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SOMALIJA IŠVEJA SOOTUS 

IR NUTRAUKIA RYŠIUS sIkUBA
Ilgą laiką buvusi labai draugiška Sovietų S-gai So-

Milionai žmonių 
badauja

Romoje prasidėjo Jung 
fnių Tautų maisto ir žemės, 
ūkio organizacijos konfe-;

malija, supvkusi dėl komunistinių rusų ir kubiečių kari“ į rencija. Generalin s direk-, 
{toriu? Saovma pareiškė, kad { 

nes paramos priešininkei Etiopijai, nutraukė 1974 m. pa- m Kanu žmonių kenča,
s ir ašy tą draugiškumo sutartį su sovietais, diplomatinius 

santykius su Kuba ir veja laukan šių kraštų agentus. Dėl 

to Sovietų Sąjunga netenka labai svarbių laivyno bazių 

Indijos vandenyne.

dėl nepakankamo maitini
mosi av net t’kro bado, kad 
tnrinvriei’ krabai turėtu 
dangau šelpti neturtimguo- 
sius. bQt kariu rabino, kad j 
;r at=iHku«:eji kraštai savi
mi rfvrintusi.

Sovietai jau seniai sten- Tuo pat metu buvo pra- 
giasi Įsistiprinti Arikos že- nei ta, kad Somai; ja visiškai 
myne, ypač jo pakrantėse, nutraukia diplomatinius san- 
kur j’e numato labai svar-į tykius su Kuba, kuri i Etio- 
biose strateg’nėse i/etosc-piją sunčia savo karinius 
sav0 laivynui bazių. Viena* dalinius padėti Somalijos {

Popiežius paragino
lenkų vyskupus

Popiečio? Paulius VI pa-
iš tokių juodojo kontinento j priešui. Kubiečiams Įsakyta' ragino L enkijos vyskupus 
šalių, kur komunistiniai ru- išsikraustyti iš Somalijos būf drąsesnius, si 
sai buvo b .irtai pastatę savo
koją, buvo Somai'ja, placu 
krantu ats‘remianti Į Indi
jos vandenyną ir turinti ge
ru uostu.

per 48 valandas.
drąsesnius, siekiant ka-i

talikams
laisvės.

pilnos religinės i

Jau beveik a'tuonerius 
metus Sovietų S-ga naudo
josi Somalijos palankumu, 
o 1974 m. buvo pasirašyta 
draugiškume sutarii=, ku-

EGIPTO PREZIDENTAS SADATAS 

RYŽTASI VYKTI Į IZRAELĮ

Tai jis pareiškė praeitą trečiadienį savo kalboj Egip- 

. to parlamente ir JAV kongreso delegacijai, kuri lankosi 

Egipte. Tie Sadato žodžiai sukėlė didelę sensaciją ir Iz

raelyje. Izraelio premjeras Begžn tuoj pat paskubėjo jį 

' oficialiai pakviesti išdėstyti savo pažiūras Izraelio parku

mente.

Arabam? ir izraelitams vis 
nesusitariant dėl Genevos 
taikos konferenc'jos, ypač 
dėl Palestinos Išlaisvinimo 
Organizacijos atstovų joje 
dalyvavimo, Egipto prezi
dentas Sadatas praeitą tre
čiadienį savo kalboje Ka ro 
parlamente pareiškė, kad 
jis sutinkąs vykti i Izraeli 
r tenai betarpiškai išsiaiš-

kinti taikos galimybes ir są- 
i lygas su Izraelio vyriausybe 
ir parlamentu.

Tokia žinia buvę visai ne
tikėta ne tik Izraeliui, bet 
ir Vakarų d plomatiniams 
sluoksniams.

J tai atsiliepdamas, Izrae- 
l'o premj(<a? Begin tuoj pat 
pasižadėjo dėti visas pastan
gas, kad Sadatas, ats'lankęą 
Į Jeruzalę, galėtų tari; žodį 
Izraelio parlamente. Be to, 
Begin per rad’ją kreipėsi į 
egiptiečių tautą, kviesdamas 
užm'ršti nesantaiką, grąžin
ti taikų sugyvenimą, nes žy
dai ir arabai yra kilę iš to 
paties kam’eno, esą bibli
niai giminės. Tai jis ir for
ma'ai kviečiąs Sadatą i sve
čius Izraelin.

Skaid’uojama, kad šituo 
žygiu Somalija išveja iš sa
vo šalies apie 6,000 rusų 1 pes politinio gyvenimo vys- 
"specialistų", ž'noma, dau- * tvmosi e’gos stebėtojai sa- 

ivairių rūsų šnipų. k0, kad Lenkija šiandien 
tenai yra pati pavotingiau
sia "bomba“, kuri bet ku
riuo aritmesr/u Jaiku gali 
sprogti, sukeldama ne tik 
sovietų ''nuperrjoie,

Užsevniai Rytų Euro-

glausta

Teks
.posūk's

staigus Somalijos 
yra didelis smūgis

rios sutvirfc'n'mui Somalija į tik Maskvos prestižui; 
gavo sovietiškų tankų, karo bet ir jos kariniam planam, 
lėktuvų, smulkiųjų ginklų, j Tai toks pat Sovietų S-gos 
daugybę "patarėjų“, ir net nepasisekimas, kaip ir prez. 
Somalijos karininkai buvo: Įsakytas rusų išviji-
paruošiami ir apmokomi So
vietijoje. Užtat sovietai ga
lėjo laisvai naudotis Soma
lijos uostais savo laivynui, 
ypač Berberą uostu, kur bu
vo Įsirengę ir raketų bazę.

mas iš Egipto.

Manoma, kad sovietą’ da- 
Į bar labiau rems Etiopiją, 
kad ši paspaustų "neištiki
mąjį draugą“ Somalija. Bet 
Somalija jau gauna ginklų 
iš arabų kraštų, Irano ir 
Prancūzijos. Taigi telieka 
dar palaukti, ka’p tolimesni 
iv.vkiai susiklcstvs.

Deja, pastaruoju laiku iš 
kilo aitrus ginkluotas ko-n 
fliktas taip Somalijos ir Et 
opios, kur soįvietai jau taip 
Įkėlė abi kojas. Kadangi 
Etiopijai ėmė nesisekti, ta’
.pagalbon buvo atsiųsta dar J 
ir Kubos dalinių, o draugiš
kai Somai i jai labai suma
žintas ginklų ir atsarginių 
dalių lėktuvams ir tankams 
teikimas, tikint's, kad abi 
šios sovietams palank'os ša
lys prifvargusios susitaikys. žmonių.

Bet, pasirodo, kad kar-!žydai artilerija ir lėktų- 
tais ir sovietams juodajame {VV bombomis sunaikino ke- 
kontinente ateina juodos Hia? Lebanono grtvenv.etes.

Izraelis šaudo  si 
su Lebanonu

dienos.

Tai nepriklausomos Latvijos simbolis, pastatytas jos sostinėje
Rygoje nepriklausomybė metais. Lapkričio 18 d. sukaks 59 metai.
kai Latvija pasiskelbė nepiklausoma valstybe ir gražiai tvarkėsi.
kol ji. kaip ir Lietuva, nebuvo Sovietu S-gos okupuota. Tą svetimą

,. . . į junga ji tebeneša ir šiandien, bet ir nepaliauja visomis imanomo- 
Va-karutve dideli pobt na . ‘ . ....... ., . .. .. ... * .... . , , - , 1 ... .mis priemoemis siekti jo nusikratvti. šia proga sveikiname bro- samysi, kanu Čekoslovakijos . . .. * 4. , .
..... .. , f bus latvius ir linkime nems atgauti laisve, o tada. ju garsiojosovietines invazijos metu. į j s v J

Į dainiaus J. Rainio žodžiais. "Eisim, pertvaras peržengę, jungt 
+ • abu kiemu“ ir drauge džiaugtis.

Sovietų ir žydų
parodos greta

Los Angeles atidalyta di
džiulė Sovietų S-gos paro
da. Jos atidaryme dalyvavo 
sovietų užsienio prekybos 
ministras Patolečevas ir am. 
basadorius Dobryninas.

bet ir

nių agentūrų praneš.mus 
apie spalio 10 d. Vilniuje 

Toje pačioje patalpoje {įvykusias futbolo rungtynes 
j žydai atidarė savo
j kurioje vaizduojama* žydų s! protestą.
! persekioj’mas Sovietijoje

Vilniuje 200 suimtų už demonstraciją

Vliko valdyba lapkričio! visasąjunginių pirmenybių j 
3 d. apžvelgė savo turimus .tarp Vilniaus ir Smolensko! 
duomenis ir tarptautinių ži-' komandų. Lietuviai jau 

anksčiau buvo užsitikrinę 
sovietinę pirmenybę, tai šis! 
susitikimas tebuvo formali-i 
nis. Be to Vilnius nugalėjo!parodą, įIr ryšium su tuo prasiverzu

Vilniaus vidaus reikalų 
įstaigos pareigūnai tvirtino 
netiesą Reuterio žinių agen

! Nubaudė lėktuvų 
grobikus

I eningrade nutę sti lėk
tuvo grobikai Zagšm'uk 8 
metus kalėti, o Selužka — 
15 metų.

Jie praeitą vasarą sovie
tų lėktuvui su 78 keleiviais 
Įsakė skristi Stockholmą, 
bet lakūnai nusileido Hel
sinkyje. Prasidėjo derybos 
su Suomijos valdžia. Grobi, 
kai dalį keleivių i- leid o, o 
Įgula taip pat sugebėjo pa
bėgti. Ka: lėktuve beliko 3 
keleiviai, grobikai užsnūdo 
ir pol’cijos buvo lengvai su
imti. Suomiai juos išdavė

! Žin'ą apie Egipto prezi- 
j dentc norą atvyki?’ Į Izraelį 
palankiai sutiko ir kiti Izra- 
ei o ir JAV politikos vairuo* 

. tojai. Tik didžioji Vakarų 
spauda spėboja, ar ta- ne
būvanti tik Sadato propa
gandinis žingsnis, kurs ver
tingas psichologiniu požiū- 

, riu. bet taiko? Artimuosiuo- 
; se Rytuc -e dar negrąžins.

Bg’pto kaimynai, ypač 
S* ! 'ja, Į tokią Sadato politi
ką žiūri su Įtarimu, nes pri
sibijoma. kad jis nesugriau
tų arabų fronto vienybės ir 
nesudarytų atskil-ą taikos 
sutartį su Izraeliu. Bet Ša
riatas paskubėjo pare’kšti, 
kad jis bendro fronto neiš- 
ducs’as.

Brežnevas atvyks 
į Washingtoną

Sovietų pasiuntinybė pa
skelbė, kad Brežnevas suti
ko priimti Cartero- kvieti
mą atsilankyti \Vashingto- 
ne.

Tas Brežnevo - Carterio 
<usiti.\imas numatomas kitų 
metų kovo-balandžio mėne- 
s:ais. Carterio administraci- 
ia t’kisi ik: to laiko susitarti 
dėl strateginių ginklų apri
bojamo sutarties, kurią abu 
vadai susitikimo metu pasi
rašytų.

Tūkstančiai auku

Smolenską santyk’u 2,:1. 
Dėl akivaizdž’ai šališko ru
so teisėjavimo lietuvių lai
mėjimas virto patriotine-re- 
zistenc-ine manifestacija 
prieš okupantą.

Iš Lebanono Palestinos a-. Pabėgo SOVietU 
rabai apšaudė Izraelio pa-j
sienio sodybas, kur žuvo ke-!|/fn/onia/aS ( .. .
lėtas žmoniy. AtsLkeršyda-l . • pr.esokup.ntus dalyvavę! „

Sovietų diplomatas atėjo . tik keliolika paauglių ir kad Disidentu SVente 
i JAV pasiuntinybę Vene-j keturi buvę suimti.
cueloje ir paprašė politinio I Italijoje
prieglobsčio. Jis tuoj buvo

tūrai kad demonstracijose

kur esą buvę partizanų cent- Į
rai.

