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73-TTEJI METAI

italhOs komunistai jau stovi
PRIĘ VYRIAUSYBES DURŲ

Sugriuvus premjero Giulio Andreolli vyriausybei, 

jie jau reikalauja kai kurių ministerijų kėdės. Politiniai 

komentatoriai dėl komunizmo V. Europoje išaugimo 

ir Sovietų S-gos laimėjimų kaltina ir demokratines parti

jas, ir JAV neapdairumų bei detentinį įmigį.

Sadatas skundžiasi 
žydų nenuolaidumu

Iki šiol komunistai dar tinęs partijos, 
niekur nebuvo laimėję vai- neapdairumas

ir
bei

Carterio
užsienio

laisvuose rink muose.' politikoj patyrimo stoka, 
valdžios į

Egipto prez. Sadatas pa 
rei'.'kė spaudos atstovams, 
kad jo talkos iniciatyva dar! 
nėra sulaukusi iš Izraelio J 
puses atitinkamo Įvertinimo t 
ir vertų svarstyti pasiūlymų, j 
Už Izraeliui duodama? tai
kos ir saugumo garantijas, 
jo premjeras dar nieko nėra 
davęs, tik pabar.-tęs nemaža 
žodžių. Jei taip bus ir to
jau, tai Sadatas nematąs 
jokio? galimos pažangos de- j 
rvbose, o der boms nutrū
kus jj? ariristatyd nsiąs ir lei- ' 
sas Įvykiams riedėti savo! 
keliu.

džio?
Jie užgrobdavo
vairą tik revoliucine veikla. Į Italijoje .r Prancūzijoje 
per.eismais ar vadinamai-: komun zmą .sugdė kitų pal
šiais. „išlaisvinimo karais“ i tijų savanaudi:kūmas, di- 
su Sovietų S-gcs ar Kinijos' dėsnių socialinių reformų 
miEtai ne pagalba. Bet pas-, baimė ir turtingųjų nenoras 
tavuoju laiku bent Europoje' paaukoti tautai savo gerovės 
komunistams švinta ir kiek •dalies. Portugal jojo ir Ispa- 
naujų viliojamų perspėk- n.joje komunizmą ga v.no
tvvu žvels’ant i vvr'ausvbės’dešiniųjų diktatūra. Kltuo-j . w
kėdę. . se kontinentuose Sovietų Są-

!jungos ir komunistų Įtaka!
Italijos, Prancūzijos, Po r-į sustiprėjo dėl JAV 'valios 

tugalijos ir kt. „eurokomu-Į ir ryžtingos veiklos stokos 
nistai“, gal tiktai taktikos j bei apgaulingos detentės ra- 
sumetimais savo propagan-! mlnanco snūdo. Dėltošian-; 
doje atmesdami sovietiškąjį i dien komunistai stovi be- 
medeli, net „proletariato veik prie atvirų Italijos ir 
diktatūros“ šūki, kol kas pri-j Prancūzijos vyriausybių du. 
pažindami daugiapartinę i ių, priartėję prie NATO 
demokrat nę sistemą ir rėk. j ginklų sandėlių ir planų, so- 
’f.mvodanp „komunizmą su į vietų g: nklai ii' Kubos ka-

Atrodo, kad dėl šitokio 
pagąsdinimo Izraelis gero
kai sujudo ir Į derybų posėdi 1 

Į nuskrido net JAV užsienio-

Goldbergas pranešė į

žmonų ku veidu“, patraukė 
i save gana plačias balsuoto, 
jų mases, išugdė partiją ir 
dem kratiniu keliu priartė
jo prie valdžios.

Kiek jiems 
siekti save tikslo,

pasiseks pa- 
parodys

riai plauk'a Į Etiopiją ir ki
tus Afrikos kraštus, sovietai 
paskubom stato savo karo 
bazes Pietų Jemene ir Indi- 
jei;, vandenyne, ruošdamiesi 
užblokuoti Vakarams aly
vos ir k'tu žaliavų kelius ir. 
besiderant dėl strateginiu

šio pavasario rinkimai, o Ita- j ginklų apribojimo, pasiga- 
lijoje, sugriuvus krikščioni ‘ mino tarpkentinentinę rake-
demokratą G’ulio Andreotti 
rėmusiai koalicijai, komu
nistai jau stovi prie vyriau
sybė; sosto, reikalaudami 
sau kai kurių ministerijų.

ta SS-20, kokios JAV neturi.

Žinoma, tokia padėtis dar 
tol' gražu nėra pasaulio pa
baigus ženklas, ne? politi
nės ir strateginės situacijos; 
dabar laba] dažnai ir greitai 
keičiasi.

į Kovoje visi ieško sąjungi- 
j n nkų. Kartais net skirtingų 
j idelologijų partneriai susi-
Įjungia prieš bendrą priešą.

k a

apie Belgrado k-ją ’ Mirė senatorius 
H. HumphreySau o 10 d. Valstybės 

departamente buvo sušauk
ta konferencija, kurioje pra., 
■nešimą apie Europos sau-j 
gurno konferenciją Belgra-! 
de padarė JAV delegacijos) 
pirmininkas Arthuras Gold-i 
bergas. !

Konferencijoje dalyvavo 
51 asmuo, jų tarpe šie lietu
viai: Altos pirm. dr. Kazys 
Bobelis, .JAV LB atstovai' 
Algimantas Gureckas ir dr. i 
Vitolis Vengris, Mioterų fe- į 
deracijos pirm. R. žyman-' 
taitė ir lietuviu demokratu '

L. BENDRUOMENĖ PRAŠO KINIJOS 

PAGALBOS KOVOJ PRIEŠ SOVIETUS

PLB ir JAV LB Įteikė Kinijos Liaudies Respublikos 

Ryšio Įstaigai ir Jungtinių Tautų KLR misijai memor&n- 

į dūmą, kuriame išklostytos okup. Lietuvos problemos ir
t

! prašoma paramos, siekiant lietuvių tautai laisvės.

reikalinga lietuvių laisvės 
kovai, ypač stipresniojo pa
galba s lipnesniajam.

Į Tuc labiau tokie sąjunginin-i Iki šiol lietuvių laisv'ni- 
mo veikla, be savųjų pastan
gų. i ėmėsi bent ka kurių 
Vakarų valstybių ir tautų 
moraline pagalba, bet mes 

■ jau sen'au esame raginę mū- 
j veiksnius nukreipti savo 
i žvilgsni ir Į šiuo metu di- 
s džiausią Lietuvos okupanto 

Kaip ž.noma, ir Lietuvoje j pri'e;ą — Kirriją. turinčią 
yra Helsinkio sus tarimų ; stipru taiptautini l ūlsą ir

! vykdymui sekti grupė, kurią' Jungtinėse Tautose. Kodėl 
udaro kun. Karolis Guruc- ne, jeigu tai šiuo metu mūsų 

reikalui būtų naudinga, o ir 
pačiai Kinijai — ne pro ali. 

Tad tikra' su dėmesiu da.

ar bent jų parama yra

\ Sovietus plakantys 
• dokumentaiBostoniškiu menininku trejybė. Iš kairės i dešinę: 

rašytojas Antanas Gustaits, rašytojas Stasys Santva
ras. šiomis dienomis išleidęs erotinių eilėraščių rinkini 
‘'Dainos ir sapnai“, ir dailininkas Viktoras Vizgirda.

i Mirė smuikininkas 
Kazys Matiukas

I

Eitana? Finkelšte nas,
Ona Lukauskaitė-Pc-škienė,
Viktoras Petkus ir Tomas 
Venclova (dabar JAV-se).

. ; bar skaitome toki PLB in-
etuvoje mne smulki-j Ta grupė jau paskelbė do- formacijos pranešimą: 

įninkąs Kazys Matiukas,_gi- į kumeittų. kurie rodo, kaip i
į męs 1909 rn. balandž o 25 d. sovietai nevykdo tų susita- ''Algimantas Gureckas, 
i Rygoje. Jis kuri laiką yra rimų. kuriuos jie pasirašė i PI B ir JAV LB atstovas
' buvę? Kauno 
i :~i; d’rektor'us

konsen atori- Helsinkyje. 
. dideliu nuo

pelnų turi smuikininkų prie- Tik dabar Vakarus pasie- 
atranko- kė tos kom;s'jos dokumen-, augio didinime ir 

J'e.

šeštadieni savo ■

velionioPažymėtina, kad 
du broliai yra taip pat Įžy
mūs smuikin’nka'. Vienas 

gyvena Chicagoje, kitas 
Australijoje.

1 juPraeitą
.... . . , -t namuose Minnesotcs valsti-iverkėjas arch. Antanas Var-j: j ž ; g iž i j i , •

'• • ' * < • ;A. Kairys laimėjoi nas ir visu gerbiamų senatorių

tai nr. 10 ir 11.

Pirmajame rašoma

Washingtone, 1977 m. gruo
džio 15 d. lankės: Kinijos 

j Liaudies Respublikos Ryšio 
ista’goie Washingt ne ir 
ite kė PLB Vaidybos memo
randumą, prašydamas ii nėr-

apie i duoti 
; feng.

premjerui Hua Kuo-
Balio Gajausko suėmimą, jjleng. Algimantą Gurecką 
kuris jau yra atlikęs 25 me-i priėmė ir daug'au kaip pus
tu bausmę lageriuose ir ka-'va!ardi su juo ka’bėjosi Ry- 
Įėjimuose, o pernai balan-pio i taigos pare:gūnas Su. 
džio mėnesi vėl buvo suim-j
ta< ir kaltinama? baudžia-j Gruodž o 28 d. Gureckas 

buvo nuvykęs i Nevv Yorką 
memorandumo nuorašą 

Į įteikė Kinijos Liaudies Res-
konferencija * 5-Ube,t H.°ratI0., Hu™Ph;'e.v’ romano konkursą 
oeiovrro ,66 m. amžiaus, liga. kankin

moio kodekso 68 straipsno..
II-ja dalimi. Jam gresia nuok

Sausio 7 d. Draugo dien- 3 įpj jo metu laisvės atėmi- P .... .............. T
_ . ...... . .raščio romano konkurso tei-mas ir ištrėmimas nuo 1 iki • ;ii A2,)s ™ sl]^ Prie .Ju.n??~
Sekmadieni jo kūnas buvo i ^ju kom's'ja (pirmininkas; 5 metu !tln u Tautu- To-le misijoje

pokalbi? užtruko ta;p pat 
apie pusvalandi, kurio metu

madieni i vežta? i M nnea- Į nas Razminas. -Juozas Toliu-Jo by] ' je L kratyta G ru-j 
pozicijos dienraščio La/P^i tel? Lakeuood kap.-i< ? Česlovas Grincevi-1 ''■x'ULL u. ni<
Prenza redaktorius petro 1 n®se Pa^’d ^c^as- ,čius), apsvarsčiusi visus!sl tne

Belgrado 
netrukus bus tęsiama.

Nikaragvoj nužudė 
redaktorių

Nikarogvoj nužudytas o-

Kadangi komunistų atėji
ma? Į valdžią sugriautų visą 
NATO oiganizaciją, kurios 
prS'vkšJvos koni^ši™ Į#' ontrealyje mirė
bloko grėsmę, galima su
pranti, koki d’di rūpesti tas
faktas sukėlė Europoje iri Praeita savaitę Montrealv .... .. .

' ,;R«dinskašl,as'ln,mo unl|Os va<te

agr. P. Rudinskas

tas vėžio ligos.

į atvežtas i \\ ashingtoną i’-' . Povilas Gaučvs, sekretorė 
; pašarvotas Kapitz.yje, pir-; [ja] a Kučėnienė, nariai Pi a

nas Razminas. Juozas Toliu-

Chamorro, Demokratinės iš-t I laidotuves Washingtone j
i konkursui atsiustus rankraš- paimta

pas kurią rasta 
rusu Kronikos

Amerikoje. Tad ir prez. Car-Į mirė agr. Prana? Rudinskas,i ........ .  —-j-o , buvo atvykę net abu dar gy
lelis, kuris iki -iol pakanka-!gimęs 1911 m. lapkričio 2 d.į Sausio 12 d. dėl to buvo vj buvę prezidentai — For
mai gerai neįžiūrėjo euroko-! Rokiškio apskr., daug nusi- surengia didelė protesto d e-1^^ ir Ni.\onas. kuriam ve- 
monizmo pavojaus, praeitos pelnęs nepriklausomos Lie-* monstracija. Jos dalyviai ■ ]ioni? pralaimėjo JAV

1 cius 12 romanu balsu i 43, rankrašti; „Projektas“ ii

savaies spaudos konferen
cijoje gana griežtai pareiš
kė. kad JAV nepakęs'anči 
komunistu dalyvavimo Eu-

net padegė poros bankų ir 
d'ktatoriaus generolo Somo-

tuvos ekonominės gerovės 
ugdyme, buvęs prekybos at
stovas D. Britanijoje, linų'zcs šeimai priklausančius 
apdirbimo Įmonių erganiza- • kraujo plazmos bendrovės 

ropos val-tyb'ų vyriausybė- j toi 'us, Lietuvoj ir išeivijoje į namus, 
se ir norinti, kad ju itaka Į spaudo? bendradarbk, 1948

ziidento rink muose.

dauguma išrinko premijuo-t 
ti Pelėdos slapyvardžiu na-į 

i snašvtąii romaną „Po Da-i 
Bie’! rr. klio kardu“.

