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EGIPTAS IŠTIESĖ TAIKOS RANKĄ 

IZRAELIUI

Egipto prezidentas Sadatas Izraelyje buvo sutiktas, 

nepaprastai iškilmingai. Kalbėdamas Izraelio parlamen

te, jis pripažino Izraelio valstybės teisę egzistuoti, pasiūlė 

"taiką su teisingumu“, bet visų arabų vardu pareikalavo 

Izraelį grąžinti per karus užimtas kaimyninių arabų vals

tybių žemes. Izraelis priėmė jo ištiestą taikos ranką, siūly

damas visus ateities klausimus išsiaiškinti taikos derybo

se. Deja, šis Sadato apsilankymas Izraelyje pažadino1 

kitų arabų valstybių piktus protestus, agitaciją Sadatą t 

nuversti, o Palestinos Išlaisvinimo Organizacija prisiekė 

Sadatą nužudyti.
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Eg pto prezidentas An- 
\var Sadat praetą sekma
dieni Įvykdė savo pažadą 
atsilankyti Izraelyje. Jis čia 
buvo sutiktas tikrai nepa
prastai i kilmingai — su pa
trankų šūviais, Egipto ir Iz- 
rael'o vėl avų gausybe, him
nais, ji sveikinančių izraeli
tų minia. Šios viešnagės pra
džioje Egipto prezidentas 
aplankė Jeruzalėje garsiąją 
mahometonų Al Aksa meče
tę, centrinę sinagogą ir pa- 
m’nklą nac’ų nužudytiems 
žydams, o taip pat ir krikš
čionių šventovę — Kristaus 
karsto katedrą.

Bet pats svarbiausias Įvy
kis buvo Sadato kalba Izra
elio parlamente.

UKRAINIEČIŲ IR LIETUVIŲ

DRAUGYSTĖS DEKLARACIJA

Lapkričio 12 d. Philadelphijoje, Pa., buvo iškilmin
gai pasirašyta Lietuvos ir Ukrainos draugiškumo' dekla
racija. Ją pasirašė Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas 
ir Ukrainos prezidentas egzilyje M. Liuycki. Pasira ymo 
iškilmėse dalyvavo Vliko vicepirmininkas dr. B. Nemic
kas. valdybos narys A. Vedeckas, JAV Lietuvių Bend
ru .menės pirmininkas A. Gečys ir vadovybės nariai: R. 
Česonis, A. Gailiušis, D. Muraškaitė ir A. Zerr. Draugišku
mo deklaracijos turinys toks:

Apžvelgę šiandieninę tarptautinę padėti ir pastaruo
ju metu sunkėjančią Lietuvos ir Ukrainos žmonių sovie-

Bostono vyru sekstetas, kuriam vadovauja komp. Julius Gaidelis. Sekstetas atliks meninės progra- tinę priespaudą, tolydžio vis labiau juos slegiančią Ū* 
mos dali Bostono ramovėnų rengiamame Lietuvos kariuomenės atkūrimo sukakties minėjime 1975 metais Helsinkio SUS.tanmais Sovietų Sąjungos pri- 
lapkričo 27 d. So. Bostono Lietuviu Piliečiu d-jos III aukšto salėje. Iš kairės j dešinę: Norbertas siimtuosius Įs.pareigOjimus be atodairos laužanč.ą, 
Lingertaitis. Helmutas Lingertaitis, Vvtautas Bruzgvs. Julius Gaidelis, Ričardas Lizdenis, Pranas
Šimkus ir Vytautas Eikinas. Į didžiai vertindami tradicinę draugystę, nuo seno ri-

iančią Lietuvos ir Ukrainos tautas,Kalbėdamas apie taiką,
Sadatas pras.tarė, kad Izra
elio iš arabų atimtos žemės i
negali būti derybų objektu, i vvtj5 jj norg -r j pas,au]į0 ga-; fiaĮ/u atstovai 
nes jos neabejotinai pi-.- i, ir nužudvti.'Ta:«i neabe-. 
klauso tik arabams.

Į Egipto prezidento kalbą k 
45 minutes trukusiu žodžiu 
hebraiškai atsakė Izraelio J 
premjeras Menahem Begln, 
taip pat primindamas žydų 
kančias, jų heroizmą ir tai
kos troškimą. Vaizduoda
mas galimą Izraelio ir Egip
te taikų sugyvenimą, Begi 
nas ryškino ir didžią ekono
minę bei kultūrinę naudą, 

j kok'os abu kraštai tada su- 
I šliauktų. Beginąs kvietė ir

I pagarbiai minėdami jų ilgaamžio valstybingumo 
j va’zdingųjų apraiškų —Ukrainos Centrinės Tarybos 
j 1918 metų sausio 22 dienos nutarimo, paskelbusio X-XII- 
j tame šimtmetyje gyvavusią ir Klevo Didžios’os Kuni- 

Atrodo, kad ir mūsų ei!’-' gaikštystės vardu vadinusiąsi Ukrainos valstybę nepri- 
^io 4 d. Belgrade lankėsi 5 niai taip vadinami ”pažan- j klausomos Ukrainos Tautine Respublika, ir Lietuvos Vals- 

A akarų politin ai ko.men-. pabaltiečių atstovai ir susi- gieji“ jau turėtų susimąsty- * tybės Tarybos 1918 metų vasario- 16 dienos akto, atsta- 
tatoriai i J tokį netikėtą^iko su ka: kurlom's Belgra-j ti: ko lei gi tiesiog minios t čiusio Mindaugo 1253 metais sukurtąją Lietuvos valstybę

jotina, kad Kaire tarp Sa- Belgrade 
datą sveikinanč’os —m mos
jau slankioja ir žudikai. Nuo spalio 29 iki lapkri-

Mirties kelias
* * 99 • iiis rojaus

Egipto :r Izraelio vadų kon.' (]0 konferencijos delegaci-į žmon ų ivair'aus'ais būdais 
taktą žvelg.a su tam t kru jomis. Ten buvo nuvykę Pa- bėga iš komunistinio "ro1
atsargumu. JA\ vyriausybėj saulinės laisvųjų latviu fe- 
tą Įvyki laimina,, bet netiki, j deracijos pirm. dr. Ilgvars

jaus, o niekas iš demokrati
nio pasaulio Į tą "laimę“.

kaip Nepriklausomos Lietuvos Respubliką, — 60-tles 
metų sukakti,

Jordano karalių Husseiną. 
Sirijos prezidentą Assadą ir

Kalbėdamas arabiškai, jis 
kreipėsi ne tik i parlamenta- 
rus ar Izraelio vyriausybę,

Lebanono prezidentą Sarki klausimas, o šių arabų teises 
ta’p pat atvykti i Izraeli.

, .. . , , _ . Vvriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Plrminin-
xad sis Sadato vizitas pr ar- Spilners, Pabaltiečių pašau-j net ir lengvai galėdami pa- kas ir Ukrainos Tautinės Respublikos Prezdentas (egzi- 
tintu Gene\os visu aiabu ii lines konferpneiio^ atstovė! ^ekti nesiverz-a^ i, . , , T • , • TT, •T ‘t i f " •• įmes Konreientijo^ autove e.\u, ne.ne.z.a. i lvie), sutinkant Lietuvos ir Ukrainos atri nkamoms msti-
Izraelio konferenciją, nes estė Juta Virkmaa, Jungti- ’
vis tiek liko d džiausią josjnio Amer'kos ipabaltiecųi p ’č- U. į , n A karo -i-} *
kliūtis — neišspręstas Pa-į komiteto narys John Bol-i zjkUodami o-vvvbe išbėgo! SUTARĖ*
lestinos arabų atstovav.mo steins, Imans Freimanis ij!.ūk#tančiai ne 'koktu '"bui-;

grįžti į savo žemę gina 
Sadatas.

Klausant Begino kalbos,
susidarė Įspūdis, kad Izrae- v Žinoma, sovietai,, neken- 

bet ir i žydų tautą, primin-jEs dabar labai norėtų atski- čant'eji ir Izraelio ir kadai- 
damas buvusių karų kančias ros sutarties su Egiptu, tuo, ke rusiškuosius "patarėjus“ 

žinoma sugriaudamas arabų Į-svijusic is Egipto Sadato, 
fronto vienybę. Kadangi po • tokiu siu valstybių galvų su-

ir aukas, giminingų Ara omo 
palikuonių tarpusavio nea
pykantos padarinius, pa-! Sadato kalbos dar buvo at-s siartin-mu -vra nePa’
brėždamas, jog po 29 metų 
karo stovio jau re'k a pri
pažinti faktą, kad Izraelio 
ka'mvninė valstybė ne tik 
egzistuoja, bet ir turi teisę 
gyvuoti.

Tuo Izraelio pripažinimu 
lis ’v'siškaj nukrivpo nuo 
kitų arabų, ypač palestinie
čių, politikos, neigiančios

skiių ir slaptų posėdžių, ta' 
kol kas sunku pasakyti, kiek 
ta kryptimi nue'ta. Žinoma 
tik tiek, kad Beginąs yra 
pakviestas atsilankyti Į Kai
rą. bet tas revizitas Įvyksiąs 
kiek vėliau.

Egipto prezidentas dar 
prieš išvykdamas kalbėjo 
ta pačia taikos tema Izrae- 

šią žydų valstybės egz:stavi.pįo parlamente, ir buvo iš
leistas trumpas bendras ko
munikatas, kuriame sutaria
ma toliau siekti bendros lai

mėjo, kad, siūlydamas tai-įkos sutarties. t
Į dfia.

kokios nors atskiro? Egipto j Įsidėmėtina, kad Sadatą; 
ir Izraelio taikos sutarties. Jgesne kalba sveikino ir Iz

mo teisę.

Bet čia pat Sadatas pažy- 
!•.

ką, jis neatvykęs pasirašyti^

Taikos sutartis turinti būti 
sudaryta su vdsais arabų 
kraštais. Izraelio ka'my- 
nais. Be to, taika turinti būti 
paremta te'singumu: Izrae- 
lie privaląs grąžint: arabam? 
visa? ;per karas užimtas že-
mes, Įskaitant ir Jeruzalės 
dali, nes Jeruzalė yra visų— minios egipt'ečių Kaire 
izraeiitu, mahometotų ir
krikščionių — bendra šven
toji vieta.

Tik te s ngai i i lyginus vi
sas skr'audas ir atsisakius 
jėgos politikos, Izraelis ir 
arabai galėsią gyventi be 
karo baimės, c, be to. Izrae
lio saugumą dar gali garan
tuoti ir didžiosios valstybės.

Švedijos ir Juijs Kadeli 
Vokietiios. abu latv'ai.

s ls;žujų“, o paprastų darbin'n-Į 1. siekti glaudesnio bendradarbiavimo mūsų tautų 
‘ ku ir žvejų. Korespondentų j iš sovietinės priespaudos išsivadavimo šventojoje kovoje, 

stiprinant ir derinant išsilaisvinimo pastangas, vedančias 
i galutini tikslą — Lietuvos ir Ukrainos pilnos nepriklau
somybės atstatymą, ir

J.e aplankė Amerikos, j surinktom's žiniomis dar ir 
Kanados, Britanijos Olan- ’ dabar iš ten menka’s laive

le 1,000 
leisda- 

loAioncbi vandenų

(lijos, Norvegijos, Švedijos liais į sprunka apii 
ii Vak. Vokietijos delegaci-. žmonių per mėnesi,
jas, Įteikė memorandumus 
ir žodžiu painformavo apie

mies; į plačiausių 
kel'one ir

2. valstybių nepriklausomybę atgavus, tęsti mūsų 
nežinomą ateiti., tautų istorinę tradicinę draugystę, plėtoti kultūrini bend-

tenk'nti.
Telieka palaukti šios po

litinės sensacijos vėlesniu 
padarinių.

Britų ugniagesiai 
streikuoja

Visoje Britanijoje sutrei- 
kave ugniagesiai. Jie reika
lauja pakelti atlyginimą 30 
( >. Dabar gaisras gesina ne
patyrę karia-i. Ugniagesiam,
kurie norėtu padėti gesint Į n • • /

j paisrą, streik'ninkai nelei-1 u HUUS
Indijoje

Londone sudegė net $125 
mil. vertės elektrainė. Strei-

Pabaltijo ^padėti. pabėgėlių jau daugelis į radarbiavimą ir puoselėti draugiškus tarpusavio valsty
Lapklicio lo d. valstybės pjAfn A7ŪK VraStu npnnri ’ hiniiK <«ntvkin<

departamente su JAV dele- 
gacj’os Belgrado konferen-

Pietų Az’ios kraštu nenori! binius santykius, 
jirnmti, veja is savo uostų, o-

...................... . jų srovė vis tiek nemažėja.: Pasirašyta Philadelphijoje Lietuvos ir Ukrainos vals-
p.imm.nku Ai i. ui u; Tailande sulinktais duome- tybių atstatvmo 60-®ios sukakties išvakarėse — 1977-tųjų 

Goldberpi surtiko Amen- „imjs dabar jc du trečda. metu lapkričio 12 diena.
kos Baltų kom.teto nariai: ,;a. M2fVu kę?ta,

l0"a-s G,eT- '-andenyne arba audra blaš-|
-1A\ I B atsto\e Au-ra. kom; nesulaukdami
Zerr, estai Ilmar Pleer iri į ...raibos l>mu eta badu. j Komiteto Pirmininkas

irj
Gerbard Ruschman ir lat-i 
viai OJererts Pavlovskis ir į 
Jchn Bolste'ns.