Somalijos vyriausybė, re
gėdama vis didėjančią So- . ... , .
vietų S-gos parapa Etiopijai! Prisibijoma, j^ūd toksai 

sta’ga kilęs konfliktas nepa
kenktų planuojamai G 
vos taikos konferencijai

staiga visiškai atsuko sovie , . .
tams nugarą. Praeitą šešta- kenktų planuojamai Gene 

Maskvoje

Venecijoje kas antri me
tai rengiama filmu ir kito-

Protestavo tūkstančiai, 
į Suimta daugiau nei 200. Be
ginkliai demonstrantai buvo b <» mer.o šventę šiemet ga- 

i Smulkesnių žinių apie tą j žiiuriai muJami Daugelis 
•vyk) valstybės dęgartamen. Jaunuolių buvo sunkiai su. 

žaloti.

J nupikraidytas i Wash'’ngto- 
I n3- •

tas kol kas neduoda.
* Į sovietams, nes turi tokią su

tarti.dieni Maskvoje auklėtas 
Somalijos informacijos mi-i 
n'steris per radiją paskelbė, 
kad sostinės Mogadišu vy- 
riąusybė forma’ lafi nutrau
kia draugiškumo sutartį su 
Sovietų S-ga ir Įsako per 7 
dienas išsikraustyti iš kraš
to Visiems sovietų "patarė-į uc-stų laivu krovėjų unija j TaMUUįa ir QūUn(l 
jams“, o taip pat ’šsivežti iš j susitarė dėl 3 metų sutar-' ! y
Ind jos vandenyno uostų vi-(ties, kurią turi nariai patvir-J pašai PUe.,,- Z.C-.TZV lnvvrive, vn. I , ! i. 1-1 l l._ .. .J;, iii- I -

Įima vadinti Politin’ų disi
dentų švente, nes ten bus 
demonstruojamas protestas 
prieš meno supcJitinimą

dėl girto sargo

Kol kas (Lūžiausia Gene- 
vo? konerencijos sušaukimo 
kliūtis yra Izraelio atsisaky
mas joje dalyvauti, jei ten 
bu? ir Palestinos I laiš. mi
mo Organizacijos atstovai; 
Ieškant kompromisų, buvo 
pas ūlyta, kad Palestinos 
partizaninius arabus atsto
vautų arabas amerikietis, 
bet žvdai ir su tuo siūlymu 
nesutinka.

Arabų šaltin ai ske’bia, 
kad palestiniečiu atstovu 
galėtu būti kažkoks JAV 
gyvenantis arabas profeso
rius bet jo pavardė dar ne
minima.

ki,' : Korėjos mieste Iri 
Sovietų Sąjungoje, bus ro-{dėl sargo neatsargumo spro- 

filmai,igo vagonas su d’namitu. Dėl 
to žuvo 45, sužeista ap’e 
1,000 žmon ų, o liko be pa
stogės daugiau kaip 10,000.

Paaiškėjo, kad sargas bu. 
vo girtas.

Rė kia pažymėti, kad už- j Viso pasaulio lietuviai 
grobiantieji sovietų lėktų-proteguoja. prieš okupaci- 
vus nereikalauja jokiu pini- f prieš žiaurų pavergėjų 
gų, kaip Vakarų oro p’rataij el§esi.su mūs9 jaunimu ir 

{ o tenori tik pabėgti iš tary- ■ Pr*ar’a demonstrantų iū- 
SpalKo 1 d. sustreikavę Į bjnj0 "rojaus“. ' ^*arn*’ kad svetimieji turi iš

Atlanto ir Golfo pakraščių; įeiti, iš Lietuvos. Tuomet lie
tuviai galėtų gyventi taiko
je su savo kaimynais, ir Lie
tuvos sporto aikštėse vyrau

Laivų krovėjai 
susitarė

demi ten uždrausti 
literatūra ir kt.

Tos Ventės Įkvėpėjas yra 
su komunistų partija nu
traukęs ryš'us Meana.

šventė nuo lapkričio 15 
g. tęsis ištisą mėnesį. I ją j 
i-tvvk? ižvmūs iš Sovietui

su? savo karinius laivus, ra-! tinti, todėl darbą prodės tik . 
ketas jr kitus irengmus. Be šios savaitės gale.
to, Įsakoma ir sovietų atsto' 
vybės diplomatini korpusą, 
kuris buvo nepaprastai iš
plėstas, sumažinti iki 26 
žmonių.

Ki ovėj'ai laimėjo atlygi
nimų ir kitokių priedų padi
dinimo, kuris sudaro 30G

Patikrinus rasta, kad Mas-į,, inta neapvkant«. 
j sachusetts valstijoje 392 Į 
i federalinės valdžios tarnau-i

tų sportinė dvasia, o ne pri- Sąjungos ištremt; disidentai 
Turčinas, Medvedevas bei

(E) L’.iuščas ir kiti.

tojai prie 
ir labdaros 
Įt

aigos dar gauna 
(welfare) pašai-

! Sov'etų S-gos ambasado- 
Paskutinėm'? žiniomis, | rius dėl tos ventės griežtai

spalio 10 d. riau:ėt kilo po protestavo.

Atrodo, kad turtuoliu da
bar daug’ausia globiama 
Italijoje. Šiemet jų buvo pa
grobta 68, ir už jų i pirkimą 
sum keta m lioninės sumos.

Paskutinieji ten pagrobti 
yra ginklų fa or karsta < fiocį 
i? kunigą kstis Giazion.

Tenka palaukti, ar Sadato 
kel' mė iš Egipto žemės i Iz
raeli tikrai ivvks.

esi.su


4*
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MES I TORONTĄ, 
LATVIAI Į BOSTONĄ

3. Suvažiavimas sveikina Lietuvos diplomatinės ir 
konsularinės tarnybos narius ir linki geriausių sėkmių

, mūsų tautos išlaisvinimo pastangose. i ,
• Taip bus ateinančiu metų j 

Suvažiavimas sveikina Vyriausio Lietuvos Išlaisvi- vasai ą \i;o b’rželio 28 iki į

MIRUSIŲJŲ TEISĖJAI IR MOKYTOJAI

Tur būt, nieko nėra taip lengva, smagu ir saugu, į 
kaip po įvykių ir po laiko liežuviu taisyti istorines klai- J 
das, duoti ‘virusiems patarimus, mokyti juos drąsos ir ■nimo komitetą, reiškia pasitenkinimą jo ir Amerikos Lietu- ĮįepOg 4 d. Toronte bus Pa-Į 
pasiaukojimo, teisti tuos, kurie jau nebegali prabilti irivi4 Tarybos bendradarbiavimu ir linki, kad tų abiejų Lie- šaulio Letuviu P 
pasiaiškinti ’ Įtuvos laisvinimo veiksnių, sudarytų panašiu pagrindu, tar-'dainų šventė, sport

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS 

SUKAKČIŲ PARAŠTĖJE

Dienos j ; 1977-tieji metai jau žengia
-o varzy-j j žiema ir bematant baigsis, i 

jpusavio ryšiai ir darbai Lietuvos labui būtų dar glaudesni, j bos, o Bostone nuo birželio !o ;ais užsiskleis ir sukaktys,
Tokie politiniai ar kultūriniai "teisėjai“, negyvenę i 5. Suvažiavimas dėkoja Amerikos Lietuvių Tarybą 30 iki liepos 4 d. — Šeštoji kurias štmet atšventė išskir-

nei anas laikais, nei anose aplinkybėse, visuomet yra ! remiančiai lietuvių spaudai, radijo valandėlėmis bei lie- . Latvių Dainų 
"neklvstantvs“ : tuvių televizijai už jos darbų rėmimą ir Lietuvos laisvės šventė, 

i reikalų ryškinimą.

ir Kultūros!
savo sprendimuose nepaprastai griežti, 
fr, žinoma, po pietų "labai išmintingi“.

i
Pavyzdžiui, jų inkvizicinio te’smo šiandieniniu!

Suvažiavimas prašo ir kitą spaudą įsijungti i bendrą darė šventės vv”. komitetą,
; darbą ir padėti Amerikos Lietuvių Tarybai sėkmingiau

: tinai puošnus mūsų koloni
jos asmenybių būrys. Visos

Jau prie' metus latviai su- šios sukaktys, išskyrus vieną, 
subėga i garbingas septynias
dešimtąsias, tad, dar neat- j 
kimšus šampano butelio nau-1

kui’am vadovauja Janis Bi- 
belniek? s Sherborno, Ma.sprendimu, vis tie, kurie pirmojo ar antrojo- bolšes.ik- - ■ i- * - i - - - -j „

mečio laiku dirbo bet kun kultunnj ar paprastą nepol •;
t:ni darbą, jau esą tautos .šdanikai , dabar neverti jo-j g Suvažiavimas, laikydamas, kad mūsų tautiniam)amenkieču, jų ta'pe šen. [gal ir būtų prasminga jas vi
kio ne jų pavardžių, nei ve klos pagarbaus prisiminimo. ■ išsilaikymui ir sėkmingai kovai už Lietuvos išsilaisvinimą, Brooke. buvęs a+<tovu rūmui sas vėl prisiminti drauge.

: šiuo mpt.li vra lahai svarbu išlaikvti vieninffuma nrašo pirmininkas JCOn -.1CVO1-;
_ Kuo Bostonas, dešimtme

būtų nuo visų darbų pasitraukę ii, ai-ku, le dę juos vyk- į ^.į apęiaįrįernS) nepasiduoti tą vieningumą ardantiems bei 
dyti tik rusams, ta. jau būtų buvusi išsaugota pau iot.nė i nesantaikąs keliantiems kėslams, derinti savo darbus,

Garbės komitete vra ižvm'ų i jutėliams meteliams sutikti, i

Stasys Santvaras 
(gimęs 1902 m. gegužes 27 d.)

čiams prabėgus, Lietuvos; 
Pa"; istorijoje pasiliks žymiau-

skaistybė“, būtų buvusi tikroji ir veiksm.ngausioji re-. jungti jėgas ir dar labiau remti Lietuvos išlaivinimo ir lie- 
ZlStenClja ir tautos išganymas ... į ftivvhpc ctinrinimn nnctnnffacįsganymas tuvybės stiprinimo pastangas.

Jau prieš metus yra 
ruošta smihk' šventė- prog- į sįas-? Drįsčiau spėti, kad tuoj 
lama, sudalyto® komisijo?-i • g jame buvo įšleita pirmo-

7. Suvažiavimas nuoširdžiai dėkoja Amerikos Lietuvių 
Tarybą remiančioms organizacijoms ir pavieniams tautie
čiams už parodytą dėmesį jos vedamam darbui ir už su-!įvairi: bus cho.ų (1,500 dai- 
teiktą jai moralinę ir piniginę paramą. įn’ninkų) koncertas

jog jame Puvo įšleita p
įvairiem? su i.ente susiju-,^ djdžiuWs apimtieSi
siems darbams atlikt:. t - , ... ,. ,enciklopedija lietuviu

Amžiumi vyriausias (o 
nuotaikomis bene jaunatvišj 
,klausias?), venas enc'klo- 

Šventės programa laba'| kalba ir Pirmoji, k^k siau-į pedijos kūrėjų Ir uoliausiųjų 
resnės, bet vis dar šešių di-; bendradarbių teatro :r muz:- 
delių tomų apimties litua- įkos temomis Stasys Santva- 

1,200 šokėiu, bu? simfoninis nistinė enciklopedija anglų'ras, šalia Bernardo Brazdžio- 
ir bažnytines muzikos kon-i kalba. Tai stambūs mūsų! nio, yra iš viso vienintelis

inėAr tikrai ta’p? Belieka tik patiems fantastam? pa- 
-mąstyti, ka'p šiandien Lietuva atrodytų po tokio "gene
ralinio streiko“.

