai dienai, tik 
— tą, kurs sukūrė bolševiki- dar nesudorojo).

tai dėl kokios nors rusų okupacinės priespaudos neverta ,
nė kalbėti, ir telieka tik šaukti: ’’ 
komunistų partija!“

Tegyvuoja šlovingoji 'sius 10 mėnesių daugiau kultūrininkų buvo priversti emi- Į šimtmečio, 
jgruoti iš Rytų Vokietijos negu per paskutiniuosius 10 metų.

Kiti, net vėlesn'eji vakarietiškieji "tremtiniai“ ar jų i Praeitų metų lapkritiš ypatingas tuo, kad tada buvo
palikuonys, Lietuvoje sovietinio saugumo nepatardvti ir :išleistas , vakaru Vokietiją koncertuoti Wolfas Bierrnan 
nepaviešėję nė vienos d:enos kalėjime, o tik mandag.a:'

Šių metų susirinkimas at
žymėjo lietuvių socialdemo
kratų laikraščio "Rankpel-

nas, jaunas populiarus poetas, kuris dainuodavo režimą nis“ 70 metų sukaktį, 
tarybin.ų pareigūnų pavedžiok po ręsto*, anus, jau įz.ūr. kritikuojančias savo balades rytiniame Berlyne. Išleido jį, j
Komunistinio režimo sušvelnėjimą, o po talpesne- ‘ 1 bet jau nebeįsileido. Kol jis gyveno R. Berlyne, koncertuoti į Tas laikraštis buvo prade
gs — net ir visiška: gaivią laisvę, kuria dabar kvėpuojan- I jarn buvo uždrausta, bet jis vis tiek surasdavo būdų pasiekti: tas leisti 1907 m. spalio 30 d. 
ti +auta. Į žmones iš pogrindžio — jo baladės sklido liaudyje iš įrašų i ir buvo spausdinamas Bell-

juostelėse. jshill mieste, t.y. tame pačia-
• me mieste, kur buvo suruoš-I 7

Biermanno populiarumas paskatino bangą protestuotas minėjimas,
nių, bei visa tai sveikatingai užgėrę šermuk-ninėmis ar j kad jam neleidžiama grįžti. Protestavo inteligentai, protes-j 
trauktinėm s, jau kalba apie aiškiai apčiuoptą savo tau-1 tavo darbininkai. Valdžia savo ruožtu tuoj pradėjo perse-:

Na, o dar kiti, pririję šventadieniškai išsipuošusių 
giminių suneštų skilandžių, rūkytų dešrų, kumpių ir šoni-

tieeių materialinę gerovę ir net persisotinimą.

Jau vieno vardo gana, kad reiškė "liaudies priešų“ iš-

| nę Čeką ir ją iš karto išvystė 
Rankpelnis ėjo iki 1920 m. Į iki aukščiausio siautėjimo ir

jkioti ypač tuos nepatenkintuosius intelektualus, kurie ne- ■ 1923 m. jį paėmė komunistai.. brutalumo laipsnio! 
j turi už savęs stiprių pečių. Tie, kurie atviru laišku reiškė į 

Deja, kiek kitokia nuomonę parsiveža tie, kuriems! Protest3 dgl Biermanno, visi buvo išmesti iš partijos, rašy-i Bellshill mieste 1903 m. • * *
pasitaiko proga ilgiau atskirai pabuvoti savo artimųjų to3ai Pašalinti iš rašytojų sąjungos, ir jų darbai nebespaus-; buvo įsteigta Lietuvių sočiai-

................... - .... . - dinami. Apie 20 tokių protestavusiųjų buvo sukišta į kalė- demokratų partija, vėliau* Šviesiaplaukis, kiektarpe jų kasdieninėje aplinkoje ir pasikalbėti pašnabž
dom i ausį. 1

Tikrai pašnabždom, nes anie kalbėdamiesi vis dai- i 
losi, uždengia kilimėliu telefoną arba vedasi savo svečią} 
į plynesnį lauką.

,jimus, dešimtims kitų buvo pasiūlyta išvažiuoti į Vakarų' pasivadinusi Lietuvių socia
listų sąjunga Didž. Britani

joje.
Tarp tokių išvarytųjų yra poetė Sarah Kirsch, už savo'

Susirinkimas išklausė va
dovybės veiklos apyskaitą ir 

nesiliovė sakiusi savo nuomonę, tai pradėta ją terorizuoti i išrinko naują komitetą: pir- 
ir pagaliau pasiūlyta pasiprašyti vizos išvažiuoti. , minninkas K. Tamošiūnas,

‘vicepirm. A. Repelis, sekr. 
Poetas Reineris Kunzė emigravo balandžio mėn. ir ne J. Vilčinskas, II sekr. S. Lau- ; 

dėl protesto, kad Biermanui neleidžiama grįžti, o apskritai ruvėnas, ižd. V. Motuzą.

} Vokietiją.

'lyriką laimėjusi premijas abiejose Vokietijose. Iš pradžių 
ją nubaudė tuo, kad išmetė iš partijos. O kad ji vis tiek

Į
; Sovnarkomo (liaudies ko
misarų tarybos) posėdžiuose, 
anot Shubo, Leninas su savo 

aP" kolegomis dažnai susižinoda-
valių pečių.^įMrumpa smai- vo raščiukais. Vieną sykį jis 
la barzdele ir permatomom, Dzeržinskiui pasiuntęs raš- 
išsiplėtusiom lėlytėm akimis, čiuką tokiu klausimu: — 
Momentais jo draugiškas Kiek mūsų kalėjimuose ar- 
šypsnis virsdavo nepermal-'
domu ledu. Tada tai jo aky
se ir asketiškose be kraujo 
lūpose prasiverždavo demo
niškas fanatizmas“.

Tokį Dzeržinskio portretą.

šiųjų kontrarevoliucionie- 
rių? — Dzeržinskis pasiun
tęs raščiuką atgal su atsaky
mu: — Apie pusantro tūks
tančio.

Tai perskaitęs ir kažką sau

Tada jie, atraitoję rankovę ar atsisegę marškinius 
parodo savo amerikietiškam giminei kalėjimuose ar Sibi
ro gulaguose Įlaužtus kaulus, suluošintus sąnarius ir bu
vusių ža:zdų randus.

T. - i.., ..... . 'dėl baisaus teroro. Kunzė pradėtas persekioti, kai jo eilė-
įe pa^na z. c-rn papasa oja alsias savo peigyveni irag^jų rinkinius imta leisti V. Vokietijoje. Valdžios kan-’ Škotija turės atskirą sky- 

ra<Į istorijas, o ir dabartinius artinųjų ir pažįstamų suė-j, jįs iutinai jšsžmg kai praeitajs metais V. Vokie- rių, kuriam vadovauja A. 
mimus ir dmg.mus nežinioje.

Apie jaunimo kruvinas demonstracijas ir vėl areštus. 
Apie mokyklinių vaikų ir jų tekų antireliginį terori

zavimą.

Apie part'nių fanatikų vykdomą meno ir mckslo kū
rinių cenzūrą.

tijoje išleisdino aforizmų forma parašytus užrašus "Nuos- J Jovaras, 
tabūs metai“ apie fizinį ir psichologinį terorą, kuris taiko
mas kritiškai galvojančiam jaunimui.

mums piešia savo garsiojoje! nosim subumbėjęs, Leni- 
Lenino biografijoje (1948), nas anį. raščiuko. prie Dzer- 
Davidas Shubas, dar pridur- j žinskio atsakymo, pridėjęs

: damas, jog dėl savo "natū
ralaus kuklumo, įsivaizdavi-

Rašytojas Berndas Jentzsch nebegrįžo iš kelionės į 30 metų sukakties minėji- 
Šveicariją. iš kurios jis parašė komunistų partijos vadui mas, kuriame dalyvavo apie 
Honeckeriui laišką apie nuolatinį terorą, kurį jis pats pa- 100 asmenų.
tyrė, ir nuolatinį partijos vadų kalbose kartojamą išsireiš- '

f Po susirinkimo buvo su-, mo stokos, tylių manierų 
ruoštas naujosios emigracijos kaip ir dėl "griežto savęs 

išsižadėjimo, nesvyruojančio

kryželį ir jį gražinęs Dzer— 
žinskiui.

Tada Dzeržinskis atsisto
jęs ir pasitraukęs iš kamba-

sązmingumo bei sustyrusiu rio, nė žodžio kam nesakęs, 
abejingumu kitų nuomonei“ Niekas nekreipęs dėmesio
Dzeržinskis bolševikuose į-

z. • , ikimą apie "sužydėjus} meną“ pavadino grynu pasityčiojimu.' Vaišėms lietuviškus patie-, gavęs tiesiog "šventojo“ var- 
Apie tai, Kao ir šiandien neg'an pasitikėt; net ir la- ‘ kalus skaniai pagamino E. ‘

bai artimu žmogum:

nei į Lenino raštelį, nei Į 
Dzeržinskio išėjimą... Po
sėdis vykęs toliau. Bet sekan
čia diena būta didžiausio su-

_• i dą. (Tatai patvirtina ir mūsų
nerizikuodamas būti išduotas, nes 

gali būti ir labai arti prie tavęs prislin-
Du muzikantai (Pannach ir Kunert), jaunas rašytojas Jovarienė, A. Dzidolskienė,

(Fuchs), du veikloje už žmogaus teises pasireiškųsieji vyrai Paplauskienė, Podricienė,
(tarp jų literatūros kritikas prof. Nitschke) buvo iš Lalėjimo Kavaliauskienė ir Mickevi- 
atgabenti ir paleisti į V. Berlyną. * : '

’ *** » ' š.;, įjt* *
Neseniai pasiprašė vizos išvažiuoti aktorius ir popu 

i liarus dainininkas Manfredas Krug, kuris jau ilgas laikas tijos lietuvius 
i negauna jokio darbo. Neseniai jis suvaidino pagrindinį t kratus.

