
I

,„.jK PJ3LIC LIBRARY 
CjPLEY SQUARE 
LjS*OG 17,KAS5. 02116

KELEIVIS
Prenumerata _ Su t 

Amerikoje ir užsieniuose
metams — 1 year ... $1<
pusei metų — 6

K F.l .EI
636 East BrAdway 

S^uth Boston, fass. 021]
KELEIVIS
THE TRAVELER l^ -------------- LITHUANIAN vVEEKLY

NR. 10 'Keleivio“ telefonas: 268.3071
SO. BOSTON, MASS., 1978 METŲ KOVO - MARCH 7 

Seeond-class postage paid ar nu»a;a. Alassacnuseits

keleivis 
Lithuanian Weekiy 

(Ezeept for 2 weeke in Aufuet) 
Publiahec* in So. Boston, Misa. 

Since Eebruary 8, IMI
KELEIVIS 

686 East Broadway 
South Boston, Mase. 01117

Atskiro numerio kaina 25 centai
73-T’EJI METAI

ANGLIAKASIAI ATMETĖ SUTARTĮ, 

PADIDINDAMI EKONOMINĮ CHAOSĄ

Praeitą savaitgali jie 2:1 santykiu pasisakė prieš uni

jos vadovybes pasirašytą sutarti su darbdaviais. Nuosto

lingam streikui tęsiantis, prez. Carteris pritaikė Taft-Har- 

Iev Įstatymą, kuriuo angliakasiai prievarta norimi grą

žinti 80 dienų periodui Į darbą.

Neseniai angliakasių ani- lis JAV ekonominiam gyve- 
jos vadovybės r darbdavių; n‘-mui, o taip pat ir smūgis 
pasirašyta šutaitis buvo tar- prez. Carterio admnistraci-
si pragiedrulys, žadėjęs 12 J?1 nesugebėjusiai jo iš-
savaičių užsitęsusio anglia-, vengti, ilgai neparodžiusiai 
kas ų streiko galą ir vėl vi-’reikiamo veiklumo, nepajė- 
dūrio ir rytų JAV valstijų1 gūsiai paveikti nei angliaka- 
ckcncmni atkutimą. Ta su-i siu, nei kasyklų safininkų. 
tartimi buvo pažadėta ang-į Jau dabar \treikuojant 
liakasiams per -3 metus pa- 4150,000 angliakasiu, darba 
kelti 35 <• a.Ągmimą ii k -Į prarado apie 10,000 kitų i- 
tokios paramos. Bet sutartis t monju darbininku, c netru
kai* turėjo būt patvirtinta, kus bedarbiu skaicus gali 
unijos narių balsav mu. ka-; k-lt- iki 2 5 milionu. Dy 
ris įvyko praeitą savaitgali, j elektros energijos stokos

Deja, balsavimo rezulta-} gali būti suparaiyžuota ko
tai sugriovė visas viltis: ang-; ne vl?a Ohio, N. Carolinos. 
liakasiai, nor.5 unijos vado- Tennessee, Indianos, W.

Virgin'jos ir Marylando in
dustrija. Gali aptemti mies
tą’, ka'n tai buvo New Yor- 

į ke, su visais Eito išplaukian-
., ... čiais padariniais,streikas nei unijos1

Lietuvos Gen. Konsulo ir VLIKo suruoštame Vasario šešioliktosios priėmime dalis Svečiu su 
šeimininkais. Iš kairės i dešinę: VLIKo pirminiu kas dr. J. K. Valiūnas. Ukrainos prezidentas egzi- 
lyje dr. Mykolą Liwįcki, Nigerijos konsulas Afek huai., Simas Kudirka, ukrainiečiu veikėja Mary 
Dushnik. gen. konsulas A. Simutis, prezidentą atlydėjęs ukrainietis As. Salenko.

Foto Binkins

BELGRADO KONFERENCIJOS GALAS 

YRA TIK TUŠČIAVIDURIAI ŽODŽIAI

Konferencija nedavė jokių konkrečių rezultatų. Žmo-I
i gaus teisių ir kitų Helsinkio susitarimų laužymo faktai 

teliks tik konferencijos protokolų popierv be jokio po- 

j veikio sovietų vergų varovų botagui.

I
j Belgiado konferencijai’ paskut’nio pareiškimo tcks- 
t-uvo ilgai ir rūpe-tingai ■ tus.

.ruoštasi, ir i ją vakarieč'aij
bei sovietu disidentai buvo 1 Sov etų S-gos pasiūlytame 
sudėję daug geru vilčių. Su ji projekte nėra nė užuominos 
tokiomis pat Citrinis i ja?aPle konferencijoje konsta- 
žvelgė ir pabaltiečiu veiks- puotą žmogaus teisių laužy
mai. kaupdami kaltinimų so- ' ma- em:giacijos varžymą, 
v'etams medžiagą ir organi. Hels nkyje -utarto idėjom 
zuodami delegacijose savo pasikeitimo"' igncrav.mą ir 

! draugų balsus. Ir visų tu pa- kitus priekaištus. JAV dele- 
t-dangų nauda gal buvo tiktai £atas A. Goldbeigas tok am

vybės ir labai agituojami 
priimti susitarimą, pasisakė 
prieš pasirašytą sutarti be
veik 2:1 santvkiu...

ta, kad konferencijos g’n- 
čuose su sovietiniu bloku 
dar labiau išrykėjo Sovietų 

į Sąjungos kurtumas laisvės 
los parašu :r žodiniu 

’ pasižadėjimu visiška' men-
*♦#***»♦*•-*»#*#**♦##♦#**#•*•*##♦*##♦♦#####*♦##**#*#*#♦##♦#**♦##♦*♦**##*♦##♦*##♦**##****#****************♦  • ka vertė. ,os iokiu m valiniu

• j • • rį j---* ± 1 1 ** ; rvaudin. 1 nesusvelninamaPrancūzų rinkimai Kodezijoje žengtas . Jugoslavijos 1 it o
visus domina žingsnis pirmyn Washingtone

Pracūzija ateinanti sek. Rodezija, pietinės Afri- 
’ madVeni Links savo parla- kos kraštas, Kąbfornljos di-į

sunkų sprendimą: pritaikyt? ją ar bent jos vadovybę. : munistų dauguma, kuri kraš- vaujant, Rodezija nutraukei 
Taft-Harley Įstatymą ir ang-j Angliakasių ir ūkininkų do vairą, aišku, pasuktų kita ryš'us su Anglija ir juodųjų' 
1 akas.us pi ievai ta giąžint j streikai negatyvus užsienio kryptimi. daugumai neatidavė vai-j80 dienų i darbą. arba ang. į ,)rekybgs balansas infliaci.; U džiį kaip turėjo būt’. O jo.

kąsjklas perimu1\ai- į ;a neduodanti apčiuopiamų; Kovo 12 d. rezultatai dar Je gyvena 6.7 miliono juo-; 
dzios žm on su ..įsais _is c | x-aisiu Art’mųju Rytų taikosi nepaaiškės, nes paprastai ir tik 263,000 baltųjų, j 
veikimo .suraukiančiais rū-: 1X)jjfka ?r krašto saugumo, pirmą dieną tik mažuma at- j burių rankose buvo v.sa vai-Į 
pėsčia s. nuosmukis gerokai pakirto; stovų tesurenka daug'au nei' ^a" 1

Abi priemonės nėra pato. j b’ dolerio (vertę užsieny, ku- 50d balsų, ir todėl kitą sek
lios, nes Taft-Harley Įstaty-jri šiomis dienomis nukrito; madieni, kovo 19 d., bus vėl Juodieji tokio; padėties.

Į >averp-tų.ių priespauda ir
"uo labiau Pabaltriv vykdo
ma genocid’nė polit’ka.

Taigi, išnVkėjc tai, ka? 
pa) engtosioms tautoms ir

tekstui griežčiausiai prieši
nus', vadindamas ji visi kai 
nepriimtinu, reikalaudamas 
Įrašyti žmogaus te'sių klau
simus, prikišdamas sovie
tams disidentų persekiojimą 
:r net nurodydamas, kad iš 
30 Hels'nkio nutarimų vyk
dymo stebėtojų Sovietu Są
jungoje jau 14 yra suimta. 
Amer'kiečius rėmė ir vadi
namieji "neutralieji“, net 
Jugoslavijos delegacijos at
stotas pare’škė, kad sovietų

blaiviems sovietinio režimo pozic ja kenk'a Europos po-
lipniu santa ku raidai. Bet

.visi tie protestai ir pasiūly- 
fmai ats'trenkė tik i kurčias 

Deja, visą tą tikrovę vaiz-j sovietų bloko aus’s ir gras:.

stebėtoiams jau sen ai buvo 
ir via žinoma.

į (k: jaučiam žodžiu; ši kartą 
J neberasta tinkamos eilutės 
• net konferencijos užbaigos 
komunikate, nor> vakarie
čiai. o ypač JAV delegacija, 
r stengėsi ji Įterpti, siūlyda

mi gana "mandagius“ savo

n ima pasitraukti iš konfe
rencijos be jokios užbaigos.

Sus’dūrus su tokiu -ovietų 
užsisp'Timu. Re’mado kon- 
ferenc ios u^baiir’amasis ak
ta* fel’cka tik diplomatiniu 
tiVčiažodžiavimu. kuris te- 
narvini, kad konferenciia i- 

Į Wasllingtoną atvyko Ju- Italijoj Valdžios krizė " kr- kad joie buvo P35’’

-aMoooneaeac-j:’ ->oaaooocnoa

' balsuojama, ir išrinktais lai- į nePabe“č.a ii vis gi ežJau Į \\ a>hi 
„ ( komi tie, kurie gaus dau-1 kad krast« va>-i postai uos
klausia balsu. ‘ į dytų gyventojų dauguma, t Salas lite

keista nuomonėmis apie 
Hels nkio sus tarimus ir ju 
vykdymą ir kad -c’-anti 
konferenc'ja Įvyks 1980 m. 
Madride.

mo pi ievai .o.- angriaRa^uj ki z.cimai«v i. . -. . i voiu-.jiuma kuri k-ru<m vfli.nAdoi.m; prezidentas mar-i
o. čia jis su prez artėja į galą 

( artel iu aptars padėti Arti-
; Baltųjų ir juodųjų dery-|muosiuo,e Rytuose, Afriko- 
'bos seniai vyksta, bet tikta ije, santykius su 
praeitą

j t,i žmonių apklausinėjimo i Smithas 
(rezultatų, bet paprastai tie juodųjų 
i duomenys jau sklinda. Da- perleidime

r; ant šiuos žodžus ore-! Du sovietu k- numautai l’*“' JutimaPi™? ka,b "" įsikiš'vra': k,-ikščk>niu de- j raitos Vakaru , aklybės to-
ka analuos zooz.u>, pie Du sonetų k .numautai se rmkimuOse komunistai sut.tai.mą ik . iųi me.Utkėsl 1971 mokintu komun’rtu 4cia- kbi konferencijos rezultatų

z.(lentas Carteris pagaliau< erdveje skraido jau nuo) rems social;stu kandidatus, gruodžio 31 d. bus išrinkta?. . • 1 ’ • m v , neV-'kėio ne* ioie nona-
pa-iryzo veikti r paskelbė gruodžio 10 d.. Ta gi; jie;tai dauguma atstovu busi parlamentas (iš 100 atstovų!, -y™1* d enomisji^ikal-sco aldeniokiatų, ies’ - k+ į-k - _
Taft-Harlev įstatymo numa-} pralenkė erdvėje išbūtu lai-ij,. Tai fk™ ,„žtnn. i 72 iucdieiih sudarytas mi.pbeyme su zurnah-tu Ręsto- pubUonų ir liberalų. (>’<* a ™ žmogau

ki žemiaus'o lygio.
/masė gali nepaklausyk, j Tai ženklas, kad ir demo-b . 
nors juo grasinama unija: j kratiniam kraštui sunkesniu ( ginusia balsų.
miliona s dolerių pabaudos j metu reikia kretesnių varžtų' 
Na, o kasyklas perėmus J A\ daugiau disc’pl nos.
admi nistracijai, gali tekti1

s!siųsti kariuomenę tvarko 
daboti ar ir anglies transpor
tuoti... Gali kriti ir didelių 
liausiu.

Pagal įstatymą, prieš pat 
rinkimus neleidžiama skelb-

Sovietu rekordasc-

erdvėje

Praeitą sekmadieni buv.
•*?" IT į premjera; Andriotti, kuriam Sov.etu Sa-!1 , . .

