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73-TIEJI METAI

LIEMJVOS ŽMONIŲ 

LAISVĖS ŠMIKSMĄ!

Lietuviškos išeivijos visuomenę giliai sujaudino nau
jos žinios apie protesto demonstracijas Lietuvoje su šū
kiais: Rusai, grįžkite namo!“ Žinant, kokia priespauda 
dabar viešpatauja Lietuvoje, šitoksai protesto pareiški
mas yra didelės svarbos įvykis, ką suprato ir didžioji 
Amerikos spauda, skelbdama apie tai savo pirmuosiuose 
puslapiuose. Kai kur išeivijos lietuviai, išgirdę tą žinią, j 
savo susirinkime su ašaromis giedojo Lietuvos himną, Į 
jungdamiesi savo išgyvenimais su prispaustais tėvynėje 
žmonėmis. ų

Mes visi turime paremti tą pavergtos Lietuvos žmo
nių laisvės šauksmą. Jie išdrįso reikalauti laisvės, žinoda
mi, kad už tai gali grėsti kalėjimas ir ištrėmimai.

Teišgirsta pasaulis Lietuvių šauksmus! Siuskime te
legramas ir rašykime laiškus prez. Carteriui, Valstybės 
departamento sekretoriui C yrus Vance, ambasadoriui Ar- 
thurui Goldbergui ir savo senatoriams, prašydami, kad 
jie gintų ne tik Afrikos, bet ir Lietuvos žmonių teises ir 

^Įgtisvę Krašto valdžia turš būti pavesta gyventojų daugu
mai ne vien Afrikoje, bet ir naujosios Europos kolonijose, 
jų tarpe visų pirrma Lietuvoje.
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Bostono lietuvės, kurios vadovauja ne vieny motery organizacijai: iš kairės j des-nę Ono Ivaškienė,

DISIDENTO A. PODRABINEK ŽINIOS 

APIE RIAUŠES VILNIUJE

Jis pats tuos įvykius matė ir, grįžęs iš Lietuvos, apie 

juos painformavo Vakarų korespondentus, dalyvaujant 

ir kitiems disidentams, jų tarpe ir akad. A. Sacharovui. 

Vilniaus valdžios pareigūnai vengė apie tai kalbėti.

£ Brežnevas gieda
seną giesmę

Dabar paaiškėjo, kad ži
nias apie spai.o 10 d. Vilniu
je Įvykus as antiscviet nes 
į nau.es Vakarų korespcn- 
• dentams pateikė rusų disi-

Pradedant Spalio revoliu- dentas Aleksandras Podra-
prieš 40 mėty suorganizavusi lietuvių tautinių šokių sambūrį ir jam iki šiol vadovaujanti. Beatričė . (rijos sukakties iškilmes, ( b.nekas, kuris tuo metu bu 
Vasaris — Bostono Lietuvių Kultūros klubo pirmininkė ir Violeta Balčiūnienė — N. Anglijos praeitą savaitę didžiuliame VO Lietuvoje ir tose futbolo 
Pabaltiečiu dr-jos pirmininkė. m ringe Maskvoje kalbėjo rungtynėse, iš kurių Įsiskėlė 

į pats Brežnevas. Jis pareis-; visa neramumų kibirkšt's. 
: kė,

Visi lietuviai, atlikime savo pareigą, telegramomis, 
laiškais prisidėdami, kad Vilniuje įvykusi demonstracija 
prieš okupantą neišblėstų be pėdsako. To iš mūsų laukia 
pavergtos Lietuvos broliai.

Nedavė balso ispanų
komunistų vadui

Į Sovietijoje iškilni ngai

JAV pasitraukė iš
darbo organizacijos

Tarptautinė darbo orga
nizacija buvo Įsteigtai 919 
metais. Dabar joje dalyvau-

. Susprogd insią tris 
i vokiečiu lėktuvus

švenčiamas Spalio revoliu
cijos 60 metų sukaktuves

pakviesti ir Vakarų j ja 135 valstybės. Jų delegabuvo

sakė ir savo žodi Bet išgar 
sėjus’am savo opozicija so
vietų diktatūrai Ispanijos

» - x -r i - «r , c. r-u- komunistu vadui Santiagokos Lietuvių iarybos rasime, 2606 W. 63rd St., Clncago,. Ralbėti nebuVQ
III. 60629, tel.: 778-6900. nors jj§ DUV0 paruošęs ir

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA j jau Kremliui Įteikęs savo 7 
minučio ilgumo kalbą

Su telegramomis ir laiškų tekstai* patarnaus Ameri-

Euiopos komunistų vadai, Į ei jas sudaro valdžios, darb. 
kurie ta proga išk'lmėse pa- ninku ir darbdavių atstovai.

Organizacijos tikslas — re
guliuoti ir vienodinti daly
vaujančių valstybių įstaty
mus darbo rejkalafs.

Vokietijos teroristą’ pa
skelbė, kad po lapkričio 151 •'U! žiiaziiai 
dienos jie susprogdinsią trisj mo^s^mo 1
Lufthansa lėktuvus. Tai bū-į m ,Ten dalyvavę

kad soviet nis komuniz- .Minėtas dis dentas Vaka- 
mo kelias tėra vienintelisrų spaudą ir žinių agentū- 

i teisingas ir kad atsisakyti, ras painformavo Maskvoje 
'proletanj diktatūros ir per-i specialioje konferencijoje, 
j eiti i daugpartinę sistemą iš kurioje daly va .’c- Įkalintų 
i esmės rei’k'a "pasiduoti disidentų žmonos Irena Or- 

ir ats’sakyti lova, Arena G’nzburg ir 
pats akademikas A'ndrejus 
Sacharovas. Tai patvirtina

mokslinio marksizmo“.

s'ąs kerštas už kalėjime nu-l 
žudytus tris jų draugus. (I'-> 
tikrųjų tie jų "draugai“ pa-' 
tvs nusižudė).

Dėl to Vokietijoje Įvesta 
i labai griežta keleiviu kont-

uzsienio
komunistų partijų vadai ne 
v’si tai nuomonei pritarė.
Italijos Berlinguenis drįso 
pasakyti, kad visos komunis
tų partijos yra lygios. Pran-

Jau kuris laikas ta orga-i role. Y pač prisibijoma, kad , - . ,.j _ , . , , • * . j-* j chais i iškilmes visai neat-teroristai nepradėtų naudo-- , , - . , ... i + - i j x- 'vyko. Is la sviru valstybiųtis raketomis skrendant em s1 J -

V tikas rūpinasi
Bražinskais

Vliko valdyba spalio 27 
d. pakartotinai apsvarstė 
Prano ir Algirdo Bražinskų 
reikalą.

Dirvos premija 
M. Tūbelytei

D-’rvos novelės konkurse 
dalyvavo 12 autorių. Komi
sija premiją paskyrė Mari
jai Tūbelytei - Kuhlmanie- 

' nei, dabar gyvenančiai Tai. 
wane, už jos novelę "Kryp- 
tometrija“. Premijos mece
natas ($600) yra Simas Ka
sdienis.

Carrillo. kuris propaguoja 
vadinamąjį ’ demokratini 
komunizmą“, nepriklauso
mą nuo Maskvos linijos, jau 
ne kartą buvo sovietų spau
dos puolamas ka'p "ereti- 
kas“. ŠĮ kartą jis norėjęs sa
vo kalboje išklostyti "ne
priklausomo“ eurokomuniz
mo principus, bet nebuvę 
leista, ir Carrilo įuošęsis

nizacija pasidarė komun’stų 
mopagandos Įrankiu, todėl 
dar Kissingeris prieš porą. 
metų ją Įspėjo, kad JAV iš;bukstavimui jau yra pagrin- - ,,
jos pasitrauks, jeigu ji :r to- j do, nes rasta ir raketų be: jųį 
i'au užsiirtis politine propa- dalių, 
ganda.

Kadangi organizacija te 
įspėjimo nepaklausė, ta' „ ...amnestijapraeitą savaitę -LAV-bės pra- 
ne'ė pasitraukiančios. JAV i 
mokestis sudarė 25'< orga-Į 
nizacijos pajamų, ir to Įnašo 
dabar ji negaus.

lėktuvams numušti. Tok'am

Sovietiškoji

Spa’.'o revoliucijos 60 m.

komunistų 
'galu vadas

vadu tik pertu- 
Laupsrno Krem
us.

i Suprantama, kad sateliti-’ 
| nių valstybių komunistai 
giedojo Brežnevo melodiją.

ir Chicago Tribūne Mask- 
> os korespondentas Jim 
Gallagher. kuris toje spau
dos konferencijoje dalyva
vo ir kalbėjosi su A. Podra- 
blneku.

Pagal tas informacijas, 
spalio 10 d. Vilniaus sporto 
stadijone vyko l'etuvių ir 
Smolensko futbolų koman- 

jdų rungtynės, kuriose seisė- 
ijavo rusas. Rungtynes buvo 
transliuojamos ir per tele
viziją.

Kadang; rungtynių teisė
jas pasirodė esąs laba’ šalis-

Jie šnairai žiūrėjo ir Į Ispa-,Ras j,. saV() sprendimais aki 
nijos atskalūną ( aiiillo,; vaizdžiai palaikė Smolens

k Vengrijos vadas Kada- įko komandą, tai 15,000 žiū- 
.ai ''ei-jrovlj mjn;a ėmė karštai pro.

•testuoti ir ;aukt’: "Rusai,

Jei Sovietų S-ga nebūtų 
sulaužiusi su Lietuva turėtų 
draugiškumo ir kitų sutar
čių, jeigu ji nebūtų susitaru. 
si su nacine Vokietija pasi
imt,! Lietuvą, Latviją ir Es
tiją savo "įtakos sferon“ ir 
jas okupavusi, tai ji nebūtų 
žiauriausiu teroru išnaiki
nusi trečdali mūsų tautos, o Jadvyga 
Bražinskam nebūtų reikėję j gyvena Floridoje, 
sėsti Į terorist'nei Sov. Są-'
jungai priklausanti lėktuvą /r BreŽneVūS UŽ 
ir ji nukreipti Į laisvę.

sukakties proga Sovietų Są- į rąs .ii demonstratv 
iungoje paskelbta amnest:-.‘<]no-
ja, kuri paliečia tik krimina.,• žodžiu, didelėj komunis-Į pkite namo!“ Milicija čia 
1 niu> nusikaltėlius, nubaus-Į,a šventėj nebuvo vienybės ■ pat bandė kai Kuruos sūkau-vykti namo. ' x-» , . .. , ,\ L \Larteris atideda

Dabar Tasso agentūra dėl Į 
to incidento paaiškino, kad: SŪVO kelionę 
Ispanijos komunistų vadas}

M. Kuhlmanienė vra bu-ji iškilmes atvykęs per vėlai, (Jai.‘t^risoJ)uy0,p.a®.i*
vus'o ilgamečio Lietuvos tad jam buvę pasiūlyta kai- aplieto 22 d. leistis n •' Prancūziio wr:ausvbė i ♦ i , r-
ministrų phmininko Juozo Į bėti kitoje vietoje ir kitose ! ilgą kelionę, kurioje buvo, amr.e . t-rtant. pas -, P. ancuzijo, 'V^usybe^ bes,sX„-st.vrlama paskhdu 
Tūbelio duktė Jos motina’^kilmėse, bet jis atsisakęs, i numatyta aplankyti ka: • / • tinį^įfĮ(. Kad paiiamento,sl minia eme i^eti rusis
I,!® :'!!! S,™ nas valslj-besEuropoje, Al-12 ermsrat rinkimai bus ktų metu ko- ky ^tvių

Domisi įvykiais | „ yuoje, ytmuo- olanfiu turtuolį

įtus ne ilgiau, kaip 5 metus j 
i kalėti.
i Polit’niai kai'niai neam
nestuojami.

Tai būdinga sovietiškoji

suose Rytuose ir P. Ameri
koje, bet savo nuomonę pa- 

Įke te: nenori išvažiuoti, koH

Prancūzijos seimo 
rinkimai kovo mėn.

Į jancus suimti, bet minia ne- 
i leido. Kai Į stadijoną atvyko 
dar ke1’ milicijos automebi- 

■ liai, išėjus' grupė jaunuolių 
!tuos automobdius padegė.

Carterio siūlymą
JAV’ prez. Carteris, kal

bėdamas spalio 4 d. Jungti- 
departamentui) paaiškina-} n®se tautose, pareiškė, kad 
majį raštą. "atėjo laikas sustabdyti ato-

(Elta) mintus bandymus, neatsi
žvelgiant, kam jie tarnautų

Jungtinės Tautos 
prieš grobikus

Vliko valdyba nutarė dar 
kartą Įteikti JAV vyriausy
bei ( Į kartą — teis'ngumo

• — karo ar taikos reikalam'

Jungtinių Tautų organi-i 
aac ja priėmė rezoliuciją, 
kuri griežtai smerkia lėktu
vų grebikus ir kvieč:a vi-; 
sas valstybes imtis re'kalin-l

Prae'tą savaitę Brežne
vas, kalbėdamas pradinėse 

_; Spalio revoliucijos 60 m. su
kakties m’nėjimo iškilmėse, 
taip pat palietė tą klausimą 
ir pasiūlė visoms valstybėms 
sustabdyti atominių g’nklų

gų žygių t'ems grobimams 
sustabdvti. iI1

gamybą. 

