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71-MIEJI METAI

Kieti M. Rostropovičiaus 
kaltinimai sovietų režimui

Šis pasaulinio garso čelistas, pasitraukęs iš Sovietų 

Sąjungos, savo straipsnyje gyvais pavyzdžiais liudija ta

lentingam menininkui nepakeliamą sovietinio režimo 

moralinį terorą. Tai mums primena ir lietuvių kūrėjų 

sunkią dalią, bei Jurašų šeimos emigracijos priežastis.

atro orkestrui?“ rašo Rost-, 
ropovičius.

Kai jo žmona G. Višnevs-I 
kaja Įžymaus dirigento H. 
Karajano buvo pakviesta į 
Vieną įrašyti plokštelėse o- 
peros ' Boriso Godunovo“, 
tai sovietinė valdžia, daini
ninkės nė nepainformavusi, 

’ atsakė, kad ji Marinos. Mni- 
šek partijos negalinti dai
nuoti, nes ta partija esanti

Pastaruoju metu iš Sovie
tų Sąjungos išvyko bene ge
riausias šių dienų pasaulyje 
čelistas Mstislavas Rostro
povičius. Jis su savo žmona 
soliste Galina Višnevskaja 
gavo leidimą pabuvoti Va- 
kaiuose dvejus metus, bet 
juodu ir po to termino nesi
rengia Sovietijon grįžti. Dėl 
to net žymus disidentas pro. 
fesorius Safarevičius bandė 
jį pakaltinti, kad apleidžiąs ; ne jos balsui... 
kovos pozicijas, traukda. ”Man įdomu,“ sako Rost- 
masis iš savo krašto. {ropovičius, "kaip pasielgtų 

Leontina Price, jeigu JAV 
___  departamentas, jai 
nieko nesakydamas. už
draustų plokšteles gaminan
čiai firmai įrekorduoti 
"Karmen“ dėl to, kad, jo 
nuomone, dainininkės bal.

! sas nepakankamai žemas?“ 
Sovietinės valdžios įstai

gos jam pasakydavo, kur 
jis galįs važiuoti ir kur ne, 
ką groti ir ko ne, 1974 m. ne
leido jo į Paryžių groti 
Beethoveno trio su Jahudi 

i Menuchinu ir Wilchelmu 
' Kampfu, valdžia oficialiai 
telegrama pranešdama Me
nu chinui, kad jis sergąs, 
nors buvęs visiškai sveikas 
ir apie tokį pranešimą pats 
nieko nežinojęs.

M. Rostropovičius savo 
straipsnyje išskaičiuoja il
giausią eilę darbų, kuriuos 
jis per 25 metus atliko So
vietų Sąjungai, ir kone tokį 
pat ilgą sąrašą geriausių su
manymų, kuriuos vykdyti 

‘jam sovietinis režimas už
draudė. Tarp jų buvo už
draustas ir Vilniuje jo nau
jas "Kinigaikščio Igorio“ o- 
peros pastatymas...

Lygiai taip pat Sovietų 
Sąjungos režimo buvo žlug
doma ir jo žmona. Daug 
kartu jiems būdavę pasako
ma, kad patys muzikiniai 
kolektyvai su jais bendra
darbiauti nenorį, kai iš tik
rųjų buvę visai priešingai. 

Tokios padėties akivaiz
doje Rostropovičius sako: 

"Fiziškai galima beveik

Į tą pakaltinimą M. Rost- j , i°? 
ropovičius dabar Novoje valst- 
Russkoje Slovo atsakė ilgu' 
straipsniu, kuriame jis aiški- •' 
na, kas jį privertė pasitrauk-; . 
ti iš tėvynės. Tai ne tik at
sakymas, bet ir kietas smū
gis, demaskuojantis sovieti-j 
nį režimą, šis Rastro-pdvį-■ 
čiaus žodis susilaukė gyvo 
atgarsio Vakarų spaudoje, 
be to. jis dar labiau pagrin
džia ir mūsiškių menininkų 
Jono ir Aušros Jurašų pasi
traukimą iš Lietuvos.

Kuo gi jis nusikaltęs So
vietų Sąjungai, kad ten bu
vo sudarytos jam, kaip me
nininkui, nepakeliamos gy
venimo sąlygos? Nagi štai 
tie jo "nusikaitimai“, ku
riuos jis išskaičiuoja jau sa
vo straipsnio pradžioje:

"Būdamas muzikantas, aš 
niekada nebuvau joks poli
tikas, aš gyvenau, kaip man 
liepė sąžinė ir širdis; nepa- 
sirašinėjau nė vieno oficia
lių organų iš anksto parašy
tų raštų — ar tai būtų prieš 
"Izraelio agresorius“, ar 
prięš Pasternaką arba Sa
charovą; nedalyvavau ofi
cialiai organizuojamuos va
juos kompozitoriams, rašy
tojams, dailininkams, moks
lininkams smerkti ir, kaip 
žinoma, daviau prieglaudą 
savo draugui A. Solženici- 
nui savo vasarinėje, kurioje 
jis praleido 4 žiemas. Tai 
visi mano "nusikaltimai“, 
kurių rezultatas ir yra ma
no ii šeimos ilgam laikui viską atlaikyti. Mes pergy. 
Rusijos apleidimas . I venome kartu ?u mūsų tauta

Kaip jis galėjęs gyventi visus sunkumus, badą ir ka- 
ttLynėje, jeigu jam ten bu-ro vargus. Bet tai galima, 
vusi atim'a galimybė pasi-ikai ateityje yra svajonė ir 
reikšti? Ką reikią daryti, sa- galimybė 'ja Įvykdyti. Ir mes 
ko Rostropovičius, jei muzi
ko _ atlikėjo menas kartu 
su tuo menininku sensta ir 
miršta, o jo net į plokšteles 
Įrašyti valdžia neleidžia? . tyčiotis iš menininkų... 
"Jei įrašas kažkieno jsaky-’ "Man šiandien tik 47 me- 
mu sustabdomas stačiai prie tai,“ sako Rostropovičius 
pusės žodžio arba jus faktiš- "Aš kupinas jėgų. Ir kiek aš 
kai išveja iš studijos, kaip dar galėčiau nuveikti, jeigu 
tai buvo mano žmonai, da- man duotų nors "muzikine 
rant operos "Toska“ įrašus, laisvę“, — "nereguliuotų“, 
man diriguojant Bolšoj te-i "nekaišiotų kojos“, nelaužy-.

su žmona išvažiavome kele- 
riems metams ne nuo savo 
tautiečiu, o nuo valdininkų, 
kuriems duota teisė atvirai U

i

į Spaudos konferencijos dalyviai, vasario 28 d. su sirinkę į Alfos būstinę Chicagoje išklausyti pra
nešimo apie pabaltiečių delegacijos priėmimą pas prezidentą G. Fordą. Sėdi iš kairės į dešinę: J. 
Breivė, inž. E. Bartkus, kun. J. Prunskis, gen. kons. J. Daužvardienė, Altos pirm. dr. K. Bobelis, 
D. Bobelienė, Altos vicepirm. dr. K. Šidlauskas ir T. Blinstrubas, Altos sekr. įkun. A. Stašys. Stovi 
iš kairės į dešinę: kun. A. Trakis, Bal. Brazdžio nis, (už jo) J. Skorubskas, A. žiedas, V. Motušis, 
J. Kapačinskas, A. Regis, M. Valiukėnas, dr. V. Šimaitis, E. Smilgys, I. Blinstrubienė, .J. Macke
vičius, K. Brazdžionytė, J. Beliūnas, P. Stravins kas, M. Gudelis ir V. Šimkus.

Nuotrauka VI. Noreikos

Kiss’ngeris vėl keliauja nuo 
Ainošiaus prie Kaipošiaus 

s-

Dar vis neaišku, ar jo tarpininkavimas Izraelio ir ara

bui kivirče duos kokių nors teigiamų rezultatų, nes arabai 

gana vieningai laikosi savo principų. '

i Dr. H. Kissingerio išvyka 
i į Viduriniųjų Rytų misijinę 
; kelionę vėl kreipia į tenykš- 
j čius įvykius pasaulio dėme. 
j si, nors iki šiol konkretesnių 
tos "taikos ofensyvos“ re
zultatų dar nematyti.

Po pirmųjų jo pa įtarimų

Aliaskoje kloja 

naftos vamzdžius
Net 6 metus užsitęsęs gin

čas dėl Aliaskos šiaurėje 
naftos šaltinių eksploataci
jos pagaliau baigėsi, ir 10, 
000 darbininkų pradėjo klo
ti vamzdžius nuo naftos šal
tinių į Valdez uostą. Tas at
stumas yra 789 mylios.

Darbai numatomi baigti 
per 30 mėnesių. Pradžioje į 
didžiulius tankus Valdez 
uoste kasdien tekės 600,000 
statinių naftos, o vėliau net 
dvigubai daugiau.

Spėjama, kad Aliaskos 
šaltiniuose yra 9.6 biliono 
statinių naftos.

WATERBURY, CONN.

Moterų klubas kovo 15 d. 
rengia Antaninos ir Motie
jaus Golney (Aukštikal
nių) minėjimą. 5 vai. bus 
pamaldos lietuvių bažnyčio
je, o 6 vai. — Vyčių klube 
(85 Green St.) susirinki, 
mas, kuriame kalbės Marty
nas Kiemaitis. Vėliau bus 
vaišės.

Prie Įėjimo bus renkamos 
aukos J. Adomaičio veda
mai radijo valandėlei.

Visi kviečiami dalyvauti 
ir paremti radiją, kuri Įstei
gė velionis Colney.

tų mano planų, nesistengtų 
manęs, kaip asmens ir mu. 
ziko, sunaikinti. Jie visa tai 
daro, norėdami įrodyti, kad 
ir talentingą žmogų galima 
sunaikinti, jeigu jis nėra pa
klusnus, ir Į jo vietą pasta
tyti vergiškai paklusnų vy
riausybei ir einanti užrišto
mis akimis siaura, dažnai 
kvaila, oficialiai nurodoma 
linija“.

Šis Msdslavo Rostropovi
čiaus laiškas taip pat yra ir 
okup. Lietuvos talentingųjų 
menininkų siaubingos dalios 
veidrodis.

i

I

Radio Liberty veikia Lietuvis filmuoja 

pirmą bendrą filmą
JAV ir Sovietų S-ga ga

mina bendromis jėgomis 
muzikinį filmą "The Blue 
Bird“ pagal belgų rašytojo 

' Maurice Maeterlicko to pa
ties vardo veikalą. Filmas 
atsieis taip 6 ir 10 mil. dole
rių.

Iš amerikiečių jame vai
dina tokios žvaigždės kaip 
Elizabeth Taylor, Jane Fon
dą, Avė Gardner, o sovietų 
— balerinos Pliseckaja, Na. 
dežda Pavlovą, Aleksander 
Godunov, Oleg Popov.

Tą filmą filmuoja rašyto
jo Augustino Griciaus sūnus 
Jonas Gricius.

Įdomu pastebėti, kad Eli
zabeth Taylor į Leningradą 
atvyko su savo sekretore, 
savo plauku šukuotoia, mei
lužiu Wvnbergu, dviem 
nim ir kate.

jau kasdien
Rądio Liberty pradėjo 

lietuvių kalba/ transliacijas 
nuo sausio mėnesio, duoda
mas jas kartą per savaitę, o 
nuo kovo 2 d. lietuviška pro
grama duodama kasdien.

Dabartiniu metu Radio 
Liberty transliuoja 18 kal
bų. Nuo liepos mėnesios bus 
transliuojama dar latviška 
ir estiška programa.

Lietuviškų programų ve
dėjas yra Juozas Laučka. 
Jam talkininkauja sociolo
gas dr. Kajetonas Čegins
kas, Lietuvos radiofone dir
bęs Abromas Levinas ir A- 
leksandras Katsas, neseniai 
iš Lietuvos pasitraukęs jau
nas žurnalistas.

DALIOS JUKNEVIČIŪTĖS 

PLOKŠTELIU FONDAS

Chicagos Margutyje yra 
likę įrašytų Į magnetofono 
juostas daug gerų neseniai 
mirusios aktorės ir režisie
rės Dalios Juknevičiūtės-Ši. 
moliūnienės įkalbėjimų — 
mūsų poezijos ir prozos kū
rinių. Iš tos medžiagos nori
ma išleisti plokštelių velio
nės atminimui Įamžinti.

Visuomenė yra labai pra
šoma šį sumanymą paremti 
bent savo aukomis. Aukas 
siųsti Ch.icagon Margučio 
radijo adresu:

Dalia Juknevičius Fund, 
Margutis, 2422 West 67 St., 
Chieago, III. 60629.

Balandžio 22 d. New Yor- 
ke prasidės Maskvos Didžio
jo teatro baleto ir operos 
gastrolės, kurios tęsis iki ge
gužės 24 d.

* * *
JAV senatas 73 balsais 

prieš 21 nutarė suvaržyti 
filibusterius, kitaip tariant, 
plepius senatorius, kurie 
gali kalbėti ilgas valandas, 
trukdydami įstatymo priė
mimą.

i

ŠU-

Ginčai italijos 

komunistų tarpe
Italijos komunistų parti

jos centro komiteto narys 
I ajolo rašo, kad buvęs par. 
tijos vadas TooliatH ne tik 
žinojo apie Stalino vykdo
mą terorą, bet ir pats padė
jo Stalinui nugalabinti kai 
kuriuos užsienio komunistų 
vadus.

Togliatti partijai vadova
vo iki mirties 1964 m. Jis 
kurį laiką buvo Komunistu 
Internacionalo antrasis sek. 
ve'orius.

Per vieną savaitę New 
Yorko telefono stotyse buvo 
net 3 gaisrai. Dėl to kurį lai“ 
ką neveikė apie 170.000 
telefonų. Gaisrų priežastis 
aiškinama. Spėjama, kad 
tai gali būti specialūs pade
gimai, sabotažo veiksmai.