•iUJU
ponumatytą prievartą. Taigi, ’ ku jau ir amerikiečius, kurie. sįme 

angliakasiai privalo pradėti {ten ''skraidė 84 dienas, 
dirbti pagal senas sąlygas! Prae’tą penktadieni prie Į 
ar naują susitarimą su kom-J seniai skraidančio erdvėlai- Išrinkti Kiniios 
panija. per 80 dienų tarpą | vio prisijungė ir sovietų So-į 
prb alo vykti derybos dėl i jus 28, kuriame skrenda vie- i radai 
naujos sutarties. : nas rusas ir vienas čekoslo-'

savaičių. nistru kabinetas ir "kt. . nu T to tai n kitko prisiminė Komuni-tams už paramą! užt’krirvrno. bet
* teisių 

nernmatv.
mą ir pasakė, kart šiam buvo pažadėtas didesnis;ta R.v-

juodieji ir gauna sovietų vadui žmogus nieko;vaidmuo parlamente. ;tų-vakaru po umei itamnai
nereiškė. Jis viską pavergė Tuo būriu būtų baigta jau; 'l,rna/ n ’•

Nors
valdžia, bet tam susitarimui
gn.eztai priešingi kitų dvie- savo ambicijai ;r tikėjo tik (j<u mėnesius užsitęsusi vy-pia

j jų pati iotin'ų sąjūdžių va-(tiems, kurie vykdė jo Į šaky-kiaušy bes krizė.
Idai, — Knomo ir Mugabe,— i mus, ka p. pvz., slaptosios . .. .

ivakas. Kinija; Liaudies kongi"e-i kurie yra išvystę didelę par-1 policijos viršininkas Jago- Nepaminėjo Stalino
Čeko-riovako paskraidini-jsas ministru piimininku pa- tlzaniiię veiklą. .Jie tą susi- da, kur'; vėliau paties Sta-,

a "a'1lal • U Imu norėta pademonstruoti piko komunistų pait.jos va- tarimą vadina gėdingu ir ža- ’ no Įsakymu buvo nukala- mirties sukakties
. , , , \ a v?"a’ pagerėjusius su Čekoslova- <*3 Hua Kuo-feng. kuri mi- <ja toliau koka tęsti. bintas, ar Berija, kuris i-

mi, kad nepakankamai bu- : ., , mimtiunVn it»7« m u— . m..:1 . . ., , . k:ja santvk us pc visiems at-!nistm pnmmnku is/h m.vo rūpinamas. iu -veikata ir f * . ji,,,,.- noiGinG, , 1 r. . s'.menamos invazijos. (buvo pasmukęs įveiionndarbo saugumu. Bet j s čia'
pat Įsako stre ko paliestų sri- •

Kongreso nuolatinio ko-į

Prez. (''artelis pripažįsta, 
kad iki šicl angliakasiai bu-: 
vo nepakankami

i buvo pasirinkę? 
Mao Tse-tungas.

čių gubernatoriams rūpin-smarkiai 
tis, kad Taft-Harley Įstaty
mas būtų vykdomas ir būtų 
išvengta bet kokių neleisti 
nų
laukti, Adlį? i c minai • i „ i i •-. . 1 . • : . trinkele nepaprasta nukrito,tys s art.mo.ie ateityje. (Vž - jau nebemoliama nė.
ai ■ i dviejų vokieč'ų markių, o Bet T'to pripažįsta, kad

Šis užsitęsęs angliakasių 1949 m. buvo vertas dau- Stalinai bu o gabus valsty-

nukrito

Ta' t’k nauias 
esančio r> o vie

ningumo ir kad tie Helsin-
: kic «• •’-ita»'i’^ai v-’-a nenuo- 
įširdūs ir kel’antiei; nusivv- 
; Įima Tori vek'ečiu snauda
i pataria *»nt’-knir ;e su sovie-

, i. {tais nepa*’trkėti vien 'ma-Kovo o d. sukakto 2o me-p. . , .........iA . o zra> skambančia < zod-^ai*.•tai nuo Stalino mirties, la
s tikrųjų buvo niekšas. Tai,1

JAV ir Anglija kol kas i buvo tamsūs ir sugedę žmo. G'1' nuy ^«****'j u.utn-.-. .«■ var<tvti '»• isidė
dar delsia pasisakyti minėto nes. jsukakt s Sovietų Sąjungoje .?()s konferpncpn<, ne_

nebuvo paminėta nei spau-; . , . . . ., . -i ,. iu- 'pasisekimo priežastį* u- »a-idoje, ne. kokiu ners kitu bu-1 , ,. .... , .. .fjuJ ’ darvti atitinkamas š adas.
i P ktadariai dar nesurasti, " , , . . . .
‘bet manoma, kad tai via gi- Bet tai dar nereiškia, kad j ’a uom ne .e 'ia 11
(minių dailias, nes jie nenoOtalin zmas Sovietijoje bū-l kg" '?valstybių atsto. 
įėjo, kad velionis būtų pa- tų visiškai miręs. Jo tylius P a‘ 1 ,l-1 1 *’" ' a*

Praeitą savaitę pavogtas ■ laidota? Šveicarijoje. ša 1 n inkus sudaro komunis-i Mums si konterencija te-
garsaus kino aktoriaus Čap-| Atsimintina, kad Čaplinas tų partijos konsenatoria;. I davė gerą proga tik apie
lino lavonas, kuris buvo pa-, paliko apie 20 mik deler ų o dalis jo politikos metodų Lietuvos laisvės bylą gar-
laidotas Coi"sier-Sur-Vevev H eilės turto, tad yra r io la-ir dabar naudojama vidaus į au pakalbėti tarptautinia-

susitarimo reikalu.

į miteto pirm 'ninku, atseit,' Pavogė Čaplino 
(valstybės garbės galva, IV-;

iu vaiksmu Tad belieka pa-■ doleris paskutinėmis; ,/nktas 80 m. amžiaus mar- j lavonąSnt e ivvk^i kCidienomis užsienio valijaų 5:,ias Yeh CPėn-ynca- 
: v ’ _ 1 . • • ‘ ‘ trinkeip nenanrasta nukrito Praeitą įsavj

garsaus kino aktoriaus Čap-| Atsimintina, kad Čaplinas tų partijos konsenatoria . I davė gerą pro 
ino lavonas, kuris buvo pa-, paliko anie 20 mik deler ų o dalis jo politikos metodų Lietuvos laisvės

streikas yra skaudus nuosto-jgiau nei 4 markiu. bės vyras ir gudrus Kapinėse, Šveicarijoje. venų be čdomnčų. Ir užsienio politikoje me forume.
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JUODVARNIAI PRIE MIRŠTANČIŲ 

x ORGANIZACIJŲ LOVOS

' sidalinmo reikalas ats idūrė j 
j Attorney General Įstaigoje 
į Bostone, ku t pa pasamdė 
,■ advokatą pasidalin'mu' gin-

PAINI LENKUOS KASDIENYBE
Aną dieną (1978.1-17) bri- rybų dėl kainos. Bet kai ku

rti, o centras nieko nedarė, į tų "The Guardian“ dienraš- rie taip pasitarnaujantieji 
Štai, šiandien spausdiname ir vėl vertą dėmesio ži-’ išskyrus raštą, kuriame netjčio bendradarbė Heilą Pick ūkininkai pradėjo jau reika-.j 

nu-tę: Brocktono Sandaros kuopos nariai dalinasi orga-1 nepaaiškinti Sandaros tiks-j pabėrė savo laikraštyje lauti, kad jiems būtų moka-i

—r—
Mindaugo vajaikavimcs

1 to r, l*" *
/

nizacijos pinigus! 75,000 dolerių! Po 300 dolerių kiek-Pa- ir uždavinai; nenurcdy-• žiupsnį Įspūdžių apie Lenki- ma nebe zlotais, o doleriais!
.vienam nariui! ta, kam jos pinigai tur 

skiriami, nepažymėta,
būti'ją — apie eiles prie parduo- 
kadjtuvių, trūkumus ir galimy-į

vusi 
net 
r
riau atsiimti palikimą anksčiau ‘ daug kas ne taip, kaip Gie- ninisu pasidalimma. i ., ,, . T , .. .į riko valdomoje Lenkijoje.

ALGIRDAS BUDRECKIS

(Tęsinys)

cy _ _____ ___ __ ____ ______ __
rėti p 
su pinigais 
žvipna listčs

'giminaičiai“ pagal bedvasę Įstatymo raidę ir turi teisę toe kalą nušv'etęs Attorney; Visiškai gal ir Varšuvoj ir. 
dar krutanti nabašninką apiplėšti, vis tiek pr'eš mūsų: General įstaigai, tai be teis-f Vilniuj panaši padėtis 
akis
kurie
žarnas. ! ieka tik teismo kelias. Tai kad

j sunkesnė ir pa’nesnė proee- į Trūksta popieriaus, ir kny- . .
Ir kaip tu šį ĮvySc-Į beteisintumei, — vis tiek turtingi Į dura, bet i' dar galima. Jei i gos vidutiniškai atspausdint* V* U™to .,.

' eismas pripažintų, kad pi- narna apie 20.000 egzemplio-' ° ų S' “* 'ei ‘s 
.igai neteisėtai dalinami, »rių> taigi toks kiekis, kokio

-ai už jų padaiirimą būtų daugumas autorių Vakaruo-'J*3” 
atsakingi t'e- kurie juos da- ecVn bus

na. Šis kelias dar tebėra at

Na, netgi prile'džiaut galimybę, kad šie Sandaros! jei centras tinkamai būtų1

tai

Mindaugo krikštas ^minaveJTautvilą kaip kandidatą 
Lietuvos sostą. Livonijos ordinas Tautvilo daugiau nebe-

. Turėdamas Livonijos ordino paramą, Mindaugas savo 
žistamą padavėją, jei Priešus ėmė skaldyti. Jotvingius jis papirko sidabru, o su 

nesiskaitai Va Vykintu ir Tautvilu susidūrė kautynėse be aiškios pergalės 
palydovas pasi- Prie Tviremetės (ar Tverų) pilies Žemaičiuose. Pats Vykin

smeses
us atsiskleidžia niūrus suskridusių juodvarniu vaizdas, ■ mo pinigų pasidalinimas bu-; eilės. Jos nemažos ir prie kurios įįiogrąmas jam kai
line jau tąso kiekvienas Į šape dar pusgyvio organizmo 1 u buvę.- sustabdytas. Dabar knygų, kai žmonės sužino, 3^ ziotu (apie 20 dol.).

■„ ,-s i tas žuvo kautvnėse, o Tautvilas su Eidivydu pabėgo pas SU DSCtdVCjU ir 1S~ » w „_ -k , iValuinės Danielių. Tuo būdu nei Aukštaitijoje nei Zemai- 
ven ris ą sa amj, t|joje nebeliko didžiųjų Mindaugo priešų. Sūnui Vaišvilkui 

tarpinikaujant, Mindaugas pabaigė kovas su Valuinės kuni-zlotų (apie 20 dol.). vv. ~ ... ... ...... ... ... .
išeina nauja knyga. yajRtybįnpjp parduotuvėie ! §aiksciu- Susitaikė ir kiti maištaujantieji kunigaikščiai-

kainuotu 60-70

gobiai grūda i savo kišene?, organizacijos iždą, kuris da
linai buvo sukauptas dar tų kilnių idealistų lietuvių, ku
rie jau seniai kariu su jų lietuviška širdimi palaidoti. Da
linasi tada, kai čia pat kiti tautiečiai stati ir atsiklaupę; 
•maldauja dolerio ir cento kultūros žurnalams, laikraš- ras centrui.

se galėtų pavydėti, kaip sako 
reportažo autorė. Geriausios
knygos greit pakišamos kny- i

Mndaugas tad galėjo rūpintis žadėtąja karaliaus karū
na. Po krikšto Mindaugas kartu su ordino magistru tuojau 

telegrafas kad kurioj i Pasiunt€ i Italiją pasiuntinybę popiežiui ištikimybės pa-
parduotuvėj jau'yra ar tuoj!reikžti ir P1’8®’** J0 8lobos' Mindaugo delegacijoje buvo 

. . . . . 1 lietuvis kilmingasis Parnus. Pasiuntiniai rado popiežių
J v‘, , . į Inocentą IV Milane. Pareiškę jam Mindaugo vardu ištiki-

. - v mybę, prašė karaliaus vainiko. Popiežius, su džiaugsmunu, ar užsienines arbatos, ar č. r .. , .. ‘ priėmęs pasiuntinius, savo rastu 12ol m. liepos 17 d. įga-, kažkurios moters kirpėjas i f. . to V , TT -, u • • f , .— . I1010 Kulmo vvskupa Henrika Heidenreichą karūnuotii turi itališku batų, tuoj bėga L“
0 sąs oficialus telefonas, ku-į inau§3- _

Savo rašte Mindaugui, popiežius Inocentas rase:

vie-

Čiams, knygų leidybai, jaunuomenės lietuviškajam švie
timui, meninei veiklai, politiniams reikalam? ir varg ams i Pinigų pasidalinimas yra i gyvuose po prekystaliu 
šelpti... s i iv oda dėmė Sandaros gar- j pažįstamiems palaikyti,

i įb’ngoje isterijoje. To pasi-< gal ur i juodąją rinką. _ ___
Taigi, net gimsta mintis, ar tik nevertėtų Broektonui < da’inimo padalinai yra ma- ' . . noti kur vraretešnfu prekių I ”Inocentas (IV> vyskupas ir t-t. Mylimiausiam Kristuje

šios pinigų pasidalinimo idėjos nežinomąjį sumanytoją i--j ,eriai.’iniai ir moraliniai. Ma. • Kas turi pinigų, gali ska- • - . . ‘ • sūnui Mindaugui Šviesiajam Lutavijos karaliui sveikinimai

riuo paskambinęs gali suži-

kilmingai paskelbti „gobšiausiu šių metų žmogumi“? įterlr iiiriai, ves <ietuvltoas ;niai valgyti. Trūksta mėsos, 
kultūrinis ’ bet ir jos galima pasirūpintiv sucmeninią

Deja, Brocktono Sandaros 24-sios kuopos narių dau- ■ gyvenimas nustoja didelės. ir pakankamai ir tokios, ko-

tik duonos ir sviesto reika-1. .. , _. ..
už'mfas •ir t ^irais mus4 kupina džiaugsmo, kad Dievo ir Isgany- 

