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74-TIEJI METAI

NESAMOS NEUTRONINĖS BOMBOS 

PROPAGANDINIS SPROGIMAS

Sovietu propaganda prieš JAV išrastą neutrono bom-; 

bą privertė prez. Carterj jos gamybą atidėti. Tai sujaudi- j

no Europos sąjungininkus, papiktino to$ bombos šalinin. į
i

kus Amerikoje, o sovietų "malonės“ nebuvo įsigyta.

Amerikiečių ištarta neut-į nuolaidą, nieko už tai ne- 
tono bomba, kuria galima | gaudamas.

je v:*.- svvyfcę, nepaken.»ac Vak. 
kiar talūtaml ir kifems |\°l™Uja, kun stovi arčiau-

objektams, s,a s®""? ta,nk.’J m,ases 11 
savo gynybą ka p t k neut-

Prez. Carteris savo kalboje sklaido savo politiko* 

kritikų "mitus“, ryškina laimėjimų pastangas, bet ne-v>
pajėgia nuneigti nemalonios tikrovės faktų.

Prez. Carteris, nors ir su- esą net keli tokie mitai, ku. 
geba sklandžiai ir nuošir-, riuos reikią išsklaidyti.

. džiai pakalbėti apie ta ką, Pirma tok a pasaka esanti 
žmogaus teises ir kitus šv’e- ta, kad JAV pakankamai 

.sius žmonijos idealus, vis negina savo interesų ir ap-
Kulturos švietimo draugijos 1928 m. valdyba. Iš kairės Į dešinę: Mečislovas Vasiliauskas (miręs

ŠVIESŪS PREZIDENTO NORAI 

IR TAMSI TIKROVĖ

me:u gurąs
svkd d i d ži ui i susirūpinimą 

.vi •; Sąjungoje. Mat, to-

*’e.< -u-ilaukia garsėjanč.os i leidžia pasaulyje savo drau-
... . . kritikos namie ir užsienyje.: gus. P; ezidentas tai paneš

i957 m.), pirm. Vaclovas Bielskis (miręs 1936 m.). Peliksas Buga.ksk.s (miręs 1965 m.) .r Jac- tiĮįro. ■ ą a< ryškindamas Amerikos
rono bomba remtu nasinik- kus S°nda* T™ksta St Brašiškio ir J; Ka'a,ia«^«- Draugija tęsė priverstos likviduotis Kultūros v- sugretinus su baltais pre. snateįrių g nkių pajėgai-

1 1 , (krovės darbą — leido dideli pasisekimą ture jusi Kultūros žurnalą ir knygas, renge knygų pla- z-cJent(> idealais, atrodo dar mą, kokybių: povandeninio
lininio konkursus, Įsteigė Šiauliuose Povilo Višinskio liaudies universitetą. Lietuvą užvaldę komu- ' juodesnė. Dėl to prez. Car- lai VUO pranašumą, imantko įtekto komunistai dari‘,in0 dėI t0 Ja<1 C*?®*,Pa’Į ii„i„ 

u, ;-u . o juo NATO pajėgos! ū.art fP’endtmą. is anksto >
. metu galinčios su- *lnVai nepasitaręs su gavo;

. h nvATvk eainntnninkflK iri
kr metu galinčios su- 

■ visą Rycų Europoje 
suj a, ktą-sovietų tankų ir 
šarvuočių arm’ją. -

fry; antama, kad sovietai

nistai nutraukė ir Kultūros švietimo d-jos darbą.rimtai nepasitaręs su savo
Europos sąjungininkais ir . , _
kad jo nuomonė esanti la-įr. KorejOS agentas
ba; nepastovu i išdalino $850,060 č

įdomiausia, kad Sov.etų!
'■.................................. ‘ Per teismo jr senato tyr -;

Didžiausias Keleivio rėmėjas

JONAS BARTAŠIVS,
v ieš tokia bomba 1 vystė S-ga, Kuri tokios bombos la- . -

---a* atrtaerta not na- blausiai bijo, dabar lieja tu!- mus paaisKejo, kadP.etų.
.a.-.ą at..aci„ą n_ pa ųodėl mez Carteris šioI Korėjos agentas ir turtingas Į t: menkoje, sumobiL- ZL Kouei Piez- vaitelis šio, y . & - .

V e ■ trinkio vis škai neuždraudė biznierius Tongsun Park; zave savo agentus. Sov:et -; &mAl° '1&SKai neuzui auue, i. . . Taw i
i,—‘e tain nat p-i kaip Brežnevas reikalavo, o',vainems JAV kongie»ma-.

~ '.-irk *' ' . j.1' * ! ,-o aamvba fk atidėio vėles- IIiam?, senator am? ir kitiem |uv - ;o:e, pasipylė grau-1 J° oą wk atioejo \e.es i .
J. a,vazuu„. į niam laikui. Partijos orga-i Cj0Tn K'e anK įtakingiems 
Sie’n^žJSki^^ Fravda tai .pavadino tik j Pakams ’b;dc anojo“ net;

Amer’ko.- ’’’mner’a-.manevru» kuriuo Amerika [ $8o0,000, pirkdamas savo,
-j- -v, ,- z--,t--ųao. d’i-tan- noJ nti už dar neturimą j kra?tui iu palankius .snren-,
i u ' į i ginklą išsnausti iš s-vietu <Hmus. Tok u "dovanu“ via ‘

neu gaminti tomas bombas, ’ šinkI3 ^įausti skietų dabartiniu -r inusiginklavimo derybose'- ,ai)e uaoaitimų .1 
nuolaidų. Panamai p’ktai ? ^uxusnI kongreso narių, 
-ekmadieni tuo klausimu at- i Parkas yra $25,000 parė-' 
silietpe ir oficialioji Tasso į mes ir 1972 m. Nixono r’n-

ners, žinoma, sovietu tur- 
atcm’niai ginklai yra 

ūksianti kartų pavojinges
ni.

ter -, minint North Carol - rias Įvairių rūšių raketas ir 
nos civilinio karo aukas, ’ y’<-tencia. suateginių g nk- 
Wake Forest universitete i lų ap; bojimo derybas.

! pasakytoje kalboje stengėsi Į Bet j s, žinoma, nepamini 
įsave- politiką ne tik patei-: šovė tų raketų ir povandeni- 
Isint’. bet nurodyti visuome- nių laivų gausybės, mi!ž n? • 
j nei ir tai, ko ji nematant7 ko tankų skaičiaus, dvigu- 
i ar nesugebanti suprasti. O ba didesnės armij’os ir ne- 
j palyg namc fanatizmo.
1 ~ • Mitas esąs, kad JAV gy-
> Paru^iaus oneva nvbos biudžetas per didel s.
, • ! Iš tie-ų krašto apsaugai iš-
’prieš ”detentę“ įleidžiama tik 5 procentai

nacionalin ų pajamų, arba 
i Paryžiaus opera nutraukė tjk ketvirt's federalno biu- 
visus kultūrinių mainų ry- džeto i’-' tik ‘ I>) nuošimčių 
sius su Sovietų Sąjunga, š-atornjn;STr>3 ginklams bei 
kilus kuitūrin uose santy- tąrnkor.t nentinėm raketom, 
kiuose būdingam inc'dentui. ( o 50 procentų pagalbiniam 

Opera yra numačiu d bir-į pPr<nna’u* ir gr acijai, 
iželio mėn. pastatyti Paryžiui
ičaikovsk'o "Pikų damą“ ir 
, pas'kvietė tam reikalui

B; . ji- taio pat neprigre
tina St v;etų karo b‘udžeto, 

' kr?'O atem nės ar raketų iš- 
i Maskvos avangardini rėži-; ]a:dc? popieriuje gal būt už- 
sielių Jurijų Liubimuvą. di-i, - ,g; - — "kukuiūzų der- 
rigentą Roždestvenski ir'Tau? did'n’mui“...

C -garsėjusi kompozitorių Al-1 Ame ikos karinis pajėgų- 
. fiedą Schmittkę. Deja. so-;mas Jj- krašto saugumas ne
vietai tuos menininkus atsi- s; . ilpogs ne tik dė’ prana. 

įsakė išleisti už-ienin, ne-’.; š'os produkcijos, ek ;ncmj- 
iesą, — "ju darbas suniek’n- nfs stiprybės, bet ir dėl žmo- 
•tų rusų kultūrini palik ina“. nių laisvės vertės, ju m’nties 
t Dėl tekio menininkų lai--i gen'alumo ir moralės nepr
ives varžymo Paryžiaus ope- želdžiamumo.