* ♦ >i

Šią savaitę visos General 
Motors automobilių dirbtu
vės vėl pradėjo dirbti

Kambodiją jau 

baigia smaugti
Komunistai vis kiečiau ir 

mažėjančiu ratu supa Kam-
bodijo.s sostinę Phnom Penh,. 
atkirtę susisiekimą ne tik > su Egipto prezidentu Sada- 
sausumos keliais ir upėmis,! tu išryškėjo, kad Izraelis 
bet apšaudydami ir aerod-|būtu linkęs grąžinti Egiptui 
romą ir patį miesto centrą, j dalį Sinajaus ir net alyvos

Mieste daug žuvusiųjų,' šaltinius už viešą Izraelio 
trūksta maisto, o kariuome-. valstybės pripažinimą ir tai- 
nei amunicijos. Užsieniečiai ką. Tai, žinoma. Egiptui bū- 
skubiai bėga iš sostinės. ! tų viliojanti dovana, bet

JAV kongresas jau nebe.'tok atskiras susitarimas su- 
nori duoti karinės pagalbos griautų arabų kraštų bendrą 
ir žada tik maisto badaujan-' frontą. Taigi Sadatas, jaus
tiems gyventojams. { damas ir saivo krašte tokiam

Blogėja'ir Pietų Vietna-, politiniam "bizniui“ opozi- 
mo padėtis, kurį JAV taipjcija, ne kubą šių pasiūlymų 
pat rengiasi "nurašyti“... priimti.

Iranas JAV-se pirks 

už $15 bilionų
JAV su Iranu pasirašė di

džiausia prekybinę sutartį— 
net $15 bilionų sumos. A- 
merika parduos 8 atominius 
reaktorius po $800 mil. ir 
kitų prekių. Sutartis bus į- 
vykdyta per 5 metus. Į tą su
mą neįeina naftos prekyba.

Kaliniams moka 

bedarbio pašalpą
Trys Bostono apylinkės 

kalėjimų kaliniai, dirbę miš
kų darbus, dėl jų sumažėji
mo buvo atleisti. Jiems pri. 
pažino teisę gauti bedarbio 
pašalpą. Tos pašalpos atsi
imsi kaliniai bus atlydėti 
saigybinių.

Kadangi JAV kaliniai 
modernesniuose kalėjimuo
se turi radiją, televiziją ir 
dar nebloga maistą, tai gal 
dėl to ir kalėjimai perpildy
ti, nes ta prieglauda nusikal
tėlius mažai tegąsdina.

Neseniai spaudoje vienas 
"idealistas“ kėlė mintį, kad 
reikėtų kalėjimus visai pa
naikinti, nes, visuomenėje 
gyvedami, ir žmogžudžiai 
greičiau "persiauklėja“...

Mažina naftos 

kainas
Dėl nepaprastai padidin

tų kainų gerokai sumažėjo 
naftos pareikalavimas. Tai 
pajutusios, kai kurios naftą 
ek sp o r tu o i anči os vai styb ės 
jau sumažino naftos kainą, 
pav., Algerija — 21 centu 
už statinę. Laukiama, kad 
ją paseks Libija ir Nigerija.

Po to apsilankęs Damas
ke, Kissingeris išgirdo, kad 
Sirijos prezidentas Hafez 
xAssad. kaip ir seniau, reika
lauja, kad Izraelis be sąlygų 
pasitrauktų ne tik iš Sina
jaus smėlynų, bet ir iš Golan 
aukštumos bei nuo vakari
nio Jordano kranto. Be to. 
arabai nelinkę išduoti ir iš 
Izraelio išvytų palestiniečių 
likimo.

Po didžiau ioje apsaugo
je vykusiu Kissingerio pasi
tarimų Izraelyje nebuvo iš
leista jokio optimis'iško ko
munikato. Galima tik spėti, 
kad Izraeliui labai sunku iš
sižadėti savo karinių laimė- 

! jimų, kuriuos dabar tenka 
po truputį atiduoti beveik 
už nieką, — gal tik tuščius 
arabų pažadus.

Taigi po pirmojo kelionės 
"nuo Ainošiaus pas Kaipo- 
šių“ rato Kissingeris porai 
dienų išvyko į Ankarą pasi
derėti su turkais dėl taikos 
grąžinimo Kipre, palikda
mas arabams ir žydams kiek 
laiko atvėsti ir apsimąstyti.

Atrodo, kad Kissingerio 
taikos misijai gerokai ken- 

' kia ir šĮvjati padėtis Kam- 
I bodijoje ir Pietų Vietname. 
Kongreso priešinimą is teik
ti tiem komunistų rviamiem 
kraštam kadaise žadėta pa
galba smg'rkiai smukdo A- 
merikos prestižą, pasitikėji
mą jos v.yriausybės žodžiais 
ir veiksmais. O iau a*pie ko
kias nors JAV karines ga
rantija? šiandien nenorima 

! nė kalbėti, nes. pasirodo, jos 
nevertos nė nopierio lapo.

Šiandien Vakaru spauda 
juokauja, kad Amerika, už
uot siuntusi Kambodiiai ir 
Vietnamui eiklus, žada tik 
daugiau ryžių ir konservų, 

į kad vietiniai gyventojai bū- 
1 tų riebesnis kąsnis komunis
tams, kurie ne'ulaikomai 
ateina jų papjauti...
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Kūrėjo vergijos ir skausmo 
liudijimai

Rašytojai ir duobkasiai I

Ar Vakarai |eĮej¥į0 70 ffietų istorijos
j Skaitant sovietų rašytojų liūdnus pergyvenimus,
l ypač iš Stalino laikotarpio, prisimena senovės romėnų 
' poeto Horacijaus žodžiai: "Dailininkai ir poetai visada 

Okupuotos Lietuvos kultūros kūrėjams mes visada 1 naudojosi neribota laisve, mes tai žinome, ir mes reika- į 
linkėjome ir dabar linkime geriausios sėkmės, džiaugia
mės jų laimėjimais ir net tarptautiniu išgarsėjimu, nes

! kapituliuos

i laujame tos pačios laisves sau ir kitiems“.
Gaila, kad tie Horacijaus žodžiai tinka tik Vakarų 

klostosi mintys, kad tik jų kuriamos vertybės ir gali da_ kultūros tautoms. Freda Utley knygoje "Lošt Ulusion“, 
baltinėse sąlygose kuo ilgaausiai išsaugoti mūsų tautos 
sielos gyvybę. Taip mes bent norėtume tikėti...

Bet, deja, čia pat prieš mūsų akis kasdien vis labiau 
ryškėja ir mūsų tarybinio kūrėjo tragedija, ne tik jaudi
nanti, bet ir temdanti kone visas anas šviesiąsias viltis.

Kokia paguoda mūsų tautai iš vienam ar kitam mūsų 
menininkui garsiai skardenamų aplodismentų ir valdiškos 
spaudos pagyrimų, jeigu jis, dar neatsikvėpęs, už tai jau 
turi bučiuoti diktatoriaus atkištą ranką, rimais šlo'vinti 
Kremliaus mūrų plytas, Volgos vandenį, gimtus tūkstančių 
mūsų tautiečių palaidojusią Sibiro taigą ar Tadžikijos 
kolchozo karvę?

Jokiame Vakarų demokratiniame krašte mes nesa
me skaitę tokio visuotinio menininkų nusižeminimo ir 
nusilenkimo bet kurios valdžios biurokratijai, kokį, štai, 
girdime kad ir naujausiame Lietuvos kultūrininkų pote- 

’ry Tarybų Sąjungos komunistų partijos centro komitetui:
"Mes, Tarybų Lietuvos kultūros atstovai — rašytojai, 

dailininkai, kompozitoriai, teatro, kino ir kitų meno sričių 
veikėjai, kultūros švietimo įstaigų, spaudos darbuotojai, 
susirinkę į savo antrąjį suvažiavimą, siunčiame karštą 
sveikinimą šlovingosios Tarybų Sąjungos Komunistų par
tijos lenininiam Centro Komitetui ir reiškiame gilią padė
ką partijai ir Taiybinei vyriausybei...“ ir t.t.

"Drauge su visais Tarybų šalies darbo žmonėmis Lie. 
tuvos kultūros darbuotojai džiaugiasi ir didžiuojasi nenu
ilstama ir vaisinga TSKP CK, jo Politinio biuro, TSKP 
CK Generalinio sekretoriaus draugo Leonido Brežnevo 
veikla...“ ir t.t.

"Tegyvuoja Tarybų Sąjungos Komunistų partija — > 
visų mūsų pergalių įkvėpėja ir organizatorė!“ '

r, . , . . . , . , , v, . . x i • ! prastai ilgos eilės sovietinių rašytojų tragišką galą.Prie to pnsiminKime dar gausybę pašlovinimų atski- j1 & J &
rų autorių poezijos rinkiniuose ir kitų kūrėjų darbuose. į Kai kurie sovietų rašytojai bandė išvengti komunis- 
O parodykite nors vieną net ir labiausiai komunistų pra- Į tinės audros pavojų, ieškodami artimos draugystės su bol. '■

psl. 47, aipie rusus taip pasisako: "Iš visų tautų rusai at
rodo esą mažiausi individualistai ir labiausiai linkę ver
gijai bei mistiniam macochizmui“.

Diderot, susipažinęs su Rusijos istorija, padarė tokią 
išvadą: "...Yra sunku skaityti šimtmečių barbarizmo isto
riją bet kurios valstybės gyvenime“.

Taip, yra sunku, bet vistiek yra žmonių, kurie paten
kinti tokiomis sąlygomis ir ten jaučiasi laimingi. Tokiu 
būdu mums tenka .prisiminti filosofo posakį: "Nesidžiauk 
laime tų. kurie gyvena kvailių rojuje, nes tikrai kvailiai 
galvos, kad jie yra laimingi“. Anot St. Mills: "Geriau būti 
nepatenkintu žmogumi, negu patenkinta kiaule.“

Prieš šimtą metų Ivanas Turgenevas savo knygoje 
"Tėvai ir vaikai“ Evgenijaus Bazarovo lūpomis pareiškė: 
’Aristokratizmas, liberalizmas, progresas, principai... 
Kaip daug svetimų ir nereikalingų žodžių! Rusui jų nerei
kia.“

Komunizmas tikrai išbraukė tuos kultūringo pašau, 
lio žodžius iš Rusijos lygumų ir žmonių širdžių. Juos pa-

Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo konferencija, 
kuri dar tebesitęsia Ženevo
je. nieko gero nežada so
vietų pavergtoms Rytų Eu
ropos tautoms. Jos iniciato
riaus — Sovietų Sąjungos— 
tikslas buvo užantspauduo
ti jos antrojo pasaulinio ka
ro teritorinį grobį Europo
je, išgaunant iš Vakarų pa
saulio pasižadėjimą nepa
žeisti esamu Europos rube- 
žių, t. y. užtikrinti sovietų 
imperijos neliečiamybę.

Iš pastaruoju laiku vyku
sių dvišalių derybų tarp So
vietų Sąjungos ir Vakarų 
nasaulio valstybių atrodo, 
kad Kremlius daugumoje 
atvejų gavo sutikimą laikyti 
esamus rubežius nuolati
niais. Vien tik Va.k. Vokie
tija kovoja dėl teisės tuos 
rubežius keisti derybų keliu.

Ženevos derybos šiuo me
tu yra užkliuvusios už dvie
ju punktų: 1) mažos pažam| 

i i

F

lio žodžius is Rusijos lygumų ir žmonių širdžių. Juos pa-* 
keitė barbarizmas, cinizmas, karjerizmas ir primityviška-,fl’os dienos konferencijoje, 
žiaurumas, kurį Nathalie Babel knygoje "Isaak Babel“ ^an(^°™a susitarti Jė'l 
Isaakas suglaustai piešia vos penkių puslapių vaizdelyje ;^a, lnį? PaJė'£U .Sl™a^™0 
"Ir tuomet neliko nė vieno“, vaizduodamas raudonosios j ’įu?We’ 2) de

pranašingas vaizdelis, nes antrojo pasaulinio karo metu ijjautj j ya^ai,Us jajs_
toks pat laukinis rusų žiaurumas pasireiškė, sunaikinant !vjau pasikeisti idėjomis tarp 

| 10,000 lenkų karininkų Katyne ir masiniais gyventojų ( Vakarų ir Rytų. ,
trėmimais rusų okupuotuose kraštuose ir pačioje Rusijoje.1 Socialdemokratu nuomo.

Šis primityvus žiaurumas, dar pagrįstas Lenino ir nę dėl Ženevos koneferenci-
* Stalino neva "filosofiniais“ kliedėjimas, nulėmė ir nepa- jos neseniai išdėstė Socia

listų Internacionalo jhrmi- 
ninkas Ri-uno Pittermann. 
parašęs vedamąjį straipsnį 
"Socialist Affairs“ žurnale. 
Jis sako, kad demokratinių 
valstybių politikai yra užin. Į 
teresuoti baigti tą konferen- ■ 
ciją net ir su baigiamuoju. 
viršūnių suvažiavimu, bet e- 
sama kai kurių detaliu, su' 
kuriomis reikia skaitvtis. į 

"Laisvas idėjų ir žmonių 
judėjimas“ yra vienas iš tų 
klausimų, kuris dar turi bū-' 
ti išspręstas. Tas paragrafas' 
reiškia žmonių ir nuomonių 
laisva judėjimą kaip valstv.j 
biu viduje, taip ii' per vals-1 
tybių sienas. Tokia yra de-' 
mokratinių kraštu atstovų

! pažiūra, su kuria nesutinka! 
komunistai. Tjoii grunė siū-t 

* Jo kompromisini pasiūlvma.! 
kuris reikptu esamos pade.; 

A. J. Arosevas, Leopoldas Aveilbaehas, Isaakas Ba_ į ties pripažinimą, kaip paten- 
belis, J. Bespalovas, Nikalojus Gumildvias (Kolia), Wol-lkinamą. 
fas Erlichas, Bruno Jasienskis, I. Katajevas, Viktoras 
Kinas, Davidas Charms, Nikalojus Kliujevas, Sergejus

kavalerijos lenkų belaisvių išžudymą 1920 m Tai buvo į "
vni'zrlplis. yipq «nf.rnin nncjmilinin karo mptn t t >• • tt i • i • i •

keikto "buržuazinio nacionalisto“ eilėraštį, skirtą pašlo. ševikinės diktatūros stūmiais. Osipas E. Mandeštamas 
vinti Hitleriui! Tokio tikriausiai nėra. Taip pat niekas iš 
čionykščių mūsų autorių dar neparašė odės nei demokra
tų ar respublikonų partijoms, nei prezidentams Trumanui, 
Kennedžiui, Johnsonui, Nixonui ar Fondui, nors gal būtų 
mums daugiau pagrindo jiems dėkoti, negu tenykščiams 
kūrėjams liaupsinti Staliną, Chruščiovą ar Brežnevą.