į tojo mūsų Jėzaus malonė, tave apšvietusi, mielaširdingainuolat užimtas ir
valandomis. ! tave įkvėpė, kad Dievo vardo garbei davė tau, anksčiau

gumos i save riesti pirštai nėra tokie (vien utėliai. Dauge. į pirgu sumos. Moraliniai, nes (kios nori- Oficialiose parduo- ; ■ tamsumoje paskendusiam, atgimti šventojo krikšto vande-
lio ir (kitų, senų ir jau mirusių, draug jų palikimą likusiej. • 1 odo, -kad Sandara jau iv» rs- tuvėse ir kainos esančios y- j Tas vietinis telegrafas; nju drauge su gausiu pagonių būriu. Kadangi tam tikra iš
keli gyvi krankliai lig; paskutinio cento sulesė, ne tik ta paprasta biznio organiza- pač žemos — valdžia nedrįs- ! labai pasitarnaująs ne vien ■ kilminga pasiuntinybė mus nužemintai prašė, kad priimtu- 
neprisimindami draugijos kūrėjų ir senųjų jos narių va- ■ CIJa- Įr n.e ^ėl tokios ta jų kelti, kad vėl nesusi- j tik, deja, tas telefonas esąs' me tave? kaip išrinktąjį Šv. Romos Bažnyčios sūnų, ir kad 
įjos, bet dėl sąžinės graužimo nė neatsiriaugėdami. 0 puOia vienoje kuopoje, jauktų riaušių. įlu. Jis padeda ir slaptajai įsuptume tave tėvišku palankumu, užtat mes, palankumo

l spaudai pasiekti ko daugiau, jausmu pasiklausę tavo teisingų pageidavimų, kuriuos 
Vištiena ir antiena iš viso ; skaitytojų. Juo labai plačiai i laikome vertus daugiausia paremti, Lutavijos karalystę ir 

kaip ir nelaikoma mėsa. Net (sklinda nauji politiniai a-j visus kraštus, kuriuos Dievo tikėjimo pagalba jau išplėšei 
ir jautiena mažiau vertina- ; nekdotai- Visi Varšuvos inte- ; į§ netikinčiųjų rankų arba ateityje galėsi išplėšti, priimame 
ma už kiaulieną. Jei būtų, j lektualai esą gerai susipaži- Į j Šv. Petro globą ir nuosavybę ir tai su žmona, sūnumis 
sako, pakankamai kiaulienos, į nę su 70 puslapių instruk-; ir šeima tavo, kad apaštališkosios sostinės vyresnybė ir 

ias adv K Šidlauskas kuris kumpio ir dešrų, tai tadajeija cenzoriams (praeitais i globa pasiliktų, nusprendėme Įsakydami, kad niekas ne-
rasipriešin’mo akciją’ buvo ^enkai sakytų, kad vyriausy-' metais ji buvo išgabenta už-. drįstų daryti tau sunkybių arba užkabinėti tave, esantį
"radėies visu griežtumu iri^ rūpmas. Bet vyriau- isienin). .ištikimą Apaštališkajai Sostinei, išvardintose karalystėse

' sybe nedraudžia juodosios į ! įr šalyse. Nė vienam žmogui nevalia laužyti to mūsų vy-
rinkos, kaip laikino spren-; Kainų ir uždarbių tiesiog! resnybės Įsakymo ir draudimo dokumento, taip pat prie- 

J. K. dimo“, ir ji patenkina sto-. nesą galima ir palyginti! šintis jam jėga. Duotas Milane liepos 17 d., popiežiaus

dar yra ir tokių „laidotuvininkų“, kurie Į Įvairias drau
gijas speciaLai skuba Įstoti prieš pat jų likvidavrmąsi, 
kad bent iš kelių iždų gautų savo- dalį...

bet taip ipat dėl centro ne- 
ir reikalingos pa-ve'klrmo

Neabejotina, kad tokios kai kam jielningos šerme
nys dabar vis dažniau pasikartoja dėl to, kad draugijų 
steigėjai per krikštynas nė nepagalvodavo apie jų nauja
gimio ir paskutiniąją amžiaus dieną. Tada tiems entu
ziastams, tur būt, vaidendavosi, kad amžinai gyvuos ir
Šventas Jonas, ir šventas Rokas, ir nuo ugnies saugojau- stengėsi ją nukreipti tinka- 
ti Šventoji Agnieška, Lietuvos Dukros ir Lietuvos Berne- mu keliu

ipnesinmo abejos neisvvs-
*ymo. Kiek centras šiuo rei
kalu atsakingas, rodo fak
tas. kad pasitraukė ar buvo 
nušalintas jo teisinis patarė-

Jiai ar net buvus; Pypkininkų draugija. Sakykim, patal
pinių draugijų laidotuvių tvarką dar numato valdžios 
Įstatymas, bet kitų — neva kultūrinių klubų? Va, net So. 
Bostono Lietuvių P.'flieč’ų draugija, verta apie pusę milio- 
no dolerių, savo Įstatuose nė neužsimena apie paskutinįjį 
atdūsį. Taigi ateityje ir ją gali palydėti tiktai pusletuviš- 
kom pavardėm j>asidabinusių čigonų orkestras.

AUKOS TAUTOS 

FONDUI

Aukojo po $ 100;

Janina ir dr. Pranas Bagdas, 
Douglaston, N.Y. — A. Dau
nys, Syosset, N.Y. — Izabel-Tiek džiugu, kad senais’als laikais vis dėlto būta ir 

šviesia? galvos bei apdairių tautiečių. Šta' tokios Stough- ir Juozas Laučka, Munich.
tobo Lietuvių Draugystės konstitucijoje yra a'šk'ai pa- Vakarų Vokietija __ dr. Jo-
sakyta, kad draugija steigiama t'k „literatiškam, moks. • seph Sonta, Akron, Ohio _
liškam, meno, apšvietos ir draugijin'o veikimo palaiky-: Danutė Bieliauskas, Cincin- 
imui“ ir kad ji, „nebegalėdama užlaikyti namą, paveda; natį, Ohio ir Klemensas 
'likusi turtą Lietuvių tautos našlaičiams“, f) švento Roko ,čeputis, Muskegon. Mi. 
draugijos steigėjai tikėjosi, kad „Likvidavus Draugystę,,
jos turtą ? galės būt paskirtas lietuvių literatūrai, lietuvių i 
pavargėliams...“ >

Po $ 50:
Buv. Liet. Polic. Tarnautojų 

1 Klubas „Krivūlė“, Chicago,

resnę piniginę turinčius. 
Svetimos valiutos turintiems

su užsienio kraštais — per į pareigų ėjimo mūsų devintais metais “ 
daug visokių valiutos kursų: Į tik 1253 m. Mindaugas tebuvo vainikuotas. Kovos,

prieinamos ir tos parduotu-. oficialus komercinis, oficia-, užtrukęs savos bažnyčios statymas, teisiniai neaiškumai 
vės. kurios skirtos daugiau- j lūs turistinis, juodosios rin- į yra priežastys, kodėl dvejus metus buvo nuvilkintas karu
sia tik partiniams apsipirkti 
(leidžiant į tas parduotuves 
ir pinigingus nepartinius,»mos, duona, teatrai, knygos, 
tuo pačiu užčiaupiama bur- j oficiali mėsos kaina — vis- 
na kalboms, kad partijos pa- kas labai pigu, palyginus su 
reigūnai naudojasi privile- f uždarbiais, valstybė primo- 
gi.jų jnonopolpįi. į ka. Žmoniškos kainos taip

(pat drabužių ir elektrinių 
Tiekimas — labai sudėtin- , aparatų, bet arba jų trūksta, 

gas dalykas. Maistas, drabu-! arba jie blogos kokybės.
žiai ir kitokie dalykai par
davinėjami valstybinėse par

kos, draugiškos" rinkos. į navimas. Svarbiausia, kad prasidėjo ilga Mindauge kova 
Susisiekimas, šildymas, nuo- į su vokiečiais, kad būtų išvengta jų priklausomybės. Jis 

rūpinosi, kad dvasiškis, kuris priims iš jo ištikimybės prie
saiką, darytų tai betarpiškai popiežiaus vardu. Tačiau Rygos 
arkivyskupas prisaikdino jį savo vardu, peržengdamas ir 
paties popiežiaus įsakymą, nes norėjo padaryti Mindaugą 
savo vasalu. Mindaugas susivokė padėtyje, pasiskundė 
popiežiui, ir popiežius priėmė antrą kartą priesaiką iš 
Mindaugo tiesiai savo vardu. Tuo būdu Lietuva išliko 
nepriklausoma.

Lietuvos istorijoje Mindaugas pasiliko pirmas ir pas
kutinis formaliai vainikuotas karalius- Mindaugo vainika-

Automobilių labai trūksta — 
ilgos eilės laukiančių, bet

Kažin, ar š'ų draugijų „teisėtiems“ likvidatoriams Į » KazYs Pabedinskas, Oak, 
dingtelėja galvon bent moralinis jų steigėjų testamentas? ^ar^’ J°nas Žvirblis,; tos kelios naujos parduotu-

jGrand Rapids, Mich. ,vės, kuriose gali gauti dau-
! M. A. Šimkus, Chicago, < giau rinktinių mėsos gami-

SANDARA JAU DALINAS PINIGAIS i III., $ 35.
I

Po $30

duotuvėse ir žema kaina, ir į mokėk doleriais, ir tuoj gau- • vimas popiežiaus vardu buvo atliktas pagal nusistovėjusią 
visad būna didžiulės eilės. isj. Už dolerius Lenkijoje j viduramžių karalių karūnavimo liturgiją. Pats Mindaugas
Neseniai buvusios atidary- daug ką pigiau nupirksi ne-į rašė, jog jis buvo „pateptas į Lietuvos karalius šventais

Sandaros 24-sics kuopos 
Brocktone, Mass., nariai jau 
dal'nasi pinigais. Čekius pa
sirašė piimminkąs Vytautas 
B.J kauskas ir išdin Tikas 
John I’asakarnis. Kiekvie
nas ,naiys gauna $300.00, 
jei anksčiau ligo? pagrindu 
nėra nieko gavęs. Iš c, so bus- 
išmokėta daug’au kaip $ 
75,000.00.

Pin'gų pasidalinimo ini
ciatorius ir karščiausias ša
lin’nkas — Faul Gagel, bu
vęs kuopos pirm’ninkas. -Jis 
dar praėjusių metų pradžio
je ta re kalą iškėlė ir d-dėlių 
atkaklumu jo siekė. Kai ku
riem? nariam; pasisakius 
prieš ir Sandaros centro vai. 
dybai įsikišus, buvo pasam
dytas advokatas, kuris susi
rašinėjo su centro valdvba

'r Attorney General įstaiga, j

nių, bet jau aukštesnėmis gyVenantieji lenkai, jų pa- 
kainomis. Prie jų taip pat 1 jjeka atvažiuojantieji pavie-

gu Vakaruose. Doleris pasi-1 aliejais“ ir gavo „karalijos diademą“. Patepimo apeigas 
darė antroji krašto valiuta. | atliko Kulmo vyskupas Henrikas, o Livonijos magistras 
O dolerių atsiunčia užsienyj' gavo iš popiežiaus teisę Mindaugui uždėti karūną. Turbūt, 

Mindaugas vainikavosi ne priešingai nusistačiusių pagonių 
plotuose, bet Naugarduke. Vainikavimas galėjo turėti poli
tinę reikšmę. Pavyzdžiui, Valuinės Danielius, kuris tada 
taip pat buvo užmezgęs santykius su popiežiumi ir gavęs 
teisę karūnuotis, popiežiaus legato buvo vainikuotas kara- 
liumiliumi ne savo sostinėje Haliče, bet jotvingių žemėje

kurios; gėti. Anksčiau tuos doleriusViso reikalo įkaite RamJSaulius Remėza, New Ro- '
D. Jančauskas suspenduota JcheIle- N- Y> Juozas Lapins-|Pr , “ t į galėjai laikyti tik po čiužiniu
---- ' ' ”—*■— **— Juo- va 1U^ 8autl Pirkti au-iar parduoti juodojoj rinkoj.

' tomobili, butą, plytų, spal-|Dabar jau maždaug 15 mė_Dėl ko — niekas nesako, j ^as» S°- Boston, Mass.,
Nei į jo, nei į jo ad’. okatėspas Valaitis, Great Neck, 
M. Šveikauskienės laiškus N. Y.
valdvba neatsako.

votos televizijos aparatų, i nesjų kai padėtis pasikeitė. !karo žyš’0 metu — Drohičine. Kadangi Danielius Roma- 
Po $ 25: elektrikinių aparatų, užsie- (Dabar nešk juos j jei i novičius buvo Mindaugo rimtas varžovas į Juodąją Rusią,

Zarasiškiu Klubas, Chicago, ininės kosmetikos, drabužių, 1 tuo tarpu jie tau nereikalin-! 3™ visai šalima’ kad Minda«gas savo karūnavimosi vietą 
!th v 1 užsieninių cigarečių ir kar- jr tau bus atidaryta užsi^ 1 labiau norėjo pabrėžti Naugarduko priklausomumą Lie-Atsakomvbė už pinigu Į IN., dr. V. Gruzdys, Euclid, yzs,e™?M* c*garec,M

dalinimą tenka lvgiai kuoi|ohio. p- Lanys, New Jersey,jtais dezutę brangaus lenkis-,nio vajiatOs einamoji sąskai-tuvar 
* 'ko kumpio. Šviežio maistoI 1pai, kaip ir centru'. Kuopos'T. Stankūnaitė, So. Boston, !ko kumpio- 
Mass. ir Vincas Bilevičius, pen nera

į ta, ir niekas neklausia, ar tu j Tapęs karaliumi, Mindaugas gavo iš popiežiaus ne tik
nariai siekė pirigu pasidali 
rimo, nesiskaitodami -u 
centru, o centras pradžioje 
griežtai nepas priešino, vė- Į 
bau davė ku jiai laisvas ran-Į 
kas, dar vėliau protestavo/ 
bet nieko nedarė priev pini-j 
gų pasidalin’mą. Susidaro!
L«pūd:s, kad centrą? tik dėl---- --------------------. ,—------ ,
formos priešinosi. »gesniems miestiečiams svie-, . , , .i Kipro Bielinio knygos Ga- . atveža j 180 milijonų dolerių, o 1978

Montreal Que.