Gr1dbers'as atsakinėjo 
jam iškeltus klus'mus.

Dr. Kęstutis Valiūnas,

pa-į Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo

I
Skotai ir valai gauna' 
savivalda

Mykolą Livycki, 

Ukrainos Tautinės Respublikos 

Prezidentas (egzilyje)

raelic opozicinės darbo par
tijos vadas.

į m ai stebėjo ši nuostolingą 
Praeitą pirmadieni Sada-j gaisrą, bet atsisakė padėti 

tas, iik'lmingai izraelitų iš-{ji gesinti.
lydėtas, po valandos buvo 
taip pat nepaprastai iškil
ni’ngai sutiktas milioninės

Milžiniškas >iesulas B°n-

Britanijci
331 balsu prie

parlamentas 
287 nutarė'

Sovietai apleido
Somali ją

Ana karta rašėme, kad

...... . . . ‘ (galo įlankoje sukėlė tokias,kuojantiej, upnagesa, ■•a-iSMeles banįas I e,„ ka(1, Da, piečių vyriausybė tai 
Andhra Pradesh valstijoje į laika d dėlių iamiėjimu ir 
vanduo užliejo didžiulius tikisi, kad tas faktas padės 
plotus. Tūkstančiai žmonių i J ("m? laimėti r.nkimus. 
liko be pastogės, miliona i
nuostoliu. Sužeistu yra keli I ttUCe lankosi 
tūkstančiai, o žuvus'uju apie i „ .

,1,000. \P. Amerikoje
Prae tą sekmadieni Orai-, Valstybės sekretorių

Rija rinko parlamentą. Lai-i
mėjo dabar valdančioji kon-Į Praei(a ieįtadieni ir seU. 
sen atorių part ja. bet su-

Craikijoje laimėjo 
konservatoriai

duoti Valija: ir Skot’iai nors'Soma lijos vyriausybė įsakė 
ir apibrėžtą savivaldą, ku-1 sovietams skubiai išsikraus- 
rios tos sritys jau seniai sle-įtyti. Bolševikai švykdami 
k’a. vežėsi prisipirkę daug vaka

rieti kų prekių, ne t'k dra
bužių, bet ir lengvosios mu
zikes plokštelių ir Vakaruo
se išle’stų knygų.

Somaliios muitinbikai juo* 
atidžia’ kratė, dėl ko bo'.še- 
viki reiškė nepasitenkinimą.

Vi? dėito tenka atkreipti 
Į dėmėsi, kad šias 36 medaus 
valanda? dabar lydi gana 
pavojingos tikrovės dienos.
Kaimyniniai arabų kraštai; 
dėl žygio Į Izraeli Sadatą ~ ,
apšaukė arabų tautos išda-i >enf,a^ ra ropos r.n ą. Įan;»tinio šviesimo klaus.- 

viku, Sirijos propaganda ra-j Aišku, vyriausvbei ir to- mais ir komp. J. Kačinsko gini-

v v „^J.Z'z'iGierekas lankėsiius \ ance išvyko aplankyti!
Brazdiios, Argentinos ir Ve-;.va,j. a,,,,-, f»raejta šeštadieni ir sek- 1,'raz !qos, Argentinos ir ve-: \ 

servatonų part ja, bet , madie„i Bostone buvo du la- neeuelos. Jam labiausiai ra-1 
stiprėjo ir opozicinė partl-j^ svarblis ^kiai. Ku|t. pi at(m'nių gbiklų plitimo! Spalio 
la, kur yra prieš Nato iri pokalbis litu- grėsmė, ypač, kad Argenti-! sukakties

revoliucijos 66 m. 
proga Vilniuje 

tok us! L’nke-i I.enk'jo? delegaci- 
o Bra-fja, kuriai vadovavo įlenki, 

gina egipt'ecu? ji nuversti, ’ '^au vadovaus dabartinis !kūrinių koncertas. Apie tai z lija to siekia ? 1 \ okietijos| a s komunistų partijos va-

na parei'kė galinti 
klus pasigaminti.

o Palestinos arabai prisiekė premjera? Caramanlis, parašysime vėliau. pa- alba. i das Edu ardas Gier'kas.

Ašaros sutinkant
Irano šachą

Praeitą sa. aitę Wasshing- 
tone lankėsi Irano šachas 
Mohamed Riza Pahlei.i, Jo 
prie ininkai surengė d:delę 
demonstraciją, c taip pat ir 
jo šalininkai, kur e netoli 
Baltųjų rūmų ėmė kautis 
tarp savęs ir su pMic'ja laz
domis ir net sva’dydami aša
rine- duias. Kadangi ir poli. 
cija naudojo ašarine? dujas, 
tai nuo jų net "aukšfeji po
nai” prez. Carter ? ir šachas 
pradėjo verkti.

šachui rūpėjo gauti iš 
JA\' ginklų, o Carteriui — 
naftos kaina.

šachas išvykdamas pa- 
reiškė, kad jis esąs nusista
tęs pr'eš naftos kainų pakė
limą, bet aktyviai toje bylo
je nes'reikš.
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AR LEISTINA NARIAMS DALINTIS 

KULTŪRINIUS DOLERIUS?

kun. Jonas Gašlūnas. ’o tokiu būdu gauti prisipa-
3. 

i 4.

Nors ir sakoma, kad pinigai yra nešvariausia? žmo-! 
rijos gaminys, bet kažkodėl visi juos ima plikom rankom,; 
gniaužia i saują, o šykštuolis kartais net spaudž'a }>. I 
lūpų ar'širdiės. Tiek to. Tebūnie.

O.
6.

jžinimai negali būti teisėtas 
! pagrindas patraukti teis-

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS

SUKAKČIŲ PARAŠTĖJE (II)

Valiūnas; h'mnas, malda —
Seimo prezidiumo rinkimai.
Seimo komisijų rinkimai.
Sveikinimai. ; man“.
Tarybos pranešimas — pirmininkas prof. dr. Juozas' ■ , . „.
y-u . : Chrusciovas prisipažįsta,
,Te*a’ .. . . , , t r- kad jis nutaręs tu atvirų by-
Vaalybos pranešimas — pirmininkas dr. Juozas Kęs- partijos 20-jame suvažia- Bostono kolonija didžiuo- 
tutis Valiūnas. įvime nekelti, tQd-j suvažia. j jasi pačiu svarbiausiu išeivi-
Paklausimai ir diskusijos. • ' vime jo elgesy buvę tam ti-P05 Sėtuvių (o gal šiandien ir

Pietūs 1-3 vai. The Happy EKolphin Inu vie.-būtyje,; krQ dvjve:d;5kurno visos mūsų tautos) filosofu,
Bet mums vis dėlto rūpi, ar t.e pinigai, drąsiai se-Į 4900 Gulf Blvd., St. Ęgįj^burg Beach, Fla., tel. (813) i _ _ pačiu reikšmingiausiu išeivi

miami Į saują, tikrai juos gniaužiančiam priklauso, ar'360-7011.
tie sliuogiantieji riesti pirštai kartais neartėja prie mūsų Į

saviausias, žinoma, yra ra
šytojas Antanas Gustaitis. 
Šis poetas — mūsų kolekty
vinių ir asmeninių ydų bei 
suklupimų dainius — yra

I Mes atidėjome Buchari-;jo j knygų leidėju, pačiu di-Įmūsų visų taip pat kolekty- 
: no, Zinovjevo, Bykovo ir kitų džiausiu nepriklausomos Lie-l viškai bei asmeniškai gerbia-

a isuomeninio turto, o ypač prie kultūros reikalams sunkiai i Antrasis posėdis 3 >val. pop et Happy Dolphin Inn: j reabilitaciją. Dabar aš ma- tuvos ir čionykštės tremties 
sumedžioto dolerio? į 8- Tautos Fondo pranešimai: tau’ kad tai buvo klaida“, j Hbretistu, vieninteliu humo-

a. Tarybos ir valdybos— valdybos pirmininkas Ignas rašo Chruščiovas. į ristinės-satyrinės lietuvių po-
Mes jau esame rašę apie Visokias šv. Jono, šv. Jokū-Į 

bo, šv. Rapolo- ir dar kitų šventųjų mirusias pašalpines 
senosios kartos organizacijas kurių iždus išsidalino dar! 
likusieji gyvi ar paskutiniai Įsirašę nariai, niekam nė ačiū į 
nepasakydami, jokiam svarbesniam lietuviškam reikalui! 
kartais nė dolerio nepaaukodami. Na, tesidžiaugia jie i 

• tuo ankstyvesniųjų velionių sukrautu lobiu, nes jis ir pa- į

Gasiliunas. Tos klaidos nenori matyti j ezij°s klasiku ir dviem pajė- 
b. Kanados TF atstovybės — pirmininkas Juozas Vai- jr dabartiniai komunistų par-jS^aus’a^s’ originaliausiais

mas. Ar tat nenuostabu? O 
kodėl jis neturi priešų, kaip 
jų turi Bronys Raila ar kiti, 
kurie tas pačias ydeles ir 
nuodėmėles čaižo ne poeto,

čeliūnas 
c. Toronto TF atstovybės 
ravičius.
Paklausimai ir diskusijos.

Pertrauka 15 min.

pirmininkas Antanas Fi-

gal tų šalpos draugijų, ir pagal JAV Įstatus jiems priklau.' 9. Paskaita 4:30 vai: Lietuvos valstybingumo apraiškos
so, o- geros valios iš jos neturinčių negalime reikalauti.

Betgi dar yra ir kultūrinių draugijų, prie kurių iždo į 
net ir labai garbingi nariai neturi teisės savo letenos k i !
Tai visi Įstatai griežtai draudžia. Na, kas gi būtų, jeigu i dencija Bičkienė. 
ikoks nors gobšių narių "simpoziumas“ t !

ir formos.
a. Prof. d r. Bronius Kasias kalbės apie praeiti,
b. dr. Aleksandras Štromas — apie ateiti.

Koncertas-vakarienė 7:30 vai. vak.. — dainuoja Pru-

tijos vadai. Mat išteisinus i kompozitoriais, šiandien ku- o žurnalisto plunksna?
Buchariną, būtų pripažinta 

Į partijos klaidinga politika, 
dėl kurios kraštas ir šiandien 
tebekenčia. Todėl verčiau tą 
reikalą stengtis pamiršti.

Stalino dvasia Sovietų Są
jungoje, nors karste, bet te
bėra gyva.

R. M.

riančiais už tėvvnės ribų., 
Vienas šių pastarųjų — šįmet1 
ilgo amžiaus sukakti 
čias Jeronimas Kačinskas.

imtų dalintis Lie-, 
tuvių Fondo milioną ar Lietuvos Išlaisvinimo Tautos į 
Fondo tūkstančius? Redos, apie tai negalima nė galvoti. ' 

Na, o štai turime visai panašų pavyzdį.

r u o z i o 4 d.

10 vai. ryto Komisijų posėdžiai.
Trečiasis posėdis 12 vai. Happy Dclphin Inn:

Pasirodo, Sandaros 24-sios kuopos nariai Brocktone,! Seimo nutarimų priėmimas. .
Mass., vis dėlto dalinasi kuopos pinigais, kurie per ilgus Į baigia \ LIKo p.rmininkas dr. Juozas Kęstutis
metus buvo renkami ir taupomi namų statybai. O to- ne- ! a-^unas-

. leidžia nei Sandaros ir nei valstybės Įstatai, nes Sandara , 
yra ne pašalpinė, o kultūrinė ir visuomeninė orgar/zaclja, 
tvarkoma visai kitokio statuto, teikiančio dar kai kurių

CHICAGO, ILL.
i
Mokslo ir kūrybos svarstybos l

III-sis mokslo ir kūrybos,' 
simpoziumas įvyks Chicago-.
je, Jaunimo centre, 5620 S. j

l9 Himnas Clarmont avė., lapkričio 24-
Pamaldos bažnyčioje 4 vai. popiet. Prel. Jono Balnu- ■ dienomis. Jame dalyvaus 

daugiau kaip 100 lietuviųno pamokslas.
(ELTA)

Jeronimas Kačinskas

Ar poezija, t. y., menas, 
i naudojasi kokia nors specia
lia paliečiamųjų dispensaci-
ja? Tikriausiai, kad taip.

