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KARŠTOS EGIPTIEČIŲ IRKIPRIEČIU
KAUTYNĖS LARNACA AERODROME

Egiptiečiu dalinys, atskridęs išlaisvinti teroristų pa

grobtų Įkaitų, buvo apšaudytas Kipro karių. Žuvo 16 egip

tiečių ir abiejose pusėse liko daug sužeistų. Dėl to iširo 

Kipro ir Egipto diplomatiniai santykiai.

I‘a tarai'i:r< la kais išbu- trūkti, nes jau atšauk’ami ir 
jojęs Įvairiu te: ark- .ų siautė- tų kr< * ų atstovai, 
jimas vis sunkiau suvaldo-i

imas ir vis u augia a pareina- 
lauja žmon'ų gyvybių aukų, 
nes steng imtasi jų reikala
vimų nevykdy.i Ir kaip nors 
šiuos ”hcicjus" suglamžyti. 
Kol kas Izraelio ir vokiečių 

leeialiom komandom buvo

ŠIu tei'oi i.-tų, kurių buvo ' 
gal tik trys, dabar išsigina ir 
Palestinos Išlali n'mo Or- 

,'zaeija, ir k'ti arabų 
kraštai, bet nėra abejonės, 
kad jie yra prez. Sadato ir 
o pol tikos priešininkų iran-

geiai pavykę teroristų až- Į į® -.Kokiai teroristų grupei 
grobtus lėktuvuose ika’tus jie tiarai atstovauja, gal iš-j

. ... frtiLr * o i to .mn mnrn la.-Kės irklai te mo metu. 
kad Kiprasnc‘ -veimose valstybėse

va (fu ti, I -t j ra<eito savait-,?ors manoma; _Ra . 
galio toks Eg ;>t: bandymas P1 U v's ^a';1 Paieifctl 11 ?e 
baigėsi labai tragiškai. i™’ >u išnykti

Štai, praeitą savaitę Nieo- ' 
sijoj, K pro -ostinėje, vyko j 
Afrikos-Azijos Solidarumo Į 
Organizac’ios konferencija. •

; iš krašto.

Valst. sekr. Vanee
dalyve Egipt '''tikinimas

kitu arabų kraštų atstovai, j lietuves atstovas 
Į Hiitono viešbuti, kur ta 
k nferencija posėdžiavo. y 

' ■ r i-I"crž; Jį.

Wa- į
shingtone dr. S. A. Bačk's 
gavo JAV Valstybės depar
tamento sekretoriaus Vyrus,

arabų teroristą, nušovė E-Į Vanee raštą, kur'ame sekre- 
gipto laito a' cio AI A lira m ! torius, sveikindamas lietu- 
redaktorių Y ousef el-Sebai, !.•<>,• nepriklausomybės atsta.. 
prez. Sadato draugą, ir pa-Į - mo ($ų m paskelbimo su-, 
j>. ;ė 30 konferencijos na- {Nakties proga, aukština lie-:

tuviu tautine sąmone, rvzta.’ * .i-ienuste’biama laisvės mei-
1 o dėt; bų yj Kipio v-. ,(1 ;j. 1)acar'Oa žmogaus ten 

nausybe uz le-1 mą le sti is- ' t -, - n. , • •* uz.jv.u „i, ,?-ms kag Relia v-SUf lai?vų1-u ,
3elo!l ial,i)a:>1 iK<) R-'į-autu nuostaba ir nusipelno į 

12 įšaltu, tar]) jų 4 egiptie
čius, 3 Palestinos Išlaisvin'-

skri

mo Organizacijos oficialius 
atst vus ir ne porą Sir'jos. 
Somalijos ir Moroko dele
gatų.

iu narama.

Astronautas Gleen 
Vasario lfi šventėj

KELEIVIS 
Lithuanian V.eekly 

(Except for 2 vveeks in August)
PubUshec* to So. Boston, Mass 
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Atskiro numerio kaina 25 centai
73-TTEJI METAI

valst v beliet>u«vardvta j \ od e mok r aliniai s

Pranu Dovydaitis, šiandien jų nebėra nė vieno gyvo. Paskutinis mirė A. Stulginskis 1969 m. rugsėjo 21 d.

Nepriklausomos Lietuvos prezidentai. Iš kairės Į dešinę: 
ginskis ir dr. Kazys Grinius. Visi jau mirę.

Antanas Smetona. Aleksandras Mu!

i MIRĖ LIETUVIU DRAUGAS
PROF. DR. ALF. SENKĄSt

■ Vasario 9 d. Ashford, Ct.jscriavo Yafe, Wiscon=ino ir. 
Lm'rė buvęs Lietuvos Uni'. er. PeLusylvanljo.; universite- 
; site-to profesorius, Įžymus. tuose, kur dėstė lyginamųjų 
i kalbininkas, germanistas ir kalbų mokslą, o taip oat r 
Į baltistas, dr. Alfredas Šen- lietuvių kalbą. Be to. jis ak

tyvui dalyvavo daugelyje 
moksuniu ergam zaeiju, jų

i nas

buvo gimęs 1899 m- .-uvaž’av muose ir kituose 
kovo 19 Blotzheime, Pran- eršketuose skaitė spe- 
cūzijoje, Šve'carijoje baigė ealiais ka’botyro? klausi- 
Friburgo universitetą Ir ten rnais pa. kaitas, rašė straips- 

į Įsigijo daktaro la ipsni iš kai-
Į bot . ros srities. Studijuoda-
Į mas universitete, susipažino rnų vokiečių-lietuvių kalbos 
j su tame pat Friburge studi-j žodyną, parašęs ap'e 190 
i'javusia’s lietuviai.- ii- buvo

nius. J s drauge su prof. A. 
-Saliu va išleidęs penkių to-

\V asario šešioliktoji Bostono rotušėje
Lėktuvas su Įkaitais ban-i Pirmasis apskridęs žemę I

dė nutūpti Libijoje, Soma-pA\ astronautas John! ALTos Bostono skyriaus Po ceremonijos vicemajo 
lijoje, Kuvvaite, Pietų -lame. {t.lenn, dabar senatorius į ii jo talkininkų dėka, o gal ras Sullivanas pakvietė vi 
ne, Alžerijoje ir kitur, bet, { ! deni., Ohio] vasario 19 d., būt po plačiai praskambę- sus susirinkus us Į priėmimą' streiką 
toms val tvbėms atsisakiusdalyvavo Lietuvos nepri- j jusio Simo Kudirkos filmo Miesto tarvbos nario ir kar-'

metu -usidaryta 
kontaktų su amerikiečiai

Angįiakasiai tęsia

! pakviestas nepriklausomybę 
naudingų j atkūrusion Lietuvon. Čia jis

’ nuo 1921 m. dirbo Eltoje, 
jvėl’au Pavasario ir Aušros.
, gimnazijose ir buvo pakvies- : .7."^ 
i tas profesoriauti Li etuvos

Įvairių f’lolcg'nėni temom 
straipsniu ir tambesn’u vei
kalu.

JĮ
•nu
me
boms
lėkt
grujię Įkaitų vaduoti.

proga
daugiau

Chica

; Bostono rotušėje šiemet pra-' angas s uncias savo vai
Deja, dėl K pro ir Egipto 

išankstinio nesusitai mo, e-į 
giptiečių dalinys buvo sutik-įneprikluast 
tas k'prieeių šūviais. Aerod-1mo suk ‘ ‘

Ligi savo paskutiniųjų 
'palaikydamas giau- 
i všius su l’etuvlais 

mokslininkais, vel’onis yra 
nepaprastai daug padėjęs 
lietu ių kultūrininkams pra. 
-Įveržti i amerikieč ų vie
šuomenės viršūnes.

. _ . - . Su prof. A. Ser.no mirtimi
Tuo laba: susirūpino prez. j turą niekad nenutraukė ry- jietekorne brangaus mūsų 

i tautos draugo ir net jos na- 
1980 m. dr. A. Sennaspio, nes namie velionis kai- 

pers kėlė Į JAV, kur profe- bėjo lietuv iškai.

? Vniver iteto humanitarinių 
s mokslu fakultete, kur dėstė

ožiu?

Carteris

rome Įvyko kruvinos kauty-Į kų buvo surinkta 11,029 dol. j aURe ant bet užtat,
nės. Noi’s Įkaita, buvo islais-i ,Įa pačia proga buvo įbuvo isKilmingai .^tiesta-

omvbe. tui prašyti kongresą perimti 
kasykla.- valdžios žin’on. Jis ir vėl sproginėja 

bombos
i

šiaurės Air jos sostinės 
Belfasto oriem esčio ręsto- 

Ali vasario 13 d. Lo- Vegas Gine sprogo bomba, nuo ku- 
i ykusiose rungtynėse pra. J’ios žuvo apie 14 žm nių ir 

im.ėjv 84 metų amž’aus daugiau kaip 30 liko sužeis- 
Splnkšui, negrui i St. I.-ou- tų- Ten buvo surengtas po- 
is, huvu am marinu’, olim- iylis. kuriame dalyvavo ir

Boksininkas AliVėliau Į priėmimą atsilan- Į

Fred Langone ir Ro-įris panaudotų ir Tafto-IIar-’ piT/n/ZZlJC/O
v imti, bet egiptiečių susirė-1 suaukota 9,185 dol. ą^tos sienos Į ir kiti Miestio tarybos na-1 nebūtų priešingas, jei Carte-
•mime su juos nedraug’1 kai

Per visą egipt ečių ir kip-į
lėlei, daugiau

viduje. Ceremoniją pravedė

į progai žodžių, pabrėžęs, j 1-oji rodė itin dideli dėmesį;
į kad vieši piliečių mitingai ir Rytų Europai ir Lietuv ai, Į Qai tu prievartos priemo-1;'

............................... ' ‘ laliečiu mūši aerodrome tėvo- ^](fnįno susprogdinti ' ^^nionstracijos, tokios kaip i kLiią ji po kelelių metų da: 
i .-tai jokių grasinimų su-; ” H 5/ ^šiandien, nepalieka be pa- i žadant, ir užsukti.
sprtgdinti lėktuvą neivyk. į A\H(jskoS Vamzdžius ' sebmių. Lyg patv įtindami
dė, Įkaitus palėkto ir patys: • jo žodžius, skambantys A- Į

Pasaulio sunkaus sv rio 
bokso čempionas Mohamed

nių ir nereikės, nes ūmios 
derybų komitetas jau susita
rė su dviem didelėm bendro

Iškilmes ALTos vardu su-, vėm Įai ffa] pavyk?
renue valdvbo:

Idl I IU, AUU iCA I j »«e» v«.4. w - ------- -- -  - 'B. a . - e
tarp Egipto ir Kipro dėl tų < h’Jt.-o peršauti. Tyrimai rodo, etato erdbius koridorius ir ir šauksmingai padėkojęs kuro stokos turi mažinti pr 
kruvnu ivvkiu taip i-item- kad tai kažkių sabotažinin- laiptus pritraukė srovę ame-1 amerikiečiams lietuv’ų var- dukc’ją ir atleisti išdaritau
pė, kad gresia visiškai nu-lkų darbas. J rikiečių stebėtojų. du 1 kilmių ir priėmimo didelį skaič ų darbininkų.

i piadoj laimėjusiam aukso v arka, tad 
medali.

' Spėjama, kad tagyra slap
ūnų žiūrėjo apie tos os A rijos respublikonų 
žmonių, o televlzi- armijo. darbas.

sekė miiionai. , šiomis dienomis sprogo
Bet Ali dar tikisi ateityje bomba ir prie Jeruzalės uni- 

atsigriebti, nors tam maža versiteio, ir ten žuvo 2 žmo. 
v ilčių. nės.

įsi n u Kentėjo.



Puslapis trečias

Poslapis antras VjbS, dv. oviiui Nr. 8, i978 m. vasario 21 d.
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IfHIM VIS, SO. BOSI V

VYR. LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETO ŽODIS

MIELI LIETUVIAI!

Prieš šešiasdešimt metų lietuviu tautos atstovai va- * 
sario 16 dieną paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės At- ' 
statymo Aktą. šios svarbios sukakties proga Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas sveikina Jus visus pa- ! 
vergtoje tėvynėje bei laisvajame pasauly ir kviečia šią 
sukakti išskirtinai paminėti.

i

Praeities patirtis įrodė, kad Valstybinė Nepriklauso
mybė yra būtina sąlyga pilnutinėms tautos galioms iš- Į 
vystyti. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, tau- ; 
tos atstovų įgaliotas, tęsia valstybingumo tradicijas ir! 
siekia tautos išlaisvinimo.

J

Lietuviai pavergtoje tėvynėje laisvės ir nepriklauso- ■ 
mybės idėjai aukojasi, neatsižvelgdami į jiems gresian- į 
čius pavojus. Jie ne tiktai žodžiu, bet ir konkrečiais 
darkais įgyvendina šūkį: ’Tas nevertas laisvės, kas ne-

Mi

g jos !«

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas kviečia 
visus laisvojo pasaulio lietuvius prisidėti prie šios šven
tos mūsų brolių vedamos kovos pagal savo sąlygas ir iš
gales. i

Lietuvos išlaisvinimas nėra svajonė, imperijos nėra j 
amžinos. Sovietinis rusiškasis kolosas pamažu, bet nepa- į 
keičiamai artėja prie subyrėjimo. Laisvojo pasaulio lie- ’ 
tuvių uždavinys yra prisidėti prie šio proceso pagreitini- į 
mo ir sustiprinimo Lietuvos išlaisvinimo pastangų. i

Dr. Jonas Basanavičius

THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 

By His Escelleney 

MICHAEL S. DUKAKIS 

Govemor

PROCLAMATION

19 7 8
WHEnPvEAS:

Tik vieninga, veiklą derinanti, ekonomiškai pajėgi 
lietuviška visuomenė šį uždavinį galės sėkmingai vykdyti.

anmversa

60-ji Vasario 16-įr į
(Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdybos |hdis

Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, saliu iš Lietuvos!

