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DISIDENTAI PAGERBTI IR ATŽYMĖTI \ Vietnamo atstovas —

PREMIJOMIS
Juos Washingtone pagerbė Demokratinės Daugumos 

Koalicija savo penkerių metų gyvavimo sukakties proga.

snipas įt
JAV administracija suse-, 

kė, kad Vietnamo atstovas 
Jungtinėse Tautose Dinh Ba 
Thi veičia-i šn'p'nėjimu, ir

Pagerbtųjų ir apdovanotųjų tarpe yra ir poetas Tomas įsake jam grįžti i savo kras-
o , . , . . c- v' j- . tą- Tai* pirmas atsitikimas,Venclova. Pagerbime dalyvavo ir Simas Kudirka. , , . , . ,kari tozio aukšto laipsnio 

jim-tin u Tautu ^stovas i'
■ vejamas dėl šnipinė j'm c '? 
i šio krašto.

Sausio 26 d. V, ashingtone Y 01'k Times
Demokratines Daugumo Ko-;
akcija (Coalition for Demo- apį€ $. Kudirka ’
kiatic Majority) surengė; »
savo penkei ų metų gyvavi-I Nevr York Times vasario!
mo pi cga banketą, kurio 6 d. i spausdino ilgoką Ho-1 . T . _ .
tikslas buvo pagerbti Hel- tvardo Elumo straipsni apie i Tautom, bet
sink’o susitarimų vykdymui Simą Kudirką. Jame trum-,' ®iau. buvo save vyriausy- 
remti grupių atstovus. j pa- pakartota S. Kud'rkos; be? a" auktas-

pabėgimo istorija ir šimpa- 
Pažymėjimai buvo įteikti tiška.,; rašoma> kaip jis dabar 

Tomui Venclovai, Liūdim- gyvena ir dirba 63 butų na- 
la. Aleksejevai, Lydijai Y o- Ino prižiūrėtoju (j's yra ir 
roninai ir Jury Mnjuch. Už,vienas jo savinnku). ‘
geležinės uždangos esane.ų; v • The Chicago Daily News, j

D’nh Ra Thi pradžioje iš- 
;vykti s “Įsake. ren°e?i sku

Vieniems bloga, 
kitiems gera

d sidentų Elenos Boner Sa-, Tarp kitko koreoponden-• kuris eina 124,metus, nuo 
charovos, Anatcly Šcarans- j tas rašo, kad S. Kudirka pri- i kovo 4 d. uždaromas, nes 
kio ir kitų vardu premijas į minęs jam, kas ji labiausiai j nuo 1974 m. tas laikraštis 
priėmė jų giminės, dalyvavę 1 stebina Amerikoje. Tai vi-; jau turėjo $21.7 mil. riuosto- 
šiose i šklmėse. Apdo . ano-į šokių gėrybių perteklius. Jis. į EUe
tųjų va du ka’bėio ir pade-j laikydamas rankoje apeisi-j
kojo Liudm Ia Aleksejeva. j na, kalbėjęs: "Pažiūrėk! i O Time bedrovė perka

Amerika ir Sovietu Sąjunga,.. ra r Italijos valdžiosyra skiriamos didei ų nuo- J
tol ų. tų kraštu ateitu ir i krizė neįveikta
kimas daugiau sur.sti, negui Prancūzija prieš
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BALTOJI GILTINĖ UŽPUOLĖ 
BOSTONĄ IR APYLINKES

Apie 100 mylių vėjo genama sniego pūga užpustė ke

liuose tūkstančius automobilių ir keleivių, sustabdė susi

siekimą ir sukėlė jūroje milžiniškas bangas, kurios suar

dė ar visiškai nušlavė pakrančių gyvenvietes.I
Dėl to negalėjome išleisti ir Keleivio praeitos savai

tės numerio, nes teliau nuo Bostono gyvenančiam spaustu

vininkui kelias dienas neįmanoma buvo atvykti į darbą.

Praeitos savaitės pirma- gy ventojų buvo evakuoti ii 
1 dieni, sausio 6 d., Bostonas juro., pakrantės per 48 va
jau buvo išsikasęs iš jį už- landas, kur u namus arba 
kiupusios sniego pūgos, bu- apsėmė ar visiškai nuplovė 

; vo grįžęs normalus gyveni- smarkaus vėjo sukeltos jū- 
' mas ir buvo daugiau kalbė- ios bangos. Revere High 
! ta tik apie Ohio ir kitas vi- S-hooil p&taipose rado prie- 
durio vakarų sritis ištikusias glaudą apie 3,C09 benamių, 
audras ir jų palikimą. Tiesa, ku:.ų namai sugriuvo arba 

I radijas ir televizija prana- d.ngo vandenyje. Kiti tūks- 
šavo dar ir Bostonui artėjan- tančiai evakuotų žmonių 
čius sniego debesis. Hcurie patalp.nti mokyklose ir ki- 

:gakję palikti t k aoie pusės tose įstaigose. Pridėkime 
pėdos storio baltą antklodę. I dar, kad keli tūkstančiai au- 

1 Tai dar normalu. tomobiiių buvo užpustyti
~ . . ..... Mass. ir kitu šios srities vals-
Lleja, apie vicurdem oro i • ■ ■ •... _. -.i., tiju keliuose, kuriu kelei-pranasai jau įsne'ančiai kai- . ....

L-. i , . „ vius reikėjo gelb?ti ir rastibeje, kad audros centras jau .. , , ,, ,--ii jiems prieglauda audros..... , .. . . . . . ... Ne# jer«ev pakrantėje, kad .muikminsas Izidorius ir pianistas V\ tems \ asvliu- .. , _ metu.
A . _ .. . , - * . jis palengva slenka i siaurės
kamerines muzikos rečitaliu Los Angeles. Chicaga rytus kaj p-gQs skan,| Kadangi pustymas dar tę-
užbaigė darbinga ir vaisinga sezoną koncertu di- j--- • - dinamas

tižiojoje Jordan Hali salėje Bj*St<tone š. ni. sausio S dieną.
Nuotrauka K. Daugėlos

gali atrodyti. Nors Sovietų Į Kaip žinoma, naują Itali-' rinkimu s*
Sąj’ungc je veikiančios Hel- j jos vyriausybės kab’netą pa- į
ginčio grupės įstatymų ribo- j vesta sudaryti krikščionių Kove- mėnesi ivyksiantie-; * J 7

ji Prancūzijos rinkimai jau;

Ir kongresmanams Sadato ir Carterio
.... - »

pasitarimai

New Yorkas, kad 8esi ir antį adienį, galima į»i- 
: jau Connecticut valstijos ke- vaizduoti, kaip toji gamtos 
liuese įstr?go užsnigti auto-i sukurta nelaimė dar laips- 
mobiliai, kad jau siekiama j kiškai didėjo.
Massachusetts ir čia galima Bet tenka pabrėžti, kad 
laukti net 16 colių siego. i vak-t.'jos administracija be- 

i To pat pirmadienio 4 vai. ve‘k Pavyzdingai ėjo savo 
' po pietų Bostone buvo pa- Pare1’25' Žmonėms gelbėti 
skelbtas pavojaus stovis, o ,r snie-ui atkast* buvo iš-se nedaro n eko nerealaus. J demokratų atstovui Andri-

niuIT/ubuwsu^mtak ika-‘Paitiia neIeidJ |dabar. alskiai J^ami D de-( Pa:i;jus. kad Pie*u Ko- Pastaromis dienomis E- ;'akare""vėjas’ plkilo'iki’64,iaukta net » kitM valstijų

«• * ' daryti komunistams _ tokiu į h susirumnimą kena klausi-. jos biznieiivs papirk’nėjo gipto prez'dentas Sadatas
nuolamlu. kad jie galėtu vy. į mas— ka; bus, jei laimės kai kuriuos kongresmanu? vieši JAV--e irlinta. Ji; i vard'no visus tu 

gruniu suimtuosus, jų tarpe
ir Viktorą Petkų.

ylių greičio, ir
IfYl VZ z j

tikroji aud-!teut‘na Svar“‘ja, kuri atskri-

Antras's laiškas buvo 
Maskvos Helsinkio grupės, 
o trečiasis— A. Solženic'no.!

Griežt kalbas

• -u- j , .• n-l ♦ ■ . . . . „prasidijo. Dabar jau gali-ido s" snie?°
uausvbeie dalyvauti. Del to;kairieji, nes tada bus mėgi- ar ir senatorius, kad s;e pa- prez. Carteriu taikos su Iz- ma buvo tikėtis nuo 12 iki'K’orn‘s mašinomis, nuo aud- 
krizė užsitęsė. j narna iš pagrindų pake'st: į remtu kongrese P. Korėjos raeliu klausima s, nes ta kos, jg colių siego darios, o įsiū-,ros nu^entėjusiems suteik-

, , . . i socialine ir ekonominę san-į reikalus, pradėta gvildenti deiybrs vėl buvo užkliuvu-: buotos bangos -resė užlieti tas Pr,e?l°bstls ’r maistas,
Pr es komunistų daIyvavi-1 tvarką. Dėl to jau ir dabar i ši nemaloni byla teis'ngumo sios. (pakrantes. ~ •iš federalinės valdžios iirei-

: organų. {»»••«! kalauta atitinkama parama,
Po savaitgalio pasitarimų, , baisiąją naktį* di-; vyresniojo amžiaus gyven-

Deja, kas tuos rinkimu-į Remianti- suruktais is to buvo- išleista; komunikatas,! baltosios giltinės smū-. tojams ĮejĮ(iatria speciali pa
gali laimėt', kol kas niekas j papirkėjo Tongsun Park kuriame pa,brėžiama- abie-! S‘s krito ne tik Bostonui, bet, ga;ba> siūloma net maistas 
negali tikriau pasakyti, nes į tardymo du menimi;, gali jų prezidentų nuomonių vie-,*r f° apylinkėms bei Massa- pristatyti į užpustytu* na- 

Jne tik socialistai su komu-: būti apka '.tinti net keli kon- nedurnas ’r bendras noras J ckusetts kaimyninėms . ais-! nLIS jr mcdicin'nė globa, 
i ni-tais piaunask bet ir deši-; gresmanai sunkiu nusikalti- s’ekt: Artimuosiuose Rytuo- f-J0015- Negalima nepasidžiaugti,
ynieji yra suskilę. į mu. o kiti gal tebus laikomi se taikos, bet. galima spėti.’ Pusė

mą Italijos vyriausybėje yra • frarf< *į nukrito. 
nariai irj nasisaikę NATO

prieš! JAV-bės, nes ta; grė-tų Eu- 
žm gaus te siu pežeidimusi iopos gvnybos planams.
Sovietų Sąjungoje pasakė-
senatoriai Danielius Moyn'-> ... 
har.as ir Henris Jacksonas. i 1 UOSIO
Tano k'ta kc-šen. Jacksonasi . . . • • >
pareiškė: \biologmi karą .

1 .. o, ■ i Rinkimai bus kovo 12
".Mes susirinkome ši va-1 *ors bov.let; S^'lunJ.a 19 dienomis, 

karą šioje salėje pasakyti!19'0 n,, pastrąse tarptauti-
sovietu prokurorui: sustab-1giial i* . ''“I'',2.a,nc'r 
oykite šj juokingą ža .l'ma.!'elstl lr brologr- J įto ūtiyKs
bandvdami Anatolijų Šča-,
ransl

i nius ginklus — visokias bak-'irtvdam: Anatolijų sca-- ; ij 7JF
tski apkaltinti šnipinė ji-1 terijas, bet NATO žvalgy-L 

...... Leiskite šiam drą-iam į bos žiniomis jie vis t ek vei- p,.ez _
ir ilgai kankinamam jaunuo. jviru-us. sukę! ancius ma-Į jucrosiav jos diktatorių 
Lui 'švykti pas savo žmoną“. ■ geltonąjį drugį ir kitas į tQ koVQ dienomis b

t ari a si su

Prcvincetovvno liko kad šios nelaimės metu gy-
■ nūs žengę tik "moraliniams kad tie geri norai“ vėl at-ibe elektros šviesos, 2.509 veniojams per radiją ir te- 

ir' nuostatams“. sidauš į kietą Izraelio laiky-; butų nptemo VValhame, ; leviziją buvo teikiama pla-
eną. į 3 50C Arlingtone, 1,000 Lex- čiausia informacija, didelė

l ingtone, 1.009 Sudbury ir eilė telefonų numerių, kur 
Šiomi> tiieilomis į tūkstančiai kitose vietovėse, jie turi kreiptis vienokios ar

i bylą. sako, kad ir dėl S’.ų pa- A5 a'-U u Iziaeii > už-ien.o Lor.ano aeredromas buvo kitokios pagalbos. Aplamai,
‘pirkimų galinti iškilti ne- reikalų ministras Dajanas.

