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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

Pusvesk.no
ida.ag.au
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ĮSPĖJIMAS dėl eurokomunizmoALTOS INFORMACIJA

Pasitarimai su Valstybės 

departamento atstovu

Į Chicagą buvo atvykęs

OPOZICIJA TARYBŲ SĄJUNGOJE

17 d. Bostono LB Kultūros Klube 
santrauka.

(Tęsinys)

skaitytos paskaitos

Dėl vadinamojo eurokomunizmo šiuo metu labai įvai
ruoja nuomonės. Vieniems atrodo, kad tos Europos komu
nistų partijos, kurios sakosi nepripažįstančios Maskvos 
autoriteto ir net kritikuoja Kremliaus politiką, yra priim
tinos demokratiniam pasauliui, nes silpnina Sov. Sąjungos 
politiką ir norą dar vis plėsti savo įtaką ir imperiją. Kiti 
laiko jas tikromis maro bacilomis ir rnnp<rti keliančia ne

Tiesa, mes matome Lietuvoje tam tikrus politinius 
pasireiškimus. Kai įkaista aistros ir sprogsta kantrybė, 
žmonės išeina iš savo atsargaus elgesio ribų ir automa- 

DR. ALEKSANDRO ŠTROMO 1977 m. gruodžio tiškai skelbia tuos visiems jau lūpose ir m irtyse užspaus
tai egzistuojančius šūkius: "Rusai, lauk iš Lietuvos ir lei= 
kitę mums nepr.klausomai gyventi!“ Mes matome, kad!

. taip pat pasirodo daug pogrindžio dokumentų, kuriuose i JAV Valstybės departamen- 
• daugiau ar mažiau sofistikuotai skleidžiamos tos pačios Įto atstovas Mahlon Hender-

z ' Disidentinių sąjūdžių formos | idėjos, re nk ama ta pati visuomenės nuomonė, tas pats į s011- J° tikslas — painfor-____ ________________________ _____ ~ _______
siekimas. O pagrindinės tos užspaustai egzistuojančios i muoti J“Ple JAV užlmtą .P°' laimei jei joms kada nors pasisektų atitinkamuose kraš- 

Dr. Aleksandras Štromas sako, kad šiandien opozici- K^jos yra dvi: atstatyti kompaktišką lietuvišką visuome- i lunją ir patirti etninių,tuQse ateitį . vaIdžią
nės jėgos Tarybų Sąjungoje dažniausiai veikia tokiose n£> L y., Įvyti rusus iš Lietuvos, ir atstatyti nepriklauso- .grupių ei i ų pngci avi
formose, kurios iš paviršiaus nepastebimos. Pagrindinis m4 Lietuvos valstybę. mus' bu juo gruodžio S d. Tarp tų antrųjų yra ir buvęs ilgametis Britanijos dar-
judėjimas santvarkos pakeitimo linkme vyksta paties re-; „ . , . ... ........................Sheraton viešbuty oosėdžia- biečių vadas ir ministeris pirmininkas siras Haroldas
žimo viduje. Disidentiniai pasireiškimai atvirose fonuose Na- ° toks *,at nuostatjmas egzistuoja ir užsienio |vo lai -ių. vokiečių, kroatų, W.Isonas, kurio ta tema straipsni Ribų nežinantis politinis 

hetuv.aose, tik čia jis gali būti atvirai ir las-vai reiškia-į ukrainiečių, rtmunų, šiaip
T.ipfii.-m’o ii« dabai1 išlrvla tflr nrurrinH-žin anandnip ■ arnprilripči,! .-jcfnvai. Tjptii-yra indikaciniai momentą’. Jie indikuoja, jie rodo, kad 

netvarka vyksta ir plečiasi ir kokiom kryptim žmonės 
galkoja. Anot Amalriko, viešieji dis’dentai išreiškia tai, 
ką visi tarybų žmonės patylomis mąsto, jie yra reprezen
tatyvus balsas.

Iš pasireiškimų disidenriniame paviršiuje 
konstatuoti tris to sąjūdžio elementus.

galima

mas. Lietuvoje jis dabar iškyla tik pogrindžio spaudoje i amerikiečių atstovai. Lietu 
ar kartais masniame minics išsiveržime, bet ir vėl nusi- 
slopina ar prievarta nuslopinamas. Tenai nėra jungiamo
sios grandies, kuri galėtų už Lietuvą kalbėti, tikruosius 
lietuvių tautos jausmus išreikšti ir juos teisingai atsto
vauti. Tai politinės prievartos sąlygose neįmanoma.

viams atstovauti Amerikos 
Lietuvių Taryba buvo pa-j 
siuntusi kun. J. Prunski.

maras“ lapkričio mėn. išsispausdino ”Labour and Trades 
Union Press Service“ ir iš ten persispausdino kai kurie 
didieji laikraščiai. Straipsnyje H. Wilsonas rašo:

"Per pastaruosius vienerius ar porą metų Europoje 
į išsirituliojo naujas reiškinys — iškilo į paviršių aiškiai 

M. Henderscnas pareiškė, nacionalistinės komunistų partijos, tvirtinančios, kad jos 
i kad norima sudaryti tvirtės- j maža ką ar nieko bendra neturinčios su Maskva. Šią vasarą 

Bet jeigu mes laikome save tos visuomenės tąsa lais-inį pagrindą užsienio politi- i American Foreign Affairs“ išspausdintame suprantamai 
va jame pasaulyje, tai mes turime daryti tai, ko krašte: kai. Laimėjimai daug pareis i parašytame straipsnyje James Goldborough nurodo, kad 
žmonės negali atlikti. Mes turime išreikšti tas idėjas, su-i nuo visuomenės paramos J je*gu dar neseniai žodis eurokomunizmas buvo rašomas 
formuoti tas viltis ir tues tikslus, kuriuos lietuvių tauta i Jau pasiekta laimėjimų šei-! kabutėse, kai būdavo kalbama apie jošalininkus, tai dabar 
galėtų atsiekti, susidarius atitinkamom sąlygom. Maža imu sujungimo, emigracijos įiau Re patys *3 žodį vartoja sau apibūdinti ir jau be jokių 

iš SSSR klausimuose. Į kabučių.
„j

Belgrade amerikiečių ke-1 
liamas asmens ir tautų lais-j
vių pastangas remia Euro-j Dabar bus jau dvejetas metų, kai aš, pradėdamas so-

.e ... ,...... , -- . Pos valstykės, net kartais;cįaystų va(jų konferenciją Elsinore, esu įspėjęs dėl to reiš-
antidemekratiškas, diktatoriškas, neliberalus, antrasis*— ^planuotam veiksmui. Galima būtų racionalizuoti tas į Pralenkdam°s JAV. [kinio ir ypač dėl grėsmingų pasiūlymų ir planų atskiruose

Pirmiausia pažymėtina, kad disidentinis sąjūdis, kai
po toks, yra didžiarusiškas reiškinys. Ir tasai disident'z- 
mas, kuris pasauly garsinamas Sacharovo, Solžen'cino,
Bukovskio ar Ginzburgo vardais via nacional'niai didžia
rusiškas. Jis pasireiškia dviem formom pačios sistemos'1?, — mes turime būti ta jung amąja grandimi, kuri ga- 
viduje: a) tai liberalinis-demckiat’nis judėjimas ir b) ru-Į s.gnalizuoti tautai, .-vad dabar atėjo tas laikas, kana
s-kai nacionalistinis vyksmas. Abu jie nukreipti prieš Hau Sa^ma 'Pradėti ką aktyviau veikti, o nepalikt: jos tik 
dabartinį režimą skirtingais argumentais. I spontaniškiems jausmų prasiveržimams.

1. H. Wilsono įspėjimas socialistų konferencijoj

Pirmasis argumentas— kad dabartinis režimas yra į lurė<-ume paruosti tautą labiau apgalvotam ir

kad jis yra ir antirusiškas, griaunantis Rusijos identišku
mą, kad bolševikinė Rusija yra tokia pat okupuota šalis, 
kaip ir kiti okupuoti kraštai, bet dar turinti būti to režimo ,

emocijas, kuriom s gyvena krašte paskiri individai, trans- ; 
liuojant jiems čia sudalytas nepriklausomybės progra-: Svarbu, kad būtu skati-

I kraštuose rinkimams sudaryti sąjungą tarp socialdemo- 
į kratų ir komunistų, siekiant suformuoti socialistines-komu-

mas. Nebūtinai -vieną, kuri turėtų būti visiems priimtina. 1 nam<\s radrt° stotys ^rjnįstįnes vyriausybes ir pagal Prancūzijos socialistų vadą
fundamentu, atiduoti savo kąsnį kitiems, kad jie labai į ma butų sudaryt. Įv airius tų .piogramų variantus bei
neslšiauštų prieš valdžią. Atseit, tame režime rusų tauta P' P^nus ir pateikti juos ten žmonėms apmąstyti perimti pa-
esanti labiausiai nukentėjusi... ir nustat>’tl ^o racionalią poziciją, o ne tik emocionalią p

' reakciją.
Visi rusų disidentai svarsto dabartinės santvarkos į 

pakeitimo problemą: arba Rusiją sudemokratinti, arba 
sunaclonalinti!

panda palaikyti tuos Ame- į pavadinau-tai ••„1jtterrandįzmu“. 
rikos siekimus. Priminė,>

Tuo tarpu nerusiškleji disidentai nesitenkina tik ta-į 
rybinės santvarkos reforma. Jų interesas — autonomija,,

Elsinoro konferencijoje tada vėlyvą sekmadienio rytą 
likimus asmenų, kurie mirš- Francois Mitterrandas ryžtingai piršo priimti jo sistemą 

Į ta be reikiamo testamento. • visuose Šiaurės Viduržemio kraštuose ir apie Atlantą —
Kai L'etuva yra pcl'tinės priespaudos stovyje, yra-Jei kas už gelsžinės uždan-! artimoje ateityje Turkijoje, Graikijoje, po Tito Jugoslavi- 

turi giminių ar jiems J joje, Italijoje, aišku, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugali- 
turetų tai pa- į joje. Tuomet aš konferencijoje padariau pietų pertrauką, ir 

Įžymėti testamente. (keletas ministerių pirmininkų ir partijų vadų susirinko
buvo pavesta pasisakyti, ir aš

rūme: santvkvie su kitais kraštais ir svarbiausia — oan.li—j taw _ • iisoeiau. baigdamas nurodymu i liūdna likimą vieno mūsų

: labai svarbu jos pilną valstybingumą atstatyti tremtyje. •gos ?3turi
Tai būtinai reikia daryti, o kol kas to nedaroma. | nepalieka

* ! žymėti te:
Tą dvasinę ir politinę funkciją reikia vykdyti atvi-j Rumunų atstovas skatino J Planuoti puolimo — man buvo 
;: santykyje su kitais kraštais ir svarbiausia — san- Į kad JAV pareikštu Maskvaii' >sPėlaiJ. baigdamas nurodymu i
• j -r • j • -i • i i , • -.t - *•kuo daugiau nepriklausomybės, kuo daugiau laisvės, šie. .. . ...---------r----------- t---------- , ■

kimas atsiskirti nuo Tarybų Sąjungos. Visos nerusiškos:os sy ^P^čia^,tauta Lietuvoje. Reikia vykdyti bendrą .jog neįleis jų spaudinių, kol.Į asis ° ei erasci° erojes.
nacionalinės disideneijos yra autonomištinęs.
nės, norinčios savo tautas atplėšti nuo dabartinių__ ,.
su Rusija, o nauja kiekvienai tautai priimtina santvarka laisvės sąlygose.
galės būti nustatytajroliau. gyvenant lapėje. Tuo šie na- ‘ Q ta(Į bžtume ,,isa tai . kd 
cionalimai saiudziai ir sk.riasi nuo didziarusiskosios d> .. , ° v J J
sidencijos. Ta: iscentnne jėga, kuri nori išardyti Tarybų
Sąjungą.

