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AR DŽIMIS NE PER GREITAI BĖGA, 

KELDAMAS DUI KĖS?

Prezidento. Jimmy Carterio labai skubūs veiksmai 

Įvairiose srityse jau žadina senų diplomatų ir kongreso 

ne tik nusistebėjimų, bet ir susirūpinimų. Jau keliamas 

klausimas: ar jis toks genialus, ar neturįs patyrimo?

Naujasis JAV prezidentas 
Jimmy Carter visus stebina 
ne tiktai savo „demokra
tišku aprėdą“,, netikėtais 
parei kimais, bet ypač labai 
skubiais veiksmais užsienio 
politikoje, kurie beveik jau 
laužo senąją JAV politikos 
liniją. Tai jau ėmė žadinti 
vylesniosios kaitos diplo
matų ir net kongreso susi
rūpinimą*. kurlink tas Dži- 
mis taip greitai bėga, tarp
tautinėje arenoje keldamas 
dulkes? Vieniem gėrintis, 
kiti jau klausia: ar kartais 
tai nedaroma dėl patyrimo 
stokos?

Pastaruoju metu jis pa
reiškė, kad sieksiąs norma
lių santykių su Kinija, Ku
ba, marksistine Angola ir 
net su komunistiniu Vietna
mu.

Bet visą tą veiklą susuma
vę kai kurie politiniai stebė
tojai vadina tokiomis politi
nės arenos dulkėmis, pr0 ku
rias, esą, net neįmanoma i 
įžiūrėti, Į kurią pusę mūsų j 
□žirnis taip greitai bėga...

Valst. departamento

sveikinimas
Vasario 16-sios i vakarė

se valstybės sekretoriaus pa
reigas einantis Arthur Hart- 
man atsiuntė Lietuvos at
stovui dr. Stasiui Račkiui 
raštą su sveikinimais ir ge
riausiais linkėjimais Lietu
vos nepriklausomybės 59 m. 
sukakties proga.

Tame rašte sakoma, kad 
iš Lietuvos kilę piliečiai yra 
daug padėję šiam kraštui iš
kilti. Lietuvių tautos drąsus,

Jo užsienio reikalų sekre-; entuziastingas laisvės ir au
torius Vance nuvyko i Ar-; sisprendimo siekimas ir ne- 
timuosius Rytus spręsti Iz-, paliaujamos pastangos išlai- 
raelio ir arabų neišspren- kvti pasididžiavimo vertą 
džiamc ginčo, tuo pat metu tautinį palikimą praturtino 
pasiuntinys Clar Clifford—: ir mus, tai yra — amerikie- 
į Kiprą taikyti graikų ir tur- i čius.
kų, beveik tuo pat metu pa-:
siuntinys Sol m. Linovvitz— Vilniuje mirė dail. 
į Panamą pagreitinti Pana-J 
mos kanalo susitarimo, tuo į St. Krasauskas 
pat laiku pasikviesti Meksi-j 
kos prezidentais Portillo ir j Vasario 10 d. Vilniuje!
Kanados premjeras Tru- mirė Dailės instituto docen-i Sovietai puolu 
deau, o dar kiek anksčiau ’ ^as Stasys Krasauskas,
— pasiuntinys Young Afri- ^imęs 1929 m. birželio 1 d. 
koje nei per greitai užtikri- į Kaune, 
no Rodezijos ir Pietų Afri-: Jis buvo žinomas savo 
kos juoduosius partizanus, j grafikos darbais, knygų i-

liustraci jomis ir estampais ... , .
(lakštine grafika). Velionis Panasla‘s vardais, 
buvo gavęs ne tik respubli
kinę, bet ir visos Sovietų 
Sąjungos premiją už 
„Amžinai gyvi“.

Vasario 14 d. jis buvo iš- 
palaidotas Anta-

Bet vis dėl to įdomiausias 
ir visus nustebinęs Carterio 
žingsnis Sovietų Sąjungos
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CITY OF BOSTON 
OFFICE OF THE MAYOR 

CITY HALL, BOSTON

DECLARATION
\VHEREAS: Eebruary 16. 1977 marks the fifty-ninth an

niversary of the establishment of the Republic of Lithuania; and
VVHEREAS: The people of Lithuanian heritage. proud 

of their inherited traditinions, customs, and language. will 
gather together to ceiebrate the independence of the Republic 

of Lithuania; and
VVHEREAS: The fifty-ninth anniversary of Lithuanian 

independence serves to dramatize the legitimate right of the 
Lithuanian people and all captive nations under Russian domi-

i nation for freedom:
NOW, THEREEORE. I. Kevin H. VVhite. Mayor of the City 

of Boston, do hereby proclaim VVednesday, Eebruary 16, 1977

LITHUANIAN INDEPENDENCE D A Y 

Russian domination for freedom; and
and urge the citizens of Boston to joint me in commemorating 

this .spėriai occasion.

Mayor
Kevin H. Wbite

(Seal)

\

Lietuvos trispalvė. Vasario 16 buvo iškelta prie Bostono miesto savivaldybės rūmų. Viduryje sto
vi Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono skyriaus pirmininkas inž. Aleksandras Čaplikas.

Sadatą
Sovietų spauda labai puo

la Egipto prezidentą Sada
tą, vadindama jį melagiu ir

Nužudė kardinolą 
ir du ministrus

Karalius ėmė 

kyšius
Ugandoj, kurią dabar) Washington Pešt naskel- 

vaklo diktatorius Amin, pat- be. kad Jordanijos ka
sai save iš seržanto pakėlęs j raliui per 20 metu išmokėjo 
i maršalus ir pagarsėjęs di-; milionines sumas pinigų.

Komisija, kuri tyrė ČIA 
veiklą, pernai apie tai pain- 
foi mavo prez. Fordą, bet šis 
nenutraukė tos pašalpos ir 
nepainfonnavo nei Carterio.

deliais žiaurumais, žuvo 
anglikonu bažnvčios kardi-i<■ * .Į
nolas Luwum ir du Amino 
ministrai.

Valdžia skelbia, kad 
žuvę eismo nelaimėje, 
tam niekas netiki.

Jie
bet Carteris, apie šį reikalą 

sužinojęs i spaudos, liepė 
mokėjimą nutraukti.

(TA teisinasi, kad kara
lius už tuos pinigus teikęs 
labai naudingų informacijų. 
Huseinas laikęs gautus pini
gus kaio Jordanijai teikia
ma parama.

Didžioji spauda rašo, kad 
panašių CLA pašalpų gavu
siųjų tarpe esąs arkiv. Ma- 
karios, Vokietijos Willy 
Brandt ir kiti.

Detentė Brežnevo 
akimis

Pranešama, kad 1973 m. 
vykusioje Rytų Europos ko
munistinių vyriausybių vadų 
konferencijoje Brežnevas 
pareiškęs, jog detentė esanti 
tik sovietų manevras pasau
liniam jėgų balansui pakeis
ti. Anot Brežnevo, detentės 
priedanga rusai iki 1985 irt.

Pasaulio teisininkų orga
nizacija paskelbė, kad tuos 
asmenis nužudė Aminui įsa
kius. Tokios pat nuomonės 
yra ir JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Andrevv 
Young (negras).

Aminas kardinolą ir kitus 
žuvusius kaltina, kad jie 
ruošę perversmą ir žuvę tik 
mėgindami pabėgti. Tai, 
esą, jiem buvusi tokia „Die
vo bausmė“ už veiklą prieš 
valdžią.

Skaičiuojama, kad Ami
nas jau yra išžudęs savų pi
liečių ne mažiau kaip 
5(1,900. Kiti tą skaičių didi
na net iki 300,000.

\Chicagoje buvo

graži šventė
Altos skyriaus suruoštas 

vasario 13 d. Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su
kakties minėjimas buv0 la- 

i bai gausus ir įspūdingas, 
j Jame dalyvavo ir dabartinis 
i miesto majoras Bilandick. 
Pagrindinis kalbėtojas buvo 
dr. L. Kriaučeliūnas.

Waterbury pagerbė
lietuvius .

Vasario 16 d. VVaterbury, Į 
Conn., Altos skyriaus pirmi-; 
ninkas Adolfas čampė buvo; 
tai dienai miesto majoru.' 
Per dieną jis ėjo majoro pa
reigas, o vakare buvo pa
keiktas iškilminguose pie
tuose.

iškraustė iš 
„specialis- 
sovietinių 

investicijų ir pagaliau nu
traukė ir draugiškumo su
tartį, kurią Brežnevas laikė 
pavyzdžiu ir kitiems arabų 
kraštams. Nutraukus sutar
tį, sovietai nebegalės nau
dotis Alexandrijos uosto į- 
rengimais.

Mat. Sadatas
niuo E^Pt0 sovietų 
c * J tus“, atsisakė nu0

atžvilgiu. Čia jis pareiškė 
tvirtą JAV norą gerų santy
kių su sovietais, norą greitai 
pasirašy'ti užkliuvusią ato-! -<a-ni° kapinėse, 
minio ginklavimosi apribo-> 
jimo sutartį, ir tuo pat metu 
dar tvirčiau pabrėžė, kad 
Amerika palaikanti Sovietų 
S-gos disidentus jų kovoje
dėl žmogaus teisių, ir kad joj Vliko pirmininkas dr. J. 
administracija visur tą kovą K. Valiūnas nuo vasario 12 
dėl žmogaus laisvės rem- dienc-s lankosi Europoje. Jis 
sianti. į grįš kovo 6 d., aplankęs Ita-

Kai.buv. prez. Fordas bi-Vokietiją ir Angliją.
jojo čia pat priimti Sclženi-I Nevv Yorke jį pavaduoja j ris buvo išleistas iš sovietų 
ciną, tai Carteris pats para- 'Vliko vicepirm. Jurgis Va

laitis.

Vliko pirmininkas 
Europoje

Vliko pirmininkas dr.
Bukovskis liudys 
kongrese

Disidentas Bukovskis. ku-

Aukų buvo surinkta 
$10,000.

Lietuviu knygų? 
paroda

i Tuc būdu miesto vado- 
apiejvvbė pagerbė ir lietuvius

Lietuvos nepriklausomybės J 
paskelbim0 59-sios sukak-! 
ties proga. J

se laišką Sovietijos disiden
tų vadui akademikui Sacha
rovui; jį ir visus kitus disi
dentus morališkai jų veiklo
je sustiprindamas.

Pastarasis žygis sovietų: 
komunistus nepaprastai su-1 Vasario- 19 d. mirė Brita- 
pykino. čionykščius nuolai- nijos užsienio reikalu mi
dų šalininkus ir sovietų pa- nistras Anthony

Mirė I). Britanijos 

užsienio ministras

kalėjimo mainais už Čilės 
komunistų vadą, atvyks į 
JAV ir liudys kongreso ko
mitetui apie persekiojimus 
Sovietų Sąjungoje.

Į JAV jį pasikvietė AFL- 
CIO unijų prezidentas Mea
ny, kad amerikiečiai galėtų 

Crosland, išgirsti teisybę apie sovieti-

Madiscn mieste esančia
me Wisconsinc universitete 
nuo sausio 27 d. iki birželio 
36 d. vyksta lietuviškosios 
knygos paroda: „430 Years 
cf Lithuanian Books: The 
Development of a National 
Culture“

Daugiausia knygų yra 
prof. Alfredo Šernu., kuri- 
tame universitete dėsto isto
riją. dovana universitetui.

- - >-<- . CO©

taikūnus išgąsdino, o kovo- 56 m. amžiaus. Jo vieton pa-' nJ režimą is žmogaus, kuri 
tojuose dėl žmogaus teisių 
ir pavergtųjų laisvės — su
kėlė pasigėrėjimą.

skirtas buvęs velionio pade 
jėjas David Owen, 
amžiaus.

savo 33 metų amžiaus didės 
38 metų Į nę dalį praleido sovietų ka- 

J Įėjimuose.

Churchillio našlė Spencer- 
Cburchill, 91 metų amžiaus, 
vra priversta parduoti bal
dus ir vyro paveikslus, kad 
galėtų pragyventi.

Boston Globė apie
Vasario 16-tąją

Paprastai Vasario 16-sios 
kasmetiniai sukakties minė
jimai praeina be didesnio 
atgarsio vietinėje didžiojoje 
spaudoje. Tačiau šį kartą
Bostone Globė dienraštis 
teikėsi atsiųsti r et du ko
respondentus į So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salę, 
kur vyko mūsų i'kilmingas 
susirinkimas.

Sekančios dienos to dien- 
lasčio laidoje pasirodė lyriš
ka nuotraukėlė su geru pa
rašu, pažyminčių, kada Lie
tuva nusikratė carų jungo ir 
kad dabar vėl pavergta.

