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SOVIETŲ KARIAI KARŠTAI PLOJO, | 

PAMINĖJUS STALINO VARDĄ

Stalino dvasia Sovietų Sąjungoje dar gyva, ir kietos 

rankos šalininkai ilgisi jo valdymo metodų. Net šiaip anti

rusiškoje Gruzijoje Stalinas tebėra ”savas didvyris“.

Nci:? Stalino lavonas iš 
Lenino mauzoliejaus buvo 
.išmestas ir jo ’ Lvove“ Chruš
čiovo suniek nta, bet stali-, mino“ sakydamas, “kad to- j 
nizmas Sovietų Sąjungoje • kia kritika nebuvusi S' anks-; 
nėra visiškai miręs, ir mano- ■ to numatyta“ ir dėl to “ne- Į 
ma, kad, sus formantus tin- reikią bijot.“.

stal'nistų kritikos paliestieji 
rašytojai krei pėsi paaiškini
mo į Su-lovą, š's juos ”nura-

•karnoms apl.nxj oem, jis dar 
gali būti “atš Idytas“, o ta
da ir grėsmingai atgyti. Juk

Stalinizmo apraiškas So
vietų Sąjungoje a'škiai pa-fe* * —-e.-— |

ir po Stalino mirties Sovie-j stebi daugelis užsienio žur 
tijoje išliko dar tos pačio?' nalistų ir kitų to krašto lan- 
diktatūrinės ir. 1> tucijc-s ir į k-ytojų. gyva is . pavyz- į 
tie patvs teroro irank ai. ku-' džiais liudija ir dis dentų 
rie tik šiuo metu padėti kiek ! Hk.hnas, O šiaip net antiru- 
i Hali. Dar maža paguoda, i sišku nuotaiku Gruzijoje dar 
kad NKVD dabar vad'nasi • n ■ :and en iškilmingai styip- 
KGB, kai šios ištaigos senu! rt> Stalino statula, uoliai pri- 
inkv- zitorių atžalynas yra žiūrimas jo muziejų 
lygiai gera' užgrūdintas Be

kurį
lanko tūkstančiai turistų, ir 
patys gruzinai Staliną la'ko 
savo tautos herojum, nors 
jis ir jiems lygiai smagiai 
kurto galvas.

Be to, mes dar negirdėjo- < 
me, kad kas nors Sovietų 

veiksmai- ar

rijos auklėjimo metodais, 
kai jos ir tikslai išliko te pa- 
ty-, kai Sib'ro stovyklų ir 
kalėjimų durys yra plae'ai 
at.iros priimti ir masiniam 
kai nių skaičiui. Na, o kan-j 
b'nimams ir sušaudymams;
soviet'nėje sistemoje reikia • jungoje uz ................
ne Įstatymo, o tik Įsakymo. į zodzla s Pei uoliai įspazis-

| tarną stalinizmą būtu nu-
Štai. ir The Christian 

Science Mcnitor bendradar. 
bis David VVo'Ilen, iš arti

baustas kalėjimu ar 
lagerių verg'jon.

Sibiro

pažįstąs Sovietų S-gą, rašo, j
L- o Qt*ri: nn oetlie 1 <1 gvi ri i »

; j Teroristai medžioja

PALESTINOS TERORISTŲ ŠŪVIAI 

NUBAIDĖ TAIKOS BALANDI

Praeitą šeštadienį palestiniečių arabų partizanų gru

pe išsikėlė iš jūros 35 mylios į šiaurę nuo Tel Avivo ir ap

šaudė gyvo judėjimo greitkeli. Žubo 37 izraelitai ir 85 

sužeisti. Šis įvykis gali turėti daug neigiamų pasekmių 

Artimųjų Rytų taikos perspektyvom.

Praeitą šeštadieni Pales-į žmones, ko! buvo patys be
tiltos D laisvinimo Organi- i suvejančių Izraelio karių nu- 
zacijos part zanai Įvykdė gal j šauti.
d džiausią teroro aktą Izra. j
elyje per 30 metų laikotarpi. | Š ame teroristų užpuoli- 
J e atplaukė guminiu laive-įine žuvo 37 izraelitai ;r 85 
liu iš Lebanono ir išsikėlė buvo sužeist:. Manoma, kad 
apie 35 mylios i š’aurę nuo teroristu buvo 13.

kad StaVno ešėlis plasnoja 1 . ,
š KGB irta'gos sto-! turtuolius

! ALTos Bostono skyriaus surengto Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo 60 metų su- 
j kakties minėjimo vasario 26 d. meninės progra mos atlikėjai. Viršuje solistė Birutė Ona Aleksai- 

. .. Teror stu veikla Europoje | tė ir komp. Jeronimas Kačinskas. Viduryje Berklee muzikos kolegijos choras, vadovaujamas Bria-
tpics inteligentijos tai Pe-j (Jar vjs norg Vy.> no o’<Jonello. apačioje Onos Ivaškienės vadovauja mo tautinių šokiu sambūrio mažųjų grupė.

a- moi-rrlorn ! Gausybės ir imasi gliežtui Nuotraukos Andriaus Keturakio. Jr.

apžvalginiame filme Stali- ”■ Stoi. Belgijoje į
na. apsupta generolų ir pul.!įgrobtas Austrijos garbes,
k ninku “tėvynės karo“ me- į Konsulas baronas Bracht. j n_ „„.vi • 
tu, gerai žino. kad kadaise!™™5 yra stambus prekybig ranc«-We ,alml 

jis Ghtuščievo buvo "nu tai*; nni ''a7 Grobikai I‘e-l<alauJaį
nikuotas“. bet ta'p pat linkę stambios išpirkto sumos. !««««/« 
manyti, kad dabar jau rea-Į 
bilituotas.

Kai kur'-e

go, bet ir sovietų konservą-’

)

Sekmadienio rinkimuose

Karo didvyriui
atėmė pilietybę

Sovietu Sigos vvriausybė

Sovietai atšaukė
pakvietimą

Sovietų S-ga buvo pak ie.

vyresnieji ko-j^ac^eo

Tel Avivo 
greitkel o.

prie pakrantės 
einančio iš Tel 

Avivo i Haifą. Čia jie ėmė 
apšaudvti greitkeliu važ įjo
jančius automobilius ir au- į 
tobusus. Užėmę vieną auto
busą, teroristai juc nuvaž a- 
ro apie 30 mylių, ap audy- 
dami pakely mašina i ir

Šis palestiniečių teroro 
veiksmas gali turėti didelių 
pol t nių pasekmių.

Andriotti Italijoje
vėl premjeras

Pagaliau Italijoje 
premjeras Andriotti 
darė vyriausybę, 
naujų ministrų tėra
Parlamente komun'stai for-

Jis Įvyko Izrae’ o premje. 
rui Beginui rengianti vykti 
i Washingtc-ną, kur prez. 
Carteris buvo pasiryžę? jį 
spausti, kad taikos derybose 
padarytų Egipto prez. Sada

mui dang au nuola’dų, bent 
|sut ktų grąžinti visas iš ara
bų užkariauta? teritorijas. 
Neabeioįama, kad po šio Į- 

, : vvkio Peginas bus daug at-
vėl sĮj. i’^ak esnis. apie pa’estm e- 

, • • ič'u valstybė; įkūrimą Izrae-
t'k d I 10 ' ne^e nenorės ne

! kalbėti.
maliai reikš jai pasitikėjimą.' 
Jeigu jie to nedarytų, vy 
riausybė negalėtų egzistuo-! 
ti.

Komunistų vadas Berlin- 
gueris patenkintas, nes jo 
partija stovi “ant vyriau
sybės duių slenksčio“.

Užmuštas Arafato 
varžovas

j Iki š'ol JAV kongreso ir 
‘visuomenės nuomonė darės 
vis palankesnė arabams, o 
po šio teroro akto ii kiypsta 
jau Izraelio nauda’. Tai 
ypač juntama senate, kur 
esama nemažai žydų kilmės 
senatorių.

<

i - vri0'16 i Prancūzijos kairieji laimėjo- atėmė pilietybę gen. Petrui i tusį šen. Jacksoną kartu su
LdT^iL J1110 namų savininkas I daugiau kandidatų negu de- Grigorer.kai. Tas generolas; keliais kitais senatoriais ap- 

išin'eji, bet tai dar nereiškia, yra antrojo pasaul'nio karo-lankyti Sovietiją. Šen. .Jeek-:, , , - • • , 1 ___ •_ .1____ ; • 1

Dabar reabeiot nai su- 
I-tiprės JAV žydų bendruo- 
• menė? baisa?, lemiant’s ko- 
J ne visa A mer k's jiolitiką 

Libane Beiruto-Damasko Į Izraelio atžvilg'u.
greitkelyje buvo sunkiai su-j
žeista? Palestinos partizanui Atgijęs palertiniečių tero. 
vado Arafato varžovas Abup'^s labai pakenkė prez, Sa- 
Sayedas, o jo saugotojas nu-1 dato ta kos in ciatyvai. Sa-
šautas. Po 16 valandų Abu 
Sayedas ligoninėje mirė. Jo

koma. kad dabar Izraelio 
laikysena derybose cali la-

dies. Pavyzdžiu, pokalbyje Į Olandijoje vadinamieji i daugiau nei 50't balsų. At- jis
senas diplomatas šiuo metu j M oliuskų' laisvės kovotojai1 einantį sekmadieni bus per-! 
labai pasigenda Stalino, ku-ly^gi-obė valdžios pastatą su į bal-uojami gavę mažiau 
ris, esą. būtų radikalai "su-*50 Įkaitų ir reikalauja, kad i balsų, bet nemažiau kaip 
^tvarkęs“ h su dabartiniais j būtų jiems leista saugiai iš-; 12.5 G .
dis dentais... O kai kra'to .vykti iš krašto. ' Jei kovo 19 d. komunistai
apsaugos ministras Dimitri-; . įsu socialistais bus vieningi,
jus Usti'novas paminėjo Sta- Angliakasių streikas\tū jie gali laimėti. Tuo rei. 
lino vardą savo kalboje So
vietų Sąjungos co metu su- (Jar be prošvaisčių 
kakties proga, tai ap'e 5000;

kalu jų vadai dar 
Bet daugeliu labai

tariasi.
svarbiu

. , . i klausimų socialistai su ko-
scvietu kariu ir karo vetera-l Angliakasiams atsisakiusi • t į nesutaria nu jam entuziastiškiausiai j priimti jų -vadovybės suda-! n'un ‘tak M“uu"a- 
plojo... pytą su kasyklų savininkais Sni įV/i/ įnirai

! sutartį ir visoms deryboms k 4

Na. o praeto gruodžio So-! nutrūkus, vyriausybė paskel. ’ ponkuruoia 
v'etijos rašytojų -uvažiavi- ■ bė Taft-Harley Įstatymą, ku-t
me konservatoriai stalinis-j riuo darbininkai verčiami Vakarų biznier'ai seniai 
tai net vieša! puolė dabarti. j grįžti Į darbą 80-č'ai dienų. 1 jaučia sovietų konkurenciją, 
nius "kairiuosius literatus“,! Deja, angliakasiai to įsta-■nes Sov. S-ga, pavergusi sa- 
prieš juos iškeldami Stalino : tymo nevykdo, vyriausybė į vo darbininkus, gali pigiau 
la kų literatūra, kaip dailio-; kol kas nesigriebia kokių savoprekesparduoti.Pasta- 
jo žodžio žvdėi'mo pavyzdi,’baudžiamųjų priemonių, ir ruoju metu ji pigiau už va- 
visTikai užmiršę Stalino va- ‘ padėtis nepasikeitusi. Ma- kar'ečius pasiūlė ir savo pre- 
lymus r'r terorą, nukreiptą j noma. gal teks valdžiai per- kybos laivyno patarnav:ma. 
kaip tik prieš raytojus ir įimti kasyklas, jei nebus pa« sukeldama čia unijų susini- 
kūrybinę inteligentiją. Kai niekta susitarimo. pinimą.

pasirūko 
rtoio kovoti

sis pas;matvti su kai kuriais 
dis'dentais.dėl žmogau 

teisių. Tokiems Sovietų Są-;
jungoje yra .paruošti tiktai Netrukus po to pasikalbę- 
kaiėjimai ir psich'atrinės Ii- jimo Dobrininas pranešė se
zoninės. Šiose Įstaigose ir i natoriui. kad jo pakvietimas 
gen. Grigorenka yra kan-' atšaukiamas.
kintas, todėl netekęs ir svei-
kates ! Tebeveikia Stalino

Prieš kelis menes.us j:s tvarka 
gavo leidimą išvažiuoti Į
JAV pasigydyti, kur ir atvy- Tarptautinė amnestijos 
ko 1977 m. lapkričio mėnesį.. organizacija gavo naujų do- 

j Praeitą savaitę jis gavo pra-; kumentų, kurie rodo, kad 
J neš iną, kad jam atimta So- Sovietų Sąjungoje, nebojant 
į vietų S-go« pilietybė. jokių užsienio protestų.
1 i

psichiatrija ir toliau naudo- 
Paskutiniuoju metu Krem- jama nekomunistiškai gai

liaus ponai taip pasielgė jau > vojant'enu "perauklėti", pa- 
ne su vienu dis'dentu: lei- iaužt: jų valiai ir grąžinti i
džia išvažuoti, bet nebelei- partijos liniją, 
džia grįžti. Šitaip pilietybę
atėmė ir Tomui Venclovai, Be to, vartojamos ir kitos 
kuris sov:etu piliečiu savęs Stalino laiku prievartos

pasekėjai prisiekė atkeršyti 1 ba sukietėti ir net pačios de- 
Arafatui. Iryibos visi- kai iširti, ko k ti

• arabu kraštai ir nori. 
Savedas vadino dideli j

va’dmenį Libano pilietinia-Į Ši. iv kis ncpaprartai pa- 
me kare. Arafato šalininkai' kenkė ir nrez. ( arterio ta:- 
buvo ii suėmė ir kaltino, kad į kos pokt kai Artimuosiuose 
iša'kvojęs 10 mil. dolerių. I Rytuose. D tokio JAV poli- 
Iš kalėjimo jis pabėgo, pa-1 tikos nepasisekimo iau se- 
grobęs lėktuvą, nuskrido i n u; laukia So.ietų Sąjunga, 
Siriją, kuri ji paleido. Ne- į kur' pati nori vadinti tame 
trukus jis vėl pasirodė Liba-j rajone pagrindinį vaidmenį.

rafa-’Sakoma, kad ta teroro aktą 
\kdvti gal šo

ne ii- čia organizavo Ai
tui priešingą sąjūdį.