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI 

Jau tik kelis egzemplio-

x ... . - i patvirtinimą valdyti jo valdžioje esančias rusiskas žemes,juos teisėtai įsigijai, ir dar;£ . . . ., J T * , • zmcc/
, , , . . . f . bet ir teisę savo sūnų vainikuoti Lietuvos karaliumi (1255).

Yra rinkos, kuriose ūki- < mo a^^^^ dole Galimas dalykas, kad Mindaugas, rūpindamasis, kad, jam
mirus, nežūtų valstybė, iš anksto vainikavo savo Įpėdiniu 
kurį nors iš jaunesnių sūnų (mat, vyriausias sūnus Vaiš-

ninkai ir daržovių augintojai į nill procentų. Įdėjęs dole- 
pardavinėja savo gaminius; riais, galėsi jais ir atsiimti 
nekontraliuojamomis kaino-1 arba bet kuria kita užsienio 
mis. Yra juodoji rinka, ku-‘jvaUu^ pagal dienos kursą.
rioje gali gauti visko, net ir 

, rius beturime labai įdomios; užsieninės valiutos. Turtin-> 1976 m. 
bankuose

paDaigoje lenkai 
turėjo pasidėję

Kai kuopos nario D. Jan- to JunR° 
čausko iniciatyva pinigu pa- na $5.00.

492 psl., kai-
zios mėsos ir sunu , .
kaimiečiai ir į namus, tik to-!metM saus'° 10 d tose doler" 

‘kiais atvejais nėra jokių de-‘ (Nukelta į 3 psl.)

vilkas buvo stojęs į pravoslavų vienuolyną). Kurį būtent, 
— nežinia-

Bendrai paėmus, karalius Mindaugas bandė staiga 
iškelti savo sukurtą valstybę ir pastatyti ją, kaip lygią, 
greta kitų Europos krikščioniškų viešpatysčių. Bet vėliau 
pasirodė, kad šis jo bandymas dar buvo per ankstyvas.

(Pabaiga)

f
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Lietuviai pilietiniame kare

Artilerijos gen. majoras 
Vladislovas Mickevičius 
Tiesoje vasario 21 d. rai-o:

"Lietuvių tauta gali di
džiuotis, kad jos sūnūs ir 
dukros irgi Įnešė indėli i di-

Vienu Morozu mažiau

SOV1ETA1 IR OLIMPIADA

Kaip žinoma, 1980 metais • 
Maskvoje bu? Olimpiada. 
Sovietų Sąjunga jau dabar 
stengiasi, kad Į ją nebūtų į. 
leisti "Laisvosios Europos“, 
"Laisvės“ ir "Amerikos Bal- j 
so“ radijų korespondentai, 
nes tos stotys esančios "pro- j

"Tiesa“ vasario 23 d. ra- '-"karinėsMatjt, bijoma. 
io, kad vasario 21 d. Vilnių- iaį;™?0.'Tp,'>nd5ntai,?al1 
je mirė "nusipelnęs žemės
ūkio darbuotojas, Lietuvos 
Komunistų partijas Centro 
komiteto Žemės ūkio sky
riau,; mechanizacijos sekto'

SOLISTĖ ALDONA STEMPUŽIENĖ-ŠVEDIENĖ 
IR KOMPOZITORIUS JONAS ŠVEDAS DAR GYVI

(pastebėt: tai, ko Kremliaus 
ponai nenorėtų rodyti.

dž osios Spalio socialistinės į riaus vedėjas Andrejus Mo- 
revoliue jos pergalę, gynė j rozojvas“. Jis buvo g'męs 
jos iškovojimus. Spalio gink-Į 1919 m. Rusijos gilumoje — 
luoto sukilimo dienomis lie- j Riazanės srityje —ir Lietu- 
tuvių bolševikų vadai V. J tvoję Įsodintas po antrojo
Kapsukas, Z. Anga rietis, K. 
Giediys 'r k'ti buvo svar
biausių Įvykių sūkuryje. Žie
mos rūmus Petrogrado dar
bininkų raudongvardieeių 
gretose šturmavo lietuviai 
Stasys Radzevičius Dominy-

pasbulinio karo komunisti
nės sistemos Įgyvendinimo 
priežiūrai.

Kas ir už ką apdovanotas

Už nuopelnus stiprinant

mas lietuvių ir ukrainiečių 
tautų draugingumą-

Paskutiniuoju kalbėjo Pa-i 
vergtųjų Europos Tautų ge
neralinis sekretorius Go- 

jdomski, prisimindamas Vac-

KOMUNISTŲ TERORO 
SISTEMA

Jei norite greitai ir gerai 
susipažinti su bolševikinio 
teroro sistema, su komunis
tų tardymo praktika ir jų

j lovą Sidzikauską ir pabrėž- tos rū-:es mokslu, Įsigykite 
i damas, kad Pavergtųjų Tau-t Kipro Bielinio knygą ’ Tero
rų organizacijoje lietuviai !ro ir vergijo. imperija So-
! pastoviai vaidino vadovauja- i v’e*M Sąjunga .

. , I Joje taip pat rasite daugmaja rolę. i . ..: Y i žinių apie koncentracijos
buvo ' stovyklas. Kaina su pasiun-j Trumpas minėjimas 

j užbaigtas 
j Po to svečiai vaišinosi ir šne-1 
j kučiavosi daugiau kaip va-! 
1 landą.

Lietuvos himnu. Į
timu tik $1.00

Ką tik gavome

kas Andrieja'tiš, Feliksas į valstybės saugumą ir akty- 
Norvydas, Jonas Baltrūnas: v'ą visuomeninę veiklą (ši- 
ir kiti. Putiloviečių darbi-kaip akte rašoma) nusipel- 
ninkų būryje, kuris karinio i niusio teis'ninko garbės var- 
revoliucinio komiteto Įsaky. das suteiktas Valstybės sau

Scvietų S-ga mėgino toms 
stotims užkirsti kelią ir i»
1976 m. Montrealy vykus'as ; 
olimpines žaidynes, bet vy
riausia; Olimpiados komite
tas 42 balsais prieš 21 sofvie- 
tų reikalavimą atmetė. Var
gu pavyks soiv'etams laimė
ti ir dabar. Tokiam suvaržy- 
imui ypač priešinasi JAV 

' olimpinis komitetas.

LIETUVIU KAMBARYS

WAYNE UNIVERSITETE - Rodos, č'a turėtų būti dar j Koncerto programoje —
inr.o . , {nemaža geru dainininku.! kemp. J. švedo muzika poe-
19,8 m. vasario 16 d. man klu.ių linksniuo-’to A. Mackaus žodžiams

davo spauda reklamose ir "Pokalbis su mirusiais vai- 
recenzijose, bet jie — jau kais“, Glucko, Schumanno, 
senokai nutilo. Matyt, vi

Tenka dar pastebėti, kad j .
„„„ . > Massachusetts gyvenan-CBS televizija ru«.a naują k UainM
transliaciją apie
dirką per savo tinklą JAV-' _____ 0______
bėse ir Kanadoje. Tam tiks- į 
lui savaitę prieš Vasario 16- į 
ją buvo pradėtas filmuoti iri 
rekorduoti pasikalbėjimas su! 
juo, užtrukęs daugiau trijų 
valandų. Sekančias dvi die-;

Žemaičių Didysis, I dalis, 
apie vyskupą M. Valančių 
rašo Grigas Valančius, 662 
psl., minkšti veršeliai, kaina 
$ 12.

mu užėmė telefone stoti ir 
užt'krino nuolatini Smolnio 
ryšį su Raudonosios gvardi
jos rajonų stabais, kovojo 
komunistas Zigmantas Pen- 
ikaįtis. Alviacijos gamyklos

gurno komiteto prie Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pirmajam pava
duotojui generolui majorui 
Pavelu?? Vorošilovui.

Taip skelbia Vilniuje lei-

teko garbė dalyvauti Lietu
vių kambario at‘daryme, ku
ris Detroito lietuvių pastan-
gomis įrengtas Wayne State už^iaupž amžius> k}tus 

1S — padidėjęs uždarbis, o dar

raudongvard iečių būrio ko- i džiama "Tiesa“, pašlovinda- 
votojas Stasys M'ckevičius 
naktį prieš ginkluotą suki
limą saugojo SmolnĮ, daly

ma maskvinĮ kagėbistą.

Daug dalykų pabrango
vavo Žiemos rūmų šturme. 
Simboliška, kad legendari- 
niame "Auūoros“ kreisery
je tarnavo ir Žiemos rūmų 
apšaudyme dalyvavo maši
nistas Adolfas Godliauskas.

Greta Įžymiųjų pilietinio 
karo vadų Semiono Budio- 
no, Vasilijaus Čiapajevo, 
Klimento VorcTilovo ir dau
gelio kitų su didele pagarba 
minim1: ir Jeronimas U,bore 
vičius, Vytautas Putna, Ja-

Praeitą savaitę Sovietų 
Sąjungoje žymiai pakelta 
daugelio prekių ka'na —šo
kolado, kavos, degtinės, vy
no, automobilių dalių ir kt.

Aišku, tas potvarkis lies 
ir LietUvą.

Apaščios užtvanka

Pietrytiname Biržų pa
kraštyje yra užpelkėjęs Ki- 

kovas Smulkevičius, Felik- j lučių ežerėlis. Užtvenkus A- 
ga sžemaitis ir kiti. Pilieti Pėsčios upę, vanduo ežere 
nio karo frontuose kovės7 pakils daugiau nei 2 metrus, 
Antanas Martusevičius, Juo- tuo būdu ežero plotas pa
žas Vareikis, Jonas Maci- didės daugiau nei dvigubai 
jauskas. Jonas žiburkus. ir už'»ms 86 hektarus. K'lu- 

Nepilnais turimais duo- čių kaimo pašonėje supilta 
menimis 1919-1920 metais
Raudonojoje armiioje buvo 
daugiau kar'p 4 tūkstančiai 
lietuvių“.

dirbtinė sala. Kilučių ežeras 
taps biržiečių pamėgta poil
sio vieta.

Nužudė, o dabar garbina

Sausio 28 d. sukako 70
Nuo savęs galime pridėti, 

kad. be daug žuriusių fron
tuose, už tą patarnavimą Į metų nuo poeto Kazio Jaku

nas filmuotojai ji sekiojo ir j Didžioji niuzija marksiz. 
filmavo jo namuose prižiū-' mas teorijoj ir praktikoj> 
rint šildymo sistemą, taisant, j tomas, 720 ps,, kietį vir. 
užraktus, elektros jungiklius; šeliai kaina $ 15 
ir t.t. Penktadieni atsekė ji!
į Vasario 16-sios priėmimą, į Rekviem, A. Klajūno, Si- 
filmuodami ir rekorduodami i biro kalinio dvasiniai išgy- 
kiekvieną jo žingsni sutin-jvenimai, 119 psl./kaina $4.

Villa-Lobcs ir Juzeliūno kū
riniai.

Muzikos mokyklos išleis- 
b'.tus — gal ir šeimyninės tame biuletenyje paminėti 
laimės perteklius... i ir sol. Aldonos Stempuž'e.

nės-Švedienės žymesnieji
Ikii šiol kiek pritilus buvo i koncertai, ir komį. Jono/kant svečius, draugus ir kai-’

. - v. . ; ir simpatingoji solistė Aido- švedo muzikos studijos Vii- bant i susirinkusius. Susida-į k nebepasimatėm, Jurgio
tuvą ir tuo pačiu liudys lietu-j na Stempužienė • Švedienė, j niuje, Vokietijoje ir Ameri- re daugiau dvylikos valandų {Jankaus 5 pasakojimai, 342 
viškos kultūros ir meno gro.l ta(j tikrai džiugu skaityti ži- koje bei jo darbas dabarti- ' ’ * ™

. .... ; kad kovo 12 d. 3 vai. po nėję The Cleveland Music
kadangi universitetai <tti-;pjetų The Cleveland MusiciSchool Settelment, kur j's 

^ ’Ha ateities vadus, tai -le|School Settlement (11125 i yra fakultete narys nuo 1958 
tuv|ikų. kambarių jren&> į Magnol'a Dr., University! metų. Solistei akompanuos 
mas universitetuose Įgauna i Cjrcle) rengia jos ir komp. ir pianistas Stephen Kabat. 
ypatingos reikšmes. Jie bus.jcno švedo koncertą. 1 Link’ime gero pasisekimo, 
pastebėti tų, kurie netrukus,
pasidarys Įtakingi žmonės. Į 

Dalyvaudamas atidarymo j
iškilmėse, aš pajutau Detroi
to lietuvių Įdėto darbo ir pa-1 
siaukojimo dydi. Jis tikrai; 
pasigėrėjimo vertas.

Lietuvišku kambariu pro-’ T. . . . . , ,. . ....- Lietuvos gen. konsulo ir1 di konsularmio korpuso de-jektai paruosti architektų i * i 1 K
tėvo ir sūnaus Muloku. Visi!VLIKo suruostame Vasario,kaną Urugvajaus gen- kon- 
pave'kslai, vaizduoja Lietu-j16_S1OS Paėmime dalyvavo i sulą Goyen-Alvez, kuris tarp
vą ir lietuvius, yra aįsaugo-įPer šimtą svečių, kuriu tar-, kitko priminė, kad Urugva-^ nemažai neiškist kuri-i DAGYS 
ti permatoma plastika, tuoįPe astuonių draugingų vals-Įjus dziagiasi turėdamas ne- Į nių jįems į ųeisti yra istfehj. 3 aejuoja ir dainuoja
jiem garantuojamas ilgas-tybių konsulai. Ukrainos pre-i mažą skaičių lietuvių. Jo Į tas komitetas, kuri sudaro
amžius. Studentui, profeso-į zidentas egzilyje dr. Mykolą kalbą susirinkusieji sutiko muzikai dr. Leonardas Si-

universitete, Detroite, 
kambarys, kaip ir panašus 
kambarys Pennsylvanijos 
universitete, bus panaudo
tas klase studentų paskai
toms. Ji jiems primins Lie

filmas, iš kurio bus padaryta • l’-'i” karna $7.00.

