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TERORO BANGA PASAULYJE 

DAR NENUSLŪGSTA

Vokiečių specialiems daliniams išlaisvinus Lufthan

sa lėktuvo įkaitus, teroristai nužudė pagrobtą pramoni- ’

ninką Hans Martin Schleyer ir pradėjo keršto akciją kai

myninėse valstybėse. Vokiečių vyriausybė paskelbė plačią 

teroristų medžiaklę tarptautiniu mastu.

Teroristų suorganj zudtas.Tarptautinės policijos pa-
Vak. Vokietijos Lufthan- 
sos b-vės kelei'. inio lėktuvo 
užgrobimas praeitą savaitę 
baigėsi sensacingai, ‘bet ir 
palyginamai laimingai. Vo
kiečių specialus smogiama
sis dalinys, nuskridytas i So'

galba, kaimyninių kraštų 
parama ir atitinkamomis vi-1 
daus priemenėmis. Buvo 
kreiptasi į visuomenę pagal
bos, paskleista daugybė 
gaudomų teror stu vadų fo
tografijų o taip pat suimta

mallją, staigiu puolimu Ma- tardymui šimtai Įtariamųjų, 
gad'shu aerodrome, išsprog- turėjusių su teroristais bet 
dinęs magnetiniais užtaisais kokių ryšių.
pagrobto lėktuvo duris, nu- _ . _ .
išvė 3 teroristus, 1 sužeidė i, priemonių
ir per 5 minutes išlaisvino kova, su oro patais ir tero- 

ru ėmėsi ir kitos Vakarų ir 
net Afrikos valstybės. Šią 
savaitę Jungtinėse Tautose 
bus svarstoma terorą smer
kianti rezoliucija, prie ku
rios ypač bus kviečiama pri. 
s:dėti Algerija, iki šiol duo
danti oro piratams prie
globsti.

per
visus 86 Įkaitus. Šiame už
grobimo Įvyky žuvo tik vie
nas lėktuvo lakūnas, kuri 
teroristai nušovė jau anks
čiau.

Nors gerai suplanuotas il
su Somalija sutartas vokie
čių žygis susilaukė kone vi
so pasaulio teigiamo Įverti
nimo ir sveikinimų, bet jis 
tereristų sąjūdi tik dar la
biau Įkaitino. Beveik tuo 
pat metu nusižudžius vokie
čių kalėjime dar trims ki
tiem teroristams, kilo p’ktos 
anarch'stų demonstracijos 
ir keršto akcija prieš vokie
čius ir jų sąjungininkus Ita- 
1 joje, Prancūzijoje ir kitur. 
Dabar šie ekstrom štai nu
žudė Įkaitu laikytą vokiečių 
pramonininką Hans Martin 
Schleyer, Romoje ėmė pa
deginėti vokiečių Įmones, 
pašovė Milano miesto vai

Įdomu, kad prieš o-ro pi
ratus ir teroro veiksmus pa
sisakė ir Sovietų Sąjunga, 
kuriai, znoma, labiausiai 
rūpi pagrobtais lėktuvais iš 
’'rojaus“ bėgančius komu
nistinio režimo priešus.

Gana išsamią teroristinio 
sąjūdžio analizę pateikia 
anglų laikraštis „Observer“. 
Jis pabrėžia, kad „roman
tiškieji“ fanatikų teroristų 
veiksmai niekad neišspren
dė pasaulinių problemų, o 
jas tik sukomplikuodavo. 

. . Sionistų teroras prieš britus
dybos narį ir ipagrasino is-,nesukūrė Izraelio valstybės, 
žudyti visą Vokietijas am- j arabų teroras prieš Izraeli 
basadą, bombomis ir šūviais į negarantuos Artimųjų Ry- 
prabilo Prancūzijoje, o So-jtų taikos lygiai taip pat, 
malijos vyriausybę, padėju- kaip Amerikos gengsterių 
s’ą .susidoroti su vokiečių
lėktuvo grob:kais, teroristų 
štabas už akių jau nuteisė 
mirti.

Tai tik keli pavyzdžiai tos 
dabar besiplečiančios pa
sauly teroristinės veiklos, o 
prisiminus vadiiiamos:os 
„Raudonosios armijos“ žy
gius Japonijoje, „Raudono-

Viršuje — Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimo spalio 8 d. Chicagoje prezidiumas. Iš kairės 
j dešinę: dr. Kazys Šidlauskas. Povilas Dargis ir dr. Jonas Valaitis. Apačioje — dalis suvažiavimo

SOVIETUS JAU NERVINA 

BELGRADO ATMOSFERA
I

Nepavykus konferencijos programoje išbraukti žmo

gaus teisių klausimo svarstymo, sovietų atstovai ir jų
I
1 spauda dabar pyksta ant tų, kurie tą problemą kelia, o 

ypač kritikuoja JAV delegatą A. Goldbergą.
I

Kaip žineme, jau Belgra
do konferencijos pareųgja- 
muosiuose posėdžiuose So
vietų Sąjungos delegatai

' Streikavo rumunu
į
angliakasiai

i Prancūzų laikraštis "Fran- programos j ems 
, ce-Soir" rašo, kad is Rumu-' n;ausją žmogaus teisių pa- 
■ Sau5omjs žiniomis rug-; žeidimo klausimą. Toms pa- 
! p ūčio mėnesi 3 dienas strei. stangoms nepavykus, dabar 
į kavo 35,000 angliakas.ų, i jje pradėjo pulti ivakarie- 
pre testuodami dėl naujo čius, kad šie laužą tas tei- 
pensijų plano. Įsės, pakišdami Airijos, A-

! i

~ .. . . . . . , ; merikos negru, indėnu ir ki-
S.reikmmkų raminti bu- , dž 's. Sovietams

vę atvykę du partijos atsto- tt-k žo(|į jų de.
vai, bet angbaKas.ai atsisa- je,raįa; išklausvdavo tik vie.
Iro ei Volko+13 , nui-ni. ' . •

labai stengėsi išbraukti iš
nemab-

dalyviu. Nuotraukos V. Noreikos

Tailande nuvertė 
vyriausybe

karia: Įvykdė

Laisvės kovotojų 
netrūksta

i

Amnesty inteinational

Concorde bylą 
laimėjo

kę su jais kalbėtis ir parei 
kalavę atvykt’ pati diktato
rių Ceaucescu. Jis 5 valan-£
das klausęsis piktų kaltini
mų ir išvykęs labai sukrės
tas.

Nors Rumuniją valdo ko
munistai, bet užsienio poli- 

į tiką stengiasi vesti nepri-

na aus'mi ir kalbą tuoj ban
dydavo nukreipti i kitas te
mas.

Bet JAV delegacijos va
do Arthuro Goldbergo žmo
gaus teis ų gerbimo reikalu 
pasakyta kalba, matyt, so
vietus jau pakankamai Įžei
dė, ir š'omis dienomis Mask-

Greičiau už garsą skren-j klausomą nuo Maskvos. De-
praliejimo per- sovietu skvriaus pirmininkui dantis br.tų-prancūzų pajė-jja, vidaus tvarka ten yra.'°" la^ a gana P* ”‘ai

. : rp J . gomis pastatytas lėktuvas labai griežta. j puolė JA V atstovus, kad sa-
mm Tiwwmn dpi np- 9 t . * . ,

nebuvo!

Tailando 
be kraujo
versmą. Dabar buvo nuvere- Valentinui Turėinui dėl ne- .
ta jau po ankstesnio kanų nakenčiamu orv ėmimo *alv- i Conc.olde, kuriam
perversmo pastatyta civilinė -83^ ; leidžiama JAV-se nutūpti,} ,
vyriusybė. gų emigravus, jo vieton sto- pagaliau bylą laimėjo, — AUSlSOVe lektUVO

į jo rašytojas Georgijus VIa- JAV auk'čiaus'a
Perversmui vadovavo at- dimovas, kuris prieš pora’ nufP1 en(Iė, kad 

sargos admirolas Sa-ngad1 sava čių išstojo iš rašytojų -2a!l naudctls ioiKo

Chaloryu, dabar nuversto. ‘ .protestuodamas
stos vyriausybes krašto ap- dį, cenzūros. 
saugos m:n stras.

teismas ‘ 
Concorde 
iw

Kennedy aerodromu.

; vo pastabomis ap'e sovietų 
: varžomas žmogaus teises 
; kenkia atoslūgio atmosferai, 
[gadiną konferenc’jos darb-

grobikas
Dėl Atlantos banko api- ....

plėšimo kaltinamas Thomas &a )a Goldbergas, kuiis ki-

[bingą nuotaiką. Tuo ypač 
pasižymįs JAV delegacijos

Tailandui dideli rūpesti 
kel’a dažnėjantieji pasienio 
susirėmimai su Kambodija, i | 
kurie vieną dieną gali išvirs
ti i didelio masto kata.

Panama balsuojakulkos nepanaikino prohibi. 
cijos. Teroras neužgydo, bet 
tik padidina žmonijos ža:z-« sutarti 
das ir kančias.

Pakėlė mažiausią 
atlyginimą

Praeitą sekmadieni Pana-! 
moję vyko balsavimai dėl [ 
naujos Panamos kanalo su-' 
tarties su JAV patvirtinimo. [ 
Balsavo apie 800,000 žmo-!

Atstovu rūmu ir senato niu. atsakydami i klausima!
komisija susitarė dėl ma-

sios brigados“ kitur Euro- ž:ausio atlyginimo darbinin 
poje“, teroro Įvykius Izrae- i kams. 
lio pasienyje, iki šiol nesu-f
valdomus Amerikos ’bom-l Nuo ateinančių metų sau- 
bin.’nkus“, Meksikos anarjgio mėnesio atlyginimas bus 
chistų,.demonstracijas ir šū-|$2.65 (dabar yra $2.30), vė- 
vius, ’tūr'me jau gana j liau po metų — $2.90, o dar 
platų šios pasaulinės nelai-;po metų — $3.10 ir paga
mės vaizdą.

Teroristiniai fanatikai sa. 
ko kovoja prieš „autokrati
ją“, prieš demokrat’nį „es- 
tablišmentą“, prieš „laisvių 
vaikymus“, bet niekam ne
teko girdėti, kad būtų pasi
sakę ir prieš rusiškai} ko
munizmą...

Vyrausiąs JAV gydyto-
Dabar Vak. Vokietijos} ias siūlo krašte Įvesti Neini- 

vyriausybė pradėjo plačiau-1 kymo diena ir nemokėti tą
sią teroristų medžioklę su’ bako augintojams pašaipu garbės nuosmukiu.

liau nuo 1981 metų —$3.35.

’Ta:p“ arba „Nc‘ I 1j
Nors tikslių balsavimo į 

duomenų dar neturima, nesi 
balsus reik'a surinkti iš di-;

t

delio ploto ir net džunglių,; 
bet jau gaunami skaičiai ro- j 
do, kad gyventojų dauguma , 
tai sutarčiai pritaria.

Buvo laukta, kad balsavi-j 
Tas pakeitimas palies 5 Į mc< metu kils neramumų, bet

milionus darbininkų.

Nori paskelbti JAV 
nerūkymo dieną

šasi i „k tu valstybių vidaušHannon pagrobė Nebraskoj
_____  ____ __ „ Frontier bendrovės lėktuvą ie)kalus ir moko, ka p kitos

lėktuvo nenorėjo Įsileisti i! su 11 keleivių ir nukreipė ji tautos turinčios juos tvarky- 
aerodroma dėl jo keliamoj. ,. XT -i •
labai didelio triukšmo. ,i dus Kansas C&y-ipapildvt:! ,, . , , ,

f kuro moterys ir vaikai buvo‘ .^legac jai labai
Spalio 19 d. lėktuvo nusi- :šlelsti, bet grobikas dar ne- ?.cl.,a?lko 11 J°?- Vak-

leid mas buv0 išbandytas,! pasidavė .J's reikalavo iš- yokietijosbe!kitų\akarie- 
ir pasirodė, kad jis pakilda. ^ei5tį ų kalėjimo taip pat cių S'?a: daromi
mas sukėlė mažiau triukš-

Vietos administracija šio

trink*, i i - n i priekaištai ir dar rodomiaziau n iuks- : banko užpuolime dalvvavu- , , , . • .
mn n»(ni cpniai *krai- • i , • konkretus tu teis U mmdZlO-mo, negu jau reniai sKiai-igj draugą Geoige Stewart ir .. -
dantieji Boeing 707 lėktų-j 3* rnilionu doleriu grynais i,ax5Z(Zia - 
val- j pinigais.