^eperatisti-, ? darbą, matant savo tautos kamieną, kurj!jje neįsileis vakarų pasaulio
rtinių saitų galime praturtinti savo dvasine ir politine veikla mū- > spaudinių. Džiaugėsi, kad

JAV skyrė lėšų radijo siųs 
tuvu atnaujinimui. Vokiečiu 

1 eikia j atstovas J. Hibling skatino 
’ kad JAV būtų kietesnės de- ( 
»rvbose. Ukrainietė U. Cele-'

Gyveno jauna poniutė iš Rygos, 
kuri išjojo ant tigro;
baigės ta jojimo kelionė, kai tigro pilve atsidūrė penis 
o tigras vienas sau šypsojos.

Trečias įverta; dėmesio faktas — kad rusu disidentai
svarstydami savo problemas, tautinius sąjūdžius dabar 
palaiko. Tad su bendro darbo patyrimu tos dvi grupės 
pradeda palengva glausti; i vieną opozicini frontą, Į bend-

Po to esu dėl tokių dalykų grėsmės įspėjęs Britaniją, 
neseniai ir Jungtines Valstybes, kai ten 

lyje gausiai areštuojami tau- lankiausi su prakalbomis. Kovo mėn. kartu su konserva- 
tiškai veiklesnieji, jei tėvas torių partijos atstovu užsienio reikalams dalyvavau Romoje 
areštuotas, vaikai negali eiti1 "Financial Times“ suruoštoje verslininkų konferencijoje 
aukštųjų mokslų. • ir pasakiau ta tema kalbą. Platformoje, pasirodo, buvo ir du

Ka.p gal.ma, su kraštu nebendraujant, jo nepazis- * , . , „
... -iz.- x x \ iwych nusiskundė, kad ju sa-: žemyno Europa, o„ttJo nesimokant, jo nesuprantant ir jio nepamokant, L - . . . . •. , . .t an t

•, neskelbiant jam savo idėjų, dar kažin ką "bendrai4
veikti? — nustebęs klausia dr. A. Štromas.

Uždavinių yra daug, baigdamas pažymi jis, tiktai
ra veiksmą Ta-- rodo ir nasrai Maskvos disidentu modeli1 u-x * • x i tt j . j-- x į Italijos komunistu vadai. Kai duodami klausimai, versli-ve.A.nid. ia. iouu n j.dgai ui. menių inuueii niusų nuovaigis n nu?ivyrlima», gal būt, sumažina inten-i M. Henderson zadeio at- > . , , , , , . . . _ ...i—— ------ vi.-i---- :----------------- j.---------° -• > i . j mnkams, atrodo, labiausiai rūpėjo, ir jie nuolankiai klausė

i d:m.CS! >. V',SUSJ i““ tiktai, koks likimas laukia jų, kai - ne jeigu - komunistai
įvairiose respublikose Įsikūrusios vadinamosios Helsinkio gyvumą ir energiją tiems uždaviniams vykdyti' > 
grupės, šiandieninė tarptautinė atmosfera duoda galimy-Į " ” ?'
bę tautinio laisvėjimo siekti ir su pilietiškai motyvuotais; Per 30 metų gal tų šviesesnių laisvės vilčių ir nebuvo, i visų pirma imasi kelti tuos 
rusų disidentais net ir dabartinės santvarkos ribose. ! Bet dabar, sako jis, tos viltys tampa realistiškos, ir ne- klausimus, kur numatomi 

1 reikia praleisti momento, o privalu ruoštis kiekvieną va-
Diisidentinis judėjimas nacionalinėse respublikose i jandą tam, kad galima būtų laiku įsijungti į tuos politi- 

šakojasi ir Įvairuoja. Jo siekimai autonomija, nepri-^yg įvykius, kurie nustatys Lietuvai gaires gal šimtams 
klausomybė, seperatizmas, bet kartu ir laisvėjimas šian-^tų i prieki. To niekad nereikia užmiršti.
dien per žmogaus teisių gynybą.

: dalykus. Pažymėjo, kad JAV;

greitesni palankūs 
mai.

sprendi-

i perims valdžią. Komunistų atsakymai buvo daugiausia ra
minami, o užsienio politikams akademiška prasme įdomūs, 
ypač jeigu esi pasiruošęs meilikavimą priimti meilikauja- 
mai nusiteikęs.

Įdomu, kad vienas iš vadovaujančių Lietuvoje disi
dentų ir žmogaus teisių gynėjų yra pasakęs: "Mes iki šiol ^r- Aleksandro paskaita, galima sakyti, yra gyvas. 
galvojome, kad eisime i laisvėjimą per nepriklausomybę, žodis is okupuotos L.etuyos. Gal jis ir nešre.Gkia y:sų ten 
o šiandien turime sutikti su tuo faktu, kad galima eiti į gyvenančių tautiečių pažiūras, gal ir kiek per optimistiš- 
nepriklausomybę per laisvėjimą.“ kas, ka.p la.svės kovos sąlygose būna ir reikalinga, bet

užtat nėra ir trisdešimčia metų išeivijoje pasenusios gal- 
--------------------------- ves produktas. Tebūnie jis paskatinantis kuras ir mūsų

Po paskaitos dr. Aleksandras Štromas atsakinėjo j j '^ivakosios tautos vadų logiškiems apmąstymams ir apl 
daugeli paklausimų. Vienas iš jų lietė iieivijo* bendravi- ■ simąstymams. 
mą su Lietuva ir kuo bei kaip Amerikos lietuviai gali pri
sidėti prie Lietuvos išsilaisvinimo akcijos?

Į tai atsakydamas, dr. A. Štromas pabrėžė, kad, šį 
klausimą keliant, pirmoje eilėje reikėtų kalbėti ne apie j 
Amerikos lietuvius, kaip apie kažkokį atskirą amerikoniš
ką reikalą, bet ap'e Lietuvą išeivijoje, kaip apie organinę 
ir neatskiriamą Lietuvos visuomenės dalį. Juk lietuvių yra 
ne tik Amerikoje, bet ir Europoje, Australijoje ir kitur, 
ir visi jie laiko save prievarta atplėštais nuo savo gimto
sios žemės ir visuomenės žmonėmis. Todėl jeigu mes trak
tuojame lietuvius išeivijoje ir lietuvius Lietuvoje kaip 
vientiso; organiškos tautos ii* visuomenės narius, tai ati 
tinkamai turėtume galvoti ir apie fukcijų pasiskirstymą.

Mirė pirmoji gubernatore
Gruodž'o 19 d. seneliųImetus demokratų partijos; 

namuose Washingtone mirė)pirmininko pavaduotoja, 
pirmoji JAV-se gubernato

Lietuva, kaip ir visos Tarybų Sąjungos aprėptos tau
tos, šiuo metu yra atomizuotame socialiniame ir politinia

is Nellie Rcss, 101 metų 
amžiaus. VVyomingo guber
natore ji buvo išrinkta 1925 
meta s. (Wyomingo moterys 
lygią su vyrais balsavimo 
teisę išs kovojo 1869 m. ir 
jau 1916 m. iš Wyomingo 
buvo išrinkta pirmoji kong- 
resmanė Jeannette Rank'n).

me stovyje. Laisvas polit mis gyvenimas ten nihiliuotas' ilgus metus ji buvo pinigų
ir atomizuotoje visuomenėje neatstatomas.

Šia proga galima primin
ti, kad tais pačiais metais 
Texaso gubernatore buvo iš-

Tautybių atstovų pasita
rimas su Valstybės departa
mento aukštu pareigūnu pra- Italijos komunistai turi rimto pagrindo laikyti save 

1 °'L. Vaį°^.’ U^'' tikra eurokomunizmo veisle. Jie gi valdo krikščionių demo- 
Į kratų vyriausybę. Jie gali leisti sau juoko objektu paversti 
(nesėkmingas ir susiskaldžiusias socialdemokratines parti- 
j jas — PSI ir PDSI ir net pastūmėti jas ideologiškai į dešinę. 
[Jie specialiai ir viešai išsižada Kremliaus komunizmo; jie 
[atmeta doktriną, pagal kurią kraštas remtųsi nelanksčia 
biurokratija ir visa pramonė ir patarnavimai būtų valsty-

megsti artimesni ryšiai.

CHICAGO, ILL.

J. Valaitis išskrido į 
Florida

2. Italijos komunistai

Pedagogas Jonas Valaitis, J>t siekimas yra "sudemokratinti“ pramonę,
tu •< i • kuria tvarkytu daugiausia parinkti darbininkai, o kaip tai gyvenantis Cicero, III.. įsskri- ‘ u * « T-° . , , , - butų daroma, bus nuspręsta demokratiniu budu . Jiedo i Florida, kur praleis zie- ? x. , . .. , , 5 , a
r nueina tiek toli, kad net sako: Mes nemegstame naciona

lizacijos, nebūtinų kreditų ir panašių dalykų lygiai taip 
pat, kaip ir kiti“, palikdami socialistams naudotis etatizmu. 
Jie yra įsitikinę, kad laikas yra jų pusėje, jeigu tik jie ir 
toliau galės vis rodyti italų tautai, jog jie nieko bendra 
neturi su gretimuose namuose įsikūrusia firma—su Maskva.

ma.

KOMUNISTU TERORO 
SISTEMA

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

4. Portugalijos komunistai

Portugalijos vaizdas dar kitoks. Spinolos veikla nai-xv.  -----  . pidtu.Ad u jų, .roriuganjos vaizaas aar kuoks. opinoios veiKia nai-
rmkta Miliam Ferguson. Be | tos rū ies mokslu, įsigykite jkinant diktatūrą, atrodo, kad būtų kiek leidusi komunistams
jų, iki šiol dar 3 moterys bu 
vo išrinktos gubernatorėm: 
Lui leen Wallace Alabamos, 
Ella Grasso Connecticuto ir 
Dixy Lee Ray Washingtono. 
Paskutinios’os dvi ir dabar

kalyklos viršininkė, kelerius tebegubematoriauja.

Kipro Bielinio knygą ”Tero 
Joje taip pat rasite daug 

žinių apie koncentracijos 
stovyklas. Kaina su pasiun-

t’mu tik $1.00. 
ro ir vergijos imperija So
vietų Sąjunga“.

perimti valdžią, kurią jiems būtų perdavusi komunistų 
vadovaujama armija. Socialistų vadas Mario Soares buvo 
nuolatiniame pavojuje, kad jį gali nužudyti. Tačiau taip 
atsitiko, kad laivynas pašalino armijos kraštutiniuosius, ir 
dabar vyriausybei vadovauja socialistas.

(Bus daugiau)
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

ESAMA IR TOKIŲ "SPEKTAKLIŲ“

”Kai kurie kalbėtojai, kadRašėme, kad 1977 m. ge
gužės 5 d. prie garsaus nuo 
"Saulės mūšio“ laiku le-t.

gendomis apipinto Salduvės 
piliakalnio, Šiaulių užmies
tyje pastatytas paminklas 
raudonosios armijos kariams.

Dabar, pasirodžius Lietu
voj slaptai leidžiamos "Auš
ros“ nr 7, apie tai galima 
plačiau papasakoti.

