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73-TIEJI METAI

DVI TERORO DIENOS 

WASHINGTONE

Dvylika ginkluotų fanatikų juodųjų musulmonų už

grobė net tris pastatus su 134 įkaitais, kuriuos išlaisvinti 

pavyko tik po dviejų dienų derybų su užpuolikais.

Didi vertybė yra laisvė, j masto patalpų ir žmonių už- 
bet Amerikoje ja naudojasi grobimas rodo, kad krašto 
ne tik padorūs piliečiai, o vidaus saugumas yra dide

liame pavojuje. Sakoma, i 
kad kiltų ypač didelė grės-; 
mė gyventojams, jeigu kada j 
teroristam pavyktų užgrob-;

ir vagys, žudikai, teroristai,
Įvairūs fanatikai, kerėtojai 
ir idijotai. Dėl to čia kone 
visą laiką vienur ar kitur 
vyksta demonstracijos prieš* ti kokią atominę jėgainę, 
valdžią, Dievą ar už sumo
dernintą velnią, spreginėja 
bombos, grobiami žmonės, 
padeginėjamos šventovės ir 
pamišėliai, šokdami ant ža
rijų, daro ’stebuklus“.

Tarėsi su JAV-bių 
redaktoriais

Beieškodamas platesnių 
t galimybių Lietuvos reikalui 

Ir s.ai, praeitą savaitę te-'keĮ|i amerikiečių spaudoje, 
įcio banga siūbtelėjo n • Altos informacijų direkto- 
Waehin®toje . net nelaba. rfus R p *kis . 
tek nuo Baltųjų Rūmų. 12; sitaHmus su 
zinkluctų teroristu 5, karta į,

JAV uždraudė
sachariną

Va<gomųjų prcdvktų ir 
vaistu Įstaiga paskelbė, kad 
netrukus bus uždrausta var
toti sacharinus maisto pro-

j dūktų gamvboie, nes Kana- 
doie dalyti tyrimai su žiur
kėmis parodė, kad sachari
nas sukelia veži.

Skelbimas anie uždraudi
mą bus paskelbtas po mėne
sio.

Galimas dalykas, kad tas 
nutarimas bus apskųstas 
Iešmui.

ten tas klausimas 
besibaigtų, bet, ir uždrau
dus sachariną laisvai parda
vinėti, jo bus galima gauti 
pagal receptą.

savivaldybės rūmu. Iš kairės i dešinę: miesto tarybos pirm.! per metus JAV suvaitoja 5 
adv. Donald McGill. iš Bostono atvykusi buvusi Sibiro tremtinė 1 SVanj. daugiausia silp-
Elena Juciūtė ir Altos skyriaus pirmininkas Adolfas čampė. Pla- n^em> gėlimams gaminti.

i
čiau rašoma 3 puslapyje.

SOVIETAI KRITIKUOJA CARTERIO 

POLITIKĄ

Pravda kaltina prez. Carterį, kad jis, keldamas žmo

gaus teisių klausimą ir remdamas disidentus, kišasi į So

vietų Sąjungos vidaus reikalus, kuria nepasitikėjimo at

mosferą ir mažina galimybes susitarti dėl strateginių gink-
a

Ių apribojimo.

******************* ******

Prancūzijoje laimi 
kairieji

Praeitą sekmadienį Pran
cūzijoje buvo savivaldybių 
rinkimu pirmasis ratas. At
einanti sekmadieni bus ant
rasis ratas. Jame vaipysis 
tie, kurie pirmąjį sekmadie
ni negavo absoliučios dau
gumos.

Kovo 13 dienos Pravda 
vėl smarkiai užsipuolė pre. 
Carterio administraciją ir jj 
pati, kad čia pakartotinai 

! keliamas žmogaus teisių So
vietų Sąjungoje klausimas, 
kuris žlugdąs detentės dva
sią ir iš anksto mažinąs ga
limybę susitarti dėl atomi
nio ginklavimosi apriboji
mo.

staiga užėmė net tris pasta
tus, Įkaitais pagrobdami net 
134 žmones.

Nevvs“ ir ”The Nevv Wcrld“ 
redaktoriais.

JAV dabaitinė užsienio 
politika esanti dviveidis-

Sacharinas pradėtas var-! . Pi™?'į, rat« la.™ėjo kaįtka: iš ™',"s »usfe ka,ba™a 
, i, .. a • „ , . ; rium blokas, surinkęs o2.olamp

Vasario 13 d. \Vaterbury, Lt., pakeliama Lietuvos vėliava prie Į totl 1900 metais. Dabar jo j , .■ ‘ įja]sy Jis jau kontroliuos *
30 miestu (tame skaičiuje

Šis teroro aktas — tai jau; Altos pirmininko 
seniai vykstančio pogrindi
nio vadinamųjų „juodųjų padėka C'arterini 
musulmonų“ karo tęsinys.'

I Ryšium su V. Bukovskio
Mat, dar 1960 metais šia- Į Paėmimu. Amerikos Lietu- 

me islame religiniame sąju- i Tarybos pirmininkas dr. 
dyje Įvyko skilimas. Vienos! K- Bobelis pasiuntė telegra- 
sektos vadas Madcolm X bu- Prez- Carteriui, dekoda 
vo linkęs labiau i or
sines pažiūras. 1965 m.
buvo priešininkų nužudy-į bangas tęsti toliau ir užtik
tas. 1973 m. buvo schizmati-'mindamas, kad lietuviai šia- Aiabijos vaid muo^ 
kų užpulta Abdul Khaalis! me klausime prezidentą'
vadovaujama vadinamoji nuoširdžiai remia.
Hanafis musulmonų sektos*
vyriausioji būstinė. Per ši i Panašaus turinio telegra- 
užpuolimą buvo nužudyti 7 pasiųsta ir vicepreziden- 
asmenys, jų tarpe 6 paties ‘tu* Mondale.
sektos vado Khaalis vaikai, i
Nors žudikai tada būro nu-' *«>•••«• » > <
bausti ir pasodinti ilgiemsteis du Kūl‘O;

Baigėsi afro arabų
konferencija

Egipto sostinėje baigėsi 
rtedek- mas liž žmogaus teisių gy- pirmoji Afrikos juodųjų ir

jįs; nimą, prašydamas tas pa-

metams Į kalėjimą, bet fa-!
natikas Khaalis pasišovė j •ninisirus
dar pats savo priešininkams Į Italijos parlamentas nu- 
ker-vti ir žudikus is kalėji- tarė išduoti teismui du bu
mo išreikalauti savo sektos!vėsius karo ministrus, kurie,
teismui“. t yra ėmę kyšius iš aviacijos

' Lockheed bendrovės.
Dėl to praeitos savaitės; Ten rninistrų kabineto e- 

trečiadienį Hanafis _ sektos į gantieji jr buvusieji nariai 
teroristai užėmė mosėja, žy- ’0e parlamento sutikimo ne- 
du B nai B rith organizaci-, gajj Būti patraukti teismo 
jos būstine ir Washingtono I atsakomybėn.
miesto valdybos patalpas su
ten buvusiais žmonėmis. To 
užpuolimo metu buvo nu- 

radiio re- 
žmonės su

šautas juoduką 
porteris ir keli 
žeisti.

Tai pirmas toks atsitiki
mas, kad ministrai parla
mento nutarimu išduoti teis
mui. Tie ministrai yra krikš
čionis demokratas Gui ir so- 

Į cialdemokratas Tanassi.i
Teroristu vadas Khaalis; 

reikalavo leisti iam pasikal
bėti net su pačiu prezidentu 
Carteriu. bet tokia "garbė“ 
jam nebuvo suteikta. Dery
bom vyko net dvi dienas, ir! Londono aerodrome 6} 
buvo biioma. kad tie iuo-J plėšikai is šarvuoto sunkve-i 
dieii fanatikai gali pradėti i žirnio pagrobė 1.4 miliono 
žudvti įkaitus. laimei, po dolerių ir brangenybių, 
pažadėtu ivairiu nuolaidu! . .
pavvkn įkaitus išlaisvinti, ir! Suak.v?z,m.!s Pr*'a»»e 
teroristai pasidavė. į amerikiečių fu mat Bunks-

, Matt, kuri Londone verčia-
Žinoma, užpuolikai bus si pinigu ir brangenybių ve- 

nubausti, bet tokio didelio žiojimu.

Londono aerodrome 
pagrobė $1.4 mil.

n
Brazilija nutraukė 
sutarti su JAV

Breta ir Rheimsa). kuriuos 
iki šiol valdė dešinieji, 

i Rašant šiuos žodžius, dar

Sovietų Sąjungos ir 
JAV santykių pagerinimą, 
o iš kitos — esą, varoma an
tikomunistinė ir antisovieti- 
nė propaganda žodžiu ir 
veiksmais. Washingtonas, 
esą, manas, kad derybos dėl

Puola Vakarų 
komunistus

Socialisf.českaja Indust-1 
rija apžvalgininka

arabų konferencija, kurioje jancas kritikuoja 
ypač iškilo Egipto ir Saudi komunistų partijas.

Mat, Saudi Arabijos val
dovas naftos neturinčioms 
neturtingoms Afrikos vals
tybėms savanoriškai pasky
rė net bilioną dolerių pa
šalpos. Kitos naftą ekspor- 
tuoįanėios yalstvbės nrie tos dvtj atnl0sfer .. 
sumos pridėjo dar S4o0 mil

Dadi-
Vakarų

x 'datuojąs i burmistrus, pra- Valstybes departamentas ]enk- ■ ezirlent0 siūlįma 
viešai kritikavo Brazilijos

nėra visi'kai aišku, bet at- , ... ..
rodo, kad Paryžiuje buvęs “tiategmių ginklų «pnboji 
nremieras Chiracas, kandi

• žmogaus teisių praktiką, 
i Brazilija tai palaikė kišimu
si i jos vidaus reikalus ir
protesto ženklan nutraukė 
25 metų senumo karinės pa

kurtos galbos sutarti su JAV. 
"pasidavė antisovietiniam.
masalui“, stojusios ginti so-! Be to> Brazilija nepaten- 
vietinius disidentus. Skinta, kad JAV Įtaigoja V.

i Vokietiją neparduoti Brazi- 
Pasak Dadijancą, tie So- • lijai atominės Įmonės iren- 

vietų Sąjungos puolimai dėl girnų.
disidentų turi tikslą "užnuo-i 

Helsinkio!

mo yra 'vienas dalykas, o 
brovimasis i Sovietų Sąjun
gos vidaus reikalus, prisi
dengus netikra žmogaus 

i teisių gvnimo vėliava, esąs 
Jei ateinanti sekmadieni į kitas dalykas, su pirmūnių 

iam paivyks nugalėti kairių- i nesusijęs. Ne. to negali būti. 
ju kandidatą, jis, o ne pre
zidentas d'Estaing bus deši-

kandidata d’Ornano.

deklaraciją pasirašiusiųjų i 
' valstybių konferencijoj bir-

Ilgas straipsnis apie\^o mėnesį Belgrade. 
A7. Sadūnaite t

Plačiai .skaitomas Natio- jbičiulis 
n.al £at’"oHS Ee^er vasa'|J. Bartašiusno 2i d. įsspausdino ilgą 
kun. Kazimiere Pugavičiaus 
straipsni anie komunistu 
kalinama Nijole Sadūnaite 
dėl to, kad nas ją rado I :e- 
tuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos egzempliorių.

Didelis Keleivio rėmėja- 
Jonas Bartašius. gyvenan
tis Hartforde, vėl paguldy
tas St. Francis ligoninėje.

I ir.kime jam greičiau pa
gyti.

Mirė gydytojas 
čekistas

į Mirė pagarsėjusio Serbs- 
kio psichiatrijos instituto 
gydytojas Danielius Luncas, 

, kurio "pacientai“ yra buvę 
tokie žinomi kovotojai dėl 
laisvės kai]) gen. Grigoren- 
ko, Bukovskis ir kiti.

Dr. Luncas kartais pasi
rodydavo enkavedisto pul 
kininko uniforma pasipuo
šęs.

P.avdos nuomene, Wa- 
shingtono politinės figūros

i užmiršo, kad Helsinkio su- » . . .. ... i sitarimas patvirtina nesiki- 
I šimt i kitos valst . bes vidaus 
reikalus principą. Joks atsa
kingas vai-tybininkas nega
lįs ž’ugdyti tų detentės lai- 

i mėjimų, kurie buvo pasiekti 
dide’ėmis pastangomis. So-

. vietų Saiunga esanti pasiry- tuodami prieš Bologna uni- . ‘ .t
....... ■. , . zusi žengti pirmvn detentesversiteto kainuiu studentui, ... •* j- •., . . * kebu. bet tasai atlvdis da-vado nušovimą. , ....bar pi įklausąs tik nuo JA v

nųjų partijų vadas.

Studentų riaušės 
Italijoje

Italijoje jau kelinta sa
vaite studentai nerimauja, 
ruo'ia eitynes, tuo protes-

Studentų susirėmimuose 
su policija jau yra keliolika 
sužeistų, 46 studentai suim
ti.

ir ių sąjungininkų laikyse
nos. Bandymas spaudimu 
laimėti kokių nors sovieti
niu nuolaidų didina tiktai 
dervbų partneriu nepasiti
kėjimą.

k J*. • A -*

Dail. Ubino Elskau* kūrinv-š “Tarp uolu“

Rabinas atmeta
Carterio siūlymą

VVashingtone lankėsi Iz
raelio premjeras Rabinas, 
i Jis paskelbė atmetąs Carte- 
! rio siūlymą grąžinti arabam 

1967 m. užimtas jų žemes, 
pasilikus tik kai kuriuos 
plotus.

