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73-TTEJI METAI

TOMAS VENCLOVA SKELBIA 

OKUP. LIETUVOS ŠAUKSMĄ

VLIKo remiamas, jis dalyvavo PEN Klubo suvažia

vime Australijoje, skaitė eilę paskaitų apie padėtį Lietu

voje ir Sovietų Sąjungoje Australijos lietuviams ir suren- t 

gė savo poezijos vakarus.

Tomas Venclova būva pa- lydami i dideli pavojų... 
kviestas i tarptautini PEN Aktyvus pasipriešinimas,
Klubo suvažiavimą, kuris nors ir pareikalauja aukų, 
vvko gruodžio mėnesi S; d- bet Venclovo; nuomone, at- • 
nejuje, Aust: alijoje. T. neša daugiau naudos, negu'
Venclova. Helsinkio susita- tylus nepasitenkinimas vai-.1 
rimų vykdymu: remti L'etu- dž'a. Sol.ietų Sąjunga eko-; 
vos visuomeninės grupės na- non^ škai daug priklauso 
rvs, via glaudžiame kontak-;nuo Vakarų, ir vakariečiu' 
te su VI TKu. VLIKas, nerė-; protestai dėl žmogaus teisių 
damas plač au ir geriau in-i pažeidimų turi daug naudos 
formuoti mūsų išeiviją apie! disidentams“.
Lietuvoje vykstanti disiden.'
tini iudėi ma ®udarė salv-J VLIKas dėkoja Australi-*,. ... , .. , . o. „ ,. . .. . ,t iu juuv mą, . uun . \ J Šiomis dienomis vėl per visa Amerika nuskambėjo Simo Kudirkos ir Lietuvos varda
gas nėr Tautos Fondą To-’jcs Tautos Fondo atsto vy-«. , • -• . . < ,. ---,*,~ a . . . ...... .r m nohanmn filmo t rimu t'iti nPn'jmo mm ’ m lik.'i nruiminti inm

•suma yra $500.2 biliono. Ji 
! suvestas su $60.6 bil. nuo- 
: stolio.

ryšium su <
I.* -l a —. LT a a I

KANADOJE NUKRITO SOVIETŲ

RADIOAKTYVUS SATELITAS

Jo radioaktyvių liekanų dar ieško JAV ir Kanados 

lėktuvai su specialiais aparatais. Jeigu satelitas būtų nu

kritęs i gyvenamą vietovę, tai būtų sudaręs didžiulį pavo-

; jų žmonių gyvybei ir sveikatai. Po pirmo tokio įvykio la

bai susiiūpinta ir ateity galimomis panašiomis nelaimėmis.

Carterio biudžetas 
pusė triliono

Coiorado kalnuose esanti 
šiaurės Amer.kos Erdvės 
Gynimo Komanda, kuri se
ka apie 4.0C0 aplink 2emę. 

Irez. Carteris pateikė 1 skraidančiu įvairiausios pa-
į kongresui JAV biudžetą. • skirties satelitų, prae tų me- 
kuris pirmą kartą pra’oko tų gruodžio 19 d. pastebėjo, 

ūse tr liono dolerių, nes je kad vienas sovietų nipnėji-

mui Venclovai 
Australiją.

mo satelitas nusmuko iš sa- 
. c orbitos ir netrukus nu- 

{kris. Ypač susiiūpinta. kad 
buvo aprūp n- 

..k, .^upra-ti j tas mažu atominiu re akto- 
>avyzdž;o. Dedam Įrium, turinčiu ap'e 1.000 

u ani-

! Ką reiškia pas’ūlyto bia-Įtas satelitas 
džeto suma. galime suprasti'tas mažu ati

nuvykti i
n V ir*

Už antisovietlnę ve’klą 
Amerikoje T. Venclovai yra
atimta sovietų pilietybė. Jis £'os Zelandijos lietuviams, i 
dabar keliauja L:etuvos už- kurie rėmė jo kelionę ir su-1 
slėnio pasu, kuris jam buvo Įdarė jam sąlygas taip efek-i™ ciriičir
Į duotas Lietuvos pasiunti-Įtyviai supažindinti ne tiktai • L ° i

lietuv ską. bet ir australų vi-,y Europojenybes JAV-se.
su: menę su Sovietu sąjun-,
"oje vykstančiu disidenti-! Pagrobtas Paryžiuje

Kudirka kalba apie 
laisve mokiniams

Uždraudė susitikti 
su disidentais

gal 250 kartų.
Pasiūlyto Parterio

džeto po $6.50 lekiu 
Menam per 600.000 
gyvenusiam žm 

! 120 kiekvienam siu

-•yriau- 
S-gą,

. re.Kalauaama duomenų apie 

. tą satelitą. Sov.etai jų sutei- 
k u_j ke ir pati. .į tino, kacl sateli- 

l<1f' j tas skrenda su atom.niu 
metui krūviu. Tada JAV apie gali- 

imą-par. cjų painformavo 17 
dienų j valstybių, per Kur.as sovie- 

' tų satelitas skrenda. Ir iš 
tiesių praeitos sakaitės ant-

orui ir no $

gy. 1 Vienas laba? plačiai ska i- Valstybės departamentas { >7*r-.ės gyventojui
niu judėj'mu, kuriame d'de-! venęs belgų pramon'ninkas' tomų dienrašč ų The Chris- potvarkiu JAV d.plomatam; Daugiausia sla'idų numa- 
li ir svarbų darbą atlieka j milion'erius baronas Em- tian Science Moni-tor sausio ir korespondentam, dirban

Australijoje Venclova iš 
buv: nuo 1977 m. gruodžio 
9 d. iki 1978 m. sausio 6 d 
Nuo gruodžio 11 d. iki 17 d. 
j-s dalyvavo tarptautiniame 
PEN Klubo kongrese Syd-
nejuje, kur susipažino su Mūsų didž'oji padėka To 
daugeliu taiptaut'nic masto mui Venclovai, taip pav 
rašytojų ir turėjo progos j kiai supažindinusiam toli
juos painformuoti apie pa «mąja Australiją su turmisri as Sauret su žmona.,
dėti okupuotoje Lietuvoje—1- 'S--!-——" 
apie komunistinio ntaūne

okupuotos Lietuvos broliai j pain, vadovaująs prancūzų- 26 d. 
ir seservs.

' tomą sveikatos. 'viefmo irišspausdino dviejų tiem Maskvoje, uždraudė. raoienio rytą tas sov.etinis 
ši 81.3 j sn pas nukrito Šiaurės Kana-

e Lake

tautos išsilaisvinimo pastan-, 
gom’s.

(ELTA)

Ukrainos 60 metų 
sukaktis

vykdomą priespaudą.

Pc to jis skaitė paskaitas 
lietuvių v'suomene; apie pa
dėti Sovietų Sąjungoje ii 
Lietuvoje. Tekios paskaito® 
buvo Sydnejuje gruodžio 18 
d., Camberroje giiiodžio 20 
d„ Adelaidėje gruodžio 21 
d. ir Melbcurne gruodžio 
25 d. J's taip pat susitiko su 
Hobaito, Tasmanijos ir
Aucklando, Naujosios Ze-Įkloję pat padėtyje, kaip ir 
landi jo; lietuviais. Sy dn e ju-1 Lietuva, todėl kovoje dėl 
je ir Adelaidėje turėjo poe- j laisvės ukra'niečiai yra ge- 
zijos vakarus. iriausi bendražygininkai.

Tomo Venclovos spaudai ,Sovi?‘S komuni:tai daV« 
konferencija anglu kalbaI "kra n>eciu sąmoninga, _ s.
■buvo Sidnėjuje, Adelaidė- ma!™° badu, daug jų .airė
je, Melbouine ir Hobarte. me’ ™ Iallves k,ov,otS’
Apie tas konferencijas p’a- ;u ?0Tlct.« S‘g0? kaUJ1‘
... ... 1 muose. bet vis viena m darc ai rase d dien Australuos: ..., , K................. , •' ;vra kelies de imtvg milionu.la:.<rasciai Tne Svdnev Mor-j, . • . - •ii ii tl* * ' -n. 'kure s ekia laisve^ ir savo nmg Hera d, ihe Age, Ine., , -. , . ' . . .-krašto nepr klausomvbes.Advert.ser,, The Mercury ir
kiti. Gaus'os ir stiprios jų kolo-,

ni jos yra JAV-se ir Kana- 
Melbouine lietuvių laik-įdoje. Su jais ir lietuviai ar

ia t s Tėviškės A dai savojtimai bendradarbiau ja. Jau i | 
sausio 14 dienos laidoje ra-į esame rašę. kad pernai spa- l 
šo: ibo mėnesi Yriško pirm. dr. J.:g

• K. Valiūnas ir Ukrainos pre-‘
”Profes!jrius T. Venclova Į ridentas egzilėje Mykolą, 

optimistiškai žiūri i disiden-Į Uivvycki pasirašė Lietuvos. Į 
tų ve’klą Sovietų Sąjungoje. į Uk’-ainos draugystės dekla- 
Liudj'a, kad didž'oji daugu-i raciją.
ma sovietu žmonių priešių-• Sveikindami ukrainiečius, 
gi .cvietinės diktatūros vai-i m šventės proga linkime iš- 
džiai ir tik patys drąsiausie- tvermės mūsų bendrose na-t 
j’ išdrįsta viešai tai pareik-, (stangose. Tegyvuota laisva Simas Kud'rka 
ti, savo asmeninę laisvę sta- ir nepriklausoma Ukraina? ' orĮ'"

nautojams priimti iš disi-'
T) . . .... , i Straipsnis baigiama-; Si- (Jentu bet kokius raitus
Pr.es porą savaičių į nax- mo žodž ais, pasakytais Los «i<vi n< nfim'alin< 

t ni klubą ten buvo Įmesta i Angeles miesto tarybos su-
sirinkime: • v;sa ta; ]abai gUvaržvs d;_

JAV’ vy-

Sausio 22 d. laisvajame 
pasaulyje įgyvenantieji uk
rainiečiai minėjo Ukrainos 
nepriklausomybės paskelbi
me 60 metu sukakti.

bomba, nuo kurios žuvo 4 
j žmonės.
Į Tai vis darbai pačiu kai- Pra au, aiškinkite savo b-

• • • i ; i • ki< vra diktatūra Oa aU'IU. Ul^dentanausiuju elementu. Kuriu va xam., Ka. ua oihitatu.a i-oj *•
f . • V . ■. ‘ i-c- i-i-j t'L-im'; domr>L-i-o ta ua nurodė, kad toi net ir komunistų part.ja ne* « ^ld °Ji demokia-
I gali suvaldyti. tija“.

Simo Kudirkos filmą

siderriu m-iius su labvucju
ne kar 

;an
rivkiai su amerkiečia’s jiem®

Y’ieni teroro veiksmai vra
daug opdoda išvengti iva - 

ir;-/u persekiojimu.
vykdomi keršto sumetimais,' j: paties apsilankymai ivai- 
o kitais s'ekiama išspausti riose vietovėse bei susitiki- Leidžia lankyti 

| iš turingų Įkaitų milionus { mai su amerikiečių jaunimu
šiandien U kraina yra to-, dolerių teteik-tų akcijai fi- Lietuvos bylai padarė di- dūl' 20 miestu 

nansuoti ir kraštutinių kai
riųjų politinei veiklai plėsti.

džiausią
reklamą.

ir nauding'au.ria

jau JAV-se ir -u savo šeima susipažįsta >u Ne\v

rrimmt na. kad pirma 
karta b;i: na įmašoko pvez 
Kennedžio pateiktas biu
džetas tik prieš 15 metu.

Sovietu atstovaiK-
lankosi J A F-se

Sausio 22 d. čia atvyko 
Sovietų Sąjungos Aukščiau, 
siosios Tarybos (parlamen
to) delegacija su politbiuro 
nariu - panaduotoju Borisu 
Ponomarevu priešakyje. J e 

, lankysis Wash ngtone. Los 
• Angeles, Houstone Little

uamas 
ai su* 

uvi. u ueguainas j s ga- 
.ėjo i a.uoaKiy \ įoin nic.uz.ia- 
gom užnuodyk orą, o jo ga* 

j ca:ai nukristi ir i žemę. i>ėl 
i lo Amer.kog ir Kanados spe- 
I cialistai to salei.to liekanų 
j dabar Labai uol ai ieško, bet 

ko! ka- jų dar nebuvo suras.