č i

buvo pa-’esti mem^randu- 
keliami klausimai. Abie- 

n'į iu -ių Į taimi pareigūnai 
nr- i Lietui os re’kalais domėjosi. 

I PI B memorandume pra- 
i soma :

JŲ
Vakarų kraštuose sumažėtų. Į m. vra Kanadoje redagavęs - 
Ta proga jis gana atvirai! Nepriklausomą Lietuvą, 
kritikavo ir Sovietų Sąjun-,
go? agi-esvvią užsienio ixili- HoOVeris ėmęs 
tiką Az joje, Afrikoje ir ki- T
tose s: tvse.

Pol'cijai skistant demenst- 
! rantus, buvo daug sužeistų.

Velionis senatorium buvo 
perrinktas 5 kartus, Johnso- 

i nui prezidentaujant buvo 
' viceprezidentas, varžė- dėl 
prezidentūros su Nixonu, i 
bet pralaimėjo. Jis dar mė->

Atidariu; voką. 
jo, kad romano autorių 
Amfol jus Kairys 
tis Chicagoje.

Premijos 
natai vra Ada

dovanas“
Deja. kaip Vakarų politi-, Teisingumo departamen

paaiškė- 
yra 1 

gvvenan-

rašomosios mašinėlės 
(lietuv'ų ir rusų šriftu).

į E Remti rietuvių tautos 
Antrame dokumente pra-j teisę Į nepriklausom ybę, 

ne-ama, kad pernai Tartu |
' mieste 4 kartus mėginta pa-; 2. Nepripaž'nti jėga Įvyk- 

kuriame gwe- j dyto Lietu, s Įjungimo i So- 
ka’ėji- vietų Sa junga.

i degti namas, 
na estą 
muose

Fnn oTarto,
iškalėję? 9 metus. Į

na-Ku-

Sąjung

Jungtinėse Tautose, tarp- 
taurinėse konferencijose ir

t Gen Somozos vyriausybė gjno sako laimę ir 1976 m., Skučai iš Lake 
(pareškė, kad nesanti atsa-, pirminiuose rinkimuose, bet,
Įkinga už redaktoriaus nuso. vėliau savo kandidatūrą at-' ft(Įiqįj*įį ugniayeSUl

(Sl.ohG) ir.ece.l’'.6'si,nTn<,a'n.i- kaI. ,
j- Andrius't3niu 1710111 gaisrai ištiko ke-ikituose atitinkamuo-e foru- 
AVorth t’a ^ela Maskvos dis'dentų, nu-, niuose re'kalauti Sovietų Są

ri tarėme ši Enno Tarto raštąI jungą nutraukti okupaciją

įvimą, ir pažadėjo verti tar-, taukė. I
I paskelbt: ka'p d kumentą“, 
'rašo minėta grupė.

ir išvesti š Lietuvos savo 
kariuomenę, policiją bei ad- 
ministrac'ni personalą.“dvma Humphrey buvo vienas iš i streikas 

Demokratinės išlaisvinimo! liberaliųjų deni kiatų, kie-

-laikyti valdžią 
koše. cagosveria, nes Amerika neorga

nizuosianti tenai kukio anti
komunistinio perversmo.

jo įstaigos 
tomis padarytas naujas na
mų balkonas, namai būdavę 
kasmet nudažomi, nupirkta’

savo įan-1 to dideli nekumo neturėjo. ,. ., ;. dziuli unu stonų,i jo jras sekimo prezidenti-J
Pažymėtina, kad gen. So-iniuose 1 nk:mu<<>e. , Ugniagesiai laimėjo 10'

Dialdų. mozos šeima Nikaragvą vai-i Už velionio didelius nuo-
Suvedant š'o? Vakaru po<.Į ' Į do jau 45 metus ir dar mano* pelnus jo vardu pavadinti

litinės situacijos balansą, j "Dovanų“ nevengę ir kai 1 valdyti, nes savo Įpėdiniu naujieji sveikatos, labdaros 
dabai1 kaltinamos ir Vakarų i kurie kiti aukšti FBI pa rei-į generolas numatė savo sū-.ir švietimo m'r. isterijos rū- 
vyriausybes bei jų demokra- gūnai. nu. 1 mai.

atlyginimo priedą, nor- no
rėjo daug daugiau. Be to, 
streiko metu nieko negavo, 
nes jų un’ja neturi streikų 
fondo.

Sun-T'mes* sausio 121
d. pradėjo reklamuoti Simo-Į noma, okup. Lietuvos 
Kudirkos filmą, skirdamas. propagandistai dubai' turės 
jam visą puslapi. naujos progos pademonst-

į moti savo tarybinį žodincu-
bus rodomas per,mą. bet tai mūsų pronagan- 

1.1^ ___ : ? •Filmas
CBS televizijos tinklą sausio j da 
23 d. 8-10 vai. vak. deda.

visai nekenkia. Net pa-



Poslapis antras Nr. 3, in?* m. sausio 17 d.

MILŽINIŠKA AGITATORIŲ ARMIJA 

PLAUNA TAUTOS SMEGENIS

Kalbėdami apie komunizmo ideologini nuosmuki, 
ryškindami tos mūsų tautai primestos santvarkos ydas, 
gretindami tikrovę ir i gražintą propagandini melą ir, 
■iš kitos pusės, gėrėdamiesi paskirų savo tautiečių patrio
tine sąmone, laisvės troškimu ir disidentine veikla, — 1 
mes kartais palinkstame net ir perdaug raminti? ir per 
greitai išprotauti savo tautai šviesią ateiti. Esą, Lietuva 
yra išgyvenusi dar sunkesnes isterines dienas — carų Ru
sijos okupaciją, baudžiavą, spaudos draudimą, msinimą 
ir lenkinimą — ir vis dėlto T-liko gyva, sveikos sielos ir 
prisikėlė laisvam ir nepriklausomam gyvenimui.

Reiškia, ji visada buvo žemaitiškai atspari, ištver
minga, tokia vra dabar ir bus ateityje.

Bet vargu čia būtų geras mūsų tautos atsparumo Įro
dymas, kad kadaise Vytauto Didžiojo kryžiuočiam? už
rašyti žemaičiai savo tamsiose giriose iki išvadavimo ne-

RELe.iv.kS. SO. BOSTON

VISUR TIE PATYS 
RŪPESČIAI

Nesant gausesnės imigra-, 
cijos, visu? jaučiamas mūsų; 
visuomeninės velkio? silp- į 
nėj mas..Tai jaučiama ne t.k Į

ATOŠVAISTES IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS

KĄ REIŠKIA MYLĖTI TĖVYNĘ? (II)

Meilės esmės klausimas meilės buvimą, Įgalina ją>,
1 JA\ -e, cet ir k tur. Į skiriasi nuo meilės pažinimo atpažinti. Jeigu meilės buvi-

štai, praeitą rudeni Euro- i klausimo. Klausti, kas yra mą ar nebuvimą negalėtume | 
s Lietuvis savo vedama- , meilė, ne tas pat, kas klausti, spręsti iš veiksmų ir šiaip »P°

i jame įasė, l^td Br.tanijos kaip meilę atpažinti, 
lietuviu; svcebejo gerai su- 
siorganizu^ i., bet dėl emig
racijos i k tus kraštu? ir dau-

. • i
i elgesio, tai iš ko gi kito gaA^ 
, lėtume>šitai spręsti?

Nežiūrint, koks būtų nu-į
sistatymas pirmuoju klausi-' Ką reiškia mylėti tėvynę? 

i gelio keuonės Į aną pašau- mu, antruoju klausimu visi Klausimas nėra vienapras- 
1Į“ sukurtos organizacijos i tliri s„tikti
siaurina
išnyksta.

ganizacijos ■ turj sutikti, kad veiksmas mis. Iš vienos pusės, galime 
ve.-ulą arba visai i arba plačia prasme elgesys juo klausti, kas yra tėvynės 

'teikia raktą sprendimui apie meilė. Iš antros, galime juo 
klausti, kaip tėvynės meilę 
atpažinti. O tai, kaip sakė- 

i me, du skirtingi klausimai.

j "Prieš 30 metų,“ ji? rašo, 
; "kaip grybai pa lietau? dy- 

savaitgalio lituanis-
mokyklos, gana, sian-:

šioje 1912 m. gruodžio mėnesi darytoje nuotraukoje sėdi uolus ir j d en pVaoi;jes dalykas i

ŽYDAI PAGERBĖ 

LIETUVIUS Sustokime ties antruoju, 
ties tėvynės meilės atpažini
mo klausimu. Jei anie meilės

Sabus jaunimo organizatorius Žemaičiu Kalvarijos apylinkėje į rjar jabiau gaila kad tOUVSi 
suvofc’etėjo, ar kad Lietuvoje krikščionybei kiek nors gi- Adomas Miką (1888-1931), kairėje stovi Kostas Augustas, tada į mokyklomis mažai pasinau-i Paeitų metų rudeni Izra-
liau Įdiegti reikėjo beveik 300 metų. Juk Perkūną, Pykau- į i klases baibęs ir jau pakėlęs sparnus kelionei Į JAV, buvęs Nau- ( d;:a. Žymi dalis mūsų pa- į Vašem^ac^žmo^aukom1 buvimą ar jos stoką iš tikrų-

' jiem. redakcijos narys, dabar penininkas, dešinėje — Jackus ’ vyzdingų visuomenė? ir k^l-i j^^ėj^ už Žydų|jU galima spręsti tik iš my-
Sondeckis. tada Vilniaus gimnazijos mokinys, dabar gyvenantis į tūros vadovų neparuošė sa-ĮgeĮfc-~mą £ki]mingai įtejkė lmčiojo elgesio, Ui koks bū-

IĮ, Žemėpatę, laumes, aitvaras ir šventuosius žalčius iš 
lietuvių pastogės varė tik palyginamai nedidelis skaičius 
sulenkėjusių kunigų, kurie teturėjo tik menką asmenišką Bostone 
salvti su liaudimi. O vėliau ir caro žandarai dar neginė įz *7 - 7
kaimiečiu prievarta i cerkvę, nešaukė popai valsčiaus i i j •

■ ■ , . ..j Pavogto žmogaus sukaktissusirinkimų šventajam Kirilui pal-lovinti, neverte v'sus į 
su trinyčiais kolektyviai bristi i Nemuną persikrikštyti... į

ro atžalyno jų liet
dartu: ir pareigoms perta-, d ,. dp 
t,. Proporcingai imant, Bn- jr Se^ejui ir jad(}.ygai
tan'ios lietuviai čia labiau-

Pasaulio tautu teisuoliu me

atsiliko, negu, sakysime, pa- , Baubliams, o kadangi jie y- 
ra mirę, tai šiuos apdovano-

tijoje, nes era taip pat gero- Pasaulio tautų teisuolio 
i Vasario 16 g:m-j,-vai)bė? (vardai? suteikiamas į 

Prisiinmtina,, gęjįg jus-ems žydus nacių 
s, kai Izraelio Įgaliota 
‘ja kruopščiai ištiria 
liudininkų parodymus 

dokumentus. Pasaulio 
ą teisuolio alėjoje prie 

k'ekvieno pasodinto mede-

Na, o šiandien Lietuvos komunistii 
veikia tikrai dar mūsų istorijoje negirt
ko intensyvumu ir akiplėšišku atkaklumu. Ir tenka rimtai Į atidengtas" paminklas! Dabar jis miręs, todėl ji 
pagalvoti, koks gi tos ''komunistinės religijos“ Ir okupan- Adomui Mikai, nuo kurio i galima kalti prie bet kokio kai re'šk’a

šokiu grunemis. trai i:k tre

genų 
patirtį
riaus vedėjo pavaduotojo Česlovo Panave 
pų — iš jo sausio 5 d. "Tiesoje“ paskelbto 
ginimo plėsti ir gerinti žodinę agitaciją. Ii

• šiuo metu Lietuvoje yra apie 34 tūkstančiai polit- 
informatorių, kurie aiškina žmonėms komunistų vidau? ir 
užsienio politiką ir diegia komunistinę ideologiją.

• 60'< jų yra komunistų partijos nariai.
• Be to, dar esama 50 tūkstančių agitatorių, kurių 

pusė taip pat yra komunistai.
• šwes-politinformatorių ir agitatorių kadrus sudaro 

daugiausia su viduriniu ar aukštuoju mokslu Įvairių pro
fesijų specialistai — inžinieriai, technikai, brigadininkai, 
garny bo
nai, nuo

rė beveik visą skilti ir Įdėjo j pjršto_ neprikišo prie ko- 
nuotrauką. O tokio dėmesio! munistinės valdžios kūrimo 
nesulaukė ne vienas dirbęs! Letuyoje. Ir j. tą. komunistų

■ n-’f! jai narys. partijos suvažiavimą pateko 
atsitiktinai, dėl smalsumo.

jetas šokių grupių laikas 
nuo laiko dar pas'rodo, o 
chorų išliko tik po vieną 
Londone ir Škotijoje, jei ne

ko yra lentelė su Įrašvtu gel
bėtojo vardu, pavarde ir 
tautybe. Toje alėjoje du me- 

dr. Petro Baublio ir 
i Sergejaus-Jadvygos Baub- 

•dams įamžinti paso- 
B&ublys. Netoli tų

medeliu auga prieš 9 metus 
pasodintas Sofijos Binkie
nės, poeto Kaz'o Binkio naš
lės, medelis.