Galima numatyti, kad 
Lėktuvų vairuotojų tarp-j Kremlius labai neri, kad ki-

tautinė sąjunga grasino ge
nėtai ’niu streiku, bet jo ne
paskelbė, kai buvo užtik
rinta, kad Jungtinės Tautos 
tuo reikalu padarys atitin
kamą nutarimą

t! nusiginkluotų, o pats liktų 
apsiginklavęs. Brežnevas y- 
pač pabrėžė, kad nereikią 
gam'nti ir JAV projektuo
jamos neutrono bombos, ku
rios sovietai dar neturi.

Lietuvoje
Didž oji Hartfordo, Ct./ kongresas nebaigė svarstyti j tą savaitę jis bu. o paleista 

jo pasiūlyto energijos pla- kai už ji sumokėta apieradijo stotis WTIC pakvie 
tė dr. Eloną Vaišnienę ir 
Mykolą Drangą dalyvauti 
"M'ke Miller Show“ pir
madieni, lapkričio 7 d. 8 vai.
vak. ir kalbėti apie paskuti-; buvo anksčiau žadėjęs, 
n'us Įvykius Lietuvoje iri 
šiaip apie lietuvių politini! 
bei kultūrini gyvenimą.

Sovietai grasina
pasitrauksią

Sovietų delegacijos Bel
grado konferencijoje vado
vas Voroncovas pagrasino, L 
kad sovietų kritikavimas; 
dėl žmogaus teisių pažeidi
mo gali Sovietiją pr'versti 
iš konferenejos pasitraukti.

Jis ypač kaltino Prancū
ziją, Britaniją ir Kanada 
dėl "grupin:o puolimo prieš 
Sovietų Sąjungą“.

no.

Olandijoje buvo pagrob
tas turtuolis Caransa. Praei-

miiionai dolerių.
Caransa sako, kad ji

vo pagrobę ne pol’tinia.’ tė
ti krimina-

Jis numato gruodžio mė
nesi aplankui tik Belgiją,

! Lenkiją ir Prancūziją, ka'p' roristai, o papras 
lista

pavadinimų len
gvo 12 ir 19 dienomis. Ja:sųe)es Spalio revoliucijos su- 
domėsis \ sas pasauiis, nes;j<aj<.;:e< proga iškabintus šū. 
juose paaiškės, ar laimės, |<ius daužyti komunistinės 
kairieji (sočiai štai su ko- vaj(jžjOs ištaigu langus, 
mun'staLO, ar dešinieji. • Kilus toko ‘masto riau-

............. ... . , .pem, s c,, etai tuo] lėktuvais
karnų, buvo susitarę de!iatffabeno ; viH; ke)į ba. 

bu. bendro programos, r jiems taI;jcm;s priaj-gjnkluotų buvo prana aujamas laime-!jau;n,mieč,iu
jimas. Bet paskutiniuoju į n'iau^s ,į0 metu rim0- 

įmetu jiesuskJo, todėl ir lai- sakoma paskir- ivvkiai

Neu Yorke gyvenantis dailininkas Česlovas Janu
sas. kurio tapybos paroda renkiama lapkričio 19 ir 

Brocktone. Plačiau — penktame puslapyje.20 d.

mėti mažiau galimybių.

Kanados-praiu ū zų 
įtampa

Į dar kartojosi k tom dienom. 
Kilus neramumams, rung-

,'tynių televizijos transliacija 
; buvo nutraukta, paaiškinus, 
J jog tai pada- ta "dėl tech- 

Quebeco provinc’jos prem-jnisku kliūčių“.
jeras Leves<;ue, kuri> sten-! Dakaru korespondentai 

igiasi savo pro’ nei ją atskir- į daugiau žnų apie tuos ne- 
įti nuo Kanados ‘ lankėri ramumus bandė patirti iš 
Prancūziioje. Čia jis buvo atsakingų \ ilniatn valdžios 

pareigūnų, bet šie atsilakė 
bet kekių informacijų duoti

jlabaj iškilmingai primtas
i ir apdovanotas. Prancūzijos
' prezidentas nedviprasm'š- ar tepasakė, kad tose futbo

' mui.
pritarė Ix*ves(jue sieki-

i Dėl to santvkia’ tarp Ka- 
’r.ados ir Prancūzijos labai 
įregimai šąla.

"buvę nepa-

t:k

lo rungtynėse 
tenkintu“...

Ma-kvos rad'jas t k žy
miai vėliau prane-ė. kad 
Vilniuje buvę riaušių, bet 
tai esa< "chul’ganu darbas“.
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KĄ VISA TAI LIUDIJA? tarptautinio garso ir įvertinimo. Nors ir trumpalaikis są-
‘ jūdis jau padarė gerą Įspūdį toli už šiaurės Airijos ribų.
Ir gimė jis dviejų pasiryžusių į viešumą išeiti ir už taiką 

Stebint čionykščius nesiba’ pančius mūsų ginčus dėl į pasisakyti moterų iniciatyva. Jų kantrybės taurę perpildė

KĄ VEIKTU VALDŽIA
ATOMINIO PUOLIMO 

METU?

pirmenybės ”pirmosiose laisvės xo)«os gretose tik-, atsitikimas, kai nuo kariuomenės patrulių bėgančių tero-'

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS

kalbama AB SOVIETŲ SĄJUNGA IŠSILAIKYS IKI 1984-tųjų m ?

idėjos—darbas ne vaiko: pasidaryti milžiniškos reikš- 
Užtvenktos mėto audrą žaibus! mės išvadą. Būtent, Levi.no 

i- Nesustabdysi bėgančio laiko: žodžiais tariant, padegamoji
ji“ lietuvių tauta, dabar rodanti ana-ant Balt'jos pajūrio ‘ nebeišlaikė. Visi tie airiškieji žudimaisi baisūs ne tik dėl!sius abiem kariaujančiam Vaikas tik trukdą amžių darbus. virvutė jau ištiesta — ter'ei- 
smėlio likusiai žemaičių ir aukštaičių "atplaišai“ didvy- jaukų skaičiaus, bet ir dėl liguisto beprasmiškumo, kuriame',pusėm, bet tuo pat metu pri- ^ro/iai lietuviai austančią dieną kia Prie Jos Prikišti degtuką.

; nacionalizmas ir religija susimaišė į protu nebeapčiuopiamą! leidžiama tokio karo gali- -į,..riš.kc narsumo pavyzdi.
! chaosą.

Iš kurios gi riebaus kūno vietos yra išdygusi toji to- į Tai tos dvi tuokart susijaudinusios moterys išvedė į
mybė, ir dklžios’os valsty
bės ruošias' ne tik puolimui, 
o ir gynimais:. Ir, žinoma,

Mūsą nors jsūnūs visgi išvys! Sovietų Sąjungoje egzistuoja
Griaukime amžiais užverstą sieną.rea^ios s4ly8os naujai revo

liucijai, kuriai pasiekti be
trūksta katalizatorių. O ka-

N orint gailėtųs jos beprotys!
kia bepriekaišt nė mūsų "patriotinė didybė“, kai net mū- gatvę pasisakyti už taiką tūkstančius blaiviau galvojančių o ir gym muis:. ir, žinoma, ... ------------------------ -■ - —
sų vadu va'kai čia pat neribotoje laisvėje greičiausiu ir žudymosi bepramiškumą jaučiančių airių. Eitynės kata- i visiems Kyla klausimas: ką Amims pavergta kelias tėvynė; talizatoriais galį būti, anot 

karo atvykę kadaise . bkų, eitynės protestantų rajonuose, giesmės, maldos, pra-:^1 dalytų vieno ar kitc-kraa-, Jos atgimimų jawčia dvasia. Štromo, "mažiausios pertur- 
kalbos. Žygiuojančius visada lydėjo įžeidinėjimai ir akmenų l°k netikėto . atominio į Ginkim, ką mūsą proseniai gynė! bacijos,“ net ir tik "Brežnevo

tempu nutausta, o net ir po antrojo karo atvykę
buvę "Įžymūs pareigūnai“, dabar, guldamiesi i mirties 
patalą, paskutini kartą žegnojasi angliškai? ! kruša, bet pati taikos sąjūdžio mintis entuziastiškai buvo 

isutikta Europoje ir toliau, o šiandien jau daro stiprios
to vyriausybė ir jos 
smūgio metu?

Kaip turimos informaci
jos skelbia, Wash.'ngtono 
valdžia tokio puolimo grės- 

^skirstyta

galva j žadinkim brolius meile drąsia! ir jo persenusios Politbiuro 
vadovybės neišvengiamas ar
timoje ateityje pakeitimas

-----  * ----- naujais asmenimis“. "Per šį
vadovybės pasikeitimo pro- 

"Andriejaus Amalriko, ži- cesą“ šiandien dar užsimas- 
! nomo rusų disidento žodžiais kavusi "opozicija gali masiš- 
tariant, disidentai atvirai iš- kai iškilti viešumon ir sukur- 
reiškia tai, ką visi kiti tary- ti jau nebesustabdomą esmi- 
binės visuomenės nariai pa- nių politinių pasikeitimų ša- 
tvlomis mano.“

1 MAIRONIS
Vis dėlto — mūsų tikroji tauta yra tenai, aname Į įtakos Amerikos airiams, už kurių suaukotus pinigus ligi .

Atlanto krante! Mūsų tauta — net ir po svetimųjų režimo i šiol perkami žudikų naudojamieji ginklai.
apvilktom uniformom. Nors ji valgytų fk lubinų košę iri Abi organizatorės pavyzdžiais nurodinėja, kiek sąjūdžio į m-5 atveju bū‘ų 
avėtų tiktai karnų vyžom ar vailokais. Nors vienas k’tas j dalyviams pasiseka prikalbėti jaunuolių mesti ginklus L tris grupes. Viena srupė 
jos narys slėptų švarko pamušale ir komunistų partijos - <tokie išgabenami iš Airijos, kad jų nenužudytų kaip išda- vyriausios vadovy-i

, vikų buvusieji ginklo draugai), kaip keliasdešimt metų
bilietą. ! kaimynystėje gyvenę protestantai ir katalikai pradeda su-

Žymiai svarbiau, kad jos širdis net ir rusiškosios oku-! rasti bendrą kalbą.
pacijos grėsmingose sąlygose kol kas yra islikusi lietu- į Sako, dėl to sąjūdžio veiklos teroristų pajėgos suma- 
viška, patriotinė ir daug drąsesnė negu daugelio mūsų žėjo 30-40 procentų. Anksčiau gyventojai paslėpdavo me

pasiliktų vyi. dilius vauuvj 
bes štabe, o kitos dvi būtų 
•patalpntcs kalnų slėptuvė
se. Labiausiai būtų stengia
masi apsaugoti prezidentą, į 
viceprezidentą, kongreso va-j

, džiojamus teroristus, duodavo jiems vietos pasidėti ginklų t dus ir aukšč austąjį teismą, 
• ir šaudmenų atsargas, o dabar jau jie patys nebedrįsta J kad prezidento ar vieno jo 

Argi ta; neliud ja Romo Kalantos susideginimo die-1 lįsti, nes bijo, kad nebūtų išduoti. Nors Williams tvarkingai; ipedui o žuv mo r-imn

čionvkščiu "narsuoliu4

nom:s kilusios kruvinos masinės demonstracijos Kaune ? j ’Kas šeštadienį gauna krauju rašytą grasinamąjį laišką, bet i būtų kas paveldi jo parei-,fc,au^’ .

Reikia suprasti, kad šian
dieną tarybinėje visuomenė-

atrit'kimu ne^ko nei vieno žmo- 
kuris būtu nuoširdus

lyje bangą44.