Tą graudžią Lietuvos kultūrininkų padėtį, tą prievar
tinį skeltu liežuviu dainavimą, tą puse lūpų menininko 
kalbėjimą ir net baimę paties savęs-—šiandie vaizdingiau
siai mums atskleidžia režimo priversti iš Lietuvos pasi
traukti režisierius Jonas Jurašas ir jo žmona Aušra Mari
ja Jurašienė, pati ilgus metus dirbusi Vagos leidyklos re
dakcijoje, sėdėdama tiesiai prieš valdžios cenzoriaus pei
lio ašmenis. Jos straipsnis vasario 22 dienos Draugo kul
tūriniame priede "Galiu tik liudyti skausmą..? mums yra 
tiesiog vertas išmokti atmintinai, kad dar daugiau pro sa- 
vo taukais užgriuvusias akis prasimerktume. i rankos žu¥usil} rusų ragytojų.

"Mes palikome savo mažas, gal ir iš iliuzijų smėlio į 
supiltas tvirtoves tam, kad daugiau nebeprasižengtume ' 
su savo sąžine ir taptume pagaliau laisvi, nors formaliai 
išbraukti iš gyvųjų tarpo.“ rašo ji su giliu liūdesiu. "Ir da
bar atsidūrėme to? kultūros, — kurią, kiek leido mūsų jė
gos, padėjome kurti, — paraštėje. Ir jau iš tolo, iš to balto 
paraštės lauko žiūrim į nematomų iš paviršiaus batalijų ir 
iečių laužymo laiką, besitęsiantį ir šiandien ten, mūsų 
mažutėj žemėj. Dabar dar aiškiau galime įvertinti pastan
gas tų negausių dorų menininkų, kurie kuria, nesiekdami

jautėsi drąsus ir saugus Nikalojaus Bucharino šešėlyje, 
bet tai jam padėjo tik po pirmo arešto 1’934 m., o antrą 
kartą jau pateko neišvengiamon nelaimėn, patį Buchariną 
likvidavus. I. E. Babelis artimai draugavo su saugumo 
viršininku Nikalojum Ježovu, ypač jo žmona, kuri skun- 

, dėsi, kad Ježovas tėra tik Stalino įrankis. Bet ir ta "saugi“ 
draugystė taip pat atnešė pražūtį.

Kad būtų ši tragedija dar vaizdingesnė ir ne tuščias 
mūsų kalbėjimas, štai spausdiname nors ir dalinį sąrašą 
rusų rašytojų, kurie žuvo sovietiniame rojuje, ir sąrašą 
rašytojų duobkasių, kurie patys padėjo likviduoti savo 
brangius draugus. Abu sąrašai sudaryti daugiausia re
miantis Nadeždos Manidelštam knygomis "Hope Aban- 
doned“ ir "Hope Against Hope“, papildant dar kitais 
šaltiniais. . . 1 > . i

Štai tas iškalbingasis sąrašas nuo savųjų diktatorių <
B -T

- . _ . _ I

Kai kurie buvę ir mirę bendradarbiai

Elena Ambroziene, 
gyv. Chicagoje, III.

Aleksandra Jatuzienė, 
gyv. Connecticute

Prof. dr. Steponas Kairys, 
gvv New Yorke

Vladas Sirutavičius, 
gyv. So. BostoneKipras Bielinis, 

gyv. New Yorke

Margareta Michelsomene, 
gyv. Miltone, Mass.

Ona Kubiliene, 
gyv. Chicagoje, III.

"Bet «unku v”a įsivaiz
duoti tokiu navrindu sutari- 

i priimtas de
mokratiniu būdu išrink
tiems ppriarnentararp'«“. ^a- 
Vn Piftpvrn^r>n ir prn.or-
HPiTp o? crovn ąH'p Jįnc'ni r>’ ir|n 
ria: "Tikėkimės kpA Euro
pos! Sausimo ir Bepdradar- 
biiavimo konferenmia nepa
sibaigs kanitiiliamia d«l 
laisvo žmonių ir idėiu ’udė- 
iimo, kuri reikštu t«nn ma 
ir Fnromns demokratijo- ka 
pitnliaoiia“.

Turėkime vilčių, kad š; 
karta Vakarai nenakarto0 
Jaltos, kurios pudingą 30 
metu sukaktis tylomis praė
jo vasario pradžioje.

J. V.

Klyčkovas (Lešenkovas), Michailas Kolcov.as, Borisas ma' būtu
Kornilovas, Grigorijus Lelevičius (L. G. Kalmanns), Be
nediktas Lifšicas, Solomonas Lozovskis, Ivanas Luppolis, 
Izajus Mandelštamas, Osipas Mandeštamas*, Perets Mar- 

į kišius. Vsevolodas Mejerholdas, Solomonas Michoels 
' (Vovsi), Dimitrijus Mirskis, Vladimiras Narbutas, G. Ni_

pripažinimo ii valdžios palaiminimo, balansuodami ant į Jdfovas, Nikalojus Oleinikovas, Borisas Pilniakas (Vo- 
pavojingos nemalonės ‘ ribos, mūsų jau peržengtos. Iri gan)) Galina Serebrekova, Valentinas Staničius, Ticijan
prieš mūsų valią atminty iškyla ciniški veidai tų, kuriem? 
duota jėga žaloti ir smaugti mūsų meną.“

Na, o kas gi tie mūsiškiai valdžios biurokratai, tie 
mūsų kultūrininkų prievarta šlovinamieji ir jau pašlovin
tieji? To ir Aušra Jurašienė klausia ir mums atsako:

"Kas jie, tie geradariai kultūros viršininkai, kuriems 
su baime ir priverstinu dėkingumu lenkiasi daugelis mūsų 
menininkų už teisę nors iš dalies įvykdyti savo kultūrinę 
misiją? Sakytum, jie ilgi mūsų broliai, bet elgiasi su mu
mis. kaip su potencialiais nusikaltėliais. Net žadėdami 
už nuopelnus meduolį, kitoj rankoj jie laiko rykštę. Jie 
baudžia ir kartais atleidžia, bet niekada neužmiršta mūsų 
nuodėmių. Jie moko mus tarnauti ir "dievui“, ir ciesoriui, 
ir jų kompetencijoj yra tas magiškas "taip reikia“, kuris 
tramdo gyvą, prieštaraujančią mintį ir skiepija susitaiky
mą. Jie laimina oficialų kultūros žygį, nusiimdami nuo 
savęs atsakomybę už pražudytas sielas.“

Ir taip režimo prievarta gimdo veidmainystę, žaloja 
tautos būdą ir meninį skonį, o kūrėją verčia savo tikrąsias 
mintis ir jausmus net neįskaitomai užšifinoti. Tad tikrai 
su pagrįstu skaudžiu rūpesčiu Aušra Jurašienė prabyla:

"Ką pasakys mūsų ateinančios kartos, jei per stebuk. 
lą jos dar paveldės mūsų ilgaamžį atsparumą? Ir ką po

Tabidze, Tarasovas - Radionovas, Piotras Tretjekovas, 
Pavelas Vasilevas, Artemas Veselij, Aleksandras Vorons. 
kis, Vbedenskis, A. Zavijus ir kiti. Iš viso jų yra daugiau 
nei šelši šimtai asmenų!

(Bus daugiau)

i

mūsų atras istorikai, pavartę mūsų knygas, mūsų drobes 
ir sudūlėjusių standartinių projektų šūsnis? Ar išskaitys 
jie, neišgyvenę šių dvilypių pastangų laiko, mūsų poteks
tes, mūsų užšifruotas mintis ir užgniaužtą saujoje skaus
mą?“

A. Jurašienės liudijimu, Lietuvos menininkai dar vis 
tikisi geresnių laikų, supranta savo tautinę misiją, kantriai 
neša partijos užkrautą kiyžių, bet ir pati straipsnio auto
rė abejoja, ar pasiteisins tas visuotinis nuolankumas?

"Iš savo beteisės emigranto padėties,” ji sako, "iš to į 
balto paraštės lauko, kuriame dabar esu, aš norėčiau tik Į 
priminti žmogui jo natūralią žmogišką teisę pasirinkti — į ^ešą* kardinolą Minrlzentb 
priklausomybę ar vidinę laisvę, susitaikymą ar kad ir ty_'kurj popiežius "pašalino iš 
kų išdidų protestą, kuris kartais reikalingas, kad žmogus Vengrijos katalikų bažnv- 
neprarastų savo vienintelio, jėga neii|plėšiamo turto — čios primato pareigų, mūsiš- 
dvasinio atsparumo/4 kį Simą Kudirką ir kt.

Kviečia ir S. Kudirką.

i

Antikomunistinės Lygos 
Taryba nutarė šaukti tos Iv- 
g-os konferenciją baladžio 
23-25 dienomis Sao Paulo 
mieste. Brazilijoje.

Kalbėtojais mimatvta na. 
kviesti atkaklu komunistų

ganizacijų (Estų demokratų 
sąjūdžio ir Estų tautinio 
fronto) memorandumų JT 
generaliniam sekretoriui ir 
JT visumos susirinkimui 
nuorašai.

t Be to, pasiųsti "The Vio- 
lation of Human Rights in 

nariams Soviet Occupied Lithuania“ 
susirinkusiems Ženevoje, iš-’ (1973 ir 1974) raportai, ku- 
siuntinėjo memorandumą, i r^uos tam reikalui paskyrė 
kuriame išdėstoma, kaip• B valdyba._ ____ _
Lietuvoje yra pažeidžiamos į 
žmogaus /teisės ir vykdomas1 
religijos persekiojimas.

, , & a. ji pi a r ia icxiiy<

Prie memorandumo pn- meri,Įorių? o juk kielcvie.

PAINFORMAVO VISAS

JT DELEGACIJAS

UBA-BATUNAS visiems' 
Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių komisijos

Argi sunku būhi surasti 
vieną nauja Keleivio prenu- 
stiprina laikraštj.

dėti Estijos pogrindžio or. nas naujas prenumeratorius
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Okupuotoje Lietuvoje
nesaugoja? — pastebi kažkas iš jūreivių.

i — Nekreipk dėmesio. Čia "pūvantis kapitalizmas“— 
Pirmos atostogos po dviejų metų plaukiojimo. Sku- juokaujame mes. Karšta. Užeiname atsigerti.

— Jonai, ;aš nusipirksiu bonką vyno. Jūroje bus ma. 
— Pone, — kreipėsi į mane rusiškai čigonė, laikyda- no gimimo diena. Zam|politas nepastebės, kai įsinešiu į

>

I
į

=T su pagražinimais papasakodavo apie užsienio šalis, uos. 
t tus. Nejaugi ir aš visa tai kada pamatysiu?

į bu Vilniaus autobusų stotyje į autobusą. Vilnius-Trakai.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Vilniaus puošmenos

Lietuvos kūribinių sąjun
gų savaitraštis "Literatūra 
ir menas“ kovo 1 d. rašo :

"Gorkio gatvėje, tarp Se
nojo skersgatvio ir B. Sruo
gos gatvės įsiterpusiame 
skvere, taip pat stovi pora 
"rep reze n taci n ės“ reikšmė s 
architektūrinių objektų: vie
name pardavinėjamos dar
žovės, kitame — alus. Prie 
pastarojo jau nuo ryto, brai
dydami purvą, spiečiasi tie, 
kam po vakarykščios sopa 
galva. Tokia "greitoji pa
galba“ ir humaniška, ir tu
ristams pamatyti tokį būrį 
Vilniaus "elito“ — vienas 
smagumas.

Pamename, praeitą vasa
rą Kapsuko gatvėje, kai ap
linkinėse parduotuvėse už- 
simušdamas negalėjai rasti 
alaus, buvo įrengtas Skubaus 
pardavimo taškas, kone pu
sę .‘šaligatvio užtveręs alaus 
dėžėm. Augi nemažu, kada 
pats alus eina ieškoti ištroš
kusiųjų? Tokiam tikslui ne
gaila aukoti ir prekybos kul
tūrą.

Lazdvniečiai, gyvenantys 
šalia "Erfurto“ restorano, 
gali nuo tamsos iki tamsos 
gėrėtis prieš jų langus atsi
veriančiais dėžių kalnais, 
vėjo draikomais popieriais, 
įvairių atlieku šūsnimis, ku
rios nenuslepiamos į talpius 
uždams konteinerius: jomis 
apipilamos šiaip nedidelės 
dėželės. Apėję visą Vilnių, 
tokių puošmenų rastume iki 
■soties.

Jau daug metų vilniečiai 
spaudoje komentuoja tokius 
reginius, bergždžiai steng
damiesi kažką pakeisti. 
Kam gi nauda iš tos kampa
nijos? Juk viskas priklauso 
nuo požiūrio: susitarkime 
tiesiog liautis visa tai vadin
ti netvarka. Užtat ir šioje

DAR VIENOS MOTERS 

VERTINGA DOVANA

Knygų rinkoje pasirodė dar 
viena atsiminimų knyga —

Pėdos mirties zonoje.
Tai dabar Bostone gyve

nančios Elenos J u c i ū t ė s 
sovietų katorgoje praleistų 
metų (1949-1956) prisimi. 
nimai.
Kaina 10 dolerių.