! Iš tiesų Vakainj delegatai 
Vykstant ilgesnėms dery- žmogaus tdsių laužymo 

boms? ir atvežtam tėvui pra- priekaištus sovietams kelia 
šant, grobikas pale do visus dar palyginamai gana švel-

Nuo lapkričio 22 d. Con
corde pradės reguliariai 
skraidyti tarp Londono ir

Yorko. Tą kelionę jis įkaitu? ir pats nūs šovė.

1 Hannono lėktuvo pagro 
bimas (būvio jau 160-tasi 
JAV oro piratų "žygis“.

niai. lvg ir pris'bijodami 
kaltininką Įžeisti, bet ir to 
sovietams jau per daug. Jie 

‘s , norėtų, kad apie tai būtų vi. 
jfiškai tvlima.

atliks per 3 valandas.

Ir papuasai remia
mūsų reikalą

•JAV LB Krato valdyba
i išsiuntinėjo 85 ambasadoms 
medžiagos apie Lietuvą ir 
jos dabartines p.roblemas. 
Dėkojančių tarpe pirmoj ei
lėj yra Papuasų Naujosios 
Gvinėjos respubl ka. kurios

Pastaruoju metu JAV-se J 
lėktų, ų pagrooimai buvo ' , . • * vr 1labai suretėję, ne* Kuba, Atiykst(l Į JAV-beS 
buvusi oro piratų uostas, at- esisako tokius „svečius“ pri-A hudllkos dede 

mti arba juos sodina i ka-1
lej mą.

Į tie lūkesčiai nepasitvirt:no., Viršuje JAV darbo uniją AFIr- 
| j CIO centro vadas George Mea-
I Tuo tarpu JAV kongrese, jnv> 0 apačioje |žvmusis 

Jęypyg tUl'OS (>31*tGrio ii* ■ kovotojas dt‘l ziudjjjtus teisiu
Panamos diktatoriaus gen. ’akad- Andrejus Sacharovas, ku- i jis beįvyktų“.
Torrijos sutartį patvirtinti,: n kartu su kitais .> disidentais 

jai nepritarimas didėja. Ka. Meany pakvietė i AFL-CIO su- Reikia manyti, kad papu 
r.alo grąžinimą

atstovas savo rašte pareiš
kia, kad ir jo valstybė — 
"smerkia žmogaus teisių', 

kur

Kaltas visuomenės 
nuolaidumas

Britanijos karalienei lan-,1 
, kantis Kanadoje, jos vyra
princas Philip visuomenės 
organizacijų sumo tame po
kyly pareiškė, kad dažna:

s Panamai važiavimą gruodžio 8 d. Dar nė- asai priespaudos jungo svo- j gerovė vedanti Į nuolaidu- 
čia laikoma net Amerikos ra aišhu. ar sovietu valdžia duos jį supranta geriau, negu di-imą ir ištvirkimo dikta.ūrą

jiems leidimą išvažiuot ir grįžti. tižiosios tautos. ‘bei beždžionės lygi.

S’mo Kudirkos dėdė Jo
nas Kudirka su žmona Elze 
gavo leidimą išvokti iš Lie
tuvos, ir dabar jie jau yra 
Romoje. Jonas Kud rka yra 
Simo Kudirkos motinos Ma

salskienės brolis.O?

Jonas Kudirka yra gimęs 
JAV-se, bet jis dar nesura
do savo metrikų, todėl jo ir 
jo žmonos atvykimas Į JAV 
dar gali užtrukti kelis mė
nesius.
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GRAUDI ŠLOVINIMO DRAMA !
i

Tiesiog nuostabu, kad toksai kraštas, kaip Sovietų I 
Sąjunga, kuris beve’k tarptautiniu mastu Įdiegė pati 
šlykščiausią ji savo keiksmažodi, ligi auk eiausio laipsnio 
ištobulino žmogaus tardymo ir persekiojimo metodus, su
plūdo i kalėjimus d tižiausias pasaulyje mases pelitinių 
kalinių ir prismaugė laisvąją savo piliečių minti, — tuo

Altos suvažiavimas
(Tęsinys)

Iždo globėjai (V. Abraitis, A. Čaplikas ir A. Sukaus
kas), pat.krinę knygas ir dokumentus, rado, kad jos ve
damos labai gerai.

.diplomatų, prekybos ir kul-» 

.tūros atstovų ska'čius nepa-Į 
j piastai padidėjo. JAV-se-tik: 
į jų diplomatinis personalas- 
j.tadiuejo 50 procentų, o vi-į 
šokių kc-munlstinių kultūri-« 
ninku, preky bininkų, moks- į 
liniukų r kitų detentės mai.« 
nais atvyk.-tanč ų asmenų:

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS

IŠ SOCIALISTO J ŽUDIKUS (II)

Feliksas Dzeržinskis.

šeimoje Dzeržinovo 
netoli Lydos, Ašme-

1 tis .CJevelandari V Yj-ius (PttsbuKrhasI V Kažemė- Chicasoj ir San Fra/i-!Domaševičiaus įute susi™’ apskrity. Eidamas ,vidų- 
, Js <c.t\e.anaaj, v. i J-iUs (r.ttDuignas), \. Kaze e - io«<rv‘a,i cn’-nnt -ko steigiamasis Lietuviu So- rini mokslą Vilniuje, ir išimtis (Racine), A. Vinilas (Lake aPskr.), dr. V. Balčiu- !^.n buvo lengv au su^ont-|cialdeXkratų Partijos

susi- traukė i lietuvių socialdemo- 
svečiai“ rinkimas. Jame dalyvavo: kratų slaptąją veiklą, kuri 

Įsa kra>'- • dr. Domaševičius, A. Mo- tada reiškėsi darbininkų

masis kalbėjimas“ yra toks aukš į ^itis (Racine). A. Vinilas (Lake apskr.), dr. V. Balčiu- • ™ lengv aun
eikia ne tik išradingo ir net aki-! nas (Kenosha), P. Š.las (Miami), P. Wytenus (New V or-; varžtus šie „s 
atprasta’ spalvingo žodingumo ir, į-<as)- Daugelis skyrių savo pranešimus atsiuntė rastu. ‘ pasklido kene po vis;

giovmimą .

Tarybinis "pašlovinamasis kalbėjimas“ yra toks aukš 
to lyg’o menas, kuriam r 
plėšiško melo, bet ir nepapr
žinoma, tarybinio auter aus nenuneigiamo iunuodega.i- 
mo talento. Ir belieka tik neatsakytas klausimas, kodėl; 
šito „pašlovinimo meno“ pranašumu n:ekad viešai nepa-1 
sid'džiuoj.i net mūsų tarybiniai kolegos? Juk prieš i’ą to
bulybę visi mūsų atp'Iaišiniai žurnalistai ir rašytojai tėra 
tiktai paskutinės rūšies peckeliai ir diletantai!

O tarybinio "pašlovinimo“ menui skaisčiau sulieps 
noti ypač duoda progos Įvairūs did’eji Didžiosios Tėvynės 
Įvykiai. Pavyzdžiui: Brežnevo nusičiaudėjlmas Auk čiau 
sioslos Tarybos plenume, karvė, veislinio tėvo ir ”Revo-! 
liucijos“ kclūk’o pirmininko bendromis pastangomis iš; 
karto pagimdžiusi du veršiukus, kiaulių šėrėjos apsispren. 
dimas save paaukoti tarybinei liaudžiai Spalio sukakties 
amžinam atm’nimui, pens’ninko dzūkelio Alytaus giries: 
specialiai surastas didžiausias baravykas, 'škilm'ngai Pa* i sol’darumo 
dovanotas partijai, dėkojant už laimingą vaikystę.

tą. iravskis, K. Zalevskis (Oku- streikų organizavimu bei a-
i Dabar jau vis dažniau pa-! iarnik), Feliksas Dzeržinskis, gitarinės literatūros platini- 

' ' ‘ : ~ ....................... Gulbi- mu. Čia Dzeržinskis pasižy-

G&rbės narys

Adv. St. Briedis, 75 m., ilgametis Altos veikėjas, da-. SI^a*k°, kad sovietų agen-j Romualdas Maleckis,
_ _ _ - _ _ _ . ; žoi ii-mo iyczkiio : noo Tionlzco m

■,------- — ?•' = -•--- —----- ri į vavusių darbininkų pavar- (Kauno darbininkas). Tačiau
FBI suėmė Kalf oi nujoję du;džilj man nepaVyk0 išaiškin- greit buvo suimtas ir nuga- 

■ jaunuolius, kurie uandė so-; ti; spgju> kad steigiamajame bentas Į Sibirą. Įvairiose ka-
•; vie ams^ pe į susirinkime dalyvavo: kur- torgose ir kalėjimuose Dzer-

Priimtose rezoliucijose sveikinamas prez. Carteris, I ^uvo net^FBI^ento =^us »piai Aleksandras Birinčikas, žinskis išbuvo iki pat bolše-
. pra ant kelti tautų teises; sveikinami broliai pavergtoje ■ 0 k’tas__ įžymaus daktaro/’Petras Suknolevičius, Boni- vikų perversmo 1917 m. Nors
tėvynėje, Lietuvos diplomatai, konsulai, Vilkas, dėkoja- • Vėliau Floridoje buvo ?uim- ’ £acas Verbickas-Verbyla ir bent du ar tris sykius jam 
ma spaudai ir TV, prašoma parodyti spaudoje daugiau , ti amerikietis ir vokietis, •’ odininkas Vladas Valiukevi- Luvo pasisekę ištrūkti, ta-

engiant užgauliojimų, Prašoma lietuvių vi-: kurie n erė io sonetams par-1 čius. Svečiais buvo varpi- čiau vis neilgam. Paskuti-
j suomenė jungti jėgas Lietuvos laisvinimo pastangose, I duoti JAV „eruise“ raketos j ninkai dr. K. Grinius, dr. S. ni kartą iš kalėjimo — as-

“ dabar Į Vasario 36 d. proga surinktas aukas skirti Altos veda- ■ paslaptis. Ta* tik keri navyz. Matulaitis ir dr. J. Bagdo- „voje jį isLisyno jau

■ ’ darbuotis Alte.

