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Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimo, susirinkusio 1977 m. gruodžio 3-4 dienomis St. Petersburge. Fla.. atstovai ir

liūnas. Marija Rudienė. Kazys Kleiva ir Kęstutis Miklus; antroj eilėj trečias — Bronys Raila. dr. Aleksandras 
Bražėnas. Stasys Lūšys. Leonas Verbickas, Juozas Vaičeliūnas. Jonas Simanavičius ir dr. Kazys Šidlauskas.

Štromas. \ ilius

Gruodžio 3-4 dienomis St.J Antroji papiet’nio posė- 
Petersburge, Fla., buvo- su-rdžic dalis buvo skirta dviem! 
sirinkęs Vyriaus’as Lietu* os j paskaitom: apie Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto sei- į valstybingumo apraiškas ii 
mas, j kūgį atvyko 34 atsto-■ formas praeity (prof. dr 
vai. Iš v’so galėjo būti 45; Bronius Kazlas) ir ateity 
atstovag bet ne visos 15 or-; prof. dr. Aleksandras štrc 
ganizacijų atsiuntė po 3 at- mas).
stovus, c taut ninku ir ūki-į
ninku partijų nebuvo nei A sku, tai buvo visiems 
vieno atstovo. Į įdom ausią seimo dalis. Y-

; pač didelio susidomėjimo 
Se'mo darbus sekė gana sulaukė dr. A. Štromo pa-j

gaubus Floridos lietu. U bū-’skato* mintys ne* jos lietė j svečiai-Pirmoj eilėj iš kairės i dešinę: Antanas Firavič.ius, Jurgis Valaitis, Juozas Audėnas, prel. Jonas Balkūnas, dr. Kęstutis Va-

I

73-TTJI METAI

APIE RIAUŠES 

VILNIUJE

! dabartį ir ateiti.

i I)r. A. Štromas tik 1973 
m. atvyko iš Lietuvos ir da- 

. i bar profesoriauja Londono 
J seimą pirmas.s trumpa, universitete, Anglijoje. I 
ibilo seimo ruošos komi

irmasis posėdis

Soviet nė spauda slepia 
visokius prieš komunistinę 
santvarką nukreiptus įvy
kius. Ji labai slėpė žinias ir 
apie riaušes, Įvykusias spa- 
’ o pradž'oje V’lniuje. ir tik 

{gerokai .ė’iau disidentų dė. 
; ka į. s pasiekė Vakarus. Da- 
j bar Lietuviu informacinė 
'^’-nvba nate’k’?, ’r daugiau 
žir'ų anie ta< r’aušes.

Spalio 7 d. Vilniuje run
gėsi Žalgirio futbolininkai 

į su rusu Vitebsko komanda 
I ’r laimėjo 3-0.

Po žaidyn’ų Įvair ų tautų 
jaunimas susitelkė žygiuoti 

1 Lenino paminklo nuversti. 
J Policija juos sustabdė. Apie 
90 suėmė.

Maskvoje policija 
saugojo įįsidentus

'Sadatas sujudino Mirė du žymūs
i •

Rytus ir Vakarus lietuviai

paskelbs ją ištisą spaudoje 
Ši paskaita sukėlė daug

šeštojoj tarptautinėj moks-1 paklausimų, bet ilgesnėms 
’ ’iskusijoms nebeliko laiko, 
nes atėjo vakarin’o posėdžio

rios jau nesunku buvo pas - ka gimo metas. Kitą aieną 
joje iškeltos mintys buvo

prabilo seimo ruosos Komi-; jav jis atkeliavo dalyvauti! s Pa 
teto pirmm, nkas dau. Anta-į šeštojoj tarptautinėj moks-. Paklausi 
nas Ruaštele ir paprašė Y Ii-Į :Q vienybės konferencijoj; 
ko valdybos p.rm ninką dr. c^an Franci’sco mieste, iš ku. n€
Kęstuti Valiūną pradėti sei
mą

orkeGruodžio 10 d. buvo 29-jiĮ Egipto prezidento Sadato j Gruodžio 1 d. Ne\v Y 
sukaktis, ka< Jungi nės Tau-} kelionė Į Izraeli sukėlė i mirė ’lga’ sirgęs reformatų 
tos priėmė Žmogaus teisių j kojas ne tik arabus, bet ir j kunigas Petras Dagys, o 

. gruodžio 5 d. St. Petersbur- 
, , ge, Fla., — inž. Kazys Kru-

Jo sauk.ama Kaire taikos į likus gimęs 1911 m.
Tą dieną Maskvoje dau-! susitai imui pasirengti kon-!

kviesti ji ir i Vliko seimą. , ,, •• , . . „svarstomos polit nėję komi-, dėklaiac: ją, kurią pas.raseĮ d,dz.ą> as va.stybes 
Dr. A. Štromas kalbėjo, į sijoje ir Įvilktos i rezoliucijų! £ GVl etP Sąjunga.

koje priminė, kad seimas į.^ Įžymių tarptautinės tei- formą. 
su:ū nkc- Lietuvos nepii- fės žinovų teigimu, Lietuvos j

valstybingumas teis’n’u po-i Banketas
žiūr iu nėra nutrauktas. Taip j

Dr. Valiūnas savo kai-

nepr
klausomybės atstatymo pa. 
skelbimo išvakarėse, pabrė
žė, kad nepasilenk n imas 
sovietine tvarka vi5 didėja, 
Lietuvos gyventojų ryžtas 
atgauti nepriklausomybę

galvoja ir Lietuvon žmonės, i T. , ., ! Jis buvo L etuviu Pil
bent tie sluoksniai, kuriem'
gyvai rūpi politinės tauto? 

. egz’stenc’jos problemos, tik 
stiprėja, todėl visa tai skat -j njej<a, ten į:įs]ąai nežino, 
na ir mus kritiškai perzyelg-1 fonnoje ir kaip
t savo daibus n ieškoti Į Lietuves valstvbingumas eg- 
nauju, ve .ksm ilgesnių prie-į ., . , T.

Po 3 dienų ta pati l’etuv’ų 
Žalgirio komanda nugalėjo 
Smolensko komandą Iskrą 
2-1 santykiu..

Po žaidynių tūkstančiai 
Įvairių tautybių Vilniaus

giau nei kelios de imtys d’-l ce encija prasideda giuo-i Jie abu buvo ne tik pa-Į gyventojų, jų tarpe ir rusų,
sidentų privalėjo neišeiti iš;džio 14 d. Bet joje kol kai vyzd ingi savo profes'jos at.

į namų. Ju butus saugojo po- Į tedalyvaus tik Egiptas. Izra-' stovai, bet ir nuoširdūs vi- 
iliečių licija. Mat, bijota, kad jieje’is, JAV ir Jungtinių Tau-' suomen minkai, turi l'etuviš- 
dvioje nesuruoštu demonstraci jų. į tu atstovas. kcje veikloje daug nuopel-je veikloje daug 

nų. Kun. P. Dagys ypač pla
čia kultūrine vaga vra išarės

klubo gražioje ir erdvioje; nesuruoštu demonstracijų, 
salėje. Banketo meninę pro-j
gramą atiko sol. Prudenci-’ Sovietų spauda tą dieną! Jau prieš tai Tripolio su- 
'ja Bičkienė. Ruoios komite-jdaug rašė apie žmogaus tei- j sirinkime kitos arabų vals- Klaipėdos krašte.
to narės puikiai ir pigiai pa- rių pažeidimus JAY ir i pa- tybės Sadatą pasmerkė, o!

. • r . ,-L i • zistuoia svetur. Jie girdi,momu pagr. ndiniam tikslu: , . , , , . , , ‘ „T .m1 ° , Kad valstybes departamen-— I ipfuvo: nenriklausomv- _ mtas pasveik na Letuvos at-!

va.Cino visus svečius, 
buvo p'Ina salė.

demonstravo prieš sovietų 
okupaciją, vartė pol’eijos 
automobilius, draskė Spalio 
rev Jiuciios 60 metų sukak
ties plakatus.

Lietuvo.j nepriklausomv 
bei pasiekti. Tai ir yra šio 
seimo uždavinys.

Sudarius seimo prez’diu- 
mą (Jackus Scnda, Joną

stovą Y7asario 16 d. proga. 
Iš Kazakevičiaus ir Alseikos 
sužino apie Vliką ir kitas 
organizacijas, ir tuo būdu 

Daugėla sekretoriai — Ja- susidaro is* t kinimas, kad 
nina Gerdv lienė ir Vytau-j L‘e^uvos yalstyb’ngumo tęs
tas Kulpa) ir mandatų, poli-L~numas išeivijoje užtikrin- 
t’nę, visuomeninę bei flnan-Įtas. T.krovėje taip nėra. 
su-informact'jos komisijas, į _ ... , . . , .
seimas išklausė sveikinimu! T°de butl?a- kad Lle?u- 
žodžiu ir raitu. ' VC>' diplo™atmes tamvbos

žodžiu sveikino 13 orga
nizacijų atsto, ai. Tarp jų 
buvo ir Pasaulio L’etuviu

Soec'alūs kariuomenės da- 
Į liniai padėjo poLcijai išvai
kyt' demonstrantus.

Per riau iu malšlnima bu- *. *•
vo suimta anie 200 žmonių, 
o ta:p pat liko daug sužeis
tu ir sumuštų.

Po to ištisą savaitę Vil
niuje patruliavo ne tik poli. 
cija, bet ir kariai.

Nors Kaune demonstrac -

_ . „ Egiptas, už tai at.-llygnda- į
>’oje esancą la’svę, žmogaus mas, nutraukė diplomatiniu- 7.41 Žemdirbiai 

teises, demokratiją ir sočia-1 santyk’us su Sirija, I/bija.Į
lini teis'ngumą. Užsieniui' Iraku, Pietų Jemenu ii- A!ge- į protestuoja

kuriu1 dangės kėlė Sovietų Sąjun-

Paskutinis posėdis kirto radijo komentatoriai' rija. Kadangi Sovietų S-ga1
pasakojo pasakas

Sekmadieni ankstų rytą, v'et.'nlo piliečio asmens 
posėdžiavo kcm.sijos, o 12įį)UĮ0 neliečiamumą, ap e jo, 
vai. prasidėjo paskutinis Į iK01.eSpOnelencijcs ir telefo-> trūkimo 
seimo posėdis. Jam politinės i no pasikalbėjimų griežtai > ‘ 
komis.jos vardu rezol.uci jas Į saugomą privatiškumą. reli 
pateikė dr. J. Y ebra. visuo-j o-i j0s laisvę ir pana '.’us me 
meninės — Jurgis Valaitis'jus.
ir finansų-informacijog —į 
Kazys Kleiva. Padiskutavus į 
jos priimtos, ir pavesta ga-! *
lut.nai suredaguoti Y liko j nįtntadietUS 

Jas paskelbs.meĮ
j Sovietų spaudoje retai te 
randame ž.’nių apie vyriau

aldvbai.

galva, susitaręs su VTku. 
sudarytų Lietuvos valstybės 
suverenumą įkūnijanti, au
toritetingą, teisiniai neprie- 

Jaun mo s-gos pirmininkė • kaistingą ir visų lietuvių pr:.
Gabija Juozapavičiūtė išopažistamą organą.
Toronto. Jos sveikinimą -sei-i

Į Būt na tuoj Įsteigti konn- 
į siją Lietuvos nepriklauso- 

Raštu sveikino Lietuvos j mybinei programai.paruoš-
diplomatijos atstovą’, PLBĮt:- Reikia jau čia išspręst: 
ir kitos organizacijos. • dau£ svarbių klausimų: Pa_

į vyzdžiui, teritorijos, pilie-j Tauto

mas ypač pr.eme.

apie so-
ir

varo pr’eš Sadatą piktą pro Prae'tą eštad eni ūkln'n- 
kų traktoriai buvo užplūdępaganda, tai ir su sovietais , ‘ ‘ • -»n .L 7 ’ * • • i daugiau nei •>(' \alsti]u sos-i a lAVl T- /-k TIT Iri O ' MAT H MII- I ’ *•Egipto santykiai netoli nu it:nes. Tuo būdu JAY7 žem
dirbiai norėjo pareikšti sa
vo nepasitenkinimą dėl že-

: JAY užs. re k. sekretorių-' rnų j oms mokamų ka nų užįju nebuvo, bet gatvė-e sto- 
j Vanee, šiuo metu keliauda- jganrnius. šią savaitę jie pa--vėjo raudonos'os armijos 
' mas po arabų valstybių sos-j ^Lediė streiką nieko ne-j sunkvežimiai, pr grūsti ka
itinės, stengiasi juos palenk-į parduoti, nieke nepirkti. i t jų.
į ti dalyvauti Kairo konferen-Į 
1 cijoje, bet vargu tai pavyks, t

vėliau.

Po Y’liko valdybos pirm

Admin’stracijos pareigu- j 
na' spėja, ka<

„.„.5 n..,„e,v„v. ''augiau politini., ne; ek.,n<,J nauvyrjaU8gbė
joje dalyvauti, Egiptas gali'

' Manoma, kad kitiems ara
bams atsisakius konferenc.