Įžymusis tardytojas Ja 
i\vor.-kis, kedenęs Vatergate i

pirKimų galint 
' mažesnės svarbos byla.

artel io kvietimu, ■

TTs taip pat ši’tais žodžiais; ka^ias ^>as’_ kuriomis būtų;g^ JAY-se.
lankv-’ Vėl šnipų pasitraukė

prisiminė -r ečio teisėmis da- ’ gabma užkrėst; pr.esą karo 
lyvavusi Simą Kudirką. Įmetu.

ministeris

I ž savo dukterį
su mokėjo S lŪŪŪbb

Turtinga; Ne\v Yurko ma-

uždarytas, nes pakilimo ta- nepritrūko ir maisto, nes 
kuosc pripustyti kelių pėdų prekybin’nkai, sustojus susi- 
aukščio sniego kalnai. 100 siekimui, tur būt, ant pečių 
myliu gieičio vėjas sukėlė sunešė maisto produktus sa- 
3C pėdu aukščio bangas, ku- vo iniciatyva. Tai demokra- 
rios nuplovė į šiaure ir i pie- tinės santvarkos pasididžia- 
tus nuo Bostono besitęsiantį v’mas, santvarkos, kuri ne-TN ’ 1 z. • a T'' a • i * UI alt l UI IVD Ilia .... « « & K 11* i I w • • •rrez.dentauiant rordui,. ... .- , . L.,-,l.x;„ ro • , pajūri. Ame 10,0/9 Mass. laukia valdžios patvirtintoi ’ Vakarų Vokietijos krašto.dų kūrėjas Kleinas uz ,-a\o { _ ,, •

Vakarienės metu 
dram nė pre-entacija. 
ska'tcmi Helsinkio 
dokumentai.

\'vko *
Buvo: Bedarbių sumažėjo

grupių,
; iki 6.3 procentų

Oficialiais

santykiai su Jugoslavija bu-1 - ... ... - n-'u- t> ė? • Ji i 'apsaugos minstenioje įau- pagiootą II metų amžiaus,vo salti. Prez. Carteris dabar 1 \ J • u,,’.s;
i . ... . . rzda buvo susisukę Rvtu duxten tu.ej^ t-umoket mi-jIstengiasi juos pagerinti. ku i z< a uu\<>
I

Iš lietuviu dar dalyvavo I Dflcaliais duomenimis,)
. S A. Bačkis ir n. Ven- i fa’JS;o raenes> bedarbiu skai. ZigfaMias 

rienė " p’Us įkritęs iki 6,226.000.'.
01

Rankioja satelito

Vokietijos nipai, kurie vogei minalistams $100,000. J: bu- n , r/ifUins

. .; n’bius d ii : :p. • vo i vu < ta S autobuso- v$-v ' -
Vasario 16

plano, kada tau gvventį ir 
ir kada badu numirti.

Dabar Bostonas ir jo apy.
linkės kasasi iš snieko kal
nų. Kasasi ir guodžiasi, kad 

į ši sniego pūga, laikinai ap- 
1 temdžiusi net 75,009 butų.

j žusio į mokyklą,
'kų žinias apie NATO ato-
įminių ginklų sandėlius. g\'- Prie to pagrobimo pri-idė.' ų ... ..... ... ■
i nvbos Manus ir kt. Aišku, jo ir mergaitės auklėtoja. Ji ,i .i a. ’-T3’ 1 . j užvertusi apie 27 pėdas snie-

• ” ■-........... —------ ----- anūkai li-s-one bus duo- go sĮuo?sni jr ,0 pidų pus.
--------  nebuvo to-

Nors Vietnamas pasiūlė • ? Premjeras Trudeau pareis- pr’siėmė pat
Kambodijai taikintis, bet ta1; Kai kurie ekonomistai to- kė. kad Kanada pateiks so- gos ministras Georg I.eber grobimais daugiau oasižy- 1 as < ausę ; u;;- < ' 
pasiūlyma atmetė, ir karas; kiai palankia' statistikai ne- vietams miliono dolerių ieš- ir at*'statydino. Jo vietą už- mėjų Europa, bet dabar :r čia padėką už suteiki;, 
vyksta toliau. tiki. kini ims fin. min. Hans Anei. I Amerikos eilė. ką.

1888 metais, kada 
stvti 30 pėdu kau- 
prie 40 laipsnių 

' - alčioirTO mylių greičio vė-
a ai- jo žuvo anie 400 žmonių ir 

jūroje nuskendo 216 laivų.
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KARTAIS IR SENAS KOMUNISTAS 
NEMELUOJA

CENTRINIU ORGANIZACIJŲ 
PAREIŠKIMAI

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS

Ki. 6, 1978 m. vasario 7 3.

Per pereitus metus JAV LB rūpinosi laimuti naujų LAIŠKAS REDAKCIJAI 
talkininkų Lietuvos laisvės bylai kelti. Naujų darbo rankų 
ieškodami, pradėjome leisti BRIDGES, mėnesinį žiniaraštį 
anglų kalba. Juo siekiama užmegzti dvasinius ^ryšius su 
lietuviškai nekalbančiais tautiečiais, su viltimi juos pri-

Praėjusių metų pabaigo
je ir šių metų pradžioje 
Naujienų dienraštyje iš

traukti i Lietuvos laisvinimo ir lietuvių kultūros puoselė- atshn nimų
‘ / i f Pusbalsiai kalbant 4.Kai mes kalbame apie komunistinio režimo pasaldin

to liežuvio propagandą ir jai prieštaraujančią tikrovę, — nTn^.Tr.TT ,TT-TQTT iimo veikl3- i «
apie skelbiamą sovietų imperijos visų tautų draugystę ir!DID2*OJI MLSU SUKAKTIS
čia pat vykdomą „mažesniųjų brolių“ nutautinimą, apie! Šiemet susilaukėme ypatingos sukakties — metų nuo Į Šiais metais esame pasiryžę išleisti Lietuj/ okupa- 
reklamuojamas žmogaus teises ir jų laužymą, apie tary- Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, atkuriant laisvę cijos klausimu visą eilę leidinių svetimomis kalbomis. Taip! ats'k’au.d? manęs, taip pat 
binėje konstitucijoje Įrašytą religinę laisvę ir jos smaugi-1 mūsų tėvų žemėje. Užpildykime sales tos garbingos sukak- pat tęsime bei stiprinsime BRIDGES leidimą. Pagrindini! jr ”Pradal:įų“ almanacho 
mą, — tuoj pat net čionykštės vadinamosios „pažangio- j ties iškilminguose minėjimuose. Drauge giliai jauskime,
sios spaudos“ esame apšaukiami "buržuaziniais naciona- kad šiandien lietuvis savo žemėje negali giedoti himno, 

kad už laisvesni žodi jis brukamas į kalėjimus, darbo vergų
: stovyklas ar beprotnamius, kad Lietuva yra paversta Mas- sijos nepripažįstančiose valstybėse.
■ kvos kolonija, kur svetimieji mūsų brolius ekonomiškai 
i išnaudoja, kultūriškai skriaudžia ir siekia užslopinti lietu- 
' vių patriotinius polėkius rusifikacijos prievarta.

Tarsi būtų netiesa, kad okup. Lietuvoje net i pradžios'
mokyklas maskviniais potvarkiai: spraudžiama rusų kai-į Protestuokime prieš tas neteisybes ir kruvinas skriau- 
ba, kad ji vartojama L’etuvcs komunistų partijos susirin-* das mūsų tautai, keldami balsą televizijoje, spaudoje, susi-'

listais“, „'kapitalistų tarnais“, „reakcionieriais“, „atžaga-
įeivia.s atplaišomis“ ir net „ČIA agentais“. 

Vadinasi, — meluojame.

Nei Naujienų redaktorius, 
lygiai ir administracija ne-

dėmesį žadame skirti Lietuvos valstybingumo minčiai sti- Į redaktoriaus Kazimiero Ba. 
printi. ypač siekiant ateičiai užtikrinti nenutrūkstanti-! rėno. „Fusbal-iai kalbant“ 
Lietuvos diplomatini atstovavimą Pabaltijo valstybių anek- M buvo išspausdinta „Pradal

gių44 1966 metų 66 numery. 
Naujienų redakcija nepažy- 

Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga maloniai mėjo nė "Pradalgių" nume- 
prašome Jūsų piniginės aukos, kad. laisvinimo darbe pa-1 rio datos. Bet to irneprimn- 
reigą reikštis prisiėmusi, JAV LB-nė ją ir toliau sąžiningai,1 čiau, jeigu ne begalės ko- 
galėtų vykdyti.

Su gilia pagarba
kūnuose, kad musų krašte rusams steigiamos rusiškos mo-' rinkimuose. Atminkime, kad laimėjimas tepasiekiamas tik Raimundas Kudukis,
kyklos, teatrai, leidžiama rusiška spauda, o lietuviai, gy
vendami Sibire ar kitur Sovietijoje, negali turėti ne tik 
lietuviškų mokyklų, bet negauna net ir lietuviškų taiybi-! 
nių laikraščių.

dideliu ryžtu ir nepalūžtančiomis pastangomis.

į rektūros klaidu, riktu, pra- 
; leidimų — visiškas nepaisy- 
i mas bet kokio tikslumo, ne- 

Algimantas S. Gečys, ’ kalbant anie šioki toki dė-
I JAV LB Tarybos Prezidiumo JAV LB Krašto valdybos ' mesi aut:: u . N i-a tai ’ Pus

pirmininsas pirmininkasMes ne vieni. Lietuvos žmonių laisvo apsisprendimo' 
teisė buvo pabrėžta tarptautiniame Belgrado forume, kur į 
ambasadorius Arthur Goldbergas ir senatorius Robert Į 
Dole ryškiai pažymėjo, kad Lietuva, Latvija ir Estija yra i 

ir komunistinę tautybių „toleranciją44 gal geriam ai pa- Į okupuotos, kad JAV nepripažįsta jų įjungimo į Sovietų j 
liudys pats neeilinis komunistas, kursai, tur būt, jau tik-| Sąjungą, ir šios valstybės turi teisę į nepriklausomybę. • 
ra’ nemeluoja i ^as stiPrina rnūsų viltis ir buria naujoms jungtinėms lais- j

j vinimo pastangoms

bavusio Rumunijos komunistų Centro komiteto nario ir| Amerikos Lietuvių Taryba jau baigia ketvirtą dešimt-j atminkime, kad L,etuvo,e uz himną lauktų kalėjimas, kad| jr žmoncs

Tad manome, kad tąją 'tarybinių tautų draugystę“

tenykštes apie 2.5 mil. vengrų mažumos Tautinė? Darbi- Į

balsiai kalbant44 p?i;ertė rik.
! tu. daugybė? korektūros 
klaidų, absurdų, nesąmonių 
jovalyne.

NEAPVILKIME LIETUVOS ŽMONIŲ

Kai mes šiemet iškilmingai minėsime Lietuvos nepri 
'klausomybės atstatymo 60-tąją sukaktį, kai gausiai rinksi-

Atsiminimuose minimi 
sunkių laiku man brangūs 
žmonės, kurie negali atsi-

, ,.T _ „ i Kepti i Naujienų -avavalia-
mės į sales ir galingai giedosime Lietuva Tėvynė musų''niekinanti ir Įvykius,

meti ryžtingai vadovaudama Lietuvos laisvinimo darbams.! mūsų tėvų žemėje šeimininkauja ir gyventojus koloniališkai j
ninku Tartims vicepirmininko Karoly Kiralv laiškas, j Nuoširdus ačiū už visokeriopą mūsų lietuviškos išeivijos i išnaudoja svetimieji okupantai.
dabar išspausdintas Nevv York Times,vasario 1 d. numery. Iparamą' Amerikos Lietuvių Taryba ir šiuose sukaktuvi- i
~ , • - x • * i j-- -t> ••• tj i muose metuose visus nuoširdžiai kviečia jungtinėmis jego-O tenai jis Ivgiai taip pat skundžiasi Rumunijoje vykdomu •■ . , . , , . , . , . . , . & .v , - i • • a t i ’ ’ 'mis. bendru darbu ir aukomis burtis i Lietuvos laisvinimo ...vengru mažumos nutautin mu, kaip ir mes Maskvos supia- _ . . . , ......... Amerikos Lietuviu Tarvba, aojungusi musu patrijotines° ‘ gretas. To laukia rusų okupacinio jungo iškankinti pavergti' 4 ' ’ .

vėl turi būti laisva ir nepri-I P°Iitines- visuomenines, pasalpmes organizacijas. Parem-;

Sujunkime vieningai visas jėgas Lietuvos laisvinimo: 
darbui. Tam jau ketvirtas dešimtmetis sėkmingai vadovauja

Jus gerbiąs
Liudas Dovydėnas

1978 m. sausio 23 d.

