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SIMO KUDIRKOS FILMAS VIRTO !

GARSIU LIETUVOS KANČIŲ BALSU

Jis įtrauktas į JAV mokyklų mokslinio skaitymo ir , 

nagrinėjimo programų, kurioje dalyvauja pustrečio milio- 

no vaikų. Su scenarijumi bus išsiuntinėtas mokyklom ir 

Simo Kudirkos specialus laiškas, kuriame aiškinama Lie

tuvos okupacja, okupanto vykdomi žmogaus teisių laužy

mai ir raginama branginti Amerikos laisvę. Filmo rodymo 

laikotarpiu ir pats Simas Kudirka dalyvaus įvairiose tele

vizijos programose ir susitikimuose su JAV jaunimu.

Tur būt, jokia mū-ų ilga- gaus ir kopiją S.mo Kudir- 
metė propaganda ta p neiš-.^Os 'ajsko, ra.yto specialiai 
ryškino ame krašte okup. k. 0 laiško paprašė _Ca-
Lietuvos politinių pi
ii

•oblemu kfornijos mokyklų vedėjai. 
.. taip neapnuogino oku-‘laiške Simas papasakoja 
panto la’svojo pasaulio akv-;va *^am .al)ie. I etuvą jos 
se, kaip Shno Kudirkos šuo- ?kuPaclJ4, joje vykdomus 
lis i iaisve. jo kančios sovie-'uogaus teisių pazeukmus 
tu kalėj muose ir pagaliau i1' Paal*k na. kode jis ego 
gližimas i Amerika. Juk su 9 Amęnk*. Ragina vakus 
S.’Kudirkos nelaime susiję'fe*t,.Amenk« 'r branginti 
ir kongreso tardymai, ir ad-į J08 *aijAe-
m'rolų nuvirtimas, ir plačiai 
paskl dusios tuos Įvykius 
vaizduojančios knygos, o 
dabar dar gimė ir filmas, 
kuris dar kaitą atnauj ns tų
Įvykių atsiminimus ir vėl nu- i U 
kre'ps milicnų žiūrovų akis; jam Įvairios instrukcijos. 
Į Lietuvą. ” Į Lynn Williams, CBS skaity-

Mokyklose ne tik bus 
skaitomas scenarijus, bet 
taip pat bu< diskutuojami 
ir visuomeniniai bei politi
niai šio f.lmo aspektai. Šiam 

ruošiamos mokvto-

Apie tą filmą Lithuan'an 
Information Sei’.ice šiuo 
metu mums pateikia tokią 
informac'ją:

Filmas apie Simą Kudir
ką "The Defection of Simas 
Kudirka“ bu§ rodomas per 
CBS televiz’jos tinklą sausio 
23 dieną, pirmadienį. į

Pagrindines roles atlieka Kudirka ii 
aktoriai Alan Arkin, Shir
ley Knight, Richard Jordan 
ir Donald Pleasance. Filmą 
pagamino Jozac Company.

Amerikoj dažnai didelės 
biznio bei žinių telkimo 
bendrovės skiria pinigų bei 
laiko vadinam’em visuome
nės gerovės projektam. CBS ganizacijų 
televzijos tinklas pereitais 
meta’s pašildė savo filmų 
scenarijus naudoti mokyk
lose, skaitymo programose.

mo programos koordinato- 
įė, numato, kad šis projek
tas iššauks bent 10G raštiš
kos reakcijos. Tam tikslui 
bus atidaryta speciali pašto 
dėžutė ir bus paskirtas CBS 
personalas atidaryti ir rū
šiuoti lai!’kam. Dėl atsaky- 

Į mų bus tariamasi su Simu 
Lithuan'an In-

formatien Service (LIS).
Ryšium su šia moksline 

programa bei artėjančiu fil. 
mo spektakliu, CBS pastan-

PREZ. CARTERIO 

TAIKOS KELIONĖ

Prez. Carteris jau artėja 
prie savo diplomatinės ke
lionės galo ir šios savaitės 
gale grįš namo su didesniais 
ar mažesniais rezultatais, 
kurių svoris paaiškės vėliau.

J Varšuvoje j s buvo sutik- 
‘ tas labai i kilmingai ir turė
jo retą galimybę surengti 
> spaudos konferenciją komu- 
' irsti nio bloko valstybėje. 
Deja, Į tą pc-kalbĮ buvo Įleis
ti tiktai .aldž'os atrinkti re
daktoriai, o disidentams sa
vo klausimus .pavyko Įteikti 
tik raštu. Prez. Carteris sa
vo kalbose ir atsakymuose 
kėlė žmogaus teisiu reikalą, 
pabrėžė JAV 'r Lenkijos bi- 
č’ulystės ir geresn e ekono
minio bendradarbiavimo 
naudą ir pažadėjo Lenkijai 

į dar 200 mil. dolerių kreditą. 
Svarbiausia, š uo aps’lanky. 
mu buvo žynrai sust'printos 
lenkų provakarietiškos nuo
taikos ir simpatijos Ameri
kai.

Su I*ano šachu, didž’au- 
s’u JAV ginklų pirkėju ir 
naftos fekėju, kaip sakoma, 

Į buvo sutv irtinta sena drau- 
jgyste, šachas pažadėjo pa
rama Art:muiu Rytų taikos 

Giuodžio 12 d. sovietų! Jungtinės Tautos turi di- derybose ir užtai gaus ato- 
ganai suėmė dar Mėli rūpesti, kur dėti ten su-; min:u reaktor’u. Čia buvo

Dailininko Juozo Pautieniaus kūrinvs "žiema

kM *»*«*«*•*** >* i

Niekas nenori imti 
komunistų pinigų

Šv. Stepono karūną Mirė fitftftt aktorius Suėmė dar vieną 
grąžins komunistam Charlis Chaplinas disidentą

Kaip juu buvo rašyta. Antro-; Gruodžio 25 d. 4 vai. ryto 
jo pasaulinio karo gele. raudo ’ megodama? mirė Įžymusis < saugumo ory
najai armijai artėjant prie Bu- j filmų aktorius Charl.s Chap-, vieną kovotoją dėl žmogaus; sikaupusią m.lionų dolerių! proga pas kuždėti ir su Jor- 

5 metų am- teisiu — advokatą Levkoive,tą Sov’etų Sąjungos, Ki-ldano karalium Huseinu dėl
" ' ‘ " ' ' ' ' ' ...... ppįjy^.

IndG'ie. ku’ios m’nistras 
min’nkas Morarii R. De- 

sai, kaip žurnalistai prane- 
•a. iš tradicijos kasd’en ge
ria po puoduką save "šven
to“ šlao’mo, Carteris pagy
rė gr’žusią demokratiją ir 
oa/adėio atomin'o kuro.

Saudi Arabijoj ir Eg’pte 
patvrinėto« galimybė; įjung
ti daugiau Izraelio ka’mynų 

ii Kabo dervbas ir klek ap- 
Piimadienį Į Arab jos jū-i ramirtas prez, Sadatas, su- 

ir nukrito v < pakilęs Indi-j e,j,,.Į;nę< dėl Carter’’? pą-

dapesto. vengrai savo tautines i lįnas, sulaukęs 88 
relikvijas, tarp .jų ir karaliaus! žiaus. Pastaruoju metu j’si Lukjanenko, 50 m. amžiaus.: n;jos į»- ktu komunistinių! galimo nale-tmiečių prij 
ŠV. Stepono 1000 metų senumo '< gyveno Šveicarijoje, savo i Taigi Egi 1977 m. galo KGB, kraštų valiuta. Mat, ji teturi Į g’mo nrie Jordano, 
karūną slaptai perdavė saugoti | rūmuose prie Genevos ežero. J įkalino jau 14 Įžymių (lis-i vertę tik tuose kratuose, o'
amerikiečiams, kad visa tai ne-j jj; buvo gįjyię5 1889 m. 
patektu i bolševiku rankas. Tos; Londono vargingųjų kvar-
Vengrijos relikvijos iki šiol ir 
buvo čia saugojamos Fort 
Kno\ aukso slėptuvėse.

tale, tė.ams, kurie buvo 
muz’kantai, išsiskvrus, atsi
dūrė našia’čių prieglaudo- 

Dabar. siekiant geresnių san-jje ir paž no net benamio

dentų. krit kavusių sovietų• tarptautinėje prekyboje nei P:1 
valdžią ir reikalavusių Hel-| rublių, nei kitų komunisti- 
sinkio susitar'mu garantuo-; Yų p'nigų niekas nenori 
tu žmogaus teisiu vvkdvmo. mt' nes Įie padengti tiktai 

i "valdžios Įsakymu“.
Gruodž'c 23 d. Maskvoje igomis yra daromos sąlygos: . t w-r - - , , , j

Simu: Kudirkai dalyvauti!tykiŲ su vengru tauta, JAV vy-1 gatves vaiko likimą. Vėliau grupe žydų paskelbė bado Į
įvairiose TV programose Į riausybė nutarė šv. Stepono ka- komiško aktor aus talentu . streiką, re'kalaudami paleis- • LėktlUO nelaimėje 

'skilo Į pasaulines garseny-: ti iš kalėjimų ir darbo lageįvairiose TV programose, 
spaudos konferencijose, or ! runa. to šventojo apsiaustą ir 

susirinkimuose! kitus reikmenis grąžinti Veng- 
bei mokyklose, kur jis patsfrijai- Dėl to kietai užProtestavo 
turės nroe-oc susitikti su JAV i ' en?rijos antikomunistaiturės progos susitikti su JAV' ' engrii(,s 
jaunimu, atsakyti i jo klau- po sukilimo, ir JA\ 
simus

pa-

bes ir dabar mirdamas pali-'riu visus sąžinės kal nius. ŽUVO 21-> Žmonįu
ko daugiau nei 80 sukurtų Streikas buvo pa-kelbtas 
filmų, žmoną Ooną. garbaus 7 metu ž .du aktvvistu teis-?

.mu, ausanvu i io mau- • * i ... 1 ™o sukakt'es proga, kai jie. _ ..... . -
s ir pasidalint' minti r’ausvbė, prieš gražindama tasjdukteri, 8 vaikus ir 20 mi- buvo nubausti už bandvma! i(:s lėktuvas, kuriame žuvo he skimo. kad Palestinos a- 

Pirmas teks projektas buvo mis. Sausio mėnesį šiuo tiksi'relikv«as' krei^si i Vatikaną, j iionų dolery vertės turtą. ' lėktuvu pabėgi i Izraelį. ' j keleivių ir 23 įgulos na-j rabamsnepr klau- 
laba’ sėkmingai ivykdytasįlu jis vyksta i Bostoną, Hart-įatslk,aus<Iama 10 nuomones- McCarterio laikais apkal-
Californijoj, naudojant fil-lfordą, Chicagą, M:nneapoli,i Deja. Vengrijos sukilėlių nu- t n tas s mpatijom komun.z- T'rudeaU ISpeja 
mą A Girele of Chddren"., St. Louis ir Lo$ Angeles. Los * sivylimui. popiežius Paulius VI mui, 1952 m. Chaplinas at-.
Jame dalyvavo atpTe 60,0001 Angeles j’s praleis net visą į pareiškė, kad jis nėra priešin- sisakė JAV pilietybės ir ap- (įaębęcą 

1 1 1 savaitę. jgus šv. Stepono karūnos graži- j sigyveno šveicar.joje. Savo
Sausio 13 d "The Defec- n’mu* komunistinei Vengrijai. Į filmuose jis visada vaizda-, Kanad s piemjeia> Tiu- 

ti^n of Simas Kud rka“ fil-i Numatoma karūną ir kitas i vo pasaul o SKnaudž’anio Gleau Įspėjo Quebecą, kad 
vargo charakteri ir dėl to-i iis neatsisakys’as panaudoti, 
kio išivškinto humanizmo 1 ir fizinę jė^ą federacija’ ap- 
susilaukė publikos visuotinų, saugoti, ieigu Ouebeco pro-

mo jjro'gramC'i i • • * . i į simpat ju. J •: ne tik vaidinio i mimą nristatvti tr.s savo na-: > ' / .. ..I no, bet dažniausiai pats rase

vaikų. Dabar Californijos savaitę, 
mokyklų vedėjaj peržiūrėję 
CBS televizijos filmų rinki
ni. ’š jų pasirinko Simo Ku-

vv-i rašytojo Eugene

1 r.ai.
I

’ somos valst bes

BRANGUS TAUTOS FONDO TALKININKAI 

IR RĖMĖJAI,

ru. s jų iias.i .nno eimu ^u-įmas b,J§ prįstat.Vtas VISOS' relikvija9 pažinti sausio 6 d. 
d.rkos filmą, kui o scenai i- j Amerikos televizijos redak-Į
justus naudojamas skaity-j toriara.kritikam> OBS ^.Padidėjo draudimo

o progiamcj. nuoja pristatvti tris sak o pa-. , .Si kartą minėta mokslinė: vasark) veikalus s 'mokestis

Sveikiname -Ius, Kalėdų S?, enč ų sulaukusius ir žen- 
iančius per ateinančiųjų 1978-jų metų slenksti.

Teneša jie Jums šios dienos džiaugsmą, sve.katą, iš- 
vincijos valdžia mėg’ntu ne-j Dermę ir vilti.
teisėtai atsisk’rti nuo Kana*1 Dėkojame už Jūsų darbą ir rūpesti 1 autos Fondo 

j savo f Imam manuskriptus; dos, kaip j’s tą jėgą jau pa- re Lalais: dėkojame už aukas Tautos Fondui, o tuo pačiu 
' naudojo, glamžydamas tero- VLIKui ir Lietuves laisvinimo reikalams.

metais ši< rist inus seperatistus kieki Mes nesame visi vienodų pažiūrų, ir tai suprantama, 
teatro ge- anksčiau. j bet bendro tikslo siekis ir bendras Tautos Fondo darbas

'k- i ■ -L - -• i k iu,- - isiskai nu-! .... | mus i-i.-a ir jungia.
• Ino kap ikšiol, bet 6.0 ble^s žmonos vezojamas, Ta, buvo pats gročiau j Test;prėja ;ie .všiai, tesujungs mus ateinančiųjų me-

Aukse austas uždarbis, vežimėly.,e tr menkai tesu- k»*s'k Z“1 TrJ<le,i!u.!WJ lu uždaviniai i vis dirne.-nę Tautos Fondo narių ir rėmėjų 
vc.kias realia aplinka. mas atsiskvr mo salininkam.; y. *■ šeimą.
'ac-’asoooeoscooooooeeoeososooooooroeooooeoieoeooooBoooo: Kalėdos yra džiaugsmo ir vilties šventė ir ypatinga

proga pakelti jausmus bei mintis Į Aukštybę žvaigždėm 
pasigrožėti.

Tačiau Lietuos laisvės viltis vra žemi ka ir, atrodo.

gi

pare-,g:mas Kudirka ir Alan Ar-I 
m:a didelės bendre! ės (pvz. j kjn
United Technology. AU-Sta-j ... . ,
te Insurance, Monsanto,! Plačiai ska tomas TV ’ nuo kurie bus imamas mo- 
Hallmaik) bei’ Įva:rūs laik-įGui(le žurnalas f'lmo rody-J kestis, pakelta,: iki .$17,700, 
raščiai. Pietų Californijos 1710 savaitę planuoja pa*, o buvo $16,500.
va’kam scenariju< parūpins i 1Si Dabar pensininkui lei- DĖKOJAME SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS
"The Herald Examiner“{P° a •’ * k i džiama užd'rbti $4.000, ne-! ir VISIEMS, KURIE MUS SVEIKINO KALĖDŲ IR
dienraštis, kuris scenarijaus; I visus minėtus miestus,»nusto iant pensijos. NAIIIIIHI MFTII P ROT. A . . . - m .• • ••’* 3 naujųjų Mtiu rKLHjA darosi vis tikresne. Tęst pn n a p mus ateinančiu metu

’ KELEIVIO“ PATIKĖTINIAI. REDAKCIJA IR I darbams
ADMINISTRACIJA į Tautos Fondo Tarybos Pirmininką*

______________ ________ ; Jurgis Valaitis

kopiją ta'in pat Įdė< Į savo | CBS pakviesta, kartu su Si-į Padid’ntas ir maž’ausias 
saus’o 2-3 dienos la'dą. Cali-įmu Kud'rka vyksta I ithua-į privalomas mokėti uždarbis, 
fornijos vaikai (apie 360, jnian Information Service Jis bus $2.65 valandai, o bu- 
000) kartu su scenarijum narė Daiva Kezienė. \ o $2.30.
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OPOZICIJA TARYBŲ SĄJUNGOJE
DR. ALEKSANDRO ŠTROMO 1977 m. gruodžio 

17 d. Bostono LB Kultūros Klube skaitytos paskaitos 
santrauka.

(Tęsinys)
iu?l .«*.- . -ts.. ;, hiio*£

Tarybųje „detentės politika“

Kas gali būti, komunistiniam režimui subyrėjus?

Kas bus, kai dabartinis Tarybų Sąjungos komunisti
nis režmas grius? Kartais ši problema gana klaidingai 
statoma. Taip, kaip ir čia klaidingai kalbama: „Trisde*

KAS KALTAS?

Lapkričio 24-27 dienomis 
Clevelande buvo Lietuvių 
studentų s-gos suvažiavimas,

ATOŠ
M. VALIULATTIS

Nr. I, i 97$ in. sausio 5 3?

ytŠEŠĖLIAI
T*’*’--

•>r

imt metų laukėm — nesulaukėm, tai jau gal niekad ne-;apie kurį Aurelija Balašai-
sulauksim...“ Tai yra vidinio nuovargio log'ka, o ne ana-

! litinia’s mementais pagrįsta pozicija. Lygus ir klausimas: 
kokia ten bus santvarka? Girdi, kas tenai pasikeis Ru-

tiene gruodžio 1 
tarp kitko rašė:

d. Dirvoie

‘Šeštadienį po vidurnaksijoje? Juk nei ten kada buvo demokratija, nei ten kada 
Tarybų Sąjungos tfetentės politika yra reikalinga ne buvo laisvė, tai nei ten kada ji bus... 

tik Vakarams apgauti. Pirmoje eilėje ji skirta savajai !mo dalyvių pasielgė taip
liaudžiai „apmonyti“. Mat, žmonės nori taikos. Tai vienas Ir vėl problema statoma antipod’škai: iš vienos pu- 'skandalingai, kad jų lanky
lė fiainio saugumo pagrindų. Ir tarybų valdžia vis skelbia sės toializmas, d ktatūra ir iš kitos — demokratija! Ne, masis Clevelande dar ilgam 
liaudžiai: ”iMes už taiką! Mes nenorime karo!“ Vadina- taip Rus joje nebus. Nėra iš kur iš pat pradžių tai demo-į laikui pasitarnaus lietuvio 
si: Laikykite mus! Mūsų nelieskite! 0 jeigu kokie avan-Į kratijai atsirasti. Nėra tc.-k'o? politinės alternatyvos tai j vardo pažeminimui. Sąmo- 
tiuristai atsistos valdžios priešaky, tai, žiūrėkite, — gal ‘ sistema’, kuri dabar egzistuoja. Vienintelė alternaty.a

čio maža saujelė suvažiavi- j

d)

klausia vyras žmoną. 

— Žinoma.

tos taikos ir nebebus! Taigi, mus palaikykite! I arba poi tinis vaakumas (tui.tuma), arba tam tikra auto- n^nSsi suraloję trijų eleva
5 ritarnė sistema, kuri gali pakeisti tą autoritarinę siste- 

Tarybų Sąjungos taikos deklaravimas yra skelbiamas i yną, kuri yra dabar. Tai gali būti atba kariuomenės vai- 
ir i Vakarus, ir savajai liaudž a:, o ž.nios iš Vakarų sten-• dymas, ar ministrų tarybos (tarybinės s'stemosl, kaip. 
giamasi blokuoti, kad žmonių nepasiektų jok a informa- j priešpriešos partinei sistemai, autoritar'nė sistema, ar dar į ket? :Mikto aukšto, kai apie 
cija, kurį tą tarybinės valdžios ’taikos a.ek mą“ gr.auna. kokia nors kita grupė kažkokių asmenų pas darys tos j 500 asmenų rengėsi išvykti.

alies valdovais. Bet pasikeitimo prasmė yra ta, kad žlugs j Kambariuose apgadinę sienų 
režimas, pagristas pasenusia, abstrakčia, visiems įgrisusią • popierius, nuorūkomis apde- 
ir n'ekam nereikalinga komunistine ideologija, kad busįŠin£ patalus, sienas, net lem- 
gal’ma pradėti ’ " " ' ' “
tiškas, pagrįsta

KĄ REIŠKIA MJLĖTI TĖVYNĘ?
Ar JFmyli mane? t— esmė glūdi tam tikrame vi- 

’^įdinfiame žmogaus proto ar 
! „širdies“ nusiteikime, o .ne 
t vieša*’ regimtoje elgsenoje.
■ ša? pakraipas sekėjai ne 
1 tik griežtai skiria žmogaus

Bet ar tikrai myli ma- • sąmonės stovį nuo jo veiklos 
į ii- darbų, bėk ir meilę suveda

T , . • , kaip tik į tam tikrą žmogaus- Jau keturiasdešimt me- dvasi bteena. 1}orinis el. 
tų, kai su tavim gyvenu, veiksmai ir darbai
verdu tau vąte*. dangau tSra tik meMs &ai?ka> 0 
tave lgoj. skalbiu tau balti- nę pat* meilė. Pastaroji Įsi-

ne

torių saugiklius, paliko sau
sakimša viešbuti tik su vienu
veikiančiu elevatoriumi nuo

dar kiausi, ar myliu tave? (tinami mentalistais. 
Jei tai nėra meilė, tai .svis

Dabar valdžia siekia "'sambūvio" su liaud’mi, todėl 
. nėra ir tokio teroro, kaip Stalino laikais. Komunistinė 
vyriausybė stengiasi laikytis principo: Jūs nelieskite mū
sų, o mes neliesime jūsų! Viešai žinoma tiesa, kad komu
nistinėje visuomenėje visi vagia ir —vogtu turtu dalinasi.

nėra jos:

Kitaip į meilę (tiesa, ne 
vyro ir žmonos, bet tėbynės;

svarstyti problemas — gyvybines, prak-1 PM abažūrus nuplėšę ir nuga- į ^eilę) pažiūri ’ poetas Ber- 
s raciolaliais pagr ndafe, išeinant i? nacio- • ^nę 1 k!tus aukštus, pakele: rardag Brazdžionis, kai jis

______-t .'j..i. • *.._________ nptmannma triiikšmn rtri- , •neįmanomą triukšmą, pri
vertė viešbučio vadovybę 
kviesti policiją.