Rezoliucijos

palio revoliucija'Kaip ir galima buvo laukti, ”pą-lo mimas" 
nepa- rastai sužydėjo, priėmus Naująją TSRS kcnst’tu- i mam Lietuvos la'svinimui, skatinami steigti nauji Altos ? c’ž au Sovietai w a e ^stengia-1 nas“ (Steponas Kairys, Lie-

jai ir nei dauguma kultūrininkų patys nėra skaitę ar ko-; demonstracijas Washingtone, dėkojama už aukas. i ’ QoV~ef'm‘u tmklas tijos programa tarpe dauge cialdemokratais. Jau po pir
kių iTfTš savo kritiškų pastabų ar papildymų Pateikę. Bet i Klausimų - sumanymų metu buvo siūlyta Įtraukti, •. ^ į ir Va-1 lio dalvku garsi tuokad jo- mo pasprukimo iš Sibiro
ją šlovinti būtinai reikia. Ir, žinoma, ne bet kaip! j daugiau jaunimo Į Altą, ieškoti būdų, kaip Įjungti Įva^ kavU purena' Praeitą kovo ' je pirmą kartą oficialiai bu- <1899 m ) Jisai nebegrįžo Į

Kad mūsų skaitvtojai susidarytų aiškesni to -meno“ jiiuose veikimčte khi^ _ ! mėnesi Prancūzijos 'saugu- vo iškeltas Lietuvai atsisky-1Lietuvos socialdemokratų
vaizdą, pabandykime bent dali tu autentišku "lovinimu“„ J Sekmadieni, spalio 9 d, Al os būstinėje .vyko | mas suėmė keturis nraneū- rimo nuo Rusijos reikalavi-!eiIes- 0 PasidarS vienu is len’

ė n t ' ”T- c u - f-ri x -i -‘ j | Altą sudarančiu ergan zacijų pmmninkų ar ju įgaliotiniu i Zuą ir viena 'talu kurie so- m , riku socialdemokratu partijosis spalio 9 dienos Tiesos ir kitos tarybines spaudos su- .y . _ 7 • • i , . .b ., , . mas. Todėl itin jdomu, kad’ p ... * r/J.
siausti i Vena drama Ir štai. pažodžiui: pabarimas. Dalyvavo 20 žmonių Daugiausia laiko buvo , vietams teikė rantas žinias tame susirinkime dalyvavo,(deinaSoS:nIa’s sumetunau

1''-'-'■-a.-k.™™. „. t................. c’-”'-’radl,o,irbasimasjsbolševiku„.ven.lpaVadintos ’LenkiĮos kara-
. + tasis“ — Feliksas Dzeržins- ir Lietuvos socialde-

matomu rašalu rašyta ? Iars-!, .
Naujai .sudarytoji Altą kais ir kitai? būdai? jie 'n- i 1S'

formavo sovietus anie elek-1 At jĮ naujai sudarytą Amerikos Lietuvių Tarybą išrinkti: troniko? iVadimus. vinklu?,’ N°rs dar nesusiorganizave 
;š Amerikos Liet. R. Katalikų Federacijos —S. Kuprys, kompiuteriu5:, NATO ergą-i .
E. Faurazienė, adv. P. Žumbakis, inž. V. Naudžius, Prof. nizac'ia ’r kt. Va~ario nĮė-!^ocia. erp° ai 
dr. Jokūbas Stukas, i valdybą dr. K. Bobelis ir kun. A nesi buvo su rota? V’ad mi-i ,ar.in!. .en ų’ rus^’

Stasy

I - - - 1
• skirta svarstymams apie bendradarbiavimą su Lietuvių : net 34 metu. S^a.otu 

’ 1977-ųjų spalio septintoji — TSRS Konstitucijos i Bendruomene. susuivu, m kiofilmats

diena — nuo šiol visaliaudinė iventė. Tūkstan-pr.emimc ,
čiais žiburių, spalvingomis šv'esos girliandomis ir fejer- • 
verkais penktadienio vakare nušvito senasis Vilnius —' 
Tarybą Lietuvos sostinė. Mieste aikštėse skambėjo muzi
ka, čia rinkosi kovų veteranai, fabrikų darbininkai, sosti
nės inteligentija, aukštųjų mokyklų studentai, mokslei
viai. Visi atėjo išreikšti savo pritarimą naujajai TSRS 
Konstitucijai“ ,

O(Tolau — dialogai iš įvairiu vietų)

11 oficialią partiją, lietuviai 
Vilniaus 

rusų, žy
dų ir lietuvių) tarpe slaptai

mokratijos“) aktyviųjų šulų. 
Tai buvo antroji lenkų kai
riųjų partija, bandžiusi Lie
tuvos teritorijoje konkuruo
ti su Lietuvių socialdemokra
tų partija. (Pirmoji — tai 
lenkų socialistų partija —

pradėjo veikti jau nuo 1892 PPS, kurios padalinys Lietu- 
m. galo. Jų „lyderiai“ — Al- voje 1906 m. formaliai Įsilie-
fonsas Moravskis ir dr. An
drius Domaševičius.

„Pradėdami Vilniuje dirb
ti, rašo Steponas Kairys, — 
'lietuviai socialdemokratai

Blinstrubas ir P. Bučas, i iždo globėjus V. Abraitis; is 
Bal- 
Liet.

Atgimimo Sąjūdžio — K. Dirkis, V. Jokūbaitis, i valdy
bą E. Smilgys; iš Vilniaus Krašto Liet. S-gos — J. Lekas 
ir A. Stankus, i valdybą J. Pakalką; iš Amerikos Respub
likonų Federac'jos—K. Oksas ir dr. J. Genys, Į valdybą skverbė i Vakaru Vok’et'

Tiesa: „Savo Tėvyne mes šlovinam laisvąja. Tarybų! T • , • r»& tz * c A . T
, , . _ . . .. . . rir . • •• Lietuvių R. Rat. SusA ienijimo Amenkoje — prel. J.

letuvos darbo žmones vien.ngai ir pakiliai sveikina nau- L,v u,, v v;.... ® 1 tusevicius. V. įucus, i valdybą dr. V. s.maltis; ist TSRS Konstitucna“. • e -j- tz ru i- ir ti -v -x- •
L
ją TSRS Konstituciją

Siuvėja Z. Kavolienė: „šiandien mes tapome "stori 
nio Įvykio — naujos TSRS Konstitucijos priėmimo !iu 
d'ninkais.“

Kolūkietė Birutė Alaburdienė: „Jaudina 
mintis... Visų nuotaika pakili.“

Melžėja G. Galinienė: „Įsipareigoju a

prancūzu karinėm naiė^em 
laba: dva^'bu kom.n'uteri Tai Į 
ir<r: maža ib'u=+rariia di-!
džiurio sovietiniu 
„da-bo“.

Irgi?, i tam nat ii e isi-

srnnu

jo į Lietuvos socialdemokra
tų partiją.)

„Lenkijos karalystės ir 
Lietuvos socialdemokratija“, 
kurion Įsijungė Dzeržinskis,

pirmąsias savo pastangas dė-! greitai suartėjo su rusų šo
jo kadrams paruošti. Pasida-; cialdemckratų partija, o 1906 
lijo darbu. A. Moravskis dau-1 m. visai su pastarąja susi- 
giau dirbo darbininkų kuo-i vienijo. Kaip žinia, tuo metu 
pelėse, ir iš jo mokinių vė- rusU socialdemokratai buvo 

skilę Į bolševikus ir menše-
ta's ;Š visų savo prižiūi'.’mų karrių primelžti 170 tonų pie- į Valaitis, i iždo globėjus A. Sukauskas; iš Amerikos Liet.! ?nQQ'‘r° IR 
Ko — 30 tonų daugiau, negu šiemet.“ į Tautinės Sandaros — V. Adamkus, A. Andriulionis, dr.! ,u<s; 1 ? V ,'b ttR-* <.-■ *
- e . D ____ meno i___________________________ IV Flai-ods A Dpvpnipnp T Kh-ziptip i valdvba Gr T a. ^’°1prnl j'1’ O.m -'O?Sv’estminkas B. Gesevičius: „Kiekviena TSRS kons-Į v- Dargis, A. Deyenienė, T. Kuzienė, Į valdybą Gr. La- ; 
titucijos eilutė išre k’a kolektyvini liaudies protą...“ j zauskas, dr. K. Šidlauskas, Į iždo globėjus A. Čaplikas; į praeit?

_ . . .. . \ riš Susivienijimo Lietuvių Amerikoje—E. Mikužiūtė, A. * hV3-n cmmtas
. ^ek’ntojas Eugenijus Janulis: Į Maskvą dabar nu- ^apijkas, i valdybą P. Dargis; iš Amerikos Liet. R. Kata-) rPt 

kiC.pu v ,'O> planetos žmonių žvilgsniai. • j^lcteru S-gos — M. Srubša, J. Rotsko, Į valdybą E. ! role
I ■ Jee"-T ' '7 c .T<

(„Pai kę savo darbo stalus, neužbaigtu? rašyti pusią- i Vilimaitė: iš Vyčių — A. Kassel, I. Šankus, Į valdybą dr. 1 vaflines K-ipt<> antiko-mums-

liau Įsijungė į partinį dar
bą eilė gerai paruoštų veikė
jų (...) A. Domaševičius, savo 

į profesijos padedamas, dau
giau velkė inteligentų tarpe 
Jo tiesioginėje įtakoje socia
listais formavosi jaunuoliai: 

i Romualdas Maleckis, Felik
sas Dzeržinskis, Gulbinas,

vikus; lenkų socialdemokra
tai daugiausiai palaikydavo 
bolševikus, o po spalio (1917) 
perversmo, kaip rašo Stepo
nas Kairys (Tau, Lietuva, 
1964, 322 psl.), jau juos rėmė 
„be sąlygų“.

Pati garsiausioji Dzeržins-
pius, meninio žodžio meistrai susirinko draugėn apmąsty- į L. Kriaučeliūnas; iš Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų (ta i1' net 1 4 mofu te;ke« so- Daukša ir kiti, dar besimokę;kio kojeg^ ienku socialdemo- 
ti epochiniu ivvkių—draugo L. Brežnevo pranešimo... i ?-gos — D. Antenelytė, V. Zagarskas, į valdybą O. Bars- į rietam® suptas karines in- vidurinėse mokyklose. A-ikratuose net2i tos Dartiios 
pasveikinti ‘nau’jąj? TSRS Konstituciją.“) kelytė. . .. Domaševičius buvo mažiau tratU0Se’ ne‘81 par“J0S

I Tokiu «ovmbt šnmmermo'už A. Moravskį laimingas —
Rašytojai V. Bubnys, A. Bieliauskas, E. Matuzevi-j x * *1x1 1 ’iavvzdžiu <rabin? būtu Šil

čius, Vytautas Sirijos Gira, Ramūnas Klimas, Julius Bu-Į &OVl€ llĮSilipUĮ VClKIfl plflvGJCI r??vt: ?im+Uf:. bot dar dan
tenas, Mykolas Sluckis, Raimondas Kašauskas ir Antanas Į rriau jų lik? niekad neišaiš-
F '„inga bei Valentinas Sventickas choru sveikina naująją • Kad sovietų nipų t nklas pažangą, prekybą, gyvento-1 kin+u.
TSRS Konstituciją, Pareik darni, kad ji yra „gaivaus Įkvė-’baruose yra nepaprastai • jų nuotaikas, riausiu prie-J Tad uė^-a iokioc abei'mė*;. 
pino šak nis“, "priesakas“, kad. ią skai'tant, "nubna kas- į P!aSV5 ir .™flr’:a> sumegztas, Ižastis ir daugybę kitą sri-, ,o,.;etu <r-id.-!»;
dieniniu rūpesčiu dulkės...“ ' jau buve dat« kartų rašyta, etų. Šnipą sunnJrtos techut-• ve-’Va i- Vetuvtn

į ir Vakarų kontržvalgyba tarkos ir karo pramones žinios, boi Vitu tauMnv ■''ai-
T'csa: "Didžiausias isterijos Lykis... Nėra pasaulyje ’ gerai žino. Įdomu tai, kad į pagreitina Sovietų Sąjungos ■ diudpmi rot o.qrC5i’j>uėJn« 

kitos t irios valstybės... Šimtų milijonų žmonių dėmesys ir tų šnipų interesai Įvairėja! g'nklavimąsi ir jos pramo-' aptiVrmn";«tnc tv VpHami
daba: nukreiptas i Maskvą... Pasaulis žiūri ir klausosi. detentės dvasioje jų veik-'nės pažangą, o Įvairūs psi-i tarporronizaeini s^mv^i.
Maskvos... Pritariame iš visos širdies... įkvepia naujiems ,a lengvėja. Įchologiniai duomenys page-

Ik' šiol šnipų dėmesio liną savo priešo silpnybių

kūrėja 1893 m., (kartu su ki
tu vilniečiu, L. Jogiches) bu
vo Rožė Liuksemburg (1870- 
1919). Bolševikiškai radikali, 
veikusi daugiau Vokietijoje 
nei Lenkijoje, 1917 m. kartu 
su Kari Liebnechtu suorga
nizavusi vokiečių spartakis-

užmojams... Spartinkime bulvių, daržovių ii 
runkelių paruošas... Grūdai — valstybei...“ 

Pakaks.

cukriniu
‘ centre buvo karinės paslap-, pažinimą.

tvs: pvz. JAV atominė bom
ba, kurios planus jie pavo-

Šnipinėjimu čią verčiasi; 
turi imunitetą komunistinio
kl^Uzc _____ '

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI 

Jau tik kelis egzemplio-

rius beturime laba! Įdomios 

Kipro Bielinio knygos „Ga*

giai apvogusiu klaikiu režimo iš proto ii varyto žmogaus Į ;ndustrines 'informacijas,! Kelly iko, kad"per'pasta-!na lo jungo“’ 492 P*1’ kai* 
juoku... imon’ų vadovavimą, moksloIruosius metus Rytų bloko; na $5.00.

iš minėtų inteligentų nė vie
nas LSDP eilėse vėliau nepa
siliko“ (Lietuva budo, 271- 
72 psl.).