'^.^^tugalijoje bus

Praeitą penktadieni atsi- 
statvd no socialisto Soares 
va d o va u j a m a Port uga 1 i jos 

( vyriaus* bė. Ji 17 mėnesių 
• sugebėjo manevruoti tarp 
kairės ’r de inės.

Prezidentas Eanes dabar 
tariasi su partijų atstovais

svbes ir partijos vekejų, , . . .. . ,t ♦ sudaryti atskira taika su Iz-zmonas, bet tai nereiškia, ,. J 4 - j - - > • j
kad jos užkulisiuose nesi-,,a® 1U7 ... paleido

’ ' j Sadatui presingi araba 1
ypač stengiasi patraukti sa- (

daugiau naramns ! P.rmą kaitą sovietų spau

du. K. Y7aliūno baigiamojo 
žodžio, kuriame j’s dėkojo 
visiems Vliko rėmėjams,; naudoja savo Įtaka, 
prašė visų, ypač politln’ų 
grupių, daugiau paramos, 
s©

JUO

y mo dalyviai sugiedojo 1( os aJ?entą! a TASS uz-ien.o 
.,oo. ........ -autos himną. 1-juo buvo' kw9ĮH>n<len»nte tssiunt,-

Po sveikinimų ėjo VKko'tybės, pUiečių teisių, atsako->užbaigtas seime paskutinisĮ»W * pmodžili
tarybos p.rm. dr. Juozo Į mybės prieš Lietuvos jsta-į pelenis. ]i d nro'»a
Vėbros ir Vliko valdybos! tymus, bendradarbiavimo su J . . I ’
pirm. dr. Kęstučio Y’aliunoĮ okupantu ir kt. 
praneš’mai. Jais baigėsi pir-j

To darbo reikia imtis 
bar, nes Sovietų S-ga 
priartėjusi mirties ta-ką. 
nebeturi kur žengti pirmy

j Dal’s atstovų tuoj apleido! 
Florida, dalis atsilankė ii

vo pu-ėn SatuP Arabija, ku-į 
ri rem’a Egiptą finans’škai 
bet šioji kol kas tyl’.

^^^~Įnįr i

Prieš porą mėnesių sovie
tu kosmonautai mėgino su-

masls posėdis.

Antrasis posėdis

o išaugu
Po pietų pranešimus pa-. visuomeninės jėgos nepa 

darė Tautos Fondo centro! kenčia stagnacijos, todėlpaug šypsotis
atstovai Jurgis Y’alaitis ir
Juozas Giedrait's, Kanados 
TF atstovybės pirm. Juozas 
Vaičeliūnas ir Toronto TFlmas. 
atstovybės pirm. Antanas!
l įrav cius.

Prie jų prane imu 
gtižti kitą karta.

Australai balsavo 
TASS neduoda biografi- //f konservatorius

s os gausios naujos I saulutėje, kuri betgi tuo | te as (
linės jėgos nepa- f metu nebuvo linkusi j,er, L-mobiiini >po tą, .

J ■ ' 1 /Jurijų, užsienio prekybo-
sprogimas gali būti bet ka-1
da — greitai ar ilgiau užsi-į 
tęsti. Bet jis yra neišveng’a-1

sjungt 
I danei a

s k ren-

bet

<u erdveje
L t’mi-laberatorijaJ naujos *yriausybėg sudary- 

Praeitą sekamo reikalu, 
paleido kitą erd-į

nepavyko.
madienĮ jie pale do kitą erd-į Socialistų partija Iparla 
';c’a j su dviem kosmonau-'tu,.j <jaug aus’a at-to- 

n r-a- ‘ alS kurie tą bandymą at;i-!v^ |)et neturj daugumos.
krcPi-J1™- Manoma, kad iie flakar, Rl-Ujama vyriausybėje j' su- 

!nkim«J?tengS:S e,dvėje " )Uo .’hsdpnėjo ir suskilo.

J kai]) ir jos
Darb'eč’ų vadas YVhitlam, il- ’

- . . ,............... - nelaukdamas paskutiniu rin-!.m,rastro padėjėją. Sakoma, kjmu ,|uom,.nu. 
kad esąs r antras sūnūs, ku
ris ruošiasi tapti žurnal’stu.

Seimo metu Tautos Fon 
do garbės ])irmin'nkui prel.

buvo amerikie 
imi Įvairius erd- 
tvrimus. .kAV-bės ir Meksika

pasikeitė kaliniais
J \Y’ ir Meksika pradėjo 

, pa<:ke'-ti kaliniais. Meksi
koje vra apie 600 kal'nių,

lamuodamas savo žmoną, jis kadaise buvo pr pažinęs! Piae tą antrad enį Amerikos piliečių, daug au-

, ,. .. , . pr paz, no 7.1F angliakasiaidaro iečių pralaimėjimą ir: 
atsilakė toliau paitijai \a-'

Matyt, Brežnevas, parėk-; dovaut. Ka'p atsimename.

Neįmanoma būtų visą ku-! Jonuc-Balkūnui už didelius!nori pasirodyti "kultūrin. ir Pabaltijo Įjungimą i So- d<)0 .JAY’angliakasių prade- 
piną svarių minčių dr A. J nuopelnus telkiant lėšas Vii-'gas“ vakariečių akyse, susi- vietų Sąjungą, bet vėliau tas ,io streiką, nes iki paskuti-

šia nusikaltusių narkotikų 
i^tatvmams. Jau buvo gra-

tekši Štromo paskaitą č’a atpasa-'kui buvo Įteiktas gražus žy- lygint; su čionyk'čials pre- pripažinimas buvo atšauk-t niosios dienos nepavyko su- žinta apie 
’ koti, ir tenka laukti, kad jis menls. Vilentais. 1 tas Fraserio vyriausybės. šitai tisu darbdaviais. kaltelių.

309 tokiu nusi«
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AVI IP AUTI I IČVACTA ^VVBniinRF ' latvi ar čeką, o kai rašau apie žydą ir lietu, i, galvoju I armija vis tiek suplaukia į 
VILU* AU IŲ ldILAO IĄ L V I AUUVDę ap.e žmogų . įakankamas skaičius intelL i

j gentiško elemento, o kiti jo-1 
Mūsų amžiuje, žiauriais mūsų laikais, deš mtys mili- je gauna atitinkamą ’ sila-į 

j jenų žmonių buvo suna’kinti fiziškai. Šis procesas tebe-vin mą. Armija ta p pat ir 
Čia spausdiname naujauslojo lietuvių l-iteratūros sitęsia, o jį lydi ir jį sąlygoja žmogaus dvasinio prado visiškai "nepajucdo“, nors 

niokojimas. Technologija, Įvairiausių krypčių ideologi- spalvuotcjų nuo 8 procentų

PERŽENGUS
ATOŠVAISTES IR ŠEŠĖLIAI

M. VALIULAITIS

LAISVĖ NESUVEDAMA Į DEMOKRATIJĄ

laureato lechoko Mero žodį, tartą lapkričio 25 d. Chlca 
goję, Jaunimo centre, priimant Lietuvių Rašytojų Drau 
gijos premiją už romaną "Striptizas“.

mūsų egzistencijos viltis ir beviltiškumas, aiškumas

Savo tėvynei paprastai 
linkime trijų dalykų — ne
priklausomybės, laisvės ir 
demokratinės santvarkos. 
Bet koks šių dažnai menamų 
sąvokų turinys?

Laisvės sąvoką sunku nu
sakyti definicija, nes ji tokia 
pagrindinė. Ji yra daugelio 
kitų sąvokų pamate, o ne at
virkščiai. Šios diskusijos rė- 

! muose gal būt užtenka laisvę 
įsivaizduoti atskirų piliečio 
laisvių suma. Ši analizė iš
saugoja laisvės kiekybišku-

zacijos
, temoje. Be to, 'r juodukai 
j dabar labiau išs:la-. inę. turi 
aukštesniojo mokslo diplo- 

1 mus ir tinka !l+
’ narei .ic m.

Nesistebime, kad toji kalba buvo šiose iškilmėse ke-
lis kartus pertraukta kartčiausių publikos aplodismentų. Į pašiįt'i;į,ma7''reaiuįii"ir‘tran'čandentiiJmasll 
-Toks entuziazmas k.lo ne tik dėl to, kad išeivijoje p rmą j 
kaitą taip buvo įvertintas okupuotoje Lietuvoje kūrę.- | 
rašytojas, lietuviškai rašęs kitatautis, ar kad jo veikalas J
yra naujiena mūsų literatūroje. Tai gerokai daugiau. i Matyt, šių minčių vedamas, parašiau "Striptizą“, Į1

į bandydamas gal ir piktai, gal kartais ir erzinančiai, o j Įdomu ir tai, kad i kariuo-

Išnyksta mūsų egzistencijos prasmė. atsa.-ungesnem

Šiuo Įvyk u buvo jreržengta tarp lietui, ių ir žydų tau
tų Lietuvos okupantų iškasta mirties žvyrduobė, h* per
žengta ne politikų, ne demagogų ii- agitatorių, o meni

gal ir su meile apnuoginti žmogų ir jo sielą. į menės eiles ateina vis dau 
i giau moterų, kur io?

Aš laimingas, kad šios mano pastangos susilaukė i šiamos ne t’k nagelb nėms

Žodis "laisvė“ neretai var
tojamas "nepriklausomybės“
pakaitalu. Tas tvarkoj, kol į mą, nes vienoje santvarkoje 
suprantama, kad "laisvės“ ’ gali būti laisvės daugiau, ki- 
žodžiui gali būti teikiama ir ! toje mažiau, — arba, vienoje 

; antra prasmė, pagal kurią santvarkoje laisvių suma
ninku, kultūros kūrėju — amžinosios žmoniškumo ug- i auk'to ivertin'mo, atnešusio "Striptizui“ pripažinimą o i tarnyboms, bet ir kovos vi<^aus laisvę tenka ^ukštesnė negu kitoje.

;o autonm - p.rmųjų lietuviškų literatūrinę premijų. | veiksmams, kaip ir vyrai. (nepriklausomyb5s Sia antrą.! Atrodo, kad pati per save 
- * • • 1 Apžvelgus JAV karines j Ja Prasme tokia "Liaudies: demokratija gali būti sude-

»ies gaivintojų.

Iš tikrųjų čia ir nėra tik Icchoko Mero paprastas 
mandagumo ar padėkos žodis. Jame prieš mus stovi pat
sai gyvas mūsų išgyvento amžiaus tragiškasis žmogus. 
Žmogų? — buhęs totalitarinių fariziejų ir politinių pa
mišėlių auka, su giliais kančių randais, bet per kentėji
mus išlikęs tiesus ir spindinčio veido.

KA KITI RAŠO
AUSTRALIJA

pajėgas ivairose užsienio į Kinija“ yra nepriklausoma, 
bazėse, rasta, kad geriausiai < nors nelaisva šalis. Galima 

jyra pasiruošė pu c 1 mui at-j tačiau aiškinti ir taip, kad_i _ ... t-ra v-e
žodis tai-

' į komas valstybei, o kitu atve-

rinama su pusėtinai įvairaus 
dydžio laisvių sumomis. Pvz., 
Amerika ir Švedija abidvi 
yra demokratijos, tačiau 
Amerikoj piliečiai turi dau
giau ekonominių laisvių neiAustralijos Lietuvių Ben- jų nevykdo 

druomenes leidžiama "Mūsų į
Pastogė“ rugpiūčio 1 d. ap-į Fainbergas prašo Austra- 
rašo darbiečių partijos kon-'lijos dirbančiųjų klasės są-
ferencija. Kai partijos vadas,; jūdžio atstovus užimti tvirta f Žinoma, buvo rasta i uu-į . .
1 - X • - ■ , ...... J-1 «- - < kurnu K-ri knrin=p hazė<;p vienu atveju, savajai tevybuvęs ministru pirmininkas ‘pozicija kalinamu dėl sąžines j AUI-ią- - u. au m.e ■>
U7v. ii -• a-i li^tikin mu "Aš tikiuosi ra- h^ra pakankamai ginklų, nei, rodos, trokštame ir vals-J turėjo Lietuvos piliečiai de-Vhitlam jau rengėsi pradėti j. * .. ’ „ i amunic:io« lėktuvu ar tan- tybinės laisvės (nepriklauso-! mokratinio valdymo laiko-

ir vidaus i1“Aplamai-’
" deliselesantiškai apsirengęs i vai ras būdu‘perduoti savoį P!an5 ,.'"dan* Ia,sves' 'pastaras,., pavyzdys gražia!Ir ji apsisprendė už meilę. Taigi Ir mes priimkime jį su! asmu’o ir“asaks ,ik du saki-! nusistatvma ‘ Svietų S-gos, J"’, r ’art’fcntatas ginklus,; . . 'pailiustruoja musų tezę jog

I asmuo ir pasakė ūk au saKi į - s , tenka karius vis iš naujo pa- Tačiau, kalbėdami apie 1 ’demokratija ir laisve

Deja, į jį žiūrint, galbūt re'kėtų ne t'ek ploti, klek 
raudoti. Raudoti už mūsų nelaimingojo amžiaus gyvuo
sius ir mirusiuosius, už diktatūrinių man’akų padarytą 
žmoriijai gėdą, net ir už budelius, suniekinusius žmogaus 
vardą ir be atgailos sugrįžusius į žemės grumstą.