Svarbiausia, kad dr. Štro
mas įspėja, jog tiek Vakarai, 
tiek ir lietuviškoji išeivija 
turėtų būti šiems galimiems

komunistas,' pasikeitimams parengties
0 dabartinės Į gatves išsiliejusios minios Vilniuje,

džiaugiasi, kad iš viso krašte per pusę sumažėjo nužudymų. £as- Visos šios grupės ture-, marksistas ar
Šiandien sąjūdis jau turi apie 140 grupiį ir jose’apiė j ' 'T> * Salėtų į nors per nago juodymą, stovyje. Je. musu tauta, ga-

. nariu, kurie kasdien gatvėse kalba su žmo-! te!gu? sprendunus.! tjketų j tą santvarką, kuri, hmybes neto..m.aus.oj ate.-
mokvklas, organizuoja kataliku ir protestantu. Slėptuvėse būtų sukauptos Tarybų Sąjungoje vtespa-jty .ss.la.sv.nt. bent kiek rea-

1 susitikimus. Taip, tiems aktyviesiems karingieji niekur »' ai.t nkamos p.n.gų tauja. Galrnia drąsia, te.gt., l.os, turime ja. padėt, sus,- 
J atsargos, kurias butų gali- kad šiandieną visi tarybų

ma panaudok, atominėje ' Sąjungos žmonės yra vieno- 
ugnyje sudegus d’del'am kio ar kitokio laipsnio disi- 
. akutes kiekiui. i dentai arba, cituojant kitą

Aišku, karinės ir civilinės garSų rUsų disidentą Vladi-lSu kuria jai atėjo politiniai
l- _ :_ -D..1____ 1.: OKA 1 - •

šaukus'os prieš okupanto s’autėjimą mūsų tėvynėje, prie'-; 4 qqq aktyviu 
-jo melo režimą ir plėšiusios okupacinių stabų plakatus? ' ngmjs, eįna i i

,,, . j ... !susitikimus.
O dar tie pavieniai drąsus disidentai, atvira, sa. o, akmenu

bylose demaskave soviet.ni melą ir pr.espaudą, žengda-1 o j . T r j u-; Sajuozio lesąs sudaro aukos. Jo fondą papildvs ir pre-
mi esus į .110 rem i n a ėjimus. Jmija. Pagal suplanuotąją sąmatą artimiausiu laiku sąjūdis

Šia proga leiskite paklausti, kuris iš čionykščių mūsų i 
dabartinių "narsuolių“ anais la kais pasakė bent vieną i 
viešo protesto žodį prieš vadinamojo "Liaudies seimo“ į
rinkimų klastą ir prievartinį Lietuvos prijungimą prie So-; šiemetinė taikos premija atiteko Amnestijos interna-i s]ėptUVf<e
vietų Sąjungos? Kuris bent gatvės užkampyje nuplėšė ; cionalui, kurio vardą dažnai užtinkame savo laikraščiuose, i Panašia savo vadovybėm ianč*° režimo politiniai kali- 
nuo sienos partijos šūki ar Stalino plakatą? Juk tada dar ‘ Tai žymiai senesnė už airiškąjį taikos sąjūdį organizacija —i apsaugos sistema yra isiren- n*a*' Ta^Sk opozicija Tarybų 
visi buvote palyginamai jauni. i ją 1961 m. Įkūrė britų Londono advokatas Pėter Benenson,' g^Jsj jr Sovietu Saiuntra. Jos ^4Jung°ie Yra totalinė, o at-»sįnjųt ekonominių gairių nu-

‘............. Į ir jos tikslas — "praktiškai, humanitariškai ir bešališkai j centrai yra anie 80 myliu ra- vir°ji disidentija yra tik ma- j smaigstymas. alternatyvinių
0 dabartiniame pas priešinimo avangarde — v-sacia j teikti paramą žmonėms, kurie įkalinti dėl jų rasės, religinių; d iusu ap'e Maskva, Rvtu ža, tačiau reprezentatyvi tos j programų pasiū’"mas būsi- 

lietuv.-kas.s jaunimas! Jaun mas, nuo spaliukų iki partijos i ar pOiįtįnįų įsitikinimų44. į Europoje ir Mongolijoje, totalinės opozicijos dalis, sa-Į majam valstybės seimui. Šia
Nors žmogaus teisių deklaracija buvo paskelbta jau | Be to, Brežnevas ar jo ipė- votiška didžiulio disidentinio! prasme šiandien išeivijos tal- 

beveik prieš 30 metų, bet per tuos metus dar net padidėjo' J inis su savo iriausiuoju aisbergo viršūnė“. jka ypač reikšminga, nes da-
pasaulvje žiaurumai, teroras ir kankinimai.' Amnestijos štabu ga1: skra dvti ir ore, į . . įbartinėmis priespaudos są-

lygomis opozicija musų kraš
te dar tebegyvena "spaudos 
draudimo laikus. (Ir kiek 
betrūko nuo to draudimo pa-

durų mokyklose, stovyklose ir vTsur kitur intensyviau
siai mokytas net matematikos pamokose tarybinių poli. 
tinių poterių, komunistų part’jos vadų ir "Didžiosios Te

yra numatęs išleisti 2.5 mil. svarų.
I

1977 m. Taikos premija Amnestijos internacionalui

karinės ir civilinė; 
s centrą:

ruošti giliai žemėje, atomi-

kurti ateities santvarkos pro- 
gramatinius planus. Turime 
jos ateities valstybingumui 
atskubėti su ta pačia talka,

vadev bė= centrą yra pa- mjra Bukovskį, visi 250 mi-:mūsų šviesuoliai carinio re- 
lijonų tarybinių žmonių yra 'žimo metais, tiek išeivijoje, 
šiandieną šalyje viešpatau- tiek pačiame krašte. O ta 

talka — naujo nepriklauso
mojo gyvenimo politinių, tei-

n'u bombų nepasiekiamose

vynės“ šlovinimo, paklusnumo okupantu, ii net čekistu ! internacionalas ir rūpinasi apsaugoti žmogiškąsias vertybes, 
meilės... Jaunimas, kuris tik slaptai tegali pažinti nefal- į Susiduriama su sunkumais, bet vis dėlto šio internacionalo tuve 
sifikuctą senovinę ir nepriklausomos Lietuvos istoriją.'rūpesčiu ir spaudimu per tuos metus ištraukta iš kalėjimų

Šiandien mes nesvarstykime, kiek tokios masinės ar 
paskirų asmenybių antiokupacinės demonstracijos gali 
pagriežtinti Lietuvoje komunistinio ruso reakciją ir prie
spaudą ar kad kuriuo nors praktišku požiūriu naudinges
nė būtų pavergtųjų tyla ir nusilenkimas pono lazdai... šių 
įvykių akivaizdoje konstatuokime tik tąjį džiuginanti

daugiau kaip 9.000 įkalintųjų.

Šitokiais stebėtinais tvir
tinimais naujausiame Akira- 

Iki šiol atominėm bom- čių nr. trenkia dr. Aleksan- 
*bom ginkluotus krartus v's dras Štromas, pats prieš ke-

atitinkamai įrengtame lėk-

Štai 1975 m. internacionalas ryžosi išlaisvinti 2.015™Pe^ tvertus metus ištrūkęs iš Lie-' najkinimo iki neprikiaus0.
politiniu kalinių, pasisekė išvaduoti 1.688. Šiuo metu poli-'kac! kra'ls ‘j . P31^. ‘“J05 ‘LT “ 1 myfe atSavimo!k

t , ... . o o • • įkartais nepaleistu atomi- name Anglijos universitete. į
tinių kalimų esą Indonezijoje apie 50.000, Sov. Sąjungoje! n& ,.2ketOs pcs.ansfrik;ma_ Jais ataidį ir garsaus anglų! Štai kaip i išeiviją krei- 

t.t. įsų jų aprėpti komun’kacjos sutriki- žurnalisto Bernardo Levino piasi pats Štromas:10.000, Čilėje 5.000, Malavyje 2.000 ir
internacionalas nepajėgia, nes, pradedant kuo nors rūpintis 
reikia turėti vardinius sąrašus ir kitokiu smulkesniu žinių. mo. Vienu metu smerikie- straipsnis, užskleidžiantis U.

- n i • t j-- , j - * x • i j - • - ,- - - čia' net buvę nariševe pa- S News & World Reportženklą, kuns liudija, kad musų tautos siela dar nei a nei < Laiškais ir telegramomis klabinamai vien tai.neužtenka, mokvti sovieti^ kaip tokios; žurnalo plačia komunizmo 
pavergta, nei okupanto totalistmo režimo įsgąsdmta. ; dėl to dažnai naudojamasi diplomatų talka. -klaidos ’svenrti. Bet dabar i gg ties
Ir reikšmingiausia, mūsų lietuviškojo jaunimo siela. Į Internacionalas turi 160 grupių su apie 6.000 narių 

{vien Britanijoje ir 1.900 grupių (168.000 narių) visame 
Tai turėtų prablaivinti ir kai kuriuos č onyksčius Į pasaujyje .Kiekviena grupė rūpinasi trim kalinmis — vienu

metų siautėjimo ap- 
iau visi krasta; pakankamai; žvalgą (spalio 24 d. nr.). Pa- 
isgudiėję, r toks apsiriki- ’nagįajs teigimais skamba ir 
ma« beveik negal mas.

"Iš to, kas pasakyta, darau 
išvadą, kad aktualiausiu iš
eivijos politinių organizacijų 
uždaviniu reikia laikyti ne- 
priklausomvbinių programų

mūsų patriotus“ ir prilaikyti nuo spaudymo per platųjį Į iš komunistinių kraštų, kitu iš dešiniųjų valdomųjų ir trečiu'• Na, o kokia civilinių gy_ į žistačiųjų stebėtoju pasisa- 
vandenį į visą okupuotąją Lietuvą. jįš vadinamojo trečiojo pasaulio. Tuo būdu išlaikomas beša-į'ventojų apsauga? Jkymai

į liškumas. Kam įau v esai žinoma 
i ja

ten slen'a ’r savo ka-į

, kitų Sovietiją iš arčiau pa- savo tautoms sudarymą, pa
grindinių savo tautų egzis
tencijos potarybiniame pa-
saulyje sąlygų nustatymą. 
Įvairių tautų išeivijų politi-

r- • • r- • v •• • i-f įmones, gv^.įze+Sne iš pagr.\ndų paSvafS"inės organizacijos turi suda-
,sybių ir didžiųjų biznio korporacijų, nes jos galėtų daryti, rarion<14 Sovietai ci. ne nagrmeti jų pamatų,• ir bendrus komitetus

.. ................. įitakos. Internacionalas gerą pamoką gavo 1966 m. Britų! • J \ b ' . : bet tik nurodyti, kad jos eg-Lavn
Didelė šių metų naujiena, rodos, bus, Nobelio taikos j r-m- bet tadg pra(įgjo daryti spaudimą, kadL • s!6n zistuoja. Minėtame straips-i programom koordmvc'ti kad

nrpmiin^ n? lQ7fi ir 117 1977 m paskirtos no asmenims bot , -. , t . . , -x > • • j 11 ...> tdi rup Tiss — lonęj 3 slo?D* . . ♦ programom Koordinuoti, Kau,reSinsoms organi^c.iom tariu viena kol kas siekia ' nebutl! keliam, v.esumon bntų karm.ų dal.n.ų vykdom,e„ | tuV(>a ‘ inyje dr. Štromas k,ek pla-j reikalui at5jus> egzistuotų
reikšmingoms organizacijoms, kurių viena kol Ras siekia ziaurumai Adene .Jo veiklos biudžetas kitiems metams — tAVsp anip eivilinin *ciau motyvuoja, kodėl jis. naet-jnanmic cnl-nrt; na 
.Sustabdyti žudymąsi nedideliame krašte, o kita tarptauti-, j mjl 200 tQkst gvaru ! JAV^ ~ apie civUnnų § disiden- J ‘ P38^01"18 sukurtl pa_
hiu mastu rūpinasi gelbėti žmones, kurie dėl savo isitiki- . ♦ • r • ri?yven^21d apsausrą ai mi es-; ’ vainn vir
rimu patenka i kalėjimus. Visad, buvo Įprasta, kad tokios j AmnesttĮos mternac.onaio moral.ne parama yra pas,-, evakuac.ia kartais pakai-: a, tėra t,k ledo kalno v,r-
„ J ... • tr . • 1 u inaudoję ir vienas kitas kalėjimuose sėdėjęs ar persekioja- bama snaudoie.. Čia įuo- sune ir kad sovietų bąjun-premijos paskiriamos atskiriems asmenims. Kartais kildavo; mas j.eįuv-s i . . •
nepasitenkinimas, kad, girdi, tas asmuo nėra nusipelnęs;

|T 1 1« i «| •• • Jo lėšas sudaro taip pat aukos, bet vadovai labai atsar- k.niečiai j?u seniai kasasi į|

NnnPlin V AIkAC nrpmiinc l giai priima Pinigą. Jokios aukos nepriimamos iš vyriau-1 z.en?^’ tc“/nuucuu lainua pienium « ir d biznio ko cij nes jos Mtu d tiDarbos,
Norėtume ši karta šias te-

juo
kaujama. kad geriausia nuo goj opozicija esanti visuoti-

tokio didelio ivertinimo. I

Šįkart taip pat žudymus savo ideologija laikantieji) 
šiaurinės Airijos (Ulsterio) kraštutinieji gal net ir ginklą .- 
nukreips prieš tas moteris, kurios sukūrė dabar premija1

K-tis

KITI NOBEUO PREMUOS LAUREATAI

Medicinos premiją laimėjo amerikiečiai: Veteranų 
apdovanotąjį Taikos sąjūdį (viena tų organizatorių taipįsdm Iigoninės darbuotoja Brome, Rosalyn Yalow, Salk 
spėja), o nemaža Įvairių kraštų režimų keiks Amnestijos instituto Jolla> Cal. darbutojas dr. Roger Guillemin ir 
internacionalą, kad jis ne tik kliudo be jokio saiko siautėti, julane univ prof. Andrew Schally.
bet dar šitaip įvertinamas. Chemijos premiją Briusellio univ. prof. Ilya Prigogine.

atonrnė? bombos apsauga 
esanti — pačiam ansiv;lkt: 
"smerčio marikinia1’^“ atsi
gulti i karsta ir užs'dengti 
io antvožu nuo atominių kri. 
tuliu...

