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ANGLIAKASIŲ STREIKAS ARTĖJA ; 

I PABAIGĄ

Jis, užsitęsęs ilgiau nei 80 dienu, padarė kraštui di

džiulių ekonominių nuostolių, daug fabrikų sumažino ga

mybą ir atleido šimtus darbininkų. Bet dabar jau pasira

šyta nauja sutartis, tik ją dar turi patvirtinti angliakasių 

unijos nariai balsavimu

Angliakasiu treikas, už- ;ier, kuris netu*-.u:i unijos narių 
sitęsęs daugiau nei 80 dienų, į tarpe pakankamai tvirto 
jau ėmė skaudžiai atsiliepti; autoriteto, ir prez. Carter.s

<rI JAY ek mom ni gyvenimą. J dėl per ilgo delsimo pada- 
labiau jo padariniai ryti koki nrrs sprendimą. 

Angį lak
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73-T1EJI METAI

Tuo lauiau 
(buvo pajusti ir dėl to, kad 1
pastaruoju laiku, taupantį Angį a Kasių . baisavima.- 
energiją, pramonė buvo :a-|tlĮri iki ateinančio
ginta nu natūralių duju i>-H’h'mau en;.o. Aplamai reiš 
naf‘os g'i'ir'i i vietini anglies} ^^a^a a žilis, kad sūnaitis 
km-a. ' Į bus patvilt Inta ir streiką

Amerikos Lietuviu Tarybos Bostono skyriaus delegacija pas Massachusetts gubernatorių, kuris 
pasirašė deklaraciją, skelbiančią vasario 16-tąją Lietuvos nepriklausomybės diena. Nuotraukoje

KINIJOS MILŽINAS PASIRYŽO 

SUMODERNĖTI

Šiomis dienomis Pekinge vykstančame Kinijos Na

cionaliniame Liaudies Kongrese komunistų partijos vada* 

Hua K.uo-feng paskelbė planą moderninti Kinijos ekono

minį gyvenimą, gerinti tautos pragyvenimo lygį, palais

vinti ir suintensyvinti kultūrinę veikią, bet drauge pabrėžė 

ir reikalą greičau “išlaisvinti“ Taivvaną.

Šiuo metu pasaulio pollti. į lyvaujant net užsien'o vals- 
’kų dėmesys yra nukreiptas • Lybių diplomatiniams ir 

i Pekingą, kur posėdžiauja! syaudos atstovams, o jo ati- 
K’n’jos r ’udies atstovų kon-1 darymas net buvo transliuo- 
giesas. Tikriau tariant, tai‘tas per radiją. Iki ; oi tokių 
yra tik komunistų partijos i kongresų net vieta ir laikas 
atstovų suvažiav‘mas, kaip I būdavo slepiami.
visuose komunistinės siste-; 
mos kraštuose būna. Bet šis1 
.-u važia v Ynas

j Atidaromoje paitijos va- 
tuo Įdomus, ;(]0 kalboje buvo pabrėžta.

«-r, b.K, • 1-oc LI t Acl > A v, i A d>
biau- ai buvo palietęs Ohio,
Indiano . W. Virginijos iri 
kaimynines tos srities vals-Į Tok

• baigsis. Bet kol Įsibėgės ang-j iŠ kairės i dešinę: Danielius Averka, Ona Ivaškie nė. dr. Petras Kaiadė, gubernatorius Michael S.; ka<j jų. VyJęSta jau po Mao * kųd Kmiia Y tokau ž '°'i '
'a-} i es produkcija, dar gali UŽ- Dukakis, inž. Edmundas Cibas (pirm.) ir inž. Aleksandras Čaplikas. \ Tse-tungO mirties, SUglam-*’’p() Maovėliava“ bet kartu
io, i trukti apie 10 d.enų. žius .vadinamąją "keturių i pare;kšta ir v sa eilė" nauju

nuostolingas strei-nanin .Ra- los snues vais-> - r . . . . *• c 7 -* •
lybes. Mažėjant anglies at-, kas įkartu liudija, kokį svaru Lai gyVUOja lūlSVOJl dUąege aVlūClįOS 
sargoms, tu valstvbiu fabri- balsą demokratinėje šio i . _ .

Lstua\kai pradėjo taupyti elektrą, 
siaurinti gamybą ir atleidi-} 
nėti

krašto santh arkoje turi or.. 
ganlzuoti darbininkai. So- į 

Cairna-niu TnVip <trp -1... darbininkus Štai, Ma-j vietų Sąjungoje toaie stre. 
rylande IMthlehem Steel j k ninkai jau seniai butų su , 
koi notacija jau numačiusi geisti Į katėjimus ar saugu- 

jūu darbuotojų. bi-j’rn dalinių suglamžyti, kaip 
(lianos Chrysler kompanija jten Jau ne kurtą buvo. 
jau atleido 600 darbininkų. į
ir gali . kiškai -u<t ūi [Vasario Šešioliktoji 
ral Motoi s gamyba su 300, {
000 darbininku. Skaičiuoja-! JAV konai 'ese 
ma. Kad, jei streikas dar ii- &
g'au užsitęstų, t’k Ohio vals-J Lietuvos nepriklausomy 
tijoje gali prarasti darbą j bes atstatymo paskelbimo i

muziejus
Naftos bendroves»

■ laimėjo
San Diego mieste, Cal., j Jau 1976 m. kelios didžio-! 

nantieji estai vasario 24 d. i vis t .tai suciegė vienas is ge. Į sios naftos bendrovės buvo! 
minėjo Estijos nepriklauso- i; ‘ausiu aviaeijf s muziejų. į gavusios leidimą tirti Atlan-' 
mybės paskelbimo 60 metų . J ame Buvo labai daug ver- to vandenyno paKraįčius, ar 
sukaktį. Ta proga sveikina- i t. ngų ab iacijos istoriiai eks- nėra tenai nafto-. belapi n- 
me savo kaimynus estus, lin- penatų, jų tarpe ir pirmą
kedami jiems ištvermės ko- j kaitą Atlantą perskridusio 
voje dėl savo krašto nepri- ' LindbezgO lėktuvas, 
klausomybės.

Lai gyvuoja laisva Estija! j Spėjama, kad muziejus 
i Elagu Eesti! «Luvo padegtas.

Laisvajame pasauly gyve-

pareiKsta ir v sa eile nauiu 
sūnų“, jų tarpe ir Mao žmo- į pažadu. Tarne ju buvo iškeli 
no\opozicija t Įsitvirtinus j tas būtinas reikals Kiniją 
naujiems vadams. i sumcdern’nti, nugalėt: jos

’ atsilikimą, išplėsti užsienio 
prekybą, įvykdyti technolo-

1 a' ginę revoliuciją, geriau iš
naudoti jos žemės gelmių 
turtus. Hua taip pat paminė
jo. kad vadinamosios ”kėtu- 

į rių šunų gengės“ vykdyta 
{“kultūrinė revoliucija" 1976 
metai; baigta tos revol’uci-

Dar viena naujovė — 
kongresas vvksta vieša’

Kodėl Goeringas 
nusinuodijo

apie 1-3 mil. darbininkų. j 60 m. sukaktis JAV atstovui
Į rūmuose buvo paminėta va-, 

Paž n< b kad jau kar-Jsano 14 j. Kalbas pasakei 
tą anghaika-m unijos vado-1 keli atstovai. Malda sukalbę-' 
v\ bė ir darbdavių atstovai jo kun. Jurėnas.
buvo pasiekę sus’tarimo, bet
un‘jos nariai tą sutarti dide
le ba! u dauguma atmetė.

Amerikos Lietuvių Tary- ’ 
i bai tame iškilmingame, kon- i 
j greso posėdy atstovavo Al- i 

. 'tos informacijos biuletenio i 
.-paudžiant, yiaeną aitę < Į-e<ja:ktouus kun. dr. Juozas ' 
angliakasių unijos .adai n : prunskis, Ofelija Barškėty- ’ 
darbdavia. vėl pasira ė nau- į^ .Julius Pakalka, dr. Joną; i 
ją šutau:. kuii pateiiAina | Qra^jna Krivickienė !
daugeli darbin nkų re kala- jr į Petį uitis
vimų. Tai d dina vilti, kadi
h.ra.Z,ui labai n.io>tolinga> i Dalyvavo ir Lietuvos at-! 
streikas jau gali ba gtis. Bet . <ovas‘ df StasVg Bačk 
ir šią sutarti dar tur. patv r- j
tinti angliakasiai balsavimu. į Ta proga O. Barškėtytė ir į 

. , , . , j J, Pakalka per Laisvosios i
Sakoma, Kad piaeūą į Kuronos radija tarė žodi ir

madieni prez Carteru net; Uetuvog žmonėms. 
meldęsis, kad angliakas ai i j
sutarti patvirt'ntų, nors la-j
ba: abejotina, ar vien mai-

Pagaliau, prez. Carteriui

to.

Delegacija buvo pakviesta ? 
. , _4 .. t . .ir i Lietuvos atstovybę, kuri
dom butų galima tokią eko-1 )ėjo pasįkalbėtj su Lietu- i 
n minę nelaimę Įveikti... , VQS aUlc),u deganėįais poli- '

T . , ........... ;tikos klausimais. •Jeigu angliakasiai r si su-' 
sitarimą atmestų, tada prez. i 
Carter’ui telieka arba pri- \į>ovietų ministras
la kyti Taft-Harley istaty-j 
mą ir angiiakas'us V}m -\grasina 
ta suvaryti Į-darbą 80 dienų i }
perijodui, arba anelies ka-■ Sovietų Sąjungos aukutų-s 
sykla. .perimti valdžios ži- JV karo vadų susirinkime < 
nion. Deja. abi šios priemo-j krašto apsaugos ministras - 
nes labai nepatogios: darbe: maršalas Lst nova? pasakė,) 
įlinkai gali nepaklusti Taft-;kad Sovietų S-ga pajėgi pa-! 
Harley įstatymui, o kasyk- Į sigaminti neblogesnius kaip 
las suvalstybinus, negi ka-’ Vakarų ginklus. Sovietų ka-> 
r uomenę varysi i achtas? {riuomen? esanti už taiką .i\ 

j nusiginklavimą, bet ji nesu- 
Dėl užsitęsusio streiko da-,svyruos šnaudoti visus ša-i 

bar kaltinama, ir angliaka- lies šaltinius pasirodžiusiam; 
„s ų unijos vadas Arnold Mil- Vakarų ginklui atkirsti.

Baisiajai vasario 6-7 d. pūgai Bostone
Viršuje Keleivio redaktorius .1. Sonda ateina prie 
Keleivio namu; viduryje — Antanas Gustaitis. ,Iur- 
gis .lašiskas ir Antanas Andriulionis prie Keleivio- 
duru; apačioje — Keleivio kaimynas atsikasa savo 
prekybos Įstaigos duris.

ikos apsaugos nuo taiso? sa
lininkai tą reikalą perkėlė ii _ , . .. . .... --- _______
•tesma, ir todėl tyrimo dar-i Vak. \ okietijos laikraštis•'jos iniciatorių arei'tu ir kad 
bai buvo sustabdvti. ' Welt am Montag paskelbė.'dar kuj-į ]aika bus vedama

!H tlerio artimiauNo bendra-.skelia pr’eš tos gengės pa- 
Šiomis dienomis auks- darbio aviac.jcs viršininko sekėjus, kur tik i e bebūtu.

maršalo Goeringo laišką, i Tai ženklas. 1 . 1 dar bus nu- 
kurį jis parašė savo žmonai kirsta nemaža gaivu, 
prief- nusižudydamas kalėji

Tyrimai bus pradėti Nevj ine.
Jersey ir Maryiando pakraš- ’
tyje. Tik ma-.i, kad ten po^ Ka p žinoma, (loeringasjgjau jr kultūrinės laisvės, 
jūros dugnu yra dideli naf- Kartu su kita s 22 naciais,

> os plotai. Juos pradėjus ! buvo teisiamas Nuernberge.; Savo pranešime kongresui 
naudoti, žymiai sumažėtų i Dvylika jš jų nuteista pakar-} partijos p rmininkas atvirai 
naftos importas.

Į
kada būti sušaudytas, bet

čiausias teismas bylą iš 
sprendė bendrovių naudai.

Fis dar slepia
Katyno žudynes

Lenkijos cenzūrai Įsakyta 
žiūrėti, kad dėl Katyno, kur 
1939 m. buvo nužudyta 10, 
000 Lenkijos karių, nebūtų
atvirai ar užma-kuolai ka

Iš tos kalbos galima su
prasti, kad dabar būs’ą dau-

ti. Goeringas tame laiške i pasmerkė sovietų remiamą 
rašo, kad jis sutinkąs bet į Vietnamą, kar'aųjantĮ su 

Kin’ics palaikoma Kambo- 
kaip reicho maršalas, nega-įdija, ir pareiškė tvirta pasi- 
lis le'stis pakariamas. Todėl (ivžimą ko greičiau ai "išva- 
j’s 2 valandas prier- teismo (duoti“ TaAvaną. Tam tiks- 
sprendimo Įvykdymą patsjRn K’nijes liaudies armija 

ciano į ,‘urinti atlikti "v’sus reika-nusižudė, prarijęs 
nuodų kapsulę.