Atsuko lazdos galą 
sovietams

Prof. Aleksandras Jese
ninai-Volpinas, rusų disi
dentas, dabar dėstąs mate-! sukursią tokią galingą kari- 
matika Bostono universite-l nę bei ekonominę jėgą. kad 
te. iškėlė amerikiečiu teis- Kremlius pajėgsiąs savo * i-
me bylą už • meižtą. Jis rei
kalauja 500,090 dolerių su
mos už tai, kad sovietų kont
roliuojami ir Amerikoj vei
kiantys organai jį pavadino 
„psichiškai nesveiku“.

Skunde formaliai kaltina
mi Nevv Yorko komunistų 
laikraštis Daily World. TA- 
SSo žinių agentūra ir No
vosti biuras.

Prof. Jeseninas - Volpinas 
yra poeto Jesenino sūnus.

ha primesti ten, 
norėsiąs.

kur tik na

šią žinią apie tokią Brež
nevo kalbą gavęs britų sau
gumas, kuris ją laikęs pa- 
slaptvie. tik perdavęs ame
rikiečiams. Tačiau Kissinge
ris pataręs į ją nekreipti jo
kio dėmesio.

įdomu, kad paslaptį apie 
tokią "Brežnevo doktriną“ 
atidengė liberalusis „Boston 
Globė“. i



Puslapis antras KELcaViS, SO. BOSTON

SOVIETIZACIJA GRĖSMINGESNĖ 

UŽ RUSIFIKACIJĄ

Iki šiol daug yra prikalbėta ir prirašyta apie Lietuvos 
politinį pavergimą, apie Maskvos vykdomą ekonominį iš
naudojimą, apie žmogaus teisių pažeidimus ir religini per
sekiojimą. bet čia palyginamai labai mažai dėmesio kreip
ta į rusiškojo komunizmo sistemingas pastangas pagal 
savo kurpalį performuoti patį žmogų, pakeisti jo dvasinį 
turinį, — jo mąstymo kryptį, moralę ir aplamai dvasinių 
vertybių matą. Tai yra šiandien okupanto lietuvių tautoje 
vykdomas s o v i e t izac ijos procesas, apie kuiį 
Vliko seime 1976 m. gruodžio 4 d. išsamiai kalbėjo rašy
toja Aušra Jurašienė, tą mūsų tautai pavojų iš arti paži
nusi. štai jos pačios žodis tuo sovietizacijos klausimu:

”Tai rei'kinys, kuris veikia iš vidaus lietuvių sąmonę, j 
mąstymą, gyvenimo būdą. papročius ir žmonių santykius.

Apie rusifikaciją lengviau spręsti iš tolo, kadangi 
tai yra istoriškai jau pažįstamas reiškinys, kuris mums 
neleidžia turėti iliuzijų dėl rusų pagarbos mūsų kalbai 
ir raštui.

Sovietizacija yra grynai tarybinės santvarkos produk- 
♦tas, yra naujas reiškinys, kuris nukreiptas išugdyti naują,
' tarybini žmogų, nepriklausomai kokios tautybės jis būtų.

Tam yra skirtas auklėjamasis daigas darželiuose ir 
' mokyklose, visuomeninis darbas aukštosiose mokyklose,

įstaigose ir gamyklose.

Naujo- tarybinio žmogaus kūrimas yra paremtas kad 
ir tokiais punktais: Įdiegti komunistinės „moralės“ prin
cipus (juos reikia pradėti diegti nuo pirmųjų žingsnių), 
įsisavinti marksizmą-leninizmą (kas būtų nebloga), bet 
— kaip vienintelį teisingą mokymą, kaip vienintelę ne
klystančią filosofiją, atmetant iš anksto bet kokias kitas

' žmogiško mąstymo formas, kalbėti ir galvoti komunis- Į 
tiškai, neturėti savo nuomonės, būti principingu, vadinasi, j 
kovoti su liaudies priedais, o juo gali tapti potencialiai 
kiekvienas. Kovoti su svetimom buržuazinėm įtakom, su 
svetima filosofija, su svetimom pažiūrom, būti ateistu 
(nori ar nenori) ir kovoti su religiniais prietarais (net 
savo viduje), pasmerkti "buržuazinį nacionalizmą“, kri
tiškai vertinti Lietuvos praeitį, visą dėmėsi skirti pažan
gių revoliucinių jėgų ir kovų istorijai ir t.t. Visus šiuos 
tarybinius standartus galima suvesti į vieną foimulę: Vi
sa, kas netarnauja tarybinei ideologijai, yra jai priešiška 
ir atmestina. Principas, būdingas diktatūriškom siste
mom.

Pažvelgus šiuo požiūriu, net tai, kas kuriama ar da
roma Lietuvoj kultūros srityje, teatre, kine, įgyja tą va
dinamą antrą "dugną", kitą tarybinę prasmę. Ko yra vert* 
tie tūkstantiniai tiražai, kokią misiją turi tarybinė litera
tūra be savo estetinės misijos, kam turi tarnauti lietuviški 
teatrai, lietuviški filmai...

Viršuje— Jonas Šliūpas (1S61.III.6-1944.XI.6), 
įžymusis aušrininkas ir Amerikos lietuviu tau
tinės sąmonės žadintojas; apačioje — dr. Vin
cas Kudirka (1858.XIi.31-1899.XI.6), “Varpo“ 
redaktorius. Lietuvos himno autorius.

ALTOS ŽINIOS

Bendras Vliko ir Altos 

komitetas

| ATOŠ

Nr. S, 1977 m. vasario 22 d.

M.
<4

VjfcjULAITIS

Į Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
i Komitetas ir Amerikos Lie
pų ių Tary ba sudarė bendrą į gaiį užsimušti 
Komitetą žmogaus teisėms'
Lietuvoje ginti. Komiteto 
oirmininkas yra prof. dr. D. 
Krivickai vicenii mininkas

LIETUVA

J. Degutytė

ir Šešėliai
ji

NEGYVENK, NES-GALI NUSIGALABYTI!

Nesėsk i to

Nelipk į vonią, nes gali.53 \X t • * i
paslysti ir susitrenkti gal-J
vą:

ai? Juk jie visi iki vieno 
nėnąįkalingi ir beprasmin
gi-

Tas.lr yra, kad jie mums 
ibai primena kitą to-

— prof. dr. J. Genys, Akos' „Neik į cirką, nes, minio- kį sakinį, kurį kone kiekvie 
atstovas. ■ je atsidūręs, gali prarasti ki- ną dieną girdime iš kai ku-

Be to. Vliio rv-ininkas su ien.agiams .piniginę!“
Altą Jurgis Valaitis ir Altos 
ryšininkas su V-iku Teodo
ras Blinstrubas turėjo- ilges
ni pasikalbėjimą Lietuvos 
k’isvim'mo dubu ir abiejų 
šir, instituciiu veiklos koor
dinavimo reikalu.

Delegacija į Washingtoną

”Nesijunk į žiemos spor- 
; tą. nes beslidinėdamas gali 
nusilaužti koją!“

„Nevalgyk jūių žuvies, 
nes gali apsinuodyti!“

„Nesileisk vežamas ope- 
raci-nėn, nes gali niekuomet! 
nebeatsikelti!“

rios mūsų spaudos ir kai ku
rių mūsų „vaigonizacijų“ 
veikėjų. O tas sakinys skam
ba šitaip:

„Jaunime, nevažiuok į 
Vilniaus kursus, nes gali 
parsivežti komunistinės ide
ologijos bacilų!“

Argi čia ne toks pat saki-

I senate vasario 23 d. į- 
vyksiantį Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą iš 
Ghicagos vyksta dr. K. Šid- 
•auskas ir St. Balzekas, Jr. 
Washingtone jie susitiks ir širdis!“ 
su kongreso bei valdžios 
žmonėmis.

Knyga apie žydus

nys, kaip viršui išvardintie- 
„Nevažiuok atostogų, nes’ji? Ir ar jis už juos bent kiek 

pargrįžęs gali neberasti na- išmintingesnis? Kitaip ta
rnų!“ riant, ar išeivijos jaunimo

_ x_____ :
Neturėk vaikų, nes gali rašymasis į Vilniaus kursus

vieną dieną dėl jų tau plyšti yra vertas šiame
slypinčios rizikos?

veiksme

, Argi ne teisybė? Argi, gy-Į * **
1 venimėlį gyvenant, n e g a 1 i i Jei mums iš viso pastarų- 
: žmogaus visokie ---------J~’'
. ištikti?

negandai, jų savaičių rašiniais yra pa- 
; sisekę ką nors Įrodyti, tai

Gali. kur negalėb. Bet kas1 teigimas, kad VilniausVilkas yra pavedęs d r. D. :
Jasaičiui pai uosti knygą a-'to? Argi dėl to reikėtų ne-
pie letuvių pastangas gelbė-Į bevairuoti, nebesimaudyti, . v-u • nnzitvvu no 
ti naciu naikmaums žvdus ' nebesilinksnunti, nebespor- ., . ‘ .a po. s •/... ,Pate *. a .SSds ume-tuoti. nevagi, negydyti, Jo paneš bud,,.-

'gelbėjimo darbe yra daly-, neatostogauti
v avęs.

Bendradarbiaudama 
Vliku, Amei
Taryba tuo klausimu gautą

kursai, ir šiaip apsilankymas 
Lietuvoje, turi mūsų jauni

mos.
nekurti šei mu žodžiais bei veiksmais, 

jis iš Vilniaus grįžta:
• pamatęs savo akimis,biaudama su; Daugumas, be abejo, su- , H;tnvill”tanfai rpixkia ' 

•ikos Lietuviu tlk'> kad ne> v3sgi nereikėtų J ni?„na„;;a ąnvipri 
v klausimu gautą V1S<> to atsisakyti, žinoma, *

kum J. Prunskio adresu me- neatsisakęs rizikuoji, tačiau i '
džiagą persiuntė dr. D. Ja-; nerizikavęs — negyvensi. I • pajutęs daugumoje lie- 
saičiui, kuris ją panaudosi Reiškia, reikia rizikuoti— tuvių riidžių rusenantį ne- 
savo ruošiamame spaudai i tik ne beatodairiškai, o pa- Patenkinimą ir nepntan- 
.eikale. grįstai, prasmingai.

Bet kuriems galams čia, 
į visa tai šnekam? Ir kam tie; 
aukščiau išvardyti įspėji-

Daug laiškų Vasario 16 

minėjimo reikalu

Kodėl taip yra skatinama liaudies saviveikla ir ko 
yra vertos kai kurios istorinės studijos, kurios nušviečia 
praeiti reikiama "šviesa“.. Lietuviški papročiai išvirsta 
į tarybines šventes. Abejingumas ir aplaidumas apima 
darbščią tautą. Tie tarybiniai "naujo žmogaus“ standar
tai turi užmušti gyvą mintį, kritišką galvojimą, tiesos 
ie.; kojima, savarankišką protavimą, pasipriešinimą melui. 
Vadinami komunistiniai idealai turi užslopinti tautinę 
d vasią, sąmoningumą ir sąžinės balsą. Tarvbiškumas — 
tai ne tik vienintelė ir nekvestinuojama komunistinė 
ideologija, kuria iš esmes niekas nebetiki, tai yra savo
tiška mąstymo uniforma, prisitaikiusios vidutinybės mo
delis, kuris gina savo menkavertiškumą aukštomis frazė
mis, po kuriomis slepiasi pyktis ir netolerancija viskam, 
kas neįtelpa i duotuosius tarybinio gyvenimo standar
tus. Tiek praktiškoje, tiek ir dvasinėje, filosofinėje plot
mėje.

Tu — mažutė, tu telpi visa

Į Čiurlionio karalių delnus...

Tu — riekelė duonos kasdieninės

Ant pasaulio vaišių pilno stalo...

Tu ant gaublio — mažas lopinėlis.

Žalgirio šarvų plieninis žvynas.

Pirčiupio liepsnos ir kraujo ženklas.

Ežerų dangaus tyriausias lašas.

Žalias rytas ant pilkų arimų,

Spindulių lietus aikštelės srovėj.

Tu — ant gaublio — padūmavęs gintaras — 

Su pušies kvapu ir kraujo atšvaitu...

Tiktai mūsų meilėj — tu didžiulė.

Mūsų delnuose — tu nesudeginama.

Mūsų ilgesy — tu brangiausia pasaka.

Mūsų akyse tu — saulės kraštas.

Ryšium su Vasario 16 mi
nėjimais Amerikos Lietuvių 
Tarvba paruošė Jr išsiuntė 
130 laiškų ir atsišaukimų 
skyriams ir organizacijoms,
326 laiškus lietuviams kuni
gams, 28 atsišaukimus spau-į i? centrinės Altos Įstaigos 
dai ir radijui, 3384 atsišau- išsiųsta 4406 raštai.

mą tai okupacijai ir tai san
tvarkai,

• supratęs, kokia bedug
nė skiria „fasadą“ nuo „vi
daus“, propagandą nuo re
alybės.

