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JAV linkusios bėgti 
nuo realybės

Tai pareiškė buvęs krašto apsaugos sekretorius James 
R. Sehlesingeris pokalby su spaudos ir televizijos atsto
vais, aiškindamas savo atleidimo iš pareigų priežastis it 
atkreipdamas dėmesį į Sovietų Sąjungos nesutramdomą 
ginklavimąsi.

Kaip žinome, prieš tris pajėgumu nepasitikėti, 
savaites prez. Fordo staiga Karinė pajėga negali rem- i 
įvykdytas kabineto pertvar- tis nei retorika, nei senti- 
kymas ir ypač krašto apsau- mentais, sako Sehlesingeris. 
gos departamento sekreto- Apžvelgęs šią padėtį, jis 
riaus J. R. Schlesingerio at- skaudžiai pabrėžia, kad — 
leidimas iš pareigų sukėlė "mes turime tik troškimą 
neigiamą reakciją ne tik pabėgti nuo realybės“, ir tai 
pačiose Jungtinėse Valsty- galinti būti JAV pražūtis, 
bėse, bet ir užsienyje. Prez.

Portugalija artėja 

į civilinį karą
Prieš 19 mėnesių nuver

tus Portugalijos diktatorių, 
komunistai nuosekliai sie
kia pagrobti •visą valdžią į 
savo ranka'. Iš vienos pusės 

i iie visaip. trukdo vyriausy-į
bės darbą, o iž antros —’kaibejime su spaudos atsto- R«q m..

vaffcir NBC televizijos pfw-*ę^?®lTl .8OT P*“®®“
„m... a. dL„ teikti kantu. Ir jie jau yra

Fordas tą "reformą“ aiški
no noru turėti aplink save 
"savus žmones“, kurie veik
tų sutartinai ir negadintų 
daibo nuotaikos. Konkretes
nių priežačių dėstyti jis 
vengė, palikdamas plačią 
dirvą spėliojimams.

Dabar po trijų savaičių 
tylėjimo pagaliau prabilo ir 
patsai Sehlesingeris

ramoje ’Meet the Press.
Čia jis pareiškė, kad jc 

nesutarimo su prezidentu 
Fordu ir Kissingeriu pagrin
dinė priežastis yra buvus: 
prezidento užsimotas karo 
Biudžeto mažinimas.

Sehlesingeris buvo patei
kęs Raitiesiem? Rūmams 
$192 bilionų ateinančių me
tų biudžetą, taigi beveik $9 
bilionais didesnį, negu pra
eitų metų. Prez. Fordas, 
siekdamas taupumo, siūlė 
tik $97 bilionų. 1977 metam

daug pasiekę. Svarbia’Į ia, 
—kariuomenėje jau nebėra' 
drausmės: ištisi daliniai ne
beklauso savo viršininkų.

šių metų pratuiOjC sukuhu jo lue.y, kai ttiauiiu*, trečiąjį pagal gyventoją 
stoucią UkIUmis nuėstą, prauejo vaąiyti socialdemokratai, jie taiybos rin
kimuose is 40 atstovą prateue ii ir. susidėję su 3 žydais sionistais ir 1 
kainuoju liaudininku, larj 00je turėjo daugumą, todėl ir valdyba buvo iš
rinkta iš socialdemokratą ir zyuą atonistą. 'tarybos pirmininku buvo iš
rinktas {žymus advokatas kazimieras VencĮauskis (nuo viršaus antros 
eiles viduryje), jo pavaduotoju inž. Vaclovas Bielskis (trečioj eilėj antras 
iš dešinės), burmistru Jackus Sondeckis (viršutinės eilės .vidury), jo pa
vaduotoju Samuelis Petuchauskas (Antroj eilėj trečias iš dešinės) ir narys 
Juozas Naujalis (trečioj eilėj trečias iš kairės). Anuomet Lietuvoj tai bu
vo lyg didelės bombos sprogimas. Tokį didelį miestą valdys socialdemo
kratai! Taigi, jie tuoj miestą pražudys! Tamsusis elementas skleidė gan
dus, kad busianti nugriauta net Sizalių bažnyčia^. Bet niekas nieko ne
griovė, o tik padėjo miestui atsikelti iš karo griūvėsią. Pavyzdingai orga
nizuoti darbai bedarbiams, padidintos išlaidas neturtingiesiems šelpti, pa
statyta pirmoji moderni pradžios mokykla, įvesti neturtingiems mokiniams 
šilti pusryčiai, įsteigta skaitykla darbininkams, suaugusiems kursai, ama
tų mokykla, daugiau dėmesio atkreipta į miesto pakraščius, — ten pa
gerintas apšvietiings, sutvarkytos gatvės ir šaligatviai;, pradėti kanaliza
cijos ir vandentiekis darbai ir kt. žadba. įgyvendinta daug žymią reformą 
Pakeitus 1931 m. savivaldybių rinkimą įstatymą, socialdemokratai rin
kimas boikotavo, bet 1934 m. rinkimuose statė kelis kandidatus, ir jie ga
vo daugiausia balsu. Mat. gyventojai pajuto, kaip vieni ir antri seimi 
ninkanja. Kadangi tautininką vyriausybė vis neapsisprendė, kaip savival
dybes reformuoti, todėl ir 1925 m. išrinktoji taryba veikė iki 1931 m. va

saros, nes tik tada tebuvo rinkimai kaip jan minėta, pagal naują tvarką.

Diktatorius mire- 
„Tegyvuoja karalius”!
Franco iškilmingai palaidotas po belaisvių pastatytu 

monumentu. Juan Carlos de Borbon įsėdo į Ispanijos 

sostą, padidindamas Europos karalių skaičių, bet kol kas 

nieko naujo nepažadėdamas.

Negelbstint pačioms nau
jausioms medicinos priemo
nėms ir geriausių gydytojų 
pa tangoms, Ispanijos dik
tatorius generalissimo Fran-Į 
cisco Franco praeitą ketvir-Į 
tadienį vis tiek mirė. Jis bu-i 
vo pašarvotas atvirame 
karste Madrido karališkuo
se rūmuose, kur velionį at
sisveikino šimtai tūkstančių 
žmonių. Tai per 36 kieto val
dymo metus jo išsiauginti 
šalininkai ir jam padėję pa- 
’mti valdžią civilinio karo 
dalyviai ir šiaip piliečiai,
šiuo metu neįvyko ir jokių j kare ir vėliau. Dabar kars- 
pranašautų atentatų ar kitų!tą lydėjo daugiau kaip 75, 
neramumų, nes ir apsauga 
buvo nepaprastai sutiprin- 
ta.

Praeitą sekmadienį jo

090 mėlynmarakinių falan- 
gistų, Ispanijos fašistų par
tijos narių. Jie giedojo *’Ca- 
ra ai Sol“, fašistų himną, ir 
saliutavo iškeltomis ranko- 

4cū-karatas, padengtas Ispanijos
veliama, su ant jo uždėtu -*18; n^leidžiai

Avezos vadovaujama vy-
nau»ybė, protestuodama dėl Lietuvos klausimas Sugalvojo naują 1 Fordui pavoiingas 
jos darbo trukdymo, atsisa- i 1 r . *
m gruodžio 2 kongrese būdą apiplėšti
kė vyriausybės narius ;r na-j v ,reikalavo, kad jie eitų savo ' Kongresmanas Edu ardas 
pareigas, kol bus išspręsti Derwmskis painformavo A- 
ginčijamieji klausimai. Ta-, !"e!lkos Sėtuvių ai.v ą
ivba atleido iš Lisabonos kad Jo rezollucl.Ja Pabaltijo ’ ten buvo galima gauti pre- apygardos vitšininko^arei- ■ ?»«ksi> nepripažinimo rei-j kių specialiose krautuvėse

Į Sovietų Sąjungą buvo 
galima siųsti specialius rub- 

merikos Lietuvių Tarybą, Į lių certifikatus, už kuriuo:

jis siūlęs $107 bilionų karo* 27* Carvalho. bet oali- kalu atst°vų visumos; ir daug pigiau, negu už pa-
biudžetą, kuris, Schlesinge
rio nuomone, dėl augančios 
infliacijos iki to laiko tikro
vėje 5-6 procentais sumažė
tų perkamosios galios po
žiūriu.

Šia proga buvęs krašto ap
saugos sekretorius nurodė 
ir tokio taupumo rezultatus. 
Žvelgiant iš prezidento biu
džeto, reikėsią JAV kariuo
mene sumažinti 200,000 vy
lų. O ’ji ir dabar nuo 3.5 mi
liono karių, sukauptų Viet
namo karo metu, yra nuslū
gus! iki 2.1 miliono kariško
personalo. Tuo tarpu sovie- n4 ta,yba 8varet4 ""M"** 
tai savo karių skaičiaus ne 
tik nemažina, bet dar didi
na ir šiuo metu yra sumobi
lizavę net 4 milionus!

Sehlesingeris išskaičiavo 
ir nepaprastai didinamas 
įvairias sovietų karo prie
mones. po taikių sutarčių 
skraiste nuolat augantį gink
lavimąsi. kuris dar stipri
namas naujais išradimais, 
ir tas sriti-, kuriose sovietai 
Ameriką pasivijo ar net pra
lenkė, kai JAV-bės nuolat 
minkštėja ir savanoriškai 
nusiginkluoja. Dėl to JAV

ko 5i saugumo viršininku. ! bus s''ar8toma «™°- Į l’rastus ™blius-
1 dzio 2 dieną. ’

Prieš tokį revoliucinės ta-;
rybos nutarimą užprotesta- Kadangi Derwinskis ttf) 
vo Lisabonos apygardos da- = reikalu jau esąs susitaręs -u 
linių vadai ir paskelbė pa- partijos vadais, tai neabejo- 
rengies stovį. Gen. Garval- jama, kad rezoliucija bus 
ho pareiškė nepasitrauksiąs priimta gal tą pačią dieną. į'a‘°zla dar paims 30'< mo- 
iž apygardos vado pareigų. Šen. Percy yra pažadėjęs; kescio, todėl gavėjas už 100 

Komunistų partijos vadas tokią pat rezoliuciją įnešti ir ’ jam nusiųs ų dolerių tegau- 
apkaltino revoliucinę tary- į senatą. j tik 49 įublius.
bą pasukimu į dešinę ir rei- , . ‘ , | . ....
^?«Įa sudari nauj, "kai- Lebanoną vėl £
nųjų ų. .karas ikurie gy'eno a užsienio

Lapkričio 24 d. revoliuci- vmuu9 Kuru9 i gaunamos pašalpos dole-

Lebanono sostinėje pa- 
sią padėti, bet ką nutarė, Jiaubos vėl nutrūko, ir jau 
šiuos žodžius rašant, dar ne- pirmą atgijusių gatvės ko- 
žinoma. vų dieną žuvo 29 asmenys,

i o sužeistų buvo apie 100.
Paskutinėmis žiniomis jau

aiškisi formuojasi prieš vie- šis nesibaigiantis krikš- 
nas kitą du kariu ir civilinių čionių, musulmonų, kairių- 
gyventojų fron*ai. ir abi ša- jų ir dešiniųjų tarpusavio 
lys ginkluojasi, laukdamos karas jau baigia visiškai su- 
vidaus karo pradžios. naikinti dar neseniai buvu

sią turtingą valstybę, ir yra

Nuo Kalėdų tie certifika
tai panaikinami. Bebus ga
lima siųsti tik dolerius, ku
rie ten bus oficialiu kursu 
iškeičiami į rublius. Be to.

Daiktų siuntiniams dar 
paliekama gena tvarka.

Vis daugiau lėktuvą 

be lakūnų
JAV turi net 100 rūšių 

vadinamųjų lėktuvų - robo
tų. kurie vairuojami ne la-

varžovas

Kalifornijoje j šiaurę mao Tzraeiu 
Los Angolos kilo didžiuliai lzraells 
perdžiūvusiu žolių ir krūmų ——. ■ 
gaisrai. San Fernando slėny

pavojaus, kad ją gali pasi-,k®?°’ ^et radijo ir kompiu- 
dalinti kaimynai — Sirija irįternl PaKalba

Buvęs Kalifornijos guber
natorius, o seniau įžymus 
filmu aktorių? Ronaldas 
Reaganas šiomis dienomis 
pasiskelbė kandidatuosiąs į 
JAV prezidentus. Jis yra j 
laikomas dešiniųjų respub
likonų atstovu, bet truputį 
atsargesniu, negu buvo ka-' 
daise Goldwateris. ii

Reaganas jau pat pirmo
mis dienomis pasirodė esąs 
pats pavojingiausias prez. 
Fordo varžovas. Ir gal ne 
tiek savo programa, kiek sa
vo aktorišku talentu. Jis mo
ka puikiai paveikti minią.: 
nevengia jokių klausimų ir 
a‘.“akinėja į juos labai vy
kusiai ir kartais su tokia hu-, 
oro do?a, kaip Bab Hop. 
Savo aktoriaus menu jis ka
daise išvertė iš Kalifornijos 
gubernatoriaus kėdės ir ne
nugalimu laikomą savo prie
šininką.

Valija ir Škotija 

gaus savivaldą
Britanijos karalienė 

Elzbieta II, atidarydama 
parlamento sesijos posėdį, 
pažadėjo Vali jai ir Škotijai 
ribotą autonomija. Ministe-

Tokie lėktuvai labai tinka’ P,8 W.ilsonas P^ė, kad tas 
žvalgybos tikslams. Juose I klausimas lapkričio 27 d. 
įrengti įvairūs elektroniniai * kus įneštas į parlamentą.

ną į požemį. Išlydint iš Mad
rido katedros taip pat apie 
150,000 minia mosavo bal
tomis skalelėmis.