Yra pasaulyje tik jaunys
tė, saulė ir namai.

V. Mačernis

laivą, — sako man jūreivis.
— Ar tau galva susisuko nuo karščio? — vos galiu 

sulaikyti juoką. — Pirk nors visą laivą, negi aš tau galiu 
uždaiausti! Nieko nemačiau.

Begrįžtant į laivą, vaikinai už paskutinius pinigus 
perka pornografinius žurnalus ir slepia juos po marški
niais. Prie tiltelio, kur dieną naktį budi jūreivis, stovi 
zampolitas.

— Kaip pailsėjote? — klausia, o akys taip ir ieško, 
ar nenešame "bombos“ į laivą.

— Viskas tvaikoj ! — atsakome ir vengiame su juos 
ilgiau kalbėti.

Vakare kartu su antruoju kapitono padėjėju einame 
į užsieniečių laivus pasikeisti kino filmais. Žinoma, prieš 
tai pranešdami laivo vadovybei, nes po 8 vai. vakaro nie
kam iš laivo; negalima nusileisti į krantą. Užeiname pas 
suomius, šie atsiprašo, kad nieko negali mums padėti, 
nes jų reisai labai trumpi. Pakviečia į barą. Susipažįstu 
su suomių laivo radijo stoties viršininku. Jis prašosi į sve
čius, — nori pažiūrėti mūsų radijo aparatūros, kaip mes 
gyvename. Nelabai norėčiau jo kviesti, nes žinau, kad bus 
nemalonumų, bet nemandagu atsakyti. Taip ir atsitiko. 
Iš ryto mane jau kviečia į zampolito kajutę. "Tlai velnias 
jau viską žino“, galvoju eidamas, ką dabar jam primeluo
ti.

— Kaip tai galėjo atsitikti?.. — atrodo, jis net ne- 
’ beranda žodžių. Stoviu kaltai nuleidęs galvą. — Iš tavęs 
j to nesitikėjau, o aplamai, mes apie tai dar pasikalbėsime 

Vėlu. Lyja. Beveik niekas nepalydi laivo. Kodėl taip ’ vėliau, dabar neturiu laiko, — grasina jis.
yra? Gal tas sunkus išsiskyrimas. Nors, žinoma, pasitikti i "žinoma, kur tu turėsi laiko, kai tiek žmonių reikia 
laivus daug smagiau. Atsisveikinimo sirenos, ir mes iš- išsaugoti“, pagalvoju, prašydamas leidimo išeiti iš kaju- 
plaukiame. Nors kitą dieną jau būsime Karaliaučiuje, bet, tės. 
vis tiek savotiškas jausmas — paliekame savo uostą. į

Naktį budžiu radijo kabinete. Akys merkiasi. Vis j 
nuo tų išleistuvių. Ir laikas taip lėtai slenka. Anksti rytą 
įplaukiame į Karaliaučiaus kanalą. Tik siauras sausumos' 
ruožas skiria Baltijos jūrą nuo kanalo. Dešinėje kanalo į 
pusėje surikiuoti kariniai laivai, — bazės. Su prileista vė-

ma ant rankų kūdikį. — Tik dvidešimt kapeikų, nupirkti 
vaikui pieno, labai prašau. Aš ne už dyką, galiu išburti...

To dar betrūko. Įbruku jai į rankas pusę iruiblio ir be. 
• veik bėgte bėgu į pasiruošusį išvažiuoti autobusą.

— Neskubėkite, pone, prašau jus. Paimkite veidro
dėlį... Tik apverskite...

Pastebiu, kad aplinkiniai žmonės atkreipė į mane 
dėmesį. , t

— Atsiprašau, ibet aš tikrai skubu, — jaučiu, kaip 
rausta mano veidai.

— Pone, tik apverskite!..
Na, ir prisikabino! Atiduodu jai veidrodėlį ir įšoku 

į autobusą. Dar ir dabar matau tas paslaptingas juodas 
akis, — prie krūtinės priglaustas vaikas ir į mane ištiesta 
ranka.

— Sustok, neskubėk, aš tau turiu kažką svarbaus 
pasakyti, — taip kuždėjo jos lūpos..

Tik daug vėliau, praėjus dviem mėnesiams, aš prisi- 
į miniau tą įvykį.

Baigiantis atostogoms, alš sužinojau, kad galėsiu dirb- 
Tiesa paskelbė šimtus ti laive, kuris užsuks į Karaliaučių, Rostoką, Boulogne. 

žemės ūkio darbuotojų, ap-j Pamatyti Prancūziją —■ tai nuostabu ! Dar niekam iš ma. 
no draugų neteko matyti tos šalies. O gal pamatysiu ir

šome be kabučių“, — šaipo-, 
si minėtas laikraštis.

Lenkia galvas žemiau 

žemės

Ką tik pasibaigė kultū
ros darbuotojų antrasis su
važiavimas. Tiesoje to suva
žiavimo vardu paskelbtąjį 
pranešimą net koktu skaity
ti — tiek tenai liaupsinama 
partija ir vyriausybė. Tai 
tikra ubagų giesmė komu
nistų partijos atlaiduose...

Vėl kibirai ordinų

dovanotų įvairiais ordiniais 
ir garbės raštais, 
tie ordinai yra ir su "retežė
liais ant kaklo“...

žinoma, Paryžių? Tai visiems bus pavydas!

! Slapta spaustuve greta 

policijos įstaigos

Prieš išplaukiant laivui, įprasta ir nuobodi instruk- 
į cija: kiek ir ko galima pirkti, ko negalima, gink, Dieve, 
' neimti iš įtartinų žmonių žurnalų, 'knygų, būti tarybinio 
i jūreivio pavyzdžiu ir t.t.
i Į

d.
as-

i

1 UŽSAKYKITE TUOJ!

TIKTAI PER 
INTERTRADE 
E X P R F S S CORP. 
GERIAUSIA DOVANA

Pernai gruodžio 24
Rygos policija suėmė 9 
menis, kurie turėjo įrengę 
spaustuvę greta policijos įs
taigos.

Ta spaustuvė į Rygą bu
vusi atvežta dalimis. Joje 
rasta 16,000 Biblijų. 16,000 
kilogr. popierio. reikalin
gos rinkti ir spausdinti ma
šinos.

Spaustuvė veikusi jau 2 
metus Ji priklausiusi slap
tai evangelikų parapijai, ku
riai vadovavęs Genadi Kruš- 
kovas. Policija jau seniai 
jo ieškanti. i

Spaustuvę tepavyko su-' aiPlankyti draugo. Labai gražus kurortas. Tik draugo mo-' ir nueina, 
rasti tada, kai už tai buvo čiutė skudžiasi toli reikia važiuoti į bažnyčią ik dviem valandom, kada
paskirta 50.000 rublių. j Kodėl? — klausiu. — Argi Karaliaučiuje nėra iajvo „dievas“ zampolitas žiūrėdavo kino filmą, aplanko-

Norvegijos vyskupas Nor. bažnyčios? _ ^. . . . . . , me vokiečių laivą. Bet tai jau daug kuo rizikuoji. Vokie.
deyal gavęs žinią, kad gruo-' — Ne, sūneli, tenka važiuoti į Klaipėda, ir tai tik. ^aį (jažnai atpaukdavo į Klaipėdą. Mums smagu būdavo 
džio 28 d. Ligatnėj, 40 my- per dideles šventes išsiruoišiu. išgirsti gerus atsiliepimus apie lietuvius, miestą, restora-
lių nuo Rygos, policija su-t .................... 1 ' * 1 '
rado kitą slaptą spaustuvę,, nės valtys, žiūrėk, vokiečiams, lenkams leidžiama laisvai degtinę, kartu keikdavome rusų valdžią. " ‘ Į
knygas Ten mZti 6 •Sm? plaukioti J?r0Je’ 0 kod!1 mum®.ne; Pet_ ko tu Pakla?si: į Rytoj turime išplaukti į jūrą. O jeigu imti ir pasilikti j 

skiltyje žodį puošmenos raJ nys. i |.įjos
I I 
beveik 16toji mūsų respublika, gal galime dviese išeiti, įmėžti nuo laivo sulaikyti bet kokiu būdu...“ 
į krantą?

— Tu, ką? Nežinai įstatymo? Jokių kalbų! Į miestą 
tik grupėmis, po penkis žmones. Grįžtant algas, atsižy- 

j mėti! — pabrėžia jis. 
j Mieste daug rusų karininkų, bet vis tiek jaučiamas 

1 užsienis. Bet nors vieną kartą pamačius Rostoką, jau ne
besinori vėl grįžti į tą miestą. Ir ką ten veiksi, jeigu net 
alaus negali atsigerti? Atplaukėme per šventes, ir niekas 
negalėjo iškeisti tarybinės valiutos...

Greičiau, greičiau į Prancūziją! Kokie tie žmonės 
prancūzai? O jeigu firma suorganizuos ekskursiją į Pa
ryžių? Kiek gausime valiutos? Štai, kiek tokių ir panašių 

i klausimų, 
į O, toji Prancūzija!

Zampolitas dar kartą primena, kaip elgtis užsienio 
uostuose, ir pirmos grupės jau leidžiasi trapu į krantą. 
Čia prisimena pasakojamas juokas, kaip atpažinti rusų 
jūreivius. Girdi, — "Pažiūrėk, kur gn^pė žmonių nera
miai dairosi, ir tu niekad neapsirikti“.

— Dėl ko tu su portfeliu? — klausia zampolitas jū
reivį (net bloga darosi, kai išgirsti to žmogaus balsą).

— Dėl ko? Gal pirksiu alaus, vyno, juk nenešiu visa 
j tai plikose rankose, — aiškinasi jūreivis. Mat, jūrininkai 
I gauna po 14 frankų.

— Dėmesio! Visi, kurie pasiėmėte tašęs, portfelius, 
J palikite tuos daiktus laive. O alų ir vyną galėsite išgerti' 
į Klaipėdoje, — įtariamai apžvelgdamas jūreivį, įsako j 
zampolitas.

Išeinu su grupe jūreivių. Aš paskirtas grupės vyres
niuoju. Vyresnysis grupėje turi būti atsakingas už visą 
grupę žmonių ir, grįžtant į laivą, atžymėti žurnale, kad 
visur buvusi tvarka. Paprastai vyresniaisiais škiriami iš 
aukštesnio rango komandos arba partiniai. Mes greitai 
susidraugaujame vienas sų kitu, atrodo, kad mūsų tarpe 
nėra ";

— Ir kad tai būtų paskutinis kartas! — girdžiu jau 
uždarydamas duris.

Dieną suomių laivas išplaukia. Mojuojame vieni ki
tiems rankomis... Ar susitiksime kada?..

Praeina dar dvi dienos. Vakarais tie patys seni fil- 
__ ______________________ , ____ _____  _ mai, ir tik iš laivo borto gali pamatyti žiburių nušviestą 

liava plaukiame kaip per karinį paradą. Galvoji, kam miestą. Prie laivo prieina Vakarų Vokietijos jūreiviai, 
tiek daug laivų, žmonių, ir viskas be reikalo. Na, bet aš 
užmiršau: o kas tave ir juos saugos? !.._______________ i

Karaliaučiaus uoste dar daug pastatų nuo vokiečių i 
laikų, ir uostas didėlis. Tik jeigu mūsų žvejų uostą saugo
ja civiliniai ir aukštos tvoros, tai čia jau milicija, — ne
bandyk juokauti.

Laisvu laiku nuvažiuoju į Zelenogradską (Krantą) 1

Kviečia pas save į svečius, išgerti, pasiklausyti muzikos. 
Kaip nujausdamas, pasirodo zamspolitas.

— Ir vėl kažką jau ruošiate? kad niekas man nę 
nebandytų nusileisti nuo laivo! 'Tegul jie ateina dienos 
metu, aš 'jiems parodysiu vokiečių kalba kiną, duosiu li- 

• teratūros apie Tarybų Sąjungą.
Išverčiu zampolito žodžius vokiečiams. Tie juokiasi

Į LIETUVĄ!
GERESNĖ NEGU IKI 

ŠIOL
SPECIALŪS RUBLIŲ 

CERTIFIKATAI
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. PIR
MOJI JUMS TAI PASA
KĖ, IR JŪSŲ GIMINĖS 
TAI PATVIRTINO!
Už juos jūsų giminės ga
li pirkti, ką tik nori, mo- 
kėctami tik mažą dalį tik
rosios kainos. Tai yra tas' 
pat, kaip turint 100 dol. 
Krautuvėje už tą sumą 
galima pirkti prekių $ 
200, $300 ar net daugiau 
vertės.

INRERTRADE
EXPRESS CORP. mk,ai 
pasiųs jums veltui Įrody
mus.
Rublių certifikatai gali 
būti iškeisti paprastais 
rubliais labai geru kursu 
PILNzl GARANTIJA

‘s
■f

i 
i

, LABAI GREITAS 
' PRISTATYMAS

MMBkMM■■

Certifikatai pristatomi 
jūsų giminių namus 
maždaug per 3 savaites. 
Už specialųjį rublį yra 

Imama $2.63. 
Jokiu primokėjimy!

Prašykite musų naujo 
iliustruoto katalogo

užsakykite dabar 
UŽSAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESSS CORP. 

125 East 23rd Street 
Fifth l'Joor 

New York, N.'Y. 10010 
lel. 982-1530

LABAI SVARBU!

AUTOMOBILIAI

Vėl juroje. Ajplinlkui įvairiaspalvės jachtos, motori-.nus< Labai stebėdavosi, kad mes geriame nepraskiestą 

kurioje spausdino religines plaukioti jūroje, o kodėl mums ne? Bet ko tu paklausi:. s ........................ . . * _ . .
, negi savo draugo, ar gal zampolito. Artėjame prie Vokie., Prancūzijoje? Gyventi laisvoje šalyje! Bet tai nebus tik-! 

+ , . ... Į ra laisvė. Tu žinai, kas yra tavo tėvynė... Dar kartą per- j
— Drauge zampolite, — sakau, —Rytų Vokietija tai i gkajtau ”TSRS jūros įstatų“ knygos punktą — "bandantį!

