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KOVA DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ 

LIETUVOJE NEBLĖSTA

Helsinkio susitarimams remti visuomeninė grupė 

drąsiai reikalauja okupacinę valdžią paleisti be kaltės su

imtuosius, protestuoja prieš režimo neteisėtus veiksmus, 

ir daugybė žmonių savo parašais ^atvirai paremia tuos 

protestus.

Nors okup. Lietuvoje ir į nės medžiagos rink'mu ir 
nesprcgdinamog po komu-j saugojimu. Kadangi tokia
r.tų autcmcbiiliais bombos, į veikla jokioje pasaulio ša- g 
negrobiami ir su šautuvais • lyje nėra laikoma nusikalti- 
nemtdžiojamį -valdžios pa-,m.u ir B. Gajausko areštas 
re gūnai, kaip tai daro ”rau-' pažeidžia Helsinkio susita- 
dcnasis frontas“, griauda- • rimus, Visuotinę žmogaus 
mas čia Vakarų demokrati- j teisių deklaraciją bei kitus 
ją, bet atkakli kov a dėl žmo-; tarybinės vyriausybės tarp-
niu teisių vist'ek vyksta le-; tautinius jsiipareigoj mus,—: 
gal u būdu, ir okupacinio re-i re Lkiu protestą prieš jo su- 
ž‘mo sąlygomis tenykše'ai, ėmimą ir prašau ji nedel- 
mūsų tautiečiai rodo dideli ‘ siant paleisti.“
lyžią, drąsą ir pasiaukoji-j Įsidėmėtina, kad po šiuo 
m \ Tai liudija ir išgarsėjusi, Helsinkio gi upės vardu pro.
] t'kinč'ųjų peticija Mestu dar pasitašč apie 80
J m itinėms Tautoms, ir po-įžmon'ų, reikšdami protestui 
grindinė spauda, ir demonst- pritarimą!
rac : s, ir Helsinkio grupės Į o reikia nepamirti, kad 
v. iria, ir paskirų a-menųjvisų pas'rašiusiųjų telaukia! 
a-menų nuteisimai. r jų vie-j tik okupacinės valdžios re-'

■' protestai — - -*■ ’

PRANCŪZIJOS RINKIMUS LAIMĖJO 

DEŠINIŲJŲ KOALICIJA

Dabartinės vyriausybės rėmėjai išrinko 2S8 savo at-

' stovus ir turės 42 atstovų daugumą. Socialistų ir komunis- 

į tų partijos laimėjo po 14 atstovu daugiau, bet jų trapi 

koalicija nepasiekė galutines persvaros.

Prancūzijos linkima', vy-'ja gal griežtai pasukti i kai- 
kę paskutin uosius du sek- iė, tuo ; u,. ndinai pakeis- 
madieniu, buvo pasaulin dė-'riama ne tik sa.o vidaus, bet 
mesio centre. Mat. buvo ir užsienio pol tiką, o ypač 
būk taujama, kad. bręstant i sumaišydama NATO kortas, 
ir plečiantis vadinamajam;Toki. kai;ės laimėjimo per. 
eurokomunizmui, Prancūzi-'

Italijoje pagrobė 
j įžymy politiką

.pentyvas Girt no ir sudaryta 
kt munistų ir soc alistų koa
licini, o ta p pat ir pirmosios 
rinkimų savaitės lezukatai,

; ICCu. kan u. ; ; azan gą.
Bet šia’ j raeitc sekmadie

nio pa-šutinių bal avimų 
[duomenųs i »do, kad rinkė
jai atstūmė komun'stų ir šo
va "-tu ištiestas rankas i
valdžios vai: a ir pasiliko iš- 

1 gšiolne: <L iniujųtikimi
ir vidusio kcal’cijai, suteik -

prieš tarybines į presijos
nst luCijos iškraipymus ir: Tad ka Šie drąsiu mūsų Viršuje — lietuviu delegacija pas Atstovu rūmu pirmininką Th. O'Neill. nuvykusi padėkoti už Lie- 

’arzymns. vydant vald skąjįi tautiečių kove 
terorą.

Pastaruoju metu ypač iš
kilo Helsinkio sus tarimų 
dabotojų grupės drąsus bai
sa protestuojantis prieš 
tarybinės valdžios organus

Praeitą savaitę Raudono-
- os brigados teroristai už
du td ė automobiliu važiuo
jam Įžymų Italijos alstybi- 
ninką Aldo Moro, nušovė jo 
5 sargy b’nius ir Moro pa-
Tobė. Dabar ji žada atiduo- darni jai net didesnę baisu 

1 ti te’sti "liaudies teismu'“, i persvarą, negu ik šiol ture- 
į jei nebus paleisti 15 Turinėje Dabar v.riausyb nė - par

tijos tuiė? parlament 2S<8 
atstovus iš 491 bernuos šu
nie.-. Tai 42 atst vų daugu.

i

J teisiamu teroiustų.
Teroristu duota.- teim’naT

ai-meju
I I *j. • 7 *■ J • Tarybos atstovai miesto rotušėje po Lietuv?* Vėliavos pakėlimo vasario lfi d. Iš kairės i dešinę: i **'-**•“"• ! des 279 v etas parlamente
14.1 Uelltttl Rei sycl aini Mykolas Drunga. dr. Petras Kaladė. Danielius Averka. miesto tarybos narys Raymond Plynoj Aldo Mero, krikščioniu j ir Jure u tik 35 atstovu per-

-j-,—v; . . v- -r j Altos sk. pirm. Edmundas Cibas. Jackus Sonda, Andrius Keturakis ir Antanas Andriulionis. demokiatU partijos pirmi-; .varą. Tai įeis ia, Xi'd UO
nusikalt mus konstitucijai ir\įSlV€1'Ze LebūTlOnun
tarptautm ams įsi pareigo j.- . _ j
mams ir reikalaujantis bent , Izraelis, keršydamas Ra-: 
minimalaus teisingumo. Tos| e'r!nCs arabų teroristams,. 
kovos pavyzdys gali būti ir|kui.le vasario 11 d-, įss-kė.ę- 
dabar Lietuvos TSR proku-! Jūros apšaudė Izraely au-i

Angliakasiai baigia streikuoti Dar dviem atėmė

* . sovietu pilietybę •
11 tomo'bilius ir autobusus, nu- Angliakasiai balsuoja pri-’ Kadangi stre kas tęsiasi,

šitarimų vykdymui "remti j žudydami apie 40 ir sužeis-j imti ar atmesti jų unijos su j jau 15 savaič ų ir daug ža-| Praeitą kartą ra-ėmė, kad
Lietuvos visuomeninės gru-; dami_apie 100 žmonių, pa-, ^ai žaviais pasTašytą nau-'los Pa^a’^ ne tk<"ai krašto: sov ietų pilietybė atimta^ .s
pės vardu Onos Lukauskai- j ;'lunte kariuomenę į Leba- • $utaili Rezultatai .naaiš-i ūkiui, bet ir patie ms anglia-l Įžymaus disidento gen. Gri-
tės-Poškienės protestas dėl ku,r f!aVgl?usla ,sus1’' kės Pia savaitę ' " į kasiams, tai tikimasi, kad, ?ol'enkos, kur s buvo įsleis-
Viktoro Petkaus ir Balio pelkę palestiniečių, subom-; i dabar gal jau pavyks susi-’tas pasigydyti į JA\ . Po ke.

Jame ^5^? ^stovyklas ir ūžė-. §; sutartis angliaka-Į tarti. Dėl to ir Taft-Harley j toks Pat ^mas
t mė keliolikos mylių pločio j sjam fiaUo palankesnė negu’S'tatvmD prievarta nevvk- Jlf,t ka.n x lsaljle l,a'aUl>Je is-

o m 1^,^.^ 23 d te,;toriJ°';J1UOstT.. . T F jų atmesta ankstesnioji. 1 doma. ‘ gai-sėjusi įlįstą ir dirigentą
.... . . -i-oiiš i v . • ! I ta rerkala įsik so ir Jung- ’ ........- - - -v.lmuie v SK darbuotojui . \ ‘ ;
buvo suimtas aukščiau mi'.|'ln,V Tautų saugumo . . ............. ....................................................... ..
r.ėto. grupės narys Viktoras! ,Y 1',elk.au<an:a.-.,<,lz,a"; LABAI ATSIPRAŠOME SKAITYTOJUS, KAD 
Petkus • e lo kariuomene iš Lebano- į

CKadangi V Petkaus veik-! nc pabalintų ir sutikdama DĖL TECHNIŠKO PERSITVARKYMO KOL KAS ”KE-
Ia lietė tik žmogaus teisių j te.n 1>asl.ų?tl jarpiauti- LEIVI“ IŠLEIDŽIAME TIK KETURI V PUSLAPIU, 
gynimą Helsinkio susitari- kanuOmenes ta.kai pa-i ‘ ‘
mų ribose, ka aišk ai Įrodo! laikytu , REDAKCIJA

pas ji arešto metu rasti <io-| ...............