Taigi, Franco laic’btuvių 
ceremonijos baigėsi, bet jo 
dvasia, atrodo, Ispanijoje 
dar liko ir jos įtaka vidaus 
ir užsienio politikai bus žy
mi dar ir vėliau.

Diktatoriui minis, Ispani
jos karalium praeitą šešta
dienį buvo iškilmingai pa
skelbtas karaliaus Alfonso 
XIII 37 metų amžiaus vai
kaitis Juan Čarlcs de Bor
bon. Tiesa, jam nebuvo už
dėta čia pat gulėiusi karūna, 
o pasitenkinta tik priesaika 
konstitucijai.

Naujasis Ispanijos kara
lius toms pareigoms buvo 
oaties Franco rengiamas 
nuo mažen tad idomu, kiek 
jame yra ir paties diktato
riaus pažiūrų bei charakte
rio. Pirmoje savo "sosto kal

inėjimais. i oie“ i’s pareiškė klausysiąs
Deja, kol kas tas žygis *auto« balso ir vvkdvsias to

li siekiančius na gerinimus. 
Jis priminė kad Vakaru Eu
ropa nebūsianti ndna be Is- 
naniio ioie dalyvavimo, 
bet nepasiūlė jokios politi
nės programos, kuri atida
rytu Tsnaniiai kelia' i Vaka- 
ruEumnos Bendrais Rinka. 
Juan Carios netiesioginiai 
priminė tik re’kaią atsiimti 
i? e’vrin G’brnltava ir dėl to 
susijaukė karštu 533 parla
mento narių ovaciių.

Iš tikru i” dan^ ko nauią 
Franco augintinis ir namaič
io pasakyti, nes visoje an- 
b’nkoie tebuvo Hk mirusio 
diktatoriau“ šalininkai, ku
rie ii ikėlė ir i sostą.

Atrodo, kad I nanija. tu-

velionio kardu, vado lazde
le ir uniformine kepure ka
rišku amunicijos sunkveži
miu buvo iškilmingai atlydė
tas į Kritusiųjų slėnį, 40 my
lių nuo Madrido, ir čia pa
laidotas mauzoliejaus žuvu
siems kariam rūsy. Sakoma 
kad šį monumentą pastatė 
100,000 belaisvių, susemtų

Nevyksta sulydyti 

komunistų vienybę
Prieš. Sovietų Sąjungos 

komunistų partijos 25-tąjį 
kongresą, kuris šaukiamas 
kitų metų vasario mėnesį, 
Brežnevas labai nori su
kviesti Europos komunistų 
partijų suvažiavimą ir ten 
visus suglausti po savo spar
nu. kad partijos kongrese 
galėtų pasigirti dideliais lai-

susiduria ir su rimtu politi-! jau sudsfė žintas namu, o Prie Sicilijos krantų susi- aparatai labai tik liai gali' Valija ir ypač Škotija jau 
niu faktu, kad laisvasis pa- ii kitų vietų žmonės bėga, dūri du JAV karo laivai, i sekti priešo radaro ar raketų Feniai siekia didesnės lais- 
saulis pradeda Amerikos' gelbėdami gyvybę. _ . Žuvo 4 ir daug sužeistų. I lizdus ir kitas paslaptis. vės.

' d

neriseka. Rytų Berlyne su
šauktoji paruošiamoji ko
munistų konferencija pasi
baigė, tesutarusi dar kaitą 
susirinkti sausio mėnesį. Ar 
tada pavyks tą suvažiavimą 
sutarti, dar nežinia, o jeigu 
ir sutars, tai kažin ar galės 
jis įvykti prieš Sovietų Są
jungos komunistų seimą.

Prieš Maskvą ypač šiau
šiasi Rumunijos. Jugoslavi
jos, Italijos ir Ispanijos ko
munistų partijos. Jas remia 
Britanijos ir Belgijos komu
nistai. Net ir Prancūzijos 
komunistai jau nebenori to
kio paklu numo rodyti so- 
vietinams bosams, kaip se
niau.

Iš Vakaru Europos komu-lrėdama ka’mvnvetėie cbao- 
nistų spaudos ir atskirų juį?e skęstančios Portugalijos 
vadų pareiškimu matyti, jnavvzdi. stengsis išlaikyti 
kad ir komunistai vengia'discipliną, ir demokratėjimo 
Maskvos diktatūros. procesas, vyks lėtokai.

t
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turtingas, važinėja didžiu
liu baku Mercedes firmos 
automobiliu ir gyvena Ry
tų Berlyne viloje prie ežsro.

Ispanijos "galvai“ Francisco Franco praeitą savaitę Kadangi ta prekyba žmonė- Rusų disidentų žurnalo vyr. redaktorius Vladimiras - . 
mirus, Vakarų demokratijų spaudoje pasigirdo balsų, ku- ™1S c au?rla?. lJ.. V\ ! avfcU Maksimova?, gyvenąs Paryžiuje, dažnai važinėja po pa-

suvesti j vieną šūkį: ”Valio! Vienu dikta-,į^rų31 Berlyne6 jistuiT savo sau^ *r sus^n^a su įvairių tautų iškilesniais atstovais.'liūtės. Va

Diktatoriui mirus Ko siekia disidentai?
jaunimu užmegzti buvo su
ruošta kalnuose už miesto 
”Joninių naktis'.U

riuoo galėtume
torium mažiau!“ i . . *»:• i ' v ’•_ ,»• . . 1 antį įninką, Kuris tuose pie-

Tas džiaugsmas tikrai galėtų būti suprantamas ir i kjkiniuose sandėriuose at-

Jaunimas dažnai atlieka 
programą ar jos 

Vėlinių, Kalėdų 
eglutės, Vasario 16 :i kt.

palaikytas nuoširdžiu, jeigu tos mūsų demokratijos visa
da būtų laikęsi ir dabar laikytųsi doro ir tiesaus žmogaus

sto vau ja Bonnai ir kurio 
pareiga yia susi: arti su Vo-

principų, — jeigu su žudikai? ii laisvų žmonių pavergė-i geliu, kiek už kurį išperka-
jais nesėstų prie vieno stalo, jiems nesilankstytų, jų ne
maitintų ir, aplamai, prieš juos nusižeminusios nešunuo- 
degaūtų. Deja. pasirodo, ir "skaisčiųjų demokratijų“ po
litikoje ne visada ir ne visi diktatoriai yra laikomi vieno
da blogybe, kaip iš tiesų turėtų būti.

Tikrovė liudija, kad. šių dienų požiūriu, blogi dikta
toriai tėra tik tie, kurie jau pakišti po velėna ir demokra
tijoms nepavojingi. Su jai? tikrai jau nevedamos jokios 
derybos, negeriamas šampanas ir nedaromos jiems jokios 
nuolaidos. Tokių pavyzdžiu dabar galėtų būti Hitleris ir 
Mussoiinis.

Na. o "geri“ diktatoriai yra tie, kurių demokratijos 
bijojo arba dar ir dabar bijo.

Toks "geras“ diktatorius ilgą laiką buvo demokratijų 
"sąjungininkas“ Stalinas. Net tie, kurie kovojo prieš Hit
lerį ir Mussoflinį, savo metu labai garsiai šlovino Staliną, 
nore ant šio vieno despoto sąžinės nusikaltimų prieš žmo
niją buvo tiek pat, kiek anų dviejų drauge sudėjus. Ir de- 
mokratijos jam laisva valia užrašė net visą Rytų Europą ir 
visus savo kara laimėjimus...

Dabar "geras“ diktatorius yra Leonidas Brežnevas, 
nes jo Vakarų demokratijo? tąip pat bijo. Tad nieko nuo- 
Mabaus, jeigu jam taip pat siūlomos nuolaidos, dovanoja- maikėmis.. Vakaių Vokieti
nu sovietų okupuota kraštai ir demokratinių kraštų prezi- ja turi atitinkamos ministe- 
dentai, užsikimšę vata ausis, kad neišgirstų politinių kali- rijos žinioje tam tikrą žmo
nių dejavimo, į jo diktatūros sveikatą geria vod-ką. Be to, n,Ų prekybos fondą, bet tam 
su Brežnevu dar galima daiyti kapitalistams naudingą biz- Įšalui išleidžiamos didžiu

mąjį mckėti. Tas Bonnos 
vyriausybės atstovas yra dr 
Juergen Stangė.

Vogelio įstaigos korido- 
iuje, sako, kabo toksai įdo

mus įrašas — sovietinės fi
losofijos penias: "Taisykk 
Nr. 1: Viišininkas visadi 
yra teisingas. ’Į asyklė Nr. 2 
Jeigu viršininkas klysta, ta. 
prisitaikyk sau taisyklę Nr.

Iš pradžių Vakarų Vokie
tija iš Rytų Vokietipos tuos 
rikius ar tariamuosius šnipus 
ar politinius kalinius (tarp 
kurių būna įmaišoma ir kri
minalinių) pirkdavo už 
sviestą ir kitokias prekes 
Kadangi toks a'siskaityma? 
pasirėdė nepatogus, tai nu
tarta pradėti at iskaitinėti

nį, tad jis dar geresnis už "gerą“.

Kalbėdamasis u jais. jis pareiškia minčių, kurios gali j
būti įdomios ir lietuviui. Todėl čia norėtume duoti iširau- Sąjunga įteikė raštą Šo
kas iš dviejų tokių pasikalbėjimų, kurie buvo aprašyti rietu Sąjungos ambasadai, 
kitų tautų spaudoje. ‘ reikalaudama laisvės Laetu-

j vai, o Vasario 16 demonst-
Pasikalbėjime su lenkų žurnalo "Tribūna“ (Nr. 21, i ravo prie jos patalpų.

1975 m.) korespondentu V. Maksimovas pasisakė dėl gin
čo taip Solženicino ir Sacharovo apie Rusijos ateitį. Šiuo 
klausimu jis yra linkęs sutikti su Solženicinu, kad Rusija 
nėra priaugusi prie demokratinės santvarkos. Jeigu šian
dien žlugtų komunizmas; tai Rusijoje greičiau atsirastų 
ąšizmas, negu demokratinė santvarka. Panaši padėtis, jo 

nuomone, yra ir sovietų tautinėse respublikose, kur natū
ralu- nacionalizmas, kuris šiandien atlieka pozityvų vaid
menį, saugodamas skirtingas tautines tradicijas bei kal
bas nuo Maskvos spaudimo, — atėjus laikui, lengvai gali 
išsigimti į šovinizmą ir fašizmą..

I tuana de Venezuela, Av. 5-J jos nariai sutiks.
Ginčas tarp Solženicino ir Sacharovo nesąs dėl daly-i^ampo \ucy *

ko esmės, bet tik dėl pirmenybių. Maksimovai atrodo, kad • ’ enezue ,
pirmam etapui būtų saugesnis Solženicino receptas, o se- j raišį STATISTIKA 
kančiam etapui — Sacharovo. Rusų tauta neturi demokra- j
tinės santvarkos patyrimo. Pereinamame laikotarpyje Į FBI skelbia, kad pernai i
sunkumai gali kilti ir dėl dvasinės tuštumos, kurią sudarė JAV-se kriminalistai nužu-į Neseniai nepriklausoma 
komunistinė santvarka žmogaus sieloje. Sov. Sąjungoje dė 20,000 žmonių, o materi-į tapusi Naujosios Gvinėjos 
yra sukurtas h omo-sovieticus,— oportunistą-, be dorybės alinių nuostolių padarė 2 bil.! papuasų valstybė ruošia į- 
jausmo, asocialus, antidemokratas ir antihumanistas, gal- 600 milionų dolerių. Sun-j statymą, kuris suduos dide-

Šiuo metu Jaunimo sąjun
ga ruošiasi Trečiajam jauni
mo kongresui, kuris prasidės 
Kalėdų išvakarėse Argenti
noje. Jai didelį rūpestį su
daro lėšų trūkumas. Dr- J« K- Valiūnas, dabartinis

Vliko pirmininkas. Jo vadovau-
Venecuelis Lietuvių jau- jamos valdybos kadencija baig- 

nimo sąjungos adresa?: 8is, kai lapkričio 29-30 susirin
kąs Vliko seimas išrinks naują 

Juvenil Li- ar paliks senąją valdybą, jeigu

SUNKIOS DIENOS 

BURTININKAMS

lės sumos pradeda erzinti. atgimimas.

karna medžiaga demokratinei santvarkai kurti. Pirmoje 
eilėje, esą, reikia attatyti žmogaus dvasines vertybes. 
Reikalingas pavienio žmogaus ir visos tautos dvasinis

metus padidėjo 18%.

Nusikaltimų skaičius di
dėja. o policijos darbo re
zultatai negerėja. Tik vie-Geras“ yia ir Mao Tse-tungas, nes Vakanj demokra- . - .... ---------------tiju atstovams tuo tarpu labai maloniai šypsosi ir teikia ?s <ĮO zi-j Pasak Maksimovo, jo redaguojamo žurnalo siekimas nas iš policijai praneštų nu

geni prekybiniu vilčių Nesvarbu kad iis kol prievarta "“T l?a<la':se kaip tik ir bu- yra daugiapartiikumas. “Kontinente“ ras vietos naciona- skaitinių baigėsi nusikaltė- 
gerų prekybinių™«stas. demokratinis socialistas, ekskomunistas ir kirftš- iio suėmimu
patvirtino soste,
duobę. Tai buvo jau seniai, ir nėra reikalo prisiminti...