VAKARŲ PASAULIS 
PAVOJUJE

nuota lietuvių ir kitų pabakiečių rusinimo akcija.
į,~, ” T“„- = ~ • - -x- - - __ i v r *1 -* kime tas pastangas darbu ir auka. siųsdami ja Amerikos iVisos vyriausybės kalbos, sako K. Kiralv, kuriose! Rausoma. lsves kovą visi ryžtingai tęsime ligi galutinio. Lietuvių Tarvbai> 2606 W. 63rd St., Chicago, Ilinois, 60629. i

skelbiama tiek daug gražiu principu, nėra skirtos mūsų jlaimejimo. Kuo bustme ryžtingesnį, tu° sėkmingiau laime- • j Buvę? Kanado. premjeras
interesams, o tiktai“propagandai, ir'ypač užsienio pi-a-U™0 susilauksime kuo daugiau tam skirsime lėšų, tuo Ruo ., giau tęsiasi vergija Lietuvoje, tuo stipresnės, Diefenbuxer. kalbėdamas
pagandai. i labiau ga ėsime išp ėsti aisvmimo dar us ietuvos žmonės , tel>ūnie mūsų pastangos, kad lietuviai, nusikratę kolonia- '• Ton nto ukrainiečiu banke-

'to 15 musų laukia- ! linio jungo, greičiau pradėtų laisve džiaugtis.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA * Povilas P. Dargis,
Dr. Kazys Bobelis,’

„Musu vaikai negali mokytis gimtąja kalba, ir rumu-‘ _ . _ , , Pirmininkas
*• 45 t 1978 m. vasario men. 1 d.

! broliai tėvų žemėje. Lietuva

„Mes esame priveisti pripaž nti, kad griovys tarp; 
teorijos ir praktikos yra toks gilus, kad vieni dalykai yra į 
sakomi, o visiškai priešingi daromi“. SLA Prezidentas

nų kalba yra prievarta Įvesta net Į vaikų darželius44.
„Vengrų gimtosios kalbos vartojimas yra apribotas'

komun'stinio jaunimo organizacijoje, unijose, darbininkų ; 
tarybose ir visiškai uždraustas net Tautinėje Darbininkų 
Taryboje... Tautinė? mažumos negali vartoti savo kalbos 
net yalstvbinėse ištaigose“.

Vengiu plačiai gyvenamoje srityje „žmonių gintą
ja kalba Įstaigų ir kiti parašai yra visiškai išnykę“.

te, surengtame pam nėti
' Ukrainos 60 metų nepriklau
somybės sukakč ai, pareiš
kė, kad Jungtinės Tautos 
žmo-eaus teis’ų rimtai negins 
tol. kol ten vyrauja Sovietų 
Sąjunga.

N. B. Aukas prašome siųsti vietiniam Altos skyriui Į 
arba į ALT centraą, 2606 W. 63rd St. Chicago. 
Illinois 60629.

ALTOS INFORMACIJA

Gudai ir Lietuva

„Tikrovėje humanizmas, pagrindinės žmogaus tesės, 
dorovingas elgesys ir žmogaus garbingumas — tėra tiktai 
toli ir plačiai trimituojamos propagandos rūšys“.

Mieli Tautiečiai

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS

1978 m. vasario 1 d.

į Iš spaudos išėjo kolektv- 
; vinis veikalas "The New 
iJersev Eth.iic Experience“.

j „Vakaru pasaulis44, kalbė- 
io Diefenbaker, „yra pavo
juje, nuramintas vilties, kad 
nėra ko bijoti, nes Sovietų

T.TT . , ..v. ! Sąjunga pakeitusi savo
JAV pietuose leidžiamas yaj nęra teisybė.“

Atitaisė informaciją apie 
Lietuva

pci ic i.w . | igjfcpaštis "Florida Catholic“ 
Ji išleido V m. H. Wsse and'.,..i idėio Europos žemėlapi, kur
Co. leidykla. Knygoje yra.Ba,tijos Rraštu teritorija į. ____ ______ _
straipsnis apie gudus, kurįjungta { S!)Junga ir ne- j nuomone. Vakarai ir Kana

da pripažino sov:etam« Uk. 
rainą ir Pabaltijo valstybes.

Diefenbakeris kr’tikavo 
Helsinkio susitarimą. Jo

Artėja Vasario 16-ji. Šiais metais ją minime 60 metų:raS°7*a’. a, ? 'suminėtas nė Lietuvos var-
nuo Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimo sukakties! V°^ ^n_‘^ai f.7^a U' ^U. U‘ das. Kun. J. Prunskis parašė 
ženkle. Beprasmiai bus mūsų minėjimai ir juose tarti pa- VaSv^]<(; 6 3.. .^°S laikrašččiui laišką, atkreip

us komunistas pabrėžia, kad tokia pr.e»vart;nė ašimi- triotiški žodžiai, nei jų nelydės konkretūs darbo vaisiai jr • SenCiti » ’aiP z^ma.cioi m p. dėmesį, kad tai ne-
iacija yra sąmoningai nepastebima visų partijos organų— tvirtas ryžtas be atvangos siekti Lietuvai laisvės. ’liacija

nuo ženrausiojo iki aukščiausiojo, ir visos pastangos at->
kreipti i tą kenksmingą politiką dėmesį lieka be vaisių. , Pastangos siekiant Lietuvai laisvės mums visiems pri- 
Ir jis daro savo laiške tokią išvadą: į valomos, tiek organizaciniams junginiams, tiek paskiriems

’ lietuviams. Šiuo atsišaukimu norime atkreipti Jūsų dėmesį 
„Tautinis klausimas yra demokratijos pagrindo ak- • į JAV Lietuvių Bendruomenės pastangas laisvinimo srityje

Altos informacija pasiuntė 
leidyklai ir to straipsnio au- 
su

tikslu, tai skriauda Lietuvai. 
Laikraštis tą laišką išspaus
dino, padėkodamas ir išreikš-

KO A. BIMBA TROKŠTA

„Laisvėje“ sausio 27 d. 
Antanas Bimba rašo:

tiesa. Didžioji Lietuvos! , ,
, . , t * • 'damas apgailestavima. ypačkunigaikštija buvo lietuviui , ,T • -, , , _ , . . . .“ akivaizdoje N. Sadunaitesvalstvbe su administraciniu į, J ,

• t • x - tz 'liudijimo, kuri Florida t ne Dersitvarkvti bet likvi- centru pačioj Lietuvoj. Kai|^ ,J,. / peisnvdiKyu, hkvi
, , . x, x. Catholic buvo isspausdmęs duotis“i kuriu slavu, ieškančiu ap- , , ,, , r uuvnalapkr. 11 d.

* X-

„Vlikui, kaip ir visam va
davimo raketui, labai laikas

muo. Be tešsingo ir realaus, ne tik žodinio, tautinės prob-11977-siais metais. Tai kuklūs pasireiškimai pavergtos tautos 
lemos sprendimo negali egzistuoti jck’a demokratija ir, laisvės kovos grandinėje. Jie tačiau būtini laisvajame pa- į 
naujoji visuomenė ir negali būti Įgyvendintas joks sočia- Į šaulyje, keliant lietuvių tautos norą vėl laisvėje gyventi, 
lizmas, kurio mes norime“.

Žvelgdami į atliktus darbus, JAV LB matome žengiant 
Savo patirties duomenis suglausdamas, š’s Įžymusis j senai nustatyta konkrečios veiklos kryptimi — sėkmingai 

buvęs Rumunijos Politbiuro narys taria: ‘ ■ pristatančią okupanto nusikaltimus žmogiškosios teisesnepakeitė valstybės po-j
„Mes privalome atmesti politiką, iparemtą demagogi-Į nuostatams, skleidžiančią laisvajame pasaulyje Lietuvos i budžio. Be to, Lietuvos sos-; 

ja, asmens kultu ir nenuosekliu marksizmo derinimu. Tik {teisės į valstybinę nepriklausomybę mintį, keliančią išeivio j tinęs vardas yra Vilnius, ne j M _ ’ J 4
tuo keliu mes pasieksime tikrų, teisingų ir demokratinių |bei tremtinio savigarbą išlikti lietuviu. Tenka džiaugtis* Vilna“, kaip knygoj rašoma.;

slavų, ieškančių ap- 
j toriui V. Kipel raštą, kad šia 
informacija prasilenkiama 
saugos nuo totorių, įsijungi
mas į D. Lietuvos kunigaikš-;

Laučkų auka Lietuvos 
reikalams

Lietuviškų transliacijų iš

sprendimų visų tų klausimų, kur e sukuria tikrovinę so- i JAV LB sėkmingumu į laisvinimo darbą įlieti naujų jėgų, j
cialistinę visuomenę4

Tai kalba idealistinis Rumunija? komunistas, skau
džiai patyręs jo paties „statylo“ komunist n’o režimo 
ydas. Bet argi ne ta pati politika vykdoma ir lietuvių ma
žumos atžvilgiu Gudijoje, o Maskvos nagais net ir pa- 
č'oje tarybinės Lietuvos respublikoje?

Na, o dar baisesnė ir juodesnė rusinimo banga nuplo
vė visą Mažąją Lietuvą, nutrindama nuo žemė= net i« 
tu.i'kus vietovardžius.

tą darbą sustiprinant, suprofesionalinant, paruošiant jau
nąją kartą jį tęsti. Apgailestaujant srovinių sąjūdžių gretų 
retėjimą ir daugumos nepajėgumą išeivijoje atsinaujinti. 
LB-je bręstanti jaunų laisvinimo srities darbuotojų karta 
papildo tos srities mažėjantį darbuotojų aruodą.

Nauji Altos vadovai 
New Yorke

New Yorko Lietuvių Ta
rybos ir valdybos pirminin-

Laisvinimo darbe vykdytam per pereitus ir anksty- ku išrinktas Juozas Bagdo- 
vesnius metus pasisakėme už Lietuvos interesų gynimą ir nas, vicepirm.: B. Spudienė, 
jos gerovės pastatymą virš organizacinių, pasaulėžiūrinių i P. Wytenus, sekr. A. Vebe- 
ar asmeninių išskaičiavimų. Sveikinome kiekvieną pasi- liūnas, ižd. Ig. Gasiliūnas, 
reiškimą ar jis būtų asmininių ar organizuotų pastangų; ypatingiems reikalams C.

..... ... • • vaisius. Vertinome kiekviena lietuvi, tikintį bei gyvenanti j Janusas, fin. sekr. J. Iva-Argi tai nėra pac:ų komunistiniu režimu ’Mem ,, , , _ , , x, , ... , .Kampf“ nacinė politika, kuri, jie savo žodinėje propa-! nePnklausomos Lletuv« Pagrindinį veiklos dėmesį, auskas. .zdc.globėjos dr. A.
gandoje ta’p smerkia?

Juozas Laučka su
žmona Izabele, paremdamas
Amerikos Lietuvių Tarybos

i lėšų telkimą Lietuvos laisvi-
i nimui, drauge su Naujų me- 1
tų sveikinimais atsiuntė 100 
dol. auką. Labai ačiū.

* > *
Domisi Lietuva

Tas ne tik vieno A. Bim
bos, bet visų dabartinių oku- 

! pantų bičiulių noras seniai 
žinomas, bet jis nesulauks, 
kad Vlikas ir kitos laisvėje 
gyvenančių ir laisvės Lietu
vai siekiančių lietuvių orga
nizacijos savo darba, sustab
dytų.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI .

Ir nebepasimatėm, Jurgio

Taip, nusivylęs savo tvariniu komunistą? Karoly

skyrėme Belgrado konferencijai. Tai vykdėme ne ”ste- i Goeldnerienė, dr. M. 2u- 
buklų“ iš konferencijos tikėdamiesi, bet stengdamiesi bent i kauskienė. 
dalinai savo veikla atsverti Helsinkio konferencijos suta-j Nepriklausomybės mine-

Kiraly dabar kalba tiesą, tik veltui jis, kaip ir kiti tokie, rimais padarytą žalą Lietuvos valstybingumui. Belgrado Į j imas įvyks vasario 19 d., 
totalitariniai diktatūriniame režime dar ieško vakarietis- konferencija, JAV delegacijos pirmininko A. Goldbergo, Kultūros židiny, Brooklyne, Į tiniųjų — Batavijos, Illinois, 
ikos demokratijos vertybių, kurių ten ir negali būti. žodžiais tariant, tebuvo „dialogas tarp kurčiųjų“. New York. I moksleivių raštas.

Jankaus penki pasakojimai, 
343 psl., išleido Lietuviškos

v. .knygos klubas <4545 W. 63th
Ryšium su Simo Kudirkos , gt Chicag0 In 60629). Kai- 

filmu Amer. Lietuvių Tary- Į ng
bai telefonavo net iš Texas,, 
valstijos vienos mokyklos, ir 
prašė daugiau informacijų 
apie Lietuvą ir Kudirką.
Telefonais ir raštais Altą la
bai dažnai gauna prašymų 
suteikti žinių apie Lietuvą 
ir lietuvius. Vienas iš pasku-

VERTA ĮSIGYTI

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

Gaunama Keleivyje.
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CHICAGO, ILL.

Dr. J. K. Valiūnas — 

1977 m. žymūnas

co Kudirkos raštų šešis to
mus.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

POLITINIŲ KALINIŲ ŽODIS

Vakarus pasiekė Permės lagerio 36 zonos politinių 
kalinių kreipimasis į tarybinę delegaciją Belgrade. Pa
reiškimą pasirašė 18 įvairių tautybių atstovų — ukrainie
čių, armėnų, žydų, rusų totorių, estų politkaliniai. Pasira
šiusiųjų tarpe ir du lietuviai politkaliniai — Šarūnas Žu
kauskas ir Petras Plumpa. Pateikiame šio kreipimosi tekstą, 
verstą iš rusų kalbos.