Žinoma, brolis ramins, kad jis dar badu nemiršta, nes į vaidmenį filme, kuris greičiausiai bus uždraustas rodyti.
turi savo sklypelyje pasisodinęs bulvių, burokų, cibulių, ;Tam filmui skriptą parašė Jurekas Becker, taip pat vienas _ r__ _______
vištom parsineša grūdų i? kolūkio sandėlio k.senėje, o sa. 'iš protestavusių dėl Biermanno. Be kita ko,'tas Beckeris rys ir palaiko prieškarines i nuo anuometi-
vo v en nte’etei karvutei atsargiai nuglemžia pašaro per nenori važiuoti iš savo krašto, bet nepasiryžęs ir užsičiaupti, i angliakasių tradicijas. Be - n_g ^ejęOS pgj. gpįj, OGPU,
kolūkio ežia. Na, o tie iškilmingai ragaujami skilandžiai 'Pasikalbėjime su V. Vokietijos magazino bendradarbiu jis mieste jie turi savo klu- jjjęyp MGB iki šiandieni-

’ kuris vadinasi Lietuvių _ v-’r.r, .. . ..---------,--------------- ------------------------------- ------------ . o_, . . . nes KGB. Šitoji sovieti-
isako, eina reikalas dėl būtinumo užsičiaupti, tai aš gerįau; mstitutas. Jame dalyvauja į sį tojj policija — ra§0 
j pabūsiu užsičiaupęs Bahamas. j įvairių pažiūrų žmonės. ns_ į shubas, — pasidarė sim-

Ir tik tada apdairiam turistui paaiškėja tikroji okup. į jtitutas gavo naują sklypą ir
Lietuvos laisvė ir ekonominė liaudies gerovė. j Ar dar paaštrės priespauda? Sov. Sąjungos saugumo j ruošiasi statyt naujus namus.

.įasai "artimasis' 
kęs šnipas. < —-

Dar apie tai, kad negalima gauti iš Vakarų nei knygų, 
me: laikraščių net mokslo reikalui, kad pavojinga klausy
tis Vakarų radijo jr pasakoti kitam, ką girdėja’.

ciene.

Dar keli žodžiai apie Sko- 
socialdemo

Jų čia gyvena gražus bū-

Kipras Bielinis savo knygoje
"Teroro ir vergijos imperija judimo. Dzeržinskis. pasiro- 
Sovietų Rusija“.) j do, praeitą naktį Įsakęs su-

I šaudyti 1,500 "aršiausių kon- 
Siam šventajam šėtonui,} trarevoliucionierių“. Lenino 

vos dviems mėnesiams pra- padėtąjį kryželį jis buvo su
pratęs kaip kolektyvinės 
mirties bausmės įsakymą.

slinkus po bolševikų pervers
mo, Leninas ir pavedė suor
ganizuoti slaptąją policiją, 
per dešimtmečius keičiusią 

nuo

tėra tik nuoširdi padėka brangiam užsienio svečiui už jo i pareiškė, kad dabar turįs kritikuoti režimą atvirai. Jeigu,
ipsilankymą 'r dolerines dovanas.

Tada sužinota, kad Leni
nas to visai neturėjęs galvo
je. Kaip paaiškino jojo se
kretorė Fotieva, "Vladimi- 
miras Ujičius paprastai žy
mėdavo kryželiu tuos doku
mentus, kuriuos jis būdavo 
perskaitęs ir įsisavinęs“. Ta
čiau, žinoma, šisai "nesusi
pratimas“ (kaip jį pavadino 
Fotieva) nė kiek Dzeržinskio 
karjerai nepakenkė. Priešin
gai, jis kilo pareigose tol, kol 
jo gyvenimo siūlo nenutrau
kė natūrali mirtis (1926 m.)

boliu tokios teroro sistemos, 
kurios pasaulis dar nebuvo 
matęs“. Jau pirmaisiais bol
ševikinės valdžios mėnesiais 
Petrograde čekistai nakti
niuose valymuose suvaryda
vo "liaudies priešus“ į seną- 

netoli Žiemos Rūmu e-

j (KGB) viršininkas Andropovas neseniai pasakė kalbą, ku-f 
Mes manome, kad tą dabartinį mūsų tautiečių "persi-irioje pasmerkė disidentus, kaip Vakarų imperializmo a- 

sotinimą“ gal gerai pavaizduoja ir š:o "Keleivio“ plirnia- 'gentus ir kaip dalinį vakariečių bandymą sugriauti sovie- 
jame puslapy perspausdinamas atsišaukimas, kuri mums J tinę santvarką. Rytų Vokietijos vidaus reikalų ministeris 
atsiuntė vienas tautietis tiesiai iš L'etuvos. Pagal jį, — 'po to irgi pakalbėjo ta pačia tema. O jei disidentai laikomi
."Maisto atliekos vra svarbus papildomas šaltinis, didi-;pavojingais saugumui, tai bijoma, kad nebūtų pradėtos _ . . . .!ja
nant mėsos gamybą“, nes "iš vienos tonos maisto atliekų į prieš juos politinės bylos, kaip atsakymas į vakariečių pa- j žl-nq su 'bc]ševįinio ‘ sančią policijos būstinę, pa
gal ma gauti papildomai 50 kg. mėsos“. jgyvėjusį reikalavimą vykdyti žmogaus teises ginančius ^eporo gisierna u kemuni4;-1 v^utini^a^ patardydavo (o

{įstatymus. Kol kas dar nė vienas disidentas nebuvo pakai-! tardv‘mo‘ -taktika r jų‘dažnai ir be to apsieidavo), 
Taigi,—50 kilogramų mėsos iš šiukšlių dėžėngvven-jtintas valstybės išdavimu, tik Anatoliui Ščeranskiui buvo*t*g rū mo*s]u ‘įsekite>paskui sustadydavo palei kie- 

tejų sumestų nenugrandytų kaulų ir kitų atliekų! O kam ;žadama primesti tokią kaltę. Į Kipro Bielinio knygą "fero-j mo sieną ir sušaudydavo,
tos atliekos skirtos? šunims, katėms ar perdirbtos į deš- i K. B.

J. Vilčinskas

KOMUNISTŲ TERORO 
SISTEMA

ras žmonėms? Juk atrodo, kad tarybinė valdžia iki šiol į
šunų Ir kačių buitiniu aprūpinimu nesidomėjo... i oooooeoeooBOoooopoocoooaoooooooopooo<

Tikrai gaila amerikiečio turisto tėvynėje suryto savo I KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU- 
brolio skilandžio, jeigu anam telieka tik šiuk-linių atliekų j GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

ro ir vergijos imperija So- j Mirties kirčiai būdavo užslo-

dešros...

Tai jau v s tiek graudžios tikroivės alspindis, jeigu 
toksai atsišaukimas būtų net Pirmosios balandžio juokas, 
ar net pogrindin s pokštas. Tada jis net geriau vaizduoja 
"laisvę", "gerovę“ ir "perteklių“...

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

vietų Sąjunga“.
Joje taip pat rasite daug 

žinių apie koncentracijos 
i stovyklas. Kaina su pasiun- 
t’mu tik $1.00.

pinami tyčia garsiai varomų 
sunkvežimių motorų staugi
mu.

"Dzeržinskis nuliejo įran
ki naujosios santvarkos pa
matams iš senosios santvar-

"Anksti 1918 m., — rašo 
Shubas, — sovietiniai vadai 
valstybes būstinę perkėlė Į 
Maskvą.

Atvykęs su savo štabu į
senąją sostinę, Dzeržinskis
ėmėsi ieškoti tinkamu savo *■
organizacijai patalpų. Pasi
rinko Rusu Draudimo Ben-*
drovės pastatą, 22 Lubiankos 
gatvė. Tai būta patogaus pa-

Čičinskas, drama ir dvi
, n., ,mikredrames (šaltkalvis, kos jsciaus išplėšti, o tas

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS,‘Lozorius), parašė Kostas1 įrankis — sistematingas,or-jstato su daugeliu kambarių 
ATSIMINKITE KELEIVĮ. X> METINE PRENUMERA. {Ostrauskas, 101 psl., kieti:ganizuotas masių teroras.I s 4’
TA BUS GERIAUSIA DOVANA. ‘viršeliai, kaina $5.00. Dzeržinskiui klasių kova te- (Nukelta į 3 psl.)
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Rusai okupantai, ialin ii Lietuvos!

TOKIA YRA TIKROVĖ

Vandens čiaupo "muzika

Šiaulių miesto vakarinia
me pakrašty tarp mažų na
melių stikso trys penkiaauk
ščiai po 60 butų gyvenamieji 
namai. Dviejuose iš jų — ko
operatiniuose apsigyveno 
daugiausia švietimo darbuo
tojai. Visas gyvenimas plau
ke sava vaga, bet štai 1977 
m. vasario pabaigoje tų trijų 
namų aukštutiniuose butuo
se iš čiaupų vietoje karšto 
vandens ėmė sklisti įvairūs 
garsai. Burbuliuoja, vandens 
nėra. Visi padejuodavo, bet 
kantriai laukė, gal susitvar
kys“.

”Galų gale kantrybė išse
ko, ir gegužės 25 d. vieno na
mo pirmininkas kreipėsi Į 
Šiluminius tinklus, nurody
damas, kad trečias mėnuo, 
kai nėra šilto vandens, o mo
kestis už jį immamas“.

Taip Tiesoj rugsėjo 24 d. 
skundžiasi Šiaulių 19-jo gy
venamųjų namų kooperaty- 
valdyba.

Ji savo skundą baigia ši
taip:

”Jau šešis mėnesius aiški
namės, kam kas, o per tą lai
ką kranai ”groja“. Už "mu
ziką“ mokame ir su nerimu 
laukiam artėjančios žiemos“.

O štai vėl tame 
Tiesos numery duodamas ki
tas gyvenimo tikrovės pa
vyzdys:

Kamerinis orkestras 
atvyks j J A V-be*

Lietuvos filharmonijos ka
merinis orkestras, kuriam 
vadovauja Saulius Sondec
kis, Columbijos bendrovės 
pakviestas, 1979 m. sausio 
ir vasario mėnesiais koncer
tuos JAV-se ir Kanadoje.

Pabandykite pirkti bulvių 
Pavilny...

■ Nuo lapkričio 14 d. tas 
"Rugsėjo 16 d. apie 13-tą, orkestras vyks i Vakarų 

valandą nuėjau į parduotuvę į Vokieti' ją ir Austriją, kur jo 
vu: koncertai bus daugiau nei

20 miestų.
bulvių. Pasirodo, kiti žmo
nės jau ankščiau laukė. Sako, 
mašina turėjusi atvažiuoti 
11-tą, bet nusukusi į šalį. 
Vakar buvusi mašina su bul
vėm, bet ją nusivežęs kaž
kas...