_ , . , t naliniu Interesų, o ne iš kažkokiu ideologin’u samprota-
Baudžiamas t k tas nemokša, kur s pagaunamas ar nesu-I vimu tebavo ,,ieninteiė bazį laik:usi įe va]dž;os
geba pasidalinti su kitu. Tuo vagystes .pakantumu W re-j Mafij kul, vairc. Ta,
nuasi valdžios taikau, sambūvio su savo liaud ini politi ka. | ne sta;gu. demokl.atijos j^endinmas, o irrackmalios

Bet kiek vra stabilus šitoks "susitarimas*'tarp tarybi-į !<’eo*°®!Jos’ ^a P režimo pagrūdo, latkanėo valdžioje* 
nes liaudies ir tarybinės valdžios? ' tam tikr« partokrafnę asmenų grupę, pakeitimas raeio-!

naliu autokratniu režimu, sprendžiančiu t? kras:as prob- • . ., x. .
Žinoma, šiandien tarybinė valdžia korupcijos būdais Hemas t krų tos salies gyventojų interesų požiūriu. Tik, 

perka saįw krašte socialinę ir visuomeninę taiką. Žmonės! toks pasikelt mas yra vienintelai gal.mas Tarybų Sąjun-; Dirvoj gruodžio 15 d. at- 
įsigijo tam tikrą gyvenimo standartą ir atgal žengti ne- i goję. 1 Į siliepė Trijų studentų tėvai.
nori. Tokio ir dar didesnio standarto sieką ir platesnės! _ ............................................. .......  . . !jįe rašo, kad reikia "Viešai!
masės. Tik ar tai pasiekiama ateity? ! Pagrindimai naujojo režimo uždaviniai , paskeiUi chuHganizmu pa_ Į # #

’ Ir kokį klaus'mą tas naujasis (nebekomunist'nis) reiškusius studentus. j ^je,-}gS esinė vra buvusi
labai Įvairiai nusakyta. Vie- 

Nebeiškentė ir švelnusis, n; filosofai, kaip i/anekdo

Aišku, kad tokie mūsų 
jaunimo veiksmai turi visuo- ’

[menėj sukelti didžiausio pa-

dainuoja:

Myliu aš Lietuvą iš tolo, 
Visa š.:rdim, visais jausmais. 
Iš tolo meilė neprapuola

Tiek behavioristai, tiek 
mental’stai, mano* manymu, 
aptariamąjį objektą per 
daug suprastina. Pirm ausią, 
reikia pripažinti, kad meilės 
yra Įvairiu rūš ų. Vienoms 
labiau t’nka behayioristinė, 
Irtoms, gal būt. mentalistinė 
analizė. Antra, nėra pagrin
do tikėtis, kad kiekvieną

. Po balto, marmuro kalnais.' me‘?s 
j : vesti arba tik į eisena, ar-
į Vienam meilė — veiksmai i ba t?k i jausmus. Kėdė! abu 
ir darbai, kitam — širdis ir į elementą: negalėtu būti lv-
jausmai.

Katro teisybė?

giai esm narį.

Žmonių skaičius Tarybų Sąjungoje palengva didėja, į _ 11 II1S£ naujas.s
ir nerus’škųjų tautų gyventojų skaičius auga, pralenkda-!1 ezimas bespięstų, pirmausią pneiš jį išk.ls tiys pagim- 
mas rusus, ir virsta rusų tautai grėsme. Na, o ekonominis c^n^a^ uždaviniai.
augimas, lyginant jį su vis didėjančiu gyventojų pro 
centu, mažėja, ką pripažista jau ir pati tarybinė stati 
Ir tas realus faktas daro susitarimą dėl ateities 
nių vilčių nepatvariu, nes bus vj$ sunkiau patenkint

Pvz., nei behav’oristai, 
nei mentalistai nepagauna 
tiksliai romantinės arba ero- 
t:nės meilės esmės, nes juk 
š’ai meilės rūšiai Ivg'ai bū
dingi ir rird’es virpėjimai, 
ir kartu tam tikras elg’ma- 
sis. Priešingai, nu-"stoveju- 

žmonių 
aennu-

nių pageidavimus. O tada galės atsirasti vėl naujų riaušių, 
re:kės nuo jų gintis, suaktyvinti represijas ar net ir ma
siškai jas pavartoti. Na, o masskas represavimas jau yra 
to „susitarimo su liaudimi“ žalojimas, jo nesilaikymas, 
kuris riaušes gali dar labiau padidinti.

kupinas krikščioniškos mei- ■ tėlio žmona laiko

. I -f ov —r
vido, pirmosios mažos grupės už šeimos ribų, tur. būti pa- jmąįą vieta tų asmenų, kurie!

dau-
us rarp, o ne nna.p. aaus- į ?-au la?kv?enoie bei elgesy- 
ma, ir sindis“ — nereiksmiri. Į je r. ne š!-dv5» bei ip..1?mu0. 
gas dalykas. Tai tik atsitik- ' ‘
tinis me'lės priedas, kurio 
gali ir nebūti. Kai kurie šitos

keista. Valstybės politinė sistema turi persikelti i tam j taip negarbingai elgėsi, 
tikrą definuo-tą ir ribotą sritį, ir civilinė visuomenė turi
Įgyti tam tikrą savistovios sąrangos statusą. Pirmiausia—! Reikia. Bet maža to. Reikia j &
ekonomine laisvę. Kitaip — šalis subankrutuos su visais' taiP pat prie gėdos stulpo Pa ^aiPa? ?,?s? JausmUb 

Dr. A. Štromo mintimi, toksai ekonomikos nepajėgu- turtais, kuriuos j: tun. Šį klausimą tuies spręsta kiekv.e-j - J lF suv ažiavimo rengė- pergyVeninius aplamai laiko Kol kas svarstėme tik mei-
mas ir riaušės gali nustumti kraštą i anarchiją. O tada na va^zia? kokia j, Rusijoje bebūtų. *JUS- ie Ju U c u ųjanų; nerea]ja--s dalykais. lės esmės klausima. Visai

draugai. Jie juk turėjo savoj kiai~ima, kai‘ menės
Antras s uždavinys yra naujų pagrindų nustatymas draugus pažinti ir iš anksto Kiti tos pačios pakraipos buvima ar nebuvimą atpa* 

su pavergtom tautom, — tomis, kurios šiand.en egzis- i pasiruošti visokiems netikė- ‘ ...............................
Įmanoma, kad, ieškodama racionalaus sprendimo, i val
dymo reikalus galinti įsikišti kariuomenė, paxšalindama
vyriausybę ir partijos aparatą, ar įvykiai galį nuriedėti i tuoja Tarvbu s -unCTS R’-tuFj,ropoje ar Azijoje.
Vensrr jos suk. limo ar Portugaluos perversmo pavyz- nauju..*ir-stabi!!us pagrindus teks nustatyti tokius,
džius. Gali gimti ir Čekoslovakijos model's, kai vadovybė kokie tom suinteresuotom tautom bus priimtini. Tą klau-

antile“. Apiese. Kurse jau 
tėvmės meile gi at-kira’ pa 
kalbėsime sekanti karta.

tumams. Juk toks chuliga-
mąstytojai pripažįsta jaus
mų egzistenciją ir reikšmę,

susiskirsto i du blokus, kai vienas jų- vadinamasis ”so-. sima tek? ; tM mas(u tokju tos .ojeį
ciahzmas su zmog sku ve du — nurakna komunistinius s;tuacijc,-e vers ir aus j Gyvenimas rodo, kad ir
dogmatikus, ir dabartinė komunistinė sistema nustoja , į studentu suvažiavimas gali
egzistavusi. Artimiausias galėtų būt: Ispanijos politinės į Daug kas čia ir LietLL oje.galvcja, kad mes patys į būti be priekaištų. Toks bu- 
etvoliucijos modelis, bet dabartinė vadovybė tam nesiren-j njeko negalime padalyti. AtreitV tik jeigu kok a nore • vo 1976 m. Bostone. Niekas 
gia. Nore Tarybų Sąjungos sula; supranta, kad, valdyda-; perma;na Įvyks Maskvoje, tai ir Lietuvoje bus pasikeiti-j dėl jo dalyvių chuliganiškų

nizmo pasireiškimas mūsų tačiau jie teigia, kad žmo- 
studentų tarpe ne pirmas.

mi senai, metodais, artėjai anarchiją, bet reformom nėra . mų> 0 an*ksčiau yra beprasmiška mums ką nors daryti...! pasireiškimų nesiskundė. 6 s™ u?
erdvės be pavojaus sstemai, ir Brežnevas net negalvoja * Deja, niekas automatiškai laisvės ir nepriklausomybės
apie jaunesnį pakaitalą, nes tada jaunieji gali pradėti ■ neduoda. Taigi turi būti pareikštas protestas, baisas ir
aplamai stumti iš valdžios senuosius. j veiksmas, su kuriuo reikės skaitytis ir tarptautiniu mastu,

_x , , . _ . . , . i ir pačioje Rusijoje. Jeigu to tautos baiso ir veiksmo ne-Del to ortodoksnes sistemos ir jos vadu saugumui,, u , i' i j i i • ,-x-x-- , • - - ,< • i; x bus, įeig-u t-.k bus laukiama, kad kažkas laisve numestu■uztikrint. stiprinama kariuomenes ir kitu ginkluotų orga- J ‘iš vireaus, — tai bus praleistas gal tas vienintelis momen
tas istorijoje, kada buvo galima atnaujinti ir atstatyti ne-nų kontrolė, štai dabar pirmą kartą kariuomenei vado

\auja ne kariškis generolas, o civilinis partijos CK sekre- ... , T • * , . v• tt x- o • x • x x-i-x- • priklausomybę, Lietuvos valstybingumą savoje teritorijojtonus Lstinovas. Saugumui—taip pat partijos patikėtinis! J J
Andropo\as partijos ausys ir akys. Surinkta informa-i Trečias klausimas, kuri rusiška vyriausybė turėtų 
cija dabar transliuojama i part jos aparato viršūnes, ten,: «prę?Įj — Įam tikras Įsijungimas kooperatiniais pa- 
o ne paties saugumo organ.žarijoje, daromi nutarimai,! gr;ndajs j pasaulio valstybių bendruomenę. Tik nustačius 
,r iš part.jos virtūnių siunčiami įsakymai, nes part ja bijo Į tajkios kooperacijos formas, išnyks ir toji dirbtinė kon- 
duoti kam kitam valia. . frOntacija tarp Tarybų Sąjungos ir JAV, sukelta komu

nizmo ekspansijos bandymų ir Amerikos pasipriešinimoToks visiška? part’jos užsisklendimas, visiška, stag
nacija, reformų baimė, tas sųprat'mas, kad režimas pri
ėjo kepto galą idėjiškai, nes nėra jam atsidavusių, kurie

tam Tarybų S-gos siekiamam dominavimui pasauly.

žinti. Tiems, kuriems meilės 
esmė randasi elgesyje, t. y., 
veiksmuose bei darbuose, 

gaus vidini? gyvenimas ir jo čia nėra problemos. Meilę 
isor.nis* -elgimasis tėra vie-1 atpažinsi iš tu pač’u veiks
nus ir tas -pats reiškinys, kad J mu ir dart>u. Ret ka sako tie, 
^.žmogaus jausmų ir juos j kuriems meilė susideda iš 
išreiškiančių veiksmų nėra j jausmu ir vidinių pergvlve- 
jok:o skirtumo. Ši sunkiai Limų?* Kaip tadame’Ięat- 
ifkima pažiūra tarp rtVrdies'. pažinti? Atrodo nėra kitos

išeities, kaip vėl pasikliauti 
žmogaus elgesiu, jo veiks
mais bei darbais. Tačiau tuo

... ,. . V1SOS!atveju pastarieji tebus tik
pnklauso vadinamojo Uta. j mei)& buvinl0 žym5s arba

, ......................... ......... v,.o”zmo pakraipai, kadan-1 Dędsaka; 0 ne jos jsiftūniji.
nebuvo pasiruošė is anKsto-gi jos meilę vienaip ar ki-1 mag 
galimiems numatyti įvy-;taip suveda Į elgesį, būtent,f 
kiamt

juk ir jo dalyviai buvo tie} 
patys lietuviai studentai. 

Taigi kalti ir rengėjai, kad

IR ČIA KOMUNISTŲ 

AGENTAS

tato lygybės ženklą. 

Minėtos pažiūros

News World laikraštis ga-1
vo žinių iš buvusio Lenkijos.__________
žvalgybos agento Januso i
Kochanskio, kad Jungtinių į

į mylinčiojo elgesį mylimo-1 Behavioristams mylinčio
jo (žmogaus, tautos ar kito: jo žmogaus elgesy? yra pati 
kurio objekto) atžvilgiu, {meilė. Mentalistams tai yra

... . .. .{tik meilės ženklas, lygiai,
Pnes ngoje pusėje stoy’ jkaip dūmai yra gaisro ženk- 

tos pažiūros, kurioms meilės! ]as, 0 ne naęs gaisras. Tačiau 
ka’p iš dūmų gali atspėti 
gaisro buvimą, ta p ir iš tam 
tikro? elarsencs gali atspėti 

* meilės buvima. NežiūrintMIRĖ A. BERZINŠ

! tautų gen. sekretoriaus pa-1 
Šiandien daug kas net iš rusų galvoja, kad geriausia i vaduotojas Bogdan Lewan-(

jį pala kytų, nėra galimybių jok.ai reformai, nes kiekvie- j.antvarka pasauly būtų — įgyvendinus tam tikrą Rusijos! d°wsky yra Lenkijos žvai
na reforma pavojinga režimo egzistencijai, — rodo, kad 
prigyventa aklina krizė, kad tik sistemo? paviršius dar 
blizga granitiniu monolitiškumu, o vidus jau supuvęs.

Taigi tėra tiktai laiko problema, kada šis režimas 
sugrius, bet tikros datos niekas negali pasakyti, jokios 
racionalios pranašystės neįmanomos. Tai gali atsitikti 
labai greitai, ar po 15 bei 20 metų, bet svarbi pati gali
mybė. Juk per paskutiniuosius 15 metų pirmą kartą susi- j 
darė sąlygos, kad šio režimo subyrėjimas gali vystytis pa- J 
ties režimo jėgų veiklos ar vidinių jėgų vystymosi pase-j 
koje. Atsirado vininių jėgų, kurios tą režimą gali susprog-: 
dinti, tad atsiranda ir viltis, kad tai atsitiks. Ir tas mo
mentas labai Svarbus.

ir JAV-bių kondominiumą. Esą, tada tos dvi valstybės - agentas, 
galėtų užtikrinti taiką, kitų tautų konfliktus spręsti savo f 
valia, ir būtų puiki tvanka pasauly...

' tad. kokia bebūtų meilės es
mės samprata, risi turi su- 

Berzinš, paskutinis nepri-kad atsakymas i klau- 
klausomos-katvijos vyriau-• simą: Ar ta? žmogus my- 
sybės ministras. Susiorgani- Ii? — glūdi jo veiksmuose, 
žavus 1954 m. Pavergtųjų
Europos Tautų Seimui, jis 
buvo nuolatinis Latvijos de-

New Yorke mirė Alfreds

Būdamas tose pareigose, 
jis iš anksto žino visus Jung-

Bet tai pavojinga ideologija. Tai ideologija norinti • tin’M Tautų planus, todėl i
’ - ■—-------z~e-------- »uotiLen-|

i kijos žvalgvbą, o ši — Krem-: jos pirmininkas ir vienerius 
jiaus ' metus PET Seimo pirminin-

Ikas.

apglėbti visą pasaulį ir jį paversti tokia vėžio cele, kurią i§ab išsamiai informuoti Len-j legacijos ji^ys,
jau dabar galėtume pavadinti Tarybų Sąjunga...

(Bus daugiau)
Kochansky 1966 m. pabė

go į Vakarus, dabar jis gy-
IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 1 vena JAV kita pavarde. Len- 

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINE PRENUMERA-į Rijoje karo teismas jį už 
TA BUS GERIAUSIA DOVANA. akių nuteisė mirtimi.

Autorius „Unpunished 
Crime“ knygos, daugelio 
straipsnių ir kitų leidinių. 
Paliko našlę Kirą Berzinš, 
dantų gydytoją.

(Elta)

jo elgesyje.
(Bus daugiau)

Taisytina klaida

Paskut’niame numery šios 
skilties str. „Kad Maskvos 
galybė subyrėtų“ antroji ei
lutė iš viršaus turėjo būti to. 
kia:
algirdiniai metai — ieii



KELEIVIS, SO. BOSTON^otUpis trečias

Vliko pirmininko pranešimas
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

PAGYROS IR TIKROVĖ , Pagal skyrybas Lietuva 
i Sovietų S-goje užima penktą

Ne dažnai ok. Lietuvos 
kad

vietą. Kai kuriuose miestuo- 
apaudoje prasttarimą, kad i5siskiria beVeik pusė su- 
kanoje nore antyje stokotų situokusių. Daugiausia ski- 

pazangos kad komuniz-, 5.9 me.
mo statymo rezultatai butų i
per menki, kad 'išryškėtų [ us*
koks no,s nepasisekimas. O! Dldgjant įj.
jau ypač visada ginamasi1 , .7- . ,J . ,, • - .. deja ir pakartotinu santuokųnepaprastu masių skceti-: , ... .... x. x
mo“ pakilimu, kai nepri- skaiciys‘ Vidutiniškai tarp
klausomybės laikais kone vyrų ^as ° tarP moteru. 
visa liaudis tebuvusi laiko- ^as_ ® santuoka yra pakaito
ma "buržuazinėje tamsoje“. !tin® susituokiama antrą, 

Į trečią, ketvirtą ir t.t. kartą. 
Na, ir štai, kaip raišo Lite- Į

ratūra ir Menas“, lapkričio!
22 d. Vilniuje Įvykusiame 
LKP Centro Komiteto ple-į 
nume buvę apžvelgti Lietu-j 
vos jaunimo švietimo etapai.;

seimui
(Tęsinys)

Lietuvių tautos valstybinis apsisprendimas, arba vals- 
stybingumas, yra tautos per ilgus amžius išugdyta vidinė 
jėga, kurios gyvastis ir atsparumas prieš pavergimą ištvers 
šimtmečius, nežiūrint okupanto nuožmiausių priemonių, 
siekiančių pasmaugti tautos valstybinę sąmonę. Šią tiesą 
patvirtina mūsų tautos istorija ir dabartinė sovietinė Lie
tuvos okupacija Įrodo, kad valstybingumas yra gajus, 
nemarus, iš tautos sielos gelmių neišraunamas.

Sovietinės imperijos vientisybė ir bendroji tarptautinė 
būklė yra nepastovūs dydžiai. Sovietinė imperija, veikiama 
jos vidaus nesėkmių bei sunkumų ir tautinio komunizmo 
savarankiškėjimo, anksčiau ar vėliau ims irti. Tarptautinės 
padėties įprastinė kaita, ėmus akivaizdžiau silpti sovietinei
imperijai ir mažti jos politinei įtakai, gali palinkti lietuvių J už gausias aukas, įgalinančias vykdyti VLIKo uždavinius.

6. Seimas pataria VLIKo tarybai ir valdybai susisiekti 
su Lietuvos Diplomatine Tarnyba, stengiantis išsiaiškinti, 
susitarti ir imtis atitinkamų veiksmų Lietuvos valstybi
niam tęstinumui sutvirtinti ir siekti jo pilnaties atkūrimo.

7. VLIKo seimas didžiai vertina veiksnių konferencijų 
reikšmę tautos vadavimo pastangoms paremti ir apgailes
tauja, kad paskutinioji konferencija, dėl kai kurių prie
žasčių, dėtų pastangų nepateisino. Seimas siūlo valdybai 
imtis iniciatyvos šiems kliuviniams pašalinti.

8. Seimas taria, kad VLIKo veikla remiasi visuomenės 
pritarimu ir parama. Organizacijų tarpusavio geri santykiai 
lengvina ir skatina tautos vadavimo pastangas. Seimas 
pageidauja vis geresnių tarpusavio santykių ir suderintos 
veiklos.