Dabar paaiškėjo, kad to
kių alum ne eneigija pa
krautų šatenių sovietai or
bitoje turi 16, o amerikie
čiai taigi gali būt' ir dau
giau tokių pav;.i ilgų Įvykių.

Prieš Belgrado konferen-į R:cke, Ark., Detroite iri Be to, tiek sovietai. Uek ir
icijos atidaryma visos Mask 
voje esančio, užsienio vals- 
tyl .ų ambasados gavo so
vietų administracijos prane. 

ma, kad užrien'eč'ams lei-
džiama lankyti 
miestų, kurie ’ 
buvo uždrausti.

dar 20-ie
šiol ji n

Jų tarpe e-ąs Magn:*n 
gorskas prie pietinio Uralo 
11 m estų Pabalt jv ii 
Ma® k vos apygard oje.

keli

Nevv Yorke, i kur va-ario 2; amerkiečia' pastaruoju me-
d. grižta i Maskva. i tu lenk+vniaudami slantai

- -Nereikia nė aiškinti, kad l gamina vadinamuosius sa 
ovietų ”parlamcr/o“ nariai teUtu žudikus“, kurie suge- 

L-v e.i i-i•- ų, atsto-fb«tn nurnr®*’ nriešo s-krai-
liesimo-1 dno1'--; p«”«'oji’s gj-»H

IfP.miiniaui „ui-io unntf

nėra tiKr sa » ki 
vai, bet t k gerai

Kurie, ano’ Į tada dar padidėti, 
žurnalisto Restono i 

su k ngiesma- 
nai. ir administracijos atsto
vą s kartojo jau labai sena} 
propagandą.

j i žyma u. 
pokalbiuose K i n į ja pert vaikys 

savo kariuomene

Žydų-arabų derybos į 

bus tęsiamos
Tos derybos buvo nutrū-' 

, bet. J\V tarpinin- 
| kauiant, dabar vėl atnauji- 
S narnos.

Derybas atnauj’nti nutarė 
4 Izraelio prezidentas, o jom l 
| neupriešina jau ir E ip’-f J 
3 prezidentas Šariatas, kur’.®)

dabar vieši JAY’-se.
C a laukiama ir Begino.

kusios

Šiambios bendrovės 
j nemoka mokesčių

j Kinijo® komunistų parti
jos svarbiausiame laikrašty 
paskelbta® -tra’psni®, kuria
me rašoma:

a’.eitvje ka
me tik žodžiais, o ne

vu rūmu U’ays anrii. *r
pakomičio pirm. Y’a-: , . . . ,

nik paAelbė. kad. i^.aliia-l e"1Kla1' •, *» !”ums
nepasiseks Ia:met: Karo 
prieš "®ocial’mperializ.:ią“ 
ir "imperializmą“.

Atst
Mean®

vu® didž’ujų bendro ių mo 
kestin’us pranešimu-, paa 
kėio, kad net 17 tų bendro 
vių 1976 m. nesumokėjo nė 
cento federalinio pajamų niečiam

< ”S( ciarimperializtnas 1 ki
vi a Sovietu S-ga, 

JAVU’! mokesčio. Jų tarpe vra Ge-j o "imperial’zmas“ 
1 n erai Dynam’cs. U.S. Steel Tame stia nsnvpsnyje Kelia-

panašūs milžinai. mas K n j. s kariuomenės su-
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
BELAUKIANT

Šiemet minėsime net 60 metų Lietuvos nepriklauso-

ALTOS INFORMACIJA
Premijos prel. Mincevičiui, Brocktone, Ma. Į minėjimą

V. Bražėnui, Pr. Aliėnui ; Baltinoje vyksta dr. Leo- 
. nas Kr auceliunas, o Los 

Už Lietuvos reikalų ga r-1 Angeles kalbėti pakviestas
mybės paskelbimo sukakti. Tad kuo -tą apvalųjį skaičių j -inimą kitataučių spaudoje Altos veikėjas inž. J. Jurkū
išskirsime iš- kitų? Kokiais savo nekasdieniškais veiks
mais, pažadais ar bent kokia nepaprasta minėjimo progra*

Amerikos Lietuvių Tarybos nas 
prem’jcs saus o 20 d. buvo

ma, kuri sujaudintų visuomenę? Gal paskelbsime visucti- 'Pa^bto>. I premija -—500
nūs tarporganizacinių nusidėjimų atlaidus ir nuo šios da- dol. — prel. Vincui Mince-
tos įpradėsime bendrą veiklą iš naujo? O ga! minėjimų __j j
invokacijai visose kolonijose paskalysime labai pamoko- nuJ pioridoje; III premija
mą kitų emigracijų ir jų laisvės kovų sužlugmo dramą? __2(X) d l. __ ’ Pranui Alšė-
Gal net koks Los Angeles ”100 junitų“ milionierius, kas- nu- Kanadoje.
dien guldą? savo liežuvį ant tėvynės aukuro, iškilmingai i
užrašys Vlikui bent pusės jo metinio biudžeto vertą po-! Jury kom "rijoje, paskyra- 
mirtini testamentą?.. »šioje premijas, buvo dr. K.

^ . .. . .. . x x i- • - x - - .Bobelis (<po?ėdy ji pavada-
Deja, toji švente jau čia pat, visai tvliai priartėjusi, \ c^aHotas kun. A. Stašvs), 

o net viso šio kontinento plote kol kas nieko nauja nei ;n£ Eugenijus Bartkus, Ofe- 
spaudoje, nei susirinkimų pokalbiuose negirdėjome. Tai-1 Barškelytė, dr. Leonas 
gi, semdamiesi iš praeities savo silpnybę, galime spėti, Kriaučeliūnas ir Lionginas

v:e?£’WJi,oj\:,'.^I^n"ialKanSaS) pasakys 'kalbą 
Viliui Braz€*‘Lietut. os nepriklausomybės 

atkūrimo minėjime Chica- 
goje Marijos Aukšt. mokyk.

Robert Dole su lietuviais

Šen. Robert Dole (resp. iš J

Įspėja dėl eurokomunizmo
(Pradžia i. m. Keleivio nr. 2)

3. Ispanijos komunistai

kad ir 60 metų nepriklausomybė? paskelbimo sukakties 
minėjimas bus toks pat, koks jis buvo peniai, užpernai ;r į 
užužpemai.

Scenoje maitysime ir girdėsme vėl pernykščius „pa
grindinius prakalbininkus“, tik mainais atsikviestus iš

Labanauskas.

Premijų mecenatas kun. 
dr. Juozas Prun?kis. Premi
jų jte k’mas — vasario 12

los salėje vasario 12 d. 2 v 
popiet. Ten taip pat kalbės 
; š Washingtono atvykęs dr. 
Jonas Genys. Minėjimą ren
gia Chicagos Altos skyrius.

Amerikiečiams valanda 
apie Lietuvą

Per WTHQ radijo stotį 
La Grange, III., veikiančią 
banga 1300 AM ir girdimą
Chicagoje, vasar'o 9 d. 1 v.

d. 2 vai. popiet Lietuvos ne- popiet bus duodamas dau- puse visy tuomet ufc-eny 
išspausdintų lietuviškų knygų *

Ispanijoje turime vėl kitokį vaizdą. Kai kraštas ketu- 
’ riasdešimt metų išbuvo Franko valdžioje, Ispanijos komu* 
' nistams ir galimiems jų šalininkams trūksta vadų. Tie 
Į komunistai, kurie išliko iš priešfrankinių laikų, dabar jau 
i yra sulaukę 80 m. amžiaus ar maždaug apie tiek, ir jie 
! neturi supratimo apie pasaulį už jų krašto sienų ar apie 

* ■ pasaulinio komunizmo rutuliojimąsi. Ispanų egzilai turi
Jurgis Bielinis, vadinamas i supratimą, kas pasaulyje vyksta, bet, slaptai kada-ne-kada 
lietu' ių spaudos draudimo is-; pasirodydami, nežinojo pakankamai apie sąlygas Ispanijoje, 
torijoje knygnešių karaliumi, j Santiago Carillo, atrodo, yra Ceausescu mokinys, prisilai- 
nuo kurio mirties sausio 18 d. kas rumuniškos atskalos, kuri išliko tik laviruodama tarp 
sukako (JO metų. Jo gyvenimo Rusijos ir Kinijos. Tuo tarpu karalius ir jo pasirinktasis 
šūkis buvo: "Nemirsiu, kol mas- : ministeris pirmininkas parodė valstybingumo supratimą ir 
koliai iš Liet mos neišeis. Į išminti išardydami Franko palikimą— viršum ispanų gal
ino pažadą ištesėjo, bet nesu. į j -r paiįeięanias Franko uždėtasis stogas, o tuo pat
_ . . i metu skubiai išmetami lauk visi buvusieji baldai ir fran-
I-mojo pasaulinio karo meto o- , , ........ . ...
, . ,. .. .. . . i kiskaji aparatą pakeičia iš užsienio atsivežtasis demokra-kupantas — vokietis. Lietuvių j . .
Enciklopedija rašo. kad jis per i ^inis-

40 metu pats vienas išplatino

-kitos kolonijos, kurie vėl mums atpasakos Lietuvos isto. j pnkla:K0^s minėjime dau ka:p valandą užsitę 
nją nuo karaliaus Mindaugo ,ki musų laikų. ! Chica^oje> ‘ Marijos Aukšt. siantis anglų kalba pasikal

Na, jų tarpe gal atsiras ir toks, kuris auditorijai kiek į mokyklos salėje.
(plačiau ir smulkiau pavaizduos dar ir Palemono bei Vai-!
devučio laikus, kaip mūsų tauta į Pabaltijį atsikėlė iš Ro- į Amb. Goldbergas padėkojo 

mos, bėgdama nuo imperatorių Sulos ar Nerono diktatu- J dr. K. Bobeliui
rinės priespaudos... Tai jau truputį įdomiau!.. ;

Neabejotina, kad salė? bus pilnos ar apypilnės tik Ambasador.us Arthura?
žilagalvių įvairios veiklos veteranų, kurte kantriai išklau- J Cloldberga.', JAV delegaci-
svs kalbovo inforaiacijas kada Lietuva atgavo nepriklau- •' e '?VaS\7sa|U*
.... . ’ . x • i j , - - . . | šio 10 d. vVashmgtone vals.sovnbe, kada ja okupavo sovietai, kada vokiečiu naciai, . v- x ♦ i •• *’ J - 1 •• ’ I h-hM nona-.+arnpnfn siitvps.

5. Socialistų internacionalo Įnašas demokratijai išsaugoti

bėjimas su kun. Juozu Pran
okiu anie padėtį Lietuvoje.

ir laikraščiu.

• X- • |
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Elta-Press — informacijų

KADA PASKELBTA 
NEPRIKLAUSOMYBĖ

, , -x i - . ’ I tybės departamento sukvies-•xada vei bolsetokai, kada pasitraukėme į Vakarus, kada ’ A - ptn-n n ;r ameri.
atvykome į Ameriką, ką čia pradžioje veikeme ir ko da- * viočin
bar neveikiame. ' konferencijoje padėkojo dr.