”Tiesa — ne visada vienareikšmė. Pasaulyje žmonės 
vadovaujasi skirtingomis vertybėmis, idealais. Politika 
ir humanizmas — ne visada sinonimai, bet yra ir viena
reikšmių dalykų, kuriais vadavaujasi civilizuotas protas, 
siekiantis tobulinti mūsų sudėtingą žmogiškąjį pasaulį —( 
tai Gėrio Tiesa, tai kiekvieno iš mūsų laimė ir laisvė Žemė-i'ijausk’enė rūpinasi, kad

Minėjime buvo papasako
ta, kaip Balutis redagavo 

Vliko pirmininkas dr. Chicagoje laikraštį Lietuvą, 
Kęstutis J. Valiūnas Ameri- k??P J® vjSiį dėmesį ir ener. 
kos Lietuvių Respublikonų 83JU skyrė Lietuvos laisves 
Lwns išrinktas 1977 metu' atgavimui, kaip 1919 m. jis 

buvo Lietuvių Tautos Tary
bos išrinktas vykti j Taikos 
konferenciją Paryžiuje, kur 
buvo sprendž:aml Lietuvos 
likimin’ai reikalai. Būdamas

Sausio 19 d. mirė 82 metų. GAVOME KALENTORIŲ J MES VALDYSIM PA- 
sulaukęs Antanas Matulis,; , J ŠAULĮ, paraše L. Dovydė-
New Yorke ilgus metus bu-į Gautas nedideli* skaičiusį nas, I tomas 268 psl., II to-
vęs siuvyklos savininkas. Jo j Nidos sieniniu kasdien nu- 
dirbtuvėje yra dirbę daug| kalendorių. Kai-
lietuvių.

na — $4-50.

Lygos išrinktas 1977 metų 
žymūnų — Man of the Year. 
Šį pažymėjimą Illinois Liet. 
Respublikonų Lyga jam 
Įteiks bankete kcvo 4 dieną 
Lietuvių Tautiniuose na
muose (6422 So. Kedzie 
Avė., Chicago, Ilk).

Visuomenė kviečiama ta
me bankete dalyvauti ir pa
gerbti dr. J. K. Valiūną, i- 
vertinant jo ilgametę Lietu
vos laisvinimo veiklą.

Banketo pirmininkės Ire
na Reg’enė ir Regina And-

tos delegacijos sekretoriumi, 
jis uoliai gynė Lietuvos rei
kalu? anglų ir 
spaudoje.

Kai Amerikos lietuviai 
s'untė Lietuvai Laisvės var
pą, jame bu vo ira'ytas ir B. 
Balučio siūlytas įrašas:

mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

Anglų novelės. 23 autorių, 
sudarė Povilas Gaučys, 456 
psl., kaina $7.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo-

Jo žmonai ir dukroms 
reiškiu gilią užuojautą.

* X- *

Išėjęs Lietuvių Žinių“ nr j *-f "77? ' Sąmokslas prieš žmoniją,
21 yra paskutinis to redak-į Jtl e ivai™U priežasčių. jnformacįng apžvalga, Vilius
cinio kolektyvo, kurį sudarė!ne8al^J° atv^ tL ~ (Bražėnas, 109 psl., kaina
Angelė Kamiene, Kęstutis! Turėjo atvykti is Lietuvos ■

! Grigaitis, Kazys Kleiva ir! Tauragės vyskupas Jonas i

drikas Barnelis, Rudolfas. .„ . . „ . c, - „ įga. 130 psl., kaina $4.00.Vymens ir Fricas Skėrys. |?«■■■■■! 
iKiti dėl

. —o------,------ ----------------- I Demokratinio socializmo
prancūzų dr Henrikas Lukoševičius, i Kalvėnas, bet negavo laiku ! pradaii (S Kairio įvadas), 

Kaip čia priimta, su klubo ileidimo- Jis tikisi įvažiuoti psL kaina 50 eentų 
valdyba keičiasi ir Žinių re. į dar šiais metais. Į Socialdemokratija ir ko-
dakcija. Naujoji valdyba pa-i Ta proga buvo surengtas« mUnizmas (K. Kauskio), 47

je. Pasaulis — pasekmė dialogo; sunkaus,ilgo, bet dialogo...

O kas esate jūs, susėdę šiandien už pasitarimų stalo 
Belgrade ar jūs ieškote Gėrio? Ne. Tradiciniai kalėjimai 
kitaminčiams ir patriotams, tiems kurie elgiasi vadovau
damiesi bendražmoniškos moralės normomis — jie yra 
jūsų nenuoširdumo įrodymas. Prisiminkite šiandien tuos iš 
mūsų, kurie ištvėrė Stalino lageriuose, išsaugodami meilę 
savo nuniokotai, kolonizuotai Tėvynei, tuos, kurie buvo

banketas bf»tų šaunus ir sve
čiai būtų gražiai priimti

Rengėjai

PITTSBURGH, PA. 

Lietuvių kalbos mokyklėlė

O skambink per amžius 
Vaikams Lietuvos:
Tas nevertas laisvės,
Kas negina jos!

Pam’nėjimas buvo baigtas 
pafes Balučio žodžiais :

skirs naują redakciją.
Antanas Mačionis

NEVV BRITAIN, CT.

Puiki Kalėdų eglutė

• koncertas, į kurį atsilankė; psl.. kair.a 25 centai
nemažai pasauliečių. 

Programą atliko praeitą
rudenį daktaro laipsniu bai
gusi Berlyno konservatoriją

Tavo kelias i socializmą, 
Leon Blum, 35 psl., kaina 
$0 50.

Lietuvos policija įstatymų
Raminta Lampsaitytė, pa- j ir tvarkos tarnyboje, 436 psl. 
skambinusi Haendelio Suite Į Muštruota, įrišta, kaina $8. 
G Dur ir Felikso Bajoro Rau- J Pasakyta parašyta, Anta-

• da: solistė Marija Pansė- i n0..,Smet0"“S,. m m Z” 
Vai nekukuok,! m?klmai 193o-1940 metais, 

__ j__  sudarė Leonas Sabaliūnas,

Esame labai patenkinti,
. .. ._ .v ... - ,. - . . , ,.. -. kad mūsų apylinkėje, Bra-suimti įusu opncmku uz tiesos žodi, uz tai, kad jie nenorėjo , ~ .,.x. , J -J- • .-A- J - -T- - U J • shear Center (South Side)būti beveidėmis būtybėmis daugiamilijoninėje bandoje, —

rašo politkaliniai, kreipdamiesi į tarybinę delegaciją Bel
grade. — Ir šiandien mes drįstame likti ištikimi savo 
Tikėjimui, savo principui — nesistaiksyti su barbariškumo 
ir veidmainystės blogiu. Mes perėjome per įstatymus lau
žančius jūsų parengtinius tardymus ir uždarus teismus, 
šiandien mums atimta laisvė ir normalios fizinės egzisten
cijos sąlygos, mus maitina dvėseliena, lagerio gydytojai 
sankcionuoja mūsų kančias karceriuose... Jūs likote tokiais, 
kokiais buvote — barbarais, veidmainiais, nusikaltėliais, 
Jūs nenorite taikos, nesiekiate Gėrio. Jūsų dialogas su Va
karų civilizacija — butaforija. Ir šiandnieą mes laikome 
savo pareiga pasakyti pasauliui, kol kas dar nepažįstančiam 
politinių lagerių spygliuotos vielos:

Būkite atsargūs: jūsų partneriai pasitarimuose — ka
lėjimų prižiūrėtojai, o ne diplomatai“.

įsikūrė Šeštadieninė lietu
vių kalbos mokyklėlė. Mo
kytojos yra šv. Pranciškaus 
seselės Franceska ir Alver-

”Kur tik Letuvis alsuos, 
ten alsuos jo pasiryžimas’

LB apylinkė sausio 7 d 
surengė puikią Kalėdų eg->gimkaus 
lutę, į kurią atsilankė apie! Gruodžio Saulelė raudona, 
150 asmenų. spaudai paruošė Vincas 

Rastenis. 350 psl.. kaina S10
Dainos ir giesmės broliam 

lietuviam. — Tai vilniečio

Beethoveno Dangus liaupsi
na ir Aš myliu tave, Hum- 
perdincko Sandmaenchen.

... T. , Dvariono Dalia Ania ir Aš j kompozitoriaus Juliaus Si-
ginijos Liudziutes vadovau- ujp norgčiau Vilnių pama. j niaus kūrybos 15 dainų ir 39 
jama tautinių šokių grupe, -r kartu su Hans-Juer-i giesmės, išleistos Veronikos

Svarbiausia šio renginio 
programos dalį sudarė Vir-kovoti už laisvę. Kol tauta 

kovoja, tol ji gyva. Kol gy
va, yra viltis laimėti... Tos! kurioje yra apie 40 berniukų 
vilties kupini — drąsiai toli ir mergaičių. Joje dalyvauja 

, ne tik vietinis jaunimas, bet
na ir ta:p pat po karo atvy- mesnėn kovon, I gi galutinio i taįp pat į§ Berlino, Crom
kusi iš L’etuvos Millie Rite
ri our.

ir neabejotino laimėjimo!4
G. Ž.

genu Zimmermannu duetą 
iš Rigoletto operos, o poetė

Maminskaitės - Kulbokienės 
pastangom ‘s. Į.gra vi ra vimo

Pasirašė: Dmitro Basarabas, Semionas Gluzmanas,
Dmitro Grinkivas, Dmitro Demidivas, Šarūnas Žukauskas,
Izraelis Zalmansonas, Kazačkovas, Igoris Kalinecas, Ser
gejus Kovaliovas, Valerijus Marčenko, Janas Monastirsks,
Muchametčinas, Kai j u Miatikas, Petras Plumpa, Stepanas I buvo surengusios puikias 
Sapeliakas, Ivanas Svitličnas, Mikola Slabodianas, Sarki- i Kūčias, ir malonu buvo su 
sianas (seselėmis ir mokiniais pra

Pradžioje mokinių skai
čius buvo mažas, bet, Povi-į 
iui Dargiui pradėjus smar-Į 
kiai ir nuolat raginti per jo» 
vedamą Lietuv ą radiją, jis j 
trigubai padidėjo. Mokinių'
amžius yra Įvairus: esama’gos pailsėti Jonui Valaičiui 
jaunų ir senyvų. Mat, turi-; sausio 26 d. sukako 90 metų. 
me ir senesnio amžiau? lie-Į Sukaktuvininkas per savo 
tuvių amerik.eč.ų pi ofesio- ; gyvenimą jaunimo auklėjimo 
nalų, kurie nori patobulinti ir“ aplamai kuitūrinėje Retu
šavo įetuvių ’a ą. vių veikloje yra išvaręs pla-

ST. PETERSBURG, FLA. 

Įvairios naujienos

Čia atvykusiam iš Chica-

welo, Wethersfieldo ir iš ki
tų vietovių. Reikia džiaug
tis, kad V. Liudžiūtė sugeba 
jį į vieną vienetą sutraukti.

Pašoko 7 šokius: Gyvata- 
rą, Žiogelį, Lenciūgėlį, No
riu miego, Kalvelį, Grybą ir

Rūta Sprogienė padeklama- Į' ai'bą atliko Jonas Zdanius.
vo savo sukurtu eilėraščiu. (Kaina $6.00. .

* ‘ ♦ ‘i Tretieji vainikai. Lietuvių
J poezija Išeivi joje 1944-1974, 
i redagavo Paulius Jurkus, 

muzikos daktarė ! Anatolijus Kairys ir Pranas 
! Naujokaitis, 288 psl., kieti 

Praeitą rudenį Berlyno « viršeliai, kaina $6.00.
konservatoriją daktarės laip- ’ Šviesa iš Eldorado, 3 v. 

j sniu baigė pianistė Raminta į tragedijetė. parašė Anatoli- 
u? Kairys, 142 psl., kieti

Pirmoji lietuvaitė —

Kepurine. Akordijonu paly- . _
j-- t> x • Lampsaitytė. Jos disertacidėjo Romas Butrimas. . f , . . ..jos tema buvo Modernioji 

muzikos kūryba Lietuvoje“.
viršeliai, kaina $3.00.

P. S. Žinodami iš patirties, kad beprasmiška tokios 
rūšies kreipimąsi siųsti oficialiais kanalais, mes ir nemė
giname to daryti.

(Elta)
--------------------- > ----------------------

MONOGRAFIJA APIE

G. BAGDONAVIČIŲ

Dali. Gerardas Bagdona
vičius ilgus metus yra bu
vęs piešimo mokytojas Šiau
liuose ir išleidęs i gyvenimą

Kryžių kalne vėl 360 kryžių

Netoli Šiaulių yra garsusis 
Kryžių kalnas, ant kurio 
1938 metais stovėjo per 400 
kryžių. Lietuvą užvaldę ko
munistai tuos kryžius išrovė,

Trys mergaitės (Rita Bu- 
trimaitė, Jenifer Mac Galis- 
ter ir Kristina Carlson) gra
žiai padainavo dainelę ”Aš 
esu kiškiukas“, o Antanas 
Butrimas pasakė 
apie žiemą.

Joje plačiai aptariama M. K.
Bra-Čiurlionio, Montvilos 

žinsko ir kitų kūryba.
Tai svarus įnašas į vokie- 

eilėraštį čių muzikos literatūrą apie 
Lietuvos muziką.