• įsitikinęs, kad lietuvy- 
kimus visuomenei, 100-tui bės išlaikymas ir kova už 
senatorių ir 439 kongresma- lietuvių tautos laisvę yra pa- 
nams. Iš viso. skatinant tin-t grindinis ir būtinas kiekvie- 
kamai paminėti Vasario 16, J no lietuvio įsipareigojimes.

Be to, mūsiškis jaunimas, 
į Lietuvą nu vykęs, ne tik se
miasi išminties bei stiprumo 
iš save tautos, bet ir savo 
ruožtu.mas taip pat sulaikė ir daugelį kitų valstybių nuo Lietu- į 

vos valstybei žalingo akto, nors kai kurios jų jau buvo j 
linkusios viena ar kita forma tą okupaciją pripažinti. „ .

Lygiagrečiai su JAV lietuvių visuomenės dedamomis Pazan?c> jų, uuų 
pastangomis okupuotoje Lietuvoje atskirų politinių orga- į neduoda komunistai.
nizacijų ir susidariusių kovos sąjūdžių vedama sepera-,

• jai atveža Įvairių Vaka- 
įrių 
bet

• jos naunimui suteikia 
supratimą apie organizuotą
ją lietuvių išeiviją, apie jos 
kūrybines pastangas ir dar 
neišsekusi jos gajumą,

• slegiamos tautės vaiz
duotėj gaivina laisvės ilgesį

tinė kova už Lietuvos laisvę buvo suderinta, įsteigiant 
aukščiausią Lietuvos politinę vadovybę — Vyriausią Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą. Šios abi liettuvių tautos ko
vos organizacijos sėkmingai veikė ligi šiol, vieningai gin
damos Lietuves laisvės bylą: Amerikos Lietuvių Taryba—
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, o Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas — globaliniu mastu. .. „ . ,

Neužmirškime, kad mūsų tautos priešas nėra silpnas,,n ai?.v? žmogau.- 'aiž ą, .
1 1 • fiziniu rysiu stiprina ir

ir tolimesnė kova iš mūsų visų pareikalaus didžiausių pa

šiandien su visais lietuviais Lietuvoje gali susišne 
keti lietuviškai, bet ne su visais gali susikalbėti, daiktus 
vadinant tikrais jų vardais, Ne iš visų gali išgirsti gyvą, 
autentišką žodį, blaivią, L mintingą mąstyseną (kaž-

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 

ATSIŠAUKIMAS

tą jau bepradedančią blėsti
i stangų privesti ją ligi galutinio- laimėjimo. Taip pat yra 
neginčijamai aišku, kad krašte esančiai lietuvių tautai 
dėl okupacijos varžtų negalint laisvai reikšti savo valią,' tos daliu. 
tos kovos našta gula didžiausia tautos dalį, esančią už Lie-: ‘ .
tuyos nbų būtent, - JAV-se Nuo to, ar mums eta pa.)tai _ teitrfa !bįs ir „e 
vyks palenkti JAV vyriausybę, kad savo- vedama politika !,laimėjimai9 ” 
padėtų mūsų kraštui atgauti laisvę, ir priklausys didžia į v
dalimi mūsų tautos kovos už laisvę ateitis ir laimėjimas. . »et užtat *r kik\kad 
Tai milžiniškas darbas, kuris iš mūsų visų reikalauja:n. J. ^ausinia\- deJ jau 

ryžtingų ir vieningų pastangų.
Dėl to šios Lietuvos nepriklausomybės atstatymo pa

dvasinę vienybę tarp dviejų 
viena nuo kitos atplėštu tau-

Šiais metais sukanka 59 metai, kai Lietuvių Taryba, 
kada taip būdingą galvojantiems mūsų kaimiečiams). į susn3nkus3 Xilniuje 1918 m. vasario 16 d., paskelbė at- 
Vieni nenori išreikšti savo dvasinio identiteto iš atsar-Į statanti nepriklausomą Lietuvos valstybę.
gurno ir dešimtmečiais skiepytos baimės. Kiti — jau i? \ Geriausi tautos vaikai ginklu rankose ryžtingai gynė 
įpratimo galvoti tarybinėm laikraštinėm frazėm, nebe- krastą nuc P’aitių priešų, o JAV-e bei kitin gyvenanti jos 
turėti savo nuomonės, nebekelti klausimų, i kuriuos vis į dads Per savo organizacijas teikė materialinę paramą 
tiek nesurasi atsakymų. Ar iš ambicijos — ginti savo ir rėmė įietuvos valstybės atstatymą tarptautinėje arenoj.
prisitaikėlišką galvoseną, kaip ir savo trapią, sunkia da,-?° ”ei-lgai skelbimo sukakties proga vieningai remkime visomis tu-
kaina įsigytą egzistenciją. Tai ir yra sovietizacijos pa- jaugti*- 1- 40 metai.- Lietma vėl neteko laisves, patek-priernonėmis _ darbu ir lėšomis — Amerikos 
sėkmės, kurias gali pajusti tik gyvendamas ten, — jos Jdarna bols-ev !kų \eigijon. Bolseukams užgrobus mu- Lietuvių Tarybos darbą

. . .... . . , . * • x.........................x- t • Atsiminkime: Amerikos Lietuvių Taryba galės attmiu įsitikinimu skirtumus ir sutarė vieningai ginti Lie- ,.. . . . . , , . , * . . f
tuvos laisvę, panaudojant tam reikalui JAV-bių įstok,, l'kf savo švento paretgą tiek, k.ek mes v,s, „paremsime. 
Tam tikslui siekti 1949 m. spalio 15 dieną mūsų svarbiau- Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos
sios politinės ir fratemalinės organizacijos apsijungė, Centro Komitetas
įsteigdamos Amerikos Lietuvių Tarybą, kurios pagrindi
nis uždavinys buvo veikti JAV vyriausybę, kad ji susi- 

____7 ___ v a w t laikytų nuo Lietuvos okupacijos pripažinimo. Jos pastan-_
siniu. Šiandien mes galime didžiuotis lietuvių ištverme Igų dėka JAV-bės ir šiandien nepripažįsta Lietuvos oku-j Jau buvo spausdinamas, 
ir kūribiškumu.“ (ELTA) jpacijos, o tas JAV-bių Lietuvos okupacijos nepripažini-

sunkiau įžiūrimos iš tolo. tėvM žem?’ visa JAV Sėtuvių visuomenė užmiršo poli-

Tai keičia žmogų iš vidaus. Tarybiniai mąstymo 
standartai, kurios Įspaudžiama jaunystėje ir kuriuos 
žmogus nešasi per gyvenimą, kaip proto uniformą, at
bukina imlumą aplinkai, naikina liatuvio atsparumą, 
savigarbą ir kartais skatina išdavystę. Bet ir čia reikės 
laiko, kol šis reiškinys taps (o gal niekad netaps) ma-

1977 m. vasario 7 d.

viskas taip yra. kaip čionai 
rašoma, kodėl komunistai 
leidža tuos kursus? Jei Vil
niaus kursai ar jaunimo eks
kursijos tik ugdo išeivijos 
lietuviukuose nacionalistinį 
ir antisovietinį nusistatymą, 
tai kodėl jų tučtuojau nenu
traukia? Argi bolševikai 

; nemato, kokie jų darbo vai- 
jsiai?!

‘ Svarstysime šiuos idomius
P.S. AtsLaukimas buvo gautas, kai Keleivio Nr. 7; klausimus ateinančiąją 

vaitę.
Keleivio red. (Bus daugiau)



Puslapis trečias

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Kaune mirė buv. žemės ūkio 

ministras Juozas Skaisgiris

Sauso 25 d., širdies prie
puolio ištiktas, Kaune mirė 
dipl. miškininkas Juozas
Skaisgiris, sulaukės 76 me- jaunimo Tiesos gruodžio 31 ,___ -•__ ~tų amžiaus.

Prieš karą baigęs Dotnu
vos Žemės ūkio akademiją, 
buvo paskirtas Rasenių miš
kų urėdu - revizorium, po to 
1933 m. perkeltas i mškų 
departamentą inspektorium' 
1938 m. jis jau buvo paskir
tas žemės ūkio ministro pa
vaduotoju. o tų pačių metų 
gruodžio mėnesi — žemės 
ūkio ministru, bet tose pa
reigose išbuvo tik trumpą 
laiką.

Pirmosios bolševikų oku
pacijos metu jis papuolė i 
pačią pirmąją areštuotųjų 
letuvių bangą, buvo nuteis
tas ir ištremtas i Sibirą. Po 
karo jam buvo leista grįžti 
Lietuvon, bet 1948 m., pa
kartotinų trėmimų metu, vėl 
buvo išgabentas, ši kartą su 
žmona ir trimis mažame
čiais vaikais. Į Krasnojarsko 
rajoną miškų kirtimo dar
bams.

Apie 1960 metus grįžęs 
Lietuvon, dirbo miškotvar
koje. Ten jam buvo paveda
mi specialūs projektai, ku
riuose jis parodė dideli su
gebėjimą, begalini darbštu
mą ir profesinių žinių gau
sumą.

Prieš okupaciją Skai 
ris pasireiškė tautininkų vei
kime. Grįžęs iš Sibiro, jis 
kartą buvo draugų paklaus
tas, kiek jo priklausymas 
tautininkų partijai atsiliepė 
į tardymus Kauno kalėjime 
ii- į tremtį.

— Labai daug, — jis at
sakė. — Tai supratau, kai 
komunistu tardytojas davė 
man paskaityti kito tauti
ninkų partijos šulo kalėjime 
keliolikos puslapių skundą 
prieš mane. Po to mes buvo
me abu išleisti: jis į Kauno 
gatves, aš — į Sibirą.“

■gi-

visi taroy-
4-

Pagaliau, kad 
mai, kalėjimas ir tremtis 
buvo neteisėti, pripažino pa
tys komunistai: šešios sa
vaitės prieš mirtį Skaisgiriui 
buvo įteiktas Lietuvos TSR 
Auki-čiausiojo teismo spren
dimas, kad jis ir jo šeima ■ 
visiškai reabilituoti... Ta ži- 
nią jis nusinešė į Romainių 
kapus, kur šalia jo anksčiau 
mirusios žmones buvo supil
tas jo paties kapas.

K.

K. Petrausko muziejus

Sausio 31 d. Kaune daini
ninko Kipro Petrausko bu
vusiame name atidarytas 
memorialinis muziejus, ku
riame jau sutelkta apie StHiO 
didįjį dainininką liečiančių 
eksponatų. Kairu yra eks
ponatų ir iš Kipro brolio 
Miko Petrausko gyvenimo.

Muziejaus direktoriumi 
paskirtas B. Sirutis.

NAUJAS ROMANAS

Ką tik išėjo Petronėlės 
Orintaitės parašytas roma
nas Erelių kuorai. 384 psl., 
kaina $8.00.

Sovietinės enciklopedijos 

”už<žavinys“

Pernai išėjo Lietuviško
sios tarybinės enciklopedi
jos pirmasis temas. Iš Kom

o. laidos sužinome, kad, 
tam tomui išėjus, Vilniuje 
Įvykęs specialus jo aptari
mas. Aptarime buvę teigia
mai įvertintas enciklopedi
jos rengėjų darbas ir pažy
mėta, kad pirmasis tomas 
noksliniu, informaciniu ir

ideologiniu požiūriu iš es-; tautas ir kt. Svarstybas g!o-
mės atitinka visuotinei ta
rybinei enciklopedijai ke
liamus reikalavimus.

O tie reikalavimai - užda
viniai esą tokie:

”...pateikti kaip galima 
pilnesnį vaizdą apie Lietu
os, lietuvių kultūros vietą 

Sovietų Sąjungoje, rišame 
pasaulyje; marksistinės ide
ologijos pagrindu atskleisti 
svarbiausią Tarybų Lietu
vos gyvenimo, jos istorijos 
ir kultūros faktų ryšį su ati
tinkamais Tarybų Sąjungos, 
viso pasaulio gyvenimo reiš
kiniais; teisingai parodyti 
Lietuves istoriją ir lietuvių 
kultūrą tarybinės, pasauli
nės kultūros kontekste; duo
ti atkirtį iškraipytam istori
jos ir visuomenės gyvenimo 
nušvietimui, kurio griebiasi 
užsienyje antitarybinė pro- 

į paganda, reakcinė buržua
zinė istoriografija; padėti 
auklėti Tarybų Lietuvos 
darbo žmones komunizmo, 
kovos su buržuazine ideolo
gija, proletarinio internaci
onalizmo dvasia.“

Iš te aptarimo jau aišku, 
kad visa toji enciklopedija 
tebus tik komunistinės pro
pagandos, o ne objektyvių 
žinių lobynas.