GULAGO KRONIKA“, Trukdo tėvui atvažiuoti

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 

AKTAS

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo teks
tą 20 Lietuvos Tarybos na-

D. ..... ... x . . riu vienu balsu priėmė 1918Pirmasis skaičius skatina tyvai, pnsteigtS^irių.m^L * ( asara ]fi (j r,.3o vaj 
! giliai susimąstyti. Netrukus, sykl^ -kurios prieš paskuti-į^L pfetų Vilniuje dr. Jono 
švęsime 60-sias musų nepri įnį karą buvo spėjusios pa-j f*sana, ič'aus bute Lietuviu 

įklausomos valstybės atsta-: ruošti aukštų kvalifikacijų J draugijėlė, budo-
i tymo metines. Iš to skaičiaus 'specialistus
tik trečdali turėjome tikrai , tims. 
laisvo ir nepriklausomo gy-' 
venimo. Pirmieji dveji me
tai po nepriklausomybės pa-

įvairioms sri-

Nepriklausomc

skersgatvyje. o vakare 8 vai. 
ji nasira ė Lietuvių Komite
to nukentėjusiem? dėl karo 

Lietuvos ’ seĮpt; pata]pose, Diidž’ojoje 
gatvėje n r. 30.statytojai pradėjo savo dar

bą iš nieko. Tai buvo kūry
binis darbas tikrąja šio žo
džio prasme. Jie nepa veldėjo į šiušieji jau vra mirę. Pasku- 

kuria- Jokios aukštosios mokyklos,' tinis jų Aleksandra; Stul- 
įmos institucijos. Tik antrasis j°kio universiteto, o patys' ginskis mirė 1969 m. rugsė- 
dešimtmetis galėjo būti pa- viską sukūrė ir didžiausio-. jo 24 d. * * * 
naudotas beveik normaliam. mis aukomis per visas oku-; 
kūrybiniam darbui. Įpacijas išlaikė. Pokario dar-į

skelbimo praėjo ją beginant
. ir betvirtinant. Pirmame 
| dešimtmety buvo dedami 
•valstybės pagrin '

!

Per tuos d 
neįtikimai aau,

Visi ta dokumentą pasira-

Dokumento originalo likk 
mas nėra žinomas. Prof.■ buotojams beliko pradėtą i ™

dešimtmečius darba tęsti, kur galima plės->, “V7.'a... . \ T ,. .. . ,. į kad lis ji turėję-
iš Lietuve 

i

padaryta: ti ir tobulinti, ginantis nuo
suorganizuota sava kariuo- ‘ okupanto trukdymų, 

j menė. sukurta valiuta, švie-j
j timo ir teisingumo sistemos, į Nepriklausomos Lietuvos j 
[pravesta žemės reforma ap- kūrėjai buvo jauni žmonės.; 
tvarkytas susisiekimas ir kit.! Tik jaunomis jėgomis ir už-Į 

iš 40-tiesį sidegim- b' vo įmanoma at- ‘

her position as an independent demoeratie nation, after'
. more tban a century of Russian domination. and

Šios sukakties proga Vyriausias Lietuvos Išlaisvini- i VVHEREAS, Again in 1940 Soviet troops reentered 
mo Komitetas kviečia visus lasvajame pasauly esančius j the country and started its suppression as a political en- i jamj 
lietuvius gyventi mintimi — Laisva Nepriklausoma Lie
tuva!

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETAS

Vaclovas Biržiška yra sakęs

j ma.
1 ^augioje vietoje
tos nepasakė.

Aktas j 
mokrato

>a'

r. išvykda- 
paslėpęs 

ie! tc-s vie

so'-ialde-
Iv O • }*3A

: Šiandien, žvelgiant iš 40-ties i sideg.ni- b [manoma at- i viena kil
. . i metų atstumo, sunku net pa-į bkti tokie darbai. Vyriau- na,y,-^

ebruary 16, 1978 marks the sixtieth f kad visa tai atliko i sybės atsišaukimas stoti sa- Į 'a A
ithuania’s declaration reaffirmmg • VQS va|stvĮ^ vįen sa_ t vanoriais Lietuves laisvės įvien sa

vo jėgomis. Dabar besiku
riančios valstybės susilaukia 

; iš visur paramos. Joms duo-
miliardai DIvI ir dole-i tančiai jaunuolių. Kai tėvy-

gepono

ginti 1918-1919 m. ištuštino! Aktas bm 
gimnazijų aukštesniųjų kla- - 1

išspausdntas 
• ir at~krais 
iai tą I ėetuvos 

konfiskavo, 
__________ >ai buvo slap-

although the basie rights of freedom and justice!rių, sjunčiami aukštu kvali- j ng buvo apginta, dalis iš ko-,ta; jĮ0]ati^t: I :etuvoje ir 
jare circumscribed, depriving coutless persons of their i fjkacįjų specialistai pamo-O'4 laukų grįžusių paliko ir į pasiusti i Vokietija. Berlyno 
Įnational independence and freedom of religion, speech ! kvti įr padėti. Lietuvių prieš Uoliau kariuomenėje, o kita'spauda aktą pa-k 
and communication with the free world, Lithuania ne-’gį metu niekas nemokė ir dalis nuėjo dirbti kitur. Die-iro 18 d., bet tuo 

i vertheless nurtures an abiding hope for eventual libera- . kitaip nopadėio. Jei kas ką ! nomis dirbo, o vakarais mo-į <*rau ta kitai spaudai skelb 
i tion for her peopie from their suppression. and [atžagaria ranka ir numetė, kėši. Taip sunkiai įgytą mo-p-^

WHEREAS, The citizens of the Commonwealth are I už tai nuplėšė dvigubą kainą.: kslą ir patirtį panaudojo nau- į 
firmly commited to the principles of self-determination '• kurią įrašė į paskola ir pa-' jai, moderniai ir pažangiaii 
and personai liberty and share the hope of more than one į reikalavo didelių ' “ . - -
miiion Lithuanian Americans that liberation shall come i čių.

Užgriuvusios gamtos ar karo nelaimės kartais geriau to the Baltic States;
itž psichologu ir sociologų išprotavimus prie rašomojo N0W, therefore. I, MICHAEL S. DUKAKIS, Gover- Komunistai mėgsta girtis, tgvų darbais ir eiti jų i Tarvbos sausio 8 d. nutari-
stalo .šryskina visuomenės moralines vertybe? ir jos žaiz- nor of the Commonvrealth of Massachusetts, do hereby ika<^ W valdoma Lietuva per keiįaįs — daugiau dirbti Lie- mą. kuris buvo -abai art’mas 

proclaim

JUODOS DĖMĖS BALTAME SNIEGE

das. Tai akivaizdžiai paliudijo ir dabartnės JAV 
pakraščio nepaprastos pūgos ir potvynių dienos.

tity;

February 16, 1978, as 

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAYMes galėjome gėrėt:? gerai organizuota 
cijcs organų pagalba sniege ir potvynyje skęstantiems 
piliečiams, dėmesiu šąlantiems ar pritrukusiems maisto, and urge the Citizen? of the Commomvealth to take cog

siu suolus. Atsiliepė tūks- lapais. Vok'eč 
A'do numeri 

1 bet atskiri 1?’

’bė vasa- 
buvo už-

nuošim- valstybei statyti. Ta heroiš- [ na=ke’btn? va 
įka praeitis turėtų paskatinti j Matvti. ta'

Ke^eil io bendradarbis j.
. rašo. kad ta? aktas Lon. 
cno T’mes d’enr? tv buvo 

ib 13 d.

; ir išeivijos jaunimą domėtis ; {rauta žinia apie
i;> šluotai 
I.'etuvos

.trejetą dešimtmečių padarė tuvos iabui. Tai senesne 
į labai didelę pažangą. Kas gi kartos Įgytas brangus turtas, 
! tą pažangą iš tikro padarė? kuris paveldėjimo keliu ati- 
; Juk tie patys lietuviai, kurie tenka vėlesnėms kartoms, 
• ir prieš 60 metų kūrė savo tapdamas jų nuosavybe, bet 
valstybę ir kurią vėliau oku- kartu ir uždedamas atsako-

s vasario 16 d. nutarimu-'.

temose. Ji užtekėjo prieš 60 
metu — 1918 Vasario 16.

enelių sustiprinta globa, pairių pareigūnų ištverme, pa- nizance of this event and to participate fittingly in its lpantaį taip negailestingai mvbe už to turto išlaikvma , Vok,et,ios LB Valdy^
- - - - - r “v ’-’V laiaiPk Vilią. . Jęviecia v]sus ĮietUVIUS, ypSC

linkės, kuo iškilmin-skirų žmonių parodyta širdies šilima nelaimės ištiktam observance. 
artimui. Tai vis tas amerikietiškasis judrumas, paslaugu
mas ir žmoniškumas, kuri daug kartų yra patyręs ir nedė. 
kinga? platusis badmirių ir skurdžių pasaulis.

Deja. šių nelaimių naktį iškilo paviršiun ir dažnai 
pasikartojantis amerikieč’ų visuomenės juodulys, kuriuo 
tik padugnių gaivalas gali pasididžiuoti.

Independence of thfe!United States of 
America, the tw>o hundred and second.

MICHAEL S. DUKAKIS
į (^ea1)

a-ai, Bostone ir jo artimose apylinkėse, ke; H,s ExcelIen<,v the Govemor.
žmonės vienas kitą visaip ramstė, traukė i? smego, van- s pauj > 
dens ir griuvėsių, vagių minia, naudodamasi pūgos siau-l of th(, Commomvealth
tėjimu, kai kuriuose kvartaluose mas:skai plė-ė parduotu-'
ves, "badui numalšinti“ vyrai ir moterys stenėdami vilko i - - • -
per pusnį televizorius, vės'ntuvus, degtinės dėžes, palik
dami krautuvėse ant grindų išbarstytus maisto gaminius, j 
O kiti sniege Įstrigusiam piliečiui, irgi "gindamiesi nuo! 
bado“, išvertė ir kišenių pamušalą...

sugriovė. Pokarinei pažan , t R r
GIVEN at the Executive Chamber .in Bos- ’ gaį buvo padėtas stiprus pa- • Turime pagrindo didžiuo- i apy 1 
ton, th-.s twenty-third day of January, j grindas nepriklausomoj Lie- tis nepriklausomybės laiko- ir prasm P3*
in the year of our Ix>rd, one thousand nine t tuvoj: pakelta žemės ūkio ta: piu. Mūsų tautos istorijo- 1 sia su a ■' py
hundred and sesventy-ęigh^, and of the ; gamyba, sukurtos pirmosios jis yra šviesi žvaigždė,

• pramonęs įmonės, koopera- spinduliuojanti ir laisvės su-

REMKIME AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ

GOD SAVE THE C0MM0NWEALTH 
OF MASSACHUSETTS

Šių metii vasario 16 sukanka 60 metų, kai Lietuvos 
[Taryba Vilniuje paskelbė atstatanti nepriklausomą Lietu- 
' vos valstybę. Didelių pastangų reikėjo, kol buvo apsiginta 
nuo iš įvairių pusių puolančių priešų.

Neilgai teko nepriklausomai gyventi ir ramiai tvarkyti
j naujos valstybės gyvenimą, bet tas laikotarpis buvo labai j lantos

linkių kiekvienais metais be 
jokio raginimo ją minėjo, 
.1978 suruoškime iškilmin- 
gesnius minėjimus, nes juk 
šešiasdešimtmetį galima va
dinti jubiliejiniais metais. 
Bus proga prisiminti ne tik 
garbingą praeitį, bet ir vil
tingai pažvelgti į ateitį. Per 
beveik 40 okupacijos metų 
laisvės troškimas Lietuvoje 
tebėra stiprus. Ir Romo Ka- 

priešmirtinis šūkis

Tik per vieną naktį policija sumedžiojo apie 150 to- 
k ų „varg ų“, kurie arba gerai uždirba, arba gauna pašal
pą, lygią tarybinio gydytojo algai.

Dar įdomiau, kad, policijos vedami, kai kurie šių va
gišių prieš televizijo? prožektorius akiplėš'škai juokėsi,' 
kilnodami rankas, tarai kokie kovotojai už „lygias teises“, 
o vėliau kvartalo rinktinis pare:gūnas dar drįso ai kinti, 
kad žmonės, audroje nesulaukę skubios paramos, „kai ką 
patys pasiėmė“... .

CITY OF BOSTON 

OFFICE OF THE MAYOR 

CITY HALL, BOSTON

DECLARATION

kūrybingas. 1940 m. svetimieji vėl užgrobė Lietuvą.
Tada visa JAV lietuvių visuomenė pamiršo politinių

įsitikinimų skirtumus, ir sutarė vieningai dirbti Lietuvos 
‘ laisvei atgauti. Tam tikslui 1940 metų spalio 15 d. svar- 
- blausios politinės ir kitos organizacijos įsteigė Amerikos 
• Lietuvių Tarybą, kurios vienas iš pagrindinių uždavinių —

February 1«, 1S78, rril mark (be siatielb an-'veikti JAV vyriausybę, kad ji padėtų atgauti Lietuvai žiau svarbios ir žmogaus pa 
laisvę. Į reigos. Tos pareigos, kurių

O tada okupuotoj Lietuvoj politinės organizacijos ir Į sąžiningas atlikimas padaro 
individą vertą žmogaus var-

buvo — Laisvės Lietuvai! 
Neleiskime tai idėjai išblėsti 
ir išeivijoje, ypač jos jauni
me.

Daug šiandien kalbama 
apie žmogaus teises. Nema-

sis
Koką ateitį šis vis gausėjantis 
nusikaltėliu luomas žada?

„žemasis“ ir ’aukšta-

UHEREAS
niversary of the estabiishment of the Republic of L.ithuaaia; and

VVHEREAS: The peopie of Lithuanian heritage. proud 
[ of their traditions. customs and language, wiH gather togetber 

to edebrate tbe independence of the Republic of Lithuania; and
VVHEREAS: The sixtieth anniversary of Lithuanian inde- 

pendence serves to dramatize the le^itimate right of the 
Lithuanian peopie and ail captive nations under Russian domi
nation for freedom:

N0W, THEREFORE, I, Kevin H. White, Mayor of the City 
of Boston, do hereby proclaim Thursday, February 1$, 1978. 

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

i nauji kovos sąjūdžiai įsteigė aukščiausią Lietuvos politinę1 :•

Karo metu bombarduojamoje Europoje tokius sve
timo turto grob kus pristatydavo prie namo griuvėsių ir 
sušaudydavo, o čia net sunkūs kriminaliniai nusikaltėliai1 
kartais paleidžiami Į laisvę dėl to, kad kalėjimuose peri
ankšta, — nėra vagiui pakankamai erdvios celės ai radiju and ur*e th* ot B°sion to join 
ir televizija... of this spėriai occasion.

in the commemoration

Na, matyt, 
jr politinė...

’vagies laisvė“ čia lygiai gerbiama, kaip
Mayor

Kevin H. Wkite
(Seal)

vadovybę — Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą 
(Vilką).