Kodėl ta'p daroma?
Adomas Miką tikra; ver-l Jis yra mano artimas ka

; skaityti pripuolamai susior- \ ŠIMTAMETIS, BET ŠOKA 
i-! ganizuoiančių v.rų ar mo-į

tų tas elgesys, tie veiksmai 
ir darbai, kurie liudytų tė
vynės meilę? Į tai atsakyti 
juk nesunku. Mūsų, t. y., iš
eivijos sąlygomis tėvynę 
myli tas, kuris elgiasi dau-

’giausiai sekančių būdų:

— savo vaikus siunčia li- 
I tuanistinėn mokyklon,

— ragina kitus tai daryti,
— stengiasi su vaikais ir 

giminėmis kalbėtis lietuviš
kai, o jei tie nebemoka, imasi

; priemonių ar skatina kitus 
imtis priemonių, kad išmok
tų,

— tinkamomis progomis 
aiškina svetimtaučiams apie 
savo kilmę ir tautą,

— gyvenamąją vietą puo
šia lietuvių menininkų ir 
dirbėjų darbais,

— prenumeruojasi lietu
viškos spaudos ir perka lie
tuviškų knygų bei plokš
telių,

— lankosi lietuvių kultū
riniuose ir šventiniuose pa
rengimuose (ten, kur jų yra), 

99 metai amž'aus. Lietuvių — palaiko ryši su giminė-
Anais laikais L'etuvos

Įtino anuomet pradėt: rar- .>spatrios davbas taip pat 
neh korespondencijas. L z m suIstėj?s. Eur0 Lietu-

Panavo aplinkraštis reikalauja, kad visur būtų su?u................. r ................ , _ J v™’ i,r U/'Į jaunimo Tam darbui nepri-, . ... : oeimanciukas stipriai zibe- i bantis Naujienose, ir Kostas į Vm-m, u,
kurtos pohtmformatornj grupes ir visuose dirbančiųjų ko-į ęes gaub:an<roj tamsoj.! Augustas, buvęs ilgametis|t?S,‘,.'T,'n' 
lektyvuo-e būtų agitkoiektyvai. : Ta-: tas, kuris kitus žadino Naujienų redaktorius. ! į"raas ii 7'rtų ™ ėpapiklol

• Potvarkio žodžiu, — agitatoriai turi dirbti su tais!;S m e»°- skatino siekti švie

dailin'nkų tarpe jis yra pats 
peniausias, o gal seniausias 
ii- f'reisu šuo laiku gyvenan
čių dailininkų.

Dali. Adomas Varnas vi-

mis, bičiuliais ir pažįstamais 
Lietuvoje,

— laišku, telefonu ar te
legrama reaguoja i ameri
kietiškoje viešumoje (televi-

sada buvo gyvybingas žmo-įvijoje, radijuje, spaudoje) 
gus, aktyviai dalyvavo vi pasitaikančias teisingas, o 

ypač neteisingas užuominas 
apie Lietuvą, jos istoriją ir 
kultūrą, ypač gi apie dabar
tinę jos padėtį, o jei pats ne
gali to padaryti, tai tam ska
tina ar Įgaliną kitą,

— nemažą savo pajamų 
ar laiko dali skiria lietuviš
kiems darbams, iš kurių sau 
pačiam nėra uždarbio.

Tai tik dalis veiksmų ar 
elgesio pavyzdžiu, skelbian
čių tėvynės meilės buvimą. 
Įdomu pastebėti, kad savo 
patriotinėje lyrikoje mūsų 
poetai apie šiuos ir panašius 
dalykus visiškai nekalba. Ką

; Labai maža: skaitvtojų iš suomemniame gyvenime, 
ik; gilios senatvės nepraleis
davo nė vieno žymesnio kul
tūrinio renginio. Dar gyven-

iais pažeidinėti! ?au aktyvus 1905 m. revoliu- neburvo aptemdęs. Jis buvoįret'k nariu skaičius, bet įritamas Vokietijoje, jis ilgą 
cin:u ivvkiu dalyvis (minė- anai? metais vadinamas į veikla pasikeitė, sumažėjo“, paiką buvo Ravensbusgo lie-

pirmeivis“, valstietis linu- ,„ . ...................... tuvių kolonijos pirmininkas,
dininkas, m^o būti opozi.;,. 1L,et‘ulv'lsko)'* nar:‘l’ -1:i mI o vėl au garbės pirmininkas

žmonėmis, kurie nesilanko masiniuose renginiuose, pa. j sos, geresnio gyvenimo, 
skaitose, neskaito spaudos, gyvena užsidarę... į Adomas> dal. <^^0-

• Be to, agitatoriai rengia pašnekesius ateistinėmis; bkametis jaunuolis, buvo 
temomis, kalbasi su žmonėmis, linkus 
bendrabūvio normas.

• Politinformatorius ar agitatorius turi būtinai turėti

Nenutraukiau su A. Miką
santvk'ų iki jo mirties ir ge-' 
rai žinau, kad komunistinis; 
tvaikas niekada jo galvosi

iaun:mo tarpo susilaukia ir 
E. Lietuvis“'

'Lietuviškų organizacijų

tina, kad jo tėvas buvo Vil
niaus seimo narys), uolus 

; pasirodžiusių socialdemo-
iiickv vuvi lh/uzu" . . . . . t f • • i - i 1

cionierium. todėl ir su admi- i ta P ?’a; įgyvena di-! ir, gerai mokėdamas pran-
], x npkarta tpVn cn 1 dehus pak teumus. Da.r | cūzu kalbą ir turėdamas ge-Agitacinių kadrų apmokymui turi būti panaudota ' ęatl! laikraščių korespon-, -t. j .... u- f , g() m(?{u viennte.! n,-Į prancūzų o)nl_
identas, vėliau Lietuvos ži- įdurti. L Anriijcje lietu, ių bažny-i pacine valdžia, yra labai

pastovų poveikio objektą.

marksizmo-leninizmo švietimo sistema. ... _, . . ,
į mų, Lietuvos Ūkininko, Ry- 

• Politinio švietimo kabinetams pavesta suteikti me-'gos Naujienų. Darbo Balso
todinę paramą agitatoriam? ii- polltlnfc-rmatoriams. ruoš-• bendradarb's, pasiraš’nėjęs 
ti jiems informacinę medžiagą.

Taigi, tik išrikiuokime visą šitą 80,000 okupacinės 
valdžios samdytų, išdresiruotų ir Įpareigotų komunistinių 
melagių armiją ir suprasime prieš kokį pavojų mūsų tau
ta stovi. Net ir tie dar likę 772 kunigai, kurių dalies gal
vos jau taip pat ištrinktos komunistiniai? barščiais, tėra 
tik menkas būrelis lenininio dievo sakytojų masėje.

-‘vairiais slapyvardžia's, bet 
daugiau-ia Adoma? is Ro 
jaus slapyvardžiu.

A. Mikai skatinant, jau 
■912 m. tame Žemaiti jos už- 
kamny buvo Įkurta ūkinin
kų draug'ja Artojas, v'enin- 
telė tok'a plačioj apylinkėj.

Bet apmaudu, kad komu- i sukos7 beveik visas lie-! daug srera padaręs savo 
nistai ji, jau minusi. Įsivarė tėviškasis gyvenimas, š'an-Tautiečiams.
Į savo avinyčią, kuri jam: J’>n jau to nebematyti Vie-; T , žvalus ii? išliko. 

ar ^nt. Įi™. kiti, naujas vėtai! jr ^9

I ‘ Į t:es. Nuėjusiam jo pasvei-
i "Tok a pat ir klubų padė-j kinti b:čiulių dailininkų ir 
i t s. Kadare net per garsiai: k:tu būreliui, jis dar užtrau- 
skambėiusi l'etuviška daina kė savo ffimtoio Joniškio

dvokė, dar gyvam esant.
J. Vanagas

NAUJI KELEIVIO 
SKAITYTOJAI čia pritilo. Tiek Sodyboje,daina ir dar pašoko ant vie-}tai rekš_tu-? ManYčiau- kad

tiek L. Namuose jau labai 1 nos kojos nors vaikščioti meilės esmę suveda tik į
dažnai gird’sl tik anglų kai-į jau yra sunkoka. >l vidinius sielos išgyvenimus,

les, Cal., I. Kamantauskas,, ba“. į' , link,m dail AdnJ* širdies virPėjimus,ijaus-
n • • ♦ , -i i ♦ ” i ■ • A- kuri laiką veda Į Wheatan Md K Mickevi- Tai toko? tokelėm Britą-! • v* • i -C • , mus. Bent tais atvejais, kadaO jeigu toks įkvrus okupanto apaštalavimas uzsi- vartntnin knnr»P,-atmes, A L , , la‘ l0K 0 toKeies orita- mul Varnui laimingai per-'

L • • ą’ cius, Lexington, Ma„ K. Mi- • nijoje. i žen<rtf p rmosios ŠimtinėsMiką suburia įaumma, nio-L ■ Tn m1 zen ų prrnuoiys .mnune?
:a vaMinimus, A. Miką, A" R!Y V’, O žvigtelėkime i Austrą-'slenkstį ir pralenkti vm»

Tokiam komunistinės p,-o,pandos sriautui prilaiky- nors pats tik can, laikais te- a p'p^nn clekea’i1^' Cia Ul Iei<!žiamos Mū-! Bgarsėjusyus ilgaamz.us.
- .a • , . vt., r. rauzano, vneisea, j Pastogės redaktorių? V. į

Ma., A. Sapega, East Brain- Į Mažoka? dejuoja, kad ”mū-l
tree, Ma., P. Sušinskas. Los| ?ų spauda Australijoje arte-i Tik tie žmonės mums at- 
Angeles, Cal., S. Viščius,Įja prje nelšveng’amos kri-Įrodo turį sveiką nuovoką,

J. Gedmintas, Los Ange-

tęstų dar ilgesnį laiką? jie kuria eiles, mūsų poetai 
išsisako mentalistais (žr. Kel. 
nr. 1).

ti yra reikalingos Lietuvos ir laisvojo pasaulio lietuvių! f’viklasę, mokytojų
didžiulės, ilgalaikės ir taip pat planingos pastangos bei!V^ ^nt, 1920-25 m. sėk- 
išradingi metodai, nes mūsų čionykštis tarpusaviu patrlo-'
tin.ų dūsavimų kvapa? tetinka tiktai priešo č.auduliui (Chicago, III. ir A. Vilkas,j^ės“ dėl bendradarbių trū-i kurie galvoj* taip pat, ksrfp
sukelti. i žodžiu, Ž. Kalvarijoj a- Toronto, Ont. kūmo. 1 ir mes.

Iš tokių poetų negalima 
išmokti, kaip tėvynės meilę 
išreikšti. Bet, antra vertus, 
vargu ar tam reikėtų daug 
mokslo.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

DVIEJŲ RAŠTO VYRŲ

VIENODA SUKAKTIS

Praėjusio gruodžio 22 d. 
70 metų sukako vienam iš 
pirmaujančių lietuvių žur
nalistų — kun. dr. Juozui

LAIŠKAS REDAKCIJAI į NEŽINAU KITOS TOKIOS

D. Gerb. Redaktoriau, MOTERS

Ta moteris 1899 m. vai
dino pirmajame viešame

Praėjusių metų gruodžio 
mėn 20 d. Tamsta atspaus-i,. .dinote savo vedamame laik- '‘etuv.ų spektaklyje Ame-

I rika pirtyje Palangoje, ve-

Vasario 16 gimnazijos 
Kalėdų eglutė

Kokie dailininkai nevaržomi Draugovininkų sąskrydis

New Yorko rusų dienraš- 
gali kurti kaip tik jie nori“.1 tis Novoje Russkoje Slovo 
Tokia antrašte The New' gruodžio 18 dienos laidoje 
York Times gruodžio 30 d. i išspaudino S. Roždestvens- 
išspausdino savo specialaus į ki’o straipsnį "Draugovinin- 
korespondento straipsnį iš i kai ir prievaizdos“. Cituoda- 
Vilniaus. i mas laikraštį Sovietskaja

. ( Litva, autorius rašo, kad šią 
Leonardas Tuleikis, Daili- vasara Lietuvoje vyko So- 

ninkų Sąjungos narys, kuris J vje^ų Sąjungos "draugovi- 
gauna 2,750 dolerių stipen-! nįnkų“ (pagelbinės polici- 
diją iš kultūros ministerijos . jQS) sąskrydis.
ir kurio paveikslai nuolat:
perkami valdžios agentūrų,. ,^aiP žinoma , rašo au- 
įrodinėja, kad niekas jam torius> Lietuva sudaro ne- 
nedraudžia kūrybiškai reikš- i ma^a rūpesčio sovietiniams 
tis. Korespondentas numato ’ valdovams: prasiveržiąs na- 
dvi priežastis, dėl kurių' cionalizmas, augąs jaunimo 
Tuleikis gal ir dalinai sako i rebginis auklėjimas, neabe-
tiesa. Pirma, jo darbai yra j j°tina trauka Prie Vakar4 
įdomūs, bet ne labai išradin- ! kapitalizmo. Pagal turistų 
į, todėl ribota vaizduotė ne-*’Pranešimus ir Pa§al laiškus

am,. . M Dr renortaža a. riKa PniyJe raiangoje, ve-
Prunskiui, kuris ne ti’k daug ' ap 5į ' į H J- J i liau dalyvavo ir pati rengė
rašo lietuvių spaudoje, bet H •^kvklu mokMoiu ir vaįdinimus R-vSoje, Liepa-
tain nat uolai seka avėti- nai mokyklų mokytojų U ‘

’Du lietuviai menininkai
taip pat uol'ai seka sveti 
mąją spaudą ir ją informuo
ja apie padėtį Lietuvoje. Be 
to, jis yra atskirai išleidęs 
per 20 leidinių.

