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73-TTEJI METAI

EGIPTO IR IZRAELIO DERYBOS i 

NUTRŪKO

Sadatas apkaltino Izraelį arogancija ir siekimu gauti 

nuolaidų už nieką, o Izraelis įsižeidė Sadato kalboje pa

stebėtu antisemitizmu. Abu derybų partneriai dar prašo 1 

Amerikos tarpininkavimo, Washingtonas dar tikisi, kad 

derybos po 10 dienų atsinaujinsiančios.

... Sensacingai prasidėjusi savo atstovus iš politinio ko- į 
Egipto ir Izraelio taikos ba- retėto Jeruzalėje, Izraelis’ 
•landžio medž cklė pii momis iš karinio komiteto Kaire, f 
dienomis sukėlė daug šv.e- ir derybos tikrovėje nutrūko. J 
s ų vilčių, kad Artimųjų Ry- i
tų taika yra ne tik igyvendi-i Vilties tėra t e'k, kad koD 
narna, bet jau čia pat už du- kas nei Sadatas, nei Beginusį
rų. Egipto prez Sadato ir Iz-
raelio premjero Begino nuo- j e derėtis daugiau nepeno- 
širdūs pas S'.eik nimai ir ap-j ri. Dėl to ir Wash.ngtonas 
sikabin mai Jeruzalėje, a- • tikisi, kad šos pertraukos 
b'ejų pareik Jas bendras tai- 'metu derybininkai atvės ir 
kaus sugyvenimo troškimas » pasitarimai vėl prasidės gal! į 
sudarė Įspūdi, kad netrukus,'po 10 dienų. Net kalbama, i 
būsianti pasirašyta bent šių, kad Sadatas ir Beginąs gali j 
dviejų pr’ešin’nkų taikos su-1 atjvykt; i Washingtcmą ir 

dar viešai nepareiškė, kad

tartis, prie kurios gal netru
kus prisijungs ir kiti arabų 
kraštai.

Deja, po malonių susiti
kimų tuoj i ryškėjo ir nema
loni realvbė.

PER L. EUROPOS IR LAISVĖS RADIJĄ 

KALBĖSIĄ IR KOMUNISTAI...

Radio Free Europe ir Radio Liberty stotis valdan- 

' čio Tarptautinių Transliacijų Komiteto pirmininkas 

i John A. Gronouski pasiūlė prez. Carteriui skirti šių radi- 

■ jų programose laiko ir Sovietų Sąjungos bei jos sateliti

nių kraštų atstovams "atsiliepti" į tų stočių propagandos 

kaltinimus komunistams ir "pataisyti“ jų perduodamas 

žinias. Atrodo, kad "popkornų“ pilnos galvos tokį pro- 

j jektą gali priimti ir dar patarnauti JAV techniko* prie-

I monėmis komunistinių melų skleidimui.
i

Hartforde sugriuvo ; Ka‘-p speo'aius N. York 
i . . . ! T.me< koresj>ondentas Da-
i koliziejaus stogas Į vidas Binderis praneša, JAV 
i _ . . , TT ituoj skirsiančios laiko Lais-

Pi ies dvejus metus Hari- Vosics Europos ir Laisvės 
Radijo programose Sovietų 
Sąjungos ir jos safeltų at- 

axer;o stogas t stovams "pataisyti“ tuos šių 
-toro sluogsnio stočių informacijos netiks- 

Laimė. į lumus bei "propagandinius
f^OlJietai Sllllo baiątl ^dd tuo metu pastatas buvojisipucl us“, kuriais jos ko- 

& | tu čias, r todėl žmonių au- • munist'nių kraštų yra kalti-
Belgrado Šnektas I kų nebuvo. Jei tai būtų atsi. narnos. Ap’e tą sumanymą 

įtikę po 6 valandų, būtų la- ir komunistam gerą progą 
Sovietu delegac jos Bei- ho’ daną im-o noc t^r, hotn tarti savo žodi ir per Vaka

ru radiją jau esą prane-'.ta 
JA V ambasadom s Sovietų 
Sąiungo.ie ir Rytų Europos 
valstybėse.

daug kas matė Simo Kudirkos trage Jijos filmą, kuri rodė CBS televizijos tinklo sto- ' pastatytas C V Ii
ikoje Simas Kudirka su aktoriais ir filmo gamintojais filmavimo dienomis. Iš kairės ; njo centn) atsiėjusio 7(1 mil

iausio 23 d 
į tys. Nuotraukoje

dešinę: Bruce Sallon. Gerry Abrams, Alan Arkin. Simas Kudirka ir Richard Briggs.
Nuotrauka D. Kezienės—I.ith. Inf. Service

j dol., pustrečl
: neišlaikė
: sniego ir sugriuvo.

c a dalyvaujant net pačiam \ M įjįonai matė Poezijos premija —
Carteriui, tęsti savo pokal- • |

\ Kudirkos filmą \Bern. Brazdžioniui
Į I

Sausio 23 d. CBS televizi- j Lietuvių Rašytojų Drau-
bius.

Kadangi Izraeli- menkiau* ba' daug žuvę, nes ten būtu

iCarteri, kad JAV duotu irr *"7 IKa’mvninin arahn kraštu J varien» nau J-rt-v uuuių n/ ,T iv-- -• ! kurios mecenatą,
Ka.meniniu aiaou kiastUj,, . , ’ , . . , , , , vieš pa! nuf.nme noreie'

ki.tikuojair.as ir spaudžia: SJS^"t.U.12' lame filme ’abiau išryšk nt: į K'^^nsas Galiūnas visais paske]bĮi
k tu; Simo Kudirkas dramos: verCpim° komisijas babais
mementus, bet turime būtij|ias^!f^a P°Ųul Bernardui; Tcje deklaracijoje kalba- . ..

lenk’antTzVaeli*'^didesnes dėkinSi televizijai ir už taij Brazdz.on u“ ima apie būtinumą palaikyti Etiopija išvalė
jaidas ‘ ‘ Ų ką ji padarė, nes filmas tui-i?

: mums neįkainojamo

mas Sadatas pasidarė kie- 
nesnis. Ypač, kad Izraelis 
ilgą laiką nepadarė jokių 
dėmeo’o vertų nuolaidų, ku
rios būtų pateisinusios jo 
kelionę i Jeruzalę. Nors ir 
buvo sukurti du ministrų ly. 
gio komitetai, politinis Izra- j 
ely
b am 
du 
t y v
labiau užaštrino Egipto ir 
Izraelio skirtingas pažiūras.

kių duoda Izraeliui. Ir atro 
do, kad tas jo prašymas ga 
Ii būti patenkintas, tuo pa

nuc

Taigi, kol kas telieka tkjmės. Jis pravėrė geležinę kus, sek 
laukti, kaip šie Įvykiai vys-; uždangą plačiajai Amer kos vičius ir

yra baigti. J pasiūlė ir baigia- Panaši nelaimė ištiko ir 
mąją deklaraciją v ėsuma. Long Island un versitetc au

ditoriją Brookvillėj, N.Y.

nas t”?! Vertinimo komisija suda- i * ir tik vien.u ri;nlnm„t„
5 relks- rė: pi™. Leonardas Andrie-i?akln u apie

mylinčio savo tėvynes la's- 
vę, kančia.

Prezidentas siūlo
Rinkimams išleistaSadatas savo kalboje pa-i_  ___

reiškė, kad Egiptas reika-imd^mtl mokeSCIUS 
lauja visų Izraelio per karusi Prez Carteris sausio 20.
užimtų arabų žemių ęąži-|d. pasiūlė kongresui suma-į Kongreso kandidatai (860 
mmo, nejauksiąs zydanv žinti mokesčius 25 bil. dole-į atstovų rūmų ir 64 senato) 

rių jr padidinti viešųjų (^r-įi9“6 m. rinkimams viso la
bų programą taip, kad nuo jijeido 99 milionus doie-

nė kvadratinio sprindžio a- 
rabų teritorijos ir nepakę- 
siąs toje teritorijoje nė vie- š’u metu kovo. mėnesio tuos

sekr. Leonardas Žitke- žmogaus te.se Etiopija Iš.arė Vak.

‘ Transliacijų virš'ninikas J.
A. Gronouski mano, kad,

, davus galimybę scv'etam ir 
■jų satelitam dalyvauti preg- 
į lamoje, a t pulsią šiom sto- 
jtim nrimetami komunistinių 

Vo-i kraštų vyriausvbiu kaltini-
nariai Nele Ma-1 v , , , , ketuos įgaliota pasiunt ni.inia n i’O'io-ms b’okas liau-

tt i v a kuru ddeuHtu nuomo- j , ivnifin- fron-ii’o/nioc- TniHenr kas ... .................... -i tuo, atrodo, kersindama uz s ?‘ ukf*es tiansliacijas. Iai,zalaitė-Gab lene, Henr kas 7 "u ' tuo, atrodo, keldindama už 's:s iruKiies transliacijas. i ai,
Kaė nskas ir Stepas Zobar, į £ į Vokietijos įteikta S1 l.S | ,>«į
kas. Komiui ptsėdisyj--,^,"^^^-“;!;'“'^ -.askola SomaBjai, kuri tą j• rt«lwr .tatyti^
KO 19r8 rn.saus.ol4 d kul- tant numatoma ka;.jtl, sumą panaudo. ginklams;1 . aulu sov.etų
turos Židinyje, Brooklyne.

Komisija vaddvavosi kon-į
cu. bpirzti. trukdymam-; iveikti. Be to, 

Į ta' būtu "labai civil’zuotas“

kurso sąlygomis, kurių pir-> ToklOS Sniego audl'OS Kubos remiama, kariauja su
mass punktas yra toks:

Etiopija, Sovietų S-gos ir! žvgi< preš dabartinius truk-
dvmus...

.............................. ..  seniai nebuvo , mos Vakaiuose. Nors Vaka-j Kadai gi s^.i-ta ii jų sa-
"Premiją gali gauti t.k' , . tentai jau daoar daug d des-

gyvas ir laisvajame pašau-į Pereitą penktadieni At-|:a- at-La^e neriai alinę nju sav radijo stočių ir 
lyje gyveną? poetas, kuris Ganto pakrašty siautė tok a • )el / * • į transliacijų volandų skai-
savo iškilia jioetine kūryba' ?n'ego pūga. kokią tik labai, Vok et;ja, Prancūzija ir Bri-1 čiumi dieną naktį Įva'riomis 
labiausiai gaivino, Įkvėpė liuseni žmonės beprisimena. tanija -ir.iko paskolint pi j kalbomis sk'eidž a pašau- 
stiprino lietusių tautą vienu. . . Įnigų ginklams pirkti.
ar kitu metu nuo 1918 iki į Bav., Rochesteiv pi.-mgoį

iBorti-ŲNŲoil sl/Wo»-č tan/.ų llar už :°ki*
Įrsostone — conu». vi.as gj • pap Idomą jų propagandai
įvenimas buvo sul)a!a‘.vžuo' paea’bą telieka Gronouskiuį
j tas. Dar ir šiuos žodž us ra-! ir jo plano rėmėjams suteik.
Išant, gatvėje stūz-o Kama- Mažojo Abu Dhabi va!--:t} tiktai Lenino ordiną, 
i gūbriai sniego. įtybėlėje pr.e Persų įlankos! Negi ir prez, Carter $ ti-

Japonijoj per žemės dre-! Sniegui nukasti ir kitiem u- daivtas Lanka> tik,ai mo- kj, , -vietų žvalgyto- at- 
bėjimą sugriuvo užtvanka, audros nuostoliams ) ad“ng-į ter.ms. Jame vyrai nega j-t< as nemeluodamas pa- 

. ..na?. wj trornl-u’ i kuri nuo upės atitvėrė aukso ti reikės milionų (Ulonų. į palesti jų žmonių atidarytu į tiks ns” La svosios Euro-
i'-k • • U •••" * rūdos valymo atmatų base -' -askaitu ir paliesti jų seifų. I pos. Laisvės Radijo, o gališbujojus prostitucija, beti,u , , 1
įsi istorini verslą ten lab'au- n3- Babar to.- atmatos pa- į)įfįžiulės Unijos 
ic-oi tenka Į upę, o jose yra ne-,

mažas kiek s labai nuodin- p(ii’(>iąnmĮ ai UOS 
go ciano natrijaus chemiką-

Bene didžiaus'as -a'.