Aišku, kad Icchoko Mero širdis po išgyventų bandy
mų turėjo apsispręsti: mylėti žmogų, ar jo neapkęsti?

ių ginklus n j?are.ga> pe; i ju jos pįjįečįams gjuo SUpra_ j Švedijoj, o Amerikos bei 
ms patys korejiecia:. <tįmu Kinijos valstybė laisva, į Švedijos piliečiai savo ruož-

Hnvn ruafti r trū-i0 )Os piliečiai nelaisvi. Kiek-i tu turi daugiau politinių ir 
negu jų'kultūriniu laisvių.

meile ir ištiesę abi rankas! . , ,, .. . ,,nius 'Džentelmenai, o kaip i valdančiųjų klasei, partijos
Garbė Lietuvių Rašytojų Draugija7, kuri tai pirmoji I aPie sovietų politinius kali- į ir valstybės vadams Tas

suprato ! n’us? Ten jų yra daugiau, nei, jiems gali nepatikti. \ argu
" Thailande, Čilėje ir kitur!ar įmanoma įkalbėti vilką

(Viena iš priimtųjų rezoliu- j tuojau tapti vegetaru. Bet
cijų dėl politinių kalinių pa- į jūsų pastangos galėtų išgel-

RAšYTOJO ICCHOKO MERO KALBA, 

PRIIMANT LRD LITERATŪROS PREMIJA
smerkė Čilę, Thailandą, bet 
nepaminėjo Sovietų Są-gos, 

J Kel. red.)“.
Gerinamosios ir Gerbiamieji Bičiukai! i

I Tas elegantiškas vyras, so- 
Stoviu štai priešais jus, be galo jaudindamasis, Chi-! vietų emigrantas, Whitlan-

cagoje, toli nuo Vilniaus ir nuo Jeruzalės, bandydamas ' dui ir kitiems partijos vado- 
žvilgterėti į save iš šalies. ' vams buvęs gerai pažįstamas

(Viktoras Fainbergas. Jis jau 
Ir matau greta savęs dvi moteris, jums nematomas.1 apkeliavęs daug valstybių, 

Viena — Miriama Merienė, žydė. Ji pagimdė mane ir j stengdamasis suorganizuoti 
nuvedė, didžia motiniška meile apgobusi, per ankstyvąją f pagalbą sovietų politiniams 

kaliniams. Tuo reikalu atvy
kęs ir į Australiją.

bėti gyvybes ir laisvę nors

vaikystę, kol kelio neužstojo žvyrduobė. Kita — Bronė 
Dainauskienė, beraštė lietuvė moteris, šešių vaikų mo 
tina. Ji, apglėbusi mane abiem rankom, 'paslėpė nuo pik 
tų akių, atplėšusi nuo žvyrduobės, pagimdė iš naujo sep-

ruošti tuos g'nklus vartoti, krašto vidaus laisvę, daž-ijokiu būdu ngra sįnOnimai’:
xt x -. + , n*aus^a* maišome su de-1 įkį perversmo, nepriklauso-
Numa.jma n a. .girnų mokratįja o sąvokos toli moii Lietuvos resoublika bu- 

ka.Mų trūkumo problema, J ‘ I J Eietu os respuoiiKa du
tad konflikto atveju reikėtų & ' {vo tikra demokratija t nes jos

vyriausybės rėmėsi piliečiųskelbti mobilizaciją, ir būtų’ 
gerokai užtrukta, kol tie Demokratijos sąvoka pri- į sutikimu, o ne kokia Įsisenė-

kelių brangių ir drąsių žmo-. naujokai atitinkamai pasi . i mnštn Pot uri'umai m'nptsmu

Deja, konferencija tokių 
pastangų neparodė.

klauso tai politinės teorijos j turt0 Djevo maIon&. 
daliai, kuri svarsto valdžios įrevoliucinSs privilegijos ar 
autoriteto pagr.nd.mo klau-j kitokia teise)> tačiau iv 
Simą. Pagal demokratinę riu ]ajsviu buVQ žymiai

i ruoštų. Bet aplamai minėta
me raporte dėl ateities ne- 

ištaujama.

KO KREMLIUS 
LAEIAUSIAI BIJO

Sovietu astronomas dr. K.

valdžiosvalstybės teoriją, 
besisa vi namas 
(teisė valdyti)

, piliečių sutikimu, o ne, pvz.,
(tikru ar tariamu) Dievo pa-

Lubarsk’s už žmogau? tei- teP*mu ar vedančiųjų luo- j kratinę Lietuvą: užtenka tik
! *"u °*vnima 'oenker'us metus minemis, intelektualinėmis; prisiminti, kurios laisves yra 

Sporto vadovybė jau susi-1 iškalėjęs darbo stovykloje, •ar dar kitokiomis savybėmis. į suvaržytos ar net visai neeg- 
ms sąlygas š. m. iapkr č'o 21 d. Londo-; Demokratijai priešingos yra ‘zistuoja šičia pas mus,

'ne turėjo paskal’bėjimą su į teokratija, plutokratija ir į- Massachusetts valstijoje (ir

Jau rimtai ruošiasi kitų 

metų šventei

tarė su geriausias 
j pasiūliusia Stankunavičių

-mažiau, negu daugumoje da-
aU^?.^etaS Sbartinių Vakarų pasaulio de- 

grindziamas i . . ,& mokratinių santvarkų.

Nereikia žiūrėti nė i demo-

britų parlamentarais. Jis bu-, vairių rūšių (fašistinės, ko- specifiškai Bostono savival-Kai kurie Įžymūs darbie- ■ Kuoni Tra vėl b-ve dėl kelio-
tintuoju savo vaiku ir nuvedė paslapčiom tolvn gyveni-j čiU veikėjai Fainbergą rėmė ; nės į Lietuvių Dienas ir Pa-h ° Pak/jestas į Darbo parti-{munistmes ar šiaip diktatu- dybėje): tėvų laisvė nesiųsti 
mu iki ankstyvosios jaunystės Jau turėjęs apleisti Aus-j šaulio Lietuvių Sporto šven-j^?s kan.ojo spai no susir.n-Į rines) autokratijos. (savo vaikų į mokyklą, o

Kelmės žtyrduo:bėje guli motina, pagimdžiusi ma
ne.

x Kelmėje, septyniasdešimt penkerių metų sulaukusi, 
gyvena mano antroji motina.

traliją birželio mėnesį, bet tę, kuri rengiama kitu metu i J1??’an\ent0 ^tiose,, {šviesti juos privačiai namuo-
pats partijos pirmininkas' birželio gale Toronte. i Tribūne^ grupėjnaiys' Demokratine yra tokia (se; namų savininkų laisvė
Hawke Įkalbėjęs jį atvykti įj ; / * santvarka, kurioje tam tikri Jpagai sutartą kainą nuomoti

Į konferenciją.

Čia Fainbergą ištiko dide
lis nusivilimas, kai Whitlam

Į Kelmės sinagegą eidavau kažkada su tėvu melstis, j nesutikęs leisti jam konfe- 
| rencijoje kalbėti.

Paskui, dar vaikas būdamas, meldžiausi Kelmės'

I
j- - : - pu kitais parlamento atsto-}asmenys turi valdžią dėl to,Įpatalpa; iaikraščio laisvė ne- 

; a (kad tokia piliečių valia, o ne>spausdinti jokio valdiško
į dėl to, kad jie būtų šventi , f rašto; gydytojo laisvė skelb-

bažnyčioje.

KO VERTA SAVANORIU- Dr. K. Lubarskis, rusu so-r. o
ARMIJA? jcialistas. atvyko i Londoną! revoliacl™° proletariato a-!tis? kiek jis ima atlyginimo

J ’ t parai Amnestijos Intema- į^anga^?aį ar ^iaip koks! už tą ar kitą patarnavimą;
I Anaizdeje Rytu bloko jcionalo kvietimą. Ji? Pirkgj° laisvė viešai skelbti
karinio pasiruošimo ir tu-Į Eur.c'P°s Ralistus remf J”6! santvaroj Poemai tun | nevykusiam gaminiui ar pa- 

teisę valdžią suteikti tam ti-. ’ anti-reklamą“;
kriems asmenims kaip syk iaiSVe parinkti patinka-

Išvykdamas Fainbergas, o.ajv0je komunistiniu sovietų disidentų kovą dėl 
palikęs savo pasirašytą kai-j, žmogaus te's'u. Per nasikal-Ganiau banda Kelmės dvare, prie) trijų pu'-ikiu, ties! ba, bet ja tik vienas kitas i a?,L^ kanuomenės skai- 

* 1 Tikiciaus persvarą, kyla klausi-
vienas žurnalas "The Bulle-:

kuriomis sušaudė motiną, ir mačiau, kokia nenatūraliai j laikraštis tepaminėjęs. 11Kjma- ko verta dabartinė a pirmininkas

žmogaus te's’ų. Per pasikal
bėjimą ?u "Tribūne“ grupės 

i.-oo Fletcher
aukšta ir žalia žolė išaugo ant žkyro.

Kelmės kapinėse, lankydamas savo mirtimi mirusi 
Damauską, praeidavau pro keletą vienodų kapų, — juo
se gulėjo tie, kurie šaudė prie pusikių.

Kelmė išmokė mane žvelgtu į gyvenimą lietuvio aki
mis ir neužmušti, kad esu žydas,

Kelmė yra mano Lietuva ir mano Jeruzalė.

Tame turbūt glūdi viskas: mano santykiai su žydų 
tauta ir Izraeliu, mano santykiai su lietuvių tauta ir Lie
tuva, mano -vieta literatūroje ir kūrybiniai siekimai. Ta
me — aš, žmogus ir rašytojas, — paprasta? ir sudėtingas, 
aiškus ir prieštaringas, kaip ir tos dvigubos 'šaknys, mai
tinančios mane.

. ., ,. . merikiečių savanorių ka-i pažadėjo svečiui savo gru-
tin išspausdinęs ją sutrum- ,.juomenėf Taj problemai į paramą.
pmęs.

Toj kalboj Fainbergas pri
minęs, kad Sovietų Sąjungo
je už Helsinkio susitarimų 
vykdymo skatinimus teisia 
kaip už antisovietinę propa-

štiiti buvo sudaryta neut-Į 
rali Rand Corporation ko

už tai, kad laiko tuos asmenis 
esant, sakykime, "tautos va- mą savo vaikui valdišką mo- 
dais“ ar "revoliuciniu avan- kyklą, ir visi eilė kitų lais- 
gardu“, bet tuo atveju san-'vių, ypač ekonominėj srity, 
tvarkos demokratiškumą vis-!
vien apsprendžia pats sutiki
mo faktas, o ne sumetimai, 
kuriais sutikimas duotas.

Ne savo rankomis save tokį sulipdžiau. Esu realus, 
nors gal ir keistas mūsų epochos produktas. Ir je'gu tik
rai turi kiekvienas žmogus savo angelą — sargą, tai ma
ne lydėjo ir gal tebelydi du angelai, — vienas Jehovos 
vardu, o kitas — vairiu Dievo, kursai yra trijuose asme
nyse. i

Pažymėtina, kad preš
isiįa? kur? dabar "patėškė i '-aržjTnj So-

,autus duomenis. ' vlet.» vis dažniau
( pasisako Europos ka'neji

Po Vietnamo karo panai-' socialistai ir taip vadinam e- j Demokratijos sąvoka būtų
, f lP™\vartin€ mobiliza-j P {gana tuščia, jei ji nebūtų su-.tija gali sugyventi su visos

j gandą ir valstybes išdavimą. į ciją ir įvedus savanorių sis-, kamep e a rti em irt a : su kriterijais, kurie leis-į eilės laisvių nebuvimu. Vai-
, O juk tų susitarimų galut,-1 temą, buvo dat« balsų, kad • j nustatyti ar H ar ana vai. |džios demokratiškumas yra
inio akto pirmos dalies sep-: savanorių kariuomene bu-1 11 Manuesto , suorgamza*, - • j i i r ■tintasis paragrafas ne tiksianti menko lygio, nes i jąįvo Venecijoje paskaitų cik*^*3 K t«sų remiasi piliečių,vienas dalykas, pilietinių

parrigoja signatarus "gerbti suplauksią žemo išsilaviiū-p rpo to išspausdino savo P^nį vaka- ^.laisvių maksimizacija - vi-
ipareg ja s g aa s g ou i | netinka ^a‘kra’tyje ne tiktai visas cia kyla demokratijos bei sai kitas. Apskritai paėmus,žmogaus teises ir pagrindi- mo žmones, Kuue neunivd, . j a i j » x -jokiam kitam darbui, be to.! d udentu paskaita?, bet ir laives santykio klausimas, sverti santvarką demokratis- 

armija labai pajuod’uosian- • idėjo redaktorių pasisaky-iFormaliai būtų galima tarti,!kūmo požiūriu (t. y. pagal 
ti, kadangi civiHn am sekto-jmus apie marksizmo krizę. | jog demokratijos sąvoka pri-;tai, kiek jos valdžia atspindi 
riui juodukai sudaro gau-; . . ., įleidžia tik tiek laisvės, kiek Įvaldomųjų valią) dar palieka

Galima, aišku, ginčytis, ar 
ta ar kita laisvė yra žmogui 
reikalinga ir respektuotina. 
Tačiau ne apie tai eina kalba, 
o apie tai, kad pati demokra-

žmogaus teises ir pagrindi 
nes laisves, į kurias įeina 
minties, sąžinės, religijos ir 
įsitikinimų laisvė, tame pat 
paragrafe susitarimų signa-!;jsiausia bedarbių elementą ir' Er e? kurį la\ka jos reikia valdžios demokra-
arai pasi a prisi ni,..^ sipksi‘a orpriau anmoka-i tuota> Jugos.avijo? d siden- tjgkumo kriterijams paten

kinti, — vadinasi, tiek lais-prie 2mogaus ir Socialinių!
Teisių Chartos pareikšdami 
"Niekas neturi būti kanki-i

jie sieksią geriau apmoka- tas prof. Michailovas yra 
pasakęs, kad Sovietų Sąjun. 
ga labiausiai bijo jų san
tvarkos kritikos, kurį pasi- 

Vakarų Europos kai- 
būkštavimad nepasitvirtino. * i’-ŲJŲ partijų spaudoje.

mų kairinių tarnybų.