Stalino dvasia tebera gyva
Kai Sovietų Sąjunga mini | laikė Staliną. Jo nesutarimai

mokslininkų, kurie lietuviš
kai skaitys paskaitas iš savo? 
specialybių. Paskaitos bus iš i 
Įvairių mokslo sričių, bet vi-' 
sos jos turės vienokį ar kito- perprasti tikrąją Kačinsko
ki sąryši su Lietuva. Daugu- reikšmę. Mat, jo akis jau pri
mas paskaitininkų yra akty- ima nerealistinį vaizdą, bet 
vūs dėstytojai JAV univer- jo ausį dar vis rėžia "diso-

Eiliniam lietuviui sunku

valdžios "malonių“.

O jos nariai jau pasižėrę ant stalo, regis, net 75,000 
doleriu! t

Taigi, ar jos vadams neateina i galvą mintis, kad to-!
-- kiu bizniu visa organizacija gali susikompromituoti lie- ■savo amžiaus 60 metų sukak- Į su Stalinu prasidėjo dėl Le-
- tuviu visuomenės akyse? i tį, verta prisiminti, kad prieš nino naujos ūkio politikos

! 24 metus mirusio Stalino; (Nepo), kuri leido smulkią 
Štai Sandaros Centro valdyba prašo iš visuomenės ! dvasia ten tebėra gyva. privatinę prekybą ir pramo-. Bendro iškilmingo posė- 

aukų centro namui Chicagoje remontuoti, prašo savo laik-; Chruščiovas buvo pamėginęs nę, o taip pat pripažino smul- džj0 nebus.
raščio spausdinimui patobulinti, prašo jo išleidimui pa-1 Staliną nuvainikuoti, bet kią žemės ūkio nuosavybę.. Be paskaitų, tomis dieno- 
dažninti, o, pinigėlių pilną gorčių pasistatę prieš save ant j greitai nuvirto, o jei ir nebū- Bucharinas buvo didelis -os mis bus Įvairių kitų paren- 

; stalo, 24-sios kuopos nariai jau taikstosi iš jo semtis rieš- j tLi nuvirtęs, nežinia, ar ir jis i politikos šalininkas, o Stali- gjmų; lapkričio 23 d. 7:30 v.
- kučiomis... būtų norėjęs galutinai Stali-: nas priešininkas. Bucha- va’K — susipažinimo vaka-

Į ną "pribaigti“. į rinas taip pat labai priešino- ras, lapkričio 25 d. 7:30 v.

sitetuose.

Kai visuomenininkas Bro
nius Nainys neseniai pasakė 
prakalbą, kurioje "Įžeidė“ 

• išeiviją, tai "Naujienos“ at
rado medžiagos vėl kelių sa
vaičių paklodėms. Bronys 
Raila išeiviją "Įžeidinėja“

nansinis“ skambesys. Ant 
sienų jau kabo Galdiko ir 
Viesulo abstraktai, bet iš i
"hi-fi“ dėžės tebeskamba į Jau tris dešimtmečius, ir tiek
"Nemunėli, Nemunėli“ ir 
"Pakelkim taures linksmy
bės“.

pat laiko lojaliai iš visų pa
kampių gauna pylos. O 
Antanas Gustaitis?

Juk už tuos pinigus Brocktone būtų galima pastatyti į si policinėmis priemonėmis vak Ak. bet tai tik mūsų bui-i Argi ne jis mūsų vadus ir
- - i j i- j u v- ... ----- literatūros vakaras, . ’ ;ninCT;na r>pHveikėjus pravardžiuoja "žvir

namus, kuriuose lietuviai galėtų organizuoti savo rengi-! Kad Stai!no darbus bijoma vykdomai žemes ūkio kolek- lapkričio 26 d. 9 vai. vak. . OQi-CaiJbliais“, kurie tremtyje pa 
nius, kaip worcesteriečiai daro Maironio Parke, ta: galėtų ’!S Pa§rindų perkainuoti, ge- ■ tivizacijai, karo reikalams:—banketas. mc a i i

)S veikėjams Brock-!ras PavYzdys yra Nikalojaus tarnaujančios sunkiosios prabūti paminklas ir seniesiems Sandaros veikėjam:

jos gali tekti Kačinskui, Gai 
deliui, Lapinskui, Švedui pa-

Į Bucharino bvla.

virtę "arais“, "ubagais su 
karūnom“, "angelais su ra
gais“, "mirštančiais girtais“.

at- kentėti, bet ji jų nenugalės.sparčiam plėtimui,’ J liteiatūros vakarą
visiškai nekreipiant dėmesio vyfata iš Izraelio Icchokas Ypačiai Kačinsko, kurio vie- .. .. . ...

, 11 V D T. 1 J - WT T, * L i tac nramonės šakas kurios Meras, kuris už savo ’ Strip- ta lietuvių muzikos istorijoj llR Passa-. ■ w . po
daros klube Broektone be jokio atl.vg.n.mo, kad tik gale- j skaitėme ap.e N. Bucharino , 1 pramones sakas, kurios Ne jmą:

tone (K. Jurgeliūnas, A. Jezukevičius, J. Mickevičius, V. Į 
Šarkus, T. Miliauskas ir kt.), kurie ilgus metus dirbo San. į Neseniai visi spaudoje

mones

tų sutaupyti pTHTgų organizacijos namu statybai.
J dovų pranešimą, kad jos pra- t

O dabar tie pinigai dalinami naujiems nariams, kurių j §yrnas reabilituoti 
dalis netgi nelietuviai...

našlės °auta KremPaus vai i tarnauja plačiųjų masių po- premiją, jaunašles gautą Kremkdus val-l^.^ h hj .h poetas Bernardas Brazdžio- o ji

Tokios žinios akivaizdoje, mes norėtume paklausti: 
Ar Sandaros Centro valdyba žino, ką jos 24-toji

kuopa daro?

vyrą ne- 
Į patenkintas, nes "kaltinimas, 
i dėl kurio jis buvo nubaustas, 
tebegalioja“.

Tai kas tas Bucharinas ir 
už ką jis buv-o nubaustas —

jis paskutiniame nepriklau- į veikloje tautos švietėjas
lie vaHinn niS ’r TomaS Vsncl°va iš somybės dešimtmetyje muzi- j Ir ^0^ af]a^

Staliną jis vadino Dzenkis- Los Angeles. Eglė Juodval-i kinę mūsų kūrybą tempė išįPo ž, 
katui.su telefonu. JDzenkis-; kvtė iš Miuncheno ir LRD į

Ar ji davė šiai kuopai ir savo leidimą tokiam sava-' sušaudytas?
; naud.'škam jos narių bizneliui?

; Nikalojus Bucharinas se- 
. Je'gu davė, tai gal parodytų visuomenei, kaip tas šer-' nas komunistas, artimas Le- 

meninis le’dimas atrodo ir kokiu Įstatų paragrafu remian- Įnino bendradarbis. Leninas 
. tis leista tuos surinktus pinigus išsidalinti? i savo testamente jį vadina

"partijos numylėtini u“. Jis
Be to, ar pati Centro valdyba kartais nebijo už tokias buvo aukščiausios politinės 

4 iždaigas gana skaudaus valdžios botago? Įstaigos-Politbiuro narys,
i svarbiausio komunistu laik--s ! *•

* raščio Pravda redaktorius,
* . daugelio komunistų raštu
(VYRIAUSIO UETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO autorius> mokslų akademijos
’ . SEIMO narys, žodžiu, vienas iš dau-

.. . giau smegenų galvoje turė-
jLietuvos nepriklausomybės 60-sios sukakties išvakarėse 1',US'1‘ komunistų vadų.
1977 m. gruodžio 3-4 dienom St. Petersburge, Floridoje, S 1938 metų kovo 2-13 die- 

; nomis jis su būriu kitų įžy-
DARBOTVARKĖ

Gruodžio 3d.: f
9 vai. ryto Floridos Amerikos Lietuvių Klubo patal- 

i pose, 4880 46th Avė., N. St. Petersburg, Fla., tel. (813) 
525-2924, seimo narių ir svečių registracija.

Pirmasis posėdis 10 vai. ryto:

*1. Seimui ruošti komiteto pirmininko Antano Rūkštelės 
žodis.

j mių komunistų, tariamai 
j sudariusių "antirevoliucinj 
i bloką“, buvo teisiamas ir nu
leistas sušaudyti.

Kaip sakyta, jis buvo ar
timas Lenino bendražyginin- 
kas. bet jam nepataikavo, tu
rėjo drąsos savo nuomonei 
pareikšti.

Po Stalino mirties Bucha-

žygiu miegaman atėjęs,
i praeities Į ateitį. Jau tadą L

į , , pirm. kun. Leonardas An-,jįs buvo toliausiai pažengęs Zr 7,s ,^^„0
Įm°"š°įU klaJ°khu- vadas’; driekus iš Kennebunkporto. i dvidešimtojo amžiaus atsto- 
milziniskos imperijos Azijo-, ge jų dar dalyvaus progra-'Vas mūsų kompozitorių šei- 
je kūrėjas, pasižymėjęs ne-į moje ir vietinė rašytoja N.jmoje Ir šiandien jo dar nie- 
paprastu žiaurumu. Kel., Jankutė-Užubalienė. Muziki-;kas nepralenkė, nors ir pri-
red.% , , . u inę Pr°8ram^ Paruoš muz- sivijo vienas kitas jaunesnis

Aišku, kad anuomet nebu-! Darius Lapinskas, 
vo sunku Buchariną irikiuo-į
ti i dešiniosios opozicijos ei-1 yra sukūręs naują kū- _
les ir nubausti irinį, kuri pavadino — Tavo Uia muzikines kalbos pazan-

! gyvenimas mano, arba mei- j gurno nepamiršime ir tos kal- 
Chruščiovas galvojęs Bu-Įiės daįna mirusiam tėvui. j bos svarumo.

chariną reabilituoti, grąžinti! . •
gerą vardą. Jis tuo reikalu! Užbaigtuvių pokylio, ku-i lr kitais būdais Jeronimas
šitaip rašo savo atsimininiuo-,ris bus seštadieni Beverly 1 Kačinskas laužo mūsų kui
sė: ’Hills Country klube, meninę;tūriniQ ,.getQ« sienag Lietu.

"Prieš partijos 20-ji šuva-! Į’rOgTa™ą atl*S Ne"ja įin" viaiverdaskaniasdešras,da- 
žiavimą pasikviečiau draugą1F- ernardas ra' žo spalvingus margučius 
Rudenką, vyriausiąjį proku-.
rorą. Mane domina, pasakiau ; Svarstybų mokslinės pro
jam, 30-jų metų atviri teis- j gramos pirm. — prof. Rim- liaudies šokius ir dainuoja 
mai. Pasakykite, ar tada iš-;vydas Šilbajoris, o organiza- 
keltieji kaltinimai Buchari-jCinio — dr. Kazys Ambro- 
nui, Rykovui, Lominadzei,' zaitis.
Krestinskiui ir daugeliui ži ! 
nomų kitų žmonių, Orgbiuro' 
ir partijos centro komiteto;

kanas (1167-1227 m.) buvoi

narių buvo paremti kokiais: 
nors faktais? Rudenka atsa

JAV (R) Tarybos suvažia

vimas

Įkanda žmonai į pcuhts.‘

2. Seimą pradeda VLIKo pirmininkas dr. Juozas Kęstutis rinas kovoje su Trockiu pa

(ar jau miręs) kolega. Nepra-

Ar tai nėra mūsų politi
nių veikėjų "iškoneveiki- 

to,mas“, dar be "skaudus
pasityčiojimus“ iš mūsų lais-

lenkė ypač tuo atveju, jei ša- vės žygių ir garbingų orga
nizacijų suvažiavimų-seimų? 
Paklausykime dar daugiau:

įzo spalvingus 
siūdinasi puikius 
kostiumus, šoka

I

tautinius
grakščius

ten kukuoja? Gal gegutė 
šankia?

Kas ten gailiai suokia? Ar ne 
volungė:

Kas ten atsidūsta? Ar mergelė 
laukia?