)t. Tarybiniai "narsuol’ai“ lygiai taip pat nukalba apie
vokiečių okupacijos laikotarpį, vienodai smerkdami vi ! Darbų gausumas ir einamų išlaidų didėjimas verčia
visus, tada ką nors veikusius, nuo kfemsargio ligi tarėjo. ‘ suvažiavimą prašyti padidinti lėšų Amerikos Lietuvių Ta-jcertai, dailės, pritaikomojo į kultūros istorijos faktai. O‘šiandien Amerikoje gyve- 
O Įdomu, ką būtų radę Lietuvoje grįžę ir tie patys komu- i rvbai rinkimą, o ypač Vasario 16 dienos progomis. Šios į meno, f.latelijos ir num’z-'jų nebūtų buvę,jei milžiniš-Į nančių mūsų didžiųjų poetų,
nistai, jeigu nuo valsčiaus vii-šaičio ligi universiteto rėk-' šventės metu surinktos aukos turi būti skiriamos ALT i matike? parodo?, operetė, • kų pastangų tam nebūt’; dė- , poeto vardą Įsigijusių ir au
toriaus tebūtų už stalų sėdėję t'k vokiečių atvežti baurai,! vedamiems Lietuvos laisvinimo darbams. jkcmed'ja, literatūros vaka-'jęs šių metų sukaktuviniu- į gvnusiu dar nepriklausomo-
mėsininkai ir kalakutiniai rudmaršk niai? ! iras, sporto varžybos ir kt.įkas Juozas Kapočius (apie joj Lietuvoj. Su nepriklauso-

8. Suvažiavimas randa, kad Amerikos Lietuvių Tary- 
Tlkriausiai, ir į kolchozus prievarta suvaryti tebūtų; bos veiklos sėkmingumui padidinti daug reikšmės turėtų 

likę tiktai bergždžios ožkos, o .Išplėštose universitetu bib- Į Tarybos skyrių tinklo išplėtimas, ir todėl sveikina veikian-į karnas Draa 
liotekose ir laboratorijose—vien kareivių m'glo šiaudai.;čius skyrius, dėkoja už skyrių atliktus darbus ir kviečia 

į organizacijų vadovybes steigti naujus skyrius.
Na, o gal dažniausiai šių "nekla'dingųjų teisėjų“ 1

Įsismaginęs plaktukas vis bando taikyti Į galvą ypač : ,, , . rt . 77 , . , V Yė, niu šoklu sambūris.

Šoklu programoje bus šo-
kurį, jei neklystu, kalbama ! mąja Lietuva Santvaras yra

stės šokis,; 
latvių, lie-j 

tuviu ir estu šokėjai. Lietu-
' kuri kartu atliks

Į viams atstovaus Onos Ivai-! 
9. Suvažiavimas, išklausęs Amerikos Lietuvių Tarybos k enes vadovaujamas tauti- 

iašto žmonėms. Atseit, kodėl jie per viena U kita aku-1 valdybos pranešimus, dėkoja jos pirmininkui dr. K. Bobe-
paciją .pritilo, ar prasitarė ne tai, kas re kalinga !,iui ir kitiems nariams už atliktus darbus- Pritarial Prinrntina, kad primoji.
jiškam pasprieimimui", kodėl vieši) nedemonstravo, ! « Pigoms Lietuvos laisvinimo veikloje ir )an.jB k,*, j,. t!a-nu j
kodėl neparodė tautai 'pasiaukojimo dvasios"? , Amerikos lietuvius s.oje veikloje vieningai jiems taikiniu- buvo sUrengta (1ar c‘aro lai i

j kauti. kais Rygoje — 1873 metais, !
Žinoma, j’e galėjo ta dvasią pademonstruoti, ir,! ~ , . kurioje daly,tavo 55 chorai

"teisėju“ ramybei, Sibire ar naciu duju kamerose būtu i „ , uva^iav“nas prašo va y ą pasiųs i e egramą j dainin'nku.
, V --T . - tt- ' t- - - t. • x ‘ • Belgradą ambasadoriui Arthur Goldbergui, pirmininkuibuvę herojiškai numar.nti Vincas Rieve, Put nas tivs' T. ,7 „ ‘ o . , , , ,. . , , ...r J > , x , jav Europos Saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoj, Vėliau tokios Šventės bu-

, padėkoti jam už žmogaus teisių kėlimą ir prašyti, kad jis vo surengtos 1889, 1888,. 
keltų Rusijos pavergtų tautų — Lietuvos ir kitų — savi- 1910 metais

1926. 1931

broliai Biržiškos, Faustas Kirša, Pianas Skardž'us, An
tanas Salys ir dar ilga eilė kitų, o Balys Sruoga, jei išll-

i mažiausiai?).

Juozas Kapočius 
(gimęs 1907 m. spalio 19 d.)tikęs gyvas, gal dar būtų paia ęs siaub.ngų ats.minimų . vajjog reįkaią Kai Afrikos tautos jau turi nepriklausomy- moję Lat ijoje 1921 

tomą .1 iš Voikutos gulagų. Rusjjos pavergtos tautos negali likti užmirštos. 1933 ir 1938 metais.

i neatplėšiamai suaugęs: jis 
buvo ir jos poetas, ir jos dra
maturgas, ir jos libretistas 

j (prisiminkim tik, kokia re- 
prezentatyvinę reikšmę mū- 

jsų viso kultūrinio gyvenimo 
skoniui turėjo Kauno valsty- 

' binė opera!). net ir ginklu 
jos savanoris-kūrėias! Su ne- 

i priklausoma Lietuva (tiesa, 
šiandien ne realybe, o tik 

Į idėja, bet kokia gyvybinga, 
■ gaivalinga, imponuojančia, 
(angažuojančia, akcijcn skati
nančia!) jis suaugęs ir šian
dien — kaip vienas iš baisiai 
nedaugelio, gal ant vienos

j rankos pirštų suskaičiuojamų 
Kartkartėmis klausiama: ’į -Antano Smetonos tauti-

Giidėdami tokius griežtus n bea<peliacinius spiendi- jj Suvažiavimas prašo lietuvių visuomenę remti Paskutinėje šventėje 1938 Kas svarbiau enciklopedijai, n5nkų sąjūd/’o žmonių, 
mus įnirusiems, net \elionių piktą \ ai taliojimą kai >te. • juozo Kapočiaus lietuviškų enciklopedijų leidimą. metas dalyvavo 400 chorų pagimdyti, ar leidėjo, ar re- . gebančių ir noi rcių pakilti
mes lyg ir lauktume tų pačių teisėjų narsumo, drąsos ir j 'su 17,000 dainininkų, c žiū- daktorių ir bendradarbių^virš smulkių bergždžių intri-
paslaukojimo kupino patriotinio gyvenimo pavyzdžio, i 12. Suvažiavimas įgalioja valdybą padėkoti už atsiųs- novu, buvo 120,000. darbas? O kas svarbiau vai-! 89, virš paiko sukiojimosi

i tas ar įteikiau aukas ir sveikinimus. . ...........................................kui į pasaulį išleisti, ar tėvo, į aPbnk savo paties uodegą,
ar motinos įnašas? Kas svar-1 viršdiletantisko ir seilėto 

(kniauzėiimo . virš nebevai-
Tik mus kankina vis tas neatsakytas klausimas: : 

kaipgi jie, tie "tauriausieji teisėjai“, tiek daug ir tokių į 
didžių žygių reikalaudami ir net mirusius mokydami ko
voti, pasiaukoti, beroiškai kentėti ir net žūti, — ėmė ir at

JAV-se latviai pirmąją 
dainų švente surengė 1953
m. Chicagoje, *'vė1: biau vaisiui išugdyti, ar sė- 

53 1968 k^a’ ar žemč? Kiek besisteng- J s’nS’4 partinių

šidūrė š’ame saugiame xVtlanto krante, kur jų joksai prie- j 
šo parako dūmas nepasiekia?

veiiau
GERALDAS R. FORDAS APIE EUROKOMUNIZMĄ 1m New Yorke, 1O6B,

ir 1973 m. Clevelande. Pas- tume. 1 siuos klausimus is-ines XlSa - 1

kivirčų, 
l.ūava ne

Algi juos visus kas nors prievarta iš pirmųjų kovos 
gretų lupte išlupo ir pasodino už gausiai prašmatniais val
giais ir gėrimais papuošto teisėjų stalo?

ALTOS SLVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS

Po pradinio entuziazmo goję 
i prezidento Jimmy Carterio'pos saugumui gi 
politinės Išminties svoris vi
suomenės nucmonė? tyrimo 
institutų svarstyklėse jau 

! gerokai svyruoja. O išky- 
i lantieji prlekartai ypač lie- 
į čia jo užsienio pol’tikos li- 
f niją, kuri per šį laiką esanti 
, tiek susikreivinusi, kad, jo 
; kritikų nuomone, net neži
nia, i kuri tikslą ji vedanti.

j n jl1 v i-i. v -V » giciiutv. x • z v • ... 1 <4 ” ~ 1’
^jlėšudarvdami Euro-1 kutinicjoje šventėje dalyva- mintingai atsakyti neįsteng-.tlK nėra mu 
saugumui grėsmės bei' vo 82 chorai su 1.600 daini. 'tume, nes jie visi remiasi;tuviskoio gyven^.o Turinys,

savo veikla sąmoningai ne-i ninku, 1,200 šokėjų. Žiūro- prielaida, kad tarp dviejų !musų pontm ų b:-, kulturi- 
sudrumsdami Europos ir?™ buvo 13,000. putinai reikalingų veiksnių į pastangų substancija,
JAV santykių. j dar galimas pasirinkimas!bet mus kaip tia .ataliskai

| Latviai, kaip matome, su- Į svarbumo atžvilgiu. O toks i atitraukia nuo bet kokio 
"Nuo Adriatikos krantų I geba tokias šventes gerai' pasirinkimas neįmanomas j reikšmingo dalyvavimo lie- 

l’gi Atlanto vadinamojo paruo't, todėl nėra abejo-; ‘ tuvių tautos kovoje už savo

Amerikos Lietuvių Tarybos trisdešimt septintasis suva
žiavimas. Įvykęs 1977 m. spalio mėn. 8 d. Sheraton Tower 
■viešbuty, 9333 South Cicero Avenue, Oak Lawn 
Chicagos), Illinois, priėmė šias rezoliucijas:

1. Suvažiavimas sveikina JAV prezidentą Jimmy 
Carterį, dėkoja už žmogaus teisių iškėlimą ir prašo, kad 
būtų jo keliamas ir tautų savarankiško gyvenimo teisių 
klausimas, kad Sovietų Sąjungos pavergti kraštai—Lietuva j 
tr kiti — galėtų atstatyti nepriklausomas valstybes.

Pastaruoju metu prie Car- 
rieįterlo kritikų prisijungė ir 

p ' buvęs prezidentas Geraldas 
Fordas, atkreipdamas vi
suomenės dėmesį i dabarti
nės .JAV administracijos i 
per daug naivią pažiūrą į 
vadinamąjį eurokomunizmą.

I Kalbėdamas AVestmin?

2. Suvažiavimas sveikina brolius ir seseris pavergtoje, n„omne -e Eurapoje besi. 
{evyneje. giliai užjaučia jūsų vargus, lenkia galvas prieš pIediantj lvg ir nuo Maskvos 
jūsų kančias ir pasišventimą ir tiki, kad jūsų nepalaušj "neprikiaūscmą“ komuniz- 
baisaus okupanto prievarta bei rus'nimo pastangos, kad į kordas laiko aplamai 
ir toliau turėsite ištvermės išlaikyti tautinį savitumą bei
esamomis sąlygomis siekti šviesesnio ir laisvesnio rytojaus.