"Aušra“ rašo, kad tą die
ną nuo pat ryto miesto gat-

kas nepasipiktintų, kalbas 
pradėdavo lietuviškai, bet po 
kelių sakinių pereidavo prie 
rusų kalbos. Tiesą sakant, 
piktintis, esant ypatingai 
žiūrovų atramai, nebuvo ir 
kam. Nežiūrint to, aplinkui 
piliakalni esančiuose miškuo
se buvo suvežta (maždaug 
dvigubai daugiau negu žiū
rovų) rusų armijos kareivių, 
stovėjo paruoštos karinės

Menininkų "laisvė“

Kokią laisvę turi meninin
kai šių dienų Lietuvoje, ro
do ten pogrindy leidžiama 
"Aušra“, kuri nr. 7 rašo:

"Iš dailininkų, pristatan
čių savo autorinius darbus 
Meno tarybai, reikalauja
ma, kad sukurtų specialių 
darbų tarybinės santvarkos 
60-mečiui paminėti. Jei šia 
tematika darbu nepateik'a, i

BRITANIJOS BĖDOS, DIDŽIOSIOS 
IR MAŽESNĖS

Britanija dar apsčiai turi bėdų, ir jos ministeriui pir
mininkui Callaghanui ir jo vyriausybei daug teks kalbėti 
ir suktis, kol galės pasakyti: štai jau išvedėm jus iš Egipto 
žemės, iš namų nelaisvės. Su Egipto ar žydų nelaisve jame 
Britanija neturi nieko bendra, o minim čia tai vien dėl to, 
kad ministerio pirmininko žentas Jay, dabar Britanijos 
ambasadorius Vašingtone, tyčia ar netyčia išplepėjo savo

LB ATSTOVAI PAS ŽMOGAUS TEISIŲ 

LYGOS PIRMININKĄ

1972 metais JAV LB-nė 
leidiniu ”Violations of hu- 
man rights in Soviet Oc- 
cupied Lithuania“ pradėjo 
laužti pirmuosius ledus žmo
gaus teisių paneigimo srity
je. Nebūta tada nei JAV pre-

kitokia tematika sukurti iprivatų su uošviu. Callaghanas, girdi, sakęs, i 2identui nei politikams ma-

gos kooperaciją siekiant pa
gelbėti Lietuvoje veikian
tiems disidentams. Propa
gandinėje srityje jis pažadė
jo kelti sovietų nusižengi- 
mus.

Š. m. lapkričio 12 dieną 
Philadelphijoje įvykusiame

kad jis esąs Britanijos Mozė, kuris išvesiąs kraštą į paža- j dįnga kalbėti apie žmogaus . VLIKo — JAV LB Krašto 
apie valstybių at- valdybų pasitarime, VLIKo

darbai nepriimami.“ „ .. ............................... ..............
įdėtąją žemę. Dabar laikraščiai ir opozicija įsikando tą

Lietuvė* koncertas Zagrebe Mozę ir negreit, tur būt, užmirš.

"G.K.“ rašo, kad Jugosla
vijoje Zagrebo mieste i-ti- 
sus metus išbuvo Lietuvos 
filharmonijos kamerinio or
kestro čelistė, konservatori
jos dėstytoja Silva Narūnai- 

bei gaisrinės mašinos, suko tė - Sondeckienė, sus pažin- 
vėse mėlynavo daugybės mi- ratą malūnsparins. Po atida-. dama su muzikos pedagogi- 
licininkų uniformų, miesto rymo iškilmių vyriausybinės ka ir violončeles metodika, 
centre eismas buvo sustab- ' mašinos milicijos bei saugu-1ir kad & rad.jo vadovybės 
dytas. Buvo darbo diena ir i miečių saugomomis tuščio-
niekas nežinojo, kodėl taip mįs gatvėmis dideliu greičiu 
yra, ir tik išėjus gegužės 5 d.; praskriejo į restoraną, 
laikraščiui, jį perskaičiusieji j
sužinojo, kad prie Salduvės i "Taip Lietuvos aukščiau-

Jis ir veda, tiesa. Prekybos su užsieniu balansas gerėja, 
nors bedarbių krašte yra daugiau kaip pusantro milijono. 
Jų dar nemažėja, o daugėja. Kai porą metų atlyginimų 
kėlimas buvo apribotas, tai ir infliacija šiek tiek aptvar
kyta. Dabar ir finansų ministeris Healey ir min. pirm. 
Callaghanas sako ir sako kalbas, kad atlyginimai ir tretiems 
metams turėtų būti keliami ne daugiau kaip 10 procentų, 
nes kitaip bedarbių tuoj bus 2 milijonai ar net pustrečio 
ir infliacija pinigą padarys visiškai bevertį. Pasiklauso jie 
profesiniu sąjungų reikalavimu ir vėl kalba, kai išgirsta, 

1 * - į kad vieni nori gauti 15, kiti 20, 40, 80, net 100 ir daugiauchorvatu kompozitorių kū- 7’ L
rinių ir surengė koncertą,' P™*ntų pad.d.ntą atlyginimą.
apie kuri dienraštis "Viest- 
niknik“ rašė:

Jei nuo tokių reikalavimų

teises, c
stovų koiJerenciją šiam 

(klausimui s\arstyti net ne
svajota.

Pionierišką dvasią rūpi
nantis žmogaus teisėmis 
JAV LB-nė tebėra išlaikiusi 
ir dabar. Nuo 1972 metų iš- 
leita penki metraštiniai lei
diniai anglų kalba žmogaus 
teisių pavergtoje Lietuvoje 
paneigimo klausimais. Taip 
pat turėtų audiencijų metu 
žmogaus teisių paneigimas 
buvo iškeltas JAV ambasa
doriui prie Jungtinių Tautų

kalno atidengiamas pamink
las tarybinės armijos ka
riams, "išvadavusiems Šiau
lius iš fašištinės okupacijos“, 
bet valanda nenurodyta.

šia valdžia — LKP pirmasis 
sekretorius P. Griškeviččius, 
Ministrų tarybos pirminin
kas J. Maniušis, Aukščiau
siosios tarybos prezidiumo

• pirmininkas A. Barkauskas 
Tik kitos dienos laikraštis įr ministrai, dalyvaujant ru

sų generolams ir kitiems vei
kėjams, susitiko su "liaudi- 
mi .

rašė, kad

"Salduvės piliakalnyje 12 
vai. susirinko "tūkstačiai t 
šiauliečių . Jie visą valandą į Kodėl šiam susitikimui 
laukė paminklo atidarymo ; reįkgjo pasitelkti tiek armi-
ir is džiaugsmo 
dainas partijai ir Leninui, 
rusiškas kovų dainas ir pan. 
Net orkestras akom ponavo' 
Ir iš kur liaudis sužinojo ati-

dainavo Į jos> sukviesti iš visur tiek
milicijos, suorganizuoti tiek 
raudonmarškinių (draugovi
ninkų), uždaryti visai dienai 

! centrines miesto gatves (iki 
darymo pradžią, jei niekur jg Val.), neleisti į paminklo
nebuvo jokio skelbimo? Be . atidarymą laisvai visų darbo 
to, gegužės 5 eilinė darbo , žmonių? Kodėl atidarymas 
diena. Iš kur tie tūkstančiai; vyko darbo dieną ir darbo 
nedirbančių? i laiku? Ko jie bijojo? Kaip

?Jums atrodo?“, taip baigia 
slaptai

leidžiama "Aušra“.
"Prisijunkime prie jų ir Į inklo aprašyma 

mes. Stop! Virtinės minei
ninku, rusu kareiviu ir lie- 
tuvių raudonmarškinių ne
prileidžia nė iš tolo. O kaip 
praėjo anie, kurie dainuoja? 
Jie, mat, su specleidimais — 
kvietimais. Tai kruopščiai 
parinkti žmonės, kuriuos ga
lima leisti į susitikimą su 
"demokratiškiausia pasau
lyje liaudies vyriausybe“. Iš i

Komunistų "stebuklas*

Lietuvoje slaptai leidžia 
ma "Aušra“ nr. 7 rašo:

"1977.IV.13 toks ” 
las Įvyko Kaune, "Saulėte
kio“ parduotuvės .vitrinoje. 
Po pietų, maždaug apie 16 
vai., kauniečiai, praeidami

"S. Sondeckienės muzika, 
vimas — pilnas tempera
mento, raiškumo, subtilumo 
ir garso kilnumo“.

Mirė dr. A. Margėris

nepasisektų atkalbėti, tai Mozė, aišku, nepajėgtų niekur 
nuvesti. O kitų priemonių nėra, kaip tik atkalbėti. Kai 
anuomet konservatorių vyriausybė pradėjo spirtis anglia-lWm. Scrantonui, Šv. Sosto 
kasių reikalavimams, dėl jų streiko turėjo pati pasitraukti, apaštališkiems delegatams 
O jeigu dabartinė darbiečių vyriausybė pasitrauktų ir atei- JAV-ėms arkivyskupams J. 
tų konservatoriai, vis tiek prieš profesinių sąjungų jėgą j Jadotui ir L. Raimondi, JAV 
ir jie neatsilaikytų. katalikų vyskupų konferen

cijos pirmininkui kardinolui
Darbiečių vyriausybė iš viso nebegalėtų laikytis, jei j Kroliui ir prezidentiniam 

9A H Vilnia ljos neremtu- parlamente nedidelė liberalų partija. Remia demokratu partijos kandida- 
Gruodz.o 24 d. Vilniuje jį su sąlyga, kad nebūtų vykdomi kraštutiniai projektai., t į jimmy Carteriui Pitts- 

nrre dr. Algirdas.Mažens iKairieji darblečlal, kurie nori visokių toli ūkiančių re-, į“ ^^esTAV LB de 1 
formų- nepatenkinti, kad reikia daryti nuolaidas litera- ’T^r »
lams, bet jie negali perdaug triukšmauti, nes gerai žino,
kad vyriausybė laikosi tik liberalų balsais. Sudėk parla
mente konservatorių, škotų ir valų ir airių nacionalistų ir 
liberalų balsus, ir vyriausybė nuvirs tą pačią dieną, kada 
tik jai rimtu atveju bus iškeltas nepasitikėjimo klausimas.
Tada gal ateitų konservatoriai, ir kairiesiems darbiečiams 
reikėtų gal ir ilgam atsisakyti net ir svajonių apie plataus 
masto nacionalizaciją ir kitus panašius dalykus ir leisti, telslH paneigimo

gimęs 1889 m. vasario 18 d. 
Sarmačinų k., Paažerių vlsč., 
i JAV atvykęs 1907 m. 1925 
m. jis baigė Chicagos medi- 
cino; mokyklą ir vertėsi gy
dytojo praktika, kol 1967 
m. išvažiavo nuolat apsigy
venti Lietuvon.

Velionis nuo pat atvyki
mo i JAV buvo labai darbš
tus visuomenininkas, daug 
rašė Įvairiais klausimais lie
tuvių laikraščiuose, 1918-25 
m. vedė lietuvių korespon- 
dencinę mokyklą, kurioje 
mokėsi keli šimtai lietuvių, j 
daugiausia lietuvių kalbos 
gramatikos, aritmetikos ir 
anglu kalbos.

"Mes pasisakysime už žmo
gaus teises; mes reikalausime 
pripažinti mūsų balsą tarp
tautiniuose pasitarimuose...“.

Š. m. gruodžio 14 d. JAV 
LB-nės delegacija žmogaus 

Lietuvoje
dabartinei opozicijai pasididžiuoti net ir tuo, ką darbiečiai reikalu užmezgė santykius 
pasiekė. O jie ne tik infliaciją kol kas aptvarkė, bet ir svarą su Tarptautinės Žmogaus j 
sterlingą sutvirtino ir tikis, kad ūkinę padėtį labai pagerins
vis gausėjantieji savos naftos kiekiai. Šiuo metu gerėjan- 
čią padėtį rodytų ir tai, kad pasaulinio turtingųjų kraštų 
finansinio fondo pasitarime Britanija buvo pagirta už suge
bėjimą tvarkytis. Ji tame fonde buvo prasiskolinusi iki 
ausų, ir geras žodis apie tokį skolininką iš tikro šį tą reiškia.