žin’ų agentūra, lyg iš anksto J kimu?. 1
Įspėdama jokiu nuolaidu ne- . ,- 1 j . - 1 Sis biznis yra teks pat

nemalonus, kaip ir \Vater- 
gate byla, tik nusikaltimas I j 
mažiau reklamuojamas, nes.

ovietų propagandai ište
škiant, neutrono laukti, 

bombos klausimas pradėtas*
svarstyti Amerikoje! Komun stinė Kinija prez. 

ir Vak. Europoje, kuriai gin-i Carterio sprendimą pavadi- _
l puo sovietu invaziįos ]i• no išankstine nuolaida so, 1 .0 įmeiky sa\o baizdas 
ii- buvo numatyta. Na, ir duetams iv JŲ propagando? J abiejų partijų atstovai.

iv ska

pat- prez. Carteris ėmė tūp. laimėjimu.
č oii. nors Pentagono ir ta- Neutrono bombos šalinin- 
gmamas ne ssigąsu so\ įetų | ramjnasj tik tuo, kad 
pi epagandos. 1 prezidentas jos gamybos vi-

Pagaliau praeitą savaitę j ^aj. nenubraukė, o ją tik ati- 
nrezidentas pare’škė, kad dėjo, o, be to, kad leista ga- 
neutrono bombos gamyba''m‘nti bent pabūklus tokiai 
laikinai sustabdas, kol pa-!dar neturimai bombai iš- 
:uškės. kokias nuolaidas užliesti.
tai panary Ją sovietai. Deja, j Taigi dar tik planuose 

piez. ( ai cerio - Įlendi-!gprOgStančios neutrono bom- 
mas nenuramino nėr so\ .e-jbos garfas jau didelis, bet 
tų, nei Krartc viduje kritikų, i |0 sprogimo padariniai pa-

Neutrono bombos Jalinin-i3' kės dar vėliau.
Kai pabrėžia, kad prez. Car. Į
te: s sustabdydamas bom- MoVO skirtas
oos gamybą, .s anksto pa
dažo sovietams didžiausią į paaukoti

»
Raudonosios brigatos te- 

1 roristų pagrebtads Ital'jos 
'bule. premjeras Aldo Moro 
vėl atsiuntė laišką, prašvda-

nuo kurio mirties š. m. balandžio 14 d. sueis vieneri metai.

Jis ilsisi Polisado kapinėse. V\ indsore, Conn.

Toks Įvykis rodo, kad dar( 
lengviau gali būti sovietam, n 
"nusipirkti“ vieną kitą tuzi-; A><Z</0 SeifflūS bllS 
ną JAV kongresmanų, sena- :y>, . . 
torių ir kitų aukštų parei-Į 
gūnu...

Paminėta mokyklas 
sukaktis

Mirė E. Lietuvio 
redaktorius

i BALFo Centro valdyba 
i pranera, kad 19-tasis BAI.- 
• Fo seimą.- šaukiamas š. m.

Balandžio 4 d. Londone ’ ros direktor'us Rolf I.ieber- B t. vVuomenės moralę
s Lietu-;mann r Italijos I a Sca'a d'- rrrs pažįstame kone iš kas

dien iškylančių naujų ko-

j spalio 28 d. Ch’cagoje Šv. Juozas Lūža, gimęs 1911 m.

staiga mirė Europa. ------ (
vio redaktorius agronomas rektorius Carlo Maria Badi-

ni pareiškė gr’ežtą protest? c jo: bylu, net kongres-
c n rancūzu opera nutraukė manų ir senatorių papū k-

. Jai skirtoje akademijoje j 
kalbėjo mokyklos vedėjas < 
J. Plačas, PLB vicepirm’nin- i 
kas vietinio reikalams mok. j 
J. Kavaliūnas, meninę prog-l 

; ramą atliko mokyklos vyrės- • 
• n’ųjų skyrių choras ir stygi-Į 
ui. orkestras, vad. muz. F. 
Strolios. 1

imas vyriausvbę ir savo drau- >? • j > •
Į gus ji gelbėtu laiško lirai- J’ 011, kad pamit stll 
Ižas rodo, kad laiškas ra y-
j tas arba jo autorių labai Ehl USClOVg j

i gąsdinant, ar ji prisvaiginus ’ Ra tik ’ ėjusios Sovietinės 
i kok ais narkotikai. , enciklopedijos 3-čios laidos;

28-me tome Nik tai Cbrus- • 
čiovui tesk’rta vos 20 eilu, Grobikai reikalauja, kad 

Į už Moro būtu nale:sti :š ka. 
Į Įėjimų ten teisiami kiti tero- 
! ristai.

čių. O tos pačios encikhųie- 
dijos antrojoj laidoj infor- jjostono

žadiTiesa. prez. • aite
, 1 . Irada ' / y;k
; Vyr. inspektoriaus prane-j jungininkai? stiprini Vaka- 
dimu. JAV S ciūatos, Šv’e- n ; Ju; ir ekon mini pa
rtinio ir Labdaros departa-1 jėigūmą, kooperuodamas su 

sovietais, siamrinf Įtampos

nuskrido pavėjui

'senes -uuylė net iki 87.4 bi- rajonus, -i.kt graltnemo-i 
ilionų. T e pinigai buvo iš

1 lamoms, dėl jų valdytoju 
' apsileidimo. apgaul'ngai 
, medicinos pagalbai ir suk- 
j čiams ? dal’nti labdaros i. 
j staigų.

i Brežnevas sugrįžo 
■ į Maskvą
'• Sovietų S-go< diktatorius 
( Brežnevas grižo iš 12 dienu

ap' dio’imo, ma ’ utį grėsmę 
Artimu šiuos e Rytuose. >• 

• - < ategini l ansą,
■ dn<"u:ne nwny

' p k'u tai ? era :r gražu. 
: Bra j?

j žmoeaus te'ses, = vi 
■ vo resnu1'! k s*- (bu* 'ema 1 
I smaugia lai- ' ‘ - tr< stantį

* nf. Art z; ir
i oa ieprui so ; *31 ir

:a.i
ka-
kubiečia’ rami; •(tuos aniiojo.l lamoj mini-; ,J(ksfon<> onfanizacij „ als( rtvai. iteikę Ke,eKi» redaktorių, rašo-1 ' “V?.' .. V •

maeiia anie Chmščiova ūžė- . . . . , . - • . - kel ones Sibire, kur i s -te--nzu. i l 1*0.matlja apie v 1 u.c 1 ą u mąja mašinėlę su lietuviškais rašmenimis. Is kaires 1 dešinę: Į . .. . i ,, „ >
- mė 2 skilt a. Ten išbuvo va-i- u . d. z A . .. . A , „ , -Lj z, IUl. ,bėjo Kinijos pa< enyje \v a>-; Jo ’.mo.xą

.. ' ... 'Bromus liajercius (sandarieciu). Antanas Matjoska (L. lienn- . L-.,,-U 1 ,s dinamas izvmu partipu ir; . , ' , ‘ , a zK.uu;Jtanc,Us rnane',u'- KartThb.-rtAra.~tu.-.i I ruomenes). Jonas Vizbaras (rammenu). Jackus sonda (Keleivio • • • , , - ė< , 1(.

tai 301 o 
Ar
Afr'koItalijo.- premjeras Andre

otti Raudonos d*s brigados dinamas ižvm u partijos ** , . „ . .... , - , , , - j zu^ui.o.
Augustinas Janulaitis, teisinin-, reikalavimą gr ęžtai atmetė, sovietinės valstybės veikėju, j ruomtne;')- • ona-'' -'z. aras ramovenu , . ac us on a I Įrengimus ir lankė pramo ė<j
kas. istorikas, politinis veikė-, Tad gali būti. kad Moro bus; "ištikimu Lenino mokiniu“} red )' Br«lius Galinis (inžinierių). Juozas Stasadis (sau u.) >' |įmones. Sakoma, iog tai bu- ū'd >i„ da .