Akeles įrėmus, rymoja lange? 
Ne, ne lolnngė mūs rargy 

pagaili.
Nekuklios gegutė žiemą vakarė. 
Tai tik motinėlė už tėvelio kailį, 
Su kitu pabėgus, krykštauja 

bare.“

Vadinamosios registruotos ’ tuvių kaip elitinės kultūros 
kė, kad teisiniu požiūriu ne- Lietuvių B-nės tarybos šuva-j puoselėtojų — vaizdas, 
buvo jokio pagrindo ne tik žiavimas šaukiamas gruodžio;
apkaltinti, bet ir bylai iškel-; 11 d. Tautiniuose namuose. į ♦ > »
ti. Iš jų buvo gauti prisipaži- 6422 So. Kedzie Avė. Pra- 
nimai žiauriai mušant, fiziš- džia 9 vai. ryto. Vakare 6 v. 
kai ir psichiškai kankinant, ten pat banketas.

kaimiškas dainas. Prof. Ka 
činsko veiklos konservatori
joje ir eilėje profesinių ar 
pusiauprofesinių sambūrių 
dėka, vienam kitam ameri
kiečiui neabejotinai susidarė,
ir kiek kitoks, būtent — lie-įnos Įžeidimas , nuožmesnis 

'net už "Saują skatikų“? Ir 
argi dera mūsų liaudies dai
nų skaisčiais motyvais skelb
ti šitokias niekinančias ble-

Ar tai nėra tremties moti-

vyzgas, lygiai kaip tai daro 
okup. Lietuvoje komunistaiIš visų kolonijos didžiųjų 

sukaktuvininkų "Keleiviui“ (Nukelta Į 3 puslapi)

katui.su


Puslapis trečias KELEIVIS, SO. BOSTON Nk 45,1977 m, lapkričio 22

COkupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

”Čia mūsų tėvynė“?

Vilniuje leidžiamoje Tie
soje lapkričio 8 d. išspaus
dinta Maskvos Raudonosios 
aikštės nuotrauka su para
šu:

”Čia mūsų tėvynė—Tary
bų šalis. Mūsų sostinės šir
dis—Raudonoji aikštė“.

Gal ten ir yra Tiesos po- 
litrukų, KGBistų ir kitų Lie. 
tuvos engėjų tėvynė, bet — 
tik jau ne lietuvių!

( Atkelta iš 2 psl.)

SUKAKČIŲ PARAŠTĖJE

savo propogandai? Pagaliau,
Jūs tik įsivaizduokite šitokį tę ir ten pamatė ant sienų 

kelis žodžius lietuviškomis 
raidėmis: "Popierių nedras
kyk“ ir kt. Kadangi jis lie
tuviškai nemokėjo, tai nega
lėjo tų parašų suprasti, todėl 
nutarė ir tupyklą prijungti 
prie bylos dokumentų, išsi
vežė ją į Marijampolę, o iš 
ten pasiuntė į Kauną žanda
rų vertėjui išversti į rusų 
kalbą.

Šių dienų Podleckojai

Gal atsimenate Vinco Ku
dirkos satyroj "Cenzūros 
klausimas“ pavaizduotą la- 
labai uolų lietuvių persekio
toją, bet dar daugiau kvailą 
žandarų viršininką Judą Iz- 
vergovičių Podleckojų. Tas 
caro tarnas, gavęs skundą, 
kad giriose gyvenąs lietuviš
kų laikraščių redaktorius, pa
sikvietė prokurorą ir apie 15 
žandarų bei zemskių vidu
naktį išvižiavo to redakto-

NEUŽMIRŠTAMAS POETAS 

PRANAS LEMBERTAS

tais jo poezijos posmais. An
traisiais metais buvo specia
laus draugų — rašytojų ko
miteto suredaguotas ir šei-

■mos bei draugų išleistas po
mirtinis Prano Lemberto ei-

HARTFORD, CONN.

Pasisekęs L. A. P. klubo 

koncertas

Lapkričio 5 d. Hartfordo 
L. A. P. klubas surengė be
veik savomis — vietinėmis'

Į buvo pakili. Atsilankiusieji 
iki vidurnakčio svečiavosi, 
dalinosi įspūdžiais, dalyvavo 
dovanų traukime (suaukotų 
organizacijų ir pavienių as
menų), šokiuose.

Šią sukaktį atšventus ir 
pasidžiaugus nuveiktais dar- 

jėgomis puikų koncertą. Ibais, L. Bendruomenės na- 
Dainavo moterų trio, kuri rįaį gerai žino, kad ateity jų 

lių rinkinys. Suruošta pomir- į sudarė: Sofija Alienė, Irena dar laukia daug ir neatidėlio- 
Petkaitienė ir Gražina Ale- j omų svarbių darbų..
Sandravičienė. Į tą moterųtinės knygos "Tau, sesute1

sutiktuvės ir velioniui prisi-j
i minti bei pagerbti akademi-Į
ja. Kasmet šeima ir draugai i 
dalyvaudavo pamaldose už 
Prano sielą ir aplankydavo 
jo kapą, papuošdami gėlėmis.

a.
Šiemet, našlės Monikos

trio buvo įsijungęs solistas
.}— baritonas Izidorius Alis,

__  Šiemet sueina jau dešimt} Lembertienės pastangomis
riaus kratyti. Visus namus met4- kai Santa Monicoj,! ir draugams padedant, prieš

■ l-e • _ i _ i • I rlnci i ■» A m t, i o
išvertęs, Podleckoj įlindo ir 
į tupyklą (kur žmonės atlik
davo savo natūralius reika
lus), šių dienų kalba — išvie-

dalyką:

”Ir isrinkom dėdės tetą 
Vesti žygiuosna visus,
O teta ta — komitetą 
Komitetas — kilbasus,
Prie kūbasų — dar kopūstų,
Kad mums laisvės vėjas pūstų,
Plius Canadian gaiva, —
Lai gyvuoja Lietuva!

Ar kada Raila, Nainys,
Barzdukas, net Almenas yra 
šitaip "tyčiojęsi“ iš mūSr 
savanoriškų. Lietuvos labui 
dirbančių komitetų, iš taurių. tupykla nepriklauso prie 
tostų, pakeliamų už Lietuvos spaudos dalykų, kuriuos rei- 
laisvės idėja, netgi ir iš tos kįa sunaikinti, 
pačios kilnios idėjos, čia jun
giamos su šna... Fui, užteks! i Podleckoj dėl tokio rašto

Bet tas ir yra, kad niekam >ut&i ižeistas ir tai !stai«ai 
neužtenka! Gustaičio žodžio lf’arašs kvailiausią rašų, įro- 
ir toliau visi alkani. Kodėl? idinSdamas
Nes jaučia jo svorį, jaučiai Tokiu Podleckoj nuomet 
meno jėgą. Tokios puikios L da Pasirodo> kad ju 
poezijos įžeistieji tik... Į pakankamai yra k šiandien.

Tai sužinome ir iš spaudoj

Calif. vieną skaisčią lapkri-1 dešimt metų į Amžinybę iš- 
čio pabaigos dieną atsiskyrė i ėjęs vėl bus prasmingai pri- 
su šiuo pasauliu poetas, hu- • simintas. Dešimtmečio su- 
manistas, populiariosios dai-i Naktis yra lapkričio 29 d.. 
nos "Tau, sesute“ autorius Taigi, lapkričio 27 ir 29 die

nomis šeimos užprašytos pa
maldos Los Angeles, Calif.

Pranas Lembertas.

Velionis buvo plataus išsi
lavinimo žmogus: studijavęs 
dramą ir dainavimą, baigęs 
teisės mokslus, plačiai apsi
skaitęs, natūralus poetas.

Po kurio laiko ta tupykla 
buvo sugrąžinta iš Vilniaus 

raštu, kuriame rašoma,su

poezij os įzeistiej 
šypsosi.

Be to, gal čia šiek tiek 
reikšmės turi ir ta aplinkybė, 
kad poetas Gustaitis operuo
ja ne konkrečiais vardais ir 
įvykiais, o apibendrintais į- 
vykiais ir situacijomis. Taigi, 
tas, kuris jaučiasi poeto ”į- 
žeistas“, tur būt viešai dėl 
to nekauks, nes jo pavardės 
jį "įžeidusiame“ eilėraštyje 
juk nėra, o, antra vertus,

VAK. VOKIETIJA
y

Evangelikų kunigų 
suvažiavimas

Spalio 17-21 dienomis 
Neuendettelsau mieste įvy
ko evangelikų liuteronų ku
nigų ir Bažnyčios darbuoto
jų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 7 lietuviai. Tarp 
kitko kun. Juozas Urdzė ir 
Pasaulio liuteronų federaci
jos atstovas kun. dr. Ernst 
Eberhard plačiau pranešė 
apie savo keliones rugpiū- 
čio-rugsėjo mėn. po Lietuvą 
ir Latviją. Tai pirmą kartą 
sovietų valdžia įsileido Pa
saulio liuteronų federacijos 
atstovą į Vilnių ir Rygą.

Jie gavo leidimą vienai 
dienai nuvykti net į Tauragę, 
dalyvavo konfirmacijos iš
kilmėse Tauragės evangelikų 
liuteronų Martyno Mažvydo 
bažnyčioje, kur buvo konfir
muota 66 jaunuoliai. Iškil-

Veikla labai plati. Štai ką 
rašė mūsų klasikė Žemaitė 
savo laiške (tai tartum gai
rės ir mūsų veiklai):

"Jūs — mūsų geriausioji 
ir tvirčiausioji spėka — išbė
gote Amerikon, bent iš ten 
atsiliepkite, reikalaukite 
liuosybės, palengvinimų, ra
šykite su daugybe parašų! 
Čia visi prislėgti, bijo išsi-Į 
žioti, ant galo ir užginta mi
nėti teisybė! O iš ten galite 
atvirai išmetinėti valdžios

sudarydamas kvartetą.
Trio padainavo šias dai

nas: Paparčio žiedas — Kai
riūkščio, Kelk, dukrele, pa
migai — liaudies daina, har
monizavo Čiurlionis, Gimti
nė ir tu — muz. Makačino, 
Drugelis — vertimas, harmo
nizavo muz. Jurgis Petkaitis.

Kvartetas su Izidorium 
Aliu padainavo: Pavasaris 
gimtinėje — Tamošiūno, har
monizavo muz J. Petkaitis, 
Kur gimta padangė — Bra
žinsko, Barkarolė — Gaide-

įmėse dalyvavo 1,000 para- 
šunybes, kankinimus nekal- į piečių. Visi bažnyčios įėjimai 
tų žmonių... Dabar gera pro-Į5uvo užkimšti, giedojo cho-

lio, Mano džiaugsmas — Kar-! S3’ Seras laĮkas’ rašykite, j ras> palydimas dūdų orkes- 
penterio, harmonizavo muz.’Parodyklte spėką, galmti kas|tro Beethoveno "Dangų 

gai prašomi jį prisiminti J. Petkaitis, Paryžiaus Tan- j valandą stoti ir ginti savo | liaupsina“...
maldose. O 1977 m. gruodžio f go — muzika Bruno, harmo-į tiesas’ .Junis bepigu, netaiko j Abu kunigai turėjo progos

ir pas Tėvus Pranciškonus 
Rytuose. Visi velionies drau-

17 d. 7 vai. 30 min. šv. Kazi-
Lietuvoje savo profesijoj miero parapijos salėje Los 
(notaru) teko ilgiausiai jam Angeles, Ca. įvyks meno va- 
dirbti Biržuose. Okupuojant karas — akademija Pranui 
Lietuvą komunistams, su šei- Lembertui prisiminti. Ka
ma pasitraukęs iš tėvynės, dangi daugeliui Prano eilė-

nizavo muz. 
Subatėlė — 
šokis.

Visoms dainoms

J. Petkaitis ir:i jus karabinas ar durtuvasĮsusitikti su evangelikų vys- 
Švedo, liaudies iuž kiekvieną išsižioj imą. Pas ĮkUpU Jonu Kalvanu, kitais 

mus bėda: užžioti dantys, už- kunigais, konsistorijos ir vie
tos bažnyčios tarybos nariais 
ir eiliniais parapiečiais. \

statytos1

'smaugtos gerkles, o drąses- akompo- ° ’ -T r, ... niems — net kartuves pa-navo muz. J. Petkaitis.
Po to Waterburio tautinių

kaip ir kiti išeiviai trem rag^įų įvairūs muzikai buvo šokių grupė Ratelis , An-

mas poezija ir veikdamas'
paskelbto Kybartų klebono j darnioje Kalifornijos lietu

tiniai, vargo Vokietijos sto
vyklose. Amerikoj pirmuo
sius egzilės žingsnius išban
dė Bostone, kur, dirbdamas} 
beveik savo srity, buvo įsi-1 
gijęs daug draugų bei gerbė
jų. Dėl sveikatos ieškodamas! Programoje dalyvaus ir 
geresnio klimato, su šeima Į velionies draugai rašytojai, 
atsikėlė į Kaliforniją ir gra-įgyveną Los Angeles, Ca. 
žiai buvo įsikūręs prie Ra-‘ 
miojo vandenyno — Santa 
Monicoj, Calif. Čia svajojo} 
praleisti ramiai saulėtas sa
vo pensijos dienas, rašyda-

parašę gaidas, jo žodžiai vir
to dainomis, tai ir šio vakaro 
— akademijos daugumą pro
gramos atliks muzikai-solis- 
tai.

