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NAUJAS JAV-BIŲ POSŪKIS

ARTIMŲJŲ RYTŲ POUTKOJ

Praeitų savaitę išleistas bendras JAV ir Sovietų Są

jungos pareiškimas pripažįsta (iš Palestinos išvytiems ara-' 

bams turėti savo tėvynę, reikalų grąžinti 1967 m. kare 

Izraelio užimtas arabų žemes, pradėti normalų kaimyniš

ką sugyvenimą. Tai labai papiktino Izraelį, kuris net gal

voja vesti visai nepriklausomą nuo JAV politiką.

Nors
Izraelio

JAV-bės iki šiol į ria savo gyvenvietes, tuo ; 
ir arabų konflikte j labiau nenoi i nė matyti prie !

stengėsi vaidinti „bešališko derybų stalo Palestinos L 
taikintojo*4 vaidmenį, bet j laisvinimo Organizacijos at 
visada toje „bešališkoje“į stovų, reikalaujančių visiš-l 

k,„.„ ■ į.q izraeĮjo valstybės panaipolitikoje buvo lengvai įžiū 
rimos daug didesnės Ameri
kos simpatjos Izraeliui ne 
gu ar
elį JAV 
Jungtinėse Tautose, nepalai 
kydamos kone vienbalsiai 
jį smerkiančių rezoliucijų, 
teikė jam milžiniškus kie- 
k'us ginklų ir bilionines pa
skolas, vengė bet kokio aiš
kaus kontakto su Palestinos 
Išlaisvinimo Organizacija.

Be to, iš Artimųjų Rytų 
ginčų sprendimo JAV sten
gėsi, kiek galima, išjungti ir 
Sovietų S-gą, norėdamos re
zervuoti tą klausimą vaka
riečiams.

Deja, praeitą savaitę įvy
ko šioje 'politikoje gana ne
tikėtas posūkis. Po ilgesnio 
užsienio re’kalų sekreto
riaus pasikuždėjimų su so
vietų užs. reik. ministru Gro' 
myka buvo išleistas bendras 
JAV ir Sovietu S-gos komu
nikatas Artimųjų Rytų tai
kos grąžinimo klausimu, vi
sikai nepalankus dabarti
nei Izraelio politikai.

Seeond-class oostage paid at Boston. Alassacnoseus

Pagrobė lėktuvą su
H(i keleiviais

Vadinamos „Raudonosios 
armijos“ japonų teroristai

į pagrobė lėktuvą su 146 ke- 
' leiviais, kuris skrido iš Pa-

SOVIETŲ KGB GALINGESNĖ UŽ JŲ 

MOKSLŲ AKADEMIJĄ

Į palyginamai iki šiol sklandžiai vykusį Sovietų Są

jungos ir JAV „mokslininkų pasikeitimo44 biznį šį kartų 

per daug aiškiai įsikišo KGB ir Sovietų mokslo akademi-

; jos oficialiai pasikviestam amerikiečių mokslininku? ne

davė įvažiavimo vizos.

Kaip žinoma, jau daug 
1 metų vyksta mokslininkų 
'mainai tarp Sovietų Sąjun
gom ir JAV universitetų ir 
kitų mokslo įstaigų. Kai ku
rie sovietų mokslin'nkai čia 
atvyksta .pasitobulinti, o a- 
merikiečiai pakviečiami įkinirno, — toksai bendras 

TAVI.. Sov’etų Sąjungą susipažinti

to Lietuvą sukaustė vėl rusu okupacija, ir prasidėjo skaudžiausi mūsų istorijos ivykiai. jinuose laikomus įeronsius ir j maus un.versnero. 
dar sumokėti 6 m’lionus do-

Ir Čekoslovakijoje Prasidėjo Belgrado 1984 m. olimpiada
konferencija bus Los Angeles

Spalio 4 d. Belgrade pra-’ Dėl šitos olimpiado

Izraelio vyriausybės ir 
tautos reakcija į toklu^-pa- 
siūlymus yra griežtai nei
giama. Net kyla balsų pra
dėti vesti visai nuo JAV ne-

Ridentas •

galbos galėtų tpries arabus! Čekoslovakijoje nubausti.' tipalto 4 d. Belgrade pra-• uei suos olimpiados var- 
išsilaikyti, bet blaivesni jo Į du asmenys dėl to, kad jie dėjo posėdžiauti 35 valsty-ižėsi Nevv Yorkas ir Los An- 
politikai jau prasitaria, kad i fabrikuose dalino lapelius, bės, prieš 2 metus pasirašiu- gėlės. Laimėjo Los Angeles, 
ekonominio ir karinio pajė- j kuriuose buvo „Chartijos- s'os Helsinky bendrą susita-; Čia jau yra tam re'kalui tin
gumo karo atjveju užtektų - 77“ tekstas — kreipimasis į'.rimą. ' i karnų stadionų ir kitokių pa
gal tik porai mėnesių... • vyriausybę ir parlamentą su {statu, todėl JAV cl mpiadi-

...! prašymu vykdyti žmogaus, jav dele°-acrai vado-i n:s komitetas nutarė pasiū- 
Tuo tai-pu arabų kraštai sį ; teises Jr pagi’indines laisves, vauja buvęr Aukščiausiojo • olimPadai Lcs Angeles 

bendrą JAV ir sovietų pa-Lumjnėtas tanptautiniuose, te*smo narys, JAV delega- miest3-
reiškimą pneme gana pa- L,.... T ™ , . ■•eiškimą priėmė gana pa 
lankiai ir jį vertina, kai > 
„Amerikos praSbla’vėjimą“.. rjausvbė

gamzuos didžiuli spau 
dimą į prez. Carterio admi
nistraciją, kad šioji vis dėl
to neparduotų Izraelio- inte
resų už arabų alyvą ir so
vietų „nuolaidas44 ginklavi- 

Tuo bendru pareiškimu įmosi apribojimo derybose, 
pabrėžiamas reikalas Izra
eliui ir arabu valstybėms da- \paskyre lėšas naujai 
lyvauti gruodžio mėnesį Že '
nevos taikos konferencijo
je ir derėtis, laikantis anks
tesnių Jungtinių Tautų re
zoliucijų principų, kuriuos 
Izraelis buvo atmetęs.

Na, o šiame pareiškime, į 
ka'p ir anose rezoliucijose, 
pabrėž’amas reikalavimas 
Izraeliu; pasitraukti iš 1967 
metų kare užimtų arabų te
ritorijų, Palestinos arabų1

ienų.
♦

Lėktuvui nusileidus Dac- 
ccje, Bangladesh, vyko il
gos derybos, kol teroristų 
reikalavimai buvo paten
kinti

Suprantama, kad sovieti- 
n'o saugumo „skryningo“ 
neiš. engia ir šie jų užsienin 
išleidžiamieji mokslininkai, 
čia kviečiami, kartais jie 
„surerga“, „pakeičia savo 
nuomonę“ Ir neatvyksta. 
Bet patys sovietai jau iš 

Daugumą įka tų paleidę. • anksto gerai apuostydavo,
cro piratai nuskrido i Alže- 
riją. Ten jie paleido ir liku
sius ikaitus.

ką iš Vakarų galima kvies
tis ir ko ne.

Deja. š’cmis dienomis, 
matyt, ir soviet’niame sau- 

įvyko
nemaloni klaida. Sovietų 
mokslo akademija pasikvie-

Kaip Alžerija pasielgs su
teroristais ir ju išgautais 6 , . ,11*1 -• gurno kompiutervie

| susitarimuose, kuriuos pasi-! cijos jungtlnėse Tautose žinoma, tas nutarimas ° U’ '
įrašė ir Čekoslovakijos vy- pirmininkas, darbo sekreto-: dar galėtų būti pakeistas, je;

rius Arthuras Goldbergai 

Delegacijoje yra 5 JAYReikia manyti, kad Izra
elis per savo tautiečius JAV Pažymėt.na. kad Charti- 4 . . .
suorganizuos didžiuli spau- J>77‘* pasirašė 700 įžymių tautinių grupių atstovai: is-, Maskvoje.

pana), žydas, indėnas neg-

neutrono bombai
Atstovų rūmai 297 balsais 

prieš 109 paskyrė lėšas nau
jai išrastai neutrono bombai 
gaminti.

Tas neutrono sviedinys 
lekia 75 mylias ir sunaikina 
gyvybę 200-300 jardų atstu
me nuo sprogimo židinio, 
bet mažai pakenkia pasta-

asmenų.

Sovietų Sąjungoje suim
tas ukrainiečių laisvės ko
votojas Snegirevas dėl to, j 
kad jis drįso kreiptis į prez. į 
Carterį j r prašyti tvirtai lai- ♦ 
kyt's santykiaujant su Če- 

j koslovakijos pavergėju — 
Kremlium.

ras ir lenkas prof. Andei Suskilę Japonijos 
Korbcnski. PabaltieAų at- . ,
stovo nėra. nors Bendrasis socialistai 
pabalt’ečių komitetas tuo

1 atsirastų geresnių kitu vals- Paleisti įkaitai pasakoja, tė Įžymu čionyk tį matema- 
i lybių pasiūlymų. : kad teroristai juos mušė, kai tikos nvofesonų dr. Melvyn

1980 m. olimpiada bus 'kuriuos net sunkiai sužeidė. B. Nathanscną net ištisus 
metus padirbėti Maskvoje

Indijoje suėmė šis, palūkėdamas tuo kvie-

* i tams.

timu. ats:<akė čia iš darbo, 
susikrovė lagaminus ir te
laukė tik ivaž'avimo vizos. 
Bet toji viza taip ir neatėjo. 
KG R a'sisakė tą pač u so
vieto akademijom M ietimą 
aprobuoti. Ir veltui buvo 
teirautari vizos nedavimo 
priežadu’. Sovietu mokslo 
akademiia į pa~:tfi’ravimą 
neatrirenė. n sovietu amba- 

isada te’ma;5kino, kad dar 
(nėra jokių informacijų.

i Indijoje policija suėmė. JAV mokslų akademija, 
iri buvusią premjerę Indirą į ta' reaguodama, pranešė

nautojams įstatymas drau- tii buvo pasodinta I vienu-<JaP°nij°s komunistai yra; Gandi. Ji kaltinama, kad sovietams, kad tok-- įvykis
* * ” ’ ” g •• nega]£tu su?-_ į suskilę į sovietų simpatikus. 1 tada penir įjus -avo vai- yra įžeidžiantis mokslinin-

ekt' nei savo tarpe ne: su £rynai japoniškus ir Maols- džią, panaudojusi yyriausy- ką t mokslo įstaigą ir dėl
tus—kinietiškojo komuniz- bės galią ir net lėšas savo to gali tekt: susiaurinti visą

į partijos ir asmeniskiems rei- j mokslininka s pasikeitimo
i kalams. programą.
I 'Sakoma, kad iki teismo ji j -LA\ šį įvykį jau norėtų 
I bū iar.ti paleista iš kalėjimo 'iškelti ir Belgrado konfe-

Baigėsi Franklino
mokytojų streikas

Nors Mass. valstijos tar-

rūpinosi.

V. Vokietija griežta 
teroristams

Vakarų Vokietijoje pra1 ..

Indirą Gandi

i Japonijos socialistai yra ; 
į taip suskilę, kad konferen-i 
jcijoje negalėjo net savo va-į 
tdovvbės išsirinkti.
; Kita partijos konferenci- 
; ja bus gruodžio mėr.e-i.

„ . , . i Atstovu rūmuose sočia-nejus s auteti žmon ų grobi-s. . . .i • , • i lista. iš oi 1 atstovu turi 121.kams ir kitokiems teror.s-! 1 *. •, _ , , io aukštuosiuose rūmuose is*tams, parlamentas įsieido1
griežtą įstatymą jiems baus-Į 1 ° - ....

I ti. Tuoj 70 kai namų tetoris-( Bp,Ala pazvmet , kad

džia streikuoti, bet Frankli 
no, nedidelio miestelio ne
toli Bostono, per 200 mo
kytoju nutarė streikuoti ir 
stre’kavo 2 savaites. Praei-iteisė turėti savo tėvynę, pri-1 

pažinimas kaimyninių vals-j Sovietai tokios bombos, tą savaitę streikas baigėsi,i 
tybių teritor nė? neliečiamy-Į (]ar neturj, todėl kel’a labai bet mokytojų rūpesčiai ne- i 
bės nepriklausomybės, nor-Į didelį triukšmą, kaltindami! pasibaigė. i
malių tarpusavio santykių,; Ameriką ugdomu militariz
įgyvendinimas — laisvas su- mu 
sisiekimas, prekybos ir kul-į
turimai ryšiai. Jei bus \ SaUgOS ŪUO VėŽlO 
lo, turės būti palakta tarp' 47

tes
siekt' nei savo tarpe, 
savo drauga’s ar gynėjais už 
kalėjimo sienų.

arabų kraštų ir Izraelio J. T. Į sukėlėju 
karių saugojama neutrali
zona, ir galės būti suteiktos 
JAV ir Sovietų S-gos garan
tijos, kad sutartis būtų vyk
doma.