, Danielius Averka (So. Bostono Liet. l’il. d-jos). I vusi i-tvvka K niiai nagas-: *’em< žodžiam-; IaI.U.V l ... t
lav reik a r veiksmo

as. nuo kurio gimimo kovo 31 paaukotas "valstybės pres- ir k‘tais skambiais vardas. 1 
d. suėjo iftft metu. Mirė 1950 m.-tižo naudai“. Sovietinė šlove trumpa... Nuotrauka S. l'rbono

l vusi iJvyka K niiai naras 
dlnti. u t-ra...
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SOVIETINIAI DARBININKAI ŠAUKIASI 
TARPTAUTINES PAGALBOS

Solženicinas, Sacharovas, Amelrikas ir dar dešimtys
kitų dažniau ar rečiau girdėtų pavardžių, kai užtinkame
jas laikraščiuose, tuojau mums sako, kad kalba eina apie i
sovietinius disidentus, kurie kovoja už didesnes laisves į
ir prieš valdžios organų neteisėtus veiksmus ir žiaurumą.
Rizikkucdami savo laisve ir net gyvybe, jie kovoja už tai,t
kad būtu laikomasi teisėtumo. Juk net ir Sovietu Saįun- ,. , , ,x , ... ‘ \ ib) kur nėra bendruomenių,goję nėra tokio įstatymo, kuris leistų dėl ko nors protes- ‘ 
tucjantį žmogų uždaryti beprotnamyje ir prievarta mai-S 
tinti ji pavojingais vaistais, skirtais gydyti ligoniams.

V-tojo PLB seimo 
programa

JJAV vidaus vargus ir netil 
! dažnai pakreikianti Ame- ' 
i rikos pcūtūos na?, urną la- 
! bai budriai seka ir išnaudo 
i ja Sovietų Sąjunga. Ypač,

i Okupuotoje Lietuvoje
■OR! SRS

PBL seimas Įvyks 1978 m. 
birželio 30 - liepos 4 Toronte, 
Kanadoje.

Seime balsavimo teisę turi: 
a) atskirų kraštų lietuvių

bendruomenių atstovai.

PBL valdybos pakviestų 
tuos kraštus atstovauti or-
ganizacijų atstovai, 

Visų tų disidentais vadinamųjų kovotojų bendras! c) PLg vajdybos nariai,

bet ir užtarimo niekur neranda. Vakaruose sakytume, kad|.^ č}arfcės teismo ir Kontro- 
jų užtarėjas turėtų būti profesinės sąjungos, o tokios yra C j-s komis-jos‘ pinnjninkai, 
ir Sov. Sąjungoje. Nors krašto viduje valdantieji kiekviena f , PLJ3 ir Lietuvių jaunimo
proga pagarbina jas. kad atliekančios dideli vaidmenį, bet 
svetur nebe nuo šiandien Į jas žiūrima tik kaip i valdžios 
Įranki padėti daugiau iš darbininko išspausti. Taip Į jas 
žiūri ir sovietiniai darbininkai, bet jie negali nieko padaryti 
savo teisėms apginti. Bent iki šiol negalėjo. Pagal sovietinę 
tvarką, jei du trys susirinks aptarti, kaip reikia kovoti.

sąjungų kraštų valdybų

1. Lituanistinis švietimas ir 
auklėjimas — referentas 
PLB vicepirmininkas Jo-

Kavaliūnas,
2. Kultūrinė veikla ir kultū-

* kad ir JAV užsienio politi
ka pastaruoju metu nepasi
žymėjo jokiais laimėj ma’S 
ar bent V btu laikymusi se
nose pozicijose.

Prez. Carteris, pradžioje

Husai okupantai, šalin iš IMui'as!

Panevėžio gimnazijos 

sukaktis

Tolimoje šiaurėje skamba 

Čiurlionis

riniai ryšiai tarp išeivijos i . „ . .
lietuvių—referentas PLB i
valdybos vicepirmininkas n>a asmenybe dabar jau 
p J „ j va denasi kaip si patas ir ne-

omas sparas, . nepastcv- os 1 nijos politikas, • sukako 250 metų. Per tą lai-
J į kurio klaidas, galima gerai3. Lietuvos reikalai ir 

laisvinimo darbas — refe-įi £ llči Li l-l»
rentas Algimantas Gurec-! 
kas.

Seniausiai miesto mokyk, j Tekia antrašte Tiesa iš- 
lai, dabar vadinamai J. Bal- J spausdino Sauliaus Lipčiaus 
čikonio Ividurjoe mokykla, • korespondenciją apie Lie» 

tuvos filharmonijos M. K. 
Čiurlion'o kvarteto koncer
tines gastroles Sibiro šiau-

ką ją yrą baigę tūkstančiai, 
jų tarpe daug vienoj ar kitoj 

Štai, pradžioje ląbai gar-; srity pasižymėjusių asmenų. reje.
4. Išeivijos jaunimo reikaiai pelijęs žmogaus teisių į | Jis tris koncertus atgrojo
- referentė PUS valdy-ib!m0. PĄc R / atvirai ^><1? po visus kontmen.,^ ..gurfe ,)o|;al.inio ra. 
bos pirmininkė, PLB val-|ltn?;s ,disidentus,, • | to esančiame Norilsko mies-

5uoza-1 ?liS1 •2UX^S.2Vieni pirmųjų ją baigė; te, 2,00C kilometių i šiaurę 
. sieto? reakcijos, apkaltintas, garsusis architektas L. Stoo- nuo Krasnojarsko, kur, ko- 
kisimusn sovietų v daus re:- (ka-Gucevičius, tHtų statyto respondento žodžiais, ”<F- 

desnę metų dalį šėlsta vėjai, 
ilgos žiemos, daugamečo Į- 
šalo sukaustyta žemė, at-

dybos narė Gabija 
pavičiūtė,

i pirmininkai arba jų atsto--5. PLB valdybos lėšos —
vai.

j sovietų
kalus ir baidymu "detentės ’• jas jn£ J. Kerbedis. 
dvasios“, prez. Carteris ge, 
cka: pritilo ir savo kilnius 

’’žmcmšk'jmo. teisybės

PLB valdybos vicepirmi
ninkas Kostas Dočkus.
Lietuvos laisvinimo veik- 

. ’ bendruomenių bei kraštų jau-ilą laikydama viena Iš pagrin-
bus jau suokalbis, kuris baudžiamas. Taip skriaudžiami,n;mo Sąjungy įr pj^j L—Išeivijos uždavinių, to-
drąsesni darbininkai ieškojo teisybės paprastai kiekvienas Į Kontrolės komisijos bei Gar-'kią pat reikšmę PLB valdy- 
atskirai. uaoar pagaliau jiejau sukūrė savo proiesinę są-j^gg tejsmo pranešimai, išna-Sba skiria ir kultūrinei veik- 
jungą, kuri turi ko! kas tik šiek tiek daugiau kaip 200 |gr:naįj 5eį priimti ateities lai, nes ji yra išeivijos tauti-

j mokyklos auklėtinių ir da-.
i - - ..- IJOS PnKla_uso 1561x71305 isiiiKi-• BeljRado konferencijoje, bart nes PonlJ»s atstovų. Į

‘ . j ba bei kitos PLB institucijos. įmas. Tikėdama, kad tik Įvai-j be žodinio barbalo, J AV de-} Ryšių ministerija ta pro»it-vu<,: ri=rn^ tri juose kon
Tą proiesinę sąjungą, tegu ir kažkaip keistai atrodytų, j Pasaulio Lietuvių Ben-1 ria ir visapusiškai plačia kul-- f siu na t nenasiekė. ea išleido snecialii na.’tn! 1 *" ,Aa

tūrine veikla išeivija teišliks

PLB seime bus padaryti 
PLB valdybos, PLJS, kraštuv 7 7 c.

Joje yra mokytojavę Jo
nas Jablonskis, Juozas Bal-

mir;’e= namokslu^ nukrei- čikonis, Gabriele Petkevi. saunos puges, beveiz du minties pamokslus nukrei-, ; . BJ j k mėnesius trunkanti poliari
pe prieš JAV draugus ir są- caie Clie , • V ..T , . ... ., .nė naktis, čia kaip šventės
. . , . m . . . į J sukaktuvines iškilmes, ]aukiama pirmosios saulės,
» ir k; ar. Tada sopėtai sa-'tanus būro dramos teatre, pl.abe<;anė os vasa-
v- teto.nseme dar skau. buvo atvykę daug buvusi);^,. , į, s N{.
—; glamžyti. ’—

iumininkus Pietų Ameriko-

narių, bet per Amnestijos internacionalą kreipėsi Į Tarp-; ve;kĮOs p{anaį jr išrinkta pen- ' nes gyvybės šaltinis ir nuo dz au 
tautinę darbo organizaciją Zene\oje, kad ja pripažintų li-erjerns metams PLB valdy-įjos priklauso išeivijos išiliki- f

t bei kitos PLB institucijos. įmas. Tikėdama, kad tik įvai- j £c. 
Pasaulio Lietuvių Ben- ria ir visapusiškai plačia kul-1 ]e-,?cp:

padėjo sukurti sovietines valdžias Įstaigos. Neteisėtai at- jdruomenes valdyba, apsvars- 
leisti iš darbo, persekiojami, kai pasiskundžia dėl darbo ;čiusi išeivijos veiklos būdus 
sąlygų, vietoje niekur pagalbos negaudami, su prašymais į siekiant atgauti okupuotai 
kai kurie jų apeidavo centrines Įstaigas, vis siuntinėjami j Lietuvai laisvę bei išeivijoje 
nuo Aino prie Kaipo ir atgal. Jų koridoriuose ir laukia-; įšĮaįkyti lietuvybę ir ieško
muosiuose šitaip susitikdavo net keli tokie pagalbos ieš- į dama šiai veiklai realesnių 
kantieji ir ušmegzdavo ryši. Kaip savo pareiškime tarp-' atramų, prasmingesnių ir 
tautinei darbo organizacijai rašo tos naujosios, arba disi- konkretesniu darbu bei na.- 
dentinės, profesinės sąjungos atstovai (o pasirašė ši pa- šesnių jų rezultatų, nutarė

gyva savajai tautai ir seime 
šią minti norėdama giliau iš
ryškinti, tradicinei paskaitai 
temą valdyba parinko iš kul- į ■ 
tūrinės srities.