Nepaisant tų pastiprinančių ir ministerius šildančių žo
džių, tur būt, negalima sakyti, kad Britanija jau atkuto.kefertoitis/bet mažo'ei£i° var8^- kai j15 su tarbele vaikščioja, paprastai apninka

stebuk-I ratūnnės vertės romanus I« piemenys ir šunys. Tik specialistai_galštų pasakyti, kokio

115 tūkstančių šiauliečiu at-ipl° M vitriną, trynė akis, 
rinkti viena kita tūkstanti j negalėdami .patikėti prekių 

: I ka nomis: jos buvo samaze-ne taip jau sudėtinga. Tai ■
žymiai palengvino 
kovo

Į jusos dešimt kartų. Dvyliką
,ir 1977iiublių kainavę bateliai da

lo LTST Ministrų ta-| bar „kainavo“. .... ______ vieną rubli
rybos potvarkis Nr. 148, ku->gu kapeikomis, vaikiški ba- 
riuo remiantis, Šiaulių mies- į teliai _
to vykdomasis komitetas
1977 balandžio 29 d. įparei
gojo visų įmonių administra
cijas atleisti iš darbo gegu
žės 4-5 dienomis ir apmokėti 
atrinktiems dalyvautti pa
minklo atidaryme kaip už 
dvi pilnas darbo dienas. Ko
dėl už dvi dienas? Juk ati
darymas vyko tik vieną die
ną? Pasirodo, gegužės 4 jie 
mokėsi dainuoti dainas apie 
komunistų partiją bei tary
binę armiją, kad suvažiavę 
rusų generolai neapsipiktin- 
tų Lietuvos vyriausybe, ne
sugebėjusia išauklėti liau
dies masių komu.iistine 
dvasia.

"Paminklo atidarymo 
iškilmėse viskas ėjo sklan
džiai. Net lėktuvai liovėsi 
kilę iš šalia esančio aerodro
mo (karinio). Šiaip jie nuo
latos skraido dieną ir naktį. 
Nuo jų garso dreba langai, 
siūbuoja pastatai

tik šešiasdešimt 
keturias kapeikas, moteriš
kas rankinukas — vieną 
rubli su kapeikomis ir pan.

Deja, "stebufklas“ truko 
neilgai. Po kuriio laiko kai
nos vėl buvo senosios. Nau-

Teisių Lygos pirmininku Je- j 
rome J. Shestacku. LB atsto- f 
vavo Krašto valdybos pirm. 
Alg. Gečys, LB Visuom. Rkl. 
Tarybos pirm. Aušra Mačiu-

pirm. dr. K. Valiūnas papra
šė LB-nę talkinti įtakingo 
advokato suradime, kuris su
tiktų ginti Vikt. Petkų į jo 
teismą nuvykdamas. Šiuo 
klausimu kreiptasi į J. Shes- 
tacką minimas pareigas ap
siimti. Deja, vadovaujamos 
pareigos Lygoje jam nelei
džiančios Petkaus bylos gy
nimą apsiimti. Pažadėjo ar
timu laiku rekomenduoti ke
lis advokatus šioje srityje 
besispecializuojančius.

Kiek informacijos apie 
Tarpatutinę Žmogaus Teisių 
Lygą. Lygai priklauso 36 
žmogaus teisėmis besirūpi
nančios organizacijos vei
kiančios 22 pasaulio valsty
bėse. Direktorių tarybą su
daro įtakingi advokatai, uni
versitetų profesoriai, parla
mentarai, disidentai. Direk
torių tarpe yra A. Sacharo
vas, V. Chalidzėė, buv. JAV 
atstovas prie JT P. Hoffma- 
nas, Tarptautinės J uristų ko
misijos pirm Wm. J. But- 
leris ir kt. Lygos patarėjais 
JT veikloje pasižymėjęs 
Charles Malikas, Hagos tri
bunolo teisėjas P. Jessupas, 
buv. Portugalijos ministeris 
pirm. M. Soares, buv. Costa- 
rikos prez. J. Figueres, No
belio laureatas P. Noel — 

1 Baker is, Notre Dame univ. 
prez. kun. T. M. Hesburgas 
ir kt. Pats J. Shestackas yra

laitytė Zerr ir spaudos at- į advokatas, buvęs American
stovas Kaz. Cikotas. Lygos Bar Association žm°gaus Ui- 
pirmininkui buvo iteikta do- ji komisijos pirmininkas, 
kumentinė medžiaga žmo. Lygos centras yra Nevv Ver
gaus teisiu paneigimo klau- ke’ Prie Pat JunStiniu- Te
simu ir memorandumas, ku. Į Rūpinamasi žmogaus teisių 
riame specifiniai prašyta pa- { Paneigimu visame pasaulyje 
gelbėti sovietų kalėjime e-į tiek komunistinėse, tiek 
sančiam Lietuvos Helsinkio Amerikos diktatūrinė-
konferencijos sutarimų vyk- se valstybėse.

(Šliūptarn:ai Širdies rūmai i stiprumo yra anglų nacionalizmas. Tiesa, jie turi naciona- 
Č'kagos šešėliai ir kt.) ir ke-' listinių ar profašistinių sąjūdžių, kurie šen ten pradeda 
lias kitokias knygas. Tarp ' surinkti nemaža balsų savivaldybių rinkimuose ir pravesti 
jų paminėtinas Amerikos ■sav0 atstovus, ypač tuose miestuose, kuriuose yra tirščiau
lietuviai ir angliškų skoliniui spalvotųjų. Bet, žiūrėkite, arabai jau yra supirkę Londone|dymui prįžiūrėti komisijos! Pasimatymo pabaigoje J. 
žodynas. į ne vieną prabangų viešbuti ir ištisus blokus brangių namų,! pjrmininkui Viktorui Petkui. Shestackas pasiūlė savo žmo-

Sulaukęs senatvės dr A P provincijoje ne vieną pilį ir dvarą. Truputį anekdotiškas { Pokalbio metu pajusta, jog'nos, New Yorko mieste te- 
Margeris susižavėjo’ mask- p™ Pasakojimas apie arabą, kuris Škotijoje nusipirko dva-'
vintu komunizmu ?r, kaip * Pradėi° medžioti’ kaiP ten apylinkėje ponai yra įpratę, 
minėta, 1967 m. išvyko Į Lie- Gyventojai pasipiktino ne dėl to, kad jis medžioja, bet kad 
tuvą ieškoti "rojaus“. jis paukštelius ir kiškius kulkosvydžiu šaudo. Anekdotas

kažkaip nusako padėtį. Kai arabas Londono parduotuvėje 
iš karto nusiperka 4ė poras apatinių spalvotų kelnių ar savo 
pasisamdytam šoferiui moka 650 dolerių atlyginimo savai- 

Gruodž o 20 d. po ilgos ii (įej SįebiSį anglai, bet kartu ir džiaugiasi. Bet nacionalizmo 
^mkios ligos mii ė rašytojas jausmą jau gaiėtų dilginti žinojimas, kad Britanijoje yra 
Alek?an įas auza, gimęs apje 35 Q00 nekilnojamąjį turtą Įsigijusių arabų. Jie, žino

ma, neperka tokių namelių, kokiuose daugumas dirbti at- 
žiavusių svetimšalių gyvena. Arabai neseniai vos nenupirko
dvarelio su nemažu plotu žemės prie Hastingo, kur kadaise .

, - A ■ • • , • . „ .. o . Vilčių jam neteikiavyko istoriniai lemiami mūšiai dėl Britanijos likimo. Suju- , .
, v x • • ” • x - x 1 jgrado konferencija,do britai ir šiaip taip patvs nupirko. P ......

t atstovams jis tačiau pažade-, vizijos programoje.
Dabar jau pradedami supirkinėti ūkiai. Sako, danai, U0 asmenišką pagalbą ir Ly- A. Gč

olandai, vokiečiai, prancūzai važinėja po pietinę Angliją, joooooooeoooooooooooooneeoooeeooeoooeeoooeoeooooeoor' 
žiūrinėja, kur parduodami geresni, didesni ūkiai, ir perka.
Čia ūkiai pigesni, negu jų kraštuose, ir anglų ūkininkai 

V'lniausĮsu nerimu žiūri i ateiti. Sako, naujieji ūkių savininkai turi

J. Shestackas esąs neblogai į levizijos komentatorės Mar- 
susipažinęs su šiandienine I ciarose pagalbą, jos turimos 
Lietuvos padėtimi ir joje so-

Mirė A. Bauža

1908 m. gruodžio 17 d. Lie-
josios buvo skiltos ne tary- pojoje. Jis buvo baigęs Kau 
b’niams piliečiams, o užsie-j'no universiteto teisių fakul 
mečiams, kuriuos tuo metu tetą, yra išleidęs kelis apsa
dviem autobusais kaip tik 
privežė prie "Saulėtekio“ 
parduotuvės.

Tai ne pirmas atvejis, kai 
parduotuvėse staiga "atpin
ga“ prekės, įprieš pasirodant 
užsienio turistams.

Šitaip apgaunami naivūs 
ir patiklūs užsieniečiai.“

M********************************
PASKUBĖKITE JSIGYTI

Jau tik kelis egzemplio
rius beturime labai įdomios 
Kipro Bielinio knygos "Ga
na to jungo“, 492 psl., kai
na $5.00

kymų rinkinius, i rusų kal
bą išvertęs J. Baltušio, V. I 
Krėvės, J. Marcinkevičiaus Į 
ir kitų rašytojų kūrinių.

Paminklas L. Girai

Gruodžio 19 d.

vietų vykdomais žmogaus 
teisių paneigimais. Jo vado-

televizijos programos metu 
painformuoti apie būdinges
nius Įvykius, liečiančius per-

vaujamos organizacijos me-i sekiojimus Lietuvoje ir lie
tiniame raporte minimas ir j tuvių veiklą Amerikoje. Pri- 
Vilniaus komitetas Helsin
kio konferencijos sutarimams 
sekti. Tačiau apie V. Petkaus 
areštą jis nebuvęs painfor-j

ėmus šį nelauktą pasiūlymą, 
užsiminta apie 1978 metų 
pradžioje pasirodysiančią Si
mo Kudirkos knygą anglų 

rus, pažaduose — realistas.įkalba ir tartasi dėl galimy-
ir Bel- 
LB-nės

bės su ja supažindinti ko
mentatorės Marciarose tele-

nuolatinių lietų kraštas. O 1976 m. vasarą daug kur trūko 
vandens, ir jį reikėjo normuoti. Lietaus kraštas, o per pas-

senamiestyje, skjverely prie Į atliekamų kapitalų ir bus jiems nepageidautini konkuren-> kurinius 25 metus dėl sausrų, ligų ir žemės panaudojimo 
kvietimo ministerijos rūmų, jtai. Jeigu vyriausybė neužkirs kelio tokiai prekybai, sako.' kitokiems reikalams neteko daugiau kaip 20 milijonų me-
atidengtas didžiausio kailia 
mainio Liudo Giros pamink
las — biustas (skulptorius 
V. Palys, architektas S. Šeš
kevičius).

Iškilmėse dalyvavo visa 
šių dienų komunistinė "po
nija“, su partijos pirmuoju 
sekretorium Petin Giškevi. 
čium priešaky

anglams ūkin.nkams žada būti nekokia ateitis.

Ūkius supirkinėja taip pat ir pačių britų pinigais ap
tekę pensijų fondai ir draudimo bendrovės. Tos institucijos 
nori tuo būdu savo kapitalus apsaugoti nuo infliacijos. Jų 
rankose jau yra 10 procentų visų ūkių ir 19 procentų visos 
nuomojamos žemės.

Labiau į dangiškąją įtaką šiai žemei tikintieji sakytų, 
kad ir Dievac apleidžia Rritnnija Ta sala ink žinoma, kaip

džių. Paskutiniaisiais metais guobas baisiai ėda vadinamoji 
olandiškoji liga. Prisideda ir sausros. Net ir pašaliečiui 
tiesiog gaila žiūrėti, kai pakelėse ir parkuose nebe išsprogsta 
milžiniški medžiai. Dabar jau ligos apsėdo ir beržus — per 
pusantrų metų tūkstančiai jų nudžiūvo.