O jeigu 
prancūzai grąžins į laivą? Kas tada? Ne, tai nesąmonė. 
Kas manęs čia laukia, kam aš reikaligas?

Vienas mieste. Neįpastėbėjau, kaip atsiradau prie ge
ležinkelio stoties.

— Kaip tu vienas mieste? Tu žinai, kas už tai tau 
bus? Net į krautuvę vienam negalima užeiti. Kur tavo 
grupė?

Prieš mane išdygo grupė jūreivių su vyresniuoju, ma
no radijo stoties viršininku. Aš stengiuosi visai nesijau
dinti, nors žinau, kad vienas neatsargus žodis — ir jis 
sušuks jūreiviams paimti mane už rankų ir nutempti į 
laivą.

— Grupė yra čia pat, gali nesirūpinti, — atsakau vi
sai šaltai.

Išsiskiriame taikiai. Akimis dar kurį laiką palydžiu 
tarybinius jūreivius ir einu į geležingelio stotį. Jei dabar 
galėčiau sugrįžti į laivą... Tai mano paskutinis reisas. 
Draugams tik pasakyčiau: "Nepavydėkit man jūros!“

Stoties informatorius paskelbia: paskutinis traukinys 
į Paryžių 8 valadą ir 4 minutės!

Mano tėviškė — mėlyno Nemuno vingis... Tavyje 
gimiau, tavyje užaugau... Tavyje liko mano širdis...

Dar gali grįžti, dar nevėlu, —■ regis ataidi traukinio 
ūžesyje besivejantis balsas.

Noriu užsidengti ausis, nieko negalvoti, ką aš darau. 
Nejaugi visiems laikams?...

— Tu laisvas, tu laisvas..., — kartoja traukinio ratai. 
Mane pasitinka naktinis Paryžius.
1974 metų rugpiūčio 16 diena.

JONAS STANKEVIČIUS

žemiausios kainos
Pilna garantija 

Greičiausiai pristato
IŠSIRINKITE Iš ŠIŲ 
NAUJŲ M3DELL1Ų

ZHIGULI VAZ 2101
Kaina .......... $3,706.00

KELEIVIO Skaitytojui

Mane dažnai klausdavo:
— Kaip tai įvyko, kaip tau pasisekė? 
Aš atsakydavau labai trumpai:
— Atplaukėme į Prancūziją, ir viskas.
— Bet tu antras Kudirka...
— Tai netiesa. Aš nepadariau jokio žygdarbio.
— Bet tu išaugai tarybinėje santvarkoje, ir tu tu
rėjai drąsos... Tu visai kitaip išauklėtas...
Man tą klausimą galėjo užduoti ir tuo atveju, jeigu 
būčiau buvęs sugrąžintas į TSRS. Ar aš galėčiau 
jiems tad'a pasakyti: ”Aš nekenčiu jūsų tarybinės 
santvarkos, jūsų terorinio režimo“? Dabar aš taip 
galiu pasakyti, bet tada — nežinau... Gal būt., 
Kodėl ? i
Ten gyvendamas, tu nežinai, kaip kada galėsi pa
sielgti, tu nieko negali suprasti, kur tiesa, o kur j 
melas. i
Gal ir mano pasirinkimas laisvės daug kam nesu- • 
prantamas, kiti nežino, kodėl. Tad aš pabandžiau ’ 
čia parašyti, kaip tai įvyko.

i <

I
I

1974 m. rugpiūčio 1 d.
Kas iš mūsų nesvajojo nors viena koja atsistoti ant 

tų žemių arba nors viena akim pažvelgti Į tą pasauli, ap
gaubtą romantika, bet atsikirtą neperžengiama siena! Ga
li valandų valandas klausytis "senų jūros vilkų“, kurie

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

štukačių“. I KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR
— Kaip tai? Uoste nėra, nei tvorų, nei šunų, niekas NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ,

A

NAUJAUSIAS
PAGERINTAS

EKSPORTO MODELIS
ZHIGULI VAZ 2103
Kaina ..... $4,246.00
ZHIGULI VAZ 2102
STATION VVAGON
Kaina . ......... $4,082.00
Export mode)
MOSKVITCH 412 IE
Kaina .......... $3,756.00

MOSKVITCH 408 IE
Kaina .......... $3,454.00
MOSKVITCH 426 IE
STATION VVAGON
Kaina .......... $3,919.00
MOSKVITCH 427 IE
STATION VVAGON
Kaina .......... $4,205.00
ZAPOROŽETS ZAZ968

Kaina .......... $2,368.00
I Visos kainos JAV dol. J

Prašykit mūs specialaus 1 
biuletenio su automobilių ¥ 
nuotraukomis. |

BUTAI j
dėvėti drabužiai

Lankytojams iš SSSR ] 
I Mes turim šito biznio 26 t 

metų patyrimą ir tūks- fl 
1 tančius patenkintų užsa- 1 
; kytojų. i
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dosi, 
nias.

ėmė V. Sirvydas. Jo sąmo
jus ir sugebėjimas rimtą te
mą perduoti klausytojams 

Batuno leidžiamas biule- žodžiais visuo-,
tenis rašo, kad Simas Kudir'met Tf m,el“(sutmįa-- 
ka, senatoriaus Williamso' Po “"V a“oves In'l 
(dem. N.J.) lydimas, aplan- . Dzenis , tu,nnnl«° ;
ke Trentono kalėjimą. Iš ten j 
grįžęs, S. Kudirka, pasakęs, 
kad „mūro sienos ir plieni
nės užtvaros tos pačios, bet 
visa kita skirtinga“.

„Man buvo užginta pasi
matyti su žmona, nes aš at
sisakiau lankyti politinio 
smegenų plovimo pamokas, 
kurios privalomos visiems 
kaliniams“, sakęs S. Kudir
ka.

Jis pastebėjęs, kad čia 
daug maisto kaliniai grąži
na nesuvalgę, o sovietiniai 
kaliniai kariauja dėl duono 
gabalo. Tenai dvasiški ir fi
ziški kalinių kankinimai yra 
kasdieninis reiškinys.

S. Kudirka stebėjosi, kad 
kaliniams leista vaikščioti iš 
kameros į kamerą.

„Rusijoje“, kalbėjęs Ku. 
dirka, „tave išleista iš ka
meros lydi sargai. Mane ste
bino, kad 'kaliniams leista 
turėti radijus ir televizijas 
savo kamerose. Tuo būdu 
jie nėra atskirti nuo pasau
lio už kalėjimo sienų.“ 

Nuostabu buvo S. Kudin. 
kai ir tai, kad čia kaliniai 

ži- gali atsisakyti dirbti ir kad 
kad tuos dvasininkus jie turi toki dideli kiemą na- 

ne velnias, o Maskva į Ame- sivaikščioti. Rusijos kalėji- 
riką atsiuntė. mo kiemas — 35 kv. pėdų

— Nu, tai rusiškas velnias pločio, 
juos čia už apinasrio kėra-j 
voja, kad kuo daugiau me-' 
luotų apie vieros liuosybę 
mano Žemaitijoje. O gal kas'

— Ne, tėve, tikri lietuviai, 
kitokie,

Žinai, Maiki, man ro- ne pats velnias už liežuvio 
kad mane apsėdo vėl-1 po Ameriką vedžioja?

j — Girdėjau, tėve, ir
I nau.Na, jau, tėve, išsigal. 

visiškus niekus.
— Ne, Malki, tikrai apsė

do ir neatstoja. Kai tik nak
tį užmerkiu akis, tuoj jis 
man pasirodo apyplikės 
mergos pavidalu. Vot, tie
siai vaikščioja ji prieš akis,

vojai

drūtgalį kraipydama, tarsi j jiem ir patikės?
strytą juo šluotų, ir tiek. 
Bandžiau prabudęs pote. nei katalikai, nei 
riauti ir net gyvatinės užiger- tiems popų melams ir Kri
ti, bet nuo gyvatinės dar vaičio melams nepatikėjo ir 
baisiau... Ėmiau sapnuoti, netiki. Antai, patys lietuviai 
kad jau aš pats ant velnio dvasiškiai visus įspėjo tam 
joju ir negaliu nuo jo nulip- vadinamajam prelatui neti
ri. Aną naktį išsigandęs taip , keti. O tėvų pranciškonų 
pradėjau pro sapną rėkti, i leidžiamas laikraštis Darbi*- 
kad gaspadinė norėjo net įninkąs ta proga vasario 21 
policiją pašaukti. ' dieną štai ką parašė:

— Niekai, tėve. Jokių vėl-į „Pirmiausia prel. Krivai- 
niu šiame pasaulyje nėra. ’ ris turi apsilankyti komunis- 
Tiktai kartais žmonės kaip ' 
velniai pasielgia.

— Kaip tai nėra? O ai
tu neveizėjai senoviškose 
pekliškose knygose, kain tie 
raguotieji 'žmogaus-: dūšią 
mūčija. Tenai tikri peklos) 
pikčeriai įdėti.

— Tai fantazija, tėve, j 
Biznierių išmislas žmonėms I 
pagąsdinti ir savo pelnui pa
didinti.

— Nedurnink. Maiki. man 
blaivios grivos! O štai, ar 
ne velnias iš bedieviškos 
Rosi e jos net visa bunčiu po
pu į Amerika atvežė, kad 
čia mums akis apdumtų? 
Jų tarpe vra net ir toksai 
velnio r/į ėstas lietuviškas 
Krivaitis, kuris gazietų pi- 
soriams aiškina, kokia da
bar katalikiškoje Lietuvoje 
yra bažnyčios valnastis. Sa
ko, net pats komunistu par
tijos predsedatelis nalėtu 
savo kanceliarijoje bažnyti
ne slūžbą nulaikvti. jeigu 
tik norėtu. Ar tai ne velnio 
pakuždėtas melas? Juk mes 
viri žinome, kad lietuviai 
katalikai vien dviejuose pa
vietuose surinko net 17,000 
parašu ir atsiuntė i Ameri
ką, įprašydami juos iš bedie
vystės gelbėti, o iaunas ber
nužėlis Romais Kalanta dėl 
bažnyčios ir Lietuvos val- 
nasties net gvvas susideri
no. Na. o kunigai ir prasti 
žmonės, kurie vaikus moki
na poteriu, sodinami i < 
la. išvaromi i badmirių kem
pes. Ar tu rirdėjai. 
nieko negirdėjai, kad dar 
vis misilini, kad tą Krivaitį

i

i

tinėje Laii izėje ir ten su kra- 
pyla pašlakstyti, Bimbai 
ir kitiems suteikti daug 
džiaugsmo“... „geriau jį pa
likti anapus mūsų lietuviško 
gyvenimo. Tegu jis žino, 
kad persekiojama, ujama ir 
bolševikų plakama okupuo
ta tauta jį smerkia. Drauge 
ir visi Lietuvos šaukliai šau
kiami budėti ir įspėti visus, 
kad melui būtų užkirsta' 
kelias“. Dėl to, tėve, kur tik 
jis pasirodė su kitais bolše
vikų įgaliotais dvasiškiais 
ten juos lietuviai su kitu tau
tybių žmonėmis- piketavo ir 
parodė, kieno jie siųsti ir ko. 
kius uždavinius čia turi at
likti. Taigi, tėve, ir .to tavo 
vadinamojo velnio pastan
gos nuėjo niekais.

— Jeigu jau tu šitaip sa
kai. tai ir man truouti ant 
širdies palengvėjo. Tada ei
nu, Maiki, ant tų nulenktu 
Kremliaus velnio ragų už
pilti bent gerą Šatą gyvati
nės... Tuo tarpu sudie!

— Iki pasimatymo, tėve!

AUKOJO KELEIVIUI

SIMAS KUDIRKA

JAV-BIŲ KALĖJIME

LIETUVIŲ ŠVENTĖ
NASHUA, N.H.

'Algis Budreckis lietuvių ir,' 
anglų kalbomis atpasakojo 
šio šimtmečio pradžios poli, 
tinius sąjūdžius, privedusius 
prie Nepriklausomybės Ak
to pasirašymo 1918 metais. 
Girtina, kad paskaitininkas 
nevengė pakartotinai pa
vardėmis išvardinti aktą pa 
sirašiusiųjų. Tuo būdu klau
sytojams, kurių tarpe yra 
priaugančio jaunimo, Basa, 
navičiaus, Smetonos ir kitu 

i nepriklausomybės pradinin
kų pavardės liks neipamiri- 
tamos.

Skoningai papuoštoj sa
lėj visus žavėjo turtingas 
Elenos Skarks gintarų rinki
nys.

Muzikinę ir eilėraščiu de
klamavimo programą atliko 
Julija Grauriytė. talkinin
kaujant Budreckio, Kubi
liaus ir Grausliu vaikams. 
Tokiose programose, neieš
kant profesionalumo, visuo
met galima džiaugtis prie, 
auglio parodytomis pastan-!

JEIGU DAR NETURITE, į 
TUOJAU ĮSIGYKITE! I 

Tai vienintelė lietuviška j 
! knyga, kurioje beveik 100' 
i asmenų rašo apie vieną as- 

’ i menj — didįjį poetą, dra
maturgą, teatralą ir moksli-j 
ninką Balį Sruogą.] 
Ji vadinasi —

I BALYS SRUOGA MŪSŲ
ATSIMINIMUOSE

patarimai

i

I

Šių metų vasario 16-ją 
maža Našvės, N.H., lietuvių 
kolonija atšlventė vasario 23 
d. Vietinis Balfo skyrius su 
savo puikiais organiz;a+o- 
riais K. Grausliu ir V. Sir
vydu vėl parodė mažos lie
tuvių kolonijos gajumą, vi- 

j nų bendradarbiavimą 
svarbaus įvykio iškėlimą; 
viešumon.