(Ir pats A. Domaševičius, 
nors bolševiku niekuomet _ ,
netapęs, kuri laika kapsuki-l!us’ Liuksemburg visgi su 
nėję "vyriausybėje“ 1919 m.|Lenm“ nesutaP°' da2nai su 
tarnavo sveikatos komisaru, !)."i_pOjemi,za/:° ("J® !'sj? 

o vėliau nepriklausomoje 
Lietuvoje reiškėsi kaip vie-

sėdimo Į Rusijos sostą rusų 
bolševikus galutinai pasmer-

nas pačių „kairiausiųjų4 _ , . 
cialdemokratų ir ne sykį už!vis um®- 
tai buvo to meto mūsų vai

_ kė už terorą ir nedemokra- so-» ,v,

džios baustas.)

Anuomet A. Domaševi- 
,'čiaus globotas Feliksas Dzer
žinskis buvo gimęs 1877 m. i 
pasiturinčių, sulenkėjusių'

Gi Dzeržinskis, kaip jau 
žinome, tapo uoliausias bei 
ištikimiausias Lenino ben
dradarbis, "idealiausias“ jo 
teroro vykdytojas.

(Nukelta Į 3 psl)
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Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

Mirė politrukas 

A. Mičiuda

Tiesa pmeša, kad spalio 
8 d. Vilniuje mirė 72 metų 
amžiaus Anatolijus Mičiu- 
da.

Velionis buvo gimęs Smo. 
lensko. gubernijoje,, nuo 
1928 m. komjaunuolis, nuo 
1930 m. komunistų partijos 
narys, nuo 1940 m. iki karo 
pabaigos ėjo politmko pa-

Dzeržinskis
( Atkelta iš 2 psl.)

Sutvėręs ir išvystęs bolše
vikinio teroro įstaigą Čeką, 
1919 m. Dzeržinskis iš Čekos 
viršininkų buvo pakeltas vi
daus reikalų komisaru, taigi,

reigas kariuomenėje. Po ka
ro buvo paskirtas Kauno 
srities karinio komisariato 
politinio skyriaus viršinin
ku, o nuo 1953 m. iki 1956 
m. — Vilniaus miesto rajo
nų karo komisaru. Išėjęs Į 
pensiją, negrįžo namo, bet 
"aktytviai dalyvavo partinia
me ir visuomeniniame gyve
nime“ Vilniuje.

Tokių "veikėjų“ Sovieti-j 
ja nešykšti Lietuvai parų ' 
pinti.

šame krašte 
mėsos ir pieno

Brocktono jaunimo ansamblis "Sūkurys“, kurio pirmasis viešas koncertas bus lapkričio 12 dieną 
Brocktone North Junior High School salėje, 108 Oack Street

Latvių moterų ansamblio 
„Melodija" koncertas

Šių metų spalio 16 d. 3 naudojant kontrapunktą ir 
1 vai. popiet First and Second . spalvingą tercinę bei dvigu- 
Church pabaltiečių rengia-' bų oktavų harmoniją. Ne- 
mų koncertų salėje susirinko lengva ją atlikti ypač muzi- 
daugybė žmonių, daugumo-I kiniu, o taip pat vokaliniu 
je latvių. Nenuostabu, nes j atžvilgiu. Bet latvės padai- 
programą atliko Įdomus sa-Inavo su dideliu t kslumu, 
vo repertuaru bei gana aukš-. klasikine interpretacija, o

pagamintos 
pusę visų 

daržovių, 39% keiušinių ir 
63% visų bulvių derliaus. 
Taip teigia pačių komunistų 
išleistas veikalas "SSSR 
liaudies ūkis 1971 m.“

**********?»*##+*«*«***#**#««#*****«********##*******#+#******#+*##*#+*####**#**#«**##*«*•#*#***##***#•#**

taip pat muzikiniu subtilu
mu. Noriu pabrėžti artistės 
Beverly Fitts aukštą techni
nį ir muzik'ni lygį.

Antroje programos daly
je latvių harmonizuotos 
liaudies dainos, kuries ne 
tik žodžiais, bet ir metodi
nėm frazėm laikas nuo lai
ko priminė mūsų lietuvišką
sias, buvo padainuotos su 
dideliu Įsijautimu ir įvairu
mu. Pažymėtina, kad liau
dies dainų atlikime daž- 
niaus'ai gresia monotoniš
kumas, kurio latvės nuosta
biai gražiai i .'(vengė, Dai-

to muzikinio lygio latvių 
moterų ansamblį "Melodi
ja“ iš Philadelphijos. Fak
tiškai, moterų oktetas, at
sargoje turintis devintą dai- 
n'ninkę balsui pakeisti ar
ba, reikalui esant, sustiprin
ti vieną iš balsų.

Pagirtinas yra repertuaro 
Į vientisumas stilistiniu at- 
• žvilgiu, o taip pat Įdomus 
jo atlikimas.

Ansamblis dainuoja "a 
capella“, t. y. be akompa- 
niamento, o taip pat prita- 

1. susisiekti su savo apy-i riant fortepijonui arba ar
fai. Su pastarosios akompa

drarastis,
ma:

kuriame prašo-RIAUŠES RYTŲ BERLYNO 
ALEXANDER AIKŠTĖJ

; gardos ar apylinkės ribose 
Didžioji Berlyno aikštė Alexanderplatz yra rusų pr i-»veikiančios mokyklos vedė- 

žiūrimoje zonoje. ; ju, sužinoti, kiek mokytojų
Jeigu apie tą aikštę maždaug prieš 50 metų Doeblinas vyksta į konferenciją ir pa- 

lų mažų sklypų naudoto- parašg patį geriausią savo romaną, tai šie metai jai bus šiek įdėti jiems apsimokėti su šia 
tiek kitaip istoriški, nes dabar, spalio 8 d., šeštadienį, dau- • konferencija susijusias ištai
giau kaip 1,000 jaunuolių kartojo ten tą patį šūkį, kurį!das; 2. apygardų ir apylin- 
"Keleivis“ spausdinasi kiekviename savo numeryje: "Lau- kių valdybų narius, ypač va- 
kan rusus!“ Tą viešą masinį prasisveržimą kai kurie ste-'dovus švietimo reikalams, 
betoj ai lygina su 1953 m. riaušėmis. dalyvauti konferencijoje ir

jai pajėgia išlaikyti penkta' 
dalį viso krašto avių, apie

tapo Čekos viršininkų virši- į ketvirtadalį kiaulių ir raguo 
ninku. 1921 m. Leninas jį čių, tame skaičiuje 39 pro-
įkėlė dar ir į susisiekimo ko
misarus, kur, naudodamasis 
vergų darbu, perorganizavo 
ir sumodernino Rusijos gele
žinkelių tinklą. Galop, 1924 
m. pakilo į Vyriausios Eko
nominės Tarybos pirminin-i 
kus su vyriausiąja atsako
mybe už sovietinę ūkio poli
tiką. Šiose pareigose laikėsi j dotojams teiktų paramą, 
ligi mirties (1926 m.), kaip! 
ir visą laiką išbuvo slapto
sios policijos šefu.

centus karvių ir 81 procen
tą ožkų.

nuoja jos neforsuodamos 
namentu kaip tik girdėjome balsų nuo forte iki pianissi- 
Benjam.no Br.tteno (1913-Į mo reikiamoje muzikinėje
1977) — garsiausio ir gau- ’ -- -------
singiausio kūrybiniais dar
bais 20 amžiaus vidurio 
anglų kompozitoriaus kūri
nį "A ceremony of Carols“
(1942). Britten neotonalinė 
muzika pasižymi paprastu
mu, natūralumu ir melodin
gumu. Labai dažnai Britten 
savo kūryboje grįždavo Prie 
viduramžių anglų choralo, 
t. y., bažnytinių giesmių.
”A Ceremony of Carols“ yra 
vienas iš kūrinių, parašytų 
trigubtiems vaikų balsams, 
pritariant artai, panaudo
jant devynias viduramžių 
anglikonų giesmes. Charak
teringa, kad pagrindinė me. 
lodija giedama lotynų kal
ba apipavidalina giesmes, o 
kiti gięsm'ų tekstai išlaiko
mi viruramžiu anglu, kalba.
Kūrinys pagristas diatoniš- 
kom metodinėm frazėm,

aukštumoje, neiškrypstant 
iš tonacijos. Nors ir ne visi 
balsai įdomūs, bet jos moka 
juos Panaudoti muzikiniam 
tikslui.

Gaila, kad mes, lietuviai, 
neturime tekio gana aukšto 
lygio ansamblio, darnaus 
vieneto. Bet nieko nėra pra
rasta. Prie d'dėlių norų ir 
pastangų galima jį turėti.

Algirdas Galadusis 

AUKOS TAUTOS FONDUI

Pulk. Juozas Tumas, ke
liom minutėm prieš mirtį sa
vo ranka parašė Lietuvos ifc- 
laisvinimo Tautos fondui to
kį laišką (jį pasirašė Marija 
Tumienė):

"Vykdydama savo mirusio 
vyro Juozo Tumo valią, siun
čiu 300 dol. auką Lietuvai ir 
pavergtai lietuvių tautai gel
bėti vietoj priešpiečių velio
nies laidotuvių dalyviam“.

* * *
Sydnejuje, Australijoje 

gyvenantis Juozas Rama
nauskas, siųsdamas nuošir
džiausius linkėjimus Vlikui 
ir atsiliepdamas į Tautos fon
do kvietimą būti nariu-šim- 
tininku, atsiuntė fondui $500 
kaip penkerių metų nario 
mokestį.

• X- *

Ligi šiol pavieniui ar grupelėmis burbančius nepaten- 
Komunistų tikėjimo vadai j kintuosius Rytų Vokietija arba kišo į kalėjimus, arba vertė 

labai šnairiai žiūri į tuos išvažiuoti. Tuos nepatenkintuosius vis sudarė daugiausia 
inteligentija — rašytojai, teatralai, muzikai, profesoriai.
O dabar nepasitenkinimas prasiveržė jau masiškai ir dar 

seniai buvo priverstas net Į tokią, taip sakant, valdantiesiems brangią dieną — Rytų 
paraginti, kad kolchozų ad- i Vokietija šventiškai minėjo 28 m. sukaktį, kai joje komu- 
ministracija sklypelių nau-, nistai laiko savo rankose valdžią.

Šventės dienos vakare buvo nemaža koncertų. Alex- 
anderplatz buvo džiazo koncertas, bet rengėjams buvo kaimynystėje konferencija 
įsakyta 9 vai. nutraukti programą, o toliau koncertavusiems vyksta ir kurių lit. mokyklų 
rusams leista tęsti savo muziką iki 10 vai. Kol kas sunku mokytojams kelionės išlaidų 

š nustatyti, ar programa buvo nutraukta dėl to, kad jauni-Į nereikės apmokėti, prašoma

sklypelius, bet nedrįsta jų 
i atimti. Pats Brežnevas ne

Taiigi tik pagalvokime, 
i kas būtų, jei nebūtų tų skly
pelių. Visame krašte siaus
tu tikras badas.F. Dzeržinskis, žinomas 

dar ir "Felikso Geležinio“
pravarde, - vienas iš ne- BALTIEJ, >.ETNIKAi« 
daugelio vyriausiųjų čekis-; 
tų, su šiuo pasauliu atsisky- NETYLŪS
rusių nenužeminti savo mir
timi. Tai budelis, laimingai 
išvengęs aibės kitų sovieti
niu gengsterių likimo. Užtat, - . .
jam šiandien drąsiai ir atvi-! ?as„ruosla 'Patęstą dėl dv:e- 
rai statomas Vilniuje muzie
jus.

geriau susipažinti su šių die
nų lit. mokyklų reikalais ir 
rūpesčiais, kad efektingiau 
galėtų vykdyti JAV LB 
Krašto Valdybos skelbiamus 
vajus, liečiančius lit. mokyk
las ir lit. švietimą bei auklė
jimą ir 3. tas apygardas ir 
apylinkes, kurių artimoje

mas ėmė šūkauti, leisti iš Vakarų Vokietijos grįžti poli 
! tinęs balades kuriančiam ir dainuojančiam Wolfui Bier- 
; mannui, ar tokie šūkiai pasigirdo tada, kai koncertas buvo 
’ sustabdytas.