99 mil. doleriu

nu.nos ten isikūrus'os žydų g>-. | darbus galėtų dirbti 725,000
\en\ietės. Be to, pakaltmo > asmenų. į Spėjama, kad šių metų
Izraeli, kad jis, apdginkla- j | rinkimai atsieis dar daugiau,
vęs moderniausiais ameri-1 Būdamas kainų ir atlygi-1
kiečiu ginklais, bando derė-’r.imų kontrolės priešininkas,; . _
tis, remdamasis tik savo jė-jprez. Carteris stengsi?^ kad Sovietu įUrininkeS 
gos pol'tika. j darbdaviai ir darbininkai

Iš’ais metais savanori-kai ne- 
Tuo tarpu Izraelį visiikai j keltų kainų ir atlyginimų, 

vengė konkrečiai kalbėti a- i
pie arabų žemių grąžinimą i 
ir, jau pra- dėjus derybom. < KaUįUS SOVlCtU 
tęsė toliau žyd iškų gyvensvie- į . _..
čiu kūr'mą užimtoje Shva-'^laimėįimaS 
jaus teritorijoje. Jis taip pat j

i I.’ui savo diktatūrini melą ir 
į tuo melu "ta šo“ vakariečiu

1978 metu.“

Upė virto mirties 
[šaltiniu

uždarbiauja
■Japoni jos d i dre.iesč'uose,

gal
Amerikos Balso ži«

' s'ai praktikuoja užsienietės 
! iš Europos ir Australijos, o 

Iau še los savaitės erdvė-! d'džiausią "pasisekimą“ tu-vengė kalbėti apie Pale-<H j įa.Jau daug žuvų ivlvėsė. Bene diuz.au,-as a'ga. <a
: ‘ ‘ ' 1 -5 dolerius per valandė-i ,vo pamgunams meka tran-nos arabu busimaia tevvnęr, 4 •• e , ., . , i z. n • beratonia Salut 6, kurioje po 1.ar valstvbe, kurios tvirtai1 me . ia , ; dirba du astronautai. Šiom lę.reikalavo Sedatas. Be to.

palies
j dar ii

j Tik -pėjus banką ati(!ary-{ Pjas7
iii, tuoj buvo atidengta daug' _ . . . . ...
| , „uoinota seifu Sovietai jau senia- to

’ pastangas šia. radijo stotis 
’nut'ldyti. Tai jie darė, siųs-

Uąska'tų ir 
brangenybėms.

darni J W vyriausybei viso
kius protestus ar per sau pa. 
lankius senatorių^ stengda
miesi apkarpyti lėšas, o da
bar galės at-išėsti patys tie- 
s’ai prie mikrofono.

Yalk ško proto galvų aut 
suaugusio žmogaus pečių 
Amerikoje niekada netruk ?. 
o materialiniam gyven'r.uri

tarpininkauti, tokiu dialogų kuris galės nuskrist' iki erd- kitom prekėm negu svetima i cisco— 17.6 mil., Tokvo— Be to, 54 pareigūnu algtu g:'pu ir po jo atkrito. t;u’ v ' ėiant jų dar (Įaugau at-

pasiekė; Kaip japonų spauda pra-
____________ ________ jie be, ne a, N’iigata uoste, kuri per

rei kę.- ant semitinių minčių; žmogaus į tą stoti nuskra’di-i metus aplankė apie 7,500

Beginąs dar apkaltino Sada-1 dienom sovietai 
tą. kad jis save kalboje pa-į naują laimėjimą

ii tuo ižeidęs žvdu tauta.

Nors -JAV užsienio reika-{ 
lu sekretorius Vanc.e ir net;

no kapsulę su astronautams 
! reikalingais dalykai-:.

JAV dar tik gamina va-

sovietų jūrininkų, Į krantą 
"pauždarbiauti“ išlipdavo ir 
moterys komandyrės. 
jos už "patarnavimus*

I (tvanka 
tuojama.

skubiai remon- porto (teamsterių) unija. ,,
štai mažai žinomas tos uni- BreZUeVOS Sei ga

4-1 jos part* aunas Harold Ere

1976 m. iš Chicagos aero
dromo išskrido 41.4 mil. ke
leivių, iš Atlantos — 27.3.

man Clevelande 1976 m. 
gavo $353,330 metinės al
gos.

rusišku gripu
Sovietų S-gos \adas Brežne- 
\as vasario 16-18 turėjo lan. 
kytis V. Vokietijoje ir pasi-Bet i mil., Los Angeles —26 mik, | .Jis buvo \ ienas iš 19 un

’m- . Londono — 23.7 mli., New jos pare gimų, kurių alga rašyti sutarti, bet viz.ta< hu-
pats prez. Carteris bandė j dinamąjį "erdvių keltuvu“, > duvo mieliau kelnaitėm ar Yorko — 21 mil., San Fran- buvo didesnė negu $100.000. \ : atšauktas, ne- j's >u-:rg >

paskoje — Egiptas atšaukė t šėla i vių ir sugrįžti i žemę. valiuta... 16.8 mil. buvo didesnės nei $70,000. g. dytojai patarę pailsėti. .-banda.
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VnriEl NITTVTIMA TAVI A nin^IITIC nezT°je> kadaise įrengęs mikrofonus net mar'alo Tito 
IvUI/liLi IlU 1 I LUV1A I vMA LI1LI£1UL£. kabinete, Pavlis Stepanovičius Kuznecovas, sovietų am

basadorius Moroke Sergejus Petrovičius Kiktevas, sovie
tu d plomatas Norvegijoje Valerijus Niko’ajevičius Je-TARYBINĖ PAŽANGA?

Rodos, nereikėtų stebėtis, kad ir lietuviškoje tarybi-
rofejevas, Kinijos reikalų ?pecial‘stas Viktoras Kraše- 
ninikovas, net ortodoksų arkivyskupas Afrikai Anatoli-

nėje spaudoje pastaruoj-u metu labai pagausėjo žvalgybi-į jus Kaznoveckis ir šimtai kitų, kuriems iamž'nti reikėtų 
nes temos. Mat, k'ek mes žinome, tarybinėje santvarkoje j atskiro enciklopedijos tomo! 
šnipininkystės profesija yra labai garbinga, valdžios re-Į
miama ir gausiai atlyginama Įvairiomis malonėmis. Na, O -tai dar pasaulio dėmesiui ir KGB darbo kabi- 
o užsienio žvalgybų veikla Lietuvoje didelĮ susidomėjimą neto moderniausi Įlank ai, kaip juos aprašo tenai iš pa
gal pažadino ir Vytauto Alseikos neseniai išėjusi knyga grindų i sovietini žmogų "remontuotas Michailas Matve- 
"Trys dešimtmečiai emigracijoje“, kurioje jis už soviet- jevičius Bojkovas savo knygoj "Liūdi scvietskoj tiurmy“: 
eitis rublius padarė labai plač'a mūsų išeivijos veiksnių
reklamą ir net gerokai padidino jų tarptautinį svori ir Tardytojas Ostrcverehovas nutempė mane pr.e len- 
galią. Tur būt, ta proga vilniškė "Tiesa“ šių metų sausio t; nų. Ant jų buvo pridėta daugybė peil ų, piūklų, ilgų vir
io d. paskyrė net ištisą puslapi Viliaus Kavaliausko su- ba]U. g*'^tų, žiedų, replių ir Įvairiausių formų spaustukų, 
redaguotai JAV žvalgybos agentūros ČIA darbų apžval- sugriebė pusės metro ilgumo platokų asmenų plieni- 
gat " ' '■n£ plokštę...

Deja, mes labai nusiviliam, kad Vilius Kavaliaus-I — ši? mechanizmas pjausto žmogų ka p dešrą, plo-

tų Sąjungoje ir tarybinėje Lietuvoje iki šiol tebūtų buvęs ninwi neriai e jam ĮiaKOs. iai pauejome jį ant šito stalo 
tik vienas tarybinis žvalgas Juozas Mikuck's... Pradėjome p:auti nuc dešinės kojos nykščio. Po 32-ros 

riekutės jis pra'neko...“
Nors ir ne mūsų pareiga didinti Sovietų Sąjungce; 

šlovę ir kelti jos laimėjimus, bet, vardan objektyvum Tad sakykite, kodėl šitokių tarybinių laimėj'mų ne

KUR TRŪKSTA ORO? f

Prieš kelerius metus iš 
JAV-bių i Lietuvą grižęs 
Vytautas Alseika parašė •
<nygą "Trys dešimtmečiai! Negali būti! Juk š. m.J Bet dar svarbiau, dr. J.

Dr.Jurgiui Gimbutui 
šešios dešimtys

^migracijoje“.

žinoma, tą knygą labai 
šlov.na tarybiniai kr tikai 
savo spaudoje. "Literatūros 
ir Meno“ gruodžio 3 d. nr. 
Alfredas Kazlauskai recen
zijoje "Trūko gimtinės oro“ 
yčiojasi ir i e vijus rašytojų 
gyvenimo, prim ndamas, ko
ri jie čia darbą buvo pri
versti dirbti:

"K. Bradūnas dirbo kapi
nių darbininku, 
kauskas 
doje, A. Škėma — l'ftin'n 
ku, J. T ninis — naktiniu 
sargu, S. Santvaras — vais
tinės darbuotoju“.

Draugo sausio 12 d. veda
mojo autorius A.B. Į tai ši
taip atsiliepė:

"Bet jie visi dirbo, todėl

j sausio 18 d. jau 60 metų am- 
džiaus sukakties sulaukia ir

dr. Jurgis Gimbutas...

Šiandien žvelgiant Į pati 
jubiliatą ir jo veiklą, tikrai 
sunku patikėti, kad ir jį mū
sų greitakojis laikas iš pas. 
kos Įkyriai vejasi, nors ir 
neturi vilties pralenkti.

Gimbutas yra parašęs eilę 
darbų ir straipsnių mūsų 
spaudoje apie senovinę lie
tuvių statybųUiei jos būdin- 
gurnus, kurių duomenimis 
pasinaudojo ir Lietuvos bei 
kiti mokslininkai, ir yra su 
surinkęs gausią medž'agą 
apie Lietuvos bažnyčių ar
chitektūrą.

Nepamirština, kad dr. J.Mūsų visuomenės atmin-Į />Įpamn^ina, wuui. j. 
tin yra giliai Įstrigusi ne tik Gimbutas buvo .r Lietu, iu 

| ši npsmlpn'ki'nta ir npsnrusin- Enc.klopedlJOS statybos sky-. , , „ ši nesulenkinta ir nesurusin-
'ta bajoriška pavardė, daž- Kasykloj Kana-!nai pasikartojant; mū5lĮ

riaus redaktorius.

pasikartojanti musų, j. -ja suminSt bi 
spaudoje ir kultunneje ve.k- fin;u d ne(ralžtume
loję bet ir pat es sukaktovi- ; kad mį?u bi
ninko retos budo vertybes, jub;liata: tik Uusas ir
kurių daugeliui gip i preciziškas mokslininkas,
apga.letinai trūksta. Tai ne- kurj ska;a..Joja 9k,,,z(iėlės 
užmigdomas pareigos jaus
mas, b'tės darbiiumas, laki 
ir neiškreipiamai logiška

kojų pirštų ilgi ar jos blaks
tienų virpėjimo dažnumą.

norėtume ir "Tiesos“ redaktorių, ir Vilių Kavaliauską pa-: paminėti bent Spalio revoliucijos 60 m. sukakties proga? arvbin’ai recenzentai ture
guosti faktais, rodančiais, kad Sovietų Sąjunga ir šnipi- 
ninkystės veikloje yra pažangi, o čekistai savo darbo! 
metodais ir priemonėmis yra toli pralenkę ČIA.

i
štai, "Tiesa“ beveik su pavydu pažymi, kad "JAV i 

žvalgybos operacijų geogiaflja praktiška^ apima visą į 
pasauli.“ Į

— Nenusiminkite. Kaip Vilius Kavaliauskas žino,' 
bet nutyli, sovietinės KGB užsienio skyrių sudaro šie de-! 
partamentai, su tokiom slaptom iškabom: I departamen-! 
tas—JAV ir Kanada: II—Lotynų Amerika: III—Ang-i 
Iija, Australija, N. Zelandija ir Skandina, ija; IV—Vak.1 
Vokietija ir Austrija: V—Prancūzija, Italija, Ispan'ja, 
Olandija, Belgija, Luksenburgas ir Airija; VI—Kinija, 
Vietnamas, Šiaurės Korėja: ATI—Japonija, Indija, Indo-; 
nezija, Filipinai; Vilt—arabų kraštai, Jugoslavija, Tur
kija, Graikija; IX—angliškai kalbančios tautos Afriko
je; X—prancūziškai kalbančios tautos Afrikoje.

Argi tai dar ne visas pasaulis?
I

"Tiesos“ žiniomis, ČIA šnipinėjant: net JAA’ sąjun
gininkus A7akai-ų Europoje.

tį
— Mūsų žiniomis, KGB šnipinėja ne tik visus sovie

tų sąjungininkus, bet ir savo valdžos vadus, nenukreip
dama savo budrios akies net nuo paties Leonido Brežne
vo, o ausies — ir nuo mūsiškio Griškevičiaus, "Tiesos“. 
redaktorių ir žvalgybinės apžvalgos autoriaus Viliaus 
Kavaliausko...

75-ri metai scenoje 
ir be scenos

Sausio 23 d. sukanka 75 metai amžiaus įžymiausiam

1 u džiaugti*, kad š'e iškar- 
! dinti poetai buvo darbo luo
mo žmonės, o daro prie in
gai, nes darbin'nkas Sovie
tuose yra žemiausios rūšies 
žmogus“.

m'ntis ir — geležinė ištver
mė, garantuojanti kiekvie
no pasi'mto darbo sėkmin
gą pabaigą.