pr
rorui įteiktas Helsinkio su-

Gajausko suėmimo 
raLoma:

■’Š. m. rugpiūčio Mstislavą Rostropovičių bei 
jo žmoną solistę Yišnevska-
ją 
ta

n’nkas, yra 5 kartus buvęs 
ministrų p’rmininkas ir tiek 
pat kartų užsienio reikalų 
mini-Iras. -jo pagrobimą pa-

Įsmelkė ne tik jo šalininkai.,ši kartą r- 'prėjo ir kairė, 
j bet ir politin’ai pr’ešai. Į laime iusi 199 atstovus (19?3 

Raudonosios hrigadoe te-'ni. : ’i'k rruo-e gav 175). 
roristai aiškiai sako. kad jų, K; munLųu dabar 
tikslas sugriauti dabartinėj
visuomenės tvarka. Neabe
jojama, kad jie .eik'asutar-l'T u i • • i-ė< 1( 2. 
tinai su tokiais pat tei ris Davs ausia nukentėjo ne 
tais V. Vokietijoje, Prancū-Įo aul stų partija, prara lusi 
zijoje ir kitur. <39 vre.ir teturės

Italijojegrob’kams -ugau- <(>vr- (trrėjo 1<S4).
ti via sumobTzuota ne tik:

’ Izraelio premjeras Begi-: 
jo suėmimas į nas atv>'ko i Washingtoną' 

faktas! tart’s Prez. Carteriu. Iš-
kumentaų ta 
via prieštaraujantis 
Hels
pat visa tai prieštarauja 
suot’nės žmogaus teisių v.v-, 
klaracijos punktams, užtik-j kon^-ktui išspręst, bet jo, 
r’nantiems kiekvienam teisę i smulkmenų neatskleidė, 
i minties, sąžinės ir Įsitiki-’ Suprantama, kad visi ara-’ 
rimu laisve. Jo suėmimas'bu kraštai šiuo Izraelio žy-> 
pažeidžia ir TSRS Konstit-u- Pu nepaprastai pasipiktinę, i 
ciją bei kitus tarybinės vy-j 
riausybės Įsipareigojimus!
tai ptautiniuose susitarimuo- Į 
se. ■ ras Bhutto nuteistas pakarti,

nes organizavęs varžovo nu-

lelsinkio susitarimam. Taip i vykdamas is Tel Avivo. jis. 
>at visa tai prieštarauja Vi-i korespondentaims pareJ kė, j 

fje. kad turis sumanymą šiam

se r'nkimuose dešinysis ir 
centro frontas sustiprėjo.

Visus duomenis peržvel- 
niar.t. tenka pastebėti, kad

laimėjo
ir f ė - iš . sc <86, o socia
li <>;ivn taip pat 14 dau-

145 ar

o.'o, kad naubime par. 
nebus didesniu na-t- J • ‘.i i • no iciia bet ir kelios dešim-Lamente neous didesnių na-ą. Jiems taip pat buvo leis- 11 . .. . -1 .. , . 1 J . . 4 . ltVs tūk-tančin kariuemenė< ' keitimu ir a menu poziu-a f vykti i užsieni su teisei - iantių hai mene'. t- - j !rr. ne- buvo perrinkta ga-

Išlaisvino teroristugrįžti. g tų pačių atstovų.
komentatoriai 

ažvmi. ka I l< • ink ii pasie
‘ir k imuRostropovičiai dėl pilie- • 

t . bes atėm'mo reiškia P1 
Į testą Maskvai, tą jos veiks- "
J mą vadindami neteisėtu ir 
nežmonišku. Jie sako, kad
jokia politika neužsiėmė ir salų vadinamieji laisvė- k< 
neužsiimą nei gyvendami votojai buvo užgrobė va 
Su;lelijoje, nei užsienyje ir džios pastatą su 5<» Įkaitu, v,; u ramu me 
visas savo jėgas skirią tik .Jie reikalavo
muzikai. Jie savo proteste

te ’aimėvmo ir dėl to, kad 
Jau rašėme, kad Olandi- social'stų ir komunistu par

joję gyvenantieji .Mi lukų tiju ta?pusavio neapykanta

; kika i
to.-ca aštri, 

n- klausė

’ii: ia’<•? koa’ic ia*

kad rin
kamųjųT i . .be’-ucti uz

savokari būtų
kalėjimo paleisti kir ių hr.’sus atidavė kit’em: tan

kiausia: "Ar galima mums draugai, keliu miliniui dol - d: uimm-.. Be to, ir baJuo- 
atimti pilietybę, net neda- iių jr nepriklausomybės sa t į bendras procentas bu
vus progos pasia'škinti?“ v0 saloms, kurias dabar už- u- . r.t aji s< kmadieni ne- 

Negi jie dar nežinojo, kad ėmusi Indonezija. Neivyk- ;u . utuamai .ide!.-.VISIEMS KELEIVIO SKAITYTOJAMS, BENDRA-J - -- ----------------- -...... — ... .. . T .. - ,, , ,; - •
DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LINKI- Sovietų S-goje viskas gali- f1zius s u reikalavimų, buv,., . a - • Įe ; ‘ r
vimciinvcmuid uaiamiiivmvvii nia? grasinama įkaitus su>audyr c ’ >‘o painom> 1 au< \a.-

Buvęs Pakistano premje-, KIME LINKSMŲ IR MALONI V VELYKĖJ. į Sužinoiu-. kad teroristą. / ’V ’ JA V-bių vv? iausy-

Tuo pasiremdama, protes
tuoju priel' Viktoro Petkaus žudymą 
areštą ir prašau duoti at;tin- j ♦ X- *
karn oms valdžios organams! Senatas ratifikavo pirmą 
nurodymą ji tuojau paleisti. Į Panamos kanalo sutartį, ku-

Taip pat š. m. balandžio iri garantuoja nuolatini ka- 
20 d. buvo suimtas kaunietis nalo neutralitetą ir JAV tei-
Balys Gajauskas. Jis kalti
namas mokslinės • arcbvvi-

ii ginti. Sutartis priimta tik 
vieno balso persvara.

Keleivio“ redakcija ir administracija penkis pakorė 

už ministrą
Praeitą savaitę Egipte bu

vo pakarti penki ekstremistų 
musulmonų vada: už buvu
sio religijų ministro Hussein 

j Zahabi nužudvmą ir są
mokslą nuversti valdžią.

Sužinojus kad teroristą
tikrai rengiasi įkaitu- - a u- f . 1 ‘dyt:. Olandų marina: pu 
j'astata. tr's teroi nuš • 
vė ir žmones išgelbėjo.

Kadangi dabar \ - daž
niau pasikartoja ' 'ašū- 
teroristų veiksmai. •aia*'Ur 
cesni kraštai •
Pus smogiamuo-".:- iniu* 

« kovai su teroru.

sn.u< reiš 1 mas 
nes tai. esą,

, ne -■ 
i ra- 
|-a'
•n ...'''■•n - -u Prancūzuos vvriau- 

ozo, Be to. dar tikimasi, 
» dabartinės vvri ’u-

tenkmimas

'■v: 
kad

uo didemi u-i-“ u-
ir i-v; ngta k,

’bės rėmėju dar gali pr si? 
’i» ,: r kai kuries mazesnė- 
arti jos.

J
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IR TARYBININKA1 GARSIAI MINĖJO '” p.runskis ruo^,atsi'!
v minnnų kuvgą apie bolševi

kų okupaciją Lietuvoje. Visi, j
v - -.ŽMOGAUS TEISIŲ DIENĄ”.

Nuodėminga teisybes deivė
turėję sunkesnių išgyveni- ' Kiekvienas Įstatymas JAV; Kalifornijos te sėjas Mar
mu tardymuose, kalėjimuo- į laikc-mas šventu, ka- p ir tu-: shall McComb, 82 m. am*

Reta ž'nia. Galėtų būti net ir sensacinga. Tiktai žiūrė- i Se, dari? stovyklose, beprot- Į retų būti, nors jis dažnai jau ‘ žiaus, buvo komisijos iš
kilę ir skaitykite: tarybinė spauda rašo, kad Lietuvos TSR inamiuose, prašomi atsimini-{pasenę-, lengvai apgauna-į stum'.-v ’. pensiją, nes teis- 

kslų akademijoje Įvyko visuomenės susirinkimas, ku-;mus surašyti. Taip pat sura-jmas ar akiplėšiškai nevyk-Į mo sesijos metu užmigdavo 
oie nužu- oomas. Te’smas yra visų nu- •; ir visiškai negird ėda. o bylos 

skriaustųjų "paskutinė prie. eigos...
bėga“, nors ne visada jame 
randamas teisingumas. Tel-

-J___
Okupuotoje Lietuvoje

Dingo B. Gajai

Paaskiauslomis zi 
iš Lietuvos, pernai

'r ■ . ■ •«, - r> f - • o • tu t sėjas <lgaj buvo neliečiamas! achr.setts valstijoje. Deja, H1’ Vilniuje saugumoTa mums tuoj paaiškina Profesinių Sąjungų Tarybos vių Tarybos adresu. 2606' JgunlJ^j pajU(jinama: savo’ ’ * ‘ ' 1 ' ’ ---- T>~1"
pirmininkas A. Ferensas, pabrėždamas, kad čia turima West 63rd Street, Chicago, Į kėdėie nors ir ne v isada te'-
gal*, oje naujosios r.un.’'ut.uvijv.? tai»vinam^ p.*.f į sm^as
čiams teikiamos ;»• ,•

riame buvo iškilmingai paminėta "Žmogaus teisių diena“ I į syti atsiminimus apie nužu
Žmogaus teisių diena sovietų komunistinėje santvar 

koje! Tai tikrai Įdomu išgirsti: kokių ar kurių teisių klės 
tėjimą sovietinis režmas mini?

dytuosius. Drauge su nuo
traukomis siųsti kun. Juozui 

i Prunskiui Amerikos Lietu-
Keli teisėjai pastaruoju 

metu buvo nubausti ir Mas-

gos .