Aikštę greit apsupo policija ir sustabdė judėjimą. . . A -- . . ■iT • , j x j - - iimtis neatidelioiant čia mini-įLenku veikėjas Ron pa-|J“n™u. .sskla.dyti buvę panaudota vandens švirkšles. mu darbu vvk(fymo
Mykolas' ašarinės dujos ir guminės lazdos. - j

Oficialioji žinių agentūra nenutylėjo paties fakto, bet 
jį visiškai kiitaip nušvietė. Girdi, prie televizijos stiebo •

padėti padengti pačios kon
ferencijos rengimo išlaidas.

JAV LB Krašto Valdyba 
prašo apygardas ir apylinkes i

sek ir lietuviai 
Dranga bei Gintaras Karo- KANADA
jų Bostono televizijos stočių Įlūžo vėsintuvo dangtis, tai policija subėgo gelbėti požemiu i . na
__4-to ir 7-to kanalo — vi-1 sukritusių sužeistųjų. Žmonės padėję policijai, ir ta progaI p 4

| siško nesidomėjimo kitų et- Į buvę areštuota šiek tiek jaunuolių ir patikrinti jų asmens | Vokieči kilmės Otto Lang
, . . , , t- i ninin orumu kain tik mai- dokumentai. Vakariečiams pats toks aiškinimas atrodot , , . - , vGal ir gerai, nes kada Lie- nini- grapių Kaip uk spai . vra transporto ministras Ka-

1 ------ ---------keistas, kad sužeistųjų gelbėti atskubėjo ne Raudonasis Į pados valdančioe liberalu
kryžius ar gaisrininkai, o policija ir saugumiečiai. į , T.

Po viso įvykio į aikštę atvažiavo Vakarų Vokietijos •, . o”ju katalikas !
je FCC agentūroje. Šia tad|televizijos bendradarbis, bet saugumietis įsakė jam tuojau; ^he Globe^nd Mail dien- 
proga lenkų, lietuvių, ukrai- k,-+;

niečių ir kitų ignoruojamų
jų (bet Bostone ir apylinkė
je gausiai susitelkusiųjų) 
tautybių veikėjai imasi ak
cijos, kad dabartiniams aro-

tų stočių savi- nebeleista grįžti. Grupė inteligentų tada pasirašė Protes^» j xDp ( Kanadoj sociialdemi 
i nebūtų at. ir dalis tų pasirašiusiųjų turėjo emigruoti, kiti sėdi kalė-|įratu) kandidatas Kadangi 

jimuose, o kai kurie tebėra laisvi, bet nuolaat terorizuojami.
Paskatinti tų protestavusiųjų drąsos, ilgainiui ir kiti pavie
niai intelektualai pradėjo balsiai reikšti nepasitenkinimą 
režimu ir susilaukė persekiojimų. Vadinas, tas masinis 
jaunimo prasiveržimas būtų lyg ir logiška tąsa ano pir- 

r. . . ! mojo protesto.Daugiau informacijos tuo! J , .. , . ... . . . , , ...•i i v ~ -i- ! Be kita ko, Amnestijos internacionalo skelbiamomisreikalu bus Paskelbta vėliau. .. . / ....... . .......žiniomis, per 19/6 m. Vakarų Vokietija is Rytų Vokietijos 
lyra išpirkusi 1.300 politinių kalinių.

K-ras

tuvos liaudis vėl išsikovos 
sau laisvę, turės paruoštą 
"raudonąjį kampelį“, į kurį 
amžinam išniekinimui galės 
sumesti visų L:etuvos'komu
nistiniu tironu kaulus.

KAS SOVIETŲ S-GOS 

MAITINTOJAS?

vuotųjų reikalais. Šiuo metu 
stotys turi atnaujinti trans
liavimo leidimą federalinė-;

■ vęs išrinktas į parliamentą.
Protestantų dvasiškija šiai 
partijai yra davusi net 3 pio
nierius (J. Woodwarth, T. 
Douglas ir S. Knovvles).

Mūsiškiai tebėra įpratę tik 
trumpai suminėti "NDP so
cialistai“, kurių užsienio po
litika deja nėra pakankamai 
agresyvi prieš komunizmą, 
visiškai pamiršdami, kad val-dingti, jeigu nenoris būti ištremtas, kaip Der Spiegei ma- ... . . ,

gazino korespondentas. Grįžtanti i savo automobili užpuolė į S 1Jeseniai net_ P’^aja- danciop liberalų partija savo» Lietuvos Laisvinimo Tau
ii dar kažkoks civilis ir norėto iėga atimti filmavimo P™ pUSlapy pranese’ kad Sv- nuolaidomis Maskvai labai į tos Fondo adresas: 
jį dar kažkoks civilis ir norėjo jėga atimti lilmavimo Pranciškaus katalikų para-[toli pralenkia NDP. 
aparatą. iniinc Saskatoone klebonas!

j gantiškiems
Sovietų Sąjungos kolcho- ninkama leidimai

zuose ir sovehozuose dirba 
apie 30 mil. žmonių, bet jie 
nepajėgia tiek pagaminti

naujinami, o būtų perduoti 
tokiems savininkams, kurie 
parodys jautrumo visų Ame-

reikalingų gaminių, kad } rik<>s gyventojų poreikiams 
žmonės būtų sotūs. Visi ži- j ^ei ypatumams, 
nome, kad Sovietų S-ga per
ka tik JAV-se už bilionus 
dolerių javų, o iš kitų demo
kratinių šalių dar nemažą 
kiekį prideda. Bet viso to 
įvežamo maisto vistiek dar 
nepakaktų, jei prie kolcho
zų gamybos niekas šalies 
viduje didelės dalies nepri
dėtų. if

O tie saugotojai nuo ba
do ten .vra jau žinomi skly- 
p:ninkai.

JAV LB ŽINIOS
JAV LB Krašto valdybos! 

anglų kalba išleistus leidi
nius žmogaus teisių paneigi
mo pavergtoje Lietuvoje 
klausimu užsisakė Olandijos 
Erasmus leidykla. Oregono 
valstybinis universitetas, Šv. 
Mykolo kolegija (Vermonte),

Mat, kiekvienas kolchozi-įCanadian Helsinki Monito- 
ninkas dar turi savo žinioje Į r’nS Committee. Užsisakiu- 
po ketfvirties akro sklypelį. siMJM tarpe yra ir David Ro
Tų sklypelių bendras plotas 
yra apie 3.5 mil. hektarų, 
arba tik 1.5G viso dirbamos 
žemės ploto. Bet jie, pav., 
1971 meta’s davė 35' < vi-

walewski, politinių mokslų 
Kansas universitete dėstyto
jas, kuriam leidiniai reikalin
gi, ruošiant minimu klausimu 
desertaciją

Gal čia dar reikėtų priminti Biermanną, kurio pasiil-'^“ Roį“t~'o,Z 
gęs šūkavo jaunimas. Jis buvo išleistas i Vakarus, bet jam Į sutiĮ[0 bM renkamas kaipl

LIT. MOKYKLŲ MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJA

JAV LB Švietimo rytinio yra vienas iš pagrindinių 
rajono lituanistinių mokyklų JAV Liet. B-nės uždavinių, 
inspektorius A. Masionis Krašto Valdyba ragina visas 
šaukia visų savo rajono lit. rytinio rajono apygardas ir 
mokyklų mokytojų konfe- apylinkes šią mokytojų kon-

G.
P. O. Box 21073, Wood- 

haven. N. Y. 11421

kratų) kandidatas.
Otto Lang priklauso tai pa
čiai parapijai, tai jis, anot 
minėto laikraščio, ateinan-

NAUJA VILNIEČIŲ 

VADOVYBE

Birželio 18 d. Paris, Onta- 
rio, išrinktoji Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjungos Kana

, 30000000000000000000000000

čiuose rinkimuose kaip libe-;dos Krašto naujoji valdyba 
ralas turės stoti i atvirą kovą šitaip pasiskirstė pareigomis: 

! prieš savo kleboną. ; pjrm. Stepas Varanka, vicep.
Iš šalies žiūrint atrodo, J Juozas Dilys (jis Kanadai 

kad laimėtoju greičiausia ga-'atstovauja ir centro valdy- 
li išeitį klebonas, nes NDP. boję), sekr. Jeronimas Cicė-

lyra labai populiari Saskače-j nas, ižd. Vaclovas Skrebutė- 
vano provincijoje, kurią su j nas ir narys Bronius Sapl.vs. 
mažom pertraukom ji ir vai-! Valdybai leista pasikviesti 

į do jau daug metų. j daugiau narių.
į NDP valdo ir Manitobą, o 
trečioji provincija — Britų

KOMUNISTŲ TERORO 
SISTEMA

Jei norite greitai ir gerai 
susipažinti su bolševkinio 
teroro sistema, su komunis
tų tardymo praktika ir jų 
tos riLies mokslu, įsigykite 
Kipro Bielinio knygą "Tero
ro ir vergijos imperija So

vietų Sąjunga“.

Joje taip pat rasite daug 
žinių apie koncentracijos 
stovyklas. Kaina su pasiun- 

t'mu tik $1.00

renciją, kuri įvyks š. m. lap- ferenciją paremti ne tik mo-; per paskutiniuosius rinkimus
kričio mėn. 19-20 d. d. Kui- raliniu, bet ir materialiniu 
tūros Židinyje, 351 High- atžvilgiu. Šiuo reikalu yra 
land Blvd., Brooklvne, N. Y. išsiuntinėtas visoms rytinio 

Kadangi litaunistinis švie- rajono apygardų ir apylin-'už NDP n net vienas katali- 
timns ir tautinis auklėjimai kiu valdvbnms specialus ben-ku kunigas anksčiau vra hi

Kolumbija neseniai išslydo 
iš jų rankų dėl užsimotų di
delių reformų, ypač auto 
draudimo, nesėkmės.

Anglų spauda rašė. kad

Kanados katalikai ne pran 
cūzai yra atidavę 65'- savo 
balsų 'o airiai net per 80', )

m

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins-j 
ūtuto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa-i 
žjstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-l 
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO-J 
RA TORY. 1437 So. 49th Avė. Cicero. III. 60630. JIB. 
Atstovybė. 2498 Daugall Rd.. Windsor, 12. Ont., Canada.) 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50. Duisburgerstr. 7-10, W.‘ 
Germanv. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th St. Chicago;; 
50th Avė. & 14th St., Cicero, 1640 W. 47th St., Chicago, 
2923 N. Milwaukee Avė., 1147 N. Ashland Ave„ Chic«vo« 
ir kitur.

♦

Benjam.no
Benjam.no
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CONNECTICUT KLONIUOSE

- Še, Maki, pasiskaityk, 

č’a teisybė atidrukavo-

riai nugriovė. Gausius Hit-į 
lerio ir Mussolinio pamink
lus nuvertė karą laimėjusi 
Vakarų demokratija. Kol

I Tikybą dėsto kun. Vyt. 
' Bitinas; tautinius šokius — 
Dalė Dzikienė.

Tėvų komitetą sudaro trys 
šeimos: Nenortai (jaunieji), 

į ui ir paties dalyvavimo įy. jOrentai ir Novakai <Nowaks) 
gyje, apygardos didžiosios Pamokos vyksta šeštadie-

IS LB CONNECTICUT 

APYGARDOS VEIKLOS

Be aukų rinkimo Washing- 
tone žygiui, LB-nei, BALF-

nias nuo 9:30 vai. ryto iki 
12:30 vai. po pietų Trinity 
kolegijoj.

Jonas Bernotas

NEW BRITAIN, CT.

Philadclphijos ”Aušrinė

"Aušrinė“ jauna, bet ju
dri. Ji jau šoko: tautinių šo
kių šventėje Chicagoje, rug
sėjo 24 d. Washingtone pa- 
baltiečių demonstracijoje 
dėl žmogaus paneigtų teisių 
Sovietų S-goj, o spalio 8 d., 
nors vakaras buvo niūrus, 
pūtė žvarbus vėjas su šaltu 
lietumi, bet nugalėjusi oro

apylinkės paskutiniuoju me
tu suruošė koncertų-vakarų.