' LIETUV OS GENERALINIO KONSULO ! 
IR VLIKO PRIĖMIMAS NEW YORKE

penkiolikos minučių san-; 
trauka ir transliuojama per* 
antrąjį televizijos kanalą; 
Bill Moyer programoje. New 
Yorke programa bus matoma 
kovo 7 d aštuntą valandą 

' vakare, o kituose miestuose 
vietos laiku.

Rep.

VLADO JAKUBĖNO 

KŪRINIŲ FONDAS

1976 m. gruodž'o mėnesį 
miręs Įžymusis kompozito.

\1V/’ Ulipirius Vladas Jakubėnas pal'i 
ie, kad Lrugva-!,. nemažu! Vni-i.

DAINOS IR SAPNAI
Šiomis dienomis iš spau

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

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

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

riui, lankytojui yra paairiki- i Liwicki su keliais ukrainie-j šiltais plojimais, 
nimai, kur .e padės suprasti j £jų vadais, Europos Paverg-
eksiponatus ir tuo arčiau pa- j tu;u Tautu gen sekretorius Prieš pristatydamas Simą 
žinti lietuvišką kultūrą. 1 J ‘ !

Nakčiai aš buvau apsisto
jęs pas Vincą Tamošiūną. į !oer CBS televizijos tinklą

m utis, Jurgis Lampsa'lis,
Algis Šimkus ir Alvydas
Vasaitis ir visuomenės atsto-

į Godomski su žmona, Bulga- j Kudirką konsulas Simutis /vai Jungis Janušaitis,
{rijos Tautinio Komiteto : papasakojo apie sausio 23 d. • Petras Petrulis ir Jakubėno

- i A Tamošiūną., įrm petkoff, Rumuni- * Per CBS televizijos 
Su juo vaiandas praleidom,; r ’

Dail. Jokūbo Dagio eilėraš
čiai ir jo skulptūrų nuotrau
kos, 152 p®l., kaina $1.00.

Spal:o revoliucijai pačių ko-|bėno gimimo. 1950 m. sausio j ir apie tai, kaip jis buvo i- 
munistų su Stalinu priešaky 8 d. enkavedistai jį nužudė, vykdytas. Paaiškėjo, kad 
buvo atlvg'nti kulka i pa
kaušį tokie Įžymūs lietuviai 
partiečiai kaip Z. Angarie- 
tis, J. Uborevičius, V. Put
na, J. Vare'kis ir kiti. Kodėl i 
to fakto generolas Mickevi

kalbėdami apie šį projektą,i°s Tautinio Komiteto pirm.
Jon. Vavala, Pasaulio Estų 
Tarybos pirm- H. Raudsepp,

1 JAV bėse ir Kanadoje trans
liuotą filmą “The Defection 
of Simas Kudirka" kartu pa-J

Lietuvių kambario Įrengi- Pabaltijo Moterų Klubų į dėkodamas CBS bendrovei

nė žodžiu neužsimenama, 
čius šia proga nenori prisi-, ka(j jįs buvo enkavedistų 
minti? nužudytas.

Brežnevui dar vienas 

ordinas

Komunistai negali gyven
ti be sa(vo dievaičio. Jie gar
bino Staliną, vėliau Chrus-

Jis buvo primuštas, išvežtas ------ - -—. . . „ ••
toli Į laukus, išrengtas nuo- mas yra daugelio lietuviško? j pįrrn Helga Ozolinš, JAV j uz reiPirn3 emesioizmo 
gas ir paliktas didžiuliame kilmės žmonių, dažnai pa-' Lje^ Bendruomenės pįrm i gaus teisių laužymą okupuo 
šaltyje sušalti. > piastų, jau išėjusių pensijon, ? Qeį.yS su žmona. Laisvės/°ie ietuvoje. u ir a susi

Dabar jis garbinamas, betP^2?el^s LretUba, 1 u ymas. j^a<jįjo lietuviu, latvių ir rinkusiųjų buvo sutiktas... . .• . -naaijo lietuvių, latvių ir es-. " su šių
te no, ėjo n non men i skyrįu vedėjai ir eilė Nevv griausmingais plojimais. į 

kai parodvli ir pasakyki, Kad į ‘ u/,,,-;,, : Trumpam, bet prasmingam'

dukterėčia Erika Hollende- 
r'enė. Komitetas sudarė fon
dą, kuriame 1977 m. pabai
goje buvo $866.

Neseniai komitetas gavo 
gyvenančio 

Jono Kaseliūno perrašytas 
V. Jakubėno antrosios sim
fonijos partijas ir sumokėjo 
su šiuo darbu susijusias <š-

Lietūva yra .gyva ir kad ! Yorko lietuvių organizacijų i TrumPam. bet prasmingantį Tuo būdu dabar ta simfo-
J* * i . t- -v, i ro TC11 i r’lz o nocidvisii i ... • m-m .

Likėnuose gydėsi 4000 

žmonių

Netoli Biržų esančiame 
Likėnų kurorte pernai gydė
si apie 4,000 žmon'ų. Numa
tyta pastatyti dar vienas gy
dyklos korpusas. Tada vie
nu metu čia galės poilsiauti 
ir gydytis apie 500 žmonių.

tokia pasiliks ateitv. {vadovų bei lietuviškos spau-
Dr. John F. Čadzow ’dos bendradarbių.

žodyje Kudirka pasidžiaugė; njja yra visiškai paruošta, 
’ ir belieka laukti, kada atsi

ras dirigentas ir lietuvišką

( Atkelta iš 2 psi.) 

LENKIJOS KASDIENYBĖ

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

Miršta tik žmonės, roma
nas, parašė Andrius Nori
mas, 328 j>sl. kaina $6.00.

Čičinskas, drama ir dvi 
mikrodramos (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 
vokiečių nacių okupacijos 
metais, 191 psl., kaina $4.00

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

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

Vasario 16-ja, kuri lietuvių 
tautai ir jam esanti laisvės 

Svečius pasitiko Lietuvos i simbolis.
Gen. Konsulas A. Simutis ir ’
VLIKo pirm. dr. J. K-Valiu-Į Pristatydamas pereitais 

biniame Wayne universitete-nas su žmonomis ir Simas į metais i laisvąjį pasaulį iš jingą simfoninį orkestrą, 
atidarymas yra dar vienas; Kudirka. į okupuotos Lietuvos atvykusį} Bet dar yra nesutvarkytų

i Kęstutį Jokubyną, konsulas { kitų orkestrinių veikalų.

PADĖKA

Lietuviu kambario valst.v-

Į kultūrą mylintis mecenatas 
ar mecenatai, pasiryžę už
tikrinti jos atlikimui reika-

čiovą, o dabar kelia gyvą Į Įrodymas, kad Detroito lie-’

nėse sąskaitose buvo jau 265• i / i • 1 lHnibmu. dolerių. Daugumas tų J 
sąskaitų esančios mažos -

dang-ų Brežnevą. Jis yra jau 
pakeltas Į maršalus, apdova
nota; sauja aukščiausių or
dinų, o spauda vis dar didi- 

i na šlovę, kaip tik Įmano, 
j Bet to dar buvo mažai: 
šiomis dienomis Brežnevo 
krūtinė buvo papuošta dar 
vienu blizgučiu — Pergalės 
ordinu, kur's iki šiol tėra su
teiktas tik keliems "didvv-

tuviai nori parodyti miestui į Pirmoji į priėmimą atvy-1 pastebėjo, kad, nors jo į lais-lTam reikia nemažų lėšų, to 
i .i ia . - 1 mas ir nebuvo toks į <’©1 komitetas tikisi, kad VI.lietuviškos kultūros pasire'š-i kusi Helga Ozolinš Pabalti-1 vę išvyki 

Kimus ir jos Įtaką Amerikai, i jų Moterų Klubų Federaci-į dramatišl
To kambario atidarymo, jos var(ju prįsegė Simutienei j dirkos, vis tik jis sovietu ka-

proga Ona ir Cėsys Žade-,orchideja Įėjimuose ir darbo stoi
kai, gvv. Farminton Hills,i ‘ , , . , , , .; lose praleido daugiau kaip 

Įpusėjus priėmimui, kon-i septynjojįka metų. Jokuby- 
taisvk-

dramatiškas kaip Simo Ku- •Jakubėno kūrinius dažnai 
at liekantieji menininkai ir

'd:chig;-n. Kento universite-

nesiekiančios
leriu.

nė šimto do-

j n

Amazonės upės (Pietų A- 
merikoje) žiotys yra 250 

' mylių pločio.

fondui paaukojo 100 dol/ sul“ Slmutls . v a jnas «'dyJa “>'sy
Jiems me, norime širdin-!vąuKez‘tnf perskaity‘1?a s' lin8a an8lu- ka,ba davėjo

gai padėkoti tų studentų Įtybės Sekretonaus C>rus klausytojus išreikštų minčių 
vardu, kurie galės pasinau-i ^ance Lietuvos atsto-■ gijumu.
doti Lėtuvi'ikos stipendijos!vui dr. S. A. Bačkiui Vasario;
fondo lėšomis. j 16-sios proga. Po to konsu- į Ukrainos vardu sveikini-

Už Lietuviškos stipen- las Simutis trumpam žodyje j nimo žodį prancūziškai tarė 
d i jos fondą apibūdino Vasario 16-sios {jos prezidentas egzilyje dr.

A. Tamošiūnaitė reikšme ir p;.kvietė tarti žn I Mvkola I.iwirki. pabrėžda

organizacijų bei fondų va- šeliai, kaina $8. 
dovai, skirstydami savoj Bastūno maištas, parašė 
veiklos rezultatų skatikus,! Bronys Raila, kieti viršeliai, 
prisimins V. Jakubėno mu- 195 psl., kieti viršeliai, kai- 
zikos palikimą ir padės jo na $10.
dar neg’rdėtus kūrinius pa- Gatvės berniuko nuotykiai, 
rengti. 1 parašė R. Spalis, antroji lai.

d a, 527 psl. Kieti viršeliai, 
kaina $500.

Naujųjų laikų Lietuvos 
istorija, I tomas, parašė 
Pranas Čepėnas, kieti virše
liai, 513 psl kaina $15.00.

Fondo lėšas globoja dr. 
Ijeonardas Simutis, 3551 W. 
98th St., Evergreen Park, 
III. 60642.

Čekiai rašomi ”V. Jaku- 
bėna; Fund“ ' >ird.u

f
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MaOcio su Tėvu

jti: pirm. Juozas Stempužis, Į 
l vicepirm. Nora Braziulienė, 
i ižd. Aleksas Johansonas, ižd. 

t 1 sekr. Povilas Šukys, prot.
i Lietuvos nepriklausomy-; Bronius Bernotas, dakt. 
bes atstatyme paskelbimo 60; ĮęVO£ Danielius Degesys,

. _ , metų sukakties minėjimas glob Ona Jokubaitienė
F1 ' buvo vasari° d. Jį, kaip ir, ir petras Jurgutavičius.

KELEIVIUI AUKOJO CLEVELAND OiHIG
I «

P. Novozelskis, Westwood, | Vasario 16 minėjimas 
Mass. $ 20.

Po $ 10

Petrauskienė,

NĘW BRITAIN, CT.

Šitaip paminėjome svarbią 

sukaktį

» M.
! ford, Ct.,
Miami Beach, Fla., J. bitais metais, suruošė Ame-;

, trauskas, Toronto, Ont., I- rįfcos Lietuvių Tarybos sky- j Šiuo metu kuopa turi 148 
; Sirutavičienė, So. Boston, įprast0j vietoj, Įprasta narius, daugelis jau tokio 
! Ma., A. Leonas, W. Hazelton, tvar^a Ir publika buvo skai-; amžiaus, kad, ypač žiemos 
Pa., S. Jasaitienė, Mt. _Ver- ^iumi ir sudėtimi "įprastinė“, metu, nebepajėgūs susirin- 
non, N- Y., J. Petniūnas, Į atmiešta keliolika kitataučių kimų lankyti.
Richmond Hill, N. Y., K. Ki- • jr jaunimo. Nepaprasta buvo!
likauskas, Los Angeles, Cal., • — blogai veikiantis mikrofo-! susirinkimo P. Šukys 
ir N. Mattis, Los Angeles, nas kalbėtojus tebuvo visus savo lėšomis pavaišino.
Cal. ' " • ' '

Po $5.
Įgalima retkarčiais girdėti, o* 
ir matyti jų nebuvo galima j

A. Plavičius

B. Kamantauskas, South per vėliavų mišką (apie 20) 
Boston, Ma., J. Jaram, War-1

! wick, R. I., J. Stankus, Hot1 Altos centro Pirm- Ka
į Springs, Ark., V. Juodis,
Oakville, Ct., T. Subačius,

Į St. Leonard, Que., J. Mc- 
• Closkey, Springdale, Pa., S. 
Kontrimas, Centerville, Ma.,

l ST. PETERSBURG, FLA 

Įvairios naujienos

įF. Butchereit, Terra Altą, ,14 taut4 apsisprendimo tei- 
; W. Va., L. Strikauskas, Pho- j s®s *r pagrindinių žmogaus 
enix, Ariz., A. Ramanauskas, j te*siU- Vėliau jis ir jo žmo- 

■New Haven Ct. C. Kauka--na buvo apdovanoti simbo-

zys Bobelis kalbėjo apie Bel
grado konferenciją. Didelių 
ovacijų susilaukė šen. John 
Glenn, kuris savo kalboje pa- Įdėjo veikti Lituanistinė mo- 
brėžė kovojąs dėl pavergtų- jkykla, kurią lanko per 20 

mokinių. Mokytojauja Vero
nika

• Veronikos Kulbokienės 
rūpesčiu šeštadieniais pra-

-ris, Detroit, Mich., B. Mar- lėlėmis lietuviškomis dovą
tinkienė, So. Boston, Ma., P. 

jGarionis. Hot Springs, Ark., 
, M. Tamulėnas, Palm Beacs,

nomis.