1976 m. taikos premija Š. Airijos Taikos sąjūdžio 

organizatorėms

Praeitais metais niekam nebuvo paskirta Nobelio tai
kos premija. Šiaurės Airijos Taikos sąjūdis buvo tik nese- i

Fizikos — du amerikiečiai dr. Phillipp Anderson iš 
Bell telefono b-vės laboratorijų Murray Hill, N. J., Har
vardo prof. John Van Vleck ir Cambridge univ. Anglijoje 
prof. Sir Nevill Mott.

Ekonomikos — švedas prof. Bertil Ohlin ir anglas 
prof. James Meade.

niai pradėjęs savo veiklą, nors ir buvo jau suspėjęs pasiekti Literatūros — ispanų poetas Vicente Aleixandre.

grindai taikiai, kompromiso 
pagrindais, spręsti konflik
tus keliančias ir kitas ginčy
tinas problemas. Tuo pagrin- 

- -- - ,du turėtų būti sudarytas ir
riama tos opozicijos formos’vjSų tautų išeivijų iš komu

nistinių kraštų bendras fron
tas kasdieninei kovai su ben
dru priešu vesti ir užsienio 
valstybėm atitinkamai įtai
goti.

nė. Be to, straipsnyje apta-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamieji,

bei jų dinamika, argumen
tuojant, kad į atvirą pasi
priešinimą stoja vis nauji 
disidentai iš plačiausių re
zervų, kuriuos sudaro šian
dien dar nematomi ir negir- 
d’mi ("infrastruktūriniai“), 
o rytoj jau atvirieji režimo

Siunčiu prenumeratą, be: priešininkai.
to, pridedu Maikio tėvui S 25 j
ir Žygio Į Mashingtoną iš-i * X- •
laidoms $ 15.

Su pagarba į Jei Štromo ir į jį panašiai 
Bose Buches galvojančiųjų pažiūros daug-

Denver, Colo. maž teisingos, galime leistis

Atėjo laikas, kai išeivijai 
tenka tapti aktyvia politine 
jėga. Tapti, kol dar nevėlu ir 
kol mes čia dar galime suvai
dinti savo konstruktyvų po
litinį vaidmenį krašto gyve
nime. Prisiminkime, kad tik

(Nukelta į 3 puslapį)

i

Levi.no
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Zimanui Praha patiko

Lietuvoje leidžiamo „Ko
munisto“ žurnalo redakto
rius G. Zimanas lankėsi Če
koslovakijoje. Jis „Tiesoj" 
spalio 14 d. parašė savo i- 
spūdžius apie tą „auksini 
miestą“. Pasirodo, daug da
lykų jam patiko:

„Pragiečiai tokie tvarkin
gi, išlyginę drabužius, jog 
atrodo iššokę iš krautuvių 
vitrinų“, rašo jis.

„Gražus paprotys daž
niau lyginti drabužius. Žiū
rėdamas Į tvarkingus pra- 
hiečius, prisimindavau mū
siškius, kurių daugelio kel
nės lygintuvo, batai šepečio 
ilgokai būna nematę. Pra- 
hiečiai mėgsta Įvairiaspal
vius drabužius. Rytą beveik 
nepamatysi žmonių vien
spalvėmis eilutėmis“.

„Namai, pastatai Praho
je gana tvarkingi, nors, ži
noma, pasitaiko ir mažiau 
tvarkinga] laikomų, tiesa, 
ne taįp dažnai. Prie namų 
galima matyti lenteles, kur 
rašoma, kad ši namą globo
ja jo gyventojai. Tai nereiš
kia, kad jie ji remontuoja, 
W jie atlieka darbus, kurie 
nereikalingi stambesnių lė
šų. Prisipažinsiu, jog ir šią 
lentelę dažnai prisimenu, 
praeidamas pro mūsų mies-'

tų namus, kur apgriuvusios 
tvoros, išdaužytas šaligatvis. 
Nedaug čia, berods, darbo. 
Tereikia tik dėmesio.“

„Pagal visas gatves žoly
nai tvarkingai nušienauti. O 
kur galima, Įrengti gėlynai.“

Zimaną nustebino jauna 
čekų porelė, kuri mėtė duo
nos trupinius parko tvenki
ny plaukiojančioms antims, 
todėl jos priprato bėgti ne 
nuo žmogaus, bet prie jo ar
tyn.

O Sovietų S-goje, kur „so
cializmas“ kuriamas jau 60 
metų ir duonos tirpiniai pi
liečiams ne barstomi, o iš jų 
burnos atimami, už tok Į „ša
lies turto aikvojimą“ baus
davo, o gal ir dabar bau
džiama.

Kiti žodžiai, bet prasmė 

ta pati

Vilniuje leidžiama Tiesa 
spalio 26 d. išspausdino ilgą 
kažkokio Aleksandro Kosi- 
cyno straipsni „Nuo prole
tariato diktatūros — iki vi
saliaudinės valstybės“.

KUO PRASIKALTO CARRILLO?

Pagaliau ir Lietuvos komunistai sužinojo, kuo nusikal
to prieš Sov. Sąjungą Ispanijos komunistų partijos gen. 
sekretorius S. Carrillo. Vilniuje leidžiamas “Komunistas“ 
š. m. rugsėjo mėn. numeryje išspausdino Maskvos “Novoje 
Vremia“ (1977 m. Nr. 26) straipsnio vertimą, kuriame rusai 
"Įvertino“ S. Carrillo nesenai parašytą knygą “Eurokomu
nizmas ir valstybė“.

Prisiminkime, kad eurokomunizmas ne ispanų išradi
mas. Pirmasis „eurokomunistas“ buvo Jugoslavijos dikta
torius Tito. Jo komunizmas anuo laiku buvo vadinamas 
titoizmu, vėliau — nacionaliniu komunizmu. Ta liga per
sirgo ir Italijos komunistų lyderis Palmiro Togliatti. Po to 
nacionalinis komunizmas persimetė į Čekoslovakiją, kur 
Dubčekas ji pavadino komunizmu su žmogišku veidu. Titui, 
Togliačiui ir Dubčekui teko ilgą laiką pagyventi Sovietų 
Sąjungoje, todėl sovietinį komunizmą jie pažinojo puikiau
siai. Carrillo savo egzilinius metus praleido Prancūzijoje, * 
todėl apie rusišką komunizmą ilgą laiką jis buvo labai geros 
nuomonės. Bet per pastaruosius metus jo “ištikimybė inter- 
nacionalistinio solidarumo principams“, Maskvos nuomone, 
susvyravo.

Visų pirma Maskvai nepatinka pats terminas “euro
komunizmas“, kurį vartoja ir perša kitiems ispanų komu
nistas. Rusai sako, S. Carrillo vartoja tą sąvoką tam, kad 
apjuodintų “realiai egzistuojantį socializmą, tai yra šalis, 
jau praktiškai sukūrusias naują visuomenę, ir pirmiausia 
— Tarybų Sąjungą.“ Pagal “Novoje Vremia“, eurokomu
nizmo sąvoka neteisinga ir todėl, kad ji leidžia galvoti, 
jog esama kažkokio specifiško komunizmo. ”O juk komu
nizmas, jei kalbama apie tikrą, mokslinį komunizmą, vienut 
vienintelis, o būtent tas, kurio pagrindus padėjo K. Mark
sas, F. Engelsas ir V. Leninas, ir kurio principų laikosi 
šiuolaikinis komunistinis judėjimas.“

Pusbrolio netekus

Mikas Krasinskas su savo žmona Terese, sūnumi 
ir marčia tuoj po sūnaus vestuvių.

Mikas Krasinskas Lietuvos ka
riuomenės baterijos viršila.

Esu dėkingas A. Plavičiui 
ir J. Sondai už pranešimą 
apie mano pusbrolio Miko 
Krasinsko mirtį. Jau metai, 
kai iš jo nebeturėjau žinios,

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

AR IŠSILAIKYS...

čia, užsienyje, galime sukur-i 
ti savo kraštams atitinkan- j r. 
čius jų interesams ir tradi
cijoms politinių struktūrų 
modelius. Jie totalitarinės 
santvarkos sąlygose kurti Į

Jame mėginama Įrodyti, 
kad dabar Sovietų Sąjunga 
yra visos liaudies valdoma 
valstybė.

Sąjungą Įkūrus, valdžia 
priklausiusi tik darbinin
kams ir darbo valstiečiams, 
o ne visiems įpiliečiams. 
Šiand’en, girdi, naujoji 
konstitucija sako, kad „Vi
sa valdžia TSR Sąjungoje 
priklauso liaudžiai“.

Tik nematantis tikrovės 
šiandien patikės tiems ko
munisto žodžiams. Juk v’si 
žino ir savo kailiu jaučia, 

3 i kad, kaip seniau, taip ir da

Rusai yra labai pasipiktinę dar ir dėl to, kad visai 
neseniai S. Carrillo pritarė Ispanijos įstojimui į NATO. inors Jam rašiau 3 laiškus, 
”Į NATO, tą patį agresyviausią bloką, kurio svarbiausias pasiųsdamas ir po mažą do- 
tikslas — ruoštis karui su Tarybų Sąjunga ir socializmo vančlę. Matyti, jo sveikata 
nekartojama, bet esą visiškai pakanka to, kas joje pasakyta.
”Ir taip aišku, kad pagrindinė autoriaus idėja — vakarų 

(Europos suvienijimas antitarybiniu pagrindu.“ Žurnalas 
toliau tęsia:

jau buvo labai bloga.

Kaip jau Keleivy buvo ra
šyta, Mikas mirė spalio 7 d. 
Urugvajaus sostinėje Monte- 

nepriklausomos nuo TSRS ir J video. Jis buvo gimęs 1898“Vieningos Europos'
į JAV, sukūrimo idėja turi kitą pusę. Iš esmės tai žemyno i m. spalio 25 d. Kružiūnų kai- 
demokratinių jėgų ir komunistinio judėjimo suskaldymo Į me, Punios parapijoje, kur 
į dvi dalis idėja. Suskaldymo, kuriam esant, Vakarų Euro
pos demokratinis ir komunistinis judėjimas turi eiti kaž-

gyveno jo tėvai Elena ir Jur
gis Krasinskai. Baigė Kru-

kokiu labai abejotinu “trečiuoju“ ar “vidurio“ keliu, kaž- žiūnų 2 klasių mokyklą, sa-
kur tarp kapitalizmo ir socializmo. Negalima nepasakyti, 
jog tai labai primena tas idėjas, kurias praėjusių metų 
lapkričio mėnesį Ženevoje kėlė Socialistinio internacionalo i je lenkai buvo paėmę į ne- 
vadovai

vanoriu stojo į Lietuvos ka
riuomenę, mūšyje Suvalkijo-

laisvę, iš kurios su puskari
ninkiu Kirtikliu pabėgo į 
Vokietiją, o iš ten grįžo į 
Lietuvą.

Iš kariuomenės pasitrau
kęs, tarnavo policijoje, vė
liau grįžo į kariuomenę, buvo 
4 artilerijos pulko baterijos 
viršila.

Įsivėlęs į 1926 m. gruodžio' 
17 d. pervesmą, velionis buvo 
priverstas skubiai apleisti 
Lietuvą. Tuo būdu atsidūrė 
Urugvajuje, kur vėliau išsi
kvietė savo mylimąją Teresę 
Seporaitytę, ją vedę ir susi
laukė sūnaus Alberto.

Montevideo gyvendamas, 
Mikas buvo vienas veikliųjų 
lietuvių kolonijos narių. Jis 
ilgus metus uoliai informavo 
Keleivio skaitytojus apie U- 
rugvajaus ir kitų P. Ameri-. 
kos lietuvių gyvenimą ir vei
klą. J

- ' j
Mano ir šeimos, giliausia 

užuojauta ftaŠlei Tpresei, sū
nui Albertui su šeima.

Mielas Mikai, matei daug 
vargo savo gyvenime. Dabar 
ilsėkis ramiai tolimoje Pietų 
Amerikos žemėje.

Juozas Krasinskas

Iš 1976 m. pelno skirta 
$55,000 išdalinta įvairiems 
lietuviškiems reikalams. Jau 
paskirstyta $12,500. Iš viso 
nuo fondo pradžios įvairiems 
lietuvių švietimo ir kultūros 
reikalams išskirstyta daugiau 
kaip pusė miliono dolerių.