1 i Beigrade negai i
tinama Sov etų 
Kaltę rė kia .verst" ant naciu 
galvos, nors aiškiai Įrodyta 
kad tai sovietu darbas.

k .S'bS; susitarti
Belgrado konferencija ar 

tėja Į pabaigą, bet komunis- ■

I lingus pasiruošimus“.
I

Manoma, kad Ta'vvano 
i klau-imą Hua Kuo-fengspe- 
į cialiai ii kėlė prez. Carter ui 
Lpa pi-g’nti. kad šis vis dar 
•neskuba atsisakvti Taivano

. .. , • ■ u pripažin'mo ir jo gynybosT , . . . , t nis ir nekomunist n s blo-; ‘ • , v 'Lenką, priverst, teisybęfIa|. vk neaa]i susitarti! r «.e.sia izmeirzti
lepų, nes to reikalauja f,ė| bai?ianlojo'konlunįkato.',l,ptraA£ g ‘ 

Maskva. Vyresniojo bro-i ‘ ' įsius su komun stzne Kinija.

Sovietu Sąjungai nebuvo
Po“ turi ir lenkai klausyti.

Žuvo dėl nelaimių
geležinkeliuose

Prae’tą sekmadieni prie
j Youngstovvn, Fla., nuo bė- 
! gių nuvirto prekinis trauki

Sovietai ir jų satelitai rei-:
kalauja, kad tame pareski-į . .... . , . . - rak .ta jokie gero žodžio.me visai nebūtų minimas I J
zirtogaus teisių svarstymas > Vakaruose pastebima, kad
ir konferencijoje Padai-yli ‘ kiek nauje «iiu keliu Kinija
Helsinkio susitar'mu laužy-i
tojams priekaištai. J:e teno-Įg;a fai rodo jos 20 bilionu 
retų konstatuoti, kad konfe- prekxbos satar:is ?u ,Japoni- 
rencija apsvarstė Helsinkiojdėmenys Europos 

nys, kuriame buvo tankų su su įtarimų naudą ir paskyrei Bend',-aįa: rinka’ jr vakarie- 
ivairiai; chemikalais. Chlo- datą k tam susitikimu'. Lu nienin;nklj bei moksli-
ro tanku’ sprogus, dujų de
besys pasklido apylinkėje. ,,nai 
Jau ž'noma, kad nunuodyti 
8 žmonės ir apie 70 suteikta 

} pagalba ligoninėse.
Panašios nelaimės 

į ir poroj vietų 
valstijoje.

Vakai iečiai reikalauja bū-f ninku kv etimasi? i svečius, 
pabrėžti susitarimų f Bet nepam'rština, kad tasai 

laužymo faktus. Neutralieji milžinas v \ tiek vra pasi
siūlo savo tekstą, kur žmo
gaus teisių mindžiojimas 

ikykojtaip pat nepamnėtas, bet to- 
Tennessee' k’o teksto nenori priimti v-l ir smerkia sovietinius užka- 

* nač amerikiečių delegacja. i lavinus.

puesęs komunistine žvaigž
de, nors ir kalba apie tautų 
laisvo ansisprendimo te’sę



Poslapis anfraj K r. T .f. i TS, SG. SG5TON Nr. 9, 1978 m, vasario 28 d.

\ KĄ VISA TAI LIUDIJA? j ir menininkai daugiau, negu 
Į istorikai ar ekonomistai, 
į Bet svarbu, kad jose daly-

Mes dar nesame girdėję, kad Vak. Vokietijos, Ang- vauja ir mokslininkai. Ben-... t**-_17^1____ V* 1 1 1 • • 1 * 4rijos ar kitų Vakarų Europos kr.štų darbininkai masiškai 
veržtųsi i Rytų Vokietijų, Lenk ją, Čekoslovakiją ai- t e 
šiai i Sovietų Sąjungos kraštus, nors komunistinės 
tvarkos visokeriopa gerovė Rytų Eurojx>je
jama šimtą kartų garsiau ir patraukliau, negu čia Vaka- sius į greita Rusijos išsilais.

kapitalistinio .šnaudojimas . Ten esant, ii daibmin- vinįma Vakaruose užmirš- proga WashingtoneIU

Mūsų teisinga byla 
bus laimėta

ugo vainikavimas

*
JAV LB 

.'.veikėjams, kad 1977 mi

IRDAS BUDRECKIS

rybos aplinkrašti; nr. 4 priminėu-cuua žmonėms,
1978 i iminėta, ne-ijausk'me vie 

Į ni, nors kelias i la'svę ir ne daug sukakčių. Kultūros
! priklausomybe nėra lengvas taiybos p.rm. Juozas GaJa p^ptebėjo. Apylinkių veiklą 
j ir gal nėra*dar artimasTPet; įprasmintų ir paįvairiribMMtfeų žymių kultūrininkų, vei- 
j.mūsų bv-a garbinga ir tei-ikėjų ir garbių istorinių įvykių minėjimai... 1978 metų bė- 

bedarbiu ir erdvė beveik be ribų. — tad tiktai leiskite j ;as gįu d;enu disidentai tai i ”Pa (taniom Taiku žino-!&rn'a* rek;a kantrybės, j gyje pirmoj eilėj turėtumėm minėti kaialiaus Mindaugo 
mus. visus burzuazmų siurbei ų čiulpiamus4, bendrom ;anų liberalinių tradicijų ne-!me, atgijo žmogaus teisių, i n^p’ U ^kaktj.
iėgom padėti i ūsu krašte statvti komunizmą!.. Uėiai ’ioa grindiniu laisvių bei late-T L' • m ‘ l* •' _ „ . . . ." & 1 * ' Rusvių "^.. nugalėti. i Ir is tikro, vertėtų peržvelgti pirmykščio Lietuvos

Takiam /.;« nipkoc ;>• kalio i io'1 17? tautų ąpssprendimo . '.valstybininko veiklą ir iš jos daryti i vadas ir pastabas
Jokiem.; išeiviam? čia niekas neužstotų ir kelio i tą • j j-, „ , ‘k ausimai. Tai suaktuaJejo ! Vakara m«pu1š žino mū-l • r . -i i T k-

tiuybmiTOjų.fta'.ome, meldzamasis, jeigu tik non'Pa-j * .rjlsum su Helsinkio tautos asp,racijas. jAv ir 1 4 » K 4
siimk ir savo banko knvcute, žmona, vaikus ir patalus! i _ , * 4 m muoju Aktu ir jame numa- i dano-pK; kitu Vakam • »Wv-* įneš santvarkos realyhe. To- vetAct.j aa.tv

O ir tarybinės kaldžics tokiam komun’zmo
tojų antplūdžiui turėtų nesipriešinti, neštai būtų . ...______ ___ _________  ,tw t,iaup:eu..: rrti-v» u»t««i - - - ......
tarybinių sistemų pranašumo liudijimas, žiūrėk, pasauli, Trockio ir Bucharino šąli-Lcarter'o (pareiškimai tais'apsisprendimą NeioamH ki-';Utait^ su ' aluinč* kunigaikt.čiais. Tarp 1226 ir 1236 m.

ninku. Jie galvoja, kad tin- klausimais visa tai dar pa- ,^e įįjp pa. kad Visa ’ eilėjvienokiu ar kitokiu būdu Mindaugas sujungė po savąja 
ramiausia priemonė san- !?y v'no ir strifprino. - ; - ‘ Tie „„rialo K,-oi; n™,
varkai pakeisti yra žmo-'

kų /. aidžia, ir tarybinėse konstitucijose garantuotos lais- tami tie rusų 
vės, ir pigūs butai, pigus susisiekimas, nemokama me-jsąjūdž;0 pasireiškimai, ir': 
G.cino> pagalba, senat\ės pensijos, o maisto ligi pei- dažniausiai kalbama tik apie' 
sisotinimo!.. O kadangi Taiybų Sąjungoje vaškai nėra Rusi;os despotiZmo tradici-Į

liberalistinio į‘.m. vasario 19 d.)

Mindaugas Rimgaudaitis buvo nepaprastas valstybės

kaip į mūsų raudoną laimė? žiburį nesula komai bėgte bė 
ga kapitalistinių kraštų badmiriai ir tarybinės laisvė; iš 
troškusieji!

valstybių at^ovu ne i .'.eniva^^a auk^ta^-us ir žemaičius. Jis nudėjo brolį Dau- 
;mes nurodo iog Sovietu! aprangą, pašalino ar nudėjo sričių kunigaikščius. 1236 m.

: gaus ir pilietinių teisių rei- I JAV, _ nepripažindamos,
Deja, kažkodėl emigracinė srovė veržiasi ka p tik | kalavimas. Tai yra užuomaz- tjprievartinės Lietuvos inkor- i r-«e vykdomas

auzvmos
nuolatinių iškilo kaip didysis Lietuvos kunigaikšt's. Netrukus 

isinard^oiimu. i jo kariuomenė sumušė kalavijuočius ties Saule. Po to

- i ta įmesime 
Per

g, \p- į M ndaugas išnaudojo ekspansijai, buvo 1240 m. totorių 
antplūdis rusinuose. Kritus Kiievui, totoriai pavergė ru-I ietuvo? ■>via.!

o kiti bandydami stambiom Vakaruose gyvenančių gi-1 tokie, kurie socialistais nesi-
minių dolerinėm sumom išsipirkti ar net slaptai įvairiais‘jaučia, — yra vieningi. j Neseniai tai buvo pareikš-
būdais pabėgti. Tokiai srovei sula.kyti komunistinei vai-j (ta tarptautiniuose forumuo.! d■' aJ "'1v^''sinu (rusu gudų ir ukrainiečiu) kunigaikšt'jas.
džlai net tenka tverti spygliuotu vielų tvoras, parabežto- j Kitu Rvtu Europos kraštu »• 1976 “• «ru<x,žfa 2 cL i ” S ■' • * ~ i
ae sodint: minas, bėglius gaudyti, šaudyti, o gyvus liku-idisidcnta^dalvvave Venecb fAV vdUe?ftas S?'1 JZT-feo‘=r Li?e*.re^ Z Mangas, talkinant Vykintu', Tautvilui ir Eidi-
sius ilgiems metams įkalinti. joje. galvoja panagiai. Len-' jSSimo X* Prikiusumybės atstatymo“.! 'Jdu[ nausprtmgaiėiams, nukariavo Polocko Slucko,

! kai vra labiau subrendę už _a^isprenaimo iė sę,. ? Minsko ir kun laiką net ir Smolensko kunigaikštijas. J s
> pat metu į Ameriką spraudžiasi im'grantų ,k-t j- - t . P”?1,,?,6 "'oxne‘-a. Sąjungai, ! užėmė valuiniečių anksčiau užimtas jotvingių sritis ap-
v.si čianukrypsta per ašaras ir kalėjimus iš; „VOCTrQrnQ v„^ vrQ artima J. GLEMŽOS LAIŠKO i link Gardiną ir Naugarduką, Slonimą ir Yolkoviską.

Na, o tuo 
ma-ės. Konec, . ... . T ............................... • • J- •, u • r i programą, kuri yra artima
Somėtuos j Izraeli iss.prastustej., kone y.si disidentai, i-'I demokratiniam socializmui, 
Taiybų Sąjungos ištremtieji, o nelegaliai pro krūmus T - ■■ j -j
prilindusiu čia vra daugiau nei o milionai. Kitas toks net \ .t -t ~ --a. tiv - • tu esama ir revoliucionierių.20 kartu išvytas vėl sugrįžta. J A v sienas saugo apie 10, r ‘ A _x. ,v. ,.....,.. - 1 . Lenkai norėtų turėti dalinai000 pare gūnu, tam reikalui įsle dziama per metus apie , • t- x- • iozva -t- j t - • i • x -• • • t planuojama socialistini kras-3C0 milionų doler.u. o nuo -iu nekviestu svečiu vis tiek ; . i, ; -. . . ‘ to ūki, ir dalinai — laisvosapsiginti neįmanoma

nie leista neužm'ršti, jog 
1940 metais Sovietų S-ga 
militarine jėga užėmė Balti
jos valstybes, jos nepriklau
somus kaimynus Lietuvą, 
Latvija ir EetJiją... Sovietų
S-ga ligšiol la ko tas anks- 

rinkos ūkį. Reikia atsiminti,' lajPva? tautas savo na
Kas tai per stebuklas? Ar toks reiškinys nebus ti'k kad Lenkijos žemės ūkis, 

šio demokratino krašto gerovės atestatas, nebojant be- siputki°ji prekyba ir amatai 
darbių skaičiaus, infliacijos, brang ų draudimų ir paleng- n^ra suvaIstykinti- Lenkijos 
va, bet pastoliai brangstančio pragyvenimo? 0 gal turi disiden‘-li Pirmas reikalavi- 
didelės reikšmė? ir čionykščio žmogaus veiklos, m'nties mas 'ra politinė laisvė 
ir žodžio laisvė? Nebuvimas baimės, kad, prasižiojęs ir la’svosi°s profesinės są- 
prieš valdžią ar tik jos saugume pare girną, būsi užč’aup- Jun&os- Tų tikslų siekiant, 
tas bent 15 metų kalėjime? jiems pavyko susitarti su

darbininkija, ir tuo budu su-
Gal mūsų ^pažangieji“ geriau paaiškintų, kodėl net kurti galingą frontą. Išvien 

jie, aplankę savo tarybinę tėvynę, nuoširdžiai pašlol.inę e*na lenkų patriotizmas ir 
jos politinius vadus ir santvarką bei graudžiai pasiskun- religingos tautos Baž- 
dę savo amerikoniškais vargais, vis dėlto nesiryžta tenai nyčia. Tad Lenkijos dikta- 
nusivežti savo santaupų, sulaukti amželio galo ir pri- tūrinį fasadą palaiko vien 
glausti galvą prie tarybinės velėnos? ;tįk Sovietų parama režimui.