"Neblogas“ yra ir Jugoslavijos diktatorius Tito,
nors ir jo kalėjimuose baigia dienas šimtai lai?vę mylė- čia pradeda areštuoti niekuo

____ . ___________ _ _________ r _______________  ____ ___ tiek pernai,
sai pareiškė, kad tas reika- čionis demokratas. Žurnalas siekia sudaryti Sov. Sąjun- tiek ir per penkerius pasku- 
as visi; Aai is rypsta is vė- gOje nuoiatinio spaudimo į valdžios sluoksnius atmos- tiniuosius metus.

fer4« tikslu iškovoti žmogaus orumo gerbimą, kūrybos
jusiu žmonių. Mat. Jugoslavijos diktatorius priešinasi so- nenusikaltusius žmones, kad tikėjimo ir tautinę laisvę. Dar baisiau, kad ypač di

dėja jaunuolių nu .ikaltėlių

savo "autoritetui“ padidin
ti skelbia, kad gali žmogų 
laikinai paversti krokodilu, 
gyvate ar kitu gyviu.

Parlamentas svarsto įsta
tymą. kuris iš burtininkų, 
gvdančių žmones, reikalaus 
;.irma savo žodžius patvir
tinti pavyzdžiu: burtinin
kas turės pats laikinai pa- 
virti kokiu nors gyviu... To 
padaryti negalėdama^.* ne
galės ir žmonių gydyti.tik gautu užsienio valiutos. v . ..v. . . skaičius. Per metus policija

ir politiniu kaliniu saskaiton Ka bėcama> apie spaudimą i vaczią, Maksimovas j g mjj paauglių iki
narda inėia savo krimina- atmeta J*«os lr teroro Būdamas knkscioms, lg metų amžiaus> .sunkiai
Hs'us. žinoma, tie, kurie JIS es?® prievartos priešininkas. Bet, būdamas užpultas, nusikaltusių.
šiuo metu tai prekybai atsto- žmogus turi teisę gintis. i

Gen. prokuroras Levi sa-
Ar Maksimova* galvoja apie kapitalistinės santvarkos ko, kad kovai su krimina-

D .. . * A tlistais reikalingas jungtinis' publikonai — 13, o Mainės
Rusijoje atstatymų? teisingumo organų, policijos i ...’ fu’Jcrnatoriut yra nepn-vt w x j -• • • .............................ir visos vTiUomeJies glaudus

— Ne. Net desimausių pažiūrų rusai emigracijoje bendradarbiavimas. klausoma*.
Kaina už kalinį nustato- nemato nei galimybės, nei tikslo Rusijoje įgyvendinti ka

rna maždaug pagal tokius pitalistinę santvarką. Maksimcvo nuomone, žemė turi bū- VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 
pat dėsniu , kaip Sov. Są- ti atiduota valdyti ūkininkams, smulkioji pramonė, bui- ccior* c r c i i a

junga buvo nustačiusi išlei-! tiniai patarnavimai, amatai — privačiai iniciatyvai. Bet SEIMO SESIJA
Tauri, ir diktatoriui Francisco Franco minis mes džiamiems žydams. Paskai-' pagrindinės gamybos priemonės turi likti visuomeninėje įvyks 1975 m. lapkričio 29-30 d.d. Kultūros židinyje, 

’ . ta. ciuojama, kiek valstybė bus, nuosavybėje; ; • į " f 341 Highland Blvd., Brtioklyn, N.Y. 11207. tel. 827-'

vietų diktatoriams, taigi jis demokratijoms dar ir nau
dingas...

Visi yra geri Pietų Amerikos valstybių diktatorėliai, 
nes jie noriai priima Amerikos kyšius, globoja Amerikos 
biznio firmų skyrius ir yra paklusnūs bankininkams.

Neabejojame, kad ateityje bus "geras“ ir Kubos dik
tatorius Castro. Jis tik laikinai velnio vertas. Bet kai de-

vauja, nesutinka su Mende. 
Girdi, Rvtų Vokietija turi

__ ____  . . , ,...................j- , i.................. v • apie oolitinių kalinių,
jnoKratiniai kubiečiai surudis kalėjimų rusiuo?e ar baigs va(Rna?čt žymiai daugiau 
kirsti cukraus nendres, kai bus susitarta su JAV dėl sko- regu galima parduoti, 
lų atsiskaitymo, bus visai kita kalba...

Na, o apie Afrikos diktatorėlius neverta nė kalbėti, 
nes kas gi tų plikabamfoių bijo? O jeigu jie ten vieną ki
tą šimtą ar tūk?tantį savi/jų uždovija, tai tiek to. Jie vis 
tiek būtų džiunglėse numirę...

Dabar demokratai guber

natoriai 36 valstijose, res-

geriau Šuo metu patylėsime, o sušuksime “Valio!“ tik «- jžIeW^ to litjnio ka]jni 
da, kai jau nužengs amžinybes paskutinis šio pasaulio jn^giu,; kol jis įsigijo spe-i 
diktatorius. Tik kažin, ar tokių aukso amžių sulauksime? : cialybę/ atsižvelgiama ir į 

Į tai. kiek metų kalėti jis nu- 
l teistas.

-9645

Prekyba žmonėmis
j Štai neseniai buvo išpirk-

Rytų Vokietijo komunis- ganizavo, kad jis būtų įerimkuris jautavo Wd^ 
tų partijos vadas Erichas. keistas į amerikiečiam daug, .š Vengrijos bėgti j Austriją, 
Honneckens neseniai pnse- j nemalonumų pridariusi U-2 prasėdėjo metus Budapes- 
gė Rjdų Berlyne gyvenan- lėktuvu sklidus} ir Sov. Są- t0 kaiėjime, ir ten jam buvo 
ciam ir dirbančiam ad voką-; jungoje žemėn nuleistą la-‘ ^daužyti dantys, o po to
tui Wolfgangui Vogeliui pa-į kūną Garį Powers.
tį aukščiausią to krašto ordi
ną — dešimtkampę auksinę 
žvaigždę, pirmos klasės or
diną už nuopelnus.

Honneckens ir Vogelis y- 
ra draugai, bet ordinas pa
skirtas ne už draugystę. Vo- 
geli: Rytų Vokietijai uždir
bo milionus markių ir iš-

Britai buvo pagavę ir nu
teisę sovietinių šnipų tinklui 
vadovavusį Gordoną Londs- 
dale. Jis buvo iškeista- į bri
tų slaptajai tarnybai žinias 
rinkusį Greville Wynne.

Iš britų kalėjimo Vogelis 
ištraukė taip pat žymius so
vietų šnipus Peterį ir Heleną

traukė iš kalėjimu ne viena' Kl'0.«»'iu8’ ® Preficūzijoe 
btoi Rytų Vokie- 

tijos šnipų, kūne japonis-Vakarų valstybėse nuteistą 
sovietinį šnipą. Jau apie 16 
jnetų, kai jis verčiasi sovie
tiniu šnipų gelbėjimu, kali
niu keitimais ir oolitiniu ka
liniu pardavinėjimu Vakarų 
Vokietijai.

Dar atsimename, kiek

kos gamybos lėlėse siųsdavo 
surinktą medžiagą.

Taigi Vogeli?, .vesdama? 
pasitarimus dėl pasikeitimo 
šnipais ar dėl jų išpirkimo, 
pasisuka ne tik Bonnoje, ku
rioje jis gal daugiausia turi 

<Uug buvo rašyta, kai JAV! reikalų, bet ir Londone, Pa
buvo suimtas ilgus metus! ryžiuje, Ciuriche, Maskr<o-

olr/i * »* • 1 • 1 1_

buvo perduotas vokiečiam 
ir sėdėjo Co&bus kalėjime. 
Už 20,000 dol. buvo išpirk
tas vokietis, kuris kadaise 
organizavo pabėgimus pei 
Berlyno sieną, buvo pagau
tas, nutei tas 12 metų kalė
ti ir jau atsėdėjo penkerius 
su puse metų.

šiais metais tas prekybos 
žmonėmis biznis dar nebus 
sustabdytas, nors jis ir kri
tikuojamas, ne: Vakaru 
Vokietija yra ton sąskaiton 
įmokėjusi Rytų Vokietijai 
labai apvalią sumą.

B.

I DARBOTVARKE< s
LAPKRIČIO 29 d.

— Ne. Žodį "socializmas“ Maksimovas, kaip ir Sol-’ ~ . . o . . . • x ••
ženicinas kategoriškai atmeta. “Jūs turite suprasti, -Į val1‘^“ “ S*!"10 ”anMregistracija, 
sako "Kontinento“ redaktorius, — kad Sov. Sąjungoje I - T . P®*®““’
žmonės nepažįsta kito socializmo, kaip tik tą, kuriame J J ^ie8^7°s J™?8?.’ ,.?* vrv v s-, K
jie gyvena Tą socializmą jie su plieka atmeta. Kito so- 2’ KąetuUs Valiūnai, Vliko Valdybos
cializmo jiems nėra ir negali būti“. Todėl jis yra linkęs S^^idiumo sudaiymas. 
to žodžio nenaudoti, nors ta santvarka, kun, jo nuomone, F J
būtų priimtina rusų tautai, yra kažkas panašaus į Dub-
čeko "socializmą su žmonišku veidu“, į demokratinį so
cializmą. Bet šiuo laikotarpiu jis ją vadina ideologinio 
pluralizmo santvarka, kurios pagrindu yra pagrindinių 
gamybos priemonių visuomeninė nuosavybė.

(Bus daugiau)

VENECUELOS JAUNIMO SĄJUNGA

Venėcueloje lietuvių tė- da, kurią atidarė pramonės 
a apie 500, todėl negali bū- ministras, 

ti ir daug jaunimo. Bet jo
vra, ir jis organizuotas. Or- Sąjunga rengia jaunimo 
ganizuotis paskatino Antra- stovyklas. Šiemet tokioje 
sis pasaulio lietuvių jauni- stovykloje buvo 49 jaunuo- 
mo kongresą? 1972 m., ku- liai ir vaikai. Jos rūpesčiu 
riame dalyvavo ir Venecue- LB apylinkė Caracase įstei- 
los lietuvių jaunimo atsto-'gė lietuvišką mokyklą. Va- 
vai. Dadar jis yra susibūręs sario 16 proga buvo suorga

nizuota automobilių vilk?*

Tad. ar tai nebūtų demokratinis socializmas?

Romos imperijos IĮ Venecuelos Lietuvių sąjun- tinė. paskleista spausdinta
žmogaus amžiau* vidurkis j-™1 Ta’’ T'irnTO va/Mvavn Al. informacija anie Lietuva.

AF 12« 1/irVIIAM ■■ MISIS llir*( U V
Užmegzti santykiai su lat-

tsbuvo 23 oietai, viduram-1 gis Dugnas, o šiuo metu va-

4. Seimo komisijų (mandatų ir kitų) sudarymas.
5. Sveikinimai.
6. Tarybos pirmininko Broniaus Bieliuko pranešimas.

(Paklausimai, diskusijos)
7. Vliko Valdybos pranešimai — dr. Kęstuti? Valiūnas 

ir vicepirmininkas Jugis Valaitis.
(Paklausimai, diskusijos)

' Pietūs: nuo 1 iki 2 vai.
2 vaL popiet — antras posėdi*.

8. Vliko finansų ir Tautos Fondo apyskaitiniai praneši
mai : Valdybos vicepirmininkas Aleksandras Vakselis 
Tautos Fondo centro ir Kanados Atstovybės prane
šimai.

9. Prof. dr. Broniaus Nemicko paskaita — "Helsinkio 
susitarimų teisinė prigimtis“.

(Paklausimai, diskusijos)
8 vai. vakaro — BANKETAS. Ruošia Tautos Fondas 
Dainuoja solistė G. Ugiamldenė. šokiai.

LAPKRIČIO 30 d.

9 vai. ryto — pamaldos Tėvų Pranciškonų koplyčioje.
10 vaL ryto — tračias posėdis.

10. Tarybos posėdis Vliko Valdybai sudaryti ir visų ko
misijų posėdžiai Seimo nutarimams paruošti.Sįg’^tūr, tvarkęs ęo-į je, Briuse.yję Stockho.me, y.ši^ėio^ovauja Ar» Mažeika.

vietinis augumo pulknun-1 Ženevoje ir kitur. i pradžioje — vyrą to m. ir , Pats pinnas jaunimo d- U. e 10 s.8™, kairi.™ VBkn V.Mehetas nueit’, ilgam jis ouvoi kai jis toks sėkmingas,'Moterą — 81 iLžiuo mta dėsnis pasirodymas— so ti; vengrų jaunimu. TamPre8- 12;®5^°. baigiama VBko Valdybos pirmininko
uždatytas, bet Vogelis suor-tai. žinoma, ir pakankamai «• skaižiai prašoka 70 m. nės viduryje suruošta para- mams ryšiams su kitų tautų žodžiu ir himnu.



mnvB. co. bottoh Nr, 45,1975 m, lapkričio 25Pndapb trečia,

Hutai okupantai, ialin ii Lietuvos!

"Darbo didvyri*“ mina labai nuodingas ele- 
mentorganiškas substanci- 

”Už didelius nuopelnus jas kariškiems tikslams, nėš- 
Komunistų partijai ir Tary-Į ėios moterys buvo izoliuotos 
bų valstybei“ dabartiniam J įr laikomos kartu atskirame 
tariamajam Lietuvos prezi- ' Įmonės sparne, kad galėtų
dentui Motiejui šumauskui 
Kremliaus patriarchai sutei
kė "Socialistinio darbo did-

dirbti geresnėse ir lengves
nėse sąlygose 

Tačiau tai buvęs tik ofici-
vyrio“ vardą ir Lenino ordi-!alus pagrindas joms atskir- 
ną bei "Pjautuvo ir kūjo“Įti. Po kelių dienų moterys
aukso medalį. ! pajuto kažkokio joms nepa-

Tai dovana M. Šumausko! žistamo gazo kvapą ir, aiš- 
70 metų sukakties proga. ku. pašoko išeiti iš patalpos.