Šios dvi organizacijos sėkmingai veikia ir šiandien,
[gindamos Lietuvos bylą: Amerikos Lietuvių Taryba — ve
i JAV-bėse. o Vlikas — globaliniu mastu. ’ galima naudotis tik laisva-

Priešas stiprus ir žiaurus, todėl ir kova su juo sunki. ’ me krašte. Tad minėkime

do. Viena svarbiausiųjų pa
reigų yra rūpinimasis ne tik 
asmenine, bet ir tautos lais- 

Pilna asmenine laisve

•Ji reikalauja iš mūsų visų vieningų dvasinių pastangų ir
* medžiaginių išteklių.

Dėl to Lietuvos nepriklausomybės 60 metų sukakties
* minėjimo proga vieningai paremkime darbu ir lėšomis 
j Amerikos Lietuvių Tarybos darbą. Kiek mes ją remsime,
tiek ji tegalės ir savo pareigą atlikti.

Amerikos Lietuviu Socialdemokratų Sąjungos 
Centro Komitetas

laisvės ir nepriklausomybės 
sukaktį, neleiskime užgesti 
laisvės žiburiui.

Be lietuvių kalbos nebus 
ir lietuvių, ypač už Lietuvos 
ribų.

Dr. P. Jonikas

36 ZONA

Vakarus pasiekė Permės 
lagerio, 36-tos zonos Gula
go salyno kronika“ (rusų 
kalba), apimanti 1977 metų 
liepos - spalio mėnesius. Šio
je kronikoje kalinamieji la
bai glausta forma užregis
travo politinių kalinių įsta
tymų pažeidimų faktus, jų 
protesto pareiškimus, svei
katos būklę, prižiūrėtojų el
gesį ir bausmes. 36-toje zo
noje kalinami ir keli lietu
viai: Šarūnas Žukauskas,
Petras Plumpa, Vytautas Ka- 
voliūnas. Kartu su jais ir 
Vilniuje nuteistas Sergejus 
Kovaliovas.

Duodame keletą ištraukų, 
kuriuose aprašomi lietuviai- 
kaliniai:

Liepos 20-21 dienomis 36- 
toje zonoje lankėsi visuome
ninė Lietuvos delegacija: 
KGB majoras Trakymas, dar 
vienas KGB karininkas, eko
nomikos mokslų kandidatas 
Kinduris ir Lietuvos Mokslų 
Akademijos kadrams priskir
tas sekretorius Tupkevičius.

Rugpiūčio 18-tą KGB ma
joras Černiakas išsišaukė 
Kavoliūną ir pokalbio metu 
pasakė, kad rašyti pareiški
mą į TSRS Raudonąjį Kry
žių beprasmiška, kadangi 
"pas mus nėra kryžiaus, yra 
tiktai raudonas pusmėnulis“. 
Jis pareikalavo, kad Kavo- 
liūnas papasakotų, kas jam 
padėjo surašyti gegužės 8 d. 
pareiškimą TSRS generali
niam prokurorui. Kavoliūnas 
atsakė: "Skausmas padėjo...“ 
(Tame pareiškime Kavoliū- 
nas skundėsi širdies ir skran
džio skausmais ir prašė pa
skirti gydymai. Vytautas Ka- 
voliūnas jau 24 metai kali
namas lageryje.

Rugpiūčio 29 d. zonoje 
vienos dienos bado streikas, 
protestuojant prieš draudi
mą imtis su savim į darbą 
maisto produktus. Tarp kitų 
dalyvavo Žukauskas, Kavo- 
liūnas, Plumpa.

Rugpiūčio 31 d. majoras 
Fedorovas grasino Plumpai 
iki minimumo sumažinti pa
simatymus su šeima už tai, 
kad jis kalbasi su adminis
tracija tik lietuviškai.

Rugsėjo 5 d. Žukauskui iš
einant į darbą buvo jam at
imta duona. Surašytas ra
portas.

Rugsėjo 24 d. išvežtas iš 
zonos su visais daiktais
Plumpa.

Spalio 4 d. pradėtas bado 
streikas ryšium su pasitari
mais Belgrade. Politinių ka
linių pareiškimai, kurie buvo 
adresuoti TSRS Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumui, 
pažeidžiant įstatymus, buvo 
pasiųsti Rusijos TFSR pro
kuratūrai. Penkias paras ba
davo Kovaliovas, Žukauskas 
ir kt.

(Elta)

pas vaikus

1951 metais į JAV-bes at
vyko Edvardas Skopas su 
šeima, kurio tėvas Aleksan
dras Skopas liko Lietuvoje.

Pastaraisiais metais sūnus 
! pradėjo žygius atsikviesti 
[ tėvą pas save. Atlikęs dau- 
į gybę įvairiausių formalumų 
[okupuotoj Lietuvoj, tėvas 
; nuvyko į Maskvą norėdamas 
aplankyti JAV ambasadą. 
Prie ambasados buvo sulai- 

i kytas nepažįstamų asmenų, 
; kurie atėmė iš jo pasą. Likęs 
be paso. Aleksandras Skopas 
priverstas iš naujo pradėti 

! emigracijos formalumus.

j Nėra abejonės, kad pasą 
i iš Aleksandro Skopo atėmė 
■ KGB agentai, norėdami su- 
į kliudyti jo išvykimą.

'3
—3

St. Motuzo medžio drožinys: I)r. J«nas Busitnavi- 
čius skaito Lietuvos nepriklausomybės paskelhim" 
aktą.

*wr»-*i*** * *****

JONUI VALAIČIUI 9# METI
Nėra nuopelnas ilgai gyventi, "todėl ir mine: 

ilgaamžį, kuris tik sau tegyvena, nerako. K.as k'a 
žmogus ilgai gyvendamas, duoda didelį įnašą mūsų v 
meniniam lobynui. Tokį žmogų reikia dažnai prisimint

Šį kartą aš ir noriu sustoti kaip tik prie tokiu 
amžio. Jis nuolat gyvena Chicagoje, o šiuo metu yra

į _ i j - oi • + i vykęs i Florida pasišildvti. Jis sausio 26d. baigė de\ nį Edvardui Skopui tėvo at- j . ' 1 \ .i , . . -i i j 'desimti. Tai Jonas Valams,sikvietimo reikalu daug pa- ‘ . . . . „ , .Neabejoju, kad ir daugeliui Keleivio sKaityt»ji 
ne tik girdėtas, bet ir pažįstamas. Pravartu su juo v is» 
susipažinti, ir štai kodėl.

Jonas Valaitis gimė 1888 m. sausio 26 d. Mai 
Naudžių k., Paežerių vis., Vilkaviškio aps.. iš Kur yra 
įžymus knygnešys Juozas ir Įžymus skulptorius P 
Rimšos. Baigęs Marijampolės gimnaziją, studi javo \.

į deda kongresmanas William 
į R. Cotter ir kiti. 
i

Persekiojamas Viktoro 

Petkaus draugas

\ iktors Kalninš, latvis di-! vqs unįversįtete įr 1911 m. baigė Peterburgo (dabar
sidentas, kuris planavo iš- gracjO) unįVersiteta. 
emigruoti į Jungtines Ame- 

mo-
I
j rikos Valstybes, šiuo 
' mentu yra keblioj ir pavo 
, j ingo j padėty. Sausio 19 dJ Sukaktuvininkas mokytojauti pradėjo 1917 m. b 
jis pasirašė dokumentus, ku-j grade Antano Pureno įsteigtuose kursuose, greitai v 
riais atsisakė sovietų pilie- siuose gimnazija. Grįžęs į Lietuvą po karo, jis orgafl 
tybės. Kai jis jau pardavė j Marijampolėje realinę gimnaziją, joje mokytojavo ą 

reikme- rektoriavo, kol ją valdžia uždarė. Tada jis nuvyko i )j savo butą ir namų 
' nis, pasirašė, kad gavo vizą

J. Valaitis— mokytojas

pėdą ir ten mokytojavo, kol Klaipėdos kraštas bąvd 
jungtas prie Vokietijos. Tada ir sukaktuvininkas |> 

emigracija išlaidas, tuomet i priverstas apleisti Klaipėdą.
vizų skyriaus tarnautojas į Sugrįžęs Į Didž. Lietuv ą, jis pedagogini darl>4 
mandagiai jam pranešė, kad j Kaune, pirma mokytojaudamas Šeštojoj giranaajTs 

‘jo žmona Helena Celminš j vėliau vadovaudamas Aušros ir suaugusių gimnazijoj 
| gali tuoj pat iškeliauti, bet [ Karo viesulo nublokštas į Vokietiją, jis mokyk 
į jam dar teks pasilikti. Mat i Tuebingeno gimnazijoj iki i949 m. Vadinasi. Jonas 
) KGB nori priversti ji liudvti į pedagogini darbą dirbo ilgiau kaip 30 metų. Paskalį 
į jo dvieju draugu Ginzburgo ikoks būtU mokinių būrys, jei juos visus butų §ali> 
ir Petkaus bvlose. Iki šiol į vien3 viet^ sušaukti! Jų jau daug nukeliavo^nebegrįžU

ir apmokėjo susijusias su

bet dar daug tebegyvena Lietuvoje, V. Europoje, 
Kanadoje, P. Amerikoje ir Australijoje, malonią; k 
mindami savo mokytoją ir direktorių. Su kuriais ih^ti 
tekę kalbėtis, tie visi jį prisimena kaip gerą, teisiu 

į kytoją. gerai savo dėstomus dalykus mokantį ir sąge^ 
Į menių. Bet jis tik dabar su- • jyg ant delno pakloti net sunkias fizikos ir mate^, 
Įprato visą savo padėties pa- Į problemas. Vyresnieji teigia jį buvus ir gerą gitn^ 
! vojingumą, kai jam teko pa- direktorių.
tirti, kad KGB ne tik sulaikė Nežinau, ar bėra gyvųjų tarpe kitas toks Įi^ 
jį kaip liudininką Petkaus: pedagogas, kuris būtų tiek ilgai ir taip sėkminga, q, 
ir Ginzburgo bylose, bet ir į pedagoginį darbą kaip Jonas Valaitis.
apklausinėjo jo, Kalninšo, •

J. Valaitis — visuomenininkas

jis nesutiko tai daryti.
I Šiuo metu Kalninš neturi 
1 kur gyventi. Jis niekur ne
gali išvykti, nes neturi doku-

draugus, norėdami surasti 
liudininkų prieš jį patį.

Viktor Kalninš 1962 me
tais su septyniais kitais buvo

J. Valaitis jau priklausė gimnazijos slaptam 
rateliui, platino lietuvių pogrindžio raštus, 1905 b 
aukas ginklams pirkti. Studentaudamas buvo yč 

apkaltintas dalyvavimu po-. Varšuvos ir Peterburgo lietuvių studentų ir aplamy v 
grindžio organizacijoj • Įįetuvjų tarpe. Toks buvo ir vėliau. Net ir į JAV 
Baltijos Federacijoj — ir j jjs buvo LB laikinojo organizacinio komiteto najy s 
nuteistas 10 metų sunkaus, Lietuvos Bičiulių d-jos steigėjas N"ev Yorkę, vaj^ 

į darbo stovykloj už išda- j naryS Chicagoje, socialdemokratams atstovavo A^ą? 
j vytę“ ir „antisovietinę pro- į Lietuvių taryboje ir t.t.
1 pagandą“. Būdamas stovyk-

J. Valaitis — socialistų veikėjas! lose. Viktors dirbo aktyviai 
i žmogaus teisių judėjime, da- 
• lyvavo bado streikuose, pa- 
į ruošdavo peticijas ir po jom 
pasirašinėdavo.

Viktors Kalninš gimė 1936 
metais. Yra baigęs Maskvos 
pedagoginį institutą, bet 
grįžęs iš stovyklų, negalėjo 
gauti savo srityje darbo.

Helena Celminš, Kalninš 
žmona, šiomis dienomis iš
vyko į Vakarus.

(Eltai

Socialdemokratų tarpe J. Valaitis yra nuo girųp^ , 
penktos klasės suolo ir dabar tebėra jų Chicagos A
Tose eilėse buvo ir jo velionė žmona Antanina.

Ir jų du sūnūs taip pat eina socialdemokratų gi\. a 
Vienas jų inž. Jurgis yra Vliko valdybos vicepirmįp^ 
o antras dr. Jonas — Amerikos Lietuvių tarybos vK 7 
mininkas. Jie abu yra socialdemokratų centrinių /! 
zacijų vadovybėse.

J. Valaitis — spaudos darbuotojas

Spaudoj rašyti sukaktuvininkas pradėjo mokin^^^ 
M.iriampolės gimnazijoj. Joje veikęs: slaptas mokiniųWA



Puslapis trečias

Poslapis antras VjbS, dv. oviiui Nr. 8, i978 m. vasario 21 d.

1

IfHIM VIS, SO. BOSI V

VYR. LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETO ŽODIS

MIELI LIETUVIAI!

Prieš šešiasdešimt metų lietuviu tautos atstovai va- * 
sario 16 dieną paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės At- ' 
statymo Aktą. šios svarbios sukakties proga Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas sveikina Jus visus pa- ! 
vergtoje tėvynėje bei laisvajame pasauly ir kviečia šią 
sukakti išskirtinai paminėti.

i

Praeities patirtis įrodė, kad Valstybinė Nepriklauso
mybė yra būtina sąlyga pilnutinėms tautos galioms iš- Į 
vystyti. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, tau- ; 
tos atstovų įgaliotas, tęsia valstybingumo tradicijas ir! 
siekia tautos išlaisvinimo.

J

Lietuviai pavergtoje tėvynėje laisvės ir nepriklauso- ■ 
mybės idėjai aukojasi, neatsižvelgdami į jiems gresian- į 
čius pavojus. Jie ne tiktai žodžiu, bet ir konkrečiais 
darkais įgyvendina šūkį: ’Tas nevertas laisvės, kas ne-

Mi

g jos !«

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas kviečia 
visus laisvojo pasaulio lietuvius prisidėti prie šios šven
tos mūsų brolių vedamos kovos pagal savo sąlygas ir iš
gales. i

Lietuvos išlaisvinimas nėra svajonė, imperijos nėra j 
amžinos. Sovietinis rusiškasis kolosas pamažu, bet nepa- į 
keičiamai artėja prie subyrėjimo. Laisvojo pasaulio lie- ’ 
tuvių uždavinys yra prisidėti prie šio proceso pagreitini- į 
mo ir sustiprinimo Lietuvos išlaisvinimo pastangų. i

Dr. Jonas Basanavičius

THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 

By His Escelleney 

MICHAEL S. DUKAKIS 

Govemor

PROCLAMATION

19 7 8
WHEnPvEAS:

Tik vieninga, veiklą derinanti, ekonomiškai pajėgi 
lietuviška visuomenė šį uždavinį galės sėkmingai vykdyti.

anmversa

60-ji Vasario 16-įr į
(Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdybos |hdis

Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, saliu iš Lietuvos!