Amerikos žydai 
skyla

' iuo metu
J vietai ir bus pagundę.

Dabar laukiama, kad Iz
raelis griebsis atkeišijimo 
akcijos prieš Lebanoną. ku-

I \V žydai skyla dėl Car.Iriame yra pagrind nis pales.
terio ir Izraelio politikos. 
Vieni linkę, kad Izraelis 
graž'ntų arabams žemes ir

tiniečių rtabas ir jų rtovyk- 
los. Tai gali būti tų stovyklų 
bombardav'ma< ar tiesiai

palaiko Oarterį, o kiti remia j Izraelio kariuomenės įsiver 
Begino pažiūra, kad galima; žimas į l ebanoną. 
gražinti tik dali žem ų ir ne
reikia leisti Palest'nos ara 
bams ikuiti Izrael’o kaimy

ir nelaikė. priemones.
nvstėje nepriklausomą vals
tybę.

Aplamai, palestinieč’u te
roras Artimųjų Rytų ta:kos 

er-pektyvas gerokai nuto
lino. .
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BALSAI, KURIUOS GIRDI AMERIKA pažnimui skirta, atseit: ' teko per katalikybę- To negalima, 
pasirinkti istorinės apybrai- istoriškai paneigti. Bet toks i 
žos formą, kurioje, kaip dai- ‘ apibendrinimas lieka nepil- i 
lininko, prieš tapant paveik-’nas, vienpusiškas. Viktoras: Hamiltone (Kanadoj), mi-

JAUNŲJŲ ATSTOVO 

GALVOSENA Kekkonenas-amžinasis 
S ilomijor preziden tasKovo 7 d. CHS televizijos 7 kanale vėl matėme ir

girdėjome Simą Kudirką. Dabar jau kasdieninėje jo gy-'slą, paruoštame škice, ben- . Karosas Įneša naują, taipogi J nįnt Vasario 16-ją, pagrindi- 
venimo aplinkoje, po ano atsim'ntino filmo— tikrą, savo drais bruožais išreiškiama' reikšmingą giją santykiuose j nė kalbą pasakė jaunosios 
balsu kalbantį ir salvo nuomonę reiškianti. idėja“. j tarp Lietuvos ir Vakarų. kartos atstovas, sėkmingai

’ Europos, būtent, Lietuvos! vadovavęs pernai rudeni pa-
Žiūrovą stebino ne tik jo gerokai pramokta anglų1 Apie dvasini ryši V. Karo-Reformacijos ir protestantiz- • balt iečių demonstracijai Wa- , , .,

kalba, natūrali laikysena ir didelis mta irduma?, bet, ypač sas rašo, kad “Lietuvos re- • mo veiklą bendroje Europos! shingtone, dabar studijuo- į ™etų be J°K1OįJ^Mllkos J^u Mpreziclentavo 22 metus, 
lietuvi, džiugino ir jo šia proga m'Jlioninei auditorijai pa- formacija surišo lietuvių tau-j istorijoje. j jantis Washingtone Viktoras Proce:ntai balsuotojų pasisakė uz jį. vasario lo d. dar
reikštos mintys. Lygindamas dabarttini savo gyvenimą su tą pradžioje su Olandija ir Į 'Nakas.
Sovietų Sąjungos piliečio buitimi, čionykštį perteklių su Anglija, o vėliau ir su Ame-; Pradedant su Vytauto pa-j
tenykščiu vargu, laisvę su polic’niu rea'mu, — Simas Ku- rika“ <p. 20). Tas yra tiesa, , rama Čekijos husistams. na-i “Tėviškės Žiburiu“ kores- 
dirka, pats buvęs tarybinio vergo retežiuose, amerikiečių ■ bet skaitytojas nori daugiau,! grinėjant evan.-reformatų 
klausytojus įtikino labiau, negu ilgi spaudos straipsniai,; kaip prabėgomis paminė j i-, šulų M. Radvilo Juodojo ir 
kurių jau vien dpi antisoviet’škos antraštės komunizmo' mą, kad tūlas dr- Curtius-: M. Radvilo Rudojo pastan- 
išpažinėjai nenori nė
prasm'škais žodžiais ji

Suomija vė^sešeriems metams prezidentu išsirinko 
Urbo Kaleną Kekkoneną. Sakome: vėl, nes jis nuo 1955

turėjo balsuoti 300 narių turinti kolegija, bet jau žinoma, 
kad ir jos didžiausia dalis atidavė balsus už jį. Amžina
sis prezidentas! Bet vis dėlto toks, kuris demokratišku 

pondentas K. Baronas minėto' būdu išrenkamas. Kai dabar daugelyje kraštų preziden- 
laikraščio kovo 2 d. laidoje tai patys save "išrenka“ arba vienos partijos padedami, 

Suomijos atvejis yra ir nuostabus, ir retas. Reikia darjo kalbą šitaip atpasakoja:
peržvelgti. Paprastais, bet nedvi-1 Kuršius veikė Nieuw Ams- gas išsaugoti Lietuvos vals- j neužmiršti, kad toks kraštas ualia savęs tur: vilkišką kai
jis apibūdno ir Sovietų Sąjungos į terdame Ine New Yorke). i tybinį savarankiškumą, ir'. "Pagrindinę kaiba. pas_ake j n>yną — Sovietų Sąjungą, kuri bet kada gali ne t .k dan

užsienio politiką bei tąją šiandieninę “detentę“, rš kurio?’Taip pat veikalo gale užsi-; baigiant Jonušo Radvilo tra- į jaunosios 
rusškasis komunizmas tečiulpia tik naudą, silpnindamas minta a 
šį demokratini kraštą.

kartos vęikėjas' timis sukalenti, bet ir praryti. Prie to kaimyno reikia de- 
e<kias nuolaidas, kad t'k jis neturėtųpie Tado Kosiuškos giška mirtimi po Kėdainių | Viktoras Nakas iš Vašingto-p intis, daryti jam visokį 

ii Amerikos revoliu- sutarties (Liublino unijos nu-!n0’ žvelgdamas į Y asario 16 į ko prisikabinti, 
tilr J trinkimi autorine nsrndn i minėjimo iškilmes, į busimą

vaidmenį
cijoje. Autorius tik užsimina j traukim), autorius parodo, j

iuDie santykius tam lietuviu {kad grumtynės tarp protes-Į jau Jau’
Itantizmo ir kontrareformaci-(Buol“'ak,“ls Girdl'

j va, egzistavusi tarp 1913-

• •• • ••• v » į
O Simo Kudirkos lietuvi kas ir amerikietiškas pat-japįę santykius tarp lietuviui kad grumtynės tarp protes-

riotizmas dar labiau sustiprino jo apsakomą teisybę, ir 
lietuvių visuomenei telieka tfk padėkoti tiems, kurie suda
rė tokias progas šio laisvės jūrininko balsui taip plač'aiĮju giminingumą, bet. pvz., 
pasklisti. Jūrininko, kuris dar nenuskendo nei piniguose ir į nenurodo kurios “Amerikos 
•nei minkštuose pataluose ir neužmiršo savo pavergtie- Į demokratijos“ vertybės turi

ir Amerikos kolonistų. Auto ( 
rius taip pat kalba apie idė- jos Lietuvoje nevyko tuštu

moje, bet, kad tarptautiniai 
veiksniai įtaigojo tas ideolo-

Suomija taip ir daro. Jos ir komunistai dalyvauja 
vyriausybėje ir remia Kekkoneną ir jo politiką, ir buvo 
už tai, kad jis būtų perrinktas. Senas jis jau žmogus,

1940 m., jaunuoliams yra i gimęs 1900 m., bet tuo tarpu Suomija neturi plačiau na- 
sireiškusio tokio politiko, kuris galėtų ji pakeist: ir suge
bėtų taip lanksčiai politikuoti ir niekad neužrūstinti vilko.

mirusi. Jaunimas kaikuriose 
kolonijose nelanko Vasarioginęs kovas, ir kad tų ideolo-

siems broliams duoto pažado bei laisvės šauklio misijos. {ryši Su lietuvių tautos aspi- 'giniu grumtynių pasekmės P6‘]°S ,n?:nejimų —. jau.n.US1'
“ 4 , ,, . .... 'bodo klausytis prisiminimuį racijomis. Implikacija, kad i turėjo lemiamos reikšmes i . . * , „

Šia proga lvgiai su gi! a pagarba prisimename nau-j-,--- - i iotmvv. Rocnnhu [apie tai, kas buvo, nes anų .. . .. . - • rp v k A , , x.. .idėjinis tiltas yra pągristas U-enkijos-Eietuvos nespubli- . , nesugrąžinsi I kam jis įsileidžia i vyriausybę komunistus, nes dabar vienjaunuosius ateivius Tomą Venclovą, Aleksandrą Štromąlkalvinizmu v. Ka-;kai.Nata bendrais bruožais k nesugrązmsi I. .. . . . .. _ . ,
ir kitus, kurių veiki a, f vieši mintis ir taiklus žodisšian-!rosas ji;ari demokratiškumą rašo, autorius skaitytoją su-'^j k“m Si ir Lietuva 
d.en stiprma musų laisves frontą Bet su šermenų l.ude- Į puritonuose, kurie Masachu- pažinomą su XVI ir XVII a. I k‘tokia - £ įaX
siu tenka Svaigti i tuos, kurie, reklamuodam. savo liezu- j buv0 lstelge netoieran. i Eurcpos įvykiais ir jų povei ' " P J -
vio 1,1 x__. _ i. i

Tiesa, šįkart jis turėjo varžytis su keturiais dešinės 
į statyta’? kandidatais. Dešinė nepatenkinta Kekkonenu,

onai-są, skaldo organizacijas, tepa smala geros valios j tiSka teokra'tįja. xvil a gale kiu lietuvių tautos politi-1,, ' “a! kartos'atstovai’ 
tautiečius ir garsiai kumščiomis būgninasi į kratinę neva kor5 tariamas raganas Sale_; niam, ūkiniam, kultūriniam ^isiįidžia , diskul
laisvinamos Lietuvos labui. Į „o, šiandien mum. na. 'ir religiniam ffvvenimi.i Tad. . ... ..

ateiti žiūri į kairė nulemianti krašto ekonominę politiką. Be to, tiek 
metų išbuvęs prez:dentu, jis pas'daręs lyg koks Suomijos 
de Gaulle’is, o tai jau esanti grėsmė parlamentarinei de- 

,be “Pieno centro“... Tuo tar- mokratijai.

i me ir net šiandien mums pa- 'ir religiniam gyvenimui. Tad ! 
į liko visokiausių “mėlynųjų Lietuva buvo pagauta 
(įstatymų“? Manyčiau, kad saulėžiūrų sūkuryje, o Ame-

Jis, sako, su savo artimaisiais padėjėjais valdo kraš- 
■ sijas, bijodami skaudžių iš- i skiria ir atleidžia žymesnius pareigūnus, o popu-

Pa"' vadu. Vyresnės kartos atsto-' liarioji spauda dar labai mėgstantį pašunuodegauti pre-

AR MŪSŲ „PAŽANGIEJI” TAI ŽINO? . presbiterijonai, metodistai ir
. unitarijonai buvo demokra-

Neabejojame, kad komunistinėje spaudoje visi bus tiškesni, nekalbant apie vi- 
skaitę aiškin mus, jog 1940 m. lietuvių tauta sukilo ir' siškai savarankiškus Ameri- 
pati nuvertė Lietuvos “buržuazinę“ vyriausybę, kad jos kos baptistus- Autorius, ma- 
l.’audis savo valia “Išsilaisvino“, kad “savanor-iškai“ pri- tyt? neSusipažinęs su Ameri-
jungė Lietuvą prie Sovietų Sąjungos“ ir pan. kos protestantų sektų skir-! įį ryškfnti Tfe-

Tokięms “laisvos valios“ garbintojams mes pata- tingais teniPerar”enfajs- TaiP tuvos vaidmeriį. Veikalas ke
liame paskaityti bent 1940 m. liepos 21 d. prievarta su- no^1S1 lsSirs lf_ ° jlia lietuviams naujų, kontro-į
varyto vadinamojo “Liaudies seimo“ deklaraciją, kurio- arėjusi prancūzų svie i |versįnių sąvokų. Be

"! vu tarpe trūksta kritiškos1 ^identui ir tuo lyg ir paskatinti jį šitaip savarank' kai elg- 
rika vystėsi palyginant ra- j analizės, esą gal ir net nepa- t s- ir paskutiniuosiuose parlamento rinkimuose* lo
miai pariferijoje- itriotiška nuodugniau tirti biausiai buvo pabrėžiama užsienio politika, tas arkliukas,

mūsų laisvės kovos sistemą.; ^fUr^U0 tik Kekkonenui a joti.
Autorius daro ir subjek

tyvių sprendimų apie asme
nis ir įvykius. Suprantama, 
nes jisai daugel vietų pasi-

Išeivijos ateitis liūdna (jai Į 
reikia naujos emigracijos; 
bangos), bet nebeviltiška. 
Neužtenka vien senu šūkiu, 
kurie nebeatitinka šių dienų 

Neužtenka vien

je alkiai pasakyta:

“Dabar liaudis, galingosios Raudonosios Armijos 
padedama, nuvertė smetoniškųjų pavergėjų jungą ir įstei
gė savo valstybėje tarybinę valdžią...“

“Jei Lietuvos liaudis galėjo savo šalyje įsteigti: vie
nintelę teisingą valstybės santvarką, — sovietinę santvar
ką, — tai visa tai yra tik Sovietų Sąjungos dėka“.