O Egipto prezidentas Sa
datas tvirtai pasakė, kad a- 
rabai neužleis nė pėdos sa
vo žemės ir Izraelis turi pa- diplomatinių santykių at- 
.-įtraukti iš visų okupuotų j r.aujinimo ir gero biznio su 
arabų plotų. I buvusiu priešu...

Politikieriai nieško v i , rv\ įsa tai rašoma tik pora
■ ZUVUSUĮIU ! ?ava.iei!'.
• *■ JA v užsienio reikalų sekre-

JAV-bėm pralaimėjimu toriaus C. Vancės vizitą 
pasibaigus Vietnamo karui Maskvoje, tuo norint iš 
ir jau kiek priimršus aukas, anksto sumink tinti prez. 
politikai ir biznieriai vėl Carterio "moralinę užsienio 
pradeda atgauti vilti susi-

■ žvejoti tose krauju aplaisty
tose sritvse naudos.

ii

Šiomis dienomis i Vietna
mą ir Laosa išvyko labai 
mišri politikų ir biznierių 
omisija. kuri ten ie kos din
gusių be žinios 2,550 karių.

Nors galimybių beveik vi
sai nėra tuos žuvusiuosius 
surasti, bet užtat —yra vil
ties susitarti dėl Vietnamo 
pakrančių ak vos išsunkime.

politikos liniją“.

Tekil s realybės akivaiz
doje galima kiek abejoti, 
ar santykiuose su sovietais 
prez. Carteriui pa . yks iš
saugoti nepažeistą politikos 
"moralumo“ principą, kurio 
iki šiol dar niekas nesilai
kė nei santykiuose su silp
nesniais nei su sau lygiais. 
Be to. jau yra ir ženk’u. kad 
mūsų moralusis Carteris 
pradeda lyg ir tvliau kalbė
ti sovietų kryjųimi ir k vos 
dėl žmogaus teisiu ginklą 
ima kreivy' j mažiau reikš
mingas Vakarų diktatūras.
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AR TAI NACIONALINĖS KULTŪROS 

NAUDAI?
I / - J _

«3Br
Ne tik rusiškieji, bet ir lietuviškieji sovietinės san* 

t.arkos propagandistai Įvairiom progom ir net be jokių 
prcgų nepaprastai mėgsta labai traškiai kalbėti apie so
vietinių tautų nepažeidžiamų "draugystę“ su rusų tauta, 
apie visuotinę "Didžiosios Tėvynės“ meilę, apie tą rau
donąjį sovietinės matuškcs Rusijos spenį, kuri visos ta
rybinės tautos savanoriškai ir su nuoširdžiausiu dėkingu
mu žinda ir iš kurio semiasi sau drauge socialistinės ir 
nacionalinės stiprybės..

Na, o kalbant apie Lietuvą, drįstama net tvirtinti, 
kad tik dabar ji esanti visiškai "nepriklausoma", o nepri
klausomybės laikais buvusi Vakarų imperialistų paverg
ta...

Ir dar įdomiau, — kad ji dabar esanti net lietuviš
kesnė, negu bet kada. nes tiktai kremlinė kompartija tik
rai nuoširdžiai rūpinasi jos nacionalinės kultūros ugdy
mu ir lietuvių tautos gyvybės amžinumo užtikrinimu...

Žinoma, kalbėti galima ir dar didesnių nesąmonių, 
nes propagandiniam melui nėra ribos. Bet mums konkre
tūs faktai liudija, kad žinomas sovietinis šūkis "Naciona
linė forma ir socialistinis turinys“ pastaruoju metu vis 
labiau atskleidžia savo tikrąją mintį, kurią galėtume iš
reikšti daug aiškesniu posakiu: "Nacionalinė galva, o ru
siškas liežuvis u- rusiškos smegenys“.

Iš tikrųjų Sovietų S-gos tautybių rusifikacijos poli
tika vykdoma taip planingai ir atkakliai, kad būtų ir 
mums labai naivu be jokio ateities rūpesčio vien tiktai 
džiaugtis šios dienos vienokiais ar kitokiais pavergtos 
Lietuvos žmonių kultūriniais laimėjimais ir iš to džiaugs
mo užsimerkti.

Mes čia nenorime su tarybiniais propagandistais ar 
komunistiniais "optimistais“ bei "socialistiniais realis
tais“ ginčytis ilgais liežuvio išraitymais. Leiškime sau tik 
glaustai susirašyti tos planingai vykdomos susifikacijos 
visiems žinomus faktus, kurie patys kalba daug vaizdin
giau, negu bet kokie "filosofiniai išprotavimai.“ Tad štai 
tos "didžiosios tėvynės“ dovanos lietuvių tautai:

• Priverstinis rusų kalbos mokymas nuo pat žemes- 
. niųjų klasių.

• Mokykliniai vadovėliai, kuriuose skrupulingai nu
tylėta lietuvių kova prieš car0 laikų rusifikaciją.

• Senovinės Lietuvos istorijos falsifikavimas ir dirb
tinis lietuvių tautos glaudinimas su rusų tauta, ką rodo ir 
"istoriko“ I. B. Grekovo pavyzdys.

• Nepriklausomos Lietuvos istorijos nutylėjimas ir 
jos tikrų bei visiems atsimenamų Įivykių falsifikavimas.

• Nepriklausomos Lietuvos laikotarpio literatūros 
slėpimas nuo jaunuomenės akių.

• Maskvos reikalavimas Vilniaus universiteto moks
lines disertacijas rašyti tik rusų kalba.

• Lietuviškų mokyklų draudimas lietuviams, gyve
nantiems už Lietuvos ribų, o rusiškųjų puoselėjimas 
Lietuvoje.

• Religijos ir lietuviškų religinių tradicijų perse
kiojimas Lietuvoje, kai apie stačiatikių spaudimą Ru
sijoje visai nekalbama.

• Rusų kalbos vartojimas Lietuvos komunistų par
tijos suvažiavimuose.

• Visokeriopa pirmenybė Lietuvoje iš "didžiosios 
tėvynės“ atvykstantiems rusams kolonistams.

• Ruso įžeidimas yra vadinamas "fašistiniu nacio
nalizmu“ ir baudžiamas, kaip paties komunizmo ideolo
gijos niekinimas. Bet mes negirdėjome jokios bylos už 
ruso įvykdytą lietuvio Įžeidimą.

• Rusiškos dainos švenčių proga koncertų progra
mose. Kodėl "tautų draugystės“ labui ne gruzinų, ne 
estų, latvių, ne ukrainiečių kūryba?

• Rusiškų medalių lietus nuo kiaulių šėrėjų prijuos
tės iki profesorių atlapų, kad jie žadintų dėkingumą' 
Maskvai.

Kaip visas šias Maskvos "malones“ Lietuvai vadinti 
ir ko jomis siekiama? Argi tai tikrai yra lietuvių naciona
linės kultūros ugdymas, žadantis dar gražesnes perspek
tyvas ateičiai?

Be to, žvelgiant "visasąjunginiu“ mąstu, prisiminti
na, kad iš 15 svarbiausiųjų Politbiuro narių tik 5 yra ne 
rusai, bet ir tie suragėję 'kitataučiai, nors Sovietų Sąjun
goje 1970 metų surašinėjimo duomenimis iš 242.7 mil. 
gyventojų tėra tik 129 mik didžiarusių.

Ar tai irgi tarybinių tautų "lygybei“ ir jų "laisvei“ 
bei "nacionaliniam savitumui“ išsaugoti?

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

SIDABRINĖ SUKAKTIS

šiemet kai suorganizuota šio

BREŽNEVAS GRASINA

Suparntama, kad sof.ie- 
tams labai nepatinka JAV 
prezidento Jimmy Carterio 
kalbos apie žmogaus teises,

‘ o dar labiau jo palankumas i 
disidentams. Dabar ameri-1 
kiečiu spauda skelbia, kad 
šis komunistų "tėvas“ jau 

titinka- 
tas dar 

Tokiu
atveju, esą. sovietai atšauk
sią num a -'-ą pasimatymą su; 
valst. departamento sekre-

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI

X

sukanka 25 metai, 
krašto Lietuvių Bendruomenė.

Lietuvių bendruomenė atsirado už Lietuvos ribų. 
kai pirmieji lietuviai dėl vienų ar kitų priežasčių pasi
traukė n savo tėvynės ir atsidūrė svetur. Taip JAV-se! . . .
tokios lietuvių bendruomenės šaknys yra įsistiprinusios .f1 e.1y1

gilioje praeityje, siekiančios bent 100 metų. Atskin tos remsjas disidentus 
bendruomenės nariai ar jų grupės steigė įvairias lietuviš
kas organizacijas užsibrėžtiems uždaviniams atlikti. Bet 
lietuvių bendruomenės visuma buvo neorganizuota, ne
turėjo savo bendra organų, kurie kalbėtų ir veiktų jos torium Vance Maskvoje, ir

taip pat visos sovietinio blo
ko valstybės atsisakysian
čios dalyvauti Belgrado 
kcnferer.cijoje.

vardu, siekiant stiprinti lietuvybę, populiar inti ir ugdyti 
jos tautinę kultūrą.

Hitlerinės okupacijos ir Sovietų Sąjungos sąmokslo 
pagrindu sužlugdžius Lietuvos valstybę, iškilo pavojus 
pačiai lietuvių tautai, kurią tėvynėje naikino okupantas, 
o išeivijoje — gyvenamoji aplinka. Tada sukrusta steigti 
bendrines organizacijas, kurių tikslas — sujungti visus 
lietuvius išeivius ar bent jų daugumą Lietuvos ir lietuvių 
gelbėjimo tikslu. Taip 1940 m. šio krašto lietuvių ideolo
ginių organizacijų sutarimu suorganizuota Amerikos Lie
tuvių Taryba, o 1944 m. — Bendras Amerikos Lietuviui , . .. . .. 1W,
Šalpos Fondas. Abi sios organizacijos Įsteigtos Amen-’w T T>pndrnnmenei —«
kos lietuvių iniciatyva ir pastangomis jungti šio krašto ! jr vilkui_ §531 59
lietuvius savo tėvų žemės Lietuvos laisvinimo ir lietuvių 
'alpos reikalams. Už jų veiklos ribų liko kitų kraštų lie
tuviai, o taip pat šiame krašte tos lietuviško darbo sritys, 
kurios neįeina į politinę veiklą ir šalpą, kaip lietuvybės 
išlaikymas, tautinės kultūros populiarinimas ir ugdymas, 
tautinis auklėjimas ir švietimas. Šiai spragai užpildyti 
1949 m. birželio 14 d. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas paskelbė Lietuvių Chartą ir'Laikinuosius Pa
saulio Lietuvių Bendraomenės nuostatus, kviesdamas i !’a 
visų kraštų lietuvius sudaryti atskirų kraštų Lietuvių; IU 0X0 •
Bendraomenės organus, kurie siektų Lietuvių Chartoje 1
paskelbtų tikslų. Tada gimė Pasaulio Lietu vių Bendruo- i Ką tik gavome 
menė, kuriai priklauso visi lietuviai — jauni ir seni, ne- i
paisant jų religinių ar politinių Įsitikinimų. į Lietuvos Katalikų Bažny-

Šiuo metu Pasaulio Lietuvių Bendruomenės padali-! čios Kronika, III tomas, 424 
niai, kaip atskirų kraštų Lietuvių Bendruomenės, veikia ‘ psl., pogrindžio leidinys.

ST. PETERSBURG, FLA.

Įvairios naujienos

• Vasario 16 proga aukų 
surinkta $2,412. Aukotojų 
nurodymu, jc-s šitaip pa

Šių metų Moterų klubo 
valdybą sudaro: pirm. Mo
nika Juodienė, vicepirm. I- 
rena Račinskienė, sekr. Ire
na Jurgėlienė. ižd. Antani
na Klicrienė ir narė Alek
sandra Kraujalienė.

• Literatūros vakaras su 
rašytoju Antanu Vaičiulai-

KOMUNISTAI: NORI/TROKŠTA,

BET NĖ^ISADĄ GALH*

Ar komunistams viskas iX intelekto akiprėšiškumą, tik 
visur tik sekasi, tik sekasi?Rafinuotą kriminalinę vaiz- 

_ >tę, na, ir tik plieninę va-
Nuo pat pradžios jie jau 

užsimojo pasaulį užvaldyti,
bet šiandien to tikslo dar į mos valios) —jokių! 
nėra atsiekę, nežiūrint net 
ir intensyvių kapitalistų pa
stangų jiems parduoti kar
tuvių virves.

Kalbant apie pasitaikan
čius komunistų planuose 
sutrikimus, jų vieną kitą 
mums atvaizdavo Elena Ju
ciūtė savo labai gražioj ir 
akis atveriančioj knygoj 
"Pėdos mirties zonoje“. 
Štai, pvz., ji pasakoja apie 
tai, kaip po 1956-tųjų metų 
žmonės Lietuvoje pradėjo 

nematyti ir tiksliai neįver- f ^tatytis m'b ačius namus, 
tinti, komunizmo, ypač s0-! kaip valdžia juo? užsimanė 
vietinio, agresinės veižlos i Konfiskuoti ir kaip galu ga-

Ners nuo Saigono iki Ber
lyno įsiviešpatavusi "prole
tariato diktatūra“, diktato
riai tarpu savęs nesutaria, o 
jų platus frontas nėra vie
ningas.