GULAGO KRONIKA“, Trukdo tėvui atvažiuoti

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 

AKTAS

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo teks
tą 20 Lietuvos Tarybos na-

D. ..... ... x . . riu vienu balsu priėmė 1918Pirmasis skaičius skatina tyvai, pnsteigtS^irių.m^L * ( asara ]fi (j r,.3o vaj 
! giliai susimąstyti. Netrukus, sykl^ -kurios prieš paskuti-į^L pfetų Vilniuje dr. Jono 
švęsime 60-sias musų nepri įnį karą buvo spėjusios pa-j f*sana, ič'aus bute Lietuviu 

įklausomos valstybės atsta-: ruošti aukštų kvalifikacijų J draugijėlė, budo-
i tymo metines. Iš to skaičiaus 'specialistus
tik trečdali turėjome tikrai , tims. 
laisvo ir nepriklausomo gy-' 
venimo. Pirmieji dveji me
tai po nepriklausomybės pa-

įvairioms sri-

Nepriklausomc

skersgatvyje. o vakare 8 vai. 
ji nasira ė Lietuvių Komite
to nukentėjusiem? dėl karo 

Lietuvos ’ seĮpt; pata]pose, Diidž’ojoje 
gatvėje n r. 30.statytojai pradėjo savo dar

bą iš nieko. Tai buvo kūry
binis darbas tikrąja šio žo
džio prasme. Jie nepa veldėjo į šiušieji jau vra mirę. Pasku- 

kuria- Jokios aukštosios mokyklos,' tinis jų Aleksandra; Stul- 
įmos institucijos. Tik antrasis j°kio universiteto, o patys' ginskis mirė 1969 m. rugsė- 
dešimtmetis galėjo būti pa- viską sukūrė ir didžiausio-. jo 24 d. * * * 
naudotas beveik normaliam. mis aukomis per visas oku-; 
kūrybiniam darbui. Įpacijas išlaikė. Pokario dar-į

skelbimo praėjo ją beginant
. ir betvirtinant. Pirmame 
| dešimtmety buvo dedami 
•valstybės pagrin '

!

Per tuos d 
neįtikimai aau,

Visi ta dokumentą pasira-

Dokumento originalo likk 
mas nėra žinomas. Prof.■ buotojams beliko pradėtą i ™

dešimtmečius darba tęsti, kur galima plės->, “V7.'a... . \ T ,. .. . ,. į kad lis ji turėję-
iš Lietuve 

i

padaryta: ti ir tobulinti, ginantis nuo
suorganizuota sava kariuo- ‘ okupanto trukdymų, 

j menė. sukurta valiuta, švie-j
j timo ir teisingumo sistemos, į Nepriklausomos Lietuvos j 
[pravesta žemės reforma ap- kūrėjai buvo jauni žmonės.; 
tvarkytas susisiekimas ir kit.! Tik jaunomis jėgomis ir už-Į 

iš 40-tiesį sidegim- b' vo įmanoma at- ‘

her position as an independent demoeratie nation, after'
. more tban a century of Russian domination. and

Šios sukakties proga Vyriausias Lietuvos Išlaisvini- i VVHEREAS, Again in 1940 Soviet troops reentered 
mo Komitetas kviečia visus lasvajame pasauly esančius j the country and started its suppression as a political en- i jamj 
lietuvius gyventi mintimi — Laisva Nepriklausoma Lie
tuva!

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETAS

Vaclovas Biržiška yra sakęs

j ma.
1 ^augioje vietoje
tos nepasakė.

Aktas j 
mokrato

>a'

r. išvykda- 
paslėpęs 

ie! tc-s vie

so'-ialde-
Iv O • }*3A

: Šiandien, žvelgiant iš 40-ties i sideg.ni- b [manoma at- i viena kil
. . i metų atstumo, sunku net pa-į bkti tokie darbai. Vyriau- na,y,-^

ebruary 16, 1978 marks the sixtieth f kad visa tai atliko i sybės atsišaukimas stoti sa- Į 'a A
ithuania’s declaration reaffirmmg • VQS va|stvĮ^ vįen sa_ t vanoriais Lietuves laisvės įvien sa

vo jėgomis. Dabar besiku
riančios valstybės susilaukia 

; iš visur paramos. Joms duo-
miliardai DIvI ir dole-i tančiai jaunuolių. Kai tėvy-

gepono

ginti 1918-1919 m. ištuštino! Aktas bm 
gimnazijų aukštesniųjų kla- - 1

išspausdntas 
• ir at~krais 
iai tą I ėetuvos 

konfiskavo, 
__________ >ai buvo slap-

although the basie rights of freedom and justice!rių, sjunčiami aukštu kvali- j ng buvo apginta, dalis iš ko-,ta; jĮ0]ati^t: I :etuvoje ir 
jare circumscribed, depriving coutless persons of their i fjkacįjų specialistai pamo-O'4 laukų grįžusių paliko ir į pasiusti i Vokietija. Berlyno 
Įnational independence and freedom of religion, speech ! kvti įr padėti. Lietuvių prieš Uoliau kariuomenėje, o kita'spauda aktą pa-k 
and communication with the free world, Lithuania ne-’gį metu niekas nemokė ir dalis nuėjo dirbti kitur. Die-iro 18 d., bet tuo 

i vertheless nurtures an abiding hope for eventual libera- . kitaip nopadėio. Jei kas ką ! nomis dirbo, o vakarais mo-į <*rau ta kitai spaudai skelb 
i tion for her peopie from their suppression. and [atžagaria ranka ir numetė, kėši. Taip sunkiai įgytą mo-p-^

WHEREAS, The citizens of the Commonwealth are I už tai nuplėšė dvigubą kainą.: kslą ir patirtį panaudojo nau- į 
firmly commited to the principles of self-determination '• kurią įrašė į paskola ir pa-' jai, moderniai ir pažangiaii 
and personai liberty and share the hope of more than one į reikalavo didelių ' “ . - -
miiion Lithuanian Americans that liberation shall come i čių.

Užgriuvusios gamtos ar karo nelaimės kartais geriau to the Baltic States;
itž psichologu ir sociologų išprotavimus prie rašomojo N0W, therefore. I, MICHAEL S. DUKAKIS, Gover- Komunistai mėgsta girtis, tgvų darbais ir eiti jų i Tarvbos sausio 8 d. nutari-
stalo .šryskina visuomenės moralines vertybe? ir jos žaiz- nor of the Commonvrealth of Massachusetts, do hereby ika<^ W valdoma Lietuva per keiįaįs — daugiau dirbti Lie- mą. kuris buvo -abai art’mas 

proclaim

JUODOS DĖMĖS BALTAME SNIEGE

das. Tai akivaizdžiai paliudijo ir dabartnės JAV 
pakraščio nepaprastos pūgos ir potvynių dienos.

tity;

February 16, 1978, as 

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAYMes galėjome gėrėt:? gerai organizuota 
cijcs organų pagalba sniege ir potvynyje skęstantiems 
piliečiams, dėmesiu šąlantiems ar pritrukusiems maisto, and urge the Citizen? of the Commomvealth to take cog

siu suolus. Atsiliepė tūks- lapais. Vok'eč 
A'do numeri 

1 bet atskiri 1?’

’bė vasa- 
buvo už-

nuošim- valstybei statyti. Ta heroiš- [ na=ke’btn? va 
įka praeitis turėtų paskatinti j Matvti. ta'

Ke^eil io bendradarbis j.
. rašo. kad ta? aktas Lon. 
cno T’mes d’enr? tv buvo 

ib 13 d.

; ir išeivijos jaunimą domėtis ; {rauta žinia apie
i;> šluotai 
I.'etuvos

.trejetą dešimtmečių padarė tuvos iabui. Tai senesne 
į labai didelę pažangą. Kas gi kartos Įgytas brangus turtas, 
! tą pažangą iš tikro padarė? kuris paveldėjimo keliu ati- 
; Juk tie patys lietuviai, kurie tenka vėlesnėms kartoms, 
• ir prieš 60 metų kūrė savo tapdamas jų nuosavybe, bet 
valstybę ir kurią vėliau oku- kartu ir uždedamas atsako-

s vasario 16 d. nutarimu-'.

temose. Ji užtekėjo prieš 60 
metu — 1918 Vasario 16.

enelių sustiprinta globa, pairių pareigūnų ištverme, pa- nizance of this event and to participate fittingly in its lpantaį taip negailestingai mvbe už to turto išlaikvma , Vok,et,ios LB Valdy^
- - - - - r “v ’-’V laiaiPk Vilią. . Jęviecia v]sus ĮietUVIUS, ypSC

linkės, kuo iškilmin-skirų žmonių parodyta širdies šilima nelaimės ištiktam observance. 
artimui. Tai vis tas amerikietiškasis judrumas, paslaugu
mas ir žmoniškumas, kuri daug kartų yra patyręs ir nedė. 
kinga? platusis badmirių ir skurdžių pasaulis.

Deja. šių nelaimių naktį iškilo paviršiun ir dažnai 
pasikartojantis amerikieč’ų visuomenės juodulys, kuriuo 
tik padugnių gaivalas gali pasididžiuoti.

Independence of thfe!United States of 
America, the tw>o hundred and second.

MICHAEL S. DUKAKIS
į (^ea1)

a-ai, Bostone ir jo artimose apylinkėse, ke; H,s ExcelIen<,v the Govemor.
žmonės vienas kitą visaip ramstė, traukė i? smego, van- s pauj > 
dens ir griuvėsių, vagių minia, naudodamasi pūgos siau-l of th(, Commomvealth
tėjimu, kai kuriuose kvartaluose mas:skai plė-ė parduotu-'
ves, "badui numalšinti“ vyrai ir moterys stenėdami vilko i - - • -
per pusnį televizorius, vės'ntuvus, degtinės dėžes, palik
dami krautuvėse ant grindų išbarstytus maisto gaminius, j 
O kiti sniege Įstrigusiam piliečiui, irgi "gindamiesi nuo! 
bado“, išvertė ir kišenių pamušalą...

sugriovė. Pokarinei pažan , t R r
GIVEN at the Executive Chamber .in Bos- ’ gaį buvo padėtas stiprus pa- • Turime pagrindo didžiuo- i apy 1 
ton, th-.s twenty-third day of January, j grindas nepriklausomoj Lie- tis nepriklausomybės laiko- ir prasm P3*
in the year of our Ix>rd, one thousand nine t tuvoj: pakelta žemės ūkio ta: piu. Mūsų tautos istorijo- 1 sia su a ■' py
hundred and sesventy-ęigh^, and of the ; gamyba, sukurtos pirmosios jis yra šviesi žvaigždė,

• pramonęs įmonės, koopera- spinduliuojanti ir laisvės su-

REMKIME AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ

GOD SAVE THE C0MM0NWEALTH 
OF MASSACHUSETTS

Šių metii vasario 16 sukanka 60 metų, kai Lietuvos 
[Taryba Vilniuje paskelbė atstatanti nepriklausomą Lietu- 
' vos valstybę. Didelių pastangų reikėjo, kol buvo apsiginta 
nuo iš įvairių pusių puolančių priešų.

Neilgai teko nepriklausomai gyventi ir ramiai tvarkyti
j naujos valstybės gyvenimą, bet tas laikotarpis buvo labai j lantos

linkių kiekvienais metais be 
jokio raginimo ją minėjo, 
.1978 suruoškime iškilmin- 
gesnius minėjimus, nes juk 
šešiasdešimtmetį galima va
dinti jubiliejiniais metais. 
Bus proga prisiminti ne tik 
garbingą praeitį, bet ir vil
tingai pažvelgti į ateitį. Per 
beveik 40 okupacijos metų 
laisvės troškimas Lietuvoje 
tebėra stiprus. Ir Romo Ka- 

priešmirtinis šūkis

Tik per vieną naktį policija sumedžiojo apie 150 to- 
k ų „varg ų“, kurie arba gerai uždirba, arba gauna pašal
pą, lygią tarybinio gydytojo algai.

Dar įdomiau, kad, policijos vedami, kai kurie šių va
gišių prieš televizijo? prožektorius akiplėš'škai juokėsi,' 
kilnodami rankas, tarai kokie kovotojai už „lygias teises“, 
o vėliau kvartalo rinktinis pare:gūnas dar drįso ai kinti, 
kad žmonės, audroje nesulaukę skubios paramos, „kai ką 
patys pasiėmė“... .

CITY OF BOSTON 

OFFICE OF THE MAYOR 

CITY HALL, BOSTON

DECLARATION

kūrybingas. 1940 m. svetimieji vėl užgrobė Lietuvą.
Tada visa JAV lietuvių visuomenė pamiršo politinių

įsitikinimų skirtumus, ir sutarė vieningai dirbti Lietuvos 
‘ laisvei atgauti. Tam tikslui 1940 metų spalio 15 d. svar- 
- blausios politinės ir kitos organizacijos įsteigė Amerikos 
• Lietuvių Tarybą, kurios vienas iš pagrindinių uždavinių —

February 1«, 1S78, rril mark (be siatielb an-'veikti JAV vyriausybę, kad ji padėtų atgauti Lietuvai žiau svarbios ir žmogaus pa 
laisvę. Į reigos. Tos pareigos, kurių

O tada okupuotoj Lietuvoj politinės organizacijos ir Į sąžiningas atlikimas padaro 
individą vertą žmogaus var-

buvo — Laisvės Lietuvai! 
Neleiskime tai idėjai išblėsti 
ir išeivijoje, ypač jos jauni
me.

Daug šiandien kalbama 
apie žmogaus teises. Nema-

sis
Koką ateitį šis vis gausėjantis 
nusikaltėliu luomas žada?

„žemasis“ ir ’aukšta-

UHEREAS
niversary of the estabiishment of the Republic of L.ithuaaia; and

VVHEREAS: The peopie of Lithuanian heritage. proud 
[ of their traditions. customs and language, wiH gather togetber 

to edebrate tbe independence of the Republic of Lithuania; and
VVHEREAS: The sixtieth anniversary of Lithuanian inde- 

pendence serves to dramatize the le^itimate right of the 
Lithuanian peopie and ail captive nations under Russian domi
nation for freedom:

N0W, THEREFORE, I, Kevin H. White, Mayor of the City 
of Boston, do hereby proclaim Thursday, February 1$, 1978. 