Rugsėjo 17 d. Hartfordo 
LB apylinkės valdyba suruo
šė N. Linkevičiūtės ir B. Pra
puolenio koncertą. Publikos 
galėjo būti daugiau. Gaila tų, 
kurie koncerto negirdėjo.

Waterburio LB-nės apy
linkės valdybos spalio 1 d. 
ruošto koncerto programą 
atliko solistė G. Ugianskienė.
Deja, blogas oras — lietus, 
daugelį atbaidė, bet pasiry
žėlių iš Hartfordo, New Bri
taino ir New Haveno nuo 
gražaus koncerto nesulaikė.
Buvusieji nesigailėjo atvykę.
Koncertas buvo puikus. So- kliūtis, ji iš tolimos Phila-
listės pasirinktos dainos ir 
jų dainavimas klausytojus 
užbūrė pavasariu, gėlėmis, 

J nors už durų lietus pylė, ir 
Tėviškės ilgesiu. Ypatingai 
šiltai priimtas solistės daina
vimas vaikščiojant po salę.

Vakaronė nusisekė, nes! 
pirmininkui padėjo jo žmo-į 
na Briana, dukterys Virgini-| 
ja, Teresė, L. B-nės valdy-’ 
bos nariai ir kiti.

Alfonsas Burneika

MIAMI, FLA.

Paskutini* B. Nekrašiaus

koncertas

T-flffrriėtn 20 d. 4 vai. po j 
įpietų Lietuv.ų klube, 3655: 
NW 34 St., bus paskutinis' 
Bruno Nekrašiaus koncer-! 
tas.

Bruno Nekrašius — seno- 
! s os ateivijos narys. Jis per 
j 50 metų yra vargonininką- 
‘.ves įvairiose Pennsylvanijos 
■ parapijose.

LAIŠKAS IŠ ROMOS

Ką tik gavome
Massachusetts gyvenan

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

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 

PREMIJA UŽ POEZIJĄ

Lietuvių Rašytojų Draugi
ja Lietuvos nepriklausomy
bės 60-čiui paminėti skelbia 
1,000 dol. literatūrinę pre
miją už poeziją šiomis sąly
gomis.

1. Premiją gali gauti tik 
gyvas ir laisvajame pasauly
je gyvenąs poetas, kuris savo j 
iškilia poetine kūryba la- • 
blausiai gaivino, įkvėpė ir 
stiprino tautą vienu ar kitu 
metu nuo 1918 iki 1978.

2. Premijuotą poetą atren
ka Lietuvių Rašytojų Drau
gijos sudaryta speciali komi
sija.

3. Premija negali būti da
linama tarp dviejų poetų.

4. Premija turi būti pas
kirta iki 1978 sausio pabai
gos ir negali būti nukeliama 
į vėlesnį laiką. Ji iškilmin
gai įteikiama Literatūros 
šventėje New Yorke Vasario 
16-tos išvakarėse.

I Literatūrines premijos už 
j poeziją mecenatas ir inicia- 
į torius, Lietuvių Rašytojų 
Draugijai paaukojęs 1,000 
dol., yra Klemensas Galiū
nas iš Santa Barbara, Calif.

Naujokaitis, 288 psl., kieti* 
vii ’eliai, kaina $6.00.

Šviesa iš Eldorado, 3 v. 
tragedijetė, parašė Anatoli. 
jus Kairys, 142 psl., kieti 
viršeliai, kaina $3.00.

Trys komedijos (Kukū, 
Didysis Penktadienis ir Rū
tos ir bijūnai), parašė Ana-’ 
tolijus Kairys, 224 psl., kai- Į 
na $5.00.

Pariikėčios, parašė Ant. 
Giedrius, 175 puslapiai, kai
na $2.00.

Diagnozė, trijų veiksmų i 
komedija, parašė Anatolijus 
Kairys, 150 psl., ka'na $1.50

o
Čičinskas, drama ir dvi 

mikrodraanes (šaltkalvis, 
Lozorius), parašė Kostas 
Ostrauskas, 101 psl., kieti 
viršeliai, kaina $5.00.

Katalikų bažnyčia Lietu
voje 1940-1944 metais, — 
vysk. Vincento Brizgio išgy
venimai rusų bolševikų ir 
vokiečių nacių okupacijos 
metais, 191 psl., kaina $4.00

Lietuvių dainos Amerikoj, 
surijako ir redagavo dr. Jo
nas Balys, 342 psl., knygoje 
yra įda'na vusių jų nuotrau
kos, kaina $8.00.

Lietuvos ryšys su Amerika 
(su ilgoka santrauka anglų 
kalba), parašė Viktoras Ka
rosas, 176 psl., kaina $ 3.00.

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

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

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

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

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

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika, III tomas, 424 
risi.. 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 knvea apie seimą, kuris 
Paruošė Lietuvos konstituci
ja ir kitus nasrrindinius įsta
tymus. Veikalas yra pausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50

Schas Keleivio bičiulis 
Aleksandras Zamžickas su 
sa vo dukra Milda Šilbajorie- 
ne šio mėnesio pradžioje iš
vyko į Italiją. Spalio 8 d. 
A. Zamžickas iš Romos at
siuntė šitokį laiškelį: 
"Gerb'amas Redaktoriau,

Siunčiame abu— aš ir Mil
dutė — Jums geriausius lin
kėjimus iš senojo .-pasaulio 
kultūros centro. Čia yra 
daug ko pamatyti ir stebėtis 
senų laikų žmonių kūryba. 
Iš Ro-mcs vykstame į Neapo
lį, Pompėją ir Capri.“

Stpal'o 12 d. jis jau parašė 
iš Capri:

"Linkėjimai -visam Kelei
vio štabui. Rašau iš Sorento, 
pasakiškai gražios vietos“.

Šiuo metu jie, tur būt, jau 
bus grįžę į Columbus, Ohio. 

sooeanac’T ~ - ^r/saen^iooo
JUK NETURITE?

delphijos atvyko į New Bri- 
tainą.

Jos laukė vietiniai, bet 
daug svečių buvo: iš Hart
fordo, Waterburio, New Ha
veno ir iš kitur, apie 240 as
menų. Nesimatė tik tų lietu
vių vaikų, kurie sukūrė miš
rias šeimas.

Spalio 8 dieną trečia savo 
didumu apygardoje, New 
Britaino LB appylinkė su

kas Sovietijoje dar visur j ren§ė vakarą su tautinių šo- .
vaidenasi Lenino pamink- kių ir vietinio choro progra- Įap> L P“™- Juozas Lludzius, 
las, bet ateis ir jo griovimo j ma. Šokių grupė ”Aušrinė“ ’ gausiai atsi-
diena, ir naujosios žmonijos iš Philadelphijos pasirodė, lankiuisius svečius ir supa- 
kartos jį užm’rš. Bet didieji puikiai. Jų susišokimas, leng-;zin“130 su programa* _ 
žmonijos geradariai, išradę ;vumas ir jaunatvė žiūrovus L įbėgo Aušrinė iš 23
jai elektros šviesą, lėktuvus, j džiugino. šokėjų. Pašoko labai vikriai
erdvėlaivius, vaistus nuo bu-1 ,r . - - TT .e j šokius, o po to Šv. Andrie-
vusių nepagydomu Ikru, Da.j Vakarą parėmė Hartfordo, jaus mišrus choras padaina-
aukoję^vo'gyvenanąkovaiiWaterb“rio’NewHavenoLB vo 3 dainas. Taip kartojosi 

apylinkės gausiu atsilanky- trejetą kartų. Patys šokiai 
mu. vist jau buvo ne kartą maty-

Kitos penkios apygardos j ti, bet Aušrinė čia nauja ir 
apylinkės nepajėgia surengti, šoko darniai, vikriai. Svečiai 
tokių koncertų, vakarų ar (labai gėrėjosi ir atsidėkoda- 
balių, bet jos reiškiasi kito-'mi nenutrūkstamai plojo. Iš 

sakai tokį spyčių, kaip Ja- J kiais būdais. visų 10 šokių buvo išskirti-
hoyos svietkų kuniguž.s. O Malonus ir sveikas reiški- nas ir būdingas tautinis aš- 
kokia man pat eka is mano 

pomniko dar nepastatė ir į pumniko Zacirkos širdyje, 
nes’vargonizuoia pabuda-į kad jo niekas nemato? Be 
voti ' “ Ito, kai Zacirką nušienaus

J gilt'nė, tai drauge su jo dū- 
— O už kokius nuopelnus I šia ir mano pomniką velnias 

tau, tėve, turėtų būti pasta- j nus:neš po pažasčia. O at- tuo džiaugiamasi, 

tytas paminklas?

ar
ta? Vakaronę pradėjo L. B-nės

— O iš kur tu tą laikraš
čio Lkarpą gavai?

— Pats Zacirka ją man 
įdavė i rankas ir (patarė ati
duoti tau, kad man išvirozy- 
tum, ai‘ čia teisybė rašoma?

— Tėve, čia parašyta, 
kad Rhode Island šteite 
Adamsville m’estelyje yra 
pastatytas (paminklas vištai, 
nes toje valstijoje jos buvo 
pradėtos auginti.

— Tai dėl to visi pradėjo 
iš manęs juoktis, nes, zno- 
čljasi, aš nė vištos nesu ver
tas, ba niekas man jokio

su vargu ir zmogauę paže
minimu, amžinai liks v'sų 
atmin'me ir be akmens pa
minklų.

— Tu, Maiki, čia man

Tretieji vainikai, Lietuvių 
poezija išeivijoje 1944-1974, 
redagavo Paulius Jurkus, > 
Anatolijus Kairys ir Pranas

pene, jeigu jį kas man su- 
, murintu Thomas Parke, ta;

4- Maiki, ar ir tu iš ma- Į gį j tu kada praeidama? 
nęs darai štukas? Argi tu 
nežinai, kad aš esu ščėsly- 
vos Smerties susaidės mar
šalka, kad aš visada spori- . . .
nuosi ir vajaVvoju už teisybę,! kuaulė? ne.sknisa jo pamatų, 
o visi senesnieji Keleivio J Ana, Raz mielinėse ir Tau- 
frentai žino, kad aš ilgiau- tinėse kapinėse dar ir šian-

nrieš jį kepurę nusiimtum 
Gero girnakmen’o pomni- 
kas, vaike, gyvena ilgiau už 
žmogų, jeigu tiktai kokios’

nys šio rudens LB parengi- (tuonianytis. 
muose — vienas kitų remi-j
7 — Keleivis 10/19 į To gražaus jaunimo žiedo
mas. bendravimas. Pripažis- Aušrinės vadovė Marija Ra- 
tama bendravimo svarba ir

Albina Lipčienė 

HARTFORD, CONN.

Lituanistinė mokykla pradė

jo naujus mokslo metus 

Hartfordo "Švyturio“ Li-

dikienė. Ji augo Nevv Bri- 
taine pas savo tėvelius, išsi
mokslino Amerikoje. Šeimą 
sukūrė lietuvišką. Išaugino 
4 puikias atžalas, kurios žen
gia motinos pėdomis, kalba 
tėvų kalba. Šiandien M. Ra
dikienė yra gražios lietuviš
kos šeimos motina, šeiminin- 

} ke, mokytoja — visuomeni- 
jos visaitninkė. Garbė jai,

tuanistinė mokykla siuos^^ Rad gvečioj Re_
s ai uz visus \lūželriinku<: dien stovi v'sa -iu 0 ™oksl° pradėjo į palūžo ir nepaklydo. Tuo pa
juos l'nksminu ir negailiu V“? P° įai,s Pidusius lo- JnauZs moky- Čiu sveikiname ir kiekvien3
jokių patarimų. Nugi, aš ir ier!u?’ . ™nso agentus, Aušrinės šokėją,
tave toki razumną užaugi-! mainerius- karciamn nkus ir

Taigi, ar aš nevertas | t.itus žemai-nau.
pomniko? Ar aš jau tikrai 
nė nupeštos vištos nesu ver
tas?