PHILADELPHIA, PA.

Dr. A. Novasaitis žengia 

į teikėjus

JAV LB Krašto valdybos 
vicepirm. advokatas dr. An
tanas W. Novasaitis respub
likonų sąraše kandidatuoja 
į Philadelphijos aukštesnio, 
jo teismo teisėjus.

Dr. A. Novasaitis vado
vauja Philadelphijos res
publikonų tautybių tarybai. 
Jis taip pat yra respubliko
nų partijos centrinio komi
teto tautybių skyriaus teisi
nis patarėjas.

L. BENDRUOMENĖS IR

ALTOS PASITARIMAS

JAV LB Krašto valdyba 
rugsėjo 21 d. raštu pasiūlė 
Altai susirinkti abiejų orga
nizacijų po 5 atstovus lap
kričio 19-20 d. savaitgalyje 
Ph'ladelfphijoje. Altos atsa
kymas dar negautas.

lOkZTCCCTC- -- Z ■- -

LABAI GERA DOVANĄ

Kai ieškote dovanos savo 
draugui kitataučiui ar savo 
giminaičiui, nekalbančiam 
lietuviškai, atsiminkite, kad 
jam bus labai gera dovana 
Algirdo^ Budreckio parašyta 
knyga „The Lithuanian fei 
America 1651-1975“. Jos 
kaina $6.00.

«**4*MiM»M**«

MERGAITĖ IŠ GETO

_ ; bal visa valdžia buvo ir yra 
kokių nors politinių struktū- komunistų partijos rankose, 
ru ar jų modelių tiesiog ne-{kad visi meisteriai — tik 
įstengia. Žmonės krašte lau
kia to iš mūsų, jie to iš mūsų 
įsakmiai reikalauja. Apvilti (Aukščiausioji taryba) tėra 
krašto mes neturime teisės.
Masinė opozicija mūsų kraš
tuose jau egzistuoja. Taigi, 
junkimės prie jos, padėkime 
jai, suformuokime ją ir tuo 
atlikime deramą išeivijai, 
kaip organiškai ir neatskiria
mai savo tautos daliai, isto
rinį vaidmenį.“

• X- *

”S. Carrillo planuose „eurokomunizmas“ glaudžiai 
susijęs su vis didėjančiu antitarybiškumu“, Pažiūrėkime,j 
kaip Carrillo savo knygoje apibūdina Sov. Sąjungą? “Jo 
nuomone, tai, kas nuveikta Sov. Sąjungoje, neatitinka 
marksizmo-leninizmo idėjų. S. Carrillo tvirtina, kad Spalio

partijos pastumdėliai, kad j revoliucija pagimdė tokį valstybės tipą, kuris, “nebūdamas 
ir tariamasis parlamentas buržuaziniu, tuo pat metu negali būti darbininkų demokra

tijos valstybe, kurioje organizuotas proletariatas yra vieš
pataujanti klasė. Ir tai sakoma apie šalį, kur darbininkų 
klasė — varomoji visuomenės jėga, kur ji kartu su vals-{ 
tietija ir inteligentija įgyvendina visą valdžios pilnatvę. 
Tai sakoma apie šalį, kur daugiau kaip pusė valdyme da
lyvaujančių asmenų priklauso tiesiogiai darbininkų klasei. 
Tai sakoma apie šalį, kuriai vadovauja TSKP (Sov. Sąjun
gos komunistų partija)...“

tik partijos centro nutarimų 
vykdytojas.

Paminklas budelių budeliui

Vilniuje leidžiama Tiesa 
spalio 22 d. rašo, kad Kaune 
spalio 21 d. “po rekonstruk- 

įcijos spalvingais namų fasa- 
Idais, žaliais gazonais ir fon
tanais pasipuošusioje senoje
(aikštėje iškilmingai atideng- 

Dr. Aleksandrą Štromą iš-, ^as paminklas Komunistų 
girsti ir su juo pasikalbėti; partijos ir Tarybų valstybės 
teko jau prieš trejus metus į veikėjui F. Dzeržinskiui. į- 

Sviesos-Santaros suvažia-1 amžinant jo revoliucinę veik- 
vime Tabor Farmoje, Mich. ja Kauno darbininkų tarpe.

S. Carrillo net davė patarimų “tarybiniams draugams“.
Bet tuos patarimus Maskva Įvertino kaip kišimąsi į kitos 
partijos reikalus, juoba, kad “jie grindžiami. .. tarybinę 
liaudį Įžeidžiančiais teiginiais.“ Ispanijos komunistų lyderis 
“šmeižia socializmą, mūsų šalį ne iš nežinojimo. Tai grei
čiausiai sąmoningas antitarybiškumas“.

“O kaip kitaip, jei ne antitarybiškumu, galima pava
dinti pasibaisėtiną S. Carrillo pareiškimą, kad Tarybų Są- rėjas, 1949-57 m. Izraelio de-

MIRE LIETUVOS ŽYDŲ 

VEIKĖJAS

Spalio 24 d. New Yorke 
mirė įžymus žydų veikėjas 
Jokūbas Robinsonas, gimęs 
1889 m. rugsėjo 29 d. Seiri
juose.

Velionis buvo advokatas, 
1922-26 m. Lietuvos seimo 
žydų frakcijos vadas, nuo 
1928 m. Lietuvos sionistų 
pirmininkas, sprendžiant 
Haagos tarptautiniame teis
me Klaipėdos bylą, buvo 
Lietuvos teisinis patarėjas. 
1940 m. pasitraukė iš Lietu
vos, atvykęs į JAV-bes, 1942-

Tai R. Spalio parašyta*, 
didelį pasisekimą turįs ro- 

į manas, 366 psl., kaina tik 
į $3.00. Paskubėkite įsigyti, 
j nes netrukus jis bus išpirk
tas!

LIETUVIŲ FONDO 

TARYBOS POSĖDIS

Spalio 2 d.Chicagoje buvo 
susirinkusi Lietuvių Fondo 
taryba.

Iš valdybos narių praneši
mų paaiškėjo, kad šiemet iki 
rugsėjo 30 d. įstojo 94 nauji 
nariai, kurie drauge su kitais 
padidinusiais savo Įnašus

VERTA ĮSIGYTI

Angliakasių Lietuva, di
delio formato, 344 psl., daug 
iliustracijų. Tekstas Vlado 
Būtėno, fotografijos kun. 
Algimanto Kezio. Labai rin
ka dovanoti. Kaina $20.

šiais metais įnešė $166,386.51. i Qaunama Keleivyje.
Minėtą dieną fonde buvo iš Į
viso 4,361 narys, kurie įnešė ••••••••••a®®*5***5®***’®®*

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI$1,381,415.66.
Investavimo komisijos

pirm. P. Kilius pranešė, kadi
,. x . .. {biržoje dar yra investuota
44 metais dėstė KolumbijoS o-o-o- , , , . „.x , / . §527,306.87 kad apie biržosuniversitete. Niurnbergo tei 1
sme buvo JAV teisinis pata-

Panašiomis mintimis musų 
spaudoje < Akiračiuose, Met
menyse, Sėjoje) jau kuris ’ nevičiūtė. 
laikas reiškėsi ir V. Jungė- 
nas. Nepriklausomvbinės 
programos klausimu plačiau 
buvo pasisakyta tik Sėjoje.
Štromo pažiūros šįmet pra
dėjo susilaukti didesnio dė
mesio — po Fronto Bičiulių 
studijų savaitės Europoje.

Jau tik kelis egzemplio

rius beturime labai įdomios 

Kipro Bielinio knygos „Ga

na to jungo“, 492 psl., kai

na $5.00.

ateitį tegalima spėlioti, ieš
koma kelių investavimą ma
žinti."supervalstybė“, skatinanti ginklavimosi varžybas 

i ir siekianti didžiavalstybinių tikslų? Kaip galima kitaip 
danas architektė D. Juch- traiętuoti jo šmeižikiškus samprotavimus, esą, Tarybų Są

junga ir klasių kova, ir intrenacionalizmą panaudoja kaip ! Izraelis velioniui buvo pa- 
priemonę būtent šiems tikslams pasiekti?“ ! vedęs paruošti sutartį su Vo-

Zurnalas klausia, kodėl S. Carrillo nutarė užimti tokią j reparacijų reikalu,
poziciją Sov. Sąjungos atžvilgiu? ! PaSa' kurią nacių aukų pali-

i konys iš Vokietijos gavo 930
Atsakyąmą į tą klausimą lietuviški eurokomunistai I mįiįonu doleriu 

galės rasti to paties “Komunisto“ žurnalo 88 pusi., kur j 
pavaizduota, kaip Sov. Sąjunga panaudojo “klasių kovą“ 
savo didžiavalstybiniams, t. y. imperialistiniams tikslams 
siekti 1940 m. Ten pasakyta:

junga
Jį sukūrė skulptorius K. Bog- • •

Išleido Donelaičio raštus

Vagos leidykla išleido pil
ną Kristijono Donelaičio raš
tų rinkinį. Tai pirmas toks 
jo raštų leidinys. Jame su
kaupta ne tik visa poeto gro- 

Ateinančiame VLIKo seime} žine kūryba, bet ir jo laiškai, 
jis pakviestas kalbėtoju apie| vertimai, įvairi archyvinė 
“ateities Lietuvos valstybin-J medžiaga, liečianti jo gvve- 
gumą“. Nei kiek neperdeda-j n’ma literatūrinę veiklą.

Naujas parkas Šiauliuosemi galime tvirtinti, jog dr. 
Štromo ir jo bendraminčių! 
idėjos — šiuo metu pati ak-! 
tualiausia ir labiausiai intri
guojanti naujove mūsų poli
tinėje padangėje

Šį rudenį naujajame mies
to Lieporių rajone įrengta
me parke pasodinta dau
giau nei 1,000 medeliu

“Tarybiniai tankų ir motoriuoztų pėstininkų daliniai 
birželio 15 d. 15 vai. perėjo Lietuvos sieną ir buvo dislo
kuojami svarbiausiuose Lietuvos centruose... 17 vai. 45 
min. tarybiniai kariuomenės daliniai pasiekė laikinąją 
Lietuvos sostinę Kauną.“

Tai yra viena iš priežasčių pagimdžiusiu antisovietiz
mą ir eurokomunizmą

D B

legacijos narys, renkamas 
Įvairias JT komisijas.

Jis buvo pirmasis Pasaulio 
žydų kongreso instituto di-jj 
rektorius, žvdu kultūros fon- ‘
do koordinatorius, laikomas 
dideliu žydų tragedijos ži
novu, jų istoriku.

Jis teisės ir kitais klausi
mais yra daug rašęs Lietuvos 
ir užsienio žurnaluose. Su jo 
mirtimi žydai neteko jiems 
daug nusipelnusio asmens

noooooooooooooooooooaooooooooooooooooooooooooooi

DR. KAZIO GRINIAUS FONDAS

2523 West 69th Street 
Chicago, Illinois, 60629 

PRANO ČEPĖNO

“Naujųjų laikų Lietuvos istorijos”
pirmas tomas — lietuvių tautos atgimimas iki 1914 
metų — gaunamas knygų parduotuvėse.

Baigiamam ruošti antrame tome — mūsų tautos 
istorija iki 1920-1922 m., trečiame — Lietuvos ne
priklausomybės metai.

Istorijos pirmasis tomas — vertinga knyga 
kiekvienam lietuviui ir graži dovana švenčių bei 
kaina $15.00. Užsisakykite leidėjo adresu:

J. U R B E L I S ,
1649 No Broadvvay, Melrose Park , UI. 60160 

.burini omnuuor~~........T““?““.........

f
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KOMUNISTŲ TERORO 
SISTEMA

Jei norite greitai ir gerai 
susipažinti su bolševkinio 
teroro sistema, su komunis
tų tardymo praktika ir jų 
tos rūšies mokslu, įsigykite

VAKARŲ VOKIETIJA

Koncertuos Lietuvos 

kamerinis

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

Saulių Rinktinės susirinkimas

Nuo lapkričio vidurio iki! Spalio 16 d. šaulių namuo- 
gruodžįo vidurio V. Vokieti-^ įvyko Vytauto Didžiojo

Kipro Bielinio knygą "Tero-’joje ir Austrijoje koncertuos šaulių rinktinės susirinki-
ro ir vergijos imperija 
vietų Sąjunga*4.

So

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

t'mu tik $1.00.

KELEIVIO MĖMĖJAI

Rase Buches Denver, Co
lo., — $25.

Po $10: A. Čaplikas, So. 
Boston, Ma., A. Adekna, 
Miam', Fla., G. Makaitienė,

Lietuvos kamerinis orkes- j mas, kuriam vadovavo rink- 
tras, kyriam vadovauja prof. tinės pirmininkas Vladas 
Saulius Sondeckis. .Išganaitis, talkininkaujant

Numatyta, rodos, 25 kon
certai. Pirmas koncertas bus 
Manheime lapkričio 14 d.