Kun. J. Prunskis ne tiktai

peržengianti valdžios nusta- ! ”iš ten“’ Lietuvoje vyko dar-
bininkų streikai ir net bruz- 
djimai“.

Sąskrydžio dalyvių atsi-

tytų ribų. Antra, Lietuvoj 
galimybės meniškai pasi
reikšti yra platesnės nei kon
servatyvioj Maskvos aplin-' šaukime sakoma, kad "šim-
koj. Jo nuomone, kai kurie . tatūkstantinė Sovietų Lietu- 
Maskvos pogrindžio meni 
ninkai nekuria drąsiau kaip 
šie lietuviai.

vos draugovininkų armija“ 
ir toliau energingai gins so- 

t vietinio žmogaus, socialisti- 
! nės valstybės ir partijos in- 

Vytautas Valius, kurio, teresus“.
grafikos darbuose matyti į
komplikuotos abstrakcijos, i KaiP žinoma- tos drau' 
pareiškė, kad jis bandąs įsi- ! 80v&“ buv0 sudarytos mili
jausti į rėžimo technikos 
esenciją. Bet kartu pridėjo: 
'Aišku, negalima dirbti prieš j

ei j ai ir MVD agentams tal
kinti. Šimto tūkstančių skai
čius palyginti mažai Lietu-

Sovietų Sąjunga. Tai būtu ‘ vai Pats už save kalba- 
šmeižtas ir todėl draudžia-':, Tame «lskr.vdyje buvo kai-

i bama ir apie nesveikus namas . * r
5 cionalizmo reiškinius“ ir a- 

Įdomu pasekti, ką rašė j P^e ~ būtiną reikalą kovoti 
1977 metų gruodžio 3 dienos j Prieš ideologinius 
Komjaunimo Tiesa ryšium j Pr*ešų išpuolius . 
su gruodžio pradžioj įvyku
siu TSRS dailininkų suva
žiavimu:

"Tarybiniai dailininkai 
buvo visada ištikimi savo 
liaudžiai, dalyvavo visuose 
Tarybų šalies žygiuose. Jų 
pareiga kurti mūsų didvyriš
kos epochos vertus kūri
nius

Ateičiai sąskrydis numatė 
naują uždavinį draugovinin
kams — kelti "patriotinį“ 
judėjimą už socializmą ir 
partija.

(Elta)

Minėjo A. Sniečkų

vo paruošusios pagal seną 
lietuvišką tradiciją daugiau 
kaip dvyliką patiekalų — 
įvairiausių žuvies, kaldūnų 
su grybais, kisielių ir t.t.

Po trumpos pertraukos 
prasidėjo kultūrinė-meninė 
programos dalis. Montažą 
"Šventos Kalėdos“ paruošė 
mokytojos Vida Sidarytė ir 
Vincenta Pancerienė. Eilė
raštį "Rarotų giesmė“ pade
klamavo IV kl. mokinė Ly- 
dija Kairytė, o Kristina Ver- 
šelytė ir I kl. mokinys Tomas

Vasario 16 gimnazijos 
Kalėdų eglutė suruošta gruo
džio mėn. 16 d. gimnazijos

renciia įvykusią New Yor-> ^°Je J1 mokė darbininkų valgykloje. Kalėdų eglutėje 
lenciją, įvysu- ią .\e\\ ioi . vakarinėse mokvk- dalyvavo tik mokiniai ir gim-
ke Konferencija aprašyta. plat'no slaptąją lietu- nazijos mokytojai su savo

,IabM gražia, .r objetoyviai, j ą"° Sla- -Ji-‘ šeim„mis. H viso

Nepriklausomos Lietuvos-apie 110 asmenų, 
laikais ji uoliai veikė skau-|
tuose, būdama bene seniau-i Eglutei lėšas sudėjo moki- 
sia jų narė, bujvo veikli irjnių tėveliai, įvairūs kiti au- 
kitose organizacijose, kurį |kotojai ir Lietuvių LS kuo- 
laiką buvo ir Šiaulių miesto pos Schwetzingene, Kaiser- 
tarybos narė. islauterne ir Darmstadte. Šia

Bet svarbiausia, — toji proga didelis lietuviškas ačiū

švietimo darbuotoju konfe-p°j.e’ Šiauliuose ir kitur. Ry-
_ y - I 0*0J0 rlonKiMinL’ii

j tik to reportažo- antraštė nė
ra tiksli, todėl prašau at-

pats rašo, bet savo skiliom s i spausdinti ši mano laišką, 
tūkstantinėmis premi jomis į kaip to netikslumo atitaisy- 
skatina ir kitus gaivinti lie
tuviškąją spaudą.

Sausio 5 d. rašytojui, laik
raštininkui ir visuomeninin
kui, dabartiniam Piutnamo 
lietuvaičių vienuolių kape- 
l’enui kun. Stasiui Ylai taip 
pat sukako 70 m. amžiaus.

Jis yra Stutthofo koncent- 
rac jos stovyklos kalinys, 
tenykščius savo pergyveni

mą.

Reportažo antraštėje ''Pa
galiau ir Rytuose mokytojų 
sąskrydis“ žfod.s "pagaliau“ 
suponuoja, kad Rytų rajone 
nėra buvę tokių mokytojų

moteris yra 100 ar gal ir 
daugiau vaikų motina! Tiek

visiems aukotojams, kurių 
dėka buvo įmanoma ir šiais į Veršelis suvaidino pasikal-

sąskrydžių iš viso, ir. štai,; svetimų vaikų, našlaičių ar metais Vasario 16 gimnazi-Jbėjimą, einant i mokykla 
'pagaliau- tok5 sąskiyd'sįpbai neturtingų tėvų_ sūnų'
įvykęs. Tačiau
mas yra klaidingas

toks teigi- 
Aš sa-

jos mokiniams surengti gra-Į Jaunesniųjų mergaičių cho- 
žų metų užbaigimą. Organi-J relis sugiedojo "Veni, veni“, 
zatorius ir šiais metais buvo ! "Sveikas .Jėzau“, ' Šviečia

Taif ^Stanislava Jakše-ikun' ^riCas Skėrys, 23 me- žvaigždelė“, "Tyliąją naktį“ 
- -i-_ — įr ”Gui šiandieną“, o vyres

nės mergaitės giedojo angliš
kas giesmes "Hark the He- 
rald Angels“, "The First 
Noel“, "Silent Night“ ir ”We 
Three Kings“. Abu chore
lius paruošė mokytoja Vida 
Sidarytė. Pasibaigus meninei 
programai, Vida Sidarytė 
paprašė visus kartu sugiedo
ti keletą giesmių. Giedota

ir dukrų .ii sauklėjo, išmoks
lino ir. kaip sakoma, "pa-

’.vo atidaromoje kalboje ka'p!8’3^ į kojas“.... , T1.,;
mus aprašęs savo knvgoje paminėjau, kad tokių

konferencijų jau yra buvę. vičiūtė-VencIauskienė,

Jos viena duktė Danutėti) buvo surengta pati pir- 
Kun. St. Yla yra vienas moji lit. mokytojų konferen-18Yvena Piae Waterburio ir 

produktyviausių šių dienųicija New Yorke. 1965 m. į. | yra tokia pat labdarė, o ant- 
mūsų rašto žmon.ų. Jo nenu- į vyko antroji tokia konferen- !'°P Šiauliuose, 
ilstančiai plunksnai priklau-1 cija, kurios surengimu dau-
so ne tik daugybė straipsnių giausiai rūpinasi tuometinė! 
periodikoje, bet ir apie 30 Maironio lit. mokyklos ve-i

^.’tus iš eilės jis dabar jau or- 
Iganizuoja Kalėdų eglutes. 
Ir jam reikia labai dėkoti, 
taip pat kaip ir visiems ki
tiems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie šios šventės 
pasisekimo.

atskirai išleistų veikalų.

KUNIGO PRAŠYMAI 

BE ATSAKYMO

Hamburgo, Bremeno ir 
Schweswig - Holsteino bei 
Niedersachsemo lietuvių sie
lovados vadovas kun. V. 
Šarka pernai Žmogaus teisių 
dieną (gruodžio 10) parašė 
Sovietų S-gos komunistų

deja Elena Ruzgienė. Aš 
pats, eidamas Rytų rajono 
lit. mokyklų inspektoriaus 
pareigas, padedamas Mairo
nio lituanistinės mokyklos 
vedėjų, mokytojų ir tėvų ko
mitetų bei finansiškai re
miama? LB, o praėjusiais 
metais ir šjviet. Tarybos, esu 
surengęs tris konferencijas, 
būtent, 1969. 1975 ir 1977 
m. Taigi ši paskutinioji kon
ferencija buvo- Rvtų rajone

J. Vanagas.

TAUTOS FONDUI 

AUKOJO

partijos generaliniam sekre
toriui Leonidui Brežnevui Į jau penktoj'i iŠ eilės, 
jau antrą laišką, bet nei i 

musų pj1Tną, nej j antrą jokio at
sakymo negavo.

Kun. V. Šarka savo laiške 
klausia Brežnevą, ar jis ži
nąs, kad Lietuvoje nuo Sta- 
b n o laikų, nuo 1941 m. iki 
šios dienos dar vis tebėra

Šiaip jau gražus Jūsų ko
respondento mokytojų kon
ferencijos aprašymas būtų 
buvęs visu šimtu procentų 
tikslus, jei korespondentas 
būtų pakeitęs tik vieną vie
ninteli žodį, būtent, vietoj 
žodžio ''Pagaliau“, būtų pa-

Jurgis Rubinskas $100, 
dr. Povilas Šepetys, Dear- 
born Hts., Mich., ir J. Ručys, 
San Francisco, Cal. po $50, 
A. R. Bridžius, Cleveland, 
Ohio, N. Mattis, Los Ange
les, Cal., A. Viliušis, Chica
go, III., Putnamo lietuvės 
vienuolės, dr. L. A. Dirda. 
Chicago, III., Kazys Daug- 

I vydas, Detroit, Mich. ir Jo
nas Šepetys, Detroit, Mich., 
A. Balčytis, Chicago, Ilk, 
Lietuvos vyčiai, Philadel- 
phia, Pa. ir Kęstutis Du-
bauskas, 
po $25.

Alberta, Kanada,

Iškilmės pradėtos giesme 
’’O džiaugsminga, išganin
ga“, sugiedota visų kartu.
VIII kl. mokinė Rima Šile-1 "Ateikite, tikintys“, "Joy to 
naitė perskaitė Kalėdų evan- ’ the World“, "O naktie, o 
geliją pagal Luk. 2, 1-20. {šventa“, ''Sveikas, Jėzau gi- 
Po to sukalbėjo kun. Fricas j musis“ ir "Jingle Bells“, 
Skėrys stalo maldą. Eglutės;
žvakutes uždegti buvo pa- ■ Galu gale programos vedė- 
kviesti Vasario 16 gimnazi-pas kun- F. Skėrys visiems 
jos direktorius Vincas Nat- į PadčkoJ° už prisidėjimą prie 
kevičius, Kuratorijos pirmi- ’ šventės pasisekimo.
ninkas T. Alfonsas Bernato
nis, kun. Fr. Skėrys ir Jo 
seph Sabas.

Gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius savo kalboje pa
aiškino kalėdinių tradicijų, 
eglutės ir kūčių prasmę.

Žinoma, atėjo ir Kalėdų 
senis ir išdalino dovanas.

Ar skaitytos?
Paguoda, akimirkų kro- 

Eglutės Lietuvos kaimuose į nikos 4, I dalis, parašė Bro-

Sausio 10 d. suėjo 75 m., 
T ...... . ... j kai gimė ilgametis Lietuvos

- . ... . t komunistu partijos pirmasisrūpestingai partija vairuoja 1 Antanas Snie{.
dailininkų veiklą, įsmintin-, kus> mįl^ 1974 m
gai derindama paramą kury- 22 d. Ta'sukaktis ten buvo 
bimam ieškojimui su princi- plačiai paminėta, 
pingumu...“ Dabartinių valdovų po-

(Elta) < tvarkiu A. Sniečkaus vaidu 
i yra pavadintas Kauno Poli
technikos institutas, atomi
nės elektrainės naujas mies
tas (prie Ignalino), Arista- 
vos kolchozas Kėdainių ra
jone, transporto laivas-šal- 
dytuvas.