Tok oje tikrovėje

Tos kcn-
Tautų Žmogaus Teisių Deklaracija. Ir, žinoma, su Sovie-teitą mokslą, eitas pareigas.'mo vykdoma diktatūr; 
t Įjos 60 metu sukaktim. Leidinys bus dokumentinis, I čia pat didėjančiu visu

Hunai okupantai, naJin » Lietnvonl
-t-r.—;
f Daboti- Gajauskas kaltina- 

’ mas priklausęs Lietuvos Hel- 
sinkro grupei ir Solženieino 
fondo valdybai ir skirstės 
pašalpas kaliniams ir jų šei
moms. Be te, jis esąs kaltas, 
kad rinko medžiagą apie
Lietuvos partizanų veiklą 
pokario metais.

B. Gajausko motina gyve. 
Pirmą kartą jis buvo su-Įna Kaime, Spynų gatvėje

Ka> Kurie, pajutę, kad gali1 mas Balys Gajauskas 
būti specialios komisijos. rio mėnesi dingo be žinios, 
ardomi, patys pasitrauk'a«Saugumo pareigūnai atsisa- 

i tarny-ikė artimiesiems nurodyti, 
kaitimai nu-! kur yra kalkinamasis.

Žinoma, šie paskiri Įvy-’ imta? 1948 m. už veiklą po-j nr- butas 8. 
, A . kiai dar nerodo, kad visa; grindyje ir nuteistas 25 me-į _ . . ..

ie tai, kas toje konstitu- su^ pavardėmis. Anoniminiai nes moraliniu nuosmūk u, Amerikos teisingumo siste-itus kalėti. Atlikęs bausmę/ D L -----
ta. Bet kokios teisės so- raštai nepriimami. Knygą t nesuvaldomu teisimo išlais-įm:i yra kirvarpų pa- jį 1973 m. buvo paleistas’!

Jūrų šauliu kuopa J vintu kriminalistų siautė ji-į paūžta.

ra :<r 
nsuome-

Čia neverta jau nė kalbėti apie 
cijoj atr aktais žodžiais pridainuota
vietinėje realybėj? O jos yra: išleis —-------į —(

• teisė ir pareiga šlovinti tik viena komunistu partiją Klaipėda, vadovaujama K.j mu ir stambių bei smulkių, 
Mdkovaičio, Lietuvių šauliujsukčių nepaprasta; gausiu įir jos neklaidinguosius pranašus;

• teisė ir pareiga ^pažinti tik vieną komunistinę ide
ologiją; _ ~

• Teisė ir pareiga skaityti tik tai, ką tau valdžia iš
spausdinusi pakiša po nosimi;

valdžios

tremtyje centro 
pirmininko.

V£

Televizijoje apie Lietuvos 

reikalus

Pabaltijo nacionalinio

sąjūdžio k-to atsišaukimas
Elta, pasirėmusi Lietuvo

je slaptai leidžiama Aušra, 
nr. 8, paskelbė minėto komi. 
teto atssaukimą, datuotą 
Vilnius, 1977 m. rugpiūčio 
20 d.

Jame rašoma, kad 5 metų 
laikotarpiui išrinkti po pie
ną pirmininką iš kiekvienos

sąlygų dirbti, tai darbą at
liks jo sukurtas pakomitetis. 
Tok'u atveju Estijos-Latvi- 
jos—Lietuvos Nacionalinio 
judėjimo vąt. komiteto visos 

į v'ešojo darbo funkcijos per
eina trims organizacijoms: 
E-tų Pasaulinei Tarybai, 
Latvių Pasaulinei Sąjungai

SOVIETŲ ĮŽŪLUMO 

PAVYZDYS
kiau — go to heli“ , — pa-

į reiškė burmistras. ”TŽ“ ko- 
i respondentas paklausė: ”Ar 

nepriklausomy- j galiu parašyti tai lietuvis-
i ius! tų leninių Šaitanųdš ! atsta‘y™° Paskelbimo 60 į kame laikraštyje?“ “Taip - 

metų sukakties minėjime • atsakė burmistras — para-

dybos į derliumi valdžios Įstaigose. 
Tie augantieji skundai at
kreipė disciplinarinių kom:- 
s'jų dėmelį ir Į pačius teisė- Lietuvos

• tę sė ir pareiga priklausyti tik vienai
griežtai kontroliuojamai unijai, kuri gina darbdavio in . , . .. .
teresus; * , ! , WBBM televizųos stoties. tyrynėjimu daoms ■

• teisė ir pareiga niekad nestreikuoti, nereikalauti Įan^ as ' programų ve e nyg nuostabūs! H- MacDonald. Savo sveiki-i
didesnio atlyginimo ar geresnių darbo sąlygų, ne? tiktai.^ valandai Turint gaivoj, kad viešai inim° kalb°!e -11S klt^°;
komun.stme valdžia z no, ko darbo žmogui reikia: i. , . ., 1R_.. . :praskleisti garb.ngo ir ga-i £ ' , s _. . . . . . „ ... ... a. trukusi pasikalbejima apie/. . • ■ i S-gos ambasados Ottawoie•teisė ir pareiga nei rastu, nei žodžiu neprasizioti T . . ‘ n,- 1-ngo teisėjo skl.emus ir pa-.' p . J

„ 1 .C 1 iLietuvą ir lietuvius Chica- __raštą, kuriame ji reikalau-

i botejus. kurie, atrodo, irgi
.'turėtu būti šventi. Na. ir lį i Hamiltone .Kanadoje) daly-! šykite, kad aš jiems pasakiau,
' r- x----- i vavo ir to miesto burmistras ; ”go to heli“ uutes. je. Komitetui neou.

priet Kremliaus vidaus ar užs'enio politiką: , žiūrėti, kas ipo jais slepiasi,
• • ■ -+ x-1+- - 1 §°ie su dr- Kaziu Bobeliu ir i r.ara tain len^-a kad T«i la- jauti Sovietu• teise ir pareiga visose gyvenimo srityse teikti pir- kun dr juozu PrUnskiu ’rera raiPka<* Lu la- J 

menybę Lietuvos okupantui:
• teisė ir pare’ga apskųsti saugumo organams netgi, sinį filma ir buvo rodomas

tėvą ir motiną, jeigu jie nors ir tyliai murma prier oku-^eBM TV (kan 2) Common 
paeini botagą ar jo sm goto jus: jGround programoje šešta-

• tarybinio žmogaus teisė ir pareiga, nusižengus čia dienio naktį, kovo. 11 d., ir 
aukščiau paminėtoms teisėms ir pareigoms, ilgus metus kovo 17 d., penktadienio 
sėdėti kalėjime ar statyti komunizmą Sibiro vergų sto- naktį.
v j klose;

Žmogaus ir tautų teisių 

komitetas Chicagoje

s-gos ribose
. iv_.. . „ . bai sudėtinga procedūra, kol. esančių respublikų-tautų
: Pasikalbėjimas įrašytas i gar- kas tėra nustumti nuo pjede- Ia3sves proklamacijų Hamil

• teisė ir pareiga, po 25 metų grižuš iš kalėjimų, tė. 
ynėj pasikarti. i

š as "tarybines žmogaus teises“ dar labiau F'kėlė ir 
išryškino Taikos gimimo komiteto pirm minkąs ir Socia
listinio Darbo Did-viris J. Paleck’s, prieš jas išrikiuoda
mas "imperialistinių" JAV-bių telkiamas žcdž'o ir veik
los laisves "Įvairaus plauko perbėgėliams. Įžeistos ambi
cijos d’s’dentams, varantiems •’antažo, prcvokac'jų ir 
melo kampaniją prieš socializmo šalis“.