Tai ar reikia dar aEtkesnio paliudijimo, ka'p šis ofi
cialus Liaudies seimo žodis?

Su dabartiniais Sov. Sąjungos vadais j’s eina. kaip 
sakoma, viena ranka. Kurtiems nesiseka, ten jiems Kek- 
kc-nenas pasistengia padėti. Štai ir vadinamąją Helsinkio 
konferenciją dėl Europos sienų neliečiamybės sovietai 

realybes.. Neužtenka vien Pa«>'s rapinosi sušaukti, bet prakt .i&ai J, 'suorganizavo 
t . .noro ieškoti nauju veiklos Suomijos prezidentas, ta« dažnas Maskvos svečias. Del

mo gadynės filosofija ameri-'gr1”"',?!- V .^“'metodų modifikuoū kaiku- JO nuolatinio važinėjimo su visokiomis d plomatinem.s 
, • v- „ y ivr-r-____ . T e- I škico netikslus bruožai bu§ • nrc:eatvmn«; Tradici- misijom:s suo-mia: net ir aštroką anekdotą sukure. Arkiečiais i Vašingtonu!, Jefer-)koreguoti spalvinga
šonui, Franklinui, Adamsui): 
ir Lenkijos-Lietuvos veikė
jams, kaip antai, Kosciuškai, 
Niemcevičiui, Potockiui, Ko- 
lontajui, J. Jasinskui ir kt. 
Čia būtų galima išvystyti 
konkretų idėjinį ryšį tarp 

' XVIII Amerikos galvočių ir 
lietuvių švietėjų. Pav., ir 

' Tomas Jefersonas ir Lietu-

: riuos nusistatymus. Tradici 
ja ir ateities perspektyva yra 
du reikalingi elementai ti
krovės pažinimui ir r.epri- 

kos ir lietuvių tautos minti- j kiausomvbės kovos kelio 
J.mą turėtų susilaukti giles- j grindimui. i9]g m. Lietuvos

paveikslą. Taipgi autoriaus 
mėginta sintezė tarp Ameri-

girdėjote, sako, kad Kekkonenas vizituoja Suomiją? Ta
rytum jis būtų koks svečias savame krašte.

Kekkonenas jau seniai buvo žinomas, kaip realios 
politikos i-alininkas santykiuose su Sov. Sąjunga. Kai 

$ i 1939-40 m. Suomija gynėsi nuo ją užpuolusics Sov. Są-

paiždininkis Antanas
O jeigu Sovietų Sąjungos Raudonosios armijos prie-! Tyzenhauzas buvo fiziokra- 

vartinės okupacijos faktas dar neįtikimas, tai galite pa-! tai ūkio klausimais, 
vartyti 1940 m. “Tarybų Lietuvos“ dienraščio komplektus, i
kur rasite daugybę komunistų padėkų Raudonajai armijai j V. Karosas apibendrina j 
už “išlaisvinimą“ ir nemaža plakatų nuotraukų su tokio-i Amerikos lietuvių milžiniš- 
mis pat padėkomis. ! ką Įnašą į Lietuvos nepri-

’klausomybės atstatymą. Ir . . . ,
Prie to tenka priminti, kad tą Lietuvos “liaudį“, kuri 1 čia trūksta konkrečiu pavyz- Kai tlk ateina Vasari° i 

laukė “išlaisvinimo“, tesudarė tik apie 1,000 Lietuvos ko- džių. Juk, istorinis ‘ faktas,} 16'ji’ komunistai spau’ nePr>ėmė, ir 16-ji pasiliko 
munistų partijos narių, kurių apie du trečdalius sudarė-kad Amerikos progresyvu į d°je nePamiršta pašiepti tų, j kaip lietuvių tautos šventė.

Vr.mi.nic ’^ur’e iškilmingai mini tą į Ją pripažino ir dr. P. Grigai- 
dieną, ir kartoja seną, dar1 tis.
Leono Prūseikos pradėtą.
“maldelę“ apie tai, kad dar

k'tataučia', iš apie 3 milionų Lietuvos gyventojų.

vos

nių studijų. Aplamai imant, nepriklausomybę paskelbė j . , i • - v ’ i t-
Karoso tezė turėtu sudomin-!žmongs kuriL gerbė Lietu 'png0?’ Renumatydamas laimėjimo Kekkoneną? sakęs: 
ti visus, kurie nori įsigilinti i vos praįiti ir Wrėjo Lietuvos!'/Ka’p ® teisin?ai pas: ecni 0 .varžov«- taip
į lietuvių kultūrinę ir reli- ateities vizija. Esa anie Lie- j tauta turet,j pyldT™a'(vert.:ntl. S?v’ atslsa-
ginę istoriją. !tuvos wboį narjai mums! ketonu įtarinėjimų“. Vadinasi, jis buvo greibeauų pa-

palinkėtų kiekvieną Vasario
Lietuvos ryšys su Amerika,
Čikaga, 1977, 176 psl., kaina ’ į^usomo's ^Lietuvi 
$3.00. Gaunama ir Keleivyje-|gą praeitį bet kartu linkėtų

mums spręsti ateities veiklos 
problemas.“

i 16-tąją ne tik priminti nepri- 
sos garbin-

JOKUBKA KARTOJA 
SENĄ MALDELĘ

Kai tik ateina ' Bet St. Seimas to Įstatymo

: (Progressives, ne komunis- 
(tai, pasivadinę progresistais) 
į mintys turėjo įtakos dr- Šliu- 
jpui, Br. Balučiui, J. Ziliui- 
j Žilinskui, J. O. Sirvydui 
į kitiems Amerikos lietuvių p- • 
' veikėjams.

Ar Jokubka žino, 
1924 m. vasario 12 d. tada į 1940 m. visas Vilnies 

ienų redaktorius dr. bas 1940 metais Vasario 
Grigaitis pasmerkęs

Vasario 16-ją ir aplamai pa-

kad 
šta- 

16
šventė Dariaus Girėno salė
je, pasikvietęs Lietuvos kon-

liaubų šalininkas, ir Suomija iš tie?ų pamatė nelaimės'an- 
ti prieš tą dideilĮ vilką ir pasiprašė taikos, užleisdama už
puolikui nemaža žemės (10 procentų dirbamos žemės ir 
pramonės ir 11 procentų miškų, ir iš tų vietų turėjo- išsi
kelti apie 400,000 suomių). Po karo, tiesa, Suomijai bu
vo iškilusi grėsmė, kad komunistai perims valdžią, tačiau 
pasisekė išlaikyti demokratiją. Politikos, kuri neerzintų 
sovietų, sugebėjo laikytis prez. Paasikivis, tokios pat lai
kosi ir Kekkonenas.

Nors kaltinamas, kad esąs labai pasidavęs kairei, 
Kekkonenas toli gražu nėra joks socialistas. Jo partija 
yra agrarai. O jeigu jis sutelkia vyriausybėn šalia didžio
sios partijos, socialdemokratų, ir visas kitas, Išskyrus 
atkaklesnę dešinę, tai, be abejo, turėdamas galvoje tą 
realistinę politiką, kurią diktuoja geografinė padėtis.

Kekkoneno kritikai negali atleisti jam to perdėto 
paslaugumo sovietams. Ar tai tas pats būsiąs žmogus, 
kuris labai drąsia; kovojo už tai, kad Suomijoje būtų iš- 

anot jo “bus tešvenčia- iaikytos demokratinės institucijos tuo metu, kai Vokieti- 
ma tik nacionalistu, pabėgu- <ioJe P^ėjo įsistiprinti naciai ir jų idėjos sužavėjo net ir 

kitų kraštų tam tikrus sluoksnius? 1936 m. paskirtas tei
singumo ministeriu, jis uždarė visas pronaciškas organi
zacijas. O kai NATO karinės pajėgos manekraFo Norve- 

Neteisybė. Ji švenčiama gijoje ir tarp jų buvo šiek tiek vokiečių dalinių, Kekko
nenas paskelbė toki puolamąjį pareiškimą, koks visi kai 
tiktų sovietiniams metrasciams. Jis vam propagandą už 
tai, kad šiaurės Europa būtų laisva nuo atominių ginklų, 
bet nė žodžio nepasako dėl to, kad Sov. Sąjunga nelai- 
kvtu tokiu ginklu.

K. K-is

sisakęs prieš Lietuvos nepri-isula? Kodėl 19/8 m. tą die-Karoso knygos vertė ne-,
glūdi aiškaus' dvasinio ryšio!klausomyMs F«^elbiino mi-,»a
tarff Amerikos, kaip tokios,

APIE V. K AROSO "LIETUVOS 
RYŠYS SU AMERIKA“

ALGIRDAS BUDRECKIS

200 m. JAV nepriklauso- teko išskirti tuos laikotar- 
.mybės sukakčiai paminėti pius, kuruiose kovota už
Lietuvių Evangelikų Refor- žmogaus laisvę, kaip ją su- ir lietuvių tautos nustatyme, 
matų Sinodas buvo užsimo- pranta Amerikos demokrati- 
jęs išleisti .anglų kalba stu- tija. Ypatingą dėmesį teko 
diją apie dvasinius ryšius kreipti į tuos istorinius mo-lbinę politiką į Vakarų Euro-{ 
tarp amerikiečių ir lietuvių, mentus, kada lietuvių tautos !p°s istorijos rėmus. Tai yra 

vertinga Lietuvos istorijos 
apžvalga, žiūrint pro euro-

Veikalas iš tikrųjų įstato 
Lietuvos kultūrą ir valsty-

nejimą.
i siu nuo Lietuvos liaudies į 

Tą patį šiemet pakartojo • emigraciją“?
Vilnies redaktorius S. J. Jo- *
kubka vasario 22 d.

| visų laisvajame pasaulyje 
Iš tikrųjų dr. P. Grigaitis Į gyvenančių ir Lietuvai lais- 

tada rašė ne apie tai. minėti I vės trokštančių lietuvių, 
ar neminėti Lietuvos nepri-' Švenčiama slaptai ir Lietu- 
klausomybės, bet kokią die-’voj. Jos nešvenčia tik tie, 
na minėjimui pasirinkti: j kurie yra parsidavę Krem-:

Toji studija, deja, nepasiro- kovos prisidėdavo savo le
de. Bet 1977 m buvo išleista miamu įnašu į bendrą Vaka-
jdomi istorinė apybraiža lie- rų Europos kovą tarp despo- pinės perspektyvos akinius, 
tuvių kalba. Tai Viktoro tizmo ir laisvės, kas artimai j Tokia sintezė yra svarbesnė,
Karoso veikalas “Lietuvos surišo idėjiniai ir dvasiniai i kaip kad būtų koks proginis ( Vasario 16-ją ar Steigiama-, liaus ponams.
Ryšys su Amerika“.

Pats autorius savo užduoti

lietuviu tauta su Amerika“. leidinvs.

Autorius pripažįsta, kad Ligšiolei esame pripratę
šitaip apibudino: "Peržvel- studija nėra išsami, daugiau matyti Lietuvos kultūrinius

jame seime svarstyta Gegu
žės 15 d. Jis pasisakė už 
Gegužės 15 d., nes, anot jo, 
“Steigiamojo Seimo aktas

giant lietuvių tautos istoriją, dalyko problematikos susi- saitus su Vakarų civilizaciją mums svarbesnis*

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU- 
Seimą vra ..««<>. gyvybė.^. VERTINGIAUSIA DOVANA.