Jaunimo aud’.torijoje tebus tiek, kiek jo reikalinga Kaziui Bobeliui, Alto? p ir- 
vienai skautų vėliavai įnešti ir tautinėms mikitoms sušok- j 'minmkui, kad, nuvykęs į 
ti, o po tų pareigų jis vėl išgaruos pro duris, kaip nebuvęs. Belgiadą. aktyv ai pasidar-

Prileiskime, kad, kitataučius svečius-politikierius pa- JAV delegacija, rao-
~ ant pare? kimą Pabaltijo 
valstybių klausimu.

kiečių oiganizacijų at?tovų Mincevičius, via Casalmon-

Verta suminėti vieną dalyką — tai Socialistų Inter- 
nocionalo lemiamąjį įnašą demokratijai išsaugoti. Anais 
kritiškais mėnesias dukart buvo susirinkę partijų vadai. 
Trečiąjį pasitarimą aš sušaukiau Downing Street sudaryti 
Willio Brandto vadovaujamam '"Solidarumo komitetui“, 

į Ne mažiau reikšmingas buvo greitas reagavimas Europos
Kaip visi žinome. 1918 m.. Ekonominės Bendruomenės ministerių pirmininkų, kurie 

vasario 16 d. buvo pasirašy- sutarė duoti didelių kreditų Portugalijai ir Ispanijai, bet 
tas Lietuvos Nepriklausomy- abiem atvejais tik tuomet, kai bus sudarytos demokratinės 

biuletenis italų kalba, 1977 j bes paskelbimo Aktas, ir • vyriausybės.
metų Nr. 11, redaktorius V. (šiais metais sukanka 60 me-j

ferrato 33, Roma, Italia.
Šio numerio viršelyje —

tu nuo to lietuviu tautai la- ’ Vertinant visa tai, Europos socialdemokratams kyla 
1 didžiulis klausimas, kiek rimtai "tautinis komunizmas“ yra 
(nutraukęs ryšius su Maskva.Atrodo, kad mes gyvename 

1918 metais. Lietuvai dar ' komunizmo skilimo laikais. ”L’Express“ laikraštyje Ray-

bai svarbaus įvykio.

. J . . \ f esant vokiečių okupuotai, j mondas Aronas vartoja žodį erezija. Kiek visa tai yra tik
jos dėl tikėjimo ir žmogaus i . _ . x., , , • -x- . x- •
teisiu rtretas į lietuvių visuomene galėjo ■ taktikos reikalas — laimėti demokratinius balsus, kurie

P” • i sužinoti apie Akto pasirašy- į nenori remti Kremliiaus? Italijos komunistai iš tikro laimi
Turinyje: dokumentai, į-į mg pO trjju dienų, antra- į balsų rinkimuose dėl savo to skelbiamojo ryšių nutrauki- 

teikti Belgrado konferencijai! ^ignį, vasario 19 d., kada jis mo, ’r jų vadai iš kailio neriasi smerkdami tuos, kuire

gerbiant, pabaigoje ant patriotinių žarijų dar bus užpilta 
dr ja? gaivinančio skystftnėlio.

Ir taškas. Pareiga atlš-kta. ’ A. Goldbergas pabrėžė,
įdomu, kas mums tokį m'nėjimų programos šabloną kad Amerikos delegacija 

nustatė ir įsakė kasmet jį/vykdyti? .tvirtai gins žmogaus teises, T‘1'4
Tada leiskite Lesiai 'paklaust!: ar Lietuvos nepriklau. tautų laisvo apsisprendimo i Me™ran(lumas' pasmasytas vokiečių cenzūros konfiskuo-! čiuoti, atgaivins senuosius ryšius. Maskva juk buvo pa- 

scTnvbės sukakčių rn?nėiinia rengiami mūsų tautos lais- teisę, la-kyss Pabaltijo Jn« jDiPA°m<*tijos se^o^^min. *ttas, žinia vistiek tuoj pat pa-į siuntusi savo aukštuosius kunigus pasmerkti italų, pran-

dėl žmogaus teisių pažeidi- buvo išspausdintas "Lietuvos visa tai vadina "apgavyste“, sakydami, kad jie susilaukia
mų okupuotoje Lietuvoje. jYide" Nors laikraštis buvo pritarimo atsižadėdami Maskvos, o kai balsai bus suskai-

vės troškimui gaivinti, jes šiand'eninėms ir rytdienos po- ^orporavimo nepripaz.n:mo Lozoraičio ir VLIKo pĮrm- j sklido po visą pasauli.
dr. J. K. Valiūno. Pareišiki- Į 
mas tai pačiai konferencijai ‘ Stebuklingu 
dėl Bažnyčios padties Lietu-j apie Lietuvos Nepriklauso-j 
voje. Pareiškimą pasirašė i mvbės paskelbimą buvo iš- 
Helsinkio konferencijos nu- [spausdinta Londono žvmiau-

litinėms ir kultūrinėms problemoms gildau Įsisąmoninti, poetikos, 
savo įsipareigojimams jai panaujinti ir padidinti, savo . , Ą na.
jaunajai kartai tekų ir senelių žemės ilgesiu" įdiegti, ar — žyn,ėjo dr K R0įel:o 
tiktai pinigų stambesnei sumai sugreboti? 'dalyvavimas Belgrade paro-

Jeigu nepriklausomybės sukakčių minėjimai nėra dė visoms tautoms, kad JAV tarįmams įgyvendinti Lietu- i šiame dienraštvie "The
.r _ •__ _____________ ix:___ •_ • ____ ______ rtataerapiio loi.Vrk ofviroo zln. : _

cūzų ir eurokomunistų tarptautinės konferencijos, ir esama 
stiprių spėliojimų, kad Mareliais naują kietos laikysenos 

būdu, žinia liniją yra padiktavusi Maskva.

Lengviau yra kelti klausimus, negu į juos atsakyti, 
ir juo daugiau pažįsti Europos komunistus, juo labiau aiš
kėja ta tiesa. Vienas dalykas, gal būt, ir aiškus, būtent, tas,

tiktai visuotinės pinigų medžioklės d'ena, tai ir jų progra- delegacija laiko atviras du- {voje komisija: kun. K. Ga-, Times“ tris dienas* ankščiau, *'kad neSalima pritaikyti vieno sprendimo keturiems kraš-
ma turėtų būti ne atkištinė, o nukreipta į aukštesniu? tiks- ris ky° platesniu mastu j ruckas> E Finkelšteinas, t.y. 1918 m. vasario 13 d. -tams- IsPan4 vadovybė yra gal ištikimesnė Rumunijai, o
Jus ."r kolonijoje tais metais geriausia iš geriausiuju. .spręsti pavergtų Europos Qna Lukauskaitė-Poškienė, I ne Maskvai. Gali būti, kad vieną dieną italai apkabins ru-

tautu nrobipmoms I
Viktoras Petkus ir Tomas

tautų problemoms.

Pasveikino Australijos

Be to, jeigu jau reikia tų "pagrindinių kalbėtojų ,, 
kodėl jie turi būti dažniausiai tik mūsų organizacijų jau j 
per metus apsipešioję "maršalkos“? Ar nepavei’kesn s Į 
kaliais būtų vieno ar kito menininko žodis, kokį tokiom • 
progom esame girdėję iš poeto Henriko Nagio lūpų? ! Naująjį Australijos m:n.

O kodėl tokiam uždaviniui nesuglausti buvusių Sibi- ,• pirmininką Malcon Fraser 
ro tremtinių grupelės, kurie savo pačių išgyventomis kan- ; Amerikos Lietus ių Tarybos 
čiomis lygiai senimui ir jaunimui pavaizduotų tikrą pas- Į vardu pasveikino pirm. dr, 
kutiniųjų laikų lietuvių tautos istoriją?

Kodėl nepasikviesti vėl "ausiu metu čia iš Lietuvos! girgi žmogaus teises ir 
atvykusiųjų intelektualų, kurie, tur būt, geriau už mus tautū laisvo aps sprendimo 
pažįsta dabartmę okupuotos Lietuvos tjkrorvę? Ar ir jiefte:s^-
nepatikimi?

premjerą

J- v.
yenc^^. Be to, biuleteny-; SUKAKTIS ĮPAREIGOJA
je Keletas kitų pareiškimų I
bei informacijų, tarp kurių j Draugo sausio 18 d. veda- 
viena apie 1977 m. lapkričio j majame primenama, kad šie 
mėn. Vyskupų Sinodą Ro- ! metai yra sukaktuviniai, nes 
m°je- vasario 16 d. sueina 60 metu !

trr r> v i- j-i - ,! Sinode dalyvavo atvykę nuo Lietuvos nepriklauso-'
, K. Bobelis, dėkodamas, kad - Lietuvos vyskupas Liudas-mybės atstatymo paskelbi- 

Povilionis ir kun. Pranas ■ m°. todėl ir šių metų Vasa- 
Vaičekonis, Vilniaus Šv. Ra-1 rio 16 d. minėjimas nebus

munų pravoslavišką bažnyčią, o ne Kremliaus popus. Atro
do, kad Maskva yra susirūpinusi nors prancūzus ir portu
galus išlaikyti ištikimus senajam tikėjimui, ir net iki tokio 
taško, kad pasiryžusi rinkimuose remti Giscardą. Prancū
zijos komunistų partijos laikysenos staigus pasikeitimas 
yra atsiliepimas į Maskvos demaršą.

6. Koks turėtų būti Europos socialistų atsakymas

Bet Europos demokratiniams socialistams atsakymas 
aiškus. Vis tiek, kaip reikalai pakryptų Prancūzijoje, mit-

I

faelio bažnyčios klebonas ir ! įprasta šventė. O iš tikrųjų terrandizmas neturi vaidinti jokio vaidmens mūsų gyve- 
Ukrainiečių sukakti* I Kauno seminarijos profeso-! šiais metais pas mus šiaijnime ar palenkti mūsų partijų simpatijas; taip pat tarp-

O ir čionykštė mūsų jaunesnioji akademikų karta,; irius, kuris Sovietų valdžios:šventei ar ne per daug tyliai
galinti sudaryti poros univertitetų personalą? Dar įdo-1 , Chicagos ukrainiečiai sau- j siunčiamas neseniai baigė > ruošiamasi. Neteko girdėti, 
miau, jeigu j; kalbė? nebūtinai ta:, prie ko žilagalvė au-i^10 minėjo Lkrainoslteologijos mokslus Romoje. | kad šiuo reikalu būtų iš vir-
ditorija per ilgus metus jau pripratinta, ir neužbaigs pas-1 nePriklausomybės paskelbi.:Jeįgu tas nieko ypatingo ne-'šaus daroma. Nei Vlikas, nei
kutinio sakinio žodžiu — valio* Tada bus oroga bent i a’ti.i mese:aiškia, — pažymi Eltos biu- Lietuvių Bendruomenė, nei

v. 1 aalyvako šen. Robert Dole, Ietenjs _ tei rejkia stebėtis S Altas ligi šio laiko nėra vi-nauja ki/ptimi pamąstyti.
Na, pagal au ir tie per minėjimus surinkti nesantai

kos grašiai, kurių visą tarbą viena ar kita organizacija 
jau is anksto traukia į save! Jeigu jau tikrai negalima vi
sų tų "almužnų“ sumesti į vieną kepurę, i* kurios patvs 
mūsų veiksniai jas taikai pasidalintų pagal jų politinio 
darbo vertę, tada belieka pareikšti savo valią aukotojam: 
tegu kiekvienas savo "šf. entinį palikimą“ laisva valia už
rašo tai organizacijai, kur ą jis remia — Altai, Vlikui ar 
Liet. Bendruomenei. Toksai aukojimas būtų drauge ir 
plataus masto balsavimas, organizacijų veiklos viekas pa
svėrimas — visuomenės nuomonė. O ji būtu labai reikš-, , . . .
.mrasa. nes ik, s oi tini me tiktai besųnncjanciy o^a- *2 d j])ž Ewenijus 
nizaciTO vadų nuomonę ap,e save... Į De.roi;e Pet,.a? Cjce.

Labai nemalonu, bet tenka konstatuot’, kad Vasario į roj^. vasario 19 d _ dr
šešioliktoji kasmet darosi vis labiau "valdiška šventė“, Kazvs Bobelis Clevelande 
nuo kurios "iškilmingos programos“ vis daugiau žmonių kun. dr. Juozas PrunskisRo- 
(Jteng asi iš anksto "atsipirkti“. Ir tai yra didelė dalis jos chestery, N.Y.; vasario 26 d. 
rengėjų kaltės. — kun. Adolfas Stasys

kuris buvo paskelbta? žy- 
m’ausu metų žmogumi.

tautiškai mes neturime remti tokių dalykų, privalome sau
gotis jų kaip maro, nes jeigu užsikrėstume, tai liga nesustos 
ties jokiomis valstybių sienomis, neišskiriant nė Kanalo.