Juk tai labai rimtas klausimas ir lauktinas atsakymas į 
visiems čionykščiams komunistinės santvarkos šalinin- į Prof. Venturi mano, kad 
kams! 'Lenkijos kalėjimuose nėra

i politinių kalinių. Tas yra Te
itas atvejis diktatūriniame 
i krašte. Todėl italų istorikas 
J turi gerų vilčių Rytų Euro-Italo istoriko viltys

Torino universiteto istori- metų pabaigoje Įvykusio di- i 
jos profesorius Franco Ven- sidentų kongreso ’ Bienrale 
turi vra žinomas toli už Ita- di Venezia“, kur jis daly- • 

nbu. Jo veikalas ^nip VflVA i

’pos ateičiai.
J. R.

SOCIALISČIŲ

SEMINARAS

guo;e ir paneigą joms pa- 
rtrindines žmogaus teises.
Religijos laisvės stoka yra • tarp kitko rašo 
viena ypač pabrėžtina. Ma
no delegaciia norėtu pa
klausti: ”Ar Scr. 'etu Sąiun- 
p-a turi intenciją laikyt7 tuos 
buvusius nepriklausomus 
kraftus daug ilgiau?44

Visai neseniai, 1977 m. 
»apkr'čio 25 d., Belgrade 
een. Dole prim nė Sovietų 
Sąjungą^, kad JAV nepripa-

Soc'aldemokratų veikėjas1
Joną? Glemža, dabar gyve-! dovų Mindaugas turėjo daug išerės ir vidaus priešų. 1248 
r.ąnti? v a a. Vokietijoje, jaui.^ prieš DLK Mindaugą susidarė galinga sąjunga, į 
eina 92->iu>jneuU^. bet • įėjo: Livonijos ordinas (kalavijuočiai) Voluinės ku- 
aa^ IiU?.nT>I nigaikštystė, Tautvilo vadovaujami žemaičiai ir jetvin-
demokratu partijos istorija. <ila“ fne. ^u"«os ,tlk k0^uocių ord.-
jaunimo šelpimu. Savo laiš-!nas’ kuns dar nebulvo visiškai atsigavęs ]>o pirmojo 
ke Keleivio redaktoriui jisį (1243-1249) prūsų sukilimo. 1249 m. Valuinė? DK Da- 

’n'elius užėmė Zietelę, Volkoviską ir Slonimą, bet toliau 
i nebežygiaivo. Tuo tarpu Vykintas, Tautvilas ir Eidivy- 

Norom nenorom dar tu- das su savo žemaičių ir jotvingių pulkais apsupo Min-

Kaip. ir daugelis kardo pagalba naujai i (kilusių vai- 
1248 
i ku-

riu būti darbingas. Prieš de1 
šimt metu isikinkiau i moks'

(Įaugą jo pilyje Vorutoje. Jiems į pagalbą atžygiavo ka
lavijuočiai. Bet pilies nei sąjungininkai, nei kalavijuo- 

leivijo; rėmimo^ darbą vis ^iai negalėjo paimti. Vėliau ordino kariuomenė, nusiau- 
aar negaliu a.iipaiaiGuoii. Kernavėg apylinkes, grižo namo. Mindaugą išgel- 

bėjo jo stiprioji pins Voruta (Kernave). Bet jis dar neiš
sigelbėjo iš gresiančio pavojaus, nes priešų sąjunga grei
tai neiširo. Vykintas ir Tautvilas su Eidivydu buvo čia 
pat Lietuvoje. O Rygos vyskupas siūlė ordinui, pakrikš
tijus Tautvilą, pastatyt? jį Mindaugo vietoje. Mindaugas 
labiausiai ir baiminosi varžovo — brolėno Tautvilo.

gijos darbas pakrypo dair
iau į Punske lietuvių moks
leivių rėmimą. Vokietijoje 
moksleivija plačiai remia-

žįsta prievartinės Baltijos i ma vaj]gt biudžeto ir kitais 
valstybių inkonppracijos i būda s, — tik mokykis. Len- 
Smiętu S-gą ir kad JAV Į kįjoje stipendijų yra, bet ju 
kofntTflęaąltą. politiką remia. J nepakanka. Kai tenykštė 
Jo kalba bei JAV delegaci-' valiuta žema, tai dešimt do• • • • 1 J ' -

Tada Mindaugas parodė savo politini apsukrumą ir 
įžvalgumą. Jis sugalvojo patraukti savo pavojingiausią

io? pirm'ninko amb. Gold-1 jerjy jau reikšm'nga para- priešą ordiną į savo pusę, pasiūlydamas priimti katal- 
ber^o intervenc'ios pagyvi- ma. Pun-ko lietuviu moks- kvbę. Jo politika ne tiktai išardė sąjungą, bet jam laimė-
no Baltijos valstybių bylą. kivi jos [parėmimui r mūsų

m • taat j i •• publika prisideda. Pajamos Taip pat JAV dclegaCijns, •
naiys Betlgrade Robert Fro-
wick 1977 m. lapkričio 14 d.

ja ir karališką vainiką. Savo apgalvotu manevru jis per
ėjo iš apsupimo į karaliaus sostą! Tai buvo sumanaus ir 
valingo valstybininko laimėjimas.

Šiaip aš su žmona dar kru
tame. J', žinoma, stipresnė. 
A’1 nuo praeitų metų rudens

kalbėjo specialiai apie lais
vą tautų apsisprend'mą ir 
pareiškė, kad ”Amer kiečiai 
negali simpatizuoti ar su
prasti, jog kai kas, atrodo, J gj-eič au pavargstu.41 
jaučia reikalą kitiems už-;

lijos ribų. Jo veikalas apie,vavo. 
rusų "narodinkų“ sąjūdį, yra
išverstas i anglų ir prancū- Prof Venturi nuomone.-
zų kalbas. Juo domisi ir Ru- kongresas buvo labai nau- ; Vckietijos socialdemokra-mesti savo vidaus ar užsie-j 
sijos istorikai. dingas, tuo labiau, kad jis’čių moterų seminare Saar- Į “

buvo suruoštas Italijoje. So- Į brueckene gruodžio 4-9 die.
Karo metu kovojęs parti- vietų disidentai trokšta da- ! nomis dalyvavo delegatės ir

š kitų Europos kraštų: 
Austrijos, Belgijos, Liuk?en

zanų eilėse Šiaurės Italijoje, lyvauti diskusijose su lais-
Franco Venturi vėliau ver- vųjų tautų intelektualais.
tesi žurnalizmu ir kuri laiką Po ilgos stalistinės izoliaci-
dirbo Italijos ambasadoje jos, kurią Brežnevas sten- .. .

4i]U moterim? atstovavo bulMaskvoje. Gnžęs iš Rusijos, ig:as' pratęSl“ d‘sld<™ai '
parašė stambu istorijos vei-,^0 Pro8os !tcrP‘i sovietų 
kala apie Rusijos demokra-' taIs« ‘ tarPtautin! ldCW il
tinio sąjūdžio pradžia pra- Slke'tlma Nors l'e ir "«“n 
ėjusiame šimtmetyje. Nese- dar vislska' Paruoš,u- Poltti-

Greta pam'nėtų pareiški 
mu svarbu mum; prisiminti 
JAV

Gausiom:? dovanomis Mindaugą? kalbino Livonijos 
magistrą Andrių von Štirlandą užmušti Tautvilą. Neras- 

. . . .damas kitos išeities, jis sumanė išardyti sąjungą diplo-
silpnesm? bet atminti? dar! matiškomi, priemonėmis. Magistrą von štirlandą Min- 
tvirta, ir darbingas, tik kiek , , , . , . .. »<•& daugas palenkė dovanomis, nes ana? iš sąjungos su Min

daugu tikėjosi ordinui daugiau naudos, negu iš talkinin
kavimo jo priešams. Jų tarpe buvo ir ordino konkurento 
Rygos arkivyskupo pakrikštytas Tautvilą? ir Valuinės 
Danielius.

RAŠYTOJAS R. SPALIS 
RUOŠIA DVI KNYGAS

Anglijoje gyvenantis ra-. Magistras Andrius von Štirlanda? buvo iš tikro mal-
prezidento Carterio Snalis sen ai su-!dingas ritelis: jis tikrai troško Lietuvos krikšto. Todėl,

burgo ir Oland'jcs. Rytų ir'1978 m. sausio 19 d. pareis- 
Vid. Europos socialistų par -• ... « . J „ į
o-m-p MiHra ^pm^nm a P61-6 Penk os k:-v?os jau iš-įnavę. Tų metų gale ar 1251 pradžioje Mindaugas, Mor-^M!tka 600 bajorų buvo Avonijos ordmo ku-

Mergaite iš gete , kurios !njg0 Kristijono pakrikštyti. Taipgi priėmė krikštą Min- 
į .į ėjo net dvi laidos, r ji yra'fjaug(> sūnas Ruklys ir Rupeika (vyriausias sūnų? Vaiš-

. .manė parašyti septyniose1 kai Mindaugas sutiko krikštytis, jis nuoširdžiai rūpinosi 
kūnas JAV kongreso jungta-; knyg.O:a(1 ”Vie: os kartos eik-ijam padėti. 1250 m. jis su būriu palydovų atvyko į Ker-

Diskusijose bendradarbia
vimo su komunistais klausi
mu M. Semionova įspėjo Va
karų Europos socialistus dėl 
galimų "Trojos arklių“, ko-

nai prof. F. Venturi, pasikal- niu- ir ekonominių progra
mų, disidentai jau sulaužė 

bėjime su Corriere della tuos pančius, kuriais Stali-
Serą korespondentu, palygi- nas bandė sukaustyti didžią-’kį“ buvo panaudoti kai’ ku

stovės už žmogaus te'sių gv 
nimą. Lygiai mum svarbus ir Į 
JAV valstybė? sekretoriaus, 
Gyrus Vance 1978 m. vasa-! 
rio 9 d. laiškas su sveikini-

no anų laiku, rusų opozicijos ja ruSų tautą ir kitas paverg- r uose Rytų Europos kraš-; drąsa ir pattvarumas, jos ne
veikią su dabartiniais Itali- , tas tautas, 
jos "raudonųjų brigadų“ į
darbais, ir su rusų disidentų 1 Kas buvo girdėta Veneci- kad eurokomunistų ”žmo

tuose po antrojo pasaulinio nustelbiama laisvės meilė ir
karo. Ji taip pat pabrėžė,

šversta į latvių kalbą.

šeštoji knyga bus "Širdis 
anais ir linkėjimais mūsų mi-] "š granito“, kurią leidžia 
nimos sukakties proga, kuri Viltis. Jos mecenatas yra 
j:s rašo: ”L:etuvių tautos Į JAV aviacijos pulk. Įeit.* D. 

Skučas.

Paskutinioji bus "Auksi-

'vilkas jau buvo stačiatikis). Dviejose bulėse popiežius 
Inocentas IV rasė, jog kriki-tijosi drauge "didelė daugy
bė pagonių44.

(Pabaiga kitame numery)

jos gili pagarba žmogaus
teisėms

siekimais. Jis taip pat papa- joje, tai tik dvasinės riaušės, niškasis veidas“ gali būti tiki jo pasaulio 
šakojo savo Įspūdžius iš 1977 kuriose dalyvauja rašytojai iliuzija. jimo ir paramos

yra verta viso laisvo- n o saulėlydžio gundymai44, 
ilio žmonių/pasigėrė-; kurią išleis Nea-Lithuania 

‘korporacija.

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ. >



Poslapis trečias KELEIVIS, SP. BOSTON Nr. S, 1978 m. vasario 28 d.

Okupuotoje Lietuvoje
ALTOS INFORMACIJA

535 laiškai Į Washingtoną jmanu turėjo pusantros va
landos užtrukusi anglų kai-'; 

Amerikos Lietuvių Tary-,ba pasikalbėjimą apie Lie-

CONNECTICUT KLONIUOSE

Rusai okupantai, šalia iš

Vienu mažiau...

Iš mirties skelbimų suži
nome, kiek visokių „moky
tojų“ privažiavo j Lietuvą 
i? „plačiosios tėvynės“.

Štai šiomis dienomis pa
skelbta, kad vasario 8 d. mi. 
tfė Fiodoras Komijenka, j 
Lietuvą atsiųstas 1947 me
tais organizuoti sovchozų. Į 
pensiją jis išėjo 1977 m. jau 
kaip sovchozų valdybos vir
šininko pavaduotojas.

Nuteisė mirti

Reuterio agentūra prane
ša, kad mirties bausme nu
teistas „Vintsas Sausaitis“, 
kuris dalyvavęs nacių vyk
dytose Peneriuose 100,000 
žmonių žudynėse.

Į pensiją išėjęs miškinin
kas Antanas Čibiras ir kiti 
liudininkai patvirtinę, kad 
Sausaitis ir jo būrio nariai 
prieš šaudydami savo aukas 
mušę šautuvų buožėmis.

Kur leidžiama važiuoti 

Lietuvoje

Neseniai rašėme, kad 
Maskvos valdžia leidžianti 
užsieniečiams lankyti dau
giau vietovių. Esą, ir Lietu
voje būsią daugiau „atvirų“ 
miestų. Dabar paaiškėjo, 
kad, kiek tai liečia L:etuvą, 
beveik nėra jokių ipakeiti- 
tnų.

Į Vilnių galima skristi 
lėktuvu ir važiuoti trauki
niu. Į Druskininkus iš Vil
niaus galima važiuoti Intu- 
risto autobusu ir traukiniu. 
J Kauną vykstama Inturisto 
autobusu, vieną dieną susto
jant Trakuose ir Prienuose.

Leidžiama tranzitinė ke
lionė geležinkeliu Gardino- 
Vilniaus-Lecningrado linija.

Taigi, tik tiek.