Būtų pavojinga klaida

le visgi turėio "liaudies 
liai“ nusilenkti:

va-ir konspiratyvinė3 iniciaty
vos. Bet būtų taip pat neiš
mintinga iš akių išleisti joj -Butu trūkumas buvo di- 
kartkartinius suklupimus,! deIis. Dar daugiau padidė

jo, kai privažiavo i- Sibiropralosimus, apsiskaičiavi
mus. Komunistų nepasiseki
mai, — tasai jiems skaudus 
skirtumas tarp užsibrėžtojo 
tikslo ir realaus atsiekimo.

ištiūkusios minios. Daug di
džiulių namų buvo naujų, 
valdiškos statybes, bet juo
se gyveno daugiausia sve- 

— rusai, žydai,
.... ........ . mažas pro-

gaus humaniškumo esencija |centas teieidav0. Cžtat

žmones stengėsi kaip gale-

. . „ i timtaučiai
juk tik liudija, kad zmo- Į }jetuvįu -

dar neišsikvėpusi, kad tebe
gyvuoja žmogiškoji rezis
tencija, rezistencija komu
nizme Įsikūnijusiam totali
niam nežmoniškumui.

Tai atsimintina ir mums,
visuose tuose kraštuose, kuriose yra bent keli lietuviai. |Jame yra kronikų nr, 16-22. sprendžiantiem įvairius san- 

_ 2_______ _•_______ r _ __ ___” AT-__ X : Voino minV+oio VipŠdiaiSTcji verkia vienur yra siauresne, o kitur — platesnė. Ypač i Kaina mink tais 
Kanadoje ir Australijoje stipriai ir plačiai reiškiasi Lie- j $4, kietais — $6. 
tuvių Bendruomenės. I Nykštuku mokykla, Ade-

JAV-se rūpinosi Lietuvių Bendruomenės įsteigimu •
Laikinasis Organizacinis Komitetas, kuriam pirmininka
vo prel. Jonas Balkūnas. To komiteto rūpesčiu 1951 m. 
lapkričio 18 d. New Yorke iškilmingai paskelbtas Lietu
vių Bendruomenės įsteigimo aktas, o 1952 m. vasario 
14 d. Hartforde, Conn., Įregistruota Lietuvių Bendruo
menė su teise veikti visoje JAV-bių teritorijoje.

Lietuvių Bendruomenės steigimui pritarė ne tik nau
jieji ateiviai, bet taip pat ir senoji išeivijos karta, kaip 
prel. J. Balkūnas, J. Bachunas, prel. Pr. Juras, dr. M.
Colney-Aukštikalnis, VI. Chase-Čekanauskas, P. J. žiū

I
i lės Jonušaitės - Abromaitie- 
nės vaikams skirtos pasakai
tės ir apsakymėliai, iliust
ruotos spalvotais Vandos 
Aleknienės pie iniais 60 
usl., minkštais viršeliais, 
kaina $3.00.

tykių su komunistų paveik
tais kraštais klausimus.

darni lipdyti privačius na
melius, nes sklvpus valdžia 
duodavo. Bet medžiagos 
statvbbai sunku buv0 nusi
pirkti. Su dide’ėmis ceremo
nijomis išsirūnindavo žmo
nės bent dalį plytų, kitas 
pirkdavo iš "kombinato
rių“, daugiausia inžinierių, 
darbų vykdytoju ir kt. pa- 

kurie būdavo vir-
Į komunizmo galybę žiū 

iėkime blaiviai, atsaigiai,: re>£unu, 
bet tik ne drebančiom kin- i rimukais prie valdi kų sta- 

itybų. Iš tos "paskyros“, ku- 
, rią duodavo valdžia, nega-

kc-m ar virpančiom uode- J tybų.^ Is tos paskyros 
gom. Neužmirškime, jog!
komunistai turi tik fizinio buvo namo pastatyti,
ginklo jėgą, tik chamiško 5 Geležiniu balkiu iš viso ne- 

ibuvo galima gauti pirkti, 
rrrrrrm.r.rrrr-.rrrur?. j Vietoje tų balkių naudoda-

bet Lietuvių Bendruomenė tas mokyklas remia, leisda
ma joms vadovėlius, sudarydama jų programas, organi
zuodama mokytojų kursus ir konferencijas, skirdama in-

vo geležinkelių bėgius. Juos 
tain pat pirkdavo iš geležin
keliečiu "kombinatorių“. 
"Kombinacija“ — tai va

lys, dr. S. Biežis, K. Karpius, prel. Ign. Albavičius ir kiti. spektorius, nekalbant jau apie atskirų apylinkių paramą sinon;ma?> tebevar.
Rot rl n rri o n c i o T imtut-iii RGn/li'nnmnno nriton’m/v onoiloii toms mokyklOTUS. O iuk mokykla yra tautinės dvasios x_.i____ ___ n.r "VBet daugiausia Lietuvių Bendruomenė pritarimo susilau
kė iš naujųjų ateivių, kurie dėl įvairių priežasčių nenoriai 
jungėsi i senųjų ateivių sukurtas organizacijas. Daug kur

toms mokykloms. O juk mokykla yra tautinės dvasios 
židinys, kaip sak0 Lietuvių Gharta.

Nemažiau reikšmingas yra Lietuvių Bendraomenės

toiama? iki šiai dienai. Y- 
nač naplites priežodis: "Ne

jie buvo sukūrę Tremtinių Komitetus, siekusius Įvairiose i vaidmuo tokiuose didžiuliuose darbuose, kaip Lietuvių 
srityse atlikti tai, ko kitos organizacijos nesiimdavo. Į Fondo organizavimas ir dalyvavimas jo administracijoje, 
Įsteigus Lietuvių Bendruomenę, tie komitetai likvidavosi, Dainų švenčių ruošimas, Tautinių šokių švenčių rengi-
jų nariams Įsijungiant i Bendraomenės veiklą.

Dabar Lietuvių Bendruomenė šiame krašte turi 68 
apylinkes, kurios suskirstytos i 10 apygarų. Kiek Lietu
vių Bendruomenėje yra aktyvių narių, sunku nustatyti.
Žinome tik, kad pernai vykusiuose rinkimuose Į LB ta- 
rybą dalyvavo 7,420 balsuotojų. Tai nėra daug, bet vis 
tiek žymiai daugiau, negu kitose organizacijose, neiš
skyrus netgi draudimo pagrindais suorganizuotų susivie
nijimų, kurie valdo milijonus dolerių. Tad vien šiuo po
žiūriu, o taip pat atliekamų darbų apimtimi jai tenka 
lyški vieta bendroje mūsų veikloje.

Lietuvių Bendruomenė išsiskiria iš kitų mūsų bend
rinių oiganizacijų dar tuo, kad jos priekyje yra LB ta
ryba, renkama visuotiniu, lygiu, tiesioginiu ir slaptu bal-1 su nekalbančiais lietuviškai, siekiant juos sudominti lie- 
savimu, prisilaikant daugumos sistemos. Išrinktoji LB tuvybe ir Lietuvos reikalais.

mas, jaunimo kongresų šaukimas, mokslo ir meno rei
kalais suvažiavimai, dailės parodų iripremijų organiza
vimas, kasmet spaudos vajų vykdymas.

Tokie kapitaliniai veikalai, kaip Prano Naujokaičio 
parašyta keturių tomų "Lietuvių literatūros istorija“ — 
tai vienas konkrečių Lietuvių Bendruomenės suorgani
zuotų ir atliktų darbų. Kitos rūšies labai vertingi yra to
kie leidiniai, kaip "Viclations of Human Rights in So- 
viet Occupied Lithuania“ (šiemet pasirodys jau bene šeš
toji knyga), dabar spausdinamas dr. T. Remerkio apie 
400 psl. veikalas "Dissident in Lithuania“, liečiąs tautini 
ir religini pasipriešinimą Lietuvoje, o taip pat numaty
tas periodinis leidinys "Newsletter“ ryšių palaikymui

taryba renka vykdomąjį oiganą, kuris vadinasi krašto 
valdyba. Šia prasme savo demokratiškumu ji lygiuojasi 
su susivienijimais, kurie panašiu būdu renka savo vykdo
mąsias tarybas.

Jau ilgesni laiką Lietuvių Bendruomenės krašto vai-

Ir visa tai padaroma tik maždaug $35,000 metine 
sąmata. Ji, toli gražu, neprilygsta net mažiausios lietu
vių parapijos sąmatai, nekalbant jau apie klubus. Įsivaiz
duokime, kiek galima būtų padaryti, jei Lietuvių Bend
raomenės veikloje reikštųsi daugiau lietuvių, jeigu ji tu-

dybos žinioje veikia trys tary bos. Tai švietimo, kultūros• retų reikalingiems darbams užtektinai lėšų. 
ir visuomeninių reikalų tarybos. Visose riose trijose sri- Į Lietuvių Benduromenė yra tokia, kokia yra pati lie- 
tyse pasiekta gražių rezultatų. Žinoma, tai nereiškia, kad tuviškeji visuomenė. Nuo mūsų pareina, ką mes išrenka- 
negalima buvo ar nereikėjo daugiau padalyti. Daug, la- me jai vadovauti: mes apsprendžiame jos atliekamus
bai daug liko neatliktų darbų. Bet tai ne tiek Lietuvių 
Bendruomenės kaltė, kiek viso6 mūsų visuomenės nevėik- 
lumo ir lėšų stokos rezultatas.

Kol Lietuvių Bendruomenė nebuvo suorganizuota, 
čia niekas viso krašto apimtimi nesirūpino lietuvišku 
švietimu ir auklėjimu. Tad šioje srityje Bendruomenės 
nuopelnai yra bene patys didžiausi. Tiesa, ir dabar litu- 
anistines mokyklas išlaiko tų mokyklų tėvų komitetai,

kombinuosi 
(...)

negyvensi

"Šiaip ar taip žmonės sta
tėsi nuosavus namelius. (...) 
Tokių namelių prisistatė iš- 

jtisi kvartalai. Valdžia, be 
! abejo, žinojo, kaip jie "su
kombinuoti“, žinojo, kad 
medžiagos pirkti legahu bū
du nėra kur, žinojo taip pat, 
kad žmonės, dirbdami už 
menką atlyginimą, negali 
sutaupyti namo statybai, 
nors sklypus ir veltui gau
davo. Bet niekas niek0 ne
sakė. žmonės ramiai statė
si, dirbo per naktis ir poil
sio dienomis, vargo, kaip 
kas galėjo, kad tik pasista
tytų pastogę.

Staiga pasklido gandas, 
kad jau atiminėja tuos. nau
jus namelius. Tai buvo 1960 
•1961 metais. Atiminėti pra
dėjo labai suktu būdu, ne 
pagal nacionalizacijos Įsta
tymą. Ateina milicija su ki
tokiais pareigūnais ir parei- 
kalauįa dokumentų, kurie 
parodytu, kur kada pirkta

jai vadovauti: mes apspreraaziame jos 
darbus. Jei manome, kad Bendruomenė nėra tokia, kokia
turėtų būti, pagalvokime, ar mes visiką padarome, kad ji statybinė medžiaga. Be to, 
būtų geresnė? j reikalav0 paaiškinti, iš kur

Prasmingiausiai paminėtume Lietuvių Bendruome-j imti pinigai statvbai. Už
neš sidabrinę sukakti, jei stipriau Įsijungtume Į jos veik- darbis skaičiuojamas taip, 
lą, savo da:bu ir lėšomis prisidėtume prie jos atliekamų
darbų.

P. V.

kad kiekvienam šeimos na
riui išeitų pragyvenimui po 

(Nukelta Į 3 psl.)



Puslapis trečias KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 11, 1977 m. kovo 15 d.

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAI
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI WATERBURY

. ■ • Lietuvis—garbės burmistras' suteiktą lietuviams garbę,
RUSOI OKUpūTitttl, Salin IS hictuvoo! ' savo kalboje priminė didin-

a; x \t 16-sios gą Lietuvos istoriją i r da-

Vilniuje gyvens 650-700 
tūkstančių žmonių

Visur miestai sparčiai au
ga. Taip yra ir Lietuvoje. Į 
Vilniaus gyventojų skaičius 
per 1971-1975 metų laiko
tarpį padidėjo 60,400 žmo
nių. Peniai miestas padidė
jo 11,600 gyventojų. Tiki
masi, kad 2000 metais Vil
niuje gyvens 650-700 tūks
tančių, o gal ir trys ketvir
tadaliai milijono žmonių.

Pagal paruoštą planą Vil
nius bus plečiamas Į šiaurę 
ir į vakarus, paverčiant be
siplečiančio miesto ašimi 
Nerį.

Į šiaurę numatoma plėsti 
Fabijoniškių kaim0 pusėn

karus nuo- Lazdynų ir Karo- 
liniskių, už Sudorvėlės upe
lio, dešiniajame Nelies 
krante, iki Grigiškių.