Suvažiavimas nori užtikrinti, kad Amerikos Lietuvių 
Taryba, apjungianti gausią Amerikos lietuvių visuomenę.

naujojo komunizmo kont
rolė gresia Vakarų Europos 
šalims“ sako Fordas. "Lisa-“ I
bonos, Paryžiaus, Romos j 
parlamentai stovi prieš ko-j,.','. “1.
munizmo jėgos reples. O ka;; 
kurie JAV autoritetai die-'

nes, kad ir Bostone ruošia- jjei tėvas, nei motina nė-(teises, už savo valstybinę ne- 
mojj bus v.sais požiūriais ra "svarbesnis“, o jie lygiai • priklausomybę savose žemė- 
pavykusi. Į— ir būtinai! — reikalingi į se. Šis savųjų žemių moty-

šis reikalavimas, kad 
Lietuvos valdžiai

kuris rašo, nei tas, kuris lei- grįžtų visos lie--” -Aos.osže-

, x ■ vaiko sutvėrimui. Taip ir su i vas, įame r is anksto ... ... .. . x(enciklopedija: čia nei tas, - laisvos

aoo®9eoo®ooeoso!so03c®coccc - džia, negali būti iaikomas
gia idėją, kad Jungtinėms! .x... , „ j "svarbesniu“ ar "reikšmin-
\ alstybėms nebūsią sunku- ! • • j gesniu“, nes jei trūktų vieno,
mų bendradarb’auti su ko- tarimo, kvailas žino. i__ar kjto, ___tai enciklope-
mumstais. sėdinčiais vado-l rUinc Vairi npbnvn tain iri30000000000000000000000000 UIJUS- IIIUUVU, LcJip 111

‘nebūtų buvę.vaujančiose Italijos ar Pran. 
cūzijos vyriausybių minis
terijose...“

terio kolegijoje, Carterio ”Aš manau“, pareiškė jis, 
"kad atstovauju daugumos 
amerikiecų nuomonei, kad 
tokia pažiūra yra visiškai

mės (ne tik tos. kurias šian
dien sus'trai'kusias apima 
"Lietuvos TSR“ sienos) — 
be atvangos skamba Stasio 
Santvaro visuomeninėse ir 
asmeniškai - auklėjamosiose 
pastangose, o tai rodo jo su

tapimą ne tik su nepriklau
somosios Lietuvos vaizdu,

prieštaringa JAV politikai, 
nesuvokimu realybės ir pa
vojinga.

Jo nuomone, yra visiškai

Jis pabrėžė, kad komuniz
mas, vienaip ar kitaip pa-j Vis tik mūsų viešojoj su
sekę? vyriausiąją valdž ą, Įmonėj kultūrinių užmojų or-(
dar niekad jos neatsisakė,;ganizacinio bei materialinio' Let ir su specifiškai tautinin- 
laisvuose i ritimu se sulau- pamato kūrėjų vaidmuo dar;kiškąja jo interpretacija, 
kęs nepasitikėj mo. Be lieka kiek nustelbtas, neiš-j

,, ... ... . ...... komumstų valdžioje tautą ryškintas. Bet tai tema atski-l Santvaras - mums ne tik
klaidinga. Visi amenk eciai ir tų demokratinių laisvų nagrinėjimui. Tuo tar-(8elmin8as ^ys tarp praei- 
myli laisvę, irjmnsadasto- rink mų niekad jau nebesu-) gerbiant leidgja j i ties ir dabarties, bet ir į atei
ves laisves draugų gretose, laukia. 'Kapočių, neužmirštini ir visi'*♦ aukštį au«antis medis.

Eurokomunizmas nėra,) Spauda. Fordo žodžius kiti 1° darbai, nuo kaPitali-iĮ?^'ad' Yd
Br. Kviklio keturtomio jis dar kop.a i zenitą, lai, 

manding, parodys du ateity-

nera, j Spauda, Fordo
kaip jo propagandistai sa-?komentuodama, prez. Car- nio 
ko, "komunizmas su huma-; terio adresu taria, j g na!-l"MŪSM Lietuva“ iki vertingųpilnai jus supranta, jūsų pastangas rėmė ir rems, panaudos ’ na vų tikėti, kad tokie ko- 

visas jėgas bei būdus Lietuvos reikalą kelti Amerikos vi-į munistai, Įsiveržę į Europos! nišku veidu“. Tai staliniz- viam Idealistui gal; tekti dar poezijos leidinių, kurių pir- 
suomenėje, jos vyriausybėje ir sieks atstatyti Lietuvos į valstybių vyriausybes, gale-Imas, prisidengęs kauke, ir skaudžiai pasimokyti Iš kie- moj vietoj stovi du Stasio Į 
nepriklausomą gyvenimą. • tų dalyvauti ir NATO sąjun- persirengus: tironija“. tos realybės. Santvaro rinkiniai

je išleisiami poezijos rinki
niai — vienas seniai brandin- 

(Nukelta i 3 puslapį)
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Už darbo dieną — po pusę kilogramo rugių ir kviečių

Po karo raudonajai arini- j vis buvo kaltinama meluo- 
jai antrą kartą užėmus Lie- ■ janti. 
tuvą, pradėta ūkininkus va-'
ryti į kolcozus. 1949 m. va- Šiandien, aišku, ta padė- 
sario mėnesį kompartijos tis pagerėjusi, bet ir dabar
suvažiavime buvo paskelbta 
vykdyti visuotini žemės ūkio

Sovietų S-gos žemdirbiai 
beveik pusę savo metinių

sukolchozinamą. Ka'p tariPaJam susidaro tiktai aš 
buvo vykdoma rodo- šiejj^ms duotų privačiai nau- 
skaičiai: 1949 metų pabai-potis sklypelių — iki pusės 
goję jau buvo Į kolchozus hektaro.
suvaryta 60 ('f valstiečių,
1950 m. — 89%, 1951 m. — 
94%, o pabaigoje 1952 m.— 
jau 99%.

Šių metų Vilniuje leidžia
mo "Komunisto“ žurnalo 
nr. 6 yra dabartinės Alytaus 
rajc-no žemės ūkio, vyr. zoo
technikės A. Beitnarienės 
atsiminimai.

Ji, vos 19 m. būdama 1955 1 
m. baigė Vilniaus žemės ū- 
kio technikumą ir tuoj buvo 
paskirta zootechnike i Pu
nios kolchozą.

Jos atsiminimai čia užim
tų per daug vietos, todėl 
duosime tik kelias ištraukas.

Soviet’nė tvarka ir šian
dien paremta apgaudinėji
mais. Taiip buvo ir tada.

1955 m. rudeni pradėję 
sėti žiemkenčius. Dirva bu
vusi prastai paruošta, sėkla

Tie sklypininkai 1976 m. 
augino apie 30% visų galvi
jų, kiaulių — 24%, ožkų — 
73%. Nors jiems teleidžia- 
ma turėti vieną melžiamą 
karvę ir dvi kiaules, jie pa
gamino ap:e 30% visos mė
sos, 39% pieno jr 47% kiau
lienos.

Neduoda vizų net šokėjams

Europos Lietuvis lapkri
čio 1 d. rašo:

"Spalio 8-9 dienomis įvy
kusiose pasaulio profesiona
lų šokių pirmenybėse turėjo 
dalyvauti ir buvo pakviesti 
lietuvių pora — Jūratė ir 
Česlovas Norvaišos. Tačiau 
tarybinė vyriausybė atsakė 
Norvaišoms vizas išvykti į 
Japoniją.

Paskutiniais Vakarų Vo
kietijos šokių mokytojų or-

amžiaus sukaktis LB ragina prisiminti 
sukaktuvininkus

Esame gavę toki JAV LB 
Kultūros Tarybos raštą, at
kreipiantį visuomenės dė
mesį i šių metų sukaktuvi
ninkus ir sukaktis:

Sekdami apylinkių paren. 
gimus, esame pastebėję, kad 
juose dominuoja daina ir šo
kis, bet retai programoje 
atiduodama duoklė literatū
rai. Kitaip tariant, progra-

: mos atlikti kviečiami solis- 
; tai, šokėjai, bet labai retai 
’ rašytojai.

į Suprantame, kad apyl’n- 
j kių valdybos yra praktiškos. 
‘ Norėdamos sutraukti kuo 
• daugiau publikos ir sukelti 
i vieną kitą doleri LB reika- 
i lams, jos ruo:ia parengimus, 
! kurie patenkintų daugumos 
skonį, visai panašiai ka'p 
amerikiečių televizija.

Visgi esame kultūrinė, bet 
ne verslo organizacija, todėl 
prašome atkreipti dėmesį į 
ruošiamų parengimų meninį 
lygi :r taip pat atsiminti, 

1 kad yra toks dalykas kaip 
literatūros vakarai.

Ši kartą mūsų raginimas

ALTOS tonos
Altos valdyba pasiskirstė 

pareigomis

Kultūros tarybos pirmi
ninko naujas adresas:

Juozas Gaila,
9770 Longview Drive, 
Ellicott City, Md. 21043. 
Tel. (301) 465-1263.

į Suvažiavimo metu išrink- 
įtoji nauja Amerikos Lietu
vių Tarybos valdyba savo po
sėdyje 1977 m. lapkričio 1 d. 
pasiskirstė pareigomis:

pirmininkas — dr. Kazys 
Bobelis;

Vicepirmininkai: Teodo
ras Blinstrubas, Povilas Dar
gis, dr. Leonas Kriaučeliū
nas, dr. Vladas Šimaitis, dr. 
Kazys Šidlauskas, dr. Jonas 
Valaitis:

sekretorius — kun. Adol-

Be to, apylinkių ve klą į- 
prasmintų ir paįvairintų mū
sų žymių kultūrininkų, vei
kėjų ir svarbių istorinių jvy 
kių minėj'ma:. Iki šių metų
pabaigos * turime nemaža'. „ .... . , T
svarbiu sukakčių. Visu pir- f*s St*T; lzdfininkas Ju°zas 
ma minėtina 600 metų su- Skorubskas, finansų sekre- 
kaktis nuo D.LK. Algirdo(torius Eugenijus Smilgys, 
mirties (mirė 1377). Gali-‘ProtokolU sekretorius Grož- 
ma dar paminėti ir mūsų,vydas Lazauskas; 
tautos patriarcho dr. Jono valdybos nariai: Stanley 
Basanavičiaus 50 metų mir- Balzekas, jr., Ofelija Barš- 
ties sukaktį, nors sukakties ketytė. Petras Bučas, Julius 
data sutapo su š;ų metų Va- Pakalka, Jonas Talandis, 
sario 16 švente (mirė 1927 Emilija Vilimaitė;
m. vasario 16 d.). Toliau 
poeto O. W. Milašiaus 100 
metų gimimo sukaktis (gi-

ALT atstovas Washintone 
— dr. Jonas Genys;

- .-.o j x reikalu vedėja — Irena
me t i m. gegužes - .), ’Blinstrubienė, informacijai
poeto, dramaturgo Balio 
Sruogos 30 metų mirties su. 
kaktis (mirė 1947 m. spalio J 
16 d.), vysk. Antano Bara-j 
nausko 75 metų mirties su- į 
kaktis (mirė 1902 m. lapkri- $

'— kun. Juozas Prunskis.

Altos vadovybė Kanados

lyra ir praktiškas. Būtent, j čio 13 d.), Mikalojaus •

šiais metais suėjo 75-ri me-,Daukšos 450 metų gimimo*

suvažiavime

Amerikos Lietuvių Tary
sukaktis (gine apie 1527 ; bos pirm. dr. Kazys Bobelistai rašytojui Vytautui Alan-

Kostas Sagaitis

Šiandien Verdune-Mon- kelio kasyklose. Vėliau išsi
kėlė į Montrealy, kur ir šian
dien tebegyvena.

Keleivį jis skaito nuo pat 
atvykimo į Kanadą ir ne tik

trealy gyvenančiam Kos
tui Sagaičiui sueina 80

ganizacija daugelį kartų metų. Sukaktuvininko pa-

nevalyta, drtrsėta. Atvažia- j Pjrmenyhčse, 
vę§ atstovas iš Vilniaus sė-! v ’

kvietė Norvaišas dalyvauti 
vykstančiose 

Vokietijoje. Rugsėjo

vardės nerasi veikėjų sąra
šuose, nematysi aukštai sce-

tui ir poetui Stasiui Santvą^jn.). 1547 metais išėjo is
imi. Paikviesdami juos į savo 
apylinkes, ne tik pagerbtu

kaktį,
jį skaito, bet ir šelpia iš savoi d imt

me jų ąhažiaus garbingą su-|de’“. Tad šiemet sukaukti

jos patikrinti. Jis paklausęs imSnes! Norvaišos buvo pa
a ____• _ - i • • _ .. . ’lrviAsti šnkt.i Hannnvprvi#A. Beitnarienės, kiek jau pa 
sėta. Ji pasakiusi tikrą tei
sybę — 15 hektarų. Kolcho. 
zo pirmininkas ją sunieki
nęs nežinojimu ir Įvykdytos 
sėjos plotą dešimteriopai: 
padidinęs.

kviesti šokti Hannoveryje 
Lotynų Amerikos šokius ir 
šį kartą vizos jiems nebuvo 
duotos“.