Paskaitą skaitys prof. dr. Į ii 
Rimvydas Šilbajoris.

Paskaitęs tema: Lietuvos

■ i • i i * W jga isle.do specialų Pa'J° 1 ceriuose buvę po 40
jok p koukreaų rezultatu n-, ženklų. . g L;DŽiaį rašo
!jos baigiamasis komumka-Į______________________I bar Nori,«ke gvven

bus pasira

400 žmo- 
kad da- 

eną ap:e

siems organizuotiems 
Artimųjų Rytų taika, ne- čiams.reiškimą 43 sovietiniai piliečiai — žemės ūkio darbininkai, pateikti atstovams svarstyti kultūros židinys Vakarų pa- 

ligoninų slauges, kasyklų darbninkai, mechanikai ir kt.i, penkias pagrindines tęs vp^K- šaulyje. ibojant Egipto prez. Sadato 
yti j pasiaukojime ir net patiesi

Žinoma, dėl to dar never-

kur buvo nutremta ir žuvo 
daug pafcalt'ečių, jų tai pe ir 
lietuviu, ypač karių. Teišbu
vę vokiečiai sako, kad "k»s

nebeatsikratydami jais, praeitų metų lapkričio mėn. vieną jos srit|s ir kviesti seimą pa-1 Šiai programai Įvykdyti j pasiaukojime ir net patiesėta grimzti i visišką despera- |enįams Katyna^ tas pabaN 
grupę pasikvietė išsiaiškinti Izvestijų“ redakcija, o kitą ruošti jom galimai reales- ‘darbotvarkė bus pranešta j prez. Carterio asmen? kociją. Izraelk) vienakis gene- tiečiams Norilkas“ 0 Kad 

taipininkavuno, da: nepa-, rolas giriasi, kad 1967 metųjįyyj^ ka'p žinoma 
prastai toli l'gi bet kokių j karą prieš arabus laimėjęs* tai n’užudė lO.rijCTenkuka-

KGB centrine. Įstaiga, ir atsitiko štai kas: nius, gyvenimiškesnius, įvyk- vėliau.
"Tačiau pasirodo, kad viskas buvo apgaulė. "Tzvestijų“ domus planus. Referatus ruo- I PLB valdyba,

redaktoriai turėjo vienui vieną idėją. Jie pasikviesdavo š:a tom sritim vadovavę pa- pranešdama visuomenei šią 
mus po vieną, bandydavo viską nuleisti juokais, nesigai- tys PLB valdybos nariai ar-'programą, tikisi susilaukti iš

į pnes araous laimėjęs tai nuž,jdė 10>w 
‘eikiamu duomenų, o tuo,f k pagal Dovydo psalmių', r;u

lėdavo pažadų ir kiekvieną pasikalbėjimą sukdavo vis taip, ba jų pasikviesti kiti tas sri- 
kad išgautų iš mūsų, kas yra organizatoriai. Ir jie darė tis pažistantieji asmenys. Re- 
viską, kad tik galėtų mus tarpusavyje supiudyti ir sukai- ferentų temomis pasisakyti 
dvti. Ką KGB darė. tai vis bandė išgauti, kur esame apsi- tai pat bus kviečiami ir kore- 
stoję, kad galėtų mus surankioti iš Maskvos ir sugrūsti fsrentai.
Į beprotnamius“. Svarstyboms bus pateik

ties esame neteisingai išmesti iš darbo“, rašoma ki- tos šios veiklos sritys:
toje to pareiškimo vietoje, ”ir palikti be pragyvenimo 
šaltinių. Mes esame Įžeidinėjami, daužomi, grūdami i ka- .« r * •< * » # ’
lėijimus ir beprotnamius. O to mes neužsitarnavome. Net 
ir šuo nepajėgtų susigyventi su tokiu tyčiojimusi, koki 
patyrėme mes... Mes nesame kažkokie pasimetėliai, mes 
esame garbingi sovietiniai piliečiai ir daug metų esame 1

jos viešų pasisakymų, disku
sijų ir nuomonių, kuriomis 
galėtų pasinaudoti seimo at
stovai, darydami sprendimus. 
Reikia manyti, kad visuome- j 

' nė atsilieps.
I PLB valdyba.

AR JAV NUGARKAULIS MINKŠTĖJA?

U.S. News & World Re- ilgam; ja'kui Įstrigo, susidū-j 
7ori Maski.o? koresponden. ręš su kongreso skeptiška

tarpu t'k kiti arabų kraštai: nurodymus. O gal ir prez.' 
pastūmėti i sovietų glėbį. ; Carteris bei JAV kongresas; Ka? norėtu daugiau žinoti

i namas, taip pat meausti- v •eAV;Ah,
( niais sumetimas paremti iaivU ir aicmtnes i dietas... 
dabartinę Sovietų S-gcsj

; prieš'ninkę Somaliją bent > ”
i ginklų tiekimu. j CHICAGOJE ’ KELEiVr ATSKIRAIS NUMERIAIS

_ j Mes čia jau nė nekalba-Į GALIMA GAUTI:

Į to Rob'n Knight, Washing- nuomone..
laikraščio atstovo Infliacija, kaip buvo tikė- „ia-inklavimo

sąžiningai dirbę Įvairiose savo krašto vietovėse“
Tarptautinė darbo organizacija, tasai Ženevoje Įsikū-

ręs Jungt 
pernai
kad ji remia u«ptduuHĮ^uum^u v^uvjvu^i ^.g tikpa. 0 dar brang&ta

PrĮes So vie-, Užsienio prekybos balan- i 
i tų S-gos matematiška: ap- rodo bilionini deficitą. ■ 
skaičiuotus agi e*.yv.us veiks-; JAV dolerio vertė Vaka-| 
mus- rų Europos ir Japonijos va-

Prez. Carteris, priešrinki- liūtų palyginime nukrito iki

me apie strategin'ų ginklu j 
apribojimo deiybų chroniš-1 
ka vilkinimą-: ir sovietu ap- į 

• • ’ ’ * padidėjimą,

PARAMOJE (2534 W. 69th St.) .
GIFTS INTERNATIONAL (2501 W. 71st St) 
MARGINIUOSE (2511 W. 69th St.)

pasaulio diktatūras, bet šis dabar plačiai per pasauli nu-' 
skambąs šauksmas negalės būti tylom apeitas. Šaukiasi ’ '*
šiandien jau nebe vien tie, kurie kalba 200 darbininkų 
vardu. Štai britų "The Observer“ savaitraštis kovo 5. d. 
vedamajame prikiša savo galingosioms profesinėms sąjun-j 
goms:

"Per 
žiūrėdav

m nes agitacijos metu buvę? tokios žemos vertės, kad už.

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

KAINA nuo $ 7 4 1. 0 0 

iš Bostono ir New Yorko

VIENOS SAVAITES: Maskva, Vilnius. Leningradas 

balandžio 25 gegužės 7

šaulio trečdaly;
tinas tarp jų Frank Cnapple, elektrikų vadas, buvęs komu-į r duriančią preBtdąflto Pridėk'me, kad prie v'sųjl
nistas — yra kėlę protesto balsą, bet jie buvo apšaukti i de, netimku : pajuto, kad re, tų ir kitų nepasisekimų pri-' 
šaltojo karo šaukliais. Atkaklios pastangos Įtraukti sovie
tinių disidentų klausimą i TUC svarstymų darbotvarkes 
nedavė iokiu žvmesnių rezultatu.