Kadangi iki š'ol Izraelis 
nenorėjo nė girdėti apie bet 
kokį beveik besąlyginį už-

Tyrimai parodė, kad dar
bovietėse dėl ivairių me-

Dėl nelegalaus streiko 
teisėjas nemaža mokytojų 
pasodino į kalėjimą. Dabar! 
streikininkai iš kalėjimo pa- 

, le'sti, bet teismas dalį jų yra 
nubaudęs sumokėti baudos 
po S 1,550, o kitus dar nu
baus. Mokytojų sąjunga tu-

džiagų dulkių, garų ir kito- i rėš sumokėti už streiko die-

mo religijos i'pažinėjus
i
IIdm oseksu ai ista j 
nebus mokytoi s .7. užstatą.

, New Yorke iš pareigu bu-1
| vo atle'stas mokytoja- Nusikaltėliu aukos 
‘ moseksualistas. šiuo metu •
jo apeliacijos bylą svarstė gaus paramą y 
aukščiaus’as teismas ir joj _ .
skunda atmetė, pripažinda- Atsto.ų rūmai 192 balsais 
mas homoseksual'stą „auk- 173 priėmė įstatymą,
lėtoju“ netinkamą

s įenc:joje, kaip vieną i- Hel- 
Įsirkio susitarimų laužymo 
pavyzdžių. Iš tikrųjų ta' yra 

!’-yškus ’r galingos KGB net 
j moksHnių įstaigų valdymo 
pavyzdys.

$ustreikal o laivukios oro taršos labai daug, na po $15,000 baudos, išvi-|Buv^ Kandidatas į prezidentus1 ( IK 
darbininkų suserga vėžiu, so $165,000. (šen. H u bert Humphrey serca
Dabar kongresas svarsto į-« 'nepagydomu vėžiu, bet nenusi-(
tatymo projektą, kuriuo bū- Taigi, nuostolis didelis, o i mena ir nesirengia atsisakyti iš . Atlanto ir Golfo pakraš

Runs numato atlyginimą
.nusikaltėlių aukoms: iš fe- 
įderalinių sumų numatyta 
mokėti 25' - valstijos moka
mos kompensacijos, je'gu ji 
ne mažesnė kaip 825,000.

Senole tęsiamas 
plepėjimas

imtų arabų teritorijų graži-1 oro taršą ištirti ir apsaugoti 
nimą.o ypač Jordano pasie-’ darbin’nkus nuo šios pavo 
nyje, kur izraelitai jau ku- jingos ligos priežasčių.

tų įmonės įpareigotos tokią i laimėta menkai: šias me
tais 4C, o kitais 5'< priedo, 
ir atleidžiant atsižvelgs i

Senate jau kel'nta diena 
tę- asi nepertraukiamos kal
bos filibusters dėl siūly- 

.mo pana'kinti natūraliu du-
. , _ . . . , jo^iju kainoms kontrolę. Toks

Minnesotos Al l.-CIO uniju j čp tadienį metė darbą. Jie tokią kompensaciją nuo kri- filibusterinis trukdymas pri
enaio. Neseniai jis kalbėję (.j{> ]aiVų kravėjai prae’tą Deja, ne visos ralstij

vyresniškumą.
konvencijoje ir buvo labai šiltai J Skalauja garantuoto meti
sui iktas. nj0 atlyginimo.

minalistų
moka.

nukentejusiems ! imtj įstatymą tėra buvęs t k 
prie'- 13 metų.
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verstis žemės ūkio ir buitinio aptarnavimo veikla, pagrista
vien tik savo asmeniniu ir savo šeimos narių darbu, 

i
Naujoji konstitucija legalizuoja Kremliaus pastangas I

DAUGIAU NEGU BAISUTRUPUTIS OPTIMIZMO
Regis tuo tarpu jau lyg ir pakaktų graužaties, pla-'rusi^“a“l^ ir7t7je“vaMžia“padfe“±!* 

-*oio n pla„imosi dilgėlių sluo.utius, ji odlnėjimų. kad ne (vienalytiškumą ir "suartėti visoms TSRS nacijoms ir tau- i rl . os 77 7 ■ •-

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
Du tūkstančius metų Abe- I M. VALIULAITISvieną is ( 

mo-1
kiekvieno galva yra apvali ir ne kiekvieno akys, iekan- \'ybgm7‘Tl77tr.*). Piliečiai buš’7uklėj^ni‘~grybinio ’pa- ?archas/ tlk neseniai jau™
cios teisybės, yra įlipintos tos galvos priekyje. Juk, rodos, trįotizmo ir socialistinio internacionalizmo dvasia“. karininkai, kurių galvos pil- Pavasarį (Kelęivio 26 nr.)
esama pagrindo kaltais ir pasidžiaugti, ne tik geležėlę j )nos leninizmo, monarchą nu- teko pasįskUsti vietinio kul-
radus. , į Reiškia’tie tautiniu- mažumH Piečiai, kurie viešai kai- įvertė ir paskelbė Įvedą “afri- tQrinio gyvenįmo nubosimu,

;ba rusiškai, bus ir toliau vadinami patriotais, o tie, kurie‘kini socializmą“. Kaip tas jų ypač pubĮlkos apatija net ir 
Štai, kad ir Pabaltiečių jaunimo žygis i Washingtoną kalbės savo tautos kalba, bus vadinami nacionalistais. Bet J’ socializmas" atrodo, galima provokatyvesnių kalbėtojų 

— akivaizdžiu veiksmu parodytas mūsų jaunosios kartos ;PaSal 69 str ’S°v-Sąjunga yra daugianacionalinė valstybė, j spręsti štai nors ir iš šių akivaizdoje; o vienok, kokia 
susirūpinimas ir pasipiktinimas Pabaltijo okupanto vyk-įsudaryta laisvo nacijų apsisprendimo... ir savanoriško su-į faktų. bebūtu mūsų bostoniškė au-
domu pagrindiniu žmogaus teisiu laužymu taigi ir pa. isivienijimo pagrindu . Konstitucijos 71 str. nurodo, kadi v ditorija, ji, norėčiau tikėti, t_ o___  t _______ _____

. vergtosios Lietuvos nužmoginimo drama. į kiekvienai sąjunginei respublikai paliekama teisė laisvai. Nauji krašto valdovai nu- nįekuomet nepraleistų tylo-lningo lietuvio protą ir širdį,
išstoti is TSRS. j tarė sunaikinti revoliucinę mis(atseit> nenušvilpus) tokio .kurias jis sugebėtų (ir priva-

Džiugu, kad i šią bendrą demonstraciją susirikiavo Į Tačiau kiekvienas pilietis turi atsiminti, kad Sov. Są-, les pa’tają, uri3 Jie ai" simpoziumo, kurio aprašymą Jo sugebėti) net vidurnaktį 
tūkstančiai dalyvių, suplaukusių iš didelių atstumų, dėl jungos teritorija yra vieninga (74 str.) ir jos gynimas yra|kė pavojingiausiu priešu.
šviesaus tikslo nepabijojusių kelionės nuovargio, išlaidų j kiekvieno TSRS piliečio “šventa pareiga“. Kastos pareigos į sudarė dau iausia' stu 
ir kitu nepatogumu. Tai įrodymas, kad vra dar daug gy- nevykdys, ar dar blogiau — agituos už respublikos išsto-i , ? . . , - 1
vų jaunų lietuvi .-tų sielų, pasiryžusių stoti musų laisves ijimą iš Sov. Sąjungos — tas bus laikomas tėvynės įsda- * __ o ?
kovcs avangardan, ir kad šia kryptimi toks ar kitoks žy- viku**. Tas yra “sunkiausias nusikaltimas liaudžiai“ (62 str.) a an ?° Se§uzes
g=s nėra paskutinis. 'Nesant konstitucinio teismo, Sov. Stangoje nėra institu- dlenomis “a‘me'e b“v0 7k’

:cijos, kuri išaiškintų kaip respublikos piliečiai gali pareikšti * ,
Džiugu, kad ir pati žygio idėja gimė jaunojoje kar-|savo valia, siekdami nepriklausomybės nuo Maskvos. ,'tos PartlJ0S nariUi, lsve avo

toje ir todėl natūraliai rado joje toki platu atgarsi ir pri- „ ... .. . ... . . - - . ... u-sušaudydavo. Taigi
A . m . - , -x. i '■ - *, , . , - , i Konstitucija skelbia, kad Sov. Sąjungą yra naujo tipo "liaudies priešai buvo sudo-tanmą. Tai turėtu būti pamokomasis ženklas ir kai ku- į , . , - D ... ... , „ , ® C| . T , , ,, ... .‘ , . ...... .... . ] valstybe. Bet ar iš tikrųjų taip yra? Valstybių su monopo-Į rojami ne Liubenkoje, betnems senste'.ejusiems ber apkietejusiems veikėjams, ku- !jistine oolit.in ’
r'e savo “žygio“ kojomis minko vis tą pati dumblą ir, juc 
drabstydamiesi, vaizduoja Lietuvos išlaisvinimo kovą.

BANALYBIŲ SIMPOZIUMAS

paskelbė š. m. Draugas (rūgs. 
6 d. nr.). Nes kas gi tame sim
poziume dėjosi? Ogi nieko, 
absoliučiai nieko! Totalinė

Žodžiai ir frazės, šimtus 
kartų tartos ir girdėtos kiek
vieno patriotinio minėjimo 
proga — nuo Vasario Šešio
liktosios per Birželio įvykius 
iki Tautos Šventės imtinai. 
Dar daugiau — tai formulės, 
įaugusios į kiekvieno samo-

pažadintas iš miego atrajoti.

Vytautas Meškauskas, ži
nomas politinių apžvalgų au-

minties tuštuma. Toks bent torius, paminėjo, kad dvide-
gaunasi įspūdis, paskaičius 
A. Juodvalkio reportažą:

”,.. Po gerų pietų visi su
sirinko į salę (čia vadinamą 
daržine) išklausyti simpoziu
mo “Žmogaus teisės ir Lie
tuva“.

listine politine partija, su partijos vadu, turėjome ir anks-i[gatvėje, visų akyse.’Tuo bū
čiau. Lygiai prieš 50 metų tokios valstybės užuomazga pa-^u buvo nužudyta apie 2,000.
sirodė Italijoje. Tada Vincas Kapsukas straipsnių rinki-. žmonių. Į atidarą fil

. , . , + ... .... Inyje “Tarptautinis fašizmas“ (1923 m.) rašė: I ‘ ‘ S1 21Jatldar*
Džiugu, kad visam demonstracijų organizavimui ir» I M ~ t P ~ d t ' Edas Modestas ir pakvietė

pačiam žygiui vadovavo jau iškilę jaunosios kartos ta-į Fašistai mano parlamentarizmui, taigi ir demokra-į aza 0• ±s nuzu >prelegentus Mečį Valiukėną, 
lentai, pasižymėję naujos minties lakumu, sutarimu irjtizmui Italijoje padaryti galą. Musolinis ir jo alter ego, Leninas Vytautą Meškauską ir Lore-
veiklos ištverme. Šia proga tenka sveikinti ir bostonis- i vidaus reikalų ministras Mikele Bianchi, savo kalbose pa-įf^ __ ;tą Andrijauskaitę padaryti
kius, vienus pačių aktyviausiųjų žygio dalyvių. j reiškė, kad jie ruošia toki rinkimų įstatymą, kad būsimajan ?r Stalinas taip nedarė. 

! parlamentan pakliūtų 4/5 fašistų. Tas parlamentas susi- į
Džiugu, kad Washingtono žygis parodė, jog žmo- rinks tik tam, kad duotų pilną įgaliojimą valdžiai ir paskui

išsiskirstytų, kol valdžia vėl jo nešauks*
Buvo įsakyta lavonus vežti 

į ligoninę, kur daktarai turė-

pranesimus .