— Aš to nesakau, tėve.

— lai ką tu sakai? Ar 
negalėtų man kas pastatyti 
pomniką bertt Kizimiernė-

cius. kur’e mus laikė ant 
burdo, virė šoferi, kepė ku
gelį ir per prok'bišena parū
pindavo gyvatinės, seniai 
visi užmiršo. Ta: šitame 
kveščene aš, Maiki, pasilie
ku prie savo nrslies. tik- 

' rai nor’u tikro pomn’ko!

— Neverta su tavim ii-

tejais, nes buvusi mokyklos, 
vedėja ir visi mokytojai bu-' Šių metų L. B-nės apylin- 
vo atsistatydinę. į kės valdybai pirmininkauja

Tad šiais mokslo metais! Juozas Liūdžius. Jis taip pat
L t. mokykloje darbą pradė- 
jf šie mokytojai: vedėja Lio
nė Simonaitienė; ji dėsto 
VIII grupėje. Darželį tvarko

sukūrė savo šeimą su Ame
rikoje gimusia lietuvaite 
Briana Raugevičiūte. Pavy
ko ir judviem išauginti ketu-

Erutė Nenortienė; I. II ir III Irias atžalas, kurios yra dar' 
g upes moko Sigita Rama-' lietuviškos ir jau tampa tėvų I
n iuskienė; IV ir V grupes

so čikao-nio hont kol aš dar • • i • (Paulius Bernotas; VII gru-se Čikagoje bent kol as dari<cnau ir kalbėt:. Pagyvensim _ ~ iit. r. „ , *
esu gyvas, ka'.p kitiems pa-i 
daroma, o ne tik po smer-i — pamatysim, kokio pa
ties? A?

—Tėve, geriausias žmo
gui paminklas yra jo geri 
darbai savo tautai ar visuo
menei. Jį kiekvienas pats 
gali pasistatyti žmonių šir
dyse, ir toks paminklas il
giau stovi, negu visi pa
minklai kapinėse ar miestų 
aikštėse, štai, Stalino moli
nių ir cementinių paminklų 
buvo pilna Rusija, o Vur jie 
dingo? Visus nauji diktato-

minklo tu buvai vertas.

Ar skaitytos?
Demokratinio socializna 

pradai, (S Kairio įvadas)
64 psl.. kaina 56 centų.

Sočis {demokratija ir ko 
monizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai

Tavo kelias į socializmą, * J 
Leon Blum, 35 psl., kaina 
$0 50. I5

p? — Danutė Grajauskienė 
ir VII grupę — Irena Jalins- 
k enė.

užvadėliais. Virginija kalba 
tėvų kalba ir vadovauja New 
Britaino tautinių šokių gru
pei, o jos broliukai ir sesutė 

yra grupės šokėjai.

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

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

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

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

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

1977-1978 METŲ EKSKURSUOS I LIETUVĄ
Paskutinė 1977 metų 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:

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

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

balandžio 2, 9, 16, 23 .. $746.00

VĖLESNIŲ KELIONIŲ EIGA IR KAINOS 1978 METAMS BUS PA

SKELBTOS VĖLIAU.
rr.

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

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės f

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

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

Savininkė Aldona Adomonienė

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

Norintiems atsikviesti gimines ii Lietuvos sutvarkom iškvietimo doku

mentus. \ ___
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Vietinės žinios /
LIETUVIŲ JAUNIMO ANSAMBLIS

SŪKURYS
jooeooooooeoooooooaoeoaooM

ruošia

PIRMOJI NAKTIS 

1978
BOSTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

JAUNIMO SEKCIJA 

ruošia

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ
KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS IŠ VISŲ 

LIETUVIŲ KOLONIJŲ 
1977 m. gruodžio 31 d. 8:00 vai. vak.

Boston Park Plaza Hotel, Grand Ballroom
(buvęs Statler Hilton)

Programoje: Įspūdinga vakarienė, garsus aštuonių 
asmenų orkestras.

Bilietų kaina: Įskaitant vakarienę, gėrimus ir šampa* 
na, $26.00 asmeniui.

Bilietai įsigyjami iki gruodžio 10 d. Stalai 10-čiai 
asmenų rezervuojami pas 
Birutę Adomavičiūtę (617) 729-0278, 
4 Sheffield West, Winchester, Mass. 
01890, arba
Daivą Izbickaitę (617) 326-7442 
20 Old Stone Road, Westwood, Mass. 
02090.

Norintiems nakvoti viešbutyje, rengėjai parūpins re
zervacijos korteles su 29% nuolaida. Automobilių 
pastatymas garaže — $1.

LAUKIAME!

PREMJERĄ — KONCERTĄ

1977 m. lapkričio 12 d. 7 vai. vakare 
North Junior High School auditorijoje, 

108 Oak Street, Brocktone, Mass.

PROGRAMA:

• Sūkurio šokėjai atliks naują 
šokių grandinę, paruoštą vadovų V. 
G. Treinienės.

rinktinių tautinii 
Bruzgio ii

MINĖSIME PARTIZANŲ KOVŲ 
SUKAKTĮ

'"Sveikiname Jus, laikinai 
netekusius tėvynės Lietuvos. 

! Pasveikiniųryi tiesiame ran- 
; kas. Jos kruvinos, kaip ir mes 
! patys. Nebijokite susiteršti. 
! Tai mūsų pačių kraujas per 
j trejus metus okupantų azi-

Šiais metais suėjo 25-ri j siektus laimėjimus verčia JatU liejamas. Liejame ne 
metai, kai Lietuvos žemėje i mus budėti, siekiant Lietu- lašais, bet upeliais. Tėvynėje 
baigėsi heroiškos ir žūtbūti- vai laisvės ir nepriklauso- lp žemė ir dangaus mėlynė 
nes partizanų didesnių jun- mybės. Tarpe tautinių ir mū- ! apšviesta mūsų sodybų gais- 
ginių kovos prieš antrąją
Sovietų Sąjungos okupaciją.

sų žymesnių tautos žmonių j ra^s vien kraujas. Vasarą 
minėjimų ir pagerbimų pri-1 neskuba saulė kraujo išdžio-

• Muziko Sauliaus Cibo liaudies melodi ji 
pynę atliks 20 asmenų Brocktono akordeonų orkestras 
vadovaujamus muz. N. Girouard.

Įėjimo auka $4.00, moksleiviams — $2.00.

Koncerto bilietus galima įsigyti iš anksto pas ansamblio šokėjus it 
BOSTONE — Baltic Realty, 597 E. Broadvvay, tel. 268-6030. 
BROCKTONE — E. Ribokienė. tel. 588-5464.
AVORCESTERY — I. Markevičienė, tek 799-5469.
CAPE CODE — P. Šimkus. Trans-Atlantic Motors, Hyannis, te! 
775-4526.
RHODE ISLAND — S. Šatienė, Warwick. tel. 884-9572.

1
i < * »«x ******** * * * * * *

jš ... "Nežinomo lietuvio i neštas Į Romą ir Įteiktas po 
skundo broliams ir sesėms 1 piežiui per Apaštališkoj< 
už Tėvynės ribų“, kaip jis Sosto delegatą lietuvių reika 
yra išspausdintas J. Dau-tlam kan. Feliksą Kapočių 
manto knygoje "Partizanai“. į Laiško kelias eilutes čia ci

tuojame:

”... Šventasis Tėve, I. Mes 
prašome paskelbti pasaulio 
tikintiesiems Lietuvių Dieną, 
kaip padarė garbingos at
minties Benediktas XV 1917 
metais. Tegul pasaulis pama
to lietuvių katalikų kančias, Į 
persekiojimus ir vargus, su- į 
rengtus XX amžiaus bedie-j 
vybės. Mes maldaujame Jū
sų Šventenybės lietuvių tau
tai viešo paguodos ir surami-

J ansamblio "Sūkurys“ pir
masis koncertas.

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

Jeronimo Kačinsko kuri-
! nių koncertas įvyks lapkri- 
Į ’io 20 d. 3 v. popiet Lietuvių
• Piliečių d-jos III aukšto sa
lėje.

1 Lapkričio 27 d. So. Bos 
i tono Lietuvių Piliečių drau-
• gijos III aukšto salėje Lie- 
i tuvos kariuomenės atkūri- 
’ ma sukakties minėjimas.
Į Gruodžio 18 d. Moterų

lainininkė Elena Blandytė. ku-j Federacijos klubo Kalėdinė
i lapkričio 6 d. atvyks iš Chi vakaronė.
agos ir atliks menine programą ,
’ostono .Aukšt. . Lituanistinės i
nokyklos tėvu komiteto rengia- >
name pokvlv. j

. . IEŠKOMAS
Tai viena simpatingiausiųjų >

ietuvaičiu dainininkių ir dėklą- Į siuvėjas su pa(vrimu nauju Vv- 

matorių. kurią publika visuomet j rj;ky drabužiy pataisymui, 
šilčiausiai priima.

i Kreiptis Į ARA’S, Ine., 34
Central St.. Wellesley. telefonas

pagerbti kritusius laisvės ko-; 
vose karius, partizanus ir 
karžyges moteris atitinka-; | 
ma programa Kariuomenės į į 
šventės dienoje lapkričio; 
27-tąją dieną So. Bostono j! 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je. Minėjimo programoje 
dalyvaus rašytojas Liudas
Dovydėnas iš Pennsy lvani-! 
jos, Bostono vyrų sekstetas, :• 
vedamas kompozitoriaus Ju
liaus Gaidelio, tautinių šo-j 
kių ir dramos sambūrio na-į 
riai. Visus kviečiame tą die
ną atsilankyti ir pagerbti 
mūsų tautos laisvės kanki
nius.

235-5000.

Vėžlys gali badauti 
SCO dienų.

net

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta teisėjo Frank Mon- 
chun pei žiūrėta, "Sūduvos“

j išle’sta knyga, 
s-i

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.
Į 
|

Su testamento pavyzdžiu. 
Knygos kaina $3, su tes

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

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš skries WNSR 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo 

Į 1:00 iki 1:30 vai.

d:

DRACuiMO agentūra 
At'ieka įvairią rūšių 

draudimus

Kreiptis senu adresu*.

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway

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

**###*###««##«*****#********#**#*

,_________________  po pietų.
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 

j i komentarai, muzika, dainos 
| - ir Magdutės pasaka.

J j Šią programą veda Stepo- 
| • nas J. ir Valentina Minkai. 
< Biznio reikalais kreiptis į 

Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę. 502 E. Broad- 
way. So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivi!, ir yra didelis lietu-

' viškų knygų pasirinkimas.

53Si

Greita laiko tėkmė negailės- valome nepamiršti ir tų mū- • ymti) žierną speigai — jo su nimQ 
tingai skandina skaudžius! sų tautos brolių ir sesių, ku- ^^yti • • • Apt miestelių aik-Į kokiu 
praeities atsiminimus iš mū-’rie su ginklu rankose kovojo
sų atminties. Okupanto pas-1 ir krito nelygiose kovose .
tangos kuo greičiau ištrinti, prieš rusiško okupanto rau- ^uos Pasmaugė. Jie nori mus į 
iš jaunosios lietuvių kartosj donąsias divizijas. Prisimi- į tu0 atSrasinti nuo tėvų že-

5AVAIIPHTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja saanylojus apie pasaulinius Ir Sietu visk uosiu.' 
(vykius, deda daug ir įdomių nuoirauatų ir atvira: oa.-isaki gj] 
p-mc visus mūsų visuonyniniu; bei kultūrinius klausinius 
jame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukia 
n,e abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems >9 
svarbia problema.
-NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" yra dinamiškas musų 16-

LKVS "Ramovė" Bostono
1

skyrius

KALENDORIUS

Spalio 29 d. Balfo Brock
tono skyriaus vakarienė. 
Lapkričio 5 d. Lituanistinės 

mokyklos balius Chateau de j 
Ville restorane Randolphe.