Lenkų komunistų valdž’a

prispausti ir persekiojami j vartojęs žodį "vėl“. Tuomet i
! katalikai, ir prašo: j antraštė būtų buvusi "Ir vėl 1

i Rytuose mokytojų sąskry 
duoti tikintiesiems Lietu- į dis“

voje žodžio ir spaudos lais

GRANDINĖLĖ PRIIMTA 

PROFESIONALŲ S-GON
t<
Liudo Sagio vadovauja

mas tautinių šokių sambūris 
Grandinėlė priimta nariu į

iki nepriklausomybės laikų; nXs Raila. 428 psl., 
nebuvo žinoma. Jį atėjo iš 
svetur per mokyklas. Vo
kietijoje Kalėdų eglučių 
papročio pradžia laikomi 
1611 metai. Iš tikro visa

kaina
$5.00,minkštais viršeliais 

kietais — $5.50
Paguoda. Bronio Railos 

išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be kirti dalykų, čia telpa 

tai yra pagoniška tradicija, j Įdomios studijos apie poetus 
Visus metus žaliuojanti eglė i k-,aon3 Skabeiką ir Joną Ais.

vę, kuri yra garantuota, bet! Išskyrus šį aukščiau pami- Ghio ekiu organizacijų są-
žaliuojanti eglė 

simbolizuoja pagonišką tra įti. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dedies — minkštais 

50.
vę, nūn yia aniuvLa, ucu augiau .T diciia anie amžina Ka,P lr 1 <T?"eS ---- mmkSpraktiškai uždrausta; .netą dalyką, viskas buvo, jungą Ta, sąjungai tarp k.-;“'^ <>P« jaunystę. vjrže,jais k]. a,

i , • f t • I '_  _ * _ r •_  __ _ *_ j . * fr nvi Lr I o nen. L'irk o nvATncin. isudaryti galimybę užsie-jkaip jau minėjau, aprašyta tų priklauso- tokios profesio-
Kūčios tačiau lietuvių Paguoda. III daliSį Bronio

Grįžusį iš Vorkutos nužudė 

Kaune

"Mano brolis, kovojęs dėl 
laisvės, buvo nuteistas kalėti 
Vorkutoje 25 metus. Po 20 
metų jam buvo leista grįžti į 
Lietuvą. Čia grįžęs Kaune 
dirbo prie kanalizacijos dar
bų. Sunkus ir purvinas dar
bas, bet džiaugėsi galįs savo 
krašte gyventi. Deja, po 5

žinti nežmoniškus muitus už 
siunčiamas dovanas;

sugrąžinti iš tremties Ni
jolę Sadūnaitę ir iš kalėji
mų paleisti Viktorą Petkų, tas konferencijas,
Antaną Terlecką ir kitus ne-1 tarpu yra ir tokios mūsų 
kaltai nubaustus, sugrąžin-! spaudos, kuri tai ignoruoja 
ti ištremties vyskupus Juli-jarba už mažiausius skelbi-

uteikė A. Sniečkaus vardą Steponavičių ir Vincą mėlius švietimo, reikalais

paramą lituanistinio švieti-j Giminėlės, sąjungai darįgausūs ir įdomūs. Anksčiau į 
mo reikaluose, garsinant j P1 "klauso kroatų sambūris i jie kelis kartus buvo prakti-1 
savo laikraštyje visas minė- Civili. kuojami ir Vasario 16 gim-

kai tuo Priklausydama tai sąjun- nazijoje.
gai. Grandinėlė turės pro
gos plačiau reikštis Ameri-Į Paplotėlių laužymas yra 
kos visuomenėje. (viena iš svarbiausių kūčių!

Punsko lietuviu 
mokyklai.

Lietuviškuo-ju požiūriu A. 
Sniečkus dabar Lietuvoje 
po mirties yra geriau vert:

vidurinei; ^aflke\ įčių.

metų Vilijampolėje (Kauno 1 namas, negu dabartinis gv-Į 
priemiestyje) piktadarys jį 
nužudė ir įmetė į Nerį. La
voną tesurado po 6 dienu.“

Savo laiška kun. V. šarka‘ I
baigia; "Linkiu Jums geros! 

(sveikatos ir gausios Dievo i 
"(palaimos 1978 metuose!“ 1

reikalauja atlyginimo

nuoširdžia i
LABAI GERA DOVANA

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

Melagingas Mikasės laii* 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

; daliu Jis vra senųjų krikš-l Lietuvis savo tautoje, val.-
Įėioniu agapč. meilės puota. M«je ir visuomenėje, para- 
’ s & r' ise 5ta?vs Barzdukas, 258

Taip rašo Keleivio skaity
tojas iš Vokietijos.

Gabi pianistė

Visos Sovietų S-gos jaunų 
pianistų konkurse Leningra
de, kur dalyvavo 41 pianis
tas, trečiąją vietą laimėjo 
Mūza Rubackytė. kuri yra 
baigusi Vilniaus konservato
riją

vas pirmasis sekretorius P. 
Griškevičius, labai paslau
giai lankstąs savo nugarkau
lį prieš Maskvą.

Ir jis pripažįsta

Ne kas kitas, bet pats da
bartinis Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 
(atseit, prezidentas) Antanas 
Barkauskas rašo, kad

"Juk apmaudu, kad dėl 
paprasto varžto stokos kar
tais lieka neįvykdyti didžiu 
liu imoniu planai“,

Su tikra ir 
pagarba

Antanas Masionis,

Rytų rajono lituanistinių
Suprantama, kad į tokius! mokyklų inspektorius

laišku? atsakymo neverta nė _ 
laukti. Žinoma, jokio atsa-j 
kymo kun. V. Šarka nesu-j 
laukė ir i- Brežnevo tarno—į

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Uis yra susitaikymo simbolis. ( .
Ką tik išleista daili, įdo-Į Po direktoriaus kalbėjo

J mi autobiografinių atsimi- I Kuratorijos pirmininkas T. | 
j n<mų J. Narūnės 232 pusla-

Lietuviškasis Pamarys,—
i Henriko Tomo Tamašausko

k„,„BernatOniS JiS taipu.pat i Mažosios Lietuvos studija, 
k” § . u .y.st ’ ! pasakė, kas kūčių svarbiau- jt P*M

i daug iliustracijų. Kaina $5. 
Ji gaunama Keleivyje ir

: pas kitus knygų platintojus 
JAV-se ir Kanadoje.

263 psl., gausiai iliu-truota.
šia dalis yra paplotėlių lau- gy yj puslapio vietovardžių
žymas. Kas sėdėjo kalėjime, 
labai gerai žino, ką reiškia 
dalintis duonos kąsniu.

įTcn A i-— k 1978 metu kalendorius,
išleido Prisikėlimo parapi-i SUVALKIEČIŲ DĖMESIUI 
jos ekonominė sekcija To-| Ke|eivyje ga,ima gautj, Pirmiausia ėj0 paspirmininko Antano Bai 

kausko, į kuri buvo taip pat- • v • n / ’V I ronte, 179 psl., kaina nepa panašiai kreipęsis. Bet užtat . ’ T -i-- i1 ' ~ 1 žymėta. Leidėjo adresas

-ąrasu ir žemėlapiu. Kai
na $6.00.

Žemės ūkio gamybinė ko- 
1 operacija Nepriklausomoje 

Pasibaigus kalboms, prasi- Į Lietuvoje 1920.1940 (rašo 
dėjo paplotėlių laužymas. 1 VI. Bublys, J. Fledžins- 

direkto-i kas. J. Glemža, J. Strazdas,

kun. V. šarkos minėti la;š-‘ 
kai rado labai stipių atgar-’ 
sį vokiečių spaudoje: juos 
citavo apie 10 vokiečių laik 
raščių, o Katalikų žinių a

Parish of the Resurrection, 
1011 College St., Toronto, 
4, Ont. Canada.

Tai vienintelis šiuo metu
gentūra perdavė viso pašau-• knygos pavidalo lietuviškas; gomis, dainomis ir kt. Kai-

Jono Valaičio parašytą a py-į rių klasių seniūnai su savo ■ P. Rudinskas. L. Dargia, K. 
saką (klasių auklėtojais ir laužė Į Šeštokas. J. Vilkaitis. L. Gi-

JAUNAMARTĖ. Ipiotkeles, po to visi salėje Į riūnas, A. Reventas), 257 
Turinyje: Suvalkijos kai-jSusjmajšė įr kiekvienas sten-! n*l-' kaina minkštais virše- 

mas, ūkininko sodyba, joj
buitis su vestuvinėmis apei Igėsi kiekvieną su Kalėdomis 

pasveikinti.
bo agentūroms kalendorius, na - $ t .(/h Ir šiais metais virėjos hu

! liais $9.50. kietais $10.00. 
Napoleonas. Baltija. Ai

rika, parašė Vincas Trumpa, 
?5l psl . jrišta. kaina $6,00,
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Pasikalbamas 
Maikio so Tęva

, KELEIVIUI AUKOJO

Nijolė Nogės, Halifax, No- ■ 
: va Scotia — $90.
! Po $25.

N N, Maryland ir N N, 
Wyncote, Pa.

Bičių maitinimas žiemą Ką tik gavome
Massachusetts gyvenan

tieji prie knygų kainos pri- 
"Žodį“, kurio antras nume- Į deda 5% valstijos mokesčio, 
ris išėjo 1977 m. rudenį. Ja- Į ---------- o------------

SPORTININKŲ ŽODIS

i Šiaurės Amerikos Lietu-
Į vių fizinio auklėjimo ir spor- 

Jei bitėms palikta žiemai, sios prie rėmų viršaus, mai-jto sąjunga leidžia žiniaraštį 
pakankamai maisto, tai žie- I tinasi cukraus ledu.
mą jų maitinti nereikia. Bi-

Kandi tešla gaminama iščių maitinimas žiemą yra 
labai žalingas bitėms.. Ta
čiau jeigu dėl kurių nors 
priežasčių bitės rudenį nebu-

O. Citaitiš, London, Ont. J vo aprūpintos maistu jas . .
į reikia maitinti žiemą. Kada ištirptų kristalai. Į sušildytą 

pogj0 bites reikia pradėti maitinti, i me^U P<> truputį pilama cu-
galima nustatyti pagal joms f kraus pudra ir minkoma, kol 
palikto maisto kiekį. Yra nu- j pasidarė šauta tešla ir ne-

Po $15.
' A. Ražaitis, Chicago, III., 
! B. Klovas Chicago, III. ir J. 
Passick, Hoquiam, Wash.

E. Šturmienė, Toronto.On- 
tario, V. Daris, Waterbury, 
Ct., J. Grigulis, Chicago, III., 

į P. Naureckas, Chicago, III., 
i A. Butchereitis, Terra Al- 
■ ta, W. Va. — $6.

Po $5.
• A. Griauzdė, Avon, Ma., 
į J. Korsack, Saugus, Ma., J. 
' Alkauskas, Farmauth, W.
: Va., A. Vaicekauskas, East

statyta, kad bitės, žiemojan- 
čios normaliomis sąlygomis, 
pirmoje žiemos pusėje su- 

į naudoja vidutiniškai po 1 kg. 
medaus per mėnesį, o antro
je žiemos pusėje — po 1. 

! 5-2 kg.

Kurias šeimas reikia mai
tinti, taip pat galima nusta-•St. Louis, III., S. Lipčius, I 7: T ’ T „ . _ ityti, pasiklausant jas su gu-iNew Haven, Ct., J. Baltre- . ~ ,• ni __ . ’ « , « , i mine žarnele. Daugelis alkanas. Huntmgton Park, Cal., , ... ,. ,. .! . ’ n. . i nu bičių esti sulindusių i a-■ A. Kersis, Toronto, Ontano,i, . m

ij Dačvs Norwood Ma J ikeIes' Todel « uzimas alP- 
’ . nai girdimas. Pabeldus i avi-iJurkenas, Worcester, Ma’.. . ...T c „ ’ lj, jos akelese pradeda judm-M. Kirkus, La Šalie, Que., .. . ... -' , „ ’ ti sparnelius, todėl ju užimąsi M. Mockapetns, Norwood, I ... .r ’ ’ ■ primena medžių atskirų sau-: Ma., J. Macys, New Haven, • 

! Ct., A. Masiulis, Simceo, On- sų lapų šlamėjimą. Lauke 
žiemojančioms bitėms mais-

— Maik; aš ir vėl pas ta-j”Ypatngai yra dėkingas ‘ ‘ aFtn^nyte’ , ° i to atsargas papildyti geriau-
ve! ’ mūsų brolis Vladas už šias'Bos‘onT;,Ma’A °a«ys-^-(sia pasitaikiusiu oro atšilimo

MolVm tAvt, .vociVoiKaf. cago, III., B. Svikliene, Wor--__ . , . , ._____ ._____

kyši'
O ką svarbaus paša-

Maikio su tėvu pasikalbėj'- cag0’ ni? B' s^lkbene, Wor- į metu> kai jauke oro tempe_ 
mo laikraščio iškarpas. Tie- cester’ Ma., A. Ragauskas,1

sausiui tvaiu caiiimauiu io • . ... -r «(, j . , me daug visokios informaci-, _ . »«.....cukraus pudros ir medaus... . _ . . . 1 DAINOS IR SAPNAI!jos apie sąjungą ir lietuviu:Imama 4 dalys cukraus pu
dros ir 1 dalis medaus. Me
dus prieš tai sušildomas, kad

Šiomis dienomis iš spau
dos išėjo Stasio Santvaro 
šeštoji lyrikos knyga, vardu 
"Dainos ir sapnai“.

Knyga 127 puslapių, ver
šeli ir skyrių pavadinimus 
darė dail. Julius špakevi- 
čius, išleido Lietuvių Enci
klopedijos leidykla. Kaina 

' 5 doleriai.
Iš jo sužinome, kad yra DAGYS dejuoja ir dainuoja 

Dail. Jokūbo Dagio eilėraš
čiai ii- jo skulptūrų nuotrau
kos, 152 psl., kaina $1.00.