9. VLIKo seimas, įvertindamas glaudų VLIKo ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos bendradarbiavimą, siūlo 
jį stiprinti ir remti PLJ Sąjungos dalyvavimą politinėje 
veikloje. VLIKas pritaria artėjančiai jaunimo politinei 
konferencijai ir įsipareigoja ją remti.

10. Seimas dėkoja Tautos Fondo vadovybei, atstovybėms 
ir įgaliotiniams is visiems aukotojams, ypač kanadiečiams,

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

BREŽNEVAS — GERAS 

SPĖJIKAS

tautos laisvės ir valstybinės nepriklausomybės labui vei
kiau, negu mes, remdamiesi šios dienos duomenimis, ma
nome. Vadinasi, tarptautinį palankumą Lietuvos laisvės

Visuomenė prašoma dar labiau remti Tautos Fondą auko
mis ir palikimais, nes Lietuvos laisvinimo darbai didėja. 

11. Seimas sveikina VLIKo aiškų nusistatymą prieš so-
bylai gali visiškai netikėtai iššaukti bet kuris žymesnis. vįeįįnes provokacijas ir smerkia visus tuos, kurie sąmo-

Brežnevas važiavo trauki-
Ten kalbėdamas, LKP. nįu tarptautinės komunis- 

CK sekretor.us L. Šepetys tų va(jų konferencijos Rytu 
taip kitko pareiškė, kad 1 Berlyne. Kartu su juo vago

ne sėdėjęs pareigūnas nuo
lat klausinėjo jį, ties kuria 
vieta jie važiuoja, ir Brežne
vas vis iškišdavo pro langą 

"Į gyvenimą ne visada iš- • ranką ir atsakydavo, 
eina gerai paruošti žmonės, j
21.3 procento moksleiviui pradžių jis sakė, kad 
laiku nebaigta vidurinio ; traukinys dar vis rieda per 
mokslo, daugiau kaip pusė i Rytų Vokietiją, paskui per 
mokosi tik patenkinamai. S Lenkiją, pagaliau per Rusiją. 
Dar susiduriama su moksle T

"apskritai neblogi liaudies 
švietime respublikoje rodik
liai neturį atnešti nusirami
nimo nuotaikų.“ Mat —

tarpvalstybinis kivirčas. Mes turime būti tokiems kad ir 
netikėtiems įvykiams tinkamai pasiruošę: darniai sutvarkę 
laisvinimo organizaciją, visiškai suderinę politinę veiklą, 
draugėn sutelkę savo jėgas ir tikslingai jas nukreipę į 
Lietuvos priešą. Tokiomis sąlygomis ilgai tvers lietuvių 
tautos valstybingumo gyvastis ir bus tinkama Lietuvos 
laisvės bylai parengtis.

Su pasididžiavimu tenka priminti, kad žinios iš oku
puotos Lietuvos liudija — Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, kaip lietuvių tautos iš pavergimo išsivadavimo (pasaujyję 
kovos vadovybę laisvajame pasaulyje, naudojantis visišku j 
pavergtos lietuvių tautos pasitikėjimu. Pavergtieji lietuviai

— Iš kur gi draugas žinai, 
per kurį kraštą važiuojam? 
— stebėjosi tas jo palydovas.

— O, nesunku pasakyti, — 
buržuazinėse santvarkose paaiškino Brežnevas. — Kai 
toksai jaunimo šv'etimo ir.Pirmą kartą iškišau ranką, 
auklėjimo nuosmukis tega-! kažkas sugriebė ją, paspaudė 
limas... ? ir pasidžiaugė, kad aš išva-

! žiuoju. Tai buvo Rytų Vokie- 
| tija. Antrą kartą kažkas ap- 

Kas brangesnis už saulę? j Spįovė ją, ir tada, aišku, tu
rėjo būti Lenkija. O trečią

vių amoralumu, nihilčzmu, 
paauglių nusikalstamumu“.

Neg'rdėti dalykai! Juk 
iki šiol "Gimtasis Kraštas“ 
mu? įtikinėjo, kad tiktai

Lietuvoje leidžiamame 
"Valstiečių laikrašty“ ran
dame šitokį pokalbį:

— Mieloji, nori, aš tau pa
dovanosiu saulę?

— Ne, mielasis, nereikia. 
Saulė labai karšta. Jos aš ne
galėsiu paimti į rankas.

— Tada aš tau padovano
siu mėnuli.

i

kartą kažkas nusegė man 
laikrodį, dėl to aš žinau, kad 
jau esam namie.

ŽODŽIAI IR TIKROVĖ

Sovietijos vadai giriasi, 
kad esą iišsprendę tautinį 
klausimą, todėl jos visos 
tautos dabar gyvenančios 
taikoje ir ramybėje. O tik
rovėje visiškai taip nėra.

— Nereikia. Mėnulis labai • štai nesen ai Vakarus pa
šaltas. Bijau, kad jis neatšal-1 siekė žinia apie Armėnijos 
dytų mūsų meilės. ’ ir Azerbaidžano ginčą dėl

i Nagcrno - Karabacho sri-
— Brangioji, tada aš tau iš 

dangaus skliauto nuskinsiu 
visas žvaigždes.

— Mielasis, nebūk egois
tas. Žvaigždės priklauso vi
siems įsimylėjusiems.

— Tai sakyk, brangioji, ką 
tau padovanoti?

— Čekoslovakiškus batus, 
mano mielasis“...

tęs, kurios 80'ž gyventojų 
yra armėnai, bet Stalino po. Į 
tvarkiu ji buvo prijungta 
prie Azerbaidžano respubli
kos.

Tos srities armėnai klabi
na Maskvos valdovų duris, 
kad minėtą sritį (1,699 kvj 
mylių su 153,000 gyventojų): 
prijungtų prie Armėnijos,

Santuokos ir skyrybos

Per 16 metų (1961-1976) 
užregistruota 449,619 san
tuokų. Skaičiuojant tūkstan
čiui gyventojų, santuokų 
skaičiumi Lietuva užima 
Sovietų S-goj 11-12 vietą.

Pirmą kartą susituokian
čių vyrų vidutinis amžius 
25.3 meto, o moterų — 23.9 
m., bet 1976 metais pusė vy
rų susituokė jaunesni kaip 
23.8 m., o moterų — jaunes
nės kaip 22.5 m

Kaip žinome, yra daug ir 
lietuvių plotų, prijungtų prie 
Gudijos ir Lenkijos, kur 
vykdoma nutautinimo poli
tika.

HYANNIS, MASS.

Dambravos apleido 

Cape Codą

Lena ir dr. Gintaras 
Dambravos išsikėlė gyventi 
į Marylandą. Cape Code gy
vendami, praeito spalio mė
nesio 26 d. jie susilaukė 
dukters, kurią pakrikštijo 
EI i sos- M a rijos va rdi i

JAUNIMAS SVEIKINO - 

VLIKO SEIMĄ

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos vardu nuošir
džiai sveikinu VLIKo seimą.

Tikiuosi, kad sėkmingas 
dialogas tarp VLIKo ir Pą- 
saulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos, kuris išsivystė pagal 
Trečiojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso nutarimą, 
konferencijos formoje šių 
metų vasario mėnesį, gyvuos 
ir toliau!

Tikiuosi taip pat, kad Jau
nimo Sąjungos ryžtas ir dar
bas ruošiant Demonstracijas 
už Žmogaus Teises pagal 
Helsinkio sutartį Washing- 
tone, taip pat šių metų rug
sėjo mėnesį, įrodė jaunimo 
sugebėjimą organizuotai 
veikti bei jų susipratimą 
Lietuvos reikalais tarptauti
nėje arenoje. Manau tai ska
tins VLIKą remti Jaunimo 
sąjungos pastangas ateityje 
ne tik moraliniai bet ir fi
nansiniai.

ningai ar nesąmoningai pasiduoda joms ir tuo pasitarnauja 
Lietuvos okupantui.

12. Seimas dėkoja VLIKo valdybai už atliktus darbus. •
Taip pat vertina jos ir kitų veiksnių pastangas iškelti J 
Belgrado konferencijoje Lietuvos laisvės ir pagrindinių* 
žmogaus teisių klausimus.

13. VLIKo seimas prašo VLIKo valdybą pasveikinti 
Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentą Carter’į, jam ta- ’ 

i pus žmogaus teisių gynėjų vadovaujančia asmenybe visame tęstinumo vyresniosios kar
j tos pradėtam darbui.

14. VLIKo seimas dėkoja visiems jį sveikinusiems. Visų
mūsų solidarumas telydi mus.

Turėdami Jūsų, vyresnių
jų, tvirtą užnugarį, stengsi
mės ateities veikloje Jūsų 
niekada neapvilti ir suteikti

I

1977 METŲ VLIKO SEIMO DALYVIAI

(Elta)
deda dideles viltis į mus ir laukia iš mūsų paramos šventoje 
kovoje dėl lietuvių tautos laisvės. Mes, būdami laisvi, 
negalime jų apvilti ir visomis išgalėmis turim ryžtis į jų 
lūkesčius atsiliepti, kad veikiau lietuvių tautai grįžtų lais
vės palaima.

Vliko seimą sudaro VLIKo narių - organizacijų po tris 
Išeivijos pasitikėjimą Vlikui vaizdžiai byloja jam tei- j atstovus (statuto 5 str.) Šių mėtų -VLIKo seime dalyvavo

kiamoji visokeriopa lietuvių visuomenės parama: moralinė, ’ 13-kos VLIKo grupių atstovai:
jon dėjimasis protu bei darbu ir per Tautos Fondą ateinanti, Lietuvių Fronto Bičiuliai: A. Sabalis — Nef/ Ycfrkas,
piniginė parama (metai iš metų vis auganti) yra veiklos 
pagrindas, be kurio Lietuvos laisvinimo kova nebūtų įma
noma. Už šią pagalbą, įgalinančią laisvajame pasaulyje j vilienė — New Yorkas, dr. J 
sėkmingai vesti lietuvių tautos iš pavergimo išsivadavimo I Florida.
kovą, šia proga Vliko valdyba reiškia didžiausią savo dė- Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjunga: S. Lūšys —
kingumą mūsų išeivijos visuomenei.

K. Gimžauskas — Florida.
Lietuvių Krikščionių Darbininkų Sąjunga: J. Gerd- 

Petrikas ir A Reventas —

VLIKO SEIMO NUTARIMAI

Massachusetts, dr. K. Šidlauskas — Illinois, K. Kleiva — 
Florida.

Lietuvių Rezistencinė Santarvė: prof. dr. J Vėbra — 
Connecticut, B. Raila — California, V. Žilinskas — Florida.

Lietuvių Tautinis Sąjūdis: niekas r.eatstovovo.
Lietuviu Vienybės Sąjūdis: J. Pažemėnas — Nevv Yor-

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimas, kas A Sk|r|us _ Calįfornia >dr B .Kasias _ pennsylvania. 
susirinkęs St. Petersburge, Floridoje, 1977 gruodžio 3-4 Lietuvos Atgimimo Sąjūdis: L. Virbickas, V. Semaška, 

J. Juodis — Florida.
Lietuvos Darbo Federacija: V. Šimaitis ir A 

tienė — Illinois, V. Kleivienė — Florida.

Linkiu, kad šis Seimas, 
kuriame turime garbę daly
vauti kaip stebėtojai, būtų 
tikrai darbingas ir našus 
idėjomis tolimesnei VLIKo 
veiklai!I

Gabija Juozapavičiūtė, 

PLJS pirmininkė

TAUTOS FONDUI 

AUKOJO

Žurnalisto Alfonso Žiedo 
atminimui: Br. Mač’anskas 
iš Chicagos $50, V. Misiulis 
iš Detroito $30, Laisvoji 
Lietuva, L. ir O. Seleniai iš 
Ann Arbor M’ch., O. ir V. 
šimkai iš Willow Springs, 
Lll., — po $25.

Emily Josen vietoj gėlių
. ------- „ • , i prie G. Vilčinskaitės-Mieže-dienomis pneme siuos nutarimus: j. Juodis _ Florida . _ $2_

1. Lietuvos valstybės atstatymo 60 metų sukakties iš- Lietuvos Darbo Federacija: V. Šimaitis ir A. Šimai-Į p0 sjpo- Lietuvos Aidai 
vakarėse, iškeliant Lietuvos valstybingumą, tenka pabrėžti, tienė — Illinois, V. Kleivienė — Florida. Į Ch cago Simonas Kontri-
kad lietuvių rezistencijos okupuotoje tėvynėje tikslai j Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga: J. Žostautas, J-maSi Centerville, Ma., Ona 
sutampa su VLIKo tikslais, nustatytais jau 1943 metais., Vaičaitis ir J. Zvinys — Florida. jr Ajfonsas Kinduriai Gulf-
Pavergtųjų lietuvių žingsnius ir žygius tenai apsprendžia» Lietuvos Socialdemokratų Partija: J. Sonda — Mas-
sąlygos: ilga patirtis ir nepalaužtų patriotų išmintis, sachusetts, dr. J. Valaitis — Illinois, I. Mačionienė —
Okupuotos Lietuvos išsilaisvinimui mes galime ir priva- Florida.
lome paveikiau padėti, dirbdami Įvairiais įmanomais būdais Lietuvos Ūkininkų Partija: niekas neatstovavo, 
įvairiuose prieinamuose forumuose. į Lietuvos Ūkininkų Sąjunga: prof. B. Vitkus— Illinois,

o n , . ,................... i- , ... , . dr. K. Valiūnas ir J. Giedraitis — New Yorkas.Q Bendras ir auksciausias visų lietuvių tikslas okupuo- ;
toje tėvynėje, tremtyje bei laisvajame pasaulyje buvo ir 
tebėra tas pats: pastovus, bekompromisinis siekimas atsta
tyti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Lietuvos gyventojai, 
remdamiesi esminių žmogaus teisių pagrindu, turi atgauti 
sąlygas savo laisva valia demokratiškai tvarkyti savo krašto 
bei tautos dabartį ir ateitį.

3. Atsižvelgiant į vis gausėjančius lietuvių tautos gy
vųjų sluoksnių pageidavimus gauti talkos iš laisvojo pa

šaulio lietuvių politinių ir intelektualinių pajėgų, seimas
rekomenduoja VLIKo tarybai ir valdybai sudaryti iš kva

pmt, Fla., Jonas Mockūs, 
Darby, Anglija, Juozas Puo
džiūnas, Waterbury, Ma., 
Alto? Bostono skyrius, Mi
kas ir Veronika Lisauskai, 
Waterbury, Ct.

Po $50: Jonas Liorentas, 
Hollyvvood, Fla., Juozas 
Rudys, San Francisco, Cal.,

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjunga: J. Audėnas 
— Nevv Yorkas. J. Daugėla ir K. Grigaitis — Florida.

Mažosios Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis: K Miklas —
Nevv Yorkas, A. Rūkštelė ir O. Galvydienė — Florida. 1 Alfonsas Klinka, Westem 

Springs, Ilk, Vincą? Zeber- 
takičius. Detroit. Mich.

VLIKo seime dalyvavo tarybos pirmininkas prof. dr. 
J. Vėbra, jos Politikos ir Teisių komisijos pirmininkas 
S. Lūšys ir eilė kitų tarybos narių.

V7, ir S. Akelaičiai iš Cle
velando, Ohio, — $35.

Po $30: Bronė ir Alek-
i Seime taip pat dalyvavo VLIKo valdybos nariai: dr. K. 'Sandras šimkai iš Los Ange-

Bieliukas ir les, Cal., Vytautas Sinkus iš
... ,. ...... , * , ufcmoiio 'Chicagos.paruosti, įtraukiant į si darbą jaunesniąją kartą. Sis darbas i } p0 • Lietuvių Radijo

ryškintų politinius nusistatymus ir natūralią diferenciaciją,' VLIKo seime aktyviai reiškėsi iš Kanados atvykę Į Vedėjas Ed Meilus Shrew<- 
tuo būdu gilindamas demokratijos šaknis lietuvių visuo-i Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos atstovės — G. ir D. | p jr y

5“ iJnnzapavičiūtės. j Valys, abu iš Clevelando.
__________ * __________ J Tautos Fondo valdyba

Gruodžio 4 vakare įvyko Tautos Fondo tarybos 3 va- 5 nuOs’1^'aus^a*
reikalauja suaktyvinti talką pasipriešinimui. Intelektuali- landų posėdis, kuriame dalyvavo: TF garbės pirmininkas ’ e ’• ’

lifikuotų asmenų specialią komisiją išsamesnei programai. Valiūnas, dr. B. Nemickas, J. Valaitis, B.
iA. Sabalis.

meneje. Į
4. Akivaizdus Lietuvos kultūrinio gyvenimo sovietini-į 

mas, rusifikacija ir visose srityse sunkėjant! priespaudaĮ

nis kūrybinis Įnašas į lietuvių kultūrą yra būtinas tautinei 
išeivijos dvasiai kelti ir stipriau paremti tautą nelaisvėje. 
Tuo pačiu vengtina bolševikų propagandos piešiamo neti
kro Lietuvos gyvenimo paveikslo.

prel. J. Balkūnas, tarybos pirmininkas J. Valaitis ir nariai 
iš JAV ir iš Kanados. Taryba svarstė ir sutarė suaktyvinti 
Tautos Fondo veiklą, norėdama užtikrinti VLIKo veiklai 
reikalingus finansinius išteklius.

i

5. Mūsų tikslui pasiekti yra būtina bendradarbiauti su 1 VLIKo seimo posėdžiuose dalyvavo per 100 Floridos
rusiškojo bolševizmo pajungtomis ir išsilaisvinimo siekian
čiomis tautomis, ypatingai su mūsų kaimvniniu latviu ir 
estu tautomis

ir kitų vietovių svečių. Gruodžio 3 iškilmingoj vakarienei 
su koncertu susirinko arti 300 lietu\ iu

(Elta)

PASKUBĖKITE JSIGYTI

Jau tik kelis egzemplio
rius beturime labai įdomios 
Kipro Bielinio knygos ”Ga-

ina te jungo“, 492 psl., kai
na $5.00, ____ „

/
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KOMUNISTAI VALDYS 

SAN MARINO

Italijoje, prie Adrijos jū
ros, netoli Rimini miesto,

!yra mažutė, bet labai sena 
San Marino respublikėlė.
Jos plotas tik 23.6 kv. my
lios, o gyventojų — 20,000.

! Ten dabar Įvyko valdžios 
i krizė,- kai krikščionių demo- 
! kratų partija, kuri parla- ’ 
mente turi 25 atstovus iš 60, 
neteko 9 socialistų paramos.

Komunistai turi 16 atsto
vų. Jiems ir pavesta sudary- 

i ti vyriausybę.
Komunistai jau yra San 

Marino valdę, bet 1957 m. 
buvo jėga, ners be kraujo 

, praliejimo, iš valdžios paša
linti.

PARĖMĖ KELEIVĮ

N.N., So. Boston, — $100. j
Sandaros 16 kuopa, Wor-1 tų juodų plaukų, graikiškos 

cestery, — $25. j nos'es profilio, pašešupių
N.N., Toronto, Ont. $12. į nendrės nugarkaulio eiklio. 
Po $10: J. Jankuvienė, js;os stirnos kojų... 

į Miami, Fla., G. Vanagas, j
; Tvvinsburg, Ohio, V. Levec- 
k's, Conton, Ma.

Po septyniasdešimt metų...
f darbštų ir kūrybingą 70 me
tų amžiaus Kazimierą Barė- 
ną su gana svariu literatū
rinės ir žurnalistinės kūry
bos lagaminu rankoje.

! Džiaugsminga: prisimin- 
j darni, kad s s garbingas su- 
; kaktuvininkas yra ir Kelei- j 
ivio bendradarbis, tenorime ‘ 
i tik linkėti, kad jis dar^ ilgai 
i be lazdos žygiuotų vadina
muoju "tremt'es keliu“, 
kuris ateities tolyje vis tiek 
baigiasi rašytojo gimtajame 
Pumpėnų valsčiaus Stanio- 
n.'u kaime.

Ką tik gavome .
hSassachusetts gyvenan

tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

o

DAINOS IR SAPNAI
Šiomis dienomis iš spau

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

Knyga 127 puslapių, vir
šeli ir skyrių pavadinimus 
darė dail. Julius Špakevi? 
čius, išleido Lietuvių Enci
klopedijos leidykla. Kainą 
5 doleriai.

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

Čičinskas, drama ir dvi
2-’3O YaP P°Pje^ Cameg,e i mikrodramos (Šaltkalvis, 
reč.talių salėje (154 West Lozorius), parašė Kostas 
57th St.) Įvyks smuikininko- Ostrauskas, 101 psl., kieti 
Izdonaus Vasyliūno ir pia-1,žirgeliai, kaina $5.00. 
nisto Vytenio M. Vasyliūno

NEW YORK, N.Y. 

Vasyliūnų koncertas

šeštadieni, sausio 7 d.

Na, sveikas, tėve! Atro- metais to čėso, kai pas'ma 
dai po švenčių linksmai nu- rysime neprigulmingoj Lie- Krištolait's, 

ir tuvoj?