žodžio. Mes prašome
. nors būdu perduotiscių apiplėšti, nuogi guli mu- ’ o • -i • n □ ' Suvienytoms Nacijoms musu

skundą, gal tautų vadai pa- 
t darys galą mūsų kančioms...“ 

Deja ... ir šitas jų skun-

sų vyru lavonai. Budeliai

mesvisus nepriklausomo gyveni-j nimui anų siaubingų dienų j 
mo sukurtus darbus ir pa-į paskaitykime keletą eilučių! 1947 metų spalio 20 dieną 

į Lietuvos partizanų buvo pa-

das iki šiai dienai liko tik

&

n
$ BALTIC REALTY & INSURANCE

| A G E N C Y

jįĮ Vedėja: Reda M. Veitas

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

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.

J* Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
Sr nuo nelaimingų atsitikimų.
£'• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

H

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 SAULfiS APŠILDYMO 
SPECIALISTAI

įšilto 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:
.y
■e 600 Columbian Street 

Braintree, Ma, 02184
Tel.: 436-1204 Tel.: 848-6000

>0000000

< rašytas ilgas pagalbos šau-
! j kiantis laiškas Šventajam

■ tėvui Pijui XII ir prasiver- 
i

Lapkričio 6 d. So. Bosto- >> eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei idė’U. *1 
,0 Lietuvių Piliečiu d-jos j‘S suomei atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikoma $ 

moralės, kaip ir politikos va- alėje Sandaros moterų klu- — lietuvybės ir Lietuvos.
dų sąžine liko kurti mžųjų 0 banketas ir našliu kara- 
kančioms ir skundui. J enęs rinkimai.

Lietuvių Karių Veteranų j Lapkričio 12 d. North Ju

šauksmas tyruose. Pasaulio!

•žūsiu Į Vakarus partizanų į Sąjungos ’Ramovė“ Bostono j nior High (Oak St.) Brock- 
j Daumanto ir Audronio at- skyrius rengiasi paminėti ir i tone Brocktono jaunimo

Adresas:
7722 George Street, I.aSalle. P.Q.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

u

HSP IC4, CANADA

1977—1978 METŲ KELIONĖS | LIETUVĄ

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

BALTIC
TOURS

IŠVYKSTA Iš PITTSBURGHO

IŠVYKSTA Iš NEW YORKO

Vasario 5, 12, 19 ir 26................................................. .. 8669.00
Kovo 5............................ ..................................................................$716.00
Kovo 12, 19 ir 26..................................................... ........... $746.00
Balandžio 2, 16 ir 23 ........................................................... $746.00ii

Kainon įskaitoma pilna kelionė Pan American lėktuvu, pirmos klasę* viešbučiai ir gru
pės palydėjimas. Kelionė: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 1 naktis ,enm- 

grade.

NAUJIEJI METAI LIETUVOJE: gruodžio 26 — sausio 9 d., — $1,120.00 
I— 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Maskvoje, 3 naktys Budapešte 
I ir 2 naktys I/mdone.

BOSTON AS-CHICAGA IR ATGAI......................................................................... 5128

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

Daugiau informacijų kelionių j Lietuva reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 

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

arba
1—800-223-7898
nrašant nasikalbėti 

su ”RAT“

SLA—jau 80 met^ tarav is lietuvių visuomenei ir Un?.okA 
jo daugiau ta>p SEPTYNIS MlLIONUS dolerių 
□ariama.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė ergaaiza^ija — 

duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašs’pą. kuri yra 
pigi, nee. SUSIVIENIJIMAS neieško peino, o veikia 

patarnavimus savitarpmės pagalbos psgr.artn.
SLA— jau turi daugiau, kaip iria su puse m Bono dolerių 

kapitalą, tad io apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $1C.OOO.O€.

SLA—jauninu! duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ba. 
dcwaent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią 7 ERM 

apdraudą: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 moicea- 
čio metams. 1 y

ŠIA—AKCIDENTALf AFDRAUDA
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų Ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.90 } metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. KreipiritAs 
• kuopų ve’kėjus, ir iie plačiau paaiškins anie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas jeigu 
parašysite:
Lithaanian AOIause •( America
W7 West 30tk Street, N«r Vora, N.Y. 1M01

naudinga visokio

i t
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Vietines žinios
Labai pelningas mėnuo

So. Bostono Lietuviu Pil.

Naujas lietuviškas priauglis

Žymiesiem bostcnišk’am 
Algirdui ir Giedrei Budrec-; 

' k.'am spalio 19 d. gimė dūk 
■ relė sučiulbėjusi Dainos j 
{vardu. Budreckiai jau augi-i 
* na du sūnus — Arvydą ir1 
Gediminą.

Bostono ramovėnams

Lapkričio 6 d. 4 vai. po-Į 
pietų So. Bostono Lietuvių: d-jcs fin. sekretorius Ado- j Linkime visai šeimai 
Piliečių d-jos mažojoje sa- mas Druzdis spalio 20 d. ’ džiaugtis naujuoju nariu. 
Įėję šaučiamas sąjungos i d-jos susirinkime pranešė, Į
"Ramovės” Bostono sky- kad rugsėjo mėnesį pajamų
r;aus narių visuotinis sus ■ 
rinkimas. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti.

Skyriaus valdyba
• X- •

Tautinė stovykla mūsų 

pakraštyje

turėta per $28,000 ir gryno 
pelno liko $7,568. Susirin
kusieji tą žinią džiaugsmin
ga’ sutiko ir pareiškė padė
ką visų pirma reikalų vedė
jui Algiui Smitui.

Inž. A. Girnius geodezijos 

svarstybose

Inž. Antanas Girnius iš 
West Roxburio buvo pa
kviestas dalyvauti Pirmaja-Priimti 3 nauji nariai ir. x A ,. . . . _ ■

'pageibti 3 mirę: Liucija me tarptautiniame mercmesĮ 
LSS Tarybos balsų daugu- Marc'Iionienė, Steponas Ja*:navlSaclJos simpoziumei 

nelūnas ir Aleksandras Mi- 'svarstybose) Kanados sos- 
tinėje Ottavoje.
Stelmokai išvyko į Floridą

ma nutarta Šeštąją Tautinę 
stovyklą ruošti Atlanto ra- saitis. 
jone Treasure Valley ameri
kiečių skautų stovyklavietė- Išrinkta rinkimų komisi- 
je prie Paxtono, netoli Wor- ja, nominuoti valdybos ir 
cesterio, Massachusetts. ■ kontrolės komsiijos kandi

datai — pasiūlyta palikti vi- 
Stovykla įvyks 1978 m. §us senuosius ir naujus dar 

rugpiūčio mėn. 13-26 dieno- galima pasiūlyti iki lapkri- 
mis. čio 6 d. 4 g lt

— * —

Skolastika ir Vytautas 
Stelmokai, vasarą praleidę 
netoli Bostono, išvyko į Flo
ridą.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St.

WORCESTER. MASS. 
Tel. SW 8-2868

/ra vienintele oficiali Įstai
ga Worcestery. *uri siončis 
Klintinius tiesiog iš Wor ces
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienš

Senas parvirsta ir negir
tas.

Elood Square 
Hardivare Co.

Sa-'.Biakaa N. J. ALEKNA 
SK EAST BBOADWA? 
IWT» BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Meor“ Daial 
T-opieros Siannma

Stiklą* Langam* 
Visokia reikmenya narna*

Reikmenys p i ate beriama 
Vfaoirf* aeiefle* daiktai

Sfc'll MI fil ■ »!' 11 IIIFU w
Telefonas: AN 8-2806

lDr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

(PfiDINIS 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo & tai. ryto fkl 5 irai. vak. 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

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 Adomonienė

1 I 
:: ’ •
::

PETER MAKSVYTIS
Csrpsatsr & BdMer 

49 Church Street 
K. MHtoa, Mass.

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

Atiteka visos pataisymo, — 
to ir projektavimo darbo* U iao-| 
ko ir ridoje, gyvenamų namų ir 
Msnio pastatų, pasai Jflaų ««*- 
la viinų. kantata visados ild • ve- ] 
iandų vakaro.

Telefonas 698-8675

ooooooooooaooaoooooooooooeoooeoooeooaoaooooaoooaj:

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

PtniuoduD* tiktai vaistu*, iipildome gydytojų re 

eeptua ir turime visus gatavai vaistus.

Jai reik vaistą — eikit 1 Uetoviškų vaiatiną.
Sav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadnay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefoną- AN 8-40M

Nuo 9 vai. ryto iki 8 wL vn išskyrus šventadienius Ir seksą,

sooooooooooooooooooonoooooooooooooooooooooooooooom

TEL. AN 8-2124

Dr, Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

0RTOMKTR1ST1
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAV 
SOUTH BOSTON. MASS.
*«#*•**«♦♦*#♦*<*******♦♦*•***

•41 E Broadvvay

’000000000000t',®OOOOOOOOOOOOPOOO«
[BOSTONO AUKŠTESNIOSIOS LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS

BANKETAS
1977 m. lapkričio 5 d. 7 vai. vakare 

CHATEAU DE VILLE — RANDOLPH 

P rogramoje:

Dainininkė ELENA BLANDYTĖ iš Chicagos 
Gera vakarienė ir užkandžiai 
Šokiams gros geras orkestras 
Baras — nemokamai

Auka — $20.00 asmeniui

Pavieniai asmenys ir poros maloniai kviečiami ateiti 
— vietos bus parūpintos.

Rezervacijos paskutinė diena — spalio 3 d. 

Skambinti: Reda Simonaitienė, tel. 668-7267.

Valė Čepitenė tel. 472-4956.

aooeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooofe?

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje. 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
tytu 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.

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, liįgų ir senatvės prislėgtų, netekusių laisvo 
žmogaus teisių, alkstančių, skurstančių ir mūsų pagalbos 
laukiančių yra Lietuvoje, Sibiro tremtyje, Vokietijoje, 
Lenkijoje ir kituose pasaulio kraštuose.

i 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

THE APOTHECARY
384 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, TEL. 268-6020

! mums vaistu paruošimas pagal jums išrašytus receptus sudaro 
mūsų darbo svarbiausią dali, todėl pasitkėkite mumis, kai jums 
reikalnga kokių nors vaistu ir kitų gydymo reikmenų. Mūsų vais
tinės tikslas — patenkinti žmonių poreikius, o ne tik prekes par- 
davnėti. Mes dirbame So. Bostone visą amžių. "Receptų specialis-

' tai". Darbo valandos: pirmadieniais — šeštadieniais nuo 0 iki 8 
1 vai. vakaro.

staseststststM * m*■ a * * # * * * * * ***** ij

• LIETUVIŠKA UŽKANDINE
South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

!

VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

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

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

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

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

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

*****»aaxa * mt **** *an asammasusasa
-«—»-<*srr#^<^e^er<#*—#*»—**»*************»'*******'*****'**

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU Brockton, Mass. 02402. Tet 586-7208

«♦•♦•*•***********•*********************♦*#*****####***********#••»#*•
g ff f rr f f ********

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 

i 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732

***************

ATLAS PARCELS CO. COSMOS PARCELS, South Boston 
SavingsBank

4 Z *4X5 THE LEADER

82 Harrison Street,
Worceater, Maas. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės 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
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 nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
klasite. Vedėjas A. Schyrinsklį

EXPRESS CORP-
AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotos 

kraitus

Pristatymas greitas Ir į 
garantuotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. 
Atidaryta darbo dienomb 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- rak.

o ieštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.pt
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So, Boston, Mass. 02127 

TsL 268-0068

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

268-4662

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

"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.

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 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 
740 Gallivan Blvd.
8:30 AM to 5:30 PM 
Mon., Tues.. VVed. & Fri. 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

Skambinkit*
KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio įžymaus

I,

E. KARDELIENES DAINŲ STEPONO KAIRIO ATSI 
PLOKŠTELE i MINIMŲ PIRMASIS TO- 

Keleivi. .dnunUtr.ciioie'MAS „UETUVA B|JDO„

galima gauti Lietuvos ope-,
ro. "lietė. Elzbieta. Karde-'JAU IŠPARDUOTAS, BET

aktoriaus Leono Barausko liengt jdajnuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—"TAU. 
įkalbėtą plokštelę. Kaina — Kaina $6.00. ‘LIETUVA“ DAR YRA NE-
?6. Partn nesiunčiame. I paitu neiiunžiAme, DIDELIS KIEKIS. 480 PSL,