Lietuvos architektūros 

dienos Kazachstane

ir sekr. kun. Adolfas Stašys 
spalio 28-29-d. dalyvavo Ka-spaudos Martyno Mažvydo 

"Gatechismusa prasty Sz^ą- nados Lietuvių Bendruome
nės suvažiavime Toronte, ir

Sunku buvę dirbti ir gy 
vulinkystėje. "Kiaulės atro' 
dė esančios panašios Į ken

Spalio 25 d. ten prasidėjo 
Į Lietuvos architektūros die-
nos. Gausiai Lietuvos spe- 

gūras ar kupranugarius. Jų jeįaJistų delegacijai vado- 
buvę iš viso 157. Sulužę pa-j Vauja Architektų sąjungos i 
statai skendėjo purve. Žmo- s pirmininkas A. Rasteika. 
nes nieko neuždirbdavo, bu- Į‘ p^eš tai Vilniuje buvo su. 
vo viskam abejingi“... rengtos kazachų architektū

ros dienos.
Gyvuliams stokojo net 

šiaudų. "Daržinėse švilpavo 
vėjai, nerimo alkani gyvu
liai. Dauguma karvių nesi
kėlė. Melžėjos negalėjo jų 
pamelžti. Šėrėjai perjuos- ?
davo karves virvėmis, ris-į Visi pasirengimai rytinio 
davo tas karves prie lubų. j rajono lituanistinių mokyk- 
Tik taip ant kojų pastatytos: jų mokytojų konferencijai, 
kart\ ės pastovėdavo. Melžė-, įvykstančiai š. m. lapkričio 
jos paskutiniais žodž'ais- 
keikė savo gyvenimą ir kol-

aoooooooooooer

VISIEMS ĮDOMI 

KONFERENCIJA

noje garbės prezidiumuose j sunkiai uždirbtų lėšų. Jis, {kūrybž 
ar priešakinėse pobūvių ei-*nors didelių mokslų neraga- 
lėse, bet Keleivio skiltyse jo jvęs, bet labai gerai supranta 
garbinga sukaktis negali pa-i[lietuviškų laikraščių sunkią 
likti nepaminėta. i padėtį ir jų reikšmę, todėl jis

j ir Keleiviui yra ne kartą iš- 
K. Sagaitis gimė 1897 m. > tiesęs savo dosnią ranką, 

lapkričio 15 d. Ginatų kai-:
me, Kėdainių valščiuje. Į Ka- • Garbingos sukakties „ 
nadą atvyko 1928 metais ir ga mes nuoširdžiai linkime į hime. 
apsigyveno Sudburv, kur 25
metus dirbo sunku darba ni-

Kult 
ma 2>al| 
mą, sul 
lionės
pvlinkt 

1 f-j turos
pro- į žėtų fii

Kostui Sagaičiui dar
gų, ramių, laimingų metų.

tap pat supažin-: lygiai 430 metų nuo pįrmo- 
tautiečius su jų j sios lietuviškos knygos pa^ 

j rodymo.

taryba, norėda-
’inti jų ats’kvieti- 

;a padengti jų ke-

perdavė Amerikos Lietuvių
: Tarybos sveikinimuš, pa- 
ibrėždami, kad visi jungtinę- 

1978 metų bėgyje pirmoj jėgomis turime dirbti
eilėj turėtume minėti kara
liaus Mindaugd ‘ vk'nikavi1

'aidas taip, kad a- m.° 725 met^ sukaktį (vai

BROCKTON, MASS. 

Labdaros pobūvis

»******* 0 ***«
Lenkijoj, Gudijoj fr kitur, 

i Jie laukia iš mūsų paguodos, 
(užtarimo ir materialės para-

Spalio 29 d. Sandaros salė-! 
je Balfo 72 skyr. suruošė po
būvį su vakariene, laimėji
mais ir smagiais šokiais.

mos.

ji ; mmu 
m u p£ 
site 
kams 
lankvl

Pobūvio su vakariene šei
mininkės Įdėjo daug darbo 
ir nuoširdumo virdamos,!

siekdami Lietuvai laisvės.
I į f ?

400 parašų Bražinskų 

reikalunikuotas 1253 m.). Ta'p pat 
carą žymiai suma- 1978 metais sukaks 120 me-
įsinės išlaidos. Ti-į^ nu° tautos himno auto- "Sandara“, gausiai talki- 

id šiuo mūsų ragi-i ™3118 dr' Vinco Kudirkos irjnant Grand Rapids lietu
viams, surinko 400 parašų 
Bražinskų reikalu ir pasiun
tė prez. Carteriui. "Sanda
ros“ redaktorius G. Lazaus
kas gavo laišką iš Teisingu
mo departamento, kuris pra
neša, kad prezidentas tuos 
parašus perdavė šiam depar
tamentui. kad Brazįnskų rei
kalu galutinis sprendimas 
dar nėra padarytas ir kad 
imamas dėmesin atsiųstas 
raštas.

ALT Informacija

ruosiančiai litera-

Fišlaidu paletigvtni- jurininko Martyno Jan- 
įaudositeirsudarv-!kaus P™ imo (pirmasis gi- 

me 1858 m. gruodž o 31 d., 
antrasis 1858 rugpiūčio 7 
d.). Taip pat 100 metų su
kaks nuo rašytojos pedago
gės Marijos Pečkauskaitės- 
Šatrijos Raganos gimimo 
(gimė 1878 m. vasario 24 
d.) ir 5-ri metai bus prabė
gę nuo poeto Jono Aisčio 
mirties (mirė 1973 m. birže
lio 13 d.).

ras sukaktuviniu- 
apylinkėse ats;-

Abu ’Mšytojai yra davę 
sutikimą, ir i juos galite 
kre'ptis tiesioginiai dėl pro- 

įgramos ir atvykimo datos. 
Aišku, neužmirškite pain
formuoti ir Kultūros tarybą.

Adresai:

Stasys Santvaras,

862 E. Third Street,
So. Boston, Mass. 02127. "• , . , ,vietos ir laiko sąlygas.

kepdamos, vaišindamos sve- 
Susirinko pilnutėlė salėja gtai tos nepavargstan. l 

labdaringųjų svečių iš Brock-lžios bjte,&. 0 Eikinienė, st. 
tono, Bostono ir apylinkių Gofensienė ir jų padėjėjos—!

D M. Jurkštienė, M. Janonienė, iPobūvi pradėjo Balfo /2 . _ , ... _ „ , į, . T x. ;A. Juknevičiene ir Sadaus-skr. pirm. Jonas Suopys, _ . _ o •
men. 19 ir 20 dienomis, jau malda sukalbėjo šv. Kaži-1klene', Sveciai deking* sei-i 

į mininkems ir sparčioms vai- 
miero liet. parap. klebonas. šintojoms _ padavėjoms: A 
kun. Petras Šakalys. Pakili ■ Baškauskienei, St. Janėaus

baigti. Suorganizuota pro
grama, kuri bus labai Įdomi 
ne tik mokytojams ir tėvams,

ėlyvas. Naujai paskirtas ^1 ir.2^iem5 kuriems ^P1' Džiugu kad°dar vra daug 
nlchnzry .nh-mininknc išva- lituanistinis švietimas ir au-', ... J &

chozo valdybą 

1956 m. pavasaris buvo'

kolchozo pirmininkas išva 
žiavęs į Kaliningrado sritį 
pirkti šieno, pasiėmęs pini
gų iš savo santaupų, o kol
chozas sušėręs visus šiaudi
nius stogus. Kai sušilo, kol

klėjimas. Užtat į konferen
ciją kviečiami ne tik moky
tojai, bet ir lit. mokyklų tė
vų komitetai, LB apylinkių! 
švietimo vadovai ir visa lie į

nuotaika rengėjų ir svečių. I kjenej Sinkevjčiatei> gable.i
Džiugu, kad dar yra daug vičienei, Valiūnienei. 
kuriems rūpi į vargą, šaltį ir 
alkį patekę broliai-seserys 
lietuviai tėvynėje, Sibire,

Tet (617)-268-534 7.

Vytautas Alantas,

8897 Robindale, 
Redford, Mich. 48239 
Tel. (313) 534-6485

chozas išginęs laukan kar- tuviškoji visuomenė.
ves "išliesėjusias, su žaizdo
tom pragulom ant šonų“.

1957 m. buvę geresni, bet 
ir tais meta s už darbadieni 
teišėję po pusę kilogramo 
įugių ir kviečių.

Šiuo metu vyksta moky
tojų registracija paštu, ir iki 
š. m. lapkričio mėn. 2-ros 
dienos jau buvo įsiregistra
vę konferencijoje dalyvauti 
42 mokytojai. Į konferenciją 
pakviestas atvykti ir JAB 

'LB Švietimo Tarybos pirmiTokia baisi žemės ūkio 
padėtis buvo, jį policinėmis,
priemonėmis sukolchozmus. b’vaus konferencijoje abidvi
"Komunistas“ apie tai tik

ninkas Br. Juodelis. Jis da-

*********

SUKAKČIŲ PARAŠTĖJE 

( Atkelta iš 2 psl.)

dabar teišdrįso parašyti. 
Laisvoji užsienio spauda a- 
pie tai jan seniai rašė. bet ii

dienas ir šeštadienio vakare 
pasakys pagrindinę kalbą 
aktualiais lituanistinio švie
timo reikalais

Kultūros taniba tikisi, 
kad jos sugestijos bus pa
rankios apylinkių valdybom

„ • ;r pasitarnaus jom pagal

Juozas Gaila,

JAV LB Kultūros Tarybos 
Pirmininkas 

A. Radžius,
Vicep inn ;'n inkas

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI

Jau tik kelis egzemplio- 
j rius beturime labai įdomios 
f Kipro Bielinio knygos ”Ga- 
! na to jungo“, 492 psl., kai- 
! na $5.00.

Laimėjimus tvarkė P. Bi-Į
zinkauskas. Laimikius do-.r> • j- - ta u ju dosnumas yra vertinamas ivanojo: Buivydiene, Dabra- J J .j
9 — Keleivis 11/8 |Jūs savąja auka suteiksite

'dideli džiaugsmą tiems, ku-

tos erotikos, kitas — didis 
pluoštas rubajatų, kurių lie
tuvių literatūroje dar niekas J Pinigais ištiesusių labda- 
nėra kultivavęs, kurie reika-' ringą ranką yra daug. Visų 
lauja griežtos formalinės dis- nesuminėsi. Paminėtinas J. 
ciplinos, ir kuriuos poetas Į Kairys, paaukojęs S100.00. 
pripildo dar intensyvesniu, ’ Kiti' Balfo ižda praturtino 
jam būdingu ilgesingai tau-; vjena_kdešimtine. Kiek- 
sojamų svajonių bei idealų viena auka nors būtų maža, 
išblukimo gūdumu. į •- ^įkrųjų yra didelė, jei duo-

iRiis daugiai^ dama iš meilės Visu aukoto-

gienė, Eikinienė. Gofensienė, į dienos yra liūdnos, skaus-
Kazakaitis, Kazimiero kiu- j ming°s ir be pragiedruhų.
bas. Ant. Sužiedėlienė, Šuo-j _ , ....
__ . , . Spalio, lapkričio menesiaispys ir kt. ...

vykdomas Balfo piniginis va
jus.

Balfo 72 skyr. dabartinė 
valdyba: pirm. Jonas Suo
pys, vicepirm. Juozas Dabre- 
ga, sekrt. Antanina Sužiedė
lienė. kasnk. Ona Eikinienė, 
narys Antanas Jukštas.