Po $5: D. Vaičiūnas, Cle. 
veland, Ohio V. Stakaus 
kas, Cleveiand, Ohio, V 
Oželis, Malartic, Que., J 

Cleveiand, O'

Rašytojas Kazimieras Barėnas

O, tasai prakeiktas hu- Į radanbiaivo periodinėj spau- 
moristin's grlmorius Laikas! i doj.
Jis kartais tiesiai i akis juo- ‘ 1943-44 m. dirbo Ateities
kiasi iš dieviškojo žmogaus į dienraščio redakcijoje, 
jaunystės, — iš jo garbano- 1944 m. pasitraukęs iš Lie

tuvos, Vokiet'joje dirbo At- kamerinės muzikos koncer
e'ties ir Lietuvių redakcijO' 
se. redagavo Nemuno Aidą,

tas. Koncertą rengia Nor
man J. Seaman. žinomas

vėliau su kitais organizavo New Yorko koncertų rengė
laikraščius Pašvaistę, Man- 

baT riarri'nažina'^alninančiu! chesterio Apygardos Ž'nias,
formų brunetę gražuolę, o ", V’ * * , •’ rm. pabaigos redagavo Euro

pos LietipĮ, suredagavo 9

Štai, rods, kadaise net la-

siteikęs. Tur būt, negėrei 
per daug gyvatinės

— Maiki, aš didžiąsias 
šventes moku praleisti ki-ikš- 
čion'škai. Po sauso pasnin
ko nepersivalgau, o išgeriu 
su tikra miera, kad nebūtų 

. perdaug ir nepakenktų ma
no žyvasčiai.

— Tai labai gerai, tėive.

O kaip tau, vaike? Ar 

mų apturėjai?
daug tįsoki ų pasiklonioji-

— Aš i tuos sveikinimus 
mažai kreipiu dėmesio, nes 
jie yra nelietuviškas papro
tys. Žmonės rašo tau sveiki
nimus, geriausius ir nuošir
džiausius linkėjimus, o pa- 
tvs tvliai keikiasi, kad tau 
reikia tuos sveikinimus ra
šyti.

— Apie tai jis ne tik ne
rašo, bet ir negalvoja.

įh'o, P. Ausiejus, Avon, Ma., \ ...
' J. Jaram, Warwick, R.I., N u

po 50 metų nesimatymo 
spoksai Į jos maironinę nuo
trauką la'kraštyje ir klausi: 

! Ar čia Eisenhowerio našlė 
Mamė ar mirusi matūzelinė 

Moses?

jas.
Koncerto programoje — 

Beethoveno, Brahmso ir Ba
naičio veikalai.

New Yorko ir apylink'ų 
lietuviai kviečiami nepra
leisti retos progos pasiklau- į 

ypač1
minkė

Pagal’au net ir Laiko per-

Katalikų bažnyčia Lietu
voje 1940-1944 metais, —
vysk. Vincento Blizgio išgy
venimai rusų bolševikų ir 
vokiečių nacių okupacijos 

į metais, 191 psl., kaina $4.00
Lietuvių dainos Amerikoj,

surinko ir redagavo dr. Jo
nas Balys, 342 psl.. knygoje 
yra ida'navusiųjų nuotrau- 
kos, kaina $8.00.

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

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

i Bastūno maištas, parašė 
’ Bronys Raila, kieti viršeliai, 
j 495 psl., kieti viršeliai, kai- 
i na $10.

tomus literatūros žurnalo 
Pradalgės, parašė DBLS is-
tor'ją. darbavos? Nidos knv-i syti savų menininkų, 
gų leidykloje. Tai dar toli! pasigrožėti savo, kadaise 
ne visa jo veikla, gyvenanti New Yorke gyvenus'o kom- 
Br’tanijcje. - pozitoriaus Kaz:o Viktoro

O dar didesmo dėmesio. Banaič'o tautiniai romanti-
Mikštėnas, Dearborn, Mich.,
V. Jackūnas, St. Petersburg,
Fla., M.
H., S. šurkus
J. Jurėnas, So. Boston, Ma.,' atilsi, Jonu Basanavič.um 

rp ., . . , , T. Bitneris, La Šalie, Que.,; Mykolu Biržiška ar Vilium
draiS> Adomavičienė, Wmehes- Storasta Vydūnu... 

jos prezidiumo pirmininkas! V;1’’ TamaLauskienė, Tikra pa]aima kad tasai , .
P Petronis. i ¥asPeAth’. N'Y’ & NaTrk?r} akiplėša satyrikas Laikas kimai.

lems, Arlington, Ma., J. Va-ivjg ^elto dar neįveikia žmo-i 1969 m. — romanas Tū 
— Tai kad aš tokio pono' lentukev,ič us, So. Boston, gaug siejos; kad susitikęs' boto gaidžo metai, kuria-/

Petraucko nepažįstu.. O kas Į T , j gali gėrėtis, jog tavo anų me va’zduoiamas PirmojoJdarbų kom.sionienus Frank
pasaul'nio karo laikotarpis į Wallen (lietuvis) pakvietė

grimuotą šmaikštų jaunystės

— Tai kas gi po ta gro- 
mata padėjo savo podpisą?

jis toks yra?

— Pagal Maskvos pritari
mą, bol evikų okupuotoje 
Lietuvoje yra Įsteigta drau
gija užsieny gyvenantiems 
lietuviams vilioti ir jiems 
jtik'nti, kad Lietuva nėra ru.

Korsak, Nashua, N.« draugą po daugel o metui verti jo literatūriniai darbai.į nio ir giliai dramatinio ve 
rkus, San Jose, Cal., | pradedi painioti su, amžiną 1957 m./šėjo novelių rin-1 kalo. Savi menininkai rei-

oKlci Tnrm RaconoviA’ivm i • • • • i ji _ • f __ : •-_  ________kiniai G'edra visad grįžta ir į kalingi jūsų paramos, 
po to Karališka diena.

1968 m. — kitas novelų- 
rinkmy-s Atsitiktiniai susiti-l

Prii''^' P’ dienų draugas dar užs'segęs
le. Que., J. Kulbokas, Ruth-^ v-gUs gUZ-kus, kad nečiulpia ■

Į savo piršto, kad jo akys žėri j me)u 
'gyvomis žarijomis, ‘
log'ška mintis netgi 

negu

ven, Ont., C. Paul, Cente- 
reach, N.Y.

Po $2: F. Petrauskas, St.
Agathe. Que., J. Struoginis, i nė ir lakesnė

’ū-!

BROCTON, MASS.

Pakvietė prez. Carteri
Gatvės berniuko nuotykiai, 

Brocktono m'esto viešųjų! parašė R. Spalis, antroji lai.
da. 527 psl. Kieti viršeliai, 
kaina $500.

Radvila Juodasis, patrio
tas ir protestantas, parašė

Lietuvos kaime (knyga, Ia:-J prez. Carteri atvykti i Lie- 
Vinco Krėvės vardo į tuvos nepriklausomybės pa 

kad jo į premiją). 1 skelbimo 60 metų sukakties į Brunonas Bušackis, 263 psl.,
1971 m. — Dvidešimt vie. minėjimą, kuris rengiamas i kaina $5.00.

Anglijoje, A. Fedronas, N. į kad jo kūrėjo talentas 
Hyde Park, N.Y., V. Kond- j ]abjau tave stebina.

svieses-
seniau, na Veronika, laimėjusi Lie- 

dar i tuv-0 Rašytojų Draugijos 
' nremija.

vasario 11 d.
Į tą minėjimą j's kviečiąs

Nauju j j 
istorija, I

laikų
tomas.

Lietuvoj
parašė

sų okupuota ir kad ji sava- rat, St. Paul, Alberta, K. Be- į j k. t n nei„elkt» k; Pridėk'me dar io sudary- Į dy, o taip pat ir kitus aukš-1 
rank škaj tvarkosi, Tos va-Įn'ušis, Winnipeg. Manitoba,'-;uj- -q metų^Uo gimi- ta : ^eratūros -kaitymų kny- j tus• pareigūnus.
dinamos Tėviškės draugijos, L. Merkelis, Toronto, Cnt., 
p rmininku yra paskirtas P.! D. Pocius, Brooklyn, N.Y., į 

— Nu, o man ta staila la-| Petronis. ; A. Klim, Grand Rapids Mi.,: R
i L. Paužuolis, Los Angeles, i

70 metų nuo 
gruodžio 30 d. sutinka' 
ir rašytoją Kazimierą

gą Sauja derliaus, sureda-! Wallen tikrs:, kad minėji

senatorius Brooke ir Kenne-j Pranas Čepėnas, kieti virše- 
' liai, 543 psl., kaina $15.00. 

Lietuvos Katalikų Bažny-

bai patinka. Ko daugiau to
kių pašlovinimo gromatų? 
gauti, tuo didesnė asaba tu' 
esi. O, va, pažiūrėk ir i šitą 
uvožonę, katrą man parašė 
vienas nepažįstamas po
nas net tiesiai iš Lietuvos. 
Tu tik paskaityk, su kokiais 
dideliais ponais a 
turiu pažinti.

— O ar jis yra žemaitis? Cal.
' N.L

— Čia, tėve, yra sveikini
mas parašytas ištikimiausio 
Lietuvos okupanto tarno. Ir 
dėl to tau nėra jokio pa
grindo didžiuotis.

— Ka'.p tai nėra? Tik tu 
pam'slink, Maiki! Aš per 
Keleivi nesusilaukiau pašė- 
navonės nė iš geriausių savo 
frentų, kurie seniau ir ant 
tabekėlės man paapieravo- 
davo, o tas ponas mane net 
įtš Lietuvos ats'minė ir pašė- 
navojo. Nu, tu tik perskai
tyk, ka jis čia man asabiškai 
rašo.

— Pirmiausia, tėve, jis 
rašo ne tik tau, bet ir visiem 
kitiem, kurie ši jo raštą gaus. 
Jis sako: "Gerbiamas tau
tieti, Siunčiu Jums ir Jūsų 
artimiesiems širdingiausius 
sveikinimus Naujųjų 1978

— Ne, jis yra rokiškėnas, 
ūkininko sūnus, Nepriklau
somoje Lietuvoje baigęs ka
ro mokyklą, davęs priesaiką 
ginti Lietuvos laisvę, buvęs 

dabar į l>uoSnus karininkas ir labai,
gerai gyvenęs Nepriklauso-; KeIeivio admįni8hacija 
moję Lietuvoje.

Mich.

P Maleckis Hills'de •’ Bet ypaČ ™iela’ kad P° r. Maleckis, nUfexie metu virt nės gaHme čia 
B. Shrvok, Dearborn, j ab.em rankom a„kabinti ne

a t zn • Į koki savo tautos sūnų palai Pc- $1: P. Žukas, Quincy,i • ‘ 1
M a., B. Micpovilius, Brock
ten, Ma.

Visiems aukotojams nuo-

— Tai gal ji maskviniai I 
kotavodami privertė jiems | 
slūžyti?

sr 'aoeeoeeooaae

ve iks tokį enkavedistini ko
munistą.

— Ne. tėve, jis pats nuėjo; — geĮ Maiki, mano se-
tarnauti komunistams. į n< j-s sakydavo, kad ir gai

dys, lesinamas b'bliška ma
no. gali pragysti kaip lakš-— Tai kaip jis man išdrįs

ta siųsti pašėnavonės gro- 
matą ir dar žičyti visokių 
laimių, kai patsais t’k ir lau
kia mano smerties?

— Matyt, jis nori su ta
vim užmegzti draugišku? 
ryšius, kael tu nieko blogo 
nekalbėtum apie komunistus 
ar juos net pagiltum.

— Ne, Maiki, šito tai ne
bus, ir aš neleisiu sau galvos 
jo durnaropėm apkvaitinti. 
Už tai aš jam nusiųsiu koki 
mūsų Ščėslp-os Smerties Su- 
saldės Y<ento Judošiaus ab'

ti.igala.

dūną, tik skverno pamušale
; dar išsaugojusį visiškai už- 
! miritus tėvynės duonos tru
pinius, o — žmogų su pa
vyzd ’nga biografija, su ilgu 
nuveiktų visuomeninių dar
bu sąrašu, su svariu kūrybi- ■ 
niu lob:u ir dar su ateities! 
pažadais ir viltim:s.

Taip, tai ta? pats Kazi
mieras Barėnas! Na, tiktai 
trumpai atkreipkime akį:

1933 m. baigė VDU-to hu- j 
man'tarinių mokslų fakulte-J 
tą. Jau prieš tai rašė poezi- j 
ją, prozos dalykėlius, bend-

guotus 15 Rinkt'nės sasiuvi- 
j niu atiduota snaudai nauja 
! novelių rinkini, baigiama 
Į rašrti nauja romana ir ne- 
maža literatūros krit'kos 

jstra'nsniu—ir tikra? regime 
prieš save dar visikai riešų,

me dalyvautų 
žmonių, jeigu 
prezidentas.

apie 25,000 
į jį atvyktų

Kas visus vagimis laiko, 
tas patsai vagis.

čios Kronika, III tomas, 424 
nsl.. pogrindžio leidinys. 
Jame yra kronikų nr. 16-22. 
Kaina minkštais viršeliais 
$4. kietais — $6.

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

1978 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

IŠ BOSTONO — NEW YORKO — MONTREALIO

VIENOS SAVAITĖS: Maskva — Vilnius — Leningradas:

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

rugsėjo 22

metų proga. Linkiu Jums rozdėlį, idant jis padarytų
stiprios sveikatos, asmeni
nės laimės ir visokeriopos 
sėkmės...“

— O ar jis nerašo, kad 
man velija sulaukti kitais

savo žemaitiškos
rokundą.

sumenes

— Laba! abejoju, tėve, ar 
tavo abrozdėliai kiek pa-

CHICAGOJE ’ KELEiVĮ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

CALIMA GAUTI:

PARAMOJE (2534 W. 69th St.)

GIFTS INTERNATIONAL (2501 W. 71»t St.) 

MARGINIUOSE (2511 W. 69th St.)

0VIE.IV SAVAIČIŲ: Maskva — Vilnius 

gegužės 28 
birželio 11 

liepos 2
gruodžio 22

— Leningradas — Briuselis 

liepos 16 
rugpiūčio 6 
rugsėjo 3

ruooooooooooooooMOoevooeeoeoeoeoaoooeeooeoeoooeoaar

WORCESTER1O LIETUVIŲ

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniai* 5-6 vai. vakaro 

WICN 90.5 FM 
E. Meilu*

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665

Visos grupės VILNIUJE praleis po 5 naktis su dienos ekskursijomis i 
Kauną ir Trakus. 1

MŪSŲ GRUPĖS BI S LYDIMOS PRITYRUSIŲ VADOVŲ.

PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo laiku bus 
paskelbtos vėliau.

LIETUVIU EKSKURSIJA Į HAWAJUS IŠ BOSTONO 
išvyksta LIEPOS 2, grįžta LIEPOS 14 — kaina tik $ 69 9.0 0.
(3 naktys San Francisco, 7 naktys Honolulu, 3 naktys Las Vegas)

REGISTRACIJAS VISOM grupėm jau PRIIMAME DABAR, kreipkitės Į

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
South Boston, Ma**. 02127

393 We»t Broadvvay, P. O. Box 116 
Telefoną*: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūnienė



I

Puslapis Seftas KELEIVIS, S0. BOSTON

KELEIVIS, SO. BOSTON .r. 1.

ai
Kol jis tuos marškinius i 

dėvėjo ka. p apatinius, nie-i 
kas jų nepastebėjo, bet, nu-j 
vykęs į universitetą, geroj 
būrio studentų akivaizdoje- 
lis jų jau nebeslėpė. Be to, 
dalino ir lapelius, su šūkiu 
"Lietui.a lietuviams“, ir žo
džiu aiškino, kad Amer’kosj 
lietuviai nori, kad rusai pa

eitose Har- 
ings Banke, 
juvo rasta 
is. Kontro- 
; taut. šokių 
j atskaito-
ie tvarkoje, i siuntų iš Lietu, os,

padarytos !liefuv-ai :uri turtti 
;ai atitinka • ~ -
umentus.

kad
savo

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS

1978 metais Lietuvių Skautų Sąjunga mi. 
nes šešiasdešimties metų veiklos sukaktį. 
Per tą laikotarpi daug buvo nuveikta auk
lėjant mūsų jaunimą skautiškoje dvasioje. 
Didelis skaičius lietuviško jaunimo perėjo 
per skautų organizacijos eiles. Minėdami 
šią reikšmingą sukaktį, norime, kad Lietu
vių Skautų Sąjunga ne tik būtų dvasiškai 
stipri, bet ir finansiškai pajėgi.

Todėl Lietuviškosios Skautybės Fondo valdyba šio jubi- 

iejaus proga skelbia visuotiną piniginį

FONDAS

A’ ku, tuoj ats’rado tvar-j “7 . • v a i u| kos saugotojai... ir Akstinas*
o 27 dieną; ^uv0 pagaj-au vienas iš-i Mes tikime i šviesesnę Lietuvos ir lietuviško jaunimo ! 
roles komi-į skra dmtas i Maskvą, o iš'ateitį, todėl norime sustiprinti LS Fondą ir prašome Jūsų 
klijus Buč-i j Frankfurtą, kur vėl [pagal išgales prisidėti prie mūsų tikslo įgyvendinimo, 
riai \ ladas • prisijungė prie savo namo - Jūsų auka LS Fondui yra geriausias investavimas j 
ialgauskas, grįžtanc.Cs ekskurrijos. mūsų jaunimo lietuviškam auklėjimui ateityje, 
ininkui P. į į Čekiai rašomi: Lithuanian Scouts Assoc., Ine. —LSF. Į
LB Švieti-j KAS TIK NEAIKVOJA Siunčiami iždininkui adresu: Kostas Nenortas, 44 Alban 

kaitomybėsj MEDICAID LĖŠŲ! Street, Boston, Ma. 02124.
imus doku , j Tad būkime dosnūs lietuviams skautams.

,rko socialinės pa-nygutes, a- Į NTew Y 
rvskaita ka-! ealbc-s skyrius teikia medi-* I .
.01. Pinigai cino? pagalbą 9,000 namie; 
ie National į serganč ų. Ta darbą jie pa- 
[11. Visi įra-ive^a atlikti 12 organ'zacijų..

Dabar paaiškėjo, kad jos;

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS j
FONDO VALDYBA

aSSSOOCOOOOeoOOBOSOOOOOOOO&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOeC-

1 pateisina-.
. visos ope-|l’er 2 metus iš Medicaid lė- 
« teisėtai. UU,Savojo v kitiems 

i ie.Ka-am? net pusantro mi- 
sta pilnoje • doler y.
įetais leidi- '■
$ 16,747.56

REIKIA ŽINIŲ APIE

MOTERIS AKADEMIKES

Liet. Moterų Klubų Fede
racija leidžia knygą apie lie
tuves akademikes. gimusias

zijos dieną 
neatsiskai- 

,275.14. kit

koncertas, sausio 29 d. — 
"Apdraudos pinigų“ vaidi
nimas. Veikalo autorė dr. 
Bronė Zelbienė, vaidins St. 
Petersburgo vaidintojų gru
pė.

Lietuvos nepriklausomy-Tos le os ouvusios naudo- . ., • • prieš 190o metus ir prasimos pas linksminimo va- . . . . r .
ka’ ams valdinmku užmies- min§ai pasitarnavusias savo mo paskelbimo sukaktis bus • 

kelionėms? eismo bau- kraštuL Knyga istorini° P°’ minima vasario 19 d. 2 vaiw . G
rlneatsiskaito L-orRS sumc>kėti ir n^t už pi- budžio, pilna kruopščiai su- jį ruošia Altos skyrius.

?tų L. Ben- 
sį (rugsėjį) 
.94.50. P. 
)s praeitų 
nsuoti val- 
,400, o Kul- 
34,600.

KALANTA.

! lietines te sės organizacijos rinktų žinių apie aušktąjį • Klube pietūs būna kiek- 
' fondo Įnašams ir kt. O vie- į rn°kslą baigusias moteris, (vjena sekmadienį 4 vai. po

no? organizacijos vadovas patarnaus tiems, kurie rašys Į pįet
'iš Med'caid lėšų sumokėjęs, mokslines liet. kultūros isto-j Klubas turi skaitvkla, ku-i
savo dukters mokslapinigius; rijos studijas.
Kolegijai.

VAKARŲ VOKIETIJA 

Ekskursija į Lietuvą

Vyks i JAV

Kad neliktu užmiršta nė i vila.
į rią tvarko Antanas Stong-

į viena anų senu laiku akade-
LAIŠKAI REDAKCIJAI

n, lietuvis.

! mikė, prašau visas, gimusias
! prieš 1905 m. atsiliepti. Daug ,. ...r , v Gerbiamieji,■ jų yra mirusių, tad prašau i
• jų gimines ar pažįstamus. i Sveikinu visus Keleivio 

Pasaulio Lietuviu Jauni-' turinčius biografinės medžią- darbuotojus Kalėdų ir 1978 
mo s-gos iniciatyva, ateinan-;Sos ar fotografijų, visa tai (metų proga, linkėdamas lai-

BROCKTON, MASS.

Šv. Kazimiero bažnyčioje 

bus kunigo šventinimas

Sausio 7 d. 10 vai. ryto1 
šv. Kazimiero bažnyčioje 
vyskupas Antanas Deksnys 
suteiks kunigo šventinimus 
Jonui Prūselaičiui, o sausio 
8 d. 3 vai. popiet ten pat kun. 
Jonas Prūselaitis laikys pir
mąsias mišias, o pamokslą 
pasakys iš Romos atvykęs 
prel. kunigas Ladas Tulaba, 
šv. Kazimiero kolegijos Ro 
moję rektorius.

Kun. J. Prūselaitis yra 
užaugęs Brocktone ir baigęs 
šv. Kazimiero kolegiją Ro
moje.

Bostoniškio J. Jašinsko 
parašyta knyga —JULIUS 
JANONIS — POETAS IR

REVOLIUCIONIERIUS 
kaina — 5 doleriai.