Jis mėgsta dailės meną,
muziką, 1teratūrą, turi apie
tą kūrybą savo nuomonę ir

į nesivaržo net prieš daugu-
.z..o • io mos pučiamą vėia tarti sa-Gimęs 1918 m. sausio 18 * -d» "IT 1 • , • • ' * Lf Z.Cz* ii..eną Maskvoje, dabartinis j

sukaktuvininkas 1935 m.Į Toki mes paartame su
baigė Kaune Aušros gimna.kaktx minką dr. Jurgi Gim- 
zūX 1941 m. Vytauto D:dž. nuoš'rdž’ausiai lin-

____ ___ _ ______ __ ____ universitete gavęs d*pto*[kime jam dar bent 60 dar-
( be, tai manomo, kad Sant- muoto inžnieriaus la psni. « bingų metų.
.varui va'stinėje buvo leng- Į^48 m. Stuttgarto Aukšto-j •
v au negu A Miškiniui Technikos mokyklojeJ
d ubti Sib're 10 metų. muša- į ?siSU°. inžinerijo? daktaro! LAUKIA BRAZDŽIONIO 
mam ir stumdomam. Jeigu Ha*Psni uz disertaciją apie!
K. B- adūnui ir nebuvo leng-j1 senj^ statybą. Australijos LB rakv estas

i y at. :ai .'lV'?.en?v iau\ neJ;.u i Dar primintina, kad 1940- 
Inciurai kalėjimuose, je Ti- 1 1 vt\tt. . . , J , • 1944 m. j s jau buvo VDUromui nebuvo lengva sar- . . . i , , , ,s ; statyoos fakulteto laboran- _____ w ___ ___ ____gauti, ta v s tiek siek tekį, r . , , . ,, , .

| geriau negu K. 0 5®,“ ' asar.o 12 d. j:s
i kurt enkavedistai nužudė, h9471? de.ste *•“»<*«>* dalyvaus Lietuvos nepn-
Nebuvo lengva ir J. Krali- J-J--NRRA umvemteto staty- 

____' bos fakultete.

Bet jeigu t'e suminėti ir 
tikrai būtu brtai sunkiai dir-

KausKui, tac au lengviau, ne.: 
i gu kasvklose Sibire dirbti 
kr’tk
N 
ma 
ne 
k

poetas Bernardas Brazdžio
nis netrukus vyksta i Aust
raliją. Sydnejuje jo literatū
ros vakaras numautas vasa-

klausomybė; atstatyme pa
skelbimo sukakties minėji
me. A^ėliau jis lankysis kito

je Se 1,'etuvių gyvenamose vie-

"metu Lituanistikos Instituto."Recenzentas teigia“, ra- 
* šo A.B.," kad buvo sunku 
kalbininkams Skardžiui ir 
Saliui, bet nebuvo j'ems sun-1 — 
k:au. negu enkavedistu nu-j

prezidentas.

Anot "Tiesos“ ir Kavaliausko, — "JAV provokaci-'
nes žvalgybos veiklos smaigalys nukreiptas visų pirma mūsų dramos teatra aktoriui HENRIKUI KAČINSKUI.
prieš Tarybų Sąjungą ir kitas socialistinės sandraugos vienas musų teatro meno šviesulių, kurie drauge su ta- .
šalis“ : lentingiausiais režisieriais pakėlė nepriklausomos Lietuvos U ' !,e'f Aanc,asi Lietuviu Žurnalistų s-ga

I teatro meną nuo kluonų grendimo ligi europinio lygio. ^?e-)0 P°JtU: ! turi įsteigusi Dr. Daažvar-

— Gal ir taip. Bet visas pasaulis ir V. Kavaliauskas’
žino, kad KGB smaigalys taip pat visų pirma nukreiptas! Augęs gimtojoje Viduklėje muzikalioje tėvo vargoni- 
prie’š JAA7 ir demokratinės sandraugos šalis. i ninko šeimoje, mokęsis Šiaulių ir Rusijoje Bronicų gim-

; nazijoje, grįžęs Lietuvon kurį laiką mokytojavęs, 1922 
"Tiesą“ dar piktina, kad ČIA naudai dirbą ir JAV j m. įstojęs į rež. A . Sutkaus studiją Kaune, jis dalyvavo 

diplomatai, ir laikraštininkai, ir mokslininkai, ir elek-’ satyrinio teatro Vilkolakio pastatymuose, vėliau Kauno 
tronikos specialistai.

žud .tam kalbminkui T. Kaz-‘I PREMIJOS JAUNIMUI

lįstų ..profesorių, dail-ninku į •„ skiriamos
r solistų, reikia manyt,, ge-| Jaun^ms

rai zmo :r Kazlauskas -
nežino, tai kiekvienas vyres
nis Lietuvos gyventojas ga
le- paaišk'nti. Recenzija na- J 
vadinta "T’ūksta oro“, bet

3 Jei bendradarb'ams, kuriuos
pasiūfc laikraščių redakci
jos bei radijo ir televizijos 
vedėjai.

valstybinio teatro ir Klaipėdos teatro darbuose beiVil- 
niaus teatre, vaidindamas centrinius vaidmenis.

i io trūko S'b’re, o ir gimt'nė- Šiemet tokių premijų pa
le to oro trūksta, kaip te:gia i skirta 26 asmenims iš viso 
naujieji i Vakarus atbėgę- • $1,900.
liai Venclova ir Jurašas“. ! po $100 premiją gavo:,

----- o------  j Eugenijus Butėnas, Mykolas
i Dranga, Saulius Kuprys, Eg-

— Nesijaudinkite! KGB kadrai dar "inteligentė
kesni“,:’r A’akani buržuaziniai Pinkertonai jų tikrai nei! H. Kačinskas vaidino rež. Olekos Žilinsko pasta- 
gudrumu, nei gausumu nepralenks. į tymuose, tarptautinio masto rež. Mykolo Čechovo scenos

j įforminimuose, rež. Romualdo Juknevičiaus vadovybėje
Vakaruose yra sukaupta tiek daug ir neužginčijamai i ir padėjo aktoriaus kūrybos vyksmo pagrindą, ant kurio Tautos Fondui aukojo i lė Juodvalkytė ir K. V Slot

tikrų informacijų apie sovietų žvalgybą, kad jo? "šlovę“ ;įr vėliau formavosi lietuvio aktoriaus darbas. Čia būtųw 1 —A *1 • J • 1 *1 »» * • -I _mes čia galėtume ryškinti per 50 šio laikraščio numerių 
A’erta gal būtų "Tiesai“ priminti tik dar kai kuriuos pa
skiras isterinius KGB herojus, Sovietų S-gai ir komunistų 
partijai nepaprastai nus:pelniusius.

Štai, taip ilgo; eilės kitų. sulikvidavusių senuosius 
komunistus, auk-tai iškyla KGB agentas Jacųues van 
den Dreschd, 1940 m. Mexico City geležiniu kabliu už
mušęs Stalino konkurentą Leoną Trockį.

Lygiai iškilūs yra Julius ir Ethelė Rosenbergai, pa
vogę iš JAV ir perdavę sovietams atominė? bombos pa
slaptis.

nepaprastai ilga eilė vaidmenų, Henriko Kačinsko su-! Australijos Tautos Fondo 
kurtų, jeigu norėtume juos visus išvardinti. Tai aktorius, 'atstovybė per iždininką An- 
kuris dar gyvas būdamas, yra vertas plačios ir išsamios | ana E,ami:ių $1,684.05. 
monografijos.

ku? (Kolumbijoje).

Netekęs tėvynės ir profesionalinio teatro scenos, oku
panto trinamas net iš Lietuvos teatro istorijos, Henrikas 
Kačinskas savo talentu dar iki šios dienos gaivina pakirp
tų sparnų išeivijos dvasią, meistriškai perteikdamas jai 
mūsų klasikų ir vėlesnių rašytojų kūrybinį žodį.

Nuoširdžiai linkime šiam mielam sukaktuvininkui 
dar ilgų ir giedrios nuotaikos metų.

Ar ne herojus yra čekistas Bogdanas Stašinskis, 1959 jecoeoooooooooeooGooooooooooooaooeooeooooooeoooeaisoe 
Vokietijoje nužudę įžymųjj ukrainiečių laisvės kovotoją Į RNYGA YRA GERIAUS1AS ŽMOGAUS DRAU 
Steponą Banderą ir ukrainiečių veikėją L. Rebetą.

(GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.
O kur dar nusipelnę "KGB darbo didvyriai“ Olegas i 

Andrejevičius Ševčenka, sovietų ministras Prahoje Iva
nas Dvanovičius Udalcovas, sovietų ambasadorius Indo NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG {DOMIŲ IR

ko
pinėto 

Australijos 
lietuviais. Komitetui vado
vauja dr. A. Mauragis.

VIENO ŽODŽIO GANA 
DĖMESIUI ATKREIPTI

Tėviškės Žiburiai sausio 
12 d. rašo, kad, kai peniai 
Australijoje lankėsi Britani
jos so*to Įpėdinis princas 
Charles, Viktorijos guber
natorius i jam surengtą ofi
cialų sutikimą pakvietė ir 
keturis Australuos Lietuvių 
Jaunimo s-gos atstovu? — 
Birutę Prašmutaitę. Algį 
Karaziją, Birutę Šaulytę ir 
Algi Milvydą.

"Svečias iš Britanijos, bu
simasis jos karalius, sveiki
nosi su išs'rikiavusiais jau
nuoliais. Atrodė, kad lietu
kams nepavyks atkreipti jo 
dėmesio, nes jie buvo antro, 
je eilėje. Princo dėmesį bet
gi atkre'pė vienos lietuvai
tės pusiau lietuviškas svaiki- 
nimas: "Labas, Your High-

Po $75: R. Strikas, K.
Brazdžionytė, Rasa Lukoše- 
vičiūtė (Kanadoje), R. O.
Šiulytė (Kanadoje), Rima 
Janulevičiūtė, Jonas Kuprys,
O Bar-kelytė P. Kisielius,! ness?“ tardęs toki netikėtą
Vikt. Nakas, Vida Kuprytė, pvei? n:m^ pr?ncas sustoj<> 
Birutė Šaulytė (Australijo- ’r uzmezgė pokalbi su A. L 
je), Marytė Dambriūnaitė,
Nelida Burbaitė (Argenti
noj®).

Dr. Jurgis r Petronėlė 
Starkai Chicago, III,—$500.

Dr. Antanas Razma, Jo- 
liet, II!., — $100.

Prel. Jonas Balkūnas, St.
Petersburg, Fla., — $78.

Po $50 — AMauto Didž.
, aulių rinktinė, Chicago, III.,
Pranė Ba’andienė, AVarren, į Aušra Gečytė, Rasa Bobely- 
Mich., dr. V. Dubinskas,! tė, Ritonė Ivaškaitė,_Karolė
Chicago, III., J. J. Plikaitis, 
Chicago, III.

Leonas Bileris, Valley 
Stream, N.Y., — $30.

(Elta)

Jaunimo s-gos atstovais. Su
žinojęs. kad jie Australijos 
lietuviai, klausinėjo apie 
Lietuvą, paliesdamas ir da

ro $40: Asta Motusytė, ^Kartinę jos būklę bei linkė
damas sėkmės lietuviškoje 
veikloje. Lietuviai jaunuo
liai taipgi turėjo progos pa*Veselkaitė, Tomas Baltutis 

(Australijoje) ir Jonas Ruk
šėnas (Australijoje).

Premijos Įteiktos spaudos 
baliuje sausio 21 d. Marti- 
niųue restorane.

sikalbėti su Viktorijos prem
jeru Diek Hamer, kuris bu
vo pakviestas aplankyti tau* 
tinę skautų stovyklą Giwell 
parke“.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
Mažai rūpinamasi kaliniais Į

”Tėviškės Žiburiai“ vasa-1 
rio 12 d. išspausdino pokal- Į 
bio su neseniai i Vakarus'e 4 I
išvykusiu Juriu Vudka, ku- i

is i

Seniau išdavikai, dabar 

didvyriai

Stalino laikais į nelaisvę 
patekę sovietų kariai buvo 

į vadinami išdavikais. Dabar

tratyviai išeidavo iš salės J 
(Stuttgarte).

Daugiausia reklamos susi
laukė G. Kremeris. Pripa
žindami Vilniaus kamerinio J 
orkestro ir jo vadovo Sau
liaus Sondeckio geras koky
bes, vokiečiu laikraščiai iš- 
skirdavo G. Kremerį. Jis net 
du kartus buvo rodomas vo
kiečių televizijoj gal dar to
dėl, kad netrukus Vokietijoj * Apskrities pirm. \ alerijo- 
sovietinę atstovybę jis pa-!nas Šimkus dėkojo Balfo 
prašė leidimo dvejiem me- Į talkininkams už gerai atlik
tam pasilikti Vakaruose *3 rinkliavą 
(laikraščiai vėliau rašė, kad

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

Balfo vajaus pabaigtuvės

Šaulių namuose sausio 8 
dieną įvyko Chicagos apskri
ties Balfo rudens vajaus pa
baigtuvės. Susirinko apie 100 
Balfo darbuotojų, kurie su
rinko 34,266 dolerių.