Pastaruoju metu paskelb-
namas arba nehumaniškai irjtasis minėtos Rand korpora- tvari 
pažeminančiai su juo elgia-; cijos raportas sako, kad tieir^.° 

Gal todėl, kai rašau apie žydą, galvoju apie rusą, masi ar baudžiamas“. :—.• * .• i»m

vės, kiek reikia, kad būtų ga
lima teisingai tvirtinti, jog 
valdžia remiasi piliečių suti
kimu.

daug vietos sverti ją visos 
eilės žmogiškųjų vertybių 
įgyvendinimo ar įgalinimo 
požiūriu. Valdžios demokra
tiškumas savyje dar negaran- 

(Nukelta į 3 puslapį)
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Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

AUSTRŲ ŽURNALISTAS APIE PADĖT! LIETUVOJ

Vienos dTenraštis ”Die , kų Bažnyčią vedama ”ada-

pagaliau lapkričio 16 Putna
mo miesto valdyba raštu da-

Presse“ paskelbė savo bend 
radarbio Wolfgango Ober- 
leitnerio straipsnį apie šian. 
dieninę padėti Lietuvoje. Tą 
straipsnį dabar atpasakoja Į 
"Europos Lietuvis“, kurio 
ištraukas ir saivo skaityto
jams norėtume pateikti 
Tame atpasakojime rašo
ma:

"Režimo priešininkai Bal
tijos ir Kaukazo kraštuose— 
sako Wolfgangas Oberleit- 
neris — turi daug platesnį 
pagrindą, negu disidentinis 
sąjūdis Tarybų Sąjungos 
viduje, tačiau jų reakcijos 
esančios subtilesnės ir la
biau dviprasmiškos, Išimtį,

-tos“ politika siekia tikėjimą 
sunaikinti, o kunigus pada
lyti partijos pareigūnais.“

Toliau žurnalistas Ober- 
le:teris plačiau kalba apie 
"Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką“, apie jos tu
rinį, apie lietuvių disidentų 
ryšį su kitomis Sovietijos 
tautomis, apie suėmimus.

Tai tikrai įdomus straips
nis, supažindinantis Vaka 
rus su dabartine 
gyvenimo tikrove.

Įžymiausio zoologo sukaktis

Pradėta statyti Alkos muziejus
Po ilgų ir įvairių kliūčių Į tuviską biblioteką, taipgi vi

sus nepriklausomos Lietuvos 
pinigus ir retą pinigėlį —

vė leidimą praplėsti dabar 4 grašius Zigmanto Augusto, 
turimas muziejaus Alka pa-Į nukaltus 1569 m. Vilniuje 
talpas. Statyba tuoj prade-įsu vytimi.
dama: gruodžio pirmą savai-

baras-Sūduvas, režisavo buv. 
Bostono dramos sambūrio 
aktorius Feliksas Kontautas; 
deklamacijas ir prozinį tekstą 
atliko buv. Sibiro kankinė, 
knygos "Pėdos mirties zono
je“ autorė E. Juciūtė, pats 
montažo autorius Jonas Viz
baras ir Bostono Dramos Į mui ir to krašto prijungimui

kad tas didysis Lietuvos se- 'J. Jašinskas), visi kiti ramo1 
novės savo veikaluose afkū-įvėnai, o jų žmonos paruošė 
rėjas yra buvęs vienas akty- į Gėrimų, ištroškusiems patei- 
viausių dėl Lietuvos laisvės j kė ramovėnai — A. Andriu-* 
kovotojų. Jis Saulių s-gosjlionis ir A. Dubauskas, 
pirmininkas. Jo pastangomis!
buvo paruoštas planas Klai- į Savaitraščio Keleivio ad- 
pėdos krašto lietuvių sukili-1 ministratorius S. Griežė-

tę bus išgręžtas šulinys, iš- Alkoj yra daug įvairiausių
kasta atmatoms duobė ir už- liaudies meno drožinių, gin-
pirkta visa išorinei statybai 
reikalinga medžiaga bei su
planuota, pavasariui atėjus, 
statybos eiga.

taro išdirbinių, dail. A. Ta
mošaitienės audinių. Įvairių 
dailininkų lietuvių paveiks
lu.

Alka dabar taip yra pri
pildyta, jog ji nebėra archy
vas ar muziejus, bet tikras 
sandėlis. Todėl jau prieš

Alka yra Amerikos Lietu
vių Kultūros archyvas, ku
rio steigėjas, ugdytojas ir 
globėjas yra prel. Pr. Juras,
kuris archyvinę medžiagą j dvejus metus buvo pradėta 
pradėjo rinkti 1922 m. Law- • intensyviai planuoti padi-

Lietuvos rence» Ma. Pradžioj surink
tus daiktus jis laikė "Darbi
ninko“ patalpose Bostone, 
vėliau (1951 m.) perkėlė į 
Brocktoną ir pagaliau, 1963

sambūrio aktoriai — Birutė 
Vaičjurgytė, F. Kontautas ir 
J. Jašinskas. Įrekordavimą 
atliko šaulys Stasys Urbonas. 
Montažas savo įspūdingumu 
klausytojus iki ašarų sujau
dino. Montažo paruošimo ir 
radijo bangomis perdavimo 
išlaidas padengė Bostono 
skyriaus ramovėnai savo as
meniškomis piniginėmis au
komis.

prie nepriklausomos Lietu
vos. Tuos visus faktus kons
tatavęs ir išryškinęs, paskai-

Jurgelevičius ramovenas pa
sirūpino stalą, ant kurio buvo 
sudėtos pardavimui E. Jociū- 
tės ir L. Dovydėno parašytos

tininkas savo žodį baigė lin-jknygos. Jų buvo ir fantų* 
kėjimais esamai ir laisvai j tarpe. Laimėjimui knygas 
Lietuvai: | paaukojo Vanagaičio šaulių

(kuopos vadas ir ramovėnas 
"Tenebūn'e Lietuvoj prieš J inž. J. Stašaitis.

dabartinį bolševikinį Mas-1
kvos okupantą nulenktų lie- > ^ių metų Lietuvos kariuo-

anot Oberleitnerio, sudaro! Nėra abejonės, kad Tadas 
Lietuva. Prieis keletą savai-! Ivanauskas buvo įžymiausias 
čių į Vieną atvykęs lenin- i nepriklausomos Lietuvos zo- 
gradietis disidentas Boris i ologas. Gruodžio 16 d. sukaks
Weil spaudos atstovams pa
pasakojo, kaip vienas KGB 
karininkas viename Sibiro 
lageryje jam apibūdino pa
dėtį Baltijos respublikose:

"Su estais ir latviais — 
sakė kagėbistas — mes gali
me lengvai susitvarkyti, bet 
iš lietuvių kas antrą reikėtų 
sušaudyti...“

95 metai nuo jo gimimo (mi
rė 1970 m. birželio 1 d.). Ta 
proga čia nemėginama jo 
mokslo ir kitus kaip gamti
ninko didelius darbus pri
minti, bet tik pacituoti jo 
paties žodžius apie tai, kas jį 
paskatino išmokti lietuviš- 

jkai, nes jaunystėje jis lietu
vių kalbos nemokėjo.

Kartą miške jis sutikęs 
vyžotą vyrą su kirviu ranko
se, kuris užkalbinęs lietuviš
kai. Jis jo nesupratęs ir ne
galėjęs jam lietuviškai atsa
kyti. Bet tas įvykis turėjęs

1 dinti dabartines Alkos patal
pas. Tam tikslui buvo suda
ryta statybos komisija iš dr. 
A. Matuko, sės. A. Sereiky- 
tės, inž. V. Izbicko ir J. Vem
brės, o vėliau pakviestas kon
sultantu inž. Eug. Manomai- 

džio 27 d. perkraustė ten vi- ds- Komisijos nariai, pasita- 
sus eksponatus. Susilpnėjus ^9 su Bostono Kolegijos bei 
sveikatai, 1974 m. sausio
mėn. prel. Juras Alkos mu
ziejų perleido LKM Akade
mijai ir sudarė 12 asmenų 
kuratorių valdybą, kuri šiuo 
metu rūpinasi visais muzie
jaus reikalais. Į valdybą įei
na: gen. konsulas A. Simutis,
L. E. leidėjas J. Kapočius, dr.
A. Stankaitis, dr. J. Bachu- 
lus, inž. V. Izbickas, dr. A.
Matukas ir kt.

metais pastatęs dabartines 
patalpas, tų pat metų gruo-

Pagrindinė minėjimo dalis 
buvo pradėta 3 vai. 15 min. 
popiet. Skyriaus pirmininkas 
Jonas Vizbaras, trumpu žo
džiu pasveikinęs minėjiman 
gausiai susirinkusius ir pa
dėkojęs jiems už atsilanky
mą, paprašė įnešti vėliavas. 
P. Viščinio paruoštos ir įre- 
korduotos maršu muzikos 
lydimos, į sceną buvo suneš
tos 7 vėliavos. Po Amerikos 
ir Lietuvos himnų,tylos mi
nute prisiminti ir pagerbti 
žuvusieji dėl Lietuvos lais
vės.

Bostono ramovėnų sky
rius savo narių tarpe dar tu
ri kelis karius savanoriu-kū- 
rėjus. Jie visi buvo iškviesti

menės atkūrimo minėjimas 
Bostone buvo tikrai gražus 
ir gerai suorganizuotas.

J. J.

DARBININKŲ BALSAS 

IŠ "ROJAUS“

tuvių galvų...“ Lietuviai 
skaičiumi yra nedideli, bet 
jų valia būti laisviems — 
nepalaužiama.

Meninę programą atliko 
komp. J. Gaidelio vadovau
jamas, vyrų sekstetas ir
Onos Ivaškienės šokių sam- i NYT rašo, kad grupė dar- 
būrio vyresniųjų šokėjų gru-! bininkų Maskvoje papasa- 
pė. i kojo užsienio koresponden-

i tams, kaip elgiamasi su tais

Straipsriio autorius prime
na neseniai Vilniaus futbolo 
žaidynių metu kilus’as riau- 
šes. Pasak jo. tūkstantinės 
minios šauksmo "Rusai 
lauk!“ tarybinės televizijos 
žiūrovai neišgirdo, nes ope- i reikšmingų pasėkų per visą 
ratorius lemiamu momentu !jo gyvenimą, 
spėjo ii-jungti mikrofoną. į
Tačiau pačiame Vilniuje, į "Palikęs vienas, aš susi- 
tęsia ’D:e Presse bendra- graudinau... Štai du lietuviai,
darbis, prieš penkerius me*

Harvardo universiteto mu

ziejų specialistus, apžiūrėjo 
naujai pastatytus muziejus 
Worcestery ir kt., pavedė 
vietiniam architektui suda
ryti Alkos praplėtimo planą 
pagal komisijos pageidavi
mus ir Putnamo miesto val
dybos reikalavimus. Archi
tektas per 3 savaites sudarė!
planus, kuriuos be priekaištų i Prieš sceną, gausiais minėji 
patvirtino Putnamo statybos įme susirinkusiųjų plojimais

Alkos pastatas yra mūri
nis, vieno aukšto, 60 pėdų 
ilgumo, 40 pd. platumo ir 10 
pd. aukštumo. Yra geroj geo
grafinėj padėty, nes tarp di
delių lietuvių kolonijų: 22
mylios nuo Worcesterio, 26!^®®^®^ dol.