Mišias su tai dienai pri
taikintu pamokslu ;______
svečias prof kun Venckus iš

ir

Po $2: A. šulairis, Cicero, 
Ilk, V. Millen, Tasmania- 
Auriralija, W. Shereika. Li- 
wington, N.J., S. Shukys, Si. 
oux Lokaus, Ont., O. Vizba
ras, Montreal, Que., S. Gra- 
šauskas, New Britain, Ct., 
Alen’s

Tai iki šiol mūsuose dar 
nebuvęs gražiausias pamink
las musų talentingajam kū 
rėjui!

Knygoje yra doug iliust
racijų. ji gražiai dailininko 
apipavidalinta, kietų virše
lių, 552 psl. Kaina $10. La
bai tinka ir dovanoms. Ją 
galima gauti ir Keleivio ad
ministracijoje.

*

LIETUVIŲ PROGRAMOS
KENTO UNIVERSITETE

Lietuvių Kolekcija ir Lie
tuvių Stipendijos Fondas 
auga. Kolekcijai pastaruoju 
metu K. Almenas iš College

gomis ir atlikimo nuoširdų, j ^a^> Md., padovanojo ke
rnu.

Rengėju darbas ir pasin
gos nesiribojo vien tik maža 
bažnyčios sale. New Haanp- 
shire gubernatorius Thomn. 
r«on vasario 16-tai išleido 
viešą proklamaciją, Nashua 
burmistras Sullivan 16-tąją 
neskelbė .lietuvių diena, o 
Mąnchester Union Leader 
išspausdino vedamąjį.

Lietuvos reikalai 
Hampshire valstijoje neuž
mirštami našviečiij lietuvių 
pastangomis.

New

K. Da.

JAUNUOLIŲ DĖMESIUI

Batunas pernai buvo pa
skyręs stipendiją norinčiam 
geriau susipažinti su Jung
tinių Tautų veikla. Ta sti-

Klausimas

Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir &t> 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške rc-kia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog ii*<o 

adresu:
Dr. M. Šveikauskas, Attorney ai Law. ’ 
Boston Five Building
1895 Centre Street
VV. Rosbury, Mass. 02132

pas kurį matęs neblogą au
tomobilį už 750 dolerių.

Mūsų 17 metų sūnus nu- Nenorėjau eiti, ^bet nuėjau, 
tarė pirkti automobilį. Mu
du su vyru buvome labai nu.

i Pardavėjas užtikrino, kad 
_! automobilis puikiai važiuo- 

sista.tę prieš tokį sumanymą, beveik kaip naujas, kad 
bet jis nedavė ramybė-, kolibs Yra puikiausiame stovy- 
sutikome. Tačiau pasakėm, Je- 
kad duosime jam 400 dole-1 Atnešė sutartį ir prašė 
rių, bet daugiau nė cento, i mane pasirašyti, bet aš, sa- 
Pats turės automobilį apr i ’ 
drausti ir visas išlaidas su-j 
simokėti. Jis, žinoma, su; 
viskuo sutiko, kad tik tą au-' 
tomoibilį gautų.

Jis turėjo porą dolerių 
santaupų. Jis paprašė mane
nueiti su juo pas pardavėją, šaulyje.

! vo vyro įspėta, visai atsisa- 
į kiau ir nepasirašiau. Taigi 
, susitarimas buvo parašytas 
' sūnaus vardu, jis ir pasira
šė.

Keletą dienų sūnus buvo 
laimingiausias žmogus pa- 

Jis užsimokėjo ir 
draudimą: aš nebuvau su 

i juo nuėjusi pas draudimo 
1 agentą.

Maždaug po savaitės pra- 
1 sidėjo vargai. Tai tą reikia 
taisyti, tai kitą ką reikia 
pirkti. Sūnus stengėsi kiek 
galėdamas nusipirkti dalių 
ir pats taisyti, bet vis kas 
nors sugenda. G’alų gale 
pasirodė, kad ir stabdžiai, 
ir transmisija, ir vairavimo 
aparatas yra netvarkoje.

■ turias dėžes periodikos. A. 
' Kairys ilš Chicago, 111., ir V.
Maciūnas iš Philadelphia, 
Pa., — knygų ir J. P. Palu
kaitis iš Lakewood, Ohio,— 
mikrofilmą (Dirva 1952-54 
1956-57). ‘

Būtu gera, kad ir kiti pa-1 s?kom?' kad reMgtja yra, 
dovanotų jiems nereikalin-l z.m,onll°.s bet vis |
gus leidinius. Juos reikia;11ek 1unma galvoje nuodai.: 
.siųsti adresu: Lithuanian1 Markso raštus gerai išstu-' _ 
Collection, Kent Statė Lib- dijavęs E. Foxall ra)?o, kad .sūnus nuvažiavo pas parda- 
rary, Ken*-, Ohio 44242. ‘ “ ..................... . ” ..................... 1

Lietuvių Stipendijos Fon
dui, be anksčiau minėtų, dar 
aukojo vienas lietuvis pat
riotas. kuris prašė tuo tarpu 
pavardės neskelbti, $1,000, 
Joseph Stulga iš Chicago, 
III., — $25 ir Theodore Jen- 
kins iš Akrono — $10.

Ankstesniame pranešime ’ 
minėtas Lietuvių Stipendi-'

MARKSAS IR RELIGIJA,
i

„Religija—žmonijos nuo
dai“ — tai mėgstamiausia 
ateistinė frazė, pasigauta iš 

’ •' Markso raštų. Kartais dar 
! sakoma, kad religija yra 

, bet vis 
Juos reikia: turima galvoje nuodai.

Lithuanian1 Markso raštus gerai išstu-

, toji frazė, paimta iš ilgesnio vėją. Tas vieną kitą dalyką 
teksto, yra klaidinanti. Ka-1 paknibinėjo, bet nieko ne- 
rolis Marksas šitaip rašęs F pataisė. Mūsų gera? pažįs- 

„Religija yra prispaustųjų’ tarnas, kuris turi savo gara- 
būtybių šauksmas; ji yra be- kad tuo automo-
širdžio pasaulio širdis, siela, ^^iu važiuoti^yra pavojin- 
bedvasėje aplinkoje. Reji_ ga. Vaikas nežino, ką daiy- 
gija yra žmonių opiumas“^1- Tėvas nuėjo su juo pas 

i (raminantys vaistai). | pardavėją. Tas vis žada pa- 
. ! taisyti, bet nepataiso. Paim-
' Tai nesanti panieka reli- ti automobilį atgal nesutin-

atlaikė pen'dfj’a buvo paskirta Vik-. jo? Fondo Komitetas jau su. gijai, bet pareiškimas užuo-, ka. Sako, nors jis ir maža-
torui Nakui iš Detroito. j darytas. Jo garbės pirminiu-, j;

Lcr/elio.1 Klebonas kun?Ba-| , Tokią stipendiją Batunas k e sutiko būti Lietuvos gen.P
. ... _ . _ * hLiiun iii Ta-i rlrt-rrlici . rAnoliln ( ninnn’n'-n liir/ri

cevičius perleido visas tos 
dienos rinkliavas lietuviškų 
orp-anizaci'jų šalpai.

Popiečio programą Įžan
giniu žodžiu pradėjo K. 
Grauslys. Sugiedojus abu 
himnus, programą verti per-

ton, Mass., K. Bielevičius, 
Chicago, III., S. Tatarūnas, 
Hudson, Mass., O. Biveinis, 
Cambridge, Ont.. J. Baltrus, 
Lewistone, Maine, F. Kolit, 
Guli Lake, Saskach., J. Žu
kas, Richmond Hill, N.Y., 
J. Motuzas, Mexico, Maine, 
L. Grigelis, St. Leonard, 
Que., K. Galdikas, St. Ca- 
tharines, Ont., L. Bacevi
čius, H.amilton, Ont., P. Peč- 
kaitis, Worcester, Mass., A. 
Roman, Cambria Hightų, N. 
Y., J. Balnionis, Chicago, 
III., J. Laugalys, Kitchiner, 
Ont., P. Jacobs, Laflache, 
Que., K. Kilikauskas, Los 
Angeles, Gal., A. Kėkštas, 
Omaha, Nėibr., J. Vaišvilas. 
Tucson, Ariz., A. Tomasky, 
Hustler, Wisc., Z. Umaras, 
Detroit, Mich., K. Radzevi
čius, St. Hyacinte, Que., S. 
Stravinskas, Montreal. Que., 
V. Baltakis, La Šalie, Que., 
V. Gudgis, Mt. John?on, N. 
Y., J. Novickienė, Dorches
ter, Mass., A. Stakeliūnas,

I skiria ir šiemet. Jas dydis —; konsule Chicagoje Juzė 
kambarys ir maistas Batuno, Daužvardienė. Komiteto 
patalpose, $50 savaitei gry_’ pirm, vra dr. Ant. Klimas 
nais ir iki $200 vienkart!-' 
nėms kelidjnės išlaidoms į 
New Yorką ir atgal.

Jaunuoliai ir jaunuolės 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, 
studijavę bent vienerius me
tus universitete, raginami 
tučtuojau kreiptis į Batūra? 
informacijų ir formų šia1' 

j stipendijai gauti šiuo adre- 
( su: ; :

Batqn( 2789 Schurz Avė., 
B>ronx, N. Y. 10465.

Prašymai ir užpildytos 
formos turi būti Batuno gau. 
ti ne vėliau kaip balandžio 
1 d. Kam paskirta stipendi
ja, bus pranešta ne vėliau, 
kaip balandžio 25 d.

Visuomenė prašoma pa
remti šį Batuno užsimojime 
pinigine aulka, siūlant kan 
didatus ir raginant jaunini? 
registruotis stipendijai gau. 
ti.

jautos milionams ' 
žmonių, kenčiančiu vadina
moje krikšioniškoje demo
kratijoje“.

ii
I
i

vari^sų, mėtis, bet nebuvo vienas,
• nes motina buvo kartu.

Prašome mums patarti, 
kas daryti? Ar mes turime 
išeitį, ar ne? Rodos, dėl 
tiek pinigų vargu ar verta 
pas advokatą eiti. Tur būt, 

reikėtų sumokėti 
negu automobilis 
gal nieko iš to ir

Br. Lietuvis
’iš Rochesterio univ., vice- 
' pirm. — dr. Rimvydas Šil.! 
bajoris iš Ohio univ., ižd.— 
dr. John F. Cadz.ow; nariai 
— prel. Jonas Balkūnas, dr. 
Kęstutis Keblvs iš Detroito, 
dr. Antanas Musteikis iš D’1 
YouviUe koleg., dr. Algis 
Norvilas iš St. Xapier koleg.. 
knn. Kazimieras Pugevičius 
iš l ithuanian - American 
Catholic Services, dr. Julius 
Slavėnas iš Statė Univ. ko
legijos New Yorke, dr. Jo
kūbas J. Stukas iš Seton 
Hali univ.

Tauriniu šokiu sambūris 
Grandinėlė balandžio 26 d. 
Kento universitete duo 
koncertą, kurio paiamos 
skiriamos Lietuviu Stipen. 
dijos Fondui. A. ir L. Sagia4 
jau daug metų dilba mūsų 
kultūros ugdymo darbą ir 
dabar entuziastingai ruoši? 
ir šia programa. Tikim, kad 
publika užpildys tūkstančio 
vietų auditoriją.

Visuomenė yra prašoma 
nuo mokesčių atskaitomom 
aukom paremti šį fondą. Jo 
adresas:
Lithuanian FelIowshiD Fund 

Kent Statė Foundation, 
Kent, Ohio 44242.

l

Ką tik gavome
Vyno stebuklas, Nykos- 

Niliūno naujausias eilėraš
čių rinkinys. Išleido Algi
manto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas, 76 psl., kietai

Stamps, Toronto,1 Lowell, Mass., I. Yasiunskis, įsišta, kaina $5.00.
Lietuvis savo tautoje, vals- 

Visiems aukotojams reiš- tybėje ir visuomenėje, para- 
ar tu Dorchester, Mass., E. Norvi- kiame nuoširdžiausią pade- šė Stasys Barzdukas. Kny- 
‘ ’ las, St. Peterdburg, Fla. ką. 1 ga reikalinga mokiniams,

Po $1: S. Petružis, Mil. Keleivio administracija (mokytojams ir tėvams, yra

Ont., L. Lendraitis, So. Bos-i Thoiby, Alberta. 
<em- ton, Mass, K. Simanavičius, Visiems aukotJ

I TĖVYNĖS SARGAS

socialiniuPolitikos ir socialinių , J ... 
mokslų žurnalas Tėvynės i 
Sargas po ilgesnės pertrau-i ‘l!\° 
kos vėl pasiekė skaitytojus, i 
Šis žurnalo numeris yra— - 
skirtas prel. M. Krupavičiui; 
prisiminti.

Svarbesnieji straipsniai: 
V. Bagdanavičiaus, P. Mal- 
deikio, Pr. Naujokaičio, J. 
Matulionio; kun. M. Krupa
vičiaus, dr. K. Griniaus ir 
prof. J. Aleksos memoran
dumas nacių generaliniam 
komisarai Kaune, dr. V. Ku
dirkos originalus straipsnis 
iš 1894 m. Varpo apie Kra
žių skerdynes, plati visuo-

Skaitytojai
Vakarinėje Mass. daly.I

!
Į Atsakymas

Jei vaikas pasirašė sutar
tį, — jis, o ne Tamsta, yra 
pirkėjas. Įstatymai apsaugo
ja mažamečius pirkėjus ir 
pardavėjus. (Tarp kitko, da
bar mažametystės amžius 
yra sumažintas nuo 21 me
tų iki. 18 metų).

Nors Tamsta ir buvai su 
vaiku nuėjusi, faktas yra

meninio veikimo ir aktualių tas, kad vaikas buvo atito-
ivvkiu apžvalga, paminėtos 
eilės lietuvių veikėjų sukak
tys ir prisimenami mirusie
ji. ' 1 1

Žurnalą leidžia Lietuvių 
Krikščioniu Demokratų Są
junga, redaktorius— dr. Do
mas Jasaitis (220 N. 7th A. 
venue. Mt. Vernon, N. Y. 
10550), administratorius — 
Antanas Razgaitis (1932 
Reach Channel Dr.. Amt. 1A, 
Far Rockavvay, N.Y. 11691)

mobilio „pirkėjas“, o ne 
Tamsta. Jis turi teisę grą
žinti automobilį ir iš parda
vėjo išreikalauti užmokėtus 
pinigus.