Vasyliūnų koncertas Į vadinamaisiais

j Nuo praeitų metų pra-| MES VALDYSIM PA- 
jdži'os Sovietų S-ga atliko j ŠAULĮ, parašė L. Dovydė- 
' jau septynis bandymus su i nas, I tomas 268 psl., H to-

mas 248 psl. Kiekvieno tomo. vauui<uii<u»H».i> satelitų žu*
TT ._ i dikais“. Trys iš tų bandymų, kaina $4.00.
Uolus muzikos puošė eto-. knrjn naskut.invs:& nadarv- Anglų novelės, 23 autorių,. . , _ ._ . i kurių paskutinysis padary

jai smuikininkas Izidorius. §jemet spaHo 27 d., buvo 
ir pianistas Vytenis Vasyliū- j sėkm'ngi: paleistas antisa- 
nai lapkričio 17 d. Jaunimo Melitas tiek priartėjo .prie
centre surengė koncertą, ku- taikinio, kad jį galėjo nu

ris dabar gyvena Izraely,, didvvriais Praeita
kur lanko JAV ir Kanados iJ didvyriais. Praeitą
vietoves. į Sruodzi° menesI Pagėgių

j apylinkėj, kur karo metu vo-
Į klausimą, kuo galima ;kiečiai buvo ireng? belaisvių 

padėti sovietiniams kali- Į stovyklą, atidengtas žuvu- 
niams iš užsienio, Vudka Į siems belaisviams (Skaičiuo-
taip atsakė: ' Jama, kad ten dgl bado’ šal_

! čio ir aplamai labai blogų
”Visų pirma reikia suži-' gyvenimo sąlygų mirė apie 

noti kalinio pavardę ir adre- 20,000 belaisvių) paminklas 
są. Tada pradėti viešą akciją j kurį sukūrė skulptorius S. 
laisvoje pasaulio spaudoje ir i Sarapovas ir architektas G. 
politiniuose sluogsniuose. i Baravykas.
Kai kurio nors kalinio pa-Į
varde pasidaro žinoma lais- Tarp kitų iškilmėse daly-

ris buvo paįvairintas Elenos mušti pats sprogdamas ske- 
Vasyliūnienės atliekamų da- į veldromis ar sunaikinti in- 
lykų paaiškinimais. jtensyvios šviesos spinduliu

: — lašen u. Sovietai šiuos 
Savo kalbos pradžioje ji 1 b&ndvimus dfagar ^ę^ia to-

pasakė ir Chicagos lietu-!llau’.5310 žudiką ‘ tobulu,-
„ ° l darni,viams gražių žodžių. Chi

vavo ir žodį tarė buvęs kari
nis politrukas gen. majoras

vajame pasaulyje, jo būklė 
pagerėja. Taip buvo mano. 
atveju, taip yra ir su visais Į J’ Macijauskas, 
kitais. Kai saugumiečiai pa-| 
junta, kad už tą ar kitą ka
lini kovojama laisvame pa- VILNIEČIŲ GASTROLĖS 
šaulyje, nedrįsta jo sunai
kinti. Pvz. ukrainietį Morozą V. VOKIETIJOJE 
jie seniai būtų sunaikinę, bet
triukšmas vakaruose nuo to Darbininkas sausio 1 
sulaikė. Ypač svarbu paveik- laid°ie išspausdino Įžymaus 
ti komunikacijos priemones i kultūrininko, pasirašančio ir 
- spaudą, radiją, televiziją. ĮELI slapyvardžiu, šitokį Vo-

j kietijoje ir Austrijoje gas- 
kad skelbtų sovietinių kali- j žoliavusio Vilniaus Filhar- 
nių pavardes bei jų kančias.- monįjos kamerinio orkestro 
Taip pat reikia rašyti petici- > koncertų aprašymą: 
jas savo kraštų vyriausy
bėms, politikams, kad jie sa- ' ”Į Vakarų Vokietiją ir 
vo keliu kreiptųsi į Sov. Są- ' Austriją lapkričio mėnesį 
jungos vyriausybę. Neuž- ; nuo 14 ir gruodžio pradžioj 
miršti ir laiškų bei siuntinių ! buvo atvykęs Vilniaus Fil- 
kaliniams. Tiesa, neviską j harmonijos styginis orkes- 
kaliniai gauna, bet apie 70'< ftras, vadovaujamas Sauliaus 
pasiekia adresatus. Šioje sri- j Sondeckio. Vokietijos di- 
tyje reikia rizikos ir nuola- Į džiuosiuose miestuose šis

jo prašymą patenkino).

Lietuviai Vilniaus stygi
nio orkestro gastrolėmis nuo
širdžiai džiaugėsi, pagal iš
gales lankydavo koncertus, 
nors jų bilietai būdavo bran
gūs. Kur tik gyvena šiek tiek 
didesnis skaičius lietuvių, 
jie stengdavosi susitikti su 
orkestro nariais kad ir ku
kliuose privačiuose priėmi
muose ar vakarienėse. Tokiuc
kuklių priėmimų svečiam 
buvo Mannheime, Muenche- 
ne, Stuttgarte, Bonnoj, Ham
burge.

kaga yra musų kultūrinė 
sostinė“, pradėjo ji savo kal-

Susirinkimą sveikino Lie
tuvos gen. konsule J. Dauž- 
vardienė ir Balfo centro val
dybos pirm. Marija Rudienė
nuoširdžiai dėkodama aukų k*a k^ta tautinė mažu-
rinkėjams. Ji priminė, kad 
kitos organizacijos nemaišy
tų savo veiklos su Balfo vei
kla ir nesikištų su netikslio-> J- savo televiziją, apie 
mis žiniomis į Balfo reika-!kur^ Bostonas negali 
lūs.

Skyrių pirmininkai pada
rė pranešimus, iš kurių iš-

Suprantama, kad tokia 
sovietų šioje srityje padary-

sudarė Povilas Gaučys, 456 
psl., kaina $7.00.

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga. 130 psl., kaina $4.00.

Sąmokslas prieš žmoniją, 
informacinė apžvalga, Vilius 
Bražėnas, 109 psl., kaina 
$2.50.

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

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 47

bą. "Jūs chicagiečiai turite j ta pažanga pažadino iš mie- psj jęajna 25 centai 
savo operą, kurios neturi jo- go ir JAV vyriauybę bei

ma, katalikišką dienraštį 
(Matyti, pamiršo, kad čia- 
eina ir antras dienraštis

svajoti“.

Po koncerto įvykusiame 
pobūvy jie turėjo progą su- 

ryškėjo, kad Balfo vajų visi sitikti su Draugo kultūrinio 
priedo redaktorium poetu

Džiaugdamiesi orkestru.

remia ir aukos kasmet gau-
: sėja, nes jungiasi jaunos šei- Į Kaziu Bradūnu. 
mos. Vajaus susirinkimas 
baigtas pietumis, kuriuos iš-

Vokietijos lietuviai vis nusi-. vajaus globėjas Mid- 
skųsdavo, kad jis koncertuo- - jancj bendrovės prezidentas
se negrodavo nė vieno lietu
vių kompozitoriaus kūrinio. 
Orkestro vadovas ir nariai 
aiškindavosi, kad pagal su
tarti jiem programa iš anks
to buvo nustačiusi juos iš
kvietusi ”Hoertnagelio kon
certų direkcija“, o šios vado
vas jautėsi patenkintas, kad 
programose po orkestro ofi
cialiu vardu buvo prirašęs 
skliauteliuose: Lietuvių ka
merinis orkestras. Tuo nepa
tenkinti kai kurie Vokietijos

F. Zogas.

Paminėjo Šatrijos Raganą

Jaunimo centro kavinėje 
sausio 8 d. įvyko Šatrijos 
Raganos minėjimas, kurį su
ruošė mokytojų sąjunga.

tinio spaudimo visais gali
mais būdais. Taip daro lais
vojo pasaulio žydų organi
zacijos.“

lietuvių orkestras atliko 16 
koncertų, Austrijoj — 8. Vi
suose miestuose koncertai 
praėjo su dideliu pasisekimu: 
visur didelės salės būdavo 
pilnos klausytojų, visur jie 
gausiai plojo, prašydami dar

Tą pačią dieną Vasyliūnai, 
P. Šlutienės lydimi, aplankė 
Draugo redakciją, kur pasi
matė su kun. Ciniku, aplan
kė kun. Kardauska.

Lapkričio 18 d. I. V. Va
syliūnai pagrojo jėzuitų baž
nyčioje pamaldų metu We- 
berio Maldą ir Aleksandra
vičiaus Sveiką Mariją, o vie
nas Vytenis Izidorius vargo-

Mokyt. Stasė Petersonie- i nais atliko vieną Buxtehu- 
nė skaitė paskaitą apie Ša- dės veikalą.
trijos Raganos-Marijos Peč-
kauskaitės kūrybą. Ji vaiz
džiai nušvietė Šatrijos Ra

lietuviai važiavo net į Aus- ganos kūrybos bruožus ir pa-
trijos Salzburgą išgirsti lie
tuvių kompozitorių atliki
mo.“^

SOVIETŲ SĄJUNGOS 

MOTERIS

Ji keliasi su šviesa (O žie
ma tamsoje), kad suspėtų

Vudka, būdamas koncen
tracijos stovyklose ir kalėji
muose, sutikęs ir lietuvių. 5 nors pagroti priedui.
”Jie gyvena atskiromis gru-j
pėmis ir sudaro lyg ir savoj Vokietijoj buvo grojami 
getus. Su jais komunikacija į J. S. Bacho, W. A. Mozarto, 
nėra lengva, nes dauguma' F. Schuberto, D. Šostakovi- 
nemoka rusų kalbos. Esu su- j čiaus, A. Schnittkės ir kitų 
tikęs ir kalbėjęs su šiais lie-, kūriniai, tik Austrijoj tebu- maisto produktų.

vaizdavo ją, kaip rašytoją, 
mokytoją-pedagogę bei au
klėtoją. Po paskaitos Litua
nistikos pedagoginio institu
to studentai ir mokytojai 
atliko meninę programą.

Minėjimas buvo gausus, 
susirinko apie 150 Chicagos

Po pamaldų jie turėjo pro
gą susitikti su komp. J. Žile
vičium ir džiaugėsi, kad jis 
dar toks kupinas energijos.

Vasyliūnai buvo sustoję 
pas Lietuvių televizijos ve
dėją ir jo žmoną Siutus. Juos 
ir į aerodromą palydėjo Šlu- 
tienė su Simokaitiene.

J. B.

paruošti pusryčius ir nunešti. mokytojų bei kultūrininkų, 
dar miegantį jos glčby vaiką t Po minėjimo vyko vaišės, 
i vaiku darželi. Tarp darže- j
iio ir darbo pradžios ji dar! Mokytojų sąjungai vado-
turi apibėgioti dešimtį krau
tuvių. ieškodama nusipirkti

vauja jauniausios kartos mo-j 
kytojai Vilija Kerelytė ir
Dovas Šaulys.

IŠRADĖJŲ MINTIES 

LENKTYNĖS

tuviais: Petru Plumpa 36įvo dar pridėti du lietuvių 
Permes lageryje, Jonu Ka-1 kompozitoriai M. K. Čiurlio- 
džioniu, Aleksu Pašilių (19, nis ir F. Bajoras. Iškviestas 
lageryje Mordovijoje). Ypač : bisui, orkestras dar pagroda-
labai persekiojamas P. Plum
pa, nes yra religingas žmo
gus. Labai blogoje padėtyje 
yra J. Kadžionis. buvęs par
tizanas,, atkalėjęs 25 metus. 
Tokių asmenų niekur nere
gistruoja gimtajame krašte, 
net neleidžia jame numirti. 
Jis reikalaigas skubios pa
galbos. Petras Kavaliukas, 
taip pat partizanas, atkalė
jęs 25 metus, gyvena Daug
pilyje, Latvijoje, o jo tėvai

— Lenkijoje. A. Pašilis yra 
paleistas, bet serga džiova. 
Taip pat teko susitikti su ka
liniais estais: Mattiku, Vaik- 
mae, Valdmannu, latviais — 
Gunars Rodė, Akselbaumsu 
ir kitais.“

Baigdamas pokalbį Vudka 
pasakęs, kad sovietų koncen
tracijos stovyklose visų tau
tų kaliniai yra vieningi. Vie
ningai esą turėtų veikti ir 
visos tautybės išeivijoje.

vo kitų kompozitorių kūri
nių; pvz. Muenchene jis atli
ko estų Perto dviejų dalių 
naujoviškai saikingo koncer
to 1-ąją dalį.

Į darbą ji atbėga paskuti 
niu momentu su 20 kilogra
mų našta sušilusi, pavargusi.

Padirbusi 4 valandas, per 
pertrauką ji bėga į turgų nu
sipirkti tokių produktų, ku-

J. Kaunas

Tavo kelias Į socializmą, 
Leon Blum, 35 psl., kaina 
$0 50.

Lietuvos policija įstatymų 
ir tvarkos tarnyboje, 436 psl.
iliustruota, Įrišta, kaina $8.

Pasakyta parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūnas, 
spaudai paruošė Vincas 
Rastenis. 350 psl.. kaina $10

Dainos ir giesmės broliam 
lietuviam. — Tai vilniečio 
kompozitoriaus Juliaus Si- 
niaus kūrybos 15 dainų ir 39 
giesmės, išleistos Veronikos 
Maminskaitės - Kuibokienės 
pastangomis. Įgraviravimo 
darbą atliko Jonas Zdanius. 
Kaina $6.00.

Tretieji vainikai, Lietuvių 
Poezija išeivijoje 1944-1974, 
redagavo Paulius Jurkus, 
Anatolijus Kairys ir Pranas 
Naujokaitis, 288 psl., kieti 
vilkeliai, kaina $6.00.

, i kuri būtų af.tin- Š,'“a “ Eldorado, 3 y. 
. . . . .. Itragedijetė paraše Anatoli.
tpnai reaguota. At- . _ i i - ±:

Pentagoną, ir čia labai susi
rūpinta savų satelitų apsau
ga ar panašių antisatelitinių 
žudikų gamyba. JAV vy
riausybės atstovai pareiškė, 
kad nebūsią leista sovietam 
šiose varžybose pasiekti mo
nopolio. Dabar Vough Cor
poration Dalias mieste jau 
duotas 58.7 milionų dolerių 
užsakymas pagaminti ir a- 
merikietiškąji "satelitų žu
diką“, kuris galėtų būti pa
vartotas prieš sovietų sateli
tus.