\
O štai ir mašina su bulvė

mis. Bet atsiradusi moterėlė 
stryktelėjo prie vairuotojo, 
kažką sušnekėjo ir vairuoto
jas pranešė: bulvių nepar- 
duosim, nėra pardavėjo.

Verkiai-Mokslininkų

rūmams

Verkių dvaro, 7 km nuo 
Vilniaus ant Neries kranto, 
pastatai yra iš įžymiųjų 18- 
19 amžių architektūrinių pa
minklų. Verkius Jogaila pa
dovanojo Vilniaus vyskupi-
jai. Vėliau juos įsigijo vysk. 

Tarp kitko, taip nuolat , Masalskis, po jo mirties kiti
skundžiasi Pr. Jankauskienė.

Paminklas raudonarmiečiam 

Šiauliuose

privatūs asmenys.

Dėl savininkų keitimosi, 
karų ir kitų priežasčių pasta
tai daug nukentėjo. Dalis jų 
atnaujinti ir juose įsikūrė 
Mokslų akademijos Moksli- 
Mokslų akademijos Moksli-Vytenis Rimkus Kultūros

barų žurnalo nr 7 plačiai ra- . , . . ... .
„ . *. ,. oi i ninku rūmai, kurių tikslasso apie Šiauliuose prie Sal-!, ,
duvės kalno pastatytą pa- bu*l mokslininkus, skatini, 
minkla Šiaulių -iaaivlnto.!jU kuryb.n, aktyvumą, popu- 
jams“ raudonarmiečiams, 11‘a,nn‘i « Pasiek-mus be. 
kurį sukūrė architektas Kęs-!sklelst, moksl° w technlkos’
tutis Fatamsis 
Pajerskaitė.

ir Gražina * tarptautini0 ir vidaus politi- 
i nio gyvenimo naujienas.

. . .. . . . TU rūmų direktotiųtnpa-
Pam.nklas yra ta,ų karei- ,Telėsforas ųjrfeitis.

vių, susiglaudusių nugaro
mis, ansamblis, sulydytas iš 

| kaltinių vario plokščių ir tu-' 
pačiame ' ris 11 metrų aukščio. Mirė K. Paulauskas

Altos suvažiavimas
Spalio 8 d. Sheraton viešbuty Chicagoje buvo susi

rinkusi Amerikos Lietuvių Taryba. Dalyvavo apie 150 na
rių ir svečių.

Suvažiavimą sveikino gen. konsule J. Daužvardienė, 
Pasaulio LB, JAV LB, Šaulių sąjungos ir kt. atstovai. 
Vliko vardu sveikindamas dr. Bronius Nemickas pabrėžė 
artimus Vliko ir Altos ryšius, dėkojo už suteiktą pa
ramą, pažymėjo, kad Altos ir LB rungtis politinėje 
veikloje dėl daugelio priežasčių neišeina į gerą, ir prašė 
stengtis, kad šios nenaudingos varžybos greitai baigtųsi.

patalpų įsigijimas: 14,064 dol., remontas 13,471 dol. To
liau raštinės išlaidos, spauda, Jungt. Baltiečių komiteto 
parama, jaunimo demonstracijos auka, įvairių akcijos 
darbų finansavimas. Ateities darbai pareikalaus ir ateity 
naujų

Būstinės remonto komisijos pirm. J. Talandis pra
nešė, kad būstinės sutvarkymo reikalui atidaroma spe
ciali sąskaita. Jau spalio 7 d. tpriėmimo metu tam reika
lui gauta per 2,000 dol.

Susirinkimas J. Talandžiui ir komisijai pareiškė pa
dėką, ypač, kad pats Talandis paaukojo per 1,000 dol.

Informacijos

Kun. J. Prunskis pranešė, kad Altą nuo paskutinio 
suvažiavimo išleido 35 biuletenius, Vasario 16 ir Birže
lio trėmimų minėjimams buvo paruoštos programos radi
jo stotims. Amerikiečių spaudoje buvo išspausdini 8 
Altos informacijos paruošti straipsniai apie Lietuvą, o 

Apie Altos veiklą pranešė pirm. dr. Bobelis. Altos i Europos spaudoje — 2, be to, buvo išspausdinta daug

Daug sveikinimų buvo raštu.

Pirmininko pranešimas

Dzeržinskis
( Atkelta iš 2 psl.)

šoniniais įėjimais, erdviais 
rūšimis ir plačiu kiemu. Kaip 
Čekos vyriausiajai būstinei, 
Lubiankos 22 nr. buvo lem
ta tapti pačiu gėdingiausiu 
adresu Rusijoje“.

Pasak Bielinio, "kažkas 
apskaičiavo, kad F. Dzeržin
skio anuometiniai organizuo
ti čekistai 1917-1923 metų 
tarpe sudorojo 1,861,568 as
menis. Už tai siu dienu bol-

”Nauja$is Šiaulių monu- Rugsėjo 13 d.; baigdamas 
mentas, lygiai kaip ir Kryž- 74-tuosius metus, Kaune stai- 
kalnio bei kiti paminklai, ga mirė muzikas Kazys Pau- 
priklauso naujam paminklų lauskas. gimęs Žagarėj. Ve- 
tipui, kurį galėtume skirti lionis 1928 m. baigė Klaipė- 
prie apeiginių kompleksų, dos muzikos mokyklą, grojo 
Čia bus rengiami kolektyvi- ilgus metus Kauno operos 
niai iškilmingi aktai (prie- teatro orkestre, Kauno muzi- 
mimas į pionierius ar kom- kos mokykloj, o vėliau vals- 
jaunimą, mitingai, sąskry- tybinėje konservatorijoje

biuletenis duoda tokią jo kalbos santrauką:

Altą paskutiniu laikotarpiu stengėsi Lietuvos laiški- 
nimo reikalui panaudoti Helsinkio susitarimų mums nau
dingus punktus. Altą davė to susitarimo tikslią interpre
taciją. Tik Helsinkio nuostatų poveikyje įvairiose Sov. 
Sąjungos vietose atsirado daug disidentų ir grupių, ku
rios reikalauja laisvės, remiantis Helsinkio principais. 
Altą remiasi JAV paskelbta Helsinkio konferencijos 
mintimi, atmesdama Maskvos klaidingą interpretaciją. 
Belgrade JAV ambasadorius Goldlbergas ir eilė kitų va
kariečių delegacijų ryžtingiau iškėlė žmogaus teisių 
klausimus, o šen. Dole pažadėjo Belgrade iškelti ir tau
tų laisvės reikalą. Vakarai užima daugiau ofenzyvinę 
kryptį, remiantis Helsinky priimtais laisvės principais. 
Turime pasmerkti tuos, kurie Helsinkio konferencijos 
interpretaciją skelbia tokią, kokią duoda Maskva mūsų 
skaldymui.

Tarptautiniame forume Lietuvos padėtis yra geresnė, 
negu buvo prieš Helsinkio konferenciją.

Amerikos užsienio politika užims pagrindinį vaid
menį Lietuvos atstatyme, ir mes visi turime panaudoti 
visas priemones, darant Įtaką JAV valdžios žmonėms, 
kad jie ryžtingiau laikytųsi Lietuvos laisvės atžvilgiu. 
Altą šia kryptimi veikė ir veiks. Be to, privalome turėti 
gerą ryšį su patriotiniu branduoliu Lietuvoje.

j z k t ’
Šiuo mėtų Altą sudaro 13 centrinių lietuvių organi

zacijų. Kviečiamos ir kitos organizacijos, jų tarpe ir Lie
tuvių Bendruomenė. Altą remia Lietuvių Bendruomenės 
kultūrinį darbą, laukia tokios pat paramos Altos politi
niam darbui. Tik darbų pasidalinimo laikdamiesi, būsi
me sėkmingiausi. Turime visi siekti pašalinti Lietuvių 
Bendruomenės skilimą.

laiškų. Paskelbtas konkursas lietuvių parašytų straipsnių 
kitataučių spaudoje su premijomis: 500, 300 ir 200 dol. 
Leidinio "Lithuania“ jau paskleista 45,000 egzempliorių.

Jungtinis Baltų komitetas

Iš Washingtono atvykęs dr. J. Genys painformavo, 
kad ten yra veiklus Jungtinis Baltų komitetas. Kas sa
vaitė daro posėdžius, dažnai kontaktuoja valdžios žmo
nes. Aktyvus ryšių su įstaigomis vedėjas J. Bolsteins* 
Komitetas lankėsi Baltuosiuose Rūmuose, daug veikė, 
pravedant rezoliucijas kongrese. Komitetas suruošė į de
monstracijas atvykusiam jaunimui susitikimą. Išgauta 
svarbių Lietuvos reikalu pareiškimų, iš valdžios žmonių.

(Bus daugiau)

KANADOS NAUJIENOS

Altą sklandžiai dirba su Vliku. Dėkoja šauliams ir 
kitiems, kurie nuolat remia Altos pastangas. Dabar Al- 

džiai ir pan.)“ rašo V. Kim- mokė fagotistus, ėjo įvairias Į08 tfllslas ~ seka Belgrado įvykius,ir atitinkamai savo
kus. administracines pareigas mu

zikos įstaigose.

O kodėl tų neieško?

Tiesa rugsėjo 29 dieną iš-j 
spausdino ilgą straipsnį ”Fa-j

Biznis knygų parodoj

Kaip jau rašėme, rugsėjo

ševikai F. Dzeržinskiui šutei-1 dą Zajančkauską, kurie kai-
l-n-vl oz-kTri /-k a-___ • **_ rn_______ 1__ n___kė bolševizmo šventojo var 

dą.“.

Nekitaip liudija Aleksie
jus Miagkovas, čekistas, ku
ris 1974 m. pabėgo į Vakarus 
ir pasidavė britų saugumo 
globai. Įdomioje savo kny
goje "Inside the KGB“ (Ar- 
lington House, 1976) Miagko
vas tvirtina, jog kegebistų 
profesinėje mokykloje Dzer
žinskio "veikla“ studijuoja
ma ligi pačių smulkmenų, o 
pats Dzeržinskis laikomas 
"čekisto idealu“.

Ir štai dabar šiam "idea
lui“ ir "šventajam“ mūsų 
Vilniuje šiais metais atve
riamas specialus muziejus. 
O, deja, su Vilniumi — net 
ir su Kaunu — Dzeržinskis 
yra vis tik turėjęs reikalų, 
ir didesnių už Leniną, kuris 
pro Vilnių buvo tiktai pra
važiavęs.