Na, ir įdomu, ką gi šitie 
Skai-prelegentai “pranešė* 

jo suskaičiuoti žaizdas. Girai- tykime toliau: 
nėms lavonai buvo atiduoda- į

šimtas amžius yra laikomas 
tautų išsilaisvinimo amžiu
mi. Šiandien Jungtinės Tau
tos turi daugiau kaip 150 na
rių, t. y. nepriklausomų vals
tybių, bet žmogus yra panie
kintas ir jo teisės paneigtos. 
Komunistiniai kraštai kitaip 
galvojančius baudžia, tremia 
ir sodina į kalėjimus, tikin
čiuosius persekioja. Okupuo
toje Lietuvoje žmogaus tei
sės yra paneigtos, neleidžia
ma nei laisvai kalbėti, nei iš
pažinti savo tikėjimą“.

gaus teisių ir Lietuvos laisvės reikalavimų ir mūsų jau
nejoje kartoje nepajėgia nustelbti jokia okupanto pro- • Kad Sov. Sąjunga žengia panašiu keliu, rodo ir Sov. 
paganda, nei savo tėvų tėvynės aplankymas ir betarpis- Sąjungos Aukščiausios Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 
kas pažinimas, kaip dėl to garsiai būkštauja kai kurie ; 1977 m. gegužės 27 d. įsaku paskelbtas naujo Sov. Sąjungos žaizdą po 30 birų (apie $$11)? gė į“Carin&*R^ij  ̂"okupacl- Skelbti! kiekJumgtTnėse Tau- 
musų po.utiniai ai oriai . himno tekstas. Oficialiai aiškinama, kad rei-(jos metu vykdytą lietuvių 1 tose (apytikriai) narių, kad

“Laisvųjų respublikų nesugriaunamą sąjungą kia grąžinti valstybei kulkų tautos genocidą ir nepaisymą “komunistiniai kraštai kitaip

mi tik sumokėjus už vieną "Mečys Valiukėnas pažvel-

Irgi “naujienos**! Argi rei
kia būti “žinomu politinių 
apžvalgų autoriumi** pa-

_ . ““4 J
išlaidas. Tuo požiūriu Lėni- žmogaus teisių. Paminėjo'galvojančius baudžia“, kad 
nas ir Stalinas buvo nuolai- vykdytas represijas, spaudos, “okupuoto j e Lietuvoje žrao- 
desni — jie 5 gramus švino draudimą, katalikybės perse-: gaus teisės paneigtos* ir 1.1, 

įveltai davė. ikiojimą, lietuvių trėmimą į'ir 1.1. Tam, manyčiau, užtek-
! . . . _ .. .. tolimąjį Sibirą. Nežiūrint to-j tų būti mokinuku, lituanisti-

r . . v , t , A - r, .. «i J6* S’min^s neturėjo pini- kJu tamsju dįenu, lietuviuinėsmokvklosužbaigimopro-
pnmena V. Kapsuko aprašyto fašizmo? Ar Didžioji Rusija gu savo artimuiu lavonams . \ ■' .. .v ... * . ./n ta v- u j-- • • av- > diumujų tautos susipratimas ir svieti-Įga skaitančiu su teveliu pa-O, z.noma, butų dar džiugiau, je.gu, kaip sic zy g,o ; neprimena Italijos, bandžiusios amžiams prisijungti Abi-}išpirkti arba nužudytųjų ne- - T • kplioliko. at-'aflihp narašvta rašinėli ‘

rezultatas, butų ištesėtas ir senatoriaus Dole pažadas — Įsinijos? “Fašizmas — tai karas“, — pasakė 1925 m. Italijos į galima buvo atpažinti, tie la- kaklia šviesuoliu kovotoju § p y ’
Belgrado konferencijoje iškelti ne tik sovietinius žmo- socialistas Turatti. Ar nesiruošia tokiam pat žygiui Sov. Ivonai buvo verčiami į pirmą-*kll„A «OoVaik+a t

Sąjunga?

Galima pasidžiaugei, kad pagaliau suprasta, jog 
šiame reklamos krašte triukšmingesni mūsų sąjūdžiai ir 
Įžymiųjų amerikiečių i juos Įtraukimas gali duoti daug 
svaresnių propagandinių vaisių, negu mūsų vienų tarpu- j 
savo dūsavimai ir pasigraudenimai, tesiekiu tik ligi susi- * 
rinkimų salės durų. j

Amžiams sujungė Didžioji Rusija.“
Kaip Musolinio partija žygyje į Romą, dabar... 
“Lenino partija — liaudies jėga
Veda mus į komunizmo pergalę.“

Ar naujoji Sov. Sąjungos konstitucija *ir himnas ne-

gaus teisių pažeidimus ar laužymus, bet ir ištisų tautų 
laisvo apsisprendimo teisės paneigimo ir jų pavergimo 
faktą.

Tada AVashingtono žygio padariniai būtų dar svar
besni Lietuves reikalui.

D. B.

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
To mes nuoširdžiausiai ir linkime.

KUR EINA SOVIETŲ SĄJUNGA?

Po keturių mėnesių “visaliaudinio svarstymo“ 1977 m. 
spalio 4 d. Sov. Sąjungos Aukščiausioji Taryba susirinks s 
naujosios konstitucijos priimti. Konstitucijos projektą, kaip į 
žinome, kelerius metus ruošė speciali komisija, kuriai pir-j 
mininkavo pats Brežnevas. Tad projektas negalės būti es-i 
miniai pakeistas, nors kai kurias pataisas siūlė liaudies

Lietuviais eseme mes gimę,
Lietuviais turime ir būt!

1978 m. birželio 28 — liepos 3 d. d. Toronte^ Kanadoje 
ruošiamos Pasaulio Lietuvių Dienos (PLD). PLD sudaro 
trys atskiri renginiai: -‘ i si .-.•>•

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas
V-ji Kanados ir JAV lietuvių Dainų Šventė ir
Pasaulio Lietuvių Sportinės Žaidynės

1978 m. Sukanka 60 metų nuo Lietuvos valstybės ne
priklausomybės atstatymo ir 40 metų nuo Tautinės Olimpi- ^ai ir sniPai- 
jados Kaune. Pasaulio Lietuvių Dienos ir padės iškilmingai į
atšvęsti kiekvienam lietuviui taip brangias ir istorines!

pirmą- ^gka ^uvo paskelbta Lietu 
ją pasitaikiusią duobę arba nepriklausomybė, o sava
vykdytas dar biauresnis pa- norių _ kūr€jų drąsa ir!žmogaus teises ir užimtą po.
sityciojimas lavonus j krauju apginta. Tik nepri-1 zicija prįtarė pabaltiečių
te į skerdyklos duobę kur klausomosLietuvosmėtubu.|ruošiamoms demonstraci.

.paprastai sumetamos gyvu-jvo pagerbtas žmogus ir jo 
įlių atmatos. Ten nužudytų- laįsveSt* 
j jų giminės buvo priversti* 
ieškoti savo artimųjų, atko-i

“Loreta Andrijauskaitė iš- 
į reiškė jaunimo pažiūrą j

joms

atstovai susirinkimuose ir per spaudą. Konstitucijos pa
grindiniai nuostatai liks tokie, kokie jie buvo pasiūlyti 
“visaliaudiniam svarstvmui“.

vodami jų lavonus iš hijenų
ir benamių šunų. _ i gomis galite kibti Į darbą.

Gegužės ir birželio mėne-unkju Keleiviui sėkmingai 
siais buvo dar daugiau nužu-^keliauti platųjį pasaulį 
dyta. į skleidžiant žinias mūsų gra-

,, . _ ‘žia lietuviu kalba.Valdžios laikraštis rase,,
kad taip buvo sutvarkyti po-į j laiška jdedu Keleiviui 
litiniai banditai, ČIA agen-; paremti $20.

Nieko nuostabaus, kad nuo 
į Etiopijos stengiasi kuo grei
čiau atsiskirti Eritrėjos ir

.. .... .. , . . . i- i •• i Nuo amžių lietuvis visada išliko lietuviu ir ryškiai savo'Ogadeno DrovinciiosNaujoji konstitucija skinasi nuo Stalino konstitucijosI, _ , , . • • x A m • - * .,.p,iuenu piovmeijos.? J. x ,____ ,budu ir kultūra išsiskyrė iš kaimyninių tautų. Teise turėti!
LAIŠKAI REDAKCIJAI

J sukaktis.
I

savo ilgiu ir nuostatais, kurie sukoncentruoja valdžia il-i x , . . , , ,•. ° . . . . ,m , , i savitą valstvbmę ir tautinę santvarką buvo laimima ir pa-gesmam laikui vienose rankose. Auksciausios Tarybos ka- . , . . , . v -r * • * •, .laikoma sunkiomis kovomis. Kova uz lietuvio teises paverg-
aencija pratęsiama iki 5 metų (buvo 4), ir Auksciausios^ t_vyn_je jr didvyriškaj tebevyksta. Lietuvis Gerbiamieji,
Tarybos Prezidiumo pirmininkas tampa valstybės galva , visais amžiais reikalavo savo teisiu, bet lygiai jas pripažino 
prezidentu Jis turės pirmąjį pavaduotoją, kaip ir sosto j jr kitiems Pasaulio Lietuvių Dienos ir tur5tųįtapti galinga,
įpėdini, u. kaip ligšiol, 15 pavaduotojų, iš kiekvienos res 'gausįa įr didinga demonstracija už lietuvio teises, už lietu- 
Pubiikos po vieną. * višką kultQra ir tikėjimo laisvę pavergtoje tėvynėje. Todėl

Su nuoširdžia padėka ir 
gilia pagarba

Ona Kovachevsky 

Bronx, N. Y.

UŽDARO PLIENO 

FABRIKUS

JAV plieno bendrovės, ne-

, ■ i •• j įmes ir kviečiame visus lietuvius ruoštis Pasaulio Lietuvių ckplhti tpicvhAc žndi
^omumstu partija, pagal naują konstituają, yra vado-(D.ena. Toronte_ Mes „žtikriname Toronto lie-' 5 ‘ '

Prašau sustabdyti Keleivio i 
siuntimą, nes dėl akių nusil-'gaiędamos kaina varžytis su 
pimo nebegaliu skaityti. Lin-;užsienio bendrovėmis, yra 
kiu Keleiviui dar ilgus me-jpriverstos mažinti gamybą, 

; uždaryti dalį fabrikų.
vaujanti ir vairuojanti jėga valstybėje (6 str), ji nustato: 
vidaus ir užsienio politikos generalinę liniją, vadovauja | tuvių svetingumą. Su šiuo laišku siunčiu Mai štai Bethlehem bendrovė
"kuriamajai liaudies veiklai ' ir t.t. Žodžiu, komunistų par-Į Netenka nS min5ti’ ka(Į PLB susijusios su didelėmis kiui knygoms S15 ir tiek pat|jau seniau paskelbė uždary
ta vra valstvbė valstybėje mažuma kuri valdo daucuma lišlaidomis' TodgI l-*<*uvių Dienų Organizacinis Tėvui tabako žiupsnį nusi-'sianti fabrikus Lacka-

Jos generahs sekretonus, trinktas Auksciaus.os Tarybos . u]ka su auRomis kaj apyIinkiUi 'wanna
pmmininku ir pakeltas . maršalus, tampa patvaidz.u, g*>-*sporto'k,ubų; chorų vadovai į Tamstas kreipsis. Pasaulio

Kokią “jaunimo pažiūrą' 
ir kokią “užimtą poziciją“? 
Ar jaunimas turi kokią nors 
specialią pažiūrą i žmogaus 
teises, kuria jis skirtųsi nuo, 
pvz., senimo? Ir ar šitos pa- 

; žiūros, kokia ji bebūtų, 
laikosi visas lietuvių jauni
mas? O jei šiais klausimais 
Andrijauskaitė nepasisakė, 
tai ką iš viso ji pasakė? Gerai 
dar, kad teikėsi “pritarti“ 
jaunimo ruošiamam žygiui.

Žinoma, gal be reikalo mes 
čia ant prelegentų širstam. 
Gal jie mūsų minima prasme 

i nieku dėti, o tik simpoziumo 
korespondentas jų išreikštą
sias mintis suniveliavo. Vie
nas faktas, kuris lyg tai kal
bėtų už reporterio kaltę, yra 
Vyt. Meškausko atvejis: kaip 
Dirvos skaitytojai žino. jis 
tikrai užsipelnęs jam duoto 
epiteto, o jo politiniai straip
sniai — tai ne Gedimino 
Galvos.

lingesniu už buvusį carą.

Sov. Sąjungos ekonominės sistemos pagrindas — sočia 
listinė gamybos priemonių nuosavybė. Šalia to yra ir asme
ninė piliečių nuosavybė, kaip santaupos, gyv. namas, ar 
pagalbinis ūkis. Si nuosavybė, kaip sako konstitucijos 12 
str., "negali būti naudojamas visuomenės žalai“, t. y. gali 
būti konfiskuota, jeigu pilietis ką nors padaro, kas nepa
tinka komunistų partijai. Tas neliečia piliečių ekonominės 
veiklos. Pagal konstitucijos 17 str., piliečiams leidžiama

'Lietuvių Dienos turi parodyti saviems ir svetimiems, kad 
'.lietuviškasis solidarumas reiškiasi darbais ir auka.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba 
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba 
Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo Org. K-tas 
V-sios Kanados ir JAV liet. Dainų Šventės Org. K-tas 
Pasaulio Lietuvių Sportinių Žaidynių Org. K-tas 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Valdyba

James Strekas
Stoughton, Ma.

Gerbiamasis Redaktoriau,
Sveikinu Tamsta ir visa town, Ohio, kur dirba 5,000-I

, N. Y., ir Johnstown, Kaip ten bebūtų, ar pats 
Pa., kur dirba 7,300 darbi- simpoziumas, ar tik jo apra- 
,ninku, o Youngstown Sheet šas lėkštas (o gal abudu kar- 
^and Tube bendrovė praeitą tu), aiškiai regime, kad neo- 
savaitę paskelbė uždarysian- lituanai dar nėra išaugę į 
ti savo fabriką prie Youngs- “simpoziumų specialistus“.

Čia tebėra jiems ko pasimo-
kyti iš santariečių bei atei
tininkų, kurie, kaip visi ži
nom, moka smarkius simpo-

Tikiu, kad visi gerai pas- Pajuokos bijo Mt tas* ba-jziumus suruošti ir šauniai

Keleivio štabą, 
po atostogų.

sugrįžusius;
darbininkų.

ilsėjote ir todėl naujomis je- ria jau nieko nebijo pasauly, juos spaudoj aprašyti.