Ar skaitytos?
tu bara. Reikia manyti, kad 
Keleivy apie sukaktuvininką 
bus plačiau parašyta.

* X- *
Sausio 4 d. Altos pirm. dr.

leisti tą popietę Lietuvių Pi- Kazys Bobelis kalbėjo apieiklanįtaį"tronįxmas;rbug 
liečiu saleje. Cia bavo ir sko-, Belgrado konferenciją, o sau-Inas ir pianinas) pagrojo lie- 
nmga. pagamintų Kuc.ų vai-| si„ 16 d. rašytojas. Lietuvių j tuvišką p,,,^ valsa ir kt 

literatūros istorijos 4 tomų:
autorius Pranas Naujokaitis) Žinoma, buvo atėjęs ir 
apie lietuvių literatūrą. Į Kalėdų senelis, kuris vaiku-

* * * čius apdovanojo.
Sausio 14 d. ivyko Lietu- į • oa * t • *

vių klubo susirinkimas. Ja-- Veike geras bufetas, kasi^.^ Žiodo »<-«**>££
me dalyvavo 166 nariai ir iš- į norėjo, galėjo ir pašokti, 
rinko šitokios sudėties vai-

Kalėdų švenčių proga 
gruodžio 10 d. mokytojos

Svečias

— X-

Prisimintas ir pagerbtas 

Bronius Balutis

Lietuvių radijo sausio 15 
dieno? programos didžiąją 
dalį jos vedėjas Povilas dybą: pirm. Klemensas Jur-!
Dargis paskyrė velioniui ■ S^la, vicepirm. J. Jasinskas, į 
Lietuvos atstovui Londone (sekr. K. Urbšaitis, kasin. K.S™* XUhLa^?VrniŽ’n^n,bet žmonės slaptai vėi pra'IBroniui Balučiui prisiminti. Sabalis, fin. sekr. I. Račins 

tarpe dabai yna n žinomų. ^ėjo naujus statyti, ir dabar' 
meno darbuotojų. Apie jo, ten ju 360 Vienas ju nst 
kuiybų pema. :se,o J. Sida-, jš S|bir0 atvežUs. -
rančiau? parašyta monogra
fija.* , ?

Konkursas Vilniaus uni

versiteto sukakčiai

Vilniaus universitetas su 
Rašytojų sąjunga paskelbė 
literatūrini konkursą univer- 

400

Romo Butrimo sudarytas 
vaikų orkestrėlis (trampetas,

Jonas Bernotas

MOTERŲ KARALYSTĖ

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl.. kaina 

Į minkštais viršeliais $5.00, 
• kietais — $5.50.

Paguoda. Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be k‘‘ų dalykų, čia telp3 
Įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skibeiką ir Joną Ais
tį. Knyga 374 psl.. kaina 

j Kaip ir I d?lies — minkštais 
Amerikos Lietuvių Taryba,; viršeliais $5, kietais $5.50.

Paguoda. III dalis, Bronio

IMKITE
IR

SKAITYKITE

įvoje (1940-1970), paraše
Leonardas Šimutis, daug i. 
liustracijų, 500 psl., kaina
$10.00.

Railos akimirkų kronikos, 
387 psl., kaina minkštais 
viršeliais $6.50. kietais — 
$7.25.

Prof. Augustino Volde-
Amerikos lietuvių politika.

, parašė dr. K. Šidlauskas, j- . .
Taip galima pavadinti! vadas dr P. Grigaičio, kai- mar° Ps’’

Connecticut valstiją, kurios I na $1.50. na $ o. .
P. Dargis plačiai palietė G. Jezukaitienė, P. Juška, gubernatorė yra Ella Grasso, Į Lietuvos konstitucinės tei-1 Melagingas Mikasės laii- 

B. Balučio nueitą gyvenimo Į p Kraujalis, S. Staponkienė, •’pirmą kartą moteris pakelta »«» klausimais, parašė Kos- ? kas, parašė Jurgis Jasinskas, 
Kelią, primmė jo studentą-, ję Vaičaitis ir S. Velbasis. į policijos kapitonus, Yale tantin<*s Račkauskas, ^ 178,69 psl., kaina $1.50. 
vimo laikus Valpaiaiso uni.įpevįzį-os komįsijon išrįnktj- universiteto rektoriaus pa- Mūsų senolių žodžiai ii: Lietuvis savo tautoje, vals- 

ir J. reisas eina moteris ir paga- P*r3;e .M' £UStU°- lybėje ir visuomenėje, para-
liau vasario mėnesi prof. I h\±Pį> « Stasys Barzdukas. 258
Eilėn Peters bds prisaigdin- redagav0 dr. A. Kučas, 639 psI :kain.! ?6'.00į,

’ aukščiausiojo psl kaina $10.00. „Lietuviskasis Pamarys,—
Lietuviškoji skautija, pa- H*“™1? T°m.° Tama^0

rašė Petras Jurgėla. Tai į M“05’08 L,et?v.°?r s‘u<1«a'
832 psl. su daugybe iliustra- 263 Psl- «ausiai lIlU5truota'

kienė, direktoriai: K. Dima,

Taip praneša LKB Kroni-
nr »• ™':it^e’,uUr jiS^™ ir '^SpKačinskaš.'A7piėpys"i(tuvių kalbos mokytojas, be „
Ir čia dirba lietuviai ! to, ten įkūrė ir Lietuvių Su-| “

Iš sovietinės spaudos su
žinome, kad Kuboje žemės 
nusausinimo srityje dirba 

siteto 400 metų sukakčiai j J. Juozaitis, A. Gedminas, 
paminėti. Konkursui tinka į D. Šlimas ir R. Andr-iukonis. 
eilėraščiai, apsakymai, apy- Jemene dirba inž. A. Pet- 
braižos, reikalaujama, kad, rušauskas — netoli Raudo- 
kūrinių turinys populiarintų i nosios jūros ieško vandens

sivienijimo Amerikoje kuo
pą. Pažymėtina, kad Balu
tis, net ir gyvendamas Euro
poje, išbuvo SLA nariu iki 
s£<vo mirties.

Balučio atliktas didelis 
darbas bylos ir ateinančiom 
kartom, nes jo vadovauja-

Sausio 22 d. naujoji val-sta valstijos 
dyba perėmė pareigas iš se- i teismo teisėja, 
nosios, kuriai vadovavo A. į
Karnius. Čia dainavo klubo • 
choras, kuriam vadovauja j 
Petras Armonas, ir Rukšte- 
lienės vedamas moterų ok-į 
tetas.

V. VOKIETIJA

I
Evangelikų liuteronų 

kunigų suvažiavimas

universiteto istoriją, siejant 
ją su šiuolaikiniu gyvenimu 
ir marksistiniu požiūriu bū-

laukams drėkinti.

Sirijoje dirba A. Jonu-
.. . šauskas ir T. Keraševičius, 

tų Įvertinta un.vers.teto at|ik(]ami ,inžinjerinius ge0- 
reikšme respubbkos moks-, |f(>,inius tyrinėjimus hidra- 
lui ir kultūrai. j ]Qgjnjų stočių ir užtvankų

d- •• KnA! statybai.Pirmoji premija — 500 Į
rublių, dvi antrosios po 300 Gvinėjoje Monšono me- 
ir trys trečiosios po 200 ru- lioracijo? statyboje dirbo 
bliu. '.inž. P Kriščiūnas, kontrak-

ma Tėvynė? Mylėtojų Drau- Naujajai valdybai linkiu 
gija tada i-leidc ir dr. Vin- J sėkmingos veiklos, o visiems 

nariams prisidėti klubo labui 
darbais.»*1HHHHM**«**************

to vadovas R. Stalronas, 
ekskavatorininkas A. Nor
kus iš Ariogalos, buldozi- 
rinkas J. Galeckas iš Vilka
viškio, elektrikas V. Mažo
ms iš Šilutės ir gyd.V. Ado
mėnas iš Vilniaus

Vasario 7 d. Balfas suren
gė solisto Algirdo Brazio 
koncertą, vasario 22 LB apy-

Trečiasis iš Lietuvos kilu
sių evangelikų liuteronų ku
nigų, dabar gyvenančių V. 
Vokietijoje, suvažiavimas į- 
vyko sausio 5-8 dienomis 
Annabergo rūmuose, Bonn- 
Bad Godesberge.

Jame dalyvavo šie kuni-
linkė rengia solistų Danos ; gai: Adomas Gelžinius, Juo-1

cijų knyga, kurioje išsamiai 
pavaizduota Lietuvos skau
tų veikla nuo 1917 metų iki 
šių dienų. Kaina $12. Ji yra 
gera dovana ne tik skautų 
bičiuliams.

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel- 
sonas, 127 psL, kaina $2.00. 
psl., kaina $2.

Kad Ji būtų gyva, Emili
jos čekienės straipsnių rin
kinys, 216 psl., kaina $5.00

Romas Kalanta, parašė į

su 71 puslapio vietovardžių 
sąrašu ir žemėlapiu. Kai
na $6.00.

Žemės ūkio gamybinė ko
operacija Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940 (rado
dr, VI. Bublys, J. Fledžins- 
kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
P. Rudinskas, L. Dargis, K. 
šeštokas. J. Vilkaitis, L. Gi- 
riūnas, A. Reventas), 257 
psl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00. 

Napoleonas. Baltija, Ame-
Stankaitytės ir Stasio Baro Ižas Urdzė, Martynas Klum- J Vytautas Alantas, 116 psl,, rika, parašė Vincas Trumpa, 
koncertą bys, Mikas Klumbys, Fri- kaina $3.00. _ 251 psl., įrišta, kaina $6,00.
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NEW YORK, N.Y.

LDD 7 kuopos susirinkimas

Saus'o 22 d. Woodhave-
: ne, Fifi kavinėje, įvyko pir- 
į mas šiais metais Lietuvių 
' Darbininkų Draugijos 7 kuo
pos narių susirinkimas, ku- 

! rio metu, tarp k tų dalykų, 
r sudaryta nauja valdyba.

i Pirmininke ir toliau per- 
i rinkta Bronė Spūdienė. Šie- 
j met jau bus 35 metai, kai ji 
i energingai šiai kuopai vado
vauja. V'cepirmininku iš
rinktas Jonas Klasčius. Pro- 

i tokolų sekretorium perrink- 
; tas Antanas Šateika, Jonui

KONSULATO IEŠKOMI

Čekanauskas, Adomas, 
Jonas, Julius ir Juozas, taip 
pat Jono ir Onos vaikai gy
venantieji Chicagoje.

Dautartas, Kostas, 
nęs Cleveland, Ohio.

gyve-

Pečiulis, Pranas, anksčiau 
žinomas kaip Pranas Pečiu- 
laitis, bet Amerikoje savo 
pavardę sutrumpinęs į Frank 
Pechulis, gyvenęs Ohio vals
tijoje.

Puidokas, Zigmas-Julius 
gim. 1908 metais, buvęs var-

Galiniui atisakius toliau gonininkas Šiauliuose, gyve-
’ kandidatuoti, finansų sekre- 
; tore išrinkta Marytė Vas:l- 
ka, iždininku ir tokau palik- 

; ta s Valteris Šie'vys, iždo 
• globėjai — Ona Petrash ir 
į Albinas Sakalas.

nęs Austrijoje ir vėliau Aus
tralijoje.

Statulevičius, Albinas, 
Prano s., gyvenęs Chicagoje.

Vasiliauskas, Pranciškus, 
gyvenęs Fairfield Conn., mi-

— Sveikas, tėve! Ką šian
dien naujo pasakysi?

— Atėjau

TAUPI ŠEIMA

Airiai Mularkiai po trupu
tį taupė senatvei. Kai ta se
natvė atėjo, jie dalį sutaupų 
panaudojo savo namų salo
nėliui Įrengti. Viskas nauja, 
viskas gražu’

Vieną vakarą vyras buvo 
salonėlyje, ir žmona susirū
pinusi iš koridoriaus šukte
lėjo jam:

— Ką ten darai?

— Sėdžiu.

— Tikiuos, kad ne ant so
fos!

Ne, ant grindų.

į Baly. Sruoga mūaų .Ui-į |£_ {Jį gayOme
minimuose, spaudai paruo. “

! šė dr. Vanda Sruogienė, 600
! psl., daug iliustracijų. Kny., Massachusetts gyvenan- 
‘ goję rašo apie 70 asmenų, i tieji prie knygų kainos pri- 
I Kaina $10.00. deda 5<< valstijos mokesčio.
j Lietuvos Steigiamasis Sei-į °
imas, parašė dr. V. Daugir-! , . T
daitė-Sruogienė. Tai vienin-i, lr,
telš knyga apie seimą, kuris J Pa;342

paruošė Lietuvos konstituci- 1“ " alna 1' ’ ' 
ją ir kitus pagrindinius įsta- DAINOS IR SAPNAI 
tymus. Veikalas yra gausiai
iliustruotas, 261 psl., kaina 

5 — $6.50.
Kritusieji už laisvę, II to

mas, parašė Vladas Ramo
jus, 195 psl., kaina $5.00.