Taigi prieš tokių šalių santvarką atv'rai kalbėti ir

Skaitykite 
šias knygas

Katalikų bažnyčia Lietu
voje 1940-1944 metais,------------------ -------------- ------ j. ---- J *a*^w«**«>9 j

stalo t'ktai 52 teisėjai, kurių i tone neskelbti ir nekelti; vysk Vincento Brizgio išgy- v.VT- Lietuvos Išlaisvinimo
tarpe randame ir auki č au- i miesto rotušėje jų vėliavų.1 venimai rusų bolševikų ir 
siejo teismo nari. Bet ir tie į Tuo reikalu miesto burmis- j vokiečių nacių okupacijos 
jau yra pakankamai "pavyz-; tro atsakymas buvęs neigia- metais, 191 psl., kaina $4.00 
dingi“ ir kitiems, kurių tos' mas. į Čičinskas, drama ir dvi
komisijos dar ne išrengė 
ilgų marškinių.I

į Tad štai keletas tokių 
■' nuodėmingųjų Temidės tar
pų, kuriuos mums pateikia

Dalyvaujant JAV delega- į kovo mėn. U.S. News and; taip rašo:

Kcm'tetui (būtinai įjun
giant i ii Tomą Vende. :ą).

Komitetas leis regul’ariai 
estų, latvių, lietuvių, įaisų ir 
anglu ka}bomis savo doku-"Tėviškės Žiburių“ korės- : mikrodramos (Šaltkalvis, ( 

pondentas K. Baronas per- I Lozorius), paraše Kostas; m^ntu rinkini ESLALI ai ba 
traukos metu su burmistru ■ Ostrauskas, 101 psl., kieti kitus leidin us.
tuo reikalu plačiau pakalbe-.j ^ršeliai, kaina $5.00. 
jęs. "Kovo 2 d. laidoje jis ši- į Putras mano atsimini-

cijos Belgrade narei prof. World Report iš nuo 19601 "Miesto burmistras J. Mac-
muose, poeto sesers M. M 

tytės - Slavėnienės
atsiminimai, 447 psl., kaina- £en

Komitetas išrinko ir gar
bės narius, kurių tarpe yra 
akad. Sacharovas, buvęsii. f

Mykolaitytės - Slavėnienės [Švedijos premjera: Palme, 
Grie’orenka, ČeslovasJoyce Hughes kovo 7 d. JAV i metų »rikiuotos ilgos eilės:Donald dar karta patvirtino. S ?? minnnd? 77? .psK’ 7? j w 7 7% tT žydų komiteto būstinėje | Te.vaso Aukščiausiojo tęs- j kad jis toki raštą iš Sov. Są- i . VirSįįa* $9*00’! M !°^b kltL

Chicagoje buvo sušauktas mo teisėjas Donald B. Yar.
pavergtų tautų atstovų ir 
laikraštininkų pasitarimas.

minkštais — $8.00. jungos ambasados gavo ir Amerikos Lrehlvi,
"“i. Pare!ske’ kad J'5 »'vena lais-130 metu Lietuvos laisvė? ko.

metams kalėjimo. Vame krašte, yra Hamiltono ‘ voje (194P-1970), parašė

i Leonardas šimutis, daug i. 
nys jam negali Įsakyti kaip i Kusfracijų, 500 psl., kaina 
reikia elgtis. "Aš jiems atsa- $10.00.

brough buvo nuteistas per. 
keriems

lavimą grand jury 1 
Jam buve iškelta 80 kaitini 
mų, tarpe jų ir konspiracija 
nužudyti biznio dal'n'nką.

Texas>o teisėjas Garth C. 
Bates buvo nušalintas nuo 
jyareigų už kvši, kuri jis pa

reikšti jų "teisingai sistemai“ skirtingas mintis net ir Va- Jame dalyvavo latvių, estų, melavimą grand jury. į šeimininkas ir svetimi asme- !
kainose turėtų būti griežtai draudžiama... gudų, lenkų, ukrainiečių ir

Tokias mint's šia proga reiškė Vilniau? akademi- kitų atstovai: iš lietuvių — 
kai, šaltkalvi: ir ypač rusė studentė S. Nikolskaja. buvęs Bendro pabaltiečių ko- 

Susirinkimas, pagarbinęs Leonidą Brežnevą, vienin- miteto reikalų vedėjas E. 
ga' rezoliucijoje pasmerkė "nusikalstamus imperializmo Šumanas ir Altai atstovavęs 
reakcijų- veiksmus“, ir tuo "žmogaus teisiu diena“ buvo kun- P^nskis. Sukurtas
W». ; žmogaus ir tautų teisių ko-į«« neMgo(1intj ; kalėiima l

Tikrai, linksma girdėti. , Alabamos teisėjas Tho-i
iMonitoring Committee of jmas D. McDonald nuteistas j

ALTOS ŽINIOS

CHICAGOJE "KELtiVI“ ATSKIRAIS NUMERIAISirotctgu U4. rtut j p<i-,
ėmė, pažadėdama?-nusikal-' GALIMA GAUTI:

PARAMOJE (2534 W. 69th St.)
GIFTS INTERNATIONAL (2501 W. 71st St.) 
MARGINIUOSE (2511 W. 69th St)

,Chicago. Komitetas vyriau-'3 metams kalei-mo, nes bu- 
isybės sluoksniuose, spaudo-1 vo Į moteli pasik. etęs kalri- 
’ je ir kitose informacijos prie

Komjaunimo seimas

Vilniuje buvo sušauktas 
komiaunimo s-gos 19-tas's 
suvažiavimas, kuriame, kaip 
rašo Tiesa, dalyvavę 806 at
stovai. Sąjungoje dabar esą 
apie 400,000 narių.

. Mirė B. Širvinskas

Vdn'uje mirė adv. Balys 
Širvinskas. Jis, studentau. 
damas Vytautu Didž. Uni
versitete Kaune, buvo Var
pininkų s-gos pirmininkas.

namąją moterį mainams 
"malonę už malonę“. i

Wycmingo teriėjas Earl'
Vliko ir Alios pasitarimai Į svarstybas apie Lietuvos by- s monėse kels žmogaus ir tau- 

. P° Helsinkio ir Belgrado-tų teisiu reikalus, rinks fak- 
Lietuviai respublikonai I konferencijų. Kalbėjo Altos • tUg apig žmogaus teisiu lau- • R- Johnsonas buvo suspen- 

Chicagoje, kovo 4 d., Tauti- Jpįrm dr. K. Bobelis, dr. K.jžymą įr tą medžiagą perduos Į duotas dėl to, kad po nakti
niuose namuose surengė pa- ’ Šidlauskas, Alg. Kasulaitis. ’ būsimai Helsinkio susitari-1 P^čių vid ibuty 4 vai. ryto 
gerbimą Vliko pirm. dr. J. po pranešimų vyko diskusi-|mus pasirašiusių valstybių '-pasikvietė Į namus 18 metų 

jos. Organizacinius svarsty- j konferencijai Madride 19801 
bu reikalus tvarkė dail. J. i metais, ruoš konferencijas,

11 Bsgdonas, New Norko Lie- į paskaitas, tuo reikalu plės- 
Tarybai tame pagerbime at-j tuvių Tarybos pirmininkas. Į damas ryšius ir su akademi-L

• . 1 salinti dėliniais sluoksniais.

K. Valiūnui, kaip labiausiai 
1977 m. pasižymėjusiam lie
tuviui. Amerikos Lietuvių

stovavo Teodoras Blinstru-J 
bas, kuris yra Altos ryšinin
kas su Vliku. Ta proga kovo 
4 ir 5 d. vyko pasikalbėjimai 
tarp dr. J. K. Valiūno ir T. 
Blinstrubo. Aptartas būsi
mas platesnis Vliko ir Altos 
vaidybų pasitarimas kovo 
19 d. New Yorke. Iš Chicagos 
jame dalyvavo dr. Kazys 
Bobelis. Teodoras Blinstru
bas, dr. Leonas Kriaučeliū
nas, dr. Kazys Šidlauskas ir 
dr. Vladas Simaitis.

Atsiminimai apie bolševikų ■

okupaciją Lietuvoje

Chicagoje gyvena lietuvė, 
kurios motiną bolševikai 
Lietuvoje uždarė namuose ir 
gyvą sudegino. Įtardami tu
rėjus ryšių su partizanais.

Washintonas už Lietuvos 

laisvę

Per keletą savaičių JAV 
senato ir atstovų rūmų na
riai kongrese skelbė savo pa
reiškimus, stipriai pasisaky- 

Tokiu kruvinai žiauriu ivv .dami Prieš Priespauda Lie- 
kių daug bolševikų okūpaci-1 tuvole. ir PP^ami lieto
joje. Reikia juos suregistruo- Įx 'a teises l aivę.

I ti kaip istorinę medžiagą.
kaip duomenis jaunajai kar

jo patarnautoja mergina ; 
"sumokėti užmirštos sąskai- j 
tos“.