Mano galvojimu, toks nusistatymas yra būtinas ne tik 
mūsų kelių tautinių socialdemokratiškų partijų labui Tai 
liečia ir mūsų tarptautinius įsipareigojimus ir interesus.tuo faktu kad Sinode vvs- suomenei savo šiuo reikalu „ . _ „ _ ....

’ " planų atskleidė Reiktu'Kokia butų EuroPos Ekonomines Bendruomenes ateitis, jei
kupų darbams sekti, su Va r- vienas ar keli jos nanai išeitu j komunistus ar išvirstu į
tikano duotu leidimu dalv- <is tiesu įau anksčiau reikėjo) ... A x , 1- . x vįmano uuoiu leiaimu, aaiy • socialistais atskiesta komunistinę valstvbę? Kokia butų
vavo ir Vladas Niunka, vati- jubiliejinius metus atžymėti . . ‘ + J-. , . , NATO ateitis, jei vienas ar daugiau jos nariu pasuktų i tokikanologas, kūnam kom. par-Į nau.'a,s projektai... Rodos, Sakvk m kad Prancūziia ar Italija ar kuria nors
tiia vra oavedusi Lietuvoic perkuklu būtų tokios svar-!, ą»akyRim Raa rraneuzija ar Italija ar Kuris nors 
i ja yra paveuųsi etų oje , VocorJzJ kltas kraštas, kol kas dar neapsikretęs, šitaip pasuktų, kas
nlėsti ateizmą Jis vra Sov * bios sukakties dieną (Vasario ... ’ . . ‘.—Ap i ateizmą, jis yra aov. . {atsitiktų su visu musų bendrais gynybos sutarimais NATO
Sąjungos kom. partijos na- j •» e • _r sjru 1 eĮ j SąjungOje ir su visa mūsų jau 30 metu senumo priklauso- 
o*, aukščiausios tarybos!^ minėjimus su ores.- vfenas Mto, *

Lietuvos nepriklausomy- deputatas, akademikas, ir už'dtumais, vėliavomis, mvo- 
bes atkūrimo minėjimuose nuopelnus ateizmo srityje!kacijomis. savais ir sveti- 

apdovanotas Vavilovo ordi-jma,s kalbėtojais, paprašyti 
n„ jauku ir sugiedoti himną.

Altą’ minėjime atstovavo 
pirm. dr. K. Bobelis ir gen. 
sekretorius kun. A. Stasys.

Lietuvos nepriklausomybė* 

minėjimuose

nu. j«un.ų n aUg

Sinodo darbams pasiba:-j Reiktų turėti platesnės 
gus, Niunka dar kuriam lai-1 veiklos bei darbo programą.

Būdamas budrus ir ryžtingas, visą šį šimtmetį tarp
tautinis socializmas pajėgė apsiginti vis viena po kitos jo 
kelyje iškylančių griaunamųjų jėgų, kurių daugumas bū
davo pateikiamos kaip apgaulė ar gundymas. Pasirodymas 
scenoje eurokomunizmo reikalauja, kad ir tos grėsmės

kui liko Romoje. Jis rinko*kuri tęstųsi ištisus metus, akivaizdoje dabartinė karta nesuminkštėtų ir nepritruktų 
apie Sinodo darbus Kremliui,nes visi 1978 metai yra jubi-jnei budrumo, nei ryžtingumo.
reikalingą medžiagą. liejiniai.“ * _



Poslapis trečias ! 7

—

Į1 Okupuotoje Lietuvoje Į DETROITO NA

Rusai okupantai, šalinis Lietuvos!

Klebonas trukdo mokyti 

vaikus katekizmo

Komunistai parenka 

kandidatus į seminariją

Kaip, kada, kur minėsime 

Vasario 16-tąj^?

Ne eilinė šįmet Nepriklau
somybes šventes sukaktis, o 
šešiasdešimtoj i. Ji tui“ėtų bū
ti paminima iškilmingiau ne
gu kasmet. Ar Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centras ’ 
tikrai pasiruošė ypatingoms 
iškilmėms, spręskite iš že
miau teikiamos informaci
jos, kurią radau specialiai 
paruoštame Dloco "biulete
nyje.

Apie tokį kleboną, truk-i Lietuvos Katalikų Bažny- 
dantį savo kamendoriui mo-' čios Kronika nr. 29 šitaip 
kyti vaikus katekizmo, suži. į rašo:
nome iš Lietuvos Katalikų j
Bažnyčios Kronikos nr. 29. į „Rugpjūčio mėn. vidury- 
Tai Gruzdžių parapijos kle-i je Religinių reikalų taryba 
bonas kun. Juozas Vosylius.!pranešė Seminarijos vado- 
Kronika apie jj taip rašo: : vybei, kuriems kandidatams

, j valdžia leido mokytis Kuni-
’Tikintieji su skausmu į gų seminarijoje. J I-jį filoso- 

prisimena, kaip pats klebo-j fijos kursą leista 20 kandi, 
nas kun. J. Vosylius išvyda-; datų. Pareiškimų mokytis 
r. o vaikus ir jaunimą iš pro-' Seminarijoje buvo virš 40-
cesijos. Taip pat neužmirš-i ties. Šitaip „demokratiškiau- ■ vių katalikų šventovėse: Šv. 
ta, kai 1973 vikaras kun. A.?s:a“ pasaulyje valdžia „ne- Antano, šv? Petro ir- Dievo 
Jokubauskas bandė mokyti!sikiša“ i Bažnyčios vidaus 
vaikus katekizmo, o klebo- Į reikalus.
nas kaip begalėdamas jam!
trukdė: neleisdavo vaiku . StoJantiejr , Seminaru

*■ imhoi vov

Minėjimas

solidaru*^
Tai pal^ V 

tebesiek*4***
laisvės.

V

Zy
Sausi* t v 

tre įvyk'-' k ' Z 
dijo klut^ V 
gužinė p1 ' V 
vis be
tik su |
mis, bar r ty 

[ loterija. v
Įvyks vasario ”gegužK >

12 d., sekmadieni. F*rasidės|
iškilmingomis pamaldomis 
visose trijose Detroite lietu-

Apvaizdos. Pamaldų laikas 
nustatytas klebonų ii para- 
piečiai jį žino.

buvo daug kantų uoliai ver
buojami dirbti KGB agen-pas -vikarą, užrakinėdavo

šventoriaus vartus, net ap- . „ ......
skundė už va'kų mokymą 
apylinkes tarybai“.

ir pasi*^ ' y/ 
džiausio 
ką "išb»‘- 
nugeria v - 
nį daug ► 
pelno r> \ 
minima 
gužinė"

•v
davo.

„Gruzdžių parapijiečiai 
siuntė skundus vyskupui,

verbuoja savo agentais bai
lius, neprincipingus ir savy
je užsidariusius klierikus. 
Jie vengia verbuoti drąsius

bet kurija i juos nereagavo“. ir atvirus jaunuolius, kad 
' ’ neatskleistu KGB nusi-

M. Čiurliono vardo 

kvartetas

:;ie
kalstamos veiklos.

„Labai gaila, bet ir šiais 
metais i Seminariją Įstojo 

Tai palyginti jaunas vie- ? keletas netinkamų kandida- 
netas, Lietuvos filharmoni- į tų, o nemažas būrelis gerų 
jos styg'nių kvartetas, kuri j kandidatų buvo atmestas“, 
sudaro Rimantas Šiugždin sĮ
(I smuikas), Saulius Kiškis 
(Ii smuikas), Eugenijus Bie- 
l'iajavas (altas) ir Saulius 
Lipčius (violončelė), bet už

Ar girtavimas Lietuvoje 

yra pasaka?

Dažnai Vilnyje rašąs ka-

Didžiosios minėjimo iškil-l^.,_ . , » i rengėjai i-mes įvyks Dievo Apvaizdos’ 
parapijos kultūros centre.,
Jų pradžia — -2:30 vai. Iš 
mūsų veiksnių pusės kalbėti 
pakviestas ir sutiko Eugeni
jus Bartkus, Altos narys, bu
vęs jos pirmininkas. Kuris 
amerikiečių valdžios atsto
vas kalbės, biuletenyje ne
pasakyta. Būsią pa. skelbta 
vėliau.

Meninę dali minėj ime at
liks Stasio Sližio vadovau
jamas jaunimo choras. Tai 
bus pirmasis to choro

Sakau
jis? Og > 
doms, S
nį, iš
(banga l<r o 
nučiuptu w 
mo laikas * 
bet jau Ja. 
tais. Po p-z ■ 
keitimo, L- "j 
grama duk.,. 
nuo 8:2<» *

_ nesejų vii 
pasi- j metu, gaiL * 

rodymas. Taip pat progra- [ kokie- N<1| 
moję dalyvaus Danutės Pe-j tornadą, , 
tronienės vadovaujant as kan- į tas, nei 
klininkų vienetas. jeigu

Vėliavų įneš imo-iš nešimo 
iškilmes tvarkys Š'vyturioi

aukštą muzikav mo lygi jam < n koks j baliukas tame
suteiktas M. K. Čiurlionio, Jaįkrašty sausio 20 d. sten-
vardas. jgiasi Įrodyti, kad „pasakos

, i apie dabar Lietuvoje gir- Kvartetas savo repertua-,^^
re jau tun per oO ..vairią Amerikoje Ir jas juru saulių kuopos vyrai,
epochų ir skirtingu stilių ku- g turistini J ke|ioniu
riinų. Jis jau yra surengęs L;^ .
Lietuvoje ,r uz jos r.bu ap.e jje ten tovo

narni, kaip žmonės prie vai
šių stalo linksminasi.
akciniai atžagareivių ian-į i^runui nome toe jmįnėjį-

Lietuvoje ir uz jos noų apie 
600 koncertų. Vasario mė
nesi jis išvyksta koncertuoti 
i Sibirą.

Kūlgrindos—saugotini 

paminklai

Kas yra kūlgrinda? Tai 
mūsų senolių slaptas povam j

Minėjimo metu bus

raščiu redaktoriai šiuos pa- į me 
sakojimus pavertė „gryna 
teisybe“ apie girtuokliavimą 
Lietuvoje“.

ren
kamos aukos laisvinimo rei
kalams ir visos ats Įkaičius 
rengimo išlaidas, persiun- 

O re-Įčiamos Amerikos Lietuvių 
la k- Į Tarybai. Tiems, kas

w
•r

'Pažangusis“ J. Žaliukas, 
deninis kelias, nutiestas per!ma^yti, neskaito dabar L e- 
pelkes, įgristas akmenimis tuvoje leidžiamų laikraščių, 
arba medžiais. Lietuvoje to- j jeigu nepastebi, kad visos ži- 
kių kūlgrindų, senovės ke-. n’°s aPie girtuokliavimo ne-. 
iių. kuriuos mūsų protėviai! :aim« 5™ Pa;mt°s iš 
naudoj‘o savo kovose su prie-jne>
šais, buvo apie 20. Iš jų 7; 
kūlgrindos Įtrauktos Į kultū-

dėl svarbių priežasčių 
negalės dalyvauti, au.kų če
kius patariama pasiųsti Altos 
direktorės ir Dloco vicepir
mininkės Elzbietos Taura- 
zienės adresu: 17403 Quin- 
cy, Detroit, Mi. 48221.

ros paminklų sąrašą.

Tokiu respublikinės reikš
mės paminklu paskelbta 
Burbiškiu kūlgrinda Šilalės 
rajone tarp Lukšto ir Parše* 
žerio ežerų, nuo Burbiškio 
piliakalnio link Medvėgalio.

Vietinės reikšmės pamink. 
Jais laikomos Šilalės rajono 
Kaiūžiškės ir Padievyčio 
kūlgrindos, Alkupio senovės 
kelias, Kretingos rajono 
Vaineikių, Sauserių, Sūdė- 
nų kūlgrindos, Molėtų rajo
no Paraudinės senovės ke
lias.