1 I



Pužlipls keWrt«# KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 3$, ii)77 m. spalio 4 d.

Kaip laikaisi, tėve? Atro
do lyg ir nesveikuoju

— AT, Maiki, fylinu labai 
gerai. Tik vis dar negaliu 
atsitokėti nuo tos kelionės 
Vašinktonan.

I
— O kaip tau toji kelionė, 

patiko?
c

— Tai buvo labai fain. 
tripsas. Bevažiuojant busuj 
aš, kelias stqpkes sikretnaij 
iškastavojęs, buvau jau pra-, 
dėjęs traukti ir dainušką 
apie uodą majTalėlį, ale nė 
vienas boisas man neprita
rė. Znočijas: mūsų škūlės 
tokios lietuviškos dainos 
juos nėra išmokinusios. i

sai uždusau ir maniau kad 
jau krisiu noglos smerties 
pasmaugtas, bebėgdamas 
paskui tuos jauniklius.

•
— Tai tu buvai ir tada, kai 

po žygio programos prie 
Linkolno mauzoliejaus, di
džiuliai jaunimo būriai, ne
šini plakatais, išsiliejo Į gat
vę?

— O kaip aš, Maiki, ne
būsiu ten, kur turėjo tikra 
vaina prasidėti? Jei sako 
pirmyn, tai ir aš pirmyn, o 
jeigu atgal, tai ir aš atgal, 
kaip vainavoj slūžboj būna. 
Viršininkai pasakė, kad ei
name pr e Lietuvos ministe- 
rio kivatieros, tai ir aš pir
myn marš!

— Taip buvo pranešta tik 
policijai, kad nesutrukdytų 
nužygiuoti prie rusų amba
sados.

— Bet ^5! Maiki, mačiau, ( 
kaip policmonas vienam lie- j 
tuviukui jau buvo užsimo
jęs už nepakamumą drožti 
lazda per galvą, ir net pats 
užsimerkiau...

— Tai jaunuolis būtų tik f 
nekaltai nukentėjęs. Bet vie- * 
na bostoniškė ponia polici-i 
nėnkui mandagiai paaiški- J 
no, kad nei tas jaunuolis, Į 
nei kiti žygiuojantieji neke
lia jokio triukšmo, niekam 
žalo s nedaro, tad nėra rei
kalo jų nė bausti. Ir polici
ninkas nurimo.

— Bet kas, Maiki, paga
mino tiek visokių toblyčių, 
kūnas maršuotojai vis kil
nojo? Ar jose buvo surašyti 
kokie poteriai, kuriuos turė
jome kalbėti, kai deginome 
bolševikų flagę?

— Ne poteriai, o šūkiai, 
kuriais buvo reikalaujama 
Pabaltijo kraštams laisvės 
ir teisingumo, o smerkiamas 
okupantas.

— Tai ko tu man iš anks
to nepasakei, kad to reikės, 
o aš būčiau atsivežęs ir mū
sų ŠeėslMvos Smerties susai
dės toblyčią net su Judo- 
šiauš abrozdu, kad labiau 
mūsų neprietelius pagąsdin- 

’tume! Nu, gal kitą kartą.
’ Bet man, Maiki, toks politi- 
, šenskas piknikas patiko, ir

—Argi gražu būtą buvę, 
jei autobusas būtų pavirtęs 
Į bliauančių ožių gardą?

— Maiki, tautiškas gie
dojimas nėra ožfo bliovi
mas! Jis tik stiprina mūsų 
v-ajauną mitrumą!

— Tegul jau būna ir taip. 
Bet ar tau patiko šio krašto 
sostinė Washingtonas?

— Nors aš jo viso nema
čiau, bet prezidento Linkol- 
no žoliejus tai tikrai stroš- 
nai didelis ir gražus.

— Ne žoliejus, o mauzo
liejus, tėve.

— Tegu būna ir mazulie- 
jus. Ale prie jo tiek svieto 
•prisirinko, kad net mano 

čėsais Į šidlavos atlaidus 
tiek nesuvažiuodavo.

— Tas žygis Į Washing- 
toną buvo suorganizuotas 
jaunimo pastangomis, ir ga
lima tik džiaugtis, kad ten 
viskas taip sklandžiai pra
ėjo.

— Taigi, taigi, Maiki, 
kiek daug ten didelių ponų 
gteidžiuje stovėjo! O kokius 
karštus spyčius jie ten sakė, 
tik aš ne viską supratau Ale 
ir aš Įsismaginęs su jaunik
liais šaukiau, kad ruskis 
duotų Lietuvai <ir jos susi e- 
dams latviams ir estijonams 
svobodą, kad nemūčintų 
mūsų žmonių. Aš taiip šau
kiau, kad tą brudą ruskio 
komunizmą Bpašolvonintų 
iš mūsų kontrių, kad visai 
užkimau ir paskiri, bebėg
damas paskui jauniklius, vi

WORCESTER, MASS.

Dar apie Lieuvių dieną

Paskutiniame Keleivio nu
mery išspausdintą Lietuvių 
dienos aprašymą norėčiau 
šitaip patikslinti.

Tinklinio varžybos buvo 
taip Bostono "Grandies“ ir 
MIT komandų, šiemet tas 
rungtynes "Grandis“ pralai
mėjo. Rungtynėms vadova
vo Vytautas Eikinas.

Worcesterio tautinių šo
kių šokėjus paruošė M. Mar-i 
keričienė ir N. Pranckevi- 
čienė.

Vyčių renginy*

Veikli Worcesterio Vyčių 
116 kuopa spalio 8 d. 8 vai. 
Lietuvių Piliečių klube, 67 
Vemon g-vėje, rengia Įvai
rių lietuviškų valgių vaka
rienę. Jos metu bus Įdomi 
programa, Po to, grojant ge
ram Polka Giants orkestrui, 
šokiai.

Šio renginio ruošėja vytė 
I. Tamulevičienė kviečia 
sausiai jame dalyvauti ir bi
lietais apsirūpinti iš anksto.

Pradėjo naujus mokslo 
metus

lAušros vartų lituanistinė 
mokykla rugsėjo 24 d. pra
dėjo pamokas, šiais mokslo 
metais mokykloje dirba 
Dabrilienė, B. Miliauskaitė 
ir N. Pranckevičienė.

Tėvai prašomi siųsti savo 
vaikus Į šią mokyklą. Juk 
mums visiems rūpi, kad mū
sų jaunieji gerai mokėtų lie
tuvių kalbą ir būtų stiprios 
lietuviškos dvasios.

Mokyklos pamokos vyks
ta Aušros Vartų parapijos 
mokyklos klasėse kas šešta
dieni nuo 9 vai. ryto.

Tose pačiose patalpose 
veikia ir vaikų darželis, va
dovaujamas N. Pranckevi- 
čienės.

Turintieji priešmokykli
nio amžiaus vaikų prašomi 
neatidėliojant juos atvesti.

J. B.

ARGENTINA
Padėka

Dėkoju Jonui Krištolai
čiui Clevelande už atsiųstas 
knygas dr. Jo-no Basanavi
čiaus draugijos bibliotekai 
ir Mičiuliui bei V. Girdaus- 
kui už laikraščius.

J. Rudaiti*
BuenosAires.

tik pasakyk, kada vėl toks 
bi s kitą rozą.

— Gerai, tėve, kad bent 
ŠĮ kartą neatsilikai nuo jau
nuolių ir parodei, kad yra 
d; lykų, kurie ir tau rūpi la
biau negu gyvatinė.

— Tai ar matai, vaike, 
kr d ir aš ne toks durnas, 
kr i p tau atrodau?

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai^ 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniai* 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilu*

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

ST. PETERSBURG, FLA.

Įvairios naujienos

Artėjant rudeniui, paukš
čiai skrenda Į šiltus kraštus, 
o mūsų apylinkių lietuviai 
grįžta po vasaros atostogų 
Į namus. Sekmadieniais Lie
tuvių klube per ‘pietus pasi
rodo vis daugiau naujų vei
dų.

Klubo patalpos praplės
tos, pristačius didesnį prie
statą, todėl vietos turime 
pakankamai. Jau rengiama
si Kalėdų šventėms ir Nau
jųjų metų sutikimui.

Rugsėjo 23 d. buvo pami
nėta Klemenso ir Irenos 
Jurgėlų 20 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktis. Minėji
me dalydavo apie 70 arti
mųjų ir draugų. Buvo daug 
sveikinimų.

Klemensas Jurgėla yra 
veiklus klubo narys ir šiuo 
metu yra jo pirmininkas.

Klube pietus vasaros me
tu rengia organizacijos ir 
asmenų grupės. Rugsėjo 25 
d. pietus paruošė jurbarkie
čiai. Buvo ir meninė progra
ma.

Juibarkietis Petras Vaši- 
i liauskas daug padeda čia 
j atsikeliantiems lietuviams 
i pastoviai apsigyventi. Jis 
serganč’us dažnai nuveža i 
ligonines, juos lanko ir par
veža namo. Daug' kas jaučia 
io paramą.

Inž. K. Krulikas paguldy
tas į ligoninę. linkiu jam 
pasveikti. Ats. majoras Le
onas Virbickas susilaužė 
ranką ir dabar vaikšto su
gipsuotas. Nors Leonas yra 
gražaus amžiaus, bet v’sada 
gyvybingas ir geros nuotai- 

Į kos. Linkiu ir jam greičiau 
j pasveikti.

Jau artėja Bįaifo vajus. 
Vajui rengiamasi. Balfo 
skyriui vadovauja J. Vasi
liauskas.

Vasario 16 gimnazijos rė- 
: mėjų būreliui vadovauja Ida 
' Valauskienė.
i

Vliko seimui priimti pa- 
s’ruošimas jau vyksta pilnu Į 
tempu; 'Mum?..yra .didelė 
garbė sulaukti garbingų sve
čių, kurie neša ant savo pe
čių Lietuvos laisvinimo dar- 

ibo naštą.
’ A. M.

PITTSBURGH, PA.

Pagerbtas Mikas Vaidyla

Sekmadienį, rugsėjo 25 d., 
per Povilo Dargio vedamą 
lietuvių radio programą 
Pittsburghe buvo pagerbtas 

Į ir prisimintas buvęs Sanda
ros redaktorius Mykolas Vai
dyla, miręs prieš vienerius 
metus.

Povilas Dargis savo kalbo- 
Jje apibūdino Vaidylos darbą, 
! Amerikos Lietuvių Taryboje, 
J Sandaroje ir Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje. Povilas 
jį gerai pažinojo ir todėl pa
pasakojo daug įdomių ir 
svarbių prisiminimų iš Vai
dylos gyvenimo ir veiklos, 
kada jis dar gyveno Pittsbur
ghe, o vėliau Chicagoje.

Mus visus sujaudino ga
linga giesmė "Dangaus mėly
nėj žvaigždė užgeso“. Tai yra 

ita pati giesmė, kuri yra gir
dima Chicagoje Tautinėse 
.Kapinėse laidotuvių metu. 
Ją giedojo solistas Alg. Bra
zys.

; Gražus sandariečių ir SLAI
1

veikėjų suvažiavimas 
J Išaušo gražus šios vasaros 
irytas. Tai buvo rugsėjo 18 d. 
Saulutė per visą dienelę pui
kiai šildė Vakarinę Pennsvl- 

Įvanią. Mes pittsburghiečiai 
tuo buvome labai patenkinti, 
nes tą dieną mes turėjome 
susirinkti ir pasidžiaugti P. 
Dargių sodyba, Scott Town- 
ship, apie 15 mylių nuo Pitts
burgho.

t1

Serga inž. A. Mačionis

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

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

$ 9 9 9. 0 O

Registruokitės iki lapkričio 15 dienos.
I <

Neseniai iš Long Island, 
N.Y., į Floridą persikėlęs 
inž. Antanas Mačionis su
sirgo. Jam (padaryta vietinė
je ligoninėje skausminga 
operacija. Dabar Bgonis 
sveiksta namie, globojamas 
savo žmonos d r. Irenos. Dar 
kurį laiką jis turės būti na
muose ir apie du mėnes-'us 
negalės nieko sunkesnio 
dirbti.

Linkime inž. A. Mačio- 
niui geros nuotaikos ir 
greičiau atgauti savo svei
katą.

K. Nenorta*

tarti žodį Sandaros Centro 
! pirmininkas Povilas Dargis.

Perdavęs dabartinio San- 
ros sekretoriaus ir redakto
riaus G. Lazausko linkę j i- 
jimus, P. Dargis plačiai nu
švietė dabartinę Sandaros 

j padėtį. Jis ypatingai pabrėžė 
; reikalą prisidėti prie Sanda- 
!ros namo Chicagoje pataisy
mo, nes namas esąs labai blo
goje padėtyje ir reikalingas 
kapitalinio remonto. Suva
žiavusieji pasižadėjo miaefc^j 
reikalą paremti ir nutarė ar-’ 
timoj ateityje surengti viešą 
parengimą, kurio pelną skirti 
Sandaros namo pataisymui.