Jis gimė 1905 m. lapkričio bet dėl nežinomų priežasčių 
’.ado duris uždarytas. Nežiū
rint jų garsau- riksmo, du

15 dieną.

Užkliuvo Gedimino stulpai

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika nr. 17 rašo:

1975 m. birželio 4 d. i Pa
kuonį pas kun. Pranciškų 
Lingį atvyko Religijų reika
lų tarybos įgaliotinis K. Tu
mėnas, tačiau, neradęs kle
bono namuose, nuvyko į 
Kauno Kuriją. Netrukus į 
Pakuonį atvažiavo Vilka
viškio vyskupijos kancleris 
B. Baliukonis ir Prienų de
kanas kun. Uleckas ir Įkal
binėjo Pakuonio kleboną, 
kad 'jis užteptų ant bažny
čios vidiniu duru esančius *■ *•
Gedimino stulpus. Pasak 
kanclerio Baliukcnio. ne
verta pyktis su rajono val
džia...

Kiek anksčiau kun. Lin
gys pasiūlė patiems parei
gūnams panaikinti ant sie
nų esančius Gedimino stul
pus. Vienas pareigūnas pa
aiškino, kad jie šito padarv 
ti negalį, ne? žmonės apkal
tinsią

Pirmieji lietuviai Bostone
1 ALGIRDAS BUDRECKIS

i Bostono Kultūros Klube 1975 m. lapkričio 1 d. skaityta 
paskaita

(Tęsinys)

Pirmieji šviesuoliai

Pirmieji Bostono lietuvių šviesuoliai buvo kunigai 
ir laikraštininkai. Karčiamninkai ir krautuvininkai taipo
gi buvo traktuojami kaip "gramotni“ žmonės. Dvidešim
tojo amžiaus pradžioje Bostono lietuviuose atsirado čia 
mokslus išėjusieji laisvų profesijų žmonės. Pirmasis pro
fesionalas buvo gydytojas Pianas Matulaitis, kuris 1908 
m. baigė John Hopkins medicinos kolegiją.

rys nebuvo atidarytos. Pc 
kurio laiko prie durų pasta
tyti sargybiniai leido trims 
moterims apleisti patalpą 
Po to. likusioms moterims 
buvo leista apleisti patalpa 
no dvi ar tris nustatytais lai 
ko tarpais. Visos motery 
♦učtuojau buvo pasiųstos ’ 
ligoninę.

Vieną jų, Niną Bakovą 
aš sutikau Maskvos Perovc 
ligoninėje. Ji buvo susirūpi 
nusi, kad įkvėptas gazas 
gali sužaloti jos negimusi 
kūdiki, ir norėjo nėštumą 
nutraukti. Nebuvo jokio pa
grindo uždrausti abortą. Be 
to, gazo įtaka galėjo apsun-; 
kinti gimdymą. Tačiau ta 
moteris buvo priversta pa
likti ligoninėje šešis mėne
sius, kur ji buvo atidžiai se
kama. Kūdikis gimė su kai 
kuriais įgimtais defektais, 
ir jai nebuvo leista jo maty
ti. nes buvo tuoj išsiųsta į ki
tą ligoninę. N. Bakova krei
pėsi į Įvairias organizacijas 
ir departamentus, teirauda-

Pirmasis lietuv is advokatas Bostone Fortūnatas 
Bagočius, miręs 1951 m. Bostone.

nizacijų prototipas buvo broliška draugija. Draugija ta MENO KORINIŲ FONDAS 
prasme, kad davė bendrataučiams ir bendraminčiams AUGA
progos sueiti, bičiuliautis ir bendrai veikti. Broliška ta
prasme, kad šelpė narius ar narių našles bei našlaičius Čiurlionio galerijos kau- 
nelaimės atvejais, teikdama mirties ar ligos atvejais pi* piamas meno kūrinių fondas 
niginę paramą. i šiais metais gavo labai ver-

* tingų kūrinių. Vasario 16 d. 
1889 m. įsikūrė "Draugystė Broliškos Pašalpos pojPr?£a galerijoje surengtoje 

Vardu Švento Kazimiero, Lietuvos Patrono.“ Kazimieri- Įd.a^!ės parodoje Balzeko mu- 
nės draugijos pradininkai buvo 14 vyrų, jų tarpe V. Kau- “*dail" 
nas, Žvairaitis, M. Žiobta ir Petras Čaplikas šešiasde- TrPido fcttaa“
simt narių stojo j draugiją. Po tnjų metų Šv. Kazimieroje dail Vlado Vaičaičio 
draugija pradėjo įūpintis lietuvių parapijos steigimu. J "Lietuvos gamtovaizdis“ au- 
1899 m. liepos 4 d. Šv. Kazimiero draugija persioigani- j :orįų 5UVO padovanoti Me- 
zavo. Kazimierinė ėmė ruošti paskaitas ir kultūrinius J no Fondui. Trečiasis dail. 
parengimus šalia gryno šelpimo. Ėmė rūpintis ir lietu-Į Jono Rimšos kūrinys ”Tahi- 
vių visuomeniniais reikalais. Vis dėlto narių skaičius Įti gamtovaizdis“ tebelaukia 
nebuvo pastovus, kadangi vyrai apleisdavo koloniją, ieš-1 mecenato.
kodami darbų svetur. 1902 m. buvo nutarta prisijungti I Vėliau dail. J. Tričys pa- 
prie tautiško ir liberališko Susivienijimo Lietuvių Ame-1 dovanojo puikiosios
rikoje — SLA. Kazimierinė suskilo, nes buvo daug na-l1?6^1? ^a'^ros.. 
rių, kurie simpatizavo suskilusio Susivienijimo katalikų I 1 ° j0°P^o štumo 
sparnui, vadinamiems rymiečiams, padėta tąsytį po |,S,’uja „‘džio^Ss 
teismus, ir išeikvota daug pinigų. Galų gale 1907 m. technika, šis kūrinys vertin. 
atsirado dvi kazimierinės: viena šliejosi pne Lietuvių J eai atstovaus autoriui Meno 
Rymo Katalikų Susivienijimo Amerikoje, o antroji —1 Fonde.
prie SLA. | Dail. Mikas Šileikis po

-avo apžvalginės tapybos 
parodos Čiurlionio galerijo
je spalio mėn. padovanojo 
net penlkis muziejinius kūri
niu-: "Siuvėją“. "Žmonos 
portretą“, "Autoportretą“, 
"Miko Petrausko portretą“ 
ir "Šeimininkę“. Jau viso 
kambario reikėtų iškabinti 
vien dail. Šileikio fonde 
turimus darbus, kurių dalis 
tebėra Jaunimo Centre.

O štai lapkričio mėnesį 
Steponas Karvelis iš Michia-

Susivienijimo 

d-jos pirmasis

i

šv. Kazimkro 
viceprezidentas,

vėliau pakeltas į garbės narius 
Vincas Kaunas.

nos padovanojo Maironio
1894 m. balandžio 29 d. įsikūrė "Draugystė. Karei- I metalini bareljefą.

.vių DLK Vytauto“. Ji iš 'karto turėjo 80 narių. Ši kultu-1 Su džiaugsmu skelbdami 
j rinė ir pašalpinė draugija veikė 50 metų, t. yM iki 1944 m. Į visuomenei apie naujus kū- 

] rinius Meno Fonde, tariame
Pirmasis lietuvis advokatas buvo Fortūnatas J, Ba- į fone kurtis ir daugiau draugijų. Favyzd^iųk 1900 m. I viešą ačiū tų kūrinių auto-

gočius.* Apie šią kontroversinę asmenybę tektų ir dau-*- buvo išteista DLK Gedimino draisriia. netrukus taDusilnams ir mecenatams.Meno 
giau pasakyti. 1909 m. žemaitis Bagočius atvyko
iš Pitsburgo. Prieš tai, 1907-1808 m., jisai yra bu «------- . v,™...,, , . . .
vienijimo Lietuvių Amerikoje prezidentu. Neteisingai į manoma čia išdėstyti įvairių draugijų veikimo. Tad rei- Tonc,€- gaUt1 *urmial J™ 
pašalintas, jis persikėlė į Bostoną. "Keleivio“ padedamas, Rįa tenkintis vien draugijų sąrašo išvardinimu.
jis įstojo į Bostono universitetą teisės studijuoti. Bagočius ’valdžią. Gedimino

stulpų sunaikinimo terminas? įnašiVpie* savo*kūdikį"Nie- j *r universitetą lankydamas dirbo su socialistais, sakėt 
pratęstas iki 1975 m. liepos i-0 nepe«ė Tuo pačiu metu prakalbas, organizavo kairiųjų kuopas. Katalikai ir tau-i 
1 d. Pakuonio apylinkės pir- jj kelias kitas mote-- tininkai jį skundė pavojingu radikalu ir anarchistu. Mat, į
mininkas retkarčiais užsuka: j.;s tkurjos dirbo su ja įmonė- J savo ugningose prakalbose jis. nevengdavo stačiokiškai j 
į bažnyčią pažiūrėt:, ar kle-,je p^e Kalinino. Jų likimas! dėstyti socialinės revoliucijos būtinumą. Todėl, baigęsi
bonas jau ivj’kdė 
valdžios įsakvma

(E)

Nelaimingos vestuvės

Spalio 18 d. Kudirkos 
Naumiesčio vestuvininkai no 
vaišių autobusu išvažiavo į 
jaunosios namus Alytuje 
vestuvinio pokylio baigti. 
Nėra abejonės, kad ir vai-

rajeno buvęs panašus. Joms irgi ne- 
‘ buvę leista pamatyti savo 
naujagimių kūdikių, kurie 
gimė gyvi: kai kurie gimė 
negyvi: kai kuriais atvejais teise Bostone 
mirė ir pačios moterys. j 

Abejonės nėra. kad tos, 
kurios mirė. buvo ilgiausiai 
pasilikusio? užnuodytose pa
talpose. Nė viena iš tų mo
tėm negavo nei paaiškini-

mokslą, jis ilgai negalėjo gauti leidimo praktikuoti ad
vokatūrą. Tik stodamas 1918 m. savanoriu į Amerikos 
kariuomenę ir gaudamas leitenanto laij»snį, Bajgočius 
buvo priimtas į teisininkus. 1919 m. jis pradėjo verstis

1917 m. baigęs Tufts universitetą, šenadoriškis An
tanas Kapočius tapo pirmu lietuvių dentistu Bostone.

ruotojas buvo "pasivaiši- rn0, _n9 kompensacijos. Ėjo 
nęs“, todėl nuvairavo auto- gandai. kad cheinisalų įmo- 
busą tiesiai i medi. Kežui t-:- nė, kurioje jos dirbusios, da- 
te — 3 vestuvininkai už- ’- ė eksperimentus su žmenė- 
mušti vietoje ir 1S sužeistu. rni?; Tačiau tie gandai ne
iš ju 4 sunkiai. ’ pasklido plačiau uz įmonės

Jaunieji važiavo lengvąją r*bų« ne!> \aldiski organai
mašina ir išliko sveiki.

MOTERYS VIETOJE 
JŪROS KIAULYČIŲ...

ai iežtai perspėjo visus, kad 
tie gandai turi būt užgniauž
ti.“ i

Anot Liubos Markiš, tai 
nėia viena- izoliuotas atve
jis. Perc-.o ligoninė yra vie
na iš daugelio. į kurias ?t- 
vvksta žmonės apnuodyti 
chemikalais ir kur stebima 
ju Įtaka i žmonių sveikata— 
panašiai, kaip savo laiku

(Bus daugiau)

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

GEROVĖS KOMITETO

KANDIDATAI | SLA PILDOMĄJĄ TARYBĄ

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS, SLA NARIAI,

metrikuojami.
Čiurlionio galerijos vardu 

Domas Adomaitis,
» Dirreiktorių tarybos pirm.

ŠITAIP BAUDŽIA 
UŽ VAGYSTĘ

Thomas Scott, 27 m., bu
vo Chicagos policijai gerai 
žinomas paukštelis, bet > 
teismą pirmą kartą pateko 
dėl 7 automobilių pavogi- 

’ mo, kurių kaina siekė $100, 
Į 000. Prokuroras reikalavo

| Susivienijimas Lietuvių Amerikoje renka savo vadovybę —» nubausti 2-6 metus kalėti. 
Pildomąją Tarybą — slaptu ir visuotiniu narių balsavimu kas! Bet teisėjas Ryan jį nubau- 
antri metai. Nominacijos įvyks 1975 metų gruodžio (December) , dė 3 metus lygtinai ir 2 me-

K. Šidlauskas buvo pirmas lietuvis vaistininkas, o 
Jurgis Stanaitis — pirmas fotografas.

Paminėtina yra moterų veikėja, sufražistė Zuzana 
Puišytė - šalnienė, kuri 1921 m. gavo Bostono universite
to advokato diplomą. Jis buvo pirmoji lietuvė moteris 
teisininkė ne tiktai Bostone, bet ir aplamai visoje Ameri
koje.

tus, per kuriuos naktį turės 
būti kalėjime, o dieną lais
vėje.