Lietuvi, kuria tik lietuviik,! KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG {DOMIŲ IR 
šeimą NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

SOVIETINIS GYVENIMAS IS ARTI

Pagal Maskvos Kremliaus i duotuvę. Tačiau ir ten nėra- j 
vadovų receptą tvarkomas Į do ko norėjo. Tada atkaklus 
gyvenimas gražus atrodo tik i pirkėjas pravėrė Širvintų ra- 
iš dangaus aukštybių žiū- jono kultūrinių prekių par- 
rint. O koks jis yra iš tikrų- duotuvės duris. Trečias kar- 
jų, rodo ir Tiesoj vasario 19 i tas nemelavo!
d. išspausdintas Zonės Siu- j
lienės feljetonas ”Atsipra-: Dabar reikėjo naująsias 
šome, gal norite lazdų?“. (pačiūžas pritvirtinti prie ba- 

j tų. Todėl kelionė atgal taip 
Vilnietis nori įsigyti slides, pat nenuėjo perniek. Širvin

tų rajono buitinio aptarna- Į 
vimo kombinato batų taisyk- 

j la šio darbo nesiėmė, girdi,
' kainininko neturinti ir neži- 
; nanti, kiek imti už darbą.
Į Nieko nepešęs iš jonaviškių,
' pirkėjas užsuko pas Ukmer- 
i ges buitininkus... Šie nė ne- 
• mirktelėję viską sutvarkė.

Jis užsuka į sostinės sporti
nių prekių parduotuvę Leni
no prospekte:

— Slidžių yra'

— Yra.

— Perku.

DETROIT, MICH.

Šitaip minėjome Lietuvos 

didžiąją šventę

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
NAŠVĖJE, N. H.

60-tosios Vasario 16-sios 
metinės Našvės lietuvių ko- 

Lietuvos nepriklausomy- į lonjoje buvo atšvęstos va«
i bes atstatymo 60 metų pa- į sario 26 d. Organizacinį mi-
: i n - _ - — ii I noiirnn rlonKo lzvrvtrS onf

KOMUNISTŲ TERORO 

SISTEMA

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

j skelbimo sukakties minėji- j nėjimo darbą užsikrovė ant tos rūšies mokslu, įsigykite 
i mas buvo surengtas vasario ' sav<? pečių BALFo skyrius, Kipro Bielinio knyga ”Tero-

i 12 d. Kultūros centre. Minė- 
; jimą surengė Detroito Orga- 
i nizacijų Centro Alto sky- 
. riaus valdyba, kuriai vado- 
' vau j a Raymondas Sakis- 
; Sukauskas.

kurio prmininkas šiuo metu 
yra K. Grauslys.

Kipro Bielinio knygų 
ro ir vergijos imperija So
vietų Sąjunga“.

Joje taip pat rasite daug 
žinių apie koncentracijos 
stovyklas. Kaina su pasiun

timu tik $1.00.

Minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis. Čia rė kia pa
žymėti, kad klebonas kun.
J. Bucevičius visas to sek- 

jmadienio bažnyčios rinkla-
Tą dieną abi lietuvių ra- )va§ perfjavė rengėjams, kar- ir .»

dijo programos paminėjo tąĮįu atidarydamas parapijos* I\.<| tlK gHVOIRC
sukakti, visose trijose baž- į ggję pop'ietinei programai, Į

Kasininkė muša čeki. Par
davėja tiesia slides.

— Oi, — apsižiūriu, — bet 
juk čia vandens slidės!

— Kitokių neturime, — 
pasigirsta atsakymas.

— Kodėl?

— Jau trys žiemos iš eilės 
nebuvo sniego. Manėme, kad 
ir šią žiemą slidžių nereikės...

Atidaviau kasininkei čekį 
ir paprašiau grąžinti pinigus. 
O ji žiūri Į tą čekį ir, matyt, 
ketindama nors kuo nudžiu
ginti, pasiteirauja:

— Atsiprašome, gal norite 
lazdų? Šiandien jų kaip tik 
yra...

Buitinio gyventojų aptar
navimo ministerijos Paslau
gų organizavimo skyriaus

Lietuvos Vyčiai atlieka LB Brighton Parko (Chicagoje) rengto 
Vasario 16 minėjimo meninę programą.

Nuotrauka P. Maletos

-«QoeeooooiOQ09eisiooo6CQi9sosoooooeooooosoeooQOSooeiosoar

KAS GIRDĖTI N£W YORKE

IŠ PABALTIEČIŲ VEIKLOS NEW YORKE

Bolševikinių rusų skelbia- tuviai dailininkai kviečiami 
mas internacionalizmas yra dalyvauti su vienu ar dviem

darbuotojams perskaitau carų politikos tęsimas, jos darbais, ne didesniais kaip
Tiesos“ redakcijai adresuo

tą J. Ambrazaičio laišką. Ir 
išgirstu, kad visuose rajonų 

į buitiniuose kombinatuose 
turi žinoti pačiūžų pritvirti
nimo prie batų kainą. Tik ir 
jiems patiems dar ne visai 
aišku, ar batsiuvys pritvir
tinti turi, ar metalistas, o gal

Tačiau kam tos lazdos be 
slidžių? Lyg kokio stebuklo 
laukdama, žvelgiu į parduo
tuvės veidą — vitriną. Vie-

nyčiose buvo atlaikytos pa
maldos už žuvusius už Lie
tuvos laisvę.

Iškilmingą susirinkimą 
pradėjo Raymondas Sakis. 
Jis pakvietė jam vadovauti 
vicepirm. Algį Barauską. 
Sunešus vėliavas, sudarius 
garbės prezidiumą, sukalbė
jus invokaciją, pagerbus Lie
tuvos kariuomenės savano
rius ir Klaipėdos krašto va
duotojus, perskaičius guber
natoriaus ir miesto burmis
tro proklamacijas, kalbėjo

kuri buvo pradėta vėlavų į-! 
nefimu, himnais ir pirminin 1 
ko K. G rauslio žodžiu.

I
Massachusetts gyvenan- 

' tieji prie knygų kainos pri- 
i deda 5% valstijos mokesčio.

Vytautas Sirvydas, sklan- i °
džiai ir su taikha's komen-: 98 eilėraščiai, Tomas Venc-
tara’s vadovavęs visai prog- ■ lova, 136 psl. kieti viršeliai, 
ramai, pakvietė pagrindinę j kaina $6.00.
kalbėtoją Jūratę Aukštikal-; Teatro keliais, JuQ.
menę. Ji, puiki kalbėtoja, j x - •neošdama temos, aptarei“, Karlbu,to
žmogaus teisių pažeidimą!191 Psl; ,<*^8 nuo‘ra“k^ 
vykstantį Lietuvoje, ir ko-!kieti viršeliai, kaina $10.00 
vos už tų teisių įgyvendini- į Žemaičių Didysis, I dalis, 

apie vyskupą M. Valančių 
rašo Grigas Valančius, 662

mą prasmę.

G. Kupčinskienės
vaujamos folklorinės mink5ti veršeliai> kaina
nariai sudainavo keliaš dai-1 * i

bolševikinis variantas, šie. 30 inčių pločio, Įrėmintais ir: svečiai: latvis Sigurds Ru-
kiantis pavergtų tautų suru- po stiklu. ' dzitis, estas Raymond Trala .
sinimo, rusų šovinistų žargo- ' ir kongresmanas William nas, o inž. K. Daugėla paro- i Didžioji iliuzija, marksiz-

Piešinius atrinks vertini-j Brodhead. • dė ir kartu pakomentavo sa-' mas teorijoj ir praktikoj, 
vo premijuotų nuotraukų ir ji tomas, 720 psl., kieti vir- 
kt. Lietuvos vaizdų skaid- i šeliai, kaina $ 15. 
res. j

i Rekviem, A. Klajūno, Si- 
Minėj’mą baigė Bostono i biro kalinio dvasiniai išgy- 

tautinių šokių sambūrio vy-į venimai, 119 psl., kaina $4. 
resniųjų grupė (vadovas Ge
diminas Ivaška). Jie, regis, 
mėgsta pasirodyt; Našvėje, 
ir nabviečiai visada juos su 
pasigėrėjimu stebi.

nu tariant — tautų suliedi
nimo. Tautų suliedinimas mo komisija. Lietuvių sekei-į 
dabartinėj tariamoų Sovie- j°s vertintojai — Elena Ke-; Pagrindinis kalbėtojas Sie
tų Sąjungoj tėra neimano- palaitė, Elena Urbaitytė ir{met buvo buvęs Altos pirm.

Vladas Žilius. Reg’stracijos ' inž Eugenijus Bartkus. Po 
mokestis 5 dol. pasiunčia- jQ laibos buvo priimta rezo- 
mas kartu su darbais. J<slIjucija ir paskelbta> kad Or. 
negrąžinamas, neatazvel-j izaciju centras
giant i tai, ar atsiusti mesi- ir, , . , - ,. . ‘ konkursą, kuriame galės damai vertinimo komistjo?bus . .. . . ~ . .r5 T
priimti ar atmesti. Piešiniai lyvautl vis. Detroito Litua- 
pristatomi i Kultūros Židinį;nlstInlu. mokyklų mokiniai, 
kovo 28 d ' ' \ Jo rezultatai bus paskelbti

i kitais metais minint Vasario 
16-ją.

Po pertraukos prieš pra-

mas ir neįstengiamas pa
slėpti rusinimas, kur's dar

net medienos specialistas? I bolševikinių šo-
_ v nistn -vari'narna-?, horribi-Zodžiu, patarė rašyti taip:

"Ši paslauga miestuose tei
kiama. o rajonuose dar nėra 
specialistų“. Ir dar pridūrė, 
kad galėtų pačiūžas tvirtinti 
tuomet, jeigu žmogus, nusi
pirkęs jas, nesineštų namo, o 
paliktų parduotuvėje. Preky
bininkai surinkę tų nupirk
tų prekių kokį pusšimtį, at
vežtų buitininkams. Tada

v'nistų 'vad’namas, horribi 
le dietum, socializmu. Jokio 
socializmo dabartinėj bolše
vikinėj Rusijoj nėra. Ne tik 
nėra, bet jo dar ir nesimato^ 
jis dar toli už horizonto...

Meno draugija Bailia ’Socializmo klasikų raštuo-..^ . .. T. ,
se nė viename jų sakiny nė- P? “ T.'J?33 ^Uil
ra nė mažiausios užuominos,*tuios Židiny buvo surengusi 
kad socializmas būtų stato
mas žmogaus ii" tautų naiki
nimu žiauriausio, šlykK'čiau-jie sutvarkytų ir grąžintų į

prekybininkams vėl. Tegu j s^° teroro prakt koje. Tad
v . j. . anie dalija, kas kieno. O ta-i rna^onu džiugu pastebėti 

nas jos langas uzgnozdintas j da buitininkaį jau būtų tik_l Įvairių tautų imigrantų čio-
ri. kad aptarnauja žmogų, o 
ne organizaciją. Nieko sau 
aptarnavimas! Labiau su
mazgyti siūlą turbūt neįma
noma.

pripučiama gumine valtimi, 
kitame — gal kokius penke
rius metus stovi tos pačios 
taurės, skirtos nugalėtojams 
įteikti. Šalia pūpso futbolo, 
rankinio ir kitokie kamuo
liai. Dar kai pasižiūri i spi
ningus, meškeres, maudymo
si kostiumėlius, tai pagalvo
ji, gal tikrai ne žiema dabar, 
o pats vidurvasaris.

NAUJA RAŠYTOJŲ DR. 

PREMIJOS KOMISIJA

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

DAINOS IR SAPNAI
Šiomis dienomis iš spau

dos išėjo Stasio Santvaro 
šeštoji lyrikos knyga, vardu 
”Daino« ir sapnai“.

Knyga 127 puslapių, vir
šelį 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. 
DAGYS dejuoja ir dainuoja 
Dail. Jokūbo Dagio eilėraš
čiai ir jo skulptūra 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 
mikrodramos (Šaltkalvis, 
Lozorius), parašė Kostas

Iš bažnyčioje ir pilnoje 
salėje surinktų aukų Balfui 
buvo išsiųsta $500, Altai — 
$50, Darbininkui ir Kelei
viui paremti — po $15, ra
dijo valandėlėms — Minkui 
ir L. Varpui — po$15.

Po programos likusieji 
svečiai buvo pavaišinti ska
numynais.

da.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

dedant meninę dali, šešiems 
į mokiniams buvo įteiktos 

geriausią raši
nį — Kas yra Vasario 16-ji. 
Pirmąją premiją gavo Da
nutė Petruškevičiūtė. Ji ir 

savo rašinį. Kiti 
, . -'gavę premijas — Violeta 
ata'.Deveikaitė, Alma Lejytė,

pabaltiečių dailės parodą, 
kurioje dalyvavo 42 daili-, premijos uz 
ninkai: 12 estu, 14 latviu,C7 t-Z
16 lietuviu. Paroda atida
rant. kalbėjo Romas Viešu
tas. Jo žodžiais tar.ant, ana
paroda buvo tik pradžia uz- į____

i mojų, kurie aktualu;
jungti bendrai kova.' prieš j etnlkan?’ g-\'e"att elTĮ ?a'j Paulius Jurgutis, Algis Ru
mšų bolševikinio !me klar kur kltur' Jel«'j 1------- - aL-’..

genocidą.

nvkštese bendruomenėse vi? 
ryškesne tendencija apsi

Darbininko kovo 3 d. lai
doje, kronikos skyriuje, ran-

( praeityje Išios trv? tautos, gy. ’gienil^ ir Antanas Kizlaus- . . . t? j v ••
ivenančios prie'Baltijos jtl.įkas _ Premijų mecenatai -' Maloni Keleivio Redakcija 
' ros, yra turėjusios menkes-,Roze >r Razauskai. 1
niu ar rimtesniu konfliktu, .c ' Meninę programą pradėjoovvio rvoLoi tai šiandien jie vra netekę;dame dvi žinutes apie paba a- reikšmės? nes daug didesni!St Butkaus šaulių kuopos

N. H. Vasario 16 minėjimų 
komitetas, kurį sudaro šv.

tiečių meno draugijos BAL- 
TIA du renginius: Pabaltie
čių poezijos popietę ir pa
baltiečių piešinių parodą.