I Medvėgalio gamtos 
draustinį Įeina Pilies, Alkos, 
Medvėgalio kalnai ir Karu- 
ž:škių kūlgrinda.

Tvarkant šias vietoves, 
bus nuvesti takai nrie kūl
grindos, Įrengta poilsio aikš
telė. Planuojama kūlgrindą 
tyrinėti, atidengti ir konser
vuoti

Kieno juodos plunksnos 

tas leidinys?

Lietuvos trispalve prie 
Detroito miesto rotušę bus 
iškelta vasario 16 d. Iškėli
mo iškilmės — 8:30 vai. ry
te, nuleidimo — 5:00 vai. 

j vakare.

vyksta i|ak 
lias-kelioliK. 

įluoja, ta, , 
i trikimų bife s 
vyrų suvė 
vadinam ųj 
pranešėjų" t, 
pasiruošę 
tiškos kiu^ 
pasakysiu, t 
vaip idome w
duramžiaj *
žmonės, ;
apsėsti, w
sytojais p^, 
kom aktual

Be to, į 
stabesn$ 
netas^^ į 
jos. Šio vi^. W 

vyksta , lt
tisąvaland. 

i vakaro, x
'ties, bang^

ParUošų cj 
tik maža i j 
irSt deją, ęj 
Abi pro^K. ^ 
miaaukon.^
už P^hav  ̂

t sveikini^

Jie V°ssudv - 
Stebimės , _ 
net pikniku < 
ml-
Lietinių *
vardais

ha? n
"išguldytą'. 
P011-)05 b 
soro lietuviu 
šy-nųvi^ 1
vadovu ,
rai pažĮsta

damas, U
pasidžiaugi

koni en

Dlocas„Bažnyčia ir LBK Kroni
ka“, mintys, svarstymai ir 
pageidavimai, Lietuva, 1977 
metai.

kviečia visuomenę 
kuo gausiausiai dalyvauti., 
Kartu su Dloco vadovybe ir 
aš kreipiuosi į skaitytojus.

rn i • .,. ,Visi, kas būsite gyvi iisvei-Toks pogrindz.o leidinys, ki Itokėj<e
šiuo metu pasiekė Vakarus.'
Jo įžanginėje kalboje kriti- T - 1 eJime ayvaukite.
kuo jama LKB Kronika, kad Tai patl Pa§rindlre tautinio 
ji „pradėjo užsiiminėti mū
sų krašto Bažnyčios pragaiš- ■ ***************-*****-*ww 
tinga_kritika ir skaldymu, susiklausymo, nebus
Pradėjo kelti į paviršių 
•iukšles ir jomis drabstyti 
tuos, kurie faktiškai 
Bažnyčioje labai komplikuo
tą „kaitros naštą“. Vietoj 
padėti ir darniai bendra
darbiauti, siekiant bendro 
tikslo, griebiamasi kritika
vimo, įpikto mokymo, šmei
žimo. Visa tai patenka i už
sieni, perduodama per radi
ją, dezorientuoja tikinčiuo
sius, o mu$ pačius žemina... 
I^bai senas divide et impe- 
ra principas. Jis taikomas ir 
čia. Nebus autoriteto nebus

"vieny
bės, tuomet nebus ir fc>endro 
fronto, nebus k o nsp'racijos, 

nesą 0 dar užsienio tikinči-Mijų o- 
pin joje sumenkinti — šuto. 
kiu suskaudusiu organizmu 
nesunku kovoti“.

Mums atrodo, ar čia tik 
nebus visiškai ne pogrindy
je spausdintos ”KGR Kro
nikos“ žodžiai, kurių tikslas 
kaip nors sumažinti LKB 
Kronikos skelbiamą sovie
tams nemalonią tiesą ir įta
ką visuomenėje

<E)
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'asikalbejlmas 
Maikio so Tom

J

[nei sovietinio režimo kalė* 
Ijimų bei tardymų būdų ir, 
turbūt, mano, kad ir ten ka- 

• liniai ar Sibiro stovyklų ver
gai valgo stei-ką ir per die* 
nas žiopso televiziją.

— Aš irgi taip pamisli- 
; nau, Maiki!

— Bet Simo Kudirkos fil- 
’ mas vis tiek buvo labai nau
dingas okupuotos Lietuvos 

' vargų išryalkinimui. Jis pa
darė Lietuvos politinėm 
problemom didžiulę rekla
mą amerikiečių visuomenė-

— Tai, Maiki, kai rašysi 
j j televiženui padėką, pridėk,

■ kad ir tėvas žemai kloniojas.
!

KELEIVIUI AUKOJO

*! N. Trusas, Brighton, Ma.
$20. "*

RADIJO PROGRAMOS Į 

VASARIO 16-J AI

Kaip ir ankstyvesniais 
metais, JAV LB Visuom. 
Rkl. Taryba Vasario 16-jai 
atžymėti yra paruošusi radi
jo programas anglų kalba. 
Viso paruošta trys progra
mos — dvi po 27 minutes ir, 
visai eilei asmenų pageidau
jant, viena 15 minučių pro
grama. Visos trys programos 
paįvairintos lietuvių liaudies 
muzika ar lietuvių kompo
zitorių kūriniais. Programų 
turinys skirtas amerikiečiui 
klausytojui.

Norintieji gauti magneto
fono juostelėse įrašytas pro
gramas yra prašomi kreiptis

B. Klemka, Oak Lawn, III., i Aušrą Zerr, 708 Custis Rd., 
$15. jdenside, Pa. 19038.

Po $10. i Minimas programas ruo-
A. Herbst,So. Boston, Ma.,!.iantj metais talkin0

CHICAGO, ILL. j PHILADELPHIA, PA. j gayOj »

Baigusiųjų Pedagoginį litua

nistikos institutą išleistuvės

Sausio 14 d. Jaunimo cen-
tre buvo labai gražiai su- • phijos LB apylinkės Talkos: 
ruoštos baigusiųjų Pedago-1 Lietuvai komisijos narė, ir j

Radijas angliškai apie Į
Vasario 16-Uj, į.. gyvenau

i tieji prie knygų kainos pn-
Teresė Gečienė, Philadel- jdeda 5% valstijo* mokesčio.

o

ginį institutą išleistuvės. Di
plomus įteikė instituto rek
torius prof. dr. Jonas Puzi- 
nas. Išėję 2 metų programą 
gavo pradinės lituanistinės 
mokyklos mokytojo teises:

šiais metais išsirūpino radijo 
pusvalandį populiarioje WF- 
LN (banga 95.7 FM) radijo 
stotyje. Tai dešimtas kartas, 
kai šios stoties vadovybė 
skiria laiką Vasario 16-jai

Dalia Balaišytė, Dana Braz- ' paminėti. Philadelphijos ir
džiūnaitė, Marija Abdrijo- 
naitė, Rita Likanderytė, Ma
rius Naris ir Dalia Vinda- 
šiūtė.

Trijų metų programą iš
ėję ir parašę diplominius

į Visuom. Rkl. tarybos pirm. darbus gavo aukštesniosios i

jos apylinkių lietuviai pro
gramą girdės vasario 12 d., 
sekmadienį, 7:30 vai. vak.

BALTIMORE, MD.

LB valdyba

mokyklos mokytojo teises: | JAV LB Baltimorės apy- 
Vytenis Senuta, parašęs la- Į linkės valdybą šiais metais 
bai gerai diplominį darbą' sudaro Vyt. Eringis (pirm.), 
"Patriotizmo elementai anks- Kęst. Česonis, Vincas Dūlys,

i A. Bany lis, Toronto, Ont. ir pa}va Kezienė, Ant. Mažei- tyvesnioje lietuvių literatu- Ant. Gudonis, Jonas Kaz-
ZT 11 nlr r- 1" i n * _ — — — — - — •  X. —-1 Z ~ i — Z Z ii 1    _ A 1 J   —, M. Kučinskas, Stoughton j Birutė ir Juozas Gailos,

j Ma. j Aušra ir Charles Zerr, Rasa
P. Vaškevičius, Hoyter, Arrjvt2 ;r PiinčVnnic

' Alberta, $9

roję ir žvilgsnis į naująją“, lauskas, Aldona Marcinkie-

DAINOS IR SAPNAI
Šiomis dienomis iš spau

dos išėjo Stasio Santvara 
šeštoji lyrikos knyga, vardu 
"Dainos ir sapnai“.

Knyga 127 puslapių, vir
šeli ir skyrių pavadinimus 
darė dail. Julius Špakevi- 
čius, išleido Lietuvių Enci
klopedijos leidykla. Kaina 
5 doleriai.
DAGYS dejuoja ir dainuoja
Dail. Jokūbo Dagio eilėraš
čiai ir jo skulptūrų nuotrau
kos, 152 psl., kaina $1.00.

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

Čičinskas, d l ama ir dvi 
mikrodramos (šaltkalvis, 
Lozorius), parašė Kostas 
Ostrauskas, 101 psl., kieti 
viršeliai, kaina $5.00.

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

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

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

Striptizas arba Paryžius 
-Roma-Paryžius, premijuo
tas romanas, parašė Iccho-

Ramunė Kubiliūtė — "Vil
niaus universiteto reikšmė 
Lietuvos kultūrai“, Vilija 
Vakarytė — "Lietuvos gam
tos grožis Antano Baranaus
ko Anykščių šilelyje“, Loreta

nė, Vyt. Mildažis, Algis Ve
liuona ir Egidijus Žilionis; 
revizijos komisiją: dr. St. 
Tallat-Kelpša, Kaz. Misiū
nas ir St. Kligys.

NEW YORK, N.Y.

LB New Yorko apygar-! 
dos rengiama devintoji dai
lės paroda bus atidalyta va. 
saro 11 d. 7 vai. vak. Kul
tūros Židinyje.

Premijos dagininkam; y- 
ra tokios: M. K. Čiurl'onio 
ir I-moji — mecenatas dr. 
J. Kazickas, tautinės tema
tikos ir populiarumo premi

Ardytė ir Kęst. Pliuškonis.
Ji Vasario 16-sios sukak

ties paminėjimui yra taip 
pat paruošusi informaciją

J. Kontautas, Clifton, N. J., pavyzdinę medžiagą sve- - < .. .
' i timtaučiams informuoti. Pa- n^s lietuvių kalbos raida nuo

P° $5. , teįkįamį nurodymai kaip su XIX a. pabaigos iki šių die-
A. Dronsa, Hamilton, Ont., LįetUVos Nepriklausomybės ; n4 •

sukaktimi supažindinti JAV Geriausiai baigusiems V. 
Prezidentą, kongreso narius,»Senutai, R. Kubiliūtei ir V. 
amerikiečių spaudą ir pri-! Vakarytei buvo įteiktos

E. Aleksaitė, Vokietijoje,

— S.eikas, tėve! Kodėl .nai dabar sarmatijasi
neatėjai aną kartą pasikal-i pavardes minavoti.
bėti9 i *

— Ne tiktai dėl to. Filme ' P- Medžiukas, Los Angeles,

tąsi

— O tu, va’ke, neatėjai 
manęs iš siego pusnių rata- 
voti! Būčiau badu numiręs,

minint tikras dar gyvų žmo- Cal., C. Pamatat, Thornhill, 
nių pavardes, reikėtų tiksliai Ont., A. Skarulis, Brooklyn,
kartoti ir jų pasakytus žo-

nes taip užsn go duris, kad!džius, nieko ne.pridedant ir 
ir išeiti negalėjau, c jau fry- neatimant, nes isižeidus'.eji

N. Y., T. Tipshus, Chicago, 
III., P. Breskin, Chicago III.,

jungiami laiškų pa vyzdžiai 
anglų kalba. Taip pat pa-

zeryie nei olderio, nei gy
vatinės neliko. Turėjau gas-

gali iškelti bylą, kad jų min' 
tys yra iškreiptos. Tai labai

LMF Chicagos klubo premi-j 
jos. Jas įteikė klubo pirm. 
M. Marcinkienė.