"Daugumas britų profsąjungininkų, tegu ir apsimes
dami. dar galėdavo pakišti argumentą, kad tie Sov. Sąjun
goje persekiojamieji yra juk viduriniosios klasės intelektai. Į 
Bet dabar mes žinome, kad fizini dalbą dirbantieji faipj 
pat yra Kremliaus tironijos aukos". <

"Britu profesinės sąjungos teisingai parodo savo tarp-J Tie suminėti balsai nėra vienininteliąi. Visi rimtieji 
tautinius Įsitikinimus, smerkdamos Pietų Afrikos, Bolivi- ’ laikraščiai nepraėjo tylom pro tą žmonišką šauksmą. Be

alioję ipolitikoje mažą? gąli, ridėjo dar ir ilgai užsitęsęs 
ma pa? M auti geraia norais angliakasių streikas ir kieta 
>r moralizuojančiam Bibli- ž ema, padariusi krantui P 
jo? citatom. šimtus milionų dolerių nuo-'

Pirnriausia, jo didysis e=- stolių.
nergijos taupymo projektas Nenuostabu, kad siuosMOU|MM«MiNR«|NM

balandžio 29 
gegužės 4

gegužės 9 
rugsėjo 17

rugsėjo 22

jos. Čilės ar Argentinos režimų žiaurumą. Dabar jos turėtų 
mesti savo dvigubus standartu* ir pasisakyti už Sovietų 
darbininkus, kovojančius už savo teises“.

abejo, ir kitų demokratinių kraštų spauda kelią įr kels 
balsą. Britams gal arčiausiai čia, Londone, Amnestijos 
internacionalo būstinė, per kurią atėjo sovietų darbininkų

Ta pačia tema. tik žymiai plačiau kovo 3 d. vedama-1 skundas ir prašymas, tai jie tarp pirmųjų atsiliepė, 
jame pasisakė "The Guardian“, straipsni pavadinęs "Ziau- Į Net ir tarptautinė darbo organizacija neprivers Sov. 
rus Rusijos profsąjungų farsas". Tame pat numeryje laik- Sąjungos laikytis Įstatymų. Bet skriaudžiamųjų darbininkų 
rastis išsispausdino laišką darbiečių kairiojo sparno par- balsas nepasiliks be atbalsio ir Kremliaus viršūnėse, kai 
lamentaro Erico S. Hefferio, pasisakančio už paramą so- tarptautinė viešoji nuomonė šitaip remia jį.
vietų darbininkams. ' K-is

DVIEJŲ SAVAIČIŲ: Maskva, Vilnius, taningradas, Briuselis 
gegužės 28 liepos 16
birželio 11 rugpiūčio 6
liepos 2 rugsėjo 3

gruodžio 22

Visos gupės skris su nuolatiniais lėktuvų skidim&is i- NR f HARTERS — 
aplankys Kaupą ir Trakus, bus lydimos vadovų.

Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu mokesčiu. 

DEL GRUPINIŲ KAINŲ, galiojančių išvykimo laiku, kreipkitės j

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE

393 We*t Broadmar, P. O. Il«
South Boston, Mass. 031^7 
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūniene 
Prices are lased on double oceupancy and are subject to changes and or 
Government approvai.
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom kvietimo dokumentus

i t
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

1
J dieviu žabangų. Znočijas, t deika, Farmington Hills, Mich...: KOMPIUTERIS VIRSTA 

«| lyg prieš svieto galą jau ku-! A. Eah^eKN^on^t. N. Y i pR^u..
f į nigas stojasi piesta pnes ku, t Mich ir į Į

n:gą, krikšeonis prieš savo Kantautas, Dorchester. Ma. į Elektroninių kompiuterių 
zokonmką. O dabar, va, g:r-. Po$3. * išradimas nepaprastai pa- 
di, jau ii mūsų šlovingi l V. Domanas, Worcester. Ma. į gpgjtino technologijos pa- 

i pisoriai smertelnai susirovėijr B. Tamošaitis, Langueuil.J 0 uip t ,palengvino
, už kudlų, hesirokuodami, į ^ue- po$2. 1 ir susikūprinusių raštininkų
t kurio kantčkos yra gėrės-1 A Benius, Danver, Ma., J. < darbą. Be kompiuterių pa- 
i nes. v edlug to, sako jau Mason. gun City. Calif.. L. Ba-’galbos vargu kada būtų pa- 
J griūva ir jų susaidė, ba jie, žėnas. Naugatuck, Ct., A. Ku-, žemės satelitai ar pa- 
net per birdejų bijosi viena? i liešius^Detroit, Mich.. A. Bire- j yektas mėnulis ir tolimosios

IŠNUOMOJAMAS KUTAS !! ■ *;
Išnuomojamas 5 kambarių bu- y 

tas, antrame aukšte, su garažu, 4$ 

i Campello, Brocktoe. j
Teirautis tel.: 696-9155. I

3000000000000000000000000* Jjg

UŽ STACHANOVIETIŠKĄ 

DARB — KALĖJIMAS...

Z-
«

ADVOKATĖ 
JŪRA STRIMAITYTE 

PEPPARD. KEHOE &

STRIMAITIS

ATTORNEYS AT LAW

10 Central Avenue 

Lynn, Mass. 01901 8
Tel. 599-8188 g

MASTER ELECTRICIAN 

— Industrial — Residential — 

— Uommercial —

New and 01d Work 
Free Estimates 

CaU

Charles A. Galinauskas 
265-4090

Sovietų Sąjungos despe- 
- ratiškos pastangos i'mesti Į 

rinką kiek galima daugiau 
Įva'rių gaminių ir tuo net Į 

iją 
i tei- 

kai 
inkus

sprendžia pa'nias proble-į šmigojant valdžios botagui, 
mas. j prigaminama daug, 'bet jų

Bet, deja, pasirodo, kad j kokybė tokia pr asta, kad ir 
ir tas išmint'ngasis kompiu-’ vidaus rinka jų neima Į ran- 
teris gali pridirbti "šuny-i kas, nekalbant jau apie už-’ 
biu“. ' sienio pirkėjus.

Pirmiausia pastebėta, kad Į
tas "galvoč us“ gali vogt'. i Pastaruoju laiku soviet -: 
Draudimo Įstaigose, banke. J nėję spaudoje vėl garsėja 
pensijų fonde ar kitose fi.

glUS
1 prieš mūsų krajaus nepriete
lių. Vot, ir Zacirka sako, jog 
su tokiu sudumavo jusiu
v a’sku negali eiti net ir gry
bų rinkt', o kaip tu vajavosi 
u bolševikų, kurdo genero

Administracija 

TAISOME KLAIDAS

Keleivio nr. 13 išspaus
dintame straipsny "Paliki- 

las yra pats Liucipierius? mų reikalu** priešpaskutinis
J _ Tėve, irtu. ir tavo Za- skirsnelis turėjo būti toks:
* cirką nusamprota; ote ir nu- ”Beje, prašyčiau teisinin-
į kalbėjote jau per daug liūd-; kę Vai nskienę dar pasakyti, __ ________ ____
i nai. Teisybė, kad ‘mūsų e- j af tokiais atvejais, kuriąs nansinėse institucijose kom- 
migracinę visuomenę visuo-I giminystės rysiąs Įrodant:e-
nę ėda nesantaika, pavydas! ji dokumentai nėra reikalin-
'r tuščios ambicijos, bet tai 

| dar nereiškia, kad ir Lietu- 
! vos laisvin'mo reikalas jai;

Al
A

DRAVmMO AGENTŪRA
At’ieka įvairią roftiy 

draudimus
Kreipta sena adresai

BRONIS KONTRIM 

598 Broadway 
So. Mass. 02127

Tel AN 8-1761

balsas prieš niekų gaminto
jus, o valdžia tekiems kie
čiau smorfa ir savo bizūnu. • ai

u»piuteris, aptarnautojui at'. 
tinkamai paveiku? jo sme
genis. pradeda s'untinėti net 
stambių sumų čekius tiems, 
kuriems j’e nepriklauso. To
kiu būdu jau buvo pavogta 

jųrkolegijos advokatų tar- j :įm+ai tūkstanč:u doleriu, 
pininkavimo ir tuo būdu su- to kompiuteri? «*^:

gi ir žmogus z-ma, kas yra 
tavo ipėd'niai, testamento 
(vykdytojas galėtų palikimą

; j bus palaidotas. -Jis dar ir be- iped:niams persiųsti be In 
sipešantiems yra lygiai 
brangų?, ir rė kia pasitikėti— šiandien, Maiki, aš at- Į klausimui 'iškelti tarptauti-

ėjau pas tave su rimtu kveš-! name forume, kad tam rei- 
čenu. | kalūi renkame aukas, lėk

— Na, o kokie rimti klau- i džiame atitinkamą spaudą (čia pakankamai yra ir šalia 
s'mai tau gali rūpėti? ! užsieniui informuoti...- * tavo mm mu peštuku..