Susirinkimo pabaigoje pa
sveikinimo žodį tarė L. Š. 
S-gos pirmininkas K. Milko- 
vaitis. Jis pasidžiaugė darnia 
šaulių veikla, gausiu šaulių 
apdovanojimu, skatino ver
tinti dovanas ir garbingai eiti 
šaulių pareigas.

Rinktinė iš savo kasos pa-

Ką tik gavome
Ma**achusett* gyvenan

tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

Vasario 16 gimnazijos 

reikalai

— Maiki, ka'p tu mislini: 
ar moterys gali būti geri sal- 
dotai?

— Žinoma, kad gali.

Čičinskas, drama ir dvi 
mikrodrames (šaltkalvis, 
Lozorius >, parašė Kostas 
Ostrauskas, lol psl., kieti 
viršeliai, kaina $5.00.

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

Lietuvių dainos Amerikoj, 
surinko ir redagavo dr. Jo
nas Balys, 342 psl., knygoje 
yra Įda’navusiųjų nuotrau
kos, kaina $8.00.

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

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

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

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

Radvila Juodasis, patrio
tas ir protestantas, parašė 
Brunonas Bušackis, 263 psl., 
kaina $3^0.

Naujuju laikų Lietuvos
istorija, I tomas, parašė

v • --r- • a ___• Pranas Čepėnas, kieti virše-Kaimiečiai, 4 tomai, No-
belio laureato Wladisdovo *43 psį ?a?.?a l15,00*

J. Mackoniui ir šaulių mote
rų vadovei S. Cecevičienei.
Aamininkas trumpai nušvie- 
itė šio susirinkimo reikšmę į
ir iškvietė apdovanojimo|zijai_ lituanistlnSms mokyk. 

i saulių žvaigždės žymeniu j ,oms jr kitiems lietuviSkiems 
gaunančius šaulius. kultūriniams reikalams 1152

Be to, apie 35 šauliai buvo dolerius.
Kun. K. Kuzminskas tarė 

žodi apie LKB Kronikų lei
dimą bei jų platinimą.

Po susirinkimo vyko vai
šės, kurias suruošė šaulės, 
vadovaujamos šaulių moterų 
vadovės S. Cecevičienės, ku
riai priklauso padėkos žodis, 
nes jos pastangomis šaulių 
namuose Įrengta moderniš
ka virtuvė, įgyti indai, nu
pirktos staltieses, scenos ir 
salės papuošimai.

J. Kaunas

Iš Šiaurės Amerikos ir Vo- ‘ apdovanoti garbės diplomais, 
kietijos gimnazija susilaukė * kurie buvo įteikti šauliams, 
14 naujų mokinių, jų daugu- • šaulių eilėse išbuvusiems 50 
ma neseniai atvykę iš Lietu-' metų. Pirmininkas, sveikin-

• JNorwood, Ma., A. Jakobson, vos. Mokslo metus pradėjo * damas apdovanotus šaulius, 
Brookline, Ma., J. Krasšns- su daugiau nei 70 mokinių. į pabrėžė, kad reikia žiūrėti Į
kas, Worcester, Ma.

P. Le:ta, Phila, Pa., — $8.
J. J aikštys, St. Petersburg, 

Filą., — $7.

Po $5: J. Skorubskas, Ci
cero, Ilk, E. Kleinas, Quin- 
cy, Ma., V. Surma, Philad., 
Pa., I. Jansonienė, Ostervil'

gaikščio Vytauto pas’liko 
kalėjime, o Vytautas, persi
rengęs jos drabužiais, pats 
iš kalėjšmo išėjo. Mat Vy- 
tautas, sakoma, buvęs mažo maŪį”'Ūri&:dį; Alber-

- ™ “f,™ — 'ūgio. ą; kalėjimę e-i--rNX A^n? Ma.,
santj buvo leista retkarčiaisp Maėiuiis, Gulfport, Fla.,' 
aplankyti jo žmonai cr tar.Įg AWokas. Gulfport, Fla., 
nartei. Vieno apsilankymo. w Kaziauskas Waterbury,
metu ta tarnaitė pnmaHa.’ct v Armalis, Balfmore, 
vusi Vytautą -pasikeisti dra-j-^j j 

i bužiais ir kartu su žmona iš- Qnj’ 
eiri .'š kalėjimo. Jis taip ir 
padaręs.

zuoja į vaiską?
— S'.andien 

nei moterų, nei
Amerikoje 
vyrų prie

varta neima Į karinę tarny
bą. Užtenka savanorių, į ją 
stojančių.

— Nu, o moterys ar prii
mamos į ją valnanoriais?

— Taip, tėve, jos priima
mos ir kartu su vyrais atlie
ka karinio mokslo pratimus.

— Tai zncčįjasi, kad jos 
ir viename burde su karei
viais gyvena? Neduok Die!

— Ne, joms yra paskirtos 
kitos patalpos gyvenimui.

'tai, kas mus jungia, o ne 
L. Bendruomenes darbuo- “ skaldo. Šaulių tikslas — kova 

tojų suvažiavime gimnazijos ' už Lietuvos nepriklausomy- 
kuratorijos pirmininkas tėv. !bę
Bernatonis pasidžiaugė mi-j . , , . .
nėtu faktu ir kad su dabar-1 SaulnJ nam“. adm.mstra- 
tiniu kuratorijos iždininku40™5 ] Mackonis patiekė 
Sabu sugebėjo išbristi iš,5™1'1* naml» statybos apys- 
90,000 markių paliktų skolų. kaitą. Šaulių namų statyba 

kainavo 164.000 dolerių. Pi- 
Yra vilties, kad gimnazija; nigus sudėjo mecenatai šau-įle, Ma., F. Kontautas, So.

Boston, Ma., J. Stepanivich,! pagahau pasSstatys& jau pla- 'bai, dalis sutelkta iš sutaupų
B^ton ^Ma A °MSioris'jnuotą bendrabutį,! ir parengimų. Per pusantrų

Fla M nes vokiečiU valdžia dabar metų visos skolos išmokėtos.
’ turi daug pinigų ir bedarbių. Rinktinė gali didžiuotis, kad

Atitinkami žygiai iau daro- tai yra pirmieji šaulių namai

b* i
aisvame pasauly ir be sko

lų. Reikia pasakyti namai
Berniukų bendrabučiui 

reikia lovų. Vasaros remonto
Tarvydis, Hamilton’ i talka užlopė senas pilies sky

les. Talka bus ir kitą vasarą 
(6 savaites).

Po $3: C. J. Paul, Cente- 
reac, N.Y., P. Račkauskas, 
Dorchester, JMa., J. Ališaus
kas, Worcester, Ma.

Po S2: A. Norėk, No. Mia. 
mi, Fla., L. Wenckus, No.

Numatytas berniukų benr 
drabučio vedėjas neatvyko, 
dabar laukiama naujo iš Ka
nados.

— Nu, ar po tam paliokai 
išleido ją iš kalėjimo?

— Ne, neišleido. Lenkai,, 
patyrę apgaulę, tą lietuvaitę 
nužudę. O kunigaikštis Vy
tautas patapo garsiausiu Miami, Fla., J. Sastavickas, j Jaunimo kongresas 
ir išmintingiausiu Lietuvos 
valdovu, kuris Lietuvą iš
garsino visame pasaulyje ir 
kuriuo mes ir šiandien tebe-

Įruošti patogiai, erdvūs ir 
puošnūs. Be to, šaulių na
muose yra įsikūręs šaulių 
knygynas, kuriame yra apie 
du tūkstančiai įvairių knygų. 
Knygyną gražiai tvarko 
rinktinės korespondentas Jo-

Brockton, Ma., č. Kiliulis,! 
Lex’ngton, Ma., C. Shopis, 
St. Petersburg, Fla., J. Ret- 
kevieius, Nashua, N.H., E. 
Gimbutienė, Los Angeles, 
Cal., M. Stonie, Lawrence,

— Nu, ta: vis tiek neregė
ti svieto cūdai. Moterys su ’ sididž.uojame.
strieilbomis! Tai padabna* _ , . . tt-,- -n,
kaip degloji su balnu. Rus- . Bet ^ai po Pirmosios»Ma., A. Liski, St. Peters- 
kio caro čėsais bobų į vais- V1SO svlet0 vainos Lietuvos (burg, Fla. P. Radzevičius, 
ką nerekrutuodavo Ir net pareIV®^ ai musėsi su palio-1 Erockton, Ma., L. Packaus-

Kongreso studijų dienoms 
patalpos jau išnuomotos Al- 
tenberge, prie Koeino. Na
mai dar tebestatomi, tikima
si, kad Vokietija — ne Rusi-
ja... iki kongreso pastatys.

PASAULINIO GARSO 

ROMANAI

Anna Karenina, 2 tomai, 
vertė Pr. Povilaitis, ka na 
$7.75, su pasiuntimu $8.20.

R. Reymiondo iromanas, iš 
lenkų kalbos vertė rašytojas 
F. Nevera/vičius, kaina $15, 
su pasiuntimu $15.80. 

Gyvenantįjį Massachu-
nas Yla. Atsilankius į kny-' cette valstijoje prie knygų: 
gyną, atrodo, kad esi lyg kainos primoka 5 (procentus 
miesto bibliotekoje. valstijos mokesčio.

CHICAGOJE "KELEIVĮ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

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

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas. parašė dr. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knvra apie seimą, kuris 
naruose Lietuvos konstituci- 
ia ir kitus nagrindinius įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50

kais, germanais ir raudo- 
načs'ais ruskiais dėl-valnas- 
ties, tai apie lietuves ir že
maites moteris, toje vainoję 
buvus’as, mūsų istorija nie- 

i ko neatpznaimina. Ar jų ten 
— Tada buvo kitokie lai-'visai nebuvo?

kai, tėve. Tačiau senovės! _ . , ...
laikais Lietuvoje vra buvę į “ L.etuvcs nepriklauso- 
daug atsitikimų, kur kov,°?e.'. pagrindines',
rys atlikdavo daug didės-T vokiečių okupacijos 
nius heroizmo žygius, negu Ų’J0 P?sauhmo ka-
vyrai. Tu, tėve, tur būt, esi r0 vykusiose Lietuvos parti- 
girdėjęs apie lietuves karžy- i kautynėse su
ges Gražiną, Živilę ar apie'vlnlu okupantu

vainoję Lietuvoje jų į pri 
zaVą nešauikdamo. Jos tik
tai didelia's bunčiais prie 
kazermių tvoros laukdavo 
savo boifrendų.

kas, Union Pier, Mich.

Po $1: V. Paliulis, Barre. 
Ma., V. Rastenis, aš Hat 
Springs, Alk., B. Šilas, EL’- 
zi’beth, N.J.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

Knygų mugė

Frankfurto knygų mugėje 
Sovietų S-gos skyriuje buvo 
knygų ir lietuvių kalba — 
Lenino raštų vertimai. Nei 
vieno lietuviško romano, nei 

| vienos poezijos knygos ne-1 (
Keleivio administracija ! buvo išstatyta.

Po Daunoro Rakauskaitė

1977 -1978 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Paskutinė 1977 metų grupė išvyksta:

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

$ 9 9 9. 0 0

Registruokitės iki lapkričio 15 dienos.

tą paprastą tarnaitę lietu
vaitę, kuri net mūsų d’dįjį 
kuniga'kštį Vytautą iš kalė- 
limo išvadavo?

— Sakai, paiprasta slū- 
želninkė tą valdovą išvalni- 
no? 0 kaip ji tai padarė? 

Kai lenkams parsida-

mask- 
Uetuvos 

moterys ir mergaitės atliko 
daug daugiau ir žymesnių 
herojiškų žygių, negu seno
vės lietuvės.

— Tai kad, Maiki, lietu
viškos gazietas apie tai nie
ko nerašo.

— Čaa ir yra didžiausias
vęs Lietuvos kunigaikščio!Algirdo sūnus Jogaila, apsi J altrast'n"lkU- bet lr 1,etu-
vedęs lenkaitę Jadvygą, pa 
tapo Lenkijos (karaliumi, 
tai jis aipgaulingu būdu su
kišo į kalėjimą Lietuvos val
dovą Kęstutį ir jo sūnų Vy
tautą. Kęstutis kalėj'me 
buvo nužudytas, o Vytautas 
iš ten pabėgo.

— Argi ta slūželninkė 
lietuvaitė jį iš ten išratavo- 
jo?

— Ne ji, jo iš ten neišve
dė, bet pati yiefcon kuni-

kvta Bostono ir apylinkės!
L'etuvių Savanorių Sąjun-1 
gos Ramovės skyriaus ruo- 
š’amame šio mėnesio 27 d.
Bostone Lietuvos kariuome- 
n "s atkūrimo sukakties mi
nėjimo šventėje. Neužmiršk, 
tėve, į tą minėjimą atsilan
kyti !