Susirinkusieji išrinko nau
ją Pittsburgho apylinkės 
valdybą iš šių veikėjų: pirm. 
Jonas Drąsutis, vicepirm. 
Angelina Marmokienė, sekr. 
Jurgis Žilinskas, fin. sekr. 
Elžbieta Žilinskienė, ižd. Al
bina Mačiulienė, iždo glob. 
Povilas ir Gertrūda Dargiai.

Po susirinkimo šeimininkė 
Gertrūda Dargienė visus vai
dino specialiai prirengta šilta 
vakariene ir įvairiausiais gė-Į 
rimais.

Jurgis Žilinskas

BRAŽINSKŲ BYLA 

KONGRESE

Kaip Los Angeles Herald 
Examiner rugsėjo 20 d. ra
šo, kongresmano Robert K. 
Dornan (Cal.) rūpesčiu, Al
girdo ir Prano Bražinskų 
byla vėl -perkelta Į JAV kon
gresą ir bus svarstoma At
stovų rūmų imigracijos pa- 
kcmisijoje.

Kongr. R. K. Dornan yra 
geras lietuvių draugas. Jis, 
prieš pusantro mėnesio, su
rinkęs 24 kongresmanų pa
rašus, Įnešė Į kongresą re
zoliuciją, kuria reikalauja
ma Baltijos valstybių bylą 
kelti Jungtinėse Tautose. 
Dabar tą rezoliuciją jis vėl 
pakartojo su keturiais nau
jais rėmėjais.

Lygiai antrą valandą po 
pietų Pittsburgho ir apylin
kės "Sandaros“ veikėjai pra
dėjo savo posėdžius. Susirin-; 
kimą atidarė seno sandaros 
veterano žmona Angelina 
Marmokienė. Ji paskyrė 
mandatų komisiją. Komisi
jai tariantis ir tvarkant dele
gatų sąrašą, buvo pakviestas

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) J VILNIŲ SU PAN AMERICAN 

LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO išvyksta:

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

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

balandžio 2, 9, 16, 23 .. $746.00

VĖLESNIŲ KELIONIŲ EIGA IR KAINOS 1978 METAMS BUS PA

SKELBTOS VĖLIAU.

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

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės ‘

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 VVest Broadvvay, P. O. Box 116 

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

Savininkė Aldona Adomonienė

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

Government approval.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom iškvietimo doku

mentus.

ČIA PRANAŠYSTE

JAV Centrinės žvalgybos 
įstaigos (GIA) tyrimo duo
menimis, Sovietų Sąjunga 
per ateinanti dešimtmetį 
daugiau dėmesio skirsianti 
vidaus padėčiai. Jos užsie
nio politika būsianti mažiau 
agresyvi, bet disidentai ir 
opozicija būsianti kiečiau 
baudžiama, negu iki šiol.

Ką tik gavome
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.

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

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

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

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

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas. parašė dr. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kuris 
paruošė Lietuvos konstituci
ją ir kitus pagrindinius įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

PENKTOJI KANADOS IR

JAV DAINŲ ŠVENTE

Penktajai Kanados ir JAV 
lietuvių dainų šventei, kuri 
įvyksta ateinančiais metais 
liepos 2 d. Toronte, Kana
doje, jau pradėta intensy
viai ruoštis. Sudaryti orga
nizaciniai ir darbo komite-

Šventėm Tautos šventę, 
minėjom dr. Basanavičių

LB Botono apylinkės val
dyba, pirmininkaujama il
gamečio ir vis dar nepa-

Dabartinė Lietuvos valdžia patvirtino šitokią himno ' tai su pirm. J. R. Simanavi- j vargstančio Ant. Matjoškos, 
tekstą ir muzikinę redakciją. Žodžiai A. Venclovos, V. Rei- j clum> v;cepi!TO. L. Sknpku-, rugsėjo 25 d. 2 vai. po pietų 
merio nauja redakcija, muzika B. Dvarionio ir J. Švedo.ml^1 omo pirm. j §0 Bostono Lietuvių T*ilie

DABARTINIS LIETUVOS HIMNAS

Jį spausdiname, kad skaitytojai žinotų, kokį melą Lietuvos 
gyventojai yra priversti garbinti ir iškilmingais atvejais

Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė,
Už laisvę ir tiesą kovojus ilgai.
Kur Vilnius, kur Kaunas, Baltijos jūra,
Ten klesti mūs miestai, derlingi laukai.
Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygi ir laisva,
Gyvuok per amžius, būk laiminga,
Brangi Tarybų Lietuva!
Į laisvė mums Leninas nušvietė kelią,
Padėjo kovoj didi rusų tauta.
Mus Partija veda į laimę ir galią,
Tautų mūs draugystė kaip plienas tvirta.
Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygi ir laisva,
Gyvuok per amžius, būk laiminga,
Brangi Tarybų Lietuva!
Tėvynė galinga, nebijom pavojų,
Tebūna padangė taiki ir tyra.
Mes darbu sukursim didingą rytojų,
Ir žemę nušvies komunizmo aušra.
Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygi ir laisva,
Gyvuok per amžius, būk laiminga,
Brangi Tarybų Lietuva!

LIETUVIS DŽIUNGLIŲ 

KELIONĖJ

Šių metų pradžioje iš Gu- 
aya-ųuil miesto Ekvadore 
prie Pacifiko pakraščio iške
liavo ekspedicija, kurios tiks
las yra pasiekti Ispaniją tuo 
keliu, kuriuo keliavo dalyva
vęs Peru užkariavime ir pir
mas vandeningiausios aukš
tupy 1-2 klm, o žemupy 10 20 
klm pločio Amazonės tyrinė
tojas Francisco de Orellanos 
1541-1542 metais.

Toj eekspedicijoj dalyvau
ja 13 ispanų, 7 meksikiečiai, 
po vieną čilietį, kanadietį 
ekvadorietį, amerikietį ir lie
tuvi. Tai Povilas Janavičius, 
Australijos lietuvių rašytojo 
Jurgio Janavičiaus sūnus.

Ekspedicijai vadovauja is
panas Vitai Alsar, žinomas 
keliautojas, 1970 ir 1973 me
tais vadovavęs kelionėm 
skersai Pacifiką iš Ekvadoro 
į Australiją.

Pirmoji kelionės dalis apie 
100 kilometrų išilgai upės 
Guaya iki miesto Babahoyo 
buvo atlikta irklais, burėmis 
ir motorais stumiamais plau
stais. Iš Babahoyo keliauta 
pėsčiomis į Ekvadoro sostinę 
Kito. Iš ten, perkopiant An- 
dų kalnynus į džiungles 
Amazonės aukštupyje.

Prie upės Koka buvo į- 
rengta stovykla ir statomi 
laivai — trys senoviškos for
mos galeonai, 11 metrų ilgio 
ir 3 metrų pločio. Statybai 
buvo naudojama vietinė, Ek
vadoro džiunglėse auganti

APIE LĖKTUVŲ 

PAGROBĖJUS

Prof. Albertas Parris ru
sų dienrašty "Novoje russ- 
koje slovo“ rugsėjo 13-16 
dienomis plačiai rašė apie 
komunistinių kraštų lėktu
vų pagrobėjus, nemažai vie
tos skyręs ir Bražinskams.

Jis įrod'nėja, kad taip 
komunistinių ir nekomunis
tiniu kraštų lėktuvų užpul- 
dinėtojų yra esminis skirtu
mas.

Nekomunistinių kraštų oro 
piratai, užpuolę lėktuvą, rei
kalauja milžin'ekų sumų ar
ba paleisti suimtus ir nuteis
tus teroristus, jų draugus ar 
gimines ar tik patys nori tuo 
būdu pabėgti nuo teismo iš 
to ar kito krašto.

Komunistiniuose kraštuo 
se užpuolę lėktuvą asmenys

r__ t. _ . nėra reikalavę nei pinigų,
mmgą reikšmę, taupiom į rudenėlis įž°' nei paleisti jų draugus. Jų
frazėm pristatė prof. dr.
Vincą Maciūną iš Philadel- 
phijos, Pa., kaip pagrindinį

Vcl. Verikaičiu, sekretoria- čių d-jos III a. salėje rūpes- 
tu, kuriam vadovauja J.1 
Andrulis iždininku Vyt. Bi- 
reta ir dviem sumaniais ko- 
ord:natoriais — torontiškiu 
J. Karasiejum ir hamiltonįš- 
kiu dr. V. Kvedaru, kuris 
savo koordinavimo talentą 
įrodė jau 1975 m., Hamilto
ne ruošiant Pirmąją Kana
dos lietuvių dainų ir tauti
nių šokių šventę.

tingai surengė tradicinę 
Tautos šventę ir dr. Jono 
Basanavičiaus mirties 50 
metų sukakties minėjimą, • 
Pradžioj buvo įne-tos tauti
nės ir organizacijų vėliavos, 
P. Viščinis iš magnetofono 
juostų pagrojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus, atsistoji
mu buvo pagerbti kovotojai 
ir kankiniai už Lietuvos 

Yra surastas leidinio re-:iaisvę. Tuomet pats pirm. 
daktorius — Č. Senkevičius. | Ant. Matjoska, jokiu gudra- 
Sudarytos įvairios darbų ko- vimu neieškodamas, sklan

vartą (teisybė, ir dauguma 
mūsų dainų atskamba to
kiom liūdnom nuotaikom), 
bet visuomet dainuojanti 
skambiu ir toli į salę skren
dančiu balsu.

Tautos šventėje D. Mon- 
girdaitė dainavo tik lietuvių 
kompozitorių sukurtas ir 
harmonizuotas dainas, ku
rių tarpe buvo rečiau girdi
mų ar visai naujų kūrinių, 
buvo ir tokių dainų, kurios 
jau gana ilgą laiką paglosto 
klausytojų ausis ir širdis. 
Čia tas Mongirdaitės dai
nuotas dainas ir paminėsimi 
B. Dvariono Oi, liūdnas, 
liūdnas, Vyt. Klorvcs Močiu
tės dvarely (itin graži ir

misijos — apaudos-informa- 
cijos anglų ir lietuvių kal
bom, parengimų, nakvynių, 
jaunimo chorų globos, pla- 
katų-ženklelių, bilietų pla- 
t'nimo ir kitos.

Muzikinis komitetas iš

džiai pakalbėjo apie Tautos ‘gražiai padainuota daina), 
šventės tradicija ir jos pras- Į ®r- Budriūno Tykiai, tykiai 

i: . .
džiai K. Grgaitytės), Ant. 
Vanagaičio Dobilėlis, V. K. 
Banaičio Rūtelės arija iš

i siuntinė jo visiems dainų
šventėje dalyvausiantiems ■ nuojama’ Sauliaus Cibo. a 
chorams anketas. į kurias, kademinei daliai pakibai 

gus, padainavo 12 liet. kom 
pozitoriu sukurtų ir harmo 
nizuotų dainų.

kalbėtoja, o Daiva Mongir- Jūratės ir Kastyčio (žodžiai 
daitė - Richardson, akompa- br' Buivydaitės), Al. Kaca

vienintelis tikslas tebuvo — 
pabėgti iš "komunistinio ro
jaus“

Milicijos viršininkai — rusai Malcevas, Vlasenka, Šipilo- 
įvas.

Rugpiūčio 30 d. Vilniaus;
J. Bartašiūno milicijos (po-: Lietuvos dailininkai
licijos) mokykla išleido nau-
j, laidą. Baigiusieji gavo mi-! Lietuvos f*’; tikisi,

yra laukiama greito atsaky
mo. Prisiųstame dainų šken- 

I tės repertuare vra padary
mas mažas pakeitimas: vie
toj D. Andrulio dainos "Mes 
su rūtom“ yra įdedama Br. 
Budriūno ”0 Nemune“. Pa- 

i kaitalui gaidos tuoj bus iš- 
į siuntinėtos.
i Dainų šventės komitetas

„—n. —&----- j. o— — .. . _ x _o_ , Kad visi chorai jau
licijos leitenanto laipsnį, jų jungoj šiuo me u yra na^' gyvena entuziastinga būsi-
tarpe tėra tik dvi lietuviškos rJai! *s jų *5^1°JU’ J mos šventės dvasia, stropiai 
pavardės — A. Kvietkausko skulptoriai 143 grafikai, 31 repetuodami ir ruošdamiesi 
• t -r, • teatro dailininkai, 28 daile- įaj didž:aiai lietuviškos dai-
ir J. Permmo^Visos kitos yra tyrįninkai ir 188 taikomosios nos manifestacijai, 
rusiškos — Gorockas, Nite- įr dekoratyvinės dailės kū-l
govas, Boldyrevas, Trubka, rėjai.
Sivanas, Akberovas, Anta-! Sąjungos valdybos pirmi- 
nenka, Makevas, Osipovas, ninkas — Jonas Kuzminskis. į

Dr. Vincas Maciūnas — 
lietuvių literatūros istorikas 
ir mokslininkas, kaip yra sa
koma, buvo savo geldoje. 
Pradėjęs paskaitą su šyps
niu ir juoku, netiukus jis pa
sinėrė į dabar jau senstelė-

nausko Kad aš našlaitėlė ir 
Mano gimtinė (žodžiai Mai
ronio), P. Sarpaliaus Duk
ružėlė (žodžiai K. Binkio), 
J. Kamavičiaus Gražinos 
arija O, naktuže tyli (žo
džiai K. Inčiūros), Sal. Če- 
rienės Lietvtva (žodžiai B. 
Brazdž:onio) ir bisui — J. 
Stankūno praplėsta liaudies 
daina Ko vėjai pučia.