Šios programos dalies pra
nešėja buvo pakviesta trečio
sios kartos Amerikoje gimusi

darbininkais, kurie pasi
skundžia dėl mažo atlygini
mo, saugumo priemonių ne-

pagerbti ir atžymėti baltomis 
gėlėmis, kurias prisegė jau
nos lietuvaitės. Pagerbtųjų 
savanorių-kūrėjų tarpe sto-

lietuvaitė Marytė Bizinkaus- paisymo ir dėl kitok ų trū 
kaitė. į kūmų.

j Tok'e darbininkai admi- 
Juliaus Gaidelio vadovau-1 nistracijos išbarami, net at- 

jamas Bostono vyrų sekstetas. leidžiami is darbo arba pa- 
sudainavo dešimtį dainų, Į5 unčiami į psichiatrinę li- 
klausytojams plojimais pra- §on*n^ gydyti . 
šant, pridėdamas dar ir "ma
garyčių“ porą dainų.

Šokėjų grupė pradžiu
gino žiūrovus porą meniškai Lapkričio 19 d. Philadel-

RŪPINASI LIETUVIŲ 

DIENOMIS

priežiūros komisija ir lapkri
čio 16 raštu leido pradėti sta
bą. Naujoji patalpa jungsis 
su senąją, bus dvieju aukštų,
80 pėdų ilgumo ir 40 pd. pla-| vgj° ir buvusi Sibiro kanki' DUVf Paroa>'Ias Pirm3 jgiamom 
tumo. Statyba atseis apie‘nė’ i ten patekusi dėl ben-,kartJb Šokiams akordeonu j dienom.

ir ugningu tempu sušoktais PbŪcJe įvykusiame JAV 
šokiais, kurių vienas komiš- ^3 valdybos pasėdyje daug
ko pobūdžio Bostono pubii- 'lėmes« buvo skirta totais 
, , , i meta s vasara Toronte ren-kai buvo parodytas Pasaulio Lietuviu

>ne, į ten patekusi aei oen-j _ į dienom,
į dradarbiavimo slaptoje Lie-• Pritarė Worcesterio lietuvių į Tam renginiui reikia sd- 
(tuvos laisvės kovotojų spau-iradB° valandos vedėjas E.jteJkti 35,000 dol. Vajus bus 
! — - IV. Meilus. ’m. nuo Providence, 50 m.1 , , . T __

nuo Hartfordo ir 65 m. nuo! Statybos lėšoms rinkti ir doje, Elena Juciute, o taip
tam vaju pravesti apsiėmė Pat pirmą kartą ramovėnų J _ ., -
L. E. leidėjas J. Kapočius, minėjiman atvykęs Lietuvos! Minėjimo programa tęsėsi gametis LB ir sportininkų

pradėtas ateinanti pavasą- 
! rį. Jam vadovauti sutiko il-Bostono, 1/2 mylios nuo 

greitkelio 52, kuris eina iš 
Bostono-Worcesterio į New 

Man pasidarė koktu ir gėda. Į Yorką. Pro pat Alką eina 44

susitikę savo krašte, negali
tus Įvyko panašūs neramu- susikalbėti gimtąja kalba.
mai tarptautinių rankinio 
žaidynių proga, kai žiūrovai 
gausiai plc-jo maskviečių 
rinktinės priešininkams, o

Ir šį momentą akivaizdoje 
senos pušies ir žydinčio vir- 

{žyno aš pasižadėjau dar šįgrojant tarybini himną ne-1 , . ... . .A_ * •*. m ‘ Irudeni pramokti savo gimto-sikele iš sav0 vietų. Ta s pa- ‘ ' 1
ciais 72-rais ais metai? Kau- j 
ne po Kalantos susidegini-1

kelias, kuriuo kasdien po ke- 
kelis sykius eina autobusai 
iš Providence i Hartforda.

kuris jau sudarė 63 asmenų Vyčio Kryžiaus kavalierius, 
Globos komisiją, į kurią jei- savanoris karininkas, pasižy- 
na įvairių pažiūrų, įvairių mėjęs kautynėse prie Seinų, 
grupių atstovai. Juk Alka J- Jakulis.
priklauso visiems lietuviams,j

Į joj esamu turtu ir medžiaga Minėjimo pagrindinis kal- 
naudojasi ir naudosis visi lie- bėtojas buvo rašytojas Liu- 
tuviai, todėljg^ rūpintis ir das Dovydėnas.
išlaikyti yra visų lietuvių

tik dvi valandas. Publikos šį 
kartą atvyko daug daugiau, 
kaip ankstesnių metų paren
gimuose.

Sunkiausią minėjimo pa-! 
rengimo naštos dalį labai vy
kusiai išnešė pats Bostono

darbuotojas Aleksandras 
Vakselis. Jam pavesta suda
ryti vajaus komitetą, i jį į- 
traukiant LB. ŠALFASS ir 

į kitų organizacijų atstojus.

mo gatvėse demonstravo 
tūkstančiai, šaukdami "Lais
vės Lietuvai!“ Po to dar du 
lietuviai — šaltkalvis Ston's 
ir darbininką? Andriuškevi
čius — pasiryžo savanoriš
kai susideginti, protestuoda
mi prieš Lietuves okupaciją.

Ir latviai šaukia: "Laisvės“.

Laisvąjį pasaulį pasiekė 
žinia, kad š. m. rugpiūčio 11 
dieną Liepojoje buvo sukel
tos riaušės. Kai teatre atvi- 

-• rame ore estų rock muzikos 
grupei nebuvo leista atlikti

Toliau Oberleitnetfs ra- f programos, publika, daugu-
šo: "Lietuviai jaučias dvigu
bai engiami: tautiškai, nes

ma jaunimo, buvo suerzinta 
dėl administracijos kišimosi

jų mokyklose jų tautos is-jį vakaro programą, ir pra- 
tonija t’k su 40-ta:s metais Į dėjo visokiais būdais protes- 
pradedama, o didieji savito itUOįj Tūkstantis išėję į gat-j 
valstybingumo laikai 14-mejVę, žygiuodami šaukė: "Lais- 
amžiuje turi būti užmiršti;.,^ laisvės,.. kol ,jcija 
religiškai, nes pnes Kataii-jjuos išsklaidė

LAISVĖ NESUVEDAMA...

( Atkelta iš 2 psl.)

tuoja jos respekto visoms 
žmogaus laisvės ir teisėms, 
negarantuoja, kad valdžios 
veiksmai ar įstatymai nie
kur nepažeis žmogiškojo 
orumo.

Todėl, bemąstydami apie 
ateities Lietuvą, kuriai tei
sėtai reikalaujame valstybi
nės nepriklausomybės ir de
mokratinės santvarkos, nepa
mirškime ir uždavinio pa
svarstyti apie joje būsimas 
žmogaus laisves

Per ilgą laiką Alkos stei- “T das bovydėnas. ' ' kusiai išnešS Pats Bosto"°l PASKUBĖKITE ĮSIGYTI
gėjas surinko daug vertingos iav.ai, loaei«Jfc ruPmlls ir ramovėnų skyriaus pirminin-i . ..
muziejines medžiagos, V1SU ietuvių; _ kas Jonas Vizbaras. Jam nuo- į riu^beturi^ebbirįdomio.
yra retų leidimų, Aušra i i L. Dovydėnas savo paskai-t širdžiai talkino kiti skyriaus j Kipro Bielinio knygos ”Ga-
188?qq1 Saw3S : Alka Pastatyta ant nuosa- tai Pasirinko dvi lietuviškas Į valdybos nariai (K. Šimėnas, i na to jungo“, 492 psl., kai-
“ tooo oo Am ’ i i vo žemės sklypo ir nuo nieko asmenybes, ir jų pareiškimais j VI. Bajerčius, K. Šidlauskas, na $5.00.
Pas — 1889-93 m., Apžvalga j neprįkjauso bei kūryba remdamasis, iš-
— 1890 m. Knygos: Lietuviš-1 ryškino Lietuvos kovų dėl
ka Biblija, 1657 m., Gyveni-f Nuolatinis adresas: ALKA, laisvės reikšmę. Tos dvi as-

loaoooooooooooooeeoGooooooooooooooooooooooooos

mas šventųjų. 1850 m., Pra
džiamokslis, parašytas Genio 

i Dėdės 1862 m., Naujas Įsta
tymas J. K., 1816 m. ir labai i 
daug kitų. Neseniai iš švei- I nuo mokesčiu 
carijos p. Garbačiauskas at- j sumos, 
siuntė savo labai didelę lie- >

P. O. Box 608, Putnam, CT. menybės buvo: dar caro lai-J 
06260. kais iš Lietuvos atvykusi lie-

Po dviejų dienų turėjo bū
ti populiari "Liepojos ginta-Į 
ro — 77“ muzikos šventė, bet i 
administracija ją uždraudė.

Pranešama ir apie panašią 
demonstraciją Estijos Tartu 
mieste, kai administracija 
uždraudė vakarą, kurio pro
gramą turėjo atlikti Žemės 
ūkio akademijos studentai.

Palangoje maudysis ir žiemą

Palangoje pradėtos statyti 
maudyklės, kuriose bus jūros 
vandens baseinai, soliariu
mas, gydvmo vandeniu ka
binetai

Aukos Alkai nurašomos tuvė, kurią paskaitininkas 
apdedamos pavadino Monika, vengda

mas jos tikrosios pavardės 
dėl galimo jos artimųjų per
sekiojimo dabartinėje Lietu
voje. Toji lietuvė buvo nuvy
kusi į Lietuvą, kada Lietuva 
gyveno pirmuosius savo lais
vės metus. Jautriais žodžiais 
ir pasisakymais ji gėrisi Lie
tuva, laisvę atsikovojusia, o 

j taip pat laisvos Lietuvos ka-
Lapkričio mėnesio 27 d. . kovose dėl Lietuvos laisvės, riuomene, kurios pasirodymą 

LKV Sąjungos .. Ramovė“ i Ta proga kun. A. Baltrušū- Lietuvos nepriklausomybes 
Bostono skyrius surengė ne-, nas pasakė labai įspūdingą išsikovojimo iškilmėse jai pa- 
priklausomos Lietuvos ka- • pamokslą, išryškindamas ko-jčiai teko matyti.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

J. Šavelis

Gražiai paminėjo kariuomenes 
šventę

CHICAGOJE "KELEIVĮ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

poooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocr,

riuomenės atkūrimo minėji-1 vos dėl laisvės prasmę. Pa
mą. Pagrindinė minėjimo !maldose Bostono organizaci-
programos dalis buvo Ame-i 
rikos L. P. d-jos namų 3-čio • 
aukšto salėje, So. Bostone.
Ji buvo atlikta ankstybą! Tos dienos "Laisvės Var- 
popietę. Tos dienos rytą. po“ programos dalis buvo 
Sv. Petro lietuvių parapijos i skirta Lietuvos kariuomenės 
bažnyčioje buvo gedulingos (! atkūrimo sukakčiai, 
pamaldos, skirtos pagerbti iri
prisiminti lietuvius karius ir. Jai tinkamą montažą pa-j

jos dalyvavo su savo vėlia- 
j vomis.

Antroji asmenybė, žymu
sis Lietuvos ir jos senovės 
lietuvių karių bei jų vadų iš- 
garsintojas Vincas Krėvė- 
Mickevičius. Šio Dzūkijos 
krašto sūnaus raštai, o ypa
čiai, jo veikalas "Šarūnas“ i 
ir paskaitininką daugeliu at
žvilgių paveikęs gyvenime ir 
kūryboje. Lygia greta buvo

DR. KAZIO GRINIAUS FONDAS

2523 West 69th Street 
Chicago, Illinois, 60629

PRANO ČEPĖNO

"Naujyjy laiku 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. Broadway, Melrose Park., III. 60160

karžyges moteris, žuvusias ruošė žurnalistas Jonas Viz- iškeltas neginčijamas faktas.
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Pasikalbamas 
Maikio su Tėvu

Kas tie teroristai? Ką tik gavomeVERTA JSIGYTI

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

luoti asmenys in surasta net 
3,396 šaunamieji ginklai. ;

Pažymėtina kad mažiau- 
šia žinoma apie teroro 
veiksmus Sovietų Sąjungo
je. Gal dėl to, kad ji pati 
paruošia teroristus ar jų va
dus Vakarų pasauliui. O lėk
tuvus ten. kartais pagrobia 
tik tie, kurie bando tokiu 

! būdu pabėgti iš komunisti
nio "rojaus“.