Britanija pilna žalitvorių, bet ir jos džiūsta. Oficialūs 
sluoksniai tvirtina, kad per metus išdžiūsta vidutiniškai 
apie 2 500 mvliu žalitvorių

• K-tis
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VAK. VOKIETIJA

“Labdaros” prašymas

•Didžiai Gerbiamieji,

, Jūsų paramos dėka, “Lab
dara” šiais metais galėjo iš

vystyti didesnę veiklą, negu 
' praėjusiais metais. Vien 
, moksleiviams paskyrėme jau Į

je, kur buvo ir lituanistinės savo kišenės turi apmokėti 
pamokos. Pageidavo, kad tas milžiniškas kalėjimų iš- 

! Dąr apię Vilniaus kamerinį būtų atšauktas draudimas į laidas. Tik paskaičiuokite — 
ruošti suvažiavimus bei po-i vieno nuteisto kalėti 20 me- 
būvius Vasario 16 gimnazi-'tų išlaikymas atsieina apie 
joje. trečdalį miliono dolerių.

Daug kas norėtų net mir- 
bausmę grąžinti

V. VOKIETIJA

Rašiau, kad Vilniaus ka
merinis orkestras, kuriam 
diriguoja Saulius Sondeckis,. 
baigė čia koncertinę kelionę 
ir išvyko į Austriją, iš kur 
gruodžio vidury sugrįžo į 

j Vilnių.

Ką tik gavome ,
Massachusetts gyvenan

tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

neakivaizdiniuose 
kalbos kursuose buvo įsire
gistravę 32 dalyviai, bet tik 

! netoli šešių tūkstančių mar- į yjga Spauja apje koncer-'atlikinėjo užduodamus 
kių, taigi beveik dvigubai J rašė labai palankiai. Or-; namU darbus. Iš viso paruoš- 

kestras esąs vienas geriau
sių.

Pranešė, kad jo ruoštuose
T t ii' *ies

žmogžudžiams, nes Kanado-
bent

daugiau, negu pernai.

Vokietijoje parėmėme ei- 
• lę moksleivių, studentų ir 
i aukštųjų mokyklų absolven- 
! tų. Pirmoje vietoje stovi gau-

Kiek teko patirti, šiais me
tais jau numatytos orkestro 
Sškykos į Rumuniją, Bulga

tos ir išsiuntinėtos 7 pamo
kos. Kursus rėmė Pasaulio 
ir Vokietijos LB valdybos.

■ šių šeimų moksleiviai ir as- i Lenkij,, Luxenburgą,; 
' kurie neturi arti-i? 1979 m- — į!i menys, 
; mujų.

1979 m.
! JAV ir Kanadą.

(Vokietijos LB valdybos in
formacijos nr 9/10)

KANADOS ŽINIOS

j e per metus būna 300-450 
žmogžudysčių (Kai vien De
troite, Mich. jų kasmet būna 
apie 700), bet statistikos įro
dyta, kad Kanadoje daugu
mos žmogžudysčių kaltinin
kų būna artimieji giminės 
— žmonos, vyrai ir 1.1.), ir 
tai atšaldė mirties bausmės 
šalininku karšti.

Dabar pas mus vis daugiau

DAINOS IR SAPNAI
Šiomis dienomis iš spau

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

Knyga 127 puslapių, v'r- 
■elį ir skyrių pavadinimus 
darė dail. Julius Špakevi- 
čius, išleido Lietuvių Enci
klopedijos leidykla. Kaina 
5 doleriai.

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

Čičinskas, drama ir dvi

Pastoviai remiame Suval- 
j Trikampio — Punsko 

; moksleiviją ir iš ten kilusius j 
> studentus. . yajįanu priešaky

i Lenkijos valstybė Suvalkų i laPkriii° įmingą
; dzūku rajonui duoda kultu-į’3“™0 ^važiavim«- Jos 
’rinę autonomiją su pradžios Į košiamas Naujųjų metų su- 
mokyklomis lietuviu kaiba pikimas bus Vasano 16 g,m- 

iir Punsko gimnazija' (“lice- ■“**» PatalP°se- 
ijumi”) su vyraujančia lietu ’

; Ontario provincijos kalė-! kalbama apie dvi kiekvieną Į mįkrodramcs (ŠaltkaMs,
J norflBtiri clocfianpiac I t . ♦_ \ - * - tz_ 1 ’

- ! viu kalba. Seinai — Punskasx-k_ . 4.
! — tai mažažemiu lietuviu

— Maiki, aš atėjau pasi- sies: lyg gerą kaušeli nųgė
klausti tavo rodos. j ręs, ir t'k dainuoti norisi.

— O kokio patarimo, tu Tada Zacirkai nereikėtų nė ūkininkų kraštas su smėlė-
nori, tėve? , taksu už snapsą mokėti, nes tomis dirvomis ir ežerėliais.

__ Matai mes Zacirkos tik spiritines grūšias ir Tėvai mielai leistų vaikus į
likierines žemuoges tepar- mokyklas siekti aukštojo ir 

kų bendiystę, norime pirkti1 davinėtų. Zacirka mums už užbaigto specialaus mokslo, 
ferma ir patys pradėti gas-p°^^ m slį jau dabar po ke-.bet dažnai to nepajėgia.

“Labdara” stengiasi įvai-, 
riomis paramos formomis, i

saliūne sudarėme pensin'n-

Iš Jaunimo s-gos gyvenimo jjimų ministras Frank Drea' pilietį perdėtai slegiančias H ozorįus), 
Įnori padaryti mažą bandy- naštas: l.milžiniškas ligoni-ĮOstrauskas, 

Naujoji Vokietijos Jauni-Imą — surasti pradžioje bent nių išlaidas — po 45-60 dol.*
! mo s-gos valdyba su Rainiu į 500 kalinių darbo prie kelių, dienai vien tik už lovą ir

sušaukė I autostradų, parkų bei miškų maistą ir 2. vieno kalinio iš- 
želdinimo. Mat, dabar di- laikymas per dieną arti 50 
džiuosiuose Kanados kalėji-‘ dol., visai nesirūpinant jį 
muose vieno kalinio išlaiky- reformuoti.
mas per metus atseina 17,500; Ministras Frank Drea ve- 
dolerių, taigi 48 dol. per die- ja derybas su Kanados fede- 

Kovo nradžioie ii šaukia <Lyg prabangiam viešbu_ raline vyriausybe Otavoje,
P ,. J . J „. buty), apie trečdali brangiau kad Š1 "paimtų • JO mažą,

negu JAV kalėjimuose. Už 
tuos $17,000 galima išmai
tinti net 3 bedarbių šeimas 
iš 12-15 asmenų, arba finan
suoti 4-5 gabių jaunuolių

jaunimo suvažiavimą Miun
chene, kur bus svarstomos 
aktualios lietuvius liečian-

paraše Kostas 
101 psl., kieti 

viršeliai, kaina $5.00.
Katalikų bažnyčia Lietu

voje 1940-1944 metais, —■_
vysk. Vincento Brizgio išgy- 

t vėsimai rusų bolševikų ir 
Į vokiečių nacių okupacijos 
Į metais, 191 psl., kaina $4.00

Lietuvių dainos Amerikoj,
surinko ir redagavo dr. Jo
nas Balys, 342 psl., knygoje

pradžioje mano minėta ban- -ia Sanavusiųjų nuotrau-
1 kos, kaina $8.00.

padoriauti. Tai gal tu žinai. tariau Four Rcses užfundi 
kur kokia padorią sodvba? no- ^a' ar ta misl ni, kad si-

— šandien Amerikoje jtaip nį 
yra parduodama daug ne 
didelių ūkių, nes jų savinin

Vasarą, gimnazijos remon 
to talkos metu, bus savaitinė įStU 1 aS' 
jaunimo stovykla.

kai negali išlaikyti konku- 
rencijtos su dldfžiaisia's ū- 
kiais. Aš abejoju, ar ir Jūsų

dymą. Po to jis tikisi susi-1 
tarti su darbo unijomis, ku
rios linkusios protestuoti, 
nes kaliniai gali atimti dalį 
darbo rinkos, kai Kanada 

Todėl ir keliamas klausi- jau dabar turi arti miliono 
mas, ar duodant kaliniams bedarbių oficialiai ir dar 
darbo, negalėtų gerokai su- trečdalį miliono neoficialiai 
mažinti tas milžiniškas išlai- — negaunančių bedarbio 
das. Juk ar neužtektų kiek- pašalpos.

j vienam kaliniui po 2-3,00 T. Tol.
i dol. per metus, kai patys ka
liniai valo patalpas, verda »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»>t 

valgį, patys aptarnauja skal-; 
byklą?

Pasirodo, kad išlaidas iš-Į Lietuvos Steigiamasis Sei-

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

Striptizas arba Paryžius 
-Roma-Paryžius, premijuo
tas romanas, parašė Iccho-

Sąjunga rūpinsis, kad dau
giau jaunimo galėtų "tinka
mai“ susitikti su Brežnevu, 
kai jis lankysis Bonnoje.

kas Meras, 277 psl., kieti vir- 
} Bastūno maištas, parašė 
Bronys Raila, kieti viršeliai, 
495 psl., kieti viršeliai, kai
na $10.
Gatvės berniuko nuotykiai, 

parašė R. Spalis, antroji lai. 
d a. 527 psl. Kieti viršeliai, 
kaina $500.

Radvila Juodasis, patrio- 
jtas ir protestantas, parašė

pav. ir rūbų siuntiniais, pa
dėti kurtis inteligentijos 
sluoksniui iš šios ypatingose 
sąlygose gyvenančios lietu
vių tautos dalies. Punsko

Ho"'^5is,T^e‘i^^ati-įlietuviai;iki dabar taiP Pa-.tas"'
tvariai išlaikę lietuviškumą,’
tikrai šios paramos vra verti. ’ .

i Kas ateinančią vasara pla- 
1 ............................

— Ne, tėve, iš tokio su
manymo- nieko gero neišeis.
Į tą vandenį, kuriuo moksli
ninkai laistė augalus, buvo 
įva'šyta labai maža alkoho- Vėl pasirodys ”Kontak-

pensininku draugijai pasi- 1x0 , .
nės, o vadinamo tnaconta- 
ncl. Jis randamas kai kuruo-seks išs'laikyti Įsigytame u- Ar skaitytos?

— Dėl to tai tu nesirū
pink. Mes per kelis metus 
pasidarysime bagoti ir tą 
fermą už didelius 
vėl paiduosime.

se vaisiuose, dirvožemyje ir 
srutose. Jam pasigaminti 
reikia specialaus mokslo ir 
techn'škų priemonių. Tai ne 

pinigus. tavo pensininkų draugų gal-
. , vai. Užmirškite tokius rei-

—- Ta. kokios gi imsies, ka]u«. jqs geriau pasvarsty- 
vaisiusiaiževes ar gyvul.us kjte, ka naudingo galite pa- 
ruo-iatės auginti, kad taip. f]aryf v’suomenei. Juk turė- 
greitai tikitės praturtėti. . darni tiek laisvo laiko, ga- 

— As taiktai tau, kaip lite (platinti knygas, rinkti! 
mane padoriam bosui, s.k-j ja'kra’čių prenumerata. par.l

Dėkodami už Jūsų para-[nuoia vykti į Europą ir no- 
mes prašome likti išti- rėtU gauti informacijų, gali 

rašyti šiuo adresu:

Romas Schiller, Pfingst- 

brunnenstr. 42, 6000 Frank- 

furt 90 W. Germany.