Sugriuvus Nevv Yorke su
organizuotai Lietuvių Ra y. 
tojų Draugijos premijai skir-

m r............. ti komisijai, dabar praneša-1 . .
Buvo vaikišku pačiūžų, ledo'ma, kad sudaryta nauja ko-ivo šeštadieni, 3 .oU
ritulio lazdų/slidžių lazdų J misiJa Chicagoje ir Dėt- vaį ^kra“mec4L lėtute, 
šiltos sportinės aprangos... Į roite gyvenančių rašytojų

Į komisiją įeina Živilė Bi-

Na. bet nepasakysi, kad 
tą dieną visiškai neprekiau
ta žiemos sporto prekėmis.

istoriniai įvykiai juos nune kanklininkės < vadovė Danutė' Kazimiero parapijos ir vie-
tinio Balfo skyriaus atstovai, 
gyvendina tradiciją greta 
politiniams tikslams skirti 
pajamų dalį ir Naujosios

šė i praeiti. Ir ši paroda ne- ■ Petronienė), paskambinusios 
telpa tik dailės parodos ri- 4 dalykus. Mergaičių choras, 

klarnetu (Aida Petersonai- 
tė), fleita (Asta Šepetytė) ir 

.akordeonu (Rimas Kasputis) 
pritariant, padainavo 4 dai
nas.

' bose, ne? jos reikšmė jai at- 
Poezijos popietė įvyks ko. i skleidžia gilesnę persipektv

2 E. 79th St., Manhattane. 
Dalyvauja Tėv. Leonardas 
Andriekus, Joną? Mekas,

va.
i.s.

laišytė, Povilas Gaučys, Čes-Į Henrikas Nagys iš MontreaO jeigu negauni sezoninės 
prekės, tai jau bent po par- 
duotuv
sportuoji 
nerasi
ir kitas, dar nežinia, ar gau 
si apkaustus. Gausi apkaus
tus — vargsi dėl batų. Šios 
prekės kažkodėl nekomplek
tuojamos...

ŽURNALITŲ SĄJUNGOS 

VALDYBA

Mūsų laikraščio skaityto-’. Kaip žinoma, naujoji Lie
jas J. Ambrazaitis iš Jona
vos laiške redakcijai parašė, 
kad dėl pačiūžų apvažinėjo 
trejetą rajonų. Jonaviškiai 
prekybininkai bateliais pre
kiauja vienoje parduotuvėje,

tuvių žurnalistų s-gos val
dyba išrinkta iš Kalifornijos 
narių. Pareigomis ji šitaip 
pasiskirstė: pirm. Jonas Ku- 
prionis, vicepirm. Jurgis 
Gliaudą, sekr. dr. Grigas

o pačiūžomis — kitoje. Tą-Į Valančius, ižd. Juozas Kari-
kart pirkėjas Jonavos uni- 
vesalinėje nusipirko bate
lius, o pačiūžų negavo. Dėl 
jų ir išsiruošė žmogus į Uk
mergės sporto reikmenų par

butas ir ryšių vadovė Stasė 
Pautienienė.

Pirmininko J. Kuprionio 
adresas: 6601 Densmore A v., 
Van Nuys, Cal 91406

angliškai. Kai kuriuos verti 
mus skaitys aktorius Juozas 
Boley-Bolevičlus. Dr. Jonas 
Zdanys skaitys lietuvių po
ezijos vertimų i anglų kalbą 
iš baigiamos spausdinti lie
tuvių poezijos antologijos, 
kurią leidžia Manyland 
Books leidykla. Tarp estų 
dalyvaus Aleksis Rannit, o 
tarp latvių Gunars Salins. 
Abu poetai lietuviam? gerai 
žinomi.

Balandžio S-16 Ukrainie
čių institute, 2 E. 79th St., 
Manhattane, rengiama pa
baltiečių dailės paroda, kuri 
apsiribos vien tik įvairių 
techniku pilviniais Visi l-e-

DAINUOS 37 CHORAI
Sugiedojus Lietuvos him 

Pasaulio Lietuvių dienų Į ną, dr. Algis Barauskas pa- 
Toronte Dainų šventė j dėkojo visiems atsilankiu- 
?pos 2 d. 3 vai. Maple jsiems ir prisidėjusiems prie 
Gardens sporto stadi-, šio minėjimo surengimo.

užsirašė dalyvauti! Minėjime dalyvavo apie 
37 chorai. Jų dauguma bus i 500 asmenų. Kiek aukų su- 
iš JAV. Iš Kanados dalyvaus ’ rinkta, tiksliai paaiškės vė- 
9 chorai, po vieną iš Škotijos5 liū
ir Australijos.

Iš
I

A. S.
v . ATSIUNTĖ PAMINĖTI 

Chicagos uzsirasė 8, Ir ivicsa ir tie«, teisinin- 
New Yorko 4 chorai. Iš; ko petro Stravinsko raštų 
visos N. Anglijos tik vienas j pirmoji knyga, 214 psl., kai. 
choras — Brocktono šv. Ka-' na nepažymėta, išleido Va- 
zimiero lietuvių parapijos, į lerijonas Šimkus, 
kuriam vadovauja korr.p.
Julius Gaidelis. O ne taip 
senas metas, kai viename 
Bostone buvo du chorai!

Lituanistinių mokyklų pro

gramos, 88 psl., išleido JAV 
'Liet. Bendraomenės Švieti-
mo Taryba.

Kitus mokyti — visi mėg
stame, bet save pamokyti — 
tik retas susipranta,

Anglijos lietuviams artimai. Ostrauskas, 101 psl., kieti 
spaudai bei radijo valan- viršeliai, kaina $5.00. 
doms, nes tiki, kad be jų lik- j Katalikų bažnyčia Lietu- 
tume, kaip vienas japonų voje 1940-1944 metais, — 
eilėraštis sako, juodvarniai, J vysk. Vincento Blizgio išgy- 
sutūpę ant sausos šakos. j venimai rasų bolševikų ir 

I vokiečių nacių okupacijos 
Siunčiu jums šiuo atveju į metais, 191 psl., kaina $4.00 

$ 15.00. Lietuvių dainos Amerikoj,
surinko ir redagavo dr. Jo
nas Balys, 342 psl., knygoje 
yra įdainavusiųjų nuotrau
kos, kaina $8.00.

Striptizas arba Paryžius 
-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
na $10.
Gatvės berniuko nuotykiai,

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

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

Pagarbos žodį tardamas 
Vytautas Sirvydas 

* X- *
Nuoširdus ačiū.

Keleivio administracija

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI

Jau tik kelis egzemplio

rius beturime laba} įdomios 

Kipro Bielinio knygos “Ga

na to jungo“, 492 psl., kai

na $5.00. ___ .
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So. Bostono Pil. D-ja $ 20. 
J. Daržinskas, Mt. Clemens, 
Mi. $ 10.

Po $5.
A. Januška, Milton, Ma., 

J. Vengris, Amherst, Ma., M. 
Nivinskas, Hartford, Ct., A. 
Jonys, Delance, N. J.. R.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,

GEDA NEŽINOTI 

BASANAVIČIAUS

_ . , , » Atsiliepdamas i Paryžiaus
Rašau Jums manydamas, žurnalo "Kultūra“

kad žemiau minimas įvykis 1977 Paggėjo numery
gali būti įdomus Jūsų skai- į paskelbtu Zdzislaw S'.e- 
tytojams. v ‘ maszkos straipsnį "Šių die-

Prieš porą savaičių suii- Vilnius*, TomasVencio.
nejau, kad Randolph’o vidų-!?4 P4“™“ ^cijai lais- 

Pledas, Baltimore, Md., A. rin& mokyklos drMnos ■ ką, kuris buvo (spausdintas 
• Kalashnikas, Cleveland, O- iaėių grupė kovo 2-rą dieną jto žurnal° ^KX,Žio mUne^
: hio., V. Grybauskas, Brock
ton, Ma., I. Reder, Gulfport, 

į Fla., A. Matjoška, Dorches-

savo mokykloje stato R. 
Brooke vieno veiksmo dra
mą "Lithuania“. kuris vė-

Patikslinęs Vilniaus gy
ventojų skaičių, kuris dabar 
siekia 450,000 ir pastebėjęs,

į ter, Ma., G. Stuopis, Sharon, Hau bus kartojamas Massa- kad klaidinga yra teigtr, kad 
i Ma., S. Kupris So. Boston, ‘chusetts viduriniųjų moky- Y lniuje vyrauja rusų kalba, 

klų dramos varžybose, o jei! «PS *a*P sav0 la ®^ą baigia. 
ten pavyktų tai ir regionalė-j * ”Bet jau tikrai nepatiko 
se varžybose. ; man, kaip autorius ral'o apie

i Ma., J. Makauskas, Baltimo- 
; j re, Md., J. Rimkus, Thunder

: Bay, Ont.., E. Ilterienė, Dor-
ichester, Ma., J. Bakanavi-į v ., , t : Vilniaus gaivių pavadini-
Įčius, Brome, Que., A. Ka-j . y , .* mus ir "nežinomus lietuvius,
i lashnikof. Hartford, Ct., J. Z1<>je pamis es ro _ j , į matyti, surištus su komuniz- 

kuną vakare nakvynes įsi-nežWi 
prašė jaunas vyrukas. Is po-. požėlog (lko^unista^ 1926 
kalbio paiskėja, kad vyrukas metai? nuteistas mirti: Kau- 

Fla., S. Kavai, Brockton, Ma J Yra pasiturintis. Jam nuėjus ne) Galina nežinoti Jano- 
V. Izbickas, Westwood, mieg°ti, šeimininkai jį nu- n-o (jauno kairiųjų pažiūrų

■Milius, Brooklyn, N. Y., M. 
J Katinas, Norwood, Ma., M. 
1 Ališauskas, Carol Gable,

Įir
Mass.

Po $4.

U. Karalius, Cicero, III. ir
K.

KVIEČIAME JUNGTIS 

Į PABAIGTUVIŲ LEIDINĮ

Sumanyta Įleisti Lietuvių 
Enciklopedijos ir Encydo-

M. Trainausko sukaktis

Vienas ilgiausiai Cleve
lande gyvenančių lietuvių, 
senas Keleivio skaitytojas ir

pedia LdtuaničSa pabaigtu- S rėmė j as Motiejus Trainaus- 
vių leidinį, tiksliau tariant,, kas vasario 23 d. minėjo sa- 
medžiagą mūsų kultūros is- Į vo 91-jį gimtadieni. Jo duktė 
torijai.

Lietuvių Enciklopedija, 
kaip žinoma, baigta spaus
dinti 1969 m. Eneyelopedia 
Lituanica VI-sis ir paskuti
nis tomas bus išleistas 1978 
m. vasarą. Pabaigtuvių pro
ga kviečiame minimų leidi
nių skaitytojus savo pasisa
kymais .pąbaigtuviniame lei
diny dalyvauti, Pasisakymai 
turėtų būti trumpi, konkre
tūs, dalykiški.

Marijona ta proga surengė 
malonias vaišes, kuriose da
lyvavo sukaktuvininko drau> 
gų lietuvių ir kitataučių.

Sukaktuvininkas ir dabar 
mėgsta skaityti lietuvių 
spaudą, domisi visuomeni
niais įvykiais. Jis juokauda
mas sako: ' Atrodo, senatvė 
ima viršų. Kai guliu, planuo
ju naujus darbus, bet atsikė
lęs jaučiu, kad kojos medi
nės“.

Gerbiamajam Motiejui lin
kiu geros sveikatos!

A. Plavičhis
Daugelio adresų neturi

me, tad kreipiamės į Jus, 
mūsų mieli Bičiuliai, per 
spaudą. Būtumėm dėkingi ir 
labai pageidautumėm, kad 
atsilieptų mūsų mokslo, me
no, spaudos ir visuomenės
žmonės, t. y., visi tie, kurie _r .. ...
daugiau ar mažiau lietuvis- į ’os a!tę. Pa’*apijos^ sa-leje 

. ° .y““““* kom enciklopedijom naudo-. Lietuvos \ yč ų 116-j: kuopa
ką metų iš namų pasitrau- j (tai kitas žymus poetas, bet -aci an£ ia<s rengė banketą. į kun atsi-

žudo, norėdami pasinaudoti. pOeto, kuris, tiesa, prisidėjo 
jo turtais, bet, bežiūrinėda- prie komunistų, bet netru- 
mi jo dokumentus, pamato, kus nusižudė, ir tai 1917 me- 

Simanavičius, Dorches-»kad tai būta jų prieš kelioli-,tais). Galima nežinoti Giros

WORCESTER, MASS. 