Deja, tokiam ginklui iš
vystyti gal reikėsią apie 
penkerių metų laiko, o so
vietai ji jau dabar turi. Tai 
kas atsitiktų, jeigu sovietai 
jau netrukus pradėtų ameri. 
kiečiu satelitus medžioti;'

Strategai sako, kad toks 
amerikietiškojo satelito nu- 
šovimas būtų lygus karo 
veiksmui
karnai stipriai reaguota 
kirčiui galėtų būti paskan
dintas sovietų karo laivas 
ar net sunaikinta Maskva... 
Ar tokia reakcija tikrai bū
tų, labai abejotina. Greičiau, 
šiai prasidėtų ilgi diploma
tiniai ginčai ir grasinimai, 
ir viskas baigtųsi vėl kokia 
nors sovietams naudinga 
.prekybos sutartimi...

jus Kairys, 142 psl., kieti 
viršeliai, kaina $3.00.

IMKITE
IR

SKAITYKITE

Ar skaitytas?
Paguoda, akimirkų kro

nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
ninkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

Paguoda. Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da
lis. Be k?ų dalykų, čia telpa 
Įdomios studijos apie poetus 

oną Skabeiką ii Joną Ais.

Gal atrodytų keistoka, J Amerikos Lietuvių Taryba, 
kad ne taikos ir ramybės! 30 metų Lietuvos laisvės ko.

i "geraisiais la kais“, o karoįvoje (1940-1970), paraše 
’ ' Leonardas šimutis, daug i. 

liustracijų. 500 psl., kaina 
$10.00.

Amerikos lietuvių politika.

ar karo grėsmės metu. kai 
žmoniją kankina baimė ir 
nusivylimas, technologija 
padaro didžiausią pažangą
Juk tik paskutiniojo pašau-J parašė dr. K. Šidlauskas. i-• * 1 _ 1*1 j __ _ * 1_ z-) f C a. 1-...

Namų savininkų 

susirinkimas

Marąuette Parko Lietu- 
rių krautuvėse negalima ■ vjy namų savininkų d-jos
gauti. Padirbusi dar 4 va-«narių susirinkimas buvo 
landas, ji jau su dviem mai-1 gruodžio 16 d. Jame išrink- 
šeliais skuba į vaikų darželį Į ta 'šitokia 1978 m. valdyba: 

Su Vilniaus styginiu or- vaįk0 pasiimti. i pirm. Juozas Skeivys, vice-
kestru važinėjo grodami du j jaį grįžti pilnutėliame Į pirm. Ignas Petrauskas il

su dviem maiše- j Stasys Patlaba, sekr. Vladas į 
mažu vaiku, tikrai i Garbenis, ižd. Bronius And-i 

Grįžus reikia i bukaitis fin. sekr. Stasys'

maskviškiai smuikininkai: [autobuse

lin'o karo laikotarpyje buvo 
ištobulinti lėktuvai ir heli
kopteriai, išrasta raketa, su
sprogdintas atomas, o vė
liau, regint prieš akis priešo 
grėsmę, išsklaidyti į erdvę 
įvairių rūšių Žemė 
ir erdvėlaiviai, pasiekę mė-f

vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1,50.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos-į

! ti. Knyga 374 psl.. kaina 
Kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

Paguoda. III dalis, Bronio
Railos akimirkų kronikos, 
387 psl., kaina minkštais 
viršeliais S6.50. kietais — 
$7.25.

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

Melagingas Mikasės laiš
kas, parašė Jurgis Jašinskas,

nuli ir tolimiausias planetas.

tantinas Račkauskas, 178'69 psl., kaina $1.50 
Mūsų senolių žodžiai iš ' 

atelitai Į anapus, paraišė M. Aukštuo- 
- ' lis, 308 psl., kaina $5.00.

ukrainietė Tatjana Grinden- 
ko ir mišrios kilmės, Rygoj

liais ir 
nėra lengva.

gimęs Gvidon Kremeris. Į gaminti pietus, plauti indus,! L'jkoševlčlUs-glob’Pet’
Prie šių žymių smuikininkų 
savo programą turėjo derin
ti ir Vilniaus orkestras: an
trose koncertų dalyse jis vis 
grodavo kūrinius, sukompo
nuotus orkestrui su dviem 
smuikais. Dėl šių smuikinin
kų orkestras vis grodavo ir 
Alfredo Schnittkės (Volgos 
vokiečio) ’'Concerto grosso“ 
dviem smuikam. Šis jau la
bai naujoviškas (tik 1977 pa
rašytas) kūrinys būdavo gin
čijamas: vieniem klausyto
jam smarkiai plojant, kiti 
švilptelėdavo arba demons-

inius, adyti, lo-f ras Martinkaitis ir Alfonsas į:mas. jje 
aukia šimtai ki- Gudauskas patikėtiniai A-, akimis apžvalg

mazgoti baltinius
pyti, ir dar laukia ~..... ... , _ T .
tų smulkių namų darbelių, jtomas Ūselis, Jule Stacaus-1 šilimos šal-
Tik tada baigiasi ‘jos diena, Į kl^?e.ir Aleksandra* Atuts tinius, fotografuoja, prane- 
tik tada ji ne gula, bet krm- f Ral Ju .g Janušai. •

tis, nariai parengimų veika-! V li ; 
lams Mindaugas Stakėnas iri 
Bruno Klemka, marš. Juo-'

ta i lovą visiškai nuvargusį.
Tokia laime apdovanojo 

komunistai Sov. Sąjungoje
moteris. zas Zenkus ir Alfonsas Ši- 

' dagis.

Revizijos komisijon per. 
rinkti tie patys — Kostas 
Juškaitis Kostas Repšys ir

Į Pietų Australijos parla
mentą kaip "Workers Party“ 
kandidatas kandidatavo lie
tuvis Pocius, bet nebuvo iš-1 Mykolas Simokaiįis.

rinktas S, P,

Amerikos lietuvių istorija,
redagavo dr. A. Kučas, 639 

Taigi — satelitai ir erd- ’ psl., kaina $10.00. 
jVėlai'viai! Jie yra bene šen-,' Lietuviškoji skautija, pa- 

acingiausias šių laikų išra- i rašė Petras Jurgėla. Tai 
šiandien savo j 832 psl. su daugybe iliustra- 

algo visą Žemės cijų knyga, kurioje išsamiai

Lietuvis savo tautoje, vals*
! lybėje ir visuomenėje, para-
‘ šė Stasys Barzdukas, 258 
psl., kaina $6.00. 

Lietuviškasis Pamarys,—
Henriko Tomo Tamašausko 
Mažosios Lietuvos studija, 
263 psl., gausiai iliustruota, 
su 71 puslapio vietovardžių 
sąrašu ir žemėlapiu. Kai-

įvairiausias surinktas 
savo savininkams, 

r šnipinėja...

pavaizduota Lietuvos skau
tų veikla nuo 1917 metų ikijna '6.00. 
šių dienų. Kaina $12. Ji yra; Žemės ūkio gamybinė k»- 
gera dovana ne tik skautų l operacija Nepriklausomoje 

i Lietuvoje 1920-1940 (rašo 
dr. VI. Bublys, J. Fledžins- 
kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
P. Rudinskas, L. Dargis. K. 
Šeštokas. J. Vilkaitis. L. Gi- 
riūnas, A. Reventas), 257 
psl., kaina minkštais virse- 
.iais $9.50. kietais $10.00. 

Napoleonas. Baltija,

bičiuliams.
Juodojo pasaulio sukili

mas, parašė Stasys Michel-Kadangi satelitai, be .savo 
mokslinių patarnavimų, darjsonas, 127 psl., kaina $2.00. 
yra ir nepagaunami šnipai, psl., kaina $2.

Kad Ji būtų gyva. Emili
jos Čekienės straipsnių rin-

tad galima buvo numatyti, 
kad didžiosios valstybės tik
riausiai -ieškos priemonių 
jiems nušauti. Pasirodo, pir 
mieji tuo ir suirūpino sov 
tai,

kinvs, 216 psl.. kaina $5.00 
Romas Kalanta, parašė

ino sovie-1 Vytautas Alantas 116 psl, rika, parašė Vincas Trumpa, 
kaina $3.00, 251 psl., įrišta, kaina $6.00,

i
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tik kelius, bet, matyt, ir Maikio tėvą, nes šį kartą nebeat

ėjo pasikalbėti.

J rizmas. Tie, kurie gyveno per keletą kilometrų nuo kon-1 LIETUVIŲ ISTORIJOS 
' centracijos stovyklų, ligi šiol tebtvirtina, kad jie nieko į DRAUGIJOS PREMIJA 
negirdėjo ir nieko nežinojo, kas ten vyksta. Jautrų jauni

, mą tokie atsakymai ir nutylėjimai erzina.

Nemaža erzinančio poveikio turi ir 1953 m. priimtasis 
; Įstatymas, kuris reikalauja, kad būtų persijoti visi į viešą
sias tarnybas kandidatuojantieji vokiečiai. Reikia pasiža- 

, dėti, kad aktyviai remsi konstituciją. Ilgainiui sritinės 
krašto vyriausybės pradėjo nebepasitenkinti tuo įstatymu 

. ir 1972 m. iš kanclerio Willio Brandto išsireikalavo pasi- 
i rašyti griežtesnes taisykles tokiems kandidatams išskri- 
‘ ninguoti. Reikalaujant sakyta, kad reikia rimtai užkirsti 
j kelią kraštutinės kairės jaunimui ateiti į atsakingas vietas. 
Į Praktiškai šitos taisyklės buvo pradėtos taikyti labai pla
čiai. Jeigu kas gimnazistaudamas ar studentaudamas pri- 

. į klausė ar prijautė kokiam nors kraštutiniam sąjūdžiui, tai 
: ■ jis negali būti ne tik valdinės įstaigos tarnautoju ar moky- 

j toju, bet net ir geležinkeliečiu.

i
VAKARŲ VOKIETIJA 

LB valdyba
Ką tik gavome
MassachusettsPraeitu metų lapkričio gyvenan-

mėnesi V. Vokietijos lietu-!‘“j P"e k*,n“ J*
' deda 5% valstijos mokesčio.

Draugija skiria premiją!
1,000 dol. už parašytą moks- j 
linę Lietuvos monografiją, viai rinko Lietuvių Bendruo- 
Premijai gauti taisyklės: ! menės tarybą. Daugiausia;

1. Monografija turi būti pa
grįsta šaltiniais ir moksline 
istorine literatūra,

2. Tema pasirinktina iš bet 
kurių Lietuvos istorijos lai
kotarpių,

3. Monografija turi būti pa
rašyta lietuvių kalba,

balsų gavo ir todėl išrinkti 
į tarybą šie asmenys: aukšt. 
mok. mokyt. Vincas Bartu
sevičius (346 balsus), kun. 
Vaclovas Šarka, kun. Alfon
sas Bernatonis, dantų gyd. 
Alina Plechavičiūtė-Veigel, 
kun. Jonas Dėdinas, inž. Jo
nas Valiūnas, evang. kun. 
Fricas Skėrys, teis. Justinas 
Lukošius, gimn. direkt. Vin-

DAINOS IR SAPNAI
Šiomis dienomis iš spau

dos išėjo Stasio Santvara 
šeštoji ljųiios knyga, vardu 
„Dainos ir sapnai“.

Knyga 127 puslapių, vir
šelį ir skyrių pavaidinimus 
darė dail. Julius Špakevi- 
čius, išleido Lietuvių Enci
klopedijos leidykla. Kaina 
5 doleriai.

• 1975 m. konstitucinis teismas pripažino, kad tos tai-
i syklės yra nekonstitucinės ir jų vykdymas turi būti su- 
! stabdytas. Kur sritines vyriausybes sudaro socialdemo
kratai, ten prisilaikoma konstitucinio teismo sprendimo.

: Tačiau, pavyzdžiui, Baden-Wurtemburgą ir Bavariją 
. valdo krikščionys demokratai, ir jie visu nuoširdumu tebe- 
taiko tas taisykles, ir federalinė vyriausybė nieko jiems 

į negali padaryti. (Be kita ko, jeigu tokios taisyklės būtų 
taikomos Britanijoje, tai jos finansų ministeriu tikrai ne
galėtų būti Denis Healey, kuris studentaudamas buvo ko- 

; munistų partijoje). O jei kas nors kartą užkliuvo, tai su 
juo baigta. Jeigu būna šioks toks įtarimas, tai konstitucijai 
apsaugoti įstaiga ieško kompiuterių kartotekose daugiau 
duomenų apie tokį asmenį, gali būti įsakyta tokį sekti, 
gal ir apklausinėti. Studentai įsitikinę, kad jeigu jau tavo j

Į pavardė pateko į tos įstaigos kompiuterius ir kartotekas, 6. Monografijai parašyti ter-

cas Natkevičius, rašytojas ‘ DAGYS dejuoja ir dainuoja 
dr. Jonas Grinius, stud. An- j Dail. Jokūbo Dagio eilėraš-

4. Monografijos apimtis —
150-200 psl. (3 dvigubų tar
pu rankraščio, kanceliari- , .
nio formato lapuose). “ar‘->a Dambnunattė, kap. j kos, 152 psl., kaina $1.00.

Į Jurgis Barasas, prof. dr. Santaka, A. Norimo no.
5. Monografija pasirašoma Į Gerhardas Bauras ir stud. į velės, 303 psl., kaina $6.00

drius Šmitas, gimn. mokyt, j č.’ai ir jo skulptūrų nuotrau-

slapyvardžiu. Prie jos pri- Mečys Landas (221 b.), 
dedamas uždaras vokas su ■ 
jo išviršėje užrašytu auto- j 
riaus slapyvardžiu. Į voko 
vidų Įdedamas lapelis su 
autoriaus tikru vardu ir pa
varde, veikalo antrašte ir 
adresu (pageidaujamas ir 
telefono numeris).