Romas Šileris

mas, parašė dr. V. Daugir-

mą
kimais “Labdaros” darbui 
ir sekančiais metais. Mes 
laukiame iš Jūsų ne tik pa
ramos, bet ir sugestijųt, ku-,
riose srityse mes dar gale-* 
tume suintensyvinti 
darba.

musu

pučia kalėjimo sargu algos J o • - n?,* -lonnn ‘ * daite-Sruogiene. Tai18,000 dol. per metus. ‘ °alje-&ruogiene. 1 ai viemn- Brunonas Bušackis, 263 psl., 
seimą, kuro kaina 355.00.

retnai pasakysiu: mes tenai 
auginsime šnapsinius obuo
lius ir agrastų uogas.

— Tai visai kvailas svai
čiojimas, tėve! Tokių vaisių 
niekur visame pasaulyje nė
ra ir negali būti.

— Nėra tai nėra. bet mes 
padarysime, kad būtų.

— Kck’u būdu?
— Nugi, tu pats gazieto- 

se, gal būti, skaitei, kad A- 
merikos mokslinčiai patra- 
jino javus ir fruitus laistyti 
šnapsuotu vandeniu, ir po to 
tie augalai stiebės dešimte
riopai greičiau už čvstu van. 
denėliu pagirdytus O gal tu 
mislini, kad tos gazietoe 
žmones fulina?

— Aš ame tai skaičiau ’r 
žinau, kad Michigano uni
versitete agrikultūros spe
cialistas Stanlev K. Ries, sa
vo pagalbininkų talkinamas, 
darė bandymus su alkoholi
niu sk'ediniu ir patyrė, kad 
tuo skiediniu palaistyti javai 
ar vaisiai daug gre:čiau au
ga ir ne'a net 12G didesni 
derlių. Bet tai dar tiktai 
bandymai, tėve.

— Znočijas, tai yra te:sv- 
bė! O mes. Zacirkos kostiu- 
meriai, sutarėme, kad d dė
lė gyvatinės porcija palais
tyti obeliu medžiai ir agras
tu grūmai gali greitai išau
ginti zvibruvkos skonio o- 
buol'us ir ”trejų devvnerių“ 
uogas, kurių užragaivęs, jau-

‘Labdaros” valdyba sir
pinėti rengimų b'lietus, I dingai sveikina narius i
lankyti savo draugus Ilgo 
nius, nupirkti ir atnešti jiem 
iš parduotuviu maistą...

— Gana. jau gana! Tu 
jau vėl čia mane ka:p koks 
kuniguži; pradedi mokyt: 
savo dorybių! Sudie!

— Tėve, tu visai kitaip į 
kalbėsi, ka! tau pačiam rei- j Jcaas Glemža 
kės kitu pagalbos.

— Aš ao:e ta: dabar dar 
nenoriu mislyti. Sudie!

mėjus Naujųjų 
proga.

1978
ir re-J 
metų i

Valdyba

Apie jaunimą

1977 m. gruodis

1««Labdaros” adresas:

C; nventrain 33 
7230 Calw — Hirsau 

***************************^***** i W Germanv 
JUK NETURITE?

Lietuvių litera
tūros istorija, IV 
tomas. 1944-1975 m., parašė 
Pranas Naujokaitis, 579 psl., 
kaina $10.

Lietuvių literatūros istori
ja (1928-1944 m.), III to
mas, parašė Pranas Naujo-; 
kaitis. 542 psl., kieti virše
liai. kaina $10. Galima gauti
tes knygos pirmąjį ir antrą
jį tomą, kurių kainos taip 
pat po $10.

Vytautas Alantas, ŠVEN. 
TARAGIS, istorinis roma
nas, I dalis, 405 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00.

Šventaragis, II tomas.ro. 
manas, parašė Vytautas 
Alantas, 613 psl., minkšti 
viršeliai, kaina $8.00.

SC 309000000000000000000

Netvarka akis bado, bet 
n;;o jos dar niekas neapako.

f Lietuvių Bendruomenės 
j darbuotojų suvažiavime spa- 
Į lio 22-23 dienomis referen- 
I tas jaunimo reikalams stu
dentas M. Šiušelis pažymėjo, 
kad neatsiranda jaunimo, 
norinčio stoti į Lietuvių Ben- Į 
druomenę, nes per mažai 
juo čia rūpinamasi. Į lietu
vių renginius nenori eiti, 
dažnai dėl lietuvių kalbos 
nemokėjimo. Trūksta vidu
rinės 35-40 metų kartos.

Vokietijoje LB valdyba. 
parėmė jaunimo kelionę šią' 
vasarą į stovyklą Anglijo-į'

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI:
PARAMOJE (2534 W. 69th St.)

GIFTS INTERNATIONAL (2501 W. Tirt St) 

MARGINIUOSE (2511 W. 69th St)

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniai* 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

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

Dėl senos kalėjimo statybos; paraošž Lietuvos konštituci- 
mažiausiam saugumui ūžti-. ja jr kitus pagrindinius įsta- 
krinti sargų samdoma labai. tymus. Veikalas yra gausiai 

iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

Kelionė aplink pasauli.
si*eivartauiTma^iJuOZas Kaributas, 423 psl-, sielvartaujama, Raina $5

Debesys ir properšos, ro
manas, parašė Petras Mel
nikas, 292 psl., aplankas 
dail. V. O. Virkau, kaina 
$6.00.

daug
Kas gi daryti? Aplamai, 

Kanadoje ir JAV-se daugiau Į 
kalbama ir

i kaip pagerinti kalinių —
! vagių ir žmogžudžių padėtį, 
’negu apie jų tiesiogines au
kas ir netiesiogines — mo
kesčių mokėtojus, kurie iš

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

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

Prof. Augu«tino Volde
maro raštai, 672 psl., kai
na $15.09.

1978 METŲ EKSKURSUOS I LIETUVĄ
IS BOSTONO — NEW YORKO — MONTREALIO

VIENOS SAVAITĖS: Maskva — Vilnius — Leningradas:

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

rugsėjo 22

DVIEJŲ SAVAIČIŲ: Maskva — Vilnius — Leningradas — Briuselis:

gegužės 28 
birželio 11 
liepos 2

gruodžio 22

liepos 16 
rugpiūčio 6 
rugsėjo 3

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

MŪSŲ GRUPĖS BUS 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 $ 6 9 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, Mass. 02127 

393 West Broadway, P. O. Box 116 
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūnienė

l

tomas.ro


Puslapis penkLJ KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 2, 1978 m. sausio 10 d.

VASARIO 16-TOSIOS IŠVAKARĖSE

(Pasiruošimai Brocktone, Mass.)

(Petro Viščinio kalba, pasaky

ta 1978 m. sausio 1 d. Laisvės 

Varpo radijo programoje.)

Jau nedaug laiko teliko

kos Lietuvių Tarybos cen
trai.

su užkandžiais ir šokių mu- j LOS ANGELES, CAL.
zika. j

| Sukūrė komitetą

Į visas šias iškilmes pa-J Algirdo Bražinsko mokslui 
kviestas šio krašto preziden-; 
tas Jimmy Carter, abu Mas
sachusetts senatoriai —

remti

Algirdui Bražinskui pavy- 
Kad galima būtų labiau j Brooke ir Kennedy, valsty- ko jgįoįį j Los Angeles uni- 

išjudinti pačius lietuvius ir Į bes gubernatorius Dukakis, j veri-tetą, bet, kol jo klausi-• 
sudominti amerikiečius, šie- ; kongresmanai, Brocktono j mas pas likti JAV-se nėra

LABAI ĮDOMŪS

ATSIMINIMAI

TAU, LIETUVA, Stepo 
ao Kairio, 480 ^1., kai 
na $2.00.

C1ENOJANT, Kipro Bie
,inio, 46-1 psi., kaina....$2.0i

PENKTIEJI METAI, Kip

! Amazonės upės (Pietų A- p '
Į merikoje) žiotys yra 250 \J"£s

i myliu pločio. ai-.- i i>i J r Anglų-netuviu ka'.oų ZO'
Į«®eooeee©eexxxMxxxxxxx<xxx« dynas, V. lJ?rav”>.a?. nauja 
1 ‘laida. arie žodžių,

PASAULINIO GARSO 

ROMANAI
: 590 ps* aair.::

iki Vasario 16-tosios, kada‘met Frank Wallen (Pranas j miesto majoras ir visi mies-:Išspręstas, jis negali gauti į T<> Ettkcio> 592 puslapiai
minėsime Lietuvos valsty- j Volungevičius), Brocktono į to tarybos nariai, spaudos,: leidimo dirbti, taigi neturi i *<i4jna ..... ’............... $2.00
bes atstatymo 60 metų su- j miesto viešųjų darbų vedėjas , radijo ir televizijos atstovai j pastovių pajamų. Sukilimas Lietuvos suve

Lietuvių-anglų k- Iby žo- 
; dynas, redagavo Karsavi- 

Anna Karenina, 2 tomai,' palte ir '■'lai,. , apie
vertė Pr. Povilaitis, kana į 27 žodžiu 511 pX kai- 
$7.75, su pasiuntimu $8.20. na $8.09.

, » »-• r#/**

ORAUuiMO AGEN i RA 
Apteka įvairių rūsiu 

draudin im

Kreiptis senu adreso:

BRONIS KOaNTRIM 

.S98 l!roaowar
Se. 51ass. 02127

| Tek AN 8-1761
. ✓*#*#^*< >***#*^***#* į

RADIJO PROGRAMA
Seniausia lietuvių radijo

T- • r. f I- - a programa Naujojoj Anglijoj
lai K. Spalio parašytas, .. . u

..... ... . . is stoties WNSR 13o9 banga
dideli pasisekimą turis ro-' ... ,. . .

- ___ , . . * veikia sekmauiemais nuo
Neramios dienos, buvusio i Į^nas, 36S psl kaina j ;()0 įk. j ;3Q yal pQ pĮetu 

finansų tarėjo Jono Matu- s3.00. Paskubėkite pigyti,; Pertjuodama vėliausių, pa
neš netrukus jis bus išpirk- ,. . , Vta , 'saulinių žinių santrauka ir

komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

_ Šia programa ved? Stepo-
SENIAI LAUKTA , nas j ir Valentina Minkai. 

ISTORIJA Biznio reikalais kreiptis j
Baltic Florist gebu ir dova- 

Jau galima gauti Prano nu krautuvę, 502 E. Broad- 
Čepėno parašytą Naujųjų way. So. Boston, Mass. Tel. 
laikų Lietuvos istorijos I to- 268-0439 Ten gaunamas 
mą, kieti viršeliai, 543 psl., ‘ Keleivis ir yra didelis lietu- 
kaina $15.00. i viškų knygų pasirinkimas.

Kaimiečiai, 4 tomai, No
belio laureato Wladislovo 
R. Reymondo romanas, iš 
lenkų kalbos vertė rašytojas 
F. Neveravičius, kaina S13,

kaktį. Tai ypatinga proga į (komisionierius) paruošė; bei kiti aukšti pareigūnai, j , _ . ...
išjudinti, paskatinti ir įjung-1 naują Vasario 16-tosios mi-j iškilūs visuomenės veikėjai, s Grupe lietui .ų, susirūpi- 
,. • T. . . . _ , .j . I inus u jaunimo ate.timi, bu-
f . Lietuvos laisves kovą v.-j „ėjimo planą, kūnam pnta-, Apie prezidento Jimmy, v0 ^„^4 adv. žibutės, _„rDr„ lr „mls
sus lietuvius, o taip pat at-jria visos lietuvių patriotinės! Carter pakvietimą į šias iš- i Br:nkienės bute j. nutarė i-! K5U Pasiuntimu - $13.80.
kreipti šio krašto adminis-! organizacijos, Įskaitant Ue-;kitaes vietos laikraštis j steigti Komitetą Algirdo i ^3 psl.? ili^truota Gyvenanfeji Massachu- j

Įrišta, kaina $15.00. setts valstijoje prie knygų j
Pėdos mirties zonoje į kainos primoka 5 procentus |

renumui atstatyti, doktimen 
tinė apžvalga, parašė buv.