Massachusetts gyvenan
tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

keliu, nej kokiu nors kitu le
galiu būdu jie nesitiki lai
mėti savo „ideologijos“ nau
dai jokių politinių permai- 

. pakstų bombų sprogimai,1 nu ir mano, kad teroro 
j lėktuvų ir įžymesnių žmo- veiksmais istorinius Įvykius 
nių pagrobimai, lydimi mi- ’ esą galima staigiai pa- 
lioninių sumų ir kitokių rei- krejpti ar pagreitinti, 
kalav'mai grasinimai nužu-' Į
dvti valstybės pareigūnus —: Vakarų Vokietijoje yra la- i 
beveik kasdieniniai ivykiai. blausiai išgarsėjusi vadina-;

J moji ”Baader-«Me nhof“ te-j 
Bet kas gi yra tie oro pi- • rcristų grupė, kuri dar nese-į 

ratai, bombininkak žmonių niai buvo pagrobusi vokie- 
grobikai r žudikai? čių Lufthansos b-vės lėktu

vą su keleiviais ir nužudė 
Š;o klausimo aiškintojai stambų vokiečių pramoni- f 

! sako, jog ta:_ dažniausiai dar; n‘nką Schjeyerį. ši anarchis- i 
j jauni žmonės, kilę is v.dūri- ; tų grupė 1960 m. teturėjo- 50 ’ 
mojo luomo, kraštutiniai į fanatikų narių. Nuo 1973 m. Į 
kairieji radikalai, 'kartais . jj yra pasivadinus „Raudo-:

J nosios armijos" daliniu, i 
į Šiuo metu vokiečiai yra su- i

T ... , . ‘sekę 16 tos grupės aktyvis-lJų yra labai nedaug, bet t kuri t 10 mote.!
jie sus organizavę , kietai — žfe<; g Kiso ju i 
dainiuotas fanatikų gru- daiau

■ peš, paremtas įsakymu arba
į žūti, arba Įvykdyti duotą: Japonija taip pat turi jau 
.uždavinį. garsėjusią savo "Raudono-

Dar niekad pasaulis ne
buvo taip sukrėstas ivairių 

■r > teroro veiksmų, kaip pasta- 
I į rais’ais laikais, šen ar ten

net kairesni už komunistus, 
ir fanat'kaj anarchistai.

KALĖDINĖ DOVANA

Ką tik išleista daili, įdo
mi1 autobiografinių atsimi
nimų J. Narūnės 232 pusla
pių knyga „Jaunystė“, — 
tinkama Kalėdų dovana, su 
daug iliustracijų. Kaina $5.

Jį gaunama Keleivyje ir 
pas kitus knygų platintojus
JAV-se ir Kanadoje. •

i

Geri žodynai

.. ; sies armijos“ grupę, sus'de- 
‘ 7 7 ”7 P‘ia* dančią dar iš kietesnių fa-
| ai n žmonių gi o ėjai natiku. 1969 m. toje grupė- 
i turi politini tikslą ateity nu-, - , - •, f • .I i- j‘v -i- ■ ;je buvo apie oO aktyvistų, , . , . . i nuversti dabartines vvriau- • r ji j k tuo labai abejoju, i n VQ-Vo1li; ^Koi. branduolys, o dabar, mano-

ma, jų belikę 20. Jie veikia

Šie teroristai

. ~Maiki’ aJ toii _qAŠ- T“1“1 o tam reikalui dabai'
eisybe? V.enas mano fren-.nes Sovietų Sąjunga visaip^ . k da iausia 

tas pasakojo, kad bolseviki- steng.asi pakenkti Izraeliu*:, | eQVZV fįnan.
nės Rusijos basadorius Va- o Amerikos žydai tą savo <

atsiklaupė

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

Čičinskas, drama ir dvi 
mikrodramos (šaltkab’is, 
Lozorius), parašė Kostas 
Ostrauskas, 101 psl., kieti 
viršeliai, kaina $5.00.

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

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

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

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

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

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

Radvila Juodasis, patrio
tas ir protestantas, parašė 
Biunonas Bušackis, 263 psL, 
kaina $5.00.

Lietuvos

i Anglų-lietuvių kalbų žo 
dynas, V. Baravykas, naujr 

' laida, apie 37,000 žodžių 
i 590 ps’., kaina $e.OO.
t
Į lietuvių-anglų kalbų žo 
1 dvnas, redagavo Karsavi 
naitė ir Šlanobersk’s, apie 

: 27 000 žodžių 511 psl., ka? 
na $8.00.

Ar skaitytos?
Lietuvos. Steigiamasis Sei-

* mas, parašė dr. V. Daugir- 
: duitė-Sruogienė. Tai vienin- 
’ telė knyga apie seimą, kuris I 
t paruošė Lietuvos konstituci- į 
j ją ir kitus pagrindinius įsta- 
' tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

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

-$6.00.

KOMUNISTŲ TERORO 

SISTEMA

Jei norite greitai ir gerai 
susipažinti su bolševkinio 
teroro sistema, su komunis
tų tardymo praktika ir jų 
tos rūšies mokslu, įsigykite 
Kipro Bielinio knygą „Tero
ro ir vergijos imperija So
vietų Sąjunga“.

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

t'mu tik $1.00.

MERGAITĖ IŠ GETO

Tai R. Spalio parašytas, 
dideli pasisekimą turįs ro
manas, 366 psl., kaina tik 
$3.00. Paskubėkite įsigyti, 
nes netrukus jis bus išpirk
tas!

f#***#*###**###*#**#*##***##*#****

Tolimuosiuose ir Viduri
niuose Rytuose, Europoje, 
o ypač terorizuoja pačią Ja- 

bend- P°nD3- Dar neseniai, pagro-, 
i bę Japonų linijos lėktuvą, Į 
i už keleivių paleidimą iš Ja- 

Tokių priemonių jie ’ma- i ponijos vyriausybės jie iš- 
dėl to, kad nei rinkimu spaudė net 6 milionus dole- 

" Į rių.

I Atkaklūs yra ir arabų va- j 
M. Vasiliauskas, Stavner,' dinamojo L'audies fronto ! 

Cnt., — $4.00. ; teroristai, išžudę Izraelio
Po $3: P. Gaidelis, Toron- i sportininkus Miuncheno o- 

to, Ont., E. Martišius, Wren-Į limpiadoje ir atlikę kitų 
tbam, Ma., J. šeštokas, iš kruvinų veiksmu, daugiau-’ 

Gerai galvoji, teve, tik Australijos. i s a nukreiptų pr'eš Izraelį,
įaums sunkiau tai padaryti. p0$2: K. Gruzdąs, Quin-’Jie ir pirmiausia pasireiškė 
Žydų Amerikoje \ra ap e cy Įja., šilas, Elizabeth, i pasaulio arenoje ir, gal būt, 
penki mil jonai, Jie turi sa- j, q Dambrauskas, Mus- J pažadino sus'organizuoti ir 
vo tautybes kongresmanų,| kigan> MIch., M Gecevičius,; kitų kraštų terorisfnes gru- 

' Cleiveiand, Ohio, J. Sinkevi- peš.
c us, Calgary, Alberta, S. į
Griganavičius, So. Boston, j Pakankamai teroristų yra j 
Ma., S. Valkavičius, Dor- į ir JAV-se, tik čia politinių 
chester, Ma., A. White, Ke-: fanatikų skaičių gerokai 

Ilk, V. Mišk'nis, Ha- i praskiedžia grynai krim'na

prieš ( vaistyk nepaprastai remia, į 
je ją iri

šanktone
Amerikos žydus, melsda-j galima sakyti, tik 
mas juos, kad jie priverstų• iilaiko.
Šios kontrės prezidentą ves
ti su Rusija tekią kupčvstę, 
kok’cs ji norit

nigų savo sąjūdžiui 
i suoti. Be to— teroristiniais 
grasin'ma's gelbėti iš kalė
jimų savo draugus ir 
i a darbius.

— Taip, tėve, Sovietų Są
jungos ambasadorius 
tolijus Dobryninas neseniai 
kreipėsi į Amerikos žydų 
hadus, prašydamas jų pa
galbos prekybiniuose reika
luose. Jis sakė jiems, kad 
dabar Rusija le’džia dauge
liui žydų išvažiuoti į užsie
nį, o Amerikos žydai to ne
įvertina ir nepaveikia Ame
rikos prezidento vesti pre
kybą sov'etams palankesnė
mis sąlygomis.

— Tai kaip Čia dabar iš-

— Vot, Maiki, reikėtų ir 
mums su žydais susidėti ir 
visiems drauge eiti prieš 
bolševiką. Mes turėtume irgi: 

'Ina- reikalauti, kad iš Rosijos) 
ne tik žydus, bet ir žemai
čius ir lietuvn'nkus išleistų, 
kad ir mūsiškiams bolševi
kinis caras vainasti duotu.

enatorių ir vyriausybės na. 
rių, O ką mes turime? Mes 
dar nė vieno kongresmano 
nepajėg’ame išsir’nkti.

eina? Ar Amerikoje žydų' —Tu, vaike, šitaip šne-
čyfai yra
šios kontrės prezidentą?

si

stipresni už patekėdamas, mūsų sylos nema-;v ??ee’ „ . .... . . . ..
' i ž nk! Mes turime inžinierių, A.Postas. Ro- j Imis elementas ir visokie

daktaru, saliūnminku. o, sa-! v-s- Ma-pamišėliai. Siame krašte su-Į
ko, VaŽnktone Venai tikras i 'art'c- S“ i ma?eJ0 tikL-T ?"ra« v®*ks_'

nota; nat.ps nrp J Diego, Cal., M. Bunnauskas, | mai, nes, Kubai atsisak us 
Amsterdam, N.Y., J. šniuo- J tokius „herojus“ priimti

— Ne, tėve, žydai nėra 
galingesni už so krašto pre
zidentą. Tačiau jų bendruo
menė Amerikoje yra labai 
gerai susiorganizavusi. Ji 
savo žinioje turi daug pre
kybos ir pramonės įmonių, 
įtakng'ausius šio krašte 
laikraščius, radijo ir televi
zijos stotis, o taip pat ir 
daug žymių politikų, kurie 
gali viena'p ar k'taip pa
veikti šio kra to užsienio 
politiką ir prekybinius ry
šius su kitom valstybėm. Bet 
dabartin’s Amerikos prezi
dentas Carteris yra nusista
tęs nedalyti jokių prekybos 
lengvatų tiems kraštams, 
kuriuose yra paneigtos žmo
nių teisės ir laisvė, kur žmo
nės yra persekiojami dėJ sa
vo politin'ų ar Tei ginių įsi
tikinimų. Na, o Sov:etų Są
junga yra pats didžiausias 
žmogaus persekiotojas. Dėl 
to Amer'kos kongresas ir 
prezidentas sovietams nėra 
linkę duoti sovietams kokių 
ypatingų palengvinimu. Ži
noma, rusų komun'stai, ne
galėdami tiesioginiai pa
veikti Amerikos valdžios, 
nori sau naudo? pasiekti ap
linkiniu kėlu.

— Tai kaip tu, Maiki, 
miškini? Ar žydeliai per- 
kupčiai ateis į pamačią
maakviniams načalninkam?

žemaitis netgi pates pre' 
zidento čebatus švaksuoja.

— Tėve, geriau patylėk.

KELEIVIO RĖMĖJAI

■ir

Kelionė aplink pasauli,
Juozas Kaributas, 423 psl., 
kaina $5.00.

Lietuvių litera
tūros istorija, IV 
tomas, 1944-1975 m., parašė 
Pranas Naujokaitis, 579 psl., 
kaina $10.

Lietuvių literatūros istori
ja (1928-1944 m.), III to
mas, parašė Pranas Naujo
kaitis. 542 psl., kieti virše
liai. kaina $10. Galima gauti 
tes knygos pirmąjį ir antrą
jį tomą, kurių kainos taip 
pat po $10.

Julius Janonis, poetas ir 
revoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jašinskas. 265 psl., 
kaina $5.00.

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

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

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

Prof. Augustino Volde
maro raštai, 672 psl., kai
na $15.09.

I tomas, parašė

Bostoniškio J. Jašinsko 

parašytą knygą —JULIUS 

JANONIS — POETAS IR 
REVOLIUCIONIERIUS 

kaina — 5 doleriai.

'•®°*°®o®®ooooooooooaoooooooooooooooooooeooooooeoooor

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.
na. Brockton, Ma. į sodinant juos į kalėjimą, nė.

i Po $1: M. Kr mas, Tomp- ’ ra kur su pagrobtu lėktuvu 
j son, Ct.. A. Skučas, Lake Į saugiai nutūpti. Be to, čia 

keleivių 
mas, kad, ’r • I• niekas į lėktuvą nedsineštų 

Į g'nklų. Kokie to tikrtnimo 
; duomenys, galima susidary
ti vaizdą ir iš to fakto, kad 
tik 1976 m. JAV aerodro
muose buvo suimti 884 gink-

1977 m. lapkričio mėnesį 
Keleivio spaudai aukojo:

Sandaros Moterų kuopia 
Bostone — $25.

J. Kačinsko koncerto 
rengėjai — $15.

Po $10: J. Krasinskas, iš 
Worcester, Ma., A. Audick, 
Dorchester, Ma., J. Janus, 
Milton, Ma., L. Jasaitienė, 
Dorchester, M a., G. Kilotai, 
tis, Eganville, Ontario.

A. Bujavicus, Manches- 
ter, Ct, — $7.00 

A. Puskepala'tis, So. Bos
ton, Ma., — $6.00.

Po $5: A. Rimša, Wind- 
sor, Ont.. J. Čuprinskas, 
Chicago, Ilk, A. Rudreckis, 
Wollaston, Ma., J. Kantaus- 
kis, Lowestone, Maine, J. 
Tamošaitis, Lynn, Ma.. B. 
Blaževičienė, M lford, Del., 
A. Semežys. Sudbury. Ont., 
E. Austras, Melrose, Ma., J. 
Bumiauskas, Baltmone, 
Md., R. Chenkus, Hazleton, i 
Pa., T. Stankūnaitė, So. | 
Boston, Ma., V. Vitkauskas, 
Calder Saskach.