Kaip Stalino laikais

Vasario pradžioje buvo 
Lietuvos profesinių sąjungų 
dvyliktasis suvažiavimas. į 
kurį atsilankė ir pačios 
aukščiausios partijos bei 
vyriausybės galvos.

pra- 
„dva-

Suvažiavimas. kaip 
neša Tiesa, su dideliu 
sios pakilimu“ į garbės pre
zidiumą Trinko Sovietų Są
jungos komunistų partijos 
centro komiteto politbiurą 
su pačiu Leonidu Brežnevu

K_priesaKyje.

K.
Profsąjungų tarybos pirm. 

Mackevičius savo ata
skaitine pranešime paminė
jo, kad vadinamajame so- 
•'a 1 istiniame lenktyniavime 
dalyvauja 92.7
jy.

O juk tas lenktyniavimas 
y a ne kas kita, kaip parti
jos tijūnų sugalvota priemo
nė išspausti iš darbininkų 
kuo daugiau prakaito.

A. Krutuliui 90 metų

Vilniaus lietuvių veikėjui 
ir muzikui Antanui Krutu
liui vasario 5 d. sukako 90 
metų amžiaus. Tai labai ša
kota asmenybė, nepaprastai 
y.ai dalyvavusi Lietuvos 

visuomeniniame ir kultūri
niame gyvenime..

A. Krutulys jau 1905 m.

IŠ ELTOS PRANEŠIMŲ

• Vliko valdyba suorgani
zavo lietuvio žmogaus teisių 
komisiją. Jos pagrindinis 
uždavinys — rinkti medžia
gą apie Sovietų Sąjungos 
lietuvio žmogaus teisių pa
žeidimus Lietuvoje ir kitur, 
paruošti memorandumus ir 
kitokius raštus vyriausybėm, 
tarptautinėm institucijom ir 
žmogaus teisėmis besirūpi- 
nančiom organizacijom ir 
siūlyti Vliko valdybai kitus 
būdus tai medžiagai naudo
ti.

• Prof. d r. D. Krivickas, 
Vliko valdybos paprašytas, 
sausio 27-28 dienomis daly
vavo Washingtono svarsty- 
bose apie JAV is So*v. Są
jungos santykius po deten- 
tės akto, apie pavergtąsias

bojo darbininkų unijos AFL 
-CIO vykdomasis komitetas 
ir 15 kitų organizacijų. Pro
fesorius Dobrianski kalbėjo 
apie pavergtąsias tautas, ju 
tarpe ir apie Lietuvą, Lat
viją ir Estiją.

• Vliko pirm. dr. J. K. 
Valiūnas ir vicepirm. politi
kos ir teisių reikalams prof. 
dr. B. Nemickas sausio 31 d. 
New Yorke tarėsi su Ukrai
nos egzilinės vvriausvbės i- 
galic-tiniu JAV W. Bilajew. 
Pasikeista informacijomis 
anie Lietuvą ir Ukrainą, aiš
kintasi glaudesniu santykių 
ir suderintos veiklos tarp
tautinėse institucijose reika
lais.

• Laisvąjį pasauli jau pa
siekė Lietuvos Kataliku Baž
nyčios Kronikos nr. 24. Jo 
data 1976 m. spalio 1 d. Nu
meris 50 puslapių.

Argi sunku būtų surast* 
vieną naują Keleivio prenu
meratorių? O juk kiekvie 
nas naujas prenumeratorių* 
stiprina laikraštį.

dalyvavo revoliuciniame są
jūdy, teko jam ir kalėjime 
pabuvoti, Karo metu buvo 
mobilizuotas, po karo grįžęs 
į nepriklausomą Lietuvą — 
Vilnių su Sanitarinės Pa
galbos d-jos ligonine (jis 
buvo ir vienas jos steigėjų), 
Vilniuje ir pasiliko. Čia len
kų okupacijos metu nebuvo 
nė vieno kiek reikšminges
nio Vilniaus lietuvių darbo, 
kuriame sukaktuvininkas 
nebūtų prikišęs savo pirštų.

Savo pasiruošimu A. Kru
tulys — mokytojas, bet jis 
drauge buvo ir chorų diri
gentas, vaidinimų režisie
rius, net muzikos terminų 
žodyno, kurio išėjo dvi lai
dos. autorius.

Sukaktuvininkas dar ir 
šiandien domisi muzikiniu 
gyvenimu ir Vilniuje dažnai 
matomas koncertų salėse.

dirbančiu- Retos sukakties proga ir 
mes linkime jam sveikatos
ir geros nuotaikos.

Telefonuokite ar aplankykite 

ANTON k MAURAGASREALTOR

1535 13tb St North 

St Petersburg, Fla. 33704

Tel. (813) -894-6911

Jis maloniai patarnaus savo tautiečiams, kurie 

neri pirkti ar parduoti namus.

KELEIVIS, SO. BOSTON

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
GRAŽUS TAUTINIŲ KAPINIŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvių Tautinių Kapi
nių sklypų savininkų metinis 
susirinkimas įvyko š. m. 
sausio 30 dienos popietę 
Chicagos Dariaus ir Girėno 
legiono salėje. Diena pasi
taikė gana šalta, bet į meti
nį susirinkimą atėjo per 70 
-klypų savininkų.

Jonas Jokubonis, Lietu- 
Tautinių Kapinių pirminin
kas, pradėjo susirinkimą. 
Jis pirmiausia pakvietė prie 
stalo visus dabartinius Lie
tuvių Tautinių Kapinių di
rektorius. Susirinkime daly
vavo visi.

Tautines kapines valdo ; Kapinės vra nepaprastai di- 
sklypų savininkai, jų visuo- dėlė ir svarbi Įstaiga, tad 
tiniame susirinkime išrink- ' '
ta valdyba ir valdybos su
darytos įvairios komisijos.
Kapinių direktoriai renka-
mi šešeriems metams, {sta
tymai taip sutvarkyti, kad i
kas treji metai renkami pen- i direktorių raportai, pasitar
ki direktoriai. Jeigu kuris j ta kapinių gražinimo ir ge- 
nepajėgia šešerių metų ter- rinimo klausimais, o pirmi
mino baigti, tai išrenkamas 
kitas sklypų saviningas ne
baigtam terminui baigti.

Kai renkami direktoriai, 
tai sklypų savininkų tarpe 
susidaro šiokia tokia įtam
pa, nes visi nori pravesti į 
kapinių vadovybę savo žmo
nes, bet vėliau tas karštis at
vėsta.

Šiemet rinkimų nebuvo, 
todėl ir į susirinkimą atvyko 
mažesnis žmonių skaičius.

Susirinkimas praėjo paly
ginamai sklandžiai, nors ir 
pasireiškė šiokių tokių iš 
praeitų laikų „virpesių“.

Praeitais metais pirminin
kavo 'Walter Slench-Slan- 
čiauskas, pensijon išėjęs 
darbininkas. Jis įsivaizda
vo, kad jis tik vienas gali 
geriausiai reikalus tvarkyti, 
ir tikėjosi pravesti į kapinių 
vadovybę tik sau paklusnius 
žmones. Bet sklypų savinin
kų dauguma buvo kitos nuo
monės. Jie žino, kad nieko 
gero kapinėms neduoda vie
no žmogaus ar vienos mažos 
grupelės įsigalėjimas valdy
boje, tad išrinko ne tuos. 
kuriuos jis buvo numatęs.

Bet didžiausioji čia vadi- suiuošė Lietuves Vyčiai, 
namo Šlenčiaus klaida buvo 
dar kita. Kai ilgametis kapi
nių direktorius M. Gudelis 
norėjo pasisakyti prieš jo 
pasiūlytus kandidatus, jis, 
daužydamas plaktuku į sta- į ruošė koncertą, kurio prog-
lą, šaukė, kad neįeisiąs jo-i 
kių diskusijų, net nežinoda- j 
mas. ką kalbėtojas nori pa
sakyti. Sklypų savininkai, 
nenorėdami ilgai ginčytis, 
leido šlenčiui susirinkimą 
baigti, bet neišrinko jokio 
jo pasiūlyto kandidato, net 
— neišrinko ir įc paties pir
mininku. Dauguma balsų 
buvo išrinktas Jonas Joku
bonis, labai ramus ir tvar
kingas žmogus.

I

Dabartiniame susirinkime 
buvo leista kiekvienam di
rektoriui, valdybai, komisi
joms ir paskiriems pareigū
nams pasisakyti apie praei
tų metu kapinių tvarkymą ir 
pateikti savo naudingus pa
siūlymus.

Daugėlos skaidrės „Penkios
M. Gudelis, gavęs žodį, dienos Lietuvoje“ ir Bosto- 

pasidžiaugė naujuoju pirmi- no tautinių šokių sambūris, 
ninku J. Jokuboniu ir pri
minė, kad Tautinės kapinės 
yra vieša įstaiga, kurią tvar
ko sklypų savininkų rinkti 
organai, tad ir sklypų savi
ninkai, ir direktoriai turi tei
sę pareikšti savo nuomonę 
visuotiniame susirinkime

jes reikalų sprendimas ne
gali būti pavestas tik vie
nam žmogui ar mažai jų 
grupelei.

Susirinkime buvo priimti

ninkas Jckubonis baigda
mas padėkojo už naudingus 
pasiūlymus ir konstrukty
vias kalbas.

Sklypo savininkas

Pagerbta gen. konsule 

J. Daužvardienė

Lietuves gen. konsulės 
Juzės Daužvardienės pager
bimas įvyko vasario 6 d. 
Martinique restorane. Svei
kino vysk. V. Brizgys. majo_. 
ras M. Bilandic, M. Rudie
nė, kun. J. Vaišnys, dr. K. 
Bobelis ir kt. Raštu sveikino 
kardinolas -J. Cody, Lietuvos 
atstovas dr. Bačkis, Diplo
matinės tarnybos šefas St. 
Lozoraitis, gen. konsulai A. 
Simutis ir J. žmuidzinas ir 
D. Britanijos konsulas.

Bankete dalyvavo atsto
vai iš Domininkonų. Gva
temalos. Libano, Liuksen- 
burgo, Panamos, Paragva
jaus ir Urugvajaus konsula
tu ir konsulų dekanas H. O. 
Young.

Meninę programą atliko 
vyčių choras ir vyčių tauti
nių šokių grupė. Pagerbimą

A. Jocytės koncertas

PLIS Ryšių centras vasa
rio 6 d. Jaunimo Centre su-

ramą atliko iš Argentinos 
atvykusi Adriana Jocvtė.

Vilnius

141 UNDEN STREET. VVELLESLEY. MASS. 02181 1617)237-5502

1977 METŲ KELIONĖS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖ Į LIETUVĄ 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS |t

• LIETUVĄ
• AUSTRIJĄ
• BAVARIJĄ (V. VOKIETIJĄ)
• RUSIJĄ

— šešios naktys Vilniuje, viena diena KauneVienos savaitės kelionė į Lietuvą

Balandžio 14-21 d. . . ... $829 Rugsėjo 16-23 d........... .... $829
Gegužės 5 12 d.............. ... $829 Rugsėjo 27-spalio 4 d. .... $829
Gegužės 12-19 d. .... $829 Spalio 6-13 d................. .... $829

Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austriją, Bavariją (Vokietiją)
Šešios naktys Vilniuje, trys naktys Vienoje, keturios naktys Miunchene:

Gegužės 20-birželio 3 d... $1079 
Birželio 16-30 d................ $1199

Liepos 7-21 d..........................$1199
Liepos 11-28 d..................... $1199
Rugpjūčio 11-25 d ..... $1199

NASHUA, N.H.

Minėsime Vasario 16 

sukaktį

Vasario 16 sukakties mi
nėjimas Nashua ir apylinkės 
lietuviams šiais metais ruo
šiamas vasario 27 d., sek
madienį, Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje 3 vai. popiet.

Programoje — inž. Kazio

K. Daugėla yra pasižymė
jęs fotografas, laimėjęs už 
savo kūrinius keletą premi
jų. Jis turi sudaręs seriją 
skaidrių iš nepriklausomos 
Lietuvos laikų ir iš pernykš
tės savo kelionės Lietuvon. 
Vaizdais ir gyvu žodžiu bus 
atskleistas dabartinis okup. 
Lietuvos gyvenimas ir pra
eities atsiminimai.

Onos Ivaškienės vado
vaujamas tautinių šokių 
sambūris yra plačiai žino
mas ir amerikiečių tarpe.