(Bus daugiau*

šistiniai nusikaltėliai rado ’ 6-14 dienomis Maskvoje buvo 
prieglobstį užatlantėje“, ku-1 tarptautinė knygų paroda, 
riame rašoma apie Vilhelmą' joje ne tik buvo rodoma 
Balčį, Liudviką Kairį ir VIa- Į knygos, bet taip pat sudaro

mos knygų leidimo sutartys.
tinami žudę Treblinkos kon 
centracijos stovyklos kali
nius. Balčys Dobkevičiaus 
pavarde gyvenąs Brazilijoje, 
Kairys — Chicagoje o Za-

Literatūra ir Menas rug
sėjo 24 d. rašo, kad užsienio 
leidyklos nupirkusios teisę 
išleisti 4 lietuviškas knygas:

ėjimus koordinuoti. Svarbu veikti, kad neįvyktų Euro
pos taikos konferencija, kuri pripažintų Sov. Sąjungai 
užgrobtus kraštus.

VILNIEČIŲ BALSAS
Š

Š. m. spalio 8 ir 9 dieno
mis vykstant Lietuvių Die
noms Londone, Ontario^ Ka
nados vilniečiai į visus lietu
vius kreipėsi šitokiu atsišau
kimu:
Spalio 9-ji Vilniaus Dienaf
Sunkioj kovoj už būvį
O Vilniaus neužmiršk, lietuvi...
Švęsdami "Lietuvių Die

ną“, neužmirškime ir gre
siančių pavojų senai Lietu
vos sostinei VILNIUI.

Pavojai garbingai mūsų 
‘ sostinei ir šiandieną nesibai
gia. Vilnius dabar oficiali 
T.S.R. sostinė. Iš tikrųjų Vii- j 
nius nėra laisvas, kaip ir visa i 
Lietuva. Sostinė yra okupuo
ta ne lenkų, bet rusų. Šian
dieną Vilnius yra lietuviš
kesnis negu lenkų okupacijos

kimo — Laisvos Nepriklau
somos Demokratinės Lietu
vos su sostine Vilniumi. Vie
nybėje galybė.

Vilniaus Krašto Lietuvių 

Sąjungos ‘Kanados Krašto

{Valdyba

Toronto, Ontario, Kanada 
1977.9.7

P. S. Maloniai kviečiame vi- 
š. m. spalio 22 d. Hamiltono 
Lietuviu Bendruomenės ren-v
giamą "Vilniaus Dieną“, ku
ri įvyks Jaunimo Centre. 
Prašome paremkite ją mora
liai ir materialiai. Ačiū iš 
anksto.

LKB KRONIKAI REIKIA 

LĖŠŲ

Vienas svarbiausių Altos darbų šioje konferencijoje. . _ . ... , .
— Altos liudijimas Helsinkio komisijoje WashingtoneJ ai ^.ia.u?smo ,.afe"
kai teko kalbėti visų Baltijos valstybių vardu. 1,s’ tan? V,lmaus lletu‘

J j ~ viskumui planingai pavojm-
Valstybės departamentas surengė net tris politines į rusai- Neatsilieka ir

konferencijas ryšium su Helsinkio nutarimais, ir jose 
buvo Altos atstovai. Įvyko sėkmingas Vliko ir Altos pa 
s:tarimas Clevelande. Altą prisidėjo, rengiant demonst
racijas Washingtone, talkino, renkant parašus dėl N. Sa-1 vyb®s ižul’ai kėsinasi 

gudai, rusai ir labiausiai len 
kai. Su egzilinės Londono

Dėkoja visoms Altą sudarančioms organizacijoms, 
skyriams, spaudai, radijui už perteikimą informacijų a- 
pie Altos veiklą. Dėkoja Altos valdyboms nariams, rei
kalų vedėjai I. Blinstrubienei, Altos informacijų vedėjui

lenkai, kad jis nepasidarytų 
" Į per daug lietuviškas.

Nežiūrint to, i mūsų lietu-

dūnaitės išlaisvinimo.

janškauskas — Worcestery. i anglų leidykla J. Požėlos apie
j puslaidininkių savybes, ven- kun. J. Prunskiui. Didžiausias ačiū visai JAV lietuvių 

Ar tie žmonės yra nusikal-j grų — M. Sluckio Svetimos j visuomenei, gražiai remiančiai Lietuvos laisvinimo pa- 
l-hz* Volanam; mes aįstros“ čekoslovakų — K. bangas.

Gen. seskr. kun. A. Stašys pranešė, kad valdyba tu 
įėjo 7 posėdžius ir kelis pasitarimus. Gauta 415 laiškų, 
išleista raštų ir biulotenių 11,000

Altos raštinėje dirba trys pensininkai, kurie Altai

tę, kuo jie kaltinami, 
nežinome ir ne mūsų parei
ga tai žinoti, bet mums vis 
kyla klausimas, kodėl Tiesa 

Į taip uoliai ieško tų tikrųjų 
ar tariamųjų "fašistinų nusi
kaltėlių“, o kodėl ji visiškai 
nesidomi "nefašistinių nusi
kaltėlių“ darbeliais, kodėl ji 
neieško kas žudė nekaltus 
žmones Telšiuose, Panevė
žyje, Proveniškėse ir kitur,
kas grūdo tūkstančius Lietu- , , ,
vos gyventojų į gyvulinius 10 fonnato, 344 psi., daug 

iliustracijų.

aistros“, čekoslovakų — K. 
Birutos "Mediniai stebuklai“ 
ir vokiečių — L. Jacinevi- 
čiaus "Rūgštynių jauka“.

Lietuvos leidyklos nupir
kusios 41 knygą.

VERTA ĮSIGYTI 

Angliakasių Lietuva, di-

vagonus, vežė į vergų dar
bus, ten juos kankino ir vė
liau daug ką paskelbė nekal-, 
tais. Kodėl Tiesa jų neieško? Algimanto Kezio. I*ibui tin- 
Juk jai tuos nusikaltėlius su- ka dovanoti. Kaina $20. 
rasti būtu daug lengviau. Gaunama Keleivyje.

Tekstas Vlado 

Būtėno, fotografijos kun.

vyriausybės pritarimu jie 
aiškiai pasisako dėl Vilniaus 
ateities, kad Vilniaus raktai, 
padovanoti Lenkijos marša
lui Pilsudskiui, laukia išlais
vintojo ir gynėjo. Toje dva- i 
šioje veikia dauguma lenkų 
išeivijos laisvame pasaulyje 

.' ir pačioje Lenkijoje.
Kaip matome, aiškiau jau 

pasisakyti negalima. Tiesa, 
atsiranda gražių išimčių, ku
rie supranta Lietuvai pada-j

L. K. religinės šalpos rė
mėjų sąjunga leidžia

"LKB Kronikos“ knygas.
Jau išleista 3 tomai Kroni

kų lietuvių kalba, o 1978 m. 
bus išleistas ketvirtas tomas.

Lojolos universiteto vardu 
šiemet išleidžiamas "LKB 
Kronikos“ pirmas tomas is
panų ir pirmas tomas anglų 
kalbomis, kurie bus plačiai 
paskleisti tų kalbų kraštuo
se. 1978m. bus leidžiama an
tras ir trečias tomai.

Jų išleidimui reikalinga 
didelių piniginių išteklių.

Mieli lietuviai! Skaitykime 
"LKB Kronikos“ knygas ir 
savo aukomis remkime jų 
išleidimą.

Aukotojams išduodami 
kvitai ir jų aukos atleidžia
mos nuo federalinių mokes- 

) čių. Aukojusiųjų ne mažiau
nieko nekainuoja, nes jiems atlygina darbų parūpinimo, rytą skriaudą. Tai labai re- kaįp dol pavardės bus 
įstaiga. Jie — M. Balienė, St. Mankus, J. Ramoška — su- j tos baltos kregždės. Jų pasi- jrašOmos leidžiamose knygo-
tvarkė Altos archyvą, knygyną.

Altos finansai

Ižd. J. Skorubskas painformavo, kad per 11 mėne
sių (nuo paskutinio suvažiavimo) pajamų turėta 53,113 
dol., daugiausia iš skyrių. Žymiausios aukos — iš Chi
cagos 7,000 dol., iš Detroito 3,712 dol. Su praeitų metų 
likučiu iš viso pajamų buvo 94,099 dol., išlaidų 67,655 
dol.. kąsnio liko 26.444 dol Daugiausia išlaidu sudarė

sakymai lietuviuose teikia 
klaidinančią ramybę dėl Vil
niaus ateities. Tai malonūs 
kvepalai, kurie ateityje gali 
pavirsti karčiomis ašaromis.

Švęsdami "Lietuvos Die
ną“, jungiamės prie jos visa 
širdimi ir sveikiname visus 
lietuvius, šventės rengėju > 
ii svečius, linkėdami ištvei 
mėc ir galutinio tikslo atsio-

jrašomos leidžiamose knygo
se.

Aukas siųsti: L. K. Religi
nės Šalpos Rėmėjų Sąjunga, 
6825 So. Talman Avė., Chi
cago, III. 60629, USA.

Kur veikia šios organizaci
jos skyriai, aukas galima 
Įteikti jų valdyboms.

I KRŠ Rėmėju Sąjungos 
Valdyba

l
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Maikio sn Tėvu

— Maiki, ar tu tiki cū- 
dais?

— Mokslo stebuklus ti
kiu, nes šiandien esame to
kių stebuklų liudininkai ir 
patys jais naudojamės, bet 
kitok’u aš nežinau.

kių apie tas net nesamas 
"skraidančias lėkites“ pasa
kotojų, kurie tokiu būdu no
ri išgarsėti, kad spauda ir

— O kokie yra tie 
mokslo stebuklai?

tavo

— Visi išradimai, apie 
kuriuos senobėje žmonija 
tiktai pasakas kūrė. Tokie 
stebuklai yra telefonas, te
legrafas, radijas, televizija, 
žmogaus kelionės erdvėlai
viais, astronautų pasivaikš
čiojimas mėnulyje, Marso ir 
kitų planetų pasiekimas erd
vėlaiviais ir jų nufotografa- 
vimas, atomo suskaldymas 
ir dar daugybė kitų žmo
gaus padarytų stebuklų che
mijos, biologijos ir kitose 
mokslo srityse.