Po pertraukos meninės
IIP, m O- X- vr programos didesnę dali atli-

t-. x- . * x j j j j i • t i x .Fla., E. Sirutis, Mėsa, Calif., f 7. ak >»‘i ,— Ei, teve! Ar tu dar gv- deda delną man prie kaktos 1 . n Onos ir Alfonso Mikuls-
vas? j .r tuoj spasako visą teisybę... M^iimisk^ faų vadovauJamas moterų

Ik- ’ kr t t k S’ichoras su kanklių orkestru?‘Kearney, N. J., M. Shwam-;/rk 
baris, Gary, Ind., H. Poškus,

— OI!.. Ojojoi!..

— Kur gi tu lindi?

— O ar tavęs iki š-'ol nie
kas neaplankė? Niekas iš

: ;enų žmonių globos ista'gų?

— AL esu č a, Maiki!.. Vi- — Niekas, Maiki, neatėjo, 
są nedėlią mislinu tik apie' niekas net 3? mano ščėslyvos
smerti, bet dar esu gyvas.

— Žmogau, tu gi net ir 
galvą patalais užsiklojęs! 
Kokia liga tave taip pričiu
po, kad net visą savaitę ir 
Zacirkos galiūne nepasiro
dė? Dėl to pradėjau patsai 
tavęs ieškoti ir ši kartą pats 
atėjau ir i tavo „apartamen
tus“.

— Blogai, Maiki... Matyt, į 
dabar čia šienaujanti mask.

New Britaino lietuviai Į 
Lietuvos nepriklausomybės i 
atstatymo paskelbimo 60, 
metų sukaktį paminėjo va-1 
sario 12 d-

i Klubui labai trūksta lėšų, 
i todėl jis būtų labai dėkingas, 
į jei atsirastų geradarių, kurie 
įgalėtų ji paremti doleriu ar 
į lietuviška knyga.

Iš ryto buvo pamaldos lie
tuvių bažnyčioje, o 2 vai. po 
pietų parapijos salėje susi
rinkimas. Jį pradėjo LB apy
linkės pirm. Juozas Liudžius, 
o toliau vadovavo Juozas 
Raškys.

Įnešus vėliavas, sugiedo
jus himnus, sukalbėjus invo- 
kaciją, kalbėjo Connecticuto 
senatorė Nancy Johnson, al- 
dermanas W. Klebowicz ir 
Sibiro tremtinė Elena Juciū- 
tė, dabar gyvenanti Bostone. 
Ji vaizdžiai papasakojo, ką 
ji pati ir milionai kitų išken-

Kulbokienė, Stefanija i tėjo ir tebekenčia komunistų 
Vaitienė ir Stasys Vaškys. Į vergovėje, apie komunistų

Klubo adresas: «

Lituanica, Box 605, Stew- 
art Center, Purdue Univer- 
sity, West Lafayette, India
na 47907.

VOKIETIJA

Savaip garsina Lietuvą

V. Vokietijoje Vechtos 
genelių namuose gyvena ne
seniai minėjęs 80 m. sukak
ti Stasys Motuzas, buvęs 
Gruzdžių viršaitis. Savo me
džio drožiniais j s garsina 
Lietuvos vardą, vokiečių 
laikraščiai dažnai išspausdi
na jų nuotraukas ir ta proga 
parašo apie Lietuvą.

Štai rl ių metų vasario 16 
d. Olden.buig:sche Volkszei- 
tung išspausdino gana ilgą 
straipsni "Lietuvos respub-

; pastangas sunaikinti lietuviu j Pnes 60 metų vėl buvo
. ... allnnfo*' L-nvJomo• Kovo 17-19 dienomis bus į tautą ir t.t. 

tarptautinis festivalis, kuria- ;
me dalyvaus 33 tautos, jų ) Meninę programą atliko 
tarpe ir lietuviai. ‘ j mišrus parapijos choras, pa-

• dainavęs 4 dainas, ir jauni-

atkurta“, kuriame teisingai 
ii- šiltais žodž'a's pavaizduo. 
ta Lietuvos istorija ir dabar
tinė jos padėtis. Straipsnis 
paįvairintas dviem nuotrau
kom — paties S. Motuzo ir 

vaizduo- 
iskoriją.

Keleiviui atsiustame laiš
ke S. Motuzas rašo, kad (šie
met nebegalėjęs Vechtoje 
sui-engti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo paskel
bimo sukakties minėj/mo, 
bet pas'stengęs, kad tai pa
minėtų ‘vokiečių spauda. 
Kaip matome tai jam ir pa-

mo choras, padainavęs 3 dai- , .
nas. Abiem choram dirigavo i . ro?.n mentazo, 
muz. Robertas Kelly. JanC'° Uetu'os ,S

Virginijos Liudžiūtės va
dovaujama tautinių šokių 
grupė pašoko 5 šokius, Ro
mui Butrimui akordeonu pa
lydint.

• Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktis pa
minėta vasario 19 d. Paskai- 

likusią dalį? tą skaitė Br. Kliorė, dainavo 
klubo choras, kuriam vado
vauja muz. P. Armonas, de-

Lietuvos laisvės kovų irįklamavo L. Jurgelaitė. 
Klaipėdos atvadavimo sava
noriai, gyvenantieji Cleve-

(O kas atliko 
K. red.).Thunder Bay, Ont., J. Jurė

nas, La Chute, Que. ir J.
Corbin, Du.'uesne, Pa.

Po $4.
B. Šilas, Elizabeth, N. J. ir į landė, buvo pagerbti jau mi 

— Tai rė kia tuoj patele-1 N. N. So. Boston, Ma. įnėjimo pradžioje. Jiems bu-
fonuoti toms globos įstąi- j Po $ 3. Ivo prisegta po gėlelę. Štai
goms. į ,, m I jie: Jonas Barniškis, Alfom

Smerties Susaldės.
Aukų surinkta $3,023.25, 

iš tos sumos Altai $ 1,570, 
L. Bendruomenei $ 825 ir 
Vilkui $ 626.

Aukų surinkta $ 829.55.
Jonas Bernotas ; vyko.

i Savo la:ška 
i

• Vasario 7 d. buvo BalfoM. Trainauskas, Cleve- 5no M-jiVi neliocik' įonzi nhin t? ctoc sas V. Braziulis, Vincas Če-i koncertas, kurio programa
ne, Maiki, nelieso land, Ohio, E. Baranauskas, pukaitis> Aleksandras Johan 

Schenactady, N. Y. ir F. Ru-, sonas,
donis, Siuoux City, Iowa. ’

- Ne,
telepono! Kai tik prišauksi 
kokią JokoĮ.os šlovintoją, 
tai dar turėsiu užmokėt', ir 
tik pad'dins ek-pensus' Ne
reikia!

Vaclovas Kasakaitis, 
| Jonas Lozoraitis, Kazimieras 

$ 2. , Pautienius ir Voldemaras
F. Nenorta, Westfield, Ma.,; šenbergas.

A. Kelminski, Hartford, Ct., •
V. Gražulis, Toronto, Ont., Į vietos LB apylinkė buvo

atliko solistas A. Brazis.
WEST LAFAYETTE, IND. 

Lituanica veikia

— Tu, tėve, tur būt, nė . 1
vinė giltinė jau ir man po nežinai, kad senų žmonių K Kadzevioene,. Hyacinte, -pasišovusi rengti atskirą 
barzda savo piela braukia... globai valdžia skiria millo- Į Que-> A- Sabonaitis, Chica- j Vasario 16 minėjimą, bet ty- 
Galva taip Įka'tusi, kad gali nūs dolerių, kad jiems yra Į 8^ G. Habermas, Fair-jiiajai vietos visuomenei pa
joję kopūstų zupę su šolde- Įsteigta valgyklų, kur gali- ifield> N. J., A. Krisiukėnas, į kėlus ryksmą ir skautų jau
nu išvirti, o dantys barška, ma visai pigiai ar ir veltui 1 Milton, Ma., J. Kalinauskas, i nimui nedviprasmiškai Įspė
jau nebenulaiko pypkės ei- pavalgyti, kad sergant.ems j Philadelphia, Pa., V. Ches-įjus taįp nedaryti, ji apsižiū- 
buko, kojos šąla Į ledą ir n' nepajėgiems vaikščioti j ter, Baltimore, Md., ir J. jrėjo, kad ne į savo vartelius 
per nugarą, rodos, visą lai- maistą atneša net i namus,«Knezėnas, New Britain, Ct. įmoklino
ką repetoja skruzdėlės... ^ad juos turi aplankyk spe- j

cialūs tarnautojai ar gailės- Visiems aukotojams ačiū 
— Tai, tur būt, susirgai tingosios seselės, kad, jei esi

• LB apylinkės narių meti
nis susirinkimas šaukiamas 
balandžio 5 d. 6 vai. Lietuvių 
klube, o balandžio 12 d. 2 
vai. popiet Lietuvių klube 
posėdžiaus LB Floridos apy
gardos suvažiavimas. Ta pro
ga suvažiavimo dalyviams ir 
kitiems rengiamas solistės 
Ginos Čapkauskienės kon
certas.

Neseniai 
Baškauskaitės pastangomis, 
įsteigtas Purdue universitete 
lietuviu studentų klubas 
Lituanica vasario 15-16 die
nomis universitete surengė 
parodą, kurioj buvo lietuvių 
knygų, laikraščių, gintaro, 
medžio drožinių ir kt. Susi
domėjimas paroda buvo di
delis.

S. Motuzas
šita i n baigia:

I „Brangios sukakties pro- 
^a. sveikinu Redaktorių ir

Astos-Marijos \erdr?.darb,us ir linkiu
( uems. dirbant laisva’ Lietu
vą’". rpnalūžus sulaukti jos 

ri kėlimo n epi i k lausomam 
gyvenimui.“

nuo atskiro mi
nėjimo atsisakė.

« ” Lietuvių klubo leidžiamą. Lietuvių kalbos klasės

russkąja influenca? ; vis'škai neturtingas, dar ga
li gauti prie savo Sočiai Se- 

— Tur būt, Maik:, tur būt. eurity pens'jos dar papildo

Administracija

«ouoooues3o&;
I

, . mus vadinamuosius „auksi-! padinei, kad nupirktų tau 
— Ar gydytoją 'šaukeia? čekius“. Įgeresio maisto.

Buvo susirinkusi SLA 14 

kuopa

Susirinkimas buvo vasa
rio 6 d. Jam vadovavo Alf. 
Mikulskis.

biuleteni „Lietuvių Žinios 
dabar redaguoja O. Petrikie- 
nė, F. Prekeris, P. Stanaitis, i mininke yra 
K. Mereckis ir K. Urbšaitis. Baškauskaitė.

vyksta kas savaitę, jas lanko 
apie 20 studentų. Klubo pir- 

Asta-Marija

SUVALKIEČIŲ DĖMESIUI

Keleivyje galima gauti 
Jono Valaičio parašytą apy-

JAUNAMARTĖ.
Turinyje: Suvalkijos kai

mas, ūkininko sodyba, jo 
buitis su vestuvinėmis apei
gomis, dainomis ir kt. Kai
na — $4.00.

— Ne. Mane gydo gaspa- . i — Nereikia, Markuti! Už-
dinė...Visada ją keikiau, bet' ~ P^akų kando< aš turiu. Geriau man T1 . .
dabar matau, kad prie žmo- ^deJau’k. Ju čia man,l neš]; nors pante]ę Tylos minute buvo pa
gaus smerties ji labai gera Mu ki, tur būt, kalbi apie matinės. (gerbti pernai mirusieji na
boba... Ji man kas valanda .komumstmę Ras ją ir puti jriai: Blanche Civas, Kazys 
priduoda liepžiedžių arba- tlesial -1 nosl propagandą? Į _ tėve, ^tokiam rei- 1 Degutis, Marė Šimelionis ir
tos, kas rytą po šaukštą;

. ■ >.• j.- i • tik tu niekad tokiais dalyparų patr.na paširdį, o kai , . ;. . . /, 1 • kais nepas.domeiai ir n;e-ana naktį susapnavau velnią , . . , . ,
________  v_,_; kur apie tokią tau privalo-

globą nepasiteiravai.
ma

— Visa tai yra teisybė, Į p ntQ,

ir pradėjau nesavu balsu 
rėkti, tai ji prie mano lovos

ta emnvčia« 1tau’ sU 96110111 koJinem’ su
, pernai skalbtais maibikin ais 

— Betgi tau reikia pa.^ir gaspadlnės megztu
šaukti tikrą gydytoją.

= j kilu! aš neduosiu nė vieno
1 c 
I

— Maiki, ar tu jau išeini? 
F Mauk!

Alfonsas Kubilius.

Naujų narių, per metus Į ( 
įstojo 6.

Į šių metų valdybą išrink-

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
Pirmoji grupė šiais metais išvyksta 

KOVO 25 d.