Šį vakarą globoja Lietu
vių Bendruomenės Santa 
Monicos skyrius, kurio pirm. 
inž. M. Kevalaitis. Įėjimas 
laisvas visiems.

Taip buvo anuomet, taip

kun. S. Tamkevičiaus rašto 
vyskupui L. Pavilioniui ir 
Vilkaviškio rajono vykdomo
jo komiteto pirmininko pava
duotojui J. Urbonui.

Ten kun. S. Tamkevičius 
skundžiasi, kad minėtas 
vykd. komiteto pirm. pava
duotojas J. Urbonas neduo-

Alė-Rūta

taninos Bulotienės paruoš- Į te5ėra ir šiandien. 
tas, o Aldutės Bulotaitės 
tvarkomas (A. Bulotienė į 
koncertą atvykti negalėjo), 
pašoko šiuos tautinius šo
kius: Audėjėlę, Ketvirtainį,
Malūną ir Aušrelę.

Visi programos dalyviai1 
buvo labai šiltai priimti, dai-Į 
nininkams ir šokėjams gra-Į 
žiai paplota ir jie apdova
noti gėlėmis.

Koncerto pranešėja buvo 
Eleonora Dvarionaitė- Minu- 
kienė.

Jonas Bernotas

J. B.

Vilniuje kun. Urdzė it 
Eberhard aplankė įgaliotinį 
religijos reikalams Tumėną, 
rusų ortodoksų vysk. Ger- 

imaną, Romos katalikų vysk.
^**-***w*> {Krivaitį ir Kultūrinių ryšių 

Vėžlys gali badauti net į su tautiečiais užsieny ”Tė- 
500 dienų. i' • . ivisfcės“ <i-jds komitetą.

V (jiem r, 

DOVANINIUS

k. H r-i e siunčia

SIUNTINIUS 

IR USSR

Į LIETUVĄ

prie ten pat teikiamos "cha- d^s Jam gyventi- Jis kleboną 
rakteristikos“ ar apdainuo- Įne ^k dažnai šaukiąs pas sa- 
jamų "gražių darbelių“ jis į ve ir bariąs, bet taip pat už- 
irgi neprisipažins.

vių bendruomenėje.

Deja, čia jo gražios dienos 
j nebuvo ilgos: vos trejetą me
tų pagyvenęs, širdžiai sune
galavus, netikėtai palūžo ir i 
atsigulė amžino poilsio Kali-i 
fornijos kalneliuose. Kad ir 
trumpai čia gyvenęs, Pranas 
Lembertas yra palikęs gra-

J gynęs jam mirusį į kapus ly- 
> dėti pėsčiam. Jis tegalįs ly- 

Taigi, jei mūsų kritikai ir į dėti sėdėdamas automobily, 
publika tokį Gustaitį ne tik j

Atvažiavęs tikrinti bažny
čios statybos, Urbonas išuos- 
tė visas bažnyčios paliepęs 
ir klausinėjęs, ar negyvena 
kas nors ant bažnyčios lubų.

toleruoja, bet ir myli. tai 
ženklas, kad mūsų kolekty
vinėse smegenyse visgi ne 
vien tik sausas kaulas. Gi di
džiajam satyrikui tai išskir
tinai gera ir reta atestacija, 
nes šiaip visuomenė savo 
kritiku nelabai temėgsta o 
jei mėgsta, tai tiktai po- 
kai kaip Tilvytis okupuotoje 
Lietuvoje, laižo jų batus.

Punsko mokykla gavo 

Sniečkaus vardą

Baigdami šią 1977 m. su
kaktuvininkų apžvalgą, ran
dame reikalo pabrėžti, kad 
čia apsiribojome tik pačiais 
didžiausiais Bostono kultū
rininkais, todėl mažiau ryš
kių, ar kitose srityse, kituo
se baruose pasižymėjusių ir 
nepaminėjome. Be to, kalbė
jome tik apie sukaktuvinin
kus vyrus, nes moterys, net 
ir pagerbimo vertos, savo 
amžių, kaip žinia, slepia ir 
sukakčių, deja. nešvenčia

WORCESTERIO NAUJIENOS
Iškilmingai paminėta LB 25 metų veiklos sukaktis

Š. m. lapkričio mėn. 6 d. rių kūrinius. Publika jiems 
smarkiai plojo.

v. . --------- — Po koncerto prasidėjo)zius ir gilius pėdsakus lietu- • , _ _
viu visuomenėje ir kultūri- min«ai atSventS sav,J veik- sveikinimai. Sveikino Bosto-
nėję jos veikloj. Pranas buvo jIos 25 metu- sukak‘l- I LB no aPy§* Plrm- Povllas Jan- 
daugeliui geras, ištikimas1 vaidybos surengtą koncertą- <

, draugas, beveik kaip brolis, ibanketi* atv5'ko I*r 30°-
* su visais buvo taikus ir hu-! „ , , .Sukakties programa pra

dėta Tautos himnu. Apylin
kės v-bos pirm. V. Zidžiū- 
nas, pasveikinęs susirinku-

maniškas, dosnus įvairiems 
lietuviškiems reikalams. Už
tat per visą tą greit praslin
kusi dešimtmetį jis nebuvo 
užmirštas.

3 vai. p. p. gražioje Maironio 
Parko patalpų salėje Wor- 

! cesterio LB apylinkė iškil

čiauskas, Bostono apyl. pirm. j 
Antanas Matjoška, Worces- 
terio majoras Th. Early, 
Maironio Parko pirm. K. 
Adomavičius, Brocktono a- 
pyl. vardu A. Baškauskienė, i 
Dr. Vinco Kudirkos Sauliuj 

sius, trumpai peržvelgė LB j kuopos vardu Zenkus, ALRKI 
25 metų veiklą, priminė mi-;Moterų kuopos pirmininkė

• Uosto darbininkų streikas jau pasibaigė.

• Visi siuntiniai, kurie buvo sulaikyti JAV paš

te, yra siunčiami į savo paskyrimo vietas.

• Atneškite arba atsiųskite savo dovaninius 

siuntinius į mūsų jums artimiausią skyrių, ir jie bus 

neatidėliojant išsiųsti.

LINKIME VISIEMS SAVO KLIENTAMS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
Centrinės įstaigos:

723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

212 Fifth Avė., New York, N. Y. 10010.

kurie

Plati Punsko apylinkė ap 
gyventa lietuvių, bet ji ir po j 
Antrojo pasaulinio karo pa
likta Lenkijos ribose.

Ten veikia lietuvių vidu
rinioji mokykla, kuri nese
niai pavadinta mirusio Lie
tuvos komunistų partijos 
pirmojo sekretoriaus Antano 
Sniečkaus vardu.

Į iškilmes iš Vilniaus buvo 
atvykęs švietimo ministras 
A. Rimkus, Lietuvos komu
nistų partijos atstovas G. 
Manzurovas, Sniečkaus naš
lė Mira Bordonaitė-Sniečkie- 
ne, jų sūnus Vladas ir sesuo 
G Gužienė

Prano Lemberto našlė Mo-' rusius B-nes narius, 
inika, su kuria jis pavyzdin- j savo gyvenime parodė daug 
gai darniai išgyveno ilgiau j pasiaukojimo ir darbo — 
kaip keturiasdešimt metų, 1 Praną Pauliukonį. Juozą

J. Mack, L. Vyčių pirm. A. 
Maineris, negalėdamas at
vykti, pasveikino telefonu.

Raštu sveikino: JAV LB

SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI

ž. Grigaitį, Joną Bertašių, ra-! valdybos pirm. Algimantas!jo vienintelis sūnus — inž.
Vitalis, sūnaus žmona —
Dana Daukantaitė-Lember- 
tienė, jų dvi dukrelės — Au
dra ir Brigita, — visa ši gra
ži, darni lietuviška šeima {MIC sukalbėjus invokaciją, 
tęsia a. a. poeto Prano Lem- valdybos narė kultūriniams 
berto geruosius darbus. Ši reikalams Aldona Shumwey

šytoją A. Giedrių, Praną Ra 
čiukaitį, Alytą ir kitus.

Gečys ir daug vietos organi-! 
zacijų ir atskirų asmenų.

Klebonui A. Miciūnui,! Po sveikinimų buvo pa
keltos šampano taurės ir pra-

Lembertų šeima, draugams 
padedant, kasmet ypatingai 
nuoširdžiai ir gražiai bei pra
smingai pamini brangų ve
lionį.

Jau pirmaisiais metais, 
išėjus, buvo ant jo kapo pa
statytas labai prasmingas 
paminklas — lenta, su iškal-

supažindino publiką su meni
nės programos atlikėjais 
Nerija Linkevičiūte (mezzo- 
sopranas) ir Bernardu Pra
puoleniu (lyriniu baritonu) 
ir jų akompaniatorium Sau
lium Cibu.

dėta vakarienė, kurią paruo-' 
šė LB narės, vadovaujamos 
Maironio Parko vyr. šeimi-Į 
ninkės M. Kauševičienės.

Čia pirm. V. Židžiūnas pa
dėkojo solistams ir pianistui, 
atsilankiusiems, sveikinto
jams ir visiems, kurie vienu 
ar kitu būdu, prisidėjo prie

Dainininkai atliko dau-j šios sukakties surengimo.
lietuviu kompozito-į Minėjime visu nuotaika

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 Broaduay, Melrose Park, III. 60160

ginusia
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Pasikalbamas; 
Maikio sa Tėvu

J

A

— Maiki sakyk, ar teisv-’keliamus 
bė, kad bolševikai sveikus 
žmones grūda i kreizhau-
zes? Zacirka sviečija, kad

ALTOS INFORMACIJA
Pavergtųjų kongresas 

reikalauja laisvės

Chicagoje spalio 21-23 d. 
Įvykęs pavergtų tautų kon- 

; gresas paskelbė savo rezoliu- 
1 cijas — reikalavimus, kad 
Sovietų Sąjunga okupuotuo
se kraštuose paleistų politi
nius kalinius, nutrauktų per
sekiojimus dėl įsitikinimų, 
atsisakytų

tijos valstybių vėliavos, bet 
pažymint, kad tai lietuvių- 
amerikiečiu, latviu-amerikie- 
čiu vėliavos. Amerikos Lie-

Nauja Altos valdyba 

, Rockforde

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius Rockforde, III. 
išsirinko naują valdybą: pir-

j atliko vyresnioji grupė, su- 
į sidedanti iš 29 šokėjų, pri
tariant 14 asmenų Brockto
no akordeonų orkestrui.

Muzikinėje koncerto da
lyje orkestras atliko Sau
liaus Oho fantaziją "Eglė

tuvių Tarybos i nformacija mininkas Stasys Surantas,! žalčių karalienė“ pagal M
pasiuntė McGrow-Hill lei
dyklai ir autoriui dr. W. 
Smith raštą, kuriuo prime
nama, kad JAV nepripažįsta j tė

vicep. Petras Šernas, ižd. 
Juozas Stadalius, sekr. dr. 
Vai. Plioplys, nariai Raimu- 

i ve Šernaitė ir Augustinas 
Baltijos kraštų inkorporavi- Kapačinskas.
mo, kad vėliava yra ne Ame- 

rusų kolonializ- rikos Sėtuvių, o Lietuvos ir J 
mo, jų vykdomo genocido, {ka<^ ruošiant naują knygos; 
rusifikacijos, nutrauktų dar-»^aic^a turi būti ji sudaryta pa- 
bininkų ir valstiečių išnau-1 skelbiamą tiesą, o

Petrauską ir du lietuv.skus 
šokius. Aldona Lingeitaitie- 
nė ir Aidas Kupčinskas 
kanklėmis paskambino dvi 
liaudies da nas. Muzikinę 
koncerto dali paruošė ir or
kestrui dirigavo Saulius Ci
bas.