Puošia Vilniaus 

universitetą

Kitais metais Vilniaus u- 
niversitetui sukanka 400 
metų. Tai sukakčiai jau da
bar kruopščiai ruofaamasi.

Dailininkas V. Truikys su
kūrė didelę akmens mozai
ką universiteto lituanistikos 
centrui. A. Kmieliauskas 
papuoš freskomis filologijos 
fakulteto rūmų skliautus, 
nutapydamas Įvairių epo
chų lietuvių mokslo ir kul
tūros veikėjų portretus. Dai
liosios tek-ti'ilės meistrė E. 
Jasūdytė užbaigė gobeleną- 
triptiką lietuvių liaudies 
dainų temomis. K. Bogda
nas, J. Kėdainis ir kiti skulp- 

1 toriai1 kuria universiteto 
i profesorių skulptūras.

Bus pagražintas ir visas 
universiteto ansamblis. Pvz., 
P. Skargos kiemas, kuršio 
pertvarkymo projektą pa
ruošė Lenino premijos lau
reatas V. Brėdikis, bus iš
klotas granito mozaika. Ja
me bus ir O. Karaliaus de
koratyvinė skulptūra, pava
dinta „Mokslas“. Bus pa
puošti ir kiti kiemai

Mirė M. Brašiškis

Sausio 26 d. mirė 77 m. 
amžiaus agronomas Mečys 

■ Brašiškis, sėklininkystės Į-
sta gos vedėjas.

Geriausi šokėjai

Vilniuje buvo trečiasis 
t tradicinis aukščiausios kla
sės pramoginių šokių kon
kursas, kuriame dalyvavo 12 
perų iš Sovietų S-gos ir Ry-

,tų Vokietijos.»
i Absoliučiai geriausios šio 
konkurso poroj prizas Įteik, 
tas vilniečiams — D. ir V. 

i Kamaičiams.

ba visiems 435 JAV atstovų 
rūmų nariams ir šimtui se
natorių, iš viso 535 kongreso 
nariams, pasiuntė laiškus 
prieš Vasario 16 d., kad pa
dėtų Lietuvos žmonėms, sie
kiantiems laisvės. Taip pat 
pasiuntė 117 laiškų skyriams 
ir organizacijoms, 307 kuni
gams, prašydama minėti ne
priklausomybės paskelbimo 
sukaktį, paremti Lietuvos 
laisvinimo darbus. Išsiunti-

tuva.

Simpoziumas New Yorke

Lietuvos laisvinimo klau-

HARTFORD, CT.

Lietuviai pas gubernatorių

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės 60 metų sukak
tuvių proga Connecticuto

simais, ypač turint minty i valstijos gubernatorė Ella Į 
Helsinky ir Belgrade pabrėž-, Grasso priėmė Hartfordo j 
tas žmogaus ir tautų apsi-' kapitelyje Connecticuto lie- į 
sprendimo teises, Amerikos Į tuvių delegaciją, kurios su- 
Lietuvių Tarybos Visuome-j dėty buvo: Albina Lipčienė, 
ninių ryšių komitetas, vado-i L. B. Conn. apygardos pirm., 
vaujamas dr. L. Kriaučeliū- dr. Petras Vileišis, L. B. Ta
no, kovo 18 d. New Yorke irybos politinės komisijos

nimą. Čia pat Įteikė mums 
proklamaciją, kurioje Vasa
rio 16 d. paskelbė Lietuvių 
Diena Conn. valstijoj.

Delegacijos šiltas priėmi
mas sustiprino mūsų ryžtą.

J. V.

MIAMI, FLA.

„Jaunystė*“ sutiktuvės

Sausio 22 d. Lietuvių klu
be buvo Įdomus vakaras —

ELTOS BIULETENIAI

Italų kalba biuletenio 
Elta- Press 1977 m. gruodžio 
numeris yra didžia dalimi 
skirtas Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikai Nr. 27. 
Elta-Press yra redaguojama 

, prel. V. Mincevičiaus Romo
je. Ištraukos iš jos, dažnai 
i panaudojamos ir didžiojoje 
• italų spaudoje. Pavyzdžiui 
ISecolo D’Ztalia savo 1978 m. 
'sausio 4 d. numeryje įdėjo 
ilgoką straipsnį apie Lietu
vą, kur kelis kartus cituo
jama Elta-Press.

nėjo ir 3172 atsišaukimu į Kultūros židiny rengia sim- • pirm.,Hartfordo lietuvių pa-«j Narūnės-Pakftienės kny-i
visuomenę.

* X- *
Radijo bangomis apie 

Lietuvą

Lietuvos nepriklausomy
bes minėjimo proga Altos 
pirm. dr. K. Bobelio kalba 
lietuviškai ir angliškai, Įra
šius j juosteles, buvo išsiun
tinėta lietuvių radijo valan
dėlėms ir kitoms stotims.

Teodoras Blinstrubas, Al
tos vicepirmininkas, vasario 
9 d. per Margučio radiją pa
sakė turiningą kalbą apie 
Vasario 16 d. prasmę. Per 
amerikiečių WTAQ radijo 
stoti vasario 9 d. kun. Juo
zas Prunskis su tos stoties

poziumą, kuriame dalyvaus • rapi jos kleb. kun. J. Matutis, 
Belgrado konferencijoje lie- New Haveno apylinkės at- 
tuviams svarbų uždavinį at
likęs dr. K. Bobelis ir dr. K.
Šidlauskas.

Simpoziumo parengiamuo
sius darbus atlieka New 
Yorko Altos pirm. Juozas 
Bagdonas. Galimas ir pas
kaitininko A. Kasulaičio da
lyvavimas.

* X- *
Scn. Dole įsipareigojo 

ginti Lietuvą

sutiktuvės. i Prancūzų kalba leidžiamos 
1 Eltos gruodžio numerio turi-

stovas Augustas Ramanaus- K. Kodaitienė papasako- ny: Lietuvių Helsinkio gru- 
kas, Hartfordo apylinkės i j° ap:e rašytojos gyven.mą pės dokumentai, Eitano Fin-

gos „Jaunystė4

LABDARYBĖ NUSIKALTIMAS 
SOUETį SĄJUNGOJE

Natalijos Solženicinienės, 
Aleksandro Solženicino žmo
nos, kalbos ištraukos, pasa
kytos spaudos konferencijoj, 
New Yorke, vasario 3 dieną, 
kurios metu buvo kreipia
masi į Sovietų Sąjungos val
džią, kad būtų išleisti iš ka
lėjimų Aleksandras Ginz
burgas ir visi kiti politiniai 
kaliniai.

... 1974 metais, po ištrė
mimo iš Sovietų Sąjungos, 
Solženicinas įkūrė Šveicari
joj Rusų Socialinį Fondą, 
kuriam jis paaukojo visus 
pinigus, gautus už knygą

„Gulago Archipelagas“. To 
fondo valdytojas Sovietų 
Sąjungoje buvo Aleksandras 
Ginzburgas, kuris šias parei
gas ėjo trejus metus — iki 
buvo suimtas. Per tą laiką 
fondas padėjo šimtam poli
tinių kalinių šeimų, nekreip
damas dėmesio į gavėjo tau
tybę, įsitikinimus ar religiją. 
Šelpiamųjų tarpe buvo rusai, 
ukrainiečiai, lietuviai, žydai, 
vokiečiai, armėnai, gruzinai, 
estai ir totoriai. Jie priklau
sė rusu ortodoksų, mahome

tonų, baptistų ir kitoms reli
ginėms bendruomenėms. 
Vienintelis šelpimo kriteri
jus — jo reikalingumo laip-
snis.

Ginzburgas turėjo tas iš- 
; imtinas savybes, kurios yra 
j reikalingos atliekant šį taip 
, sunkų ir pavojingą darbą: 
švelnumą, drąsą, lygsvarą ir 
retą atmintį, nes žinojo vai
kų skaičių kiekvienoj šeimoj, 
kuris berniukas sirgo ir ko-

t

kių vaistų jam reikėjo, ko
kiai mergaitei trūko šiltų 
drabužių, kuri žmona netu
rėjo pinigų pasiųsti vyrui 
siuntinį ir kam trūko pinigų 
traukinio bilietui nupirkti, 
kad galėtų aplankyti kalinį 
stovykloje. Nors Ginzburgas 
pats sunkiai sirgo, jis visuo
met turėjo laiko kitiems.

Dirbdamas šalpos darbą, 
jis nuolat buvo sekamas, jo 
korespondencija buvo sulai
koma ir jo namas nuolat kre
čiamas. 1977-tų metų vasari 
jis buvo saugumiečių suim
tas.

į Norėčiau pastebėti, kad 
mūsų krašte geradarystė vi-

Bronė Zdanienė, Laima Ši- 
manskytė, A. Dreslerytė ir 
spaudos bei informacijos 
darbų tvarkyiojas Juozas 
Velička iš Waterburio apy
linkės.

Delegacijos vardu dr. Vi- 
j leisis pasveikino gub. Grasso 
j ir, pabrėžtinai, nurodė stam
bu lietuviu tautos sūnų ina- , «. <. «. 

j ša į bendrą Amerikos gyve-

ir jog išleistas knygas vai-: kelšteino ir Tomo Venclovos 
kams. ! atsišaukimai, Žmogaus tei-

Solistei Juzei Krištolaity-: o ‘ .. .... . . _
tei-Daugėlienei padainavus į 10 1 _rapcu-
kel as lietuviškas da nas, drjz}skos Eltos redaktore Biru- 
Butrimas iš Surfside kalbė- i^ Venskuvienė kartu at- 
jo apie neseniai f-ėjusią J. i siuntė iškarpų iš prancūzų 
Narūnės „Jaunystę“. į laikraščių, kuriuose buvo

plačiai aprašytos spalio 10 
dieną įvykusios riaušės Vil
niuje.

--------o---------
Atvykęs į Amerikos Lie-'nimą, kovodami už Ameri- 

tuvių Tarybos suruoštą Lie-{kos Nepriklausomybę, įsteig- 
tuvos nepriklausomybės pa-' darni pirmą katalikų moky- 
skelbimo 60 m. sukakties mi-1 klą (Connecticute), pirmą 
nėjimą šen. Robert Dole' kolegiją Amerikos negrams 

viceprazidentu A. L. Schla- įrtesp., Kansas) pabrėžė, kad i ir dabar aktyviai prisideda- 
jis įsipareigoja daryti viską, mi prie Connecticuto pra- 

<ioupnrwn—oc.aooooooooooo^* kas yra jo galioje, kad monės tvarkymo. Kaip pa-
suomet buvo laikoma pavo- !niekada nebūtu- Pakeistas 
jinga valstybei. Komunistai j JAV. nusistatymas nepripa- 
kovojo prieš labdarybę 60 Lietuvos įjungimo į So-

vyzdį nurodė United Tech
nologies bendrovę, kur vie
nas iš vadovų yra mūsų tau-

metu "mūsų laikais kalė- |vietu- Sąjungą. Senatorius tos sūnūs inz. — J. Bobelis, 
jimų prižiūrėtojai užleidžia j pabrėžė, kad Europos Sau- 
šunimis žmones, kurie dris-;«um° konferencijos susiū
ta prisiartinti prie kalinių.™“ Helsinky jokiu būdu

Mes esame be galo dėkingi 
tai milžiniškai Connecticuto 
korporacijai už parodymą

kolonos, kad duotu jiems i pripažinimo Lietu-1 visai Amerikai Simo Kudir-
duonos gabalą, ir leidžiamai™5. Latvijos. Estijos įjungi-ikos filmo, kuris, anot, gub.

Po paskaitos J. Daugėlie
nė vėl padainavo porą dai
nų, kalbėjo rašytojas prof. 
šešplaūkis, taip pat palan-j
kai atsiliepdamas apie J.' . ri, . . T - * -XT _ _ , r . . 1 isio Eltos turiny: LietuviuNarunes knygą, ir zumabs- __ .... - , ,
tas Semaška sveikino autorę 'Helsinkio grupes dokumen-
ir linkėjo jai išleisti dar nau- ta* nuo Hf- ? Nauji
ju kūriniu. ' pogrindžio leidiniai, Lietuvos

i byla Belgrado konferencijoj 
Vakaras baigtas J. Naru- Į ir kt.

nės padėka klubo pirm.. P.
ŠMui ir kitiems vakaro ren

Anglų kalba sausio mene-

gėjams.
Dalyvis

DETROIT, MICH. 

Mažas patikslinimas

’Lietuviškų melodijų“ ra*
. . j r, i c mo i Sovietų Sąjunga. Ne- Grasso, padarys teigiamą i- programa transliuojanet į juos šauti — sovietinis j 8 .. _ a^iJL ma iš stoties WMZK FM 98

tris kartus savaitėje: pirma
dieniais, trečiad'en'ais ir 
penktadieniais nuo 8 iki 9 
vai. vak. Ta stotis transliuo
ja tik svetimų kalbų progra
mas ir .vad'nasi „Stat'on of 
the NalUons“. Stotis yra ga
linga, girdima net Clevelan
de. Jo-. programos ne Į juos
teles jral-omos, bet atlieka-

net i juos sauu — sovieiiiuai - ‘ « o. . ... .. .
■humaniškumas“ leidžia tai i pripažinimo principas yra! taką visoje Amerikoje.