Svambiausia. — visą tą 
bausme jis turės atlikti A-mo ir įvairiausių įsitikinimų nariui, siūlo nominuoti j SLA Pildo- Į merik^ priklausančioje Sa- 

mąją Tarybą visus dabartinius Pildomosios Tarybos narius: j mQS saloje kuri yra Pietų

Paul P. DARGIS ......................  prezidentaa
Ale.vander CHAPLIKAS ........ viceprezidentas
Genevieve MEILIŪNAS .................... sekretorė
Euphrosine MIKUŽIS ......................... iždininkė
Christine AUSTIN ............................iždo globėja
Josephine MILLER .......................... iždo globėja
Dr. Daniel DEGESYS ............ daktaras kvotėja?
Iš gyvenimo patyrimo mes žinome, kad dabartinė Pildomo

ji Taryba dirbo ypatingai gražiui sutardama. Visi jos nariai yra 
teisingi ir sąžiningi žmonės, ir savo pareigas jie atliko kuo ge
riausiai. Jie yra pasižymėję veikėjai, ir jų vadovybėje SLA yra 
pasiekęs tvirčiuusios finansinės padėties.
Brangūs SLA nariai,

Jei norite tolimesnės SLA pažangos, geros SLA reikalų prie
žiūros, tokios, kad mums priklausantis kapitalas - turtas būtų 
apsaugotas, nominuokite į Pildomąją Thrybą tuos žmones, kurie 
jums pažįstami ir kurie gali užtikrinti, kad ir ateityje SLA augs 
ir stiprės. Tokie yra dabartinės Pildomosios tarybos nariai. To
dėl ^vo kuopoje nominuokite ir balsuokite už visus dabartinės 
Pildomosios Tarybos narius, kad jie ir ateityje vadovautų mūsų .
SUSIVIENIJIMUI, o mes būsime ramūs ir tikri, kad mūsų bran- į no9I» ®r mane

metams į Walkiki (garsi va-

mėnesį.
Laimi svarbu, kad visos kuopos gruodžio mėnesį sušauktų 

savo susirinkimus ir kad nariai, gausiai atsilankę, balsuotų.
SLA GEROVĖS KOMITETAS, kurį sudaro plataus patyri

— Z V Uf
, jūroje. Ten temperatūra vi- 

1 ?ą laiką 70-90 laipsnių, au
ga mango, kokoso riešutai 
ir įvairūs kiti pietų vaisiai. 
Ten suvažiuoja dailininkai 
piešti, ten buvo susukta.- ir 
pagarsėjęs firmas South Pa
cific. Iš ten yra kilęs ir Tho
mas Scott, kurio šeima ten 
ir dabar tebegyvena.

Tokį sprendimą išgirdęs. 
Scott garsiai nusijuokė, o 
detektyvai, kurie ilgai var
go, kol jo .vagystę išaiškino, 
stačiai apstulbo.

Nėra ko stebėtis, kad teis
me buvęs vienas iš Scott pa
vogtųjų automobilių savi
ninkų. priėjęs prie teisėjo, 
paklausė:

"Pone teisėjau, jeigu aš 
tamstai dabar sumuščiau

Pirmasis lietuvis dantų gydyto-

Vakaruose mokslininkai 
įvairiems tyrimams naudo
ja jūrų kiaulytes, beždžio
nes ir kitus gyrius. bet ne 
žm°nes. Visai kitaip eigia- na;iai" 
masi darbininkų rojuje.. —
Sovietų Sąjungoje. Apie tai;
dabar pasiekusi JAV-bes' ATSIUNTĖ PAMINĖTI 
Liuba Markiš šitaip liudijo’
Kopenhagoje Danijos par-- Joniškėlio apskrities par
lamento rūmuose vykusiuo- tizanai, I dalis (Jų organi- 
se Sacharovo vardo apklau- ravimas ir sĮaptoii veikla 
sinėjimuose dėl žmogaus prieš bolševikus. 1918.XI.27 
teisių pažeidimo Sovietų’—1919.III.22). parakė Pet- 
Sąjungoje. Štai to liudijimo ras Gudelis. 201 psl., kaina 
ištraukos: j $6. Gaunama "Drauge“.

”1965 m. va ario mėn 4545 W. 63rd St.. Chicago, nanti. Cambridge. Mass. 
daugiau negu dvidešimt neš-’ III. 60629. pas V. čižauska, 
čių moterų dirbo eksperi- 1984 25th St.. Detroit. Mi.J 
mentinėje chemikalu imo- 48216 ir pas A. Repši, 1016 
nėję Kalinino priemiesčiuo- Linden St.. Belhvood. III. Tautine muzuni^ bėndroomvnė tegali išeivijoje 
se. Kadangi šis fabrikas ga- 60104 egzistuoti ir išsilaikyti per organizacijas Lietuvių orga-

(E)

Pirmoji lietuvė moteris advoka
tė ne tik Bostone, bet ir JAV-se 
Zuzana šalnienė. dabar gyve-1

I jas Bostone Antanas Kapočius,Į gi organizacija pavesta išmintingiems vadovams ir geriems šei-! . *, LT . .2;"!. —- ... Linink.™. ĮsarneM Hawajų salose)?"
miręs 1975 m. Bostone.

Pirmosios lietuvių draugijos

Pittsburgh, Pa. 152114 
4018 Franklin Road 

Sekretorė
j. Andruluutt,

Atrodo, visai su pagrin
du Amerikoje bręsta nuo- 

; monė, kad dėl neaiškių prie
žasčių "-ušvelnėję“ teisėjai 
yra čia svarbiausi nusi kai tė-

• SLA GEROVĖS KOMITETAS lių augintojai.

t
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Koncertas su Kantata 
lietuviškam žsdžiui

BROCKTON, MASS. | man protėvių kelią parodyk, 
| Lietuvos būk man tolimas 

Lapkričio 9 d. North Ju-į aidas.“
J nior High School salėje šv.!
Kazimiero lietuvių parapi- Vėliau įsijungia sol. Dai- 
jos mišrus choras, vadovau* va Mongirdaitė: 
pamas komp. Juliaus Gaide
lio, su solistais Daiva Mon- "Pradžioje buvo žodis. 
girdaite-Richarsoniene, Sta- Žodžio buvo žemė pilna — 
iu Liepų, Benediktu Povi- Lietuva. Iš sodybų ir miestų 

lavįčium, ąkpmpaniatorium ir sodžių sklido laimės gili 
dr. Vytenip Vasyliūnu ir O- sietuva“.
nos Ivaškienės vadovauja- . ■■
mu tautiniu šokių sambūriu. Vėl choras, sol. S. Liepas, 
suruošė didingą koncertą, Mpeta ir v1^ drauge paver- 
kuris atsilankiusių skaičiumi^ klausytojus čia ramiais 
pralenkė visus kitus čia bu- liaudies motyvais, čia aud
vusius koncertus.

Uždangai pakilus, mitrus 
choras padainavo J. Gaile- 
vičiaus Kur giria žaliuoja. 
K. V. Banaičio Ant kalno 
kleveli?, V. Jakubėno Ei j 
aušra auga. A. Budriūno Pio- 
vė lankoj šieną. J. Gaidelio 
Pasėiau dobilą ir St. Sodei
kos Siaurės našvaistė (žo
džiai Bern. Brazdžionio).

ringais moderniškais pos
mais, čia fortepijono parti
jom.

Į klausytojų širdis smig
te smigo kantatos žodžiai:

"Ir kol skambėsi gyvastu, 
Lietuviškasai žodi, Lietu
vius junk vi ų kraštų, Lie
tuviškasis žodi! Ir su tavim 
tebus gyva per amžių am 
žius mūs’ Lietuva“.

NEW BRĮT4W, CO*N.
i

Dėmesio vertas

Senior Citizen centras

1974 m. sausio mėn. New 
Britaine buvo įsteigtas Pen
sininkų Centras (New Bri
tain Senior Citizen Center), 
15 Prospect St., New Bri
tain. Conn. (į pietus nuo 
centrinio pašto).

Svarbiausias šios organi
zacijos tikslas — duoti pa
piginta kaina (už 60 centų) 
vyresnio amžiaus žmonėms 
pavalgyti priešpiečius.

Tam vyresnio amžiaus pi
liečių centrui dabar priklau
so apie 1.000 asmenų, bet 
pavalgyti kasdien ateina tik 
apie 100 žmonių, o kiti atei
na tik vieną ar du kartus

per savaitę. Bet ir šis 100 
valgo dviem pakaitom, nes 
valgomasis kambarys gana 
mažas. Tie kurie ateina 
anksčiau, valgo 12 vai., o 
kurie vėliau — pradeda val
gyti 1 vai. popiet.

Tiems, kurie per silpni čia

Teisės patarimai

i-n
»*

• 4•K.
4

Advokate dr. M. ftveikauskienė sutiko eUa>| 
kyti į Keleivio skaityte ją Uęąeimąp teisėki 
reikalais. Tis klausimai tari kiti busim7 
ipforqmcįaio pofcfidfio. Įpenimus ir al4 
sakymus spausdinsime iiame skyriuje.) 
Ląidkc reūdą kad opale Kf^vis*
afeitytejąą. - - Į

siąati tistesg l

Klausimas

Dr. M. Šveikauskas, Attorsey at U*. 
Boston Five Buityipg 
1895 Centre Street 
W. Rosbury, Maas. 02132

Plaudama: darbovietėje 
grindis, ant muiluotų glindų 
paslydau. Pranešus "fore- 
manui“, tas liepė savo pa
dėjėjui nuvežti mane ligo
ninėn. Ligoninėje ištyrus, 
pasakė, kad trūksta lovų. 
cdėl davė vaistų ir liepė 

važiuoti namo ir gulti lovon. 
Liepė grįžti už savaitės ar 
dviejų, jei anksčiau nebus 
blogiau.

Išgulėjau lovoje dvi sa
vaites; skausmai pagerėjo, 
bet nepraėjo. Tada duktė

— Tėve. kam tu nešiojiesi; kiaulystė iš tavo pusės! li
tą anglišką laikraštį? Juk i tu manęs mirti negundyk! 
vis tiek nemoki jo skaityti. čia Uvn biznis!..

— Maiki, taigi atsinešiau 
tau parodyti, kad man ištlu- 
močytum, kas čia prie šito

— Tu, tėve, nepyk, nes 
dar nesupranti, ką aš noriu 

d pasakyti. O noriu pabrėžti, 
šermenų pikčerio yra išdru-' įad labai daug senų lietuvių 
kavota. Zacirkos saliūne šį;numiršta, nepalikę testa- 
peiperį man įkišo į rankas-mento. Paskui dėl jų turto 
vienas airišis ir liepė pasi- arba tąsosi po teismus gimi-

Publika ynač dau^ nlnjol „Po koncerto—padėka plo-
paskutinėm dviem dainom. J !™a,s' ™dovU1’ *°-

listams, chorui, akompama- 
Antroje dalyje lietuvių toriui

liaudies humorą in*ernreta-
vo puikia vaidyba ir žodžių Pirm. Juozas Baškauskas.

ateiti, Centras valą nuveža Į„a nuvežž mane ligoninžn 
namus. Tokių yra 35. Tuos, mane vė, išt

kurie gyvena b* nuo Cent-i „ ė pabati Ligoninėj
Iro ir neturi savo susisiekimo; man bl,70*pasakyta> kad 
priemonių, mažu autobusu ,uriu tuižie; ak ( 
atveža ir nuveža namo Ka-(s.ones) Daktarai man sa- 
danp i tą autobuselj telpa' kž> kad jie bandys duoti 
uk 12 žmonių, tai pradeda, man ^3, tik rų vaistų tiems

, pa-'padėkojęs ir gausiai at-; juos atvežioti nuo 8'vak ry- akmenjms ištirpinti .Jei ne- 
m,us-!silankiu iems> Pakvietė į i to, o pavalgiusius išvežioja pasisekSj tada bus reikalin-

skaityti, kaip reikia vožnam 
piliečiui tinkamai pasilai
doti. Taigi še ir paskaityk.

— Čia, tėve, vieni niekai. 
Neverta nė skaityti.