Vyčių banketas

Kovo 4 d. Vilniaus Auš-

i įęr Nfa
i Po $3 Įkusio sunaus. ‘asmuo ne perdaug šv'esus).
S o- d i * t 1 tt- , . į Bet gėda nežinoti Basanavi-, Sisas Brockton Ma L. Visa aplinka vaizduojama kuris komunizmu

. .. i , J JLenaraitis, oo. .Boston, Ma., i niūri, žmonės tamsus ir ai-1 • t -u j  x -•- Ar jau pasveikai, te-:njti jeigu jam toji nacalst- Bro.kton_ Ma I . moko. bendra. neturėjo. Bu
1 va lupa nuo kupros paskuti- 
i nę skūrą?

vo tai primojo Lietuvos at-

— Šiaip taip iš tos kvara- j
bos sikapsč au, o dabar pa- . — Jis turi tylėti arba užiMass-
sistanavijau gyventi pagal tai dėkoti valdžiai. i A. Skučas, Lake Wort,

1 J. Plikšnienė, So. Boston, į vietovių vardai ne lietuviš- įtarimo* laikraščio "Aušra“ 
Ma. ir A. Bačiulis, Quincy, !ki, bet rusiški, kaip tai: Mo-‘fr Lietuf.os Mokslo Draug;-

tavo patarimus: nieko ne
dirbsiu, o imsiu iš valdžios, 
ką tiktai seniams duoda.

— Bet aš tau nepatariau 
nieko ned'rbti. Seniems pen-

S Fla. „ $ 2.50.
Po $2.

jasi, turi apie jas salvo nuo
monę.

Iš anksto už atsiliepimą 
dėkodami, pasisakymu? iki 
š. m. balandžio 30 d. prašo
me siųsti šiuo adresu:

Juozas Kapočius

395 W Broadtvay

P. O. Box 95

So. Boston, Mass. 02127

CLEVELAND, OHIO

Mirė Tauragės sukilimo 

dalyvis

Pernai rugpiūčio 5 d. mirė 
1927

lankė per šimtą rinktinio 
jaunimo ir senimo. Jam va
dovavo kuopos pirmininkė 
Irena S v ikliūt ė-T amulevičie- 
nė.

Vaf'še? paruošė Aldona 
Valatka'tė-šimanauskienė ir 
Marijona Norkutė-Rap'ns- 
kienė, abi Čia gimusios ir 
užaugusios.

Mirė

Per sausio ir vasario mė
nesius mirė: Aleksandra Ba
nienė, Adomas Stepanaus
kas, Vincas D'rsė, Jonas A. 
doma'tis, Vincas Trakimavi
čius, Jursis Kasparas, Kons
tancija Krū ienė, Petronėlė 
Kamaitienė, Ona Dirginčie-

gilevas, Ivan ir kiti. ’ jos steigėjas ir pirmas Li-e
Gavęs veikaliuko tekstą, tuv<* neprklausomybės ak. Į 

vasario 25 d. parašiau pr0., to s,en ataras. Svarbi, tai fl-j 
- !gura Iretuvos (na, ir Vil

niaus) istorijoje. Kad vra 
V'lniuje jo vardu e-atvė, net

— Matki, tu man jau kal-į , ... „ , . , ,
bifanes! ' A. Pocius, Rockford, m., la,ską R4n<*olph<> mo-

C. tVirmauskis, Chicago, IU.,ikyIų ^'"tondantui, o jo
a d«. i a- n’ Tti i nuorašus Massachusetts vals- A. Sulaitis, Cicero. III., W. ' , _ „ . x. . x . . .„ . ,, . , ’ _ itybes švietimo sekretoriui irKasinskas, Malden, Ma., V.! x - . T i r...... T . , ~ , i HEW sekretoriui J. Califano.Vidnnskas,Los Angeles, Cal. t
S. Šukys Sioux City, Iowa, Vakar gavau atsakyma iš jir ten vra gero madare5, i 

atlygąnimą V. Šedeika, Dorvel, Que„ P. Randolph’o mokvklu supę-‘T™* dalvkus reikėtų žinoti.j tąnedaibo dieną Sovie-| rintendanto navaduotoio nes Na- >eipr" autoriui, kaulį

— Aš tau, tėve, kalbu gry 
ną tiesą. Štai, kai būna čia

sininkams net ir sveikataii Amerikoje kokia nors vals- 
yra geriau, ką nors veikti, j tvbine šventė, tai visi nedir. 
negu nuo ryto iki vakaro į ^a ^ar. Sauna atlyginimą 
parke ant suolo prieis saulę {uz
snausti, o vakare vėl mie-1 Sąjungoje tok ų Cveneių 
gOtį ! proga kartai? žmonės dar

— Aš, Maik:, apie jokį 
darbą nenoriu nė kalbėti, 
ba jo v'sada nekenčiau. 
Kiaules ganiau tik dėl to, 
kad bijojau gauti nuo tėvo į 
skūrą, žemę ariau, ba žino
jau, kad duonos už dyką

Jonikas, Denver, Ma., P. Ju-. rintendanto pavaduotojo, nes 
telis, Sudbury, Ont., S. Jur-įanas serga. Rašo, kad vaidi- 
keviez, Haverhill, Ma., E.' nimo sulaikyti jau nebeįma- 
Norvilas, St. Petersburg, Fla. j noma, per maža laiko kitam 
B. Šakenienė, Dorchester,1 pasiruošti, bet sutiko pakeis-

— Ir jie nekelia dėl to jo- Ma., A. Keturakis, So. Bos- į ti veikaliuko pavadinimą ir
k o tumulto, nerėkia: daloj. ton, Ma., V. Gedmintas, Wor-{pasižadėjo niekur vaidinime 
tekia načalstva? jcester, Ma. ir A. Sakalis, j neminėti Lietuvos vardo.

. T ...... Worcester, Ma.
— ?<e, darbininkai savo, Po $ 1

sus rinkimuose dar dėkoja i

daugiau ar .ilgiau dirba, tuo 
padidindami valdžiai pelną.

Su geriausiais linkėjimais, 
Jūsų

negausiu, Rygoje kuri laką:" ,..'k J' A. Krauėeliūnas, East i
izvosčiku buvau, ba visi ge- valdžios ponu sukaki ChlcaSo. Ind-’ J- Kaselinas, 1
l ai gerdavome, o to darbo j pad Žn« produk- ?Tan,ord’n9t- ir P’ Yonikas’
v sada nekenčiau Bet tu j eiją ,r ja paaukoti komuniz-, Chicago, III.
insTi sak\k, kaip da'ba) yra j naudai * A- Puulaitis, Toronto, Ont. j 1978 m. kovo 2 d.
Lietuvoje? Sako, kad žmo-’ * ‘ J. Norvaiša, Baic D’Urfe,
nės dirba beveik už dyka ir t — Taų tur būt, teisybė, Que., M. Smelstorius, La

Povilas Jančauskas

LB Bostono apyl. 
pirmininkas

neri dar daug’au ir ilgiau 
dirbti. Ar tai gali būti?

kap dabar gazietos rašo, Šalie, Que., V. Kiaunė, Eas- 
kad žmonės Rosiejoj turi ton, Pa., J. Vaišvil, Tucson, 
šlct. 'nti načalstvą ir dėl to, Ariz. ir V. Gruzdis, Fort— Tėve, tamlbmėje san 

tvarkoje žmonės yra verčia-1
mį sunkiai ir ilgai dirbt.' ir j _ p tikrųjų Sovietų Są- Visiem? aukojusiems nuo
dar dėkoti, kai to darbo kie- jungoje p'liečiai turi dėkoti širdus ačiū-

kad pabrango gazolinas? Johnson. N. Y.

didelė, nsnd'u i Dievo ste 
buklą. Yra jo vardu e-atvė ir 
Bulgarijoie (Varnoje), nes

rašo. betuviški navadirimai 
atrodą "nagoniški“ — tai
ką darysi“.

ki padidina.

— Negabi būti! Juk da
bar, sako, tenai nėra jok’ų 
ponų, kurie senovėje su rap 
ninku baudžiauninkam skū 
rą plakdavo.

valdžia: už viską, ką tik ji 
padaro, nes vadinamoji 
"liaudies valdžia“ visada 
Vykdo bei reiškia ir liaudies

Administracija

i vaba

— Dabar ten visų vienin
telis ir aukščiausias ponas 
yra valdžia, kuri ne riktai 
verčia dirbti už jos nustaty
ta alga, bet dar ir dėkoti ne 
tik už darbą, bet dar ir už 
tai, kad, kaip tu sakai, rap- 
ninku dar ir nugarą plaka.

— Š'ta'p ant svieto negali 
būti, Maiki! Tai kodėd jie 
nesustreikuoja, kaip dabar 
mūsų maineriai ?

— Tarybinėje santyarko. 
je jok’ų streikų negali būti. 
Kadangi visų ponas yra val
džia, tai bet koks pasiprie
šinimas ponui yra pasiprie- 
š'nimas valdžiai, ir už tokius 
veiksmus griežtai baudžia
ma.

— Tai ką žmogus turi da-

Bostoniškio J. Jašinsko 

pcrąžytą knygą —JULIUS 

JZ.NONIS — POETAS IR

REVOLIUCIONIERIUS 
kr.ina — 5 doleriai.

— Tai znočijas, kad tenai 
turi valdžiai dėkoti ir už tai,' 
kad dabar Lietuvoje trūksta 
kilbasų, kad neleidžiama 
net savo motkai nusiųsti dar 
visai geros, nors ir pavilkė-'
tos, dresės, kad negalima; CHICAGOJE "KELEIVĮ 
iš Amerikos siųsti nuo guru- kL1MA GAųT,: 
bo hekarstvų, kad nele dzia
iš Krosnos pačiai nuvažiuo-! 
ti i Čikagą pas savo trisde- • 
šimt metų nematytą vyrą? ;

ŠITAM LAIŠKUI 

PAPILDYTI

Pirmiausia tą reikalą iš
kėlė Laisvės Varpo radijas. 
Vėliau palengva prasidėjo 
protesto akcija. '

Vasario 25 d. LB Bostono | 
apygardos pirm. Povilas 
Jančauskas parašė raštą, o 
LB Brocktono apylinkės pir
mininkas Juozas Rentelis ir 
Randolpho gyventojai — B. 
Skabeikienė ir Vytautas Ei
ki nas vasario 27 d. nuvyko 
į mokyklą protesto pareikšti.

ATSKIRAIS NUMERIAIS

— Taip, tėve. Prie Stali. Į 
no nekaltai nuteistieji turė
jo dėkoti valdžiai už tai, kad 
juos nuteisė sušaudyti...

— Vaike, tu man pasako
ji baisius dalykus, kurių aš 
nenoriu nė girdėti, ba šią
nakt neužmigsiu!
rvvvvvvrvvvvvvvvvvsvvvv.f

Nerasi medžio be žalcos, c 
žmogaus — be ydos.

PARAMOJE (2534 W. 69th St.)

GIFTS INTERNATIONAL (2501 W. 71st St.) 

MARGINIUOSE (2511 W. 69th St.)

WORCESTERIO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai 5-9 vai. vakaro 
šeštadieniais 5-6 vaL vakaro 

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrevrsbury, Ma. 01545 

Tel. 852-3665

j sulaukęs 81 metų 1927 m. ^nė (95 metu), Albertas Ba- 
■ rugsėjo 9 d. Tauragės sukili-j ranauskas, PauKna Ribok ę- 
>mo dalyvis Juozas Babilius. | nė, Kunigunda Puskepalai- 
Jam pavyko pabėgti į Lat-itienė, Juozą; Matačinskaš, 

Tautos Fondui $25 au-jvįją, o vėliau į Vokietiją, iš! Petrą? Jašin-kas (99 metų), 
k»cjc-. Stasys Dzikas, India- jęUr 1930 metais atvažiavo į, mokvtoja Paul na Butkevi- 
lant fc, Fla., A.. Štai 'kus, Dėt- i Urugvajų ir apsigyveno ' čiūtė-Joninienė (46 metų), 
roit, Mieh V. Tamošiūnas,, Montevideo mieste. I
Detroit, Mich., ir A. V. Os-į
teikos, \\ arren, Mich.. i (,įa jjs uojįai dirbo ivairio-

T. Fondo adresas: Lilhu-Pj lietuvil*
' buvo vienas iš Urugvajaus 

an'an Nat'onal Foundation, Į Lietuvių kultūros d-jos stei- 

P. O

AUKOS T. FONBUI

n oia-o u’ iv 'gėjų. Ta draugija tebeveikia Box 210/3, vVoodha-i- »• j- v t >’ i ir šiandien. Velionio brolis
ven, N.Y. 11421. gyvena JAV-bėse.

S LA kuopos susirinkimas

Svarbus SLA 57 kuopos

susirinkimas bus balandžio 
2 d. 1 vai. popiet Lietuvių 
Piliečių klube. Nariai kvie
čiami gausiai dalyvauti. . .