Mirė

Po sužeidimo automobilio 
katastrofoj 4 mėnesius išgu

Čičinskas, drama ir dvi 
mikrodramos (Šaltkalvis, 
Lozorius), parašė Kostas 
Ostrauskas, 101 psl., kieti 
viršeliai, kaina $5.00.

Katalikų bažnyčia Lietai-
Įėjusi ligoninėje Regina Dri-,’°« l?40-!944 m<Ui^ — 
Iingytė-Stotzka, gimusi 1950 Vl"Cent0 B,1Z«10

Didžiulė praeitos savaitės sniego pūga užpustė ne tai, pagal visuotinę tikrinančiųjų nuomone, kažkas negera
su tavim, tu toks įtartinas ir būsi.

minas — 1978 m. 
1 dieną,

gegužes

venimai rusų bolševikų ir 
vokiečių nacių okupacijos 
metais, 191 psl., kaina $4.00 

Lietuvių dainos Amerikoj, 
surinko ir redagavo dr. Jo-

KODĖL VOKIETIJOJE AUGA 
TERORISTAI

Didelės reikšmės, be abejo, turi ir didėjantis nedarbas. (7. Rankraštį siųsti šiuo adre- 
Teroristus ir jų simpatikus sudaro, gali sakyti, vien inte-Į su: Lietuvių Istorijos Drau- 
ligentiškas jaunimas, daugiausia studentai. Tų studentų gija, 6547 So. Washtenaw 
per pastarąjį dešimtmetį padvigubėjo, o galimybės gauti
darbą nuolat mažėja.

metais; Ksaveras Talankevi- 
čius, gim. 1910 m.; Julius 
Žeimys, gim. 1907 m. Yla
kiuose; ir Ramuta-Ona Ke- 
meraitytė-Hisch, gim. 1945 
metais Marijampolės apskr 
į Vokietiją atvkusi 1960 m. j kos, kaina $8.00.

15 i nas Balys, 342 psl., knygoje 
r., yra ida'navusiųjų nuotrau-

O ką gi mokykla daro, kaip ji prisideda prie visokių 
i revoliucionierių auginimo? Maždaug tokį pat vaidmenį ji 
■į vaidina kaip ir tėvai, kurie pasakoja vaikams apie išken- į 

Visa Vakarų Vokietija lengviau atsiduso, kai vyriau-s tėtąsias karo meto bombardavimų baisybes, bet nutyli na-! 
sybei pasisekė išgelbti teroristų į Mogadišą nuvarytojo Jpraeitį ir nieko nežino apie žydų žudymą ir kon- 
lėktuvo keleivius. Tiesa, teroristai nužudė lėktuvo kapi
toną, o kita grupė pramonininką Schleyerį, bet laimėjo 
principas. Jeigu būtų buvę paleisti iš kalėjimų nuteistieji 
teroristai, kaip reikalavo lėktuvo ir Sshleyerio grobikai, 
vėl būtų padaugėję laisvų žudikų, o ilgainiui ir aukų. O 
jeigu būtų nepasisekę išgelbėti lėktuvo keleivių, kancleris

Avė., Chicago, III. 60629. 
Premijos mecenatas — 

kun. dr. Juozas Prunskis. 
Lietuvių istorijos valdyba

LIETUVIŠKI KEIKSMAI

Eik tu į peklą molio minti!

Kad tu suruktum!
RADVILA PERKŪNAS

BUVO MILŽINAS j stot!

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-

Kad tau liežuvis kuolu atsi- i kas Meras, 277 psl., kieti vir-

Phlladelphijes Dailės mu- ■centracijos lagerius. Žino bet apsimeta kad negirdėjo ir Į . . Ka(J ne,abasis bt,
nemate. Tas bandymas neatskleisti psichologiškai gal būtų į z:ejuje galima pamatyti, 
ir pateisinamas: niekas nenori prisipažinti, kad yra ką nors ■ Lietuvos kaivedž’o Kristų-1
biauraus padaręs.

Tą praeitį gaubianti tyla Vokietijoje buvo maždaug 
I ir oficialiai palaikoma. O kai neseniai buvo pradėta ją

po Radvilo I-jo (Radvilo 
Perkūno), gyvenus'o 1547

Ei tu rugienų rupūžė’

tinęs ir nugaros šarvą. Iš ju
Helmutas Schmidtas moraliniais sumetimais gal net būtų j atskleisti> tai‘ visiškai ne a tos pus& a kuri;s sprendžiant, Radvilas PeP
pasitraukęs iš savo pareigų, bent jis pats dabar taip sako.:Kai rodomi g archyvu ištraukti seni filmai su Hitlerio »ūnas turėjęs būti septynių 

krašt?ting vis kaltina valdančiuosius, kad Jie, I nėra ko tikg,is bQdu jskiepyti jaunimui pėdų aukščio milžinas.

Tame muziejuje yra ir 
Lietuvos kanclerio Mikalo
jaus Radvilo (Radvilo Juo-Į

girdi, naudojasi geštapiniais metodais, bet neįsivaizduo-, dvasi nępusiausvyra ir sveįkata. 
j amas riksmas būtų kilęs dešinėje, jei vyriausybė nebūtų ■ 
kietai laikiusis ir būtų vykdžiusi teroristų reikalavimus. Sudėk į krūvą tą adoraciją, tėvų laikyseną ir tuos

i Iri i olrivri*"! « 14- t M Z 1   * - _ x •  “ • V_ 

Perkūno), gyvenus o 1547- | da, ozu psi
1603 m., šarvų dalis — krū- Kad tave tūkstantis velnių ir | kaina $500
c- e- •________  »___  T- • nn laulca • i

Bastūno maištas, parašė 
i Bronys Raila, kieti viršeliai, 
j 495 psl., kieti viršeliai, kai
na $10.
Gatvės berniuko nuotykiai, 

parašė R. Spalis, antroji lai- 
527 psl. Kieti viršeliai,

licipierių po lauką išnešiotų!

O tu paršakoji!

Kokie jie „nekalti“, paly
ginus su rusiškaisiais!

Taip, teroristu, to Vokietijos siaubo, po truputi lyg(“?tUS. sk‘rtin«“s ,su. imtinomis kompiuterinėmis karto-!dcjo) gyyenuso 1515-1565 
* tekomis konstitucijai apsaugoti įstaigoje, pridek dar ir' m., pilni šarvai, apdengia 
nedarbą, ir tada gal išeis šioks toks apytikris atsakymas, Į visą kūną Radvilo Juodojo
kodėl, būtent, Vokietijoje, o ne kur nors kitur siautėja būta vidutinio ūgio. 
teroristai.

Iš 1917 metais buvusių 
Rusijos komunistų centro 
komiteto narių vėliau patys

K-is
Muziejui tuos šarvus pa-j komunistai nužudė 8 ir vie- 

dovanojo fvon Kienbusch. nas pats nusižudė.

Radvila Juodasis, patrio
tas ir protestantas, parašė 
Brunonas Bušackis, 263 psL, 
kaina $5.00.

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

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

AUŠROS“ VARŽYTYNĖS LAIŠKAS REDAKCIJAI

ir mažėja. Štai keli garsūs nusižudė kalėjime, kai iš jų 
bendrų buvo išvaduotas lėktuvas ir jiems nepasisekė išeiti 
į laisvę. Kalėjime nuteistų, tiesa, jų sėdi apie 90, teismo 
laukia 74, o paieškomų būtų apie 550.

O ko gi tie teroristai nori? Kas jie tokie yra? Kai 
palestiniečiai ar jų talkinikai vykdo teroro veiksmus, tai! 
nors aišku, kad jie nori sau valstybės. Vokiečių teroristui
tikslas yra sunaikinti dabartinę santvarką. O kokia san-Į i .t
tvarka būtų kuriama tos sugriautosios vietoje, iš jų gami-j Tėv-kės Žiburiai paskel- Gerbiamieji, 
namųjų brošiūrų niekas nepajėgia susidaryti sau šiek tiek 1bė, kad iš varžytynių par- Pratęsiu prenumeratą, nes 
aiškesnio vaizdo. Taigi pagrindinis jų ideologijos bruožas! , Keleivis teisingiausias, atvi-
ir yra griovimas, naikinimas, teroras. Sunku taip pat įsi- • r'ausias ir niekam nepatai-
vaizduoti, kad jie galėtų perimti valdžią ir kurti kokią i ' ičiaus redaguoto „Aušros“ kaujantis laikraštfs. Patariu įI 
nors naują santvarką. Greičiau jų sukurtuoju chaosu pa-j k ikraščio pilnas 1883 metų visiems jį pasikviesti Į savo I 

J rinkinys. Pradinė kaina — pastogę. 
i $3,000. Pasiūlymus siųsti iki: Su pagarba

m. vasario 28 d. Tėviškės1 F. Krivinskas

sinaudotų kuri nors politinė srovė diktatūrai įvesti.-

O kodėl, būtent, šitaip vyksta Vokietijoje? Atsakymų 
į toki klausimą gal būtų ne vienas.

Kancleris Helmutas Schmidtas sako, kad už į teroris
tus nueinanti jaunimą yra kalti tėvai ir mokykla. Iš esmės 
gal tai ir teisingas atsakymas.

Štai Frankfurto pramonininkas tvirtina, kad dėl to 
kaltas Vokietijos ekonominis stebuklas: visi, girdi, labai 
atsidėję dirbo ir užmiršo pasirūpinti savo vaikais.

O studentai skundžiasi, kad su savo tėvais jie visiškai 
negali pasikalbėti apie nacių laikus. Jei, sako, pradedi 
kritikuoti savo visuomenę, tai supykę tėvai pasiūlo išeiti: 
važiuok į Rytų Vokietiją ir gyvenk sau ten, jei tau čia 
negerai.

Ž burių adresu. Hamilton, Ont.

CHICAGOJE „KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

GIFTS INTERNATIONAL (2501 W. 71 st St) 

MARGINIUOSE (2511 W. 69th St)

Kiti skundžiasi, kad su tėvais gali kalbėti apie žiaurų 
karą, metų metais vis ta pati tema, bet kas buvo iki karo, 
kuo buvo tie tėvai — nė žodžio. Tėvai neišdrįsta prisipa
žinti, kad ir jie dalyvavo kokiame nors hitleriniame sąjū
dyje, tegu ir labai nereikšmingame. Darbovietėse vyres
niųjų mėgstama tema taip pat būna karas, bet ne hitle-

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

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

WICN 90.5 FM 
E. Medas

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665■aaaaaaaaMnooaoaaoooooaoooaooooodo«Bk

EKSKURSUOS I LIETUVĄ
Pirmoji grupė šiais metais išvyksta 

K O V O 2 3 d.

Iš Bostono ir New Yorko kaina tik — $ 7 4 1. 0 0, —įskaitant maistą, 
ekskursijas i Kauną ir Trakus.
Užsiregistruoti galima iki vasario mėn. 9 d.

SEKANČIOS VIENSAVAITINĖS — Maskva — Vilnius — Leningradas: 
balandžio 25 gegužės 9
balandžio 29 rugsėjo 17
gegužės 4 rugsėjo 22

DVISAVAITINĖS — Maskva — Vilnius — Leningradas ___ Briuselis:
gegužės 28 liepos 16
birželio 11 rugpiūčio 6
liepos 2 rugsėjo 3

gruodžio 22

Visos gupės skris su nuolatiniais lėktuvą skidimais — NE (HARTERS — 
aplankys Kauną ir Trakus, bus lydimos vadovą.

Prie grupią galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papiklomu mokesčiu.

PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo laiku bus 
paskelbtos vėliau.

Dėl smulkesnią žinią ir registracijos kreipkitės į

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
South Boston, Mass. 02127 

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

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūnienė

Prices are based on double occupancy and are subject to changes and 'or 
Government approval.

r
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Vietinės žinios
f SANDAROS CENTRAS NEPRITARIA

Attorey General žinioje. Li
gi šiol toji Įstaiga neleido 
pinigu pasidalinti. Bet kuo- 

j pritarta Sandaros 24-sios: pss advokatas deda pastan. 
į kuopos Brocktone, Mass.,‘ gas, kad toks leidimas būtų 
‘ narių nutarimui pasdalinti j duotas.

Angeles, ro pasišventimo, nes su lie- iš kuopos kasos daugiau i

Sur.'nkus žinias iš Įvairiu 
šaltinių, pasi r. d o, kad San- 

Į daro; centras galutinai ne-

VASYLIŪNŲ

Aplankę Los _ . . . _
Chicagą ir New Yorką, Izi- tuv likom ir aplamai jokiom i kaip $175.090.00. Tai pa-! vėl daug pareis nuo 
dorius ir Vytenis Vasyliūnai! sonatom taip nesužibėsi,Į re' kė Sandaros centro var-į Sandaros centro, kuris gali 
— smuikininkas ir pianls-.kaip su Sarasatės ’Zigeu-j du sekretorių; G. Lazauskas s re’kalą ginti visu griežtumu, 
tas — ssausio 8 d. 3 vai. po nerweisen“. Tiesa, sonatas - rašte, kur is pasiųstas Massa- ar P^^intis tik dėl formos, 
pietų koncertavo Bostonet grojant, virtuoziškumas nė- j thusetts valstybės Attomev'
Jordan salėje. [ra būtinas, tačiau muzika ir; General ištaigai Bostone ir .Ga?.a’ kad he^‘^ 01

„. ...........................forma, kaipo tokios, koncer- Į Sandaros 24-sios kuopos ”lzac.1^ ^lk.alu? tua 1
Kaip ir kitais atvejais, jie taniui stato didelių reikalą- J njmi'pmku P Gagel Tam« smeilKieciU Tai ro-

pasirinko rimtą ir muzika- ’ I kšte pabrėžiama, ki San- il0 rafls«
ha. reiklią progiamą ir . . . ! daros centras ne tik nepri-'
kompozitorius: Beethoveną, Banaitis, kaip visada har- į + • b t v,-j nri^š’-n ;Brahimsą ir subtiliai Iietuviš- meniškai ir melodiškai lie-^’ °e‘
ką Banaiti. Visi tiys kuri- tuviška?, mažiau kreipiantis Į nimui 
niai'— sonatos smuikui ir į dėmesio i formą, bet pilnas!