' pastovus JAV kongreso dės-: 
nis. Senatorius Dole pabrėžė 
savo tvirtą įsitikinimą, kad 
Lietuva atgaus nepriklauso- 

kinio stalo, pirma nenune- mybę. Jis taip pat pažymėjo, 
šus maisto į miesto kalėjimą j kaip Altos pirm. dr. Kazys 
nepažįstamam kaliniui. Tai jBobelis Belgrade jam talki- Įdytų ir deportuotų kunigų 
buvo tradicija. Dabar kali- Į no, ruošiant pareiškimą Bei- ~ m 1~*’~
niui leidžiama tik penkių i grado konferencijoje, 
kilogramų siunta per metus, į
ir tai tik po to. kai jis pusę • 
savo bausmės yra atlikęs. . . į 

Šiuo metu sovietų slaptoji j
Amerikos Lietuvių Tary-

daryti.

Senais laikais nė viena 
našlė neatsisėstų prie vely-

Pa vaizduodamas lietuviu 
tautos kančias, dr. Vileišis 

'parodė gub. Grasso paskelb
tus „Draugo“ dienraštyje 
Panevėžio Vyskupijos nužu-

Dr. L. Kraiaučeliūnas 

tarėsi su A. Gėčių

sąrašus. Tarp kitko, dr. Vi
leišis primygtinai prašė gub. 
Grasso daryti žygių, kad 
JAV kongrese būtų keliamas 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir

mos „Live‘

Juos leidžia Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas — 
Vlikas.

TAUTOS FONDUIj • ;; š V '. :
AUKOJO

Kun. Antanas Grigaitis, 
Amsterdam, N. Y. $ 200. Po 
$ 100: Aloyzas ir Regina Bal
siai, New York ir Bronius 
Nemickas, Maspeth, N. Y.. 
Po $50: Alfonsas Bumeika, 
New Britain, Ct. ir Vladas ir 
Alfonsą Pažiurai, Anaheim, 
Ca. Po $ 30: Birutė Apana- 
vičiūtė, Rochester, N. Y., An
tanas Matulionis, Platts- 
burgh, N. Y. ir Matas Zujus, 
AVilkes Barre, Pa. Po $ 25: 
Sofija Jasaitienė, Mt. Ver-

Ukrainos nepriklausomybės
klausimas. ‘sumu Detroitas yra antroje

- , . . , . , . ,, . . , Kietoje. Pirmoji vieta, aiš-
selpiamųjų pavardes ir kartu į bos Visuomeniniu rysiu ko-i _ ,1.,,, yJ -L, , _j_ a I . .. . ? ‘ I Be to. dr. Vileišis prašė.,ku’ tenka Chicagai.

policija stengiasi sužinoti J

bando šmeižti fondą Šveica-; misijos pirm. dr. Leonas ;
rijoj, dalindama anonymi- 
nius laiškus Vakarų spaudos 
atstovams...

;non, N. Y., Jonas Pakalka, 
Verta pastebėti, ikad lietu, j Woodhaven, N. Y., kun. A. 

viškų radijo programų gau- Petraitis, Rexford, N. Y., A.

Kriaučeliūnas sausio 29 d. gubernatorės priminti JAV į 
turėjo pasitarimą su Lietu- alst°vu, Jungtinėse Tautose | 
vių Bendruomenės pirminin- Youngui, kad jam geriau j 

tiktų kalbėti apie devynių j, ku inž. Algimantu Gėčių.
Fondo valdytojais Sovietų ; Aptarė galimybes, kaip ge-jmd’jon9 baltų pavergimą, 

Sąjungoje dabar yra Ginz- Jriau koordinuoti Altos ir i ne§u aP’e Rodezijos techniš- 
burgo žmona Irina ir Sergė- • Liet. Bendruomenės darbus j kus balsavimo reikalus. At- 
jus Chodorovičius... j Lietuvos labui į įmenant, kad Lietuvos sūnus

Žmonės laisvam pasauly I ■ Tadas Kosciuška kovojo už
sunkiai supras, kaip galima ' NAUJAS VEIKALAS APIE 

JAV LIETUVIUS
Amerikos Nepriklausomybę 
ir savo lėšomis įsteigė New- 
arke, N. J-, pirmą negrų ko- 

Dr. Leo J. AJdiūno, New5leSiją visam pasauly, tai

būti persekiojamam už lab-j 
darybę. Kodėl taip yra? Taip į
yra, nes komunizmas yraj 17I. ^aiunu, a'.cvv. --- ;-

humanizmo priešas, taipogi i Yorko kolegijos Freedonijo-■ ^abar Pats laikas ir Ameri 
jis kovoja prieš bet kokią re- {je, N.Y., profesoriaus, sure-
ligiją ir pasigailėjimo savo-'daguotą knygą "Lithuanians

kai tvirčiau užstoti mus (Lie
tuvą) prieš didžiausią šių)

NAUJA VILNIEČIŲ 

VALDYBA

Uknevičius, Woodhaven, Y. 
Y., kun. Antanas Rubšys, 

iBronx, N. Y., Kazlauskiai, 
A. L. ! New Hyde Park, N. Y., kun. 

t Jonas Maknys, Providence, 
į R. I. ir dr. Genė Zavadzkas, 
’ Bayside, N. Y.

,1Pagal VKLS-gos Krašto1 Tautos fondo adresas:
valdybos 1977 m. pirmojo; .
posėdžio nutarimą, (šiais me., kHhuaman National Foun- 
tais į valdybos sudėtį buvo;
kooptuoti 3 asmenys: Paulė- 
Tamulevičiūtė-Ancė.vičienė, į 
buvusi Vikr aus krašto mo-j 
kytoja ir veikėja, gyvenanti J 
Ottauoje, Petras Česnulis,j 
buvęs Vilniaus krašto politi-i 

i nis kalinys, atsiminimų kny-i

dation. P. O Box 21073

Woddhaven, N. Y., 11421 

(Elta)

LB LEIDŽIAMOS 

KNYGOS
gos „Nužmogintieji“ auto-

ka jam nesuprantama... jin the United States, Selec-' dienų visų tautų pavergėją I rus gVV Paris, Ont., ir jau 
,ted Studies“ išleido R &E — Sovietų Sąjungą!

Už tai Ginzburgas buvo Į Research Associates, Ine., j
suimtas. Už tai jis laikomas > 4843 Mi-sion St., San Eran-j Conn. lietuvių delegacijos 
kalėjime visus metus be teis- j cisco, Cal. 94112. Knygos
mo, visiškai izoliuotas. Sim- f kaina $10.

7 i
tai žmonių apklausinėjami, j 
verčiami duoti klaidingus į 
pabudimus. Ir už tai jis bus 
teisiamas. Kokie absurdiški 
kaltinimai bebūtų surasti, 
koks teismo spektaklis be
būtu surežisuotas, tai bus

vardu Albina Lipčienė. L. B.

nas Vytautas Pečiulis bu
vusio Vilniaus krašto ilga
mečio politinio kalinio sū
nus, jKrpurarus „trikampie-

apygardos pirm., įteikė gub. i č'ų“ lietuvių veikėjas, gyve-

komunizmo teismas 
žmogiškumą...

prieš

(Elta)

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI

Jau tik kelis egzemplio

rius beturime labai Įdomios į

į Kipro Bielinio knygos „Ga-

'na to jungo“, 492 psl., kai- 

■ na $5.00,

Grasso puikią lietuviškų au
dinių juostą, už kurią guber
natorė dėkojo ir džiaugėsi 
kartu su mumis.

Gubernatorė pažadėjo ne
pamiršti lietuvių prašymų ir 
dėkojo už jų pavyzdingą dar
bą Conn valstijoje ir dideli 
inaša i visos Amerikos gyve-

nantis Toronte.

JAV Lietuvių Bendruo
menė leidžia šias knygas:

Dr. Romo Remeikio ”Dis- 
sident ;n Lithuania since 
1945" ir dr. R. Šilbajorio re. 
daguojamą apie kultūrini 

•genocidą Lietuvoje ii' pran- 
j tūzų kalba prof. dr. Bronio

Tuo būdu dabar Kanados Kazio „La Lithunie a la Re 
cherche de la Liberte“.vilniečių valdybą sudaro 8 

asmenys: prm. Stepas Va-: 
ranka, vceprm. Juozą- I)i-{ Dr. R. I 
lys, sekr. Jeronimas Cicėnas, jau galima
ižd. Vaclovas Skrebutėnas, 
nariai Paulė Ancąvičienė, 
Petras Česnulis, Vytautas 
Pečiulis, Bronys Sajtlys

Remeikio knygą 
užsisakyti. Jos

kaina $12. Užsakymus siųs
ti adresu: JAV LB Krašte 
valdyba, 9660 Pine Road 
Philadelphia, Pa 19115,
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asikalbėjimas 
Maikio sa Tava

, Pilis, Star City, W. y a., J. > 

Į Davalga, Gulfport, Fla., M. ■ 
Dudutis, Dedham, Mass., J.

NETEKOME KUN. ŠEN. PETRO DAGIO

js

Labai pavėluotai čia Eu- 
į Šilimas, Centerville, Ma-, A. ropoję mus pasiekė skaudi
• Vencius, Brookfield, Ma., V. žinia, kad New Yorke ligo- 
t Antriukonis, Arlington, Ma., ninėje gruodžio pradžioje 
Į L. Eitmanaitė, Jamaica Plain mirė plačiai žinomas biržė- 
I Ma., B. Mudėnas, Worcester, j nas kun. šen. Petras Dagys,
Ma., J. Urbonas, Lawrence, ‘ ilgametis New Yorko Lietu-

! Ma. ir A- Sukauskas, Dear-.vių evangelikų parąpijos 
i born, Mich. i klebonas, taip pat Lietuvių

P. Trybė, Dorchester, Ma.,; evangelikų liuteronų JAV ir
$4. i Kanados sinodo senjoras.

Po $ 3.
E. Sherelis, Randolph, Ma.,' Spaudoje buvo aprašytas

V. Matukams, Cornfield,1 &venimas ir veikla. Aš,
Ont. ir M. Klimas, Tompson, j n8ametis bi{iulis- noriu
£onn paminėti tik tas jo veiklos

po $ £ I sritis, kuriose mes susitik-
; M. Kraulaidis, Chicago Jdavome’ Ul ~ kooperacija 
J III., A. Matulis, Detroit, Mi„ įietuvo> ir !aMaros veikla 
i V. Vaidenas, Waterbury, Ct., l^elvll°le-
i J. Kuliešius, Waterbury, Ct-,
A. Dulkis, Newark, N. J., P. 

i Bajoraitis, Vokietijoje ir J.
Į Masauskas, Welland, Ont.

Po $ 1.
I J. Krunklis, Brooklyn, N-
i Y., J. Staškauskas, Rockford, S °f^a^12ay? para’"’°S
III. ir T. Paulaitis, Toronto i "L™™ bureA!’ > kUr» *SlJUn-

• ’ ’.ge: New Yorko• Ont. ’

Vokietijoje, įsisteigus Lie
tuvių Šalpos draugijai “Lab
dara“ ir pakvietus kun. Dagi 

’ prisidėti, teikti paramą 
■ moksleivijai, kun. Dagys su-

Lietuvių

I
— Šiandien, Maiki, atėjau kįtų organizacijų veiklą, Į 

pas tave pa-.'kalbėti be jo- Į kartais ir knygų leidimą. Va,! 
<kių štukavonių. Tu man pa-j šaulių kuopa išleido ir Sibi-, 
sakyk, ar yra šioje kontrėje . ro tremtinės Elenos Juciūtėsj 
'kokia nors lietuv'ška vajau- į atsir
na susa'dė? j mirties zonoje

<
— Tu, tur būt, neri paša- j 

kyti, ar Amerikoj yra kokia 
nors lietuvi} ika karinė orga
nizacija?

. ajau- į atsim'nimų knygą ”Pėdos

Visiems aukotojams ačiū.
Administracija

LOWFL, MASS.

Vasario ' >-tos minėjimas

Vasario 12 d. Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto 
(DLKV) Lietuvių Klubas su 
moterų federacija suruošė’

— Ta; ,viskas, Maiki, yra 
clrait, bet aš ieškau tokios 
strielčių susaidės, kuri vaje- 
voja.

— Dec rait, Ma'ki! Tu 
pataikei, ka'p pirštu i cieKų.

— Čia, tėve, yra dvi, sa
kytume, kiek kariško pobū
džio organizacijos. Viena jų 
vadinasi “Lietuvių Karių 
Veteranu Sąjunga Ramovė“, 
o antroji — "Lietuvos šau- 
l'ų Sąjunga Tremtyje“. Tai 
(organizacijos. kurių pirmoji . 
jungia buvusius lietuvius L1 mus^ pačių načalstvą.
karius, o kita — buvusus* °, 1 į man kas dVot5
šaulius ar organizacijos tiks. kokios va jaunos susaidės 
lams pritariančius. »\ aidžią, ta: dar šiandien vie-

į ną pulką vaisko pasiųsčiau

— O su kuo ji čia turėtų 
kariauti ?

Dar metus pasikankino.
"Labdaros“ draugijos, sa

vo šeimos, to taipogi globo
jamo jaunimo vardu tariu 
“Ilsėkis ramybėje, mielas 
Bičiuli“.

Mieląjai žmonai Arianei, 
daug dienų ir nakčių išvar
gusiai prie sunkaus ligonio, 
giminėms ir bičiuliams reiš- 

' kiu gilią užuojautą.
Jonas Glemža

PRAŠO ŽINIŲ APIE
SPORTINI VEIKLĄ

Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių leidimui reikalin
ga medžiaga apie —

(prie!-(karinę lietuvių spor
tinę veiklą Vilniaus kiašte, 
Latvijoje, P. Amerikoje ir 
Anglijoje;

P'rmąją tautinę olimpia
dą Kaune;

Abi plokšteles galima įsi- j fjb raVOme
gyti atsiuntus $9 šiuo adre-į 53 w ’
;u: Lithuanian Recording
Co., 27 Diųjįiak St, Somer- < Massachusetts gyvenan- 
ville, Ma. 92143. j tieji prie knygų kainos pri-

i deda 5% valstijos mokesčio.
Baltes ienos medi*, Dan-J ------- o

guolės Sądūnaitės eilėraščių! 
aštuntoji knyga, 126 psl., I 
ka na $5, išleido Ateitis, —
17689 Goldwin Dr., South- 
field, Mich. 40875.