Lietuvių kalbos žodynas
mokyklai ir namams, reda
gavo Antanas Klimas ir Sta
sys Barzdukas, iliustruotas,

Kuopos nutarimu, ilgame-
i tis valdytes v-cepi™ininkas 1947 metais paIjkdamas 
: :r teisiu patarėjas adv. Ste- L. , x. , x x T -
. ponas Briedis, mrmininkei Slek tlek tur °' Jo valkai ,n’
! pasiūlius, išrinkus garbės |teresuojas. kas P-rėmS jo 
vicopirmin'nku. j paliktą turtą.

1
’ Kuopos pirmininkė, pa- Vievesys, Vladas ir Julija,
'į dariusi praeitų metų velkio? i JAV-bes atvykę 1949 me-

i apžvalgą, priminė mirusius tais, gyvenę Chicagoje.
• — Bet tu, Maiki, nutilai; narius, ‘kurie buvo pagerbt i
! nekėjęs ir apie prabaščių at^'stojimu. Susirinkime pri- Ieškomi arba apie juos į,’ 
tgaapad’nes, kurias prieš: imta naujų narių. Tarp atei-į žinantieji maloniai prašomi*

— Nemanau, kad tu sėdi 
ant to gražaus kilimo!

— Aišku, kad ne. Aš kili
mą suvyniojau ir pastūmiau 
prie sienos.

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

Knyga 127 puslapių. vir
šelį ir skyrių pavadinimus 
darė dail. Julius špakevi- 
čius, išleido Lietuvių Enci
klopedijos leidykla. Kaina 
5 doleriai.

1 kiekvieno žodžio reikšmė DAGYS dejuoja ir dainuoja 
į paaiškinama sakiniu. Tai į Dail. Jokūbo Dagio eilėraš- 
leidinys, kūno ‘jau seniai rei- e.'ai ir jo skulptūrų nuotrau

kos, 152 psl., kaina $1.00.
Santaka, A. Norimo no. 

velės, 303 psl., kaina $6.00.

Čičinskas, drama ir dvi

• kėjo mūsų lituanistinėms 
! mokykloms ir šeimoms, ku. 
, rių vaikai jau menkai kalba 
' lietuviškai. Kietais virše
liais, kaina $6.

pas’rodaivoti daugelį metų kone kiekvie- ties darbų kuopa ir šiemet 
ną kartą prisimindavai. ; nutarė rengti savo tradicinį ’ 

Margučių balių.
— Dėl to, kad tu įsigijai 

i neblogesnę gaspadinę, kuri 
— Aš. Maik:, girdėjau na- tajve, pri-ipylusį gyvatinės,

vožnu reikalu. 

— O kokiu?
NAUJAS SLA VAJUS

vyną, kad 
sinaujinti.

Keleivis žada at- Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje

įtemp'a nuo laiptų į kamba 
rį, paguldo nenusirengusį į 

.... . • lovą, o iš ryto dar atneša iri
Gal girdėjai apie tai, kopūstu rašalo atsigaivinti. Į skelbia nuo vasario 1, 1978 

,4 nnr-wa U Cnnn^?nti f. ‘ ’ metų Naują Specialų Vajų
— Šarap! O kam tau rūpi j nariams įrašyti, 

mano gaspadinė?

kad norima ji spausdinti k 
ta technika, gal net kitokio- 
m's raidėmis?

atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Strret, 
New York, N. Y. 10024 

35 ASTRONAUTAI

Be namų, premijuota a-i niikrodramos (šaltkalvis, 
pysaka. parašė Andrius No į Lozorius), parašė Kostas 
rimas, 200 psl., kaina $3.50. j Ostrauskus,. 101 _psl., kieti

Sidabrinė diena, 3 v. ope i viršeliai, kaina $5.00.

Skaitykite 
šias knygas

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

Ošiančios pušys, Halinos 
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

Išdžiūvusi lanka, 18 nove
lių, parašė Aloyzas Baronas. 
224 psl., kaina $4.50.

Draugas don Camillo, 
įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl.. kaina $3.

Dialogas su lietuviais. 
Akimirkų kronikos antra 
knyga, parašė Bronys Raila 
Kaina $7.00.

Kryžuočių valstybės san
tvarkos bruožai, prof J. Pa- 
karklis, 176 psl., kaina $2.00. 

Lietuvių išeivija Amerikoj,
parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 5C9 psl.. 
kaina $4.00

Senasis prūsų teisynas, 
prof. P. Pakarklis, 31 psl, 
kaina 50 centų.

Nulaužta šaka, 3 vaizdelių 
pynė, Stasė Petersonienė, 81 
psl., kaina $2.00.

ope
retė, Antanas Kairys, 155 
psl., kaina $4.50.

Adomas Galdikas, 171 di
delio formato psl., dalis pa
veikslų spalvoti, Charlottes

Katalikų bažnyčia Lietu
voje 1940-1944 metais, —
vysk. Vincento Bl izgio išgy
venimai rusų bolševikų ir 
vokiečiu naciu okupacijos

Willard ir Waldemaro Ge- metais, 191 psl., kaina $4.00 
orge tekstas apie A. Galdi
ką ir jo kūrybą anglų kalba.
Gera dovana kitataučiui.

Lietuvių dainos Amerikoj,
surinko ir redagavo dr. Jo
nas Balys, 312 psl., knygoje 
yra įda’navusiųjų nuotrau
kos, kaina $8.00.

Lietuvos ryšys su Amerika 
(su ilgoka santrauka anglų 
kalba), nara?ė Viktoras Ka-

Kaina $16.00.
Lietuvių Darbininkų Drau

gija New Yorke, 104 dsL. 
didelio formato, daug iliust
racijų. kaina $3.00.

Elegiški Stepono Kolupai-Aeronautikos ir erdvės 
administracija iš 8,079 kan- 

Į didatų išrinko 35, kurie bus
j .ruošiami skridimams 1980Duodama didele a0% nuo- (. .. . . ! metais,laida nuo pirmųjų metų mo- j 

kesčių visiems apdraudos j 
sk vriams:

— Maiki, man litaros vi
sai nesvarbu, nes aš jų ge
rai ir nejiažįstu, bet ita ga- 
zieta gali pamainyti ir mud
viejų abrozdą, kurį dabar,' —Matau, kad tu jau pa-i 
visi mūsų frontai iš tolo pa- į darei freš boisas ir nenori 
žįsta. i šnekėti nei apie mūsų kas-

' (Leninius griekus, nei apie
— Bet, tėve, po tiek daug pai lovinimo vertas asabas.

metų, kiek jau Keleivis ei- Viskas, Maiki, keičiasi ne j 
na, mudu tikrai ne tokie, ko- mano čėsų interesams. Kei-i 
kie tenai nupiešti. Juk mu- čiasl ir Keleivis. Jis jau nie- 
du jau gerokai pasenome, ko neberašo ne: apie revoliu-į 
ar ne? j šelna, nei aipie mudša'no Į

'vaizba, nei apie mormonui
— Gal ir taip, Ma ki, bet pranašo apreiškimus, nei 

visada yra smagiau veizėti apie tavo nekenčiamas da- 
į savo jauno abrozdą. Be to, - atkėlęs ir jų -lūžbą. 
aš bijau, Marki, kad toksai
atsišviežinęs Keleivis gali ir — Kit' laikai, tėve, kitos 
mūsų m'slis kitaip išklosty- temos ir kiti pokalbiai. ' sus geros valios lietuvius pa-! 
ti, negu mes čia šnekamės.; suraudoti

— Nėra ko bijoti. Kaip dar kasdien minaj.cjasi se-;Pr°ga- 
mes kalbamės, taip jis visa- nove... Kaip gyvenome ant} 
da ir parašo.

— Tuo mažiau man da
bar rūpi klebonų gaspadi
li ės. Jų tarpe pirmą kartą yra

' los niekintojai, parašė Ksa-,10sa>’ Ps“’ kaina $ 3J)Q.
Striptizas arba Paryžius 

-Roma-Paryžius, premijuo
tas romanas, parašė Iccho- 
kas Meras. 277 psl., kieti vir
šeliai, kaina SS.

Bastūno maištas, parašė

Viso amžiaus apdraudai,
20 metų mokamai viso am

žiaus.

20 metų laupomąjai 
draudai ir

10 metų taupomąja! 
draudai.

ap-,

ap-

ir 6 moterys, 3 negrai ir 1 
japonų kilmės.

Čia primintina, kad sovie
tų astronautė Tereškova jau 
1963 metais aplink žemę ap
skrido 48 kartus.

j veras Kaunas, 52 psL, kai- 
i na $1.00.
į Namų ir artimiausios ap
linkos žodynėlis, paruošė 
R.mas Černius, 75 psl., kai
na $2.50

Miguel Manara, 6 pa-f Bronys Raila, kieti viršeliai,

l Nuo liepos mėnesio jie visi
bus ruošiami 2 metus, ir ku-

veikslų misterija, parašė O. 
V. Milašius, vertė A. Vaičių, 
laitis, iliustravo V. O. Vir- 
kau. 94 psl., kaina $4.00.

Taikos rytas, novelių rin
kinys (15 novelių), parašė 
Jurgis Gliaudą. 229 psl., kai-; 

; na $4.00, kietais viršeliais—

! rie sugebės tinkamai pasi- 
Aplikantai iki 70 metų am-. ruošti, galės 1980 m. skristi 

žiaus gali apsidrausti neti-i tokiu erdlaiviu, kuris iškils 
krindami sveikatos. į i erdvę ir iš ten sugrįžęs nu-

jsileis kaip paprastas lėktu-
Susi vieni j imas kviečia vi-; vas.

495 psl., kieti viršeliai, kai
na $10.
Gatvės berniuko nuotykiai, 

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

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

Naująja laikų Lietuvos 
istorija. I tomas, parašė 
Pranas Čepėnas, kieti virše-

$4.65.
Tolimų kraštu miražai.

Avos Saudargienės kelionė' 
įspūdžiai, iliustruota, 342 
nsl., kaina minkštais virše
liais $7.50. kietais —$8.50. Iliai, 543 psl., kaina $15.00.

šia nepaprasta
SUVALKIEČIŲ DĖMESIUI

kurdo kai-n kortavome iž vi-' informacijų} Keleivyje galima gauti
so ŠoMerio. kaip tavernoje j «slima «auti Susivienijimo Jono Valaičio parašytą apy- 

— Ne, Maiki, mes dabar duodavo už dešmtuką uzbo-į^<ntre: &a a
jau ir šnekame? ne apie tai, na alaus ir už dyką kiek no- į 
kas senovėje visiems gulėjo r agurkų ir kilbasų, kaip

• | Smulkesniu

JAUNAMARTĖ.

ant dūšios. i mušdavomės dėl politikės, o
1 per atlaidus vėl susigadvda-

— O ap e ką mes turėtu- Vom nrįe gyvatinės sotkės.
me kalbėtis? ■ Gražūs buvo la'ka:, Maiki!..

„ . . Pamisimus net verkti norisi.— Seniau tu, Maiki, vis
man įrodinėdamai, kad net' __Neverk, tėve, o e'k ge-
Viešpaties Dievo nėra. vis rjau namo išsimiegoti, 
juokdai.aisi iš mano Ščėsly-t
bo$ Smerties Susaidės, o da' 
bar apie tuos kve čenus ne 
nori nė pras'žioti ir tyli. t

; —cpcmy.

— Dėl to, tėve, kad abu 
per tą laiką subrendome ir 
įsitikinome, kad ne laikraš
čiui tas klausimas spręsti, 
nes apie tai yra prirašyta ge- 
riau-ių pasaulio išminčių ir 
storiausių knygų, kurias ga
li kiekvienas pasiskaitjl.i. 
Mums visai nėra jokio rei
kalo vaiytj tokios plokščios 
ir kvailo? antireliginės pro
pagandos, kokią dabar Lie
tuvoje varo komunistai.

KOMUNISTŲ TERORO 
SISTEMA

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

Joje taip pat rasite daug 
žinių apie koncentracijos 
stovyklas. Kaina su pasiun
timu tik $1.00.

Lithuanian Alliance of 
America,

307 W. 30th Street, 
New York’ N. Y. 10001 

Tel. (212) 563-2210

Turinyje: Suvalkijos kai-J 
mas, ūkininko sodyba, joj 
buitis su vestuvinėmis apei-j 
gomis, dainomis ir kt. Kai-: 
na — $4.00.

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI:

PARAMOJE (2534 W. 69th St.)
GIFTS INTERNATIONAL (2501 W. 71»t St) 

MARGINIUOSE (2511 W. 69tb St.)

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

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

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

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

EKSKURSIJOS J LIETUVĄ
Pirmoji grupė šiais metais išvyksta 

KOVO 23 d.

Iš Bostono ir New Yorko kaina tik — S 7 4 1. 0 0. — Įskaitant maistą, 
ekskursijas i 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

DVISAVAITINĖS — Maskva — Vilnius — Leningradas __  Briuselis:
gegužės 28 liepos 16
birželio 11 rugpjūčio 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.