Patariu nueiti pas vietinį 
advokatą. Greičiausiai ne*- 
reikės teisman kreiptis. Ad
vokatas parašys pardavėjui 
laišką šiuo reikalu. Parda
vėjas atsiklaus savo advo
kato, kuris j!am paaiškins 
į itatymą mažamečių reika
lu. Tuo, manau, visas šis ne
malonus reikalas pasibaigs. 
Jei nebus reikalo eiti į teis-

Šventaragis, II tomas,ro. mą, o aš manau, kad šis rei- 
iparašė Vytautas kalias bus sutvarkytas be

I 
daug iliustracijų, kieti vir
šeliai, 258 psl. Kaina $6.

Steponas Kolupaila, pa- nianas, ,,------- • ------- ------ ---- --------- —
rašė Jurgis Gimbutas ir Jo- Alantas, 613 psl., minkšti teisimo, advokato atlygini- 
nas V. Danys, 464 psl., įlūš- viršeliai, kaina $8.00. 1 mas bus nedidelis.

ta. Kaina $12.
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Vietines žinios
Steponui Kairiui skirtas 

subatvakaris

Kultūrinių subatvakarių 
kovo 15 d. programa bus 
skirta Lietuvos nepriklauso
mybės akto signatarui. įžy
miam politikui prof. Stepo
nui Kairiui. Apie jį kalbės 
Vliko vicepirm. inž. Jurgis 
Valaitis. Jo tema: "Faktai 
ir mintys, prisimenant prof. 
■Steponą Kairį jo mirties 10, 
metų sukakties proga“. i

J. Valaičio paskaita ypač) 
įdomi turėtų būti jaunesnia-f 
jai kartai, nes ji mažiau a- 
įpie S. Kairį težino, o Stepo
no Kairio juk visos viltys 
buvo jaunime. Savo atsimi
nimų knygoje "Tau, Lietu
va“ jis rašė: "Prieš mus sto
vi svarbūs uždaviniai — iš
kovoti laisvą Lietuvą, atku
riant ją demokratijos ir ne
dviprasmiško socialinio tei
singumo pradais. Tiems už
daviniams įgyvendinti gali 
prireikti dar ilgų metų. Juos 
įovvendins jaunoji karta 
tiek emigraciįoie, tiek pa
čioje Lietuvoje.“

Kult, subatvakaris įvyks, 
kaip visuomet. Tautinės Są
jungos namuose, 484 Fourth 
St.. So. Bostone. Jo pradžia 
7:30 vai. vak.

Nauji prenumeratoriai

Gina Čapkauskienė dainuos 

Bostone
į

Naujosios Anglijos Pabal- 
tiečių draugija kviečia Bos
tono ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti mūsų žymios so
listės Ginos Čapkauskienė; 
koncerte - rečitaly, kuris į- 
vyks kovo 21 d. (penktadie 
nį) 8 vai. vak. Longy School 
of Music, Edward Pickman 
Hali, 1 Follen St.. Cambrid- 

i ge, Mass. Solistei akompa
nuos Saulius Cibas.

Elenos Blandytės koncertas
Bostone

J Sukaktys primena papras-

riusi išraiškų, savaimingą ir 
nuosaikiai temperamentin
gą tų dainų atlikimo stilių. 

. Už tas dainas jai buvo itin 
daug ir šiltai plojama. O tai 

į lyg ir rodytų, kad estradinė 
j muzika yra neatskiriama 

Heinės), V. Kairiūkščio BalJ mūsų . nūdienio gyvenimo----------- ---------------------------/7 - -

tą ir visiems žinomą dalyką: toj viršūnėj (žodžiai J. Vai-, gramus.
laikas lekia nesustodamas ir čiūnaitės) ir J. Šopagos Pa-

mūsų koncertams reikėtų la
bai įsidėmėti ir branginti.

Minkų renginio pranešėja 
buvo E. Vasyliūnienė. Kon
certo klausytojų tarpe gan 
plačiai buvo keliamas toks 
klausimas: ar reikalinga 
pranešėja, kai kiekvienas 
turi atspausdintą koncerto 
programą? Žinoma, kad ne
reikalinga. Šiuo atveju būtų 
užtekę vieno dalyko — E. 
Vasyliūnienės žodžių, mus 
-supažindinančių su daini
ninke ir aktore EI. Blandy- 
te; visa kita juk mes turėjo
me Minkų leidinėly.

Lietuvių radijo korpora
cijos 41 metų sukaktis baig
ta vaišėm, pokalbiais prie 
apskritų stalų ir šokiais.

Tegu Steponas ir Valenti
na Minkai būna sveiki ir 
dar ilgai šildosi Atlanto pa
krančių saulėj!

K. R-tas

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
A stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
1.01.7 mc.r veikia sekmadie- 
ua*3 nuo 1 iki J:30 vai. die- 
4. Perduodama: Vėliausių 
įasauiinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

EI. Blandytė turi plataus 
j su nesun

kiai pasiekiamom viršūnėm
neatsigrįždamas! Kovo 2 d. klydėlis. Čia dainininkė bu- diapazono balsą 
Amerikos Lietuvių Piliečių j vo "namie“, savo žanre, bal- kI{,i 
d-jos III a. salėje Steponas j sas liejosi lygiai su gyvom,; ir ypač ryškiom, aksominėm 
■ — ■ ■ •• i kontraaltinem balso aipa.

i — rūpes
tingai ir kruopščiai paruoš
ta koncerto 'programa, pra-

Amerikos Lietuvių Piliečiui vo ”namie“, savo žanre, bal- I

ir Valentina Minkai minėjo Į bet aptramdytom emocijom.!
savo vadovaujamos radijo Į - Gera, įdomi, rečiau girdi.I Jos, <lory|J>®,
valandos 41 metų sukaktį. ; ma buvo K. V. Banaičio har- ........
Tai seniausia lietuvių radijo ! monizuotų liet, liaudies dai-
valanda Naujojoj Anglijoj, į nų atranka — Siuntė anyta, ■ ^kusi be jokių užkliuvimų.
turinti stambią puokštę nuo
pelnų mūsų išeiviniame gy
venime. Pradžioj pats St. 
Minkus pasveikino gausų 

• būrį sukaktuvinio koncerto

Biznio reikalais kreiptis | 
laltic Ftorists gėlių ir dova- 
■ ų krautuvę, 502 E. Broad- 
vay, So. Bostone. Telefo
ną AN 8-0489. Ten gauna- 
as ir lOietvtei) O tai jau yra ne mėgėjinis, 

o profesionalinis koncerto 
I lygis. Ir tie viešnios, sugebė
jimai persijungti iš vieno 
žanro į kitą žanrą, be abe
jonės, teliudija tik tai. kad 
EI. Bla.ndytei prigimtis iš 
tikro nepašyikštėjo savo do- 

į vanų.
EI. Blandytės koncerto 

akompaniatorius — dr. Vy
tenis Vasyliūnas. Jis gerai 
ir jautriai akompanavo Mo_ 

, . - A. .- , '| zart’o ir Rossini’o ariias. bu-dzio skaitytoja, čia jos taJvn Sllbti|ui! ol.^naIiniu h.

Vai, toli, toli, Ei. užu gojaus 
ir Toli mano motinėlė. Liau
dies dainų dainavimas — 
labai plonas ir subtilus me
nas. EI. Blandytė Banaičio 
harmonizuotas dainas pa
dainavo grynom intonaci
jom, įsijausdama į dainos 

vielutę, Algirdas Budręckis tekstus ir nuotaikas, išlaiky- 
paririktais ir nuosaikiais žo_ dama trapų liaudies dainų 
džiais apibūdino Stepono ir, stilių.
Valentinos Minkų daibus, Į Po pertraukos EI. Blandy- 
giaziai pasveikino juos, i.-- tė pasirodė kaip dailiojo žo- 
tverasius 41 metus liet radi-! '
jo tarnylboj, kuii ofidaliai j Įentas atsiskleidė kitom var-’ 
vadinasi Lietuviu rac^J°lSOm. Visu pirma ji atminti-! 
korporacija. Nelinksma ir( 1
nemiela buvo tai, kad ant 
Minkų pečių ši kartą jau aiš
kiai buvo regima pralėkusio 
’aiko našta...

Minkų sukaktuvinio kon
certo programą atliko vieš
nia iš Chicagos Elena Blan 
dytė. Tai ryškaus ir šakoto 
talento moteri ■, besiplakan
ti emigracinio gyvenime 
gruoblėtame kely, bėgant’ 
nėr nesustabdomą laiką. 
Pernai jos pasirodymas 
Minkų renginy tebuvo tik 
daili įtarpa jaunųjų talentų 
popiete'?, o šiemet ji pati vie
na atliko stambią daSnų ir 
dailiojo žodžio programą. 
Toji programa — tai pen
kiaaukštis bokštas, pastaty
tas iš atskirų žanrų ir menų, 

j Koncertą pradėdama, ma
tyt, norėdama "balsą sušil
dyti“. EI. Blandytė padaina
vo W. A. Mozart’o ariją iš 
op. Figaro vestuvės ir G. 
Rossini’o ariją iš op. Semi

tas, Ivaškos. T. Vilkienė ir rsmidė. Abi arijas viešnia 
P. Žiruoilienė. ! dainavo italų kalba, daina-

Ulevičiaus šej.l v°.stilingai, bet vėlokai. A-

šiame koncerte bus atlie.}

<ama pirmą karta komp. J. dalyvių, priminė ir pagyrė 
^aMeho dama Džiaugsmas, 1974 m. Nau.j, Anglijo? gra- 
žodžiai St. Santvara. Savo žiają lietuvaitę Rūtą Volka- 
nrogramoje solistė dar atliks: 
lietuvių kompozitorių Ba-1 
naičio, Budriūno. Gruodžio, 
Kačanausko ir Klovos kūri
nius.

Bilietus šiam koncertui 
galima užsisakyti iš anksto 
pas Ireną Veitienę, telefo
nas: 698-1990. Bilietai su
augusiems — $4.00, studen
tam ir pensininkam—$2.00.

į Aukos V. Ulevičiaus fondui
I

Sena Keleivio skaitytoja 
Monika Daunienė iš Brigh- 
tono užprenumeravo metam 
Keleivį savo draugei Elzbie
tai Fremont, gyv. SomerviL 
lėje, Mas?.

Dr. Aurelija Bartkutė iš 
Santa Monica užsakė Kelei
vį savo giminaičiui Erdvilui 
Bartkui Australijoje.

Nida Gailaitė iš. Philadei- 
phijos, JAV LB spaudos va
jaus talkininkė, gavo nau
ją skaitytoją Henriką Savic
ką Ph'iladelnhiioie.

Antanas Padvick iš Fair- 
view Hivhts, III., atnaujin
damas prenumerata, užpre
numeravo metams Keleivi iri 
savo kaimynei Petronėlei) Vytauto 
^išerienei, gyv. F :
Louis, III. ' .

Visiems nuoširdžiausiai 
dėkojame už tokia reikš
mingą paramą Keleiviui, su
laukusiam 70 metų amžiaus.

Keleivio administracija

i

P. Jančiauskas — $27; po 
$25 — J. Kapočius, Sanda-! 
ras Brocktono klubas, S. Ja- j 
neliūnas. Sandaros Moterų! 
klubas, E. Manomąitie ir J. 
Tumavičienė; po $20 — G. 
Stapulionienė, S. Butkus, 
Povilavičienė ir J. Petrušis; 
Br. Kuodaitienė — $15; po 
$10 — V. Merkevičius, V. 
Andriukonis, Mikoliūnienė, 
P. Baranauska?, O. Vilėniš- 
kienė, A. Andriušienė, M. 
Lendraitienė, A. Moriarty, 
L. Herbstaitė, V. Ivanaus
kienė, G. Račkauskienė ir 
F. Grendalytė; A. Žičkienė 
— $6; po $5 — M. Naujo. 
kienė, E. žižniauskienė. J. 
Leščinskienė, T. Stankūnai
tė, Tamoliūnienė, P. Ausie- 
ius, J. Dačys, J. Mikalaus-

East St. į mos vardu nuoširdžiai dėko_ ! ^ej'otina. ar tas "balso sildy. 
j ju visiems aukotojams iri mas“ Jaį bu'vo reikalingas. 

[Tižiausiai nrašau jų pavyzdį pasekti ir Tikrais grūdais, gryna! 
a reikš- kitus. ‘ 1 kviečių sauja sužvilgėjo ori-!kitus.

Antanai Matjoška
l
I
I

į
y •r*v-

"GARSO BANGŲ“

PROGRAMA
Ši radijo programa trans- 

liuojama penktadieniais iš 
i Banaičio dainų palydovas, | gtoties WBUR 90.9 FM

• >’ i -4.-U u- rn I svetimesnė jam buvo estra-!F.-„P FL ,a™J darnai ti.^anga nuo 8.00 iki 8:30 v.
vakaro.

Kovo 14 d. — Lietuvos o. 
peros dainininkai Virgilijus 
Noreika, Vaclovas Dauno
ras, Valentinas Adamkevi- 
čius (Scarlatti, Pergoles, 
Gounocl ir kt. arijos).

ir drauge su aktore išgyve-i'^Bw»=«<s»’-'-'— ------- —
nome sužeistos kregždutės dievo karalystės žlNlO-5 
aimanas, sakalo •{.puikybę,
pegužės pašaipą ir ironiją, tokia kariuomenė? Ir kur ji la- 
Perkūno rūstybę ir vyture, vinama ir reng?ama ? Kariuome- 
lio nasiaukoiima Bp Vvt nė> prieš kurią dr.eb£?. zen?e (V1‘ 110 pasiaUKOjųną. ne vyt. suomenė) ir pasijudina dangus

“Kur tat yra, mes klausiame,

vinama ir rengdama? Kariuome-

PARENGIMŲ 

KALENDORIIHi

Pasitaiko ir ereliams že
miau vištų nutūpti, bet viš- vak. So. Bostono Lietuvių 
toms niekad nelemta 
erelių prisiplūkti.

i

I 
Į 

ligi Piliečių d-jos salėje kropsi-• 
ninku šokiai.