LABAI GERA DOVANA

Ką tik išleista daili, įdo

mi autobiografinių atsimi

nimų J. Narūnės 232 pusla
pių knyga ”Jaunystė“, — 

tinkama Kalėdų dovana, su 

daug iliustracijų. Kaina $5.
Jj gaunama Keleivyje ir 

pas kitus knygų platintojus 

JAV-se ir Kanadoje.

ben

Anglu-iietuvių 
dynas, V. B?rav. 
'aria utie •’ 1
599 ps1 kail.a

L ietuvių-anglo
Jvnas, ren i. u •
naitė ir
>7 opa 7O(įžn> 51 i
naTs.00.
44444J/4//..4, mtes.' ■

I
i V’fAi'u.-MO Ad 
i Ktūeka įv*:lriŲ 
’ draudime-

Kreipti* senu a

t BRONIS KON
} SS8 Broaa*

S,,. K«s»,»n.

Tei. A N 8-1

RADIJO PRO
Seniausia betų 

programa Naujo 
iš sto ies WNSE 
veikia sekmadiei 
1 :00 iki 1:30 vai. 
Perduodama vėl. 
saulinių žinių sa 
komentarai, muzi 
ir Magdutės pasas:

Šią programą v; 
pas J. ir Valentin

Biznio reikalai 
Baltic Florist gei 
nų krautuvę, 502 
way. So. Boston, 
268-0489 Ten 
Keleivis tr yra dic 
viškų knygų pasi'

"iii

ibų 7.0

nauja

! 7.0-

savi- 
apie 

, kai-

S AM A
4 radijo 

iijoj
;■ banga 
ais nuo 
- □ ’-uetu. 
įsiu. pa- 
rauka ir 
i, ciainos

Stepo- 
M inkai, 

kreiptis į 
ir Jova- 

. Broad- 
ass. Tel. 
aunamas 
’is lietu-
nkimas.

kalbas, dir-i •• ° - vk • i - - * Gįnsti knvgos autorei J Smės ir ištvermės, dirbant
e’Ma;’ su' merika vyks jaunimo grupė,: Arūnei. 421 Collins Avej mūsų gimtosios sal.es labui. [ 
? j Lietuvą, i jankydama jaunim0 Apt. 9’ Miami Beach- Ha i YPap esu dėkingas uz Lietu-

stovyklas, sems patirti kaip; ! vos kariu savanoriu nuotrau-
onos spal- 
įsiminkime jkuo geriau suruošti kongre-j 
Lietuvai!“ įsin? stovyklą Europoje. į

MIAMI, FLA. 

Klubas leidžia Žuvėdra

j ką Keleivio nr 46. Joje atpa- 
’ žinau savo drabužius, namu

N C E

r i I Amerika vyks Rainis Va- 1 
gg ; liūnas, Jūratė Jurkšaitė,

į darbo kepurę ir batus, 
j Kartu siunčiu prenumera-

St, Petersburgo Lietuvių i ta ir mažą auką
Ivinskis. Marytė ““i”5 ja“. Bleid° 20-biule-j Su pagarbafe 'Kęstutis . -r .fe l . temų, kuriuose informuoja- i Kn1b<»k'i«jfc J Oginskaite ir Romas Žaliu-> x . 1 J KUH,<>kas

l i ma amp viptne hptiiviii vpi. Ruthven Ont

SAVAI! PEŠTIS

Nepriklausom

LIETUV;
jiforniuoja shauyioj*iK apie i»a?>aulinius Ir liete 
įvykius, deda daug ir ncotrauKŲ ir at';

' visus mūsų visuomeniniu •• bei kultūrini 
lame rasite įdomių skaityto.,ų laišku skyrių, kuria; 
m e abipusių pasisakymų ir nuomonių kieS-vi;’: 
svarbia problemų
'NEPRIKLAUSOMA LiEn VA“vrr. dina:,: škn 
eivijos laikrašti*, ieškąs nauio ben-lr i i:-r' *-- 
suomei atviras kiek\ieno nuomonei kuris dirt, ; už 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata J \V-se JI0.00. 
Kdresas:

7722 George Street. LaSalk. P.Q. HSP IC1. i

»u*
-.kt

’ų iA
3. V>
k ;, m a

ADA '

įmingu

turtui

ma apie vietos lietuvių vei- 
'klą.

Lapkričio 8 d. pasirodė ir 
toks Miamio Lietuvių klubo

likas-
II . * ,
<3 j Tėviškės“ d-jos kvietimu
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Iš jo sužinome, kokie ren
giniai buvo lapkričio ir gruo
džio mėnesį, o taip pat. kad 
sausio 15 d. bus ukrainiečiu Kanada

jimų visam Keleivio štabui.; 
Jūsų

Vytautas Oželis :

SLA SVSIVIEM U
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ
F3

BALTIC
TOURS

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

I Kovo 19 iš Hartfordo.............................................................. $735.00

į Kovo 26 iš Bostono.............I i
? Balandžio 9 ir 16 iš New orko ....
f _____________ __________

Balandžio 2 iš Detroito ............

i
.....................$761.00 I

.................... $816.00 f

$746.00

Kainon įskaitoma pilna kelionė Pan American lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai ir gru
pės nalvdėjimas. Kelionė: 1 naktis Maskvoj. 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj. 1 naktis Lenm-pes palydejim 
grade

BOSTON AS-CHICAGA IR ATGAI...................................................
Daugiau informacijų kelionių j Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 

8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168

(617)—969-1190

arba
1—800-223-7898
prašant pasikalbėti 

su ”BAT“

$128

SLA—jau *0 metą tam •v i t lietuvių viaucmenei ir 
jo oaugiau niup SEPTINIS MIUONUS 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratercalint ergsnizj) 
duoda gyvybės apdraud< ir ligoje tsakupą. 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS neieško pelno 
patarnavimus savitarp’rėa pagalbos pagr:

SLA— jau turi daugiau, ksic sa puse mko-< 
kapitalą, tad jo apdraada tikra ir saugi - 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reik •?> 
apdraadaa nuo $100.00 ik, $iC.OOO.C<

SLA—jaunimui duoda gera Taapomają Apdreudi 
dow»ent Insurance, kad jaunuoli? gau’ >; 
aukštojo mokslo studijoms i.* gyvenimo

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams iah&i ryv', 
apdraudą: už $1.000.,'» apdrs.uk* ik $ 
čio metams.

ŠIA—AKClDENTAIJt APDRAUDA naudi:,ga 

amžiaus asmenims rekomenduojama 1 
klubų ir draugijų nariams. Už fl.OO0.OO f 
lės apdraudos mokestis $2.00 ' mėtis

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių koloF >: K* 
* kuopų vedėjus. Ir :ic plačiau paaišk 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas m formacijas 
parašysite:
Elthuanias Allfanre of America 
107 Wwt 30th Rtreet. New \ ort. N.

tio
x 4

S. KUDIRKOS ŠUOLIO I LAISVĘ FILMAS

Sausio mėnesį televizijos. tyti pil’etybės, jos keitimo 
kanalas nr. 7 rodys S'mo; klausimus, pasiūlyt] moki- 
Kudirkos šuolio į laisvę fil-įniams bibliotekoje patyrinė- 
mą. Jau dabar daroma jo: ti Simo Kudirkos bėgimo- 
reklama, ir tuo č’a pasirūpi-, meto laikraščius ir surasti, 
no Mass. mokytojų sąjunga kas apie tai buvo rašoma, 
ir The Boston Herald Ame- pasvarstyti klausimus — pa. 
rican laikraštis. . klusnumo įstatymui ir veiki'
Filmas yra įtrauktas į ’'Thekm° pagaĮ s?ž?ės ir žlponiš- 

CBS Television Reading: 1'u*no icika.a>imus bei aps. 
pregram“. Pa-gal tą prog
ramą mokytojams parūpi
nama? f’lmo tekstas ir pa-į 
pildomos medžiagos tam fil- tojai tais 
mu; nagrinėti. Sąjunga duo- naudos ir 
da daug nurodymu kaip i m<>k'n'us filmui žiūrėti ir po j 
geriau filmą mokiniams 
a:-kinti. Šiuo atveju,o , l>vz.p 
siūloma palyg’nti JAV ir 
Sovietų Sąjungos valdžios 
formas, Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos santykius, kaip 
Lietuva tapo sovietų sateli
tas, žemėlapy surasti Sibirą,' 
Martha Vineyard, pasvars-

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

IVORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

7r* vienintelė oficiali Į*t»L 
ga Wt>rcescery. Kuri siunčia 
•iuntiniua tieaiog ii Worcea-;
terio į Lietuvg ir kitas Rusi ‘ 
joa valdomas aritia- Čia kai-!
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir į 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau-į 
•ių impoituotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Li**luvoje, 
labai žemomis kainoroia.

Vedėja B. Sviklieni

| dieną, kai filmas bus rodo- 
| mas televizijoje.

Suprantama, kad 7-tam 
televizijos kanalui ir moky
tojų sąjungai lietuviai turė
tų parašyti kuo daugiausia 

•padėkos laiškų.

Vasyliūnų koncertas 

Bostone

gerai 
ramą,
gos filmą pamatyti

Šimtinė Lietuvių Fondui

Bostono lietuvių evange 
likų parapijos steigėjui kun 
Petrui Dagiui mirus, buvę į 
parapiečiai vietoj gėlių $100 į 
dolerių aukojo ne Kultūros; 

sprendimo pasekmes ir kt. Fondui, kaip paskutiniame- 
(numery paskelbta, bet Lie 

Reikia manyti, kad moky- į tuv^y Fondui.
patarimais pasi-;

paruoš 1

kojo“ ir minėtiems nubaus
tiems senatoriams.

Sargent, White ir Har- 
Jau tradicija tapęs meti-į13!^011 Paueigė minėtų at- 

nis Izidoriaus ir Vytenio Va. i xokatM kaltinimą. Tikėki- 
siliūnų koncertas Bostone >' mes’ ka^ vėl.au gal patirsi- 
jvyks sekmadienį, sausio 8įme’ teisybė.

KALENDORIUS iir 6-8‘°8 gatvių kampas So. 
. - * « . , i o • o - o i i Bostone, nes valdiškosios

kad nepraleistų pro-ĮEngland konservatorijoje, -ausio S d. 3 vai POį->ti aUlpos dieną užimtos<

Be to, visiems patartina I dieną , 3 vai. popiet Jcrdanj 
rai sekti televizijos prog- ‘ Hali mažojoje salėje, New i

Ant namų nukrito 

helikopteris

Praeitą trečiadienį he- 
lu mok.niai įsigys daug likopteris, kuris sekė eismą

tinkamai

to su jais dar kartą apsvars- 
tvs i k’lusius klausimus. Tuo!
būdu
žinių apie 
diktatūrinę santvarką 
L'etuvo? problemas.

Sovietu S-gos.
ir

The Boston Herald 
spausdint filmo tekstą tą pat

Nr. 1, 1978 m. sausio 3 d.

LITUANISTINĖS M-LOS je (apie 200) ir Park Plaza
MOKINIŲ DĖMESIUI! j viešbutyje (apie 400).

Šį šeštadienį, sausio 7 d.,1 Lietuvių Pil. d-jos sutiki- 
9 vai. ryto lituanistinės mo-,m^ buvo ypač geiai pa»i- 
kyklo. pamokos bus parūpi- . 12 vaL i4“u;us. susirinku, 
nė, mokyklos patalpose -1' s “s Pusvesk.no rengm.o ko- 

! miteto pirm. A. Plevoka? ir 
d-jc-s pirm. A. Čaplikas.

Huntington Avė. Bus atlie-; ^^ojoj Jordan Hali salėje J Parapinėn mokyklon renka;

PU3LIC L.I3RARY 
COPLET SOUARE 
B33I0M L7.MAS5. 0^11°

KELEIVIS
Prenumerata . Subscrii 

Amerikoje ir nžaispii 
jnetams — 1 year .... $1040

ų — 6 agmths .. $6.00 CELĘivis
-4 *4 5*1

KELEIVIS 
LZthuanisn Weekly 

(Except for 2 weeka in Augusi) 
PuUishač <n So. Boston, Masa 

8bos /’sfaruary 9, 1901

KELEIVIS 
<86 East Broadvvay 

South Boston. Masa. 00197
1

LITHUANIAN vVEEKLYTHE TRAVELER:Rengėjų komitetą sudarė 
pirm. A. PleEokas ir nariai 
—A. Andriui onis, D. A velkami Beotho-veno, Brahmso! Izidoriaus ir Vytenio Vasy

ir Banaič'o veikalai. Prog-1 būnu koncertas. . . v Tnvo-aia t... & T<4 d <šn Rnctnnn VII klases. Ui skyriaus pa- Ka, G. IvasKa, V. Jurgela, Jrama grynai romantinio po-1 v asai įo id d. bo. bostono J a 1,. a
Lietuvių Pil ečių d-jos ni-mo^os— Piliečiu draugijos .Luomas, A. Mitkus 11 A

' si visi nuo VI skyriaus iki

būdžio, su malonumu klau 
1 soma.

Bilietų kaina — $2.50. 
Vis] kviečiami atsilanky

Sako, aukšti pareigūnai 

ėmę kyšius

to salėje Altos skyr.iausįnamų skautų būkle, o kitų j kas. 
nepri- Į skyrių - mokytojų butuose. Į ruošta gaIė labai gražiai pa_ 

minėji-

; auK1 .
J rengiamas Lietuvos
i skelbimo sukakties mineji-f į puošta, Monika Plevokienė
• mas. ~ Taip sutikome 1978 metus su padėjėjomis pagamino
į Kovo 5 d. So. Bostono; i gardžiu valgių, netrūko ir
į Lietuvių Piliečm d-jos abie.į Bostono lietuviai, didės.-'“skystimo“ nuoia Kai pakel 
Jjose ” ~

NR. 2 ’Kelefgio*
v-

telefonas: 268.3071
SO. BOSTON, MASS., 1978 METŲ SAUSIO-JANUARYSAUSIO 

Secocd-class postage paid iii. Massacnusetta
J ANŲ AR Y 10

Atskiro numerio kaina 25 centai
Z3-TTEJI METAI

KAKO GILTINES APSKAIČIAVIMAI 

NIEKO GERO NEŽADA

Sunki Sadato taikos KOMUNISTAI PRIEŠ KOMUNISTUS 

SU KOMUNISTŲ PARAMA

Kambodijog ir Vietnamo ginkluotame pasienio kon

flikte Kinija remia politine akcija ir ginklais Kambodiją, 

o Sovietų Sąjunga lygiai taip pat Vietnamą, taigi — dvi 

didžiosios komunstinės šalys jau kariauja savo mažųjų 

komunistinių satelitų rankomis...

- --

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis 1977 m. lapkričio 26 d. Kul
tūros klubo susirinkime skaitė paskaitą apie rašytoją Os
karą Milašių. Nuotraukas viduryje A. Vaičiulaitis, kairėje 
rašytojas Stasys Santvaras, dešinėje Jackus Sonda.

misija

Pirmini? entuziazmas, ki-
JAV vyriausybei įteiktame specialaus karo ekspertų;^8 P® k-a^ato a p? lankymo 

memorandume sakoma, kad atominio puolimo ir atkirčio 

metu JAV-se žūtų 140 mil., o Sovietų S-goje 113 mil. gy

ventojų ir neliktų jokio laimėtojo. Bet paprastųjų ginklų 

karo atveju vakariečiai šiuo metu blogesnėj padėty.

Po penkių menes ų karo i per kiek dgesn} laiką - net |enRti nef,
eKspeitų stnd.jų JAV prezi-ida.ag.au nei 130 dįvįZTO į rae|iui .iež;n arab vals. 
deniu. Carterui ir kra to Tuo tarpu NATO ne tik ka-1 K nei ,abau pe|<,J 
apsauą.s sekretoriui Harol- r.ų skaičius žymiai mažės-,Organ'za-i

salėse Balt jos ir Žalgi-; n-a.s būr ais sus spietę, riuos-1:, J. Lubinas Jr,įgrojo var- 
šokiams — lat-! rio tuntų trad.cinė Kaziuko į metUs sutiko So. Bostono1 gonėliais.

į Lietuvių Piliečių d-jos salė- olų trio.Dar nepamiršome, kad , muge.
Mass. senatoriai DiCarl0 ir; 1978 m. kovo 12 d. 3 val.i 
MacKenzie buvo nubausti Į po pietų First & Second į 
už kyšių ėmimą. Dabar jų j Church salėje, 66 Maribor-) 
gynėjai prašo teismą spręsti J ough St., estės pianistės Eli-į

o

Kai tik jums reikės vaistu odai ar kitokiu,

keliuose sugedo ir nukrito I tą bylą antrą kartą, nes, esą, j rengia N. Anglijos Baltų d-ja. į 1 HE APOTHECARY, 384 \\. BROADYY AY, SOI TH BOSTON, 
T:,, ’ mikm^atnr'nc. Ssti-o-pnt ! Ralandžin 2 d .3 vai nni . . . . ................ant namų Quincy mieste. Jis j buv. gubernator .u? Sargent, į Balandžio 2 d. 3 vai. po Į 

užsidegė ir uždegė namus.J majora? Wh.te ir Mass. se-j p;etų So. Bostono Lietuvių!
_ o . xt • x • i T)’T *• i • ttt i nepamirsi, nau turime uTrys tų namų gyventojai nato pirm. Harrngton taipjPhecių d-gos III aukšto sa-| . l

iš-Į apdegė," o helikopterio laku-1 pat gavę ”politinių aukų“ išjiėje Laisvės Varpo pavasa. urre a z. .
>at nas ir reporteris žuvo. 'tos pačios f.rmos, kuri ’au-jrinks koncertas. į ar 'dan os. pirma lemais

mielai patarnaus. Be mūsų labai turiningo vaistų skyriaus, siūlo- 
i me nepamiršti, kad turime ir dovanų skyrių. Jūs jame rasite 

amų dalykų. “Receptų specialistai“, 
šeštadieniais nuo 9 iki 8 vai. vak.

Sena* par v ii s La ir negir
tas.

Flood Sųuare 
Uardware Co.

B*-:uak*a N. J. ALEKNA 
EAST BROAniVA? 

tOUT¥ 3GST0N. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148 

A?,-or- D*£ai
'/opjeroF Si*nom*

Stiklai Lsogaaia
VU'ide reikmenys cem*«i 

Relkj-nenyti niutuMriuti*
įteiktai

'->« »i» ai.* -aKS.1 
Telefonas: AN 8-2805

Ibr. Jos, J. bonovan 
|Dr. J. Pašakarnio

I P S D I N I S 
OPTOMETR1STA8

Valandos:
į nuo 9 <ai ryto fkl 5 vai. vak. 

Trečiadieniais neoriimsma
447 BROADVVAY 

south Boston, Mi

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

meoeoooeoeoeeoooooeeeooeo639oooosoosoeo»oooooex>oeee ’

B The Apothecary
LlETVVl&KA TIKRA VAISTINE

Perduodame tiktai vaistas, išpildome Rydytojų n 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit { Uetovišką vaistiaų.
Sav. Emanuel L. Bosengard. B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadaay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonai. AN 8-6021

No© | vai. ryto iki 8 vrt v„ išskyras iventsdienins Ir sekau

^oooeocooooooooooooooooocooocoeocoooaooos aoneoooeoas t

. \9/ '• *

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

□ Krosnies aptarnavimas 
O AutomatinisJpilim&s
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink ita

268 * 4662

Izraelyje, jau ger kai atvė 
so, ne? Art'mųjų Rytų tai 
kos įgyvendinimas, susidū-i 
rus su realiais faktais, daro
si vis sunkesnis, negu pra
džioje vaidenos’.

Nauja žurnalistų 
vadovybė

TRANS - ATLANTIC 
TRADING CO.

Siuntiniu persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

i Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5 
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta
I Vedėja —

Aldona Adomonienė

PETER MAKSVYTIS
Carpsatsr 4 BcRdsr

<9 Ckarek 8tree<
C. MHtoa,Maaa.

Atlieku ristu pataisyme, imbm . 
to ir projektariuo darbas ii lau-j 
ko ir rioaja, gyvraanm narna Ir] 
biinio pastatu, pasai Jdąa reiks-Į 
larim*. SaakMa visados 1M • va-f 
Sandu vakare.

Telefonas 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. ftodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRIST1
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 8 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY 
SOIH’H BOSTON. MASS.

jį j trfrrrcr--r r r rr-*--*-----****—

NAMAKSY - ZAMMITO
Insurance Agency, Ine. 

i 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732

’ SAUl ES ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas 
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys. įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanom* 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
56. Paštu nesiunčiame. i

M

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

, South Boston 
Savings Bank

“41*475 L£ADEE"

ALFREO W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»t Broadw«y 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-250C

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8:30 AM to 5:30 PM 
Mon., Tues., Wed. 4 Fri 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

E. KARDELIENĖS DAINŲ STEPONO KAIRIO ATS1
PLOKŠTELE 

Keleivio administracijoje
MINIMŲ PIRMASIS TO- 

MAS „LIETUVA BUDO“
galima gauti Lietuvos ope-, 
ro, K.li.tė. Ekbirto. Karde. JAL' IŠPARDUOT AS, BF.T 

lienės įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—”TAU, 
jų plokštelę. Kaina $6.00. į LIETUVA“ DAR YRA NE- 

Paštu nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.

dui Ero\vnui buvo įteiktas, nis, bet ir amunicijos šiuo į 
te studijų komiteto 117 pus-i metu užtektų tik 30 dienų, 
lapių raportas, kuriame ap-;
žvelg-’ama dabartinė JAV ir į paprastųjų ginklų didelio 
Sovietų Sąjungos strategine masto staigiai kilusiame ka-

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

t LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
SKANI LIETUVIŠKA PICA

nuo 1 iki 10 vai. vak. Telefonas: 268-1055

šeštadieniais ir Sekmadieniais
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

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

Pirmadieniais, antradieniais trečiadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 5 iki 8 vai. vak. yra “LINKSMOJI VALANDA”, kurios 
metu visi gėrimai yra papiginta kaina.

Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 
trečią ketvirtadienį 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.

S. B. L. P. D. Valdyba
368 W. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Laisves Varpas į
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC £ WW£L

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur S»„ Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

•M*******************************************************************

ATLAS PARCELS CO. iCOSMOS PARCELS
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš vVorcesterio siun
čiam {vairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotos! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigui ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save | svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
k laši t«. Vedėjas A- Schyrinsklį

EXPRESS CORP. 
AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

1$ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Prekės parduodamos nulo- 
mintomia kainomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto ild 5 vai- vak.

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

susitarimų telefonu.

389 W. Broadvvay 
So, Boston, Mass. 02127 

TeL 2680068

•padėtis, ginkluotųjų pajėgų 
balansas ir tų šalių laimėji- 

ar pralaimėjimo

cijos, nes Izrael ? dar nepa. i 
darė jokių arabams patrauk- s 
lesnių inųolaidų. Svarbiau-! 
šia, Izraelio premjerasBegi- 

. nas vengia aišk’au kalbėti 
anie užimtu arabu žemiure gresia d'delis pabojus ir 

P.'etų Korėjai, ir Artimie-
mo ar pralaimėjimo per- q;prnc Rvtam? ir susisieki-i T - j • :

* i-;p,e uaril; , r K.yrdm>, n .uasneKi statc zydams naujas gvven-Į
.pektyvos, ki,js karui. ! mo lmijoms .su Japonija, o vIetes Tuo tarpu Sadatas.

caro* Pat nežin:a> kokia situ- pareFkė kad po taikos sutar-

grąž'nimą, o Sinajuje dar!

I Istorija liudija, kad nuo 
i kaių tautų tautų ir valstybių 
j nesulaiko nei jų vienoda ra- 
: sė, nei vienoda p; litinė sant- 

Lietuvių Žurnalistų s-gos varka ar re! gija. Svarbiau- 
valdybos, kontrolės komis:-(S;a ju priežastis — -/ienų 
jos, garbės teismo ir Dauž- Į geį?mas užgrobti svetimą 
vardžio fondo valdybos rin- teritor i ją ir kitų pastangos 
Aimuose dalv\a\o 162 ?-go>įja apgjntj įj^į l0 nen.umal- 
rai!a.‘ Isnnkt: pagal : Joniai bręsta Sov'etų Sąjun-
skaičiaus eilę: i gOs jr K'nrjos neapykanta,

Apžvelgus atominio k< 
Ji • acija susiklostytų Sovietų |t:es ginaįuje nevieno žydo Įstrategiją r jo galimu? pa-i s • ir Kinijog ione; 

dar nius, tame mero:randu-; ° -
me pabrėžiama, kad tokio!
susirėmimo atveju nei JAV, i . ^čl to dabar prez. Carte-; 
nei Sovietų Sąjunga nebūtų i1 *s §'ana gabiai žada JA\ 
la/mėtcjos. JAV jame pra-1 Kar-n§ paramą Euiopai, pa
rastų mažiausia 140 mil. gy-i^.ina eur0Pin ys NATO na- 
ventoių, o sovietu žūtų ma-i.r^us intensyviau ginkluotis. 
2fd--/7ll3 milionu žmonių.’ - vlsada kybanti atominė 
Be to, abejuose kraštuose!?rėsmė suIaiko ir sovietus 
būtų sunaik’nta apie trys!nuo avatntiūnmų veiksmų, ralius 
ketvirčiai jų ekonominio pa-

Bet vis tiek vien baime 
paremta taika nėra žmoniją 
raminanti.

jėgumo, tad gyviesiems be
liktų gal tiktai kopūsto la
po prijuostė iio bamba.

Ten sakoma. kad iokios
pirmenybės nė vienam prie- 
š ninku nežada 
masis ”mažosio:

Sovietų S-goj siaučia

turi nelikti.
Carteris kalbėjosi 
su Mitterrandu

i o paskutiniuoju metu užvirė
1^,- , , - -ct i net ir ginkluota? konfliktas: Gl auda, dr. Grigas \ alan-! , ,.. T iz • • i tani komunistiniu vietna-: c us, nrof Jonas Kupinoms,! ’. T. , . *o* -*r> 4- • - t mo ir Kambotrijts.,Stase Pa-utiemene ir Juozas! J
; Kaributas. Kand datai: K. 
i Karuža, dr. P. Pamata’tis ir 
‘ VI. šimoliūnas.

I centro valdybą: Jurgis

Unijos vadai
Sunkiai sprendžiamas ir 

labai svarbus Palestinos a- ! vagia 
rabų būs’mos tėfeynės klau- J 
simas. Izraelis griežtai prie
šingas bet
valstybė:
labai nori net ir Jordano-ka. I , , .... ... _

Husseinas kuriam (elementa?< kar s savo re ka-: ir jam pareiškė savo nepri- ■ j ?arbės te:sma. j Vai^e.
lams naudoja didžiules uni- tar mą galimam sočiai stų-; j;bnas j i)ao-vsirJ Karka, 
jos fondų sumas. i komunistų bendro fronto at- Į kan<Fdatai — A Gurevi-

inaujinimui kovv mėnesį į č:us ir j Varanavįčius. 
Siom:s dienomis darbo, vyks'.anč.uose parlamento i

Sunkvežim'ų transporto' T . , ... į I kontrolės komisija: R.
Lankydamas, Paryžiuje, K. vidžiūnienė, I. Medžiu-

Iki u oi į pastarųjų dviejų 
komunistinių kraštų susirė
mimą buvo žiūrima, kaip į 
paprastą pasienio g'nčą, 
nors jame žuvo jau tūks-

>et kokios tų arabųhteams;.er? ""jį? vadovyM prez. Carteris buvo susitikęs ka. , Kojelis,'kandida-i tant?.i. kar;«'d“ba.' > 
V „Vijau seniai turi bloga varda, n su Prancūzuos socialistu T me įzureta įau rimtesne

.„•t.* •_ rLi/Ii.. nes įa užvaldė? kr:m nalims ;anų Francois Mitterrandu į . priežastį? ir platesnis viso

tuos pabėgėl'us siūlo JAV.

Dar prasčiau, kad Izraelio 
ir Egipto dabartinė prieš:
ninkė Sirija skubiai ginkluo- i departamentas praneiė kad, rinkimuose, 
jasi šiuo metu gausiai teikia-i ™netos unl^s Ohio labda-j 
ma s sovietu skinkiais

Į Daužvardžio fondo val-
, TCoin 7,'nnmo frontas < ^vbą: prof. Jonas Puzinas, i. iros administratorius Robertį, žinome, to . . . r Antana- Sanlaitis rle-ku-|_ . . . j buVQ sudąrytas, lr prneituo-: Run. Antana? bauiaitis. ^ie-

priežastį? ir įplates 
konflikto užkulisis.

Prae tą sekmadienį apie 
šiuos įvykiu? paklaustas CBS 
televizcjos programoj ”Face 
the Nat on“ prez. Carterio 
saugumo reikalais patarėjas 
Zb’ ’nievvas Brzezinskis pa-

iais gali netikėtai sudi-ums. j buvo parisavinęs net
riša kuriama taikos at-' fc«0,000 fondo lesų. bet pri- 

verstas sutiko ta sumą grą
žinti ir nasitraukt: iš admi
nistratoriau?, paregų.

. , . . , , mosfera.S-goje labai pla-į
čia] siaučia gripas, kuri su-j .... ...
kelia -vadinamas A-I vinį-Į Lenkijoje reikia 
sas. i .

I reformų
Gripo ep'demija kaip iri Kelul.io,;ka žvm;u j_____

ir visos kitos krašto nelai- • , . ... * .___  ...
mes, tenai laikoma ”valsty-Įį0S k,omuni_t!į , 'Padvigubino ŠnijJU

sumedžioti atominėm rakė-j bj* l’^!aPt™.i?e;| och'ab, parašė partijos 'a-igį.g^  ̂
ia-j

minis konfliktas“, kuris taip Sovietu 
pat gali išsivystyti į d'džiu- 
lio masto susinaik'nimą.
Nė viena šių Šalių negali iš. 
mušti iš apyvarto? visų prie
šo atom’nių raketų ar jų ba
zių. Tik manoma, kad Ame
rika turi didesne galimvbe
.. . * . . . . venao, paraše partijos v
tom ginkluotus sorietų p0-Į skelbiami nei susirgimų, nei . , .
vandenius la'vus, negu so-l^-rčių skaičiai. Specialistų P'J1 k J' , -
vietai amerikietiškuosius, ir 
po Amerikos raketų bazių 
pųol’n' ' i liktų vistiek dau
giau JAV strateginiu bom-Į

se r’nkimuose sociaEstams 
ji? buvo naudingas, nes jie,

na Sakadolskienė, D. Vaka-j , eIsk^: 
rė ir A. Juodvalkis, kandi-

į žymiai sust prėjo ir 
į muose gavo 30' < visų balsų, * 
j o komunistai, ka’p ir seniau,

; Neturėdami kitos išeities,i t k 20G .
I sutiko pasitraukti ir kiti to. 
fondo patikėtin'ai.

rinki-'^a^a^ — Indreika 
i Puža-uskas.

Praeitą vasarą, komunis- 
ftams vis statant naujus rei- 
! ka-avimus, ta? frontas iširo. 
( Komunistai paskutiniuoju

ir A.

800 milionu doleriu
muziejui

1976 m. I ondone miręs« J A\
m. amžiaus "alyvos mag-! neto 

kenfnatas“ J. Paul Gettv paliko 
net $710 milionu, paskyrę- 

daugiau į j(- vardo muziejuj kuris pa-' 
nuo sočia-į pirmojo amz’.ausį

pirmuosiuose balsavi-; romėnų vilos stiliuje ant! 
š uo metu Wa-! muose ir kuo daugiau la me- S Pacif co krantKaliforn.-j

] metu vėl pradėjo smarkiai 
pulti social'stus. Atrodo, jie

pareiškia, kad krašto į Pagarsėjusios knygos apie j tuo būdu nori kuo
seniu ir’vaiku esąs labai di-iūkio Padėtis ^ikalauja at-?Sovietų S-gos žvalgybą (K'balsų atitraukti 

‘ Įviro dėmesio kitų partijų ir'GB) autor aus Johno Barro-| listų pirmuosiuos
: joms neprikl-ausanių pilieių, n° žiniomi

i , Į pažiūroms. Į shingtone ya tiek sc-vietų
boneš'ų ir kitu keršto prie- j^aujū Vilko raštinės į (šnipu, kad amerikieč'ai jau
menių negu Sovietų Sąjun-) _ j Paminėtina, kad Lenki- i nepajėgia jų nė susekti.

[vadovybė joje, be komunistų partijos,;
- v i 1 dar leidžiama viešai veikt;. Barrona? spėja, kad So- 

Eita piane>a, jtad nuoj ūkjnjnku j,, demokratu par- vietų S-ga ir kitos k imunis- 
praeito gruodžio lo d. VEkotijoms, jos yra komunis.jtų valdomos valstybės JAV 
įa Gnės vedėjo paie gasį^ kontroliuojamos ir jokios-turi apie 800 stambių šnipų.

goję.

No.?; atominio karo lai
mėjimų ir nenumatoma, bet 
raporte reikalaujama, kad
JAV-bės totalin o ar riboto perėmė Rima čerkeliūnienė.; ąavo atskiros polit;,ko? neffa.;

riSSZT i Ik: tos dienos tas „arensi, 72 mofcj,fc/ą rfefcanai 
į Čilės prezidentas užtaria disidentą

tų tokį atomini pajėgumą. Į _ 1K los uieno? ras pare.gas 
kuriuo būtų galima suduoti • Juozas Audėnas, 
priešui jam nepakeliamą Į
smūgi. Romoje ne juokais [patenkintas

antruosiuose — kiek-j j<’je. Iki šiol, kol baigėsi mi-

cialistu?

konkrečiu atveju ap- 
remti at neremti so-

ion:eriaus teisinių reikalų 
tas turtą? jautvarkymas.

augo iki $s(H) milionu.
ka<

Į "Nėra abejonės, kad Viet* 
į namą polit'niai ir mil tari- 
■ niai rem'a Sovietų Sąjunga, 
i o Kambodija — lygiai taip 
! pat po-lit'niai ir ginkla’s Ki- 
Į i'Jja-“
I Tai pirmas tok? atsakingo 

pareigūno aišku? mi- 
komunist’nių krantų 

kto vertinimas, teikiąs
jam daug gilesnę prasmę.

Tai nėra ti'k pat e? Brze-
. zinskio- kabinetin'ai protą- 
i v'mai. Iš tikrųjų jau Cambo- 
i d'jos propaganda skelbia, 
į kad Vietnamo pusėje esama 
: svet’mšaliu karo speciaTstų, 
j kurie vadovauja art’lerijai 

ir tankam-, o vienas toksai 
’ondinas baltaodi* rastas 

i Vietnamo tanke ir užmuš- 
j tas Be to. per kovos lauko 
į radiją kaitas kalbama ru- 
Į si-kai. Na, o V’entnamo pro- 
i paganda bando tokius fak
tu? nvneigt' ir kaltina Kam- 
l<> lij;i. kad ii naudojasi Ki- 

: n i jos karine parama.
; Sov'etų informae’ja, mi- 
nedarna tenvk čiu< karo 
veiksmus, plačiai va'zduoja 
Vietnam laimė i’mus ir ko-

te-
pir-

Keikia ats m nt 
nyk čiuose 
mąją dieną laikomi išrinkti

rinkimuose

t;e, kurie 
pu-ę visų 
negauna, ba 
sekmadieni

rai. o (laug’a 
lalsų. O jei 

uojama k ita

kada įTai didžiausias bet 
.uvęs palikimai muziejui, 
lis net šešis kartus d desn's, 

’e-negu Metropolitano mu 
jaus turta< Nevv Ycrke.

Tuo atveju, lai- 
’ kantis bendro fronto, komu 

Sovietų Sąjungoje nuo'nista- gali palaikyti socialis- 
, praeitų metų kovo mėnesio, tų kandidatą, jeigu jis atro-j 

Į Čilės prezidentas Pino-, sėdi kalėjime žydų disiden- ■ do stipresnis, arba priešin-1 
chetas, Jungtinių Tautų iri tas Ščaranskis. Oficialiai ne-jgai.
JAV kritikuojamas dėl žmo-i žinoma, kuo jis kaltinamas,

Dz-jg prastesnė Vakarų \įau(fosi 
padėtis šiuo metu butų pa-J
■prastųjų ginklų kare su so- i Italijoje šiuo metu vyksta 
vietais. Nors NATO pajėgos'daug d’desnis teror.-stų ir. gaus teisių laužymo ir kari-'bet jo še:mos nariai sak

apie trečdali Vakaru Vokie* i komunistų ir socialdemo- - remia jo politiką.

o.

;! Sacharovui neleido 
aplankyti kalinio

Akad. A. Sacharovas ir Į 
jo žmona norėjo aplankyti Į

Nor? socialistai ir komu 
nistai ir buvo sudarę bendrą;

Ji gelbėti suskato ir JAV. .
Ių dekanai. Jų!< al ^'a 

Atrodo,

M i ?<i
ovvkloie

vi jo< koncentracijos j 
kalinama Eduar-j 

šium i 
Pa- 

į
U..

adm’nistraci- i 
u prie kalinio ne- i

1 visai nutyli
išsekimus.
Brzezmski?

Kambodijos

<a i
.vpač pabrė-
pirmą kartą 
omunistimai 
etnamas jau

z a įa.Ktą 
išryškėjo. 
Kambofl; 
su ginklu 
: ž prieš’ngu- sav 
t’niu sponrorių 
Sovietu Saiun?o>

galino d.asia. 
kad Maskva

ti jo? teritorijos ir sunku bū-į kratų patalpas, padegė 15 Į
tu ats:griebti. Žvalgybos ap-1 automobilių. Prieš porą die-Į Referendumo žymi daugu-1 72 pas rašė laišką Brežne-: 
ska'cavimu, per 30 dienų’nu kairiųjų ir dešiniųjų muš-į ma pasisakė už jo politiką, vu’, kuriame norima jį įti- tarpu nepageidauja komu- 
Vai uvos paktas galėtu su-pynėse buvo nušauti duneo-.ir dabar Pinochetas juoką- kinti, kad gerų santykių nau-j nistų laimėjimo IYancūzijo- 
•koncentruoti Vakarti fron- 'fašistu jaunuoliai. T?k ų įvy
tę nuo 86 iki 9? divizijų, o*kių būna kone kasdien.

i teisiu mokvkl
pr:

ir

si iš Jungtinių Tautų ir kitų dai verta 
savo kritiku. Kvykti į Izraelį

šcaranskiui leisti! ie. Jo< planam^ KOI Ka? re* m
riau tinka dabartinė pade

I\uzneco\ as. piote-tuoda— 
as dėl administracijos ei- 
>.o oaskelbė bado streiką.

rankoje Kariauja 
i komunis- 
Kinijos ir 
nriešingus

Pusvesk.no
ida.ag.au


I

Puslapis Seftas KELEIVIS, S0. BOSTON

KELEIVIS, SO. BOSTON .r. 1.

ai
Kol jis tuos marškinius i 

dėvėjo ka. p apatinius, nie-i 
kas jų nepastebėjo, bet, nu-j 
vykęs į universitetą, geroj 
būrio studentų akivaizdoje- 
lis jų jau nebeslėpė. Be to, 
dalino ir lapelius, su šūkiu 
"Lietui.a lietuviams“, ir žo
džiu aiškino, kad Amer’kosj 
lietuviai nori, kad rusai pa

eitose Har- 
ings Banke, 
juvo rasta 
is. Kontro- 
; taut. šokių 
j atskaito-
ie tvarkoje, i siuntų iš Lietu, os,

padarytos !liefuv-ai :uri turtti 
;ai atitinka • ~ -
umentus.

kad
savo

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS

1978 metais Lietuvių Skautų Sąjunga mi. 
nes šešiasdešimties metų veiklos sukaktį. 
Per tą laikotarpi daug buvo nuveikta auk
lėjant mūsų jaunimą skautiškoje dvasioje. 
Didelis skaičius lietuviško jaunimo perėjo 
per skautų organizacijos eiles. Minėdami 
šią reikšmingą sukaktį, norime, kad Lietu
vių Skautų Sąjunga ne tik būtų dvasiškai 
stipri, bet ir finansiškai pajėgi.

Todėl Lietuviškosios Skautybės Fondo valdyba šio jubi- 

iejaus proga skelbia visuotiną piniginį

FONDAS

A’ ku, tuoj ats’rado tvar-j “7 . • v a i u| kos saugotojai... ir Akstinas*
o 27 dieną; ^uv0 pagaj-au vienas iš-i Mes tikime i šviesesnę Lietuvos ir lietuviško jaunimo ! 
roles komi-į skra dmtas i Maskvą, o iš'ateitį, todėl norime sustiprinti LS Fondą ir prašome Jūsų 
klijus Buč-i j Frankfurtą, kur vėl [pagal išgales prisidėti prie mūsų tikslo įgyvendinimo, 
riai \ ladas • prisijungė prie savo namo - Jūsų auka LS Fondui yra geriausias investavimas j 
ialgauskas, grįžtanc.Cs ekskurrijos. mūsų jaunimo lietuviškam auklėjimui ateityje, 
ininkui P. į į Čekiai rašomi: Lithuanian Scouts Assoc., Ine. —LSF. Į
LB Švieti-j KAS TIK NEAIKVOJA Siunčiami iždininkui adresu: Kostas Nenortas, 44 Alban 

kaitomybėsj MEDICAID LĖŠŲ! Street, Boston, Ma. 02124.
imus doku , j Tad būkime dosnūs lietuviams skautams.

,rko socialinės pa-nygutes, a- Į NTew Y 
rvskaita ka-! ealbc-s skyrius teikia medi-* I .
.01. Pinigai cino? pagalbą 9,000 namie; 
ie National į serganč ų. Ta darbą jie pa- 
[11. Visi įra-ive^a atlikti 12 organ'zacijų..

Dabar paaiškėjo, kad jos;

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS j
FONDO VALDYBA

aSSSOOCOOOOeoOOBOSOOOOOOOO&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOeC-

1 pateisina-.
. visos ope-|l’er 2 metus iš Medicaid lė- 
« teisėtai. UU,Savojo v kitiems 

i ie.Ka-am? net pusantro mi- 
sta pilnoje • doler y.
įetais leidi- '■
$ 16,747.56

REIKIA ŽINIŲ APIE

MOTERIS AKADEMIKES

Liet. Moterų Klubų Fede
racija leidžia knygą apie lie
tuves akademikes. gimusias

zijos dieną 
neatsiskai- 

,275.14. kit

koncertas, sausio 29 d. — 
"Apdraudos pinigų“ vaidi
nimas. Veikalo autorė dr. 
Bronė Zelbienė, vaidins St. 
Petersburgo vaidintojų gru
pė.