— Šiur, Maiki. Jeigu tu 
t; i p sakai, tai atsivesiu ir 
si.ve frentus. Tegul visi ži
no, kad mūsų moteriškės ir-'REVOLIUCIONIERIUS 

kaina — 5 doleriai.

Ričardui Daunorui grižus 
iš Šiaurės Amerikos, ten kon- *
certuoti Jaunimo kongreso > 
naudai išvyko Violeta Ra
kauskaitė-Landienė.

Romas Šileris
200000000000^ aOOOCOOOOOC I

Bostoniškio J. Jalinsko |

parašytą knygą —JULIUS j1 
JANONIS — POETAS IR!

vių istorikų. Dar nėra para-į gi ne iš kelmo spirtos! 
syta nė vienos dokumentuo. 
tos knygos apie Lietuvos 
moteris, vienaip ar kitaip 
kovojusias Iietuvos nepri
klausomybės karų, okupavi- 
mų ir partizaninių grumty
nių laikais.

— Vaike, tai ką reikia da
ryti, kad <ir mūsų lietuvės 
misiukės nebūtų istorijos -j 
užmirštos?

— Į šį klausimą bus atsa-

WORCESTER1O LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 

- šeštadieniais 5-6 vai. vakaro 
WICN 90.5 FM 

E. Meilus
23 Shirley Rd., Shrevrsbury, Ma. 01545 

TeL 852-3665
MaanMMMMnnaManaMoooMSMMata

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) Į VILNIŲ SU PAN AMERICAN 

LĖKTUVAIS IS NEW YORKO išvyksta:

1978 m. vasario a, 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 197S METAMS BUS PA
SKELBTOS VĖLIAU.

Prie šią grupiu galima jungtis Iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ su papildomu mokesčiu Ne wYorke.

Smulkesniu žinią ir registracijos reikalu kreipkitės F

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 We«t Broadvray, P. O. Box 116 

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

Savininkė Aldona Adomonienė

Prices are based on double occupancy and are subject to changes and or
Government approvai.
*
Norintiems atsikviesti giminei ii Lietuvos sutvarkom iškvietimo doku

mentus. f h _

T
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Vietinės žinios
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PIRMOJI NAKTIS 

1978
” BOSTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

JAUNIMO SEKCIJA

ruošia

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ

KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS IŠ VISŲ 
LIETUVIŲ KOLONIJŲ 

1977 m. gruodžio 31 d. 8:00 vai. vak.
Boston Park Plaza Hotel, Grand Ballroom

(buvęs Statler Hilton)
Programoje: Įspūdinga vakariene, garsus astuonių 

asmenų orkestras.
Bilietų kaina: Įskaitant vakarienę, gėrimus ir šampa

ną, $26.00 asmeniui.
Bilietai įsigyjami iki gruodžio 10 d. Stalai 10-čiai 

asmenų rezervuojami pas 
Birutę Adomavičiūtę (617) 729-0278, 
4 Sheffield West, Winchester, Mass. 
01890, arba
Daivą Izbickaitę (617) 326-7442 
20 Old Stone Road, Westwood, Mass. 
02090.

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

LAUKIAME!

DAILININKO ČESLOVO JANUSO DARBŲ 

PARODA 

1977 m. lapkričio 19 ir 20 dienomis National Cafe

Jonkelis amerikiečių 

skautams

Bostcnc- lietuviu tautinių
patalpose, 666 North Main St., Brocktone, Mass., įvyks į 
dailininko Česlovo Januso tapybos darbų 
paroda.

Parodos atidarymas — lapancio i?a. * vai. vaaaru. į 
Su dailininku supažindins poetas Stasys Santva- jo Edv. Meilus., jr 
ras. Vėliau — punčas ir užkandėliai.

Lankymo valandos: lapkričio 19 d. nuo 3 vai. po pie
tų iki 11 vai. vakaro; lapkričio 20 d. nuo k 1 vai. ryio iki 
2 vai. po pietų.

Dailininkas Česlovas Janusas pirmą kartą atvyksta 
į Brocktoną, tad nepraleiskite progos pasigrožėti jo kūry- 

I ba ir įsigyti jo darbų.

Maloniai kviečiame kuo gausiausiai atsilankyti į šią 
parodą.

Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
Brocktono apylinkės valdyba

d. dideliame amerikieč'ų 
skautų susirinkime šoko 
naujai išmoktą komi ką šo- 

lapkričio 19 d. 7 vai. vakaro. ’ ki Jonkelį. Akodreonu gro

! IŠNUOMOJAMAS BUTAS t

So. Bust tone. 131 M galtėje, 
trečiame aukšte, išnuomojamas 
4 kambrių butas su patogumais

Kreiptis rytais nuo y iki Ii 
vai. arba vagarais nuo 4 iki ti 
vai. telefonu 268-7579 arba as- 

; meniškai 1 aukšte.

Vėžlys gali badajti net 
*00 dienų.

sekcijos ruošiamas Naujųjų 
metų sutikimas. Pradžia 8 
vai. vak.

Sausio 8 d. 3 vai. popiet

Rašytojas Antanas Gustaitis 

Detroito kultūros klube

Rašytojas Antanas Gus-

Skaitykite 
šias knygas

I

Į
Lietuvos konstitucinės tei

sės klausimais, parašė Kos- 
į tantinas Račkauskas, 178
i Mūsų senolių žodžiai iš 
[anapus, partJė M. Aukštuo- 
' lis, 308 psl., kaina $5.00.

, MES VALDYSIM PA-! Kad Ji būtų gyva, Emili- 
SAULĮ, parašė L. Dovyde-' įos Lekienės straipsmų rin- 
nas, I tomas 268 psl., IJ to- kinys, 216 psi., kaina So.OO 
mas 248 psi. Kiekvieno tomo i Amerikos lietuvių istorija, 
kaina $4.00. i redagavo dr A- Kučas, 639

j psl., kaina $10.00.
Pasakyta parašyta, Anta-1 Napoleonas, Baltija, Ame* 

no Smetonos kalbos ir pa- į rjka, parašė Vincas Trumpa,

KADA !R KAM PADARĖT
SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta teisėjo Frank Mon- 
chun peržiūrėta, "Sūduvos“ 
išle'sta knyga.

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

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

reiškimai 1935-1940 metais. ;251 psl., įrišta, kaina $6.00. 
sudarė Leonas Sabaliūnai į Kritusieji už laisve, II to- 
spaudai paruošė Vineas« mas, parašė Vladas Ramo- 
Rastenis, 350 psl., kaina $10 j jus, 195 psl., kaina $5.00.

Anglų novelės, 23 autorių, į Romas Kalanta, para 
sudarė Povilas Gaučys, 456* Vytautas Alantas, 116 psl.,

parašė ve‘kia

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1350 banga 

sekmadieniais nuo
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

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

' Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

mažojoj Jordan Hali salėje j ta .'tis praeitą sekmadieni, 
į Izidoriaus ir Vytenio Vasy-! lapkričio 6 d., dalyvavo Det- 
j liūnų koncertas. Į rojto Kultūros klubo sureng-
| asario 19 d. So. Bostono toje literatūrinėje popietėje. 
Lietuvių Pil ečių d-jos III kurios pelnas buvo skirtas 
auk to saleje Altcs skyriaus Tautos Fondui, o programa 
rengiamas Lietuvos nepri- — šie raižytojo sukakčiai 

I klausomybės atstatymo pa- prisim'nti.
'skelbimo sukakties" minėji- žodį apie Tautos Fonda

mas‘ į tarė jo tarybos pirm’ninkas
1978 m. kovo 12 d. 3 vai. j Juozas G edraitis, rašytojas 

1 po pietų First & Seeondi Balys Gražulis plačiau pa

psl., kaina $7.00.
i

Radvila Perkūnas, istori-’ 
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga, 130 psl., kaina $4.00.

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų i• Į

i
Nulaužta šaka, 3 vaizdelių įį 

pynė, Stasė Petersonienė, 81*

• kaina $3.00.

##***»•«*#*«####«*«**>**•****»#««

PRAUuiMO agentora 
Atlieka įvairią rūšių 

draudimas
Kreiptis senu adresu*..

BRONIS KONTR1M 
598 Bmadway

So. Bos ton. Mass. 02127 
Tel. AN 8-1701

psl., kaina $2.00.
Amerikos Lietuvių Taryba, , ? ,

30 metų Lietuvos laisvė- ko. • 
voje (1940-1970), parašė;
Leonardas šimutis, daug i.' 
liustracijų, 500 psl., kaina

; $10.00. ;
į Amerikos lietuvių politika j
1 parašė dr. K. Šidlauskas. į- į 
! vadas dr P. Grigaičio, kai- į įi 

na $1.50

ov nnnipf T jpfnv’n ’r utvvvuiu » na,)* vjiclluiis [naviau pa*
d-io T1T anlrto --ri Church salėje, 66 Marlbor-' kalbėjo apie Ant. Gustaičio 

J 51 » - ough St., estės pianistės Eli-1 kūrybą, o šis skaitė savo sa-
rengia N. Anglijos Baltų d-ja. į lyrinius bei humoristinius 

1978 m. balandžio 9 d. 3; e'lėraščius ir feljetoną. Pa- 
val. po pietų First & Seeond į baiga'— Windsoro mergai 
Church salėje, 66 Marlbor- čių ansamblis sušoko L'“1:

čio 20 d 
Piliečių 
Įėję.

Lapkričio 26 d. Kultūros 
klubo susirinkimas — 0. V. 

ansamblio "Sūkurys“ pir- Milašiaus paminėjimas^da- 
masis koncertas.

Lapkričio 13 d. nuo
vai. dienos So. Bostono L:e-i Lapkričio 27 d. So. Bos-' . at
tuvių I liečiu d-jc-s abiejose 1 tono Lietuvių Piliečių drau-; • . 8 J s
salėse Lietuviu parapijos ba-i gijos III aukšto salėje Lie-1 ų r \a' ... , _
žaras. ! tuvos kariuomenės atkūri. ’ Balandžio 9 d. So. Besto-

Lapkričio 19-20 dienomis ma sukakties minėjimas.
666 N. Main St., Brocktone, f Gruodžio 18 d. Moterų 
I.B apylnkės rengiama dail. Federacijos klubo Kalėdinė 
Česlovo Janušo darbų paro- į vakaronė.

KALENDORIUS

Lapkričio 12 d. North Ju
nior High (Oak St.) Brock
tone Biocktono jaunimo

lyvaujant rašytojui A. Va' 
12 čiulaičiui. ough St., smuikininkės Brigi

tos Pumpolytės koncertas,

no- Lietuvių Piliečiu d-jos 
III aukšto salėje Minkų ra
di io 44 m. sukaktuvinis kon.; 
certas.

da. Gruodžio 31 d. Park Pla-j*^*’1 
,za (buvęs Stattler Hilton) į ii- «

koncertas Įvyks lapkri- viešbuty Bostono Jaunimo { Ar SKaitytOS?
» Demokratinio socializm*

Jeronimo Kačinsko 
niu

kuri'

BALTIC REALTY & INSURANCE 

AGENCY

Vedėja: Reda M. Veitas 

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

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.

Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
M HOMEOVVNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
■tiesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

kelis
tautinius šokiu.

Renginiu rūpinosi- Kultu
re? klubo vadovybė ypač i Sąmokslasnenuilstantis jo' darbuotojas Į. pr,es zmonVą
Antanas Musteikis ir daug; mformacme apžvalga, Vilnis 

j l'etuviškiems reikalams nu-- razenas> 109 psl.,
jsipelnęs Vincas Tamošiūnas, i $2-50.

kaina

Juodojo pasaulio sukili
j pietėje dalyvavo daug kul- naa#» Parašė Stasys Michel- i 
J turingos (publikos, ir ji pra- scnas» 127 psl., kaina $2.00.

psl., kaine $2.
Lietuviškoji skautija, pa- į

rašė Petrą? Jurgėla. Tai; fe 
832 psl. su daugybe iliustra-

š'oje literatūrinėje po.!

’’ ėjo su d'dėlių pasisekimu.

Žemaitis

' cijų knyga, kurioje išsamiai, jj 
Ne Rusija man rūpi. Į ją pavaizduota Lietuvos skau 

man. mieli ponai, nusispiau-1 tų veikla nuo 1917 metų iki j 
e 7 - į t»- Tai tik etapas pereiti į šių dienų. Kaina $12. Ji yra

gi j munizmas (K. Kauskio), 47 • pasaulinę revoliuciją. gera dovana ne tik skautų
g i psl., kair.a 2o centai Leninas bičiuliams.
H • ‘ i X - ■

f ; pradai, (S Kairio įvadas) 
į 64 nsL. kaina 50 ^entų.