... . . .., _ , Lietuvos nepaprastas pa
t vo susirinkusi adv. Žibutes; 5;UE^I;y^ įr įgautas minis-

tracijos ir visuomenės dė-; tuvių Bendruomenės ir Ame- ’ Brockton Daily Enterprise4'
mesi Į reikalą padėti kovo-1 rikos Lietuvių Tarybos vie- ■ gruodžio 22 d. laidoje stam-
j ančiai lietuvių tautai. Mūsų J tos skyrius. Pagal tą planą ; bia antrašte paskelbė ilgoką' Komitete pirm'ninku iš-
pagrindinės organizacijos minėjimas vyks tokia tvtrka: 1 reportažą, kuriame pateikia- rinktas inž. Vytautas Vidu-

mes ištraukos iš Frank Wal- gkis, ViCepiimininkais

Bražinsko mokslui remti.

Sibiro katorgininkės ir so
vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciūtės atsiminimai 
544 psl. Kaina $10.

Prisiminimų fragmentas.
Kazys Musteikis, 126 psl.. 
kaina $2.50.

jau seniai skatina visus lie- ___________
tuvius šiemet reikšmingiau j 1- Vasario 11 d.., seseta- i parašyto prezidentui raš- Būta Sak enė, Liudas Reivy- 
paminėti mūsų tautos lais- i dieni 12 vai. iškilmingas; rfame rašte F. Wallen (^as }r Alanas Skyr.us, sek. 
vės šventę. {Lietuvos vėliavos pakėlimas} pažymi, kad nuo 1940 m. Kazimera Matjošaitienė.

■ Legion Parkway, Brocktono . Lįetuva yra Sovietų S-gos Komitetas nrašn vilio 
Bet ligi šiol dar negirdėti, j miesto centre, tą gatvę pa-! okupuota? bet tu0 atVeju, jei tuvius «avo aukomis narėm' 

kad atskirose kolonijose bu-, vadinant Mindaugo gatve. kiltu karas tarp jAV-biu ir t? « kpnu tiksla Vtaip pat 
tų rimčiau ruošiamasi tai di-, Vėliavos pakėlimo iškilmių , govietų S-gos karas> tai Lie. orffanizuod ipanašius įo^.
dziajai sukakčiai. Atrodo, t metu į aikštę nusileis para- j tuva sukiItų ir kovotų JAV- teįu, arba rėmėjų būrelius,
kad bus pasitenkinta šablo- j šiutininkas su Lietuvos vė-1 bju pUSgje gį jo Įsitikinimą
nu, kartojamu kiekvienais Į iįaVa. Tai simboliškas ges- ' sutvirtino jo apsilankymas Visu; la'skus, pasiteiravi-
metais, nesutraukiančiu litas, kuris neabejotinai pa-1 Lietuvoje. Laikraštis dar pa- mus bei aukas prašoma siųs.jNaiunes ats.minimai dpi*-!

itrauVc r»p tilr ampriiripčii> brėžs kad tuo atveju jei G šiuo adresu: įr<aaytojus Gabrielę Petkevi-}

1 valstijos mokesčio.
fftff f t t+

MERGAITĖ IŠ GETO

minėjimus nei lietuvių, nei
neįstengiančiu

trauks ne tik amerikiečių 
visuomenės, bet taip pat

irtais minėj i-; SpaucjOs, radijo tarnybos
mais atkreipti rimtą ameri- televizijos dSmesį 0 tai su. 
kiečiu dėmėsi. darys reikalingą pasitarna- 

vima Lietuvai.

Jimmy Carter atvyks, tai 
Vasario 16-sios minėjimo iš-

lio 1942-1945 m. dienoiaš 
tis, 579 psl., iliustruota, Įriš 

'ta. kaina $15.00.
1 TRYS IR VIENA. Janino:

ū*e Bali sruogą. Jurgi I
Algirdo Bražinsko Mokslui Savickį ir Juozą Švaistą ,171 j 

pis., kaina $3.00.

25,000 žmonių, o jei ne, tai
jose dalyvaus apie 1,000 as-

! menų. j
Minimo reportažo paskel-

• į bimas ""Brockton Daily7 En- !
. • I P° Piet4 Junior Hi§h Sch°o1 i terprise" jau sudaro dideli ’

viena reikšmingą naujovę, i Osk- St iwk<= iškil i ■ - T • , .[saleje, uaK ot., įvyks isk.i pasnarnavimą Lietuvos lais-

Šiuo atžvilgiu išimti suda
ro Brocktono, Mass. lietu-j 2 Tuoj vgliavos pakė i
viai, kurie Vasario 16-tosios j kmo iškilmių, maždaug 1 vai 
minėjimams jau yra davę

dabar priima beveik visose mjngas susirinkimas, kuria-
lietuvių kolonijose. Tai mūsų 
tąuios šventės ir Tragiškųjų 
birželio įvykių minėjimai 
anglų kalba per amerikiečių 
radijo stotis. Tokie minėji
mai Brocktone pradėti 1950 
metais (dabartinio Laisvės 
Varpo vedėjo Petro Viščinio 
iniciatyva ir pastangomis — 
Red.). Paskutiniu metu tiems 
minėjimams atitinkamas 
programas jau ruošia Lietu
viu Bendruomenė ir Ameri-

me kalbės šio krašto admi-

kdmėse F. Wallen tikis apie Remti Komitetas, c o adv.! Janinos Narūnės knyga 
Nida Z. Brinkis, P. O. Box i VAIKYSTĖ. Rašytoja apra
6093, Torrance, Cal. 90504. i j? savo saulėtas vaikystė, 

! dienas. Knyga 164 psl. Kgi-
«300oc«w<cr

! vės reikalui.
Pabrėžtina, kad viso šio

Poezijos knygos
nistracijos ir kongreso at , p]aaQ iniciatorius ir pagrin- ! Bukolikos-Georgikos. Pa- j

na $5.00.
Savanorio ir kontražval- i 

; gybininko atsiminimai, pa-}!
' rašė Jonas Demereckas. 2G0 
į psl., kaina minkštais virte- is 
Ižais $4, kietais — $5.

Atsitiktinio kareivio už

stovai, o meninę programą dinis vykdytojas yra Frank bijaus Vergilijaus, vertė dr 1 rasai. .Tono Januskio atsimi-' 
atliks Sukūrio ansamblis.' Walien, kuris save pirmoje -Antanas Rukša, 427 psl., kai- nimai is Antrojo pasaulinio 
Ten taip pat bus įrengta lie-į eilėje laiko save lietuviu, o na minkšt. virš. $6.50, kietais < ka™ -aikų Europoje, 127 j 
tuvių tautodailės paroda, tik antroje eilėje — ameri- —$7.25. } nsk. kaina $2.00. :

Tau, sesute, Prano Lem- Išeivio dana. .Juozo Kana.;
činsko 1950-1973 m. atsimi-'

Lietuvoj Vvtk "o ant* durų Prisiminimai, 269 psl.. iliust- į fįtnai, 295 psl., ^au^ai
nžraša ”T ' ffota, kaina kietais virše-' iliustruota, kieti viršeliai.;užrašas Labas . , |jajs J4 nfl , ka;ra S7 00

oo&soooota©-:;1 Palikimas, poeto Fausto
st.). bus Pasilinksminimas } v-a ua ir A D ARfT ^irs0^. nJ.e^ur n®"

, KADA IR KamtADARET t spausdinti eilėraščiai, jo uz-

3 A V A I 7 P * J T 1 S

Nepriklausoma

LIETUV
svečiai bus vaišinami lietu
viškais valgiais.

3. Pasibaigus pagrindi
nėms iškilmėms, National 
Cafe patalpose (666 N. Main

g BALTICREALTY & INSURANCE

| AGENCY

B Vedėja: Reda M. Veitas
| Tel. 268-6030

597 E. Broadway, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOVVNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

kiečiu. Jo kabinete miesto! 
savivaldybėje kabo puošnus ' ^yve_nimas, kūryba,

SAVO TESTAMENTĄ i rašai Įvairiais klausimais ir 
. .... .. 1 kt., 318 pusianių knyga, ku-
j _- uo rę^aai jums gan pa- rj Spaudai paruošė Stasy? 

aeti teisininko Prano Šulo
i paruošta teisėjo Frank Mon- 

£ I chun peržiūrėta, „Sūduvos“
i 'sie sta knvga.
!

Steponas Kolupaila, parti. ; 
šė Jurgis Gimbutas ir Juo.' 
zas Danvs, 464 psl., dau?Į 
iliustraciiu. kieti viršeliai.) §

SI2 00
Atsiminimai apie Juozą Į 

Liūdžiu, Petr. Liūdžiuvienė, J! Santvaras. K--nna $6.00.
I Juodvarniai. pa?aka-P0r kaina $1.00.
! rr a, parašė ir iliustravo Pa J ' Vienas mažas gyvenimas,
■ liūs Jurkus, 200 ps!., kairu Henrikas Lukoševičius, 192'j 
: $5.00. psl., kaina $5.00

.nformuoia skauyioj’i.'. apie pasaulinius ir !ieiuv:šktn sia.- įg 
(vykius, deda aaug ir {dėmių nvofauKų ir atvira: pasisakė - 
e-ue visus mūsų visuomeniniu • bei kultūrinius klausimus Š5 
jame rasite (domių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukta įa 
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kieS<vien«> vlsiemi ĮĮĮ 
svarbia problemų
' NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ vra dinamiška/-, mūsų IA 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju heniri isr’-bj -i i iė’ii. r> 
suomei atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaiky ma 
— lietu\ybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

Adresas:
7722 George Street, IaSalle, P.Q. IISP IC1. CANADA

. '. ii.’. i
hic:

KAIP SUDAROMI

TESTAMENTAI.
Su testamento pavyzdžiu.
knygos kaina $3, su tes- Į IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS.

ATSIMINKITE KELEIVJ. JO METINĖ PRENUMERA

! TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

SLA
į cemento foima $3.50. Ji yra i 

g j gaunama ir Keleivio admi ! 
g j nistracijoje.
Ii

SUSIVIENI JI V AS
LIETUVIU
AMERfKOJE

'rooor-^oooooooooooeooooooeeoooooeooouoooooooooooooo

f
f.

VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas 

$ 3 9. 5 0 vertės
• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas 

• Mokėti pagal susitarimų
ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO 

SPECIALISTAI
šilto oro, šilto vandens ir garo iš rūsio ir oro vėsinimo 

pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

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

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS: f J'

i, Tel.: 436-1204* —

1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

BALTIC
TOURS
>Z?

Kainon 
pės palydėjimas, 
ęrade.

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI I LIETUVĄ

Kovo 19 iš Hartfordo ................................................................$733.00 j
Kovo 26 iš Bostono..................................................................... $761.001

i Balandžio 2 iš Detroito ...........................................................$816.001
! . i

Balandžio 9 ir 16 iš New Yorko...................................... $746.00 j
2

i įskaitoma pilna kelionė Pan American lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai ir gru- 
vdėjimas. Kelionė: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 1 naktis Lenin-

BOSTONAS-CHICAGA IR ATGAI.............................................................

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

$128

SLA-

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

Tel.: 848-6000

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 

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

arba
1-^800—223-7898
prašant pasikalbėti 

su ”PAT“

Zbooooooooooooooooaoi Mooooeseeoaeak.

-Jau *0 metų tamacj* lietuvių visuomenei ir iėmeka- 
jo oaugia.il tta.p SEFTlfNIS MlUONUS dek rn, 
oa narna.

SLA—didžiausia Beturtę fratemalirs crgamzacijs — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje paša'pą. kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško p»‘no, o teikia 
patarnavimus savitarp-rės pagalbos pax~:ndy.