Daiva Mongirdaitė buvo

Tai šitas tikslas Įr yra pa
grindinis komunistinių ir 
nekomunistinių kraštų lėk
tuvų grėbėjų skirtumas.

Nekomunistfniuose kraš
tuose norintiems savo kraš
tą apleisti nėra reikalo už
pulti lėktuivą ir versti jį 
skristi į užpuoliko nurodytą 
vietą. Čia gali laisvai kiek
vienas išvažiuoti, kur tik jis 
nori: nusipirkai bilietą ir 
keliauk O jeigu kuris nori 
pabėgti dėl; to, kad turi ko
kiu nors politiniu ar krimi

jusius, daugelio primirštus, į apdovanota gėlių puokšte, o 
o gal ir negirdėtus šaltinius, klausytojai šiltai ir ilgai

pats savo ! naliniu "nuodėmm“ tai gali medžiaga, kuri, anot specia-
vaia ir lUhiviškaik ir be lėktuvo įsprukti 15 sa-

'jeooooeooooooeososrjooeoeeoooooooooooseooc

Dainų šventės inf.

KANADA

Lietuvių Diena

Ji rengiama kasmet jau 
123-jus metus. Šiemet ji bus 
Londone ir tęsis ne vieną

Ginant Petkų ir Terlecką Paskaitose dalyvavo Altos dieną, bet tris, prasidės spa

ALTOS INFORMACIJA

šiom citatom atskleidė mum i, . . . ..
gyvą, natūralų ir giliai žmo-! kąją melodiją ir_ lietuvišką jį 
gišką tautos patriarcho dr. Į Ak, *uf. bu\V®bk>*ai saugojamos b
iektoas dTMaK pilkai, kaip dr. V. Maciūno |^^ nehkrą pasą su^e-

sakojimą, žmogus galėjai i paskaita, jaunimo žygiai į • - •
susidaryti ispūdi, kad dr. jj Washingtona, D.C., Mo-ngir- 

daitės bei kt. dainininkų 
koncertai ir kiti panašūs 
"trimitai“ dar vis neleidžia 
mum tobulai šiltuose pata
luose užmigti’..

Basanavičius išgyveno kele 
riopai trigubą gyvenimą. 
Jaunystėje — veiklus ir e- 
nergingas, bekcmpromisinis 
lietuvis patriotas, kėlęs į lie-

vicep. dr. K. Šidlauskas, ku-,iį0 7 d. koncertu ir baigsis tuvybės šviesą "jaunus ir se
Areštavus V. Petkų, A.ris rado progą atkreipti pa-'Spalio 9 dieną pamaldomis 

Terlecką ir F. Serebrovą.skaitininkų ir dalyvių dėme-'
Altos pirm. dr. K. Bobelissį į Sov. Sąjungos siekiamą j LB posėdis
pasiuntė telegramas kongres-pasauĮįo dominavimą, į pa-j
manui E. Derwinskiui, kongr. jungima saVO kontrolėn mi-i Kanados L. Bendruomenės 
F. Annunzio, šen. Charleslijonų Europos žmonių, į 
Percy, šen. Adlai Stevenson, Sov. Sąjungos kalbas apie (Posėdžiai bus spalio 

šen. Robert Dole ir Valstybės j taiką, tuo tarpu besiruošiant j dienomis Toronte

nūs“, Aušros steigėjas ir re
daktorius, publicistas, moks'

Saulius Cibas, tas mūsų 
lauktas ir sužibęs talentas,

liniukas, ’ tautosakos'rinkė, i Jluv®itin. g subtilu.s
jas, bendralaikių mylimas ir D- Monffrdartes akompam-
gerbiamas auoritetas; ant-

Mongi 
atorius.

vo krašto, nes sienos mažai 
be to, toksai

listų, esanti ypatingai tinka
ma medinių laivų statybai.

Galeonai buvo užbaigti ir 
nuleisti į Kokos upę balan
džio 3 d. Po vargingo ir sun- 

Visai kas kita išvažiuoti (kaus plaukimo seklia ir me- 
Sovietų Sąjungos. Iš tenjdžiais apaugusia Kokos upe 

taip lengvai neišSpruksi. /ekspedicija pasiekė upę Napo

j! dešimtosios krašto tarybos! (a{a™e ® Įpenimo iai- 
29-30 ‘ ”.................

Ant. Matjoska ir jo vado' 
vaujama LB Bostono apy-kotarpy, kai dr. Basanavi-

C1» B . 8HZO.!j linkės valdyba, jeigu ji tu-
departamento sekretoriui 
Cyrus Vance, prašydamas 
juos užtarti JAV vyriausybės 
sluoksniuose. Kongr. E. Der- 
winski dr. K. Bobeliui prane
šė, kad jis šiuo reikalu asme
niškai kreipėsi Į Valstybės 
sekretorių Vance ir priminė 
kongreso susirūpinimą, kad 
JAV jautri dėl vadinamų 
piktnaūdoj imu Argentinoje, 
Brazilijoje, bet stipriau ne
kelia balso dėl komunistinių 
kraštų nusikaltimų. Kongr. 
E. Derwinski pažadėjo ir a- 
teityje rūpintis Lietuvoj a- 
reštuotujų Petkaus Terlecko 
ir kitų išlaivinimu.

— * —
Dr. K. Šidlauskas priminė 

Sovietų agresyvumą

agresyviam karui.

Antibolševikinių tautų 

kongresas

paminėta 
Bendruo-r

• menės 25 metu sukaktis.

Ta bus. proga
I Kanados Lietuviu

Lietuvą, — jis Vilniaus Di
džiojo Lietuvių Seimo v:e 
nas iš pirmininkų, vakarie 
tinis demokratas, be paikų j

Lėktuvo užpuolimas dažnai 
tėra tik vienintelė priemonė 
pasiekti užsienį. Taigi čia 
kaltas ne užpuolikas, bet 
vyriausybė, varžanti laisvą 
išvažiavimą. Įstatymą laužo 
ne norintis pabėgti, bet pats 
Brežnevas, sako prof. Par
ris.

Tarptautinis įstatymas, 
.kurį pasirašė ir sovietų vy-1 • i — TU* T

ir netrukus 
zonę.

ir pačią Ama-

Vadinamas World With- 
out War Council Chicagoje, 
Circle universiteto patalpo
se, rūgs. 17 d. buvo suruošęs 
paskaitas, tema "Ginklų kon
trolė ir nusiginklavimas“. 
Buvo šeši kalbėtojai: profe
soriai. laikraštininkai ir vie
nas JAV nusiginklavimo ko
misijos atstovas

Antibolševikinių tautu sa-4- C «-
jūdžio pirm. A. W. Bedriy iš 
New Yorko raštu painforma
vo Altą, kad Antibolševiki
nių tautų kongresas įvyks į 
spalio 22-23 d. Chicagoje. 
Kongreso pirmininku kvie
čiamas dr. K. Bobelis. Prieš 
kongresą spalio 21 d. 11 v. r. 
Sheraton viešbuty įvyks 
spaudos konferencija.

Kreipėsi į Sovietų ambasa
dorių dėl areštų Lietuvoje

i Kongresmanas F.Annunzio 
{pranešė raštu Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirm. dr. K. 
Bobeliui, kad jis gavęs Altos

NET PIEMENAUTI 

NELEIDŽIA

Komunistų valdomoj Če
koslovakijoj taip pat smar
kiai persekiojami tie, kurie

i;n,s uemoKratas, oe paixų, lnag neabejotinas!
ambicijų mokąs gerbti iri

— -i • 1 1 • • • 1 A vKTV 11 CkZ v IV VIA » ▼
res kiek medžiaginių nuo- riaus bs sketw kad kiek. 
Soliu, tegu nenusimena:. į. . ar .
Tautos šventes moralinis Į . į leist.:'j kraSt

pripažinti kito nuomone, 
Lietuvių mokslo draugijos 
organizatorius, gyvas lietu
viškojo susipratimo ir patri
otizmo pavyzdys: trečiaja
me laikotaųpiy, kai dr. Basa

(k. r.)

JT PIRMINIKAS OPEROS 

MĖGĖJAS

Jungtinių Tautų 32-sios
nėra paklusnūs esamam re- na'ičius liko gyventi lenkų i sesijos pirmininku išrinktas 
žimui. Štai žinomas muzikas: Lietuvos sosti-'Jugoslavijos atstovas, užsie-
B. Brabanec buvo gavęs kar-r n.^e. nĮu.le’ jisai jaubuvo njQ reįkalų viceministras

0 f-ib- lin+iurm lonfiniA ormirr»7.
vių piemens darbą, o istori
jos daktaras J. Tesar — žir
gyno sargo, bet netrukus abu 
atleisti.

SENIAI LAUKTA 

ISTORIJA

tik lietuvių tautinio atginti 
mo simbolis, netgi ir jo mir
tis 1927 m. vasario 16 d.! . . . _•1 • -• 1 * r- -„v -viena sezoną aplanke operą mum iki s:ol tebera simbo-i • * H H n
iiška. Dr. V. Maciūno pa-j kartli-
skaita, nors truko apie pus-- ..................................
antros valandos, to™ tikrai i . S-oj sesųoj pr-emus Ba
idomus ir didžiai informa.;rla,s V-etnamą u- Dj.bout. 
tvvus darbas. (Jungtinės Tautos turi 149

marius.
Visada miela matyli sce-{ • -=^— • - 1 — —

Lazar Mojsov. Jis, kaip ais
tringas operos mėgėjas, per

Jau galima gauti Prano 
Čepėno parašytą Naujųjų 

pirm. raštą, kreipėsi į Sovie- laikų Lietuvos istorijos I to
tų Sąjungos ambasadorių. mą, kieti viršeliai, 543 psl., 
Dobryniną, skatindamas pa- kaina .$15.00.
veikti, kad būtų paleisti areš-
tuotieji V. Petkus, A. Ter- **,rrrr,,",,,,,w'T,rrrrr,rrOl‘ 
leckas, F. Serebrovas. Kongr. Helsinkio susitarimo punk- 
Annunzio ambasadoriui pri- tų, garantuojančių žmogaus 
minė, kad turi būti laikomasi teises

non sugrįžtančią Daivą 
Mongirdaitę. Ji čiulba lais
vai, natūraliai, dainavimo 
neapkraudama nereikalin- 
gom vaidybinėm puošme-' delio foimato, 344 psl., daug 
menom, gal net emocijas {iliustracijų. Tekstas Vlado 
prigesindama, tik retai kada Būtėno, fotografijos kun. 
pas:dabindama šypsena, nu-i Algimanto Kezio. Labai tin- 
grimzdusi gal tik į jai vienai i ka dovanoti. Kaina $20. 
težinoma apsivylimą ir siel-1 Gaunama Keleivyje

VERTA ĮSIGYTI 

Angliakasių Lietuva, di-

kuriame jis gyvena. Tai 
Žmogau? teisių deklaracijos 
13 str. Ją 1948 m. priėmė 
Jungtinės Tautos ir 1966 m. 
pakartotinai patvirtino.

Sovietų S-ga tą deklara
ciją iškilmingai pasirašė, 
bet kategoriškai draudžia 
savo piliečiams laisvai išva
žiuoti į užsieni. Sovietų Są
jungos baudžiamojo kodek
so 64-.A straipsnis pabėgimą 
į užsienį laiko krašto išda
vimu ir pagal 1973 m. pa
skelbtą papildymą baudžia 
nuo 3 iki 15 metų kalėjimu.

Todėl komunistinių kraš
tų lėktuvų užpuolikai nėra 
kriminalistai ar kitokie nu
sikaltėliai. Taip į juos turė
tų žiūrėti laisvasis pasaulis, 
rašo prof. R. Parris.

Rugpiūčio pradžioje eks
pedicija pasiekė Amazonės 
žiotis. Belem uoste prie At
lanto galeonai buvo ruošia
mi kelionei per Atlanto van
denyną Į Ispaniją.

Privačiai gautomis žinio
mis, Brazilijos administraci
ja neleido ekspedicijai toliau 
keliauti, nes jų maži laive
liai nesą pakankamai saugūs 
tokiai kelionei.

M. ŠEŠKAUSKIENĖS

ĮPĖDINIŲ DĖMESIUI

Neseniai Baltimorėje mi
rė Marija šeškauskienė, A- 
merikoj žinoma kap Mary 
A. Sheskas, kuri paliko šiek 
tiek turto. Yra žinoma, kad 
New Yorko apylinkėje prieš 
kurį laiką gyveno jos gimi
naičiai Pianas ir Aleksas 
šeškauskai, taip pat žinomi 
kaip Frank ir Alec Sheskas.