— Nu, tu man tą raštą tik

nės, kartais net keikdami tą 
numirėlį, arba visas jo viso 
amžiaus j uždarbi!? tenka 
valdžiai. Ne daug gudresni 
ir tie, kurie dar gyvi būda
mi užsisako brangius antka
pius, kuriuos po eilės metųišguldvk ant lietuviško lie- .nuil“us. F” 

žuvie, o ar čia niekai, tai jau kapinių administracija vis 
- S be* buldozeriais nuaria, ir

' i Tikini «a aplytas1! nelieka nė buvusio žm^aus
kvailo žmogaus dar kvailes- \var °’ 
nis gala?. O jeigu taip nori i — Nu. o ką jau geresnioV • . • . • V

i arimu sol. St. IieDas
dainuodamas A. Kačanąu—. , , ... - .,. . , . ,
ko Gerk. gerk. girtuoklėli jr! Sandaros salę vaisių. . iki 4 vai. popiet.
raiSSLSi,ne“oHnk‘! . §1° k°ncerto vaisiais be-' šis Centras veikia nuo savaites. pasijutau 'geriau, 
Jam akomponavo J. Gaide- jaugdami, rengėjai de- 8 vai. ryto iki 4 vai. popiet, jiepė Namie
lis. ■ - km»sy- Kazimiero parapi- Penkias dienas per savaitę dal. teko iŠKU.,ėti ir B

jos klebonui kun Petrui Ša- būna priešpiečiai. , iSbr,ti aie mėneoj Iaiko
Po jo D. Mongirdaitė-Ri- kaliui uz komp. J. Gaidelio į Grjžau j da„b jr

ehardsonienė puikiai padai- atsikvietmrtĮ vargonininku, Anksčiau atvykę ar <- šiaa sav0 ,,bosa<< pa irOpin. 
navo Adelės juoko dainą iš «ž sudarymą gerų sąlygų vežtieji Iki pneąnecių turi y kad man būt i5mok8ta
operetės šikšnosparnis ir chorui ir jo Vadovui dirbti, kiek palaukti, taigi tuo lai- u- pralefeta ]aika gakė „
čigonės dainą iš operetės Ci-| „ ku.,lr, .1.nors Y”. į- a?1” sika'bėsias su tuos reikalus
genų baronas. Akompanavo ^u.81 1 Pa ką P ą - rerkalui cią yra keli kaniba- tvarkančiu tarnautom. Tuo

v VnevKfmne r iso visus paruošiamuosius riai, kuriuose mėgėjai laiką *dr. V. Vasyliūnas. „n;v,tarou gavau iš ligonines sa-koncerto darbus atlikusiem: pagražina menu: keramiką, oPftn HoIphu
Solistu dali haicė R Povi J. Barkauskui, V. Brandtne- paišyba, rankdarbiais ir kt. * - • *. i ./ bolistų dalj baigė B POV!- Pi„oi’T v St ™ As ir tą sąskaitą nunešiau

ga operacija.
Ligoninėje išgulėjau tris

žinoti, tai prašau: į tu gali išfigeriuoti?
”Oliver Hurley’s laidotu-’ — Jeigu neturi artimųjų, 

vės buvo tokios, kokių jis į tai jau daug geriau savo tur
tą palikti kokiam fondui, 
jaunimo stipendijom į moks
lus eiti ar kokiai vertingai 
knygai išlei-ti. Tada ir po 
šimto metų žmonės ras tavo 

degtinės rankose. Jo grab-J vardą ir pavardę toje kny-

norėjo. Jis, 81 metų am
žiau-. buvęs indų plovėjas, 
buvo palaidotas Lakelande, 
Floridoje, su dviem dole
riais kišenėje ir su bonka

nėšiais buvo šešios bufeto 
patarnautojos. —Jis mirt 
prisišliejęs prie moterų, lai
kydamas gėrimo stiklą ran
kose. Visai taip. kaip jis gy
veno ir norėjo būti palaido-

I go’je su padėka įrašytą. Ir 
busimosios kartos tave su 
dėkingumu minės.

— Gal tu čia, Maiki. ir 
labai mokytai nušnekėjai, 
bet a? šį biznį sufiksinau

tas, — pasakė po laidotu- ^ar geriau, 
vių jo buvę- draugas“. f — O ką tu geresnio gale 

— Maiki, šitas torielkųĮjai sugalvoti?
mazgotojas gal buvo smąrt

lavičius (a'komp. dr. V. Va- ™i, S. Ęivai, I. Levviui, V. čia yrą ir stalių dirbtavė ąu fabr}ka^ kad 
syliūnas), publiką žavėda- Suziedehenei. piuklais, grąžtais m kitais li?oninel „ < d£rbe ba4.
mas Zakario malda iš Verdi 
operos Nabucco, Udrio ari-i 
ja iš V. Klovos operos Pilė-’ 
nai ir iš Rossini op. La Co- 
lumnia.

E. Ribokienė įrankiais. Kiti lošia bingo, yau to(jėl tai yra
saskėmis, kortomis, dar ki-

NET KISSINGERIS 

SUSIRŪPINO

> ti — skaito knygas, žiūri te-; 
j levizijos. i

1 jų atsakomybė.

padėti. Man tai buvo didelis 
smūgis, nes esu išdirbęs 
toje darbovietėje ilgiau nei 
23 metus. z j

Ar Tam ta galėtum mąn 
patarti, ar yra kokių prie
monių priversti darbovi^bę' 
užmokėti bent už ligoninę!

Susirūpinę? į. .
Ohio valstija *

Atsakymas

. Daugelis fabrikų turi va* 
dinamą "group health Insu
rance“ ir "wage loss Insu
rance“ planus, pagal ku
riuos susirgusiam darbinin
kui mokama tam tikra su
ma. kai jis nedirba dėl ligos, 
ir apmokamo? visos ligoni
nės gydymo išlaidos. Jeigu 
Tamstos įmonė turi tokį ar 
panašų draudimą, tai tada 
problemos nėra, ir Tamstai^ 
neapsimokės iškelti vadiną-1 
mojo ”Workmen’s Compen- 
sation claim“. Tokiam ieški
niui pateikti, reikėtų {rodytį; 
kad Tamstos liga yra suriį-; 
ta su darbu. Jei įmonė tu# 
minėtus draudimus, gausme 
pinigus be jokių "įrodinėji* 
mų“. •*z

2. Jei Tamsio- darbovlę^, 
tė tokių draudimų neturį, -į- 
tada patarčiau tuoj detalią! 
pasikalbėti sų Tamstą gy
džiusiu daktarų.

Jei Tamstos daktaras yra 
tos nuomonės, kad Taiųato#; 
pavirtimas darbe galėjo pri*. 
aidėti prie tulžies akmenį > 
priepuolio ištikimo, — tadA 
Tamsta turėsi pagrindo rej*

• pranešta, kad jie man ne- 
Šiame vyr. amžiaus žjno- į mokė algos, nei ligoninei

gausiais plojimais Sovietu SatoSuStaMas niH.centre >Ta *r gsileatin-! priklausančių pinigų- Nuė- 
lvdėti naskutinipii ,vieLll sąjungos pastangas, gOjj sesU0f kun patikrina, jau į ofisą ir pasikalbėjau 

^afį buvusi Portugalijos ko- kraujo spaudimą, duo in- su ta ponia, kuri tuos reika
Ypač

buvo palydėti
n tonija Afrikoje Angola, da- jekcijų nuo influenz-3£ ;r kt.

„ a r . bar tapusi nepriklausoma,!
P° pertraukos Bostono 1/1 būtų valdoma komunistų —1 Centras 

Biocktono grakštus Jauni‘| Maskvos šalininku To siek- ekskursija

nį. Žiūrovus 
Lcndytinis.

^J0 Iriai?.

Po kiek laiko man buvoįkalavimui pagrįsti (bari6 __ i . •• __ _ __aJL-

lūs tvarko. Ji man paaiški- j tikimo, 
no, kad mano liga nieko} 

organizuoja iri bendro neturėjusi su manoj

for claim). Nėra būtina 
dyti. kad tulžies akmenią 
atsirado dėl pavirtimų, lįfy? 
tenka, jei tas pavirtiūiąs 
prisidėjo prie priepuolio iį*;

— Aš, Maiki, pasakiau, 
kad visus savo dolerius po 
smertie? palieku savo gas
padinei. Dėl to ji dabar ma
nimi labai rūpinasi ir neveja 
iš burdo. Ir taip rūpinsis iki 

' mano paskutinio atsikosė
jimo. O kas bus paskui, tai 
man visai negrizina galvos.

— Tai tu esi savanaudis.
— Šarap!

KELEIVIO RĖMĖJAI

Po $5: J. Gimbutas. Ar
lington, Ma.. V. Grybauskas. 
Brockton, Ma., J. Jurėnas,

vyra?. Aš tau pasakysiu, 
kad ir man taip patiktų iš
keliauti iš rio svieto su plėč- 
ka garinės rankose ir dar 
gaapadinė? nėr liemenį pri
laikomas. Tik biiau...

— O ko tu bijai, visada 
toks drąsus buvęs?

— Bijau, Maiki. kad tada 
mano frentai gali išmesti 
mane iš Ščė lyvos Smerties 
sudaidės ir net po mirties 
padaryti sarmatą. O be to. 
tenai gali mane pasitikti ne 
Šventas Petras, o patsai IJu- 
dpierius prie plačiai atida
rytu peklos vartų... Ne. Mai- 
ki, būtu gerai, kaip tam Oli- So* Boston, Ma.
veriui. bet tokiam raškąžiui 
neturiu a*vogos...

— O aš tau tėve. pasaky
siu. kad jūs. senoji karta, 
kaip nemokėjote gyventi, 
taip nemokate padorią! ir 
numirti.

— Vaike, nebūk toksai 
buožgalvis ir nepradėk mo
kyti mane numirti! Tai tikra Anglijoje.

Po $3: A. Chesnausky, 
Brockton, Ma., S. Kiliulis, 
Dorchšter. Ma.. M. Gecevi- 
čius. Cleveland, Ohio, O. 
Ulevičienė, So. Boston, Ma., 
E. Kazlau.-ikas, Waterbury, 
Cf., J. Rimkevičius, Balti
more. Md.. S. Baltušis, Dor- 

Į chester, Ma., B. Barysa,

Pagaliau atėjo eilė Kanta
tai lietuviškam žodžiui. Jos 
žr džiai poeto Bernardo 
B. azdžionio, o muzika kom- 
u( Zidoriaus Juliaus Gaide
lio. Tai jau šeštoji jo kanta
ta.

Choras pradeda:
”0 mūs’ šventas lietuviš

ko? žodi, Tu man svieski 
kaip motinos veidas, Tu

D. Čiuprinskas, Chicago, 
11’. — $2.

Po $1: K. Baltus, Los An
geles, Cal., R. Petkevičius. 
Lcwistown, Me., A. Karo
se s. Saugus. Ma. A. Luckie- 
nė, Hartford, Ct

New Yorke. Uįuią įr mažes
nių ekskursijų: j Hartfordą, 
Windzorą. Plainvillę, Ver- 
montą ir kitur.

Tas faktas parūpo net 
Kissingeriui, kuris pareiškė, 
kad tai nesą suderinama su 
"atlydžio“ dvasia.

TAIP VYKDO SAVO 

PASIŽADĖJIMĄ

1975 m. rugpiūčio 1 d.
Sovie*ų Sąjunga kartu su 
kitomis 34 valstybėmis Hel
sinkyje pasirašė pasižadė
jimą palengvinti žmonėms
išvažiuoti iš vienos valsty- nudaro 18 asmenų su di 
bės į kitą. Įtorium Michaeliu La Rose.

1 i z- m j J Administracija yrą ipąn-
1975 m. lapkncio 12 d. ta| ja<rj maistas geras ir getai 

pati Sovietų Sąjunga atsisa- «eraJ
kė net garsų mokslininką ir
nepalaužiamą kovotoją dėl
žmogaus teisių Sacharovą ______ ___
išleisti į Norvegijos sostinę j vjjjįjg ^jUOs centrus lanko i

1976 METŲ PAVASARIO 

EKSKURSUOS I LIETUVA
a

Bostono, Montrealio ir New Yorko 

išvyksta BALANDŽIO 15 d^frRa BALANDŽIO 23 A

Kaina 3648.00
GEGUŽIS 20 t - griiU GECUžfiS 28 d.

Kaina 8728.00
Prie iię grnpię galina jungtis ir ii kitę miestą su papilėe- 
mu mokesčio.

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS NESIVBLUOK1TRI 

Vasaros ekskursijos į LIETUVĄ prasideda GEGUŽES pą.

Kadangi prieipiečiai gąpa 
pigūs, tai Centras pąšąlpps 
gauna iš valdžios, 0 pątųoĮ 
apšildymą ir elektrą ąpųio- 
ka valstija. Tarnąutojąiųs 
algas apmoką taip pat fede
ralinė valdžia, valstija ir 
New Britaino miesto sąyi- 
valdybė.

šio Centro ądmiųiątraciją

r

pagamintai?.
Tokių centrų visoje vals

tijoje vra apie 12, iš jų arti
miausi Hartforde ir Plain-

Registracijos priii
Kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

Po 50 ct.: E. Mackevičių- ^atsiimti jam skirtos Nobelio j jr iįetu-/aL
tė, Nevr Haven, Ct., J. Ka- rremiJ°s- 
valius, Cleveland, Ohio.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

KabMe '

■ į ■ jn
i

Yra pasaulyje tik jaunys- .... .
tė, saulė ir namai Vėžlys gali badauti net

V. Mačernis «»

12127
393 West Broaduray, PX>Aox 116 

Tdefoaas: (817) 288-8784

Air fares subject to changes and governament approval.
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Nr. 45. 1975 m. lapkričio 25

Vietines žinios
♦i* v VĖL NUOSTOLIS IR NOMINACIJOS

So. Bostono Lietuvių Pi- 
liečfų d-jos lapkričio 20 d.

Varžovų neturėjo fin, sek 
A. Druzchs, ižd. E. Ketvirti.*

susirinkime iš fin. sekreto-: ir marš. V Ivaška, 
riau- Adomo Druzdžio pra-| Į kontrolės komisiją bu\ 
nešimo paaiškėjo, kad ir 5 kandidatai Pagal balsu 
spalio mėnuo buvo nuosto-* daugumą jie taip išsirikia- 
lingas. Nors to mėnesio pa-jvo: A. Čaplikas, L. Švelnis. 
jamos pašoko iki $22,000, A. Keturakis, J. Olevičius ir 
bet išlaidos buvo dar didės- adv. N. Šležienė, 
nės, todėl nuostolis pasiekė I direktorius pagal gauti 
$3,000. Tą mėnesi reikėję balsu skaičių nominuok: S 
padai yti nenumatytų re-: Griganavičius (69), J. Lu 
montų. nemažai atsiėjo na-'binas, A. Neviera, A. Ba1'

*------ ka. jr., A. Andriulionis, V
Tomas, O. Ivaškienė. H. Če

riams surengtas Šurum bū
ram ir vefeianų pagerbi
mas. Vien orkestrai per me
ne į sumokėta $1,500, poli
cijai — $480. Todėl Andrius

kus paskutinėje vietoje? 
į Pagalvokime! į
į Dar kartą kviečiame visus; 
ištiesti aukos ranką, nes va
jau laikas jau baigiasi. O 
besiartinanti žiema mūsų 
vargstantiems broliams ža- 
^a dar baisesnį vargą bei 
*kurda. Tad tik mūsų jaut
rios širdvs galės tą vargo 
naštą šiek tiek palengvinti. 