Tai buvo penktosios išleis-
P. Polgrimas, St. Catharine,i ruoštas ir minėjimo rezoliu-
Ont., A. Zelionis, Samia, j cjjog projektas anglų kalba, 

itlranslmc Oalrvil-*Ont., A. Šatkauskas, Oakvil-
pad nę iškelti laukan pro varžytų filmo režsieriaus irjle Ct, j Skeivelas’ St. Ca- 
langą, kad nuo durų pusnį aktoriaus laisvę Be to, toje j thari Ont., B Bilvaišienė, 
atkartų. Bet dabar tai jau --------- J---------------------
nevi 
ar
vi apie lietuvišką 
Simona Kudirka?

Organizacijos ir asmenys į tuvės. Per 18 metų institutą 
norintieji minima medžiaga j lankė 345 studentai, jį bai-

dramoje netrūksta ir dau-į o o ’ pasinaudoti yra kviečiami! gė 80n -i j-, • •. So. Boston, Ma., S. Yerems- ; . x. ... . . ”evožnas reikalas. Sakyk, ginu amerikoniškų filminių; ' kl’ n’y F 7 a vi c t‘^reiPtis i anksčiau minėtą 
• tu vadinai televižene mu-'priedu, nors filmo pagrin- į ’___ T„ ’ __ f__  .Visuom. Rkl. tarybos pirm.

matrosą das yra teisingas.

Aš, Maiki, tai irgi pa- 
tėmijau. Kur tu matei, kad

Chicago, III., B. Pronskus, 
Toronto Ont., J. Adomaitis, 
Hamilton, Ont., A. Andriu-

Aušra Zerr.

šiene, Easton, Pa., U. David- . „ , .
son, Detroit, Mich., V. Miku-' fr,cs kclenu’ me,us „ 
tis. Chicago, III., S. Patlaba,|Pak,st“° •‘“•■‘y™"“ Ba’ 
Chicago, III., C. Liutikas, j S««le»o vatailybfe gyvento-

— Aš manau, tėve, kadi
nebuvo nė vieno lietuvio, dideli ponai vodką gertų 
kuri? to filmo nebūtų žiūrė- tiesiai iš sklėnvčių, kaip ten
jes. Ir ne vien lietuv'ai, bet' gėrė tie amerikoniški ir ru- ____ ___________________ ,,
milionai kitu šio krašte žmo. siški apicierai ruskių laivo į Autralija> M Norkūnienė, Pas Arshad Ah Blsvas’ 8;> m 
nių tą S.'mo Kudirkos d ra- piknike po stogu? Taip ge- j Dorchester, Ma (amžiaus, nešioja 48 colių
mą televizijoje stebėjo. i ria tik izvosckai, kartais’ 9 _ Kekivis 1/25/78!barzdą’

dar š:aučiai ir kriaučiai. bet! „ 7 :

nuo

Didelės pagarbos nusipel
nė tie, kurie tame institute 
dirbo ir dabar tebedirba.

WATERBURY, CONN.

Užgavėnių balius

— A’, Maiki, dar gerai ponai tai vis iš noperskinių! Po $3.
atsimenu, kai 1970 m.no- čierknčių. Be to, Maiki, ai? Į Bimavičius, Baltimore,
vemberio 24 d'eną visi šios esu dar prie caro tris paras I ^d., $4. 
kontrės lietuviai pakėlė di- sėdėjęs Plungės koze už mo-' Po $3.

E. Gantautienė, Bridge- 
water, Ct., A. Vakauzienė, 
So. Boston, Ma., C. Galinaus
kas, Dorchester, Ma., ir M. 
Krukonienė, So. Boston, Ma. 

Po $2.

įos _ mecenatas LB New kas Meras; 277 PsL» kieti vir‘ 
Yorko apygarda, jaunojo se-iai, kaina $8.
dailininko ir tradicinė meno 
premija — mecenatas Elena

Bastūno maištas, parašė 
Bronys Raila, kieti viršeliai,

M ckeliūnienė. Tikimasi dar ns--’ viršeliai, kai-
gauti Lietuvių Fondo premi- Įna

Į Gatvės berniuko nuotykiai, 

Paroda atidarvs gen. kcn- Parašė R- Spalis, antroji lai.
sula? Anicetas Simutis. da; 527 nsl. Kieti viršeliai, 

Parodoje bus prisimintas kaina 5500.
ir pagerbtas 1962 m. miręs Radvik Juodasis, patno-

J

Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė vasario 4 d. šv. 
Juozapo mokyklos salėje (29 
John St.) rengia tradicinį 
Užgavėnių balių. Jo meninę 
programą atliks Bostono vy
rų sekstetas, kuriam vado-

tjt z-. -v o. vau ja komp. Julius Gaidelis, ton, Ma., K. Galdikas, St. ._ ’ . A _ T , Šokiams gros Terri-MartinCatharine, Ont., P T”K—

K. Dulkys, Prince George, 
B. C., M. Gofensas, Brock-

dž'ausią Šurną, 'kai jvobodos nopolio langu išdaužymą ir 
prašrvsd Tetuvj matrosą visą savaitę Bostono čarlio 
amerikoniški marių genero- džėloje prokibicijos čėsais 
lai atidavė ruskiams. Tada už mudšainės pr'stačymą 
~r aš pats mar’yravau prieš- per Zacirkos veseilia, ta” 
akyje lietuviškų iškalninkų mar.ęs jau nesuglūminsi!
ir studentų 5r rėk’au: ”Da- Tuese krutančiuose abroz-j u. Matis, Mac. Gregor,
•loj visą šio? kontrės valdžia, duose buvo rodoma tikra į Manitoba, A Shimkus s 
jeigu nėra ppravedlyvumo!“ Čarlstr'to džėla, kurią aš;Knox Ind., J. Armalis Ont

js:znokinau iš dideliu grotų. ’— Aš tai ,nats žinau , Brockton, Ma., S. Zavackis,
/ ’. , 1 , * — Filme daug kas buvo Kdowna B C M Buddir patsai tose demcnstrac;-- . , . _ • ’ DUtia’

jose dalyvavau vaizduojama ir Sovietijoje,^ Ma., J. Jakštys. St. Pe-
ta:p, kaip čia yra Amer ko- (t€rsburg> Fla., A Wadell,

— Bet dabar mūvėję nie- Je- Pirmiausia, niekas sov ie-1 g ? Boston, Ma., P. Jančaus-

Jukna,
Toronto, Ont., P. Petrulis, 
La Šalie, Que., O. Mučins- 
kienė, So. Boston, Ma., K. 
Krivickas, Detroit, Mich., 
K. Paulauskas, Clinton, Ma., 
ir F. Krivinskas, Hamilton, i

A. Majauskas, Phila., Pa., 
į $1.50.

orkestras. Salė bus papuošta, 
bus ir laimėjimų. Pradžia 
7:30 vai vak.

dail. Adalbertas Staneika. 
Paroda uždaroma vasario

12 d. po literatūros vakaro 
su koncertine dalimi.

Bostoniškio J. Jašinsko 

parašytą knygą —JULIUS 

JANONIS — POETAS IR

REVOLIUCIONIERIUS 
kaina — 5 doleriai.

tas ii* protestantas, parašė 
Biunona? Bušackis, 263 psl., 
kaina $5.00.

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

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

(kur nei savęs, nei Zacirkos Sibire,
ir nei tavęs'nemačiau. Tur nesu eidz:a kahnio lankyto-
būt. fe fotoįrafninkai mus « į kamel'« P» kaI’
tvčia ii'tnynė ar kaip nors ^ėti, n sargybinis ten jų ne* 
kitaip tikra teisybe sufiksi. palieka. Pasimatymai >r pa-
no. i sikalbėjimai, jeigu kada tO'

' kie ledžiami, vyksta pro
— Aplamai imant tėve,Jdvi vielų tvoras, kurių tarpe 

visos Kudirkos išdavimo stovi sargybinis. Be to, visai
scenos .yra teisingai atkur
tos. Ta‘p pat tikri laivo Vi

neatitinka nei tiesai, ne' ga-; 
l'mybei, kad Kudirko; žmo.

gilant vadovų pa?ikalbėj’-iną atvažiavo savo automo- 
mai su Bostono ir Wasbing-i biliu i girią ten paleisto Si
fono valdžios pareigūnais. Į pari mti. O ir sovietą-
Tačiau filme visai neuzs 
minta arnie ta triukšmą, ku
rį dėl š:o išdav'mo sukėlė 
Amerikos spauda, radijo ir 
telet izijos stotys, o ypač šio 
kra-to lietuviai. Be to, ir Si
mą išdavusių admirolu pa
vardės filme buvo pakeis
tos, nor? jos visiems gerai 
žinomos.

niame teisme kaliny? yra 
rirpriai saugojamas sargybi
nių ir neleidžiama jam nei 
laisvai švaistyt'?, nei sėdin
čiam kalbėti.

— Tai kodėl, Maiki, tie 
pilmininkai taip viską ame- 
rikont-kai sufilksino?

— Tai, matyt, dėl to, kad 
amerikiečiai dar ir dabar
gerai nepažįsta nei sovieti 

Matyt, patys ameriko- nio kasdieninio gyvenimo,

k: s, Brockton Ma., J. Rim
kus, Worcester, Ma., S. Kun- 
k Jis, Niagara Falls, N. Y., 
J. Vizbaras, So. Boston, Ma.,

Po $1.
A. Krulick, Newark, N. J., 

J. Melynis, Kearney, N. J., 
P. Koncė, Tockbridge, Mich.

Visiems aukotojams nuo
širdi padėka.

Keleivio administracija

CHICAGOJE "KELEIVĮ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI:

PARAMOJE (2534 W. 69th St.)

GIFTS INTERNATIONAL (2501 W. 71»t St) 

MARGINIUOSE (2511 W. 69th St)

VVORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

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

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

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

EKSKURSUOS I LIETUVĄ
Pirmoji grupė šiais metais išvyksta 

KOVO 23 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 VIENSAVAITINfiS — Maskva — Vilnius _ Leningradas: 
balandžio 25 gegužės 9
balandžio 29 rugsėjo 17
gegužės 4 rugsėjo 22

DVISAVAITINĖS — Maskva — Vilnius — Leningradas __  Briuselis:
gegužės 28 liepos 16
birželio U rugpiūčio 6

liepos 2 rugsėjo 3
gruodžio 22

Visos gupės skris su nuolatiniais lėktuvų skidimais — 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, Mass. 02127

393 West Broaduray, P. O. Box 116 
Telefonas: (617) 266-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūniene

Prices are based on doubie oceupancy and are subject to changes and/or 
Government approval.
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Vietinės žinios
RAGINA PRISIMINTI 

1253 METUS

I Kalbės šen. Wm. X Wall, J 
miesto majoras L. P. LeFe

Palaidojo B. Krukonytę I IŠNUOMOJAMAS KUTAS

Cambridge. Mass.. Berkshire!

1000000000000*

KALENDORIUS Į III aukšto salėje Minkų ra-
„•3 ■» -i A A 11^- 1^4-1 1 > 1 - z-\ V»

Vasario 18 d. 
vak. So. Bostono Lietuvių 
PiLeč ų d-jos III aukšto sa
lėje Skaučių Židinio rucšia- 
ir.as 1 nksmavakaris. Prog
ramoje — Bostono lietuvių 
etnografini; ansamblis.

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

1973 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

_ , ' dijo 44 m. sukaktudnis kon.7:30 vai. ceJrtas.

Šiemet sukanka 725 me- • «l°bn A. Stundza. 
tai nuo karaliaus Mindaugo 
vainikavimo. JAV LB Kul
tūros taryba ragina tą su
kakti paminėti kartu su Va
sario 16-sios minėjimu.