Keletas teisėjų buvo nu. į 
mažinančio teis

mo orumą elgerio pareigų 
metu — keikime-i, vulgarių 
gestų, advokatu ir prišneku-1 
su jų posėdininkų jžeidinė-Į( 
jimo.

MichiraTJo teisėjas Wil- 
lard L. Mikesell nubaustas 
dėl to, kad neteisėtai suma
žino iKisBcaltėDu užstatą nuo 
$10,000 ki $500.

Detroito teisėjas James j 
Del Rio grarino kalenama -; 
jam, kuri? neprisipažino kai- ■ 
tas. darė teisme protekcijas J,

EKSKURSUOS I LIETUVĄ

Iš Bostono ir Nevv Yorko kaina nuo — $741. — įskainant ir maistą, 

pirmos klasės viešbučius, ekskursijas į Kauną ir Trakus.

SEKANČIOS VIENS A VAITINĖS — Maskva — Vilnius — Leningradas:

balandžio 25 
balandžio 29 
gegužės 4

gegužės 7 
gegužės 9 
rugsėjo 17

Kongresmanas J. Moakley 
įdėm., Mass.) pareiškė, kadikaltinamiem savo draugam?

Lietuvos bvla po Helsinkio j taj komunizmą prakt i-Sovietų Sąjunga žiauriai ig-jir pan. Jis suspenduotas
ir Belgrado koje. Tokių faktų skelbimas'noruoja žmogaus teises savo; metams.

j veiks viešąją opiniją, kas pačios konstitucijoje, Jung- 
Amerikos Lietuvių Tary- • galės turėti Įtakos, kad oku- tinių Tautų chartoje, Helsin- 

bos Visuomeninių ryšių ko- pantai mažiau juos bekartos, kio susitarime... Negali būti 
misija kovo 18 d. Kultūros Atidavęs spaudai knygą jokio pateisinimo jų prie-* būti kompromisų
židiny Brooklyne suruošė apie Sibiro lietuvius, kun. spaudai Lietuvoje. Lietuvių reikaluose.

tautos kova tęsis, nes negabi, 
laisvės •

rugsėjo 22

DVISAVAITINES — Maskva — Vilnius — I^eningradas __  Briuselis:
gegužės 28 liepos 16
birželio 11 rugpiūčio 6
liepos 2 rugsėjo 3

gruodžio 22

Visos gnpės skris su nuolatiniais lėktuvu skidhnais — NE CHARTERS — 
aplankys Kauną ir Trakus, bus lydimos vadovu.

Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu mokesčiu.

PIGI ALSIOS KRITINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo laiku bus 
I>askelbtos vėliau.

Dėl smulkesniu žinių ir registracijos kreipkitės į

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
South Boston, Mass. 02127

393 West Bro&duraj, P. O. Boa 116 
Telefonas: (617) 266-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūniene 
Prices are hased on doubie oceupancy and are subject to changes and or 
Government approval.
Norintiem atsikviesti gimines K Lietuvon netvarkom kvietimo dokumentus

I
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DETROITO NAUJIENOS CHICAGO, ILL.LB 25 meta jubiliejus

i LB 25 metų sukakties mi-
; nejimas įvyks balandžio
: mėn. 2 d. Kultūros centre.!
į LB metinis narių visuotinis’

Detroito Lietuvių Organi- *
zacijų centro Alto Skyriaus! džio 9 d į2:30
vasario mėn. 28 d. PosMy.uippa, Kultūros 'centre.'”” iketas t^ko ko™ * d- Lie- spekty vas 
aptarė baigiamuosius praei-1 A. Sukausiąs ' - *
tų metų darbus. Piniginis i i ir susilaukė, kaip visuomet,
vajus — Lietuvai laisvinti j ST. PETERSBURG, FLA. į gražaus svečių skaičiaus. Jų
reikalams buvo sėkmingas, j j tarpe buvo John F. Kimbark
nors turėta įvairių trukdymų Į V. Nakutienės sukaktis į — Lygos garbės pirmininkas
iš L. B. pusės. Galutinių duo-1 j(ovo 30 d Veronikai Na- •ir Cicero miesto respubliko- 
menų dar neturima, nes dar' kutiene,j sueįna 70 metų. Ji i nu- partijos pirmininkas su 
negrąžinti visi aukotojų są-: ilga laiką gyveno Gandnerv,!eile miesto pareigūnų, EPĄ j buvo pagerbtas. 
“*■'* Mass., ten ištekėjo už Alek-15-jo regijono vicedirektorius

90 Nakučio. Dabar jie apie i Valdas Adamkus, valstijos 
10 metų gyvena St. Peters- ’ seimelio atstovas Walter 
burge. A-bu yra Lietuvių klu- McAvoy, valts. prokuroro

pasiaukojimo ir didelio ryž-Į KOMUNISTŲ TERORO

D. L. Organizacijų Centro 

veikla

: tO. SISTEMA

- r 
ą

Pagerbė VLIK© pirmininką į Dr. Kęstutis J. Valiūnas 
dr. Kęstuti J. Valiūną I banketan atvyko su ponia iš Jei norite greitai ir gerai 

■New Yorko ir savo kalboje *> Mševikinio
i k halan ' Illinois Lietuviu respbli- i apibūdino VLKo darbus, teroro sistema, su komunis- 
’ tl. lygos Atžymėjimų ban-, darbo stygas ir ate.t.es H & teigėte

ketas .vyko kovo 4 d. Lie- spektyvas I Kipro Bielinio knyga''-tero-
tuvių Tautiniuose Namuose' Chicago Sun Times dien-, q ;jo, imperij, s,,

rastis isspausdmo didelę nuo- *
trauką pažymėjimų įteikimo į Joje taip pat rasite daug 
ceremonijų, savo skaityto-į ^jnju apje koncentracijos 
jams iš naujo pakartodamas! gtovvklas. Kaina su pasiun- 
Simo Kudirkos įvykį ir pa- kimu tik $1.00.
brėždamas, už ką laikraštis f

Pasikalbėjimas ' 
Maikio sa Tėvo!

rašai. Aptarta ir šių metų 
veikla. Metinis atstovų susi
rinkimas šaukiamas balan
džio 8 d. 1:30 vai. popiet Šv. 
Antano parapijos patalpose. 
Dloc prašo organizacijų va
dovybių pagal organizacijos 
narių skaičių paskirti savo 
astovus.

R. BilaičR) kūrinių paroda 

jau praeityje

Richardo Bilaičio meno 
paroda įvyko Arwin Galie- 
ries 222 Grand River West 
vasario 18 - kovo 3 dienomis. 
Parodoje buvo įstatytą per 
30 kūrinių. Prof. R. Bilaitis 
yra detriotiečiams gerai ži
nomas, jo kūriniai aukštai
vertinami ne tik lietuvių' § 
tarpe, bet ir amerikiečių. I,-,

Radijo Klubo metinis $
susirinkimas §

ALB Radijo Klubo meti- i §

NEW HAVEN, CONN.

Ir mes minėjome Vasario 16!

Ką tik gavome

Massachusetts gyvenan
ti aža mūsų kolonija, bet j *»eji P”e knygų kainos pri- ibo amžim'nariai, taip pat ir pad. Algis Baliūnas, eilė . . . , , , , ~ ... .

LB nariai. -! kandidatų į įvairius postus, j asano 16 nepamirštame j e a %va s IJOS m° cio.
Veronika, dar gyvendama 1 tautinių grupių ir lietuviškų i paminėti. . Rašėme laiškus

Gardnery, priklausė ten vei- j organizacijų atstovų. j Piez.dentui, kongi esmanam,; 98 eilėraščiai, Tomas Venc-
kusiam lietuvių chorui, Ri-i Banketo programai vado-! 
rutės pelalpnei draugijai, j vavo lygos vicepirmininkas 
lietuvių vasarvietės bend- j Algis Regis
rovė: ir kitom? organizac.- į Meninę programos dalį
•ioiys'. ~. . . ... , . į atliko solistė Praurimė Ra-

Nakuciai jau ilgiau kaip! . -
40 metu skaito Keleivi. i8 „ .

Linkiu kaimynei dar ilgui Bankete buvo Reikti pa-
ir la mingu metu.

Kaimynas

B

nis visuotinis narių susirin-'$ 
kimas įvyks balandžio mėn. įįį 
16 d. 12:30 vai. Šv. Antano 
parapijos patalpose. $

ADVOKATĖ 

JŪRA STRIMAITYTE

PEPPARD. KEHOE & 

STRIMAITIS

ATTORNEYS AT LAW

10 Central Avenue 

Lynn, Mass. 01901

Tel. 599-8188
«• '«•. ;«e- .«•: '«-■

(žymėjimai: Margučio vedė- 
jjui Petrui Petručiui; Chica
go Sun Times dienraščiui už 
paruošimą specialaus leidi- 

! nio visuomenei ir moky- 
§ kloms apie Sin\o Kudirkos 
į'filmą, o CBS televizijai už 
,.jto filmo parodymą. Iš Sun 
$ i Times buvo atvykęs redak- 
Š toriaus pavad. Kenneth 

Towers su ponia, Hank 
Otterv, ir laikraščio fotogra
fas. Iš CBS atvyko Myron 

t Bilas.