Šokėjai, palydint tam pa-
”The World Book Ency-‘ čiam akordeonų orkestrui,

Raštas enciklopedijai apie 
Vilnių

it1 v
, 4 •- , 4 • • "’ne Da^al Maskvos DroDaean- clopadia“ savo straipsny apie! diriguojamam S. Cibo, padojmų, išvestų okupacinius j"e Pae;“ ^skvos propagan P- P~ J rs J P1• rusų dalinius. Tarptautinėje i -

• plotmėje pareikalavo, kad1

Heifetzą yra pažymėjusi, kad šoko devynis šokius su gva-
; jis gimęs Vilniuje, Rusijoje, ž ais perėjimais. Šokius pa- 

t io*,,,,;,, Tiekio t ruošė Vvtautas Rmzm.’s nuu • • i Visuomeninu rvšiu komisiios ‘ Amerikos Lietuvių Tarybos Į ruošė Vytautas Bruzgys, pa-
Rusuos pavergtos tautos ga- V.suomenmų rysiu komisuos a sav0 ųraštu at.; dedamas Genovaitės Trei-
lėtų turėti tokią atstovybę, j planai !—•—=_

i kaip Palestinos išlaisvinimo j
j organizacija ir kad paverg-j Amerikos Lietuviu Tary-i.. . _i . . , i Vilnius yra Lietuvos sostine,tiesiems butu suteikta laisve. I bos visuomeniniu rysiu ko- f .. • . -

buvo misija (pirm. dr. Leonas!
pirm. Į Kriaučeliūnas, nariai — Teo

doras Blinstrubas. dr. Vladas

Kongreso pirmininku 
Amer. Liet. Tarybos 

i dr. K. Bobelis.
• X- •

Vengrų Šv. Stepono 

vainikas

, Amerikos Lietuviu Tary-Z I I
—— - J t bos pirm. dr. K. Bobelis pa- 

skausmus. Nuo i s?ntS telegr?mą Plentui

kreipė ensiklopedijos leidė- į n!enes-
Į jų ir redaktorių dėmesį, kad Taut'nius rūbus projektą, 

vo ir siuvo Daiva Klein aite. 
Jos paruošti ragučiu šokiui 

_ ’ moterų rūbai buvo labai Įdo
mūs ir graž'ai pritiko.

toliau tęsiamas su tokiu pat 
užsidegimu ir ištverme, kaip 
kad jis buvo pradėtas.

K. N.

Ką tik gavome
Massachusetts gyvenan

tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

Šimaitis ir dr. Jonas Valai
tis) š m. lapkr. 10 d. dr. Leo-

... . ineneiz<no Kriauceliuno namuose tu- ,,._. * i . I tiksliau, pažymėti,rejo posėdi. Peržvelgta pra-j 
eities ir dabarties Altos san
tykiai su kitais veiksniais bei 
su kitomis organizacijomis 

skatindamas Šv. ir nusistatyta Altos valdybai

į klopedijos vadovybė atsiuntė
raštą, kuriame pažinti, kad į, Br(X,ktono akordeonu or- 
tą reikalą atkreiptas redak-.. ^e?tĮ-ą šiam vakarui paruodė 
torių dėmesys, skatinant i M M Crowley ir N. A. Gi- 
Heifetzo gimimo vietą ateity rouard.

1 Gražiai pavykusio
certo suruosimas

Santaka, A. Nurimo no. 
velės, 303 psl., kaina $6.00.

Čičinskas, drama ir dvi 
mikrodrames (Šaltkalvis, 
T .ozonus), parašė Kostas 
Ostrauskas, 101 psl., kieti 
viršeliai, kaina $5.00.

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

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

Lietuvos ryšys su Amerika
(su ilgoka santrauka anglų

U5>1° ../''T1’ į kalba), parašė Viktoras Ka-
para kala- rQ 1?6 j kaįna $ 3 00

<-» kv z~v A 7

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

ko<n

BROCKTON, MASS.

Prsmasis "Sūkurio“ 

koncertas

i vo ir daug techninio darbo, 
' kuriam vadovavo M. Suba- 
! f s, padedamas ansamblio 
į tėvu komiteto ir kitų talki
ninkų.

tokių kankinimų kalinys Į parteriui
yra beprotis. Tckfe tortS 1 vengtos laisvės simU ,kėtų .siekti ateėtyje. Komiaikartais prisipažįsta, kad jis i Stepono vainiko, kuris yra kokių santykių rei

tikrai taip tie bezbožninkai^išleidžiam- iš 1‘goninės, kaip , 
daro.

X.
mažiau

— Tikrai taip, tėjve. So- 
\ ietų Sąjungoje dažnai į be-

komunistinei san
tvarkai pavojingi. Vienas

lis, neišduoti dabartinei dik- ’• numate atskirose* JAV-se 
tatūrinei Vengrijos vyriau
sybei, kol ten nebus atstaty-

protnamius kišami visiškai j tė ir savo parašytą knygą, 
sveiki ir išmintingi žmonės, I kurioje visos tos baisenybės 
kurie drįsta pasipriešinti
valdžiai ir kritikuoti komu
nistinę santvarką.

diskusinio pobūdžio praneši- 
jmus, Į kuriuos įtraukiant ir 
platesnius visuomenės sluok
snius. Tokių pobūvimų orga- 

yra aprašytos. Ji vadinasi ’ hkuuu nizavimą komisija pavedė
"Baudžiamoji medicina“,! i pirmininkui dr. L. Kriauče-
, . . . ai i i New Yorke leidžiamas len-kurios autorius vra Alek-:, , . iiunui.
sandras Podrabinekas. To- kų laikrastls

tokių šitokiu būdu ”pagydy- ta demokratinė santvarka, 
tų“ į laisvąjį pasaulį atsiun- i * *

— Maiki, tai tenai patys 
valdžios urėkninkai yra be- 
razumiai 1

— Jie, tėve, šitokiu bū
du naikina opoziciją, perse
kioja savo priešus.

— Bet, vaike, jeigu čia 
būtų toks parėdkas, tai lai
mėję rinkimus demokratai 
sugiūstų į durnių namus vi
sus respubiikancus, o kitais 
metais gal respublikancai 
ten pat suvarytų visus de

kie sovietinių psichiatrinių 
ligoninių kaliniai kreipėsi 
net į tarptautinį psichiatrų 
kongresą, prašydami pa
smerkti sovietinius sveikų 
žmonių kankinimo metodus 
ir gelbėti nelaiminguosius.

— Sakvk, Maiki, o kas gi 
galėjo tokias baisias mūkas 
žmogui išgalvoti? Argi tie 
budeliai nė Dievo nebijo?

'Lietuviai kovoja dėl tautos 

likimo“

eid
’Nowy Dzien- 

ni” tokia antrašte įsidėjo per

Didelio darbo pradžia j Po pavykusio koncerto šel*ai’ kaina S 8.00.
padaryta. BrocktonoĮ ansamblio tėvų komitetas 

vietose organizuoti Altos ve- • lietuvių jaunimo tautinių! suruošė vaišes programos 
damo darbo informacinio ir Į šokių ansamblis "Sūkurys“, dal vviams ir svečiams, 
diskusinio Dobūdžio nraneši- lapkričio 11d. North Junior šio nrevo-a "SirUnri“ '

jau

High School salėje surengė sveikino senatorius Edvvard 
savo plimąjį viešą koncertą. Brooke, o teleeramom-’s 
Žiūrovų buvo susirinkę per Cleveiando "Grandinėlė 
penkis šimtus.

Bastūno maištas, parašė 
Bronys Raila, kieti viršeliai, 
495 psl., kieti viršeliai, kai

šia proga "Sūkurį“ laišku na -

Komisija, be to, aptarė ei- 
du puslapiu nusitęsiantį 1? priemonių, kaip į Altos
straipsnį, kuriame, pasinau
dodami JAV Helsinkio ko
misijos leidiniu, plačiai in
formuoja apie dr. Kazio

vedamą Lietuvos laisvinimo 
darbą įtraukti didesnį skai
čių lietuvių jaunimo atstovų.

Bobelio, Bendro PabaltieČių j 
komiteto ir Amerikos Lietu

Washingtone reikalauja 

laisvės Lietuvai
vių Tarybos vardu padarytai 
tai komisijai pranešimą apie J
priespaudą, rusifikaciją, reli-įnunzio (dem., III.) lapkr. 4 d. 
gijos persekiojimą Lietuvoj, i Atstovų rūmuose, Washing-

_ Jokio Dieve sovietų iaP*e pogrindžio spaudą. Pla-itone, įnešė projektą rezoliu-
valdžia nebijo, nes jokio j ^iai aprašęs minėtą dr . K. cijos, kuria JAV prezidentas 

mokratus. Nu, o ką sako į Djevo ji ir nepripažįsta. O i Bobelio įteiktą lietuvių pa-!ir Valstybės sekretorius ska
foi onl’Vrimnm’efn i__ T_____________ l*_ n_ • « 1 __ __T_______ ___

Gatvės berniuko nuotykiai, 
parašė R. Spalis, antroji lai. 

aia“ da, 527 psl. Kieti viršeliai,
okiu!kaina S50°- 
-- u Radvila Juodasis, patrio

tas ir protestantas, parašė 
Brunonas Bušackis, 263 psl., 
kaina $5.00.

Naujųjų laikų Lietuvos

New Yorko tautinių
Pi eš vienerius metus Mi- grupė, Hartfordo "Berželi _

’ ko Subačio pastangomis su- ’ vardu D. Dzikienė, Harfor- 
organizuotas ansamblis gra-, do "Aitvaro“ vairiu K. Ma
žiai pasirodė. Šiuo metu an- Į rijošienė 'ir kt.
sambliui priklauso apie 70 Ansamblliui ir io vado-:. . .. _ ,
įvairaus amžiaus jaunimo, vams tenka palinkėti, kad:_ - _ .,

v ‘ Aramam a m 17”»ZVT1 ITIVO/i-

koncerte programą užsibrėžtas darbas būtų >ir

Kongresmanas Frank An-

tai auk:čiausias komunistų kankln mo būdų bolševikai į reiškimą, laikraštis informa-
sūdas?

Tėve, sovietinėje ko- vartotus būdus paverg- 
munsinėj sainrarkoj slap- toms tautoms OT<rti gtai (lar 
tej: policija yra galingesnė ito šimtm«io :nnoje 
uz visus te smus Jos klauso f:losofas Ca<Ia.
ir te.smas. Ji gali visai lais- -:evaSi nepritardamas caro 
vai n savo nuožiūra^ elgt.s vaĮfivnlo metodams, parašė 
eu^ visokiais tenykštės vai- keieta laišku, kuriu viena
dzios pnesa.s Del to sau- J836m. nusiuntė profesoriui 
dien Sovietų Sąjungoje ma- NarteH=nui, kad jj išspaus. 
ziausia tūkstanti? taip vadi- djntu savo redaguojamame 
namųjų dis.dentų yra kan-; !aikra-tvie ’TeleSkone“. Ret 
kmami dvylikoje specialiai kaj ta5 laiaas, kl.tikuojan.

galėjo išmokti ir iš caro lai. įciją baigia žodžiais: 
kų, kaip jie pas’savino ir ca- ’ "Tas atsišaukimas yra iš

kalbingas dokumentas, pa
brėžius tragišką lietuvių pa
dėtį. Su nuostaba ir atjauti
mu stebime kietą savo šiau
rės kaimynų atsparumą prieš 
rusų smurtą ir neteisingu- 
mn .

šiame

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.“**

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR
naujausių lietuviškų knygų.raginti Jungtines j

Pranas Čepėnas, kieti virše
liai, 543 psl., kaina $15.00.

Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika, III tomas. 424 
osl.. pogrindžio leidinys. 
Jame yra kronikų nr. 16-22. 
Kaina minkytais viršeliais 

U $4. kietais —$6.
Putinas mano atsimini

muose, poeto sesers M. M. 
Mvkolaitvtės - Slavėnienės 

• atsiminimai. 447 psl., kaina 
i kietais viršeliais $9.00, 
1 minkštais — $8.00.

Įrengtų beprctnam’ų ir psi 
chiatrinių ligoninių.

— O kaip tuos 
tenai mūčina?

tis caro režimą, buvo 4s- 
spauriintas. tai laikraštis

varwiii ituoi ^UV0 uždarytas, redak- 
argsus jor^u<. ištremtas iš Maskvos, 

o lai ko autorius Čadajevas 
apšauktas benroč:u ir suvar

Tautas pareikalauti, kad iš 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
būtų išvestos rusų įgulos, jų’, 
agentai ir kolonistai ir tie 
kraštai nustotų būti Maskvos 
kontroliujami, taip pat parei-1 
kalauti, kad būtų grąžinti ’ 
tremtiniai iš Sibiro. Kol Bai- į 
tijos kraštai taps laisvi, JAV

1978 METŲ EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

NAUJOS SKRAIDOS (CHARTERS) Į VILNIŲ SU I’AN AMERICAN 

LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO išvyksta :Tame pat numery laikraš-. informacijų šaltiniai turi sa- 
tis šiltai informuoja apie j vo radijo programuose ir lei- 
Lituanus“ žurnale išspaus-įdiniuose atkreipti pasaulio’ 

di ita prof. R. Misiūno straip- j dėmesį į padėtį Baltijos kraš- 
sni apie lankymąsi Lietu- tuose: JAV leidžiami žemė

lapiai turi rodyti Baltijos , 
valstybes nepriklausomas; L 
Jung. Tautos turi reikalauti į 
laisvo apsisprendimo ir lais
vų rinkimų Baltijos kraštuo-?' 
se. p

Lietuviai yra dėkingi r ‘ 
kong. Annunzio už pavergtų; 
Baltijos kraštų laisvės gyni-j 
ma.

. $669.00

$716.00—716.00

$746.00

vi je.