Geri žodynai
Anglu-netuvių kalbu žo-*bre ir kt. Tuo rūpinasi pirm.* Sausio 25 d. šv. Mykolo Į Angnj-ueiuviv Kaiou zo-'

kapinėse palaidota Berta į" dynas, V. Baravykas, nauja
I Krukcnytė, Perkūno Kruko-lgazu apšildoma^ i kau buriu bu- ’ai ia u”ie 3 LCTJ. žodžių

a a 1 _ JI • T T 1 . • ‘ _ ,1. **Lietuvą ne taip seniai ap- nj0 teta 
lankę Petras Cekauskas ir, dirbusio 
Kazys Daugėla iš Bedfordo, j duktė.
N. H. sutiko tą dieną atvykti

kadaise Keleivy 
Jono Krukcnio:

CAMBKIDGE, MA.

Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo sukakties 

minėjimas

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Sausio mėn. 14 d. 1978 m. 
; Chicago. Illinois.

Nepriklausomybės minėji-’ 
mas Cambridge, Mass. šįmet!

” KELEIVIS“ 
636 West Broadvvay, 

So. Boston. Mass.

ir parodyti 
nuotraukas.

ten padarytas

Altas nuoširdžiai kviečia 
visus dalyvauti.

M. Stonie

AUKOJO TAUTOS
FONDUI i

I

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI

Jau tik kelis egzemplio
rius beturime labai įdomios 
Kipro Bielinio knygos ”Ga-' 
na to jungo“, 492 psl., kai-' 

. na $5.00.

tas i 5 /O . kaii.a Se.OO.
. ...... i lietuvių-anglų kalbų ŽoTeirautis telefonu ...4-0.. <4 .

dvn&s. reoagavo narsa vi- 
popietinėm valandom nuo 5:30‘na?.ė ir Slauobersk's. apie 
ttfettnL i ■>-,»>n iodž,ų 511 peL,ka£

Vertindami Keleivio nuo- 
įvyks vasario 19 d., sekma- • saikumą, kad Jūs daugiau 
dieni, 2 vai. po pietų. Minė-• rūpinatės mūsų visų sujun- 
jimas bus pradėtas specia- j gimu, o ne skaldymu, kaip Mažeika, Chicago, III., Al- 
liomis pamaldomis, kurias ' kai kuri spauda intensyviai, gįrdas Pautienius, Santa Mo-

VERTA ĮSIGYTI
Į

Angliakasių Lietuva, d i- į
delio formato, 344 psl., dauvl

atnašaus klebonas kunigas'šią žalą lietuvių visuomenei nica, Cal. ir Liudas Šmulš- į JLi^tiacijų. Tekstas \ .uit , 
Simeonas Saulėnas. Po pa-i daro. į tys, Chicago, III., po S25. Būtėno, fotografijos kum,

Elta)

E. W. Baranauskas, Sche- 
nectady, N. Y. S35. dr. F.

Letuvių Piliečių d-jos salėje maldų bažnytinėje salėje Į-į LB Brighton Parko Apy-
Sandaros moterų klubo naš* 
L'ų karalienės pagerbtuvės.

Balandžio 2 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
P liečiu d-jos III auk.-to sa
lėje Laisvės Varpo pavasa.

vyks Paskaitą linkės vaidyba Keleiviui paminėjimas.
Laiko tėkmė ir mes skai-irerntį paskyrė kuklią auką 

tys Elena Vasyliunienė. Mu-Į $ 25.00, kuriuos ir pasiun- 
zikinę dali atliks kun. V.'
Valkavičius ir Izidorius bei»
Vytenis Vasyliūnai. Minėji-

c įame.
IŠNUOMOJAMAS BITAS

Algimanto Kezio. Labai tin
ka dovanoti. Kaina $20 

į Gaunama Keleivyje.

tMMtHtmr***** *******
SENIAI LAUKIA 

ISTORIJA

Jau galima gauti Prano 
Čepeno paiasyuą Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijos 1 to
mą, kieti viršeliai, 043 psl., 
kaina 15.00. I

I

PASAULiNiO GARSO 
ROMANAI

; na $8.00.

I
**#***##*#*-•**#** #*#^*/ ***#*««

į
't

(lRAVmMO AGENTŪRA 
At'ieka įvairių rūšių 

dravdin.us
Kreiptis senu adresu;.

BRONIS KONTR1M 
S98 Broadvray 

So. .Mass. 02127
TeL AN 8-1761

*c 
* 
i
i

RADIJO PROGRAMA 

Seniausia lietuvių radijo

Dorchestery Fields CornerSUVALKIEČIŲ DĖMESIUI 
Su geriausiais sveikinimais rajone, pora minučių nuo pože- Į Keleivyje galima gauti

, x. , .... ir linkėsimais nenuilsti spau-i rainio traukinėlio stoties ir arti į Jono Valaičio parašytą apy-me pasisakyti bus kviečiami' , , " t * » - - , • -- ■„ , J J -dnc darbe i autobusu susisiekimo. įsnuomo-
Balandžio 8 d. 6:30 vai., ir savanoriai: kas turi ką nors« “ ' j jamas butas Jis yra pirmame

į Priedas. Money Order į aukš(e, atskiras išėjimas, 5 kam-
e. i Po minėjimo svečiai bus! *' r‘ 56878' barių, didelė veranda, pusė jos J ma
Šauliu sa rungo; Martyno!

r j n-s koncertas. ?aką

vak. Sandaros salėje (30! pasakyti, gali pasiruošti. 
Intervale St., Brocktone) o . --- -- .
saulių sąjungos Marty
Jankaus kucpos rengnys.

1978 m. balandžio 9 d. 3 
vai. po pietų First & Second 
Church salėje, 66 Marlbor
ough St., smuikininkės Brigi
tos Pumpoiytės koncertas, 
kurį rengia N. Anglijos Bal
tų d-ja.

minėjimo svečiai 
į pavaišinti kavute. Rengėjai 
prašo kuo gausiausiai daly- ■ ti iždininko adresu 
vauti.

Prof. dr. Diana Woodruff į 
neseniai išleistoje knygoje į 
”Ar jūs galite gyventi 100 i 
metų“ Įrodo, kad JAV-bių' 

Balandžio 9 d. So. Bosto-J vakaruose žmonės gyvena
d-jos ilgiau negu rytuose.no Lietuviu Piliečiu

ONAI GIRULIENEI

mirus, jos dukrai Aldonai ir žentui — mūsų sambūrio 

levų komiteto pirmininkui — Vytautui Jurgėlams reiš

kiame gilią užuojautą.
Bostono Tautinių šokių sambūris 

ir jo vedėja Ona Ivaškienė

B A L T I C R E A L T Y & INSURANCE. 

- AGENCY

Vedėja: Reda M. Vežtas 
Tel. 268-6030

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

programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 13S0 banga 

Anna Karenina, 2 tomai, ’ veik5a sekmadieniais nuo
vertė Pr. Povilaitis, ka na11:0° iki 1:30 vaL P° PietN- 
$7.75, su pasiuntimu $8.20. i Perduodama vėliausių, pa

saulinių žinių santrauka ir 
Kaimiečiai, 4 tomai, No- ’ komentarai, muzika, dainos 

helio laureato \Vladislovo ir Magdutės pasaka.
R. Keymondo romanas, iš Šią programą veda Stepo-

į lenkų kalbos vertė ra-ytojas, nas J. ir Valentina Minkai.
Turinvie- Suvalkijos kai- SF- Neveravičius, kaina $13, . Biznio reikalais kreiptis j 

‘ J J ' sU pasiuntimu — $13.80. į Baltic Florist gelių ir dova-
Į nų krautuvę, 592 E. Broad- 

Gyvenant’eji Massachu- wav. So. Boston, Mass. Tel. 
setts valstijoje prie knygų 268-0489 Ten gaunamas 
kainos primoka 5 Inocentus Keleivis, ir yra didelis lietu- 
valstijos mokesčio. j visky knygų pasirinkimas.

JAUNAMARTĖ.

ūkininko sodyba, jo
Pakvitavimus prašau sius- sOklu. Skambinti darbo die-j puiris su vestuvinėmis apei

gomis nuo 6 vai. vakaro telefo Į gomis, dainomis ir kt. Kai

Vytenis Šilas.
pirmininkas

nu 282-1234. : na — $4.00.
(7)

Ii
Simas Jokūbaitis,

iždininkas

LAVVRENCE, MASS.

Minėsime Vasario 16-ją
i 1
i Amerikos Lietuvių Tary-1 
, bos skyrius Lietuvos nepri- ’ 
' klausomybės atstatymo pa- i 
< skelbimo 60-ią sukaktį pami- ■ 
nes vasario 19 d. šv. Pran-i

v i
ciškaus bažnyčios salėje.i

LABAI GERA DOVANA s
PARDUODAMA KEPYKLA

Ką tik išleista daili, Įdo- i 
Dėl savininko sveikatos par- j t*1* autobiografinių atsimi- > 

duodama nuo 1915 m. lietuvių į nimų J. Narūnės 232 pusla- 
, rankose esanti lietuviškos duo-Į P»N knyga ’Jaunystė4 
i nos kepykla

KILKUS BAKING CO
pas kitus knygų platintojus 
JAV-se ir Kanadoje.

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

47 Arthur Street 
Brockton. Mass. 02402 

Tel. 617-388-6614
• (5)

bAVAlTP Č «T 15

Nepriklausoma
LIETUVA

• (94 Bradford St.). Jei tą die-! yoRI SUSIPAŽINTI 
ną būtų labai blogas oras.

J minėjimas nukeliamas į va- Ieškau susipažinti gyvenimo 
; sario 26 d. draugo. Esu lietuvė, pagyvenusi
į j moteris, noriu surasti taip pat
į Minėjimo programa tokia: lietuvį, mėgstanti rimtą šeimy- 

fc • 12 vai. pamaldos šv. Pran- ninį gyvenimą.
5ę i ciškaus bažnyčioje. Jas lai- Rašyti, pridėjus trumpą gv- 

i kys kun. kleb. Albinas Ja- venimo aprašymą ir fotografiją, 
i niūnas. į šiuo adresu: Keleivis. Marijai.

P j i 636 E. Broadway, So. Boston.

I 1 vai. pietūs. Jais rūpinasi Mass. 02127.
g Į Adelė Pinaitė su padėjėjo- !

. mis.

’ i § a»formuoja skaitytojus apie tMtsaulinius Ir iietuviškuosius 
KADA IR KAM PADARĖT * įvykius, deda daug ir įdomių ncofauKų ir atvirai pasisak* 

SAVO TESTAMENTĄ
į Sme abipusių pasisakymų ir 

Tuo reikalu jums gali pa- i svarbia probienu~ 
dėti teisininko Prano šuloU^ ^nepriklausoma Lietuva“ vra dinamiška*, mūsų iš
narų ošta teisėjo Frank Mon-' e’VU’os la'kraštis. ieškąs nauju bendr.: tarM-j bei ittė’n. vi 
chun peržiūrėta, „Sūduvos“
’šle'sta knyga. „

Metinė prenumerata JAV-se $10.00

5* ^•'įe visus musų visuomeniniu? bei kultūrinius klausimus įj 
jame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukia

;.i, me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiemt

i § suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už. išlaikymą 1
— lietuvybės ir Lietuvos.

2 vai. meninė programa, i 
Dainuos Francis Barry, mu-! 

fe ■ zika ir t.t. Tuo rūpinasi Sta- • 
£ • nice Vydūnienė.

^ooor^oooooooooooooooooaeeeoeeoeoeoaooMOoooooooooo^

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 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tel.: 436-1201 Tel.: 848-6000

iii 
!

fi
l'l

III
nooeoooeeooeocK

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu. 
Knygos kaina $3, su tes

tamento forma $3.50. Ji vr? 
gaunama ir Keleivio admi 
nistracijoje.

Adresas:
Sį 7722 George Street. LaSalIe, P.Q HSP

rtns 35?■S 35?'S 35A?

K 4. CANADA

'^r.“ nv <

^osooooooooogaoooococeeooooeeeoooeoseoooooooeooieooo: i

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS 
ATSIMINKITE KELEIVJ. JO METINĖ PRENUMERA 

į TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

1978 METŲ KELIONĖS f LIETUVĄ

BALTIC
TOURS

grade.