— Matai, vaike, šiandieni — Pala, pala! Tu čia man' — Ar tu taip mislini, Ma-
pas Zacirką saliūne buvo į kalbi apie žydų purimą, o 
mūsų visų frentų, kaip da- j Zac'rka ijnekėjo apTe Plun- 
bar sako, cimpozimas. Ka-į gės ir žemaič'ų išvalninimą, 
dangi Zacirka skaito visas Į kurio jau, tur būt, nebus. ! 
žemaitiškas ir lietuviškas j — Tai tavo Zacirka, ma-į 
gazietas ir vienas viską ži-tyt, buvo girias. i
no, tai pats apsiznaimino, Į — No, Maiki! Jis buvo vi- į
kad i\i syki bus mūsų mordi-įsai trezbas ir kveščeną viro-’^ass V. Grand River).
ratorius, ar kaip tenai da-‘ z jo, ka p propesorius. 11 ’ y ,? ' '
bar toksai prieksėdas vadi-Į — Tai '

švies'omis asmenybėmis ir 
šviesiais protais, kurių dar

ku

AUROS keleiviui

$50. A. Andriulionis. §o. Bos
ton, Ma.

Po $10.
B. ir J. Kuodžiai. Ar’ington,

naši. ! u:
kokias nesąmones

jisai jums pasakojo?
— Tai ką gi jūs ten spren- į — Vot, Zacirka, išsiklos-

dėie ir ką galėjote girti nu-! tęs gazietas ant baro, ir sa- 
spręsti? i ko mums, kad iš mūsų kra-

— Mes, Maiki, pradžioje ; jau? va’nirfimo jau išėjo 
gyvatinės nė nepauostėme, i tiktai plėš, ba bclšev'ikų 
c- jau tik paskui ant ugadų, bedieviškais poteriais už- 
užgėrėme, ba būtume visi; pirktas velnias visai sumaišė 
susifaitinę, nes kiekvienas j mūsų generolams razumą. f 
ėmė rėkti tik už savo prau- Veizėkit, sako, kas čia ant j

mūsų žemait'ško svieto de-dą
— Tai dėl ko taip nesuta

rėte?
ei asu Vienos varganizacijog { 
maršalka negali iš arčiau;

Po $5.
A. Levickienė. Westwood, Ma

taupyti išlaidas?
To paties straipsnio kitoj

būti ir "išdavikas4 
džiu:, mokesčių

gal
Pavvz-

Įstaigos,
vietoj išspausdinta "koope-, ?aUoUTp_0 organų ar preky- 
rat* vm us batus“, o turėjo bos bendrovių sukaunta = ž - 

kooperatyvlnius bu-įnias apie atsk'rus
tus‘

DETROIT, MICH.

Plakatų paroda
Garsiu dailininku plakatu i 3una>i Į ž 

paroda buvo kovo ‘ 13-31 dJs^ima ’’ 
The Ąrwin Galery

us

štai, Vljancv-.-ko batų fab. 
rikas, "vykdydamas planą“, 
piigam'no net 120,000 nie
kam tikusių batų, ir Įmonės 
direktoriaus pavaduotojas 
bej kiti du "meistrai“ buvo 
atlyginti kalėjimu...

Krasnodarske tokio pat 
fabriko vyriausias Inžinie. 
rius ir gamybos kontrolie-

i - p - j „„ nūs lygiai uz tokia gausybęus gali išduoti ir tok ems as-1. , -s. . , - / *.' ™ i „ • ™ • broko ta p pat pasodinta.? i; menims, kuriems nereikėtų 1 1 1
I visa tai žinot'. Vadinasi, ta-
f sa' elektroninis draugas jau

Kalėjimą.
Gorkio miesto ža'slų fab

riko generalinis direktorius 
mpinėja. i ir jo vyr. inžinierius už men-

žmogau? privatu
ir net

(222’ Magiau, kad atitmka
Į mai patobulintas kompiute- ‘ mybą irgi

—-- •• . į rjs jš tur'mų žinių jau bando i mu.
( Toje paftoje patalpoje bu-; !rž u5charaktel.: , „avv7^iai

n šiem? gerai žinomo dailinin- .Da'bar Ivanuose respubliko-

Dar ka verčių za 'siu masišką ga-
atlyginti kalėji-

RADIJO PROGRAMA

„ T . T , , „ ... r Įsiems gerai žinomo dailinin-P. Leimonas, Landale. Calif.. J. i. , . . . .Miliauskas. Verdun. Que„ E. Įko Ričardo Bdaicio kūrimai. 
Scer.ua, Lexington. Ma.. S. Sa- A. Sukatukas

— Vot, Maiki, vedlug to’pr'eiti prie kitos vargąniza-l 
aš ir noriu tavęs paklausti, cijos mad'alko?, ba abiem į 
Taigi sakyk man praudau-j išaugę eln'o ragai neprilei-j 
nai: ar mes savo krajų nuo-džia, ta-’gi iš piktumo t:ktaij 
bolševikų dar valniname, ar ; tabako sin. atkom spjaudosi i 
toji diela jau užbaigrta? š tolo. Kažkoks perkrikštas j

— KvaTas kiaus'mas. Juk j prabaščius i’oka su kriukiu!! 
visi žinome, kad Lietuva ru-jant mūsų zokoninkų, katrie 
sų bolševikų pavergta, kad i nusižeminę ir pasninkauda- 
mūsų politinės ir visuomeni-1 mi spaudžia savo gazieta- 
nės organizacijos deda visas! ant žemaičių ir lietuvninkų | 
pastangas šiam ,pavergime krajaus fllvalninimo iš be-

****** <***<*^<
• IZIDORIAUS IR VYTENIO VASYLIONŲ 

L I E T U V I U £ A M E R I N Ė S M L K I K O S;

ANTRASIS DVIEJŲ PLOKŠTELIŲ A LBl MAS

Sonatos smuikui ir fortepijonui 
J. Gaidelio 

J. Kačinsko 
J. švede 
J. Bavicdii

Kaina: $9. su persiuntimu $10 
Užsakymus siusti: IZ. VASYLICNAS. 27 Dimiek Street,,

Somerville, Mass. 02143.

n* še mymmam gyvenimui 
spręsdamas anie to palinki
mus ;r busimąją išt'kinr be... 

j O toksai kišimasis Į pilieč'o 
! privačius reikalus jau pažei- 
! džia ir konstitucijos nuoria- i 
I tus!

-cooor- mmoeeoeooooooouooueY

V EL TUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas 

$ 3 9. 5 O vertės

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

• Automatinis tiekimas
• Mokėti pagal susitarimą 

ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO
SPECIALISTAI

šilto oro, šilto vandens ir garo iš rūsio ir oro vėsinimo 
pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

FORTŪNA FUEL CO., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų 

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS: J

Tek: 436-1204

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tek: 818-6000

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1360 banga 
veikia sekmadieniais nūn 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų* 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, daines 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broada 

į wav. So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489 Ten gaunama* 
Keleivis ir yra didelis lietu*

se uz panašius "'nuopelnus1 
d ilinant gamy^bą Įmonių va
dovai ir darbin'nkai bau- 

įdžiami atlyginimų sumažini
mu, pačem'nimu pareigose, 
atleūĮ’mu 3- darbo ir gale į 

L-

a viškų knygų pasirinkimą*.

... , kalėjimu, nes Į siuos niekus
!. Ta g dabar nmtai paivo-j! rusinančius "stchancvde- 
ijama, kaip tą kompiuteri j at]ęrejpė dėmėsi patsai 
Į reikėtų sudrausti ir nazabo- > Rrežneva?
! ti jo smalsumą. Tikriau,'
j kaip sutramdvti tas ista:gas, ’ . kaip rašo Pravda, 
i kurios kompiuterio patama-* Parijų nerandančios ir ne- 
Sv'ma's naudojasi. j pageidaujamos prekės vs

! tiek kaupiasi sandėliuose ir

-s>3c <oooeooacz

MŪSŲ ŽEMĖJE JAU YRĄ
4 BILIONAI ŽMONIŲ

Jungtinių Tautų metrais 
čio duomenimis, mūsų že» 
mes gyventojų skaičius jau 
1976 m. viduryje pasiekė 4 
bilioniH, per vienerius me
tus priaugo 77 milionai.