PIGIAI SIOS GRl P1NĖS KAINOS, galiojančios išvykimo laiku bus 
paskelbtos vėliau.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės i

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
South Boston, Mass. 02127 

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

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūnienė

Prices are based on double occupancy and are subject to changes and or 
Government approval.
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STAIGI MIRTIS IŠSIVEDĖ INŽ. BRONIŲ MAKAITJ

Pastarus ju metu mirtis j tienė su šeimom s ir dau-Vietinės žinios
/oooooooooooooooooooooaaoooaoooooooaooooooooooooaooo^ resmąją kėlesniu ateiviu

KARALIAUS MINDAUGO 
vainikavimo 725 meti/ 

ir
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 

atstatvmo paskelbimo 60 metu sukakčių

MINĖJIMAS
1978 M. VASARIO 26 DIENĄ

Minėjimo tvarka:

paskubom retina jau ir vy- i giau g'.mmių.

ą.
$

I

kartą, kam vimdą — aklai*! Jiems visiems reiškiame 
be jok os atrankos ir dary-' nuoširdžiausią užuojautą, 

'dama mūsų visuomenei ne-į Šėmo-- pageidavimu vie- $ 
oatąiso-mą žalą. štai, sausio toj gėl ų (velionio šermenų $ 
23 d., š rdies smūgiui išti- i dalyviai Tautos Fondui

-uaukojo $250 ir Keleiviui v, kus, staigiai ir netikėta, 
j Konvocde mirė inž. Bronius 
i MakaitL, 65 m. amžiaus.

į ši nela'mė ypač skaudi, 
J nes ji i tiko v eną šviesiau- 
1 šiųjų lietuvišku Bostono

I

paremti S160. v

■ «• •» -ae- «•

ADVOKATĖ 

JŪRA STRIMAITYTĖ

PEPPARD. KEHOE & 

STRIMAITIS

ATTORNEYS AT I AW

10 Central Avenue 

Lynn, Mass. 01901 

Tel. 599-8188

IŠNUOMOJAMAS BITAS

Dorchestery Fields Corner
. rajone, pora minučių nuo pože- 

y
v i roinio traukinėlio stoties ir arti 
§ i autobusų susisiekimo, išnuomo- 
įijamas butas. Jis yra pirmame

I
Geri ledynai

Anglų-lietuvių kalbų ž»- 
; dynas, V. Baravykas. nauja 
daida u;ie 3 C žodžių. 
5)9 ps1 - Raina Sc.Od.

i aukšte, atskiras išėjimas. 5 kam- 1 ietuviu-anglų kalbų žo- 
bariu, didelė veranda, pusė jos dynas, redagavo Karsavi- 
po stiklu, skambinti darbo die- į naltė ir šlatjobersk:s. apie 
nomis nuo 6 vai. vakaro telefo j 27 ^*‘0 ■žodžių 51 1 psi., kai-
nu 282-1254. na $8.00.

d)
Kele'viui aukojo: Rima ir > <«- » •»> •»> <«•

Romas Briskai $25, Eugeni
jus ir Irena Manomaič'a-i $' KAS TURI?

: 10, Elena ir Balys Kondra-
•io viinkės lietuv škų šeimų, P°-ai’oid bendradar- Jeigu kas turi "Mūsų Lie
ku os atžalos visada buvo-^:ai ^50, Birute ir Romas tuvos“ antrą tomą arba kitų 

i ryškios čion', kšč’ame kukū- -Šležai $1-5, S. ir R. Kondra- senų lietuviškų knygų ir no
siniame ir v suomeniniame!tai ?20, Šležienė $20. rėtų jas parduoti, prašoma 

rašyti šiuo adresu:
Visiems nuoširdžiai dėko-• gyvenime, o ir pats velionis j

i— lietuv'o i’eivio- ištvermės; ., tame.lyavvzdys. r
I i10:15 vai. ryto pamaldos šv. Petro lietuvių parapijos 

bažnyčioje. Organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis. i įj, r r U5 bakaitis buvo °i- į
Tuoj po pamaldų Lietuvos vėliavos iškėlimas prie So. į męs 1912 m. kovo 30 d. Kel-į 

Bostono Lietuvių piliečių d-jos namų. į mėje, Rasėm ų apskrity.:
Baigęs Kražių gimnaziją,!

2 vai. po piet So. Bostono Lietuvių piliečių d-jos III1 l-’.,9 m. baigė \ DL teisių j
aukšto salėje iškilmingas susirinkimas. Jo programoje: vė-Į .s.gylama> autobiografinių atsimi-

7 ... ..... I muoto teismnko laipsni. • , M i 1
liavų Įnešimas, himnai, invokac’ja, žuvusiųjų dėl Lietuvos . -p., Kaune dirbo Valrty- ’ Warunes pusią-!
laisvės pagerbimas,sveikinimai, gubernatoriaus ir majoro ; bes kontrolėje, o vėliau ėjo; 
proklamacijų skaitymas.

VYTAUTO SMETONOS

į - varb’ag paregas VTniuje. 
• 1940 m. vedė Gražiną Sta4

V kiečiu■ : in skaitę.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI !j

Ką tik išleista daili, ido-

P. Krukonis,
185 Silver Street,
So. Boston, Mass. 02127 J

mų J. Planines ZJZ pusla
pių knyga 'Jaunystė“, —
• daug iliustracijų. Kaina $5.

•f'TtTVT+TV-:tT-rtTTT+T-fff

FASA i LIS. 3 GARSO 

ROMANAI

Anna Karenina, 2 tomai, 
vertė Pr. Povilaitis, ka na 
$7.75, su pasiuntimu $8.20.

PARDUODAMA KEPYKLA

Dėl savininko sveikatos par
duodama nuo 1915 m. lietuviu 
rankose esanti lietuviškos duo
nos kepykla

KILKUS RAKINO (O 
47 Arthur Street 

Brockton. Mass. 02102 
Tek 617-588-6614

(5)

ORAUuiMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių 
draudimas 

4 Kreiptis senu adresu:

1 BRONIS KONTRIM 
> 598 Broadway
* So. EoSi.m, Mass. 02127 

Tet AN 8-1761

RADIJO PROGRAMA

I
I

NORI SUSIPAŽINTI

okupa-!*° Kairio. 
- ~2.90.

— -..e Kaimiečiai, 4 tomai, No-
TaU. LIET../A, Stepo beu0 laureato Wladislovo

460 f/Sl., kai
J įjos metai? darbavosi Vil-‘na

iš Clevelando kalba, rezoliucijų priėmimas, aukų rinkimas.: kavukic ap.'kr’tie? vald'.bo-
_ i ie, kol 1944 m. su žmona ir

Meninę programą atliks solistė BIRUTĖ ALEKSAITE ' dukrom ;a?;itraukė i Vokie-
(Jai akompouuoia komp. JERONIMAS KAČINSKAS),' -'^•Ten 'k ,1949 m-.^'ven5'

' 1 ? erburge. kur susilaukė ir (
BRIANO O’CON'ELLO vadovaujamas Berklee muzikos i dvieju sūnų. į
kolegijos choras ir ONOS IVAŠKIENĖS vadovaujamo’ p~ -- Q ,, v - į Ąis,tiKU"'° kareiviouz- 

i Paz’Tnetma, kad velionis, j rasai. Jono Januskio atsimi- 
tautinių šokių sambūrio mažųjų grupė. i atvykęs į JA\ ir negalėda- i nimai iš Antrojo pasaulinio

■ mas čia verstis teisininko i karo laiku Europoje, 12* į 
Bostono lietuviai prašomi gausiai dalyvauti pamaldose ; profesija, vėl studijavo r psl., kaina $2.09. 

ir susirinkime ir dosniai aukoti Lietuvos laisvinimo reika-< -959 m. Įs.gjo Assoeiate į — , ...
i elektros inžinieiiaus laipsri'^., —
t ir i n zin teraus darba dirbo; : j. . ,
»ik' 1977 m. liepos mėne4s.!įgf,n:”T "Ą’'™! ... .
| kada išėjo i oeos'ja. ‘ ^tenos "uciut?s

DIENOJAfJT. Kipro Bie
•nio, 441 psL. kaina....$2.G<
PENKTIEJI METAI, Kip Į

'o Bedirbo, 592 puslapiai 
<tš> op•••••«••• •«•••« • gpAa . Ve Vz

R. Reymondo romanas, iš

Seniausia lietuvių radijo
: programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1350 banga

' veikia sekmadieniais nuo
! 1:00 iki 1:30 vai. po pietų, 
j Perduodama vėliausių, pa-
' sauliniu žinių santrauka ir

Ieškau susipažinti gyvenuno komentarai> muzika> dainos 
draugo. Esu lietuve, pagyvenusi Įr Magdutgs pasaka. 
moteris, noriu surasti taip pat - programa vec|a Stepo-
lietuvi. mėgstanti rimtą šelmy- pag j įr Valentina Minkai, 
nini gvvenima. Į Biznio reikalais kreiptis j 

f _ _ trumpą gy- Baltic Florist gėlių ir dova-
F. NeveravičlUS, kaina S13,{ venjmo aprašymą ir fotografiją,; nu krautuvę, 502 E. Broad- 

| SU pasiuntimu $13.80. Į Šiuo adresu: Keleivis. Marijai, vvay. So. Boston, Mass. Tel. 
1 Gyvenantieji Massachu-j 636 E. Broadvvav. So
setts valstijoje prie knvwį Mass. 02127_ 
kainos primoka 5 procentus:

lenkų kalbos vertė rašytojas? Rašyti, pridėju.-

valstijos mokesčio.

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI

• ’S TVrt 7TZ 7.V KT ■

Boston. 268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu- 

(7) jviškų knygų pasirinkimas.

r —T T. .'7 N
i

A V A IT P M T i S

lams, nes be lėšų neįmanomas joks darbas.

Amerikos Lietuvię Tarybos 
Bostono skyrius

----- * -----

Pė^’cs mirties zonoje
ir so 
iki n ės

544 n.d. Kaina $10.
mano atsimini-Brcnšus Makakas priklau-'j Put’-nas 

sė Neolituanų korporacijai,; ?*
i Taut-'nei sąjungai ir Ameri- į- ^^eniene? 
kos Lietuviu ' Inž nieru i- f?™"™3’-4g P5’-4?™ 

— * ----- Arc!’it^ -4jwai ir buvo į
Vasario 16 d. 11 vai. Lietuvos vėliavos iškėlimas prie j organizacijų; Janina, Narvinės knygp

Automobilius pastatyti galima aikštėj greta S. Boston 
Savings banko. 460 W. Broadway.

miesto savivaldybės rūmu. Prašoma dalyvauti narvs.

Jau tik kelis egzemplio
rius beturime lab&i Įdomios 
Kipro Bielinio knygos ”Ga- 
na to jungo“, 492 psl., kai- w 
na $5.00. j į!

<sesooc^»e«!.-

B A L T I (’ REALTY & INSURANCE 

AGENCY

\ ėdė ja: Reda M. Veltas 
Tel. 268-6030

597 E. Broadway, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo viso rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.

IH • Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

AtX<aiciu seimą jau se 
Į ' niau buvo ištiku-,' skaudi ne- 
j Į la'mė: mirė jų sūnus, judrus 

ir

i VAIKYSTĖ. Rašytoja apra- 
į šo savo saulėtas vaikystė*-' 
dienas. Knyga 164 psl. Kai
na $5.09

TRYS IR VIENA. Janinos
i i buvę, biuanistinė, mokyklos i N»™nės aggnimai anie 
Mmokvtoia-. kapitonas Algis Gabrielę Petkevi-

! bakaitis. O dabar vasario 1 . .®a'; aru”e9t .
I d. šalia sūnaus Algirdo Ncr-1 .lr J,gz= Svalst? -171' P?“na,?.a .lr KeleIV,c adm:
I -rondo Highland kapinėse | p,s" ka’na *>'00' mstracijoje.
palaidotas ir jc tė/ąjįs.- ;,.c

k ! musu visuomenes nan’sI

Liko l’ūdintys žmona Gra
fi ! žiną. sūnus Kęstuti.-, ir duk-
« i ros adv.S? u Nijolė Šlečienė ir j
$5 Ii

?coooraoooooooooooooooooooeeooooooeouoewioeoeeoeioeeg

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 C0., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgia n nei 50 metų

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS: }
x.

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tel.: 436-1204

oooeeoeooooooooMOsooooc

Tel.: 848-6000

Nepriklausoma

LIETUVA
. - .^formuoja skaitytojus apie vasaulinius tr Sietuviškuosiifc

KADA IR KAM PADARĖT i 8 ’v>’kiu> dw!a daiig.ir a-' ir uPa*^
S' s»«»ie visus musų visuomeniniu.’ be? Kult arinius klausimus

SAVO TESTAMENTĄ ; | jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukta j 
i ?<, o»e abipusių pa..is;;kymų ir nuomonių kiekvieno visiem?

Tuo reikalu jums gali pa- j 2 svarbia problemų 
dėti teisininko Prano šulo; rNF?RIKLALSOMA Lietuva“ vn» dinamiška^ musų iš- , 
paruošta teigėjo Frank Mon-* § “vijos laikraštis, ieškąs naciu bendra tarbiu bei idėiu. H ■ 
chun peržiūrėta, "Sūduvos“! i SDO™V a(V:as. k”*'«ieno "uomon*b kuris dirba už ^laikymą 
:sle sta knyga. R

KAIP SUDAROMI ■ Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

TESTAMENTAI.
Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes

tamento foima $3.50. Ji vr?