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

1 Kovo 19 iš Hartfordo ................. $735.001

j Kovo 26 iš Bostono ..................................... .... ................. $761.00 j

i lanH/in
!

8816 00 j

j Balandžio 9 ir 16 iš New Yorko....................... ............. $746.00 j

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

BOSTONAS-CHICAGA IR ATGAL .. ..........................................................$128

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 

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

arba
1—800—223-7898
prašant pasikalbėt: 

su ”PAT“

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—j»j *0 metą taraaeta lietuvių visuomenei ir išsaokS- 

jo aaugiau ica^p SEPTYNIS toiLJUNVS dolerių 
na narna

SLA—didžiausia lietuvių frateraalini organizacija — 

duoda gyvybės apdraudę ir ligoje paša*pą. kurt yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško p»!nn, o teikia 
patarnavimu? sasitarpmės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria sn ^vse cnHono dolerių 

kapitalą, tad jo apdraada tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti {vairiu klasių reikabpgiacsiaa 
apdraudas nuo $100.00 iki >IC.0OO.bC.

SLA—jaunimui dumia gerą Taupomąją Apdraudų — Sn. 
dovraent inauranre, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštoje mokslo atudijoros ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią T ERJfl 
apdraudą: už >1.000.00 apdraudoe tik tS.OC moaea- 
čio metamą.

SfJk—AKC1DEN TALĖ
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klabu ir draugijų nariams. Už 11,000 00 akcidenta- 
lės apdrandos mokestis 82.00 J metus

81^—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų Kreipkitie 
t kuopų veikėjus, tr jie plačiau paaiškins apšs 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas informacijas. Jeigu 
parašysite:
Lfthoanian Afltanee af America
107 Weat 30tk Street, Nea V ork, N.Y I i*6l

i • * «
AFDRATT)A naudinga visom.
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Vietines žinios
B ALFUI AUKOJO.

Po $20. P. Navazelskis ir A. 
Januška.

Po $15. A. Matjoška, A. Ke
turakis. G. Račkauskas ir 
J. Sonda.

Po $10. T. Aleksonis, V. Bak
šys, E. Manomaitis, J. 
Kuodis, K. Šimėnas ir S. 
Kiliulis.

Po $5. L. Baranauskienė ir 
J. Lapšienė.
Visiems dėkoja

Balfo valdyba.

Mass. biudžetas beveik 

5 b&ionai

Z. šalienė pasirinko Altą

Amerikos Lietuvių Tary-į 
ba yra gavėsi toki velionio! 
gaibės konsulo A. Šalnos 
žmonos adv. Zuzanos Šal- 
nienės laišką:

'"Kasmet Kalėdų dovanai
pasirenku vieną iš lietuvių 
ištaigų, kuri, mano nuomo
ne, pas Žymėjo lietuviškoje ! Vytenis Senuta. labai gerai bai-j 
veikloje, šiemet pasirinkau .... . .....
Aha. čia pi (ledu ŠIUO čekį.I*”

Poeto Stasio Santvaro 

pagerbimo literatūros 

vakaras

Nevv Yorke Kultūros Ži
diny vasario 12 d. rengia
mas poeto Stasio Santvaro 
literatūros vakaras ir jo pa
gerbimas ryšium su 75 metų 
amžiaus sukaktimi.

Gražiu sutapimu poeto ju
biliejiniais metais, iš spau
dos išėjo ir mūsų literatūros 
retenybė — erotinių eilėraš
čių rinkinys "Dainos ir sap
nai“. ŠĮ or'ginalų rinkini iš
leido Lietuvių Enciklopedi
jos leidykla.

Viso geriausio
Zuzana Šalnienė

Cambridge Ma. “

j tūtą Chicagoje ir įsigijęs teisę Ukrainiečiai minėjo
I
j mokytojauti aukštesniojoje lie- nepriklausomybės sukaktį

Gubernatorius Dukakis į- 
teikė valstijos seimeliui 
1979 m. biudžetą, kuris sie
kia 4 bil. 756 mil. dolerių. 
Mokesčiai pasilieka tie pa
tys.

Tai turėtų būti gražus ir!luviškoje mok>kloje.. Diplomu
paskatinantis pavyzdys ki-į įteikimo iškilmėse jis buvo ap-
Lltni dovanotas ir premija. Vytenis

■ Senuta, kaip ir jo mamvtė Liu- 
I ,
i da Senutienė. nors gyvena 

Brocktone, mokytojauja Bosto

no aukštesniojoje lituanistinėje

Sugrįžo į Bostoną

Elena Vizgirdienė ir Lai
ma Jasaitienė, kurios ilgiau 
nei mėnesį praleido Los An
geles pas savo vaikus, jau .... ..
'sugrįžo vėl i šaltąjį Bostoną j mok-vklo)e- Vv,enls «» m»k’k' 
ir Cape Godą. ir Pats yra labai gerai baigęs.

Bostono ir apylinkės uk
rainiečiai sausio 29 d. buvo 

į susirinkę Shrraton Tara 
Įvieibuty Braintree Ukrainos 
> nepriklausomybės paskelbi- 
į mo 60 metų sukakties pairk- 
‘ nėti.

Jų pasveikinti buvo nuvy- ■ 
įkę Altos atstovai Edmundas į 
Cibas, Aleksandras ČapT-į 
kas ir Antanas Andriulionis.

Vasario 16-j i Bostone

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 
60-ji sukaktis Bostone bus 
paminėta vasario 19 d. So. 
Bostono Lietusių Piliečių 
d-jos III aukšto salėje.

Iš ryto 10:15 bus pamal
dos šv. Petro parapijos baž
nyčioje, o 2 vai. popiet — 
aukščiau minėtoj salėj iškil
mingas susirinkimas.

Meninę programą atliks 
solistė Birutė Aleksaitė, ku- 
r ai akompanuos komp. Je
ronimas Kačinskas, Berklee 
muzikos kolegijos choras, 
kuriam ‘vadovauja Brian 
O’Connell, ir Ono; Ivaškie- 
nės vadovaujama čokių sam
būrio mažųjų grupė.

Vasario 16 d. Lietuvos vė
liava bus iškelta prie mieste 
savivaldybės rūmų.

Altos delegacja aplankys 
laikraščių redakcijas.

Minėjimą rengia Altos 
skyrius.

Staigiai mirė B. Makaitis , Jos artimiesiems gili už
uojauta.

Mirė Ona Girulienė

Ilgai ir sunkiai sirgusi, 
sausio 26 d. Mass. General 
ligoninėje mirė Gna Petraš
kaitė - Girulienė, 73 metų 
amžiaus, gyvenusi So. Bos
tone.

Velionė buvo pasižymė
jusi tautinių auti nių audėja, 
uoli Moterų Federacijos kiu. 
bo narė. Ji palaidota sausio 
30 d. N. Kalvarijos kapinė
se.

I iko liūdinti dukra Aldo
na Jurgėlienė su šeima.

Mūsų gir užuojauta velic' 
nės dukrai ir visiems kitiems 
jos artimiesien.s.

Sausio 28 d. širdies smū
giui ištikus, Norwoodo ligo
ninėje mirė inž. Bronius 
Makaitis, 65 m. amžiaus, 
laidojamas vasario 1 d.

Liko liūdintys žmona 
Gražina, dukterys adv. dr. 
Nijolė Šležienė, istorikė 
Skirma Kcndratienė ir sū
nus Kęstutis.

Jiems visiems re.škiame 
giliausią užuojautą.

® x- *

Adv. dr. Nijolė Šležienė 
Makaičių šeimos vardu 
prašo vietoj gėlių prie jos 
mirusio tėvelio karsto, auko
ti' Tautos Fondui arba Kelei
viui paremti.

Kultūrinis subatvakaris
vasario 4 d. toje pačioje vie 
toje 'r su ta pačia koncerti- į 
ne programa.

THE APOTHECARY, 384 W. BliOADtVAY, SOUTH BOSTON.

štabas yra labai pajėgus savo darbo srityje, todėl pasitikė
kite jais ir leiskite jiems aprūpinti jus visais reikalingais 
vaistais. Mes maloniai paruošiame VYelfare, Medicaid ir 
kitų apmokamus receptus. Nepamirškite, kad išlaidos vais
tams nurašomos nuo mokesčių. “Receptų specialistai ’. 
Darbo valandos: pirmadieniais — šeštadieniais nuo 9 iki 
8 vai. vakaro.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St. 

WORCESTER. MASS. 

K, SW 8-2868

/ra vienintelė oficiali ištai
ga Worcesiery. kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces-

terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci* galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Senas parvirsta ir negir
tas.

Elood Square 
Hardivare Co.

Sa -ūsiukas N. J. ALEKNA
8ZS EAST ZKOABiVAT 
fcOUT» BOSTON, MASS.
TELEFONAS AN 8-414S

Jlrcre Patai 
T-upjerod Sianrana

S tikit t LsDgASS 
reik-jotnyii nsmsau

SeJuneny* piazebaruuna 
Vlar-ir'*-

-5SEW»T»lf a-UCU4MB 
L Telefonas: A N 8-2805
/7r. Jos, J, bonovan
Or. J, Pasakarnio

j p e d i n i s
OPTOM E T RISTAS 

Valandos:
tinkamų Lietuvoje. Į S nuo 9 va! ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais neeriimama 
447 BR0ADWAY 

South Bosimi, Mas*

3 TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

I; Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė
į

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

MKooooooooooooooooQeeoeoo&9ise<oos>ssooooQnaooesQeooooS

K The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytoją rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit 1 lietuvišką vaistiaą.
Bav. Emanuel L. Rosengard, B S., Beg. Pharm.

384 W. Broadaay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTONE.
Telefoną* AN 8-602S

Nae 9 vaL ryto iki 8 v»L v„ išskyrus šventadienius (r sekau 

>aooooooooemoooaooooooooe<oooeoeeo>oie>s<sooooooao!>oooo«

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

□ Krosnies aptarnavimas 
Q Automatinisįpilimas
O Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

r
. - ..... . jH

PETER MAKSVYTIS 
Carneuter & Bdlder

<9 Church Street

K. Miltoa, Mass.
Atlieka Tisas pataisymo, ramoa- 
to ir projektavimo darbas ii tan
ko ir vidoje, gyvenamą namą ir 
biznio pastatų, pastai Jttog reika
lavimu. šaukite visados fld • va
landa vakaro.

Telefonas 698-8675

>o#oe«eeee*e«*********************<
TEL. AN 8-2124

i Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKTUTfi) 

OPTOM E TRISTI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiad^eniait.—uždara

445 BRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

‘ * P ima

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

, 95 Rosemary Street 
Norwood, M a. 02062

Tel. 762-6732»

"SAULES ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistai 
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio for- 
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tii.Ka Kalėdų davanom® 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko

0 <.0. 0 0 0 0 0 0 0 0M 00 000 0-0- 0-*- 0 
jį

‘ South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

: LIETUVIŠKA UŽKANDINE

VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS

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

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

.0 0 0 00 0 0«0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-00 000 000.00

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje. ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SA\ INGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymu 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

"ALUMS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALO PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 West Broadvray 
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 , VVed. & Fri 
Thurs - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

^■Vv“w“B"B"aSVw"wVw*aVaVv*»V»SVB*vV“»,'B,«VBVv%*v*BVVVVwl'vlW»V»lW'vW
E KARDEMENES DAINŲ STEPONO KAIRIO ATS1 

MINIMŲ PIRMASIS TO-PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje ■ 

galima gauti Lietuvos ope-1
ro. solistės Elzbietos Karde-'JAU IŠPARDUOTAS, BF.T

lienės įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—"TAU, 
įkalbėtą plokštelę. Kama - pioklteię> Kaina $6.00. ; LIETUVA“ DAR YRA NE-

’LIETUVA BUDO*’

I ’56. Paštu nesiunčiame. i Pastų nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.

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

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 795-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą Ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės 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 nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsi**. Vedėjas A. Schyrinsk)

<»
:: - > 
:: < I 
::

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

Į Iš BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas h* 
garantuotas

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

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

Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

I TeL 268-0068 _

i