KONCERTAS BOSTONE

t gas kuopos pinigų pasidali-

Mjonu:. Tokia progra. į spalvinio elemente. J'§ l.vriš- 
ma stato nelengvą uždavinį, i kas, bet kartais prasiver- 
išryškinant tų kompozitorių1 žiantis i audringą garsu 
stilių skirtingumus. ■ kompleksą. Vasyiiūnaį ta'

i visi’kai gerai pademonstra- 
Šiame koncerte Vasyliū-Įvo, sukeldami šiltą kiaušy.

Į
Bei Sandaros 24-sios kuo-i

Stebėtojas

AR SKAITĖTE

Adomas Galdikas. 171 dipos ptanir.tes P. G^-el, deii0 fo,mato , jali 
n« Berado re lobe to ra5t- veikslų spalvoti, Charlote 
parkaiti u ktiepo. nai .ų sau-; wmar(j jr \Vaklemaro Ge

nai sėkminga' tai išsprendė. 
Ankstyvoji Beethoįveno so
nata op. 12, Nr. 1 buvo žais
mingai, be d'naminių ar 
jausminių perdėjimų pagro
ta. Sonata skambėjo rimtai, 
klas' kai, vengiant senti
mentalumo, tačiau šiltai ir 
elegantiškai. Ypač gyva' 
praėjo trečioji dalis. Pažy
mėtinas Vytenio Vasyliūno 
dinamiškai išbalansuotas 
grojimas ir tiksli frazuotė. 
Brahmso sonata op. 100 pra
ėjo su dramatišku pak’limu 
nors nestigo, ypač antroje 
dalyje. Velnių ir kontras
tuojančių momentų. Šiojf 
sonatoje Va yliūnai iškėlė 
giliai romantinį Brahmsf 
charakteri.

Yra malonu koncertuos* 
taip pat išgirsti savų kompo 
zitorių kūrybos. Vasyl’ūna' 
v'sada su atsidėjimu ir pa 
si'tikėjimu ta muzika išveda 
lietuvių kūrybą i koncertu 
estradą. Jei ne jie. tai, tu: 
būt, ir netektų išgirsti jau 
gana turtingo? lietuvių sona
tų smuikui ir fortepijonui Ii 
teratūros. čia reikia tam tik

to jų pritarimą.

šio 12 d. metiniame susirin
kime 
kuopo 
ra ta

- o. meimame>u>-i n-;orge tekstas apie A. GaIdi.
. Jame perskaityta* ^k k ,-r -0 kūryba anglu kalba.; 
o; advokato rašytai kitataučiui. '„ J Gera dovana Attorney General!Kaina $1600 

kuriame minima

GAVOME KALENTORIV ’

Gautas nedidelis skaičius-

Nidos sieniniu kasdien nu

plėšiamų kalendorių. Kai

na — $4-50-

*###*<+****«***^****>**^»m******
PASKUBĖKITE ĮSIGYTI

Jau tik kelis egzemplio
rius beturime labai įdomios 
C i pro Bielinio knygos "Ga
na to jungo*4, 492 psl., kai
na $5.00.

VERTA ĮSIGYTI Į

Angliakasių Lietuva, di-.
lėlio formato, 344 psi., dane Į
liustracijų. Tekstas Vad- Į RADIJO PROGRAMA
lūtėno, fotografijos kun. I 
Algimanto Kezio. Labai tin-1 
ka dovanoti. Kaina $20 
Gaunama Keleivyje.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Cambridge. Mass., Berkshire'

gatvėj? I aukšte iš; numojamas! Anglu-iietuv ių
dynas, V. i>?»av rkas. nauja

Gert žsdynai

kalbų io-
=. nauja 
žodžių,gazu apšildoma.-, 4 kambarių bu-: ’ai'Ia 

tas. ™

L ietuvių-anglu kalbų žo-
dvn&». redagavo Karsavi-Teirautis telefonu 054-0571 

popiet inėm valandom nuo 

iki 6:30 vai.

‘J" ’P-i . :<aii.a Sc.JO.

k.io.naitė ir flab<..,» apie 
j <>7 opa Sodžių 311 psl., kai- 
• na $8.00.
*1
*

SENIAI LAUKIA 

ISTORIJA

Jau galima gauti Frano
Čepėno parašytą Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijos i to
mą, kieti viršeliai, 543 psl., 
kaina ->16.00.

PASALLiNiO GARSO
ROM.; NAI

Koncerto publiką sudari,. , .... . . ....», r^».r-oi.udauguma amerikinių, jr 'stagal-.. ku,?ame. “'““f "ŽURNALISTIKĄ" oUVALKIECIŲ DĖMESIUI 

tarpe buvo matyti nemaž; n ?/° -•, "žurnalistikoje" rašo 30j Keleivyje galima gauti
jaunimo. Atsilankiusiu l'e '• a-kAK, ?a la^a-. a- i -žymių mūsų spaudos dar-1 Jono Valaičio parašyta a py- 
tuviu muzikinė popietė bu ™y:a,ioma- “A p!nl«u.pa’l feuotojų. Kaina S6.U0. saka ‘ '
... ...'..r........ ndalnimas paliekamas kuo-j Lietuvių Darbininkų Drau- ‘ JAUNAMARTĖ.

°ral: ‘!ary->:« New Yorke. 104 osl.. Turinyje: Suvalkijos kai- 
’ ' ' į didelio formato, daug iliust-! mas, ūkininko sodyba, je!su pasiuntimu — $13.80.

vo maloniai ir prasminga 
praleista. Beethoveno i 
Brahmso meninė d'dybė su 
kėlė dvas’ni pasitenk’nim- 
ir 'susimąstymą, Bana:tis— 
artimumą ir nostalgiją. Va 
svliūnai nors ivienai valan-

Kiek Sandaros 24-ji kuo- raciju' kaina ?3 W0'

rentm. matyti iš fakto, kad Dau^a’’l: Sruogiene, 24 i na _ S4.00. 
o , J . . . , psl.. kaina o0 centu.5 Sandaros centro vicepirmi- ,

4ai nukreipė mus nuo kas-įninkui VI. Bajerčiui kuopos ' r » *a.L • v j™? I
dieninės rutinos ir nuo ne- i sausio 12 d. metiniame su- D”l;e °f į‘h“»ni« °V dr- J®- j LABAI GERA DOVANA
malonių atbalsių, kure ne-jsirinkime neatsekvta, kodėl ‘'y.8. Ko"c'u»- 2« R . I .
ęrailestngai supa mus dva- i kuopo. narys D. Jančauska, rt'n?”"“. I K* ;,kk.“le,st‘a .da,l,1' ra
sinės anarchijos laikuos., 'suspenduotas, o vėliau pats $37°' T'"1“*;“’J20u;. . Į™ autob.ograf.n.ų ats.m.-

J. s. vi. Bajerčius buvo pr.vers- na> R- a4() , kaina _; "Jaunystė“, -
tas is susirinkimo pasitrauk-Į - nn ! j -i- .

L. p. » ~ * -o .-i • ’SIu.bu. daug ihustraciju. Kaina $5.,t,. D. Jancauska, .sbkrnsu; Lietuvis vargonininkas U-i Ji gaunama Keleivyje ir 
suspenduotas dėl to, kad T„_ pas knygų pIaljn,ojus

JAV-se ir Kanadoje.

ouitis su vestuvinėmis apei-
Žaleirio mūšis, parašė dr ! gomis, dainomis ir kt. Kai-

DRAUniMO AGENTCRA 

At<i«-ba įvairių rūšių 
draudir.il?

Kreiptis senu adrese-

BRONIS KONTR1M
•S38 Broadvray

So. Boston. $la«s. 02127 
Tel. AN 8-1761

i r***************** J^*/***** ******* >

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš sto: ies WNSil 1350 banga 

Anna Karenina, 2 tomai,' veikia, sekmadieniais nuo 
vertė Pr. Povilaitis, ka na 1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
$7.75, su pasiuntimu $8.20.‘ Perduodama vėliausių, pa-

saulinių žinių santrauka ir 
Kaimiečiai, 4 tomai, No- komentarai, muzika, dainos 

bel.'o laureato Wladislovo ir Magdutės pasaka.
R. Reymondo romanas, iš Šią programą veda Stepo- 
lenkų kalbos vertė ra-ytojas, nas J. ir Valentina Mirkai. 
F. Neveravičius, kaina $13, Biznio reikalais kreiptis i

Baltic Florist gėl’ų ir dova- 
i nų krautuvę, 502 E. Broad- 

Gyvenant'eji Massachu- way, So. Boston, Mass. Tel. 
setts valstijoje prie knygti 268-0489 Ten gaunamas 
kainos primoka 5 procentus! Keleivis n yra didelis lietu- 
valstijos mokesčio. iviškų knygų pasirinkimas.

’rtT 7 7P ’nVTF. :

i A V A 1 T P -*

Lietuvis vargonininkas iš
..... „ eivijoje. parašė Juozas Žile-

atsiklause Attorney General v,-zį„ę knvjrs crar;ini ilinąt-
Dėl savininko sveikatos par-1 Jcjajo--, ar Vno-'os nintgru / i i • kn. . .... . i?staipra- ar kuo.os pinigu ruota, 304 nsk, kaina So.OO.

■uodama nuo 191a m lietuvn, t pasidal,nima8 yra te sėtas? , E;egiški Stepono Kolupai- 
• lietuviškos duo-1 i, . .. , . . T~ |

tos niekintojai, paraše ivsa- KADA jR KAM pADARĖT i

PARDUODAMA KEPYKLA

rankose esanti 
nos kepykla

KILKUS BAKING CO 
47 Arthur Street

Brockton. Mass. 02402 
Tel. 617—588-6614

(5)

4ao3seoooo<ae;—- i 3
Toliau lieka neaišku, ko- „ iz -o i i •, , ... .voras Kaunas, o2 psi., kaicentras kerte į na <ę-j 03 1i dėl Sandaro 

i ’uo reikalu savo nuomone, i
Pradž'oje jam atsto-’ avoi 1 TT X.* 11 T 1 - II- K1adv. K. Šidlauskas, kuri

Namu ir artimiausius an
os žodynėlis, paruošė

F.mss Černius, 75 psl.,

SAVO TESTAMENTĄ

Nepriklausoma
LIETUVA4j?

jiformuoia skanylojus apu uasautinius ir tie’m .Akuosią: 
Įvykius, deda daug ir įdėmiu nuntrauKą ir atvira: pa.asakt 
»»»ie visus mūsų visuomeniniu bet kultūriniu; kb usimue (4 

iu. kuriame Saukta
visiem? p

. p jame rasite įdomių skaitytųjų laiškų skyrių 
ja tu e abipusių paxis.tkynių ir nuomonių ki.A v i« :m 
į< svarina proi>iem<_

BALTIC REALTY & INSURANCE 
AGENCY

Vedėja: Reda M. V e i t a s
Tel. 268-6030

597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

^roooT'^oooooooooeoooooooooeoooooaoeoaooukMoeooooooec t

• griežtai Į-pėjo kuopos pir->T.
įmininkų ir iždininką, kad g Lietuvos S,eWamas;s Sei. 

-aiil.eb?s .^meniską, atsakin-,„,as naraSg dr v Dauejr. 
gjS'-C p n .ffa.bns padai nti. d,;!?.Pru<wienė. Tai vienių-

'i 1 ri. '!e?l’™'n!n- telė knyga apie seimą, kuris 
g, »»s A. Čaplikas, kuris savo -arJox? Lietuvos konstituei- 

/ avė_, ^a- ', a?. •'? ir kitus nagrindinins jsta. 
0 dabar vėl centro įvmu?. Veikalas vra sausiai 

tonu; G. Lazauskai
£

$2.50

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano šulo; nf°riklausowa L;cri \ A“ vru dinamiška, mūsų 

- Sirijos laikraštis, ieškąs nnuįų lipn-l.- ...-’-i-iaS’" j paruošta teisėjo Frank Mon- i
chun peržiūrėta ”SuduVOS‘‘ e tuomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlnikyma 1

raštu
K Į rankas, 
ss . sekreto:

išle'sta knyga.
KAIP SUDAROMI

TESTAMENTAI.
Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina ?3. su tes

tamento forma $3.50. .Ji yra
m j . . iliustruotas, 261 psl., kaina caunama ir Keleivio admi
i I ankstesnės adv. _ 56.50 nistracijoje.
fe į K. S dlausko pozicijos. A'š-

' ku tik tai, kad toks centro !5C‘5«3ocooooooeoaoooooę«o9oooooooooosooooooooooooooo»
nuomonės keitimas 
kė visam reikalui.

paken-

lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $’<!.00.