Adresas:
3 7722 George Street. I-aSalle, P.Q. H8P IC4, CANADA

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINĖ PRENUMERA

; istorikė Skirmantė Kondra- ’ TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

BALTIC
TOURS

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

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

Balandžio 2 iš Detroito ........................... ......................... $816.00 |

Balandžio 9 ir 16 iš Nevv Yorko.................................. $746.00

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

grade.

BOSTON AS-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—$00—223-7898
prašant pasikalbėti 

su ”PAT“

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau <0 metą tarša;’t* lietuvių visuomenei ir išmokė
jo aaugiaa *uup SEPTINIS MiLICNUS dolerių 
nariams,

S^A—didžiausia lietuvių fntemalinė orgaaizacija — 
duoda gyvybės apdraud< ir ligoje pašaipą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarprrės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iri* so pose mHono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdrsudas nuo $10C.00 iki $lv.900.GC.

SLA—jaunimui duoda garų Taupomąją Apdraudų — fia. 
dovrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštoje mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIKAl’S ir jaunuoliams labai pigią YER1I 
apdraudą: ai $1.000.00 apdraudoe tik $3.00 mokes
čio metams. 1 s.* ,IW '.||.ČIW^|

SLA—AKC1DENTALF APDRAUDA naudinga visosio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudoe mokestis $2.00 5 metus

8I4A—kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Kreipkitis 
* kuopų ve’kėjus, ir jie plačiau pa&išlons apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas mffhmscijas, jeigu 
parašysite:
Llthuanian AHianee «< America
107 Weut 30th Street, Nesr \ock, N.T. 10001

1



Puslapis Šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 6-7, 1978 m. vasario 14

PADĖKA

A. A.
STEFANIJA LILEIKIENĖ,

mūsų mylima žmona, motina 
ir močiutė, mirė 1978 m. 
sausio 4 d. Dorchesteryje 
Ala. Sausio 7 d. po gedulin 
gų Šv. AL-ių buvo palaidot: 
šeimos kape Notre Dame ka 
pinėse AVorchesteryje, Ala

Nuoširdž.ai dėkojame 
siems, kurie parodė
nuoširdumo lankydamiesi 
koplyčioje, dalyvaudami lai
dotuvėse, padėdami prie 
karsto gėlių, užprašydami: 
Šv. Ališias, aukodami Lietu, 
vių ir Tautos fondams, pa- 
guosdami mu; užuojautomis 
asmeniškai, telefonu, tele
gramomis, laiškais ir per

ikraščius.

Visiems
ačiū.

nuoširdžiausias

CAMBRIDGE VASARIO 16 
MINĖJIMAS 

NEATŠAUKTAS

Cambridge Nepriklauso- j
! mybės paskelbimo minėji-į 
į mas bus, kaip anksčiau pa- 
* skelbta, vasario 19 d. 2 vai.
! po piątų lietuvių parapijos 
J salėje.

Liūdintys vyras Aleksandras I

•r dukterys Rita ir Aldona’• 
I

Svarbus sportininkų 

susirinkimas
su šeimomis Į

* Vasario 21 d. 7:30 vai.
Vasario šešioliktos • vak. So. Bostono Lietuvių 

J Pil. d-jos II a. salėje Bosto- 
} no LSS Grandies sporto va-

Kalėdų >enč.ų proga A a-i dovybė kviečia visus lietu-

Auk
gimnazijai

Taip pat yra kviečiami į KALENDORIUS i Balandžio 2 d. 3 vai. po j dijo 44 m. sukaktuvinis kon. 
dalyvauti ir Grandžiai ne-į . . ' pietų So. Bostono Lietuvių vertas. Pradžia 3:30 vai.
priklausantieji sportininkai, i Vasario 26 d. 2 vai. popiet Piliečių d-jos III auk 1 to sa-! popiet.
kurie norėtų vykti i Toronto į Lietuvos nepriklausomybės ieje Laisvės Varpo pavasa.! 
olimpiadą. atstatymo minėjimas So. rinčs koncertas. i

i oc r- j- u u 'Bostono Lietuvių Piliečių T, , ,o , a , į BITAS MOTERIAILSS Grandies valdyba m anl^ , Balanozio 8 d. 6:-,0 vai.: BL1Ab mulkiai
(30

į Bostono Lietuviu PiliečiuI _ . fc fc
d-jos III aukšto salėje. Ren- , „ ,

!eaIWnn<i AUnaei™-™ • vak. Sandaros saleje 
Ir Keleivis įklimpo į sniegą " ’ ' * - ‘‘ ‘ intervale St., Brocktone)Į ..

; Kovo. 5 d. So. Bostono‘šauliu sajungo. Martyno Į lrcc‘an,c aukšte Nuomojamas
Dėi praeitos savaitės pir-j Lietuvių Piliečių <l-jos abie. .Jankaus kuopos renginys. n,oter,ai 2 kambanV ,r 'irtuvės 

madienį Bostoną paskandi-; jOse salėse Balt’jos ir Žalgi-i butas, yra vonia. Teirautis va-
nusios baisios pūgos ir Ke- vio tuntu tradicinė Kaziuko 1973 m. balandžio 9 d. dvarais tek 26S-8231.
leivio Nr, 6 negalėjo laiku! mugė. " Ival. P° pietų First & Seeond ;

So. Bostone. 382 lth Street,

išeiti, nors ir buvo paruošta?į
spausdinti, nes ir spaustuvi- ••

. į po pietų First &
1978 m. kovo 12 d. 3 vai.

Church salėje, 66 Marlbor-;
„ j 'ough St., smuikininkės Brigi-! 

ninkas negalėjo mūsų pa- O? P‘«ų flrst “ Se™nd ,os Pumpolytės koncertas,
siekti, ir paštas neveikė. Tad įCnujeh saleje, 66 Marlbor-, Ae .;,osBal.i . . _Jb, ,us
dabar išleidžiame kartu 6 ir;ough St., estes pianistes Eli-,-. : . ° - pa.asvtą xrvgą Juuud

Ecsioniškio J. Jašinsko

7 numerį ir prašome gerbia- 'rengia N. Anglijos Baltų d-ja. tų d-ja.
Balandži > y d.

Pasaulio lietuvių ^porto žai- !^: e; ne;šbrendama snie-
.........................Į aynes Toronte, Kanadoje, i'

Aukos Stefanijai Lileikienei ( rengiasi suvažiuoti •'
Dėl tos pat nelaimės daug i 

Bostone numatytų renginių-
j lietuviai sportininkai iš įvai- 
Į rių kraštų. Programa apims 

A. A. Stefanijai Lileikie- • net 11 sporto šakų: bus leng
vai mirus, laidotuvių daly-lvoji atletika, plaukymas,

prisiminti
SENIAI LAUKIA 

ISTORIJA
neįvyko ir buvo nukelti vė
lesniam laiku'. įsidėmėtina. * :au gailinei gauti ’rano i

i JANONIS — POETAS IR 
REVOLIUCIONIERIUS 

kaina — 5 doleriai.

.Jusu daktaras gali išrasi U visokius vaistus per

THE APOTHECARY. V,. BROAI)WAY, SOI TH BOS.ON.
.Mes esame daktaro patarėjai ir informacijos šaltinis apie 

naujausius vaistus, o taip pat atsakingi, kad visi ingridientai 
! būtų suderinti, jeigu jūs turite daugiau negu vienų receptą.

viai, pagerbdami jos atmi-. krepšinis, tinklinis, futbo-įkad ir Vasario 16 minėji- Čepėno paiasyuą Naujųjų
šia proga norime priminti, kad iki Valentine dienos beliko sa
vaitė*. ir siūlome mūsų vaistinėje Įsigyti specialiu sveikinimųmma, suaukojo Tautos Fon-i las (soceer), lauko tenisas,! mas įvyks tik vasario 26 d.> laikų Lietuvos istorijos i to 

i - š• t - - r- i - j i . - - t , d . R,,e ’-m-i T-n-eoįVn s 4 *-i r>cl ' 1 dovanu. kunti pasirinkimas čia gana didelis. Darbo valandos:dui $282 r Lietuvių Fondui! --ta!o tenisas, šaudymas, gol-lBet vėliavos pakėlimas t>us į mą, kieu viršeliai, Md psl., Į • .....................
$100. Išviso-— $382.00. fas ir šachmatai vasario 16 prie rotušės! kaina .>15.00 j pirmadieniais — šeštadieniais nuo 9 iki 8 vai. vak.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 

Tek SW 8*2868

yra vienintele oficiali Įstai
ga VVorcesrery. Kuri siunčia 
siuntimui tiesiog ii Worces-įj

Į

Senas parvirsta ir negir
tas.
■n

i

torio j Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- Čia kai

Euwd Sąuare 

U ordinare C o.

Sarauakae N. i. aL2KNA 
įse east gk0.uv;va? t i ’C- T — llOo TON. MASS. 
7ELE1-ONAS -Vi 8-4-48 

BatjAtaia i'-aial
yocjervs 3i«c<>in*

Stiklsv Eacg'Lsa 
VT#->kte reilnBtays 

Eeliar-eny»»-* .r,,..f

lietuviškai, pa tar ne u-;
-. • • - • i. Telefonas: AN 8-2805greitai u sąžiningas. į« T. , r »,

Siuntiniai nueina greitai ii* j**’ J. iJOn.OVQ.Tl
*wk’n‘*i- !|i7r. .1. Paiakarnio

Ci* galima gauti ;v±iriau- ?
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

J P S D I N 1 S 
OPTOMETR1STAS

Vedėja B. Sviklieni

£ Valandos:
š-nun 9 vai ryto iki 5 vai. vak. 
S Trečiadieniais Gecriimama 

447 BROADVFAY 
S«ut.?i Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
;Meoooe4eooooQos»90Qooose>s<e6scosc<os9oosoise«pooosiQieooeę

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame liktai vsifctiis. išpiidome &ydytojų rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistui.

jei reik vaistų — eikit į UetoviSks vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengara. B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvvay, tarp E ir F galvių. SO. BOSTONE.
Telefoną- AN 8-«C2l

Noe I vaL ryto iki 8 ve L fefcyn» šventadienius Ir sekau

jeeoooeeooseoeeaoeooimooeiscosoeo&sciscoeeoeiaoooooooea]

fe

M & T OIL C0„ Ine.
641 E Broadwav So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
A

□ Automatinislįpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

L 268-4662

j
;;O<►
:: 
t ► 
::

0

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

« Aldona Adomonienė t

‘ ►♦##*#**♦#*♦###♦#*#♦#♦*#♦♦***#***♦

PETER MAKSVYTIS 

Camenter & Bs3d«

<9 Church Street K. Milton, Ma

:: a

*

Atlieku visai pataisymo, remon
to ir projekts’dmo darbas iš lan
ko ir vidnje, gyvenamu namą ir 
biznio pastatų, pagal Jės^ reika
lavimu. Saukite visados flū 9 va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

■oaaaoa#ao*oo**^****e*************
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rndd
(P.UDOK1UTĖ) 

OPTOM ETR1ST1 
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždare

445 BRCADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS-

*04 •»»»»»>
Į000f00000#00* 0s»0000d0^ddd66^<^^^*
NAMAKSY - ZAMMITO Į 

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

i Tel. 762-6732
m......... ........................rrrrrrjj.

"SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleista? 
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 davanon.' 
Kaina $7.00.

< A J » A A » * A • f * S * C * F » * * »
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South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
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. I). Valdyba
368 W. Broaduay, South Boston. Mass. 02127

*

t
«
M»

Apsilankykite SOI TH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialeje. ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SA\ INGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius Įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
tekliu. o reikia ir koncentruoto k;ekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.

Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti i 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank

••ALU/AYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
46C West Broadvvay 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2S00

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5:30 PM 
Mon., Tues . Wed. & Fri. 
Thurs - 8.30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

E. KARDELIENĖS DAINŲ STEPONO KAIRIO ATS1 

PLOKŠTELĖ MINIMŲ PIRMASIS TO

KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
$6. Paštu nesiunčiame. i

Kreivio admmutracijoje . MAS „LIETuyA BUD0». 

galima gauti Lietuvos ope- į
ro. «,!!.,ė. Ekbirto. Karde- !JAU IŠFARDUOTAS, BET 

lienės įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—" f AU, 

jų plokštelę. Kaina $6.C0. ’ LIETUVA“ DAR YRA NE-

Paštu nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.

::

• >
■ ( 
:: 
:: 
::

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC tš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

t
::

i:

< >

::
H

Į1 
::

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrūon Street, 

Worce»ter, Mas*. 01604 
Tet. 79S-3347 

Tiesiai iš iVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus i

(COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

plotus! Siuntiniai sudaromi iš! Iš BOSTONO J LIETUVĄ 
vietinės gamybos medžiagų, ap- >r kitas Rusijos okupuotus
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- i 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

kraitua

Prutatymaa greitas ir 
garantuotas

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

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

susitarimų telefonu.

389 W. Broadvvay 
.80, Boston, Mass. 02127. 

Tek 268-0068