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

Čičinskas, drama ir dvi 
mikrodramo-s (šaltkalvis, 
Lozorius), parašė Kostas 
Ostrauskas, 101 psL, kieti 
viršeliai, kaina $5.00.

sportininkų veiklą. '

Tarp kitko jame atspaustas 
Maikio su tėvu pasikalbėji
mas apie Pasaulio lietuvių 
sportines žaidynes, kurios 
bus birželio 29 — liepos 1 
dienomis Torcnte.

limpa prie rankų. Pagamin
ta tešla sudedama į dubenį 
ir laikoma uždengta kamba
ryje apie 12 vai. Jei per tą
laiką tešla praskysta, pride- Į didelių sporto entuziastų, 
dama dar cukraus pudros ir i kurie nesigaili ir lėšų spor- 
vėl minkoma, kol pasidaro J tui paremti. Minėtoms spor- 
sausa, nelimpanti prie rankų * tinėms žaidynėms paremti 
tešla. Po to imamas 1-1,5 kg. po $ 1,000 aukojo torontiš- 
tešlos gabalas, išplojamas kiai Jurgis Strazdais, Stasys 
2 cm. storio blynas, kuris Kuzmas ir JAV Lietuvių 
apvyniojamas vienu sluoks- fondas. Kanados Lietuvių 
niu marlės, ir taip pat, kaip fondas, Kanados Sporto apy- 
cukraus ledas, dedamas ant garda ir Leonardas Kirtiklis 
rėmų. Šio maisto bitėms pa- aukojo po $500, o lietuvių į Katalikų bažnyčia Lietu- 
kanka maždaug mėnesiui. kredrio kooDeratyvai Toron-?voje 1940-1944 metais, — 

' to "Parama“, Hamiltono i vysk. Vincento Bl izgio išgy- 
Cukraus sirupas ruošia- "Talka“ ir Montrealio ”Li- venimai rusų bolševikų ir

— Aš tau, Maiki, noriu 
apreikšti, kad mano šlovė 
auga labiau negu tavo- ir aš 
daraut’ jau intemeišen ži
nomas '

sa, kad nesame angelai šio- Bricktown, N. J., L, šmulkš- 
je žemėje, bet tą griešną kū- tys, Chicago, III., A. Sala- 
ną perdaug lepinant, jis vis džius, Montreal, Que.
daugiau ir daugiau re'ka 
lauja. Ka? nepajėgia jo su
valdyti, tampa jo- vergu“.

E. Ribokienė, Brockton, 
Ma., — $4. Į

Po $3.
S. Aleksiejus, Valley

ratura esti apie 2 laipsnių 
Celsijaus arba 36 laipsn.
Farhenthaito, tuomet ma
žiau atšaldomas lizdas. SS, kraštutiniai rėmai atsar

giai praskiriami iki bičių ka- 
Bitės, maitinamos cukraus muolio, ir šalia jo į lizdą įsta- 

ledu, kandi tešla arba cu- tomas rėmas su cukraus Si

mas iš 2 dalių cukraus ir 1 tas“ po $300. 
dalies vandens. Cukraus si
rupas supilamas į viršutinę Sąjungos pirmininkas — 
korio dalį, ir šiltas (apie 30 Pranas Berneckas. Adresas: 
laipsnių Celsijaus arba 86 32 Rivercrest Rd., Toronto, 
laipsn. Farhenthaito) duoda- Ont. M66 4H3 
mas bitėms. Nuėmus nuo
viršaus šiltinamąją medžia-

N. ZELANDIJA

Mirė J. Pečiulaitis

Mūsų Pastogė rašo, kad

vokiečių nacių okupacijos 
metais, 191 psl., kaina $4.00 

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

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

Striptizas arba Paryžius 
-Roma-Paryžius, premijuo-

— Ar č a tikrai šitaip pa-Į stream N. Y..' F Kunšvs kraus sirupu; _ ™pu' šluo remu dalis blclU N. Zelandijoje mirė ir.ž. Jo- J tas romanas, parašė Iccho-
- Tuo laba: Besididžiuok, rašyta? Juk man Zacfcka ši.'a-S. E Landv Cukraus Iedas ruošiamas atskiriama nuo kamuolio, nas Pežiulai,is> N. Zelandi- kas Meras. 277 ps!„ kieti vir

tuve, ne? pasaulyje yra ir tokių žodžių neskaitė. i , 8 t! . I ’ is 5 dali4 cukraus ir 1 dalies, todėl, kad butų lengviau bi- jos Lietuvių B-nės valdybos
tarptautiniai žinomų kvau 
lių, krim'naJ'stų ir žmonijos 
pavergėjų diktatorių.

• m ’ vandens. Į emaliuotą indą! tems susijungti, reikia korio pirmininkas, nepriklausomoj
Matyt, nenorėjo tavęs f?; ™e’ tLntaTri°; A £,ui', supilamas atmatuotas van-.su maistu viršutinėje dalyje Lietuvoj dirbęs geležinkelių

— Prašau, Maiki, manęs 
i vieną glitą su visokiais 
svieto razbaininkais nesta
tyti, nes aš jau esu žinomas 
iš šlovingo -'•'os pusės.

— Ar kaip profesionalas 
gyvatinės ragautojas?

nuliūdnintii

—0 apie ką č'a tas zoko
ninkas kalba, liepdamas sa
vo kūną pažaboti ir nebūti 
jo nevalninku?

— Matyt, kad tas padorus 
vienuolis kalba apie tave. 
Jis, pasiskaitęs tavo šnekta

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

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

IR TEN NESNAUDŽIAMA Radvila Juodasis, patrio-
' J tas ir protestantas, parašė

Karo viesulas yra nubloš-! Brunonas Bušackis, 263 psl., 
kęs lietuvių net į Australija; j kaina $5.00.
priklausančią Tasmanijos! Naujųjų laikų Lietuva* 

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

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

kys, Nevvark, N. J., M. Ze- • dens kiekis ir kaitinama, kol į padaryti bitėms praeiti ne- administracijoj Vilnių at- 
man, Clifton, N. J. ir A. Pe- užvirs. Į verdantį vandenį, didelę skylę 
lait, Philadelphia, Pa. j dalimis pilamas cukrus ir

?. 'nuolat maišoma, kad nepri-
P. Narkevičius, Somervile, 1 sviltų. Be to, dar pridedama 

Ma., J. Ščiuka, New Britain, J truputį acto rūgšties. Kai 
Ct., J. Jakaitis, London, Ont. i vįsas cukrus ištipsta, tirpa- 
A. Šiugžda, Halifax, Ma., A. Įjas dar pavirinamas apie 30’
Burneika, New Bi itain, Ct., • min., kol pasidaro tirštas ir 
J. Dalbokas, Los Angeles,! nuo šaukšto nelaša, o tįsta.

Antanas Jonaitis

AUSTRALIJA

Mirė inž. A. Jokubauskas

'gavus, buvo Vilniaus gele- 
■' žinkeliu ruožo viršininkas.

apie gyvatinės troškuli ir ki-.ri „ ... . 'į
i- tus polinkius, pataria tau su- ' ’ t t - ♦i71C-USq *ca"! Atvėsinto tirpalo lašas turi

ki, tai, va, -imk jr paskaityk! skaidyti, mesti pro langą ! g°: 11L’ J L,utkoms> So- B°s- į būti kietas, tačiau lengvai 
. ... ! pamėgtą degtinės taurelę irlton’ ^a'’ B- Bartash, Ster-«minkomas tarp pirštų.

O kokie ii kieno šitie (j šiukšlyną pypke, o-pradėti) Ma., ir J. Staškauskas, j

— Šarap, vaike! Jei neti-

tavo laiškai?

— Tas gromatas man ati
davė patys vožniausi Kelei
vio rėdytojai. Jie patarė man 
pačiam jas išlebizuoti, bet 
aš nuėjau pamačies pas Za
cirką, kad greičiau sužino
čiau, ka? čia apzna’minama.

— Na, ir kas čia nepa
prasto?

— Tai ar tu nematai, kad 
'šita gromata tiesiai iš Kana
dos?

— Tas faktas dar tavo 
vadinamosios šlovės nedidi
na, nes daug kas gauna laiš
kų iš Kanados ir net "iš toli
mesnių kraštų.

— Bet tu tiktai paskaityk.

— O kas čia nepaprasto?
kartui ‘Xra nauUna" A’ “ >*>"- ‘at
+ i-' ■ ♦ b ii • frenta mane ir iš Ščėslvvo?tankiai, tavo kalbas su Mai-

padoriai gyventi, kaip tokio Bockport, III.
amžiaus žmogui jau reika
linga.

— NegaF būti, Maiki, kad 
jis apie mane šitaip mislytų.

Po $1.
Išvirtas sirupas išpilsto-

Pernai rugpiūčio 7 d. Mel- 
bourne mirė inž. Algirdas 
Jokubauskas, Kelmės padan
gės ūkininko sūnus. Palaido
tas Fawkner kapinėse.

Velionis buvo žmogus, 
nuostabiai mokėjęs sugyven-

mas Į prieš tai paruostas po- ’ ti su kitais. Jo išvaryta vi-

Visiems aukotojams dė-
— Tu, tėve, tikrai išgar-; koja

sėjai taj-ptautiniu mastu, j Keleivio atfn.inistr.eija
oet, deja, ne savo dorybė-; 
mis, o tiktai būdo ydomis.

J
— Tu, Maiki, dabai- man | 

padarei dideli smūtką... O| 
gal tas brol's zokoninkas

M. Anuška, Hudson, N. Y., J pierines, lėkštas, iš storo po- 
V. Oželis, Malartic, Que., irjpieriaus lėkšteles. Į lėkštelę 
J. Berteška, Kearny. N. J. ! sirupas pilamas apie 2 cm.

suomeninio darbo vaga la
bai plati.

salą. Čia jie kartu su lat 
viais ir estais leidžia žinia
rašti "Baltic News“, kuria
me informuoja apie savo 
ve 'klą ir apie padėti Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje. 
Žiniaraštis eina jau trečius 
metus, ir iki šiol išleista 16 
jo numerių.

jau ir šventam Tėvui šitaip 
apie mane pripasakojo?

VERTA ĮSIGYTI

Angliakasių Lietuva, di
delio formato, 344 psl., daug 
iii istracijų. Tekstas Vlade 
Būtėno, fotografijos kun.

— Būk tikras, kad popie-j Algimanto Kezio. Labai tin- 
žius nė sapnuoti nesapnuo- k; dovanoti. Kaina $20.
ja. kad toksai žmogus kaip 
tu šiame pasaulyje gyvena.

— Ačiū, Maikuti, nors ir 
už toki suraminimą, nes jei
gu žmonės sužinotų, kad net 
Švents Tėvas man jau liepia ;

Smerties Sušaldė? ka:p kiau. 
lės uodegą Bmestų...

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI

kiu išk rpęs, pak učiu net 
tiesiai i Vatikaną, kur prie 
švento Tėvo tarnauji net 
pora tokių pat žemaičių“.

— Taj ar tu girdi? Nu
siuntė net i Vatikaną! . , .. ..Jau tik kelis egzemplio-

— Nesi karščiuok! Čadarjrius beturime labai įdomios
vra pridėtas ir atsakymas «• » - »kažin kokio vienuolio iš Va- K,pro B,eI,n,,> kny*M 
tikano, kuriame dėkoja už na to jungo“, 492 psl., kai- 

atsiųstą dolerį ir dar rašo: na $5.00.

(Jaunama Keleivyje.

storio sluoksniu. Popieri
nėms lėkštelėms paruošti 
ant stalo dedamas tuščias 
lizdo rėmas, į kurį įtiesiamas J 
didesnis už rėmą popieriaus Į 
lapas.

Čia supiltas sirupas greit 
sustingsta. Po to jis dedamas ’ 
ant rėmų popieriumi į viršuj 
ir apdengiamas šiltinamąja Į 
medžiaga. Kai koriuose bai- j 
giasi maistas, bitės, priėju-,

CHICAGOJE ^KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

G KLIMĄ GAUTI:
PARAMOJE (2534 W. 69th St.)
GIFTS INTERNATIONAL (2501 W. 71st St.) 

MARGINIUOSE (2511 W. 69th St)

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 
šeitadieniais 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

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

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ
Pirmoji grupė šiais metais išvyksta 

KOVO 3 d.
Iš Bostono ir New Yorko kaina tik — $ 7 4 1. 0 0. — Įskaitant maistą, 
ekskursijas į Kauną ir Trakus.
Užsiregistruoti galima iki vasario mėn. 9 d.

SEKANČIOS VIENSAVAITINĖS — Maskva — Vilnius — Leningradas:
balandžio 25 gegužės 9
balandžio 29 rugsėjo 17
gegužės 4 rugsėjo 22

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

gruodžio 22
Visos gupės skris su nuolatiniais lėktuvų skidhnais — NE CHARTERS — 
aplankys Kauną ir Trakus, bus lydimos vadovų.

Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu mokesčiu.
PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo laiku bus 
paskelbtos vėliau.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės Į

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
South Boston, Mase. 02127 

393 West Broadvray, P. O. Box 116 
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūniene
Prices are based on double occupancy and are subject to changes and or 
Government approval.
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|Mielas Keleivio redaktoriau, J NEUŽMIRŠKITE! ROMANAIKAS GIRDĖTI CHICAGOJE ____
Linkiu Tamstai ir visiems i Nepamirškite Ltemaėitj s Alantas, ŠVEN.