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

i nauji kovos sąjūdžiai įsteigė aukščiausią Lietuvos politinę1 :•

Karo metu bombarduojamoje Europoje tokius sve
timo turto grob kus pristatydavo prie namo griuvėsių ir 
sušaudydavo, o čia net sunkūs kriminaliniai nusikaltėliai1 
kartais paleidžiami Į laisvę dėl to, kad kalėjimuose peri
ankšta, — nėra vagiui pakankamai erdvios celės ai radiju and ur*e th* ot B°sion to join 
ir televizija... of this spėriai occasion.

in the commemoration

Na, matyt, 
jr politinė...

’vagies laisvė“ čia lygiai gerbiama, kaip
Mayor

Kevin H. Wkite
(Seal)

vadovybę — Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą 
(Vilką).

Šios dvi organizacijos sėkmingai veikia ir šiandien,
[gindamos Lietuvos bylą: Amerikos Lietuvių Taryba — ve
i JAV-bėse. o Vlikas — globaliniu mastu. ’ galima naudotis tik laisva-

Priešas stiprus ir žiaurus, todėl ir kova su juo sunki. ’ me krašte. Tad minėkime

do. Viena svarbiausiųjų pa
reigų yra rūpinimasis ne tik 
asmenine, bet ir tautos lais- 

Pilna asmenine laisve

•Ji reikalauja iš mūsų visų vieningų dvasinių pastangų ir
* medžiaginių išteklių.

Dėl to Lietuvos nepriklausomybės 60 metų sukakties
* minėjimo proga vieningai paremkime darbu ir lėšomis 
j Amerikos Lietuvių Tarybos darbą. Kiek mes ją remsime,
tiek ji tegalės ir savo pareigą atlikti.

Amerikos Lietuviu Socialdemokratų Sąjungos 
Centro Komitetas

laisvės ir nepriklausomybės 
sukaktį, neleiskime užgesti 
laisvės žiburiui.

Be lietuvių kalbos nebus 
ir lietuvių, ypač už Lietuvos 
ribų.

Dr. P. Jonikas

36 ZONA

Vakarus pasiekė Permės 
lagerio, 36-tos zonos Gula
go salyno kronika“ (rusų 
kalba), apimanti 1977 metų 
liepos - spalio mėnesius. Šio
je kronikoje kalinamieji la
bai glausta forma užregis
travo politinių kalinių įsta
tymų pažeidimų faktus, jų 
protesto pareiškimus, svei
katos būklę, prižiūrėtojų el
gesį ir bausmes. 36-toje zo
noje kalinami ir keli lietu
viai: Šarūnas Žukauskas,
Petras Plumpa, Vytautas Ka- 
voliūnas. Kartu su jais ir 
Vilniuje nuteistas Sergejus 
Kovaliovas.

Duodame keletą ištraukų, 
kuriuose aprašomi lietuviai- 
kaliniai:

Liepos 20-21 dienomis 36- 
toje zonoje lankėsi visuome
ninė Lietuvos delegacija: 
KGB majoras Trakymas, dar 
vienas KGB karininkas, eko
nomikos mokslų kandidatas 
Kinduris ir Lietuvos Mokslų 
Akademijos kadrams priskir
tas sekretorius Tupkevičius.

Rugpiūčio 18-tą KGB ma
joras Černiakas išsišaukė 
Kavoliūną ir pokalbio metu 
pasakė, kad rašyti pareiški
mą į TSRS Raudonąjį Kry
žių beprasmiška, kadangi 
"pas mus nėra kryžiaus, yra 
tiktai raudonas pusmėnulis“. 
Jis pareikalavo, kad Kavo- 
liūnas papasakotų, kas jam 
padėjo surašyti gegužės 8 d. 
pareiškimą TSRS generali
niam prokurorui. Kavoliūnas 
atsakė: "Skausmas padėjo...“ 
(Tame pareiškime Kavoliū- 
nas skundėsi širdies ir skran
džio skausmais ir prašė pa
skirti gydymai. Vytautas Ka- 
voliūnas jau 24 metai kali
namas lageryje.

Rugpiūčio 29 d. zonoje 
vienos dienos bado streikas, 
protestuojant prieš draudi
mą imtis su savim į darbą 
maisto produktus. Tarp kitų 
dalyvavo Žukauskas, Kavo- 
liūnas, Plumpa.

Rugpiūčio 31 d. majoras 
Fedorovas grasino Plumpai 
iki minimumo sumažinti pa
simatymus su šeima už tai, 
kad jis kalbasi su adminis
tracija tik lietuviškai.

Rugsėjo 5 d. Žukauskui iš
einant į darbą buvo jam at
imta duona. Surašytas ra
portas.

Rugsėjo 24 d. išvežtas iš 
zonos su visais daiktais
Plumpa.

Spalio 4 d. pradėtas bado 
streikas ryšium su pasitari
mais Belgrade. Politinių ka
linių pareiškimai, kurie buvo 
adresuoti TSRS Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumui, 
pažeidžiant įstatymus, buvo 
pasiųsti Rusijos TFSR pro
kuratūrai. Penkias paras ba
davo Kovaliovas, Žukauskas 
ir kt.

(Elta)

pas vaikus

1951 metais į JAV-bes at
vyko Edvardas Skopas su 
šeima, kurio tėvas Aleksan
dras Skopas liko Lietuvoje.

Pastaraisiais metais sūnus 
! pradėjo žygius atsikviesti 
[ tėvą pas save. Atlikęs dau- 
į gybę įvairiausių formalumų 
[okupuotoj Lietuvoj, tėvas 
; nuvyko į Maskvą norėdamas 
aplankyti JAV ambasadą. 
Prie ambasados buvo sulai- 

i kytas nepažįstamų asmenų, 
; kurie atėmė iš jo pasą. Likęs 
be paso. Aleksandras Skopas 
priverstas iš naujo pradėti 

! emigracijos formalumus.

j Nėra abejonės, kad pasą 
i iš Aleksandro Skopo atėmė 
■ KGB agentai, norėdami su- 
į kliudyti jo išvykimą.

'3
—3

St. Motuzo medžio drožinys: I)r. J«nas Busitnavi- 
čius skaito Lietuvos nepriklausomybės paskelhim" 
aktą.

*wr»-*i*** * *****

JONUI VALAIČIUI 9# METI
Nėra nuopelnas ilgai gyventi, "todėl ir mine: 

ilgaamžį, kuris tik sau tegyvena, nerako. K.as k'a 
žmogus ilgai gyvendamas, duoda didelį įnašą mūsų v 
meniniam lobynui. Tokį žmogų reikia dažnai prisimint

Šį kartą aš ir noriu sustoti kaip tik prie tokiu 
amžio. Jis nuolat gyvena Chicagoje, o šiuo metu yra

į _ i j - oi • + i vykęs i Florida pasišildvti. Jis sausio 26d. baigė de\ nį Edvardui Skopui tėvo at- j . ' 1 \ .i , . . -i i j 'desimti. Tai Jonas Valams,sikvietimo reikalu daug pa- ‘ . . . . „ , .Neabejoju, kad ir daugeliui Keleivio sKaityt»ji 
ne tik girdėtas, bet ir pažįstamas. Pravartu su juo v is» 
susipažinti, ir štai kodėl.

Jonas Valaitis gimė 1888 m. sausio 26 d. Mai 
Naudžių k., Paežerių vis., Vilkaviškio aps.. iš Kur yra 
įžymus knygnešys Juozas ir Įžymus skulptorius P 
Rimšos. Baigęs Marijampolės gimnaziją, studi javo \.

į deda kongresmanas William 
į R. Cotter ir kiti. 
i

Persekiojamas Viktoro 

Petkaus draugas

\ iktors Kalninš, latvis di-! vqs unįversįtete įr 1911 m. baigė Peterburgo (dabar
sidentas, kuris planavo iš- gracjO) unįVersiteta. 
emigruoti į Jungtines Ame- 

mo-
I
j rikos Valstybes, šiuo 
' mentu yra keblioj ir pavo 
, j ingo j padėty. Sausio 19 dJ Sukaktuvininkas mokytojauti pradėjo 1917 m. b 
jis pasirašė dokumentus, ku-j grade Antano Pureno įsteigtuose kursuose, greitai v 
riais atsisakė sovietų pilie- siuose gimnazija. Grįžęs į Lietuvą po karo, jis orgafl 
tybės. Kai jis jau pardavė j Marijampolėje realinę gimnaziją, joje mokytojavo ą 

reikme- rektoriavo, kol ją valdžia uždarė. Tada jis nuvyko i )j savo butą ir namų 
' nis, pasirašė, kad gavo vizą

J. Valaitis— mokytojas

pėdą ir ten mokytojavo, kol Klaipėdos kraštas bąvd 
jungtas prie Vokietijos. Tada ir sukaktuvininkas |> 

emigracija išlaidas, tuomet i priverstas apleisti Klaipėdą.
vizų skyriaus tarnautojas į Sugrįžęs Į Didž. Lietuv ą, jis pedagogini darl>4 
mandagiai jam pranešė, kad j Kaune, pirma mokytojaudamas Šeštojoj giranaajTs 

‘jo žmona Helena Celminš j vėliau vadovaudamas Aušros ir suaugusių gimnazijoj 
| gali tuoj pat iškeliauti, bet [ Karo viesulo nublokštas į Vokietiją, jis mokyk 
į jam dar teks pasilikti. Mat i Tuebingeno gimnazijoj iki i949 m. Vadinasi. Jonas 
) KGB nori priversti ji liudvti į pedagogini darbą dirbo ilgiau kaip 30 metų. Paskalį 
į jo dvieju draugu Ginzburgo ikoks būtU mokinių būrys, jei juos visus butų §ali> 
ir Petkaus bvlose. Iki šiol į vien3 viet^ sušaukti! Jų jau daug nukeliavo^nebegrįžU

ir apmokėjo susijusias su

bet dar daug tebegyvena Lietuvoje, V. Europoje, 
Kanadoje, P. Amerikoje ir Australijoje, malonią; k 
mindami savo mokytoją ir direktorių. Su kuriais ih^ti 
tekę kalbėtis, tie visi jį prisimena kaip gerą, teisiu 

į kytoją. gerai savo dėstomus dalykus mokantį ir sąge^ 
Į menių. Bet jis tik dabar su- • jyg ant delno pakloti net sunkias fizikos ir mate^, 
Įprato visą savo padėties pa- Į problemas. Vyresnieji teigia jį buvus ir gerą gitn^ 
! vojingumą, kai jam teko pa- direktorių.
tirti, kad KGB ne tik sulaikė Nežinau, ar bėra gyvųjų tarpe kitas toks Įi^ 
jį kaip liudininką Petkaus: pedagogas, kuris būtų tiek ilgai ir taip sėkminga, q, 
ir Ginzburgo bylose, bet ir į pedagoginį darbą kaip Jonas Valaitis.
apklausinėjo jo, Kalninšo, •

J. Valaitis — visuomenininkas

jis nesutiko tai daryti.
I Šiuo metu Kalninš neturi 
1 kur gyventi. Jis niekur ne
gali išvykti, nes neturi doku-

draugus, norėdami surasti 
liudininkų prieš jį patį.

Viktor Kalninš 1962 me
tais su septyniais kitais buvo

J. Valaitis jau priklausė gimnazijos slaptam 
rateliui, platino lietuvių pogrindžio raštus, 1905 b 
aukas ginklams pirkti. Studentaudamas buvo yč 

apkaltintas dalyvavimu po-. Varšuvos ir Peterburgo lietuvių studentų ir aplamy v 
grindžio organizacijoj • Įįetuvjų tarpe. Toks buvo ir vėliau. Net ir į JAV 
Baltijos Federacijoj — ir j jjs buvo LB laikinojo organizacinio komiteto najy s 
nuteistas 10 metų sunkaus, Lietuvos Bičiulių d-jos steigėjas N"ev Yorkę, vaj^ 

į darbo stovykloj už išda- j naryS Chicagoje, socialdemokratams atstovavo A^ą? 
j vytę“ ir „antisovietinę pro- į Lietuvių taryboje ir t.t.
1 pagandą“. Būdamas stovyk-

J. Valaitis — socialistų veikėjas! lose. Viktors dirbo aktyviai 
i žmogaus teisių judėjime, da- 
• lyvavo bado streikuose, pa- 
į ruošdavo peticijas ir po jom 
pasirašinėdavo.

Viktors Kalninš gimė 1936 
metais. Yra baigęs Maskvos 
pedagoginį institutą, bet 
grįžęs iš stovyklų, negalėjo 
gauti savo srityje darbo.

Helena Celminš, Kalninš 
žmona, šiomis dienomis iš
vyko į Vakarus.

(Eltai

Socialdemokratų tarpe J. Valaitis yra nuo girųp^ , 
penktos klasės suolo ir dabar tebėra jų Chicagos A
Tose eilėse buvo ir jo velionė žmona Antanina.

Ir jų du sūnūs taip pat eina socialdemokratų gi\. a 
Vienas jų inž. Jurgis yra Vliko valdybos vicepirmįp^ 
o antras dr. Jonas — Amerikos Lietuvių tarybos vK 7 
mininkas. Jie abu yra socialdemokratų centrinių /! 
zacijų vadovybėse.

J. Valaitis — spaudos darbuotojas

Spaudoj rašyti sukaktuvininkas pradėjo mokin^^^ 
M.iriampolės gimnazijoj. Joje veikęs: slaptas mokiniųWA
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VLIKas, atstovaudamas1 tos aspiracijas ir Lietuvos 
lietuvių tautos valstybinės' valstybės nusistatymą radi- 

I nepriklausomybės valiai, ‘ jo bangomis ir spausdiniais. 
kalbėdamas Sovietų Sąjun- Ii Y darbą reikėtų atlikti dar 
go; sukaustytos tautos var-; šiais metais.

, du tarptautiniuose forumuo- i
!se, reikalaudamas lietuvių! Nei VLIKo ir Tautos Fon- 
tautai apsisprendimo teisės do valdybų, nei tarybų na 
vykdymo Ir būdamas vienas
iš Lietuvos valstybingumo
ramsčių, — rysis ir siaig me
tais tinkamai atlikti savo pa
reigas. Memoradumais ir

r.ai, nei Lithuanian Infor
mation Service ben Iradar- 
biai (kun. K. Pugevičius ir 
D. Kezienė) nėra atlygina
mi. Tačiau užmojai vis tiek

raštais gins lletu.au tautos! pareikalaus stambių išlaidų, 
i teises, kur tik jos bus pažei-! Todėl VLIKas prašo išeivi- 
■ clinėjamos. Derins mūsų i aukų Tautos Fondui š:a.s 
' veiksnių veiklą, rems moks- į metais nesumažinti, bet dar 
! liniukų ir kuitūrinikų dar-į jas padidinti, nes, Sovietų 
j bus, padės jaunimui. | Sąjungos priespaudai kietė-
• j jant, reikalinga mūsų sustip.