\ d r e « a « :
7722 George Street. LaSalle. P.R. ICt. CANADA,

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS
Dabar kuopos pinigų pa J ATSIM,NK1TE KELEIVI- JO METINE PRENUMERA- 

sidalinimo klau-'mas yra, TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

SLA SUSiVl EMILAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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 susitarimą

ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO 
SPECIALISTAI

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

FORTŪNA FUEL C0., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų 

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. 02184

i
r

Te!.: 436-1204 Tel.: 848-6000

1978 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI I LIETUVĄ

_____________________________________ _ _________
| Kovo 19 iš Hartfordo......................... .......................... $735.001

f Kovo 26 iš Bostono.................................. ..................... $761.00 j

■ | Balandžio 2 iš Detroito ..................................................... $816.00 Į

I Balandžio 9 ir 16 iš New Yorko................................... $746.00 <

Kainon įskaitoma pilna kelionė Pan Ameri can lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai ir gru
pės palydėjimas. Kelionė: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj, 1 naktis Lenin
grade.

BOSTONAS-CHICAG.\ IR ATGAL .. ..................................................... S128

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus arba
Baltic Tours 1—800-223-7898

8 White Oak Road prašant pasikalbėti
Newton, Ma. 02168 su ”PAT“
(617)—969-1190

SLA—j»u *0 metų carxi%r1* lietuvių visuomenei ir išmokė
jo aaugiau mup SEPTINIS IdiUCNL’S 
oariama

SLA—didžiausia Beturiu frafertalir* crgasizacija — 
duoda gyvybės apdr>u(i< ir Ilgoje kun yra
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS itelesicu pelno, o teikia 
patarnavimus savitarp’-iės pagalbos pagnr.tu.

SLA— jau turi daugiau, kaip ‘ris* s”i r esc r: Bono tolerl^ 
kapitalą, tad jo apdraarie tikra ir saugi i. • , nas
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reik tingiausias 
spdrsudes nuo $100.90 iki SiC.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda gerą Taopomęjs Apdreuda — Ka. 
dovment Insurance, kad jaunuolis pautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams iabai pigią "ERM 
apdraudę: už $1.000.00 apdraudos .ik $3.00 
čio metams. | - S* >

SLA—AKCIDENTALt APDRATTDA naudinga v.soaiv 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcldenta- 
lės apdrandoe mokestis $2.00 ' metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų, '-.reipkitės 
• kuopų ve’kėjus, fr jie plačiau paa «v(ns 
Susivienijimo darbus.

Gtusite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Altianre of Amertcs 
•07 West 30tk Street, Nevr \ork, N.Y.

jooeoeoaooooooooeat lOOOOOOu

draudir.il


Poslapi! SeStag KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 4, 1978 m. sausio 24 d.

PADĖKA PADĖKA

Vietines žinios . Nuoširdžiai dėkoju vi- 
šiem?, aplankiusiems mane 
asmeniškai 90 metų sukak- 

i ties proga, už Sveikinimus ir 
už dovanas.

J

įlėje Laisvės Varpo pavasa. 
rinks koncertas.

1978 m. balandžio 9 d. 3 
vai. po pietų First & Second 

Dėl audios Kultūrins su* Church salėje 66 Marlbor-
4- M ▼ I r e. f. A « >~ » i "1 v. "J

Kultūrinis subatvakaris 

vasario 4 d.

BUVO PELNINGAS IR GRUODŽIO MĖNUO

So. Bostono Lietuvių Pi-: jos pirmininkas A. Plevokas. 
liečiu d-jos sausio 19 d. su-!
sirinkime fin. sekr. Adomas} L. Švelnis ir A. Andr.uiio- 
Druzdis pranešė, kad gruo- n*s pranešė apie sergančius 
dž’o mėnesi pajamų buvo na,aus-Tarp jų Carney ligo
si 9,583 ir liko pelno $2,407.! rJnėJe guli sunkiai nuken-

' tėjęs eismo nelaimėje inž.
Tame posėdy priimti 3 Į Vladas Ku-cdys. 

nauji nariai ir pagerbto? su-Į
s’kaupimo minute dvi mirų-! Šitame posėdyje buvo pri- 
sios narės ! saikdinta š'ų metų valdyba

: ir kontrolės komisija.
Arnoldas Plevokas, Nau

jųjų metų sutikimo baliaus 
p'rmin'nkas, pranešė, kad 
sutikime dalyvavo 169 as
menys ir liko $367 pelno. • varo» A 
Ji? padėkojo komisijos na-■ oun£\ 
riams ir visiems kitiems, pa. i vra ketuviskcs kilmės“, 
dėjusiems sutikima surengti. (h-au«jos Įstatuose sa- 

i koma, kad nariai gali būti ir
Ne vienas sus’rinkimo da- lietuvių kilmės asmenys, 

ly.vis pareiškė kad Naujuju ■ 
metų sutikimo renginys bu-;
vo labai geras ir kad už tai Nors ir be kailio liksi, bet 
daugiausia "kaltas“ komisi- visiems neįtiksi.

So. Bostono Lietuvių Pi 
liečiu d-jos valdyba Bostono
Lituanistinei mokyklai pa- batvakaris 2i d ne- , „
remti paaukojo $50. j ... . s, ^au?.‘° *'1, ; ne. ough St, smuikininkės Brigi- susipažinti

j g ėjo py ti. Jis nukeltas į tQS pumpOjytės koncertas,
1 Nuoširdžiai dėkojame šiai < yasai’;o 4 d. toje pačioje vie- kur- rengia N Anglijos Bal- 

Ypatinga mano padėka Į draugijai už stambią auką i t0^e‘r su PaClH ^oncertl‘ tų d-ja.
dukterims Amerikoje Olgai, lietu vybės gaivinimo reika-jne i Balandžio 9 d. So. Bosto
nu vyru Danenąms ir Lydi-i ia-ms. į KALENDORIUS i no> Lietuvių Piliečių d-jos

.III aukšto salėje Minkų ra- 
Sausio 29 d. 7 vai. vak. į (jįj0 44 sukaktuvinis kon.

So. Bostono Lietuvių Pilie-; certas
čių d-jos ketvirtajame aukš- j 

! te Bostono Jaunimo sekcijos:
{susirinkimas.

yru Danenąms ir Lyd 
jai ir vaikaičiui Maksimili 
jonui su še'ma; dukterims 1 
Lietuvoje Eugenijai ir Mar-į 
garitai su vyru, vaikaičiams į 
ir provaikaičiams. '

Ačiū p.p. K. Tessnau iš

KOMUNISTŲ TERORO 

SISTEMA

Jei norite greitai ir gerai 
bolševkiniosu

Lit. mokyklos vadovybė

Kultūros klube kalbės 

dail. Viktoras Vizgirda

Dėl sniego pūgos numaty-
Worcesterio ir D. Vale'šams >tas *1 mėnesi Kultūros klubo

I valdybos protokolo su-j 
žinota, kad sudaryta komi-j 
sija iš J. Vembrė?, St. Sant- 

Budreck’o ir adv. 
kur; išaiškintu, kas

iš Georgetovvn, Ma.

Ačiū visiems ir visoms, 
vienokiu ar kitokiu būdu 
prisiminusiems ir pagerbu
siems mane brandaus am- 
ž'aus sukakties proga.

Augustina Valeškaitė- 

Herbstienė

Kovo 5 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jo? abie.

. , , ,. . . , .. .jose salėse Balt’jos ir Žalgi-i
jo dalyvauti Austa Jurasie- į rjQ tuntu tradicinė Kaziuko į nes visuomet girdi ją kal
ne, neįvyksta. ! ė ‘

Dabar Kultūros klubo ren-i , ’ . 1O , . , j1978 m. kovo 12 d. 3 vai. į ■
po pietų First & Second į

i susirinkimas, kuriame ture-

ginys bus Tautinės S-gos na
muose vasario 25 d. Jame
kalbės dail. Viktoras Viz-'Church salšįe’ 66 Marlbor- 
girda dailės meno ir kt. te-iougb est^s pianistės Eli- 

!rengia N. Anglijos Baltų d-ja. 
į Kovo 12 d. So. Bostono

’ momis.

b
; Bostoniškio J. Jašinsko 

Sakoma, kad paršiukas parašytą knygą —JULIUS 
esąs nelaimingiausias gyvis: 1 JANONIS POETAS IR
turi motiną, bet ji — kiaulė. REVOLIUCIONIERIUS 

Indų priežodis kaina — 5 doleriai.

Kartais vyrui malonu tu

rėti pavydulingą žmoną,

teroro sistema, su komunis
tų tardymo praktika ir jų

tos rūiies mokslu, Įsigykite 
Kipro Bielinio knygą ”Tero-

Joje taip pat rasite daug 
žinių apie koncentracijos

stovyklas. Kaina su pasiun
timu tik $1.00.
ro ir vergijos imperija So- 

bant apie tai. ką ji myli........vietų Sąjunga“.

oeooo9oo^coc-iOjon<5o.<:s«sos>a<o»soGe««jos«oooooooe«ooao»

Kai jums bus reikalingi vaistai pagal receptą ar be jo. kreip

kitės į

i THE APOTHECARY, 384 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON.
L'etuvių Piliečių d-jog salėje i
Sandaros moterų klubo naš-'..... ..... , . - .
vi v ‘ u. - navima. Kai jums reikia vaistu pagal receptą, paprašykite savolių karalienes pa^erbtuves. 1 ‘ , ... ..

Balandžio 2 d 3 vai po j s-‘^-vt()W mums paskambinti. Nepamirskte, kad receptu išlaidos 

i pietų So. Bostono Lietuvių į nuražoinos nuo PaJamV- "Receptų specialistai“. Darbo valandos: 
į Piliečių d-JOS III aukšto sa- į pirmadieniais — šeštadieniais nuo 9 iki 8 vai. vak.

Mes didžiuojamės, gali jums maloniai pasiūlyti savo patar-

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St. 

tfORCESTER, MASS. 

TeL SW 8 2868

/ra Vienintelė oficiali Įstai
ga Worcestery. vuri siunčia 
aiuntinius tiesiog ii VVorces- į

terio į Lietuvą ir kitas Rusi- ‘ 
jos valdomas sritis- Čia kal

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

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

Vedėja B. Sviklieni

Senas parvirsta ir negir
tas.

Flood Sųuare 
Harducare Co.

Sa--ainkaa K. J. ALEKNA 
EAST BKOAPVA? 

fc'OUT» 3CSTŪN. MASS.
TELEFONAS AN 8-414S

Baikjamhi Minre Oaial 
‘/opjeroR dūnntns

K tikiu Langaais
Vla-Mde reik’jien,* narname 

Eelkcienyv piatEtonuna 
VfaofcU daiktai

Telefonas: A N 8-2806

IDr, Jos. J. bonovan
Dr. J. Pasakarnio

1 p e d 1 n 1 s 
OPTOMETRISTAS

! Valandos:
j nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mano

TRANS - ATLANTIC

TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
i: Vedėja —

Aldona Adomonienė '

PETER MAKSVYTIS
& Bstlder

ra.

1

Knyga yra geriaasias žmogaus draugas

^seoBOooooooooooooooooocoooaoooooeaeeoooeooooooooeoog

B The Apothecary
LIETUVIŠKA T IKK A VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų rs 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit { lietuvišką vsietiną 
Bav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Tdefenaa AN 8-SOM

No© 9 vaL ryto Iki 8 vrL v„ išskyras iventadienius Ir eekm. 

jooooooooooooooooooooooooooeoooooaosoooooooooooooM

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

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

Skambink i te

268-4662

gis

49 Chnreh Street

B. Mlltou, Mass.
Atlieku tIsui patotenao, ruML 
to ir projektavimo darbas tt lau
ko ir viduje, gyvenamą namu iri 
biicio pastatų, ,
lavim«. Saukite visados ild • va-| 
Sandu vakaro. ____

Telefonas 698-8675

rrrj rrrrrrr---—
TEL. AN 8-21X4

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOM E TEISTA
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BRCADWAY 
SOITH BOSTON. MASS.

Įtjffiffffrt-r-- .............. ■ '

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

1 95 Roaemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732

**••**•*•*•*•*•••***••»>**•*•♦**»«

”SAUI ĖS 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-t 
bai tinka Kalėdų davanomc 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME
neseniai mirusio Įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
Įkalbėtą plokštelę. Kaina —
$6. Paštu nesiunčiame.

t

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje. ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SAV INGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš- 
teklių. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.

Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti j 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank

"JZIMrS THE LEADEE

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
460 Wesl Broadw«y 
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 ATSI 
PLOKŠTELĖ ĮMINIMŲ PIRMASIS TO- 

MAS ”LIETUVA BUDO“
galima gauti Lietuvos ope-:
ros solistės Elzbietos Karde-' J^U IŠPARDUOTAS, BET 

lienės įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—MTAU. 
jų plokštelę. Kaina $6.00. j LIETUVA“ DAR YRA NE-

Paltu nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.

Keleivio administracijoje,

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 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. Broadvvav, South Boston, Mass. 02127

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

♦#*♦»*•♦*****•♦♦♦********♦****♦♦****♦♦#♦#♦♦«>#♦♦##**»♦♦♦♦♦*♦*»♦»#•♦•♦»•

ATLAS PARCELS CO. (COSMOS PARCELS 

82 Harriaon Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu į 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
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 į 
ar nuoiatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsiu. Vedėjas A. Sch>rinski į

EXPRESS CORP. 

AND
i

TRA /EL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ 
ir lutus Rusijos okupuotus 

kraitus

^raiatymaa greitas ir 
garantuotas

Prekė* parduodamos nuže
mintomis kainomis. 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki S vai- vak.

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

«