(
i*

A

Bostono Jono Vanagaičio šauliu kuopos garbės nari

ALBERTĄ PUSKEPALAITĮ.

netekusi brangaus savo brolio Viliaus, nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime.
Bostono Jono Vanagaičio 

šauliu kuopa

e*

BALTIC REALTY & INSURANCE 

AGENCY

Vedėja: Reda M. Ve i t a s 

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

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rūšią nelaimingą 
atsitikimą.
• Parūpna visu rūsiu draudmus nekilnojamam turtai 
ir nuo nelaimingu atsitikimą.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti narnos.

I Vasario 16 iškėlėme vėliavą lova, 136 psl. kieti viršeliai, 
prie savivaldybės namų. Va-, kaina $ 6.00. 
sar'o 26 d. buvo pamaldos! Teatro vargo keliais, Juo-j s 
lietuvių bažnyčioje, vėliau zo Kaributo atsiminimai, 1 
paiapijcs salėje iškilminga?! jgj psl., daug nuotraukų, 
susirinkimas, kuriame daly-;kieti viršeliai? kaina $ 1O.ob 
vavo, sveikino ir specialią- žemaiči Didysis> T dalis j 
deklarac ja perska.te bur-i . , ir i - *
mistras Frank Logue. Svei-1 - . .. *
kino ir ukrainiečiu atstovei™0 GrIS?s Valancu^ 662
Lidia Fiealotvych. ipsI- mmkstl versehai’ kalna

i S 12.
Pagrindinis kalbėtojas bu- j Didžioji iliuzija, marksiz- 

vo JAV LB vaidybos vice-i mas teorijoj ir praktikoi — Maikl as atėjau tau - Ir tavo Zacirka turėtų 
.nirmin nkas orpan zaciniam! T t m 790 nei vir- Pasakytu kad tu meluoji. z notų kad sovietinė spauda
reikalam Badys Raugaų kaina s 15"’ — ne* man Pa<aam arba iškreipia tiesą partijos

,, • ,V1 i » 1 - * vra naujiena! O kada aš tau nurodyta linkme, arba ją vi-Meninę programą atliko j Rekviem, A. Klajūno, Si- ka pamįlavau? sai nuįvIi ir faktu§
vargonininko pamotas cho. j biro kalimo dvasiniai išgy- - ' Jdgu ar valdžiai
įas, padainavęs 6 dainas,, venimai, 119 psl., kaina $4.) _ Vaike, tu man aną sv- nenaudinga apie juos kalbė.
Aa.va Vebraite-Gmuene pa-j fr nebepasimatėm, Jurgio* ki pripasakojai, kad V.lniu- t:. Iš esmės tai vra irgi so
mose montažą Mindaugas 1 Jankaus 5 pasakojimai, 342 je per bolės spardymą k Jo gotiškas tvius's melas' P
ir šių dienų Lietuva“, paĮ-fpsl., kaina §7.00. 
va'rindama jos pačios Lietu-! DAINOS IR SAPNAI 

nuotrauko-;
lietuvio — Man Of The Year; mis. Ištreukas 
žymuo buvo Įteiktas dr.l Vaiva, jos vyras.
Kęstučiui J. Valiūnui, Vy-j BernotąGintarą

1977 metu pasižymėjusio' ve.ie darytomis«• t

Pa-
revodušenas, kad boisai ir vyzdžiui, po Romo Kalantos 
kiti ten buvę vilenski cityze- į susideginimo kilusiu riaušių 

, S‘-.n’!s di!no,?;scK spav nai ėmė rėktj "Pašo! von ir jy Iin,vino maB:įimo 
skaitė patrdos išėjo Stas,o Santvaro | ruskis ii \ Įmaus!“ O pas- bu. e paminėti tiktai keli no

riausio Lietuvos Išlaivinimo ir Arvydas Macketv 
komiteto pirmininkui. Lygos;

I

.. . , . , - , nukentėjo
Aukų Lietuvos vadavimo ’ Jr skyrių pavadinimus j rgi gnamatnas, ssko. Kad Sov'etinė soauda niekad 

Anatolijus Mi- j reikalams surinkta §761.72. £\arč J^ajk Julius Špakevi- tu ši kartą pamelavai, ba so- nmašo apie disidentu kelia- 
čius, išleido Lietuvių Enci-i , iecka gazieta per visą lapa
klopedijos leidykla. Kaina j drukavoja, kad tenai tiktai ,arfJ 

nes sumas aukoje : dr. J. j5 doleriai. j keli pijokai tylėdami susi- kaHnimo qalvffas melaein
Vėbra §160, Vaišniai S60, • Lietuvos ryšys su Amerika • faitino, o pasku' pabučiavo nI. viečja Lietuvos oku-. X T —.1 — • tt • 1 Z' ■, 1ZV-1 nn I ___ __ 1    - i Jk. . —I - — -- 1 1
§40. 
kai
Gudauskai $28, Šauliai ir J DAGYS dejuoja ir dainuoja _ .
Žemliauskai po §25, Kisie- DaiL Jokūbo Dagio eilėraš-J — Čia as tau nieko nePa< pab‘.,bi;r‘/‘vaI^bes * 
liai. Šakiniai ir Strimaič:ai i ^’ai ir jo skulptūrų nuotrau-j melavau, o t ktai pasakiau j ’• c ' ■

po §20. ‘ ; kos, 152 psl., kaina §1.00. i ž'nia. kurią perdavė Reute-; _ Gal tu ^akai ir teisybę

pirmininkas
lūnas. pristadydamas svečią J j ta suma jejna įr bažnyčioje 
pabrėžė, jog Illinois lietuvių į surinktieji §115.22. DSdes- 
respublikonų lyga jau metai

,įiš metu išskiria asmeni, ku- 
(ris savo darbu ir pasišven
timu. dirbdamas bendram 

j lietuvių interesui, užsitar-
įnauja mūsų visų pagarbos ir

2. į padėkos. Dr. Kęstutis J. Va-
B J liūnas jau veik dvylika metų 
« J vadovauja VLIKo darbui.

r< kala v'mus, apie kra- 
suėmimus ir

Sovietu Sąjungai užgrobti

•Tai darbas kuris reikalauia i Po minėn'mn hnvo ra'f-ė- ' oanta^a» A. Norimo no.; i io žin.ų agentūia. O, be te-,. ^a:Į.j9 7acjrka pasakoja, 
Į lai da s, kuris reikalauja Po minėjimo buvo \a -e>,, 303 psl kaina ^00 .apie tuos įvykiu; pasakojo k , t • Lietuvon bedievių

g .. .................................—.........įkurtas narnose Terese Stn-; *-•----------- u.....  u’" oenievių
® 5 Šimaitienė su talkininkėmis. :

|j Mmeiima rengė LB apy-į MASTER ELECTRICIAN 
f j kirke. Ji dėkoja aukojusiem, j 
s i m ’nėiime dalvvavusiem ir' —

ORAUuiMO AGENTvftA 
At'ieka įvairią raštą 

draudimas
Kreiptis sena adreso t

BRONIS KONTR1M 
S98 Brnadway 

So. Boston, Mass. 02127
Tet AN 8-1761

padėjusiem ji suruošti.
A. L.

Lengviau būti asilu. negu. 
asilą suvaidinti.

^’coooaooooooooeooooooooaooeooooooooouoouoooooooaooefe

VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas 

$ 3 1. 5 0 vertės

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

* Automatinis tiekimas
• Mokėti pagal susitarimą 

ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO
SPECIALISTAI

šilto oro, šilto vandens ir garu iš rūsio ir oro vėsinimo 
pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

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

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

Tel.: 436-1204

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 62184

Tel.: 848-6000

?

I

f i 

•f

i ir tuo metu Viln'uje buvę 
; muziko? mokytoja Mina jr 
’ jos v\ras Michaelis Kubla-j

gazieioje taip pat nėra ir 
jokio anznaim’nimo, kur ir 

, kokiu čėsu buvo surengtas 
lndostnal - Res,d.n.,.,l _Įv<> . Izrae)f_ Jje _ . ! boto ku n.kmkas, kas ten

i savo akimis matę demonst- 
! raciją ir girdėję antirusiš
kas šūkius.

— Commereial —
New and Old Work 

Free Estimates 
Call

Charles A. Galinauskas 
265-4090

— Tai kam dabar geriau 
tikėti: tavo tam Rūteriui ar 
sovieckai Vilniaus gaz’etai?