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

SEKANČIOS VIENSAVAITIN4S — Maskva — Vilnius — Leningradas:

balandžio 25 gegužės 9
balandžio 29 rugsėjo 17
gegužės 4 rugsėjo 22

DVISAVAITINĖS — Maskva — Vilnius — Iveningradas __  Briuselis:

i ku, gal ir visiškai išalkęs, o 
; vadinamieji vargšai, sunau-

— Ma ki, ji yra t'kresnė dodami ir tau priklausan 
už visus tavo daktarus. Kai; č o; globos daJį, važinėja po 
ji bwo jaunesnė, tai, sako, Į. miestą Cadillacals ir nieko 
ir prie gimdymo ir prie to Į nedirba.
pat žmogaus smerties visa
da lygiai gerai paslūžydavo.

— Tėve, jau it tavo kal
bos matau, kad tu dar ir da. 
bar turi aukštą temperatūrą.

— Man, va'ke, čia nerei
kia jokio tavo marmametro. 
Gaspadinės pirštas yra ge
riausia cieliauka... Jį tik pri-

— Nuo tavo šios pasakos, 
Maiki, man net geriau pasi
darė...

— Dar kartą aš tau tvirti
nu, kad čia ne pasaka! Da
bar ag pats apie tavo padėtį 
pranešiu toms senų žmonių 
įstaigoms. O dabar palieku 
dar kelia dolerius tavo gaa*

CHICAGOJE „KELEIVĮ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI:
PARAMOJE (2534 W. 69th St.)

GIFTS INTERNATIONAL (2501 W. 71at St) 

MARGINIUOSE (2511 W. 69tb St)

............ ........................................................................
WORCESTER1O LIETUVIŲ 
RADIJO VALANKKA 

Trečiadieniai vai. vaitavo 
Šeštadieniais 5-6 vaL eakaro 

WICN 90.5 FM 
E. Meiliu

23 Shirley Rd., Shrevrsbury, Ma. 01545 
Tel. 652-3665

t

l
gegužės 28 
birželio 11 
liepos 2

gruodžio 22

liepos 16 
rugpiūčio 6 
rugsėjo 3

Visos gupės skris su nuolatiniais lėktuvu skidimais— NE CHARTERS — 
aplankys Kauną ir Trakus, bus lydimos vadovų.
Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu mokesčiu.

PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo laiku bus 
paskelbtos vėliau.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės į

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
South Boston, Mase. 02127 

393 West Broadvray, P. O. Box 116 
Telefonas: (617) 266-6764

Įstaigai vadovauja: AMepa Adpasaniani b Albina Rudžiūnienė 
Prices are based on double occupancy and are subject to changes and/or 
Government approval.
Norinticm atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom kvietimo dokumentus
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Vietinės žinios
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI BOSTONE
Šiemet vasario 16 diena 

lietuviams ypač ypatinga 
diena — prieš 60 metų tą 
dieną Vilniuje Lietuvos Ta
ryba paskelbė atstatanti ne
priklausomą Lietuvos vals
tybę. Tokia reta sukaktis tu
rėjo būti ir iškilmingiau ne
gu kitais metais paminėta. 
Mes bostoniečiai betgi ypa
tingų naujovių nesugalvojo
me.

Vasario 13 d. iškėlėme 
Lietuvos vėliavą miesto ro
tušėje, kur dalyvavo nema
žas būrys žmonių, sveikino 
majoro padėjėjas, visus da
lyvius pakvietė užkandžių.

Dvi radijo stotys davė po 
pusvalandi Vasario 16-jai 
pritaikytą programą angių 
kalba. Aišku, nepamiršo tos 
dienos ir Minkų bei Laisvės 
Varpo programos. Ypač tu
rininga programa buvo Lais
vės Varpo.

Į spaudą nesugebėjome Įsi
terpti. Rodos, nedaug ir pas
tangų tedarėme.

| atstovas Orest Szczudluk,|
. Marius Ziaugra perskaitė 
j gubernatoriaus M. Dukakio
’ ir miesto majoro K. White į A A Onos G»rulienės atmi 
i proklamacijas, o M. Drunga i nįmuį Įamžinti Lietuvių 
; — rengėjų paruoštą rezoliu- Į Fonde suaukota S 200. * 
ciją, kuriai susirinkusieji sa-:$12. aukojo: A. ir V. Jurgėlai. 

pareiškė plo- Po $ 10:
E. ir I. Manomaičiai, R. ir ;

AUKOJO LIETUVIŲ 

FONDUI

metini balių atsilankyti, V* 
gražiai: praleisti kitų tauty- § 
bių tarpe laiką ir paremti . 
Tarptaufc’nį institutą, kurio * 
patalpomis naudojasi ir $ 
Bostono Lietuvių Kultūros g 
(klubas. L

B

-ae- » ae- <*• ar «■ •*

vo pritarimą 
j imu.

E. V.

nėjome vasario 26 d. (pra
džioje buvo suplanuota mi
nėti vasario 19 d., bet dėi'
pūgos padarinių reikėjo die- Į sis pagrindinis kalbėtojas! įfij^eičiai,Vir UEikinai; į

XT , J. Štuopiai, S. ir E. Vaške-;Naujiena buvo vadinama-:,. . . . T uJ . , „ . . iliai, A. ir J. Matjosaai, H. ir;-ir. n-vindl i r. L” O 1 Kzif Al O C? ‘

I

na pakeisti). ; Vytautas Smetona iš Cleve- i

gi Geri žodynai
*

Anglų-itetuvių kalbų ao 
$'(lynas, V. B?ra"j'-,as. nauja 
* laida. a~ie žodžių,
. i 5/0 ps*- kaii.a Sc.OO.

ADVOKATE 
JŪRA STRIMAITYTE 

PEPPARD, KEHOE &

STRIMAITIS

ATTORNEYS AT LAW

10 Central Avenue 

Lynn, Mass. 01901 

Tel. 599-8188

lietuvių-anglų kalbų io 
*; dynas, redagavo Karsavi- 
$j naitė ir Šlar»obersk:s, apie 
* 27.000 žodžių 511 p»L, kai- 
. na $8.00.i;

SENIAI LAUKT A 

ISTORIJA

Jau galima gauti Frano 

Čepėno parasv tą Naujųjų 

; laikų Lietuvos istorijos 1 to-

g
z » ■ae- NE-se- -as- -as- -ae-B. ir I. Galiniai, O. Ivaškienė,;šauniausias ona ., !K. ir O. Adomavičiai, A. An-,

. .v A , ,, proga bet kada kalbėjęsįproti iš rvto buvo pamaldos , ° T.
O TŠ T * • • • Bostone. JisSo. Bostono lietuviu parapi-

Pagal nusistovėjusį seną lando. Tai šita
driušienė, T. Stankūnaitė ir 

geras pianistas,j Q_ Venskienė_
. „ .. . į bet, pasirodo, jam rūpi ir po-ijos bažnyčioje, po pamaldų > g sklandžlai j

pakelta vėliava prie So. Bos-,. .. ,
r T . x . J... v. . . 1 ir savo mintis destvti, bet itono Lietuviu Piliečiu d-jo~
namu, kur 2 vai. popiet buvo ' _ ., ka reikia kalbėtiįskilmmgas susirinkimas, su- !, 2 . - - ■, - . 16-sios minėjime.traukęs per 200 žmonių.

_ , , , j Minėjime buvo renkamos F. Karosienė, E. Zižniauskie-
Susirinkimo tvarka buvo Lie(uvos laisviūim0 n5 ir J. Leščinskienė.

taip pat įprastinė. Pradėjo: reikalams Surinkta s ,,553. S 3. - M. Vaitkevičienė. 
Altos skyriaus pirmininkas Be to kjgk tefeo patįrtb san.; Velionės šeimos ir Lietu-
Edmundas Cibas, po kur-o e}arjeęjai yra surinkę apie vių Fondo vardu nuoširdžiai
laiko vodovavimą perleidęs i <, .......................Y$ 600, inžinieriaijaunosios kartos atstovui i Tuq bMu g vis0 aufe busj
Mykolui Drangai, kuris ir; au § 4>0w vaiau,
sitas pareigas sugeba labai| ke!bsinw smulku aukoju.į
gerai atlikti. i . . ‘ -& siu sąrasą. ;

Įneštos vėliavos, sugiedoti .
TAtt • T • * u- ■ ‘ Meninę programa šiemetiJAV ir Lietuvos himnai, pa ; , satliko 1 autiniu šokiu sam-;gerbti gyvi ir mirę savano- 
riai-kariai ir visi

Po $ 3.
A. Lileikis, J. ir A. Liutko- mą, kieti viršeliai, 543 psl., 

'niai, P. Jakutienė. D. Baltie- kaina $l5.00. 
nė,
pos, A. Vakauzienė, J. Šku- 
dzinskienė, O. Vilėniškienė.

.jam trūko nusimanymo apiej^ L Lendraitis j ir j. ut 
Vasario

san- 
apie

S 1,660. dėkoju visiems aukotojams.
B. Paliulis

L. F. atstovas

Tarptautinio instituto

balius 

_ i
žuvę dėl

Lietuvos laisvės, kun. Kęs
tutis Butkus skalbėjo maldą 
sveikino latvių atstovė dr. 

Savo tarpe tą dieną pami- Ilga Dinsberg ir ukrainiečių

«QOSOOO&SOSOOOOOOOSCOOOOOOOOeOOOOOOOeQOOOOOQOC09QOe>

Sandaros Moterų Klubas rengia 30-tąjį metini

BANKETĄ

NAŠLIU KARALIENEI PAGERBTI 

1978 m. kovo 12 d. 4 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos II a. salėje

(368 W. Broadvvay, So. Bostone)
Visi dalyviai bu? gardžiai ir sočiai pavaišinti, gros geras 
orkestras, todėl jauni ir seni, vyrai ir moterys kviečiami 
atsilankyti. Visi turės progą Įdomiai ir maloniai praleisti

būrio pačių mažųjų grupė, j Tarpiautiiis institutas šie- į 
vadovė Ona Ivaškienė). Ji’ met kcvo 18 d. Bostone į 

pašoko 2 šokius, o Rūtelė į Park Plaza Hotel salėje ruo- • 
Kalvaitytė (5 metų \ Tomas į šia baku. Kaip ir kasmet,! 
Zikas (8 metų) ir Gidą Zi-> baliuje bus Įvairių tautybių į 

įkaitė (5 metų) padeklamavo * maisto stalai, programoje 
į po eilėrašti. ‘ ’ įvairių tautų šokiai, bus ski
i \ _ Įriamos dovanos už gražiau

Solo dainavo Birutė-Ona j g a tautini kostiumą. L’etu-
Ipbęaitė ir ta Hali hūiflrZ u,.___ t-„ i___ a •„

vakara.
Sandaros Moterų Klubas

u<
BALTIC REALTY & I N S U R A N C E 

AGENCY

Vedėja: Reda M. Veitas 
Tek 268-6030

597 E. Broadvray, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūsių nelaimingu 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

vnjnftif--. .•ftr.ufenūfflri
-eooeoaoooooooooooooeoc

GAVOME KALENTORIŲ

Gautas nedidelis skaičius ♦

Nidos sieniniu kasdien nu-' *
U

plėšiamų kalendorių, 
na — $4.50.

Kai-

i

! OUAUuiMO AGENTŪRA 

At’ieka įvairių rūšių
► draodia.us

Kreiptis senu adresu;.

BRONIS KONTR1M
598 Broadvray 

So. Ros«on. Mass. 02127 
Tel AN 8-1761

VILIUS PUSKEPALAITIS

mirė 1978 m. vasario 19 20 naktį Vakaru 
Muensterio mieste.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio broli A I b e r t 
Bostone.

RADIJO PROGRAMA

Vokietijos

Eaa

a

J. S. Gimbutai
K. I. Nenoriai

VILIUI PUSKEPALAIčIl I

mirus, jo broliui Albertui gilią užuojautą reiškia

Janukėnai

Šležai
Manomaičiai

VERTA ĮSIGYTI 

Angliakasių Lietuva, d i-;
(Aleksaitę ir tą dalį baigė į Moterų Federacija taip delio formato, 344 psk, daug H?
j Briano OConftell vadovau-' pat turės savo stalą, 
i jamas Berklee muzikos kole-1
j gijos choras. Tas choras taip į V asario 23 d. Tarptauti- 
I pat buvo didelė naujenybė»pampose į\>ko

iliustracijų. Tekstas Vado 
Būtėno, fotografijos kun. 
Algimanto Kezio. Labai tin- 
ka dovanoti. Kaina $20.į- kitataučių Jaunimasn^ įspaudas konferencija, kurio- Gaunama KeIeivy-į'

.tuviskai padainavo lietuvio’1^ ‘Uv.ltiam^atstoi.ato L.
' tolaus Jero- Pf”“ nxė A . Mo.n^

, , . : tv. .M. Lendrait ene ir E.4 damas. į<Tv asvhumene. Musu pirmi-

į kūrėjo, kompczi 
n imo Kačinsko

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 

, iš sto.ies WNSR 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu- 
viškų knygų pasirinkimas.

a AV A1TF * * T IS

Nepriklausoma
LIETUVA

----------------,._rU PI
Ž-is brinkei šiemet tenka garbė

u ūti š‘o baliaus vii' in'nke-
Aplankykime gėlių parodą!i direktore.