Tos dienos 10 vai. ryte Šv. 
Kazimiero bažnyčioje bus 
iškilmingos pamaldos. Kle
bono leidimu, bažnyčioje 
bus rinkliava Balfui. (Per 
pastaruosius dvejus metus 
Nashua kolonija įstengė Bal' 
fo centrui kasmet pasiųsti 
po $500). Vargonais gros 
Roseann Stanley, giedos se
nas parapijos narys Stasys 
Markarevičius - Maverick. 
Prieš pamaldas bus iškil
mingai atneštas gėlių vaini
kas kritusiems už Lietuvos 
laisvę pagerbti.

Vasario 16 minėjimą ruo
šia Šv. Kazimiero parapija, 
vadovaujant klebonui kun. 
Juozui Bucevičiui, ir Na
shua Ralfo skyrius, kuriam 
vadovauja Kazys Grauslys.

Po programos parapijos 
salėje bus kavutė ir užkan
džiai, kuriuos aukoja pasi- 
šventusios šeimininkės.

Kor.

NAUJA JS VADOVĖ

JAV Lietuvių Bendruo
menės Jaunimo Sąjungos 
pirmininkės pareigas iš Dai
vos Vaitkevičiūtės perėmė 
Birutė Zdanytė.

Koncerto programa buvo 
sudaryta iš estradinių ir lie
tuviškų tautinio pobūdžio 
dainų.

Tą pačią dieną vakare ji 
pasirodė Lietuvių televizi
joje.

Jos daina, graži sceninė 
išvaizda ir laikysena visiem 
patiko.

S. Žekys

OURS & II R AVĖ t JLNC.
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AMSTERDAM, N.Y.

Minėjo Vasario 16-tą ją

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo 
59-toji sukaktis čia buvo pa
minėta vasario 13 d. Minė
jimą surengė lietuvių para
pijos klebono kun. R. K. 
Balčiaus vadovaujamas ko
mitetas (G. Gobytė, Ona 
Czerw, R. Kotienė, Sofija 
Olbie. R. Hartvigienė, V. 
Valikonienė, P. Žiausienė ir 
J. Šatas).

Pagrindinis kalbėtojas bu
vo Vyčių vadas kun. A. Jur
gelaitis. P. Žiausienė padek
lamavo, o iš Rochesterio 
pakviestas tautinių šokių 
sambūris „Lazdynas“ pašo
ko. Sambūriui vadovauja J. 
Reginienė. Minėjimo prog
ramos pranešėjas buvo D. 
Nikštėnas. Ta proga John ir 
Regina Ketai parūpino sko
ningai iliustruotą programą 
su JAV, Lietuvos ir Vyčių 
himnais.

T. FONDO TALKININKAI

Tautos Fondo įgaliotiniai, 
rinkdami aukas, jungia Lie
tuvos laisvinimo šeimon 
tuos. kurie aukoja Vlikui, 
kad Lietuva ir vėl pakiltų 
laisva ir nepriklausoma.

Šie įgaliotiniai surinko: 
H. Idzelis (Cleveland, Ohio)
— $629, J. švedas (Cicero, 
III.) — $221, K. Bailys (Eli- 
zabeth, N.J.) — $165, K. J. 
Aviž'enius (Chicago, III.)— 
$160. L. Šmulkštys (Chica
go, III.) — $105. G. Bulotie
nė (Detroit, Mich.) —$95, 
A. Dzirvonas (Chicago, III.)
— $50, D. Grybienė (Belle- 
ville, III.) — $40.

Siųskite čekius adresu: 
Tautos Fondas, P. O. Box 
21073, Woodhaven, N.Y. 
11421. arba įteikite savo 
auką TF atstovybei ar įga
liotiniui.

(E)

DIDŽ. BRITANIJA

Latvių šventė

Šių metų liepos 26-31 die
nomis Londone Europos lat
viai rengia Ketvirtąją dai
nų šventę. Be chorų koncer
tų. bus ir latvių instrumen- 
talinės muzikos koncertų ir 
vaidinimų.

Nuo liepos 18 d. iki rug
pjūčio 6 d. Leightono gale
rijoje (Holland Park Rd.) 
bus N. Soikano meno paro
da. Imperial kolegijos pa
talpose bus atidaryta Latvių 
dainų švenčių istorinė paro
da.
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tėvu

— Maiki, tu, kaip moky
tas boisas, atsakyk man i du 
kveščenus.

— Į kokius klausimus tu.
tėve, nori gauti atsakymus?

#•
— Pirmiausia, va, toksai:

kada vytas yra susenejęs

— Pagal Amerikoje esan
čios išmintingiausios tokiais 
klausimais žinovės Ann

ganizacijos priešai. Iš tiesų 
Altą rūpinasi Lietuvos lais
vinimo reikalais ir yra verta 
paramos. O jeigu Vasario 
16 šventės metu nenori sa
vo aukos atiduoti Altai, tai 
gali ją duoti Vliko rėmėjui 
Tautos Fondui.

SOVIETŲ SĄJUNGOJE STIPRĖJA 
KOVA DĖL LAISVĖS

į Vasario 2 d. Ženevoje vyks tarptautinė psichiatrų 
1 konferencija. V. Bukovskis nuvyks ten duoti parodymų 
į apie sovietų psichiatrines ligonines, kur uždaromi disi- 
1 dentai. Turėdamas galvoje padėtį Rytų Europoje, V. Bu
kovskis sako, kad sovietai padarysią iš visos Rytų Europos 
tik didžiulę psichiatrinę ligoninę...

Rusifikacija Sov. Sąjungoje vyksta ne tik paskirose
Atvykęs j Londoną, įžymus rusų disidentas Vladi

miras Bukovskis turėjo pasikalbėjimus su D. Britanijos
politiniais veikėjais, spaudos atstovais ir pasirodė televi-, respublikose, bet ir kalėjimuose bei koncentracijos sto-

__ Maiki, su tuo almužnų rijoje. Pasikalbėjimu^ išspausdino visa anglų didžioji Į vykiose. Kaliniai gali susirašinėti su giminėmis tik rusiš-
prašymu kiekvienais metais spauda. Rytų Europos egzilų kviečiamas, jis atėjo pasi- į kai. jeigu atvažiuoja giminė aplankyti, tai neleidžiama 
visokios vargonizacijos taip kalbėti ir su pavergtųjų tautų atstovais, kurie buvo susi-' kalbėtisgimąja kalba. Smarki rusifikacija vyksta Baltijos 
d ūži na galvą, kad ir aš pats rinkę Latvių namuose. respublikose ir Ukrainoje.
nežinau, kam tą mano pa- Veikliausia šiuo metu Rytų Europos egzilų organiza-’ Neatsižvelgiant j roplesijas ir išvykimus j užsienį, 
skirtą almužną duoti. • cija Londone yra European Liaison Group, kuri ir pakvie- Sov- Sąjungoje visą laiką didėjo ir stiprėja žmogaus tei- 

v. . „v o vooo,.; tė Vladimirą Bukovskį į šį pasikalbėjimą. Pasimatvti su. siM ^jūdis, kova dėl laisvės. Bet laimėjimas bus pasiektas
16 proga yra skirtos tik Lie- kalėjimuose iškankintu didvyriu panorėjo dauge . ..................
tuvos vadavimo reikalam j žmonių susirinko tiek, kad nebesutilpo susėsti. Salėje bu- Ja remiant is užsienio, 
o ne kokiems kitiems. Tai vo matyti taip pat ir keletas anglų, kovotojų dėl pagrindi- J
kiekvienas lietuvis turi tu- mų žmogaus teisių.

di^' Tad ■ tik bendromis pastangomis, tęsiant k;>vą krarto viduje ir

J. R.

rėti galvoje.

— Maiki, pernai aš savo 
apierą nunešiau tiesiai Za-

Išblyškęs ir suliesėjęs, V. Bukovskis apsidžiaugė, pa- i
matęs tiek daug linksmų veidu, niekad nematytu žmonių, H apij°s klebonas kun. P. Ša- 

. ,• • • j- • i -i \ įkalvs, LB Bostono apygar-kūne stipriai spaude jam ranką, sveikmnanu i ^laisvinusi • , • Di..mininkas p to^Sus-
iš sovietinių kalėjimų ir koncentracijos stovyklų.

dos pirmininkas P. Jančaus- 
kas, Laisvės Varpo vedėjas

i kurį gausite šiokį ar tokį
atsakymą, o gal ir jums rū
pimas reikalas bus patvar
kytas. Bet prez. Carteris no-.cirkai i rankas ir papra iau,

j kad visiems saliūno nuola- ..... —
į tiniams memberiarriš per toms jame gimė kalėjimuose, kur jam teko ilgus metusi Priėmimo patalpa buvo 
Į '.ventę užfundytų po stopkę sėdėti kartu su kovotojais dėl tų tautų laisvės. Jis prašė, papuošta Lietuvos vėliava.
Bet jis, pasirodo, mano do- perduoti visais galimais būdais nuoširdžiausius sveikini-; visi miesto tarnautojai He
lerius atidavė kažkokiam mus Rytų Europos tautoms. Nuo 1956 m. jis suprato tau- tuviai prisisegę, lietuviškas.
Pundui, o svečiam užfundi-■ tinę problemą Sov. Sąjungoje. Kalėdamas jis susipaži-1 vėliavėles, valgiai — tik lie-į fenu ir i klostyti sa vo nuo-

Jis pareiškė, kad šilčiausi jausmai Rytų Europos tau- p. Viščinis ir daugybė kitų. Iri guvesnio ir bctrpiškesnio 
ryšio su piliečiais. Dėl to

2 vai. iki 4 vai.
po pietų bus galima jam ne
mokamai naskambinti tele-

kovo 5 d. nuo

jo is savo Kišenes.

— Tai reiškia, kad Zaeir- 
ka buvo už tave daug išmin
tingesnis.

i no su kovotojais dėl tu tautu laisvės ir su jais susidrauga-, taviški. dešros, kugelis, juo
da duona, suris, įvairus py
ragai.

Prieš vaišes pakviečiamas 
kun. P. Šakalys sukalbėti

J vo. Ten suprato vienybės svarbą. Tokią vienybę jis mato 
ir tarp egzilų Anglijoje. Labai simboliškai juos jungia
anglų kalba, laisvės ir demokratijos krašte kalba.

monę ar reikalą.
Pradžioj reikės išsukti

area code numeri 900. Čia 
interesantas turės pasakyti 
savo vardą, pavardę, adresą 

avo telefono numerį. TaPadaręs trumpą įžangą i diskusijas, toliau V. Bukovs-, maldą, bet ne angliškai, o
Ką tuo nori pasakyti?; kis atsakinėjo į klausimus. lietuvis kai. Po mal-

! Helsinkio susitarimo svarbiausias tikslas — atoslū- į dos — Lietuvos himnas 
____ __________ _____ ,____ i . — M noriu, jau ir paša-• gjs santykiuose tarp Rytų ir Vakarų. Bet atoslūgis ne vie
lų tikslus vykdo daug mo-,A^aa- Vadinasi, šiemet ne-jn(MĮai suprantamas. Sov. Sąjunga siekia stabilizuoti esa- 
dernesnės organizacijos. Vi-j ne k savo aukos pas Zaeir-j ma padėtį Vakarai

ka, o ja atiduok tiesiai per.... .y. i dinti informacijosVasario 16 minėjimą rinke-, . „ .. /
jams. Taip kiekvienas sąmo- J rIn’° kr?>sg.
ningas lietuvis turėtu pada-į Kišimasis į jos valstybės v
ryti " sąlygomis gali būti pavojingas laisvės sąjūdžiui Sov. Są-

1 jungoje ir Rytų Europoje. Mūsų uždavinys, sako, — aiš- 
— Nu, gal ir tavo teisybė, i kinti, kokius pavojus neša vienašališkų nuolaidų politika. Ke.lvS] ?vainais. oetu^isKam 

Aš pamislysiu. į Kova dėl laisvės gali būti įpralaimėta ne tik kovos lauke, j
t aičvac prnAvriiAi ' bet ir teologinėse varžybose.

Komunistiniuose kraštuose vyksta sunki kova dėl 
Mieli Keleivio Redaktoriai Uogaus teisių. Jeigu buvo pasiekta bent kokių laimėji- 
ir visas jo štabas ’ i ta* tik paramos iš Vakarų dėka. Todėl bet kokios

Apgailestaujame, matv- į protesto demonstracijos Vakaruose yra labai naudingos 
darni televizijoje, kaip jūs kovojantiems ar nukentėjusiems kovoje dėl žmogaus tei- 
šalate. Priimkite mūsų šir-' šių. Laisvė galės būti laimėta ne Sov. Sąjungos dėka, bet 
dingus ir šiltus linkėjimus tik prieš jos valią.