'Lietuvos Aidų“ radijas 1 ir sušelpęs daug narių ne- bendradarbiams laimingų' pirmadieni, sausio 23 d. 9 Į Storinio romą.
! laimėje. Jau minėtame susi-į 1978 m. Rašykite ir toliau f.Paz;k ’. • nas, I dalis. 405 psl., kaina

Jau į trečius metus įžengė rinkime buvo paskirta $500! pačią teisybę apie pavergtą j Kudirkos ““pą, kurj galėsi*
"Lietuvos Aidu“ (Voice of Lietuvos Katalikų Bažny-j mūsų Lietuva. ™at3?‘ CBS te evIZ‘jOS
Lithuania) radijo programa, čios Kronikai, kuri leidžia- ‘ _ Įtlnkl« (Bostone televizijos

Visi, kurie dar sielojamės Kana‘as
dėl šviesesnės Lietuvos atei-; .

Inž. V. Kuodys ligoninėje

minkštais viršeliais $5.00.

kuri siunčiama iš WOPA AM, ™a lietuvių ir kitomis kalbo 
1450 penktadieniais nuo 9:30 Į 
iki 10 vai. vakaro ir šešta
dieniais iš stotiesWLNR FM 
nuo 8 vai. iki 10 vai. vakaro.

Chorai

Amžius veikia ir lietuviui

ties, turėtume vienas kitą 
paremti. Tik vieningi būda
mi. greičiau sulauksime ne-vai. I1V1 vai. v aivai AmZlUS VdKla lieiUVlUi ' , - .

Programai vadovauja Kazytė chorus — jie silpnėja. Veik- Priklausomos Lietuvos.

I The Brothers Domeika,
j Liudo Dovydėno apysaka, Į < 
anglų kalbą išvertė Milton 
Stark. išleido Liet. Enciklo
pedijos leidykla

Geri zOL’Tai

Anglu-iietuvio kalbų ŽO*
dvnas, V. B?rav '.a?. nauja 191 b me-, i/i f t U’

tomas.ro. 
Vytauta? 

psl., minkšti

Švcntaragis. II
manas, parašė 
Alantas, 613 
viršeliai, kaina $8.00.

, . ooo , , . e./jzvA’tema a-:e3\'«i' žodžių,tais, 238 pis, kaina —$6.00. -)90 , .... .
Dail-ninko žmona, romą- ... ,1 ... L- ’ letuvni-a .-įkibti zonas. paraše Juozas lininis. . <1 • e-dvr-Ms. reni.savo narsavi- kaina 80.OO. .... ' , .. nak.e ir ęianotiersk^. apie
Pulkim ant keliu, romanas.! 27žodžių ' 1 psl., kai- 

Kazys Plačenis, 200 psl, kai- na $8.00. 
na $2.00.Praeitą penktadienį eis-} Nemunas teka per Atlan- 

mo nelaimėje buvo sunkiai į Vvtauto Alanto 5 nove- 
į sužeistas So. Bostono gyven-. lės, 263 psl.. kuiną minkštais 
! tojas inž. Vladas Kuodys.! viršeliais $3.00. kietais S3.5C 
I Jis guli Carney ligoninėje. ' kis, 259 psl., kaina $4.50. 
i Linkime greičiau pasmeik- į
į ti. Sunkiausiu keliu, romą

Į nas, parašė Jurgis Gliaudą. 
-* v************** *******! 251 psl., kieti viršeliai, kai 

į laida, parašė J. Gliaudą. 40f 
« na $5.00.

Brazdžionytė.

Ji yra sutelkusi būrį kul
tūrininkų, kurie programą 
paįvairina naujausiomis ži
niomis iš įvairių sričių.

Kun. Juozevičius skaito parapijos, Brghtono Parke, buvo straipsnis 
paskaitas religinėmis temo- i F. Strolios vadovaujamas, ir Į dvasia tebėra gyva“. Teisy
mis, dr. Jonas Prunskis duo-'Gimimo parapijos vadovau-i bė. Dabar ją vykdo buvę delio formato psl., dalis pa-į I įST parašė A^bi^Ba
da naujausių žinių iš chemi-’ jamas L-no. Gaila, kad juose i Stalino mokiniai. Aš ture- veikslų spalvoti, Charlottesi ranauskas 350 nsl. kaina lenkų kalbos vertė rašytojas; 
jos, dr. Leonas Šulas—prak- , nematyti jauno prieauglio į jau geros progos komunis- Wiliard ir Waldemaro Ge-1_  $6 00 ’ ’ ' F. Neveravičius, kaina $13,:

liausiąs — Ldetwos Petras Čiabasvyčių i
choras, kartas nuo karto pa-!
sirodo Dainavos ir Pirmyn j *^rgcn ina;:< * *
chorai, o Saulių rinktinės'
choras, nesuradus vedėjo, ! Gerbiamieji, 
subyrėjo. Parapinių chorų.
liko trys: Cicero šv. Antano1 Lapkričio 22 d. Keleivyje 
parapijos, Brigh-tono Parko. ( buvo straipsnis "Stalino

PASAULINIO GARSO 

ROMANAI
I

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

1

AR SKAITĖTE

Adomas Galdikas, 171 di Rudenys ir pavasariai
Kaimiečiai, 4 tomai, No

belio laureato AVladislovo 
R. Reymondo romanas, iš

I

VKAUimMO AGEN fCRA 
Atbeka įvairių rūšių 

draudikas
Kreiptis senu adreso-,

BKONIS KONTR1M
598 Br'-idway 

BėSi.ei. Mass. 02127 
Tel A N 8-1761

tiškų patarimų iš medicinos,' ę^ieagos choia-rtUs pažinti, nes buvau jų ne- orge tekstas apie A. Galdi-i
advokatas Charles P. Kai ruošasi Nabucoo _ oneros į laisvėje 1919 m. o 1941 m. ka ir jo kūryba anglu kalba, i 

, pastatymui, kuns ?vyks šjLi55iail kursus» Lukiškiu Gera dovana*
Kaina $16.00.

beveik kas šeštadieni pataria i................. , , . • pavasari.teisimais reikalais, o teisi- ‘ 
ninkas Pranas Sulas taip pat. 
šeštadieniais atsako į klausi
mus iš socialinio draudimo 
srities. Stasys Gečas retkar
čiais informuoja apie VIS- 
TOs veikla.

B. Br.

LAIŠKAI REDAKCIJAI

, išėjau 
■ kalėjime.

Antanas Vaiciekauskas
* X- *

"ŽURNALISTIKĄ“
'Žurnalistikoje“ rašo 30

RADIJO PROGRAMA
Seniausia lietuvių radijo 

programa Naujojoj Anglijoj
iš stoies WNSR 13G0 banga
veikia sekmadieniais nuo

kitataučiui.I dalis., remanas, parašė A: i ' 1:00 iki 1:30 vai. po pietų., setts valstijoje prie knvgu-D , , -romas Baranauskas 347 nsl. i - • , J . • i Perduodama vėliausiu pa-, A“" 1 ’ kainos primoka o procentus, .....kaina $6.00. - v.

Rudenys ir pavasariai. I’
su pasiuntimu — $13.80. 

Gyvenant'eji Massachu-i

valstijos mokesčio. saulinių žinių santrauka ir

Anatolijus Kairys, IŠTI-
! Linksmų Kalėdų ir laimin- Įžymių musų spaudos dar- i Įęjf^ojl ŽOLĖ, 254 psi. ro- 

Labai gerbiamas pone re-!gų Naujųjų 1978 metų linki ■Kaina $6.90. j manas kaina $5.Gv.

Kor.

Ij Anglijos-Britanijo# 

klubo veiklos

Chicagoje jau 25 metu; 
veikia Didž. Britanijoje gy
venimu lietuviu klubas, ku-t, t.

i is turi 228 narius. Šiuo me
tu klubai vadovauja lapkri
čio 13 d. susirinkime išrink
ta valdyba: A. Lekas, K. 
Rožanskas, J. Jokubka, 
Paulionis, Falubeckas, Ku
ras Rudokas ir Rumšą. Re
vizijoj kem'sijoje yra A 
Konč'us, Pal. Brazdžionis ii 
Kauiėnienė.

Klubas yra nemažai dole- 
į tj išdalinęs artimo meilė; 
darbams, spaudai, radijui. 
Vasario 16 gimnazija; ir kt

Lietuvių Darbininkų Drau-'
„ . p ... i gija New Yorke. 104 nsl.. j Abraomas ir sūnus, pre-} 
sąjunga Brazui-; format d R t. mijuotas romanas, parašė
’P vn.Hvba .... ’ &

j racijų, karna .>3.00. 
į Žalgirio mūšis, parašė dr 

ir i Daugirdaitė - Sruogienė, 24
Jūs galėtumėte sėkmingai' auką. Su geriausiais linkėji-į psl.. kaina 50 centų. , Antane Mnetoi
dirbti naudingą darbą vi-į mais visam Keleivio štabui! Vytautas the Great Grand ’ oko e>« xa
siems lietuviams Amerikoje. į ir Maikiui su tėvu. (Duke of Lithuania by dr. Jo
Lietuvoje ir visame pašau-į Jūsų ,seph B Končius, 211 psl.. į Martynas Mažvydas Vii-i
lyje! i E. Ribokienė į kietais vilkeliais; niuje, Juozo Kralikausko1

Esu gerokai sena ir ligota J Brockton Ma $3^00. minkštais $2.0ū. į premijuotas romanas, 307
bet su Keleiviu nenoriu --- -------------------------------; nas Rar^ 340 įį kaina _ kaina $6.00.

’ IŠNUOMOJAMAS BUTAS ! . - - . - ! EreIių kuorai» romanas,,

. .. . ! Lietuvis vargonininkas is-: parašė Petronėlė Orir.taitė.
Jūsų laikraščio ben-, Cambridge. Mr><««=.. Berkshire; eiviioje. parašė Juozas Žile- §84 pSj ? kaina $8.C0. 

dradarbiams ir skaitytojams!; gatvėje I aukšte išnuorfio ja mas ( vičius, knyga gausiai iliust-
Eugenija Aleksaitė 

V. Vokietija

daktoriau,

Nuoširdžiai sveikinu Jus 
Naujųjų Metų proga, linkė
dama Jums geros sveikatos i 
ir daug Dievo palaimos, kad ’

jums
Lietuvių 

joje 'Aiiance'

Siunčiu prenumeratą

Aloyzas Baronas, 206 psl., 
kaina $4.50,

Kiauros rieškučios, romą 
s, parašė Antanas Mušt 

kis, 259 psl.. kaina $4.50.

Sveikatos 
siems

Moterys turi bent tualetą. 
O kuo savo tuštybę priden
gia vyrai?

BALTIC R E A L T Y & INSURANCE 

A G E NC Y

Vedėja: Reda M. Veitas 
Tel. 268-6030

597 E. Broadway, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo vis, rūšių nelaimingu 
atsitikimų.
•Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

•eooor

gazu apšildomas 4 kambarių bu- l'UOta. 304 psl., kaina $5.00. Vienos 
tas.

SENIAI LAUKTA 

ISTORIJA

komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo- 
. nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis j 
j Baltic Florist gėlių ir dova-

Jau galima gauti Prano nu krautuvę, 502 E. Broad- 
Čepėno paraš\"tą Naujųjų wav, £o. Boston, Mass. Tel. 
laikų Lietuvos istorijos I to- 258-0489 Te.a raunamas
mą, kieti viršeliai, 543 psl., Keleivis ir yra didelis lietu- 
kaina $15.00. i viškų knygų pasirinkimas.

i A V A 11 F * J T 1 S

Nepriklausoma

LIET U VA

liet m iškuosittaistros istorija,; ________ t_ _ ______ ___  .......... ..... ....
Elegiški Stepono Kolupai- romanas, (parašė Migelis; įvykius, d«ia aaug ir įd-mią nuotraukų ir atvira: p;.sisakt g 

Teirautis telefonu 354-0574 »os niekintojai. pArašė Ksa- Unamuno, 158 psl., kaina * ***“ visus mūsų visuomeniniu- bei kuluirini :s klausimus g 
įponietinėm valandom nuo 5:30 j veras Kaunas, 52 psi., kai- $4.00. g lame rasite įdomių Aaitytoją laišku skyrių, kuriame laukia g

. Lo ei nn R ®*e abipusiu pasisakymų ir nuomonių kieSv.eno visiem g
: iki 6:30 vai. _ - . iv l i » svarbia probiem^
! ___________________ ^.l,.^ainV?r,a^m’aW,O^a?>L.X,^PaSaUį’ .rGm.^?S’i f'NEPRIKLAUSOMA LibTlrtA-vra dinamiška mūs, » g
I " ' Į h.-kos zod , nelis, paluose i parade Danute Brazvte-Bm-I eivijos laikrašti.s. ieškąs nau iu hentra-iarbi*; !•••» idėtn. vi
i u»nA ID VAM DAniDfT! '1*^'’5 Černius, 75 psl., kai- dokienė. 241 psl., kaina —' ^suomet atviras kiekvieno nuomonei kuris dirba už išlaikvmą .■ KADA IR KAM PADARĖT I rg ?2 ( $5 00 į g _ lietuvybės ir Lietuvos.
I SAVO TESTAMENTĄ I

u>formun|a sfcaiiyiGjtts apif uasaolin’us tr

Metinė prenumerata JAV-sc $10.00.