N. Anglijos Gėlininkystės I, Konferencijos metu spau 
i draugija .r šiemet ruošia gė-|d;ą 11 lad aUta'ai dome

_ . j lią parodą nuo kovo 11 iki
r? ; 19 d. Commonvvealth P!er 
fe i Exhibition Hali, So. Bosto-

josi tautiniais kostiumais, 
kalbėjosi su sus’rinkusiais ir 
jflo; fotografavo. Kitą die
ną dalis baliaus rengėjų bu

KADA IR KAM PADARĖT 'S J'for,”uo!a aP,f pasaulinius Ir lietuviAkuosim
: f- ‘vykius, dcfia daug ir Įdomiu nuolraunų ir atvirai pasisalu i 

SAVO TESTAMENTĄ ‘ į <*•'!£ visus mūsų visuoinrainiu •• bei Kultūrinius klausimus 
jg jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame lauki*

Y ai e abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiem* 
svarbia proniema.

i ne (nuo So. Station eis spe- 
< cialūs autobusai). Paroda 

k i bus atidaryta nuo 10 vai.
& j ryto iki 10 vai. vakaro (sek- 
ss i madienia's iki 8 vai. vak.).!
fe > įėjimo mokestis $3.50, va'-1 Lietuviai yra kviee ami Į nistracijoje. 
te ' kai, einantieji kartu su tė- ‘‘

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta teisėjo Frank Mon-; 
chun peržiūrėta, ”Suduvos“Į:! 
išle’sta knyga.

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

"'NEPRIKLAUSOMA LIETU Y A“ yra dinamiškai, mūsų ilk 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendra Jarbiu bei idė»n. vi 
suomei atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą ' 
_ lietuvybės ir Lietuvos.

te , sai, 
£ vais. nieko nemoka.

Gėlių mėgėjams tikrai 
velta parodą aplankyti. Pa

te įprastai ją aplanko ik' 100. 
ib į 000 žmonių.

irOOOBBOOOŪO JOOM JOOOOOOOOOOę;
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 ilgiau nei 50 metų 

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

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

vo nuvykę j 5 telev zijos ka- j Su tęstament0 pa^z;ffia. 
nalo buveinę, kur jie buvo Knygos kaina ?3> ęu tes.

ramento foima $3.50. Ji vrsnufilmuoti baliaus 
gandos tikslams.

propa-

Me*inė prenumerata JAV-se $10.0,,.

4 d r e s a s :
7722 George Street. USalle, P.Q. HSP CANADA

z? S-: "S’SSJj

i gaunama ir Keleivio admi

i
^c^oeeeososeooeosoooocoosoooeeeeoeooooeeoseoeooeoooer

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS. 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

1978 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

BALTIC
TOURS

Balandžio 9 ir 16 iš Xew Yorko....................................... $746.00 ,

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

Į Kovo 20 iš Bostono........................................ ........................$701.00
i 
ii
i

Balandžio 2 iš Detroito $816.00

’l

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

grade.

BOSTON IS-CHH AGA IR ATG AL .. ...............................................

Daugiau informaciją " kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

$128

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 

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

arba
1—800-223-7898
prašant nusikalbėti 

su ”PAT“

SLA—įsu tfO metą taniA?i» lietuvių visuomenei ir i*n?okė- 

jo aaugiau uup SEPTYNIS MlUGNUS doierių 
aa narna.

S^A—didžiausia Beturiu fra tarnai int crgaoizactja — 

duoda gyvybės apdra.ud< ir figoje pašepą. kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 

patarnavimus savitarpmės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip iria su puse ra Bono dolerių 

kapitalą, tad jo apdraade tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairiu klasių relfcaUnriauaias 

apdraudes nuo f ĮOC.OO iki tiu.COO.OC.
SLA—jaunimui duoda gwg Taupomąją Apdraudą — Ra. 

dowment lasvraaee, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštoje mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIR AMS ir jaunuoliams labai pigią IKRU 
apdraudą: už 81.000.00 apdrsudoa tik 83-00 mokea- 
čio metams.

SLA—AKCIDENTALf APDRAT7BA naudinga visokie 
amžiaus asmenims rekomenduojama ' lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už 81.000.00 akcidenta- 
lės apdraudoe mokestis 82.00 ' metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų ve’kėjus, ir -ie plačiau paaiilans apie 
Susivienijimo darbus.

Geusite spausdintas mfovni’i,rijau, jeigu 
parašysite:

Ltthuanian A Olande et Amerka
807 Weat 30th Street. Nevr York. N.Y. 10001

/
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Moterų klubo susirinkimas

Lietuvo* dailė* menas LB kultūros klube

Moterų Federacijos Bos
tono klubo narių susirinki
mas Įvyks kovo 11 d., šešta
dieni, 3 vai. popiet So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
kambary už baro.

Programoje — -J. Lapšie- 
lies paska ta aipie Mariją 
Pečkauskaitę ir kiti svarbu- 
klubo reikalai.

Na lės ir norinčios būti na- Pa 
rėmis kviečiamos atsilanky- mč- 
ti. * į moterų

Valdyba

Bostono LSS Grandies 

slidinėtojų laimėjimai

Laiškas redakcijai

Gerb. Redaktoriau,
Praėjusios savaitės Kelei

vyje, rašant apie Brocktono 
Šv. Kazimiero parapijos 
choro valdybą, per klaidą

Balandžio 9 d. So. Bosto- 
, , no- Lietuvių Piliečių d-jos

Vasario 25 d. bostoniečiai Pažymėtina, kad dail. V. j Primenama, kad ateinant}, 1978 m. kovo 12 d. 3 vai.j III aukšto salėje Minkų ra- 
turėjo gerą progą £ arčiau! Vizgirdos pateikti dailinin-} sekmadienį, kovo 12 d. 3;po pietų First & Second| dijo 44 m sukaktuvinis kon. 
Įpaiveigii j ok. Lietuvos; kų kūrybos apibūdinimai; , Th. p-,.^. Church salėje, 66 Maribor-i certas. Pradžia 3:30 vai.
šiandieninį dailės meną Pribuvo .profesionakškai Pa'į ecnd Church of Boston saJough St., estės pianistės Eli-j popiet.

j jo kurejus ir be propagandi- įuosti, kondensuoti ir taik- _ _ šzabeth Cox koncertas, kuri!
i nic priedo susiformuoti savo' lūs.
nuomonę. Tą vakarą Bosto. • ~ , , . , „ bu< N Anp-liios Raitu d-insi' Suprantama, kad šis bežo-; AngllJ°&BaItlirt Josį Kovo 12 d. So.............. _

viešas 'ti o sezono antrasis koncer-i Lietuviu Piliečiu d-ioZ7aTėie iChurch salėJe- 66 Marlbor- 
ough St., smuikininkės Brigi
tos Pumpolytės koncertas, 
kuri rengia N. Anglijos Bal
tų d-ja.

Balandžio 29 d. 7 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos ,-alėje skauč ų ži- 

6:30 vai. dinic linksma, akaris.

1 no Kultūros klubo susirinki- ! 
me Tautinėm S-tros namu sa.'^ini? nois jo

! Baltu koncertas KALENDORIUS

peje ( - arboroug -t.) įrengiaN. Anglijos Baku d-ja J 1973 m. balandžio 9 d. 3
Bostono ivaL P° Pietų First & Second

s (N J
lietuvių sporto žaidynių sli
dinėjimo varžybos.

darbų 
kasios v 
kūrėjų 1

-i. b,0JįnižkiV Oficialiai daugiau pašlovin- ka Jtid.uo.,. ,iu=kię .-cies0.; i
isiroie Leda Veitaite. la • tų ilgi retai viešose parodose į.< k ; ir Irtiems meni-i 
ėdama NABAF ir PLSŽ apsireiškiančių. minkant K‘Uem~ !

klasėje pirmąsias 
| vietas Slalom ir Giant Sla- 
: lem, be to, buvo apdovanota 
; kaip iškiliausia moterų sli- 
i dinėtoja.

Pėdos mirties zonoje 

itališkai

Lietu.- ų varžybose (PLS socialistinio realizmo į g; 
ž) Daiva Izbickaitę laimėjo.originalų ’ lietuviškąjį i) Daiva izbickaitę laimėjo!originalų lietuvišką jį mo 
antras vietas Slalo mir G.ant* dernizmą“, kuriam dabar 
slalom, Rimvydas Veltas — gal ir nedaug tėra skirta vie- 

buvo praleistas Antanas 2 v. — J.S. ir 4 v. — S., o tos valdiškų parodų salėse, 
Šeduikis — ūkvedys ir te. Vytenis Veitas 3 v. — G.S.I ir užtat tiems kūrimams dar 
norų seniūnas. ii- 5 v. — S.

Choro valdyba

Ypač įdomu buvo pašte-į Telieka tik padėkoti dail.; 
bėtii kone visuotinis čia re-: Viktorui Vizgirda'' ir Kultu-! 
getų dailininkų poslinkis ros klubo valdybai už šį ge-:
nuo įkyrėjusio- .vadinamojo; resnio mūsų kūrėjų pažini- -Elenos’ Jue'ūtės atsiminimų':

ana ' mo vakarą. Į kn :gą ”Pėdos mirties zono-!
l

’ Balandžio S d. 
i vak. Sandaros salėje (3C:
.mtervale St., Brocktone) i Gegužės 27-29 dienomis 
! šaulių sąjungos Martyne I Lietuvių inžinierių ir archi-

Kun. prel. Vincas Mince-j 
vičius į italų kalbą verčia.

■Jankauskuopos renginys. įtektų suvaziav mue.

ije‘. į
į Tos knygos skyrių ”Grįži- 

Bronė ir dr. Jonas Kuo-imas iš Sibiro“ jau išspaus- 
džai ir Aldona Jakniūnaitė j dinc Lubino vyskupijos žui

Kuodžiai Jamaicoj

THE APOTHECARY, 3S1 W. BROADVVAY, SOUTH BOSTON,

paruošia vaistus pagal bet koki gydytojo receptą, todėl, kai tik 
jums reikia kokiu nors vaistu, tegu gydytojas paskambina mums. 
Mūsų vaistinei rūpi žmonių poreikiai, o ne masinis prekių parda-

. i ! .... . m t :-..:i 1..+: 1 „„t , „t , .T~„ ’ vimas. ’Receptu specialistai“. Darbo valandos: pirmadieniaistenka laukti savo laiko pri- išvyko 10 dienų pasipildyti nalas La voce dell Amo-, v '
■ : sestadiemais nuo !» iki 8 vai. vakaro.

V. E. važiose dailininkų studijose. Jamaicoje. re

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 

T«L SW 8-2868

7»m vienintele oficiali ištai
ga Worcesicry. uuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces-

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

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

čia galima gauti įvairiau-j 
•iu importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Senas
ta*.

parvusta ir negir-

Dlood Sąuare
H ar d u: ar e Co.

S«p*Biakas M. J. ALEKNA
•» EAST EROAOiVAT 

fc’UUTO SCSVON, MASS,
TELEFONAS AN 8-414S 

Ba&jamhi Mr-ore Dalai
f'opieroR Sienom*

Stiiūit Langam*
Vla-'kia reik >. n voje oamaau 

Relk/nenye n i are bar lama 
Vl»r.iri* iaigtai

'••java.*-1 111 ir hitrw—v 
Telefonas: A N 8-2806

br Jas. J. bonovan
Dr. J. Pašakarnio

j p e d 1 n 1 s 
OPTOMETR1STAS

’ Valandos:
jnuo 9 cas ryto Iki 5 va!, vak 
< Trečiadieniais nepriimama 

447 BR0ABWAY 
South Boston, Mas*

TRANS - ATLANTIC

TRADING CO.

Siuntiniu 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 t 

■v###***#*##*****###*****#********

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

^soooooooooooaoeoooooooooeoasosoosooGosonaooooonooaer

B The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, iipiidcme lydytoją rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit ( lietuviška vaistiną.
Bav. Emaauei L. Roeengard, B. S., Beg. Pharm.

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

Telefonai AN 8802«

Nes 9 vaL ryto iki 8 ve L išskyrus šventadienius ir

joooooooooaoooooooooooooooooeoooooooeoooeeooooooi

N & T OIL CO., Inc.
641 E Broadvvay So. Boston, Mas*. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinisjįpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

i Skambinkite

268-4662

PETER MAKSVYTIS
Carąeeter & BciMer

49 Church Street 

g. MUtoa, Mase.
Atlieku visus pataisymo, rsmoa- 
to ir projektavimo darbas ii laa- 
ko ir viduje, gyvenamų namo ir 
Manio pastatų, pagal JUav reika
lavimą. šaukšto viaadoa fld • va
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

1 aoo»»»»aoooW»x
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTt) 

OPTOM BTRIST1
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

~gtt — r -* ** --

rrr, rt-rr*r-*--^‘

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Inc.

, 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-673211
***************a»**o**»*##oooeoe.

"SAULES ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas
Antano Gustaičio satyrinės
ir humoristinės poezijos rin
kinys, jdomiai ir gaūsiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos- Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanoir.s 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME

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

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

South Boston 
Savings Bank

ALMYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

i a a « ra rtent a » » ttttri

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 ketvirtadieni 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. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127
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Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

AND i-
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

V

MAIN OFFICE 
460 West Broadway 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallhran Btvd.
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

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worce»ter, M&ss. C1604 

Tet 798-3347 
Tiesiai iš iVorcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus:
plotus! Siuntiniai sudaromi iši IS BOSTONO į LIETUVĄ 
vietinės gamybos medžiagų, ap- br kitu* Rusijos okupuotus 
avo, maisto ir pramonės gami- kraitua
oią. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že-

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

E. KARDELIENĖS DAINŲ STEPONO KAIRIO ATS1-

PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijoje

MINIMŲ PIRMASIS TO- 

MAS ’ LIETUVA BUDO‘*
galima gauti Lietuvo* ope-
ro. »la.ė, Elsbieto. tUnk- PAU ^PARDUOTAS, BET 

lienė* įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—”TAU, 

jų plokštelę. Kaina >6.00. į LIETUVA“ DAR YRA NE-

Pastu nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.

momis kainomis. Be to, siunču-1 . _ , , _
... . Prekes parduodamo* nuz»-

mc maistą, pinigus ir galite už- . . , -
mintomis karnomis.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 sąriningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A Schyrinskiį

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o iestadieniau 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mas*. 02127

TeL 268-0068 _