Žirmūnų, Lazdynų, Ka- 
roliniškių rajonai jau apgy
vendinti. Baigta Viršuliškių 
rajono statyba. Netiukus 
prasidės šeškinės rajono 
užstatymas. Jau pradeda-

Šiemet Vasario 
minėjimas Waterbury at
švęstas ypatingu būdu. Tur

bartinę sunkią jos padėtį. 
Pirmiausia jis pasirašė Wa

būt, ne tik Watrbury, bet ir terburio miestui proklama- 
kur nors kitame mieste dar! ciją, skelbiančią Vasario 16 
nphnvn ivvkin kad Vasario Lietuvių diena.nebuvo įvykio, kad Vasario 
16-sios proga būtų tą dieną 
lietuvis p'askirtas eiti bur
mistro pareigas. Na, o Vasa
rio 16 išvakarėse Waterbu-

Dabar mūsiškis garbės 
burmistras paspaudė ranką, 
aukštiems pareigūnanji^Jr 

j svečiams, visi buvo vaiši
no miesto valdyboje kilo t narni, o- jo sveikinti tuo me-! 
mintis šitaip pagerbti su- į tu rinkosi Įvairūs miesto pa- j

mas įuosti smulkus Justi- kakties proga Lietuvą ir lie- į reigūnai ir tarnautojai, ta
niškių rajono išplanavimo 
projektas, vėliau seks Paši
laičių rajono.

Vilniaus senamiestis uži
ma 146 hektarus. Jis dali
mis restauruojamas.

Soclenktynių rezultatai

1976 metų vadinamąjį 
tarprespublikini lenktynia-

Avižienių sodininkystės vimą laimėje 9 respublikos,
ūkio abipus Ukmergės plen
to. d g

Antroji kryptis —Lentva
rio link, Įjungiant jį ir Grin- 
kiškes į miesto sistemą. Šį 
rajoną tikimasi pradėti vys
tyti po 1980 m., užstatant 
teritoriją tarp Lentvario ir 
Vokės upės. Čia ilgainiui 
gyvens apie 90,000 žmonių.

Trečioji kryptis — į va

jų taipe yra ir Estija. 
Lietuvoje tas lenktynes

laimėjo Kauno ir Panevėžio 
miestai, Kaišiadorių, Klai
pėdos, Molėtų ir Pasvalio 
rajonai ir 35 pavienios pra-

tuvius, ir tos dienos burmist 
ru buv0 parinktas aktyvus 
lietuvis visuomenininkas A- 
dolfas Čampė.

proga gildami lietuvius.
12 vai. A. Čampė su aukš- į

taisiais miesto valdybos as-; 
menimis ir policijos palyda: 

Prieš 9 vai. mo policijos nuvyko į ELK’s klubą, kur
su sirenomis atlydėtą į mies- ji .pasitiko apie 150 įžymių \ 
to valdybos rūmus A. Čam-! miesto bei jo įmonių ir įstai- 
pę pasitiko per 100 lietuvių, gų vadovaujančių asmenų.
tame skaičiuje ir lietuvaičių, 
pasipuošusių tautiniais rū
bais. Miesto pareigūnai net 
buvo nustebinti, nes iki šiol 
i airių šv. Patriko ir italų 
Columbo dienomis tokius 
pajt pagerbimus atvykdavo 
tik saujelė jų tautiečių.

Miesto burmistras Ed. 
Bergin savo žodyje pasakė,

onės, žemės ūkio ir kitos kad, pagerbdamas Lietuvą,
Įmones.

Visi laimėtojai už pra
kaitą gavo pereinamąsias 
raudonąsias vėliavas.

jis suteikia šios dienos gar 
bės burmistro titulą akty
viam Waterburio lietuviui 
Adolfui Čampei ir sodina jį 
į savo kėdę.

A. Čampė padėkojo už
verksmai, dejavimai. Net Į 
psichiatrinę ligoninę veža
mu ligonių padaugėjo, at
vežtieji kliedėdavo apie na
mų atėmimą. Buvo girdėti 
ir savižudybių. Nebaigtos

Pietums buvo patiekta lie 
tuviškų valgių ir jų metu pa
sakyta kalbų ir liečiančių 
Lietuvą.

Po porą valandų užtruku
sių pietų A. Čampė su paly
dovais vėl grįžo į miesto rū
mus, kur likusią dienos da
lį priiminėjo svečius bei te
lefoninius sveikinimus, tarp 
kurių buvo ir radijo stočių 
sveikinimai.

Burmistras Ed. Bergin bu
vo iškvietęs ir televizijos 3 
kanalą, bet filmininkai nu
krypo i mokytojų unijos 
konferenciją, kur buvo gra
sinama mokytojų streiku.

Šiai dienai prisiminti bur-
pradėtų vaisius išnešioti, ko | ™istras &>- B?1#" -iteikė A- 
gero dar sueidami i suokai- į tampei gražių tauię su 
bi su buvusiais sodo šeimi-'mlesto hel,bu lr savo Parasu’ 

nijnkais, čia pat gyveijan-

KOMUNISTAI NORI...

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

500 rb. (naujais po 50 rb.) 
mėnesiui. Kas lieka, skiria
ma taupymui. Didesnėse: statybos sustojo. Tie naujie 
šeimose su mažamečiais i ji kvartalai virto "ašarų pa

padavaikais tėvų uždarbi 
linus dar neišeidavo po 500 
rb. asmeniui. Tai reiškia, 
namas pastatytas 
arba iš deficito.

Ji taip pat mok. E. Ribokie-; Po programas buvo vai- 
I sės.

mistro proklamaciją, kartu 
pasisakydamas, kad ir jis e- 
sąs pusė lietuvio, nes jo mo
čiutė buvusi lietuvė, ir sakė, 
kad stengsiąsis pramokti 
lietuviškai.

Sveikino kongresmanas 
Ronald Sarasinas.

Gražią pagrindinę kalbą 
šventėj pasakė buvusi Sibiro 
tremtinė, dabar gyventnti 
Bostone, Elena Juciūtė, di
delio pasisekimo sulauku
sios knygos "Pėdos mirties 
zonoje“ autorė.

Marcelė Aleksienė per
skaitė rezoliuciją, kuri buvo 
vienbalsiai priimta. 
Antanines Bulotienės vado
vaujamas šokėjų "Ratelis“ 
pašoko keletą tautinių šo
kių.

Aukų buvo surinkta $ 
1,441, iš tos sumos Altai S 
612, LB-nei — $687 ir Vii- 
kui — S142.

Anie ta lietuviu šventė 
plačiai rašė ir vietos ameri
kiečių spauda.

BROCKTON, MASS.

Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo minėjimas

Minėjimas pradėtas vasa
rio 27 d. 10 vai. pamaldo
mis Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje.

Antroji dalis buvo 3 vai. 
popiet parapijos salėje, Ją 
pradėjo A'ltos pirm. Bro
nius Burba, pakvietęs toliau 
vadovauti Rymantę Janu
laitienę.

Sunešus vėliavas, choras 
su gausia auditorija sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus, minutės susikaupi
mu pagerbė žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės, Šv. Kazi- 
mier parapijos kleb. ir mi
nėjimo komiteto garbės pir
mininkas kun. P. šakalys 
sukalbėjo invokaciją, prista
tė minėjimo sveikintojus ir 
svečius. Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo aktą 
lietuvių ir anglų, kalbomis 
perskaitė Vytenis Senuta, o 
Brocktono miesto proklama
ciją — R. Janulaitienė, šil
tais žodžiais sveikino mies
to burmistras David Crosby 
ir miesto tarybos narys Ge
orge Cataldo.

Brocktono lietuviškosios 
mokyklos 5 skyr. mokiniai, 
mok. E. Ribokienės paruoš
ti, gyvu paveikslu pavaizda
vo, kad jų darbas prasmin
gas ir viltingas — Lietuva 
kelsis laisvam gyvenimui, 
Verutė Bizinkauskaitč pa
deklamavo A. Skirkcs eilė* 
rasti Tėvynės laukų ilgesys.

nės paruošta.
Jaunimo sambūris "Suku-j Tarp gausių svečių buvo: 

rys“, vadovaujamas Vytau-! miesto meras David Croaby, 
to Bruzgio, akordeonu paly- Mass. steito senatorė Auna 
dimas Gintaro Karoso, su- Buckley, tarybos narys Ge- 
šoko kelis tautinius šokius :!orge Cataldo su ponia, dr. 
mažieji — Kalvelį, vyrės- ‘ Petras Vileišis ir kt. Buvo 
nieji — Jonkelį, Subatėlę ir žavaus jaunimo, 
ir Vėdarą. Šio jauno an-. LB Brocktono apyl. val- 
samblio pirmą pasirodymą1 dyba suruošė ir lietuviškų 
žiūrovai labai šiltai priėmė, i knygų pardavimą ir E. Va-

R. Janulaitienė paskaitė1 !'uk.on‘eng k«'amikg dar- 
rezoliucijas, kurios susirin- ,r,)uc^ Parodėlę kun 
kušių buvo priimtos ir pa, sulaukę didelio pasisekimo.
siųstos JAV prez. Carteriui, M?^,mas 
sekr. Cyrus Vance, Mass. se-1 nuota,k?s kuna?
natoriui Edward Kennedy,1 P*™“* Alb. Baskauskteite 

J i su M. Gofensu, talkinantšen. Edward Brooke ir kon- 
gresmanui Tames Burke.

Lietuvos laisvinim0 reika
lams aukų rinkimo klausi
mu kalbėjo Pr. Kukauskas.
Minėjime surinkta daugiau 
nei tūkstantis dolerių Altai.
Aukos dar tebeplaukia tiek 
Altai, tiek ir LB-nei.

Pagrindinę kalbą čia pa
sakė dr. Petras Vileišis., švietimo taryba. Užsakyti 
jausmingu žodžiu raginda- galima adresu: Antanas

: broektonietėms.
E. Ribokienė

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Namų ir artimiausio* ap
linkos žodynėlis, paruošė

Rimas Černius, 75 psl., kai
na $2.50. Išleido JAV LB

mas jungtis į LB, būti vie
ningiems, stipriems, žvelgti 
i skaidresnę Lietuvos ateitį, 
nenusiminti.

Užbaigai operos solistas 
Stasys Liepas, akompanuo
jant Juliui Gaideliui, padai
navo Šimkaus Oi, greičiau, 
greičiau, R. Schumanno Du 
grenadierius, ariją iš Mo- 
zaito op. Figaro vestuvių ir 
Aušta aušrelė.

Pabaigoj šv. Kazimiero i.

i T 1* C* * J Į* Krieną naują Keleivio prenu- 
komp. Juliaus Gaidelio, pa- juk kiekvie

Kareiva, 7030 So. Rockwell, 
St., Chicago, III. 60629. Jį 
galima gauti ir Keleivyje.

Alkana kelionė, Kazio

Bradūno 12-ji eilėraščių 
knyga, 115 psl., grafika Vy
tauto O. Vilkau, įrišta, kai
na $6. Išleido Ateities lei
dykla, c/o Mrs. M. Bajoru- 
nienė, 17689 Goldwin Dr., 
Southfield, Mich. 48075.

dainavo: J. Gaidelio Maldą 
už tėvynę, J. Gudavičiaus 
Kur giria žaliuoja, K. V. Ba
naičio Ant kalno klevelis, J. 
Gaidelio Miškų gėlė (cho
ras su sol. Pr. Grybauskie- 
ne), J. Gaidelio Dobilas ir 
S. Sodeikos Šiaurės pašvais
tė. Dainininkai susilaukė‘il
gų ir karatų plojimų.

Minėjimą uždarė Br. Bur
ba, dėkodamas programos 
atlikėjams ir svečiams.

nas nauja* prenumeratorius 
stiprina laikraštį.

SUVALKIEČIŲ DĖMESIUI
Keleivyje galima gauti 

į Jono Valaičio parašytą apy- 
‘ saką

JAUNAMARTĖ.
Turinyje: Suvalkijos kai

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

o kongresmanas Ronald 
Sarasin per savo atstovą A. 
Čampę taip pat pasveikino 
h' Įteikė su-Amerikos herbu 
ir savo parašu igraviruotą 
peleninę. Vėliau jis atsiuntė 
dar ir gražų laišką, pareikš
damas pasigėrėjimą šiltu 
lietuvių draugiškumu ir ap
gailėdamas, kad tą dieną 
negalėjęs asmeniškai daly
vauti tose iškilmėse.

Atsidėkodamas A. Čam
pė lietuvių vardu įteikė Ed. 
Berginui lietuvišką skydą su 
įgraviruotu atitinkamu įra
šu, kurį burmistras tuoj pat 
pasikabino ant sienos prie 
savo rašomojo- stalo.

Vakare A. čampė su pa
lyda buvo nuvežtas namo.

Šis įvykis gerokai nudžiu
gino lietuvius, i- garsino Lie
tuves vardą ir jos proble
mas. Net kai kurie airiai ir 
italai ėmė aiškinti, kad ir jų 
mišriose šeimose esama lie
tuvių kraujo...

J. B.
Pamaldos, susirinkimas
Kitas korespondentas A. 

K. parašė, kaip patys lietu
viai paminėjo nepriklauso
mybės paskelbime sukakti. 
Tai padaryta vasario 13 d.

Iš ryto prie miesto savi
valdybės rūmų buvo iškelta į 
Lietuvos vėliava, po pamal
dų visi rinkosi į parapijos 
mokyklos salę. kur kiekvie
nam buvo pasiūlyta kavutė, 
kuria pasirūpino Danutė 
Venclauskaitė ir Moterų 
klubo narės.