NESUSIPRATIMAS VLIKE 

BAIGTAS

Nesusipratimas VLIKo 
Taryboje išspręstas, 1978 
metų sausio 14 dienos posė- darė dail. Julius Špakevi- 
dyje priėmus sekanti nu- čius, išle.do 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.

Miršta tik žmonės, roma
nas, parašė Andrius Nori
mas, 328 psl. kaina $6.00.

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

Katalikų bažnyčia Lietu
voje 1940-1944 metais, —
vysk. Vincento Blizgio išgy
venimai rusų bolševikų ir

Ir nebepasimatėm, Jurgio
Jankaus 5 pasakojimai, 342 
psl., kaina $7.00.

DAINOS IR SAPNAI
šiomis dienomis iš spau

dos išėjo Stasio Santvarų 
šeštoji lyrikos knyga, vardu 
”Dainos ir sapnai“.

Knyga 127 puslapių, vir
ei) ir skyrių pavadinimus

tarima:

”VLIKo Taryba, turėda
ma galvoje, kad A. Speraus- 
kąs atsiriboja nuo visų M. 
Kavolio insinuacijų B. Ne- 
mickui ir apgailestauja savo 
pareiškimus VLIKo Tarybo- 

pckario sportinę veiklą Į je ir dėl jų kilusį nesusipra- 
Anglijoie ir P. Amerikoje; Įtimą, — laiko klausimą 

neveikiančius sporto vie-i baigtą“.
• prot. parapiją, Parapijos Mo- 
i terų ratelis, New Yorko Ma- 
Į žosios Liet. Bičiulių d-ja,
; SLA 368 Kuopa, A. P. Da-J 
jgiai, A. Reventas, A. Bort-j 
i kevičienė, J. Šneideraitis.
1 Skirtu laiku ateidavo čekisi
su maloniu kun. Dagio laiš
ku. 1977 metų čekis buvo at-Į 
siųstas Ramūno Brako su ( 
pastaba, kad kun. Dagys« 
sunkus ligonis, ligoninėje.

netus Š. Amerikoje.
Turintieji bet kokių žinių,;

nuotraukų, ats'minimų, pra-- 
šomi atsiliepti leidinio re-i 
dskciiai adresu: •

ŠALFASS,
410 Davenport Rd., 
Toronto, Ont. M4V 1B5, 
Sanadia.

PLSŽ Org. K-tas

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Lithuanians in Multi-Eth- 

nic Chicago Until World

War II by David Fa'nhauz,

(Elta)

KOMUNISTŲ TERORO 

SISTEMA

Jei norite greitai ir gerai 
sus pažinti su bolševikinio 
teroro sistema, su komunis-
tų tardymo^ praktika jr jų vokiečių nacių okupacijos 

metais, 191 psl., kaina $4.00
Lietuvių dainos Amerikoj,

surinko ir redagavo dr. Jo
nas Balys, 342 psl., knygoje 

Joje taip pat rasite daug yra įda'navusiųjų nuotrau- 
žinių apie koncentracijos jkos, kaina $8.00. 
stovyklas. K&ina su pasiun- i Lietuvos ryšys su Amerika 

t mu tik $1.00. I (su ilgoka santrauka anglų
Įkalba), paraiė Viktoras Ka- 
Įrosas, 176 psl., kaina $ 3.00. 

Striptizas arba Paryžius
PASAt.’Li.Nia GARSO i

tos rūšies mokslu, įsigykite 
Kipro Bielinio knygą "Tero
ro ir vergijos imperija So
vietų Sąjunga“.

Vasario 16-tos minėjimą. Pa |vsliau liūdnesnė žinia, 
grindinę kalbą pasakė Jura- i

Lietuvoje, studentauda
mas, Petras Dagys dažnai
apsilankydavo Pienocentre j įleido Amerikos Lietdrių 

labai gražiai atliko Grauslių pieninių steigimo Biržų aps. Į Bibliotekos leidykla ir Lo- 
Į šeima iš Hudson, N. H. Tai reikalais- Visuomet malonus, yolOr universiteto leidykla.

Ta? didelio formato, gau
siai il'ustruota, labai gero 
popieriaus knyga. Labai tin
kama dovana kitataučiui. 
J' gali papūri* ti k'ekvieno 
biblioteka. Kaina $20. Lei- 
dėio adresas: Lithuanian 
L'brary Press, Ine., 5620 S. 
Claremont Avė., Chicago, 
III. 60636.

tė Norkūnaitė-Aukštikalnie- 
nė.

Liaudies dainų programą

— Nugi', ko! komunistinis f broliai ir seserys: Julija, Ka-]su Jaukia šypsena, paslaugus, 
ruskis dar per toli ir iš striel-Į zys, Ričardas, Danutė ir An- į draugiškas. Taip susidarė 
bos dar sunku paimti ji ant; tanas Grausliai. i draugiški santykiai visambos dar sunku paimti ji ant j tanas Grausliai. 
pricielo, tai tie kariai ir šau 
Lai galėtų pričiupti mūsų 
metežnvkus. kurie čia eina

draugiški santykiai visam 
_ > amžiui, is bendradabiavo ir

j3Z\t augėla iš Bed-»Įjįtus kooperatyvus steigiant, 
lordo, N. H. užbaigė progra
mą įdomiomis skaidrėmis, 
kurias jis padarė Lietuvoj, 
ir išsamiais paiškinimais.

Aukų Laisvės varpo radi- 
I ini surinkto To cnmc

Nukeltas kunigauti į Klai
pėdos kraštą ir būdamas 
1932 m. Budingos eveange- 
likų liuteronų klebonu, buvo 
išrinktas Šventosios uosto

į lės po šluota nutiltų ir net
— Jie neturi nei kokių pa-1 giesmėmis šlovintų tiktai į 

trankų, tankų ar lėktuvų, o vieną tikrą načalstvą, kurio- 
tik pistoletų ar šautuvų, ku-i je ant pirmo krėslo sėdėčiau 
rluos naudoja sporto reika-, aš pats!
lams. į

! — A*š matau, kad tėvas
— Tai kam visos tos va- jau truputį prikvaišai, tad 

jauno? susaidės reikalingos,1 eik geriau išsimiegoti! į 
jeigu jos nevajevoja su ne- •
pr’eteliais?

— Šios orgaaiizacijos pa-. 
laiko buvusių Lietuvos karių 
draugystę, senas jų tradici
jas ir puoselėje savo narių 
tarpe kultūrinę veiklą. Štai,' .
ramovėnai leidžia savo žur- J°Jet
italą Karį, kuriame telpa 
daug Įdomių buvusių karių 
atsimin'mų. straipsnių isto

ROMANAI

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

Kaimiečiai, 4 tomai, No
belio laureato Wladislovo

! -Roma-Paryžius, premijuo
tas romanas, parašė Iccho- 
kas Meras, 277 psl., kieti vir
šeliai, kaina $8.

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

i DLKV Klubas Amerikos
Lietuvių Tarybai paaukojo 
$100.

LIETUVIŲ FONDE JAU 

PUSANTRO MILIONO

AUKOJO KELEIVIUI

Po $25:

Lithuanian chamber mu-

Dvi plokštelės. Jose
evange- ■ įrriyta smuikin'nko Izido-,

)mi kapelionu ir | riaus ir pianisto Vytenio-. su pasiuntimu — $13.80. 
gubernatūros ti- Marijos Vasyliūnų atliktos

na $10.
Gatvės berniuko nuotykiai, 

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

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

R. Reyanbndo romanas, iš 
lenkų kalbos vertė rašytojas 
F. Neveravičius, kaina $13,tuvos kariuomenes 

likn liuteroi 
Klaipėdos 
kybos reikalams referentu, 
įsteigė Akc. B-vę ”2uvys“ ir 
dalyvavo jos valdyboje.

Vokiečių okupacijos metu 
atlikinėjo religines ir visuo
menines pareigas. Tekdavo J 
susitikti ir pabendrauti. JAV j 
dukart teko aplankyti jo šei
mą ir paviešėti jo ir jo žmo
nos Arianės malonioje glo
boje.

Užpernai, eidamas į ligo
ninę, lyg atsisveikino ant j

4 sonatos: Juliaus Gaidelio, 
Johno Bavicchio, Jono Šve
do ir Jeronimo Kačinsko.

Gyvenantieji Massachu
setts valstijoje prie knygų 
kainos primoka 5 procentus 
valstijos mokesčio.

EKSKURSUOS 1 LIETUVĄ
Pirmoji grupė šiais metais išvyksta 

KOVO 23 d.

Iš Bostono ir New Yorko kaina tik — $ 7 4 1. 0 0, — įskaitant maistą, 
pirmos klasės viešbučius, ekskursijas į Kauną ir Trakus.

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 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 GRUPINfiS KAINOS, galiojančios išvykimo laiku bus 
paskelbtos vėliau.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės į

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
South Rostoo, Ma**. 02127 

393 Wo*t firoadway, P. O. Box 116 
Telefoną*: (617) 268-8764

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūniene
Prices are based on double occupancy and are subject to changes and/or 

Government approvai.
Norintiem atsikviesti gimines ii Lietuvos sutvarkom kvietimo dokumentus

Į Į Lietuvių fondą 4,416 na- 
Įrių jau įnešė $ 1,412,960. Toj 
| sumoj yra 1977 m. įneštieji 
|$: 05,000.

V. Šilas, Chicago, III. ir Į
Sandaros 7 kuopa Bostone. ! Fondo kapitalas pernai da- 

A. Jantauskas, Australi-1 ve $99,699 pelno. Atskaičius 
ac ministracijos išlaidas, gry

no pelno liko $ 80.430, iš ku
ri ’ pelno skirstymo komisi
ja jau paskirstė $74,523.

$ 16.
Po $ 15.

J. Koncevičius, Lawrence, 
Mass. ir V- Ziaugra, Roslin-

H

rinėmis ir kariškomis temo- dale, Ma.
mis, o taip pat pasvaretoma ’ Po $ II.
ir dabarfnė ckųp. Lietuvos l I. Vasyliūnas, Somerville,
padėtis bei jos laisvės kovos Mass. ir J. Rasys, Cambride,
kel as. Karyje yra r šauliam Mass.
skyrius, Tremties Trimitas, i Po $ 7.
■kuri redaguoja šaulė S. Kau- i A. Aleknievich, Tillson- 
sielienė. Be to, ramovėnai ir. burg, Ont. ir E Tamalavage, 
šauliai kasmet rengia Lėtu-! Worcester, Ma.

visados, abejodamas, ar pa- J 
vyks ištrūkti iš vėžio replių. į

CHICAGOJE ”KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI:

PARAMOJE (2534 W. 69tb St.)

GIFTS INTERNATIONAL (2501 W. 71«t St) 

MARGINIUOSE (2511 W. 69th St)
vos kariuomenės atkūrimo 
sukakties minėjimus, ku
riuose lietuvių jaunajai kar
tai primena Lietuvos istori
ją, lietuvių savanorių, karių 
ir šaulių bei partizanų kovas 
/nepriklausomybės atstaty
mo metu ir kariuomenės bei 
šaulių vaidmenį vėlesniais 
nepriklausomybės laikais. 
Savo surinktomis lėšomis

Po $5.
C. Račkauskas, New York, 

N. Y., G. Mikonis, Baltimo- 
re, Md., T. Kersavage, Oly- 
phant, Pa., K- Gudauskas, 
East Chicago, Ind., A. Pa- 
dolskis, Paris, Ont., A.Mic- 
kevich, Brooklyn, N. Y., M. 
Vasiliauskas, Stayner, Ont., 
J- Šaulys, Branford, Ct., J.

bios organizacijos remia ir^Stankus, London, Ont., E.

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

TrečiadianiaA 8-9 vaL vakaro 
Šeštadieniai* 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 
E Meilu*

23 Shirley Rd., Shrew»bury, Ma. 01545 

TeL 852-3665
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Vietinės žinios
Tooooooaoaaoooooaaaaaaaaaoi

KAMERINĖ ROMANTIŠKOJI KLASIKA 

LIETUVIŠKOJE MENĖJE

Š. m. vasario 4 d. Įvykęs 
Kultūr'n's subatvakaris bu
vo ypat‘rujas tuo, kad susi
rinkusiems suteikė progą 
.gerą valandėlę pabendrauti 
su gera klasikine muzika.

Subatpakarių komisijos 
piim. inž. Edm. Cibo ir prof. 
komp. Jer. Kačinsko pastan
gom s, šįkart Tautinės Są
jungos namų pastogėn atsi
lankė kamerinės muzikos 
ansamblis • kvintetas: Dian. 
ne Wheeler ir Steven Plot 
kin — pirmieji smuiką', Izi- 
dcr'us VasyTūnas — viola, 
Ben Silver — violončelė ir 
Jeronimas Kačinską-— for
tepijonas. Profesionalų mu
zikų vienetas atliko čekų 
kompozitoriaus Antonino 
Dvorako (1841-1904) a-dur 
kivmtetą. labai nuotaikingą, 
F'vfr’os romantinės išraiškos 
kūrini.