Vladimiro kalėjime V. Bukovskiui teko sėdėti kartu
Draugų ir pažįstamų var- su latviu Gunardu Rodė. Su juo Bukovskis susidraugavo

. i taip, kad niekad jo neužmirš.
Monika Lembertienė

Šv. Jono ir panašios frater- 
nalinės organizacijas, nes 

rba jų nariai išmirė, arba

siškai paseno ir tavo Ščėsly 
vos Smerties susaidė. ir tavo 
Gyvojo rožančiaus draugi
ja, nes yra daug moderniš- 
kesnių šios rūšies ar bent į 
jas panašių draugijų

— Apie mano draugijas 
tu. Maiki, nekalbėk ir šarap,

Landersen atsakymus ame- apie jas tu nieko neiš- 
rikietisku ' ’aikra čiuose. manaj_ tu man pasakvk, 
fyras y.a visiškai pasenęs ar?i jau paseno jr Altą? Ta 
tada, kam..............
vq akinių, tui

mskouamas sa- susaidė, kuri man daba rat- 
siuntė Lietuvos neprigul-užsidėti kitu*

akinius, kai jis nepataiko vystės paskelbimo proga
savo koja įstoti į savo naktį--drukarotą ir pikčieriais iš
neš šliures ii kai stikliuką j.Tnto m-o Psuk’ vdes neša ne prie lūov ; nabin.“3 &rcmatą. loję gi o- saulėtos Kalifornijos. 
suK<»aę> ne.>a ne pne mpų.Įniat j. gako zacirka> J
bet prie ausies. Žinoma, tai
yra tik pašaipa.

— Maiki, ta moterėlė turi

yra ištlumočyta, kokius di-
! delius darbus toji bendrystė

„Byra atidiibusi Lietuvos iš,
vyrų reikaluose dideli eks- i iuskio„vei-gystts iiliuosavi-
pyrijensa. O kaip tu.' Mai-|m.° g,kalu "t S3’? P™30 uz 
u; X, u 9 visa tai sau almuznos.Ki, manai.
- Aš manau, kad žmogus' . ~ TS^’ Ame.rikos

kai kelis kartus-v]« ,praS° "*
, . . . , • • j sau, bet Lietuvos vadavimo
kartoja ą pat, niausimą ir Juk Altą čia, JAV,
i savo klausima patsai ir .. ’ .... !1 g duba pagrindini politini

, darbą, rūpindamasi kongre
se pasiūlytomis Lietuvos 

į laisvės rezoliucijomis, atski
rų politikų pareiškimais, 
Lietuvos nepriklausomybės 
l>askelbimo sukakties minė-! 
iimais ir kitais svarbiais rei-

yra pasenęs, k: 
kartoja tą pat 
į savo klausiu 
atsakinėja, nenorėdamas ar) 
negalėdamas pakęsti kitų iš-j 
mintingesnių atsakymų. O! 
kartais net patsai su savim 
ginčijasi.

įs
da po ititinkamo laiko jis
bus pakviestas kalbėtis su 

juosto?, pritariant visiems! prezidentu, 
priėmimo dalyviams lietu-! Reikia manyti. kad tokiu

vaisęs truKo nuo iz vai. 
iki 1 vai. Per tą valandą šne
kėtas! įvairiais lietuviškais 

susipažinta st 
naujais aukštais pareigu 
nais, gražiai pasitarnauta 
Lietuvos laisvės reikalui.
Italai ir airiai (miesto tar
nautojai) atėjo į vaišes su 
dovanomis. Didelio susido
mėjimo susilaukė taip .pat 
tautodailės parodėlė, kurią Dulkės raudonam saulėlei- 
sudarė llietuviški audiniai dy, Vinco Ramono romano

“H

Ką tik gavome
Massachusetts gyvenan

tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

o

Labai gili mintis negreit 
į paviršių iškyla.

Tautinės grupės Sov. Sąjungoje laiko save kovoto- 
; jais dėl žmogaus teisių, bet tai netrukdo joms kovoti ir 
! už tautinius reikalus.

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
VIENOS SAVAITĖS 

iš BOSTONO, NEVV YORKO, MONTREALIO

GRAŽUS PAVYZDYS

— Maiki, šitaip kalbėda
mas, ar tu tik nenori iš ma
nęs pasišidyti. nes ir aš kar-
tais iš Zacirkos saliūno eida- j _ R Maiki. man toks Į 
mas pats su sav™ g,ncyjuo-; z irko? ’kostiumeris aiški. 
S1, nes neatsimenu, kiekiu kaf, toj. (aio A]ta tfl[

čierkų gyvatinės esu išgė-; rūpinasi ir almužnas renka, 
ręs. Gana apie tai. Nenoriu!kad galėtų Washingtone su 
tokių tavo postringavimų valdžios šaJtyšiais ant vieno

BALANDŽIO 6—$721.00 GEGUŽĖS 
BALANDŽIO 27—$735.00 GEGUŽĖS 
GEGUŽĖS 2 —$829.00 RUGSĖJO

7 — $829.00 
12— $829.00 
21— $815.00

kalais.

girdėti, 
kyk. ar

Bet tu man paša-į krėsle nusifotografuoti ir
ali ir vargonizaci-; kad tą pikčierių jos nariai

jos kai;) ir žmogus pasenti? galėtų pasikabinti pas save 
ant sienos.

— Žinoma, kad gali. Šian"
dien jau visiškai paseno vi-1 — Neteisybė, tėve! Taip 
sekios š, . Onos, šv. .Jokūbo, pašaipiai kalba tik šios or-

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA

Jeisru ntirife Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo tarto 
nuosavybe, maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
Jakušovienės Realtor vadovaujama lietuviška 

įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE

6/05 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707 

T?l. (813)367-1791 

Po darbo valandų — (813) 360-0744 »

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

iš BOSTONO, CHICAGOS, N. YORKO. MONTREALIO

GEGUŽĖS 18 (su Vakaru Europa)
GEGUŽĖS 25—$999.00 RUGSĖJO 7—$999.00 
BIRŽELIO 15—$1119.00 (.KUODŽIO 21—$983.00 

------------o---------------
BIRŽELIO 29, LIEPOS 13, LIEPOS 27 RUGPICčIO 10 

iš CHICAGOS — $1257.00 
iš NEVV YORKO — $1136.00

Prie grupiu galima jungtis ir iš kitu miestu su 
papildomu mokesčiu

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS 

RIBOTAS!

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway, P. O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764 

Savininkė Aldona Adomoniene

Air Fares Subject to Changes and Government 
Approval

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Kaip reikia ir galima Va
sario 16-tąją panaudoti Lie
tuvos laisvės šauksmui pa
skleisti vietos amerikiečių 
tarpe, gražų pavyzdi parodė 
Pmnas Volungevičius (Fr. 
Wallen), Brocktono, Mass., 
miesto viešųjų darbų komi- 
sienierius. Jo iniciatyva ir 

Į pastangomis vasario 11 d. 
i miesto centre Legicn Park- 
! way, buvo L kebą Lietuvos 
Į vėliava, dalyvaujant miesto 
j majorui Crosby ir kitiems
• aukštiems miesto pareigū
nams,, o taip pat I egion 
Parkway vienai savaitei pa
vadinta "Mindaugas St.“ 
Kai vėjas nupb'šy Lietuvos

i vėliava, Pr. Volungevičius 
į savo lėšomis parūpino kitą, 
! daug stipresnę, galinčią at
laikyti stiprų vėją. Tai jam 
j atsiėjo $100. Toji Lietuvos 
vėliava drauge su JAV vė
liava plevėsavo Legion 
Parkvvay iki vasario 18 d., 
taigi visą savaitę.

. Vasario 16-tąją Pr. Vo-
* lungevičius savo Įstaigos 
patalpose 12 vai. suorgani
zavo priėmimą, kuriame da
lyvavo jo skyriaus tarnau
tojai, visi aukštieji miesto 
pareigūnai su pačiu majoru 
Crosby, teisėjas Lawton, 
aukšti policijos pareigūnai, 
Šv. Kazimiero lietuvių pa-

ir gintaro išdirbiniai.
•Šiuo reikalu Pr. Volunge

vičiui talkino visa eilė 
Brc-cktono lietuvių, dau
giausia jo giminių ir drau
gų, o taip pat kai kurie lie- 
Jįpvjai verslininkai.

Tai bene viennitelis priė
mimas pačią Vasario 16-tąją Ale'-nie-ės 
kitataučiam^, kurių palan
kumas Lietuvos laisvės rei
kalui yra labai reikšmingas.
Tr tą parengimą suorganiza
vo savo iniciatyva ir pastan
gomis jaunas vyras, gimęs 
ir mokslus išėjęs Amerikoje 
Tai gražus pavyzdys kitiem.

GALĖSITE PASIKALBĖTI 

SU PREZIDENTU

antra papildyta laida. 399 
psl., minkštais viršeliais, 
kaina $6.00.

Nykštukų mokykla, Ade
lės Jonušaitės - Abromaitie- 
nės vaikams skirtos pasakai
tės ir apsakymėliai, iliust
ruotos spalvotais Vandos 

piešiniais, 60 
psl., minkštais viršeliais, 
kaina $3.00.

Erelių kuorai, romanas, 
parašė Petronėlė Orintaitė, 
384 psl.. kaina $8.00.

Prof. Augustino Volde
maro raštai, 672 psl., kai
na $15.00.

Julius Janonis, poetas if
revor.ucjonienus, paraše — 

•Jurgis Jašinskas, 265 psl., 
Prez. Carteris dar prie? j kaina $5.00

rinkimus yra skelbęs, kadi Lietuvos Smeigiamasis Sei- 
jis nciįs palaikyti gyvą kon-^ mas, pan agė dr. V. Daugir- 
taktą su piliečiais, žinoti jųl d ;itė-Sruogienė. Tai vienin- 
nuomonę įvairiais klausi-i tele knyga apie seimą, kuris 
mais ir jų rūpesčius, į kū-į r aruose Lietuvos konstituci- 
riuos jis norėtų skubiai at-jią ir kitus pagrindinius įsta-
siliepti. i tvmus. Veikalas yra gausiai

žinoma, jūs visada galite; iliustruotas, 261 psl., kaina 
parašyti prezidentui laišką, — $6.50.

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2534 W. G9th St)

5
WORCESTERIO LIETUVIŲ
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai^ 8-9 vai. vakaro 
Šeitadienaau 5-6 vaL vakaro 

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shfarley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 

Tel. 852-3665



Puslapis penktas KELEIVIS, SO. BOSTON Kr. 8,19*7 m. v-.-ari 22 d.

Vietinės žinios

Inž. Aleksandras Čaplikas, ku
rio pastangomis Bostono sanda- 
riečiai Vasario 16-sios proga 
Amerikos Lietuviu Tarybai su
dėjo per $700. A. Čaplikas šiuo 
meni yra .Alios Bostono sky
riaus pirmininkas. .Jis yra ir 
Sl.A cen-ro vicepirmininkas.

Gamta norėjo sutrukdyti 

mūsų šventę, bet jai 

nepasisekė

deklamavo patriotinius eilė
raščius, bet net ir sudaina- 

' j v o posmą "Lietuviais esame 
i mes gimę“. Po jų Brocktono 

w į šv. Kazimiero parapijos 
j choras, diriguojamas komp. 
Juliaus Gaidelio, padainavo 
8 dainas, koncertinę dalį!

loterijai paaukotą lietuvis [ 1977 m. kovo 11 d. (penk
kais tautiniais rūbais pa-jtadienį) 8 vai. vak. First & 
puoštą lėlę ir S. Gofensienei į Seeond Church salėje, 66 
už tortą. Kavutei pyragus Mariborough St., esto solis-
iškepė J. Banaitienė, T. Lė to Naan Fold koncertas, ku-

i * i
{RAYMOND E. PELECKASJ
J ♦
‘ GENERAL (ONTRACTOR J
• »

Šauliai ir Vasario 16-toji

Jono 
kuopa & 
ma šaulio inž. J. Stašaičio, 
paskutiniame kuopos narių 
susirinkime, be kuopos or
ganizacinių reikalų, pami
nėjo ir Vasario 18-tąją.

šaulių
B stone, vadovauja-

Vanagaičio

Inz. . 
tai. bet 
lietuviu

. Stašaitis suglaus- 
išsamiai peržvelgė 

is sunkumus ir
dideli rvžta išsikovoti ne
priklausomybę, 
kovas su boišev 
montinmkais il
giau buvo apsistojęs

; ♦
t Dengia stogus, deda vandens* 
J nutekamuosius vamzdžius, at-» 

namų vidaus ir lauko vi-1 
} sų rūšių dailydes darbus. •

veckienė, I. Lewis, L. Šim-įrį rengia N. Anglijos Baltų 
kienė, D. Lizdenienė, V. j d-ja
Auštrienė, V. Sužiedėlienė, i Kovo 13 3 Val popiet
A. Lmgertaitienė, W. Lm-jSo. Bostono Lietuvių Pilie- 
gertaitė, D. Eikinienė ir S. čjų d-jos III aukšto salėje 
Subatienė. JAV LB Bostono apylinkės

Visoms ir visiems dari sukaktuvinis 25 m. koncer- 
kartą ačiū.