J. Krasinskas

EKSKURSUOS Į UETUVĄ
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 \ IENSAVAITINĖS — 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 •e
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 GRl'PINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo laiku bus 
paskelbtos vėliau.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės į

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
South Boston, Maa*. 02127 

393 Wect Broaduray, P. O. Box 116 
Telefonas: (617) 265-8764

Įstaigai vadovauja: AMeoa Adomonienė ir Albina Kudžiūnienė 
Prices are based on double occupancy and are subject to changes and or 
Government approval.
Norintiem atnikviesti gimines iš Lietuvos su tvarkom kvietimo dokumentus



Puslapis peuLtafl KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 11, 1978 m. kcvo i4 d.

Vietinės žinios
Į bet taip pat pasikalibėj 
i su tu iškilmių orguni:

tooooooaooocoeaooaoaaaoooo*'

.mas 
ganizato-

LB Apylinkes Valdyba

Tos d'enos 3 vai. parapi-* 
jos salėje buvo iškilmingas* 
susirinkimas, kuriame daly*! 
va . o ir sveik'nimo žodi tarė

Fac- •» -se se- -se- <e- -se-
g

ADVOKATĖ
$

Geri žodynaiKiti aukojo mažesnes su
mas.

riumi. Frank Wallen, Brock
tono viešųjų darbų skyriaus 

iršinir.kų-’komisirnieriumi. į nuoširdžiai dėkoja visiems burmistras Oosby, miesto
Kasmet Vasario 16-sios' aukotojams. Valdyba taip pat taryboj naiys Cataldo, dr. 

programas peiduodavo abi i yra dėkinga visiems kitiems W. Moncevjčius, Wallen. 
brocktono radijo stotys, o prisidėjusiems vienokiu ar 

kitokiu būdu prie Vasario 16 
j-- i * - i minėjimo vasario 26 d., dr.

ir jam 
dail. V.

Laisvės Varpo koncertas j Šoks Cambridge

Jau tapo tradici ja, kadį Cambridge viešoji biblio- 
.aisvės Varpas kasmet ren-i teka rengia Tarptautinių šo-į~
ia du aukštesnio lygio kon- kiu vakarą kovo 19 d. 3 vai.' Kažkodėl radiio <?totvieimmejimo ertas: pr, asarį ir rudenį, į popiet Youville ligoninės au- į WOKW tos presamos ne^' Juršiui Gimbutui 
-irmasis visuomet vyksta; ditorijoje (1575, Cambridge: buvo. Tai to? stoties poi ti.! talkininkavusiam 

,per Atvelykį, o antras s gatvė, Cambridge). į kos keitimas lietuvių atžvil- Į Vizgirdai už vaizdų su pa-

šiemet tai padarė tik viena.
Raštu sve'kino kongr. Bur- 
ke.

š

Pagrindinis kalbėtojas bu-Į 
vo Altos centro sekr. kun.: 
Adolfas Stal-ys.

Š

spalio mėnesį. Juose papras
tai pasirodo jaunos mūsų 
menininkų jėgos 
brende talentai.

g-'u, ar mūsų apsileidimas, aiškinimais ekrane parodv- Meninę. programą atliko 
Programą atliks geriausi |jaiku netpas'rūpinant, kad: Erdviliui ir Rymantei sCl. Benediktas Povilavičius,

r jau su-, j Bostono tautinių šokių sam- tokia programa 
jbūriai: Lietuvių, portugalų, dūsta? 

fi’emet toks pa vasarinis įį airių ir lenkų. i
kcnceitas Įvyks balandžio'
16 d. 3 vai. po pietų So. Bos- _

' Ivaškienes vadovaujamas Ilgameti Keleivio ska’ty- 
sambūris. ! to ją ir buvusi So. Bostono L.

Lietuviams atstovaus Onos
Operavo J. Beisi

tc-'io Lietuvių Piliečių d-jos 
treč o aukšto sal.eje. Jame 
programa atliks jauna dai- 
nin'rkė ‘ ANGELĖ KIAU
LAITĖ, sopranas iš Phila- 
dehihiio?, komio. JERONI
MAS KAČINSKAS iš So. 
Bostono ir dramos aktorius j 
JUOZAS PAI UBINSKAS 
1 Pbltimorė-. Tai bus iau 
37-tas I gisvės Varpo kultū
rinis renginys.

Sol. A. K aušaitė dabar 
tcbjlina? dainavimo mene 
garsiame The Curtis Insti
tute cf Mu-i’c Bhiladelphi- 
joje. Ten ji priimta į operos 
skyrių, kuris ruošia profe
sionalus operos da’nininkus. 
Bo tono r apylinkės lietu, 
viams ;sol. A. Kiaušaitė dar 
negirdėta, tai'gi ji sudaro 
naujove. Solistei akompa
nuos komo. J. Kačinskas.

Akt. J. Palubinskas yra 
vienas išk liausiu nepriklau
somos I.'etuvos aktorių, vai
dinęs svarbius vaidmenų 
Klaipėdos, Kauno ir Vil
niaus dramos teatruose, o ir 
dabar nenustojęs geros for
mos. Jis visa programą at
lieka atmintinai.

Komp. J. Kačinsko suti
kimas akompanuoti’ jauna1’ 
dainininkei rodo glaudų ii 
nuoširdų menininkų bend 
radarbiavima.

Kor.

būtų per-: Janulaičiams už patalpą mi- komp. Jul’aus Gaidelio va
pėjimui ir prisidėjimą prie devaujamas šv. Kazimiero 

Į vaišių suruošimo. E. Bielke- parapijos choras ir jaunimo 
i vičienei, T. Bliudnikienei, M. ansambl o ’’?ūkur o“ vvres- 
! Ganifrauskienei, G. Jančaus- n’oj. Vyt. Brūzgio vadovau- 
i i jama grupė.
i Pažymėtina, kad minėji-

Jt RA STRIMAITYTĖ

PEPPARD. KEHOE & 

STRIMAITIS

ATTORNEYS AT LAW

10 Central Avenue 

Lynn, Mass. 01901

,, Tel. 599-8188 

-ae- «• 3B-. -as- -se- . -se- ac 5*'

XXXX XXISI ^JQXXXXXXXS

KADA IR KAM PADARĖT f 

SAVO TESTAMENTĄ

Anglų-iietuvių kalbų žo- 
§'(lynas, V. Baravykas. nauja 

laida ayie 3 ht'čč žodžių, 
*;5j0 psb kaina Sc.do.9 i , .
* Lietuviu-anglą kalbų žo> 
y! dyn&s, redagavo Karsavi- 
§1 naitė ir Slaoobersk'-s. apie 
w nnn žodžių 511 psl., kai- 
A na $8.00.

• < s
i •

PRAUimMO AGENiTRA 
Atlieka įvairią rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu-.

BKONIS KONTRIM 
598 Brnaaway 

Se. Rosion, Mass. 02127 
TeL AN 8-17*1

n

T - d-ios tarnautoją Joną mo metu Į apylinkę Įsirašė -Aukų surinAta pei 1,000 
Įėjimas veltui. Visi kvie-, Beisi įtiko skaudi nelaimė: nariais šeši Amerikoj/? gimę 

čiami atsilankyti.

Tuo reikalu jums gali pa- | 
dėti teisininko Prano Šulo 5 
paruošta teisėjo Frank Mon- $
chun peržiūrėta, „Sūduvos“ ~*~********~*~**********~***>

RADIJO PROGRAMA

Vasario 16-ji per radiją 

ir televiziją

j Vėliau visi buvo pakviesti į
E. Bliudnikas, i va'šių, kurias surengė LK M j
. , .... i S-gos 15 kuopa.Apyl. pirmininkas, °

Parapijos globėjo šventėi

; dėl svaigulio jis savo kam-"lietuviai-es.
. baryje parkrito, sunkiai su- 
sjže'.-damas. Prieš apalpda- 

: mas, dar spėjo telefonu pa- 
isišaukti gre'tąia pagalba.

Plačiausiai Vasario 16-ją ; Sąmonę atgavo tik Card'nal 
. įaminėjo Laisvės Varpas,1 Cushmg ligoninėje Brockto-; 
j skirdamas tam reikalui trijų, ne- Ten kovo 10 d. jam pa- 

’ekmadienių programoje po f\ary^a sunki stuburo opera- 
žymią la ko dali. Ypač buvo! clJa- Į
'domus poeto Henriko Na-i . ... .... 1
gio žodis. Minku programo- ’ ?;uusf.ami jį nelaimėje, *. ’U" . ”* 7 j pakvietė i mokyklos sale•’ C r' » Knl-Imn m-uito! nnf ftdUlliO /ZO m. 11 1. CIUIO.' . , v. - - v

valstybės atstatymo paskel-p'yc1^ dovanoto sv. Kazįnkime greitai pasveikti.

BROCKTON, MASS. 

Didžioji lietuvių šventė

5 d. šv. Kazimiero! 
parapija !'škilmin- 

j eai minėjo saivo globėją šv. 
u dideliu entuziazmu šie-; Kazimierą. Po 'pamaldų kie

me t ruoštasi Mindaugo vai'
”'kavinio 725 m. ir L'etuvo.

j Kovo 
i,lietui i’ų

cv,
j.1 bonas kun. P. Šakalys visu? į

je toji ’Iventė buvo taip pat 
nam'inėta.

Anglų kalba specialias pro
gramas perdavė pačią Vasa- 
rio 16 radijo stotis WLYN 
iš Lymno, o vasario 19 d. — 
radijo stotis WBET i 
Brocktono .Pirmoji buvo 30

? an*r°ji i CAPE COD, MA. ; by pasirašė phcklamaciją. į
Abidvi piograma? paiuo>e . dieną miesto viešųjų dar-i

\ arpo \edėja> P.. Cspa Cod, .via., lietuviai y-y viršininkas Fr. Wallen ‘
V'šeinis. Jų perdavimu i ūi)i-. vasario lo proga Lietuvos (Yolung'evičius) miesto sa-i 
nosi LB Bostono ii Bičekio-1 jgįgyjj-jįjpę) aujjOjo; vivąldybės patalpose savos

ge lietuv skų [— Industrial — Residential — 
— Commercial —

' bimo 60 m. minėjimui.
Mirė J. Beleckas į

; Dėl sn'ego audrų buvo at-j 
' Kovo 8 d. mirė Jonas Be. šauktas vasario 11 d. numa-i 
leckas, 30 metų vadovavęs t;, tas didingas minėjimas su • 

ambr.'dge Lietuviu klubui, io krašto aukštais pareigu-'G

m'erc- paveikslo apžiūrėti ir 
nasiva'šinti.j i

Pavasario balius

. ! Gegužė? 20 d. National i
nai;, bet a asano 16 d. mie?>- j sai^je j p apylinkė: 
.o buimistias Dav.d E. Cios.! renoja Pavasario balių.

MASTER ELECTRICIAN

šle’sta knyga.
KAIP SUDAROMI

TESTAMENTAI.
Su testamento pavyzdžiu.

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 

i iš stoties WNSR 13S0 banga 

Knygos kaina $3, SU tes-įveikia sekmadieniais nuo 
camento foima $3.50. Ji yra‘^:®® *k* 1:30 vai. po pietų.
gaunama ir Keleivio admi Perduodama vėliausių, pa-

sauliniu žinių santrauka irnistracijoje.
komentarai, muzika, dainos 

-aoezKseoonac jr Magdutės pasaka.
GAVOME KALENTORIU ; Šlą. PyoS/a™a veda Stepo

nas J. ir Valentina Minkai.
Gautas nedidelis skaičius' Bį*™ reikalais kreiptis j 

i Baltic Florist gelių ir dova-
Nidos sieninių kasdien nu-|n“ krautuvę, 502 Ė. Broad- 

; way. So. Boston, Mass. Tel. 
plėšiamų kalendorių. Kai- 268-0489 Ten gaunamas 

i Keleivis ir yra didelis lietu-
na—$4.50. viškų knygų pasirinkimas.

^o apylinkės. La ką radijo i
stotyje WLYN gavo Minkai. ( Simonas ir Jadvyga Kon-

rp , • z? • 7 7 itrimai S 200.lelevizijos 6-sis kanalas
perda vė reportažą iiš Lietu-, Antanas ir Bronė Jucė- 
vos vėliavos pakėlimo ifkil-! nai S 50. 
mių, kurios vyko vasario 26 i p 90
d. Legion Parkway, Brock-į
tone, Mas?. Buvo perduoti i J- ir R. Bagdonai, M. ir J.
ne t'k tų iškilmių vaizdai, j Biliūnai, E. ir T. Bliudnikai, pr. yvallen atnešė prieš me- 

Į V. ir G. Jančiauskai. E. ir R. tU5 pgl ventintą Lietuvos vė-
_______—----- ---------------------- i Janulaičiai, I. ir E. Krasaus- l’pvn kiii-io nn namal/Ki ilrroP n a, Kuua po pamainu Ilga

r. Mancteikis, F. ir U. masinu vilkstine nulydėjo į

■ė še mis sureiu
• -
vavo

mių va? e:, kuriose daly-
burmistras Crosby, 

skvnų vedėjai ir tarnauto
jai.

Vasario 26 d. iš ryto buvo 
kilmingos pamaldos šv. 

Kazimiero bažnvč'oje. Ten

New and Old W«rk 
Free Estimates 

Call

Charles A. Galinauskas 
265-4090

:9sxner~-z

KAS TURI?