CHICAGA, ILL

'Pažangieji“ džiaugiasi 

vergijos sukaktimi

DUETŲ KONCERTAS

’ Plačiai skelbtas per spau-
Komunistinė Vilnis radjj°- d” Bostone n<“

neša, kad yra sudarytas Chi-|«‘rdat?s duetų.,koncei?s su’ 
cagos "pažangiųjų“ organi-1 trau^® pilną piliečių draugi-
zacijų komitetas, kuris ruo 
šia "Didžiosios Spalio revo
liucijos 604meę:o

Nr. 40,1977 m. spalio 18 d.

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI

Jau tik kelis egzemplio

rius beturime labai įdomios 

Kipro Bielinio knygos ’’Go

riai ilgiasnioji programos J "Romeo ir Jullieta“ operos na to jungo“, 492 psl., kai
na $5.00.

kaip operos dainininkę, mo
kančią kurti nelengvus ope
ros tipus, ypač Julietą, ku-

zika remiasi forma, jį yra 
daug sunkiau dainuoti, kaip 
Verdi, kur pagrindas yra 
jausmas.

Po pertraukos solistai davė

jos salę klausytojų. Dėmesio dalis buvusi paskirta. Gina santrauką, duetus. Pradžioje
padainavo solo, po to solistai 
išdainavo meilės duetus, da-

centre buvo naujas, Bostone Į yra atsiekusi aukštybės bal- 
iiuvjuo vvuitcv-v minėj:-‘dar pirmą kartą tenoriusjso valdyme: balsas yra in- 
mą“. Tas minėjimas bus spa-' Rimas Strimaitis. Daug metų strumentas, kuriuo Gina iš- j vė kiek vaidybos, tai pagili- 
lio 24 d. Vilnies salėje. įmes girdime išimtinai bari- gauna emociją ir tipą. į no įspūdį. Baisų sąskambis, 

Tą savaitgalį Chicagoje tonus, rečiau bosus, bet te- - I balsų švara, tiksli dikcija,
sustosianti ir turistų į? Lie- norių šalia Stasio Baro ža 
tuvos grupė, kurioje tarp ' vaus balso tembro, mes ne- 
kitų esąs Tėviškės draugi-į girdėjome.
jos pirmininko- pavaduoto- j

Programa buvo pradėta (nemeluotas jausmo išgy veni-
ir baigta mums visiems gerai mas — visa tai sklido salėje, 

ir klausytojai buvo dėkingi 
artistam už malonią valandą.

į žinoma, Nepriklausomybės 
j metais sutinkant Naujuosius

jas Sigitas Krivickas ir so-! Scenoje pasirodė jaunas, j Metus girdėta arija "Aukš-! 
listė Regina Miciūtė. Tą | tipingo lietuvio tipas, nuošir-.- tai pakelkim“ iš Verdi ope- 
grupę atlydėsiąs sovietų am-' dus ir be pretenzijų Rimas • ros Traviata. Šiuo duetu dai- 
basados antrasis sekreto- ’
rius konsulas R. Makšaus-' nės medžiagos garsai nesuža- j klausytoj o dėmesį ir sukaupė

Ginos ir Rimo duetai gra-
. - i--------------------------------------žiai paruošti, mielai klauso-

sekreto-; Strimaitis. Pirmieji jo balsi-pininkai iš karto atkreipė mį Jįe yra naujas dalykas
»— • rmy-poi MAPI 1-70 ' - — a — -I _ J , .1-, — X * _ _ . . .

kas. , _ . J vėjo: mes gi laukiame Kipro.
Turistą, sutikę dalyvauti, ge, Įja(ja dainininkas ilgiau

revoliucijos minėjime ir net; dainav0; jo balsas
padėti atlikti programą : rfaj malonesnis platesnis. 

LasVe skelbia, kad toki]
nat minėjimą rengia iri jęas patraukė dėmesį, tai 
”New Yorko pažangiosios Rim0 nepaprastas mUzikalu- 
draugiios spalio 29 d. Lais. mas ir natūralus fraz& pa
les ' je. jautimas. Šitoji savybė yra

CHICAGA, ILL didelė dovana dainininkui,

Reginos Miciūtės koncertas

Regina Miciūtė yra Vii-

nes ji padaro dainavimą gy
vą ir paliečia klausytoją. 
Muzikalumo prasme Rimas 

Turėda-

Ką tik gavome
Striptizas arba Paryžius 

-Roma-Paryžius, premijuo
tas romanas, parašė Iccbo- 
kas Meras, 277 psl., kieti vir
šeliai, kaina $ 8.00.

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

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

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

Naujųjų 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. O. 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 knyga anie seimą, kuris 
paruošė Lietuvos konstituci
ja ir kitus pagrindinius įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

mūsų lietuviškoje padangėje. 
Linkime jiems dar daug kur 
dainuoti ir kelti tuos pačius 

operos "Apleisim miestą kur jausmus, kurių buvo pilna 
tiek kentėt“, dar labiau pri- So Bostono Piliečių draugi- 
rišo klausytojo dėmesį. jos saiė

Klausytoju dėmesys nenu-Į , .
trūko per visą koncertą, gal! Dainininkus pmnu palyde- 
daugiau stiprėjo. "Meilės U0 P^nistas Edmundas Sau-
balsai“ - J. Stankūno, Pa-;'lius Clbas- ,Mes «al nesu' 
viliojo mergužėlę - St. Gai-1 ™kiame akompomatonaus 
levičiaus (pirma kartą atlie-'.reiksmės koncertuose °,J1S 
karna daina) tęsė tos pačios S™ PaP™dmis variklis, ku- 
temos veikalus: apie meilę.

klausytoją. To paties kom
pozitoriaus ir iš tos pačios

niaus operos solistė-sopra-jyra nepnmamomas. n 
nas, spalvinga daininihkė, jmas abei° tem-Į Dvejetukas scenoje puikiai
sąjunginio vokalistų kon-‘brą, dėka savo muzikalumo į atrodė, ir jų balsai ritmiškai

jis kuria tikslų tipą, kuria jį 
ne per vaidybą, bet muzika
liai. Rimas pasižymi tiksliu

kui-so laureatė. Ji yra kon
certavusi jau daugeli kartų 

apie juos rašytų, m netų jų denyje 
pavardę Dar yra norinčių iš Į į m spalio 23 d € val
tų pasakų uždirbtu dolerių, vak> jos da;nų rečitalis bus | rint metronometrą, nebūtum 
tai apie ski aidancias lėks- ’eagoje, konservatori jose užtikęs mažiausiojo nukry-
tęs prirašo net knygų, kurios- ,įje, 410 So. Michigan 
. stebuklų mėgėjų -greitai. Ąve jaj akompanuos komp. 
į perkamos. Bet, žinoma, Darius
yra r.mtų maksim nkų, ku
rie tą gandą tyrinėja visai į 
rantai.

— Nu, o ką tie mokslin
čiai sako?

— Pagal jų surinktus pa. 
sakojimus, tos "skraidan
čios lėkštės“ galinčios būti 
Įvairaus didumo; jos lei
džiančios iš savęs įvairių 
spalvų šviesas, galinčios sto
vėti ore, o kaliais skrendan
čios tokiu nepaprastu grei
čiu, kokio mūsų žemėje ne
galima pasiekti. Tarp tų su

A. Žekys 

VAKARŲ VOKIETIJA 

V. Vasyliūno koncertai

liejosi, tiksliai ištardami 
kiekvieną žodį. Jų dinamika 
buvo įvairi, spalvinga. Ypač

ritmu, taip tiksliu, kad tu-,Gįnos dinaminiai niuansai 
gražia varsva viliojo tenoriu

pimo. Šios savybės jam galė
tų pavydėti ne vienas daini
ninkas. Nežinau, ar Rimas 
turi absoliučią klausą, bet jo 
dainavimas buvo absoliučiai
švarus: sąskambiuose su dai-1 barbare“ abidvi arijos G.

ir jo balsas puikiai įsiliedavo 
į gražų, harmoningą są
skambi.

"Kalbink 
ningą“ ir ’

nininke, solo vietose, daini
ninko klausa buvo kristalinė.

Dr. Vytenis Vasy liūnas 
davė tris vargonų koncertus: 
liepos mėn. 5 dieną jis kon-, . . v
certavo Sv. Morkaus bažny-l™* 8erai Buvo
čioje Imbshausen, liepos 9! !domu « ,s«n'stl da>n“°Ja"‘ 
- Sv. Mykalojaus bažnyčio- d“e?s- Jos balsas. suminks. 
je Salzgitter-Lebenstedt, ir teJ° ’ susvelnejo, ,gavotam 
liepos 16 - Hamburge. Vi-'S'au dramatiškumo. Puiki

i ♦vi, į koloratūra ji čia parode dau-sus tris koncertus atliko gro-Į J r
damas mintinai.

Rimo partnerė Gina Čap- 
kauskienė yra mūsų Bosto-

Salzgiter'giau savo drama^ų suge-
tiki kad vralr^P ž'ni? JTa f tikl? bT'Ž^it7ng““davė“'tokio turinio “i™* Gina dainuoja ilges-

. o ‘ buteg pasakų. Ana, stomisi T! . ini laiką, jos repertuaras di-nelkų? ’ i;„.^!recenzlJa, kunos laisvą ver- -
— O ar tu

lekiojanč^ų torielkų: j dienomis net "Associated, .. ...

_ Jeigu jas tavo supytai-1 P^?lde | rj. Vasyliūnas,
si ieimimnkė mėto, Ui jos ir kuris dirba kaip fizikas, da-

jos vyrą Bamey tok ų "lėkš
čių“ įgula dar 1965 metais 
buvo pasigavusi ir

Maiki! bet“ap"ie‘ tokias] ki su jais visokius bandymus
rios laksto padangėmis, į T.ok:>! Pasakų yra ir dau- ">■.............................
kaip mums vakar Zacirka bet ta> ,‘>k fantazija. | Ojoje ir užsienyje^ Solisto so.
saliūne pasakojo ir net ba.:Tle53’ Ha mokslininku, ma- j programa buvo labai kon-l ,

Uosi »<a va-rfe f/aVio t ■ ... ,
Cffertoire sur les

lekicja, kol atsimuša į sieną 
ar tau į galvą.

— Aš kalbu ne apie tas,

delis, įdomus, įvairus. Duetų; 
koncerte mes ją išgirdome!