• lieka i 
{ sų rū
} Įkainojimas veltui. Turi leidi ♦ 
» mą ir draudimą, šauktis va-J

skirtingomis nuomonėmis.
Subatvakariui vadovavo 

inž. E. Cibas.

Sveikiname šimtametį 

Antaną Gurkdounį

Tik dabar sužinojome,
baigdamas "Lietuva—Šiau-^kad ilgametis mūsų skaity- 
rės pašvaistė“. įtojas Antanas Gurkdounis

i (aiškiausia — žemaitis) iš 
Aukų surinkta $2,231; Lewiston, Maine, 1976 m. 

(pernai $2,164). Be to, in-»lapkričio 1 d. atšventė 100 
žinieriai jau yra atskirai su- J metų amžiaus sukaktį, 
dėję $1,600 (pernai $1,445). Sveikiname savo mieląjį

Bostono lietuviai vasario 
20 d. minėjo LietuRJBRiepri- 
Klaufcomybės atstatymo pa
skelbimo 59-tąją sukakti. 
Kaip tik tuo metu, kai jau 
atėjo laikas rinktis į iškil
mingą aktą So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje, 
snigo saujomfe. Aišku, ne 
vieną toliau gyvenantį tau
tietį toks oras sulaikė nuo 
dalyvavimo minėjime, bet 
vis tiek buvo beveik pilna 
salė tokių, kurie nepabūgo! 
nemalonių gamtos išdaigų.

Minėjimą pradėjo Altos 
pirm. inž. Aleksandras Čap- 
ikas. Įnešus vėliavas, sugie

dojus Amerikos ir Lietuvos 
himnus, kleb. kun. Antanui 
Baltrušūnui sukalbėjus in- 
vokacijos maldą, tarė žodį 
pirm. A. Čaplikas ir buvo 
pagerbti susikaupimo minu
te žuvusieji už Lietuvos lais
vę. Po to minėjimui vado
vauti buvo pakviestas jau
nas inžinierius Algis Lapšys.

Šis, supažindinęs minėji
mo dalyvius su pirmoje ei
lėje sėdinčiais savanoriais 
kūrėjais (jų buvo 7), pa
kvietė A. Čapliką supažin
dinti su specialiai iš Wa- 
šingtono atvykusiu kongres- 
manu John Moakley.

Kongr. J. Moakley, savo 
rodyje apžvelgęs svarbes
nius Lietuvos istorijos fak
tus, savo kalbą baigė linkė-

ryški-pįimu Lietuvai netrukus bū
nant didžiojo savanorio,* ti tokiai pat laisvais, kaip 
patriarcho dr. J. Ba^anavi-, šiandien yra JAV. 
čiaus pastangas prikelti Lie-i Latvių vardu sveikino dr. 
tuvą savy stoviam valstybės ilga Dinbergs, o raštais 
gyvenimui. ’

Suminėjo 
ber- 

II-
ikais, 
lenkais.

Šaulys, nepriklausomybės 
kovų savanoris karys L. 
Liutkonis, kautynių su bol
ševikais prie Kėdainių da
lyvis. Įdomiai papasakojo 
sav0 pi įsiminimus, kaip jis 
vienas išvaikė komunistų 
suruoštas prakalbas Kėdai
nių turgavietėje.

Susirinkimo metu buvo 
apsčiai ^platinta ką tik išė
jusio? iš spaudos dr. K. R. 
Jurgėlos knygos "Lithua
nia: The Outpost Of Free
dom“. Jos parduota 26 egz. 
Artimoje ateityje bus šios 
knygos Bostone viešos sutik
tuvės.

Susirinkimas baigtas Lie
tuvos himnu ir po to bendra 
kavute lietuvių užkandinėj.

K š.

Tos sumos dar padidės. Au
kas galima siųsti ir Keleivio 
adresu. Jos bus perduotos 
Altos skyriui.

Emilija Čekienė —Kult. 

subatvakary je

skaitytoją Antaną Gurk
dounį ir linkime jam stip
rios sveikatos.

Valio mūsų 
skaitytojas 1

šimtametis

Sekstetas dėkoja
I

Praeito Kultūrinio subat-, Bostono Vyrų Sekstetas
v akai 10 pi ogi amos viešnia nuošh džiai dėkoja visiems, 
ouvo Amerikos Lietuvių kurie bent kokiu būdu prisi.
Tautinės ^ąjungos Pirmi_ dėjo prie renginio "Vakaras 
Ainke Emilija Čekienė, kal-.gu sekstet)u“ -pasisekimo, 
bėjusi tema: Mūsų tautini
stiprybė“.

Kiek apžvelgusi tarptau
tinę politiką, Lietuvos oku
pacinio režimo terorą ir lie
tuvių tautos priešinimąsi tai 
priespaudai, prelegentė at
sigrįžo į čionykštės mūsų 
veiklos reiškinius, kurie ro
do daugiau mūsų "tautinę 
silpnybę“, negu stiprybę. 
Tarp tų "tautinę stiprybę“ 
mažinančių faktų E. Čekie
nė nurodė ne tik mūsų orga
nizacijų tarpusavio trintį, 
nepasidalininą veiklos sri
timis, paskirų veikėjų gar
bės troškulį ir visuomenės 
daliles nepaklusnumą vado
vaujantiems veiksniams, bet 
Ir skiltit.gas pažiūras į vadi-* 
namąjį "santykiavimą su' 
kraštu“. Prelegentė aiškiai 
pasisakė prieš Vilniaus litu
anistinių kursų lankymą ir 
organizuotą jaunimo važia
vimą į Lietuvą, bet čia pa* 
susidūrė su dalies auditori
jos skirtingomis nuomonė

Nuoširdus ačiū programos 
atlikėjams sol. D. Mongir- 
daitei, ir akompaniatoriui 
komp. J. Gaideliui, duetis- 
tėms D. Veitaitei ir M. Bi- 
zinkauskaitei ir gitaristui A. 
Kupčinskui.

Ypač daug darbe į rengi
nį įdėjo vyriausia šeiminin
kė O. Eikinienė su padėjėjo
mis S. Jančauskiene ir M. 
Eikiniene, salę puikiai Tš* 
puošė A. Lingertaitienė, ap
švietimu rūpinosi B. Vasaris 
ir P. Krukonis, pranešėjas— 
VI. Eikinas. Taip pat dėko
jame A. Adomavičienei už

"GARSO BANGŲ“ 

PROGR AM A

Bostono Vyru Sekstetas

KALENDORIUS

Kovo 6 d. 12 vai. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
II ir III aukštų salėse skautų
rengiama Kaziuko mugė. naujoje įdomioje vietoje.

fioooooooooouoooooooooooooooeooooooooouoouoooooooooooę,

j tas-banketas.
! Kovo 27 .1. 3 30 vai. po 
1 pietų So. Bostono Lietuviu 
Piliečių d-jos III aukšte =a- 
lėje Minkų radijo metinis 
koncertas ir filmų vakaras.

Balandžio 10 d. Bostono 
studentų Pavasario vakaras

• CITGO KOKYBĖS ŠILDYMO ALYVA

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

• GALIMA MOKĖTI DALIMIS

• DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 
PAGAL SUSITARIMĄ IŠ ANKSTO

• KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL
NAS ĮRENGIMAS

FORTŪNA FUEL C0., INC-

470 Adams Street, Quincy, Ma. 02169 

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooe

v
L

karais tel. 364-461(1.

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peržiūrėta. "Sūduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

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

liimento foima $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

estai ir ukrainiečiai.
Gubernatoriaus ir majoro

pareiškimus perskaitė And
rius Ambraziejus.

Pagrindinis kalbėto jas bu-1 mas taip ir liko 
vo SLA pirm. Povilas Dar- diskutuoti, 
gis, kuris pusvalandį tetru
kusiame žodyje nekartojo

Ši radijo programa trans- 
' liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 vai. 
popiet.

Programoje anglų kalba
mis. Kadangi paskaitininke Pate*kiama klausytojam ge- 
turėjo skubiai išskristi na- rai atrinkto ir suredaguota 
mc, tai tas idomus kiauri-1 l’etuvių kultūrine, istorine ir 

nebaigtas! kitokia medžiaga, verta vi- 
■ siems lietuviškai nemokan- 
Į tiems pasiklausyti. Valandė-

______________ _______________Reikia .pažymėti, kad E. Jes pagrindinė ir puiki kal-
visiems žinomos Lietuvos is-i čekienė yra gera kalbėtoja, ■ bėtoja—Birutė Vaičjurgytė. 
torijos, o sklandžiai pateikė i Ka^P Įr lengvos rankos žur-j Vasario 27 d. — Lietuvos 
keletą savo šventiškų min-Į įdomu buvo su Jeruzalė, žvilgsnis į Lietu
čių.. *" j ja pasidalinti ir kai kuriomis vos žydų gyvenimą.

Rezoliuciją perskaitė Al
girdas Budreckis. Ji buvo 
priimta karštais plojimais.

Po rinkliavos ir pertrau
kos, buvo meniškoji dalis.
Čia Bostono lituanistinės 
mokyklos keturi 5-7 metų 
amžiaus mokinukai, — Rū
ta Kalvaitytė, Tomas Zikas,
Arvydas Budre ckis ir To
mas Skrupskelis, — paruoš-! 
ti mokytojas Paulinos Kal- 
vaitienės, ne tik gražiai pa-

ALDRICH OIL CO 

Jau 30 metų sąžiningai ir greitai įrengia namų 

apšildymą, oro vėsinimą ir gerai aptarnauja.

So Bostone — Dorchestery — So Shore I

BALTIC INSURANCE AGENCY
V edėja: Reda M. Veitas M

Tel. 268-6030 S
597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. fo

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų M 

atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui
ir nuo nelaimingų atsitikimų. to
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

SAVAITRAšTlS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja saauylojus apie pasaulinius tr lietuviškuosius 
(vykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu ’ bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
-varbia problema.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ m dinamiška mūsų iš

eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbiu bei idė’u. »U 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 

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

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuviu radijo 
' programa Naujojoj Anglijoj 
iš sto! ies WNSR 1360 banga 
veikia sekmadienicis nuo 

' 1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliau-, ių. pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos
ir Magdutės pasaka.

Šią programa veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai. 

? Biznio reikalais kreiptis Į 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų kr&uluvę, 502 E. Broad- 
way. So. Bostor, Mass. Tel. 
268-0489. Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

DRAUimMO agentcra 
At’ieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
598 Bmadway 

So. Boeton, Mass. 02127
TeL AN 8-1761

1977 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

Vienos savaitės kelionė j Lietuvą Dviejų savaičių kelionė j Lietuvą,
Bavariją (Vokietiją) ir Londoną (Angliją)

BALTK
TOURS

t

SLA SUSIVIENIJIMĄ! 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

c*

-------————
I I

1 naktis Maskvoje, 6 dienos lir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos j 
ekskursija į Kauną, 1 naktis Maskvoje
balandžio 24—gegužės 2 d. — $858; rugsėjo 18-26 d. — $858, 

spalio 9-17 d. __  $826.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS | LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR 
ANGLIJĄ:

1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos 
ekskursija į Kauną. 4 naktys Miunchene ir 3 naktys Ix»ndone
birželio 25—liepos 10 d. — $1,253; liepos J7—31 d.___ $1.253.
I nurodytas kainas įeina: lėktuvo grupinis bilietas;

pirmos klasės viešbučiai po 2 kambary; i 

3 kartus valgyti per dieną; pusryčiai ir J 
vakarienė Miunchene ir Londone; 
ekskursijos, lagamino pervežimas.

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ:

Kelionių kainos paremtos nauju nuo 1977 metų balandžio 1 dienos veikiančiu tarifu, kuris yra 
valdžios tvirtinamas. Tarifai remiasi kainomis nuo Bosto.io, New Yorko ir Montrealio Pan Ame 

rican ar kitais IATA lėktuvais.
Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

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

i Kiekvienoje kelionėje keleivių skaičius yra ribotas. Patartina vietą rezervuoti galimai anksčiau.

SLA—jau 80 metų tarnai’lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau icaĄi SEPTYNIS MlUONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinš organizacija — 

duoda gyvybės apdraud< ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o leisią 

patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip iris su puse m Bono dolerių 

kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 

lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reika’ingiausuu 
apdraudas nuo <100.00 Iki Siv.900.GC

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Eu. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijom* ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliams labai plgn T ERM 
apdraudą: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALt AFDRAUDA naudinga visokie 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lie: n viškų 
klubų Ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcldecta- 
Ms apdraudos mokestis $2.90 } metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų Kr^ritūs 
* kuopų ve’kėjus, ir jie plačiau paaDk’RS soti 
Susivienijimo darbus.