Varth, Fla., J. Kokst, Vo-!labai sustiprintas 
k'etija, J. Matulrcn's, Jock- i elektron'nis tikrini

i snnville, Fla., M. Sirack'
! T owell, Ma., R. Grabauskas, 

. ĮFalfmore, Md.
Visiems aukotojams nuo- 
■džiautas ačiū.
Keleivio administracija

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS

Įįl
.M.
-.r

j-1 ■e*- >
t ,

I JIB

I

ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū
sų užsakvmus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO- 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, III. 60650. JIB I 
Atstovybė, 2498 Daugall Rd., Windsor, 12, Ont., Cacada. j 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th St. Chicago; 
50th Avė. & 14th St., Cicero, 1640 W. 47th St., Chicago.
2923 N. Milwaukee Avė., 1147 N. Ashland Ave^ Chic»<jo$) 
ir kitur. :: 1

VaOMOOOOOOOOOOBOOBMOBBSUB

WORCESTERIO LIETUVIŲ
RADIJO VALANDA 

8-9 vaL vakaro 
5-6 vaL vakaro 
90.5 FM

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

Tel. 852-3665

Trečiadieniai
Šeštadieniais

WICN

1978 METŲ EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
IŠ BOSTONO — NEW YORKO — MONTREALIO

VIENOS SAVAITĖS: Maskva — Vilnius — Leningradas:
kovo 22 gegužės 4
balandžio 25 gegužės 9
balandžio 29 rugsėjo 17

rugsėjo 22

DVIEJŲ SAVAIČIŲ: Maskva — Vilnius — Leningradas — Briuselis: 
gegužės 28 liepos 16
birželio 11 rugpiūčio 6

liepos 2 rugsėjo 3
gruodžio 22

Visos grupės VILNIUJE praleis po 5 naktis su dienos ekskursijomis i 
Kauną ir Trakus. ; |

MŪSŲ GRUPĖS BUS LYDIMOS PRITYRUSIŲ VADOVŲ.
PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo laiku, bus 
paskelbtos vėliau.

LIETUVIU EKSKURSIJA Į HAWAJUS IŠ BOSTONO 

išvyksta LIEPOS 2. grįžta LIEPOS 14 — kaina tik $ 6 9 9 . 0 O.
(3 naktys San Francisco, 7 naktys Honolulu. 3 naktys Las Vegas)

REGISTRACIJAS VISOM grupėm jau PRIIMAME DABAR, kreipkitės į

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE *
South Boston, Mass. 02127

393 W«st Broadway, P. O. Box 116 
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžifinienė
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Vietinės žinios
-aooooooooooooc

[BOSTONO LIETUVIŲ MOTERŲ FED. KLUBAS 

kviečia visus atsilankyti
Bonononoooe*

JONAS K. KARYS ir ŽMONA sveikina savo bičiulius 
šių žiemos šventų proga, širdingai linkėdami visoke
riopos laimės.
Vietoj rašinėjimo kortelių jiedu paaukojo Maironio Li
tuanistinei Mokyklai New Yorke 50 dol. ir penkiems 
lietuviškiems laikraščiams JAV-se (įskaitant Keleivį) 
po 10 dol.

Bostono Tautinės Sandaros 7-tosios kuopos sanda. 
riečiai Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga nuošir- 
žiai sveikina Keleivio Redaktorių J. Sondą, jo administ
ratorių ir visą štabą,, linkėdami ištvermės ir ilgų lai
mingų dienų.

j Kuopos Valdyba

I *

1 TRADICINĘ KŪČIŲ VAKARONĘ,
i kuri' įvyks 1977 m. gruodžio 18 d. 3:30 vai. po pietų 

punktualiai
So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos II aukšto salėje.

I
: $ Programoje:
’ 1 • ELENA DAUGUVIETYTĖ - KUDABIENĖ —

J
j S televizijos ir dramos aktorė iš Hamiltono

| • INOS NENORTIENĖS dailės darbų išstatymas

• Turtingas Kūčių stalas 
i S • Karštas punčas 
§ • Kalėdų Senio staigmenos
t • Bendros kalėdinės giesmės 

; | • Įėjimo laimėjimai ir
i j • Visų draugiška, linksma nuotaika 
i«
: « Už viską — tik 5 dol. auka asmeniui.

PADfiKA

p.p. Joanai ir Jonui Kariams,
60 Sims St., Bridgeport. Ct. 
Didžiai Gerbiami Ponai Kariai. 

Maironio
kyklos New Yorke 
kytojų ir Tėvų Komiteto vardu 
širdingai dėkoju Jums už tokią 
didžią $50 auką. kurią jau antri 
metai iš eilės šv. Kalėdų proga 
Jūs parėmėte mūsų darbą.

PASAULINIO GARSO 

ROMANAI

LABAI GERA DOVANA

Kai ieškote dovanos savo
. „ . _ x . draugui kitataučiui ar savo
Anna Karenina, 2 tomai, ............... . -• _’ ’ giminaičiui, nekalbančiam

, kad
jam bus labai gera dovana
Algirdo BudrecUo parašyta

,V1 j., knvga ”The Lithuanian invVladisiovo! . . .
-x : America 1651 -19/ o . Jos 

kaina $6.50.

i uuai ivui.u, j giminaičiui neKainan
Lituanistinės Pr* PoyilaĮtls> lietuviškai, atsiminkite
•orke mokinių, mo- pasiuntimu $8.20. jam UEai ?era do

Kaimiečiai, 4 tomai, No
helio laureato

i R. Reymondo romanas, iš i 
j lenkų kalbos vertė ra;ytojas 
į F. Neveravičius, kaina $13,

Tokios didelės viltys, sudėtos į pasiuntimu $13.80. 
mūsų Mokyklon, paskatina mus Gyvenantieji Massachu-ij pRAiJinMO AGEN RA 

■etts valstijoje prie knvgti » M’ieka įvairių rūšiųdar didesniam ryžtui ir pastan-
goms. auklėjant pačius juunuo- kainos primoka 5 procentus

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname savo 
draugus ir pažįstamus ir linkime jiems visokeriopos 
sėkmės.

Ona ir Aleksandras Griauzdės
Avon, Mass.

į«Iki pasimatymo!

■K Valdyba

^oooooooooeeooooooe o^oocoooooaoooosoooooooooosoooou

KALENDORIŲ S ;Church salėje, 66 Marlbor-j 
ough St., estės pianistės Eli-i

MARIJA ir HENRIKAS GINEIČIAI švenčių proga 
sveikina visus savo draugus, pažįstamus bei klijentus 
ir linki daug gražių ir saulėtų dienų ir Aukščiausiojo 
palaimos.

Gimines, draugus, bičiulius, pažįstamus ir jų šei
mas sveikinu ir linkiu geriausios nuotaikos Kalėdų 
švenčių ir laimingiausių Naujųjų 1978 Metų.

Bronius Bajerčius

; Gruodžio 17 d. Kultūros 
' Klubo rengiama dr. A. Štro- 
1 mo paskaita Tautinės S-gos
, namuose So. Bostone. ! ? liečiu d-jos III aukšto sa-J 
į Gruodž-o 18 d. tuoj po 10iaje La^ės Varno pavasa.' 
valandos pamaldų ‘Bostono > koncertas
Lituanistinės mokyklos ka- jįjį m balandžio 9 d. 3.
iėdinė eglute S\. Petį o be-lvaj p0 pietų First & Second)

.tuvių parapijos salėje po'Church 66 Marlbor-į
baznvcia. bo. Bostone. , e,Grrndžio IS ri MnterJ°Ugh St” smuikinmkes Briš’’i une apz 

tos Pumpolytės koncertas, j Lietuvos

sius lietuviukus.

..šventųjų Kalėdų palaima ir 
paguoda telydi Jus visuomet. 

Jūsų

G. Ivaškienė.

Mokyklos vedėja

9Q0030000000000QQOOOQOOCC<

j LARAI ĮDOMŪS 
' ATSIMINIMAI
i
i TAU, LIETUVA, Stepo 
no Kairio. 480 ysl., kai

valstijos mokesčio.

REIKALINGA MOTERIS

draudimus

Kreiptis senu adreso:

BRGiNIS KONTR1M
598 Broadvvay 

Sc. Msss. 02127
Tek AN 8-1761Reikalinga sveika moteris pa- ♦ 

dėti senai lietuvei atlikti leng- (
i namu darbus už bu., ir vai- RA£}|JQ pROGRAMA

gl-
Michail Razavich. 
Route L Bos 170 
170 VVashington. St.. 

N'ew Jersev. 07882

i Federacijos klubo Kalėdinė 
‘ vakaronė.
i ' Gruodžio 31 d. Park Pla-

rengia N. Anglijos Baltų d-ja. t a go aa
Balandžio 2 d. 3 vai. po! ____ _ __

pietų So. Bostono Lietuviu1 OIENOJANT, Kipro Bie-
i ] rinio, 464 psl.. kaina....$2.0ū

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai 
<ama .............................. $2.00

Sukilimas Lietuvos suve 
renumui atstatyti, dokumen 

i tinė apžvalga, parašė buv 
nepaprastas pa

kurį rengia N. Anglijos Bal-s siuntinys ir Įgaliotas minis
tų d-ja. teris Vokietijoje Kazys

Didžiai Gerbiamas p. Redaktoriau,

Nuoširdžiai linkiu Jums ir visiems Jūsų talkinin
kams, kad Kalėdų šventės atneštų tyro džiaugsmo ir 
Naujieji Metai stiprybės, vilties ir daug saulėtų dienų 
Jūsų visų gyvenime.

O dabar pridedu 20 dolerių priedo: 10 dol. — me
tinė mano prenumerąta už Keleivį ir 10 dol. — Keleivio 
pastiprinimui.

Dar kartą linkiu visiems Jums viso viso gero.
Su gilia pagarba

Ona Kovachevski

[ za (buvęs Stattler Hilton)
’ viešbuty Bostono Jaunimo TTT , ,; __ v • • III aukšto salete Mtnku r;sekcijos ruošiamas Naujuiu • - i
i metų sutiKimas. Pradžia 8
i vai. vak.
; Sausio 8 d. 3 vai. popiet 
mažojoj Jordan Hali salėje 

į Izidoriaus ir Vytenio Vasy- 
' liūnų koncertas 
! Vasario 19 d. So. Bostono 

■ i Lietuvių Pil očių d-jos III 
i aukoto salėje Altos skyriaus
’ rengiamas Lietuvos nepri- 
j skelbimo sukakties minėji- 
j mas.
į Kove- 5 d. So. Bostono 
į Lietuviu Pilieč'ų d-jos abie.

Balandžio 9 d. So. Bosto-s Škirpa, 583 psl., iliustruota 
no Lietuvių Piliečių d-jos j Įrišta, kaina $15.00. 
dįio 44 m. sukaktuvinis kon’. ‘ PMos mirtie» Ionoi'
"ertas.

Seniausia lietuvių radijo
programa Naujojoj Anglijoj
iš stoties WNSR 13S0 banga

įveikia sekmadieniais nuo
j I :Q0 iki 1:30 vai. po pietų.

laooooooooooooooooooooooooo Perduodama vėliausių, pa-
i sauliniu žinių santrauka ir 

MANO LAIMĖS IR NELAIMES komsntara- muzika> daino>

LIETI VOJE IR AMERIKOJE ir Magdutės pasaka.
, Šią programą veda Stepo-

Gyvenimo eilėraščio biografija. nas J. ir Valentina Minkai, 
rasite daug juokų ir nuliūdimų. Biznio reikalais kreiptis į 
knyga labai Įdomi, kaina $3.75. Baltic Florist gėlių ir dova-
Kreipkitės:

Joseph Ratkus, 
301 Ocean Drive. 
Miami Beach. Ela. 
Apt. 504.

; Sibiro katorgininkės ir so. įg 
J vietinių kalėjimų kankinės 
Į Elenos Juciūtės atsiminimai, 5 
544 psl. Kaina $10.

33139

nu krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Eoston, Mass. Tel. 
268-04S9 Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

ir. TT 7A S ' 'y

i A V A 11 P t H l S

Nepriklausoma
LIETUVAKADA IR KAM PADARĖT J kaina $2 50

SAVO TESTAMENTĄ Į prisimjnimų fragmentas informuoja skanyiojus apir pasaulinius Ir lietuviškuosius
> ’ ia Įvykius, delta flaug ir įdėmių nuotrauKų ir atvira: pasisalM <a

Tuo reiKalu jums gali pa- Kazys Musteikis, 126 psl., • 5' »-»ie visus mūsų visuomeninu' be» kultūrinius klausimus $3 
dėti teisininko Prano Šulo ... , . - S lame rasite Įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuri

Neramios dienos, bim’sio « abl^sių ir «»„n.,niu sirbiir
paruošta teisėjo Frank Jlon- fin tarSjo Jono Mll.n_ g * mbieS£' 
chun perziureta, "Sūduvos“, !io 1942.1945 m. dienoraš- S
'sie sta knyga.