: ' Į** ’ ' ■ ii , : iii- • ' ‘ ■
vė vargonų koncertą Šv. Mi- į
kalojaus bažnyčioje Salzgit-į dant, bet ir individualinę da- 

dan'usi ter-Lebenstedt. Gimęs Lie-įlyko interpretaciją. Pirmasis 
tuvoje, fizikas studijavo ir stiprus kontrastas buvo 
muziką, ir koncertavo Vokie- ’Choralvorspielen1 J. Brahm

K___ _____________ i-. . , . Po Bacho c-moll sonatos
žijosi, kad ir jis pats tokią! nanč ų, had tokie ar kitokie I trastiška, net nuvedusi iki trumpa Jeronimo Ka-
matęs. akra dantieii objektai gale-- "Cffertoire sur les grands činsko Fantazija <1970>. gi

tų būti ir is kitų planetų, an-! jeux“ Couperino. Couperino
— O, tai tavo Zacirka, 

matyt, yra girdėjęs apie ne 
v en Amerikoje, bet ir ki
tuose kraštuose plačiai pa
sklidusi gandą, kad daug 
kur yra matomi ore <plokšti 
skraiduoliai, kurie esą pa
našūs i lėkštes. Užtat tie ob
jektą: ir yra spaudoje vadi
nami "skraidančiomis lėkš
tėmis“, arba angliškai UFO. 
Tai sutrumpintas pavadini

gyventų išmintimru būtvbių, 
kaip mūsų erdvėlaiviai nu
skrenda j kitas saulės siste
mos planetas. Bet kol kas 
dar nėra jckiu įrodymu, kad 
tokios išmintingos būtybės 
kur nors mūsų Žemės kai
mynystėje gyventų.

— Nu, o ką tu, Maiki, 
pats mislini?

— Aš nieko "nemislinu“
mas. kuris reiškia: ”N«išaiš- tai nieko tikro ne
kintas
tas“.

skraidantį objek-

— Nu, o kas, Maiki, čia 
mums tokius prajovus išda
rinėja?

— Pirmiausia, dar didelis 
klausimas, ar tikrai tokių 
skraiduolių yra. Mat, viso
kie vaizdai gali būti tik ne
sveiko žmogaus haliucinaci
jos, taigi net ir namai, šunes 
ir katės skraidyti tik jo vie
no akyse. Be to, gali būti to-

ris solistus prilaiko ir sutvar
ko. Mažiausias netikslumas 
iš akomponiatoriaus pusės 
išmuša solistą. Saulius yra*
tikslus savo ritme, visuomet 
yra kartu su atlikėju. Duetų 
koncerte Sauliaus rolė buvo 
ypač svarbi: jis gi atstojo 
operos orkestrą, duodamas 
pilna harmonija tų instru
mentų, kurie yra orkestre. 
Besiruošdamas šiai progra-

aušra veidmai- mai Saulius paaukojo nema-
Dar tu juokiesi, skaižiS valandlb klau' 

sytojas turėtų žinoti. At- 
skambinti pilną orkestro har
moniją su visomis detalėmis 
nėra lengva. Bravo Sauliui!

Donizetti iš operos "Meilės 
Eliksyras“ parodė, kad dai
nininkams yra nesvetima iri 
komiška opera. Donizetti mu-J E. V.

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

1977 -1978 METŲ EKSKURSIJOS J LIETUVĄ
Paskutinė 1977 metu grupė išvyksta:

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

$ 9 9 9. 0 O

Registruokitės iki lapkričio 15 dienos.

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) Į VILNIŲ SU PAN AMERICAN 

LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO išvyksta:

toje muzikoje atpažįstame 
bažnytinė muzika dvelkia {pirmuosius žingsnius moder- 
Bs.cho dvasia, nes abudu. niosįos bažnytinės šio šimt- 
kcmpozitoriai gyveno toje mečįo muzįkos giame vei. 
pačioje epochoje. Pirmieji J kale? kaip ir ęesar Frainck 
pi sažai ir pirmieji muzikos LTiece Heroique“ veikale! 
gcrsai rodė Vasyliūno didelį J reįškįasį Vasyliūno didelis* 
meistriškumą registrus vai- j meistriškumas. Abu pasku-f

’tinieji veikalai retai yra gir-i 
dimi, jie pasižymi spalvingu

Be lietuvių kalbos nebus 
ir lietuvių, ypač už Lietuvos

rą žinoma, tad nėra ir apie 
ką galvoti.

— Vaike, o ar fu nežinai, 
kad kada'se pranašas Elijo- 
šius su ugniniais ratais tik
rai važinėjo padangėje? Tai 
kodėl dabar negalėtų koks 
nors Judošius atskristi ant 
Ugninės torielkos? A? Ko 
tyli?

— Tėve, eik išsimiegot', 
nes jau matau, kad dar ir į 
tavo akys, kaip gyvatinės j 
pripiltos torielkos...

ribų.
Dr. P. Jonikas

skambesiu, turtinga modu
liacija ir duoda daug vietos 
individualiai naudoti regis
trus.

MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM

WORCeSTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 
Šeitadieniais 5-6 vaL vakaro 

W1CN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665

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

kovo 4, 12, 19, 26 .... 

balandžio 2, 9, 16, 23

... . $669.00 

... .$716.00—746.00 

.... $746.00

VĖLESNIŲ KELIONIŲ EIGA IR KAINOS 1978 METAMS BUS PA

SKELBTOS VĖLIAU.
r

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

A
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės f

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

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

Savininkė Aldona Adomonienė

Prices are based on double occupancy und are subject to changes and or 

Government approval.

Norintiems atsikviesti gimines tt Lietuves sutvarkom iškvietimo doku

mentus. \



Puslapi p taku*, KhUiilViS, SO. BOSTON Kr. 40,1977 m. spalio 18 d.

Vietinės žinios
ST. JANELIŪNUI MIRUS' Parapijos bazaras

Spalio 1 d. savo bute So. * Lapkričio 13 d. So. Bosto- 

vo pabotas N. Kalvios, tuvi^arapijos bazaras. Kas-
kapinėse 

Velionis buvo senas So. i

met dosnios lietuvės pare- 
1 mia jį lietuviškaiš^Mfiriais 
rankdarbiais. Prašome visas 

lietu, iu kolonijos narys, iBostono apylinkės moteris irBostono gyventojas, -veiklus
Į

dosnus Įvairiems geriems1 ^iemet_ dosniai savo darbais 
lietuviškiems darbams, ma-; Prisideti. 
lonus žmogus.

f Išdirbinius prašome
Jis buvo gimęs 1892 m. nešti į parapijos kleboniją 

liepos 4 d. Kuršėnų mieste- arba paskambinti tel. 265-
ly, 1912 m. lapkiičio 16 d. 
atvyko i JAV ir aps’gyveno 
Cambridge, o vėliau persi-! 
kėlė i So. Bostoną.

1917 m. išėjo tarnauti 
JAV kariuomenėje. Tarna
vo marinuose, dalyvavo Pir
majame pasauliniame kare 
Europoje.

| mo keliu laimėjo: pirmąją 
*— Aldona Andriušienė iš 
Dorchesterio, antrąją —Sei
mą Petružlenė iš Miltono il
tį ečiąją — Louis Kilkus L 

i Brocktono.
Visos laimėtos dovanos

su

8767 nuo 10 iki 3 vai. popiet 
ir vakarais tel. 773-4693.

Rengėjai

Kiliulių įkurtuvės

šeštadienį, spalio 8 d., 
Laima ir Česlovas Kiliuliai 
suruošė savo naujame name 

j Lexingtone šaunias įkurtu
ves. Visi sveč'ai buvo malo
niai priimti ir pavaišinti.Sugrįžęs iš kariuomenės, 

velionis Igus metus dirbo
automobilių taisymo dirbtu- Vaišių metu dr j Gim
vėje, c paskutiniuosius 10 butą? .pasveikino šeiminin- 
metu. prieš iše'damas į pen
siją, darbavosi Navy-Yarde.

Velionis Steponas pri
klausė Stepono Dariaus le
gionierių postui, yra buvęs

KALENDORIUS i šiuo metu yra per 30 šokėjų.! valdybai bent 7 kandidatai,’ v-., ,
Ši grupė, V. Bruzgio moko-i kontrolės komisijai 5 kandi- 1 & aUtl n

Spalio 23 d. T vai. vak L.. ma, ruošiasi 'Sūkurio*“ pa- i datai ir garbės teismui — 5 
B. Jaunimo sekcijos susirin- sis-odymui • koncertui. Juos kandidatai. Daužvardžio

palydi muzikos mokytojos Fondo valdybai siūlomi kan- KADA IR KAM PADARĖT
Naomi A. Girourd akordio- didatai iš Chicagos — bent oAVn tikta urvra 
nistų grupė, kuri ir koncer-;7 kandidatai SAVO TESTAMENTĄ

Įteiktos JaimėTojamš.'^Aj Lapkričio 5 d. Lituanistinės te lydės šokėjus. Kasdieni-Į Gavusį kandidatų sąrašus Tuo reikalu jums gali pa- 
An-driušlenė ir S. Petružienė Į mc^yklos bakus C ateau, e n ų pamoku metu visų gru- su sutikimo raštais, Rinkimu dėti teisininko Prano Šulo 

pių sokejus pianinu palydi komįsija tuojau išsiuntinė; paruošta teisėjo Frank Mon
Maryte Crouly. Ji ir savo 4, J J žurnalistu ”Snd„vrw‘
atžalėles jrikiavo i "Suku- <*aiskus visiems Žurnalistu 

ulėje Sandaros-moterų klu-i rj“. Jos nuopelnu net 20 šo- i Sąjungos nariams, kurių a-, 
o banketas ir našlių kara- kėjų, trečiosios kaitos lietu- dresai bus žinomi (negavęt 
enės rinkimai. , vių, su nuoširdumu įs jungė balsavimo lapelio gali kreip-

Lapkričio 12 d. North Ju- j ansamblį. ‘ tis 1 rinkimų komisiją, pra-
nior High (Oak St.) Brock- ‘ nešdami savo naują adresą
tone Brocktono jaunimo1 Lietui* ių liaudies šokių, i ir paprašydami balsavimo 
ansamblio „Sūkurys“ pir- ’ dainų bei operų muzikos ko- lapelio).

moji vieta teko Pranei Mi
leriene} ’š Noivvocdo. Ji lai
mėjo $30.00.

Bostoniečiai aukoja Liet. 