Protestas dėl Lietuvos I
vėliavos

— Kankinimo priemonių. gyta? namų areštu. O jo be- Iš SDaudo_ išėio stambus! 
yra įvairių. Pavyzdžiui, to- protvbe nustatė žandaruT. ‘T,?
k am ten patekusiam vai 
džios priešininkui Įleidžia 
vaistų, nuo kurių kankina

masis pradeda drebėti, ne-1- —Tai reišVa, kad obuo-
besuvaldydamas nei galvos, I lys nuo obels netoli ritasi, 
nei rankų. Nuo kitų vaistų: Geriau. Maiki, laikykimės

viršin'nkas erafa? Alek
sandras Benchendorfas...

gausiai iliustruotas veikalas 
"Uags Through the Ages 
ar d Across the World“. Ja
ni?, 302 puslapy, įdėtos Bal-

pakvla žmogaus temperatū 
ra, atsiranda baisūs skaus
mą', kad nelaimingasis ne
gali nei sėdėt-i nei vaikščio
ti. Jeigu žmogus priešinasi 
tokios ligoninės budeliams, 
tai jį stangriai Įvynioja į šla
pius lininės drobės vystyk
lus, kurie džiūdami traukia
si ir juose esantį žmogų 
spaudžia, sukeldami nepa-

kuo toliau nuo tok'os val
džios ir jo? baltų ar raudonų 
caru. ba v;sj jie lietuviams 
:r žemaičiams nieko gero 
nežada!

Sakoma, kad paršiukas 
esąs nelaimingiausias gyvis: ■ 
turi motiną, bet ji — kiaulė.!

Indų priežodis

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

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

WICN 90.5 FM
E. Meilus

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

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

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

balandžio 2. 9, 16, 23

VĖLESNIŲ KELIONIŲ EIGA IR KAINOS 1978 METAMS RUS PA

SKELBTOS VĖLIAU.

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

Smulkesniu žinią ir registracijos reikalu kreipkitės J

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 
Government approval.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos su tvarkom iškvietimo doku
mentus.
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Vietinės žinios
Skaučių viešnios Meeooooeoooeoo0ooew

Svečiai iš tolimos Albertos

Lapkričio 12 ir 13 dieno
mis Bostoną aplankė Sese
rijos vyriausia skautininke 
Irena Kerelienė iš Chicagos,j 
Detroito skaučių tunto tun- 
t ninkė s. Liuda Rugienienė 
ir Cleveiando skautininkų' 

‘ kė v. s. 
Stefa Gedgaudienė. i

• Praeitą savaitę mus ap
lankė Filomena ir Adomas 
Kantautai S Edmontono. L’”!0*!8 pirminį 
Kanados Albertos provbci- !Gedgaude 

[jas. Jie, -perskrodę Kafflffl}* , Sekmadienį vyriausioji 
nuo Albertos iki Quebeco, j skautininke

’ pasuko j Bostoną savo se- ! s- .
nos bičiulės Paulinos Kai-, pamaldose v. Petro bazny -j 

.vaitienės aplankyti. Ta pro- i ^°- B°stone> _P° tot
iga aplankė ir Keleivi, čia

I.
Rugienienė

Kerelienė ir' 
dalyvavo'

Bostono skaučių „Baltijos“ 
kuriai

Marytė Bizinkauskaitė bus 
Bostono ramovėnu rengiamos 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
sukakties minėjimo programos

' porą dienų paviešėję, jie s-; V?n5° '^eigoje, kuriai gra- j 
i važ’avo i Chicagą, kur daly- 2iai xa<??Y.aY? tunt.ninkė s. 
vaus Treciosiose mokslo ir ' ^a2!?a Kiliulienė.

; kūrvbos svarstvbose, paskui' Viešnios ta ap pat dalyva-
vyks i Hot Springs, Cal.J v%U tkautV 
kur praleis žiema, ir tada i kursų sueigoje n Pir-,
sugrįš i savąjį Edmontoną. mi?os Pa«-tanme Worceste 

į ryje.
ver-l K- N.Kantautai vra labai 1

"'ngo veikalo “A Lithuanian į . .
Bibl'ography4" autoriai. Ta'1 Naujas skaitytojas 

l:,pkr®, 2-d. S». Uo..,.„„ L. P. didž'ulė knyga, kurioje su- Juozas Tamošaitjs jš w
d-jos salėje pranešėja. Į SSjla 10,168 Knygos ir ZV- T atnaujindamas savo

mesni straipsniai apie Lietu- -nno’ at aujindamas sa\o, 
vą ir nurodyta, kurioje JAV Prenumerat3, užsakė Keleivį j 
ar Kanados biibl'oteko-je ga- Ir
vma to« medžiagos rasti.Nesidomi rinkimais

Prae'tą ketvirtadieni So. 
Bostono L'etuvių Piliečių 
d-ja nominavo savo vadovy
bės kandidatus. Rinkimuo
se tedalyvavo 94 nariai, o iš 
viso draugijoje yra per 1000 
narių. Kandidatų beveik i 
visas pare'gas tebuvo po 
vieną, vis' senesnieji. Direk
torių tebuvo 11 kandidatų, 
o išrinkti reikia 7.

Tai be galo svarbi knyga 
visiems, kurie studijuoja t? 
ar kitą Lietuvą liečiant' 
klausimą ir ieško reikalingu 

Į šaltinių. Tą 725 puslap'r 
knygą už $10 galima gaut’ 
ir Keleivyje.

savo kaimynui Antanui 
Kvedarui lyne ir pridėjo S 5 
auką.

Nuoširdus ačiū J. Tamo
šaičiui už naują skaitytoją ir 
auką.

KALE NDORI U S

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

r.PIRMOJI NAKTIS
r.e?-

1978
BOSTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

JAUNIMO SEKCIJA 

ruošia

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ

KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS IŠ VISŲ 
LIETUVIŲ KOLONIJŲ 

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

(buvęs Statler Hilton)
Programoje: Įspūdinga vakarienė, garsus aštuonių 

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!

PRAŠO ATSILIEPTI ; LABAI GERA DOVANA

Labai svarbiam reikalui Kai ieškote dovanos savo
esant, ieškomi šie asmenys, draugui kitataučiui ar savo

j 1941 metais karui prasidė- giminaičiui, nekalbančiam
jus, gyvenę Telšiuose: A. Pi- lietuviškai, atsiminkite, kad
jlibaitis, J. Adomaitis, I Tiš- Jam fcus ,abai §era dovana
kėnas ir M. Radzevičienė. Algirdo Budreckm parašyta-

Kas j, adresus.
somi skubiai atsiusti: , .

* kaina $6.50.

į Vlikas, 29 W. 57th St., Nevv 
i York, N. Y. 10019.

IEŠKOMI
b

•ii
I >II

DKAUinMO agen ucra 
Atbeka įvairią rūšių 

draudimus

Kreipti.* senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
598 Broaowav 

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

Ieškau savo dėdės Fedara- • 
i vičiaus sūnaus ir dukros.
Kiek žinau, dėdė gyveno Bos
tone, o vėliau Chicagoje. Kas
apie juos ka nors žino, labai ......................................
prašau pranešti šiuo adresu: ,' RADIJO PROGRAMA

Evarestas Fedaras-Fedara- Seniausia lietuvių radijo
i vičius, 190 Garriet h Avė., programa Naujojoj Anglijoj
' YVinnipcg. Ma R3J 215 Ca- įš sto: ies WNSR 1360 banga
nada. veikia sekmadieniais nuo

t 1:00 iki 1:30 vai. po pietų.
aooooooooooooooooooooooooo Perduodama vėliausių, pa-
... » , ... v r-. saulinių žinių santrauka ir
MANO LAIMES IR NELAIMES i 7 • -iKomentarai, muzika, narnos
LIETI VOJE IR AMERIKOJE ir Magdutės pasaka.

i Šią programą veda Stepo-
aoooooooooooooooooooeeooooooooooooooook į Gyvenimo eilėraščio biografija, nas J. ir Valentina Minkai.

į rasite daug juoku ir nuliūdimu. Biznio reikalais kreiptis į 
knyga labai įdomi, kaina $3.75., Baltic Florist gėlių ir dova-mmeji-

Mišios televizijoj už Lietuvaį M;!a4iau3 pamJngjimas. 'da

T. , -• at a v gyvaujant rašytojui A. Vai-Lietuvos vyčių N. Anglijos j

skelb.'rno sukakties 
mas.

Kovo- 5 d. So. Bostono 
Lietuvių Pilieč'ų d-jos abie. S r**& beturime iabai Įdomios 
jose salėse Balt Jos ir Žalgi- Į KiPro Bielinio knygos ”Ga- 
rio tuntų tradicinė Kaziuko i na to iung°“, 492 psl., kai- 
mugė. Į na $5.00.

1978 m. kovo 12 d. 3 vai 
&

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI 

Jau tik kelis egzemplio-
Kreipkitės:

Joseph Ratkus.
301 Ocean I)rive.
Miami Beach. l’la. 33139 
Apt. 504.

nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 

, Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

po pietų First Second:ciu:.
Tame pačiame susirinki- “Y'“/”.?0 Lapkričio 27 d. So. Bos- . .

me priimta viena narė ir ‘prijos ^kanalas lapkr,- tono ųetuviy piečių d,au.; oughSt., estes pianistes EI,- 

pagerbti

apskrities pastangų dėka, j Church salėje, 66 Marlbor- GENEROLO S. RAŠTIKIO 

ATSIMINIMAI
du m'rę nariai - čl° 27 d‘ 9:15 val ryto trans’ i gijos III aukšto salėje Lie- ,ren^!a N- AnguJos Baltu. <Ha- 

Antana< L'zdenis ir Elena Iiuos mišias už LietuvJb ku-į:uvc>s kariuomenės atkūri-; 1878 m- balandžio 9 d. 3 
Munstienė. rias laik>’s šv- Kazimiero s ma sukakties minėjimas. ! vai. po pietų First & Second

; lietuvių parapijos kleb. kun. Gruodžio 18 d. Motetų s Church salėje, 66 Marlbor-1 tomo vieną egzemplior.ų.
’ " ............_ _ . i Knyga kietais viršeliais,!

kaina $12, su pasiuntimj' —; 
kaina $12, su pasiuntimu —J

Turime parduoti gen. St. 
Raštikio atsiminimų antrojo

j t x ; — — — --- a » v 7
Pajamų spalio mėnesi bu- Antanas Miciūnas iš Worces- Federacijos klubo Kalėdinė ough St., smuikininkės Brigi- 

vo $23,779, bet tą mėnesi terio. ! vakaronė. ;tos Pumpolytės koncertas.
Gruodžio 31 d. Park Pla-;kurĮ rengia N. Anglijos Bal-retkėio sumokėti turto mo-. Visi kviečiami atsilankvti

za (buvęs Stattler Hilton):tu d-ja. ! $13-
viešbuty Bostono Jaunimo j Balandžio 9 d. So. Bosto- ■ 
sekcijos ruošiamas Naujųjų į no Lietuviu Piliečių d-ios 

'to rotušės), ne vėliau kaip J “f Pėdžia 8, HI aukšto dalėje Mtaky ra-
Tik išmintinga? .-rašo pa- 8:15 vai. rvto. ! o j o ' ‘į? 4 m’ su-<a^tu']nls kon.

tarimo kvaila? vi jin • * * I Sausi° 8 8 vai. poųiet Į certas.
tano, - artas ...no. ‘mažojoj Jordan Hali salėje! • t.-- „ ___ c
......____________________________________________ . _ i Izidoriaus ir Vvtenio V»«k i ..................... ...................................i ap't,. amzlaus- "Wr-įS

■! Boston..k ............. , tuoki,u. Esu o» m. amz.au, -
3 B A L T I C R E A L T Y & I N S U R A N C E £ ■ ~
I
| AGENCY

V adė ja: Reda M. Veitas 
| Tel. 268-6030

fe 597 E. Broadway, So. Boston, Mass.
g, • Draudžia ADTO.MOBILIVS nuo visu rūšių nelaimingu 
fe atsitikimu.

• Parūpna visu rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
g, ir nuo nelaimingu atsitikimų.

• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

kesčio ai J 56,000, todėl į televizijos studijos koplv- 
mėnuo baigtas su $2,084 čią (RKO General Building.

New Sudbury St., prie mies-
i!