SLA— jau turi daugiau, kaip ins su puse t>ih. o dolerių 

kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir siiugi r ;e<ivieima 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reifcaUngiausiaa 
apdraudas nuo <100.00 iki 8Iv.000.bC

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąja Apdntuda — L'n. 
dowment Insurance, kad jaunuoli? gantų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms i.- gyvenimo prašiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai piar , i ERM 

apdrauda: ui $1.000.00 apdraudoe tik $3.00 mngeu- 
čio metama. n

SLA—AKC1DENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama 1-etGviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už 11,000.00 akddenta- 
lės apdraudoe mokestis 82.00 * metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių koioniji; Kr. Skiriu 
‘ kuopų veikėjus. Ir jie plačiau paattktn? rpM 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, Jeigu 
parašysite:

Lithuanian Alllance of America
107 Weot 30th Street, Nevr Yorg. ąj.Y. l’MMH

oaugia.il
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Vietines žinios
Bostone lankėsi J. Valaitis E. Vasyliūnienė-pensininkė Kadangi ta statyba labai do. ( 1978 m. balandžio 9 d. 3«

su savo seserimi Elena Vasyliūniene, dir 
Praeitą savaitę j Bostoną busi Hancocko di audimo

Pranešimas Bostono 

ramovėnams

LKS S-gos Ramovės Bos- i

Sveikino iš Australijos

Dalia Jasaitytė, išvykusi
iš Los Angeles i Australiją,

. , ... -i atsiuntė gruodžio 27 d. Syd-tono skyriaus metinis nariu ®• • i- i • oo neįuie rasvta a skeli, kuna-susirmkimas bus sausio 22 J J ... .• • x. . ,o , • 4. o «nie sveikina Nauiuju metųd. 3 vai. popiet So. Bostono „ , , , ,T . . * \ .. , . proga. Rašo, kad dar aplan-Lietuviu Piliečiu d-tos ma- 1 • 4. , ’ • R „

buvo atvykęs Vienybės ir 
Tėvynės redaktorius Jonas 
Valaitis. Jis čia buvo atke
liavęs su neseniai iš Lietu
vos atvykusia pasisvečiuoti 
savo seserimi Dalia Samuo-1 
liene. !

bendrovėje, sausio 4 d. išėjo 
i pensiją. i

i
Ta proga jai buvo sureng-i 

tos šaunios išleistuvės ir i-, 
teikta dovanų.

'Dzūkų karalius“ ir vėl 

linksmas

ių Piliečių 
žojoje salėje. Rysianti Melbournę ir Cam- 

bėra.
Bus renkama nauja sky-j Australijoje ji žadanti 

riaus valdyba. Visi nariai j pabūti pusketvirtos savaitės.
susirinkime daly'

Skyriaus valdyba

L. Lendraitis pasveiko

prašomi
vauti.

Tikrai malonu skaityti 
Į š:os jaunosios kartos lietu-Į 
Svaitės gražia ir taisyklinga} 
P'etuviu kalba rašytą laiške 
li.

Sugrįžo iš Kalifornijos

misi atstovų rūmų pirminin-<Val. po pietų First & Seeond j 
kas Thomas P. O’Neill Jr., Church salėje, 66 Marlbor- 
tai tikima, kad pritarimas j0Ugh St., smuikininkės Brigi- 
bus gautas. ųos Pumpolytės koncertas,

(kuri rengia N. Anglijos Bal- 
KALENDOR1US kų d-ja.

Vasario 19 d. So. Bostono; Balandžio 9 d. So. Bosto- 
!Lietuvių Piliečių d-jos III; no- Lietuvių Piliečių d-jos 
jaukto salėje Altos skyriausi UI aukšto salėje Aliukų ra-
j rengiamas Lietuvos nepri- i dijo 44 m. sukaktuvinis kon. 
j skelbimo sukakties minėji-1 certas. 

automobi-Į mas‘

J. Valaitis yra gimęs So 
Bostone, bet 9 metų su tė-. 
va s i-važiaivo j Lietuvą ir Prieš Kalėdas
morr — vjenas grįžo į j lis neužmušė Felikso Za-’ Kovo 5 d. So. Bostono • ~********~»***~~~~~*»~***«1927 m.
JAV. Jo sesuo jau gimusi<Ieško. Jis džiaugiasi, kad, Lietuvių Piliečių d-jos abie. į
Lietuvoje. Jis dabar savo! nelaimė taip gerai baigėsi, J jose salėse Baltjos ir Žalgi-l , uniijc
seserį atvežė parodyti, kur i kad sutrenkimų skausmai!rio tuntų tradicinė KaziukoI paras'ta JULIUS
gyveno jų tėvai ir kur jis j jau praėjo. (mugė. į JANONIS — POETAS IR

Bostoniškio J.

pats praleido vaikystę.

Mirė S. Lileikienė

Sausio 4 d. Bostone mirė 
Stefanija Lileikienė. Ji pa
laidota sausio 7 d. Notre 
Dame kapinėse Woreestery.

Paliko liūdintys vyras A

VERTA ĮSIGYTI

Angliakasių Lietuva, di
delio formato, 344 psl., daug 
iliustracijų. Tekstas Vlado 
Būtėno, fotografijos kun. 
Aigimanto Kezio. Labai tin
ka dovanoti. Kaina $20. 
Gaunama Keleivyje.

LABAI GERA DOVANA

Ką tik išleista daili, įdo* 
j mi autobiografinių atsimi- 
I a>mu J. Narūnės 232 pusla- 

Jašinsko pių \nyga "Jaunystė“, — 

tinkama Kalėdų dovana, su 
daug iliustracijų. Kaina $5.

Jį gaunama Keleivyje ir 
i pas kitus knygų platintojusREVOLIUCIONIERIUS! 1978 m. kovo 12 d. 3 vai. Į

;po pietų First & Seeond'
Sumanyta Bostone pasta- t^burch salėje, 66 Marlbor-.

tyti dar vieną dangorėžj,‘ough ®t., estės pianistės Eli-įoecoeooessooos&^oscoosisiosiGosooeeeieooceoooeoeooeoeosoi 
kurio statyba atsieitų 75-91 įrengia N. Anglijos Baltų d-ja.; 
milioną dolerių.

Jis būtų statomas prie 
Pietų ar Šiaurės stoties arba

Dar vienas diangorėžis
kaina — 5 doleriai. JAV-se ir Kanadoje.

Leonas Lendraitis, Carney Į
ligoninėje iškentęs operaci- j P1- Stasys Jasait.s ir.daik 
ją, Kalėdas jau galėjo, švęs- Viktoras Vizgirda sugrįžo iš 
ti savo namuose, o praeitą Kakforn jos, kur jie buvo 
savaitę jau atsilankė ir mū- nuvykę savo vaikų aplanky
tų Įstaigoje. į ti ir praleido šventes. Laima

Jasaitienė ir Elena Vizgir- goję). ■ Sumanymą dar tun pa
lenkime gerąj sutvirtėti dienė dar ten pasiliko ilges-j Jiems reiškiame gilią už-1 tvirtinti atstovų rūmai ir pa- 

ir užmiršti visu® kentėjimus, niam laikui. uojautą * skirti tam reikalui lėšas.

leksandras Lileikis ir dvi ten, kur dabar yra vadina- 
dukterys su šeimomis (vie-i moji Combat Zone (nakti- 
na Worcestery. kita Chica-1 nių smuklių rajone).

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 

Tai. SW 8-2868

/ra vienintele oficiali Įstai
ga VVorcestery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-

terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal

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

Senas
tas.

parvirsta ir negir-

Kovo 12 d. So. Bostono 
L‘etų vių Piliečių d-jog salėje >

Jeigu jusu gydytojo sprendimu jums ar jūsų šeimos nariui 
reikalngi kokie nors vaistai, paprašykite, kad jis paskambintu

Sandaros moterų klubo naŠ-iTHE APOTHECARY, 381 W. BROADVVAY, SOUTH BOSTON,
lių karalienės paserbtuvės.! „ ... . , . „ . . . ......

‘ , ! Mes siūlome visokeriopa profesini ir asmeniui pritaikvta re-Balandzio 2 d. 3 vai. po; .. 4 ....... . . 4 .... , o t-> x t • . • cepturos patarnavimu. Mes mielai priimame taip pat \\ elfą re.pietų So. Bostono Lietuvių „ , ., • ,
P liečiu d-jos III aukoto sa- Med,ca,d ir k,t^ !sta,"V apmokamus receptus. Mes esame pato- 
iėie Laisvės Varpo pavasa.i giai pasiekiamoj vietoj tarp E ir F gatvių. "Receptu specialistai“, 
fini s koncertas i Darbo valandos: pirmadieniais—šeštadieniais nuo 9 iki 8 vai. vak

Čia galima gauti įvairiau-} 
siu importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

Flood Sųuare 
Harduare Co.

•arMiaka* K. J. ALBLMA 
EAST EKOABfVA? 

įOUT»» SCSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148

Ba&j&oira Mcore Dažai 
T'opiero* Siannma

Kt litis i Langaas
Via-'fci* -tikicenyn narna 

Relk.nanyn piarcberiuna 
Viaotrie -iaCktal

Telefonas: A N 8-2806
IDr. Jos. J. bonovan 

Į į Br. J. Pašakarnio
I P S D I N I S 

OPTOMETR1STAS
; Valandos:
į nuo 9 vai ryto iki 5 va!, rak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South Boston, Maas

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

mroooooooeeoooooooooeooeioeaiooeooeooccoginsAoooooaooe!

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpiidome gydytojų rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistiaą.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

384 W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonai AN 8-«02*

No© f vaL ryto iki 8 vėl v„ išskyrus šventadienius Ir sekau 

^ooooooooooooooaoooeeooooooooooeoooosooooooooooooom

V

N & T OIL CO.. Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mase. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo {rengimas

Skambinkite

268-4662
• • < ♦ v v v. -

TRANS - ATLANTIC 

TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga-jog.

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta
Vedėja —

Aldona Adomonienė

k
i!

W«**##*«*##*#****#**#*++*********

PETER MAKSVYTIS
Cargeuter A BuiMsr

49 Church Street 

B. Mfltoa, Maaa.
Atlieka visos pataisymo, 
to ir projektarimo darbai 11 įsa
ko ir viduje, gyvenamų narna ir 
Manio pastatų, pagal reika
lavimų. šaukite visados Od • va
landa vakaro. ____

Telefonas 698-8675

^<aaoooooe»o**M*e*o**************
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKTOTfi)

OPTOM ETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADVVAY 
SOIH'H BOSTON. MASS.

,j,iffrrrn—

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

Į Tel. 762-6732

************e***e*a*M**M*Mew««i
"SAULES 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 — 
86. Paštu nesiunčiame.

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE

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 PIETŪS
(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

M-M-M* M MM MM .MM M M M M-M M M MM MM MM MM

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
tekliu. 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

ALMYS THE LEADER

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 W»»t Broadway 
South Boston
9 AM to 3.30 PM- 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

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

E. KARDELIENĖS DAINŲ STEPONO KAIRIO ATS1

PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijoje

ĮMINIMŲ PIRMASIS TO- 

i MAS “LIETUVA BUDO“
galima gauti Lietuvos ope-,
ro. „lutė. Eilioto. Korde-!JAU IŠPARDUOTAS, BET 

lienės įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—” f AU, 

jų plokštelę. Kaina $6.00. , LIETUVA“ DAR YRA NE-

Paitu neeiimžiame. DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-720S

ATLAS PARCELS CO.

82 H&rriton Street, 
Worceater, Mase. 01604 

Tet. 798-3347 
Tiesiai iš IVorcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu

Į > :: < ►

I
::

L

::

COSMOSPARCELS 

EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION

j ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
vą Ir kitus Rusijos valdomus į 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš»I8 BOSTONO Į LIETUVĄ 

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

vietines gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinęs gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia- i 
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

Pristatymas greitas h 
garantuota*

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai ryto iki 5 vai- rak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.

Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

389 W. Broadvray 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

T