VLIKa; ir š ais metais tęs trinta veikla užsieniuose. To
dėl vien šiais metai; reikės 
sutelkti Tautos Fondui dau-

šeiiomis kalbomis — lietu-
! vių, anglų, prancūzų, italų,
: portugalų ir ispanų— Eltos'giau nei 70,000 dolerių.
■■ Informacijų leidimą. Juose, į 
; ypatingai svetimomis kalbo- 
: m s, bus skelbiami įvairūs 
dokumentai, bylojautieji a-

Kadangi okupacija Lietu
voje dar nesibaigia, taigi ir 
išlaisvinimo darbas dar iles-

Į pie mūsų tautos laisvės ryž- nl laiką užsitęs, — tai ir 
tą, apie jai daromas okupan- į Tautos Fondas Vyriausioje 

! to skriaudas ir apie mums! Lietuvos Išlaisvinimo Komi-

Minėsip* Nepriklausomybės 

paskelbimą

ŽIEMĄ

Vasario šešioliktosios mi 
nėjimas mūsų kolonijoje į-į
vyks sekmadienį, vasario 26 j mis bitelėmis? Sniego pūgos
dieną.

Ryte šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje bus mišios

Ši žiema daugiau rūpesčio 1 . Massachusetts gyvenan- 
suteikia visiems — pavie- i Ueji prie knygų kainos pri- 
niams žmonėms ir Heimoms. į 5% valstijos mokesčio. 
O kaip yra su mūsų darbščio-

už Lietuvą ir jos žmones, o 
2 vai. po pietų — programa

parapijos salėje. Bus pa
skaita anglų kalba, Kazio 
Daugėlos dar nematytų ir se
nesniųjų Lietuvos vaizdų

nėra eilinė žiemos diena. 
Ličių mėgėjai turime susi
rūpinti daugiau nepaprasto
mis žiemos dienomis bičių 
žiemojimu.

Vėjas ir drėgmė biteles 
žudo. Vėjas sutartinai su 
sniegu turi labai lengvas 
kojas ir ploną kūną įlįsti

skaidrės ir Onos Ivaškienes pro mažiausius plyšeliu 
šokėjų rūpės šokiai. Po prog
ramos — kavutė................

Prie durų bus priimamos 
aukos Amerikos 
Tarybai.

Nuo šių bitelių priešų žiemą 
ir reikia atidžiai .gintis. Pa
čios bitelės nėra pajėgios su

Ir nebepasi matėm, Jurgio
Jankaus 5 pasakojimai, 342 
psl., kaina $7.00.

DAINOS IR SAPNAI
Šiomis dienomis iš spau

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

Knyga 127 puslapių, vr» 
■elį ir skyrių pavadinimus 
darė dail. Julius špakevi- 
čius, išleido Lietuvių Enci
klopedijos leidykla. Kaina 
5 doleriai.Lietuv:u negerovėmis kovoti.:

} Todėl jų globėjai žiemą tu-Į DAGYS dejuoja ir dainuoja
i ri_ skirti joms daugiau dė- 

Vieną rinklavą bažnyčio- J mesio. 
je tą sekmadieni klebonas-
kun. Juozas Bucevičius ski- j Ši žiema yra sunkesnė sa
rta Balfui, kuriam vietinis vi° pūgomis ir aukotomis 
skyrius jau iš anksto yra su- pusnimis. Nieko nelaukda- 
telkęs $135.

diaug'škų kraštų prielanku-veiklai užtikrinti prašo 
‘ testamentinių palikimų. 

Aukos Tautos Fondui JAV

Dail. Jokūbo Dagio eilėraš
čiai ir jo skulptūrų nuotrau
kos, 152 psl., kaina $1.00.

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

Miršta tik žmonės, roma- 
■ nas, parašė Andrius Nori
mas, 328 psl. kaina $6.00.

Čičinskas, drama ir dvi

m , turime iš avilio fronto! 
atkasti sniegą, kad lakos1 
būtų atviros. Bitėms alsuoti i 
reikia tyro oro. Su vielosi 
kabliuku lakas reikia išva
lyti nuo sniego ir mirusiu 
bičių ir vėl jas pridengti nuo 
vėjo ir saulės. Valant atsar-

Kor.

SOCIALISTAI IR 

DISIDENTAI

Britų darbiečių savaitra 
tyje Tribūne sausio. 13 d. bu-— Na, sve'ka; gyvas, te-i — Užtat eik dabar gerai! , Ir šiais metais tęs ..

ve! Iš kur tu čia atsiradai pavalgyti, nes valdžii to- žmogaus j Mletoamos^ nuo mokiau vo uspausd ntas Marko Jen.
toksai suliesėjęs? j kiems kaip tu ne

i kcrtel'ų, bet, rodos.
burdo Į po dešimtį dolerių duoda. į Testamentuose užrašoma

padiel- j
' apie"daoartlraustaip pasitaiko, teikia jį išva-

nius įvykius ir stengsis ap-i337 State of Nevv York. Ad 
rūpinti tikra Lietuvos vals-! resas: 29 West 57th Street, 

valdybos ištaigose. ’ tybės istorine medžiaga j New York N.Y., 10019. Te. 
tiems kuriu! (spausdintis). VLIKo min-Uefona; 212—752-0099.

— Nugi iš savo 
džėlos. Užpraeitą 
ninko vld-urnktį kai 
ant

savo

tik mai<tn Teisi|i Komisija, pirminin-:— IRS Identification, arba kinso stra psni 
dos dar ir kauJama Prof- dr- D- Krivic- Tax Exempt No.23-7367835. į lįstai turėtų žii 

ko. | _ tų sąjūdi Ryt

psms Kaip socia- 
žiūrėti į disiden-!

tų sąjūdį Rytų Europoje? I .- reįĮfcja nuimti avilio sto
jame kritikuojami kai ku- __ • „s,..,

sakai, Maiki?i W sniego. Jeiįu... ____ \ ^z.r“'°iT 11? -'pavergtą tautą, ją informuos Įdat'on, Ine., (Tautos Fon
Mesaeiuzes gnesninkų I pinigų du„da. O kui jų dabart ni tai.ptauti. das). Certification No. 11

Dievo siųsta sniego, za bu ir ctuoaa.
griausmo korenė, tai guber
natorius išleido ukazą, kad 
nekas iš savo burdo nė ko
jos nekeltų. Tai alš tik šian
dien, prasikasęs pusnyje 
urvą, keturpėsčias iš stubos 
išropojau.

— Matau, kad tu jau la
bai patkilusnus v'šokiem Įsa-

— Manau, kad šalpos ar 
miesto

ap.e
vietų profesines sąjungas ir 
nesuprantami santykiai su 
komunistais.

mikrcdramos (šaltkalvis, 
Lozorius), parašė Kostas 
Ostrauskus, 101 psl., kieti 

giai elgtis —nepaliesti avi- į viršeliai, kaina $5.00.
.lyje rėmų, nesuerzinti bičių.! Katajikų bažnyčia Lietu

voje 1940-1944 metais, —Kai tik oro sąlygos page- vysk. Vincento Bl izgio išgy
venimai rusų bolševikų ir 
vokiečiu nacių okupacijos 
metais, 191 psl., kaina $4.00

Lietuvių dainos Amerikoj,
surinko ir redagavo dr. Jo
nas Balys, 342 psl., knygoje 
via ida navusium nuotrau-

lyti ir drėgmę pašalinti. Jei 
i ildomoj] medžiaga ant lu
bų yra drėgna, reikia ją pa
keisti sausa.

.. , , • . . • kos, kaina $8.00.. - . . , Pasita.ko, kad prie mine- i
5 rčtij nustoti kviesti į (įvicjlj ncg6ro(*i\} prisieik* i Lietuvos ryšys su Amerika
'metines konferencijas ”sve- dar viena_ pelė. Ji la-1 ^su der^ka santrauka anglų

bal mėgsta apsigyventi avi-’ kalba), para ė \ iktoras Ka
lyje, jei tik sugeba rasti Įe-Į rosas- P§I- kaina $ 3.00. 
jimą. Todėl lakas rė kia da-1 Striptizas arba Paryžius 
lyti ne aukštesnes kaip ket- i -Roma-Paryžius, premijuo- 
virčic colio. Pelės bites la- !tas romanas, parašė Iccho- 
tai erzina savo triukšmu ir‘kas Meras, 277 psl., kieti vir- 
nemaloniu kS.apu, ir dėl to šeliai, kaina $8.
bitės -unkia žiemoja. Jeigu- Bastūno maištas, parašė 
prie lakos yra bičių kūno!Bronys Raila, kieti viršeiiait 
dalelių, tai t.kra, kad avily- < 495 pSj, viršeliai, kai- 
je yra pelių. Jei ant sniego į na

M. Jenkinso nuomone,
Skelbiama, kad tiems, kurių i - - . . - .. .
namus sugriovė audra, duos į *r informacija tautai; 
mažai; nuošimČ'ais ilgalai-■perduodama radijo bango-, 
kę paskolą, kurie turėjo ko- Įm^s' .nes ^^a- ypatingai jos į 

j kių mažesnių nuostolių, tiei:irgi gaus paramą, tik reik:a 
paduoti pareiškimą Ir įrody. 

kymam. Bu.-o tik patariama nuostolius o kurie dėl tos 
n’5*4air npoti hpt tip dran- * audros nedubo, gal gaus 11niekur neiti, 
dž-'ama. •bedarbio pašalpą.

— Čia, Ma'ki, tai ir man

-Britanijos Darbe partija tu-i

jauniausioji karta, nori Ir Į 
turi paž'nti tikrą Lietuvos] 
prae'ti ir suprasti dabartį.

VLIKas tuoj išleis anglų! ru0.?a „R,°?i’».festi™li"?e- 
ir kitomis kalbomis leidinėlį kf“ 13’15 dlenwn:s Bnu- 

apie Lietuvą, šių metų pa-:^iyje*
m baigoje išeis enciklopedinio; ,)a.
ė. i pcbudzio knyga apie Lietu-, kvietė . ventėje daį!yvau.

ti ir Lietuvos Socialdemo
kratų partijos atstovą.

delią tiktai pelių krabzdej-, ,lentyno. ir sudužo visikai ! suredaguoti dr. J. Pajaujioi
mą po smka. i pi]na kvorta į knygą apie Sovietų Sąjun- į »««»****»♦»<*******

' net apsiverkiau... Tai re'kia Į okupac.jas, o Algis Ruk-. Vokietiios wriau»vbė 
«•+; ;^5Vzv+: senas — dr. D. Jasaičio knv-1 ”• voKienjos vyriausyoe

mylių greičiu per valandą ir, 
kaip matai, supustė kalnus

— O kas čia, Maiki, per> gera nai. yna ’ Juk ir man vė- Į

čius“ iš Rytų Europos ko
munistų partijų ir turėtų rei

(Elta)

SOCIALISTŲ ŠVENTĖ

BRIUSELY .
{kalauti, kad Rytų Europoje 

Belg jos socialistų partija būtų legalizuotos socialde
mokratų partijos. J's pabrėt 
ž'a, kad Sovietų Sąjungoje 
ir kitose Rytų Europos vals
tybėse opozicijos banga di
dėja ir ji sukurs demekrati- 
nį socializmą Tą opozde jos 
sąjūdį socialistai turi remti.

-t-.. -x- k -1 iaa’apsiVeiAiau... įai reniai’;\ ėjas pute beveik 100 jr ieškQt. teisyHs šėnas — dr. D. Jasaičio kny- .
gą apie nacių okupacini lai- J8^1 susirūpino atgyjančių 

nacizmu. Teisingumo mi-v 1 — Vargiai tokius tavo
smego. Keliuose buvo užpus, nuostolius kas atlygins. Tik 
tyti tukstanč'ai automobilių

kckarpį.

yra pelių pėdelių, tai rgi
71'tarimas. Sunku peles iš avi- 
' ]• '3. žiemą i'naikinti. Ge
riausias būnąs prie laktos 
padėti sląstelius. D'rbant 
įprie avilių reikia laikytis ra
miai, neerz'nti bičių.

' K. Šimėnas

Gatvės berniuko nuotykiai, 
parašė R. Spalis, antroji lai. 
da, 527 psl. Kieti viršeliai, 
kaina $500.

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

Į GAVOME KALENTORIU

Gautas nedidelis skaičius 

Nidos sieninių kasdien nu

plėšiamų kalendorių. Kai

na — $4.50.
nistras Vogei pareiškė, kad 
nepaprastai plinta nacių 
ideologijos knygos, Hitlerio 
kalbų plokštelės ir kita na- 

propaganda.

Iškilo rei kalas painfor- 
imuoti bolšefrikinė; diktatu-

apsijuoksi, pašalpos dėl to 
prašydamas.

; ros pavergtą ir rusų tautą, 
— Ne, Maiki, jeigu jau,į jo? kalba, apie lietuvių tau- 

sakai, valdžia duoda, tai tu
ri duoti visiems cityzenams

Atlanto bangos išgriovė pa
krantes saugojančius akme
niniu;. ir cementinius pyli
mus ir sugriovė netoliese 
buvusius namus. Gyventojus
gelbėjo policija, ugniage- gudie, Maiki, aš einu, ba gal 
šiai, pakrančių apsaugos jaU ir taip pasivėlinau, 
komandos ir tautinės gvar
dijom kariai. Kiek per tą lai-
ką žuvo žmonių, dar ir da- RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS! 
•bar nėra tikrai znoma. 1

i PREMIJĄ JTEIKS VĖLIAU
— Vaike, tai tu matai, ko

kios koronės už savo grieku; Kaip jau anksčiau buvom 
sulaukėme? š'emet Rašytojų Drau

gios premija už vertingiau-
— Dėl to daugelyje vietų riąją 1977 m. išleistą groži-

užgeso elektra, nutrūko te- nės l'teratūros knygą turėjo 
Jefomo susisiekimas, visur būti Įteikta New Yorke vasa. 
sustojo bet kuris judėjimas, ’ rio 16 d. Veikalui atrinkti 
užsidarė mokvklos ,:r darbo. buv0 sukviesta komis'ja, ku- 
vletės. Tik dabar normalus rią sudarė Kotryna Grigai- 
gyvenimas vėl palengva at- tytė-Graudienė, Paul’u; Jur- 
gyja. J kus, Aleksandras Merkelis,

Pranas Naujokaitis ir Vy-
— Tai gerai, tai gerai,’tautas Volertas. 

kad aš paklausiau guberna 
toriaus ir
bijojau ir dur« t (
sudaryti, o ir gaspadinei Ke- sijos posėdis buvo numaty- 
piau sėdėti kičenyje ir pote-l tas sausio gale, bet jis neį- 
riauti, kad žiemą perkūnas vyko. Dėl sus'dėjusių aplin- 

’ kybių komisijos nariai iš sa. 
vo pareigų pasitraukė. Nau
ją vertinimo komisiją Rašy

blausiau guberna-:
net dvi savaites) Kaip vasario 17 d. Darbi- 
lur's į lauką pra- ninkas rašo, pirmas's komi-

br j mūsų kaminą neįspirtų, 
me, suvalgę paskutini šok 
me! suvalgę paskutinį jos
derį, nutarėme li?ti laukan, tojų Draugijos valdyba su- 
pore įtektų ir pražūti. ’ 1 darys jau kitoj vietoj.

cine

A. f A.

JANINAI STEPONAVIČIENEI

mirus, jos vyrui Vaciui Steponavičiui, 

dukrai Vidai su šeima ir visiems artimiesiems reiš- 

'kiame gilią užuojautą.
Elma ir Adolfas Butchereitai

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

G ALIMA GAUTI:

PARAMOJE (2534 W. 69th St.)
GIFTS INTERNATIONAL (2501 W. 71«t St.) 