I

nuostolio.
NORI SUSIPAŽINTI 

Noriu susipažinti su našliu

c: Jašinsko: naax
g i' \ asario 19 d. So. Bostono ' parašyta knyga —JULIUS;
| Lietuviu Pil'ečiu d-ios III JANONIS — POETAS IRPOETAS IR Josephine B. Gabrėnas,

s A V A 11 P JT 1 S

Nepriklausoma

LIETUVA
■ •informuota skaitytojus apie pasaulinius Ir lietuviškuosius 

Įvykius, de<ia uaug ir įdomią nunUauKą ir atvirai pasisak* g 
>nie visus mūsą visuomeniniu- bei kultūrinius klausimus 
jame rasite įdomių skaitytoją laišką skyrių, kuriame laukta fe 
me abipusią pasisakymą ir nuomonią kiekvieno visiems fe 
svarbia problema.
rNEPRIKLAUSOMA LitTl.'VA“ vra dinamiška^, musą iš- <;i 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbi*! bei idė*u. vi- & 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą fe 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

Adresas:
7722 George Street. LaSalIe. P.Q. HRP IC1.

m ji. .ii iii.

CANADA

Zrt aT.’i »th il!i iiL'JUL-f

fe i auk to salėie Altos skvriaus
rengiamas Lietuvos nepri- kaina — 5 doleriai.

REVOLIUCIONIERIUS 614 E. Dovvland, Ludington, i 
Mich. 49431

'<^oe>r*sooocooooooocoeooooeeoooeoooeouooMOOoooooe)oooc

<
t

VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER) 
naujiems užsakytojams

taip pat naujos dalys ir darbas 

$ 3 9. 5 O vertės

24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

• Automatinis tiekimas
* Mokėti pagal susitarimą 

ALIEJAUS IR SAULtS APŠILDYMO

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

pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

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

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tel.: 436-1204 TeL: 848-6000

1977—1978 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI I LIETUVĄ

______

BALTIC j IŠVYKSTA Iš NEW YORKO |

| ' KO'° 5 ...............................................................$716.00 !
■ ! K°VO 12’ 19 "■ 26...................................................................... $746.00

f Balandžio 2. 16 ir 23 ..........................................................$746.00 j
—————————————t

IŠVYKSTA Iš PITTSBURGHO

j Balandžio 9 ................................................................................................................. $838.00

Kainon iškaitoma pilna kelionė Pan Ameri can lėktuvu, pirmos klasės 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 
| — 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Maskvoje, 3 naktys Budapešte 
Į ir 2 naktys Londone.

BOSTON AS-CHICAGA IR ATGAI....................................................................... §128

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

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus arba
Baltic Tours 1-800—223-7898

8 White Oak Road prašant nasikalbėti
Newton, Ma. 02168 su ”BAT“
(617)—969-1190

1

JOOOOOOOOOOOOOOOOM

SLA SUSIVIENII131AS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jsu ^0 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmoka- 

Ja oaugiaa uūp SEPTINIS MiUONUS dolerių 
ns narna

SL\—didžiausia Beturiu fratemalinS organizacija — 

duoda gyvybės apdraudę Ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS neieško polno. o teikia 
patarnavimus savitarpmės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria su puse mHoro dolerią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienai 
lietuvis čia gali gauti Įvairią klasių reikalingiausias 
apdraudaa nuo $100.00 Iki $1C.?OO.OC

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdreudą — Ga. 
dovrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią 1 F.RM 
apdraudą: už $1.000.09 apdraudos tik $3.00 moicea- 
čio metams. - ‘ «

ŠIA—AKCIDENTAL1 APDRATDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuvišką 
klubą ir draugiją nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 ; metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų Kreipkitės 
• kuopą ve'kėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas m/oi-marijas, jeigu 
parašysite:
Lfthuanian AlMaivre ef America 
W7 Wert 30tk Street. Nevr Vort. N.Y.

5

I
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Vietines žinios
Moterų Federacijos

susirinkimas-I
Grruodžio 4 d. 3 vai. po 

pietų laukiamas Moterų

A. Andriulioniu aukaI
Antanas Andriulionis lapkri
čio 19 d. minėjo savo gimta
dieni. Ta proga jis Keleiviui

Klubu Federacijos Bostono paau^° $ . ..
Sveikiname A. Andriulio-

klubo susirinkimas So. Bos 
tono Lietuvių Piliečių d- b: 
namų kambaiyje už baro.

Valdyba

ni gimtadienio proga ir dė
kojame už stambią auką.

K. Šimėnas gyvas ir sveikas

; Kario žurnalo paskutinia- 
i me numeryje Balys Braz- 
’džionis raio, kad majoras 

Taip vadinsis poeto Stasio Kazvs Š’mėnas, sulaukės 78 
Santvaro erotinių eilėraš- metį amžiaus, mirė.
čių knyga, kurią baigia _

j- t - ♦ • t? ii » Is tikrųjų K. Šimėnas te-spausdinti Lietuviu Enciklo- , . “ -j.. , ,, ‘ , bėra gyvas sve.kas ir pasi-

Dainos ir sapnai

pedijos leidykla.

Jasaičiai grižo

ryžęs sulaukti 100 metų.

K. Daugėla gavo I premiją

Laima ir dr. Stasys Jasai- Inž. Kazys Daugėla, gyv. 
čiai, porą savaičių paplau- Berforde, N. H., Chicagoje 
kioje Queen Elizabeh II lai- suruoštoje fotografijų paro- 
vu, sugrįžo į Bostoną. je laimėjo pirmąją premiją.

MINĖSIME LIETUVOS PARTIZANŲ 
KOVŲ SUKAKTĮ

1977 m. lapkričio men. 27 d. (sekmadienį)
LKVS "Ramovė“ Bostono skyrius Kariuomenės šventės 

sukakties proga minės 25-rių metų sukaktį, kada okupuotos
Lietuvos kaimuose ir miškuose baigėsi rusų raudonųjų' 
divizijų žiauriausiomis priemonėmis palaužtos karžygiškos1 
didesnio masto Lietuvos partizanų laisvės kovos. Drauge1 
bus paminėtos ir kritusios mūsų karžygės moterys.

Minėjime kalbės rašytojas Liudas Dovydėnas iš Pensil
vanijos, meninę programą atliks komp. Juliaus Gaidelio 
Bostono Vyrų sekstetas, Bostono Tautinių šokių vyresniųjų 
grupė, vedama Onos Ivaškienės, melo-deklamacijos.

Bus pagerbti savanoriai-kūrėjai ir laisvės kovose kritę 
kariai.

Minėjimas prasidės sekmadienį 10:15 vai. ryto pamaldo
mis už žuvusius Lietuvos laisvės kovose, Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje ir tęsis iškilminga sueiga Lietuvių 
klubo salėje 3 vai. po pietų. Lietuvių organizacijos prašo
mos pamaldose ir minėjime dalyvauti su savo vėliavomis, j

Visi vietos ir apylinkės kolonijų lietuviai maloniai kvie- j 
čiami atsilankyti į minėjimą ir tuo pagerbti mūsų brolius * 
ir seses, paaukojusius savo gyvybes dėl tautos laisvės ir
nepriklausomybės. j

LKVS "Ramovė“ Bostono skyrius.

RETAS SVEČIAS

Rašytojas Liudas Dovydėnas— 
'Broliai Domeikos“, ”Buvo žmo

gus be kojų“, “Mes valdysime 
pasauli“ ir daugelio kitu knygų 
autorius — šio mėnesio 27 dieną 
bus pagrindinis kalbėtojas Bos
tono ramovėnu rengiamame Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo su
kakties minėjime.

Jeigu komunizmo labui 
reikėtų išnaikinti devynias 
dešimtąsias visų gyventojų, 
neturime dėl to suabejoti.

Leninas

Dviejų rašytojų sankryža

Š. m. lapkričio 26 d., 7:30 
vai. vak. Tarptautinio Insti
tuto patalpose, 287 Com-. 
monwealth Avė., Bostone,' 
vienas didžiausiųjų mūsų;

rašytojų, svee'as Antanas 
Vaičiulaitis, kalbės anie vie
ną didžiausiųjų lietuvių kil
mės rašytojų — Oskarą V. 
Milašių. I

Milaš’us, kaip ir Vaičių-: 
laitis, yra prancūzų kultūros: 
žmogus, tačiau Vaičiulaitis: 
pasiliko savojoj literatūroj, i 
ją praturtindamas žaismin
gu estetizmu, o Milašius nu
ėjo prancūzų literatūron,'

. kur tapo kvasi-tkrikščionisko 
■ kvasi-misticizmo atstovu.

Apie šį pastarąjį origina
lą — rašytoją ir žmogų — jį 
gerai pažinęs A. Vaičiulai
tis mums ir papasakos.

Šįmet sukanka 100 metų 
nuo Milaš.aus g.mimo. Sa
vuoju atsilankymu į rašyto
jo A. Vaičiulaičio paskaitą 
Bostono visuomenė prasmin
gai pagerbs du įdomius lie
tuvių kūrėjus.

Paskaitą, po kurios bus 
vyne ir užkandžių, reng.a 
Bostono Bostono LB Kultū
ros Klubas.

Rengėjai

Jei jūsų gydytojas paskirs jums kokius nors vaistus ir nuro

dys tam tikrą dietą, turėkite galvoje, kad

THE APOTHECARY, 384 W. BROADVVAY, SOUTH BOSTON,

tų jūsų paskyrimų atlikimas yra jos svarbiausia patarnavimo da
lis. Mes ir toliau laikysmės aukščiausio farmaceutinės pramonės 
etikos lygio, todėl visiškai pasitikėkite mumis. “Receptų specia
listai. Darbo valandos: pirmadieniais—šeštadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
TsL SW 8-2868

7ra vienintele oficiali Įstei
gs Worcescery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii vVorces
terio y Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kal-

Senas parvirsta ir negir
tas.

Flood Square 
Hardtvare Co.

Ba*:ainkaa M. J. ALUkNA 
kast broab aat

U>LT« BOSTON. MASS. 
■TELEFONAS AN 8-414S

Mcore Daiat 
T'upieros Sienom*

Stiklą* Langaaa 
Vla-'kle reLktcenyn namaw

Eeikmeny* p i am bariam* 
ytaokla

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai sueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklieni

Telefonas: A N 8-2805

Dr. Jos. J. bonovan
Dr. J. Pašakarnio

j p e d i n i s 
OPTOME T RISTAS

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

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Maas

»****<*<««»•**«**««*«««#«***#*«

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

••Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —-

Aldona Adomonienė

PETER MAKSVYTIS
Caręsntsr & BcSdsv

<9 Church Street 
E. Miltoa,

oro v »»» » esąs*teteetetetetete

S

U. s

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Atlieku visas jmUtayiuo, 
to ir projektavimo darbo* ii leo- 
ko Ir vidujo, gyvenamą namu b 
biznio pastatų, pagal M*# «**“• 
lavini*. Saukite viaadoe iŪ • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

MeoooooooooeoooooooeooeoooaoGooiocooocoonoooooeooooo; aase—seesae* *»*» ensaa—aaee**1

i

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

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

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

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

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

S. B. L. P. D. Valdyba
368 W. Broadu av, South Boston, Mass. 02127

t 
a 
t
OStetetetetetetetete te tetete) tetete ******
av**^*e«eea«eaaa«««#M*<ea*«eee«eee*eeeeeee*********«*e**ee****a****aa

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

ftrduodajne tiktai raistas, iipildome gydytoją n 
teptus ir tarime visas gatavas vaistas. - «

Jei reik vaistų — eikit { lietuvišką ve Ištiną 
Bav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Phana.

384 W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE. 

Teiefmn AN 8-COM
Nas I vaL ryto iki 8 vrt vw išskyras šventadienius (r sek*, 

ftoooooooooooooooooooooooooooeoooeoooooooooooooooooas

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

0PT0MBTBI8T1
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.
eeeaea—>e»eea« *»»*«****»*»»»»

oeeeeeoeeee *********1
NAMAKSY - ZAMMITO 

Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732
**♦*♦*******»»*»»♦♦»♦•***♦****

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

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

Skambinkit*

268-4662

"SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas
Antano Gustaičio satyrinės
ir humoristinės poezijos rin
kinys. įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio for. 
mato, drobiniai viršeliai, la. 
bai tinka Kalėdų davanoir? 
Kaina $7.00.

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

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

, South Boston 
Savings Bank

_ “ALWAYS THE LEADER

ALFREO W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
480 We»t Broadvvay 
South Boaton
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 ; MINIMŲ PIRMASIS TO-

Keleivio adminutracijoje , MAg »LIETUyA BUDO“ 
galima gauti Lietuvos ope* į
«. „tirti. Ekbirto. Karde- UAU IŠPARDUOTAS, BET 

lienės įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—WTAU, 
jų plokštelę. Kaina $6-00. • LIETUVA“ DAR YRA NE-

Paštu nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS 480 PSL, I

Laisves Varpas |
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA •
s

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

M********************************************************************

ATLAS PARCELS CO. iCOSMOS PARCELS
82 Harrison 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 medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Tirime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia- i 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

EXPRESS CORP* 
AND

TRAVEL INFORMATION
i

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas b 
garantuotas

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

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

susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
Sa Boston, Mass. 02127 

TsL 268-0068

i I