Ieškomieji ar apie juos ką 
žinantieji malonėkite rašyti 
Lietuvos Generaliniam Kon
sulatui:
Consulate General of Lithu
ania

41 We»t 82 Street
New York, N.Y. 10024
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Vietinės žinios
Kelionė i Lietuvą už $2.50. ĮAMŽINTI L. S. FONDE

Tokia pig'a kelione pasi-’ g. pa. rugsėjo , mėn. 5 d.

ir Aleksandro Lapšio atmi
nimui įamžinti L. S. Fonde.

K. N.

Mirė St. Janeliūnas

Spalio 1 d. savo bute So.

tuvos kariuomenės atkūri
mą sukakties minėjimas.

Gruodžio 17 d.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 37-jo suvažiavimo,i .
j Vėžlys gali badauti

1977 m. spalio mėn. 8 d., šeštadienį. Sheraton Tovver vieš- SCO dienų.
Fedėrad> klubo* 9333 S°U'h Cicer° Ave"Ue’ °ak
vakaronė.

Sausio 8 d.

net-

naudojo tie, kūne įugsėjo 
24 d. atsilankė Į pirmąjį šio 
sezono Kultūros klubo susi
rinkimą.

Tą kelionę pradėjo šių 
metų pirmininkė Beatričė 
Vasaris, gidės pareigoms 
pakvietusi Zitą Krukonienę.

Zita yra gimusi ir užau
gusi Alytuje, baigusi Vil
niaus universitetų, mokyto- 
ja.usi L’etuvos mokyklose, 
kol ją i Vilnių atvažiavęs 
Perkūnas Krukonis pažino, 
pamilo ir atsivežė i Ameri
ką. Taigi, pati kilusi iš dai- 
n'ngo dzūkų krašto, ir klu
bo lankytojus ji plačiau su
pažindino su lietuvių liau
dies dainomis, atkreipdama 
dėmėsi i dzūkų, aukštaičių 
ir žemaičiu dainų skirtumus.

Lavvn, Illinois 60453.
DARBOTVARKĖ

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ ;
Tuo reikalu jums gali pa

dėti teisininko Prano Šulo

3 vai. popiet 
mažojoj Jordan Hali salėje 
Izidoriaus ir Vytenio Vasy
liūnų koncertas.

1978 m. kovo 12 d. 3 vai. 
pietų First & Second

Bostone rn’rė ilgametį Ke- 
lėkio skaitytojas, pirmojo 
pasaulinio karo veteranas,

Fonde! Steponas Janeliūnas. Spalio i P®
Ud jispala:<iotaSN.KaJva-!Ch“rc!? Marlbor-.
lijos kapinėse. ou«h St > P>ama« El.-,

rengia N. Anglijos Baltų d-ja.,
tė po *25.00, V. ir K. Barniai, Į Audick, sukakti.
V. ir G. Čepai, D. ir L. Izbic-- Seni Keleivio bičiuliai An- i Church salėje, 66 Marlbor-j 
kai po $20.00, I. ir K. Nenor-J įanina ir Jonas Audickai įough St., smuikininkės Brigi-’ 
tai ir I. ir T. Žilinskai po spalio 1 d. minėjo savo ve-*

dybin’o gyvenimo 60 metų 
sukakti.

Bostone mirusiai Aldonai 
Labuckaitei įamžinti Lietu
viškosios skautybės 
aukojo:

E. Kleinas — $30.00, R. ir; 
R. Bričkai ir Sigita Končių-i

$15.00.
Po $10.00: A. Andriušiene. 

V. ir J. Balčiūnai, M. Blynie- Į 
nė, V. Bruzgys, A. ir V. Da-, 
brilai, G. ir A. Danasai, D. ir J

Sveikiname sukaktuvinin
kus ir K ikime jiems dar

V. Dilbai, R. ir A. DulskiaiJ <Jau£ ramJu * laimingų rae-l įY.
■ tu. i A4 - ; certas.

1978 m. balandžio 9 d. 3.
vai. po pietų First & Second,

i 1
tos Pumpolytės koncertas,: 
kurį rengia N. Anglijos Bal-{ 
tų d-ja.

Balandžio 9 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 

: III aukšto salėje Minkų ra-! 
m. sukaktuvinis kon. į

1. Suvažiavimo atidarymas ir invokacija.
2. Prezidiumo, sekretoriato ir komisijų sudarymas.
3. Sveikinimai.
4. Tarybos narių patikrinimas — skyrių bei organiza-. paruosta, teisėjo Alphonse'

■ - . . . ‘ ~ looidKfirota ”SuilUVOS“ išlei?-'ei jų atstovų pristatymas
5. Amerikos Lietuvių Tarybos valdybos pranešimai.
6. Amerikos Lietuvių Tarybos atstovo Washingtone

pranešimas.
7. Amerikos Lietuvių Tarybos iždo globėjų pranešimas.
8. Suvažiavimo dalyvių pasisakymai ir pastabos.
9. Pranešimų tvirtinimas.

10.

perziureta. 
ta knyga

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu. .
. ,,, : Knygos kaina $3, su tes-ZAmerikos Lietuvių Tarybos skyrių atstovų prane-j tumento foima 50. jį yra-

St. ir J. Gimbutai, F. ir V. 
Izbickai, I. ir R. Kalvaičiai, 
J. Kapočius, L. ir Č. Kiliu
liai, V. ir K. Klabiai, kun. J. 
Klimas, I. ir E. Manomaičiai, 
J. Monkus, A. Narbutt, E. ir 
V. Rastoniai, A. ir L. Rudžiū-

I

simai ir sugestijos.
11. Amerikos Lietuvių tarybos, valdybos ir iždo globėjų

rinkimai.
12. Klausimai ir pasiūlymai.
13. Rezoliucijų priėmimas.
14. Suvažiavimo uždarymas.

Suvažiavimo pradžia 9 vai. ryto, registracijos pradžia

gaunama ir Keleivio admi-* 
p.istracijoje. . :

KALE NDORI U S 18:30 vai. ryto. Bendri pietūs 12:30-1:30 p. p.

Spalio 9 d. 3 vai. popiet 
So. Bostono Lietuvių Pilie 
čių d-jos trečiojo aukšto sa 
Įėję Laisvės Varpo rudens*

BROCKTON, MA.
Mirė P. Miltenis

Dr. Kazys Bobelis

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1360 banga 

nuoKun. Adolfas Stasys veikia TCkmadieniais
Amerikos Lietuvių Tarybos Amerikos Lietuvių Tarybos l ;00 iki 1:30 vai. po pietų.

sekretorius
į Rugsėjo 17 d. ilgai sirgęs

nai, L. ir V. Senutos, A. ir K. 
Tuos skirtumus j. nupasa- Šimėnai, St. Šmitienė, V. ir 

kojo ne tik žodžiais, bet g. Sužiedėliai, I. ir B. Veitai, 
pademonstravo ir plokštelė- j Vembrė, O. Vilėniškienė, 
— pavaizduodama, kaip

koncertas. jmirė ilgametis Keleivio skai-(

mis,
tas liaudies dainas dainuoja 
ir dabartiniai Lietuvos dai- 
nin-'nkai bei sambūriai. Ji

E. Vilutienė ir L. ir E. Wain- 
gortin.

Po $5.00: P. Kalvaitienė. 
J. Leščinskienė, O. Mučins-

Spalio 16 d. 3 vai. po pietų Pranciškus Miltenis, |
First & Second Church sa- < m- amžiaus, o rugsėjo 19d.; 
Įėję, 66 Marlborough Street, Palaidotas Melrose kapinėse, 
latvių moterų ansamblio

pirmininkas

Skaitykite 
šias knygas

’ Melodija“ koncertas, kurį 
rengia N. Anglijos Baltu d-ja. i . 

Spalio 29 d. Balfo Brock-}metais

Paguoda, akimirkų kro- 
Velionis buvo gimęs Yla-,n*k°s4, I dalis, parašė Bro- 

kiuose. į JAV atvykęs 1909 428 psl.,1
Pirma gyveno Brigh-

nepam r o talkon-pasikvies-j kienė> T Stankūnaitė ir R. tono skyriaus vakariene. j tone o ilgiau kaip 60 m.
ti ir Bostono etnografinio. ir j gpakevičiai. į Lapkričio 5 d. Lituanistinės Į?rocktoI^L _Dirb° y °,r ?a'
ansamblio, o vieną dainą, j
palydima šokio, ir pati su i T. . ... . O1 . , _Aldona Uneertaitiene pa-L L^uv^°s,os ,Skaut>te 
demonstravo. į Fondas reiškia užuojautą a.

a. skautininkės — filisterės 
Antrojoj kelionės daly i Aldonos motinai 

Zita pavadavo jos vyras Liet?v°je ir visiems jos gi- 
Perkūnas. Jis, studijuoda- ,minėms.
mas Vfln'aus universitete- ------  * ------
lietuv iu kalbą ii būdamas t Rugsėjo 3 d. Bostone miru- 
profesionalas filmininkas, ’siam inž Aleksadrui Lapšiui 
pa ai ė letuvoje daugvbę įamžinti Lietuviškos Skauty-

Viso labo suaukota $485.00 mokyklos balius Chateau dejtl* siuvykloje, o jai išsikėlus 
Ville restorane Rando-lphe. jkitur> buvo veiklus komiteteT___•_  TZ" Y* 1 "I — • Tr"i i r- LnzlJeronimo Kačinsko kuri 
nių koncertas įvyks lapkri- 

hrnHni' d. 3 v. popiet Lietuviu 
Dr -Piliečių d-jos III aukšto sa-

kuris rūpinosi, kad čia atsi
keltų Knapp batų siuvykla. 
Joje jis dirbo iki 1954 m.

kaina
$5.00.

Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir- 

|) komentarai, muzika, dainos
* Į ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 

t J Keleivis ir yra didelis lietu-* * •*! 1 • • u .

DRAL'uiMO AGENTCRA 
Atlieka įvairią rū&ią 

draudimas
Kreiptis senu adresą;.

BRONIS KONTRIM 
S98 Broadvray 

So. Boston. Mass. 02127 
Tet AN 8-1701

ninkšlais viršeliais 
sietais — $5.50.

Pcgncda. Bronio Railoc 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be k'‘ų dalykų, čia telpa 
’domios studijos apie poetus 
Leoną Sk.ibeiką it Joną Ais
tį. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I d°!:es — minkštai' 
viršeliais $5, kietais $5.50 

Kokius dievus žmonės gar
bino senovėje, St. Michelso- 
nas, 271 psl., kaina $4.00.

Vardai ir veidai mūsų kul
tūros istorijoje (Nuo Mažvy
do iki Skvirecko), parašė 
Stasys Yla, 345 psl., kaina 
$6,

Lithuanians in America.
parašė dr. Antanas Kučas, 
iliustruota, 349 psl., kai
na $6.00.

Melagingas Mikasės laiš

kas, parašė Jurgis Jašinskas 
69 psk. kaina $1.50.

Lietuvis savo tautoje, vals
tybėje ir visuomenėje, para
šė Stasys Barzdukas. 255 | 
psl., kaina $6.00.

r#*******************************'k viškų knygų pasirinkimas
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Nepriklausoma
LIETUVA

J Velionis priklausė Sanda- 
Lapkričio 6 d. So. Bosto-Irai ir Lietuvių klubui, buvo 

o Lietuviu Piliečių d-jos į ir jų vadovybėje. Jis tap pat 
alėje Sandaros moterų klu- ilgus metus buvo respubliko-

įėję.

o banketas ir našlių 
enės rinkimai.

Lapkričio 12 d. North Ju-
uaivicnc za. vrnc.ur.vic n . ni"°r High (OakSt.) Brock- 

tazą, palydimą gražios mu-,' ' ' Stank5na’ita tone Brocktono
ziko?’’r deklamacijos. Joj^^Vir T Ralėb^’! an^blio "Sūkurys 
montažas vadinasi "Mano Y’ Jr.,;BakLT’ j masis koncertas.

, Lapkričio 19-20 dienomis
vr r • 4 T ’V c St, Brocktone,programa užsitęsė A Klhuliai> Jan/i3’ Svi"' LB apylnkės renkama dail.

nuotrauka j čia parodė ido-^ Fond aukojo S500:| 
nru tų vaizdu ska dnų mon. ;
TJ5 7P nfllvnimo crrovirto mn- ’ ’

Stankūnaitė; tone

Lietuva'

Visa

R. ir R. Bederiai, S. ir R. Bu- 
dreikos, E. ir St. Cibai, L.

kara- nų miesto komitete, kurį lai 
ką vadovavo respublikonų 

' apylinkei.

jaunimo I Jo liūdi duktė Mary Gen- 
>pir-; tile su šeima ir gausi giminė.

'*************#***v«*«*MMM*#«**M

apie porą valandų, bet klu-,^at «L Ulpienė ir V. Žiaugra, į (x-esĮovo Januso darbu paro- 
bo dalyviai būtų keliavę su P° 15.00: G. ir A. Danasai iri (ja 
Perkūnu po Lietuvą ir ii--I. ir K. Nenortai; po $25.00:' 
giau. t’k vėlyvas vakaras šią R. ir R. Bričkai ir F. ir V. 
išvyką nutraukė. Izbickai.