Skautvbės Fondui

L'etuv) Lesios Skautvbės
Fondas dar palyginti nese
niai P'rmijos Įsteigtas, bet 
jau turi nemažą visuomenės 
pasitikėjimą ir pritarimą.

Paskutiniuoju metu LS 
Fondui aukojo šie bostonie
čiai :I

į po $100: Aldona ir Jonas
Adomoniai, Danutė ir Vy
tautas Dilbos, Stasė irdr. 
Jurgis Gimbutai, Laima iri 
Česlovas Kiliuliai, Mvkola

kimas.
Spalio 29 d. Balfo Brock

tono skyriaus vakarienė.

masis koncertas. ordinatorium su nuoširdų- Komisijos adresas: P. Pe-
Lapkrieio 19-20 dienomis mu Įsijungė visiems plačiai trutis, c/o Margutis, 2422 W.

366 N. Main St., Brocktone. 
LB apylnkės rengiama dail 
Česlovo Januso darbų paro
da.

BROCTON, MASS.

Iš jaunimo ansamblio 

"Sūkurlb“ veiklos

Vos dvejų metų „Suku- 
lys“ auga vis aukštyn ii

Manomaitis; ' platyn. Energingo ir darbi-
Irena ir Romas Žukaus-;iaus administratoriaus M.

Kai F-§50- j Subačiaus dėka į „Sūkurį4,
L S Fondo tikslas yra su

daryti tvirtesnį pagrindą gIdbėjų, -r nema.
tolimesniam Lietuvių Skau- žavaus jaunimo. Jie vis:

=d sugiedojo šeimininkams veikimui, nau- j nuoširdžiai puoselėja lietu-
?i_ si^iedojo^?eunininkam.1;fjojant tlk sukaupto kap.-ta- viu tautinius šokius ir mu-

kus, pasidž’augdamas tokiu 
gražiu ir retu pobūviu, ir vi*

chun peržiūrėta, 
išle’sta knvga.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI.

« lt M »• M 
■a Wa •

jau pažįstamas jaunas mu
zikas Saulius G'bas. Jo įsi
jungimas dvasiniai stiprina 
šokėjus, vadovus ir globė
jus, ir jam visi yra dėkingi.

Marąuette Rd., Chicago, III., 
60629.

Balsavimai turi būti atlikti 
iki lapkričio 15 dienos. Ko
misija, suskaičiusi balsus. 

Sūkurys“ nuoširdžiai| tu°j“ sPaudoįe PrM"‘s

Su testamento pavyzdžiu. 
Knygos kaina $3, su tes

tamento foi-ma $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo
kjueo-KiTo ixuwxivu<xai programa Naujojoj Anglijoj

kviečia Brocktono ir apylin- ' jus Lietuvi9 Žurnalistų Są- įš stoties WNSR 1260 banga 
kių lietuvius SU draugais a- jungos pareigūnus, kurie su- * veikia sekmauiemais nuo 

Į merikiečiais atvykti į jo ren-, shars su senąja valdyba dėl 1:00 iki 1:30 vai. po pietų, 
giama šokių bei muzikos į PareigU perėmimo datos Perduodama vėliausių, pa- 
koncerta v’eną kitą valan-į saulinių žinių santrauka ir
dėlę su lietuvių jaunimu jo * 11 komentarai, muzika, dainos
darbo vaisiais pasidžiaugti 
Atsilankę paremsite dvasiš- 

darnus būrys j kai ir medžiagiškai lietuviš
kųjų vertybių puoselėtojus 
'r jų kūrybos tęsėjus.

Ilgiausių metu.
čių suaukotų pm gų

jo vadu, Lžsienio kaių jauja Bostono miesto mo- Fondo būstinė y ią, vyksta North Junior High
veteranu uostui nr. 6536, So., uvklm'p ir ta'n nat vra Bal- ■ ^ostone’ ir J° valdy bą suda-. school^KloJe 11 ..f pat 7ra .Bal i ro: Č. Kiliulis, dr. J. Gim

tuos skaučių tunto tunt mn. į F Kurgomenė (Ohi-i ................................ ,ouias, r. nuiguiieuc V viii vq zmgSniUs jaunučiai, ku-
S-: duos moko šokti mokytoja 

T. . v. . . .A * x i Genovaitė Treįinienė. Ket- 
Kyieciame ir kitus bosto-; virtad:enių vakarais moko 

mečius prsideti savo auka, Hetuvių tautinių šokių jau

Bostono Lietuvių Pil'ečių d 
jai, Sandarai ir Lietuvių 
Darbininkų d-jai, visur bū
damas veiklus narys. Jis bu
vo vienas ’• nedaugelio se
nosios kartos tautiečių, kurį 
galima buvo matvti visuose 
geriausiuose renginiuose.

Jis ilga: nebus pamuštas - 
visų tų. su kuriais d:rbo vi
suomenini darbą. Nepamirš 
jo ir Keleivis, kuriam velio
nis nešykštėjo paramos.

E. Vasyliūnienė išvyko 

Į Europą

Elena Vasyliūnienė išskri-

Laima šiuo metu mokvto-

J Io palūkanas, neliečiant pa-

kė, o Česlovas dirba kaip cagoje), K. Nenortas,
mechanikas- projektuotojas , . jr j š kevifius.
rr yra Lietūviskosios Skau-| 
tybės Fondo valdybos pir- j 
mininkas. į prie LS Fondo.

Kiliuliai augina du sūnus!
'r dukrą. į

Linkime Kikiliams daugi 
laimės naujuose namuose.

K. N.

P’nigais idealizmo nenu-
; pirks"me, bet jie padės ide-

K. N.
alizmo kel v.

Laimėjo dovanas
i

Laisvės Varpo rudens va-1 
jaus po $1.00 pagal specia-{ 
liūs pakvitavimų lapelius•

do i Vokietiją savo sūnaus dalyviams buvo numatytos ( 
trys dovanos. Pirmoji — So. 
Boston Savings Bank paau-j 

Dr/Č. M."vasyliūnas dir.i kotą $100.00 taupa, antroj

dr. Vytenio M. aplankyti ir 
grįš po.3 savaičių.

ba garsaus fiziko 
vardo institute V. 
joje- /

Plancko
Vokieti-

Fitzmaurice Motor Sales
savininko J. Kairio iš Brock 
tono skirti $50.00 grynais 

! pinigais, trečioji — St. Nor,
* • kūno iš Dracut, Mass., paau-

Staputioniai grįžta į Floridą f kotas maždaug $50.00 ver
| tęs moteriškas rankinis laik 

Pulk. Antanas ir dantų ‘rodis. Tas dovanas po Lais
gyd. Genė Stapulioniai, va-jvės Varpo koncerto spalio į 
sąrą praleidę Cape Code, šią; 9 d. So. Bostono Lietuvių; 
savaitę-'grįžta į Floridą. -'Piliečių d-jos salėje trauki 

'rsoomooooooooooooeooooooeooooooooouooMOOoooooaoee^

VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas

$ 3 9. 5 0 vertės
• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas 

• Mokėti pagal susitarimą
ALIEJAUS IR SAULftS APŠILDYMO 

SPECIALISTAI
šilto oro, šilto vandens ir garo iš rūsio ir oro vėsinimo 

pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

FORTŪNA FUEL C0., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų 

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Coiumbian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tel.: 436-1204 Td.: 848-6000

ooooooooooom

ziką.
Šokių ir muzikos pamokos 

North Juni 
patalpose. Pirma 

d'enių vakarais gretina sa

Iki pasimatvmo lapkričio 
rJ£ d. 7 vai. vakaro North 
Junior High School audito
rijoje, 108 Oak St., Brock
ton, Mass.

E. Ribokienė

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 

S-GOS RINKIMAI

DKAUinMO AGENTŪRA 
AtHeka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BKONIS KONTR1M 
S98 Broadway 

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

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. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu-

r********************************‘viškų knygų pasirinkimas.

55

čAVAIl PMT1S

tpažengusius — jaunius. Vy-Į Lietuvių Žurnalistų Są- 
tautas Bruzgys, v'sų šokių'jungos Centro valdyba, bai-
koordlnatorius, ansamblio 
vadovas, dirba su vyresnių
jų žokėjų grupe, kurioje

Mielam - Bičiuliui

MIKUI KRASINSKUI

l rugvajoje mirus, reiškiu gilią užuojautą velionio šei

mai ir jo pusbroliui Juozui Krasinsku<i Wor- 

cestery, Mass.

A. Pla vičius

giantis jos kadencijai, pa
skelbė naujos centro valdy
bos, kontrolės komisijos, gar
bės teismo ir Daužvardžio 
Fondo valdybos rinkimus. 
Rinkimams vykdyti centro 
valdybos yra išrinkta Nomi
nacijų - Rinkimų komisija, 
kurią sudaro Pranas Garšva, 
Petras Petrutis ir Juozas 
Taliušis.

Pagal įstatus kandidatai 
siūlomi iš vieno skyriaus ar
vienos vietovės kiekvienam 
rinktiniam postui: Centro

1977—1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI J LIETUVĄ

BALTIC
TOURS

IŠVYKSTA Iš PITTSBURGHO

j Balandžio 9

IŠVYKSTA Iš NEW YORKO

Vasario 5, 12, 19 ir 26................................................... $669.00
Kovo 5...................... .............................................................. $716.00
Kovo 12, 19 ir 26............................................... ............... $746.00
Balandžio 2, lg ir 23 ......................................................... $746.00

$83S.OO

-I

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

Į NAUJIEJI METAI LIETUVOJE: gruodžio 26 — sausio 9 d.. — Įį120 ®° ,
! — 6 dienos ir 5 naktys Vįniujek3 naktys Maskvoje, 3 naktys Budapes e 
I ir 2 naktvs Londone.

BOSTONAS-CHICAGA IR ATGAL............................................................
BOSTONAS-CLEVELANDAS IR ATGAL (tik savaitgaliais) .......... $114

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus arba
Baltic Tours 1—800—223-7898

8 White Oak Road prašant i»asika!bėti
Newton, Ma. 02168 su „HAT“
(617)—969-1190

Nepriklausoma
LIETUVA

aiforniuoia skaitytojus apit vasaulinius Ir lietuviškuosius 
įvykius, detla oaug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako į 
»»-iie visus mūsų visuomeniniu* bei kultūrinius klausimus $į 
įame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia g 
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visieme 
svarbia problema. '
‘NEPRIKLAUSOMA LIETUVA- vra dinamiška mūsų iA 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju ben*1ra<larhi-j bei idė;n. v» 

visuomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą ; 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-sc $10.00.