Lietuvos nepriklausomy-Tos le os ouvusios naudo- . ., • • prieš 190o metus ir prasimos pas linksminimo va- . . . . r .
ka’ ams valdinmku užmies- min§ai pasitarnavusias savo mo paskelbimo sukaktis bus • 

kelionėms? eismo bau- kraštuL Knyga istorini° P°’ minima vasario 19 d. 2 vaiw . G
rlneatsiskaito L-orRS sumc>kėti ir n^t už pi- budžio, pilna kruopščiai su- jį ruošia Altos skyrius.

?tų L. Ben- 
sį (rugsėjį) 
.94.50. P. 
)s praeitų 
nsuoti val- 
,400, o Kul- 
34,600.

KALANTA.

! lietines te sės organizacijos rinktų žinių apie aušktąjį • Klube pietūs būna kiek- 
' fondo Įnašams ir kt. O vie- į rn°kslą baigusias moteris, (vjena sekmadienį 4 vai. po

no? organizacijos vadovas patarnaus tiems, kurie rašys Į pįet
'iš Med'caid lėšų sumokėjęs, mokslines liet. kultūros isto-j Klubas turi skaitvkla, ku-i
savo dukters mokslapinigius; rijos studijas.
Kolegijai.

VAKARŲ VOKIETIJA 

Ekskursija į Lietuvą

Vyks i JAV

Kad neliktu užmiršta nė i vila.
į rią tvarko Antanas Stong-

į viena anų senu laiku akade-
LAIŠKAI REDAKCIJAI

n, lietuvis.

! mikė, prašau visas, gimusias
! prieš 1905 m. atsiliepti. Daug ,. ...r , v Gerbiamieji,■ jų yra mirusių, tad prašau i
• jų gimines ar pažįstamus. i Sveikinu visus Keleivio 

Pasaulio Lietuviu Jauni-' turinčius biografinės medžią- darbuotojus Kalėdų ir 1978 
mo s-gos iniciatyva, ateinan-;Sos ar fotografijų, visa tai (metų proga, linkėdamas lai-

BROCKTON, MASS.

Šv. Kazimiero bažnyčioje 

bus kunigo šventinimas

Sausio 7 d. 10 vai. ryto1 
šv. Kazimiero bažnyčioje 
vyskupas Antanas Deksnys 
suteiks kunigo šventinimus 
Jonui Prūselaičiui, o sausio 
8 d. 3 vai. popiet ten pat kun. 
Jonas Prūselaitis laikys pir
mąsias mišias, o pamokslą 
pasakys iš Romos atvykęs 
prel. kunigas Ladas Tulaba, 
šv. Kazimiero kolegijos Ro 
moję rektorius.

Kun. J. Prūselaitis yra 
užaugęs Brocktone ir baigęs 
šv. Kazimiero kolegiją Ro
moje.

Bostoniškio J. Jašinsko 
parašyta knyga —JULIUS 
JANONIS — POETAS IR

REVOLIUCIONIERIUS 
kaina — 5 doleriai.

LABAI GERA DOVANA

Ką tik išleista daili, įdo

mi autobiografinių atsimi

nimų J. Narūnės 232 pusla
pių knyga ”Jaunystė“, — 

tinkama Kalėdų dovana, su 

daug iliustracijų. Kaina $5.
Jj gaunama Keleivyje ir 

pas kitus knygų platintojus 

JAV-se ir Kanadoje.

ben

Anglu-iietuvių 
dynas, V. B?rav. 
'aria utie •’ 1
599 ps1 kail.a

L ietuvių-anglo
Jvnas, ren i. u •
naitė ir
>7 opa 7O(įžn> 51 i
naTs.00.
44444J/4//..4, mtes.' ■

I
i V’fAi'u.-MO Ad 
i Ktūeka įv*:lriŲ 
’ draudime-

Kreipti* senu a

t BRONIS KON
} SS8 Broaa*

S,,. K«s»,»n.

Tei. A N 8-1

RADIJO PRO
Seniausia betų 

programa Naujo 
iš sto ies WNSE 
veikia sekmadiei 
1 :00 iki 1:30 vai. 
Perduodama vėl. 
saulinių žinių sa 
komentarai, muzi 
ir Magdutės pasas:

Šią programą v; 
pas J. ir Valentin

Biznio reikalai 
Baltic Florist gei 
nų krautuvę, 502 
way. So. Boston, 
268-0489 Ten 
Keleivis tr yra dic 
viškų knygų pasi'

"iii

ibų 7.0

nauja

! 7.0-

savi- 
apie 

, kai-

S AM A
4 radijo 

iijoj
;■ banga 
ais nuo 
- □ ’-uetu. 
įsiu. pa- 
rauka ir 
i, ciainos

Stepo- 
M inkai, 

kreiptis į 
ir Jova- 

. Broad- 
ass. Tel. 
aunamas 
’is lietu-
nkimas.

kalbas, dir-i •• ° - vk • i - - * Gįnsti knvgos autorei J Smės ir ištvermės, dirbant
e’Ma;’ su' merika vyks jaunimo grupė,: Arūnei. 421 Collins Avej mūsų gimtosios sal.es labui. [ 
? j Lietuvą, i jankydama jaunim0 Apt. 9’ Miami Beach- Ha i YPap esu dėkingas uz Lietu-

stovyklas, sems patirti kaip; ! vos kariu savanoriu nuotrau-
onos spal- 
įsiminkime jkuo geriau suruošti kongre-j 
Lietuvai!“ įsin? stovyklą Europoje. į

MIAMI, FLA. 

Klubas leidžia Žuvėdra

j ką Keleivio nr 46. Joje atpa- 
’ žinau savo drabužius, namu

N C E

r i I Amerika vyks Rainis Va- 1 
gg ; liūnas, Jūratė Jurkšaitė,

į darbo kepurę ir batus, 
j Kartu siunčiu prenumera-

St, Petersburgo Lietuvių i ta ir mažą auką
Ivinskis. Marytė ““i”5 ja“. Bleid° 20-biule-j Su pagarbafe 'Kęstutis . -r .fe l . temų, kuriuose informuoja- i Kn1b<»k'i«jfc J Oginskaite ir Romas Žaliu-> x . 1 J KUH,<>kas

l i ma amp viptne hptiiviii vpi. Ruthven Ont

SAVAI! PEŠTIS

Nepriklausom

LIETUV;
jiforniuoja shauyioj*iK apie i»a?>aulinius Ir liete 
įvykius, deda daug ir ncotrauKŲ ir at';

' visus mūsų visuomeniniu •• bei kultūrini 
lame rasite įdomių skaityto.,ų laišku skyrių, kuria; 
m e abipusių pasisakymų ir nuomonių kieS-vi;’: 
svarbia problemų
'NEPRIKLAUSOMA LiEn VA“vrr. dina:,: škn 
eivijos laikrašti*, ieškąs nauio ben-lr i i:-r' *-- 
suomei atviras kiek\ieno nuomonei kuris dirt, ; už 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata J \V-se JI0.00. 
Kdresas:

7722 George Street. LaSalk. P.Q. HSP IC1. i

»u*
-.kt

’ų iA
3. V>
k ;, m a

ADA '

įmingu

turtui

ma apie vietos lietuvių vei- 
'klą.

Lapkričio 8 d. pasirodė ir 
toks Miamio Lietuvių klubo

likas-
II . * ,
<3 j Tėviškės“ d-jos kvietimu
e Į ir “Rodina“ d-jos Rvtu Ber- ’ i i1''.’ fe . . . ... biuletenis, (2 puslapife Ivno skvriaus miciatvva, per .. . f& x . .. .T . , _ vadintas žuvėdros vaI PTOįriSirų-iOc \Z Ck Itr Iroo nrurtn

uriame

lamus.
fe

00000000^1

fe
£ j jaunimo išvyks į Vilnių. Re- 
fe . gistracija jau baigta.
Si

ateinančias Velykas grupė

Gerbiamieji, 
ų) pa-i Siunčiu prenumeratą, auką 

ardu. ; ir daug daug gražių linkėji-

fe

Romas Šileris

O

> AP-

simmo
tas.

u

18-6000

Ii.

-A_

9.

0OOOOOOO4.

Iš jo sužinome, kokie ren
giniai buvo lapkričio ir gruo
džio mėnesį, o taip pat. kad 
sausio 15 d. bus ukrainiečiu Kanada

jimų visam Keleivio štabui.; 
Jūsų

Vytautas Oželis :

SLA SVSIVIEM U
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ
F3

BALTIC
TOURS

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

I Kovo 19 iš Hartfordo.............................................................. $735.00

į Kovo 26 iš Bostono.............I i
? Balandžio 9 ir 16 iš New orko ....
f _____________ __________

Balandžio 2 iš Detroito ............

i
.....................$761.00 I

.................... $816.00 f

$746.00

Kainon įskaitoma pilna kelionė Pan American lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai ir gru
pės nalvdėjimas. Kelionė: 1 naktis Maskvoj. 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj. 1 naktis Lenm-pes palydejim 
grade

BOSTON AS-CHICAGA IR ATGAI...................................................
Daugiau informacijų kelionių j Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 

8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168

(617)—969-1190

arba
1—800-223-7898
prašant pasikalbėti 

su ”BAT“

$128

SLA—jau *0 metą tam •v i t lietuvių viaucmenei ir 
jo oaugiau niup SEPTINIS MIUONUS 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fratercalint ergsnizj) 
duoda gyvybės apdraud< ir ligoje tsakupą. 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS neieško pelno 
patarnavimus savitarp’rėa pagalbos pagr:

SLA— jau turi daugiau, ksic sa puse mko-< 
kapitalą, tad jo apdraada tikra ir saugi - 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reik •?> 
apdraadaa nuo $100.00 ik, $iC.OOO.C<

SLA—jaunimui duoda gera Taapomają Apdreudi 
dow»ent Insurance, kad jaunuoli? gau’ >; 
aukštojo mokslo studijoms i.* gyvenimo

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams iah&i ryv', 
apdraudą: už $1.000.,'» apdrs.uk* ik $ 
čio metams.

ŠIA—AKClDENTAIJt APDRAUDA naudi:,ga 

amžiaus asmenims rekomenduojama 1 
klubų ir draugijų nariams. Už fl.OO0.OO f 
lės apdraudos mokestis $2.00 ' mėtis

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių koloF >: K* 
* kuopų vedėjus. Ir :ic plačiau paaišk 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas m formacijas 
parašysite:
Elthuanias Allfanre of America 
107 Wwt 30th Rtreet. New \ ort. N.

tio
x 4

S. KUDIRKOS ŠUOLIO I LAISVĘ FILMAS

Sausio mėnesį televizijos. tyti pil’etybės, jos keitimo 
kanalas nr. 7 rodys S'mo; klausimus, pasiūlyt] moki- 
Kudirkos šuolio į laisvę fil-įniams bibliotekoje patyrinė- 
mą. Jau dabar daroma jo: ti Simo Kudirkos bėgimo- 
reklama, ir tuo č’a pasirūpi-, meto laikraščius ir surasti, 
no Mass. mokytojų sąjunga kas apie tai buvo rašoma, 
ir The Boston Herald Ame- pasvarstyti klausimus — pa. 
rican laikraštis. . klusnumo įstatymui ir veiki'
Filmas yra įtrauktas į ’'Thekm° pagaĮ s?ž?ės ir žlponiš- 

CBS Television Reading: 1'u*no icika.a>imus bei aps. 
pregram“. Pa-gal tą prog
ramą mokytojams parūpi
nama? f’lmo tekstas ir pa-į 
pildomos medžiagos tam fil- tojai tais 
mu; nagrinėti. Sąjunga duo- naudos ir 
da daug nurodymu kaip i m<>k'n'us filmui žiūrėti ir po j 
geriau filmą mokiniams 
a:-kinti. Šiuo atveju,o , l>vz.p 
siūloma palyg’nti JAV ir 
Sovietų Sąjungos valdžios 
formas, Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos santykius, kaip 
Lietuva tapo sovietų sateli
tas, žemėlapy surasti Sibirą,' 
Martha Vineyard, pasvars-

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

IVORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

7r* vienintelė oficiali Į*t»L 
ga Wt>rcescery. Kuri siunčia 
•iuntiniua tieaiog ii Worcea-;
terio į Lietuvg ir kitas Rusi ‘ 
joa valdomas aritia- Čia kai-!
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir į 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau-į 
•ių impoituotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Li**luvoje, 
labai žemomis kainoroia.

Vedėja B. Sviklieni

| dieną, kai filmas bus rodo- 
| mas televizijoje.

Suprantama, kad 7-tam 
televizijos kanalui ir moky
tojų sąjungai lietuviai turė
tų parašyti kuo daugiausia 

•padėkos laiškų.

Vasyliūnų koncertas 

Bostone

gerai 
ramą,
gos filmą pamatyti

Šimtinė Lietuvių Fondui

Bostono lietuvių evange 
likų parapijos steigėjui kun 
Petrui Dagiui mirus, buvę į 
parapiečiai vietoj gėlių $100 į 
dolerių aukojo ne Kultūros; 

sprendimo pasekmes ir kt. Fondui, kaip paskutiniame- 
(numery paskelbta, bet Lie 

Reikia manyti, kad moky- į tuv^y Fondui.
patarimais pasi-;

paruoš 1

kojo“ ir minėtiems nubaus
tiems senatoriams.

Sargent, White ir Har- 
Jau tradicija tapęs meti-į13!^011 Paueigė minėtų at- 

nis Izidoriaus ir Vytenio Va. i xokatM kaltinimą. Tikėki- 
siliūnų koncertas Bostone >' mes’ ka^ vėl.au gal patirsi- 
jvyks sekmadienį, sausio 8įme’ teisybė.

KALENDORIUS iir 6-8‘°8 gatvių kampas So. 
. - * « . , i o • o - o i i Bostone, nes valdiškosios

kad nepraleistų pro-ĮEngland konservatorijoje, -ausio S d. 3 vai POį->ti aUlpos dieną užimtos<

Be to, visiems patartina I dieną , 3 vai. popiet Jcrdanj 
rai sekti televizijos prog- ‘ Hali mažojoje salėje, New i

Ant namų nukrito 

helikopteris

Praeitą trečiadienį he- 
lu mok.niai įsigys daug likopteris, kuris sekė eismą

tinkamai

to su jais dar kartą apsvars- 
tvs i k’lusius klausimus. Tuo!
būdu
žinių apie 
diktatūrinę santvarką 
L'etuvo? problemas.

Sovietu S-gos.
ir

The Boston Herald 
spausdint filmo tekstą tą pat

Nr. 1, 1978 m. sausio 3 d.

LITUANISTINĖS M-LOS je (apie 200) ir Park Plaza
MOKINIŲ DĖMESIUI! j viešbutyje (apie 400).

Šį šeštadienį, sausio 7 d.,1 Lietuvių Pil. d-jos sutiki- 
9 vai. ryto lituanistinės mo-,m^ buvo ypač geiai pa»i- 
kyklo. pamokos bus parūpi- . 12 vaL i4“u;us. susirinku, 
nė, mokyklos patalpose -1' s “s Pusvesk.no rengm.o ko- 

! miteto pirm. A. Plevoka? ir 
d-jc-s pirm. A. Čaplikas.

Huntington Avė. Bus atlie-; ^^ojoj Jordan Hali salėje J Parapinėn mokyklon renka;

PU3LIC L.I3RARY 
COPLET SOUARE 
B33I0M L7.MAS5. 0^11°

KELEIVIS
Prenumerata . Subscrii 

Amerikoje ir nžaispii 
jnetams — 1 year .... $1040

ų — 6 agmths .. $6.00 CELĘivis
-4 *4 5*1

KELEIVIS 
LZthuanisn Weekly 

(Except for 2 weeka in Augusi) 
PuUishač <n So. Boston, Masa 

8bos /’sfaruary 9, 1901

KELEIVIS 
<86 East Broadvvay 

South Boston. Masa. 00197
1

LITHUANIAN vVEEKLYTHE TRAVELER:Rengėjų komitetą sudarė 
pirm. A. PleEokas ir nariai 
—A. Andriui onis, D. A velkami Beotho-veno, Brahmso! Izidoriaus ir Vytenio Vasy

ir Banaič'o veikalai. Prog-1 būnu koncertas. . . v Tnvo-aia t... & T<4 d <šn Rnctnnn VII klases. Ui skyriaus pa- Ka, G. IvasKa, V. Jurgela, Jrama grynai romantinio po-1 v asai įo id d. bo. bostono J a 1,. a
Lietuvių Pil ečių d-jos ni-mo^os— Piliečiu draugijos .Luomas, A. Mitkus 11 A

' si visi nuo VI skyriaus iki

būdžio, su malonumu klau 
1 soma.

Bilietų kaina — $2.50. 
Vis] kviečiami atsilanky

Sako, aukšti pareigūnai 

ėmę kyšius

to salėje Altos skyr.iausįnamų skautų būkle, o kitų j kas. 
nepri- Į skyrių - mokytojų butuose. Į ruošta gaIė labai gražiai pa_ 

minėji-

; auK1 .
J rengiamas Lietuvos
i skelbimo sukakties mineji-f į puošta, Monika Plevokienė
• mas. ~ Taip sutikome 1978 metus su padėjėjomis pagamino
į Kovo 5 d. So. Bostono; i gardžiu valgių, netrūko ir
į Lietuvių Piliečm d-jos abie.į Bostono lietuviai, didės.-'“skystimo“ nuoia Kai pakel 
Jjose ” ~

NR. 2 ’Kelefgio*
v-

telefonas: 268.3071
SO. BOSTON, MASS., 1978 METŲ SAUSIO-JANUARYSAUSIO 

Secocd-class postage paid iii. Massacnusetta
J ANŲ AR Y 10

Atskiro numerio kaina 25 centai
Z3-TTEJI METAI

KAKO GILTINES APSKAIČIAVIMAI 

NIEKO GERO NEŽADA

Sunki Sadato taikos KOMUNISTAI PRIEŠ KOMUNISTUS 

SU KOMUNISTŲ PARAMA

Kambodijog ir Vietnamo ginkluotame pasienio kon

flikte Kinija remia politine akcija ir ginklais Kambodiją, 

o Sovietų Sąjunga lygiai taip pat Vietnamą, taigi — dvi 

didžiosios komunstinės šalys jau kariauja savo mažųjų 

komunistinių satelitų rankomis...

- --

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis 1977 m. lapkričio 26 d. Kul
tūros klubo susirinkime skaitė paskaitą apie rašytoją Os
karą Milašių. Nuotraukas viduryje A. Vaičiulaitis, kairėje 
rašytojas Stasys Santvaras, dešinėje Jackus Sonda.

misija

Pirmini? entuziazmas, ki-
JAV vyriausybei įteiktame specialaus karo ekspertų;^8 P® k-a^ato a p? lankymo 

memorandume sakoma, kad atominio puolimo ir atkirčio 

metu JAV-se žūtų 140 mil., o Sovietų S-goje 113 mil. gy

ventojų ir neliktų jokio laimėtojo. Bet paprastųjų ginklų 

karo atveju vakariečiai šiuo metu blogesnėj padėty.

Po penkių menes ų karo i per kiek dgesn} laiką - net |enRti nef,
eKspeitų stnd.jų JAV prezi-ida.ag.au nei 130 dįvįZTO į rae|iui .iež;n arab vals. 
deniu. Carterui ir kra to Tuo tarpu NATO ne tik ka-1 K nei ,abau pe|<,J 
apsauą.s sekretoriui Harol- r.ų skaičius žymiai mažės-,Organ'za-i

salėse Balt jos ir Žalgi-; n-a.s būr ais sus spietę, riuos-1:, J. Lubinas Jr,įgrojo var- 
šokiams — lat-! rio tuntų trad.cinė Kaziuko į metUs sutiko So. Bostono1 gonėliais.

į Lietuvių Piliečių d-jos salė- olų trio.Dar nepamiršome, kad , muge.
Mass. senatoriai DiCarl0 ir; 1978 m. kovo 12 d. 3 val.i 
MacKenzie buvo nubausti Į po pietų First & Second į 
už kyšių ėmimą. Dabar jų j Church salėje, 66 Maribor-) 
gynėjai prašo teismą spręsti J ough St., estės pianistės Eli-į

o

Kai tik jums reikės vaistu odai ar kitokiu,

keliuose sugedo ir nukrito I tą bylą antrą kartą, nes, esą, j rengia N. Anglijos Baltų d-ja. į 1 HE APOTHECARY, 384 \\. BROADYY AY, SOI TH BOSTON, 
T:,, ’ mikm^atnr'nc. Ssti-o-pnt ! Ralandžin 2 d .3 vai nni . . . . ................ant namų Quincy mieste. Jis j buv. gubernator .u? Sargent, į Balandžio 2 d. 3 vai. po Į 

užsidegė ir uždegė namus.J majora? Wh.te ir Mass. se-j p;etų So. Bostono Lietuvių!
_ o . xt • x • i T)’T *• i • ttt i nepamirsi, nau turime uTrys tų namų gyventojai nato pirm. Harrngton taipjPhecių d-gos III aukšto sa-| . l

iš-Į apdegė," o helikopterio laku-1 pat gavę ”politinių aukų“ išjiėje Laisvės Varpo pavasa. urre a z. .
>at nas ir reporteris žuvo. 'tos pačios f.rmos, kuri ’au-jrinks koncertas. į ar 'dan os. pirma lemais

mielai patarnaus. Be mūsų labai turiningo vaistų skyriaus, siūlo- 
i me nepamiršti, kad turime ir dovanų skyrių. Jūs jame rasite 

amų dalykų. “Receptų specialistai“, 
šeštadieniais nuo 9 iki 8 vai. vak.