— Tėve, kai kurios Vaka
ras pasiekiančios žinios iš

pagamino k’lbasa? su kopūs
tais. kokios gaspadinės ke. 
pė kugeli ir kas paslūžino 
nrie baro.

1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ
Dvieju savaičių kelionės j Lietuvą, Austriją ir Vokietiją 

iš Bostono, New Yorko, Clevelando ir Detroito

BALTIC
TOURS

Birželio 9 — liepos 5; liepos 9 — 23 
Lietuva. Austrija ir Vokietija... 1 naktis Maskvoje. 6 nak
tys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dieos ekskursija Į Kauną. 1 
naktis Maskvoje, 3 naktys Vienoje ir 3 naktys Muenchene.

Nuo rugpiūčio 14 iki rugpiūčio 28 
Lietuva. Vokietija... 1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 die
nos Vilniuje su 1 dienos ekskursija Į Kauną, 1 naktis 
Maskvoje. 4 naktys Muenchene. romantišku keliu i Frank
furtą ir 2 naktys Frankfurte.

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus Baltic Tours
8 White Oak Road Newton, Ma. 02168

(617)—969-1190

Tokių žinių, tėve, be- 
mūsų rim

tiems laikraščiams rašyti.
čia tai jau tu, Maiki, 

visai nušnekėjai i lankas!

veik nevertėtu ii

l Lietuvos :r r- Sovietų Sąjun-iylb ngąį, ka(Į gazie-
, karta.s ga!: būti ir ne vi-. |OS įjieai Į-aiVO penus prope- 
i siskai tikslios, nes sovietai sor]';j? lovintu? No. ant šito 
j Vakarų korespondentam ne.įa^ ne^oelasnas!
-leidžia laisvai judėti po- 
‘ kraštą, patiems stebėti įi ai- 
i rius ivvkius ir žinias laisvai 
j perteikti savo laikraščiams,,
’ kaip čia Amerikoje daroma.! Seniausia lietuvių radijo 
i Dėl tekiu suvaržymų ir een- programa Naujojoj Anglijoj 
zūros Įvairias žinias, kurias stoties WNSR 1360 banga 
valdž:a nuo pasaulio slėnia, veikia sekmadieniais nuo 

i jiems tenka r’nkti iraolinki- 1:00 iki 1:30 vai. po pietų, 
niais keliais, iš antrų ar tre- Perduodama vėliausių, pa- 

, čių lūpų, tad gali atsirasti ir auliniu žinių santrauka ir 
f mažų net kslumu. Bet vis, k°mentara’» muz>ka, dainos 
tiek net ir taip koresponden- j ’r Magdutės pasaka.

surinktos informacijos i Šią programą veda Stepo- 
dažnai būna daug tikre-nės, nas d. ir Valentina Minkai, 
negu sovietiniu laikraščiu' Biznio reikalais kreiptis į

RADIJO PROGRAMA

i tų

Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 

— O aš, Maiki. visada way. So. Boston, Mass. Tel. 
misbnau. kad kai jau para- 268-0489 Ten gaunamas 
švta drukavotom litarom, tai Keleivis ir yra didelis Heta- 
turi būti ir teisybė. visky kn'gų pasirinkimas.

skelbiamos.

1

ate.t.es


KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 12, 1978 m. kovo 21 dru.-Iapis ketvirtas

Dailiojo žodžio ir šokių 

vakaras

BOSTONO LIETUVIŲ AUKOS

Vasario 16 d. proga Bos-«įa Leščinskaitė, A. Lileikis,
:ono lietuviai aukojo: H,UOS^. lytaus Vanda

Mačiulienė, Kazys Alerkis,Mačiulienė, Kazys 
So. Bostono Lietuvių Pi-į Adelė Miekūnienė, 

liečiu d-ja — $200. Povilas Nikolskis,
Ona Ivaškienė — 860.

E.M., 
Bronius 

Emilija Pilkienė, 
į Albertas Puskepalaitis, SLA 
Į 365 kuopa, H.S., A. ir K. Ši- 

Genė ir Bronius Mikoniai ’ mėnai, Joana Ulpienė, An
gelė Vakauzienė, Magdale- 

Julija Leščins-’na Vaitkevičienė, Jonas Va-

Vytautas ir Eugenija 
toniai — $50.

r>.,-s-i
Paliuli?

ro
<0.
$ 0:

kienė, Aldona Andriušienė 
ir Petras Paliulis.

Po $25: Aloyzas Astravas, 
O. ir A. Barta /iūnai, N. ir A. 
Griauzdės, J. Kapočius, Sta
sys Lūšys. Jackus Sonda ir 
R. šakalys.

Po $20: O. ir K. Adc-ma-

Daiva Veitaitė išskrido 

j Rumuniją

šaulių sąjungos Martyno 
Jankaus kuopos renginys.

Daiva Veitaitė kovo 16 d. j Balandžio 9 d. So. Bosto- 
išskrido i Rumuniją su Mil-ino Lietuvių Piliečių d-jos

Dr. S. Goštautas naujose J Žinia Bostono ramovėnams

pareigose ‘ LKV S-gos Ramovės s'ky-
susirin- 

balandžio 
1 d. 3 vai. po pietų So. Bos-

Toki vakarą rengia Min- Dr. Stasys Goštautas, dės-Į’ I.aUs n.ai1^ metmis 
ku radijas balandžio 9 d. tę< VVellesley kolegijoj, nuo ^.mas n vks b. m. bradijas balandžio 9 d. tęs Welles!ey kolegijoj, nuo 
3:30 vai. popiet So. Uosto- praeito rudens darbuojasi
no Lietuvių Piliečių drau- Bostono Universitete. Jis 
gijos salėje. i yra ispanų literatūros spe-

Pro-gTamoj-e — dainuos : cialistas
”Miss Lithuania of N.E“|
Marvtė Bizinkauskaitė, ku- ■ .1 i lai a ko m pačiuos jos tėvas; 
dr. Petras Bizinkauskas,;
dailiojo žodžio atlikėja bus 
Aleksandra Moriarty ir j 
tautinius šokius šoks O. G.

E. Vasyliunienės paskaita 

Hartforde

Hartfordo Moterų Fede-| 
klubas, kuriam va-j 

dovauja Ustijanauskieinė,!
. T T .. . . , kovo 12 d. sušaukė susirin.r L. Ivaškų .vadovaąiamas j kim kuri 
tautinių Lokių sambūris,

Nuo 2 iki 3 vai. bus lietu
viški pietūs, kuriuos paga-,

racijos

Ikimą, kuriame sKa.te pa
skaitą Elena Vasyliūnienė 
apie moterų emancipaciją.

mins Monika Plevokienė su ilentukevičius, Jonas Venc
kus, Elzbieta žižniauskienė.
X.X., ir X.Y.

Po $5: T. Bo-gušas, B. Ba- įrenginyje dalyvauti, 
jerčius, J. Dūda, V. Fiiipa-' 

f vičius, S. Griganavičius, P.
'Jakutienė, E. Juciūtė, L. .Ja- 

Jurgis, V. Ivanauskie-

padėjėjomis.
Rengėjai kviečia visus jų1

22-ji Kaziuko muge

Lietuviški margučiai

televizijoje

Jau kelinti metai I. Ne
moko margučius 

Adult Education 
Ryšium su

noitienė 
marginti 
Center Bostone

1

tono akademijos kamerinės UI aukšto salėje Minkų ra
dijo 44 m. sukaktuvinis kon. 
certas. Pradžia 3:30 vai. 
popiet.

1978 m. balandžio 9 d. 3

tono L etuvių Piliečių d-jos: muzikos choru, kur koncer- 
mažojoje salėje. I dvi savaites.

Visi nariai prašomi susi-j
rinkime dalyvauti. Atskiri j Sekstetas j Los Angeles
pranešimai nariams nebusi „ T .. ., ,. . . . , x cS Komp. Juliaus Gaidelio;vai. po pietų First & Second 

j vadovaujamas sekstetas bir-j Church salėje, 66 Marlbor- 
j želio 18 d. dalyvaus Lo; An. ough St., smuikininkės Brigi- 
: gėlės hetuvių parapijos ren- tos Pumpoiytės koncertas, 

s pro- kurį rengia N. Anglijos Bal-

-įunciami.
Skyriaus valdyba

Juozė Lapšiene apie 

M. Pečkauskaitę

Juoze Lap ienė kovo 11 d.

• giamos Lietuviu dien:
gramoje. Itų d-ja.

Balandžio 16 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono LietuviųMoterų Federacijos klubo; KALENDORIUS

susirinkime skaitė labai į Balandžio 8 d. 6:30 vai.‘Piliečių d-jos III aukšto sa- 
kruopščiai paruoštą paskai-! vak. Sandaro,
tą apie rašytoją ir pedago
gę Mariją Pečkauskaitę, nuo 
kurios gimime vasario 24 d. 
suėjo 100 metų.