F Ribokienė

oeoeaooooaooeoooooeoeMoeooooooeeeoooooooooooi

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. URBELIS,
1649 No. Broadu av Melrose Park , III. 60160
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Pasikalbėjimas; 
Maikio su Tėvu

Atidaroma dailininkų paroda | apylinkės pirmininkas, o šiuo 
1 ' metu yra krašto tarybos na-KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
! Lapkričio 18 d. 7 vai. vak.! rys.

Nauja advokatė | Sėkmės jai profesiniame; Jaunimo centre atidaroma į Marta Strazdienė taip pat
, darbe ir lietuviškoje visuo- Lietuvių dailininkų paroda, Į veįkg Moterų s-goje ir Gar- 

Chicagos lietuvių kolonija meninėje veikloje. į kurioje dalyvaus 28 dailinin-! (jen Club“.
dabar turi naują advokatę. į ;kai. Iš jų 13 iš kitų miestų.
Tai Rima Skorubskaitė, Ci-' 
ceroj gyvenančių Birutės iri i
Juozo Skorubskų duktė. ' Paminė jo B. Sruogos mirties; 
Adv. R. Skorubskaitė, Illino-.
jaus universitete gavusi psi-i
chologijos bakalaurą, o teisių' Spalio 23 d. Lietuvio so- 
studijas baigusi De Paul uni- dyboje buvo paminėta na- 

iversitete, išlaikė reikalingus cių lagerių kankinio, įžy

Kadangi Strazdai buvo 
veiklūs visuomenininkai, tai 
ir į jų išleistuves susirinko 

į apie 100 asmenų. Čia juos 
: sveikino kun. Juozas Matu- 
i tis, Albina Lipčienė, dr. Pe- 
Į tras Vileišis, Stepas Zabulis, 

Spalio 15 d. Lietuvių klu-'iStasys Baltauskas, Ada Ust-

K. V.

HARTFORD, CONN. 

Strazdų išleistuvės

vhmicic, įsiumc icinuungus c^ų utgeiių Kdiuv.ino, • | ‘ ; ianauskienė Augustas Ra-
I egzaminus advokato profesi-! rniojo poe o, dramaturgo ir snleje buvo surengtos ’ r> + si
ja verstis ir dabar dirba advj mokslininko prof. dr. Balio, šaunios išleistuvės į Floridą | ganaus e įmanaus

į Sruogos mirties 30 metų su- i išsikeliantiems Martai ir Zig- ĮkasP. Zumbakio Įstaigoje.
kakt's. ;mui Strazdams.

Zigmas Steponavičius, 
į Mykolas Gečiauskas, Adol-

Ką tik gavome
Massachusetts gyvenan

tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

Čičinskas, drama ir dyį 
mikrodramos (Šaltkalvis, 
Lozorius), parašė Kostas 
Ostrauskas, 101 psl., kieti 
viršeliai, kaina $5.00.

Katalikų bažnyčia Lietu
voje 1940-1944 metais, —■ 
vysk. Vincento Brizgia išgy
venimai rusų bolševikų ir 
vokiečių nacių okupacijos 
metais, 191 psl., kaina $4-00

Lietuvių dainos Amerikoj, 
surinko ir redagavo dr. Jo-

ę, , . -m i fas Deikis, Alfonsas Stankai- nas Balys, 342 psl., knygoje
... r M'nėjimą pradėjo dr. Jo-‘šiuoį 1910 m mokėsi tis’ Vaclovas Nenortas, Jonas yra Idanavusiųjų nubirau-

jaunute, bet jau, galima sa- uag Adomavičius, plačiaiLimnaziioip vaiiau išsikėlė Bernotas ir išleistuvių orga-Įkos, kaina $8.00. 
kvti, sena visuomenininke. nanasakndama« Balio Sruo-i8 imnaZ1JOje’ venau lsslKeieJi dar vidurinėje mokvkloie'P PT I Plungės mokytojų semina-
Ji dar vidurinėje mok>klojęjgos biografiją ir jo didžius
buvo mokinių tarybos pir- • darbus. ! J°’.J - . J. ‘ k kienė.
mininke, visos Chicagos ka-j ;mokyklą, karininku tarnavo. strazdas visiems nuo
Ūkiškųjų mokyklų tarybos- Anelė Kirvaityte sugiedo-p-jame pulke Tauragėje, čia' “teadasvi:ie s uo- 
sekretore buvo atžymėta jo tradicinę Alvudo giesmiir ved® Martą Damalakaitę, l P
1970m. pasižymėjusiu moki- £ Apsaugok Aukse ausias ., su kuria susilaukė d ėjų 

Adelė Duobd’enė, Antanas'; sūnų.

Adv. R. Skorubskaitė dar;

nių 1970 m. knygoje. Studi
juodama De Pau universi- 

j tete, Rima buvo ”De Paul“ 
i Law Revievv“ žurnalo redak
cinio kolektyvo narė ir ben
dradarbė.

xx U31C1OVUVIU vrxgcx-> j •

nizatorė, Tėvynės Garsų ra-1 Lietuvos ry šys su Amerika
dijo pranešėja Zita Dap-

saulėtoje Floridoje.
Kevėža ii- M. Palutis padek.;
Ūmavo velionio poezijos; 0
kuriniu, o Anele Kirvaityte, ■, , . . ®i
Alfonsas šidagis ir Adelė !°rdo P^nnestyje Wethers-
Duoblienė solo da navo pat- f,elde- Zl8mas lu0-> Mu,n8e 

į plačią organizacinę veiklą,!

Į JAV Strazdai atvyko i Jonas Bernotas

WORCESTER, MASS.

Sandaros susirinkimas
________________ _____ riotines dainas. Be to, A. .

• t- k • - c r ♦ Duobi’enė perteikė ir saivo įstodamas į Tėvynės Mylė-j Sandaros 19 kuopos susi-
— Matai, Maiki, kas ten — Kada tai Įvyks, dabar 1 ai§e 1(;ero įetuvių ”A- myliu Baltijos I j4 d-ją, Balfą, Altą, Litua-; rįnkimas kviečiamas lapkri-

žemesnę ir aukštesnę moky- ir „A- matau ten pa_ nistinės mokyklos tėvų ko-!čio 19 d. 6 vol. Vak. Lietuvių
kias, būdama Pirmąją moki- ? kryžių“. imi tetą, Sabonio legionierių Į klubo patalpose, (17 VernonJ

'postą. Vėliau jis Įsteigė pa-;gatvė).
Pabaigoj dr. Vanda Sruo- baltiečių ir pavergtųjų tau-j Visį‘ ^<^^1 kviečia- 

giene papasakojo prisimini-, tų komitetus, ir jiems kuri aplankyti

i?darosi? Ar gin

— Apie ką tu kalbi, tėve?

— Aš šneku, vaike, apie, 
tai, kas Lietuvos sostaipilėje 
Vilniuje visai neseniai at
sitiko. Amerikos televizenai 
ir rad jušai tą ž'nią apznai- 
mino.

— Ta’p, tėve, apie riau
šes Vilniuje ir kai kurie di-

dar sunku pasakyti, bet kad 
vieną kartą jie tikrai bus iš 
Lietuvos išguiti, tai galima j ne, todėl lietuviškai kalba be 
garantuoti. Į akcento, rašo taisyklingai,

j nebuvo tokio renginio, kur 
— Kad tavo šitie žodž.ai‘Rįma nebūtų pranešėja, de- 

eitų tiesia, i \ isagalio ausi!! klamatore, vaidintoja ar šo- 
Tik kažin, ar vėl bus taip, .kėja 
kaip seniau buvo? )

a
Nuo mažų dienų skautė,; 

j praėjo visus jų laipsnius, j— O dėl ko tu rūp'niesi?

— Matai, Maiki, pirmo- i dibo lietuvių studentų eilėse, i 
dieji Amerikos laikraščia. i sios vainos čėsa.s, kai ten Į Lietuvių jaunimo sąjungos | 
praneJė. {krajuje lietuviai ir žemai- Į ryšių centre, dalyvavo Įvai-j

— Tai kaip tu mislini,
Maiki, ką maskolius tiems 
jaunikliams lietuviams pa- 
darys?

mu apie savo vyrą.

• x- *

Nepatenkintas radijo 

programomis

laiką vadovavo.
Veikė jis ir respublikonų

tarpe, buvo Connecticut res
publikonų tautybių komite-! 
to vicepirmininkas. Už nuo-į 
pelnus respublikonams bu- j 
vo apdovanotas ”Service j 

' Award“ Priklausė ir ameri- >

Valdybos vardu
J. Krasinskas

NEW YORK, N. Y. 

Audėnų naujas adresas

Olga ir Juozas Audėnai iš-

— Nesunku atspėt', tėve, 
kad ne vienas jų bus nu-

įZijos programomis. Jam y-

Lietuvių Bendruome- Į So. Ozone Park, N. Y. 11420, i 
beveik visą laiką buvo tel. 848-3531

Kažkoks Jonas Kavaliaus- kiečių Civitan organizacijai, j sikėlė Į kitą butą. Dabartinis 
Bet ilgiausiai Z. Strazdas Jų adresas: 149-31 120th St.,

(su ilgoka santrauka anglų 
kalba), parakė Viktoras Ka
rosas, 176 psl., kaina $ 3.00.

Striptizas arba Paryžius 
-Roma-Paryžius, premijuo
tas romanas, paraše Iccho- 
kas Meras, 277 psl., kieti vir
beliai, kaina $ 8.00.

Bastūno maištas, parašė 
Bronys Raila, kieti viršeliai, 
495 psl., kieti vii-šeliai, 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.

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

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

Lietuvos Steigiamasis Sei

baustas kalėjimu ar ištrem- }eįd(K Ta- kas žino. kaip da
tas i Sibirą. bar gajj būti? Gali vėl visi
- Tai matai, Maiki, kad i zbrajai_ nueiti per nie- 

ką, ba ir musų čionykščiai

vome susavargon’zavę i lie- gai veikti mūsų visuomeni-1 
tuviško vaiska dalėnijas ir niame sąjūdyje, 
jau buvome pasigatavoję;
važiuoti aniems padėti. O Į 
Amerikos valdžia ėmė ir ne- i

— Bet koks iš to pažitkas 
Plungėje kopūstus su silkės 
uodega verdančiam mano

i pač nepatinka Barkus pro- 
' grama. Mat, joje spaudos ap
žvalgininkas adv. Liudas 
Šmulkštys dažnai duoda iš
traukų iš bostoniškio Kelei
vio Įdomių vedamųjų.

raudonieji maskoliai, šian-», • . „ . . - ; r . T i v i • • •dien užponavoję Lietuvą ir kanauninkai jau paseno, o frentui Jakubauskui, jeigu 
žemaiti a, nėra nė kiek 31 bfa >r‘s amen- inskis nuzeba pusę mano

caro kayAkm 1 kon sko vaisko. Mes tada į jr.m s unciamo dolerio, o uz 
i ant Lietuvos valnasties sua-j pakietą nulupo, ko tas visas 

— Tai aš žinau, tėve. pieravojome milioną dole-į nevertas?
rių, c kas duos dabar, kad t

a- m ’V d . • visi bagoč’ai skūpisi net sau j — Dėl to, tėve, visos lie- 
. As, Maiki dar gerai at- j awatinės kaušelio? ’ tuviškos organizacijos turė-

simenu cėsus, kai ruskio ka-; ! nepaliaujamai prašyti
zokai žemaičių Kražiuose J 
bizūnais kotavojo ir arkliais! , , . .mindžiojo moteris ir vyrus'dabar vlsl mus« tauUeaa.,

— Negali sakyti, tėve, kad prezidentą, kad Ameitka, 
parduodama sovietams ja
vus Ir k'tas gėrybes, reika-įX* ’/‘“-Jano+ tave< ”skūnūs“ Jie ir vus r E tas gerybes, reiKa-j 

uz tai, kad jie neleido tiems: ę,‘’ . \ -1. " ’ , . i.,utll Maskva' nanai-1kazokams užpečėtlnti že-!dabar a.uJi??a L1'I±VOS aT į^tu dovanu 
mačiu bažnyčios. Tai gal I v.nimo ir «onyksciams kul- k n ų dovanų 
j i__  • .•___ : 1... įturin.am? reikalams net ga- manus, Kao m

s untimams

Prisiminė A. Rūką
Lapkričio 6 d. buvo pami

nėta rašytojo Antano Rūko 
10 metu mirties sukaktis. 
Pagrindinis kalbėtojas buvo 
prof. Mečys Mackevičius, 
meninę programą atliko ak
toriai A. Dikinis ir J. Kele- 
čius.