BALTIC REALTY & INSURANCE 

AGENCY

Vedėja: Reda M. V e i t a s 

Tel. 268-6030

597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOVVNERS" POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

Jeigu kas turi ’’Mūsu Lietu-;

rašyti šiuo adresu:
P. Krukonis
1S5 Silver Street
So. Boston. Mass. 02127

f'TTTnr g? .TT T.Tt W ’.T L'It ’TJ ’.TT V.T TT W TIT TH 7.T. ’-

i ^avaitp#<tis

Nepriklausoma

LIETUVA
.nforiruoja ssaitylojUs apie uasauiinius tr tietuviškuosiu: 
įvykius, deda aaug ir [dėmių neof-ausų ir atvirai pasisakė 
e-»is visus mūsų visuomeniniu1 bei kultūrinius klausimus 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame šaukia 
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiem* 
svarbia probiema.
r NEPRIKLAUSO M A LIUTUVa“ yra dinamiška^ mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei įdėtu, vt 
suomei atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikyma 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Me'inė prenumerata JAV-se $10.0b. į

!
i'*

Šlepavičiai.
M. ir A. Pakščiaį

Po $ 10.

E. ir I. Jansonai, I
| liūnienė, A. ir Z. Vieškalniai. •

g'edant himnus, ir plevėsa
vo ištisą savaitę. Vakare te- 

' leviziio. 6 kanala? tą i vyki 
parodė žiūrovams.

Kubi-

kienei, L Jansonienei, J. i 
Kontrimienei, A. Šilimienei,

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

j-

tdresas.-
7722 George Street. LaSalle. P.Q. H8P IC4, CANADA

Tel.: 426-1204

^oeoeoooeooeeeaec

Tel.: 848-6000

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS.

Šlapelienei dėkojama už ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.
g Į S.
« įtaiką ir vaišių suruošimą.

1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

S REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI I LIETUVĄ

_________________________________ _____________Į | Kovo 19 iš Hartfordo..............................................................$735.001

| Kovo 26 iš Bostono ...................................... ......................$761.00?

■ | Balandžio 2 iš Detroito ............................ .........................$816.00 j
I Balandžio 9 ir 16 iš New Yorko.................................... $746.001
___________________________________________________________ !

OisSV cyo
Kainon Įskaitoma pilna kelionė Pan Ameri can lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai ir gru
pės palydėjimas. Kelionė: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 3 naktys Vilniuj, 1 naktis Lenin
grade.

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

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus arba
Baltic Tours 1-^800—223-7898

8 White Oak Road prašant pasikalbėti
Newton, Ma. 02168 su ”PAT“
(617)—969-1190

looooeoooak

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—j»u metų camart* lietuvių visuomenei ir išmokė

ję aaugiau ta,p SEPTINIS MiLJONUS dolerių 
oariama

ScA—didžiausia lietuvių fratemalboš crranizartja — 

duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašaipų, kun yra 
pigi, nee. SUSIVIENIJIMAS aeleško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria su pvse m tono dolerių 

kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekviena* 
lietuvi* čia gali gauti įvairių klasių re’kaiiugiausiu 
apdraudes nuo flOC.OO iki flv.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomųjų Apdraudų —- Bu. 
d<iwment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms i.* gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIRAMS ir jaunuoliams labai rigių TERM 
apdraudų: už $1.000.00 apdr&U'loe tik $3.00 mokėtu 
člo metamų. f *•

SLA—AKC1DENTALĖ ATOKAITA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdrau0oe mokestis $2.00 { metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkite*
* kuopų ve’kėjus, tr -ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 

parašysite:

Lithnanian AlHanre of America
$•7 West 30th Street, New York, N.Y. UX»i
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Puslapi* ieštas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 11, 1978 m. kovo 14 d.

Vietines žinios
| St. Santvaro lyrikos knyga į Laisvės Varpo koncertas 

“Dainos ir sapnai“ ' balandžio 16 dieną

Pataisome klaidą

Praeitame

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

LIETV1Ų INŽINIERIŲ SUVAŽIAVIMAS 

BOSTONE

i «nUr?1'< 26 d- 7 ™1; Va^?!Church salSje. 66 Marlbor-
Kultūriniame subatvakary je! Dėl airių šv. Patriko pa-1 avS y nJj9e ‘ į J^^nes s>-go» »a.eje iough St., smuikininkės Brigi-

Poeto Stasio Santvaro, rado Laisvės Varpo koneer-• . tos Pumpolytės koncertas,
naujausias eilėračkių rinki-i tas iš balandžio 2 d. nukel-;P., . ?, ' . i velykinių sok.ų vakaias k . rengį Anglijos Bal-
nys "Da mos ir sapnli- bus j U. į balandžio 16 d. : sibrove kia da: .sspausdin-1 Rengėja, "Grandies- unk- A'V‘JOS ““

[pristatytas mūsų skaityto-! |ta, kad Vilius Puskepalaitisilminkai kl.ieeta gausiai atsi-!tų aJa-
jams Kultūriniame subatva-j A. Puskepalaitis ligoninėje ‘mlfA Mueusteiio mieste, o lankyti.

' kary, kuris j? vyks kovo 18 d. į
Filadelfijos skyrių. Be to, j7:30 -v ai. Tautinės S-gos na-: Mažosios Lietuvos veikė-į 
Kanadoje esami skyriai at- j ™uose So. Bostone. Į jas, buvęs Keleivio įstaigos |

1974 metais lapkričio mėn.
30 d. Chicagoje buvo išrink
ta Amerikos Lietuvių Inži 
nierių ir Architektų 
Centro Valdyba, kuri
atlieka Pasaulio L. Inz. ,r Ketau, nau suvaz,a,ę „e-, j.
Areht. s-gos pareigas. Pagal na, po atliktų organizacinių • n- eilįrašči rinkin,,Si ko.'
Įstatus Centro Valdybos ka-’-----* —~ '■

turėjo būti Munsterio. 

Išvyko j Floridą

: Balandžio 16 d. 3 vai. po 
i pietų So. Bostono Lietuvių 
i P liečiu d-jos III aukšto sa- 

j Balandžio 8 d. 6:30 vai. i 'ėję Laisvės Varpo pavasa. 
Ramovėnu skyriaus pirmi-1 vak. Sandaros salėje (301 rinis koncertas.

<tone);
•ttnc Balandžio 29 d. 7 vai. vak. 

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos salėje skauč ų ži
dinio linksma, akaris.

I
KALENDORIUS

sius savo atstovus. Numato-! bendradarbis Albertas Pus-!

dencija užsibaigė, ir naujoji 
centro valdyba bus renkama 
iš Bostone esančiu inžinierių4. «■
trim ateinantiems metams.

reikalų galėtų taip pat susi-t^ literatėje Į
pažinti su Bostono 
mene.

”Dai

i kam grįžti namo. 

j Nauji skaitytojaiišdrįsta pasirodyti. , ___ _____ „.
, to ves. Į Bostoną grįš po Ve- 

Antanas Vieškalnis iš Cen- tykų. Laimingos kelionės. 
Bostono skyriaus valdyba, i nomis ir sapnais“ Kultūrin.o • terville, Ma., atnaujindamas’

kurią sudaro Eronius Gali-1 subatvakario svečius supa-* prenumeratą, užsakė metams, Padėka j

nis, Marius Žiaugra ir Algis žindins rašytojas Antanasį Keleivį Vytui Banevičiui,! '
Vasys, dabar atlieka paruo- į Gustaitis. iWestboro, Mass., o StanleyJ U°~r e °!U ?er
siamaji suvažiavimo darbą., j Savo kūrybos paskaitys ir i Stelmokas is North brooks-;. -i . i a a . T * i inortn naieaon, i\. j., uz; pats knygos autorius. ; field, Ma., — Antonijai Ivas- •

Dabartinis ALIAS-PLIAS. Visus Bostono ir apylin-' kevičienei, ten pat. 
prezidentas archt. Albertas kg§ lietuvius maloniai kvie- * Ačiū abiem Keleivio tal- 

bm‘^Atstovai*bus7š\os*An-'Kerelis gyvena Chicagoje ir(čiame atsilankyti į šį nekas-! kininkams už naujus skaity- 
geles, Chicagos, Detroito J rūPinasi *uvažiavimo ruosa-! dieninį renginį. Įtojus
Clevelando, Nevv Yorko ir BVG. K. subatvakario valdyba Administr.

Tai bus trečią kartą s-gos 
vairas patikėtas Bostono in
žinieriams.

Todėl gegužės mėn. 27-29 
dienomis į Bostoną atvyks 
daug naujų veidų iš visų 
Jungtinių Amerikos Valsty-

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St 

WORCESTER, MASS.

T ei, SW 8-2868

yra vienintelė oficiali i«tai
ga VVorcestery. Kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog ii Wor ces

terio į Lietuvą ir kita* Rusi 
jos valdoma* sritis- Čia kal

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

čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės! 
gamybos medžiagų ir kitųl 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,! 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Sena* parviista ir negir
ta*.

Flood Suvarė 
H ordinare Co,

Sauliuku N. i. ALEKNA 
sw east eboaiv<ya« 
fcf.UT*? SCS70N. MASS. 
TELEFONAS AN H-414S

Mcore Dalai 
VopieroR Siannma

Stūkia » Laaaaasa 
Vla-'kle reik-jnejiyn o*maw

RaiKTcanyn p i am tonam.

Telefonas: A N 8-2805
\l)r. Jos, J. bonovan
Or. J. Pasakarnio

I p e d i n i s 
OPTOMETR1STAJ?

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

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVFAY 

South Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

Mseneooneeeooooeooeeeoeiaeooaooeooeooooo^eaoooooo

B The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistas, išpildoma Lydytojų rs 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišku raistini 
Bav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

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

Teief oaaa AN 8-602*

Noo I vaL ryto Iki 8 rei v„ išskyrus šventadieniu Ir
caooeooooooeooaoooooooooeoooooooooeoooooooooaooooael

Nhb

H & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mas*. 02127

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

Skambinkite

268-4662

Su Stasio Santvaro

TRANS - ATLANTIC

TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
!; So. Boston, Mass. 02127 
i! Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta
: • Vedėja —

I

3

Aldona Adomonienė

PETER MAKSVYTIS
Car>enter & BaiMsv

<9 Churek Street

C. Miltoa, Maea.
Atlieku visai pataisymo, romo* 
to ir projektavimo darbas iA iaa-j 
ko ir viaaje, gyvenamu namą iri 
biznio pastatų, pagal JSsų reik*-j 
lsvimą. šaukite visados fld t ra-| 
landų vakaro.

Telefonas 698-8675

>eoMooeooooM*«oe**oo**o**r******^
TEL. AN 8-2124

Amelia E. Rodd
(RUDOKTUTS) 

OPTOM BTRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY 
SOITTH BOSTON. MASS.

Įjjrrrri—rr~~rr r - r -

unttttrrtt“-

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 

i 95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062

Tel. 762-6732

*************e**v**e**v**oeooow«

Dr

”SAUl £S ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas 
Antano Gustaičio satyrinės j 
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro V izgirdos. Didelio for- f 
mato, drobiniai viršeliai, la-1 
bai tinka Kalėdų davanoms 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME

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

; pasiėmę dar porą draugų, ža-
' da Urbono automobiliu ap-; Balandžio 9 d. So. Losto- 
lankyti įvairias Floridos vie- Lietuvių Piliečių d-jos į 

III aukšto salėje Minkų ra
dijo 44 m. sukaktu vinis kon. Gegužės 27-29 dienomis 
ceitas. Pradžia 3:30 vai.: Lietuvių inžinierių ir archi- 

Ipopiet. ‘tektų suvažiavimas.

THE APOTHECARY, 384 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON,

gali parūpinti jums visus reikalingus vaistus pagal receptus ar 
be jų, o taip pat dantų priežiūrai reikalingus dalykus. Mes atlie
kame ir kitu įstaigų receptus — Medicaid. \Velfare ir panašiųI . . w

I organizacijų. Nepamirškite, kad išlaidos vaistams nurašomos
Negali __  nežadėk tet į nuo m°kes<'iu. "Receptų specialistai“. Darbo valandos: pirma-

pažadėjes ištesėk. ! dieniais

nęs aprūpinimą tokia gausia 
lietuvių spauda.

P. A. Janavičius

šeštadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro.

:SCSEStSCASLA> # * S #■# » SSST

*flNP

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

ALWAYS THE LEADEE"

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

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

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

E. KARDELIENĖS DAINŲ STEPONO KAIRIO ATS1 

PLOKŠTELĖ i MINIMŲ PIRMASIS TO- 

Į Keleivio administracijoje j MAfi »»LIETUVA BUDO*-

galima gauti Lietuvos ope-,
ro. »IUt« Ebbi— Kardo JAU IŠPARDUOTAS, BET 

lienčs įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—”TAU, 

jų plokitelę. Kaina $6.00. į LIETUVA“ DAR YRA NE-

Paštu nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.

S

i 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 PIETOS
(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. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

«■ »#**«**«

LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas h

ĮI
3

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu.
va ir kitus Rusijos valdomus!j
plotus! Siuntiniai sudaromi išI 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia-į 
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- Schyrinsklj

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIA LSI AS DOVANAS

IŠ BOSTONO { LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotu* 

kraitu*

Pristatymas greitas ir 
garantuota*

Prekė* parduodamo* nura
mintomis karnomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p

Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

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

TeL 268-0068