Jei tas prieauglio procen
tas (1.9G) nepasikeis, tai 
iki 2013 metų žemės gyven-

r
z
*5

Lokiai turi silpnas akis.1
bet labai gerą klausą ir uos-

1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austriją ir Vokietiją 
iš Bostono, New Yorko, Clevelando ir Detroito

BALTIC
TOURS

j parduotuvėse. Tokia broko tojų skaičius padidės iki 8

Birželio 20 — liepos 4; liepos 8 — 22 
Lietuva, Austrija ir Vokietija... 1 naktis Maskvoje. 6 nak
tys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija į Kauną. 1 
naktis Maskvoje, 3 naktys Vienoje ir 3 naktys Muenchene.,

Nuo rugpiūčio 13 iki rugpiūčio 27 
Lietuva, Vokietija... 1 naktis Maskvoje. 6 naktys ir 5 die
nos Vilniuje su 1 dienos ekskursija i Kauną. 1 naktis j 
Maskvoje, 4 naktys Muenchene, romantišku keliu j Frank-J 

furtą ir 2 naktys Frankfurte.

Vienos savaitės kelionė i Lietuvą 
Gegužės 14 — 22

1 naktis Maskvoje. 6 naktys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos 
ekskursija į Kauną. 1 naktis Maskvoje.

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

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

Atstovai:
Worcesterv: 144 Millburv St.

1—SM-8-2868
Clevelande: (216)—692-1707 
Detroite: (313)—453-8614

; gamyba didėja ir dėl to, 
į kad dideli kiekiai geros me- 
! džiagos pavapami prilvatiš- 
i kiems reikalams ir patenka 
• i juodąją rinką.
I
: Apgaule taisyme
*automohiliŲ
i

Kelių saugumo adminis
tratorius Jonh Claybrook 

j liudijo senato pakomičiui, 
i kad JAV-bėse automobilių 
į remontui išleidžiama apie 
j $ 20 bil. ir kad apie pusė tų 
; išlaidų tenka nereikalin- 
jgiems, prastai atliktiems ar 
j stačiai apgavikiškiems pa-
I taisymams.
I

bmonų.
Didž'ausias prieauglis yra 

Afrikoje. Ten kai kuriose 
valstybėse kasmet priauga 
3' ■ gyventojų.

Europoje žmonių prieaug
li. yra daug mažesnis Ten 
iš 36 valstybių 27-niose prie. 
auglio vidurkis tesudaro tik 
1%.

Minėtas metraštis nuro
do. kad Meksikos sostinė 
Mexico City su 8,628,025 
gyventojai; vra didžiausias 
miestas, pralenkęs ir Tokio 
su 8,412,634 gyventojais.

Ne v Yorkas tada turėjo 
7,481.000. Londoną? —7, 
167,000, Maskva — 7,734, 
OOO gyventojų.

■
i

!,š
BALTK REALTY & INSURANCE 

AGENCY

Vedėja: Reda M. V eitas 
Tel. 268-6030

597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
• • Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 

atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam tortui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namas.

i

Scer.ua
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Tarptautinio instituto balius $15,000 PELNO!

Vietines žinios Tarptautinis institutas šie
met mini savo veiklos 41

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-ja pernai iš viso pa. 

' metų sukakti. Jo kasmetinis! jamų turėjo $256,624, o gry
bavus šiemet buvo kovo 18* no pelno — $15,671 (1976

draugija. Jos reikalai ypač 
pagerėjo, kai jos šeimininko 
pareigas pradėjo eiti Algos 
Šmitas.

Milionai nesumokėtų 

mokesčių

Šiomis dienomis The Bus-

NIEKAS NEPAMIRŠKITE 
LAISVĖS VARPO 

KONCERTO!
Jis bus šį sekmadienį, ba- 

. landžio 16 d. 3 vai. popiet
So. Bostono Liet. Pil. d-jos

asmenys: pirm. Aleksandras J šoma, kad daug turtingų ir J P Aw
Čaplikas, vicepirm. Danie- į auk* ‘tas pareigas einančiu " ’ a

Draugijos valdyboje per- Į ton Globė dienraštis išspat 
nai buvo ir dabar tebėra šie į dino straipsnį, kuriame ra

metų pelnas — $14,835). 
Draugijos didžiausios paja
mos iš baro — $219,268. 
Užkandinė davė $12,071, 
salių nuoma — $10,344.

ri. Park Plaza viešbutyje.
Lietuvių Moterų federacija 

i jame turėjo saiv o valgių sta- 
! lą, pilnų įvairių pyragų ir 
į skanėstų. Stalą aptarnavo

nyksta šiame laisvės ir įvai- Ji bus atlikta Laisvės Var- į 12 tautiškais drabužiais, pa- , Draugijos didžiausios iš- į marš. Vytautas Ivaška. .... 
rlu galimybių krašte, Lais-j po pavasariniame koncerte j ? puosu.-m lietuvaičių, ku-į laidos—už prekes sumokė-j Direktorių taryboje per-! šieškotos

■ ’ -------------ę> alau ičmrtVatal i___  * Į
! Straipsnyje paminėta ir 
tokių skolininkų, kurių tar-

j kt. Įvairių auku per metus .T ūn-Hmoc t,, a i Pe >'ra —sėjas, garsus arivo-
išdalinta $2,029. Dr;

Dailusis žodis Laisvės Varpo koncerte

bei nuotaikosKaj lietuviškas žodis vis 
labiau skursta ir laipsniškai

kaip ir stilių 
požiūriu.

lius Averka, sekr. Antanas; ’ . . .
Matjoška, fin. sekr. Adoma-J as?iem* >Ta nesumokėję pn- 

j Druzdis, ižd. Algis Mitkus, ’valom“ ™estui mokesčių ir
1 kad didelės sumos lieka ne

pavasariniame koncerte s puošusių 
vės Varpas stengiasi ji Pkel-i balandžio 16 d. 3 vai. po J r os dalyv. 
ti, kaip vieną mūsų išlikimo'pietų So. Bostono Lietuvių
ramsčių. Tuo tikslu jau ant- į Piliečių d-jos trečiojo aukš- salėje 
ii metai pavasariniame Lais- to salėje, 
vės Varpo koncerte dailia

Lietuviai tarptautinėjejam žodžiui skiriama tiek 
pat laiko, kiek dainai, kuri 
anksčiau išimtinai vyravo 
mūsų kultūriniuose rengi
niuose. Toks posūkis svei
kintinas visai-s atžvilgiais.
Nemažiau reikšminga tai,
kad dailiajam žodžiui atlik. Cambridge viešoji bibl‘ote
li kviečiami patys geriausi 
mūsų aktoriai.

avo ir Grand
M arch“ 

lė
Visų vaišių viršininkė bu 

v o Aleksandra Moriarty.
Tarptautinio instituto ba

ta $85,852,
parade didžiojoje į $52,961, mokesčių — $37, 

*994, orkestrui — $15,800 ir

šventėje ' liai yra labai gausiai lanko- 
į mi, bet jie nėra populiarūs

Bostono Lietuvių tautinių į lietuvių tarpe. Be jau minė- 
laokių sambūris kovo 19 d. j Į’J lietuvaičių, ir šiame balių, 
šoko- tarptautiniame festiva-: Je tebuvo tik keli lietuviai, 
lyje Cambridge'. Jį suruošė V.

gru-

Taip pernai pavasarinia-

JUOZAS PALUBINSKAS, 
komp. JERONIMAS KA
ČINSKAS.

Po koncerto — vaišės.

KALENDORIUS
Balandžio 16 d. 3 vai. po 

pietų So. Bostono Lietuvių 
P liečiu d-jos III aukšto sa-

algų išmokėta . nai buvo. A. Andriulionis 
S. Drevinskas, S. Griganavi- 
čius, G. li.aška, V. Jurgėla,! 
J. Lubinasšiemet nebėra ūbriSufribuvji senatorius frkt iėje Laisvės Varpo pavas£
l ubino, ju vieton įėjo Biru- į ' KBis koncerta"
tė Mitkienė ir Alfonsas Bai 
ka, Jr.

au gijos 
patalpomis ne viena organi
zacija naudojasi veltui savo 
posėdžiams, skautai nemo
kamai turi didelį būklą, šo
kėjai veltui naudojasi sale 
repeticijoms.

Draugija turi 4 aukštų na
mus. V:sas kilnojamasis ir

i r; n, s
Vienos radijo stoties savi- j Balandžio 29 d. 7 vai. vak.

-; So. Bostono Lietuvių Pilie-Įninkaį skoTngi $40,000, bu-

Kontrolės komisijoje T 
šiemet yra visi pemyk^cia1’: 
A. Keturakis, L. švelm's ir 
-J. Vizbaras.