Minėjimą pradėjo Altos 
pirm. A. Čampė. Po vėliavų 
inešimo, himnų ir invekaci- 
jos J. Beinorius ir Al. Jarus 
kometa pagrojo žuvusiųjų 
giesmės melodiją, LB apvl. 
pirm. V. Vaitkus perskaitė 
Nepriklausomybės akta, tas 
pats duetas atliko Lietuviais 
mes esame gimę, miesto ta
rybos narė Alvera Balandie- 
nė perskaitė gubernato- į 
riaus, o tarvbos nariu pirm.! 

i adv. McGill miesto bur

ciais. Sąžinės "graužimo“ 
už "vogimą“ juk niekas ne
jaustų — nes pagal tarybinį 
mokymą, kas "valstybės“ 
tas ir "liaudies“. Taigi, ko 
munistinė valdžia, prakti
nio išskaičiavimo paveikta, 
pabijojusi dar labiau nusu
sinti Lietuvos sodininkystę, 
nepravedė sodų konfiskaci
jos. nore ir būtų to reikala
vusi jos ideologinė ūkio po
litikos programa.

* * *
Į kurio nors plano- ar už

mojo nepasisekimą galima 
reaguoti vienu iš dviejų bū
dų. Galima jo atsisakyti, ar
ba galima pabandyti jį pa
taisyti, jam ieškoti naujų, 
geresnių priemonių. Klau
simas: kaip maskviniai or
todoksai reaguos į savo ne
pasisekimą Vilniaus kursų 
atveju? Ar nuo jų atsisa
kys? Ar bandys juos "ge
rinti“, stiprindami marksiz
mo-leninizmo dėstymą tau
rios lituanistinės medžiagos 
sąskaiton? Ir ar tuo užsi
spyrusiu keliu eidami, kar
tais ir vėl neapsiriks? Mat, 
mūsų studentai savųjų uni
versitetų salėse yra pratę 

, ne tik "imti“ iš dėstytojų, 
bet ir "duoti“ jiems. Šitąjį 
kritikavimo ir klausinėjimo 
įprotį, teko girdėti, kai ku
rie mūsiškiai jau yra spėję 
pademonstruoti ir Vilniaus 

duetų nuo sunkios pnevo- ^niverkos rūmuos. Ar prieš 
lės. Valdžia kaip tik to ir
norėjo. Tačiau netrukus, 
matyt, apsigalvojo ir nuo 
sodu atėmimo atsisakė. Ko
dėl?

Ogi todėl,

kalnėmis“. Tokia padėtis iš
buvo daugiau metų laiko. 
Paskui tie dokumentų ati- 

iš nieko, į minėjimai sustojo. Po kiek 
j laiko pradėjo grąžinti atim- 
į tuosius, ir palengva pogro- 

Medžiagos pirkimo doku- į ma3 praėjo be jokios žalos, 
mentų, sąskaitų, paskyrų < Nukentėjo vienas kitas, ku- 
taip pat mažai kas teturėjo, * rįe už "kombinacijas“ pa
neš nemanė, kad jų Kam 
nors reikės ir nebuvo iš kur 
jų gauti, nes medžiagą dau
giausia pirkdavo iš "kombi
natorių“.

Pažymėtina, kad dauc

’kombinacijas“ pa
puolė į teismą. Tačiau, kas 
apskaičiuos, kiek sveikatos, 
kiek nervų atsiėjo žmonėms 
tas pogromas ant tų naujų 
ramų. Kas ir kodėl buvo tą 
numeri užtaisęs, niekas ne
žinojo. Galimas dalykas,

žmonių dirbo už 300 rb. me- ka(1 ir buv0 norėta viską nu.
-avimi, bet pabijota didelių 
nuostoliu, kai žmonės visai

nėšiui, o čia pragyvenimui 
skaičiuoia 500 rb.

Taigi žmonės tų doku- ! 
mentų neturėjo. Lėšų su-i 
taupymas taip pat dažnai į 
buvo negalimas pagal gau-į 
namą atlyginimą. Iš kur' 
nors kitur raunama naraJ K* tą

nebeteks noro dirbti“, bai
gia šio epizodo nupasakoji- 

E. Juciūtė.

*

valdžia užsi- 
scdelius. ku-

para.Į Kitą kartą
ma nebuvo užskaitoma. Nei į manė atimti * 
koks palikimas, nei giminių il jUCS žmonės turėjo prie sa-
pagalba, nei siuntiniai išs vO r,ameM- Ir vėl atimki 

ne tiesiai, o šį kartą parei
kalaujant už juos didelių 
mokesčių, daugeliu atvejų

įsi
užsienio pateisinimui nega
lioja, tik uždarbis.

Daug kas buvo pasistatę; prašokančių net vieno mė 
namus už gaunamus iš už-.'nesic- algą. Nesumanydami, 
sienio siuntinius. Pasiteisi-1 kaip tokius konfiskacinius
nimais jais buvo pavojin
gas, nes pardavinėti gauna

m okesčius bemokėti, žmo 
nes patys pradėjo valdžią

mus daiktus buvo draudžia- prašyti, kad tuos sodus iš jų
ma, skaitoma už spekulia
ciją. Galima parduoti tik 
per valdiškas komiso krau
tuves. Jose parduodami 
daiktai registruojami pagal 
pasą. Tos krautuvės užsie
niniams daiktams stato že
mas kainas, privačiai gali
ma parduoti brangiau, užtat 
mažai kas jose parduoda.

Žodžiu, kone kiekvienas 
tų naujų namų atsidūrė pa
vojuje. Iš karto visų negrie
bė, tik vieną kitą aplanky
davo pareigūnai ir atimda
vo namo dokumentus. Kilo

perimtų ir tuo būdu atpalai-

kad valdžia 
suprato, joig jai tie sodai 
toli gražu neneš tiek nau
dos, kaip privatiems savi
ninkams. Valdžios samdi
nio darbas — tai ne šeimi
ninko. O antra, valdžiai 
tektų samdvti sargus, kad 
saugotų sodus nuo išvogi
mo Trečia, tie sargai patys

jį atsilaikytų dar stipresnė 
propagandos dozė, kai jos 
efektyvumą griauna Vil
niaus turgus, autobusas, 
"univermagas“, viešbučio 
kambarys ir kiti tušti, rusų 
nrikimlšti, blatu varomi, 
klausytuvų prislopinti tary
binio gyvenimo reiškiniai...

Atsakymą teparodys at
eitis.

Kita kartą: Dar žiupsnis 
"kankinančių klausimų“

Telefonuokite ar aplankykite

ANTON L. MAURAGAS REALTOR

1535 13th St. North 

St. Petersburg, Fla. 33704

Tel. (813) -894-6911

Jis maloniai patarnaus savo tautiečiams, kurie 

nori pirkti ar parduoti namus.

•TOURS & II RAVEL , ĮįNC.

141 LINDEN STREET. VVELLESLEY. MASS. 02181 (617) 237 5502 

Mūsų atstovas Miamy, Fla., Anthony Vaima. 

tel.: 305—864-3586

z 1 9 77 METŲ KELIONĖS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖ Į LIETUVĄ 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS

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

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą — šeš ios nakty* Vilniuje, viena diena Kaune

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..................... $S29

Dviejų savaičių kelionė* į Lietuvą, Austriją, Bavariją (Vokietiją) 
Šešios naktys Vilniuje, trys naktys Vieno je, keturios naktys Miunchene:

Gegužės 20-birželio 3 d... $1079 
Birželio 16-30 d.______ $1109

Liepos 7-21 d............................ $1199
Liepos 14-28 d........................ $1199
Rugpiūčio 11-25 d...............$1199



Poslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. ii, 1977 m. kovo 15 d.

Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tęva

Suka-

i du

. i

— Kaip tai nepasakė, jei 
Zacirka pats per televiženą 
girdėjo?

— Tai tavo Zacirka nesu
prato. Rezidentas žadėjo 
kovoti dėl žmonių, o ne dėl 
šunų teisių ir laisvės.

— Maiki, pagal mano ra- 
zumą, žmogus galės būti tik
rai valnas ir vaikščioti šioje j 
žemėje be jokio stricko tik; 
tada, kai šunes bus ištrūcv- i 
ti, razbaininkai iškarti, va 
gys uždaryti i lakupą. o gat 
vės vaikėzam ikrėsta Į kel-i 
nes po Šešiolika lazdų. Aš 
taip jam ir parašyčiau, jeigu 
mokėčiau. Aš taip ir pradė
čiau savo gromata: Tu, Jū
sų mvlista Džimi, klausyk, 
ka Maikio tėvas sako, o ne 
to, ka rabinas tau prisikišęs 
i ausi kužda.

KELEIVIUI AUKOJO

Po $5: J. Daržinskas, Mt. 
Clemens, Mi., E. Jansonas, 
Osterville, Ma., I. Užgirie-į 
nė, Wc'ce?ter, Ma., M. Kli-į 
mas, Ncrwocd, Ma., E. Ta-i 
mato.age, Worc-ester, Ma.J 
J. Krasauskas, Baltimore, i 
Md., A. Mačionis, Northam- j 
ton, N.Y., P. Jonikas, Dan- 
vers, Ma., A. Timick, Brock-Į 
ton, Ma., J. Rcland, St. * 
Francisco. Gal., J. štuonis, 
Sharon, Ma., A. Kalašins- 
kas, Cleveland, Ohio, J. Bi-

GYVAS JAUNIMO IR „SENIMO 
DIALOGAS

— Užmušti visus 
poti! Paskersti !..

— Tėve, kodėl taip 
kęs? Kas atsitiko?

— Kam dar klausi? Argi 
nematai?

— O, dabar jau matau!
Visa tavo š.arko nugara pirmą kartą gyvenime 
tarsi pomidorų kcše aplipin 
ta... Kelnės taip pat... Ir ba 
tai, tarsi iš molio būtum iš 
lipęs... Ar kokie valkatos nyčia, kaip irgi pirmą kartą 
tave girta kitaip ištepliojo? gyvenime susikabinę dėl-

— Maiki, aš su bernais nais mosikavome rankomis, 
neturiu jokios dietos! čia vis taikydami i žingsni... Ir 
anie prakeiktieji kalti! Rū- staiga, šitaip užsimislinęs,

v o gaspadine. Einu, žiūre 
damas i dangų, ir taip gera j 
ant dūšios. Žiūriu — debe-i 
šiai, kaip ir Plungės parapi- Cicero, Ilk, R. Jatulis, j 
joje per šienapiūtę, o žuvėd- Welland, Ont., J. Rinkus,! 
rc-s visai panašios Į mūsų Thunder Bav, Ont., E. Jan- 
gerves... Atsiminiau, kaip kvs’ Toronto, Ont.. N. Ni- 

vinskas, Hartford, Ct.su
kaimyno gaspadoriaus Onu
te lygiai tokią pat dieną

Po $4: F. 
Diego, Cal.,

Shatas, San 
A. Kalashmi-

ėjau septynis verstus j baž- kcw, Hartford, Ct.
Po $3: J. Daumantas,;

ciau visai susiKoiieeijęs.
— Tai kas gi yra tie kal

tininkai?

— Šunes, miesto majoras, 
policija, gubernatorius.

kad jau paslydau abiem ko
jom ant prakeikto šunio ko
šės, kad jau dėjau aukštiel
ninkas i saidvoką ir pakau
šiu i cementą, tai visoje gal-

Worcester, Ma., M. Wikis,į 
Hamilton, Ont., M. Balchu-. 
nas, Detroit, Mi., J. Brajus, 
St. Catharines, Ont.,- A. Ja
nuška, Mi’ton, Ma., J. Sisas, 
Biockton, Ma., K. Dulkys, 
Piince George, B.C., J. Ju-! 
rėnas, Lachute, Que., J. 
Plikšnienė, So. Boston, Ma.,.

visi lvgiai kaiti! Arei tu ne-i™w tlk žiežirbos paąpyie... F. Juras> Cleveland, Ohio, 
matai, kad šioje kontrėjep1^,^™02™8! z™nes A. Sahonaitis, Chicago. III., 
nėra joki,, „arėdko? O iup"',k5'? ant ko« ”a; X Banikonis, Winmpeg, 
prakeiktu šunu tai vra dau- ba savo vieno šyla gal Man„ M. žemaitis, Leth-
giau nei politikėm! f Va. įie,:blfiau lr "Atsistojęs Tai,, fc,idge, Alberta, 
dyka du niu bobį pri ertik.^'t; a,bne™,ta Prake,ktl Po S2: Ch. Grauslys, Hud- i 
iki išpūtimo, visą čėsą bun-'S1_J on *5" , Ison, N.H., S. Sbukys, Sicux į
čiais
tu 
tuv
bėdžių dėžes, kapsto šiukš-' gas namų savininkas, prie 
les, prislidina biaurybės! kurių paslydai. Reikėjo pra 
saidvekus, ir tu, doras žmc-1 nešti
gus, visai netyčia per juos I namų savininkas .privalėtų 
gali gauti ncglą smerti... į sumokėti susižeidimo ir ki- 

— Ar tai šitaip nelaimin-j tas išlaidas.
gai paslydai, tėve?