Adresas:
17722 George Street. UiSalle. P.Q. HSP IC4, CANADA

b

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—Jau 80 metų larnv/ia lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau uup SEPTYNIS 14ILIONUS dolerių 
nariama

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacljs — 
duoda gyvybės apdraud< ir ligoje paša'pą. kun yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mttor.o dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti (vairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki SIC.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdraudą — Ba. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam! Isbai pigią 1ERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metama. •

SLA—AKCIDENTALf AFDRAUDA naudinga visokie 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Ui $1.000.00 akcidents- 
Me apdraudos mokestis $2.00 { metus

8LA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų ve’kėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
LKkaaniaa ARianre of America
W7 Wsst 3(Hb Street, Nėr York. N.T. 1 W»!

I
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PIRMOJI 1978 NAKTIS

Bostono Lietuvių Ben
druomenės Jaunimo Sekcija 
ruošia Naujųjų Metų sutiki
mą Bostono Park Plaza (bu
vęs Statler Hilton), viešbuty 
didžiojoj salėj gruodžio 31 d.

Sutikite naujųjų metų va
karą su mumis įspūdingoje 
salėje.

Priėmimas nuo 8 iki 9 vai. 
vakaro, iškilminga vakarie
nė ir pradžia gausių naujųjų* 
metų lauktuvių 9:30 vai. 
vak.

Šauliai supažindins su 

dr. K. Jurgėlo* knyga

' cijose Washingtone ar fa- 
’nansiniai jos paremti. Savo 
dalyvavimu šiame renginy-

Spalio 30 d. 3 vai. popiet Je pademonstruokime, kad

Stalai organizuojami de- j thuania: 
šimčiai žmonių, bilietai išsi-į Freedom.“ 
gijami iš anksto, iki gruo-' 
džio 10 d.

Neeilinė paskaita

’Antroji gyvenimo puse 
mintys, perspektyvos ir

esame solidarūs ir vieningi pasisakymai“, — tokia te- 
kcvoje dėl Lietuvos laisvės.

MIELOS SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI,

Jau ilga metų eilė, kai Balfas, kiek jo ištekliai ir su
rinkto* aukos leidžia, stengiasi padėti į vargz, liga* ar 
kitokias nelaimes patekusiems savo tautiečiams. Tokių 
vargdienių, ligų ir senatvės prislėgtų, netekusių laisvo 
žmogau* 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

So. Bostono Lietuvių Pilie 
čių d-jos III aukšto salėje 
(368 W. Broadway) Įvyks į u ,
sUDažindinima^ii d »■ KnnJ Bostono sauliaj deda pa- 
tantino Ju.gėlos knyįr’Li. f*1?®8’ kad šįs vaka.ras bū' i d:™*'JI»al,° 22 d-> 7:3» vaL 

, thnan.a the Outpost of Į n‘įmas> ren{A . tute (287 Commonwealth

| jimas nemokamas. Be a be-'Avė., Bostone) kalbės prof.' 
>< > 'jo, šauliai bus dėkingi vi-i dr. Vytautas Juozas Černius..

Su knygą, ir, jps paskirtimi šiems, kurie laisva auka pri-1
sidės prie šio vakaro nema-', Dr.. V. Černius yra Temp- 
žų išla’dų padengimo.

ma sekančiame 
klubo susirinkime

Kultūros 
ši šešta-

Norintiems kambarius bus j supažindins Mykolas Drun
galima užsisakyti pačiam 
viešbutyje su didele nuolai
da.

Kviečiam visus pirmąją 
1978 metų naktį sutikti su 
mumis.

ga. Kalbės ir šios knygos au
torius dr. K. Jurgėla, kuris 
atvyks iš Maryland valstijos.

Meniškąją dalį atliks so
listas Benediktas Povilavi- 
čius, akomponuojant komp. 
J. Gaideliui.

Vakarą linksmins gerai ži
nomas aštuoniu asmenų vai-4. «.
sų ir kitų pramoginių šokių Birutę Adomavičiūtę, 4 She-

Smulkesnių informacijų ir 
reservacijų reikalu kreipki-j 
tės į: Daiva Izbickaitę, 20 i . v ,.
Old Stone Road, Westwood, i sesl« saull« ™“lama kavų 
MA 02090 (617) 326-7442/

ffield West, Winchester, MA 
01890 (617) 729-0278 ir Gin
tarą Subatį, 645 Plymouth

orkestras.
Bilietų kaina $ 26.00 asme

niui, apima vakarienę, gėri
mus ir iškilmes. Mašinas pa- Street, Holbrook, MA 02343
statyti bus galima garaže, • <617) 767-0335 
šalia Park Plaza viešbučio. Rengėjai

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
Tat SW 8-2868

yra gienmtele oficiali į*t»«- 
irari siunčia 

tiesiog ii VVorces-
terio | Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

čia galima gauti žvairiau
sių importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir
tas.

Flood Square 
Hardicare Co.

Bayteiaktaa M. J. ALEKNA 
s» kast broapva? 
WUT» BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-41U 

Ba&jaaiti Mrore Iteial 
topuroa Sifnnma 

Stikiat Langam*
Vlankia reikmenys narnami 

Eeikm»Ev» pinmbariaau 
Vteokta telktai

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

|Pfi DINIS 
OPTOMEIRISTAS

Valandos:
„nuo 9 vai. ryte Iki 5 vai. rak.

(Prečiadieniais neDriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mas*

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

B The Apothecary

I

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistės, išpildoma gydytoją re 

teptos ir tarime visu* gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit i Uetuvišką vaistiaą.
Bav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-6029
Nes 9 vaL ryto iki 8 vrl v„ išskyras šventadienius Ir seka. 

moooooooaooooaooooenooeoooooooooooooooeoooooooooos

’aai

M & T OIL CO.. Ine.
841 E Broadvvay So. Boston, Mas*. 02127

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

Skambinkite

268-4662

>le universiteto ps citologijos 
j profesorius, mokęsis Bosto- 
į ne 1951-53 metais. Tai vie- 
j nas iškiliausių mūsų vidurį- 
t nės kartos mokslininkų.

Paskaita apie antrosios! 
Aleknos atvažiavo Į vestuves' gyvenimo pusės problemas J 

— ap’e senėjimą ir senatvę*
Po menskosios dalies —Į Buvę Keleivio artimi kai

mynai Emilija ir Antanas 
tė, kurios metu bus galima Aleknos iš Floridos atvažia- į niems. Mokslinis psichologo 
Įsigyti šią knygą papiginta Vo į savo jaunesniojo sūnaus | žvilgsnis į tas problemas —1 
kaina. Norintieji galės gauti dukters vestuves ir žada čia i mūsų tarpe tikra naujiena.1 
autoriaus autografą.

Maloniai kviečiami daly
vauti visi, ypatingai tie, ku
rie dėl Įvairių priežasčių ne
galėjo dalyvauti demonstra-

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

•
Siuntinių persiuntimo 

įstaiga
393 West Broadway 

So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5 
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
: Vedėja —

Aldona Adomoniene | 
♦•••e**#********###**#**##*******

PETER MAKSVYTIS 

Carpmter & Brildsr 

«9 Chnrch Street 

K. Miltea.

Atiteka vtaoa . —-—
to ir projektavimo darbo* U mo
ko ir ridoje, gyvenam* namo Ir 
Manio pastatu, pagal JOe* reika- 
lavim*. šaukite visados t ne
lendu vakaro.

Telefonas 698-8675

'**«*»»»***>*»*—eea»»M eaa *******
TEL. AN 8-2124

Dr. Anielia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOM ETRIST8 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieni*if>—uždara

445 BRCADWAY 
SOITTH BOSTON. MASS.

mir f rr rr - r~f r - - -
•

NAMAKSY - ZAMMITO I

Insurance Agency, Ine. 
i 95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732

"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 davanom®. 
Kaina £7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio Įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 

Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

?6. Partu nesiunčiame.

Šaulių J. V. Kuopos 

Valdyba

— bus Įdomi visiems, tiek1 
vyresniems, tiek ir jaunes-!

pabūti kelias savaites. . .
} Po programos, kaiip visuo- 

Užsukęs į Keleivi, Alekna j met, jaukus pasiva’šinimas.
nepamiršo Maikio su "gene-.
rolu“
mos.

ir paliko jiems para- Bostono LB Kultūros klubo’

valdyba

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS 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.

South Boston 
Savings Bank

"ALtVAYS THE LEADER"

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
4S0 W»«t Broadway 
South Boston
9 AM to 3:30 PM- 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
748 Gallivan Blvd.
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
i MINIMŲ PIRMASIS TO-

įMAS "LIETUVA BUDO" 
galima gauti Lietuvo* ope- j
ro. „tirti. Ehcbieto. K>rd-JAU IŠPARDUOTAS, BKT 

lienės Įdainuotų dainų ir ari- ■ ANTROJO TOMO—”TAU, 
jų plokštelę. Kaine $6.00. į LIETUVA“ DAR YRA NE-

Paštu nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS, 490 PSL.

THE APOTHECARY
3^4BROADVVAY, SO. BOSTON, TEL. 268-6020

yra įsipareigojusi teikti aukščiausią vaistų pramonės patarnavi
mą, todėl, kai jums gydytojas prirašys kokių nors vaistų, papra
šykite, kad jis paskambintų mums. Mes siūlome visokių receptų 
profesinį ir personalinį paruošimą. Be to, mes visuomet turime 
Įvairių dovanų. Mes manome, kad pas mus dovanų pasirinkimas 
y ra-geriausias negu bet kur kitur. Tarp jų yra įvairių laikrodžių, 
piniginių, papuošalų, kosmetikos. Valandos: pirmadieniais—šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai: vakaro.

,«V«******** ** * • A MAAAAAAj

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

; LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

i 173 Arthur SL Brockton, Maas. 02402. TeL 586-7209

Laisves Varpas j

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Woree*ter, Mas*. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam |vsirius siuntinius Į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje Įvairią vie. 
tinės gamybos ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją 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 nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę Įsiti- 
kimaita. Vedėjas A. Schyrinakiį

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO i LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotu* 

kraitua

Pristatymas greitas b 
garantuotas

Prekės parduodamo* nuže
mintomis kainomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 ’vaL ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto iki 2 yaL p.p.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So, Boston, Mas*. 02127 

TeL 268-0068

1