MARGINIUOSE (2511 W. 69tk St)

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai 8-9 vai. vakarei 
šeštadieniai* 5-6 vaL vakare

WICN 96.5 FM 
E. Meduti

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

EKSKURSUOS I LIETUVĄ
Pirmoji grupė šiais metais išvyksta 

KOVO 23 d.

Iš Bostono ir New Yorko kaina tik — $ 7 4 1. 0 0, — Įskaitant maistą, 
pirmas klasės viešbučius, ekskursijas į Kauną ir Trakus.
Užsiregistruoti galima iki vasario mėn. 9 d.

SEKANČIOS VIENSAVAITINĖS — Maskva — Vilnius — Leningradas:
balandžio 25 
balandžio 29 
gegužės 4

gegužės 9 
rugsėjo 17 
rugsėjo 22

DVISAVAITINĖS — Maskvą — Vilnius — Leningradas ___ Briuselis:
gegužės 28 
birželio 11 
liepos 2

liepos 15 
rugpiūčio 5 
rugsėjo 3

gruodžio 22

Visos gupės skris su nuolatinias lėktuvą skidimais — NE CHARTERS — 
aplankys Kauną ir Trakus, bus lydimos vadovų.

Prie grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu mokesčiu.

PIGIAUSIOS GRUHNfiS KAINOS, galiojančios išvykimo laiku bus 
paskelbtos vėliau.

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės į

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
South Boeton, Maaa. 02127

393 Weti Br«adwax, P. a Box 116 
Telefonas: (617) 2684764

įstaigai vadovauja: Aldona Ašentųnienė ir Albina Rudžiūnienė 
Prices are based on double occupancy and are subject to changes and/or 
Government approval.
Norint iem atsikviesti gimines iš Lietuvos su tvarkom kvietimo dokumentus

lletu.au
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Vietinės žinios
leoooooooooooooooooooaootaooooeoooooooooBoooooooeaooo'

KARALIAUS MINDAUGO 
vainikavimo 725 mėty 

ir
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

atstatymo paskelbimo 60 metu sukakčių

M I N E J I M A S
1978 m. vasario 26 dieną

Minėjimo tvarka:

Atvyko lietuvių palikimų , Stasio Santvaro pagerbimas v

medžioti

k ■»: SK

ADVOKATĖ

IŠNUOMOJAMAS BETAS

I Nevv Yorke bus vasario 26 d.,
Į S JŪRA STRIMAITYTĖ

Į JAV-bes buvo atvykusi! Poeto Stasio Santvaro pa. g 
I-njurkolegfjos Vilniaus sky. I gerbimas New Yorko Kultu- * 
riaus vedėja Genovaitė Va-i ros Židiny, kuris buvo nu- v 
iinskienė. Tos Įstaigos t ks- j matytas\asario 12 d. ir dėl $
,as — medžioti užsieny-e i pūgos atidėtas, Įvyks ten pat i g 
miius'ų keiti.ių palikimus į va ar o 26 d., sekmadienį,:*

PEPPARD. KEHOE & 

STRIMAITIS

ATTORNEYS AT LAW

10 Central Avenue 

Lynn, Mass. 01901 

Tel. 599-8188

Geri žodynai

V rajone, pora m.noėiu nuo pože- Anglų-rietuviu kalbų žo 
‘Š, miniu traukinėlio stoties ir arti ^Ynas» J * -a', nauja
§: autobusu susisiekimo, išnuomo- a u ie 3 žodžių.

Š

j pagal Lietuvoje gyvenančių i 4 vai. popiet. ,
įvelonių Įpėdinių Įgalio-J Apie St. Santvaro kūrybą Š 
! mus. Kadangi tekius Įgalia- i j jo naujausią poezijos rin- g
| jimus ten''patvirtina"4 sovie-1 kinĮ "Daines ir sapnai- kal-,?'.as <«• <♦> as- <♦> <«• sk-^Į
: t nė valdžia, tai tik ji ir ži-j bes rašytojas Pranas Naujo-' ;
1 no, ka'ptie Įgalojimaiišgau- kailis, autorius ska'tys savo’ Dail. Viktoras Vizgirda I

kūryba, muzikine dali forte- v , - , , , .,• 1r . _ Kultūros klube sį sestadseniį:r ar ue Tikri.
p'jonu atliks Dalia Sakaitė.;

Injarkolegija už ienyturi! Tenai vvks ir
i savo advokatus, kurie 
'palikimus e.'a surankioja.j 
Jie "už darbą“ pasiima 35% į

devintoji
tuos dailė; paroda.

A Baškauskaitė Purdue

Dorchesterv Fields Corner

•5 )0 ųs .. žaii.a Sc.do.pijamas butas. Jis yra pirmame 
. į aukšte, atskiras išėjimas, •> kam- lietuvių-anglu R-ai&ų žo- 
• bariu, didelė veranda, pusė jos dynaa. redagavo Karsavi- 
$ 1 po siiklu. Skani binti darbi, die- laite ir $Iar>ober?k apje 

G vai. vakaro teiefo į 27 žodžių 511 psl., kalis , nonns nuoo .
♦'; nu 2s2-12.11.

KAS TURI?

na S8.00.
(7)

A 9
* 

i * y 9
t99t< k

i Primename skaitytojams, 
i kad Gi šeštadieni, vasario 25 
i d., 7:30 vai. vak. Įvyks L.B. 
Kultūros klubo susninkmas,

Jeigu kas turį "Mūsų Pie- : 
tuvos“ antrą tomą arba kitų J 
senų lietuviškų knygų ir no- { 
retų jas parduoti, prašoma ;

• j.aiKimo o h-AUsią unjv įsteigė lietuvių klubą kurio programą užpildys J rašyti šiuo adresu:
j dali ^siunčia Maskvon mi- j , daiJ Vįktoro Vizgirdos po- ‘

. ,, „ p .. AG*ešdD‘-„. en IP^1*, Asta Baškauskaitė, laba; kalb.'s'irskaidrės apie ckup.į
10:1a vai. ryto pamaldos sv. Petro lietuvių parapijos. mai gauna. likučius mažos • geiai baigusi Bostono Aukšt. Lietuvos viešąją ir parodose Į 

bažnyčioje. Organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis, vertės rubliais. j Fituan IsCnę mokyklą, dabar nedemonstruojamą dailę. j
Tuoj po pamaldų Lietuvos vėliavos iškėlimas prie So.

Bostono Lietuvių piliečių d-jos namų.

P. Krukonis,
185 Silver Street,
So. Boston, Mass. 02127

$

DRAUuiMO AC-EN 1CRA 
AOiefca įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adreso;

BKONIS KONTR1M 

S 98 Brnadway
So. EoSion. Mass. 02127 

Tek AN 8-1761

I
RADIJO PROGRAMA

Ieškau .susipazirn

2 vai. po piet So. Bostono Lietuvių piliečių d-jos III Ji 

aukšto salėje iškilmingas susirinkimas. Jo programoje: vė- Androsco o, lankėsiA z 5 .D . Y J *. _ - O*- T), *■ y.-. Į cruc x uunw ivuc
liavu įnešimas, himnai, invokacija, žuvusiųjų dėl Lietuvos iC’Ke, -Lianų, x e.eis-. . =avaitė« Kiekviena sa-
. . .. ..... . . . . Purge, Detro.te Chicagoje. ,
laisves pagerbimas,sveikinimai gubernatoriaus ir majoro . r.’. Į va: cę yra lietuvių kai 0O;,Kia-

* e A i Klubo sus'r'nkimai būna kas,

: Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš sto ies WNSR 1530 banga 
veikia sekmadieniais nuo 

•1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausiu, pa

ti iryvenimo' saulinių žinių santrauka ir

Aukos LS Fondui

proklamacijų skaitymas.

VYTAUTO SMETONOS

iš Clevelando kalba, rezoliucijų priėmimas, aukų rinkimas.

r Bostone, — kur yra ar ga-; 
i būt: daug’au senosios kar
os numirėliu.

į draugo. Esu lietuvė, pagyvenusi komentarai, muzika, dainos 
i moteris, noriu surasti taip pat n Magdutės pasat.a.

Lietu-j lietuvi, mėgstanti rimtą šeimy- Šią programą veda Stepo-Faskutiniu metu
Ji paprašė klubui veltu' j viskos.os Skautūbės Fondui j nini gyvenimą, 

’luntinėti ir Keleivi, 
ra v.ma natenk'nome

! sės. nas J. ir Valentina Minkai.
J0<aukojo: So. Bostono Lietu-! . (. .... , i biznio reikalais kreiptis į

ivių Piliečių d-ja — 50 dol.,j Easyt?' pnt*e‘US BaIJ,c Florist gelių ir dova-
i - • • •'veninio aprašymą ir fotografiją, j nu krautuve, o02 E. Broad-is a e- -Bostone adv D. Kogano j 

Valinskienei ir Androso-j
_ vui suruoštuose pnesttįę- i 

Meninę programą atliks solistė BIRUTE ALEKSAITEI , dalyvavo i trv=' 
lietuviai acl.o-

LX. Mockai išsikels 
Į Kaliforniją

i nez nema aukotoja 
i tvarko, N.J., perskaičiusi 
i Kele'vy apie LS Fondą, —

šiuo adresu: Keleivis. Marijai. way. So. Boston, Mass. Tel.
i 636 E. Broadw<

(Jai akomponuoja komp. JERONIMAS KAČINSKAS), ;čion

BRIANO O'CONELLO vadovaujamas Berklee muzikos/nas Yg.ng .'r Peter

A’gis Mockus su 
fon 
Iki

iatai: J hn Grigalus, Anta-i5Kčlė i Kak'forn'jos sostinę
šeima iš- j ^ol. ir Bostono vilkiukų į 

i draugovė — 10 dol. Į
Mass. 02127.

So. Boston. 26S-04S9 Ten gaunamas 
i Keleivis ir yra didelis lietu-

(7) į viškų knygų pasirinkimas.

- k ’ n c v i c i u m € n t o. x a i j
... _WT_ , . ! įveno Hanovery, Mass., ir

kolegijos Choras ir ONOS IVAŠKIENES vadovaujamo? Va<a,. Q 19 (| G_ Va].n?J ,:.bo kelių administracijoj.
kienč i ski ido i Vilnių.tautiniu šokių sambūrio mažųjų grupė.

J
Bostono lietuviai prašomi gausiai dalyvauti pamaldose Susirinkimą baigė himnu

i
ir susirinkime ir dosniai aukoti Lietuvos laisvinimo reika 

lams. nes be lėšų neįmanomas joks darbas.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyrius

Dėkojame už dėmesio at-■- 
kreipimą ir Lietuvų Skautų:
Sąjungos darbo iveriinimą. §

: Į Kaiifoinją iškekaj auKs-į Ta:p pat dėkojame už LS 
I :e?em pareigom ! Fondui atsiustu, 8 dėl. už «

r;durpe mcsvk:a Janky- Va;entinos ' Kriščlūuienė
damas. Algis Mockus uoliai 

Sc. Bostono L'etuviu PL 'a’kind Kelei .io'ekspedici-
; ec:ų o-jo- menes nis susi
rinkimas ivvko vasario 16 C
o.

i
Stejionui Mdikui pasiū- 

lius, jis buvo baigtas Lietu-' 
vos himnu. ■

i . Ditia me jam sėkmės 
aujame darbe.

Aukojo Keleiviui

Praeitame numery pa-

fi
tortą, iškeptą pyragų išpar- 
davimui.

K. N. i 8

<se»scooo«Ea&-;

KADA IR KAM PADARĖT

r-\<5 —i

t '.7' ’.7 77T GT \7 T* e- • '•7
1

i
H

B

Automobilius pastatyti galima aikštėj greta S. Boston 
Savings banko. 460 W. Broadwav.

$ B A L T I C REALTY & INSURANCE

AGENCY

i skelbtame aukojusių Kelei- 
j Tame susirinkime prim-'viui vietoj gėlių ant inž. 
Įtas vienas naujas naiys, pa-i Eroniaus Makaičio kapo są- 
i gerbtas mirusio nario inž.: rašė isibrovė korektūros 
: Broniaus Makaičio atmini-1 klaida. Ten parašyta, kad 

Adomas, 325 aukojo Rima ir Roma.;
o turėjo būti

.f mas, M n. sėkr.

\ edėja: Reda M. Veltas 
Tel. 268-6030

597 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOVVNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 

i, miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

P-3' . į: Druzdis pranešė vasario mė-; B: iskai, 
g i nesi o apyskaitą. Pajamų i Bričkai.
§ ■ buvo $16,£05, bet mėnuo; Be to, vėliau ta pačia pro-; 
| kbagtas su poros tūkstančių j ga Keleiviui aukojo So. Bos-j 

nuostoliu, nes būro išmokė-iten.o I ’etuviu Piliečiu drau-l 
i i ta valdybos nariams 1977 m. i g ia $20. Lilija Kulbienė —Į 
D honoraro $2,525 ir draudi-j $1-5 ir Kazys Šimėnas—$10. i

! mo mokesčio už visus metus “
d apie 32.000.

nformuoja shau.viojiii, apie uasavlinius tr žietuviškuosias jg 
•vykius, dvfid aaug ir jdi-mių nuotraukų ir atvirai pasisakė^ 

b anie visus mūsų visuomeninio1 bei Kultūrinius klausimas 
SAVO TESTAMENTĄ p jame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame taukia 

’,j me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiesny 
Tuo reikalu jums gali pa- ! svarbia problema.

dėti teisininko Prano Šulo ;' rNEPRIKLAUSOM.V LIETUVA“ yru dinamiška* mūsų !&• 
r>a’*UOŠta teBėio Frank Mon- i eJv‘jos laikraštis, ieškąs nauju ben d ra darbiu bei idėin. vė
thnn peržiūrėta, "Suclušos“ § S"T? "'V™ ^7"° kuris «•■» “ž
:sle sta knyga. j

į Metinė prenumerata JAV-se $10.00.
• S, Adresas:
• §7722 George Street, LaSa’le. P.Q. HSP IC4, CANADA
i

KAIP SUDAROMI

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

tamento foima $3.50. .Ji yra ' 
gaunama ir Keleivio admi 

Vis oms nuoširdus ačiū. nistracijoje.