N. Lingertaičio paroda

Intervale St.,
salėje (30jiėje Laisvės Varpo pavasa. 
Brocktone) rinls koncertas.

Per ilgą laiką visuomenė Įsitikino, kad 

THE APOTHECARY, 384 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON.

nul’-
-L -l G. Ambraziejai, „g -p Kazlas, A. Kruopas, 

kun. Antanas Baltrusūnas, I Ana 0 Mučinskienė,
^d\a.da> Ru.bir, Seimą Pet- £ Masdionienė, M. Matu- 
i uziene. J. I Lksnys E. .r Pr.. zap-ė, q Razvadauskienė, 
Rac-nau.'.-vai, Lena Sirutavi-jg Račys, A. Santoekaitė, I. 
c.enJ’ Jadvyga ^kudzmskie-į Sirutavičiūtė, J. Skabeikie- 
nė, i ei esė bcun^unaitė, Pet-Jng^ gvelnis, Ab. Šatanie- 
rcnele ir Jonas Verbickai, S. Venckus, F. Zaleskas 
Ona \ uėmskierie ir \ ladas jr y y
iš Bo. Bostono. Į ‘ ' * . . . e.Be to. vienas aukojo $4, 

V-’ i du po $3, penki po $2 ir aš-

. Ją kovo o d. suruose Bal. tuo jinai yra p^Viesta kiau- 
tijos u Zalgnio tuntai, ^u* 'Mnių marginimą parodyti 
riems vadovauja L. Kniulie-, pej. televizijos ketvirtą stoti

Po $15: Joseph Casper, į 
Milda Norkūnienė, E. ir K. . ...
Simanavičiai ir Karolis Va-!LUomo ‘^a P° 
siliauskas. , Tuo būdu dvi organizaci-

Po $10: Danielius Averka,. ir 130 asmenų Vasario 
omas Ai-maustas, K. Aukš-tjg minėjime aukojo $1.593. 

tikalnis, Stefanija ir Pranas Jį: tos sumos Amerikos Lie- 
Ayerkai. A. Andnukoms. į tuvių Tarybai— $1.378, 
Aieksonis, P rute ir Kazys,'Tautos Fondu; (Vilkui) — 
P-acansAai, Stasys Baltūsis. į §139 Lietuviu Bendruo*
Birutė Bivainienė, Petras; menei_ §35.
Bliumas. Dz. Giedraitis, Fe-į T .. . I . , ....
licija Grendalvtė, A. Gustai-Į ~ AllZim^iaL >andarec:ai jr 
tis, Eus-eniia' Iher'enė. Ju- Tautoi . tondo , . iSahotima: 
]iu; Jakulis, Juozą, Januške- i a,ukas :'Inko at.SKira;' Jas pa' 
vičius, Elena ir Jeronimasj vėliau.
Kačinskai, Irena ir Ramūnas {________________________
Kalvaičiai. Petras Kaladė, į
Kamantauskas, St. Kiliulis, i Eostoniškio J. Jašinsko 
Eug. Kleinas. S. I. Kontau- Į parašytą knygą —JULIUS 
tai, Felici ia Karosienė, Juo-i JANONIS — POETAS IR 
zas Lapinskas, V. Lendrai- i REVOLIUCIONIERIUS 
tis, Leonas Lendraitis. Vili-' kaina — 5 doleriai.

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

'^Goosc'^ecosr^sossieisieocoeoo&aooooisesoeeeonsooeoezzieeo^

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

F&rduc-d&me tikUi vaistus, iipiidome gydytoją re 

ceptus ir tarime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į Hetuviiką vaistinę.
Say. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

3S4 W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Telefoną- AN 8-dOM
Nuo 9 vaL ryto ik! 8 vr*. v^ išskyrus šventadienius ir seksi. 

.20CCCO9^-?Oe>SCC0i0OSOGCS0000O00Q00OS0COB0009Qi0i900Q»?

I OIL CO., Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkite

268-4662

Į skirta žmonių poreikiams patenkinti, o ne tik prekėms pardavi- 
Kaip patariamoji vaistinė, mes atsakome į visus jus domi

nančius klausimus vaistų reikalu. Pasitikėkite The Aphotecary

Norberto Lingertaičio gin-‘. . 
taro dirbinių paroda rengia-' Retl 
ma kovo 31—balandžio- 2 d

į’AVomen ’78u programą ko-i Chicagos Jaunimo Centre. visais tais klausimais. Be to. pasiriinkite ją, kai jums bus reika- 
Ir šiemet mugė buvo ivai- yO 22 d. 12:30 vai. dienos'Ją ruošia Akademinis skau-' *<ur* nors dovana pirkti. "Receptų specialistai”. Darbo va

rį ir Įdomi. Sriautai ll skau- .metu. (tu sambūris. ‘ landos: pirmadieniais — šeštadieniais nuo 9 Iki 8 vai. vak.
lės per metus prigamino;
daug gražių dalykų ir siūlė, 
juos atsilankiusiems. Ko tik ‘

įja
nė ir L. Gražulis.

čia nebuvo.’? Galėjai net į 
Lietuvos pinigą Litą Įsigyti, 
bet už ji reikėjo mokėti 7 
dolerius. j

Parodą apžiūrėjus ir do
vanų Įsigijus, buco galima 
pamatyti ir dviejų veiksmų 
pasaką, kurią parašė ir re
žisavo Paulina Kalvaitiene, 
o svarbiausias roles vaidino 
R. Bričkutė, V. špakevičiū- 
tė, V. Petronytė, A. Šležas 
ir T Kiliulis.

Kaip kitose, taip ir šioje 
mugėje lankytojai buvo vai-, 
ginami trejepais pietumis ir 
Įvairiais skanumynais už la
bai pigią kainą.

Rengėjai dėkoja jų mugę 
aplankiusiems, laukia atsi
lankant šią vasarą Šeštojoje 
tautinėje stovykloje Trea- 

1 sure Valley, Paxton, Mass., 
į r kitų metų Kaziuko mugė.
‘ je.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

»VORCESTER, MASS. 

IfcL SW S-2868

/r* vieumteiš ofici&h ištai
ga VVorcestery. Kuri siunčia 
uuntuuua tiesiog iš Worces- 
terio i Lietuvę ir kitas Rusi
jos vaidonvas sritis- Čia kai 
jame Letuviskai, ?atarnau 
jazna greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai sueina greitai ir 
“var kiniai.

Čia į■*.Iima gauti Įvairiau
siu importuotu ir vietini j 
Kamybos medžiagų ir kitų 1 
daiktų tinkamų Lietuvoje 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklieni

TeMcnas- A N 8-280&

i Z?r. Jos. J. bonovem
*
i Dr. f. Pasekami v

t P ft P I N ! S
ORTOME TR1STA?

J Valandos:
nuo 9 v a; mo ’ki 5 vai. vat. 

Tnečiadieniais ner.riirasma
447 EROAP^AY 

Šou t ii lk»ston. Mass

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
tekliu. o reikia ir koncentruoto k’ekvieno 
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 pirmaujanti.

“4ZIMKS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALO PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 West Broadway 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5:30 PM 
Mon., Tues . Wed. & Fri. 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

;;NAMAKSY - ZAMMITO 
;; Insurance Agency, Ine. * 

į 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732

SžrsrsaHESCSPIt'1

Sena* parvirsta ir negir- 
, tas.
t '*♦*•***##*AM*********************

TEL AN 3-2124

Ar.ieiia E. RMl
(RUDOKIUTS)

OVTOMETRlSTt
V alandos:

tsuo 10 rv+r' iki 6 vakaro 
Treėud.eniais—uždara 

445 BRCADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

i.
3 -

Elood Square 
H arduwre C o.
Bavlatektt S. J. ALBE NA 
*58 EAST EBOAJVtVAT 
U’.UTw BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414*

Banjamia Mcore Oaial 
7'opteros Siar.nn.a

Btlkiav Langam 
Vla-»tda reikmenys ns.usm

Reikmenys p i am kert ame 
VleoMe re'efiea Neikte!
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South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE

VEIKIA

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

SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

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

Kiekvieną ketvirtadieni nuo 5 iki 8 vai vakare 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. Broaduav, South Boston, Mass. 02127
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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
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ATLAS PARCELS CO.

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. 
tinęs gamybos ir importuotu 
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 nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę Įsiti
kinsite. Vedėjas A Schyrinsld

TRANS - ATLANTIC 

TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 VVest Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta
Vedėja — t

I Aldona Adomonienė 2

PETER MAKSVYTIS 

Carpenter * Bzildev

*9 Church Street 

*5. Miitoa, Mass.
I Attieitū visus pa>«isymo, remon

to ir projekta’-imo darbus iė i*u- 
ko ir viuuje, gyvenamų namų ir _ 
bizno pastatu, pasrfcl JOsk roika-S

? lavinu. Saukite viakdos iki • v»-s j landų vaka-n.

L
Telefonas 698-8675