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

kuriame laukta (3 
visiem*ient>

Ą r NEPRIKLAUSOM A LiE fl'V A“ yra dinamiška mūsą iš- 
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu hen-tra-iarS-’? bei idė*a. (g 
suomei atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba u/, išlaikymai 
— lietuvybės ir Lietuvos.TRYS I» VIFNA i Iri

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

; tis, 579 psl., iliustruota, Įriš 
; ta, kaina $15.00.

Adresas: 
George Street. IjiSalle.

B A L TIC REALTY

A G E

Vedėja: Reda M. V e i t a s

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

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

P.Q. HSP ICt.

g , tyro m. kovo iz d. 5 va,, t gaunama ir Keleivio admi * Savick; ir Juozą švaistų 171 - 
g! po pietų First & Second. mstraci joje. pis., kaina $3.00

r-.
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VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams "•*

taip pat naujos dalys ir darbas 

$ 3 9. 5 0 vertės

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

• Automatinis tiekimas
• Mokėti pagal susitarimą 

ALIEJAUS IR SAULĖS 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 metų

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Columhian Street 
Braintree, Ma. 02184

kd

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

1977—1978 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

''ev'į^įs. REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

_____________________________ ________ ________ ________________________

Tlf Į IŠVYKSTA Iš NEW YORKO

- Vasar*° 5’ 12’ 19 ir 26...........................................................  $669.00 I
I Kovo 5.............................................................................................. $716.00 *

, 4 i Kovo 12’19 ir 26.................................................................s™6.oo
j Balandžio 2. 16 ir 23 ............................................................$746.00 Į

IŠVYKSTA Iš PITTSBURGHO
| Balandžio 9 .......................................................... $838.00

Kainon iškaitoma pilna kelionė Pan American lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai ir gru
pės palydėjimas. Kelionė: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 3 naktis Lenin

grade.

I NAl .IIE.II METAI LIETUVOJE: gruodžio 26 — sausio 9 d., — $1,120.00 |

Į_ 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje. 3 naktys Maskvoje. 3 naktys Budapešte .
j ir 2 naktys Londone. ___ j

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

BOSTONAS-! LEVELANDAS 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 ”RAT“
(617)—969-1190

SLA SUS/r/£A7,//’MS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—j»j -0 metą tarsseta lietuvių visuomenei ir išrsokfc- 
ja oaugiaa 04; SĖPTlNlS IrtlUONVS dolerių 
nsri&ma

SLA—didžiausia lietuvių frateraaltris crg&uizacija — 
duoda gyvybės 9pdrami< ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, Dės SUSIVIENIJIMAS M-ieško p*lno. o teikia 
patarnavimus savitarp-rėa pagalbom pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su ruse mHcr.o dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi, r ek v ienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikaU^giaasias 
apdraudas nuo $100.00 Iki $10.000.00

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apd-euda — Ba. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gantų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIRAMS ir jaunuoliams isbai pigia TERM 
apdraudą: už $1.000.00 apdraustos tik $3.00 mokes
čio metams. '

SLA—AKC1DENTAL1 AP’DFAT.’DA naudinga visokis 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubą Ir draugiją nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraustos mokestis $2.00 ' metus

8LA—kuopos yra daugumoje lietuvių koloidju Krei-.kttis 
* kuopų ve’kėjus, Ir :ie plačiau paaiškins šok 
Susivienijimo darbus.

Geusite spausdin+as informacijas, jeigu 
parašysite:

Llthoanian AfHasre st Kaseles
•07 W«t 30th Street, Nevr > srk. N. Y. 1 fMMM

Moeoeoeoooooooooooi (OOOOOOOOi
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Poslapis feStai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 48,1977 m. gruodžio 13

DR. ALEKSANDRAS ŠTROMAS BOSTONE

Primename, kad š. m. | Dr. A. Štromas gerai pazjsį| 
gruodžio 17 d., šeitad’eni, i ta okupuo 
Bostono LB Kultūros klubo šiaip So

lygas, nes savo laiku ėjo a t- 
sakingas pareigas jurispru
dencijos tyrinėjimų srityje.

Atkreipiame skaitytojų 
dėmėsi, kad šis susitikimas

. ... ■ su dr. A. Štromu ivvks neAnglijoje, priklauso, rp , ... T ?•,*. ,? r J ’ i. Tarptautinio Instituo, olietine^ valdžios opo- „. L _ _ .
1 autines bajungos namuose,

susirinkime kalbės svečias 
iš Europos prof. dr. Alek
sandras Štromas.

Sandariečių susirinkimą*

Tautinės Sandaros 7-s'os

Lituanistines mokyklos 

Kalėdų eglutė

kuopos sandariečiams pra-Į T., . . ,. ,
nešama, kad nariu susirin- /i bus ateinant! sekmadie- 
kimas kaukiamas 1977 «. “b 18 d., tuoj pat
gruodžio 18 d. 2 vai. popiet P° valandos pamaldų šv. 
So. Bostono Lietuvių Pilie- Petro lietuvių parapijos Ša
čių d-jos patalpose. į Įėję po bažnyčia.

Skaitykite 
šias knygas

MES VALDYSIM PA-
ŠAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
mas 248 psi. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

Mylimai sesutei mirus,

p. GENUTĘ MICKEVIČIENĘ

nuoširdžiai užjaučiame.

O. ir A. Šležai ir 

1. ir T. Janukėnai

v - Tame susirikime bus iw Programoje — meninėj Anglų novelės, 23 autorių,
lotos Lietuvos it *ama ndUla 19dalis, su dovanų maišu Ke-(sudarė Povilas Gaučys, 456 

senelis, vaišės. (psl., kaina $7.00.svarbu visiem sandariečiam 
dalyvauti.

Kuopos valdyba
Šoks miesto sode

Prelegentas, šiuo metu 
dėstas Bradfordo universi
tete,
tai sovietines valdžios opo
z'cicnieriu grupei, kuri lai-, .o. T. T, o o. •?_-., > 484 E. Fouith St., So. Bos-ko sovietu imperija tesant- ’tone.milžinu medinėmis kojomis.( r> . , .! Bostono ir apylinkių tau 

Apie tai dr A. Štromas ir, pečius kviečiame gausiai
kalbės, nušviesdamas dide- Į dalyvauti, 
l’ų politinių pasikeitimui ‘ >
galimybes Sovietų Sąjungo- Bostono LB Klubo Valdvba 
je.

Bostono lietuvių visuome
nei atsiveria reta proga iš-: Vasario 16 gimnazijai jau 
girsti aukito kalibro prele-i aukojo: Stasys Gr.ežė-Jur- 
genta aktyvų veikėja Va-j gelevičius — $25, Juozas,. , , _
karų Europos anfcisavietin'ų Vembrė - $15, Petronėlė j
intelektualų sluoksniuose. Jonaitienė — $5. K. M,

Jau aukojo

Onos Ivaškienės
Įveiktas Harvardas • vaujamas Bostono Lietuvių

I taut'nfu šokiu sambūris 
Bostono tarpklubinėse ! gruodž'o 17 d 6 vai. vak. 

šachmatų rungtynėse (XŪJ d , mj t -
2) musų So Bostono LPD ruo iamame ,kalėdiniu- * 
šachmatininkai! nugalėjo 
stipriausią MET CHESS ly
gos komandą — Harvardo

me renginyje miesto 
(Ttemont St.)

j Radvila Perkūnas, istori- 
Į nė pjesė, parašė Balys Sruo 

vado- ga, 130 psl., kaina $4.00.
Sąmokslas prieš žmoniją, 

informacinė apžvalga, Vilius 
Bražėnas, 109 psl., kaina

VLADU DZIUBINSKl'l

mirus, jo našlei Y iadislavai ir dukterims Reginai Mar- 

tinėnienei ir Gražinai Aleksandravičienei su šeimomis

reiškiu gilią užuojautą.

Povilas A. Janavičius

sode

univers'tetą 3-2. Harvardas 
pirmauja lygoje.

Mums taškus laimėjo Ri
čardas Grauslys, Kazys 
Merkis ir Bronius Skrabulis 
(komandos kapitonas). Tai 
buvo paskutinės šių metų

Vizgirdos išvyksta 

į Kaliforniją

Demokratinio socializme 
pradai, (S Kairio įvadas) 
64 psl., kaina 50 centų.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 41 
psl.. kair.a 25 centai 

Tavo kelias Į socializmą, 
35 psl., kaina

Elena ir dail. Viktoras'.
Vizgirdos ilgesniam Kalėdų • Leon Blum 
fr Naujųjų metų laikotar- $0 50. 
piui išvyksta Į Kaliforniją Lietuvos policija įstatymų 
savo sūnaus ir jo šeimos ap- Į ir tvarkos tarnyboje, 436 psl. 
lankyti. iliustruota, įrišta, kaina $8.

Kaip "Receptu specialistai“,

THE APOTHECARY, 384 W. BROADVVAY, SOI TH BOSTON,

šlubas nori priminti, kad jūsų vaistininkas dažnai būna ir jūsų 
gydytojo patarėjas ir informacijų šaltinis apie naujausius vais
tus. Mes visi esame prisiekę, savo darbą dirbdami, laikytis aukš
čiausio etikos lygio, todėl ar jūs esate reikalingi vaistų pagal re
ceptą, ar be jo. pasitikėkite mumis. Ir ieškodami kalėdinių dova
nų. užsukite pas mus. nes mes turime daug gražių dalykų. Darbo 
valandos: pirmadieniais—šeštadieniais nuo 9 vai. iki 8 vai. vak.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St 

NORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

/ra vienintelė oficiali įstai
ga W ore estery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-

terio f Lietuvą ir kitas Rusi ‘ 
jos valdomas sritis. Čia kai- į

bama lietuviškai, patarnau
jama greita) ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkmgaL

čia galima gauti įvairiau-; 
•ių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Senas parvirsta ir negir
tas.

Plood Sųuare 
H ordinare Co.

Sa-juaka* N. J. ALEKNA 
62« east EROAniVA* 
U»LT« 3O£TuN. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

BsnjAsaij iJecre Dažai 
‘žop’eroH Sianoma

Stiklai Laagois 
Vl*-kle reik’joecj* camaaa 

Eeik7n«nv9 piaicfeartuas 
-a^ktaf

Vedėja B. Sviklieni I

st* a> • v a s.
Telefonas: AN 8-2806

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

| P S D I NI S 
OPTOMETR1STA8

j Valandos:
;nuo 9 vai ryto iki 5 va!, vak 

Trečiadieniais neeriimama
447 BROAPWAY 

Sent h Boston, Mase

;; TRANS - ATLANTIC

TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
. Vedėja —
| Aldona Adomonienė

*#4

> * k *»*».**» » e * * #* rs **#*j

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

PETER MAKSVYTIS
Caracater & BsUder

<9 Church Street

K. Miitoa, Maus.
Atlieku vigai pataisymo, remon
to ir projektavimo darbai ii įsa
ko ir viduje, gyvensimi narna ir 
biznio pastatų, pagal Jmų reika
lavimų. Saukite visados fld • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

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 
trečiadieni 8 vai. vak. užkandinės kambary. 

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai
nustebinti.

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

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

« Pirmadieniais, antradieniais trečiadieniais ir ketvirtadieniais 
• nuo 5 iki 8 vai. vak. yra “LINKSMOJI VALANDA”, kurios

metu visi gėrimai yra papiginta kaina.

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

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

“*^» * *# a a a aaaaaaaa aa aa aa *^#aa i

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iipiidome gydytojų re 

eeptus Ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistiaą.
Bav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadivay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTONE.
Telefoną* AN 8-60M

Nuo I vai. ryto iki 8 ve f v„ išskyrus šventadienius Ir

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

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

Skambinkite

268-4662

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOM ETR1STB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

44’ BRCADWAT 
SOI "T H BOSTON. MASS.

įjj ggerr f ff r r t r r»r rrrrrr-*-******
»
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NAMAKSY - ZAMMITO 

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

Tel. 762-6732

****•*****•*****••***•»>•♦*»**»»•■

”SAUL£S ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas 
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys. įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos- Didelio fw- 
mato. drobiniai viršeliai, !a-t 
bai tinka Kalėdų davanoir.c 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME

nesentai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
Įkalbėtą plokštelę. Kaina —
86. Paštu nesiunčiame.

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

South Boston 
Savings Bank

•'ALVAYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»t Broadivay 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

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

E. KARDELIENES DAINŲ STEPONO KAIRIO ATS1 

PLOKŠTELE MINIMŲ PIRMASIS TO-
l
MAS "LIETUVA BUDO”

galima gauti Lietuvos ope-
ro. „lutė. Ekbieto. Karde-'JAU ^PARDUOTAS, BET 

lienės įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—”TAU. 

jų plokštelę. Kaina $6.00. ‘ LIETUVA“ DAR YRA NE-

Paštu nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.

Keleivio administracijoje'

Laisvės Varpas
LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius Į Lieta 
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 importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Prutatymaa greita* far 
gara ntuotaa

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

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.

Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

389 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127. 

Tel. 268-0068

t