Geusite spausdintas mlo/marija*. jeigu 

parašysite:

Ltthuanian AlMan-r of
$07 West 30th <<traet. New lorh. % v
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Vietines žinios
Moterų klubo susirinkimas

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Bostono klubo 
narių susirinkimas šaukia
mas vasario 27 d., sekma
dieni, 3 vai. popiet So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
namu direktorių kambarv. i

Pakeičia darbo valandas

Trans - Atlantic Travel 
Sei vice, vadovaujama Aldo
nos Adomonienės, praneša, 
kad nuo vasario 21 dienos 
šitaip pakeičia darbo valan
das: • ė

Įstaiga veiks kasdien nuo 
9:C0 vai. ryto iki 5:00 vai.

Visos klubo narės prašo- vak., penktadieniais nuo 
mos dalyvauti, nes yra, 9:00 vai. ryto iki 7:00 vai. 
spręstinų svarbių reikalų. vakaro, o šeštadieniais bus 

uždaryta. ’
Pirmoji ekskursija i Lie

tuvą išvyksta balandžio 6 d. 
j Apie kitas 1977 metų eks-

So-. Bostono Lietuvių Pik kursijas i Lietuvą teirauki- 
d-jos užkandinėje kovo 2 d.

Klubo valdyba 

Prasideda kortu vakarai

vėl pradedami kortų vaka
rai. Pradžia 8 vai. vak.

Tie vakarai būna trečia
dieniais. Visi kviečiami at
silankyti.

Nevieros Floridoje

Ona ir Albinas Nevieros 
šiuo metu šildosi Floridoje, 
bet netrukus žada grįžti i 
Bostoną.

tės skambindami ar rašyda
mi adresu:

Trans - Atlantic Travel 
Service

393 West Broadvvay 
P. O. Box 116 

Scuth Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617)-268-8764

Garbė už pinigus nenu
perkama.

Vasario 16 Bostone 

prieš 30 metų

Ką tik paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo 59-ji sukaktis, 
šia proga trumpai prisimin
kime, kaip toji diena čia bu
vo paminėta prieš 30 metų.

Jcs paminėti prisirinko 
pilna didžiulė So. Bostono 
aukštesniosios mokyklos sa
lė, daugiau kaip 1000 žmo
nių. Kalbėjo Bronius Bud- 
ginas, kun. Jonas Borevi- 
čius, kons. Antanas Šalna ir 
kongresmano McCormacko 
vardu Murray.

Meninę programą atliko 
A. Tataroniūtės vadovauja
mas Dainos choras.

Aukų surinkta $5,711. So. 
Bostono Lietuvių Pil .d-ja 
aukojo $1.000, Aleksandras 
Ganiprovas $500, Lietuvai 
Remti d-ja $360. Buvo au
kojusių po $100, $50, $25. 
(Atsiminkime, kad tada do
leri uždirbti buvo daug sun
kiau negu šiandien).

Minėjimą surengė Bosto
no Lietuvos Nepriklausomy
bės Komitetas. Minėjime 
pirmininkavo adv. Jonas 
Gngalūs, o protarpiais vice
pirm. Jonas Januškis.

Lietuvos trispalvė prie 
miesto rotušės

Š. m. vasario 16 d. Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo 59 metų sukak
ties proga Bostone prie 
miesto rotušės, muzikai gro
jant Amerikos ir Lietuvos 
himnus, buvo iškelta mūsų 
trispalvė. Auk tame stiebe 
jai plevėsuojant, Alfos sky
riaus pirmininkas inž. Alek-

Gavome brangią dovaną

Keleivio skaitytojas Mo
tiejus Tamulėnas, gyvenan
tis W. Palm Beach, Fla., at
siuntė mums nemažą dėžę, 
prikrautą "Kultūros“ žurna
lų ir "Naujosios Gadynės", 
leistos Philadelphijoje, nu
merių. Tai brangi dovana, 
nes kaip tik tų numerių ne
turėjome, o dabar turėsime 
daugelio metų pilnus ar a-

KVIESLYS
į JAV Lietuvių Bendruomenės 25 metų sukaktuvinį 

< KONCERTĄ — BANKETĄ,

įvyksiantį 1977 m. kovo 13 d. 3 vai. po pietų

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 3 a. salėje
(368 W. Broaduay, So. Bostone. Ma.)

Dalyvauj a : JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
pirm. RAYMONDAS KUDUKIS ir Krašto Valdybos 
pirm. ALGIMANTAS GEČYS.

sandras Čaplikas perskaitė a-,
miesto majoro Kewin White • PYPdnius komplektus. [Koncerto programą atliks jaunieji talentai 
proklamacija skelbiančia! ' solistė GENĖ UGIANSKIENĖ, smuikininkė BRIGITA
Bostono didmiestyje 16-ją | Fž tai Motiejui Tamulė- PUMPULYTĖ ir pianistas SAULIUS CIBAS, 
vasario lietuvių diena. J nul nuosn dziai dėkojame.

Tos dienos prot^a lietu- i Keleivio redakcija
viams žodi majoro ir savo i
vardu tarė vicemajoras Ed. j
Sullivan, išreikšdamas vilti, s**************************~**~~ 
kad Lietuva vėl atgaus savo 
nepriklausomybę ir džiaug
sis demokratija panašiai, 
kaip šiandien Amerika 
džiaugiasi. Jam padėkojo 
inž. A. Čaplikas, nuo savęs 
tardamas raginimą lietu
viams nenustoti ryžto kovo
ti dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo.

Saulėtą, bet šaltoką dieną 
i vėliavos pakėlimo iškilmes 
susirinko gražus būrys -tau
tiečių, kurių tarpe buvo ma
tyti ne vieno jaunuolio ir 
jaunuolės veidas.

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė

Po koncerto: — kokteilis — vakarienė — šokiai.

Bilietas-auka — $8 asmeniui.

Prašome rezervuoti stalus po 10 asmenų ir įsigyti bilietus 
iš anksto. Skambinti tel.: H. Čepas, 268-0605, vakarais 
268-9268; M. Žiaugra, 479-2962; Br. Paliulis, 282-6827.

Visi lietuviai kviečiami šiame sukaktuviniame kon- 
certe-bankete gausiai dalyvauti..

Be to, tą dieną 10 vai. ryto Šv. Petro parapijos baž
nyčioje įvyks pamaldos, kuriose giedos sol. BIRUTĖ O. 
ALEKSAITĖ.

BOSTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Pastaba. Automobilius galima palikti So. Bostono 
Savings Bank aikštėje, W. Broadvvay.

COSMOS PARCEJLS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St 

WORCESTER. MASS. 
Tol. SW 8-2868

Senas parvirsta ir negir* Už nosies ne tik jaučiui 
tas. vedžioja.

Nerasi medžio be lakos, o 
žmogaus — be ydos.

i'

Flood Sųuare 
3ardware Co.

yra vienintele oficiali įstai
ga Worcestery. Mūri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces- <t
terio f Lietuvą ir ki*as Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai-

hetu vilkai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir
tvarkingai įf£r. j Pašakarnio

Čia galima gauti įvairiau-! 
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų

Ssrtaiaka* N. J. ALEKNA
east bboa»wa? 

BOSTON. MASS. 
TELEFONAS Ari 8-41« 

.Mi-or-i O*ž*t 
’.'upjeron Sienom*

Stiklas Langam* 
reikmenya namaau 

Reikmenys piure bariam* 
Visokia 3a<kta(

Peter Maksvytis
Carpeatar A BcSMsr
<9 Church Street 
«. MUten, Ma

Atiteku visos pataisyme, remoa- 
to ir projaktarimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal JOsų reika
lavimu. Saukite visados iki • va
landų vakare.

Telefonas: 898-8876
Telefonas: AN 8-2806

IDr. Jos. J. Donovan

ir kitų
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Svikliens

(PfiDIN 18 
OPTOMETRISTAS

j Valandos:
i nuo & vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTS)

OPTOMBTRISTft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 8 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

jjjffrrrrrrrjrrrrrijrrurrJtfJin“

Knyga yra geriansias žmogaus drangas

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, Iipildome gydytojų rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus. Ji
Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką raistinę.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

384 W. Broadwav, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTONE.
Telefonai AN 8-602S

Nue I vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyra iventadienius ir

jaoooooeooooesooooseaoooooooeoooooooooooeooam

641 E Broadvvay

M & T OIL CO
So. Boston, Maas. 02127

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

Skambinkite

268-4662

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

Kviečiame visus Į 
BOSTONO

BALTIJOS ir ŽALGIRIO TUNTŲ 
t r a d i c i n ę

KAZIUKO MUGĘ

So.
1977 m. kovo mėn. 6 d.

Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos salėse
(368 W. Broadvvay, So. Bostone)

PIETŪS

ATIDARYMAS

VAIDINIMAS

12:30 vai

11:3(1 vai.

3:00 vai.

Laisves Varpas
lietuvių radijo

VALANDA

Bus suvaidinta — GRYBŲ KARAS

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL

______  Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maas. 02402. TeL 586-7209

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas ....
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas 

Lietuviškai:
PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos $10.— 
ATSPINDŽIAI ŪKANOSE,

novelių rinkinys, V. Alantas ................................ 6.—
Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

S6.—
S6.—

Dėl laisvos Lietuvos, LSDP 
memorandumai, 36 psl., kai
na $0.50.

Lietuviškoji skautija, pa
rašė Petras Jurgėla. Tai 
832 psl. su daugybe iliustra
cijų knyga, kurioje išsamiai 
pavaizduota Lietuvos skau
tų veikla nuo 1917 metų iki 
šių dienų. Kaina $12. Ji yra 
gera dovana ne tik skautų 
bičiuliams.

Devintoji pradalgė, lite
ratūros metraštis. 389 psl., 
kaina minkštais viršeliais

ikietais ^>8 30

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS tūros istorijoje (Nuo Mažvy
do iki Skvirecko), parašė

Sukilimas Lietuvos suve- Amerikos lietuvių politika, Stasys Yla, 345 psl., kaina

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

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

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (VVhist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary.
Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL VAKARO 

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

S. B. L. P . D. Valdyba 
368 W. Broaduay, So. Boston, Mass. 02127

renumui atstatyti, dokumen
tinė apžvalga, parašė buv 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaubtas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 ps!., iliustruota 
įrišta, kaina $15.00.

Amerikos lietuvių istorija, 
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

Demokratinio socializnn 
pradai, (S Kairio įvadas) 
64 psl.. kaina 50 centų.

parašė dr. K. Šidlauskas. į- $6,
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.5C

Kelionė aplink
Juozas Kaributas,

pasaulį,
423 psl.,

Anglų novelės. 23 autorių, I kaina $5.00. 
sudarė Povilas Gaučys, 456 Lietuva caro ir kaizerio na- 
psl., kaina $7.00. guose, Ant. Gintneris, 633

Popiežiaus bulės, prof. P psl., kaina $5.00.
Pakarklis, 70 psl.,kaina $1.00. i Senasis prūsų teisynas,

Lietuvos konstitucinės tei- prof. P. Pakarklis, 31 psl . 
sės klausimais, parašė Kos- kaina 50 centų, 
tantinas Račkauskas, 178 Kryžuočių valstybės san- 
psl., kaina $2. tvarkos bruožai, prof. J. Pa-

Juodojo pasaulio sukili- 
Socialdemokratija ir ko- į ««»> parašė Stasys Michel- 

sonas, 127 psl., kaina $2.00.munizmas (K. Kauskio), 47 
psl., kaina 25 centai 
Amerikos Lietuvių Taryba,

30 metų Lietuvos laisvės ko. 
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug i. 
liustraciju. 500 psl., kaina 
$10.00.

karklis, 176 psl., kaina $2.00.
Balys Sruoga mūsų atsi

minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600Napoleonas. Baltija, Ame-

Kny-
c ' i i - v v .. sroje rašo apie 70 asmenų. Sąmokslas pr.es zmon.ja, Kaina 

informacinė apžvalga, Vilius 
Bražėnas, 109 psl.,
$2.50.

Melagingas Mikasės laii
kaina kas, parašė Jurgis Jašinskas 

• 69 psl., kaina $1.50.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš iVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi i£ 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že-

COSMOSPARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION 

(VAIRIAUSIAS DOVANAS 

IŠ BOSTONO { LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraitus
Pristatymas greitas kr 

garantuotas
nomis kainomis. Be to, siunčia- j prekės parduodamos nuio- 
me maistą, pinigus ir galite ui- karnomis.
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

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

o ieštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
TaL 268-0068