A. Podolskis, 
K. Paulauskas,

— Vaike, ne tik pasly-

Paris,, 
C-an-i

policijai. Pakaltintas ten, Ma., U. Karalius, Cice- į 
r~, III., K. šeštokas. Dor-; 
chester, Ma., A. Stakeliū-, 
nas, Lovvell, Ma.. A. Sku-; 
čas. Lake Worth, Fla., J. Bi- Į 

indėnė, Manchester, Ct.. A. į
Kokiai policijai ap- 

znaiminti. Ir ką tau polic-

Suvažiavimai, konferen
cijos ir simpoziumai — ne
atskiriama mūsų visuomeni
nės egzistencijos dalis. Štai, 
neseniai jvyko viena itin į- 
domaus pobūdžio konferen
cija, kokių neperdažniausiai 
pasitaiko, būtent, — Vliko 
ir Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos jungtinė.. At
seit, — vyriausi, ir amžiumi, 
ir prisiimtuoju autoritetu, 
mūsų "laisvinimo kovos“ 
vadai susitiko su tremty gi
musiu bei užaugusiu jauni
mėliu, kuris kai kam dar 
gali atrodyti labai "žalias“, 
dviejų dienų didžiai inten
syviems svarstyboms.

Ir kažin, ar, nežiūrint mil
žiniško dalyvių kontrasto 
amžiaus, patirties, energi
jos, nuotaikų ir kitokiais at
žvilgiais, kaip syk šitos 
svarstybos tik nebus buvę 
vaisingesnės, prasminges
nės, geriau pasisekusios už 
daugeli tų, kuriose susitiko 
"tie patys“ su "tais pačiais“ 
— VLIKas su ALTa, ALTa 
su Bendruomene, "reorga
nizuotieji“ su "nereorgani
zuotaisiais“... Nes, teisybę 
tarus, tokių konferencijų, 
kaip, sakysim, A-LTos su 
Bendruomene, jau seniai 
seniai nebėra buvę ir, gal 
būt, jau niekada ir nebus,— 
taip jau vadovaujantysis 
"visuomenės elitas“ savo 
tarpe yra susiėdęs, kad apie 
kokių jo konferencijų 
"sklandumą“ ar "našumą“ 
nėra ko kalbėti.

Bet štai, Įaugimas su 
VLIKu, vienas kito prieš tai 
beveik nepažinę, — kitas 
reikalas... * * *

Ilguoju tremties metų ke
liu jau yra 'pražengusios ke
lios jaunimo kartos. Lage
rinių dienų jaunuoliai šian
dien jau spėjo tapti vyres
niaisiais veikėjais, kuriems 
ant kulnų i aukštuosius vi
suomeninės garbės (ir, kar
tais, darbo) 'postus lipa 
1950-tųjų metų studentijos 
karta. Gi i aną VLIKo ir 
Jaunimo Sąjungos politini 
seminarą atvyko dar žales
nė generacija, toji, kuri 
penkiasdešimtųjų metų de
kadoje dar tebelakstė "be 
kelnyčių tik namie“.

Konkrečiai kalbant, semi
nare dalyvavo 34 jaunuoliai 
tarp 18 ir 30 metų amžiaus: 
iš jų 21-ną paskyrė Pasau

lio Lietuvių Jaunime Sąjun
ga, o 13 — pats VLIKas per 
savo narius (ideologines 
grupes). Iš vyresniųjų daly
vavo keli VLIKo valdybos 
ir tarybos nariai, o jų, mūsų 
manymu, būtų galėję atsi
lankyti daugiau: jiems ir 
jaunimui tai būtų išėję i 
naudą, taipgi ir Tautos Fon
do valdybos pirmininkas bei 
PLB atstovas.

Seminare buvo matyti ir 
keli bostoniškiai: Algirdas 
Dumčius, pakviestas social
demokratų, Mykolas Drun
ga, pakviestas Jaunimo Są< 
jungos, Algiidas Budreckis, 
buvęs VLIKo valdybos, ir 
Stasys Lūšys, VLIKo tary- ; 
bos narys. Vienas delegatas! 
atskrido- net iš Vokietijos: 
socialdemokratai Andrius 
Šmitas, sekančiojo Jaunimo 
Kongreso, Įvyksiančio Eu
ropoje, pirmininkas.

I
Visas dalyviu kelionių beit. *- ,

mitybos išlaidas dosniai pa
dengė Tautos Fondas. Se
minaro reikalams ištoidų 
susidarė gerokai per 3,000 
dol. Be te-, seminaro jaunie
ji dalyviai da~ gavo Į namus 
parsivežti nemažą pundą 
vertingu knygų. O ar visas 
tas didelis dosnumas apsi
mokėjo?

Konferencijų ir panašių 
susibūrimų pasisekimą gali
ma spręsti dviem požiūriais: 
tuo, kokios jų pasekmės, ko
kia jų Įtaka tolimesniam vi
suomeniniam gyvenimui, 
bet ir tuo, koks gyvumas, 
koks minčių sūkurys apsi
reiškia pačios jų eigos me
tu. Apie politinio seminaro 
pasekmes dar per anksti ką 
ners sakyti: šitą sprendimą 
padarys tik ateitis. Tačiau, 
kad jis pats savo eigoje bu
vo gyvas, stimuliuojantis, 
nenuobodus, tą dristume 
tvirtinti jau ir dabar; Nesi
gilinant i kai kuriuos užku
lisinius reikaliukus, konfe
rencija, aplamai imant, pra
ėjo sklandžiai ir turiningai. 
Padėka už tai priklauso ne 
tik atsakingiems VLIKo 
žmonėms, bet ir Pasaulio 
Lietuviu Jaunimo Sąjungos 
darbuotejams, ypač Vikto
rui Nakui ir Gabijai Juoza
pa v ?! ’• i ū t oi, toarcd žiusiem s 
kantrvbės, brandumo ir iš
minties.

(Bus daugiau)

programą "Grandinėlė“ at
liko be jokių ilgesnių per
traukų, labai sklandžiai. 
Publikos prisirinko pilna sa
lė, ir šokėjams nuoširdžiai 
ir gausiai plota.

* Kovo 6 d. Jaunimo 
Centre Jvyko Kaziuko mu
gė, kurią aplankė apie pora 
tūkstančiu žmonių.

Išsirikiavus 4 skautų tun
tų skautam ir skautėm, Lie
tuvos gen. konsule J. Dauž- 
vardienė atidarė mugę.

Šiais metais skautiškasis 
iaunimas mugei ypatingai 
kruop-čiai pasirengė. Buvo 
visokiu dirbinių — rankdar
biu ir žaislų. Veikė 4 užkan
dinės ir kavinės. Visi turėjo 
progos prisipirkti gaminių 
dovanoms, kurių kitose 
parduotuvėse negausi.

S. Žekys

ALTOS VALDYBOS 
POSĖDIS

Amerikios Lietuvių Tary
bos valdybą vasario 25 d. 
savo būstinėje Chicagoje 
buvo sušaukusi posėdi. Jam 
pirmininkavęs dr. K. Šid
lauskas pranešė apie savo 
su St. Balzeku kelionę i Wa- 
shingtoną, kur jie dalyvavo 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime senate ir buvo ap
klausinėjimuose Atstovų rū
mų komisijos, kuri stebi 
Helsinkio susitarimų vyk
dymą. Labai gerą Įspūdi pa
darė Tomo Venclovų prane
šimas, kurio klausėsi daug 
lietuvių, jų tarpe ir S. Ku
dirka.

Altos delegacija aplankė 
kai kurių senatorių ir atsto
vų rūmų Įstaigas.

T. Blinstiubas painforma
vo apie sėkmingai palaiko
mus ryšius su Vliku. Numa
tytas platesnis Altos ir Vli
ko. atstovų pasitarimas, 

į Svarstyti kiti einamieji 
■ reikalai. Be minėtų, posėdy 
dalyvavo dr. V. Šimaitis, 
kun. S. Stasys, Eug. Smil- 
gys, St. Balzekas, O. Bars- 
ketytė, P. Bučas, T. Kuzie- 
nė, J. Talandis, E. Vilimai
tė, I. Blinstrubienė, kun. J. 
Prunskis.

PARODA TAUTINE 

TEMA '

Čiurlionio Galerijos, Ine., 
parėdai tautine tema, kuri 
bus atidalyta š. m. birželio 
4 d., sudaryta šios sudėties 
jury komisija: prof. Ado
mas Varnas, dail. Janis 
Strods, dail. Juozas Mieliu- 
lis, dail. Povilas Kaupas ir 
galerijos atstovas. Ši komi
sija atrinks kūrinius paro
dai ir skirs Čiurlionio Gale
rijos, Ine., S1000 premiją už 
geriausią kūrini.

Lietuviai dailininkai kvie
čiami iki gegužės 1 d. Įteikti 
savo darbų skaidres ar spal
votas nuotraukas. Chicagos 
ir apylinkės dailininkai vie
toj skaidrių gali pristatyti 
pačius kūrinius. Pa’odai ga
lima siūlyti iki dešimt dar
bų.

Jury komisijos parodai 
atrinktų kūrinių juoda • bal
ta fotografijos katalogui ir 
spaudai Įteikiamos Čiurlio
nio Galerijai, Ine., —4038 
Archer Avė., Chicago, III. 
60632 — iki gegužės 21 d., 
o patvs darbai iki gegužės 
28 d.

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

CALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2534 W. 69th St)

EKSKURSUOS I LIETUVĄ
VIENOS SAVAITĖS 

iš BOSTONO. NEW YORKO. MONTREALIO

BALANDŽIO 6 — $721.00 ę GEGUŽĖS 7 — $829.00 
BALANDŽIO 27—$735.00 j GEGUŽĖS 12—$829.00 
GEGUŽĖS 2 — $829.00 j RUGSĖJO 21— $815.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ 

iš BOSTONO, CHICAGOS, N. YORKO, MONTREALIO

GEGUŽĖS 18 (su Vakaru Europa)

3IRŽELIO 29. LIEPOS 15,GEGUŽĖS
BIRŽELIO

25-
15-

• $ 999.00 
$1119.00

vt-iiin /monas padės? Juk ten ne-{Pilvočius, Nesconset, N.Y.,!
♦v5,im,n kote;,,; ; Paraš.vta, kuris ir kieno šuva i M Trainauskas, Cleveland,'tvėrimus baisiai susimuriau1 -i :, _ .... _ pnbiudnmo saidve-ka. O dar I o nostrėnas, nus.balnojau alku-

dau, bet per tuos velnio su- į KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
RUGSĖJO
GRUODŽIO

LIEPOS 27, RUGPIOC. 10 
—iš Chicagos $1257.00
—iš Nevr Yorko $1136.00 

7— $999.00
21— $983.00

ir sūdžia tau išal kins, kad 
šunio mūsų zokonai nelie
čia. nes jis nemoka ju skai
tyti. Be to. kaip prezidentas 

; pasakė, kiekvienai gM;as- 
— O, Maiki, aš matau,; čiai šioje kontrėie turi būti 

kad tu esi mokslinčius, aleilvgi vatoastis. Kiekvienas, 
ne pojetas, dėl to tu ir mano 'ką tik nori, gali šnekėti, 
smūtko nesuprasi. Va. pir-; baubti, žvengti, loti ir dary
mą tokia šilta ir mėlynos Į ti, kas tik jam ant mislies ir 
pagados pilna pavasario' liežuvio užeina. Ne taip. 
diena. Atsikėliau be jokio; kaip sovieSkoj Rosijoj. 
galvos skaudėiimo. i: namų — Tėve, prezidentas to 
išėjau net nesusibaręs su sa- nepasakė.

nes, o dar skaudžiau ta ne- 
ščėstis užgavo mano dūšią.

— Kodėl jau taip užsiga
vai ir tąją savo "dūšią“?

I t.

Ohio.

Visiems 
i<koja

Keleivio administracija

nuoširdžiausiai

HARTFORD, CONN.

Tėvynes Garsų programa 

prailginta

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu norite Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo turto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
J a k u š o v i c n ė s Realtor vadovaujama lietuviška

įstaiga

GULF A S S O C REALESTATE
6705 Gulf Blvd.
St. Petersburg Bearti, Florida 33707
Til. (813) 367-1791

Po darbo valandų — (813) 360-0714

Nuo vasario 6 d. Tėvynės j 
Garsų radijo programa pra-: 
il inta nuo pusvalandžio iki1 
vienos valandos. Dabar ji 
veiks nuo 4:30 i ;i 5:30 vai. 
p >piet, todėl jos vedėjas Al
gimantas Dragunevičius ga
lt? duoti daugiau žinių, mu
zikos, dainų ir kt.

Vasario 20 d. jis nustebi-' 
rn klausytojus, perduoda
mas iš New Yorko gautą 
Daivos Kezienės ir Antano 
Mažeikos magnetofoninėje, 
juostoje Įkalbėtą Vasario 16 į 

j dienai skirtą programą.
j. b. i

* Chicagoje ir jos prie
miesčiuose šiais metais su
ruošta 2 Altos, 5 L. Bend
ruomenės ir 8 lituanistinėse 
mokyklose Vasario 16 mi
nėjimai. Skaitytos paskai
tos, pranešimai, šokta tau-1 
tiniai šokiai, dainavo cho
rai, rinkto-? Lietuvos laisvi
nimui aukos. i«

I
* Vasario 20 d. LB Mar-1 

ųuette Parko apylinkės gau
sus susirinkimas išrinko a- 
pylinkės valdybą, kuri taip 
pasiskirstė pareigomis: Ro
mas Tervvdis — pirm., Bro
nius Prialgauskas — vice
pirm., Kristina Martinkutė 
— sekr., Stasys Žilevičius— 
ižd., Povilas Norvilas —ren
ginių ir kultūros vadovas, 
Apolinaras Bagdonas—švie
timo vadeivas, Daina Keje- 
l.vtė ir Algis Avižienius — 
jaunimo reikalų vadovai, 
Juozas Fabijonas — narys 
ir Juozas Gramas — karto
tekos vedėjas.