Buvo ”patriotų“, kurie 
stengėsi tą minėjimą su-

CHICAGOJE "KELEiVJ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

mas. para-ė dr. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knvca apie seimą, kuris 
paruošė Lietuvos konstituci
ja ir k?u=5 nagrindinius Įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

1877- 1978 METŲ EKSKURSIJOS J LIETUVĄ

Paskutinė 1977 metą srupė išvyksta:

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

$ 9 9 9. 0 0
Registruokitės iki lapkričio 15 dienos.

dabar ir Vilniuje jauni vy
rai pasistanavijo apginti 
Dievo namus nuo išnevoži- 
jimo?

na stamb'as sumas, kai ku
rie prieš gyvenimo galą už
rašo testamentais tam tiks- 

I lui net visas savo santaupas, 
. j jie baigia krauti Lietuvių

— Tiesa, tėve, s andien ne Fondui jau antra miliona... 
tik Vilniuje, bet ir kitur Lie J
tuvoje yra daug bažnyčių, 
paverstų sandėliais arba ir 
šiaip uždarytų ar paliktų 
be įpriežiūros. Bet tas suki

— Vaite minut, Ma’ki! O 
kas yra tie tavo ”jie“? Ana, 
vakar aš saliūne Balfo ko- •

mums leistų sa- trukdyti. Mat, anot jų, velio- 
vo vargingesnius tautiečius į nis buvęs ”bendradarbiauto- 
L etuvoje tvirčiau paremti, }jas“ su komunistais ir todėl

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) Į VILNIŲ SU PAN AMERICAN 

LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO išvyksta:

y >ač dabar, kai jau tenai 
trūksta mėsos ir k'tų pro
duktų.

— Nu,Maiki, tai parašy- 
k me ir mudu Džimiui gro- 
natą!

— Tai ir reikia tuoj pa-
Urnas preš okupantą Vii- lekt.or-?>. atidaviau vieną dllyti.
niujekilonev endėlto.bet'I’^utin, dolen ,r atbula |
ir dėl visų kitų Ski-iaudų, ''?nka..nu’tumlau dvi <yva-|l - Nu, tai imk, vaike , ran. 
kūmas m&skvinfe okupan- tinęs c erkas nu« savo lupų, kusalupką!

tas lietuviams jų gimtajame 
krašte išdarinėja. Lietuviai 
patys nori būti savo krašte 
šeimininkai ir jau ne kartą 
tą savo ge’smą išreiškė pro
testais bei masinėmis de
monstracijomis prieš .paver. 
gėją.

— O kaip tu mislini, Mai
ki: kada žemaičiams pasi
seks tuos bolševikus išvyti 
atgal j raudonąją Maskvą?

Zacirka davė penkinę, o jo 
anūkas, kuris yra snapso 
fabriko vyriausias bosas te- 
Įmetė i krepšį tik penkis 
centus.

— Vyresnioji ar viduri
nioji karta v'sada daugiau 
ir noriau aukoja, negu pa
tys jauniausieji, nes senes
nieji dar patys matė ir atsi-! 
mena Lietuvą ir jos rūpes
čius.

I

nevertas pagarbiai minėti.

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

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

balandžio 2. 9. 16, 23

.. .$669.00 

. . .$716.00—746.00 

. $746.00

Mokslo svarstybos

Lapkričio 23-27 dienomis i 
Jaunimo centre vyks Trečio-1 
sios mokslo ir kūrybos svars-! 
tybos. Tuo pačiu metu ten j 
bus ir Šeštasis lituanistikos 
instituto suvažiavimas.

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RA DIJO VALANDA 

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

W1CN 90.5 FM 
E. Meilus

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

VĖLESNIŲ KELIONIŲ EIGA IR KAINOS 1978 METAMS BUS PA

SKELBTOS VĖLIAU.
r

Prie šią Krupiu galima jungtis Iš VLSŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ su papildomu mokesčiu Ne wYorke. 

k
Smulkesniu žinią ir registracijos reikalu kreipkilės )'

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

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

Savininkė Aldona Adomonienė

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

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom iškvietimo doku

mentus. x
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Vietinės žinios
TCooooooooooooaoooaeaaeooeooBoeoaoooaooaeoooooooooov

DAILININKO ČESLOVO JANUSO DARBŲ 

PARODA

<sooooooooocxm lOooBoaoooBoooooBnor. LABAI GERA DOVANA

1977 m. lapkričio 20 d., sekmadienį, 3:00 vai. p. p. 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos IU a. salėje

KOMP. JERONIMO KAČINSKO
KŪRINIŲ SUKAKTUVINIS

KONCERTAS
Kompozitoriaus Jeronimo Kačinsko kūrinius atliks:

• Bęrklee Muzikos Kolegijos dėstytojų instru
mentinis ansamblis

• Solistė BIRUTĖ ALEKSAITĖ
• Emmanuel Kolegijos profesorė smuikininkė 

DORATHY BALĘS ir pianistė dr. LILY OWYANG
• Smuikininkas IZIDORIUS VASYLIŪNAS
• Berklee Muzikos Kolegijos mišrus choras, 

vadovaujamas BRIAN O’CONNEL (lietuviškai)
Visas pelnas skiriamas BALFUI.

Koncertas prasidės punktualiai!
Visi tautiečiai maloniai kviečiami šia proga pa

gerbti savąjį kūrėją ne skambiomis prakalbomis, o 
nuoširdžiu dėmesių jo kūrybai, kurią didžiai vertina 
ir mūsų kaimynai kitataučiai menininkai!

Rengėjai

Bostono jaunimas prisnūdo nieko nepadarė.
j Nejaugi bostonilkis jau

( hicagos lietuvių spauda nimas sugeba suruošti tikta’ 
rašė, kad JAV Lietuvių Jau- šokių vakarus? 
nlmo s-ga, norėdama pri-

1977 m. lapkričio 19 ir 20 dienomis National Cafe 
patalpose, 666 North Main St., Brocktone, Mass., įvyks 

; dailininko Česlovo Janu š o tapybos darbų
• paroda.

Bus rodomas ir dailininko gyvenimo bei darbų filmas

Parodos atidarymas r— lapkričio 19 d. 7 vai. vakaro.
• Su dailininku supažindins poetas Stasys S a n t v a - 
tras. Vėliau — punčas ir užkandėliai.

Lankymo valandos: lapkričio 19 d. nuo 3 vai. po pie
tų iki 11 vai. vakaro; lapkričio 20 d. nuo J1 vai. ryAo iki 
2 vai. po pietų.

Dailininkas Česlovas Janusas pirmą kartą atvyksta 
į Brocktoną, tad nepraleiskite progos pasigrožėti jo kūry
ba ir įsigyti jo darbų.

Maloniai kviečiame kuo gausiausiai atsilankyti ,Į šie 
parodą.

Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
Brocktono apylinkės valdyba

ninti lietuvių tautos kan- 
t as, rengia demonstraciją 
ir budėjimą nuo lapkrič'o

d. pcpiet -a; kitos dienos
12 vai.

J. Kačinsko koncerte 
80 programos atlikėjų Daug mūsų draugų ir kaimynų apsisprendė

ŠĮ sekmadienį, lapkričio S THE APOTHECARY, 384 W. BROADU AY, SOUTH BOSTON. 
20 d. 3 vai. pap:'et So. Bos- '

PIRMOJI NAKTIS 

1978
BOSTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

JAUNIMO SEKCIJA

ruošia

! Kai ieškote dovanos savo 
draugui kitataučiui ar savo 
giminaičiui, nekalbančiam 
lietuviškai, atsiminkite, kad 
jam bus labai gera dovana 
Algirdo Budreckio parašyta' 

' knyga ”The Lithuanian m 
i America 1651-1975“. Jos

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ
KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS IŠ yiSU 

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

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

Programoje: įspūdinga vakarienė, 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!

.OOOOOOOOOOeOOOClOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt. I

kaina $6.00.
į

■ i #♦***##♦#*•*****************♦*♦♦♦
11 DRAUmMO AGEN i c RA 

AtHeka įvairių rūšių 
draudia.us

Kreiptis senu adresu*

BRONIS KONTR1M 
598 Broaūway

So. Ros ton. Mass. 02127 
TeL AN 8-1761

t****####**#**###################

a

KADA IR KAM PADARĖT

j SAVO TESTAMENTĄ

' Tuo reikalu jums gali pa-
j dėti teisininko Prano Šulo
i paruošta teisėjo Krank Mon-
i chun peržiūrėta, "Sūduvos“
: Išleista knyga, 
i

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

skomus narį pik. Antaną | Boston.sk,o J. Jąs.nsko; Su testamento pavyzdžiu. 
Stapukoni visos sąjungos, parašyta knyga -JULIUS; R kainil‘s:; su tes_
garbes nariu. Bostono ra.no- • JANONIS - POETAS IR I [amento fo.-ma $V,0. Ji vra
venai džiaugiasi, turėdami REVOLIUCIONIERIUS i gaunama ir Keleivio admi- 
savo taupė sąjungos garbes, kaina _ s doIeriai i „istracijoje,
narį savanom - kūrėją pik.; '
A. Staipulionį.

PADĖKIME PAVERGTIESIEMS LIETUVOJE!

Ryšium su Vilniuje Įvykusiomis riaušėmis prie- bol-

Lapkričio 27 d. Bostono 
ramovėnų ruošiamas Lietu-!

naudoti kitomis mūsų teikiamomis ivairenvbėmis. Mes esame i vos kariuomenės atkūrimo'. ttysium su v įlniuje ĮvyKusionus riaušėmis prie- 
"receptu specialistai“. Mes .esame paikoje vietoje tarp E ir F ' ir.inėj mas bus skirtingas z.auną tiron.ją daug mūsų tautiečių sunkiai nu-

ir Hartforde, ir atrodo,|koncerte dalyvauja apie 80l«fW įtart, valandos: pirmadieniais-šeštadieniais nuo 9 iki!nu.°y?‘« ir kitur J“8™! “ntes okupanto. Musų pareiga neužmušti Lietuvos 
•• e • a. • i j i ! i minėjimų: jame bus vaiz- laisves kovotojų nelaimėje ir dar aktyviau stengtis, kad

I ! džiai nušviesta, kaip ir kuo i JAV kongresą įnešta kongr. Roberto K. Dornano rezo- 
j prie kovos dėl Lietuvos la s- liucija H. Con. Res. 278 būtų priimta. Rezoliucijoje rei- 
į vės yra prisidėjus os 1 etų- kalaujama, kad sovietai išsikraustytų iš visų trijų okupuo-

tono Lietuvių Piliečių d-jos 
I’atyreme, kad panaši Įs- salėje ivykstamčiame komu. 

pūdinda demonstracija bu- Jeronimo Kačinske kūriniu 
vo

Pa?Ratlpo galingiau- programos atlikėju. Jų dau. į S vai. vak. 
s;ą radijo stoti paskirti net , guma —amer'kiečlai muzi-į 
kelias valandas informaci- ka:, kurių tarpe yra labai! 
jai apie Lietuvą. žvmių vardų instrumentą-?