Socialdemokratija ir ko

1977—1978 METŲ KELIONES I LIETUVĄ

S

VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER) 
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas

BALTIC
TOURS

IŠVYKSTA Iš PITTSBl RGHO

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

IŠVYKSTA Iš NEW YORKO j
į Vasario 5, 12, 19 ir 26............................................. . .. $669.09 |

Kovo 5............................................................................... .......... $716.00 1
Kovo 12. 19 ir 26......................................................... .......... $746.00 j

Balandžio 2, 16 ir 23 ............................................. .... $746.00 Į

24
$ 3 9. 5 0 vertės

VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP-
v TARNAVIMAS

• Automatinis tiekimas

L
Kainon
pės palydėjimas, 
grade.

į Balandžio 9 ...................................................?.......................................................... $838.00

i įskaitoma pilna kelionė Pan American lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai ir gru- 
vdėjimas. Kelionė: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 1 naktis Lenin-

• Mokėti pagal susitarimą 
ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO

SPECIALISTAI
įilto oro. šilto vandens ir garo iš rūsio ir oro vėsinimo 

pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

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

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

Į NAUJIEJI METAI LIETUVOJE: gruodžio 26 — sausio 9 d., — $1,120.00 
| — ti dienos ir 5 naktys Vilniuje*..'} naktyj* Maskvoje. 3 naktys Budapešte 
I ir 2 naktys Londone.

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

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

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tek: 436-1204 Tel.: 848-6000

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 

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

arba
1-800—223-7898

nrašant oasi-kalbėti 
su ”RAT“

jOoooooooooooeeeoe«

SAVAITE JSTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

:nformuota skaitytojus apie vasautinius tr lietuvskuosi* a 
įvykius, deda aaug ir įdomių nuoCaunų ir atvira: pa»u»alu 
e*,ie visus mūsų visuomeniniu1 bei kultūrinius k!au>:nius įi 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame Saukta v] 
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiem:'- 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška* mūsų Iš 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei irtc’u. v> £3 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymai 
— lietuvvbės ir Lietuvos.

a

Adresas: M
7722 George Street, I-aSalle,

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metą taraavis lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau toup SEPTINIS MiLJONUS dolerių 
nariama

SLA—didžiausia lietuvių fraterna!!r>4 organizacija — 
duoda gyvybės apdraudg Ir ligoje pašn'pą. kun yra 
pigi, D«g,SUSIVIENIJIMAS neieško peino, o teikia 
patarnavimus savitarp-nės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mHono dolerių 

kapitalą, tad jo apdraade tikra ir saugi. Kiekviena* 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $iv.900.0C

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdreudg — 6a. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 

aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.
SLA—duoda V AIRAMS ir jaunuoliams labai pigią 7 FRU 

apdraudą: ui $1.000.00 apdraudos tik $3.00 nsosea- 
člo metama • • }«

SLA—AKC1DENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 

amžiaus asmenims rekomenduojama lietoviAką 
klubų ir draugijų nariams. Ui $1,000.00 akcidenta- 
Ms apdraudos mokestis $2.00 { metus

8LA—kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Kreipkitės 

Į kuopų veikėjus, tr jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacija*, jeigu 
parašysite:
Uthuantau AlHaace e( America
M7 W«rt 30tk Street, Nevr York. N.Y. 10*01

i
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muzikos, šokių, papročių, 
drabužių, tautodailės, val
gių ii- gėrimų šventė. Pernai 
ją aplankė daugiau nei 60, 
000 žmonių.

BOSTONAS NEPAMIRŠO A. MAKAIČIO
Jos meninėje programoje

** Iškyla j kalnus

Sekmadienį, spalio 30 d., 
Bostono Kęstučio draugovė 
turėjo iškylą į kalnus. Skau
tus vežė tuntininkas L. Gra-

Puošnus Tėvų komiteto 

banketas
MIELOS SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI,

dalyvaus ir OnosI Ivaškie. 
nės vedamas Bostono Tetų-

žulis ir skautininkai G. Če
pas ir R. Kalvaitis. Važiavom

Spalio 29 d. Boylstono daug stipresnius žaidikus, su- vili tautinių šokių sambūris, j i Monadock, N. H.

Jau ilga metų eilė, kai Balfas, kiek jo ištekliai ir su
rinktos aukos leidžia, stengiasi padėti į vargz, ligas ar 

niosios Lituanistinės mokyk- kitokias nelaimes patekusiems savo tautiečiams. Tokių 
los Tėvų komitetas met nį j vargdienių, li&ų ir senatvės prislėgtų, netekusių laisvo 
banketą surengė lapkričio žmogaus teisių, alkstančių, skurstančių ir mūsų pagalbos 

laukiančių yra Lietuvoje, Sibiro tremtyje, Vokietijoje, 
Lenkijoje ir kituose pasaulio kraštuose.

Šiemet Bostono Aukštes

Šachmatų klubas surengė 
savo patalpose žymiojo lie
tuvių žaidiko Algio Makaičio 
atminimo.JMHayrą, pavadinęs 
jį ” Algis Makaitis Memorial 
Tornado“.

Tai buvo vienos dienos 4 
ratų turnyras. Dalyvavo 24

kurdamas stiprų pasiprieši
nimą. Pav. pirmame rate žai- ‘
dė prieš 500 taškų stipresnį!

. „ ... j rraeitą savaite
‘ policijos viršininkas

Oras buvo gražus ir kalną 
greitai pasiekėm. Pasiekus 
kalną, mes pradėjome lipti į 
kalno viršūnę. Norint pasiek
ti kalno viršūnę, reikia eiti 
takais. Takai yra statūs ir 
akmenuoti, bet nėra persun- 
ku lipti. Mūsų tikslas buvo 
pasiekti kalno viršūnę. Po

turi So. Bostono LPD šach-} lapkričio 12-13 d. NY Kultu- nus laikė 22,0()6/išlaWl4,!dviejų_ valandų, Hpim_°’ meS 
matininkai. Turnyrą laimėjo Į ros židiny. Iš Bostono va-i 000, iš jų norinčių tarnauti; pasĮekem ią- \irsuneJe pa- 
trys Bostono ekspertai: Chu- žiuos 4-5 žaidikai, jų tarpe! Bostone yra apie 10,000. Įsilsėjom ir valgėm atsineštus 

binsky, Fang ir Rozzitano,

60 naujų policininkų

Praeitą savaitę Bostono
buvo baigta po atidėjimo, pa-Į B™

16 negrų vyrų ir 6 moterys, 
ispanų kilmės 3 vyrai ir 1

reikalavusi 
lošimo (i).

net 6 valandų

Prieš akis dabar ŠA lietu- moteris ir 4 vyrai kiniečiai.

Bostono žaidikai, jų tarpe ke-! vių šachmatų pirmenybės Visoje valstijoje egzami-|
T DPI I lartkririn 19-1.*? H \’V Knltū- loilz^ OO AAA ,*Al„:i,x ia i

Ramūnas Ivaška. užkandžius.

o d. puošniose Chateau de 
Ville Randolphe patalpose.

Svečių buvo apie 200,' 
nois kiekvienas turėjo mo-« Šiam reikalui Bostono Balfo valdyba skelbia rudens 
keti po $20. Meninę progra- piniginį vajų nuo 1977 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Aukas prašome siųsti Balfo vardu šiuo adresu:

visi surinkę po 3.5 taško iš 
4 galimų.

Mūsiškiai Ričardas Graus
lys ir Kazys Merkis pelnijo 
po porą taškų, Jurgis Zoza ir 
jaunuolis Ramūnas Ivaška 
po tašką.

Ramūnas kovojo prieš

’Viso pasaulio“ šventė

Bostono Tarptautini 
stitutas ir šiemet ruošia 
so pasaulio“ šventę lapkri
čio 18-20 dienomis John B. 
Hynes aud’torijoje. Tai di
džiausia bendra

s In- 
”Vi-

Šiuo metu Bostono polici
jos departamente yra 2,163 
tarnautojai, iš jų 1,700 eili
nių policininkų.

Pabuvę kalno viršūnėje, 
pradėjom leistis kitu taku 
žemyn. Visi laimingai nulipę i 

■ pasiruošėm grįžti namo. Iš-
uooooooooooooooooooooooooo kyloję dalyvavo 9 skautai,

. . --u- kurie buvo labai patenkintiJ A V-biu kariuomene j bėra;. , , f
. v i • j • -ir lauks kitos iškylos.26 arkliai, kurie naudojami; J

tautinės laidotuvėms. Rimas Nenortas

mą atliko iš Chicagos pa 
kviesta dainininkė Elena 
Blandytė, kur'ai akompana
vo komp. Julius Gaidelis.

Ramovėnai atsiliepė 

pirmieji

J Altos atsišaukimą (žiūr. 
pirmam puslaipy) Bostone! 
pirmieji atsiliepė ramovė- i 
nai — jų lapkričio 6 d. vi- į 
suotin's narių susirinkimas į 
priėmė gerai suredaguotą i 
rezoliuciją ir ją pasiuntė !

Koncentracijos stovyklo-

ST. PETER S PARISH, 50 ORTON-MAROTTA WAY, 

SO. BOSTON, MASS. 02127.

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

Valdyba

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

, . . laikykite savo laistine, kuri jums visada kuo geriausiai patarnaus,
se lietuviai buvo rąsiausi, jjecep|^ paruošimas vra mūsų svarbausias darbas, bet mes gali- 
atkakliausiai kovoję, todėl
jie kėlė ypatingų pasigėrėji
mą. Ten aš juos pamilau.

A. Solženicinas

į me taip pat patenkinti daugelį kitu jūsų poreikiu. Užeikite tuoj! 

; Susipažinkite! "Receptu specialistai“. Darbo valandos: pirmadie

niais-šeštadieniais nuo 9 iki 8 vai. vak.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 

Tai. SW 8 2868

7ra yienintele oficiali įstai
ga Worcescery. kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces-
feerio į Lietuvą ir ki*as Rusi 
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

Senas parvirsta ir negir
tas.

Elood Square 
II ordinare Co.

Sa--juakaa N. J. ALEKNA 
KAST BBOAjDVVAT 

fcOUTF BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-414# 

Bs&jaanh) Mcore Dalai
T'opieroa Siannma 

Stiklą* Langams
VlaNda reikmenyii namus: 

Beikmanys piaicbariun
įteiktai

■ew»iHKh*'«AM«K»**see»
Telefonas: AN 8-2806

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

l p a d i n i s 
OPTOMETRISTAS

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

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mam

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

tOOOOOOOOOOOO(»OOOe3CCOOsr<«OOCOMOOOf

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, lipildome gydytojų re 
csptus ir turime visus gatavai vaistus.

Jei trik vaistų — eikit J lietuvišką vaistiaą.
Bav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTONE.
Telefonai. AN 8-602*

Nes f vaL ryto iki 8 vvl v„ Išskyrus šventadienius ir

ua——ua—uu—nougeuaoeeeuuauauauoauuuu—sa—

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

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

Skambinkite

268-4662

<•*<**«*

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

ž Siuntinių persiuntimo 
: > įstaiga

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

Šeštadieniais uždaryta 
■ Vedėja —

Aldona Adomonienė 
■##*♦##♦#♦**##*#♦#*#**#****♦*****•

Crn ... « f.V'f'’

PETER MAKSVYTIS
Carpeater & Baikim 

<9 Church Street
E. Miltoa, Mass.

Atiteku visoa patabyna, mana 
to Ir projektanmo darbas tt lau
ko tr ridoje, rrienamų namu » 
biznio pastatų, pagal Jom» reika
lavime. kenkite visados iki • va
landų vakaro,

Telefonas 698-8675

teSSMAVVaa a asm ** •
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
368 W. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

S S S MS SS aSSSaamaWtem

jjjjr rrrrrr— ** —*<

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOMETRISTft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 RRCADWAY 
SOITH BOSTON. MASS.

,,jrrrrrrr~r-r* •-*----1 ■■■«»«»»■—

NAMAKSY - ZAMMITO
Insurance Agency, Ine.

, 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732
.........rri tff|>||jj

”SAUl £S ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas

Antano Gustaičio satyrinės
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos* Didelio for- 
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanoTr,’. 
Kaina $7.60.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
įkalbėtą plokštelę. Kaina —
86. Paštu nesiunčiame. {

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

South Boston 
Savings Bank

ALWAYS THE LEADER"

ALFREO W. ARCHIBALD PRESIDENT

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

f.

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. KARDELIENfiS DAINŲ 
PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistes Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

STEPONO KAIRIO ATSI
i
MINIMŲ PIRMASIS TO-

I
į MAS "LIETUVA BUDO“ 
i JAU IŠPARDUOTAS, BET 

ANTROJO TOMO—”fAU,
į LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

sšssseeessss**********************************************************

ATLAS PARCELS CO. i COSMOS PARCELS
82 Harrison Street,

Worce*ter, Mass. 01604 
Tet 798-3347

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

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

EXPRESS CORP.
AND

TRAVEL INFORMATION

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

i$ BOSTONO I LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara lituotas

Prekė* parduodamos nuže
mintomis karnomis. 
Atidaryta darbo dienomb 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- rak.

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068
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