S ^'’sos^scsos^sosososocooooaoosooooosooooooooooooooeoose

t., * , ..... IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS,
Ifc I Žmogaus kraujo indu il-< .

! gis - apie 100,009 kilomet-1 ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINE PRENUMERA-11 

i ru. TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

SLA SVS1VIBNUMAS
LIETVV111
AMERIKOJE

*sa

^*<ooooaooooooooooooooooooeoooeooaaoouoowdooooooQoee^

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 

ALIEJAI S IR SAULĖS APŠILDYMO
SPECIALISTAI

k 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

BALTIC
TOURS

1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ

REZERVUOTI (CHARTER) SKRIDIMAI Į LIETUVĄ

1 
! 
i

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

Kovo 26 iš Bostono...................................................................... $761.00

Balandžio 2 iš Detroito .......................... ...........................  $816.00

Balandžio 9 ir 16 iš New Yorko....................................... $746.00 {

I
Į
Į
ii—

!

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.

BOSTON AS-CHICAG A IR ATGAI................................................................... SI 28

Daugiau informacijų kelionių Į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Tel.: 436-1204

moostibeooooooooooo
Tel.: 848-6000 j Į

000000000000000*.

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 

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

arba
1-^00—223-7898
prašant pasikalbėti 

su "PAT“

StA—jsa <0 metų iar2a«,-jn lietuvių visuomenei ir išmokė
jo oaugiaa KSiy SEPTINIS M1L10NUS dolerių 
aariama.

SLA—aidžiausia lietuvių fntemalinš organizacija — 

duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašaipą, kuri yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 

patarnavimus savitarpinės p&gaJbce pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse mHono dolerių 

kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekviena* 
lietuvis čia gali gauti Įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraedaa nuo $10f.00 iki $IC.OOO.GC.

SLA—jaunimui duoila gerą Taupomąją Apdraudą —- Ga. 
devvaent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštoje mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda \ AIKAM.S ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apar&udą: už $1.600.00 apdraudos tik $3.00 mosea- 
čio metame. ! - š# 4S

SLA—AKC1DEN TALF APDRAITIA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų Ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcideuta- 
lės apdraudos mokestis $2.90 J metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitis 
• kuopų veikėjus. Ir jie plačiau paaiškins apts 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:

Lithnanian A Mante ef America 
$07 W«nt 30th Street, Near York. N.Y. 10Wl

-^a—■—wa—.-lei—■ ■a.^»mii<li mi ■ ■
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Kas nauja Vasario 16-sios j LS Fondo teisinis patarėjas'^

minėjime;

Šiemet Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pa
skelbimo sukakties minėji
me vasario 26 d. 2 vai. po 
'pietų bus du nauji dalykai.

Kalbės jaunosios kartos 
atstovas Vytautas Smetona. 
Tai bus pats jauniausias kal
bėtojas, bet 'kada taręs pa- 
Grindini žodi Vasario 16 i--

Lietuv šitosios Skautybės 
Fondo tei niu patarėju su
tiko būti ad.. dr. Nijolė Šie-J 
žienė. į

Šiuo metu adv. Šležienė' 
eina atsakingas pareigas 
auasčia tįsiame
setts teisme-

Massachu-

KALENDORIUS Balandžio 2 d. 3 vai. po
pietų So. Bostono Lietuvių 

Vasario 26 d. 2 vai. popiet piliečių d-jos III auk-to sa- 
į Lietuvos nepriklausomybės ie je Laisvės Varpo pavasa. į 
i atstatymo minėjimas So. rjntls koncertas.

Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos III aukšto salėje. Ren-

dijo 44 m. sukaktuvinis kon. 
certas. Pradžia 3:30 vai. 
popiet.

Balandžio 29 d. 7 vai. vak. 
So. Bostono Lietuviu Pilie-

Balandžio 8 <1. lj:30 -alęje skaučų Ži-
g a Bostono Altos skyrius, i vak. Sandaros salėje (39 j- n e Imamai, akai is. 

Intervale St., Brocktone)
1 Lietuviu Piliečiu d-jo, abie. “’•'!'« ^unS-'°-
i jose salėse Balt jos ir'žalgi-!Jankaus kuc‘l*°s ' ongnys. 
rio tuntų tradicinė Kaziuko'
mugė. I

Kovo 5 d. So. Bostono
BITAS MOTERIAI

1973 m. balandžio 9 d. 3! So. Bostone, 862 4th St., 
• vai. po pietų First & Second!trečiamc aukste išnuomojamas 

1978 m. kovo 12 d. 3 va!.,Church salėje, 66 Maribor-į n,oleri:u 2 k“mbari« *r 'irtuve* 
pietų First & Second: ough St., smuikininkės Brigi-

.. ............................ .. Komp. Jeronimas Kačinskas. į Church salėje, 66 Maribor-‘tos Pumpolytės koncertas,
I « F ndo v-i’-lvba reikia!<lainuos 'asario 26 d. 2 vai. | k™ k"r'"'“y dainuos IScrklev ;ough St, est& pianistės Eli- kuri rengia N. Anglijos Bai-
L»F n(lo ba ie akla, - ----------- į~ muz,kos kolesu^ ,-horas Lietu- ren£ia N.Ang!^ Baltų d-ja i tu d-ja.

vos nepriklausomybės sukakties

1 Solistė Birutė O. Aleksaitė, kuri

tdv. dr. N. Šležienei muolir- į piet9 Kost°ne rengiamame Lie-,
džiausią užuojautą dėl josltuvos ^priklausomybės atsta*, mineJline 

k'lmėse Bostone. Tai turėtų! brangaus tėvo inž. Broniaus’tvmo
jaunuosius ir se- i Makaičio staigios mirties. ( ... Į

i Laima Jakaitienė negrįžo '

Inž. Br. Makaičio atminimas į Buvome rašė, kad Laima;
Įamžintas LS Fonde ! Jasaitienė, dr. St. Jasaičio! Stasė ir Jonas Gendroliai .ŠĮ 

: žmona, jau grižo iš Los An-: Dorchesterio buvo išvykę Į •

dominti 
r> uosius.

Antra
meninės

p imą kartą dali 
programo? atliks 

Berklee muzikos kolegijos 
choras, kuris lietuviškai dai
nuos komp. Jeronimo Ka
činsko kūrinius. Tuo būdu i Nonvoode, Ala

Patalke sugrįžti

Seni Keleivio skaitytojai j

i Kovo 12 d. So. Bostono n , ,, ,
. v • , • t)-i- -■ , • Balandz.o b d. So. Losto-L etuviu Pil.eciu d-io< saleje ■ , - . - ,, - - , ■• c , - c, ; < no- Lietuviu Piueciu d-jos. sandaros moterų klubo nas-,... , ,r i r - ,, . .‘III aukšto salele slinku ralių karalienes pagerbtuves.

butas, yra vonia. Teirautis va
karais tel. 268-8251.

Eostoniškio J. Jašinsko 
parašyta knyga —JULIUS 
JANONIS — POETAS IK

REV OLIUCIONIERILS 
kaina — 5 doleriai.

Floridą pasišildyti, o iš ten Į 
pasileido su dviejų savaičių* 

atmini-i kyti. Deja, ji ten laimingai ekskursija dar tolau i pie-i

Sta '.giai mirusio inž. Bro-(gėlės, kur ji dar prieš Kalė- 
niaus Makaičio, gyvenusio' das išvyko savo valkų aplan-

SENIAI LAUKIA 
ISTORIJA

kel’os dešimtys kitataučių' mas Įamžintas LS Fonde. • užtruko ir mums ralio, kad 
jaunimo dalyvaus mūsų į Tam tikslui aukojo Laima, dabar džiaugiasi, išvengusi 
šventėje. j Česlovas ir Steponas Kiliu- į Bostoną paskandinusios pū-

Tad dalyvaukime ir mes Į luti 25 dol. ir Ina ir Kostas t gos, ir siundą savo bičiuliam

:-us, aplankydami Panamą,! Jau gaiiinn gauti Prano

Jeigu jums reikia ko nors dantų priežiūrai ar vaistu pagal 
receptą, kreipkitės i
THE APOTHECARY, 381 W. BROAIMYAY, SOUTH BOSTON. 

, čia kiekvienam bus kuo geriausiai patarnauta. Mes esame įsipa-
: reigoję vaistu prekyboje laikytis aukščiausio lygio. Mes taip pat

visi, kas tik galime I

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St. 

NORCESTER, MASS. 

TeL SW 8 2868

/r* vienintele oficiali Į«t»L 
(a Worcesiery. Kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog is Worces-į

terio į Lietuvą ir kitas Rusi 
jos valdomas sritis- čia kai-

Nenortai — 40 dol. šiltus linkėjimus.

Jamaica, Kolumbija Yene-i Čepėno pataeyoa Naujuju ............... ....
i t • .. :>.a i -i . - * * ■ & ; mielai priimame Mel'are. Medicaid ir panašiu ištaigu apmoka-cuela. Ir štai pataite sugriz. laikų Lietuvos istorijos 1 to-1 ’ • *

’ t: Į Bostoną prieš pat vasario , mą, kieti viršeliai, 643 psl., . ,,,us receptus. -Receptų specialistai“. Darbo valandos: p.rmad.e- 
: 6-7 dienų baisiąją pūgą! * kaina 815.00. j niais — šeštadieniais nuo y iki 8 vai. vak.

Senas parvilkta ir negir- s 
tas.

Elood Sąvare 

II a rd įvare Co.

Sa-:aial<a S. J. ALEKNA 
SZS EAST BROAJViVA? 
«HJT» SCfeTON, MASS.

ELr PONAS AN 8-4148
BsikjAtnia Mccre Oaial 

Y'ociero Sitcnm*
Stiklst Langams

Vbrticie reikmeoya namaati 
Belkraanys nratcMriama 
Viuntria

bama lietuviškai, ^urnau-'
-x • Talefon&s: AS 8-2805greitai ir sąžiningai. 

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Ci* galima gauti įvairinu-į 
•ių importuotų ir vietinis 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklieni

Dr, Jos. J. bonovan 
J. Pašakarnic

$ TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
Į: ’ įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja — $

| Aldona Adomonienė |

v####*#*#*##*#**#*##*#*#*#*##**#**

*finv
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I P £ D f N I S 
OPTOMSTRiSTAS

Valandos:
į nuo Skis rvro iki 5 va!. vak 

Trečiadieniais neeriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

PETER MAKSVYTIS 

Carpeater & BuSdsr

<9 Church Street 

C. Miltoa, Ma

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

Atlieka vigas pataisymo, rsmoa-1 
to ir projektavimo darbas iė iso- I 
ko ir viauje, gyvenamų namu trj 
hūmo pastatų, pagal Jttsų reika-l 
lavimų. Saukite visados fld • va-J 
landa vakaro.

Telefonas 698-8675

'ooaa#o#o«*#*e**a*e****************
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South Bostono Lietuvių Piliečiu 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. Broadu av, South Boston, Mass. 02127

A»

i

1»
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B The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vafetsa, iipūdome gydytojų rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit « lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B, S., Beg. Pharm.

384 W. Broaduav, tarp E ir F’ gatvių, SO. BOSTONE.

Telefoną- AN 8-<92t

Nue 1 vaL ryto iki 8 vai v„ išskyrus iventadienius Ir

TEL. AN 8-2124

i Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTČ)

OPTOM ETRI ST« 
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 8 vakaro 
Trečiadienis is—uždara

44S BRCADWAY 
SOFTH BOSTON. MASS-

jĮi.rrrr-fr-— *------

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje. ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu bankų srityje. SOUTH 
BOSTON SA\ INGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
tekliu. o reikia ir koncentruoto k;ekvieno 
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.

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vai- 

AM 1,430 KC Iš WWEL

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL. Brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209

nrrmrn-inoonnmn- TiTinnc—7n~~7i??rn-i-ii--irnc~in~cnmTooĮjff

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

□ Krosnies aptarnavimas
□ Aut omatinis į pilim as
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkit*

268-4662

NAMAKSY - ZAMMITO Į 
Insurance Agency, Ine.

, 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732

saaaaaaaaa. *»***»»>»• avaeaasaaaa. ■

South Boston 
Savings Bank

"ALtlfAYS THE LEADER

ATLAS PARCELS CO. (COSMOS PARCELS

”SAUL £S ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas
Antano Gustaičio satyrinės
ir humoristinės poezijos rin
kinys, /domiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos- Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanom0 
Kaina $7.00.

KĄ TIK GAVOME

neseniai mirusio įžymaus 
aktoriaus Leono Barausko 
įkalbėtą plokštelę. Kaina — 
S6. Paštu nesiunčiame.

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

82 Harrkon Street, 
Worcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347 
Tiesiai iš iVorcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus i

EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

MAIN OFFICE 
460 Wesl 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. S Fri 
Thurs. - 8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

E. KARDELIENĖS DAINŲ STEPONO KAIRIO ATS1

PLOKŠTELĖ

į Keleivio administracijoje,
i

galima gauti Lietuvos ope-į ,
ro. Ekbi-o. ĮUrde'JAU »FARDUOTAS, BET

lienės įdainuotų dainų ir ari- ANTROJO TOMO—”TAU, 

jų plokitelę. Kaina $6.00. ; LIETUVA“ DAR YRA NE-

' Pastų nesiunčiame. DIDELIS KIEKIS, 480 PSL.

MINIMŲ PIRMASIS TO- 

MAS ' LIETUVA BUDO”

plotus! Siuntiniai sudaromi iš! IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 
vietinės gamybos medžiagų, ap- ir kitus Rusijos okupuotus
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, pinigus ir galite už
sakyti jų gamvbos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas alsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite. Vedėjas A. Sehyrinskiį

kr&itus

Pristatymas greitas Ir - 
garantuotas

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

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

Kitomis valandomis pagal 
susitarimą telefonu.

389 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 2684)068