Pusė valdybos narių yra 
jaunesniosios kartos lietu
viai.

* Jaunimo Centro kavi
nėje vasario 26 d. iš Austra
lijos atvykęs žurnalistas Jo
nas Kedvs skaitė paskaitą 
"Tolimųjų Rytų politika“. 
Paskaitos klausėsi apie 60! 
visuomenininkų. Be to-, J.! 
Kedys per Margučio radiją I 
skaitė dvi paskaitas.

* Kov0 2 d. v. Kazimie
ro lietuvių kapinėse buvo 
palaidotas žurnalistas Sta
sys Daunys, gimęs 1908 m., 
miręs 1977 m. vasario 26d. 
Vokiečių okupacijos metu 
velionis buvo Įžymus po
grindinės rezistencijos vei
kėjas.

I Jb id otuvėse dalyvavo 
gausus būrys velionio bend
radarbiu žurnalistų, idėjos 
draugu ir bičiulių.

* CIevelando "Grandinė
lės“ koncertas jwk0 kovo 
5 d. Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje. Visą

- Prie grupių galima jungtis ir iš kitų miestų su 

papildomu mokesčiu

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS 

RIBOTAS!

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 We«t Broadvvay, P. O. Box 116 

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

Savininkė Aldona Adomonienė
Air Kares Subject to Changes and Government 

Approval

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimb dokumentus.

seoooooooooooaoaaaar
WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro » 
Šeitadieniais 5-6 vai. vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665
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Vietinės žinios
salėje Hamiltoną "Aukuro“ Aukų surinkta $292.50.
teatro gastrolės. Kviečia— 
Bostono ateitininkai..

Altos centrui pasiųsta apva
li $300 suma.

Gegužės 1 d. 2.30 vai. po! Aukojo Šv. Pranciškaus
’ £vU~S°J- .Bosto,n? U,etu';!'! bažnyčia $100, tautinv baž- 

Nepriklausomybės šventė Bostone. Kiekvienoje didės- ~ eJe skaučių nyčia $25, Ona Lapinskinė

Cambridge

ocKSLuiie. naeK v ienoje urues- . 4 ■'L . ,
nėję lietuvių kolonijoje yra ^_1(?lni° ruosia^^s Lapinskų

BOKIME VISUOMET JAUNI. RY2TEJGI IR KIE 

TAI TIKI, KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS
t

5 GENERAL VONTRACTOR ♦

{ RAYMOND E. PELECKAŠ

vandens{

Vasario 6 d. buvo pami
nėta Lietu, os nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi
mo 59 m. sukaktis pamaldo
mis, kurių metu giedojo so
listė Stasė Daugėlienė, pri
tariant vargonais Vyteniui 
Vasyliūnui ir smuiku Izido
riui Vasyliūnui.

Vėliau iškilmingame su
sirinkime paskaitą apie Lie
tu', os nemarią dvasią skaitė 
Elena Vasyliūnienė, meni
nę programą atliko pianis
tas St. Panikas, paskambi
nęs M. Čiurlionio liaudies 
dainą, tenoras Jurgis Li
sauskas ir Aleksandra Mo- 
riartv padeklamavo savo ei
lėraščiu.

Po meninės 
kalbėjo kun. S. 
kun. J. Klimas.

dalies dai 
Saulėnas ii

Aukų Altai surinkta $330. 
Stambiausi aukotojai —Va- 
syliūnų šeima $35 ir savo lė- 
įomis suderinu tpianiną 
($25), Narkevičiai — $30. 
J. Anieliauskas — $20.

Visi dalyviai buvo pavai
šinti kavute.

Skautybės Fondo metai

Su 1976 metais Lietuviš
kosios Skautybės Fondas
sėkmingai baigė savo pir
muosius veiklos metus. Me
tų pabaigoje fondo kasoje 
buvo 18,715.33 dol. ir pa
lūkanų gauta 1,002.22 dol. 
Palūkanos parsiųstos LSS 
Tarybos Pirmijai ir bus pa
naudotos skautų ir skaučių 
vėiklai stiprinti. Fondui su
aukoti pinigai lieka nelie
čiami.

LS Fondui
Fondo vaidyba,

vadovauja 
kuri vra

LS Fo-ndo atstovai: JAV 
13, Kanadoje — 2, Anglijo
je ir Australijoje— po 1. 

Vasario mėnesį LS Fon-

! lėlių teatro iš Chicagos vai 
dinimas.

Gegužės 8 d. 3 vai. popiet 
Sc. Bostono I lietuvių Pilie
čių d-jos II aukšto salėje L.

dui aukojo šie bostoniečiai: Moterų Federacijos Bosto
Irena ir Juozas Rasiai — 
$100, Stasys Liepas ir Eu
genija ir Vytautas Rasto-į 
niai — po $10.

Aukotojams
ačiū.

ir Virginia Cate po $20, J. 
’ Stundza, Jr., $11. Po $10— 

kun. J. Gaspariūno atmini
mui F. Vareika ir P. Sabo- 
iewski. Kiti aukojo mažes
nes sumas.

no klubo rengiamas Meti-! 
nes dienos minėjimas.

Gegužės 14 d. Bostono; 
Tautinių šokių sambūrio 

j vakaras, kuriame bus pami- 
nuoširdus nėtas ir Romas Kalanta.

LS Fondo valdyba linki t 
visiems sėkmingų metų irį
laukia Įsirašant 
kotojų eiles.

i Fondo au-

Auka LS Fondui šiandie 
yra vienas iš geriausių in
vestavimų i mūsų ateiti.

K. N.

KALE NDORI U S

i

LAWRENCE, MASS.

Šitaip minėjome 

Vasario 16-tą ją ,

M. Stonie

"SAULĖS ŠERMENYS“

Lietuvos nepriklausomy 
bės atstaty me paskelbimo į 
59-tąją sukakti minėjome Įx 
vasario 27 d. tautinės para
pijos salėje. Minėjimui va
dovavo Altos skyriaus pirm. 
Johnas A. Studza.

Tai visai neseniai išleista.- 
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin- 

' kinys, įdomiai ir gausiai 
‘iliustruotas dailininko Vik- 
itoro Vizgirdos. Didelio lor- 
' mato, drobiniai viršeliai, !a- 
Į bai tinka Kalėdų davanom- 
' Kaina $7.00.

IEŠKO

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU 
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

900600000000000000000000000000000C000000990<9<S<OOOOSOOO

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 
ATSIMINKITE KELEIVJ. JO METINĖ PRENUMERA
TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

ti9oooooooooeoo«eooooooc0oooeoooooaooouoouooooooooooo£

Tautinės parapijos chorui 
1 sugiedojus himnus, (chorui

Kovo 27 d. 3:30 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos III aukšto sa- 
ėje Minkų radijo metini.-
koncertas ir filmų vakaras. • pritarė visi dalyviai ir pia'

Balandžio 10 d. 5 vai. i ninu P. Karry), Šv. Pranciš
vak. New England Aqua-jį kaus parapijos kleb. kun.Įsu 
iurn Doscovery laive Bosto-į Alfonsas Janušonis sukal- 

.10 studentų "Pavasario va-' bėjo maldą, sveikino miesto 
karas“. ’ majoras John Buckley ir gu-

Balandžio 17 d. 3 vai. pc Į bernatoriaus tarybos narys 
lietų So. Bostono Lietuvių į dr. John Markey, šen. Wm.i 
Piliečių d-jos salėje Laisvės j X. Wall pranešė negalįs at- 
Varno navasarinis koncer- vykti ir perdavė savo linkė-Varpo pavasarinis 
tas.

Balandžio 24 d. 3 vai. po 
pietų Veterans Memorial.
Auditorium Providence, R.(buvo Jonas Narkus, buvęs 
L, Čiurlionio ansamblio iš i ^v- Pranciškaus parapijos 
CIevelando koncertas. Tąi var^on^n^n^as- 
načią dieną 10 vai. ryto an

i
i iimus.i /

Pagrindinis kalbėtojas

samblis giedos bažnyčioje. 
Balandžio 24 d. 4 vai. po

•lietų So. Bostono Lietuvių
Piliečių d-jos II aukšto salė-į arr^ 
je Sandaros našlių karalie
nės pagerbimas.

Balandžio 30 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos

Meninę programą atliko 
tautinės parapijos choras, 
kuriam akcmpanav0 Paul

Vėliau visi dalyviai buvo 
pakviesti kavutės, kurią pa
luose Altos atstovės.

PAVASARIO VAKARAS

NEW ENGLANR AQUARIUM 
DISCOVERY LAIVE

(Central Wharf, Bostone)
1977 m. balandžio 10 d.

5 vai.—pasilinksminimo
valanda

6 vai.—programa 
7:30 vai.—bufetas 
8-12 vai.—orkestras

BILIETAI: auka $6.00 
STALŲ SKAIČIUS — 
ribotas
Prasime juos užsisakyti 
iki balandžio 1 d. 

pas
DAIVĄ IZBICKAITĘ 
326-7142 
GYTį GAVELĮ 
268-6747

Automobilius galima veltui pasistatyti 
Ha r bor Tovvers Parking garaže 

Parengimo dieną su bilietu bus galima apžiūrėti 
Nevv England Aąuariumą

BOSTONO STUDENTAI

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veltas

Tel. 268-6030
597 E. Broadvvay, So. Boston, Maas.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rūšių nelaimingą 
atsitikimą.
• Parūpna visu rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingą atsitikimą.
• HOMEOYVNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

t Dengia stogus, deda
» nutekamuosius vamzdžius, al-» t I
♦ lieka namu vidaus ir lauko vi- ♦ 
| su rūsiu dailydės darbus. • 
{ įkainojimas veltui. Turi leidi * 
» mą ir draudimą, šauktis va-Į 
| karais tel. 361-lfilll. ««

Ieškau našlės, kuriai dėl blo
gos sveikatos reikalinga ruošos, 
pagalbininkė. Dirbčiau už mais
tą ir norėčiau kartu gyventi — 
abiem būtą ne taip nuobodu.

Prašau rašyti Keleivio adre- 
pažymint — Ramunei. ...

(12)

"GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

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

Programoje anglų kalba 
pateikiama klausytojam ge-' 
rai atrinkta ir suredaguota 
lietuvių kultūrinė, istorinė ir 
kitokia medžiaga, verta vi
siems lietuviškai nemokan
tiems pasiklausyti. Valandė
lės pagrindinė ir puiki kal
bėtoja—Birutė Vaičjurgytė.

• C I T G O KOKYBĖS ŠILDYMO ALYVA

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

• GALIMA MOKĖTI DAL IMIS

• DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 
PAGAL SUSITARIMĄ IŠ ANKSTO

• KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL
NAS {RENGIMAS

FORTŪNA FUEL CO., INC-

470 Adams Street, Quincy, Ma. 02169 

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

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 pavys 
Knygos kaina $3, su tes

tamento foima $5.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

^ooooooooooeoc

aAVAIl RASTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja saauyicjos n pu pasaulinius tr lietuviškuosius 
(vykius, deda aaug ir (domią nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsą visuomeniniu’ bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite (domią skaitytoją laišką skyrių. kuriame laukta- 
me abipusią pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema,
'NEPRIKLAUSOMA LIE TUVA“ yra dinamiška mūsą iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendradarbiu bei idė»u. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle. P.Q. HSP IC4. CANADA

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
' programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR133O banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

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

i viškų knygų pasirinkimas.

1977 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ

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

Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

Istorikas V. LiuleviČius 
teigia, kad 1898 rą^jetuviai 
turėjo siuvyklų Baltimorėje 
41, Brooklyne apie 40. Bos.

■ tone 28, Philadelphijoje 20.

DRAlIinMO AGENTCRA 
Atlieka įvairią rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

So. Boston, Mass. 02127
Tol. A N 8-1761

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ:

1 naktis Maskvoje, 6 dienos .ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos 
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 Į 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 Londone

v birželio 25—liepos 10 d. — $1,253; liepos 17—31 d.__  $1.253.
j SPECIALI KELIONĖ Į LIETU VĄ, VOKIETIJĄ, PRANCŪZIJĄ:

J birželio 8-22 dienomis - » »-
1 naktis Maskvoje. 6 naktys Vilniuje, kartu su 1 dienos ekskursija v 
j Kauną, 4 naktys Vokietijoje ir 3 naktys Paryžiuje -— $1.276.} ' 
Į nurodytas kainas įeina: lėktuvo grupinis bilietas;

pirmos klasės viešbučiai po 2 kambary;
3 kartus valgyti per dieną; pusryčiai ir 
vakarienė Miunchene, Londone ir Pary
žiuje;
ekskursijos, lagamino pervežimas.