Sena* par v ii s La ir negir
tas.

Flood Sųuare 
Uardware Co.

B*-:uak*a N. J. ALEKNA 
EAST BROAniVA? 

tOUT¥ 3GST0N. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148 

A?,-or- D*£ai
'/opjeroF Si*nom*

Stiklai Lsogaaia
VU'ide reikmenys cem*«i 

Relkj-nenyti niutuMriuti*
įteiktai

'->« »i» ai.* -aKS.1 
Telefonas: AN 8-2805

Ibr. Jos, J. bonovan 
|Dr. J. Pašakarnio

I P S D I N I S 
OPTOMETR1STA8

Valandos:
į nuo 9 <ai ryto fkl 5 vai. vak. 

Trečiadieniais neoriimsma
447 BROADVVAY 

south Boston, Mi

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

meoeoooeoeoeeoooooeeeooeo639oooosoosoeo»oooooex>oeee ’

B The Apothecary
LlETVVl&KA TIKRA VAISTINE

Perduodame tiktai vaistas, išpildome Rydytojų n 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit { Uetovišką vaistiaų.
Sav. Emanuel L. Bosengard. B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadaay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonai. AN 8-6021

No© | vai. ryto iki 8 vrt v„ išskyras iventsdienins Ir sekau

^oooeocooooooooooooooooocooocoeocoooaooos aoneoooeoas t

. \9/ '• *

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

□ Krosnies aptarnavimas 
O AutomatinisJpilim&s
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink ita

268 * 4662

Izraelyje, jau ger kai atvė 
so, ne? Art'mųjų Rytų tai 
kos įgyvendinimas, susidū-i 
rus su realiais faktais, daro
si vis sunkesnis, negu pra
džioje vaidenos’.

Nauja žurnalistų 
vadovybė

TRANS - ATLANTIC 
TRADING CO.

Siuntiniu persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

i Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5 
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta
I Vedėja —

Aldona Adomonienė

PETER MAKSVYTIS
Carpsatsr 4 BcRdsr

<9 Ckarek 8tree<
C. MHtoa,Maaa.

Atlieku ristu pataisyme, imbm . 
to ir projektariuo darbas ii lau-j 
ko ir rioaja, gyvraanm narna Ir] 
biinio pastatu, pasai Jdąa reiks-Į 
larim*. SaakMa visados 1M • va-f 
Sandu vakare.

Telefonas 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. ftodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRIST1
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 8 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY 
SOIH’H BOSTON. MASS.

jį j trfrrrcr--r r r rr-*--*-----****—

NAMAKSY - ZAMMITO
Insurance Agency, Ine. 

i 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732

’ SAUl ES ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas 
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys. įdomiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanom* 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
56. Paštu nesiunčiame. i

M

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

, South Boston 
Savings Bank

“41*475 L£ADEE"

ALFREO W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 We»t Broadw«y 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-250C

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8:30 AM to 5:30 PM 
Mon., Tues., Wed. 4 Fri 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

E. KARDELIENĖS DAINŲ STEPONO KAIRIO ATS1
PLOKŠTELE 

Keleivio administracijoje
MINIMŲ PIRMASIS TO- 

MAS „LIETUVA BUDO“
galima gauti Lietuvos ope-, 
ro, K.li.tė. Ekbirto. Karde. JAL' IŠPARDUOT AS, BF.T 

lienės įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—”TAU, 
jų plokštelę. Kaina $6.00. į LIETUVA“ DAR YRA NE- 

Paštu nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.

dui Ero\vnui buvo įteiktas, nis, bet ir amunicijos šiuo į 
te studijų komiteto 117 pus-i metu užtektų tik 30 dienų, 
lapių raportas, kuriame ap-;
žvelg-’ama dabartinė JAV ir į paprastųjų ginklų didelio 
Sovietų Sąjungos strategine masto staigiai kilusiame ka-

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

t LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ

VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
SKANI LIETUVIŠKA PICA

nuo 1 iki 10 vai. vak. Telefonas: 268-1055

šeštadieniais ir Sekmadieniais
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

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

Pirmadieniais, antradieniais trečiadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 5 iki 8 vai. vak. yra “LINKSMOJI VALANDA”, kurios 
metu visi gėrimai yra papiginta kaina.

Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 
trečią ketvirtadienį 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.

S. B. L. P. D. Valdyba
368 W. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Laisves Varpas į
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC £ WW£L

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur S»„ Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

•M*******************************************************************

ATLAS PARCELS CO. iCOSMOS PARCELS
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš vVorcesterio siun
čiam {vairius siuntinius į Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotos! Siuntiniai sudaromi iš 
vietines gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigui ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save | svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
k laši t«. Vedėjas A- Schyrinsklį

EXPRESS CORP. 
AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

1$ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Prekės parduodamos nulo- 
mintomia kainomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto ild 5 vai- vak.

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

susitarimų telefonu.

389 W. Broadvvay 
So, Boston, Mass. 02127 

TeL 2680068

•padėtis, ginkluotųjų pajėgų 
balansas ir tų šalių laimėji- 

ar pralaimėjimo

cijos, nes Izrael ? dar nepa. i 
darė jokių arabams patrauk- s 
lesnių inųolaidų. Svarbiau-! 
šia, Izraelio premjerasBegi- 

. nas vengia aišk’au kalbėti 
anie užimtu arabu žemiure gresia d'delis pabojus ir 

P.'etų Korėjai, ir Artimie-
mo ar pralaimėjimo per- q;prnc Rvtam? ir susisieki-i T - j • :

* i-;p,e uaril; , r K.yrdm>, n .uasneKi statc zydams naujas gvven-Į
.pektyvos, ki,js karui. ! mo lmijoms .su Japonija, o vIetes Tuo tarpu Sadatas.

caro* Pat nežin:a> kokia situ- pareFkė kad po taikos sutar-

grąž'nimą, o Sinajuje dar!

I Istorija liudija, kad nuo 
i kaių tautų tautų ir valstybių 
j nesulaiko nei jų vienoda ra- 
: sė, nei vienoda p; litinė sant- 

Lietuvių Žurnalistų s-gos varka ar re! gija. Svarbiau- 
valdybos, kontrolės komis:-(S;a ju priežastis — -/ienų 
jos, garbės teismo ir Dauž- Į geį?mas užgrobti svetimą 
vardžio fondo valdybos rin- teritor i ją ir kitų pastangos 
Aimuose dalv\a\o 162 ?-go>įja apgjntj įj^į l0 nen.umal- 
rai!a.‘ Isnnkt: pagal : Joniai bręsta Sov'etų Sąjun-
skaičiaus eilę: i gOs jr K'nrjos neapykanta,

Apžvelgus atominio k< 
Ji • acija susiklostytų Sovietų |t:es ginaįuje nevieno žydo Įstrategiją r jo galimu? pa-i s • ir Kinijog ione; 

dar nius, tame mero:randu-; ° -
me pabrėžiama, kad tokio!
susirėmimo atveju nei JAV, i . ^čl to dabar prez. Carte-; 
nei Sovietų Sąjunga nebūtų i1 *s §'ana gabiai žada JA\ 
la/mėtcjos. JAV jame pra-1 Kar-n§ paramą Euiopai, pa
rastų mažiausia 140 mil. gy-i^.ina eur0Pin ys NATO na- 
ventoių, o sovietu žūtų ma-i.r^us intensyviau ginkluotis. 
2fd--/7ll3 milionu žmonių.’ - vlsada kybanti atominė 
Be to, abejuose kraštuose!?rėsmė suIaiko ir sovietus 
būtų sunaik’nta apie trys!nuo avatntiūnmų veiksmų, ralius 
ketvirčiai jų ekonominio pa-

Bet vis tiek vien baime 
paremta taika nėra žmoniją 
raminanti.

jėgumo, tad gyviesiems be
liktų gal tiktai kopūsto la
po prijuostė iio bamba.

Ten sakoma. kad iokios
pirmenybės nė vienam prie- 
š ninku nežada 
masis ”mažosio:

Sovietų S-goj siaučia

turi nelikti.
Carteris kalbėjosi 
su Mitterrandu

i o paskutiniuoju metu užvirė
1^,- , , - -ct i net ir ginkluota? konfliktas: Gl auda, dr. Grigas \ alan-! , ,.. T iz • • i tani komunistiniu vietna-: c us, nrof Jonas Kupinoms,! ’. T. , . *o* -*r> 4- • - t mo ir Kambotrijts.,Stase Pa-utiemene ir Juozas! J
; Kaributas. Kand datai: K. 
i Karuža, dr. P. Pamata’tis ir 
‘ VI. šimoliūnas.

I centro valdybą: Jurgis

Unijos vadai
Sunkiai sprendžiamas ir 

labai svarbus Palestinos a- ! vagia 
rabų būs’mos tėfeynės klau- J 
simas. Izraelis griežtai prie
šingas bet
valstybė:
labai nori net ir Jordano-ka. I , , .... ... _

Husseinas kuriam (elementa?< kar s savo re ka-: ir jam pareiškė savo nepri- ■ j ?arbės te:sma. j Vai^e.
lams naudoja didžiules uni- tar mą galimam sočiai stų-; j;bnas j i)ao-vsirJ Karka, 
jos fondų sumas. i komunistų bendro fronto at- Į kan<Fdatai — A Gurevi-

inaujinimui kovv mėnesį į č:us ir j Varanavįčius. 
Siom:s dienomis darbo, vyks'.anč.uose parlamento i

Sunkvežim'ų transporto' T . , ... į I kontrolės komisija: R.
Lankydamas, Paryžiuje, K. vidžiūnienė, I. Medžiu-

Iki u oi į pastarųjų dviejų 
komunistinių kraštų susirė
mimą buvo žiūrima, kaip į 
paprastą pasienio g'nčą, 
nors jame žuvo jau tūks-

>et kokios tų arabųhteams;.er? ""jį? vadovyM prez. Carteris buvo susitikęs ka. , Kojelis,'kandida-i tant?.i. kar;«'d“ba.' > 
V „Vijau seniai turi bloga varda, n su Prancūzuos socialistu T me įzureta įau rimtesne

.„•t.* •_ rLi/Ii.. nes įa užvaldė? kr:m nalims ;anų Francois Mitterrandu į . priežastį? ir platesnis viso

tuos pabėgėl'us siūlo JAV.

Dar prasčiau, kad Izraelio 
ir Egipto dabartinė prieš:
ninkė Sirija skubiai ginkluo- i departamentas praneiė kad, rinkimuose, 
jasi šiuo metu gausiai teikia-i ™netos unl^s Ohio labda-j 
ma s sovietu skinkiais

Į Daužvardžio fondo val-
, TCoin 7,'nnmo frontas < ^vbą: prof. Jonas Puzinas, i. iros administratorius Robertį, žinome, to . . . r Antana- Sanlaitis rle-ku-|_ . . . j buVQ sudąrytas, lr prneituo-: Run. Antana? bauiaitis. ^ie-

priežastį? ir įplates 
konflikto užkulisis.

Prae tą sekmadienį apie 
šiuos įvykiu? paklaustas CBS 
televizcjos programoj ”Face 
the Nat on“ prez. Carterio 
saugumo reikalais patarėjas 
Zb’ ’nievvas Brzezinskis pa-

iais gali netikėtai sudi-ums. j buvo parisavinęs net
riša kuriama taikos at-' fc«0,000 fondo lesų. bet pri- 

verstas sutiko ta sumą grą
žinti ir nasitraukt: iš admi
nistratoriau?, paregų.

. , . . , , mosfera.S-goje labai pla-į
čia] siaučia gripas, kuri su-j .... ...
kelia -vadinamas A-I vinį-Į Lenkijoje reikia 
sas. i .

I reformų
Gripo ep'demija kaip iri Kelul.io,;ka žvm;u j_____

ir visos kitos krašto nelai- • , . ... * .___  ...
mes, tenai laikoma ”valsty-Įį0S k,omuni_t!į , 'Padvigubino ŠnijJU

sumedžioti atominėm rakė-j bj* l’^!aPt™.i?e;| och'ab, parašė partijos 'a-igį.g^  ̂
ia-j

minis konfliktas“, kuris taip Sovietu 
pat gali išsivystyti į d'džiu- 
lio masto susinaik'nimą.
Nė viena šių Šalių negali iš. 
mušti iš apyvarto? visų prie
šo atom’nių raketų ar jų ba
zių. Tik manoma, kad Ame
rika turi didesne galimvbe
.. . * . . . . venao, paraše partijos v
tom ginkluotus sorietų p0-Į skelbiami nei susirgimų, nei . , .
vandenius la'vus, negu so-l^-rčių skaičiai. Specialistų P'J1 k J' , -
vietai amerikietiškuosius, ir 
po Amerikos raketų bazių 
pųol’n' ' i liktų vistiek dau
giau JAV strateginiu bom-Į

se r’nkimuose sociaEstams 
ji? buvo naudingas, nes jie,

na Sakadolskienė, D. Vaka-j , eIsk^: 
rė ir A. Juodvalkis, kandi-

į žymiai sust prėjo ir 
į muose gavo 30' < visų balsų, * 
j o komunistai, ka’p ir seniau,

; Neturėdami kitos išeities,i t k 20G .
I sutiko pasitraukti ir kiti to. 
fondo patikėtin'ai.

rinki-'^a^a^ — Indreika 
i Puža-uskas.

Praeitą vasarą, komunis- 
ftams vis statant naujus rei- 
! ka-avimus, ta? frontas iširo. 
( Komunistai paskutiniuoju

ir A.

800 milionu doleriu
muziejui

1976 m. I ondone miręs« J A\
m. amžiaus "alyvos mag-! neto 

kenfnatas“ J. Paul Gettv paliko 
net $710 milionu, paskyrę- 

daugiau į j(- vardo muziejuj kuris pa-' 
nuo sočia-į pirmojo amz’.ausį

pirmuosiuose balsavi-; romėnų vilos stiliuje ant! 
š uo metu Wa-! muose ir kuo daugiau la me- S Pacif co krantKaliforn.-j

] metu vėl pradėjo smarkiai 
pulti social'stus. Atrodo, jie

pareiškia, kad krašto į Pagarsėjusios knygos apie j tuo būdu nori kuo
seniu ir’vaiku esąs labai di-iūkio Padėtis ^ikalauja at-?Sovietų S-gos žvalgybą (K'balsų atitraukti 

‘ Įviro dėmesio kitų partijų ir'GB) autor aus Johno Barro-| listų pirmuosiuos
: joms neprikl-ausanių pilieių, n° žiniomi

i , Į pažiūroms. Į shingtone ya tiek sc-vietų
boneš'ų ir kitu keršto prie- j^aujū Vilko raštinės į (šnipu, kad amerikieč'ai jau
menių negu Sovietų Sąjun-) _ j Paminėtina, kad Lenki- i nepajėgia jų nė susekti.

[vadovybė joje, be komunistų partijos,;
- v i 1 dar leidžiama viešai veikt;. Barrona? spėja, kad So- 

Eita piane>a, jtad nuoj ūkjnjnku j,, demokratu par- vietų S-ga ir kitos k imunis- 
praeito gruodžio lo d. VEkotijoms, jos yra komunis.jtų valdomos valstybės JAV 
įa Gnės vedėjo paie gasį^ kontroliuojamos ir jokios-turi apie 800 stambių šnipų.

goję.

No.?; atominio karo lai
mėjimų ir nenumatoma, bet 
raporte reikalaujama, kad
JAV-bės totalin o ar riboto perėmė Rima čerkeliūnienė.; ąavo atskiros polit;,ko? neffa.;

riSSZT i Ik: tos dienos tas „arensi, 72 mofcj,fc/ą rfefcanai 
į Čilės prezidentas užtaria disidentą

tų tokį atomini pajėgumą. Į _ 1K los uieno? ras pare.gas 
kuriuo būtų galima suduoti • Juozas Audėnas, 
priešui jam nepakeliamą Į
smūgi. Romoje ne juokais [patenkintas

antruosiuose — kiek-j j<’je. Iki šiol, kol baigėsi mi-

cialistu?

konkrečiu atveju ap- 
remti at neremti so-

ion:eriaus teisinių reikalų 
tas turtą? jautvarkymas.

augo iki $s(H) milionu.
ka<

Į "Nėra abejonės, kad Viet* 
į namą polit'niai ir mil tari- 
■ niai rem'a Sovietų Sąjunga, 
i o Kambodija — lygiai taip 
! pat po-lit'niai ir ginkla’s Ki- 
Į i'Jja-“
I Tai pirmas tok? atsakingo 

pareigūno aišku? mi- 
komunist’nių krantų 

kto vertinimas, teikiąs
jam daug gilesnę prasmę.

Tai nėra ti'k pat e? Brze-
. zinskio- kabinetin'ai protą- 
i v'mai. Iš tikrųjų jau Cambo- 
i d'jos propaganda skelbia, 
į kad Vietnamo pusėje esama 
: svet’mšaliu karo speciaTstų, 
j kurie vadovauja art’lerijai 

ir tankam-, o vienas toksai 
’ondinas baltaodi* rastas 

i Vietnamo tanke ir užmuš- 
j tas Be to. per kovos lauko 
į radiją kaitas kalbama ru- 
Į si-kai. Na, o V’entnamo pro- 
i paganda bando tokius fak
tu? nvneigt' ir kaltina Kam- 
l<> lij;i. kad ii naudojasi Ki- 

: n i jos karine parama.
; Sov'etų informae’ja, mi- 
nedarna tenvk čiu< karo 
veiksmus, plačiai va'zduoja 
Vietnam laimė i’mus ir ko-

te-
pir-

Keikia ats m nt 
nyk čiuose 
mąją dieną laikomi išrinkti

rinkimuose

t;e, kurie 
pu-ę visų 
negauna, ba 
sekmadieni

rai. o (laug’a 
lalsų. O jei 

uojama k ita

kada įTai didžiausias bet 
.uvęs palikimai muziejui, 
lis net šešis kartus d desn's, 

’e-negu Metropolitano mu 
jaus turta< Nevv Ycrke.

Tuo atveju, lai- 
’ kantis bendro fronto, komu 

Sovietų Sąjungoje nuo'nista- gali palaikyti socialis- 
, praeitų metų kovo mėnesio, tų kandidatą, jeigu jis atro-j 

Į Čilės prezidentas Pino-, sėdi kalėjime žydų disiden- ■ do stipresnis, arba priešin-1 
chetas, Jungtinių Tautų iri tas Ščaranskis. Oficialiai ne-jgai.
JAV kritikuojamas dėl žmo-i žinoma, kuo jis kaltinamas,

Dz-jg prastesnė Vakarų \įau(fosi 
padėtis šiuo metu butų pa-J
■prastųjų ginklų kare su so- i Italijoje šiuo metu vyksta 
vietais. Nors NATO pajėgos'daug d’desnis teror.-stų ir. gaus teisių laužymo ir kari-'bet jo še:mos nariai sak

apie trečdali Vakaru Vokie* i komunistų ir socialdemo- - remia jo politiką.

o.

;! Sacharovui neleido 
aplankyti kalinio

Akad. A. Sacharovas ir Į 
jo žmona norėjo aplankyti Į

Nor? socialistai ir komu 
nistai ir buvo sudarę bendrą;

Ji gelbėti suskato ir JAV. .
Ių dekanai. Jų!< al ^'a 

Atrodo,

M i ?<i
ovvkloie

vi jo< koncentracijos j 
kalinama Eduar-j 

šium i 
Pa- 

į
U..

adm’nistraci- i 
u prie kalinio ne- i

1 visai nutyli
išsekimus.
Brzezmski?

Kambodijos

<a i
.vpač pabrė-
pirmą kartą 
omunistimai 
etnamas jau

z a įa.Ktą 
išryškėjo. 
Kambofl; 
su ginklu 
: ž prieš’ngu- sav 
t’niu sponrorių 
Sovietu Saiun?o>

galino d.asia. 
kad Maskva

ti jo? teritorijos ir sunku bū-į kratų patalpas, padegė 15 Į
tu ats:griebti. Žvalgybos ap-1 automobilių. Prieš porą die-Į Referendumo žymi daugu-1 72 pas rašė laišką Brežne-: 
ska'cavimu, per 30 dienų’nu kairiųjų ir dešiniųjų muš-į ma pasisakė už jo politiką, vu’, kuriame norima jį įti- tarpu nepageidauja komu- 
Vai uvos paktas galėtu su-pynėse buvo nušauti duneo-.ir dabar Pinochetas juoką- kinti, kad gerų santykių nau-j nistų laimėjimo IYancūzijo- 
•koncentruoti Vakarti fron- 'fašistu jaunuoliai. T?k ų įvy
tę nuo 86 iki 9? divizijų, o*kių būna kone kasdien.

i teisiu mokvkl
pr:

ir

si iš Jungtinių Tautų ir kitų dai verta 
savo kritiku. Kvykti į Izraelį

šcaranskiui leisti! ie. Jo< planam^ KOI Ka? re* m
riau tinka dabartinė pade

I\uzneco\ as. piote-tuoda— 
as dėl administracijos ei- 
>.o oaskelbė bado streiką.

rankoje Kariauja 
i komunis- 
Kinijos ir 
nriešingus
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