Balfo skyriaus valdyba

Ramovėnai paminėjo

1918 m. lapkričio 23 dieną

pas, B. Bajerčius, J. Šilali 
ir B. Skabeikienė.

Kas bus išrinktas į Bosto-
Keturakis pagrįstai ragino no didžiausios draugijos va
ne tik valdybą, bet ir visus 
rimtai susirūpinti esama 
draugijos padėtimi ir suras
ti būdų jai pataisyti.

dovyibe. paaiškės gruodžic 
mėnesio rinkimuose.

BALFUI PAAUKOJO:

Ramovėnai lapkričio 23 
1. surengė Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 57 metų 
sukakties minėjimą. Gražiai 
.ui iningą paskaitą skaitė; 
savanoris - kūrėjas Sta ys 
santvaras, meninę progra
mą atliko viešnios iš Hart- 
crdo — 13 dainininkių su 
oliste Iiena Petkaitiene ir 
olistu choro vedėju Jurgiu 

Petkaičiu. kuris turėjo pa-

KHZ1VIS . SO. BOSTOR

Dvi taikliausios ir prasmingiausios dovanos visiems 
tiems, kurie laisviau skaito angliškai nei lietuviškai:

ENCYCLOPEDIA LITVAN1CA, 6 tomai, keturi to- 
mai jau išleisti; kaina $20.00 už tomą.

UTHUANIANS IN AMERICA, Dr. Antanas Ku
čas, kaina $6.00.

O norintiems su Lietuva susipažinti suaugusiems — 
gyvas aidas iš netolimos praeities:

PASAKYTA - PARAŠYTA, Antano Smetonos kai- 
bu rinkinys, kaina $10.00.

Užsakymus siųsti: Lietuvių Enciklopedija, 395 West 
Broadvray, P. O. Box 95, South Boston, Mass. 02127. 
Telef.: (617) 268 7730. vakarais (617) 282-2759.

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI

Baly* Sruoga mūsų ntsi- 
minimuoee, spaudai paruo. 
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
pyk, daug iliustracijų. Kny. 

zaduoti susirgusį solinę vet. goję rašo apie 70 asmenų.

Puslapis panftoi

Geri zedysai radijo programa

J j lietuvių-anglų kalbų žo
! dynas, redagavo Kuisavj 
1 naitė ir slaponcrsk &. apk 

§ Į 27.000 žodžių 51 i p* ., Kai I! na $8.00.
Si . .

į Anglų-iietuvių kalbų žo-
§•5 dynas, V. Baravykas, nauja 

* laida, apie :• 1.000 žodžių
590 p£ . kaina $3.00.

n

8
I! IEŠKO

Ta diena buvo ir valdy
bos kandidatų nominacijos, 
iš daugiau kaip tūkstančio. 
Jose tedalyvavo 111 narių 
Tokio mažo skaičiaus nomi 
nacijose dar nėra buvę.

Dėl kai kurių vietų varžy-. 
bo« buvo gana kietos. Da
bartinis vicepirmininkas. 
A. Mitkus nori išstumti iš( 
pirmininko kėdės S. Dre- 
vinskį, bet jis gavo 46 bal
sus, o D. evinskis 55 balsus.

Ona Andriulionienė (sa
vo vyro 70 metų sukakties 
proga) — $20.

Po $15: dr. A. Krisiukė- 
* nas ir J. Vembrė.

Po $10: A. Lileikis, O. 
Mučinskienė (a.a. Antano 
škudzinsko atminimui). I. 
Sirutavičienė, J. ir A. Šili
mai. A. ir O. Šležai.

St. ir A. Baitušiai — $5.

Seniausia Uetovių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
š atnties WLYN, 1360 ki- 
ociklų ir iš stoties FM, 

j 191.7 mc.. veikia sekmadie- 
j r,ia»3 nuo 1 iki 1.30 vai. die- 
t tą. Perduodama: Vėliausių 
Hasanlinių žinių santrauka 
t r komentarai, muzika, dai-
i os ir Magdutės pasaka.•1
; Biznio reikalais kreiptis | 
f Baltic Flc.riste erelių ir dova- 
pų krautuvę. 502 E. Broad- 
• way, Bostone. Telefo- 

ias AS s-04^9. Ten gsuns- 
»r K*b«jvta.

Eugenija Patnikovaitė * (>au- 
rilčikienė ieško savo pusseserių 

i Onos. Elenos ir Marytės Orantis

i Tėvai Motiejus ir Agota Orantis; 
gyveno So. Jallsgurg. New' 

j York, Box 532. c o J. Cohen.I 9 •
Jie patys arba apie juos ką 

nors žinantieji prašomi parašy
ti adresu:

a»’

ttazau ir Taisau
Namus iš lauke \r viduje 
tupdau popierius ir Uis*1

vinį•*, ka nataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiaga
JONAS STARINSKAS 

220 Savta HiU Ava 
Dorcheater, Mas*.
TeL CO 5-5854

LIETUVIŲ LITERATŪ
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A. Vaičiulaiti* apie po
eziją, K. Keblys apie roma
ną, R.Šilbajori* apie novelę, 
S. Santvara* apie dramatur-

Lithuania. Kaunas - Šančiai 
M. Melninkaitės. 125

Eugenijai Gaurilčikienei.

Kaina $10.00.
Saulė* šermenys, naujau- SU4’ v- Kulboką* apie kriti

ko palydėti karatais ploji- sias Antano Gustaičio saty- ką, J. Girnių* meta žvilgs- 
mais. į nnių ir humoristinių eiiėraš- nl i *4 literatūrą apla-

Rengėjai nepamiršo ir sa- i ^ių rinkinys su dailininko *r šio kūrybos laikotar- 
anoriu - kūrėjų, karių dai l Viktoro Vizgirdos satyrinė- Pio problemas, Č. Gricevi- 

turime 9 (S. Griežę-Jurgele- mis spalvotomis iliustracijo- ««• paruošė išleistų knygų 
vičių, P. Jana vičių, S. Kon- mis, didelio formato, drobės sQrašą. Kaina $10. 
tautą, J. Liutkonį. K. Merkį, • viršeliai, kaina $7.00. ,. . .
S. Santvarą, A. Bartašiūną, > . . . Lietuvi
V Stapulionį L J. Valicką)/_.*.edo* “Mrt!eT 
Iš jų negalėjo dalyvauti A. . ’ro. katorgininkės ir so.
Bartašiūnas ir dėl blogos ~etinil^T kalėjimų kankinės 
sveikatos A. Stapulionis. .^J®1108/1^1^68 j1} J1 minima1.
Visiems dalyvavusiems bu- ^*4 Ps • ^aina ^10.

>yd. Izidorių Olį. 
Prelegentas ir choras bu-

»
$

“GARSO BANGŲ“ Ii

M. Vaitkevičienė — $3.
Visiems aukotojams nuo- vo prisegta po gėlytę. Tik 

Ardžiausiai dėkojame. j ateityje reikėtų kiekvieną
Skubiai laukiame ir visų! maukti Pavarde —...

kitu Uetuvių nore ir mažiau-, vadovavo -:ky-, GANA TO JUNGO, Kip.
ios aukosfjuk "grūdas prie ?aU5 v.Pnmminkas Vladas ro Bielinio atsiminimai, 492 

grūdo ir aruodą pripildo“.!1’aJerčius. Į psl.. kain>» $5,00.
Tad argi dar ^išgirdome j parengiMV

kalenourius

Atrodo neabejotina, kad 
būsiąs vicepirmininku D.
A.verka, kuris gavo 77 bal
sus, o jo varžovas J. Ca-pe-
ras tik 20 balsu. . , .. . » ■4 j nuolatinio prašymo per Ke- ’

Į sekretorius vėl stengia- leivi ir per pasiųstus atvir-» 
si sugrįžti ilgai tas pareiga?; laiškius? Iš tokios gausios i
ėjęs A. Matjoška Jis gavo kolonijos iki šiol reikalą su- Fe^ėr'klubo nariu ir iu ive-
t2 XudabartiniSvS^kretOriUS ?rat0 *£, /r toi bUS i <*JKalėdinė vakaronė: 

Cibas — 41 balsą. mums didelė garbė, pasili- į Gruodžio 13 d. 7:30 vai
vak. Tarptautiniame institu

E

BALTIC INSURANCE AGENCY 

Vedėja: Bedi M. Vr i t ii

TeL 268-6090
597 E. Broadvray, So. Boston, Ma**.

• Draudžia AUTOMOBILIUS aro viaų TŪšią rolaammgą 
atsitikimą.
• Parūpna visą rūšią draudmro nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingą atsitikimą.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kariame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

TAU, LIETUVA, Stepo 
no Kairio. 480 ^L, kai

i na $2.00.

i

Gruodžio 13 d. Moterų

DIENOJANT, Kipro Bie-
-inio. 4€i psl., kaina....$2.0< 

PENKTIEJI METAL Kip 
ro Dietinio, 592 puslapiai
'erini ....................... $2.00

te Kultūros klubo su3irinki-
;mas.

KALĖDŲ EKSKURSIJA LIETUVON

K e 1 i o n ė : 6 nakty* Vilniuje, 1 dienos išvyka Kaune.
3 nakty* Vienoj (kur sutiksim N. Metu*),
4 nakty* Muenckene

nuo gruodžio 22 d. iki 

tikto! $999

5 4

Ekskursija išvyksta su
ir New Taške

Norintieji gauti daugiau informacijų prašomi 
kreiptis į

ALGRDĄ MITKŲ,

TeL (917)-
arba

Galany Tsar 4b Tnmdb
1411 brlm Storot 
WelIesley,MMA«Mil 
TeL (917)-237-SS0B 

aplankyti Lietuvą per šventa*

1

Imkit ir aiuutvkit 
Kipro Bielinio

k»T«ą

rtRORO IX VhRGIJO 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSUA

Joje smulkiai ujraSyn 
x)lševikbno teroro sistema 
coe vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūši 
broliai seserys, giminės i> 
draugai. Knygos kaina — 

75 centai

PASKUTINIS POSĖDIS 
Juozo Audėno atsiminimai 
227 psl., kaina______ $4.00

! ATSIMINIMAI, parašė Juo 
j zas Liūdžius, 246 pūsis 

piai. kaina............$3.09
i Sukilimu* Lietuvos *uve* 
' renumui atstatyti, dokumen. 
(tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.

: LIETUVOS ISTORIJA 
VI-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-SraoMmflSt
414 psl., daug paveikių, ke
li žemėlapiai, tvirtai jriMa. 
Katna ♦••••••• •••«•• •••••••• M

Amerikos lietuvių {storąja, 
redagavo dr. A. Kučas, 639 

' psl., kaina $10.00.

Lietuvi* savo tautoje, vals
tybėje ir visuomenėje, para- Į 
šė Stasys Baizdukas, 25S 
psl., kaina $6.00.

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
Trinkėtais viršeliais $5.00, 
Kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be kitų dalykų, čia telpa 
įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 
tį. Knyga 374 psl., kaina 
Kaip ir I dalies — minkšta? ’

‘ viršeliais $5, kietais $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
ak:mirksn?ų III dalis, 387 i 
psl., kaina minkštais virše-i 
liais $6.50, kietais — $7.25.

Raudonojo arklio vasara,
romanas, parašė Edvardas 
Cinzas, 312 psl., įrišta, kai
na $6.00.

PROGHA^A 
ši radijo programa trans

liuojama sekmadieniais iš 
stotie* WBUR 90.9 FM? 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v J. J 
popiet.

I

t
Lapkričio 30 d. 

vos vėliausia ’’ 
”rock“ muzika.

p.:: p
Lietu--

ir ♦

DRAUDIMO AGENTCRA 
AtUeka įvairią rūkią 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway 

Se. Boston. Mass. 02127 
Tei. AN 8-1761

I

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota s».anyu»ju>> apie pasauSinius tr lietuviškuosius 
įvykius, deda tiuug ir įdomią nuot^auk? ir atvirai pasisako 
apie visus n»ūsu visuomeniniu.* bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytoju laišką jkyrią. kuriame laukta
me abipusio pasisitkymą Ir nuomonią kiekvieno visiems 
svarbia problema.
r NEPRIKLAUSOM A LIETUVA“ yra dfnamfikv, mūsą » 
eivijos laikraštis, ieskas naują bendradarbių bei idėja, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba ui 
(■epriklaosomų Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 

Adresas:
7722 George Street. l^iSalle-Montreal, 890. Quebee, CANADA

Palikimą*, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne-' 
spausdinti eilėraščiai, jo už- 
rašai įvairiais klausimais ir 
kt, 318 puslapių knyga, ku-lj W A
rią spaudai paruošė Stasys ji I /\
Santvaras. Kaina $6.00. j J JL^aaL

IveataraMb, H tomas.ro. j 
manas, parašė Vytautas I 
Alantas, 618 psl., minkšti' 
viršeliai, kaina $8.00.

Steponą* Kolupaila, para. Į 
šė Jurgis Gimbutas ir Juo
zai- Danys, 494 psl., daug 
iliustracijų, kieti viršeliai, 
ki ną $12.00.