’ j Tuo reikalu jums gali pa- ■
i ! dėti teisininko Prano Šulo' IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, i 

F!^,^ ATSIMINKITE KELEIVI, jo metinė prenumera.

A d resnu :
7722 George Street. LaSalle, P.O. HSP KM, CANADA

par
£ chun peržiūrėta, "Sūduvos“!
| j šie sta knyga. Į TA BUS GERIAUSIA DOVANA.
| f KAIP SUDAROMI

p-' "" ■

£ 
£ i

TESTAMENTAI.
Su testamento pavyzdžiu. !
Knygos kaina $3, su tęs-! GAS, VERTINGiAUSIA DOVANA.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU SLA

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
z šilto oro, šilto vandens ir garo iš rūsio ir oro vėsinimo 

i pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

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

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

ramento foima $3.50. .Ji yra I
Į gaunama ir Keleivio admi ; 
; nistracijoje. 1

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR j 

NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

SUS1V/KMJ!IS

UETVVllJ
AMERIKOJE

R • I
C

sėd

Tel.: 436-1204

oooooeooeooeeec

600 Coiumbian Street 
Braintree, Ma. 02184 i 

i 
i 
» 
Jtooooooeoeook.

Tel.: 848-6000

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

BALTIC 
TOURS

lainon iškaitoma pilna kelionė Pan American lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai ir gru- 
ės nalvdėjimas. Kelionė: 1 naktis Maskvoj. 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 1 naktis Lenin-

Kovo 19 iš Hartfordo......................... ..........................$735.00 |

Kovo 26 iš Bostono.................................. .....................$761.00 I

Balandžio 2 iš Detroito ......................... .....................$816.00 f

Balandžio 9 ir 16 iš New Yorko.................................. $746.001
I

Ka
pės paly dė jimą 
grade.

BOSTON AS-( HICAG A IR ATGAI.....................................................
Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 

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

arba
1-800—223-7898
prašant pasikalbėti 

su "PAT“

$128

SLA—j»u <0 metą taraavis iieturtg visuomenei ir išmokė
jo oaugiaa nup SEPTINIS MiLJONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia Hetuvių fraterralina organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje p- >a. kun yra 
pigi, nes.SUSIVILNIJIMAS neieško perto, o teikia 
patarnavimus savitarp’r.ės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau. ka:o ir» su pnse Ritimo de>ri, 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi- 1 rt<viena* 
lietuvis čia gali gauti įvairi, klasių reA *- - z ;.asia* 
apdraudas nuo ^100.00 iki JiC.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda gorų Taupomąja Apdrcinlą — S*. 
do<aent lnsaranee, kad jaunuolis gar. ų pinigus 
aukštojo mokslo etvdijoms i: gyvenimo pradžiai.

SLA—-duoda V A IK AMS ir jaunuoliams labai . ig-e 1ER11 
apdraudą: už $1.000.30 apdri ki* tik $:• <>: moicea- 
čio metams.

ŠIA—AKUlDENTALfc APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuvišką 
klubų Ir draugijų narlama. Už $1,000.00 ’enta- 
lės apdraudos mokestis $2.90 j metus

8LA—kuopos yra daugumoje lietuvi-j kolom u ė rtnrttšs 
* kuopų ve’kėjus. tr jie plačiau paaiškins apto 
Susi vien i jimo darbus.

Gau site spau ?d I m f nrm s.- i • t e. g,
parašysite:
Litkuastan ARtsnre o? America 
107 W«at 30tk Street, New i ork V »

tomas.ro
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Vietines žinios
MUZIKINĖ PROGRAMA KULT. SUBATVAKARY

Kultūrinių subatvakarių kas II, Izidorius Vasyliūnas, 
programa labai Įvairėja, su-, viola, Ben Silver, violonče- 
traukia daug publikos ir gy-Uč, ir Jeronimas Kačinskas, 
vina bostoniečių kultūrinę! fortepijonas.
veiklą. Štai po e’lės Įdomių'
paskaitų ateinanti šeštadie- Tokios progos niekam ne- 
ni, sausio 21 d/7:30 vai. i} enėtų praleisti, neštai yra 
vak. Įvykstantis Subatvaka-; uukšIo men nio lygio pro-
ris yra skiriamas muzikai, fgi'ama :r jos atlikėjai. Cambridge yra Įkurtas N.
Šią programą suorganizavo . . . , , . Anglijos liaudies meno cent
komp. Jeronimas Kačinskas J vU ,tunn‘s. . ^pVa .ar.ls ras. Jis rūpinasi Įsigyti savo
kuris ir pats joje dalyvauja.' a;. caup”eSį reikalams namus. Tam rei-

! kalui lėšoms telkti sausio 8 
! d. Sanders teatre buvo su-

Jaunimo susirinkimai

Bostono Lietuvių jaunimo 
sekcija kviečia visą jauni
mą atsilankyti i labai svar
bų susirinkimą sausio 29 d. 

f 7 vai. vak. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos 4-jame 
aukšte. Jame bus duota | 
1977 m. apyskaita, renkama i 
nauja valdyba jr aptariamas 
'rių metų veiklos planas.

Valdyba

Liaudies meno centro 
koncertas

Skautai grįžta iš 

Australijos

Nuo sausio 2 iki 15 d. 
Australijoje buko lietuvių 
skautų šeštoji tautinė sto
vykla, kurioje iš Bostono 
dalyvavo Česlovas Kiliulis, 
Paulina Kąlvaitienė, Rita 
Čereškaitė, Jūratė Damb
rauskaitė, Vilija Eikinaitė, 
Victor Kenter ir Reda Vei- 
taitė.

Kartu su skautais yra iš
vykusi ir Eugenja Račkaus
kienė iš Dorchesterio.

Ši ekskursija jau grįžta.
Kultūrinis subatvakaris

kaip visada. Tautinės
, Sąjungos namuose, So. Bos-

Ši kartą bus atliktas Anta-į tone. Subari akariui vado,
no Dvoržako Kvintetas! vauja visada šviesios nuo-
dviem smuikam, violai, vi-j taikos ir publikos mėgiamas
olončelei ir fortepijonui, j valdybos p rmininkas inž.
Kvinteto yra keturios dalvs: ‘ Edmundas C.bas.J * 1Allegro ma non tanto, An-i
dante con moto (Dumka)J Sveikino iš Australijos

Australijoje lankėsi ir bu 
vusi bostonielė Dalia Jasai 
tytė.

rengtas koncertas, kuriame 
dalį programos atliko- Bos
tono lietuvių tautinių šokių 
sambūris.

Mo-lto vivace, Scherzo (Fu- 
riant) ir Allegro, Finale.

1 sausio
Kūrinį atlieka žinomi mu- "Gražiausi 

zikai: Diane Wheeler, smui-Į Šeštosios

1 .. Česlovas

4 d.
Kiliulis atsiuntė 
rašytą laiškelį: 
sveikinimai iš 

skautų tautinės
kas I, Stevens Piotkin, smui- stovyklos Australijoje4

Šveikauskai grįžo
* ' *. * yv

Prof. dr. Pranas ir adv.' 
dr. Marija Šveikauskai jau 
grižo iš Floridos, kur jie su
tiko ir Naujuosius metus.

GAVOME KALENTORIU j
i

Gautas nedidelis skaičius; 

Nidos sieninių kasdien nu 

plėšiamų kalendorių. Kai-!
I

na — $4.50. i

KALENDORIUS

Vasario 19 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III 
aukite salėje Altos skyriaus 
rengiamas Lietuvos nepri- 
skelbimo sukakties minėji
mas.

Sausio 29 d. 7 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie- 

1 člų d-jos ketvirtajame aukš
te Bostono Jaunimo sekcijos 
susirinkimas.

Kovo- 5 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos abie. 
jose salėse Balt jos ir Žalgi
rio tuntų tradicinė Kaziuko 
mugė.

1978 m. kovo 12 d. 3 vai. 
po pietų First & Second 
Church salėje, 66 Marlbor- 
ough St., estės pianistės Eli- 
rengia N. Anglijos Baltų d-ja.

Kovo 12 d. So. Bostono 
L'etuvių Piliečių d-jos salėje 
Sandaros moterų klubo naš
lių karalienės pagerbtuvės.

Balandžio 2 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
P'liečių d-jos III aukšto sa
lėje Laisvės Varpo pavasa. 
rim's koncertas.

1978 m. balandžio 9 d. 3 
vai. po pietų First & Second

KOMUNISTŲ TERORO 

SISTEMA

Jei norite greitai ir gerai 
susipažinti su bolševkinio 
teroro sistema, su komunis
tų tardymo praktika ir jų 
tos rū'es mokslu, Įsigykite 

j Kipro Bielinio knygą ”Tero-Į
i Joje tai]) pat rasite daug 

Bostoniškio J. Jašinsko į žinių apie koncentracijos 
parašytą knygą —JULIUS’ stovyklas. Kaina su pasiun-
JANONIS — POETAS IR Stirnų tik $1.00. 

REVOLIUCIONIERIUS iro ir vergijos imperija So- 
kaina — 5 doleriai. vietų Sąjunga“.

Atsiminkite, kad jei jūs turite receptą ar esate reika
lingi kokių kitų vaistų, pasitikėkite
THE APOTHECARY, 384 W. BROADVVAY, SOI TH BOSTON,

Į Jūsų ypatingą reikalą bus atkreiptas mūsų išskirtinas 
■ dėmesys. Mes mielai paruošiame VVelfare, Medicaid ir kitų 
apmokamų Įstaigų receptus. Nepamirškite, kad išlaidos 
vaistams nurašomos nuo mokesčių sąskaitos. ‘“Receptų 
specialistai".

Darbo valandos: pirmadieniais — šeštadieniais nuo 
9 iki 8 vai. vakaro.

Church salėje, 66 Marlbor- 
ough St., smuikininkės Brigi
tos Pumpolytės koncertas, 
kurį rengia N. Anglijos Bai-Į 
tų d-ja.

Balandžio 9 d. So. Bosto-' 
no- Lietuvių Piliečių d-jos Į 
III aukšto salėje Minkų ra
dijo 44 m. sukaktu rinis kon. 
certas.

CUSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St. 

JVORCESTER, MASS.

SW 8-2868

7ra vienintelė oficiali Įstai
ga Worcestery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-

terio i Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis. Čia kal

bama lietuviškai, y»aiarnau- 
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir
tas.

s • «« a « #

l „

Flood Sąuare
Hardivare Co.

Sa<^ū>k*a N. J. ALEKNA
8XS EAST BROAB’VA?

BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-4148 

AJeore Dažai 
Topier-OK SitnnmaStiklu Laagaau rfik'jGtny. c»mtw 

ScDcnenyr piUKto-ima

Telefonas: A N 8-2806

/>r. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

| P S D I M S 
OPTOMETR1STAB

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

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVVAY

Seath Boston, Mi

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
M*##/##*#**#***#**#*#**#*********

:: i JIS

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE

VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS

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

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

PETER MAKSVYTIS

Carpeatsr & BciM«

49 Church Street

C. Miltea, Masa.
Atteku visu pataisymo, tema
to ir projektorimo darbu ii Įsa
ko ir viduje, gyvenamu narna ir 
biznio pastatu, pagal J4s« ręika- 
lavim*. šaukite visadu fld • ve- 
Modų vakarą

Telefonas 698-86/o

•. .1
J

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

Meooooooooooooeooooosioosoooosieocesoocconooooooooeoer

K The Apothecary 

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, iipildome gydytoją rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

384 W. Broad^ay, tarp E ir F gaivią. SO. BOSTONE.

Telefoną- AN 8-602S

Nue I vai. ryto iki S vrl v„ išskyras šventadienius ir

■»*##*#*•#•********••**•********•*
TEL. AN 8-2124

; Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

0PTOMETR1ST1 
Valandos:

nuo 10 ry*o Iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY į 
SOITTH BOSTON. MASS. j

į j jr>rrr~rr-ff r r**

rrr-~

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

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

o900oooooeoooeaooooooQ09<ooo6ooo9esosoooeooQoaoooaaJ|

N & T OIL CO., Inc.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Inc.

, 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732
»»»»»»»»»»> » W HM H......... .

, South Boston 
Savings Bank

‘ALtVAYS THE LEADER

641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarn&vimas
□ Automatinis 4pilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

"SAULES 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 davanom® 
Kaina $7.00.

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 W«l Broadvvay 
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

Skambink i te

I 268-4662
KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio Įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
$6. Paštu nesiunčiame.

E. KARDELIENĖS DAINŲ STEPONO KAIRIO ATS1 

PLOKŠTELĖ ĮMINIMŲ PIRMASIS TO

Keleivio adnuni»tracijoj« j MAS „LjETUVA BUDo» 

galima gauti Lietuvos ope- •
ro. »l»tė. Ekbieto. Kardo.JAU IŠPARDUOTAS, BET 

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

jų plokštelę. Kaine $6.00. • LIETUVA“ DAR YRA NE-

Paštu nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.

ATLAS PARCELS CO.

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 garny itos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairią vie. 
tinės gamybos ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai že
momis kainomis. Be to, siunčia- į 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę jsiti-
* Inai ♦ ♦. Vedėjas A. Schyrinsklį

COSMOSPARCELS 

EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

15 BOSTONO Į LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ig 
garantuotas

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

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

Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 _

t