Kelionių kainos paremtos nauju nuo 1977 metų balandžio 1 dienos veikiančiu tarifu, kuris yra 
valdžios tvirtinamas. Tarifai remiasi kainomis nuo Bostono, New Yorko ir Montrealio Pan Ame 
rican ar kitais IATA lėktuvaLs. |
Daugiau informacijų kelionių i Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

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

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

BALTIC
TOURS

!>S ' SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metą camavja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiaa aa,p SEPTYNIS JllLJONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia tteturtą fratercalisš organizacija — 
duoda gyvybės apdraudė ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikis 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria su puse m Boro dolerią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairią klasių reikalingausiaa 
apdraudas nuo $100.00 iki I1C.900.0C

SLA—jaunimui duoda garą Taupomąją Apdre.ud* — Sa. 
dovnaent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1.000.00 apdraudos tik $300 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALf AFDRAUDA naudinga visokie 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubą ir draugiją nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
Ms apdraudos mokestis $2.00 I metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkite*
• kuopą veikėjus, lr (Je plačiau paaiškins ant* 
Susivienijimu darbas.

Gausite spausdintas informacijas jeigu 
parašysite:
Uthoanian AlHanre st
M7 Went 3Mh Street, Nevr Yor*. N.L 10001
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Vietines žinios
Amerikos miškų ūkis 

Kult. subatvakary

Jaunimo susirinkimas

Kovo 6 d. So. Bostono
v m j v i*- • • 'Lietuviu Piliečiu d-jos pa-Kovo 19 d. Kultūriniame * J 1

subatvakaryje dipl. miški- į talpose Įvyko LB Bostono 
ninkas doc. Antanas Vasai- jaunimo sekcijos susirinki- 
tis kalbės a-pie naujuosius | mas ljietuvių Bendruome- 
Rėllhs Amerikos miškų ūky., ngs apyjįnkės pirmininkas

Pradžia, kaip paprastai,! Antanas Matjoška, sveikin-
y,a^- vaA'.? IetaT7^ Tau-i (]amas sekciją, aktyviai Įsi- 

Imės S-gos salė So. Bostone.; jungūsią i LB veiklą, linkė-

Išvyko i Peru p° Jaunimui ir toliau tęsti
! lietuvybės darbus.

Dr. .Jonas ir Bronė Kuo-j ... _ .. _ , .
džiai iš Arlingtono šiu0 me-;, Dalia Izbic-
tu vieši Pietų Amerikoje — kaitė paįnfoimavo susiiin- 
Peru valstybėje. Kartu su aUS1U:? aPle ateinančius pa
jais keliauja jų marti Euge-' rengimus ir bendrą lietuvių 
nija ir Aldona Jakniūnaitė ■ veiklą. Toliau buvo parody- 
iš Worcesterio. j tas Rimo Austro filmas, da-

Jie visi gris kitą savaitę., , , . ..4 * I rytas vasaros ekskursijos
■ . ■ ■ . ■ . metu Lietuvoje.

Bostoniškio J. Jašinsko šia proga norim‘priminti 
parašytą knygą —JULIUS jaunimui ir balandžio 10 d. 
REVOLIUCIONIERIUS ga- | rengiamas pavasario va- 
JANONIS — POETAS IR j karas“.
kaina — 5 doleriai. Valdyba

100,000 nemokančių 

mokesčių

Massachusetts valstijoje 
yra apie 100,000 mokesčių 
mokėtojų, kurie yra skolin
gi valdžiai vienerių, dvejų 
ir net keleriu metų mokes
čių ftuo-££500 iki $250,000 
kiekvienas, o viso labo apie 
$200 milijonų.

Tų skolininkų tarpe yra 
net valstijos atstovų, sena 
torių ir kitų aukštų parei

DĖMESIO!

Bostono ramovėnu visuo
tinis metinis susirinkimas 
iš kovo 20 d. atkeltas i kovo 
19 d. 5 vai. vakaro toje pa
čioje vietoje, nes kovo 20 
d. Bostone vyksta evakuaci
jos ir St. Patricko dienos 
paradas.

Kas radote?

Sukčiavimai pigių butų Koncertas, filmų vakaras 

namų administracijoje

Kaip žinoma, pigių butų 
namams statyti pašalpą 
duoda ir federalinė valdžia. 
Kaip daug kur, čia taip pat 
esama didelių sukčiavimų. 
Patikrinus .tik kelias dešim

tis tokių namų administraci
jų, jau surasta stambių trū
kumų, lėšų grobstymų, štai 
vienur už tfieno kambario 

net $
Lietuvos nepriklausomy

bės sukakties minėjime ■ išdažymą sumokėta
gunų.

Tarptautinio Instituto 

pokylis

Bostono Tarptautinis In
stitutas savo 40 metų sukak
ti minės didžiuliame banke
te, kuris ruošiamas balan
džio 39 d. Boston Park Pla
za (buv. Statler-Hilton) 1 
viešbutyje.

Visi instituto banketai 
būna puošnūs ir Įdomūs, o 
šis sukaktuvinis žada būti 
dar iškilmingesnis, Įvaires
nis ir Įdomesnis.

Bilietai ($9 asmeniui) 
gaunami iš anksto instituto 
raštinėje, 287 Common-

Brockone dingo Danutės 
Račkauskaitės tautinis sijo
nas. Kas per klaidą jį paė
mė, prašom grąžinti Brock
tono lietuvių klebonijon ar
ba Brocktono jaunimo sam
būrio vedėjui M. Subačiui.

Geri žodynai

4000, remonto darbai ati
duodami be varžytynių, už 
perkamas nuosavybes mo
kama daug daugiau, negu 
jcs vertos, žinoma, "pelnu“ 
pasidalinant pardavėjui ir 

Dabar žadama tikrinti vi
sas tų namų administraci- 

: Jas-

L. Bendruomenės sukaktis

ir Šlaoobersk;s. apie 
27 noo žodžių 511 psl., kai 

wealth'Ave., tel. 536-1181. na $8.00.

Anglų-lietuvių kalbų žo 
dynas, V. B? ra vyk as. nauja 
laida, apie 3 1,000 žodžių 
590 ps’., kaina $o,00. į tu iškilmingai paminėta Lie- 

j tuvių Bendiuomenės 25 me-
.... . . , tu sukaktis, sutraukusi pilnąL įetuvių-anglų kalbų zo- - ’ r *4

dynas, redagavo Karsavi So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos salę publikos. Apie 
tą Įvyki plačiau parašysime 
kitame Keleivio numeryje.
> l ■ ■ I »■ s

Praeitą sekmadieni Bos
tone buv0 žodžiu ir koncer-

naitė

IMKITE
IR

SKAITYKITE
Dulkės raudonam saulėlei-

Seniausia lietuvių radijo 
progiama Naujojoj Anglijoj 
rengiasi švęsti savo 43 metų 
sukaktį koncertu — filmų 
vakaru kovo 27 d. 3:30 vai.
popiet So. Bostono Lietuvių dy vinc0 Ramono ,.omano 
Piliečių d-jcs III aukšto sa- anįra papildyta laida. 399 

psl., minkštais viršeliais,Įėję.
Koncerto programą at 

liks Bostono Vyrų sekstetas, j 
kuriam vadovauja komp. 
Julius Gaidelis.

Po koncerto broliai Ivaš
kos parodys jų nufilmuotas 
tautinių šokių šventes 1975 
m. Vilniuje ir 1976 m. Chi
cagoje.

Nu0 2:30 vai. popiet bus 
linksmoji valanda ir Moni-

kaina $6.00.

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

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

Julius Janonis, poetas if
kos Plevokienės su padėję-. revoliucionierius, parašė —• 
jomis pagaminti pietūs —j Jurgis Jašinskas, 265 psl., 
dešros, kopūstai, kugelis,
pyragai ir kiti skanumynai.

Radijo programą 43 me
tų sukakties proga sveikins
Bostono Kultūros klubo pir
mininkas Mvkclas Drunga.

Susitarkite su giminėmis 
ir draugais susitikti šiame 
linksmame renginyje ir kar-

kaina $5.00.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas. parašė dr. V. Daugir-

daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kuris

paruošė Lietuvos konstituci
ją ir kitus pagrindinius Įsta

tu su mumis atšvęsti 43 me- tymus. Veikalas yra gausiai
fn į’onn., on L-nl.-ti _ c __ _ x -t 1 T_ 5_ _

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Mi’bury S L 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali ištai
ga Worcescery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog is VVorces-
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- 
jos valdomas sritis. Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

tas.
Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ

vedžioja.

bluod Sąuare 
Hardware Co.

Bar-aiska* N. J. ALBKNA 
east bboad <vat

MOT* SCS70N. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Mccn Dažai 
r oe)eroR Sienom*

Stiklai Langam* 
VLr'kie reikmenys namaaM

Reikmanya plarcbarūuna 
Viaotrfe raležim tiatktai

PETTr MAKSVYTIS
Carpsatsr A BdMsr 

<9 Church Street
K. Miltoa,

Atlieku visos pataisymo, rei 
to ir proiskta*imo darbas U 
ko ir viduje, gyvenamų namą tr 
biznio pastatų, pagal JPnų reua- 
lavima. Saukite visados iki • va
landų vakaro.

žmogaus — be ydos. 
*♦*•***#*#**•♦*#*#♦*******•***•** ’
;NAMAKSY - ZAMMITO:: 

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

Tet 762-6732

jįjį nrr r r

PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame. 
jjjju irrrii......... . ......................■

tu radijo sukakti.
Nuoširdžiai visus kviečia 

radijo programų vedėjai
Steponas ir Valentina 

Minkai

Grįžo iš Floridos

Adv. Zuzana Šalnienė, 4 
savaites atostogavusi Flori
doje, sugriže i savo namus 
Cambridge.

iliustruotas, 261 psl., kaina 
$6.50.

\3ato* «»«»<»*
Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pasakarnio

JPSDINI8 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nūn & vai ryto iki 5 vai. vak. 

Trečiadieniais neoriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTB)

OPTOMBTBISTB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

įjj rirrrrrfrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr i* n i.............a———a—-—e——————

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 
AM 1,430 KC ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur StM Brockton, Mass. 02402. Tet 586-7209

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio Įžymaus 

aktoriaus Leono Barausko 

Įkalbėtą plokštelę. Kaina — 

$6. Paštu nesiunčiame.

TRANS - ATLANTIC 
TRADING CO.

Siuntiniu persiuntimo 
Įstaiga

jį 393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

* Telefonas: (617) 268-8764 1
* Darbo valandos:
S kasdien 9-5
* Penktadieniais 9-7
* šeštadieniais uždaryta

I Vedėja — <,
Aldona Adomonienė p 

e#**#***#****####*###*##****#****.

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
meooooooooooooeoooGooscoo&sioicooeososoooosossoeaooeoor

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKKA VAISTINE

PtrduofaiM tiktai vaistus, iipildome gydytoją rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit t lietuvišką valeliu*.
Bav. Emanuel L. Boeengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadaay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonas AN 8-602*

Nuo I vai. ryto iki 8 vai v„ išstvrus iventadienius tr

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

LITHUAN1ANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... S6.—
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.— 

Lietuviškai:
PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos $i0.— 
ATSPINDŽIAI ŪKANOSE,

novelių rinkinys, V. Alantas ................................ 6.—

Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIU ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

Del 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 
$7.50, kietais — $8.50.

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

Amerikos lietuvių politika,' įkasys ^a» ^45 psl., kaina 
parašė dr. K. Šidlauskas, Į-
vadas dr P. Grigaičio, kai

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 
trečiadieni 8 vai. vak. užkandinės kambary.
Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

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

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

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

^7

N & T OIL CO.. Ine.
1

641 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□^Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipiiimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink it*

268 -4662

Sukilimas Lietuvos suve
renumui atstatyti, dokumen 
tinė apžvalga, parašė buv 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir Įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl.. iliustruota 
Įrišta, kaina $15.00.

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

Demokratinio socializme 
pradai, (S Kairio Įvadas) 
64 psl. kaina 50 c<-ntų.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 4^ 
psl., kaina 25 centai 
Amerikos Lietuvių Taryba, 

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

na $1.50.
Kelionė aplink pasauli.

Juozas Kaributas, 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. Ps^’ kaina $5.00.
Pakarklis, 70 psl.,kaina $1.00. * Senasis prūsų teisynas,

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

Juodojo pasaulio sukili- karklis, 176 psl., kaina $2.00. 
mas, parašė Stasys Michel- Balys Sruoga mūsų atsi- 
sonas, 127 psl., kaina $2.00. minimuose, spaudai paruo.

Napoleonas. Baltija. Ame- šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
rika, parašė Vincas Trumpa, • psl-» daug iliustracijų. Kny. 
251 psl.. įrišta, kaina $6.00. ■ ?oje rašo apie 70 asmenų.

Sąmokslas prieš žmoniją, kaina $10.00. 
informacinė apžvalga, Vilius Melagingas Mikasės laiš- 
Bražėnas, 109 psl., kaina parašė Jurgis Jašinskas 
$2 50< į 69 psl., kaina $1.50.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mase. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš iVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami
ni*. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotą 
prekią iš kitą kraštą visai že
momis kainomis. Be to, siunčia-1 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją 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 svečiu? 
ar nuoiatiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinsk)

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND

TILkVEL INFORMATION 

lVAIRIAUSIAS DOVANAS 

IS BOSTONO Į LIETUVĄ
ir ldtua Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas it 

garantuotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis karnomis.
Atidaryta darbo dienomb 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 
Tek 268-0068