Tok'a demonstracija ivv- ]jstų. ‘ į

rl'xPh!ie'tlkįt: kad Jauni- įskrido į Havajus L.K.V

mo s-gos centras buvo para- Aniceta ir Antanas Januš- 
g’nęs visus savo skyrius to- kos, Marija ir dr. Jonas 
lfa$ demonstracijas ruošti. Kuodžiai ir Marija ir Stasys

tel. 268-6020. pasirinkti sava vaistine. Mes siūlome taip pat pasi-

L.K.V. S-gos 'Ramovės“ Bostono skyrius nemiega vės moterys ir mergaitės. j įų Pabaltijo valstybių.
Pagrindinis kalbėtojas bus' P,aŠOme .rašyti laiškus val.st'->'os kon’

rašytojas Liudas Dovydėnas,'gresmanams ^ senatoriams, kad jie remtų minėtą mums 
o meninę programą naudingą rezoliuciją.

ikomp. Juliaus Gaidelio va-: Žemiau spausdinama pora laKkų pavyzdžių ir Mass.
m ' • • " • • > “------■'"'leo (nrpin eavn motini o-i-i - . \ dovauiamas Bostono vv'u valstijos kongresmanų ir senatorių sąrasas.Ta paragimma turėjo gauti Lūšiai išskrido 10 dienu pa- -Įliejo savo metini su*i- sant jį pagelbeti okupuotos^ , , ; . p. T -i • - Į

' ~mam p.rminin. j Lietuvos gyventojams at. sekretas ir Onos Ivask enes 
: tautiniu šokiu ansamblio vv-

S-gos "Ramovės“ 
Bostono skyriaus nariai lap
kričio 6 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos patalpo-

siškus okupantus. Rezoliuc'. 
ją paruošė Mykolas Drunga. 
Rezoliucija pas’ųsta JAV 
prezidentui Carteriui. pra

ir Bostono skvnus. bet jis sidairyti į Havajų salyną.

R
BALTIC REALTY & INSURANCE 

AGENCY

Vedėja: Reda M. Veitas

Tel. 268-6030 1
597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

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

rinkimą, .s-uuam p.i-minin-| L,įetuvc<3 gyventojams
Į kavo St. Lūšys, sekretoriavo i savo laisvę. . resniųjų

Šiemet gegužės mėnesį į- J 
Ghicagcje ’’Ramo- 

. . Ayr'ų atstovų suvažia-
su spalio 10 d. Vilniuje bu-> v'mas patenkino Bostono

=!: J. Vaičjurgis.
: Susirink’me .. vienbalsiai i vykęs

studentų grupė.

J. J.

i
Honorable

priimta rezoliuc ja ryš umĮvės“ ^

I vus.omis riau emis prieš ru-j skyriaus prašymą pakelti

'coomnsooooooooooooooocoooeooooooooouoeuooooooooooo

VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER) 
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas 

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

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas 

a • Mokėti pagal susitarimą
f ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO

SPECIALISTAI
Kilo oro. šiito vandens ir garo iš rūsio ir oro vėsinimo 

pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

FORTŪNA FUEL C(k, INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų 

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tek: 436-1204 TeL: 848-6000

oooooooooooooom

Bostono Lietuvių Bendruomenės Valdyba

Vėžlys gali badauti 
SCO dienų.

1977-1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

BALTIC
TOURS

i IŠVYKSTA Iš NEW YORKO
J Vasario 5, 12, 19 ir 26............................................................$669.00

j Kovo 5..............................................................................................$716.00
j Kovo 12, 19 ir 26........................................................................$746.00 ?

iialandžio 2, 16 ir 23 ............................................................$746.00

U.S. House Office Building 
Washing4on, D.C. 20515 
Dear Sir:

nCl ; We ask that you support or co-sporsor II. Con. Res. 278 
Į .vhich calls for basic political self-determination for tl.e om e 
1 independent Baltic States.

\Ve are looking forward to hearing from you on this nratter.
Sincerelv, ę

Honorable.......................... ............ ;i
Senate Office Building
Washington, D.C. 20510 ~
Dear Sir: JffSĮ

The peopie of Lithuania, I^tvia and Estonia deserve to l»e 
liberated from Soviet oppression. H. Con. Res. 278 is a small būt 
meaningful in that direction. Please support it.

Very truly yours,
MASS. KONGRESMANAI: Silvio O. Conte. EduU rdP. Bo- 

land, -Joseph D. Early, Robert F. Drinan. Paul E. Tsongas, Mi- 
chael Harrington. Edward J. Markey, Thomas P. O’Neill. .Jr., Joe 
Moakley, Margaret M. Heckler, James A. Burke. Gerry E. Studds.

SENATORIAI: Edward M. Kennedy, I/hvard W. Brooke.
IŠVYKSTA Iš PITTSBURGHO Į

j Balandžio 9 ................... ................- •................ .. $838.00 |

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

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

BOSTON AS-CHICAGA IR ATGAL.................................................................

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

Daugiau informacijų kelionių j Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 

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

arba
1-^800—223-7898

prašant pasikalbėti 
su ”BAT“

$128

$114

Jasaičiai sveikina iš 

Virginijos salų
RADIJO PROGRAMA 

Seniausia lietuvių radijo
La ma ir dr. Stasys Jasai- programa Naujojoj Anglijoj 

čiai yra išvykę atostogų, f iš stoties WNSR 1360 banga 
kurias praleidžia plaukdami J veikia sekmadieniais nuo 
didžiuliu ”Queen Elizabeth j 1:00 iki 1:30 vai. po pietų, 
laivu. Jų pirmas sustojimas! Perduodama vėliausių, pa
buvo šv. Tomo saloje, Vir- 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 

į Keleivis ir yra didelis lietu- 
| visky knygų pasirinkimas.

gmijos salyne. Iš ten atsiun
tė mums sveikinimų.

KALENDORIUS

Lapkričio 26 d. Kultūros 
klubo susirinkimas — O. V. 
Milašiaus paminėjimas, da

li lyvaujant rašytojui A. Yai- 
! čiulaičiui.
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Vietines žinios
Kas laimėjo ar pralaimėjo

Lapkričio 8 d. Massa
chusetts valstijoje 38 mies
tai ir 1 miestelis rinko savo 
majorus, kiti t'k miesto ar 
mokyklų tarybų narius.

Lituanktinio auklėjimo
U *

rūpesčiai Kult. subatvakary

Kultūrinis subatvakaris, 
kuris bus j j šeštadieni, lap
kričio 19 d. 7:30 vai. vakare 
Tautinės S-gos namuose, So. 
Bostone, yra skiriamas pa
svarstyti pačiai aktualiau
si’ temai — mūsų jaunimo 
lietuviškajam auklėjimui.

Svarstybose dalyvaus dr. 
Juozas Girnius, Bostono 
aukštsn'csios lituanistinės 
mokyklos direktorius Anta
nas Gustaitis ir tėvų atsto
vas dail. Julius Špakevičius.

i Sandariečių susirinkimas
»

Svarbus Sandaros 7-sios 
i kuopos narių susirinkimas 
Įvyks lapkričio 20 d. 2 vai. 
d-jos patalpose. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba
I

Našlių karalienė

Sandaros moterų klubo 
i lapkričio 6 d. suruoštame 
: bankete na; lių karaliene iš
rinkta Marija AnmTonienė 
iš So. Bostono, kuri kara
lium pasirinko Joną Jonaiti 
taip pat iš So. Bostono, 

i

Bostone j miesto tarybą 
kandidatavo 18 kandidatų. 
Iš jų išrinkti James Conol- 
ly, Raymond Flynn, Albert 
O’Neil, Cristopher lannella, 
Lawrence BūGaua, Jcseph 
Tiemey, Frederick Lango-ne 
Rosemarie Sansone ir Pat- 
rick McDonough.

Iš iki šiol taryboje buvu
sių pralaimėjo Louise Hicks 
ir John Kerr’gan.

Į mokyklų tarybą kandi- 
datavo 10 kandidatų. Išrink
ti Kathleen Sullivan, David 
Finnegan John McDonough, 
John Bryant ir Paul Tier- 
neiy.

Enjoy a VVorid of Difference..
The International Institute's eighth annual fun-filled lair and bazaar of music, 
dance, customs, costumes, food, drink, art, and crafts fromaround the globė

Friday, November 18 3 p.m. -11 p.m.
Saturday, November 19 10 a.m. -11 p.m.
Sunday. November 20 12 noon-8 p.m.

For advance tickets, mail your 
check to: International Institute of Boston 
287 Commonwealth Avenue Boston,Massachusetts 02115 
For additional Information, call 617/536-1081

November 18 through 20,1977
HYNES AUDITORIUM
Prudential Center — Boston

Aduhs $3.00 at Hynes ($2.50 in įdvance) 
Students (with I.D.), Children, Senior Citizens 
$1.75 at Hynes, ($1.25 in advance)

Be to, šiuo slvarbiu klausi.j 
mu bus gera proga pasisaky
ti ir kitiems Kult. subatva- 
kario dalyviams.

atsilankyti visus lituanisti
nės mokyklos mokinių tėvus 
ir kitus visuomenės narius, 
kuriems ši gyvybinė lietu
vi koji problema rūpi.

Dėl to maloniai kviečiame K. subatvakario valdyba

Iš taryboje buvusių pra
laimėjo- Elvlra Palladino.

Rinkimuose dalyvavo tik 
trečdalis turėjusių teisę bal
suoti.

2S

.hevyhole,,
wessKworldceLeBRation

Z**"
A

Bostono Lietuviu Tautinių šokių Sambūris šioje šven teje atliks programą š. m. lapkričio 19 dienos vakare.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St.

IVORCESTER, MASS. 
Tai. SW 8-2868

/ra .vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery. auri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces*
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, 'paUrnau- 
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti {vairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

Senas parvilkta ir negir
tas.

Elood Sųuare 
!1 ardu; ar e Co.

Sa’Miakaa N. J. ALEKNA
62? inST BBOAPiVAT 
fc'OUTF? BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8A14S

Ba&ja-nta Mf«r» Dažai 
AvJeros Sienom*

Hticits Langam* 
Visokie retksnenj). narnami

Eelkmenyn p iau: beriama 
Visokie »a<tt*t

Telefonas: AN 8-2806

IDr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

| P £ D I N 1 S 
OPTOMETRISTAS

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

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ABWAY

South Boston, Mi

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimą 
įstaiga

393 West Broadivay 
So. Boston, Mass. 32127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

MseoooeoooooooeoooooeeoooooooooeoeoaeoGoeiooooocMOOoar

B The Apothecary ,;/.
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

- -

rrduodame tiktai vaistas, Upildome gydytoją re 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit | lietuvišką mistiną 
Sav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadivay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTONE.
Telefonui AN 8-8818

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vėl v., išskyros šventadienius (r sekm. 
000000000000000000000000000000000000000000000000001

M & T OIL' CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268-4662
■ą' > «r zr

iihB^

PETER MAKSVYTIS
Carpeater & Bsflder 

<9 Choreli Street
g. Mlltou, Mass.

Atlieku viro pelei*jutu, temos- 
to ir projektavimo darbu* U Įau- 
ko ir viduje, gyvenamu namu iri 
Macio pastatu, peg*1 JVffl roika-l 
tavim*. Saukite visados fla • vs-| 
Sandu vakaro.

Telefonas 698-8675

*a—w*e**—»»*—*<«*
| TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOM ETRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 8 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY 
SOirTH BOSTON. MASS.

>♦* **#**♦#*-**♦##♦*#***•******•***

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

, 95 Rosemary Street 
Nonvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732
........ .......................**«„

"SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas

Antano Gustaičio satyrinės
ir humoristinės poezijos rin
kinys. įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro V i z gir d o*. Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanorn* 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
$6. Paštu nesiunčiame. I

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje. ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius Įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
teklių. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
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

4 L WA YS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
480 We»t Broadivay 
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 ATS1 
PLOKŠTELĖ i MINIMŲ PIRMASIS TO-

Keleivio admim»lracijoje^MAS ”L1ETįjVA BUD0- 
galima gauti Lietuvos ope-j
ro. volhlč* Ekbieto. Karde ! JAU IŠPARDUOTAS, BET 

lienės įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—”TAU. 
jų plokitelą Kaina $6.00. į LIETUVA“ DAR YRA NE

Paltu nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS, 480 PSL

t» s e *'* ******* ** ** *'*
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 (VVhist 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”, kurtos 
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. Broadwav, South Boston, Mass. 02127

>.**«****** »»*»*a**4*M**««*s*3***MMWi

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS 

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harruon Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

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

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsi ti
kinsiu Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas k 
garantuotas

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

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broadivay 
So. Boston, Mass. 02127

i TaL 268-0068