Kadangi i i? Fh orako vei
kalas priklauso prie itin 
dažnai grojamo kamerinės 
•muzikos repertuaro, kiekvie
nas ?.* kiras io atlikimas rei-

Į minėta, kaip tik šio kūrinio ■ bėjo valdybos pakviestas po-' Aukų Altą: iso labo su- V 
> pasirinkimas ir buvo laim.n-Į etas savanoris kūrėjas St. rinkta $315. Didesnes suma;
Į gas, nes jo melodingumu ga.! Santvaras- aukojo: po $30 — Marti-/
Į Įėjo džiaugtis ir rimtoje mu-’ ; sauskai iš Brightono ir Juo.į"
į z’kcje mažiau jj prusęs klau- Į Kalbėtojas įdomiai papa- zas Anei auskas iš Cambrid- ,$ 
p. y toj a s. Senesnės muzikos šakojo apie kovas Lietuvos b° \as> liūnai.
Į prie namumas, suprantamu- Nepriklausomybę atstatant, Luimy^, P. Naikev ičiU>. 
mas plačiajai .publikai yra>kuriose ir jis pats dalyvavo. M -^nkauskas: ™ 810 _ i

• • •- Ka-- • i j ■ .^una klasika j Susirinkimas praėjo šven
tumu jėgų bei įkvėpimo, kad tefcesidziaug a moderniosios i ... . ., .
išeitų tikrai ^girnius, at-: avangardinis - lietuVų ar tlsko)e nuota,ko)e' 
miltinas. Nežiūrint ribotoj nelietuvių kompozitorių —į
repeticijų skaičiaus ir vieno • muzikos atžvilgiu.• v — • /*• • • 1 • 1

M. Jankauskas; po 810 
kun. S. Saulėnas. P. Palių- 
-is.

Rengėjai visiems dėkoja

»- -ae- -at at- ■» -ae- •»> -m

ADVOKATE 
JŪRA STRIMAITYTE

PEPPARD. KEHOE & 
STRIMAITIS

ATTORNEYS AT LAW

10 Central Avenue 

Lynn, Mass. 01901 

Tel. 599-8188

i Geri žodynai
Anglų-lietuvių kalbų žo*

§ d yna s, V. Baravykas. nauja 
$ laida. u;ie 3 žodžių,
. 5 >9 pri . kaina Sc.Oū.$

L ietuviu-anglų k^ibų žo 
dvna», red įgavo Karsavi- 
naitė ir 81anobersk:». apie 

§ 27 rtoo žodžių 511 psl., kai-
1 na $8.00.

$

•$
$

Po susirinkimo buvo ren-! 
i karnos aukos Lietuvos lais-
' vinimo kovai vesti. Namui
1 šeimininkė visus susirinku- - 
į sius gražiai pavaišino.

K. N.

griežėjo fizinio negalav'mo, i 
prof. Kačinsko susitelkto 
vieneto narių akivaizdus en-'
"uz azmas, jų profesinis Įgū- ■ 
damas, o taip pat ir grojamo i
kūrinio natūralūs vfta'išku. ’ Net dw¥nj LSS Rran(1ies i
mas, skat nantis v sų atl’kė-slidinėtojai išvyko rungty-* Vasario 16 Cambndge 
io muzikalumo instinktu pa
reiškimą, sudarė sąlygas iš-; sl-d nėjimo sporto varžybas/.,

m.

Bostono slidinėtojai 

Toronte

Dr. Juozas L. Navickas - f' ~ *' «* *
t

pilnas profesorius

-«• -S«- 3K-

1 LPD šachmatininkai sėkmin-

riskleisti gražiai, sai. aimm-. 
gai 'r)‘erpretacija:, neužkHu- ‘ 
vuriai nė už vieno kito 
brūkštelėjimo pro šalį

netoli Toronto. Jos Įvyks va
sario 25-26 dienomis Moon- 

; stone Ski Rescrte, kartu 
' vrkrtančių Pabaltiečių slidi-

DKAUuiMO AGEN fCRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimas

Kreipti® senu adresu-

BRONIS KONTRIM 

S98 Broaoway 
So. Posi.ei, Mass. 02127 

Tei. AN 8-1761

Prof. dr. Juozas L. Nai.ic-įgai pradėjo MET lygos ant- Į 
kas, kuris jau keliolika me-irąji ratą, Įveikdami TUFTS 4 

: tų dėsto Bo.tcn College fi-! unversitetą, Medforde, 4.5- j 
losofjos fakultete, š. m. va- 1.5. Šiuokart mūsų vyrai at- * 
sario mėn. vidury kolegijos ■ sirevanšavo su kaupu už pra- |

somvoes au-iaiymo pa- laimStaS 1 rat° run«’>'nes J
se Sime sukaktis Cambrid- vtzjtV'f 15-35’ kai žaid? neturMa- 

ge buvo pam'nėta vasario ! P ” ’ mi Pilnos komandos. Siuo-j
19 d. Po pamaldų lietusių Re'kia pažymėti, kad Į kart žaidė ir taškus laimėjo: Į . j-
parapijos bažnyčioje, kuriu pilnus profesorius keliamai Aleksis Klinovas 1, Ričardas emausia »e yvių ra ijo 
metu smuiku grojo Izidorius ne pagal išdirbtą metų skai-! Grauslys L Kazys Merkis ' ^^ri^v/NSR U60

Šiemet L etuvos nepri
klausomybės atstatymo pa

RADIJO PROGRAMA

■ nėjimo pirmenyb ų rėmuose.
Kamerinė muzika — iš

skirtinos elegancijo? meni-j Išvažiavo Reda, Rmvy-
nis pasire skimas, kuri gra-Jdas ir Vvten's Veltai, Aud- ..- y-----  išanaivad-mtiKs ™-nbž ai priėmė daugiau prie pa- ir Vilija Eikinaitėe, D. Bacho Paradą G-Moll, pa- .,Mi-doje įsspausdmtus pio-, 

P emeaaugaup epa ■ Izbickaitž; G. ž;au?ra; j> rap.jos salėje buvo jškilmin-, temins. atradus, knygas

Vasyliūnas ir dr. Vvten’s č ų, bet tik atsižvelgiant i: 0.5, Jurgis Zozo 1 ir Bronius i ... ‘ 
Vasvliūnas vargonai? atliko arptaut'nėje mokslininku t Skrabulis r ,vei ia

t-

L>
f
r

Skaitinio ar šiaip žodinio tu 
iniu programos pripratus’ Į 

’ankytoju publika. Negali Į 
ma, tur būt, nuneigti, kad . 
šie muzikos vakaro pas'se- Į 
kima sutvirt'no ir pats pnri 
Kačinsko žodis, subat .aka 
•io sveč’u^ supažindinę? tie’r 
m Dvorak-u, tiek su a+1’Į;3į. 
tt'> kūrin'o sąranga bei sa

kam

ir žinomų atitinkamos sri 
ries triokslininkų rekomdi- 

; Įndčis vėliavas, sugiedo-' dac'jas.
: jus himnus, kieb. kun. Sime 
' < nu' Saulėnui sukalbėjus

gas susirinkmas.

kalauja patingų ’r.terpreta. vybėmis. Pagaliaau,

•^oooososoGGoeoeoooeoeoooeoeooeoeoeooooi 600000000" i

Bač’uli'. ir -J. Jakutis.
V. E.

1978 m. nauja choro 

valdyta Brocktone

įkaitė paskaitą. Ji pabrėžė 
Brocktono Sv. Kazimiero .lietuvių pT.timą pasaulyje, 

oarapijog choras, kur am ieškodama prasmės toje mi- 
vadovauja komp. J. Gaide- rijoje. Išnagrinėjusi istori- p-Kiiotelv.^P 
:s. įssn nko naują valdybą n Us faktus, prelegentė iškeri ' . v

lė religijos reikšmę ko.oje! Reika džiaugris ir1978 metams. Ja sudaro:

Praleista A. Čapliko 

pavardė

sekmacneniais nuo 
11:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
' Perduodama vėliausių, pa- 
' saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Praeitame numeryje :š-i Šią programą veda Stepo- 
Dr. J. L. Navicko parašy- spausdintame reportaže — nas J. ir Valentina Minkai. 

n-Juio Vs^JKi-nUnS ta knyga ap e Hėgelio filo-! "Vasario še, iolikteji Bosto-j Biznio reikalais kreiptis >
’-ona no ti ot’oą Puvo i.-ieista anglų! no rc.uleje praleista mz. Baltic Florist gebu ir clova-

kalba Olandijoje ir pa- Aleksandro Čapliko, Altos nu krau*uvę, 502 E. Broad- 
^kb’sta tarptautinių moksli- skyriau iždininko, pavardė, way, So. Boston, Mass. Tel. 
ninku tarpe, universitetuose; km-is m esto savivaldybėje 268-0489 Ten gaunamas 

! atliko reikalingus formalu-i Keleivis ir yra didelis lietu- 
dj.! mus vėliavai iškelti. viškų knygų pasirinkimas.

Sandaros Moterų Klubas rengia 30-tąji metinį 

BANKETĄ 

NAŠLIŲ KARALIENEI PAGERBTI
» ’ v - <■»

1978 m. kovo 12 d. 4 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos II a. salėje

(368 W. Broadvray, So. Bostone)
Visi dalyviai bu? gardžiai ir sočiai pavaišinti, gros geras
orkestras, todėl jauni ir seni, vyrai ir moterys kviečiami!^3. 02404, tek 627-58376). 
atsilankyti. Visi turės progą Įdomiai ir maloniai praleisti

i pirm. V.yt. E kinas (adre- 
; -a s — 1 Favn Čir., Ran- 
' dclph, Ma. 02368, tel. 617—
! 961-3523). vicepirm. Pranas 
į Rimkus, sekr, ir altų seniūnė 
Į Sta ė Gofems'enė, ižd. ir bo- 
’ -u sen’ūnas Vikt. Rrandtne- 
‘ ris, korespondentė -Jarūna 
j Banaitienė, plokštelių pla-
! tintoja ir sopranų seniūnė no čia šeiriai 

is rinkt'

dėl tautinės neprikiausomy- į džiuotis mūsų kolonijos jau- 
•bes. e ta n pat ir tautinei są-;no mokslininko atsiekimais 
menei išlaikyti. į ir l’nkėt' ateičiai kuo geriau.

Į s’o? kloties.
Kun. Jonas Klimas taip i 

pat }>afkleidė Įdom ų min- Į 
čių, kalbėdama? apie ivv-' 
kius vasario 16 dieną.

Lietuviai nugalėjo 

universitetą

. . - & '-v re s <r rr-e iįs

Kun. V. Valkavičius ragl- Vasario 17 d. So.
K , 1

Bostono Is
gyvenancius 
senas knv-

SAVA1TP*«T1S

Nepriklausoma
LIETUVA

a.
Sandaros Moterų Klubas

Albina Baškauskienė (228 lietuvius 
Savrtelle Avė.. Brockton, ga=, laikra! čius/ laiškus ir 

rplamaj medžiagą apie lie
tuvių gyvenimą.

Meninėje dalyje kun. V. 
Valkavičius pada'navo trijų 
kunigų sukurtas dainas: A- 
'•eknaviČiaus "Prašom, pra-

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

AGENCY

Vedėja: Reda M. Teitas 

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

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nelaimingu 
atsilikimų.
• Parūpna visu rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEO1VNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

Taip pat pranešama, kad 
choras stropiai ruošiasi dai
nų venrėn Toronte :r kvie- 

;• č'a naujus da’nininkus Į cho- 
i: ą Įsirašyti.

Choro valdyba

Bostono lietuviai inžinieriai 

paminėjo Lietuvos Nepri

klausomybės šventę

informuoja seanyiojUb. apie pasaulinius Ir lietuviškuosim
KADA IR KAM PADARĖT ’vyk.us, deOd oaug ir įdomių nunirauKų ir ai'irai pasisakė 

t-’ »-»ie visus mūsų visuomeniniu' bei kullūrmiu* klausimus 
!jf jame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukta 

i n<e abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
Tuo reikalu jums gali pa i w svarbia probk-Gi<_

dėti teisininko Prano Šulo! 'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ vra dinamiška*, mūsų iš- 
paruošta teisėjo Frank Mon-' įj įvijos laikraštis, ieškąs nauiu bendra4arhiu bei idė’a. vk 
chun neįžiūrėta ”Suduvos“ e? suome< atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymų | 

’ §—lietuvybės ir Lietuvos.
zsle sta knyga. j R? <•

Metinė prenumerata JAV-se 

Adresas •
a 7722 George Street. I aSa’lę. I‘.Q. HSP IC1. CANADA |

SAVO TESTAMENTĄ

šern“, Sa -nausko ”Kur bėga s 
Šešupė“ (žodžiai Mairon'o) KAIP SUDAROMI 
m y ?k. Earanausko ”Giedu; TESTAMENTAI, 
narnelę -Jam akompanavo gu testamento pavyzdžiu
dr. Vytenis Vasvliūnas.

Pabaiga' kun. S. Sau’ėna-ę 
?3=:da’’no savo kelionė?

! ' •> 
' B

J Vasario 17 d. pas inž. L. J ietuvą Įspūdžiais.
- Rudžiūną Stanton, Mass. i 

« | Bostono lietuviai inžinieriai
| : turėjo savo susirinkimą skir- j IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO 

J tą Lietuvoš Nepriklausomv-
e ibės šventei paminėti, fe' I

i

Knygos kaina S3, su tęs-į 
ramento forma $3.50. Ji yr?' 

i gaunama ir Keleivio admi 
nistraeijoje.

i $

ARTIMIESIEMS,

ATSIMINKITE KELEIVJ. JO METINĖ PRENUMERA- 

Susirinkime Įdomiai kai- TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

; ''eoooraooooooocooccooooooooooooooooouooMooooooaoooę

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. Bostonai tarnauja ilgiau nei 50 metų 

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS: U

Tek: 426-1204

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184 riiI

moooeoooeoeeov

Tel.: 848-6000

1978 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

! Kovo 19 iš Hartfordo........................................
-------------------- ------- ----
................... $735.00 į

Į Kovo 26 iš Bostono............................................. ................... $761.00 1
j Balandžio 2 iš Detroito ............................ ...