Draugija turi daugiau ne:

jvęs Scmerville majoras —• čių d-jos salėje skaučių Ži 
Į $107,000, nesiskuba mokės.:

.Montvilų auksine sukaktis < nekilnojamasis draugijos tūkstantį nariu. Pernai mirė 
Seni Keleivio skaitytojai į turtas įvertintas $284.413. 17, bet ne mažiau istoįo nau-

ka. Dalyvavo 4 šokėjų 
pės: portugalų, airių, lietu
vių ir lenkų. Su kiekviena j Izabelė ir Vincas Montvilai, Grynais

čių sumokėti ir Romos 
likų arkivyskupija, 
mokesčiu .skola siekia 
$107,000.

kata-
kurios

irg

pinigais 1977 m. jų.
me Laisvės Varpo koncerte i grupe bei jos vadovu supa-į iš So. Bostono atšventė savo j gruodžio 31 d. turėjo $48, į

žindino rengėjų komiteto at- 50 metų vedybų sukaktį j 
stovas. Lietuvių grupę api- i Continental restorane kartu 
budino Elena Vasyliūniene, ’ su sa vo dukra Vale, sūnumi 
kalbėjusi daugiau apie lie- j Vytautu ir jų šeimomis.

629. ,
Tai turtingiausia ir di-! Garbė

džiausią Bostono lietuvių perkama.
uz pinigus nenu-

Moke-Č'ų išieškojimo sky
riaus vedėjas Cook sako, 
kad iš viso nekilnojamo tur
to nesumokėtų mokesčių nuo 
1970 m. yra apie $110 mil.

dinic linksma. akaris. 
Balandžio 30. d. 3 vai. po

piet International instituto 
patlpose, 287 Commonvvealth 
Avė., N. Anglijos Baitų ri
jos metinis susirinkimas.

Gegužė? 20 d. National 
Cafe salėje LB apylinkė 
rengia Pavasario balių.

Gegužės 28 dieną Copley 
Plaza viešbuty inžinierių 
banketas.

tuvių kalbos bei kultūros sa
vitumus, kaip apie šokius. 
Šokiu; paaiškino Lilija Ivaš-

lietuviškąjį žodį į pačias 
aukštumas iškėlė akt. Henri
kas Kačinskas, o šiemet jj 
mums perduos akt. Juozas 
Palubinskas. Tai patys pajė
giausi ir kūrybingiausi mū
sų aktoriai, kurių pėdsakai
giliai įspausti mūsų tautinės į kienė. 
kultūros baruose lygiai Lie- programoįe buvo is. 
tuvoje, kaip ir už jos ribų.

Akt. J. Palubinsko pasi
rinktoji programa yra labai 
įvairi ir įdomi. Jis atliks 
Skrudulo monologą iiš Mai
ronio "Kęstučio mirtis“, A,
Škėmos ”Kančių šalis“, V. 

"Gyvuosius apver-

Sveikiname sukaktuvinin
kus ir linkime jiems dar ilgų 
ir laimingų metų.
Nauji Keleivio skaitytojai 

l »
i Francis Schvabienė iš

,T . rv ! Bostono- užprenumeraivo me-musų Vytis n- Vytauto Di.itams Keieivl j tui Tara. 
ctziojo aprašymas. ta, g So Bostono.

Švente turėjo dideli pasi-* Juozą? Laučka iš Bethes- 
sekimą, žmonių buvo pilna į da ir Kostas Mylašius iš 
salė. j VVmnipegc, Kanados, patys

E. V. į užsisakė.
' Sveikiname naujus Kelei- 

Patriot Ledger apie lietuvius į vio skaitytojus ir linkime vi- 
okeriopos sėkmės.

:paus-
dintos tautinės emblemos,

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE

Putino
kiu“, St. Santvaro "Nutolusi 
pakrantė", J. Aisčio „Parti
zano šermenys“ ir „Drau
gams“, E. Sruogos "Sapie
gos monologas“, K. Bradūno 
"Vilniaus varpai“, „Švilpy-Į }eksandra Daukantiene-Mo- 
nė“ ir "Rojau? angelai“, N. Į r;artv. Ten vaizdžiai apra- 
Niliūno "Išduotas medis“, pytas lietuvių bėgimas nuo 
B. Brazdžionio "Pavasario j komunistų, 
kelionė“, .Cnt 
„Draugystė“ ir

Patriot Ledger, leidžia-I 
mas Quincy, Ma.. išspausdi
no ilgą pasikalbėjimą su A-

Administracija

Ką tik gavome

u. 1

autoriaus "Sūnelis“.
Tai Iabaį plačios apimties

programa lygiai autorių,

ti
*
v.
t.»
H
«»ue
M»
t-t.
V
nk
S

i

Ati
d
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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)

Kiekviena 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. Broadwav, South Boston, Mass. 02127

Trys dramos (Rūtelė,
Saulės rūmai, Žmogus ir til-

Vc-; tas), paralšė Anatolijus Kai- i
"Pavasario

Gustaičio i Rietijos stovyklose ir pirmo.! rys, 158 psl., kieti viršeliai, 
nežinomojo šio; dienos, atvykus į Ame- i kaina $6.00.

gyvenimas

riką. Duota ir lietuvišku vai- 
gių receptu.

e: v.

Į 98 eilėraščiai, Tomas Venc
lova. 136 psl. kieti viršeliai, 
kaina S 6.00.

Knyga yra geriausias žmogaus drangas,-

^iBeoooeoeeeoeeeeooooeeeeeoooeoeeoesooooenonosooBooeec
S

B The Apothecary I
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Pirduodame tiktai raistas, iipildome gydytoją m 
eeptua ir turime visut gatavua vaistus. •n

Jei reik vaistą — eikit i lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

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

Telefosaa AN 8-40M
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vrl fakyrus iventadienlus tr seku.

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

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St. 

tVORCESTER, MASS. 

Tek SW 8-2868 

/ra vienintele oficiali Įstai
ga VVorcesicry. Kuri siunčia 
siuntimus tiesiog ii VVorces- 
terio y Lietuvą ir kitas Rusi* 
jos valdomas sritie. Čia kal

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

Ci> galima gauti jvairiau- 
siu importuotų ir vietinės 
ramybes medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni
rs-r*'** -s *

A N 8-2805

Pr. Jos. J. bonovan

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos 
O Pilnas šildymo įrengimas
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j Dr. f. Pačokarnif)
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į Valandos: 
į nuo <i vai rrto iki S

i.

vai. vak.
Ti-eČindieniais ner.riimania 

447 BROAPWAY 
South Boston, Mj

Skambinkite

268-4662
f<#aa«a*««****«****.'* **************.
NAMAKSY - ZAMMITO 

Insurance Agency, Ine. 
j 95 Rosemary Street 

Norvvood, Ma. 02062
Tel. 762-6732

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje. ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON .SAY INGS 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- 
tvtų 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

ALtMYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We*t 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 . Wed. & Fri 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

Senas
tas.

parvirsta ir negir-

TEU AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
fRUDOKIUTS) 

M»T0M E TRI STR
Valandos:

nuo 10 ryte* iki 6 vakaro 
Trečiarf.eniais—uždara

! 445 BROADWAY
> SOUTH BOSTON. MASS.

/♦aa*<»#e*eA*a>*##e#*#*e**»#e******»’

Elood Square 
H ordinare C o.
Sav-aiakaa N. J. ALBfcNA 
IW KAST BKOADTVAT 
toįrr? BCSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

BaajaaiLi Mrora Datai 
V'optaroa Siannma

Bttkiav Laatama
ViaNda nikmenya narnami 

Raikntanya plnmbariaaoa 
Visokia ratctU* (iaiktal

AtC 4m# #a***<* < * » * * *■* * * « *
w**^nr##«*#>#«##*»***»»**»#**#**#******##****«*****»**************'
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Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AVI 1,420 KC Iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

E
$

<»te%A
$$

ATLAS PARCELS CO.

82 Harriton Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotos! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Tirime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotu 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siaučia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntime 
įstaiga

333 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė

t

*
i

PETER MAKSVYTIS į*
Carpenter & d^ildes

Church StreetA9
E. Milton, Maas.

Atllciru visus pataisymo, remon- į 
to ir projekia-jmo darbus ii iao-s 
to ir riuuje. nevenamų namų ir Į 
biznio pa^tA-ų, paįrs.1 jflsų renta-, 
lavini;,, šaukite visados iki • va- į 
iandu vakaro.

Telefonas 698-8675