J Viso labo suaukota $190.00 Į
Dabartinė Kultūros klubo 

vadovybę sudaro: pirm. Be
atričė Vasaris, vicepirm.
Aušra Kubiliūtė, sekr. My-Jaut3 velionies našlei p. J. 
kolas Drunga, po padėjėjas LaPŠienej ir jo sūnui Akade- 
Gytis Žiaugra, ižd. Algirdas minio skautų Sąjūdžio filis- 
Dumčius, jo pad. Daiva lz- teriui inž. Algiui, neteku- 
biekaltė, svečių priėmėja siems brangaus vyro ir tėvo.
Genė Treinienė. j Dėkojame visiems auko-(

Ž-tis jusiems Aldonos Labuckaitės

Lietuviškosios Skautybės 
Fondo vardu reiškiame užuo-

▼900000000000000(100000000000000000000000

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 į

ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO.
V SPECIALISTAI .
•Šilto oro, šilto vandens ir garo iš rūsio ir oro vėsinimo 
* pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

FORTŪNA FUEL CO., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metą

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:* •
600 Columbian Street 
Braintree, Ma 02184

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

>oeeeeoeeoeeeooeeooi

Lapkričio 27 d. So. Bos
tono Lietuviu Piliečiu drau
gijos III auk-to salėje Lie-

Bostoniškio J. Jašinsko 

parašytą knygą —JULIUS 

JANONIS — POETAS IR

REVOLIUCIONIERIUS 
kaina — 5 doleriai.

informuota skaitytojus apie uasaulinius tr !ietuviškuosia»’ 
Įvykius, deda daug ir įdomią nuotrauKą ir atviras pasisakė 
a-’ie visus mūsą visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus jaj 
tame rasite įdomią skaitytoją laišką skyrių, kuriame laukia 
me abipusią pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems p 
svarbia problema.
^NEPRIKLAUSOMA LIETIrvA“ yra dinamiška*, mūsą & 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei idė’u. »► 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išiaikyma 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

Adresas:
7722 George Street. IaSalle, P.Q. HSP IC4, CANADA

S; A : - -fy •*. ■i. YL’i l’Ji i! Ii U-

1977-1978 METŲ KELIONES i LIETUVĄ

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

I
h

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

BALTIC
TOURS

IŠVYKSTA Iš PITTSBURGHO

IŠVYKSTA Iš NEW YORKO

Vasario 5, 12, 19 ir 26..............................................
Kovo 5..........................................................................
Kovo 12, 19 ir 26 .........................................................
Balandžio 2, 16 ir 23 ..............................................

$669.00
$716.00
$746.00
$746.00

Kainon Įskaitoma pilna kelionė Pan American lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai ir gru
pės palydėjimas. Kelionė: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 1 naktis l>enin- 
grade.

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

ir 2 naktys Londone.L

BOSTON AS-CHICAG A IR ATGAI..........................................................................$128

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

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 

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

arba
1-800—223-7898
prašant pasikalbėti 

su ”RAT“

SI— jau 80 metą caraavja lietuvią visuomenei ir išmokė
jo daugiau taip SEPTYNIS M1LJONUS dolerių 
oariama

SLA—didžiausia lietuvią fraternalir.š organizacija — 
duoda gyvybės apdraud< ir ligoje pašaipą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mHono dolerią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $1C.900.0C.

SLA—jaunimui duoda gurą Taupomąją Apdraudą — Sa. 
dosnuent Insurance, kad jaunuolis gautą pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AULAMS ir jaunuoliams labai pigią lERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdrauetos tik $3.00 mokes
čio metami. ’l «•» «

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubą Ir draugiją nariama. Ui $1.000.00 akcidenta- 
He apdraudos mokestis $£.00 J metus

SLA—kuopoe yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopą ve’kėjus. Ir ;je plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Llthuaalan AlHanra ef America
M7 Wsst 30th Street, Nevr York. N.Y. 1MW1
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VISI KVIEČIAMI I KONCERTĄ

Vietines žinios
MIELOS SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI,

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

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

Aukas prašome siųsti Balfo vardu šiuo adresu:

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

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

"Aukštai mes pakelsime 
taurę linksmybės“ — tai iš
trauka iš G. Verdi operos 
"Traviata“, kuria pradeda- 

! mas Laisvės Varpo spalio 9 
d. 3 vai. po pietų koncertas

, kurios yra tokios: pirmoji 
• —$100.00 grynais pinigais, 

jimais tos operos, kuria pa- So. Boston Savings Bank 
grįstai didžiuojasi visa mū-;auka; antroji— $50.00 gry- 
sų išeivija. įpais pinigais, Fitzmaurice

Lankėsi Keleivy Sekstetas dainuos New Yorke

Keleivio įsta;gon atsLlan- Komp. Juliaus Gaidelio 
kė lietuvių literatūros istori- vadovaujamas sekstetas spa- 
kas dr. Vincas Maciūnas, jįo g j Kultūriniame Židiny

Koncerto organizatoriai Motor Sales savininko Juo-kuris rugsėjo 25 d Bostone atliks Lietuvių atletų klubo 
Koncerto otgamzatona; :x skaitė oaskaita LB aiovlm- , ,

ir programos atlikėjai pada žo Kairio iš Brocktono au
ka ; trečioji — $50.00 vertėsSo. Bostono Lietuvių Pilie- >ė viską, kad koncertas bū- rankini/ J,aikl.0(tis Stasio 

etų d-jos trecio aukšto salėj, tų visais atevilgiais Ivanus I Norkflno g Dracut auka 
Iki =iol tą ištrauką tegirdė- -f įdomus. Bet j.s bus visis-į

l davome iš plokštelės, kurio-
! je ji įrašyta dar senais lai- į jis ras jautrų atgarsį mūsų 
į kais, kai Lietuvos operos 

pažiba buvo K'pras Petraus
kas ir Elžbieta Kardelienė.
Dabar tą ištrauką atliks
Gina Čapkauskienė ir Rimas 
Strimaitis, Chicagos Lietu-

skaitė paskaitą LB apylin- rudens baliaus 
kės surengtoje Lietuvių Tau
tinėje šventėje. gramą.

meninę pro-

Nauji skaitytojai

------„ -------- „— o„ < G. Valiukonis iš Posade-
n • lės dalyvauti kiekvienas, pa-i^- mpshne valstijoje,^:- Dagilis iš Van

visuomenėje. Be jos gau- auvojeą Daffal «npciaHns na-1 vykdamas z emc-ti į Floridą, nos’ Ma- ir •L,agins 1S van 
saus atsilankymo veltui nu-, kvitav'mų lapelius bent $1 ta^P Pat buvo užsukęs i Ke- couverio, B. C. užsiprenume-

Vladas Kulbokas, vasarą 
kai pasisekęs tik tada, kai! Dovanų paskirstyme ga- Paleidęs savo vasarnamyje

eis organizatorių pastangos. 
ir menininkų pasiruošimas, i Kaip kiekvieno darbo,

i taip lygiai ir šio koncerto gos rašomam veikalui. 
konceitO daly-! n„<.:s;_.i<:rna bos akstinas

leivį pasiieškoti jo aichy- ravo Keleivį metams, 
vucse reikalingos medžią-

Kad \isi Koncerto uaiy- i pasisekimas bus akstinas 
v.ai galėtų arčiau susipazin- j naujį6Tn užmojam, reikalin- 

vių Operos pirmaeiliai so- i ti ir pabendrauti su koncer-; „jem iįetUVybei stiprinti ir
lietai u mūcn'tn DO i__ a_ •_ _____ • . ___

Negali — nežadėk, 
pažadėjo- ištekės.

i Tuščiažodžiauti lengviau- 
—— sia, nurodinėti — lengviau, 
fcet kritikuoti — lengva, bet

dirbti — sunkiausia.

...................................... - - , • įiiinuiaa 1.4, oii-į
v rv v m- vi" bufetui ir įvairių gėrimų ba-, ĮVje jar vjg rocj0 naujos ini-

. Ne tik koncerto pradžia, >-ui Tomis vaišėms rūmna- ± • viL . . 1 ’ iui. d..cm.» ( ciatyvos ir sumanumo. Ne-1

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU 
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG įDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

bet taip pat visa jo progra

LOSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

1VORCESTER, MASS. 
Tet SW 8*2868

/ra vienintelė oficiali Įstai
ga Worcescery. kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces-
terio Į Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis* Čia kai*
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

Senas parvirsta ir negir
tas.

Elood Sųuare 
H ordinare Co.

Sa-tainkaa N. J- ALEKNA 
»» east broajkva? 
fcliVTH MASS.
TELEFONAS AN 8-4148 

JlfflT- Dažai 
V'ocJeroH Sitnoma 

Stiklą* Laagazsa 
VU^Me reikmenyn oamaatc 

S*ik«ieRyn piuicbarlaasa 
VUrtkl* daiktai

Telefonas: A N 8-2806 j

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pasakarnio

ip e din is
OPTOM E T RISTAS

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

Trečiadieniais nepriimama f 
447 BROADWAY l 

South Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

•PS080000000000000000000CO»MCOM0aO09"«»000QO0005

H The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKU A VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildomo gydytojų m 

eeptus lr turime visus gatavus vaistus.

Jei nik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistiną.
Sav. Emaouel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonai AN 8-«02l

Nes 9 vaL ryte iki 8 vrl. v„ išskyrus šventadienius ir sekau 

^ooooooooGmooooooooeoooeoeooeosoosoooeooeoeoooooom

8

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

□ Krosnies aptarnavimas 
Q Automatinis Įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

THE APOTHECARY
384W* BR0ADWAY’ so- BOSTON, TEL. 268-6020 

i kaip jūsų miesto vaistinė, profesionališkai paruošia receptus. At
siminkite, kad jūsų receptai yra svarbiausia musu verslo dalis, 
todėl mes kreipiame ypatingą dėmesį jūsų reikalams. Nepamirš
kite, kad receptu išlaidos nurašomos nuo mokesčiu. Jūsų patogu
mui mes turime pašto skyrių, kur jūs galite pasiųsti siuntinius, 

i laiškus, nusipirkti pašto ženklų ir pašto perlaidų. Valandos: pir-

si uoliosios Laisvės Varpo, „ . . , _ , . , ' apvilkime nei koncerto or-talkminkes, skirdamos ne• . , .
dar negirdėta. Joje skambės tik savo darba, bet taip pat •-aniza^i’'1_u’ nei progia- 

i . .. .. z.i" mes atlikėjų.

ma bus neįprasta, nauja,

ištraukos net iš trijų garsių, jr dali reikalingų produktų, 
operų, kurias pastatė Chi
cagos Lietuvių Opera. Iš 
tiki-ųjų tai bus reta proga, 
nevykstant į Chicagą, susi
pažinti su pasiektais laimė-

Vaišių metu traukimo ke
liu bus paskirstytos Laisvės 
Varpo rudens vajaus po

Koncertas
punktualiai,
nevėluoti.

pradedamas 
tad prašoma

$1.00 dalyviams dovanos, Laisvės Varpo Vadovybė 1 madieniais . šeštadieniais nuo 0 vai. ryto iki S vai. vakaro.

b
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

«• 
::

PETER MAKSVYTIS
Carpeater A Buildsr

<9 Churek Street 
K. MOtoa, Ma

Atlieku Ttoua pataisymo, tatąoa- 
to ir projekta’imo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
Manio pastatų, pagal 3U«ų reika
lavimu. šaukite viaadoa fld • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

f ****** “****'
TEL AN <5-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOM BTRISTI 
Valandoe:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY 
SOl^TH BOSTON. MASS-

j jj rrercTrr-f r r-* -—-*-***-******

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 

i 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732
—a—■■■■■■ f-rffrrr rrr j.

"SAULES ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas

Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro V izgirdos. Didelio for- Į 
mato, drobiniai viršeliai, la-i 
bai tiriRa Kalėdų davanom? 
Kaina $7.90.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

Sfi. Pa?tu nesiunčiame. 1
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Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje. ir Įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu banku srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius Įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš- 
teklių. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytų Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

, South Boston' 
Savings Bank

•ALMYS THE LEADEH"

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»t Bro«dway 
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.. Wed. & Fri. 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

E KARDELIENĖS DAINŲ STEPONO KAIRIO ATSI 
PLOKŠTELE MINIMŲ PIRMASIS TO-

;MAS "LIETUVA BUDO“ 
galima gauti Lietuvos ope-;
ro. Ebbteta. Karde. !JAU IŠPARDUOT AS, BET

Iienės įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—"TAU, 
jų plokštelę. Kaina $6.00. j LIETUVA“ DAR YRA NE-

Paštu nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS. 480 PSL.

Keleivio admini»tracijoje
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South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo
: LIETUVIŠKA UŽKANDINE

VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
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 PIETŪS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

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

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

- S. B. L. P. D. Valdyba 1
J 368 W. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
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Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS :

173 Arthur SU Brockton, Mass. 02402. Tek 586-7209

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tek 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia- i 
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- 
kiuaita. Vedėjas A. Schyrinsklį

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

15 BOSTONO { LIETUVĄ 
ir Intus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas k 
garantuotas

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

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 yat p.p>
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068
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