................... $816.00 j

| Balandžio 9 ir 16 iš New Yorko.................... ............... $746.00 į

S

>Vc5S

BALTIC 
TOURS

Kainon Įskaitoma pilna kelionė Pan Ameri can lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai ir gru
pės palydėjimas. Kelionė: 1 naktis Maskvoj. R dienos ir 5 naktys Vilniu j, 1 naktis Lenin
grade.

BOSTONAS-CHICAGA IR ATGAI...................................................................... $128

Daugiau informacijų kelionių j Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

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

arba
1—800-223-7898
prašant nasikalbėt: 

su ”PAT“

SLA—jau i?t) metų caraavta lietuvių visuomenei ir išmokė- 
j j daugiau Kaj? SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
carisma

SLA—didliaaata Keturių fra^ernallr.š organizacija — 

duoda gyvybes apdraud< ir ligoje paš&*pą. kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus aavitaurpmės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria su puse mHono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekviena* 
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių reikaUngiausias 
apdr&adas nuo flOC.OO iki tlv.900.GC.

SLA—jaunimui duoda g«»ą Taopomąją Apdreudą — Ba. 
dcwment Insurance, kad jaunuolis gautų pimgua 
aukštoje mokslo studijoms i.* gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliams lobai pigią 1ER1I 
apdraudą: už Jl.POO.OO aprtrauioe tik $3.00 mosea- 
čio metama. -* •<- »*< a

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraodoe mokestis $2.00 5 metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitia 
* kuopų ve’kėjus. ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigo 
parašysite:

Lithuanian AMaare of America 
«07 Went 30th Street. New- York. N.Y

r
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organizuoti kuopos valdyba. Į Aukojo Lietuvių fondui ~ ~ ~ v ~ ~ - iUU8„ oi., smunumiito i
• . • __ 'V* • I Po susirinkimo dauguma) | tos pumpolytėS konc<1 /AT" ’l TTk £210 r71in 1 AO '! šaulių dar Pabendravo lietu-) A. A. inz. Broniaus Makatoio | Kovo o d. So. Bostono kurį rengia N Anglijos Į r“ I Į I jl“3^ I > vių draugijos užkandinėje, i atminimui įamžinti Lietuvių • Lietuvių Pilieč.ų d-jos abie. tu d •

V.#/ > J E* _ ..._1— fi* OSA I inco eulūeo Rolf'ino iv doleri- **

KALENDORIUS

IŠ BOSTONO ŠAULIŲ PASTOGĖS

Vasario 5 d. įvyko metinis 
Jono Vanagaičio šauliu kuo
pos susirinkimas. Susirinki
mą punktualiai pradėjo kuo
pos pirmininkas inž. Juozas 
Stašaitis, pasidžiaugdamas, 
kad gausiai, punktualiai su
sirinko ir kad kuopos narių 
skaičius nuolat didėja.

Pirmoje eilėje jis prisaik
dino naujus narius. Jų buvo 
aštuoni: Kazys Merkys. An
tanas Andriulionis, Jane Ba- 
jerčienė, Jonas Starinskas, 
Ričardas Grauslys, Danutė 
Grauslytė, Julija Grauslytė 
ir Liudas Jagminas. Paskuti
nieji keturi yra jaunuoliai. 
Jų įstojimas į šaulių eiles 
vyresniesiems teikia gražių 
vilčių. Toliau kuopos šauliai, 
kūrėjai savanoriai: Juozas 
Liutkonis, Kazys Merkys ir

Juozas Valickas išrinkti kuo
pos garbės nariais.

Tolimesnei susirinkimo ei
gai vadovavo V. Bajerčius, 
sekretoriavo Verutė Tumie- 
nė. Išklausęs valdybos pra
nešimą, susirinkimas pagyrė 
ją už sėkmingą veiklą ir pa
prašė pasilikti ir šiems me
tams. Tik kuopos iždininkei 
B. Šakenienei atsisakius, iš
rinkta Jane Bajerčienė.I

Iš paklausimų išaiškėjo, 
kad žuvisiems kariams pa
minklo pasiruošimas statyti 
Worcestery bendromis šau
lių rinktinės jėgomis eina 
gerai.

Išvyką i ruošiamas 1978 
metu vasara Pasaulio Lietu- 
vių Dienas Toronte apsiėmė

K. Š.

Pašto ženklai ir monetos

Kaziuko mugėje kovo 5 d. 
i skautai pardavinės ir Lietu- 
| vos pašto ženklus bei mone- 
j tas. Ženklai bus serijomis, 
i pavieniai sudėti pakeliuose, 
; bus net ir retai užtinkamuJ 4.
i ženklų.Taip pat turėsime su- 
i venyrinių pašto lapelių ir 
j ženklų blokus po 4 ir 6 ženk- 
i lus-

COSMO5 PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury bt. 
JVORCESTER, MASS. 

SW 8 2868

/ra vienintele oficiali i»t»L 
ga VVorcestery. auri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces-
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- ! 

jos valdomas sritis- Čia kai- Į

būna lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai oueina greitai ir 
tvarkingai.

<či* galima gauti įvairiau- i 
siu importuotų ir vietines' 
gamybos medžiagų ir kitų! 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,! 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklieni

Senas parvirsta ir negir
tas.

Elood 5quare 
II ar die ar e Co.

Ssvaiakas N. J. ALEEMA 
S» EAST PRO ADA A? 
iOUT*» 3CSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Banj&raūu Kicenę Dažai 
Torieroe 3i»nnm*

Stikitv lacgAau 
Vos r«ikint-ayii namam

Seik/nenvs piure bertam* 
daiktai

L Telefonas: A N 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan 
Br. J. Pasakarnio

| P g D i N I 8 
OPTOMETR1STAS

, Valandos:
t nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak. 

Ti'ečiadieni&is nepriimama
<*47 BR0ADWAY 

South 3oj>lon, Mi

Knyga yra geriansias žmogaus draugas

■MeooooooeeooeooeeeeeoeceoooaoocseosoanBaooe

1) The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, iipbdome gydytojų rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į betnvi&ką vatstiną.
Bav. Emanuel L. Rosengarė, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefoa*. AN 8-S029

Nne 9 vah ryto iki 8 v»L v^ fftskvnii» iventadientns ir sekau

ooeeooooeooooeaoeeoooooseeoeooseooeoooooooeoooooeM

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray

BITAS MOTERIAIough St., smuikininkės Brigi
tos Pumpolytės koncertas, 

Bal
tų d-ja

So. Bostone, 862 4th St.,
į trečiame aukšte išnuomojamas 
i moteriai 2 kambarių ir virtuvės

Balandžio 9 d. So. Besto- i buta^ -vra vonia- Teirautis va" 
no- Lietuvių Piliečių d-jos : karais tel- 268-82»l.
III aukšto salėje Minkų ra-

' dijo 44 m. sukaktuvinis kon. 
po pietų First & Second certas Pradžia 3:30 vai. 

jChurch salėje, 66 Marlbor-; pOpjet.

Fonde suaukota $ 250. Į jose salėse Balt'jos ir Žalgi
! * . . T „ » . . 1 Ho tuntų tradicinė Kaziuko• aukojo: J. Stašaitis, j mus-a

Po $ 20. ! g

ir B.:A. ir 0. Šležai ir I 
Galiniai.

Po S 15.

A. ir V. Kubiliai ir J- ir i ough St., estės pianistės Eli- 
I. Rasiai.

Po $ 10.

A. irJ. Dačiai, T. ir J. Ja
nukėnai, A- Petronis, O. Vi ,, . ,
lėniškienė, A. Andriušiene, j į‘U ™:«nj <H°sSaleje:
m d o- Sandaros moterų klubo nas-iT. Stankūnaite. G. ir R. Si-L. , - , . - ;... . _ ’ . , ... _ lių karalienes pagerbtuves. tmonaiciai, G. Mickevičiene,! . įminė'

r> i j-- > j o i .parašytą knygą JULIUS ;s:a nurodinėti — lengviau,
Balandžio 2 d. 3 vai. po JANONIS — POETAS IR!

’ — lengva, bet

1978 m. kovo 12 d. 3 vai. 
First & GAVOME KALENTORIŲ

Gautas nedidelis skaičius

• zabeth Cox koncertas, kurį - Balandžio 29 d. < vai. vak., Nidos sieniniu kasdien nu- 
' rengia N. Anglijos Baltų d-ja. So. Bostono Lietuvių Pilie-! plėšiamu kalendorių. Kai- 

: čių d-jos salėje skauč ų Ži- i * ąn
Kovo 12 d. So. Bostono i din :c linksmai, akaris. ;na

Bostoniškio J. Jašinsko Tuščiažodžiauti lengviau-

■ V ir T Balčiūnai A ir T • n i a.-- .> j o i parašytą knygą JULlUj s;a nuro<
į Nemažai turėsime ir lie-!^,' ». n t ’ t'- v'i Balandžio - d. o vai. po JANONIS — POETAS IR|,
įtuvišku monetų, kurias kei-!^resk“s’ P ?araS' į lr X’i £’«?'» So- Bostono Lietuvių. REVOLIUCIONIERIUS kinkuoti 
dm. i ‘dolerius' ! Starlnska‘ir J-ir E- Kuncal’!p Becių d-jos III aukšto sa- į kaina _ s acleriai. dirbti _

‘ ’čiai. įlėje Laisves Varpo pavasa. į
i rirt’s koncertas.Tikimės taip pat turėti Po S 5.

mažą lietuviškų pašto žen-1 J. Špakevičius, A. Matjoš 
į klų parodėlę ir duosime pa- ka 
Į aiškinimus -naujiems rinkė-
• jams.
; Kviečiame visus atsilan
kyti.

Erelių skilties skiltininkas
Rimas Nenortas

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
! ■ Vedėja —

Aldona Adomonienė

h

<»<» 
::

j ►
I

— sunkiausia.

T švelnia ir R ir A i Balandžio 8 d. 6:30 vai., L.. bveims d. A-įvak Sandaros gajoje (30 THE APOTHECARY, 381 W. BROADVVAV, SOUTH BOSTON.

Kovai- j Intel V ale St., Biocktone) jvjsj tarnautojai yra geri savo specialybės žinovai, todėl, jeigu
Velionio šeimos ir Lietu-Į sąjungos Martyno . jums reikalingi vaistai pagal receptą ar reikia kokių kitu vaisti,

vių Fondo vardu nuoširdžiai į ankaUs kuopos lengnys. inėse laikomu dalyku, kreipkitės į mus. Mūsų vaistinė visada 

dėkoju visiems aukotojams, j J978 m balandžio 9 d 3 patarnaus greitai, maloniai ir dalykiškai. Atliekame ir notaro

B. Paliulis Į vai. po pietų First & Second j PareiSas- Darhw valandos: pirmadieniais — šeštadieniais nuo

L. F. atstovas IChurch salėje, 66 Marlbor- 9 iki s val- vak-

1

1

PETER MAKSVYTIS

49 Chareh Street
B. Mfltoa.

Atlieku ristu pataisymo. — 
to ir projektavimo darbas ii tan
ko ir ridoje, ayrenamų namu ir 
biznio pastatų, parai Jttąs rdka- 
larimp. Sauki ta risadoa iki • va-j 
landa rakaro.

Telefonas 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOM E TRI STC
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

įjjfffrr-rr-"---*-—--——****** 

►e«<eeeoaee * » e »»»»»»**maeoee*****4
NAMAKSY - ZAMMITO 

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

Tel. 762-6732

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje. ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAV INGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius Įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
teklių. o reikia ir koncentruoto k’ekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu .lfisu pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintu skubiai ir našiai.

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

, South Boston 
Savings Bank

•ALUfAYŠ THE LT ADE E

i
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South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

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

SKANI LIETUVIŠKA PICA

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

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

Kiekvieną ketvirtadienį nuo 5 iki 8 vai- vakare 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. Broadivay, South Boston, Mass. 02127

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 v&L 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur S*-, Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrūon Street,
Worce»ter, Mau. 01604 

TeL 798-3347

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

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

COSMOSPARCELS 

EXPRESS CORP-

AND j

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO J LIETUVĄ 
ir Įeitus Rusijos okupuotus 

kraitus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

389 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

I TaL 2684)068

"SAULĖS ŠERMENYS“

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

KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
Įkalbėtų plokštelę. Kaina —

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»l Broadw«y 
South Boston:
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8:30 AM to 5:30 PM 
Mon.. Tues . Wed. 4 Fri 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

So. Boston, Mass. 02127

Skambinkite

268-4662

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

$6. Paštu nesiunčiame.
'ST

E KARDELIENĖS DAINŲ 

PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijoje

galima gauti Lietuvos ope

ros solistės Elzbietos Karde

lienės įdainuotų dainų ir ari

jų plokštelę. Kaina $6.00. 

Paštu nesiunčiame.

STEPONO KAIRIO ATSI
i
MINIMŲ PIRMASIS TO

I
;MAS "LIETUVA BUDO-

! JAU IšFARDUOTAS, BET

ANTROJO TOMO—”TAL\ 

; LIETUVA“ DAR YRA NE

DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.

f i