Pasakyta parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
atidarė Leonas Sabaliūnas,

Lietuvių išeivija Amerikoj,
parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 500 psl., 
kaina $4.00.
Amerikos Lietuvių Terybe,

30 metų Lietuvos laisvės ko.
r°^e o spaudai paruošė Vincas

OH F aS 1TT1 1» Oooėnvria
liUstracijų, 500 psl., kaina 
$10.00. i

CMcago* istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė, 664 psl. 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10 
minkštais — $8.

[GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAIGALVOB;

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos----------- -  —
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų gimiošms, pa-: 

I žįstamiems ir *au. JJB 8 oz. 16 savaičių vartajimoL J4-;
u —JIB■ są užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu

■ RATORY, 1437 So. 4$th Are. Cieem, RL
■ Atstorybi, 2498 Daagall Rd., WMm 

J® JIB akyriro: 7 Stettgart M, Defebergurstr. 7-19, W
Germaay. Vaiatlufae: JAJ, 2557 W. 69th St. Chicago; 
BOth Ava. A 141h SL, Cicero, 1940 W. 47th SL, C2deago,
2923 N. Mihraakee Avc, 1147 N. Ashlaad Avė, Chicago 
Ir kitar.

Rastenis. 350 Pil., kaina $10

Dialogas su knaštu, Aki
mirksnių kronikos, antrr 
knyga, parašė Bronys Raila. 
Kaina $7.90.

Napolaones, Baltija, Am^ 
alka, parašė Vincas Trumpa, 
251 psl., įrišta, kaina $6.00.

Lietuvių Žurnailstų sąjun
ga išleido 291 puslapio knv-i 
gą „Žurnalistika“, kuri įdo-l 
mi ne tik norintiems bend-j 
radarbiauti, bet jau ir rašan- i 
tiems periodinėje spaudoje Į

WE WILL CONQUER! 
THE WORLD by Liudas j 
Dovydėnas. 217 psl., kaina! 
$5.00. •

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA.—jau 80 metą cartar<* lietuvių visromenei ir iimokū- 

jo daugiau tuup b£TTYNIS MiLJONUS dolerių 
nariams,

SLA—didžiausia lietuvių fratemattnt orgaateaeija — 
duoda gyvybės apiraud* ir li|oje gušaigą, kuri yra
pigi, nea. SUSIVIENIJIMAS o teikia
patarnavimus savitarp-nė* pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, leaip Iria m poro mHoro dolerių 
kapitalą, tad jo apdravda tikra ir saugi, 
lietuvi* čia gali gauti įvairią klasių 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.900.00,

SLA—jaunimui duoda garą Taoprogją
dowment Insurance, kad jaoauoU* gautą pinigu* 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL

SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliun* labai pigią 1ERM 
apdraudą: už $1.000.00 apdraodon tik $3.00 mokan
čio metama.

SLA—AKCIDENTALt AFDRAUDA naudinga viaokto 
amžiau* asmenim*, rekomenduojama Retorišką 
klabą ir draugiją nariams. Ui $1,000.00 akddsnta- 
Ms apdraudos mokestis $2.00 į matu*

SLA—kuopos yra daugumole Hetuvių koloniją. Kreipkitia 
• kuopų vertėjus, ir jie plačiau paaiškins *pi* 
8roiviea<jima darbo*.

Geusite spausdintas Informacijas, jeigu 
parašysite:
Llthaaalaa Albume s( America
$07 Weat 30th Street, Nmr York, N.T. 10801

r 9
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ietines žinios
Lietuvės tarptautinėje 

šventėje

Tarptautinis institutai 
lapkričio 22-26 dienomis di-
džiujėje Hynes auditorijo
je rengia ”Viso pasaulio
šventę“. Ji rengiama jau šeš
tą kaitą. Pernai ją aplankė
60,000 žmonių, o šiemet ti
kimasi dar daugiau.

Šioje šventėje dalyvauja 
ir Lietuvių Moterų Federa
cijos Bostono klubas, ku
riam vadovauja Aleksandra
Moriarty. Lietuvės ten pasi
rodys ne tik su gausiu lietu
viškų valgių stalu, bet su
rengs ir parodą, kurioje bus 
mūsų tautodailės dirbinių, 
knygų, laikraščių ir kt.

Antradienį, lapkričio 25 • 
d., 8 vai. vak. šoks Onos j 
Ivaškienės vadovaujamas 
tautinių šokių sambūris. ‘

Nepamirškite svarbaus 

susirinkimo!

Primenama, kad gruodžio

Aukot Jaunimo kongresui Skautai minėjo tavo sukaktį

So. Bostono Lietuvių Pi- 
• Jiečių d-ja — $100.

Po $50: Bostono Lietuvių

‘ Lapkričio 22 d. Baltijos 
ir Žalgirio tuntai iškilmin
goj sueigoj paminėjo Lietu-

Bostono Ivos skautų 50 ir Bostono

AR TURITE "VARPĄ“?dų Ąžuolo mokyklą baigų- f 
siu stud. Algiu Baltušiu ir j 
įteikė jam diplomą. Tai ket-Į J«» neturite 
viltasis bostonietis skautas, > Varpė žurnalo, 
baigęs tą mokyklą.

Kelioms skautėms buvo

paskutinio 
ra-

• Bendruomenė ir uuoiuuu į — ------* — - ~—
Skautų židinys. . skautų 25 metų sukaktį. Ta' įteikti ordinai, kiti pakelti į

Į Dr. J. Gimbutas— $25. | proga juo? sveikino rajono-'aukš4esnį laipsnį.
ir J Škudzinskai—$20.

Danasas, L. 
Baranauskienė, K. Vaši-

«r 7

liau-kas.

Po f$10:
vadeiva Mykolas Manomai- Sueigai vadovavo Klonius 

Banaitis.
Po oficialiosios dalies vi

tis. Vyr. skautininko pava- 
aubtojas Česlovas Kiliulis

šo net 12 įžymių autorių, įsi
gykite. Jo kaina tik $3.00.

" DĖMESIO!

UŽKANDINĖJE PICOS 

IR SUMUŠTINIŲ GALIMA 
GAUTI IR PENKTADIE
NIAIS NUO 6 VAL. VAK.

?.d; 8 ,val- Y.ak'. S"" Bostono Po J5; J. Ulpienė. I. UJ- 
Lietuyių PjliecHj d-jos sale-Į jw K gimėias, K. Ba- 
je Bicentennial komitetas čansk dr A Krisiukėnas. 
kviečia susirinkimą, kuria-, Didelis aėiū visiems auko- 
me jis painformuos ne tik

supažindino 9u jaunųjų va- si buvo pavaišinti.

apie tai, ką iki šiol nuveikė, 
bet ir ką dar nori atlikti. O 
sumanymų jis turi gražių, 
bet jiems reikia platesnės 
visuomenės pritarimo ir pa-
galbo?.

Taigi atsilankykite, 
tik gali..

Grįžo A. Čaplikas

kas

Aleksandras Čaplikas su
grįžo iš Floridos, kur ji* bu
vo išvykęs pasikaitinti karš
toje rudens saulutėje.

JAV kongreso bibliote 
kos knygų lentynos yra 32C 
mylių ilgio.

tojams, padėjusiems įvyk
dyt Bostono kvotą ($1.400).

Ačiū I. Nenortienei ir Ma- 
nomaičiui už dovanotus 
rankdarbius kaukių baliui, 
taip pat J. Kapočiui už do
vanotus įėjimo bilietus.

Kaukių baliaus likutis ($’ 
98.12) bus įduota: Bostono
Jaunimo kongreso atstovam» J 
Rimai Patašių1 ei ir Daliui;» 
Vasiui, važiuojant į Pietų 
Ameriką. į

Finansų Komitetas 
Asta Danasaitė, Dalius Va
sys, Gytis žiaugra, Vilija 
Eikinaitė, Henrikas Čepas, 
Rimai Patašiffė, Juozas 
Bakšys^ Redą Veitaitė. Nijo
lė Ivaškaitė, Gintas Vaičai
tis.

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 
(BURNER)

Siūlomas naujas alyvos kuro patarnavimo planas 

NAMŲ SAVININKAMS

• Vieneriems metams dalys ir darbas

$ 3 9. 5 0 vertės

• 24 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal susitarimą

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST, QU1NCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną
436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore

»

I

V
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SOUTH BOSTONO UETUVIŲ PLUEčlŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAU VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA 
Picą užsisakyti galima ir tet 268-1055. Tada atėjus 
nereikės laukti, kol iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS j
— JAUKIAI IŠDEKCRLOT'OS NAUJOS PATALPOS-?

— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ UENERACEŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir stknadienii .

NUO 12:00 VAU IKI 3:00 VAU
LIETUVIŠKI PIETOS

(Balandėliai, kūgi •»», dešros, kopūstai ii kt > 
Atsilankykite ii būsite maloniai nestebint’

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBfe

Trans-Adantic Travel Service
COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St.

.1VORCESTER, MASS.

TeL SW 8*2868

yra yieninteie oficiali Įstei
gt Worcesrery. mari siunčia 
muštinius tiesiog iš VVotces*

lerio j Lietuvą ir lutas Rusk 
jos valdomas sritis. Čia kai*

lietuviikai, patarnau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingai.

Cis galima gauti įvairiau- 
aių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir lutų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai lemomis kainomis.

Vedėją B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir
tas. t

vi 
vedžioja.

tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o
žmogaus — be ydos.

Flood Sąuare 
Hardware Co.

K. J. ALBMKA 
SZS EAST bboadwa; 
BC.UTM BC&ToM. MA88. 
TELFJ-ONA8 AM 8-414S

Bs&jamin Afrvra Dažai 
PopKroa 8ianone

Stiklas
VteMkto reikmenys

Belkmenya plocakariaaia 
Vlaokta Kalaites Aaffctaf

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pasakarnio

Pft DINIS
ME T RISTAS

Valandos:
nno 9 tat T*yto iki S vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mase

Peter Makmytū

49 Choreli 
K. MUtea,

Street

Atiteką visos natetsyme, reaaso-1 
to ir projakta*nao darbus ii laa-! 
ko ir ridoje, gyvenami) namo iri 
biznio pastato, parai Jda< reiki 
tavtmą. laukite rtaadea Uln-, 
landų vakaro.

Telefonas: 898-8875

! NAMAKSY - ZAMMITO

Insurance Agency, Ine. ; 
321 Country Club Road '

Į Newton Centre, Ma.02159 
Tel. 332-2645 ar 782-6732

E. KARDELIENfiS DAINŲ 

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde* 
lienės įdainuotų dainų ir ari* 
jų plokštelę Kaina $8.00.

Paštu
,j jj f rfff ——— aaaaa

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nno 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

ėeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

Knyga yra gerinsiąs žmogaus drangasĮ

> The Apothecary
UETUVIŠKĄ TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildoma gydytojų rs 
teptus ir turima visus gatavas vaistas.

’ Jd reik vaistų — eikit ( Uetuvišką valėliau.

I Sav. Emanuei L. B. SL, Reg. Ffcarm.

■ 384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Telef sarn AN 8-4929
Nu 9 vaL ryto Iki 8 vaL v„ išskyras šventadieniui Ir seki

N & T OIL CO., Ine.
841 E Broadvray So. Boston, Mase. 02127

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

Skambink ito

268-4662

V *
• ......... -

•rf • J
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Laisvės Varpas
į UETUVIŲ RADUO 

VALANDA Sw

Sekmadleaiais 11-12 vaL

AM 1,430 KC tt WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

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

**•***•***************•************•****•••*••*#*••••••••••*•»*•*»»•*»

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

480 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500
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«ithdrswn ii raduesd ta du psvbook cm (5%%syuri 
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Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 
vai. po pietų.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9000

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

• Nuošimčiai priakaitomi nuo {dėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimu

Banku veikia jau 109-tuosiu metu

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale ra tarnautojais gulima nusi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtu (Aasets) yra viri 1274,000,000

.Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 
kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ 

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metų pavasarinių
ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
bei pavieniui.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus norintiems 
vykti į Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pu savo 
gimines ilgesniam laikui.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekea 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, MOTO
CIKLUS savo giminėms galite užsakyti tiktai iki 1975 
m. GRUODŽIO 20 d.

Trans-AtlanticTradingCo
1 Darbo valandos kasdien: 9—5

šeštadieniais 9—2 

393 Weat Broadvray, P.O.B. 116 

So. Boston, Mass. 02127 

Telefonu: (617) 268-8764 \

Visų skyrių vedėja Aldou

B3E

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
Worcester, Mara. 01804 

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam Įvairiu siuntiniu į Lietu, 
vų ir kitu Rusiju valdomu 
lotu! Siuntiniai sudaromi iš

COSMOS PARCECS
EXPRESS CORP.

AND ’
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
15 BOSTONO I LIETUVĄ 
tt Utes Rusiju

i. ? .

z • •

garantuotas1 avo, maisto ir 
aių. Turime vietoje Įvairių vie. 
Ms gamybų ir 

prekių tt kitų kraštų visai
■emia kainomis. Bs ta, siunčia* 

ms maistą, pinigu ir galite aš- 
I sakyti jų gamybų prekea. čia 
sumokėtais piaigus, e 
tu vietoje gulės pasirinkti

Tnfprgt
tam tikru Maigu atsikviesti 

Ma pu mve 1 svečiu

užsisakyti rublių 
certifikatus* sutouobiliuat 
šaldytuvus ir paa. 
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo

Patarnavimu atHskaams grei
tai ir sųriniagaL Atsilankę isttt- 
kiuita. Vedėju A. flchyrlitakl į