Balandžio 12 d. 8 vai.

Dažau ir Taisau
Ciamus iš lauko tr viduje, 
lipdau popierius ir taisau 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiaga.
JONAS STARINSKAS 

221) Savin Hill Avė, 
Dorchester, Mas®.
TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA
At'ieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway

So. Boston, Mass. 02127
Tel AN 8-1701

I

Jeigu nenorite permokėti, pasitarkite su mumis, 
kokius draudimus reikėtų užsakyti. 

Mielai draudžiame jaunimo automobilius

nuo visų rūšių nelaimingų atsitikimų draudžia I 

BALTIC INSURANCE AGENCY

597 E. Broadway, So. Boston, Mass. Al
Tel. 268-6030 0ti

Tamulaičio' Sugrįžimo, EI. (bažnytinės valdžios) (Joėlio 
Blandytė padeklamavo St. 2:10) ; kuri drąsiai sukils prieš 
Santvara Lopšinę ir Nutolu
sią pakrantę. Tai daugiau 
lyrinio pobūdžio eilėraščiai, 
teturį tik mažą kiekį patoso, 
dėl to neminkšti riešutai 
skaitytojui. EI Blandytė il
siuos eilėraščius padeklama
vo jautriai ir subtiliai, susi
laukė gausių ir tirštų ploji
mų. ..... .

Estradinėm dainom, vėl 
1 • . -1 « v T“l 1 lltll Ll L Ll V VJ y 11 V»kitokiu zanni. Elena Blan_'lauš sau keHą per 
dytė savo kbn‘derto iprogra-, laivynus ir, atimdama iš valdo- 
mą užsklendė. Šiol daly iš- . - ., .• ,
girdom T. Makacino Rude-jįį ir sutirpdys žemę, paversda.Į 
nio mintis (žodžiai S. žlibi-, ma senąją tvarką ' 
no). M. Noviko Tris berže-i ka 
liūs (žodžiai A. Saulyno),! 
A. Raudonikio Klouno dai
ną (žodžiai V. Bložės), N. 
Vietti žibuokles, M. Tamo
šiūno perkurtą italų dainai

varliškos Krikščionijos_ jėgas, 
kaip civiles, taip ir dvasiškuos ? 
Kur randasi ta kariuomenė, ku
ri netolimoje ateityje paniekins 
visą Krikščionijos stiprybę, jos 
ilgai pagarboje laikomąsias dok
trinas, jos valdžią ir jos kunigi
ją? Kuri ignoruos visus Krikš
čionijos iškeikimus (ultimatu
mus), paniekins jos nutarimus 
ir reikalavimus ir išdidžiai prie
šinsis visokiai organizuotai val- 

' džiai ? Kurie eis per degančio 
’ • i

nei šautuvų, nei durtuvų, pra- 
• ginkluotus 

rną užsklendė, šioj daly iš- VLJ vainikus, suvers karalystes
* U </ ; vidnviV kuri rlfin-'

I

gryna! Ašarą, T. Lai-o Meilės dal
iną iš filmo Meilės istorija 

ginailinės liet, kompozitoriui (liet, žodžiai B. Jančio), G. 
dainos. Šioj programos daly Blum’o Čigonų berniuką 
EI Blandytė padainavo nau
jesnes, o kai kam gal ir pir
mą kartą girdimas dainas— 
St. Gailevičiaus Klajūnui 
(žodžiai Bern. Brazdžio
nio), V. Ltyltanavičiauis 
Kedras ir palmė (žodžiai H.

berniuką 
(liet, žodžiai A. Buišo) ii 
dvi dainas, padainuotas bi 
sui — Aiblėnaitės Vėla r 
dar vieną liksmą liet. liau. 
dies dainą. Minimu dainų 
žanre EI. Blandytė nėr< 
naujokė. Ji jau yra susida

AUTOMOBIL1US-1975 O S°U™ BOST°N°REGĖJIMO CENTRAS
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GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS;i 
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins-I; 
tituto garantuoti. Geriausia dovana jūsų giminėms, pa-;i 
žįstamiems ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-l; 
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JIB LABO-'! 
RATORY, 1437 So. 49th Avė. Cicero, III. 60650. JIB:; 
Atstovybė, 2498 DaugalI Rd., Windsor, 12, Ont., Canada.k 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W.;l 
Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 69th St. Chicago;;! 
50th Avė. & 14th St., Cicero, 1640 W. 47th St., Chicago, ji 
2923 N. Milwaukee Avė., 1147 N. Ashland Avė., Chicago; I 
ir kitur. ;

I

JAU ATIDARYTAS

382 West Broadway, So. Bostone 
KAKL MICHELS ir ROBERT OWENS 

registruoti optikai
siūlo

PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 
įskaitant:

• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARCP1NIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ

RECEPTUS .
• SUDUŽUSIŲ AKINIŲ LĘŠIŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LĘŠIUS
• KATARAKTO LĘŠIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS 

Būtinu atveju — PAGALBA PER 1 VALANDĄ
Galima susikalbėti liet u v i š k a i I

Medicaid (Welfare) 
Skambinti: 2 6 8-8500 Medicare

Master Charge priimama

i

SAVAI T RASTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

j griuvėsiais, 
aip buvo' pranašų išpranašau

ta?“ — Armagedono Kova, psl. 
545.

Atsakinėdamas į savo klausi
mus, autorius įrodinėjo, kad a- 
na kariuomenė susidės iš viso- 
kių tautų ir, tinkamam laikui . 
atėjus, ji sukils prieš s»avo vai-1 
dovus ir nuvers jų valdžią. 546 ‘ 
savo knygos puslapyje jis štai > 
ką pasakė: į

“Kokios sąlygos ir aplinkybės i 
bus naudojamos kaipo Viešpa- i 
ties “balsas“, duodantis tai ga
lingai kariuomenei įsakymų, 
mes dar negalime pasakyti; Bet 
gyvename dienoje, kurioje isto- i 
rijos eiga greitai keičiasi, todėl ; 
galime daryti protingą išvadą, ) , 
kad tie dalykai gali įvykti visai 
netolimoje 'ateityje“

“Pranašystės, į kurias buvo 
atkreiptas mūsų dėmesis ir ku- i 
rios buvo viešai skelbiamos nuo ; 
šitos “Keršto Dienos“ prasidė- ; 
limo, jau pradeda įvykti ir, kaip 
buvo parodyta pirmesniuose 
skyriuose, kiekvienas gyvas Į 
smogus guli pastebėti, kaip tam- i 
sus suspaudimų ir perversmų I 
debesiai artinasi kaskart arčiau ; ) 
atrodo, kad visuomenė yra pa
naši į degučių dėžę, kuri greit 
gali užsidegti, — kaip par'ako 
magazinas, kuris bet kada gali 
būti susprogdintas, — kaip ka- l 
riuomenė, gatavai pasirengusi i 
kovui“.

Esamojo laiko surėdymo vi
sai nebus galima pataisyti 1) 
dėl to, kad jo amžius pasibaigė 
ir dėl to, kad jis neatitinka nau
jąją gadynę, 2) dėl to, kud 
mokslumas ir žinojimas padau
gėjo, 3) dėl to, kad žmonės pa
tyrė, kad kunigija savo klaido
mis apakino ir gąsdinimu lyg 
pančiais surišo minias ir dėl to 
visus religinis mokslas bus lai- į i komas paniekoje ir priskaito-! 

į mas prie nedorų žmonių išmislų i 
I; ir klastų“. ’;
11 Kas domitės Tiesa, mes pri- Į 

siųsim veltui spuudos. Kreipki ■ | 
tės šiuo adresu•

Lithuanian Bible Students, !l 
212 E. 3rd Street. 1

i Spring Valhy, III. 61362.
(Skelbimas) ! ’

informuoja sbanylojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
jvykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu.? bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytoju laiškų skyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
rNEPRIKLAUSOMA LiE TUVA “ yra dinamiška^ mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00
Adresas:

7722 George Street. LaSalle-Montreal, 690, Ųuebec. CANADA

,jb

O LIETUVIU
AMERIKOJE

SLA—jau 30 met ą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau SEPTYNIS MILIUKUS dolerių
nariams.

SLA—didžiausia Lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apūram d4 ir ligoje pašaipą, kun yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reika’ingiausiaa 
apdraudas nuo $100.00 iki $lu.000.0€

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę — ¥in_ 
dowment Insurance, kad jaunuolis gantų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią T’ERM 
apdraudę: už $1,600.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKC1DENTAIJ! APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
16s apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
*. kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
807 West 30th Street, Nevr Tork, N.Y. 10001

Į

r

I

i

I



rnelapta SeSUu ^T,

Vietines žinios

KELEIVIS, SO. BOSTON

į Ruošias Amerikos sukakčiai i Bus gražus
jI I

| JAV 200 metų sukakties;

Aiškėja sukaktuvinio 

banketo programa

Iš Keleivio 70 metų su
kakties komiteto, kuriam 
vadovauja rašytojas Stasys 
Santvaras, patyrėme, kad 
balandžio 27 d. bankete kal
bės prof. dr. Pranas Švei
kauskas, dainuos solistė Bi
rutė Alek aite, kuriai akom
panuos dr. Vytenis Vasy- 
liūas, ir komp. Juliaus Gai
delio vadovaujamas Vyrų 
sekstetas.

Nr. 10, 1975 m. kovo 11 d.

Amerikos lietuvių istorija 

angliškai

Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla leidžia dr. Antano 
Kučo Amerikos lietuvių is
toriją. anglių kalba —Lithu- 
anians in America.

Knyga bus 320 psl., iliust
ruota.

I

Mus saugos 262 policininkai I
i
Į

Lietuvių Moterų Klubų; 
minėjime ruošiasi dalyvauti; Federacijos Bostono skyr.j 
ir Bostono lietuviai. Kovo) innininks AleksMdra Mo.j 
6 d. buvo draugijų atstovų) .. . . ~ t
pasitarimas, kuriame Alek- ’1 
sandra Moriarty ir 
Veitienė painformavo apie i baliuje, 
užmegztus ryšius su Bosto-' 
no majoro įstaigos skyrium, 
kuris rūpinasi šios sukakties 
minėjimu.

lietuvių stalas , kuo gražiausias ir geriau- 
Į sias.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS,

ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA-

GRAŽŪS ATVIRUKAI TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

i riarty rūpinasi, kad Tarp-' 
Irenai tautinio Instituto kovo 22 d. j

! į kurį sueis keh; rių rūšių su vokais)—$3.50.
j tūkstančiai Įvairių tautų’ Labai tinka ir kalėdiniam 
j žmonių, lietuvių stalas būtų sveikinimam, 
į Į

Turime ribotą kieki dail. “t+V+VV V+V+V+V V^V+’^V*VnFF++++++++++-l:+:t‘+^if3F+++++^TTV-F’

Kovo 13 d. numatomas 
susirinkimas, kurį kviečia 
minėtas majoro skyrius. Ja
me dalyvaus estų, latvių ir 
lietuvių atstovai. Tame susi
rinkime bus išsiaiškinta, ko
kiomis sąlygomis galima mi- 

i nė'jimo programoje clalyvau- 
Bostone gyvenančiai Irę- ti ir pabaltiečiams. Tai išsi- 

nai Kubiliūnienei vasario 23) 
d. sukako 80 metų.

Sveikiname ją, linkėdami i me bus išrinktas komitetas! 
dar daug ramių metų.

I. Kubiliūnienes sukaktis NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

i

Namams šildyti 
geriausias pirkinys

LIETUVIŠKI pietūs
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir būsite maloniai nustebinti!

m., n wi7i, .-j- i ■ n« ■ ” ■ ■ *7, ,i ' —'77............ ..

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

0 Gana (L
nereikalingai eikvoti kurėi alyvą

11' •' ’’ s:

1^7 | Prudiiktingumas
Grožis

Alyva kūrenamos Ekonomija

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimasLIETUVIŠKA UŽKANDINE

Trans-Atlantic Travel Service

1 
j aiškinus, bus sušauktas gau.j 
! semis susirinkimas, kuria i

| tuo minėjimu rūpintis, 

rabaltiečiariis pasirodytiKovo 6 d. mirė adv. Jonas 
Ywoškus, palikęs liūdinčius 
žmoną Aldoną Šilalyitę - Y- 
woškienę, sūnus Antaną ir 
Joną ir dukterį Geraldinąį 
Polimeno. Velionis kovo 81 skaičiai yra, vidurkio. Iš tik- i Praeitame numery 
d. palaidotas iš Juozapo'rujų vienomis valandomis'skelbtas Bostono inžinierių 
Caspero šermeninės Naujo- policininkų gatvėse bus dau. > aukų sąrašas papildomas E. 
eios Kalvarijos kapinėse, giau, kitomis mažiau. Manomaičio $10 auka Altai.

Mirė adv. J. Ywoškus
Majoro potvarkiu dabar Į yra skirtas rugsėjo mėnuo. 

Bostono gatvėse vaikščios 
ar važinės 262 policininkai.' Papildomas sąrašas 
Iki šiol jų buvo 179. Tie' 
skaičiai yra. vidurkio. Iš tik-l Praeitame

SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA 

šeštadieniais ir sekmadieniais
NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBE

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

WORCESTER» MASS.
Tel. SW 8-2863

Senas parvirsta ir negir
tas. <

Už nosies ne tik jaučiu® Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
vedžioja. ' ““

CITGO
r.iskulmc modernaus alvva šildt m<» nau jiena ciTGO CLIMATIC

FORTŪNA FUEL, Co.
Ahta šilth nm specialistai

470 Adanw Street, Quincyt Masu.
Alyvos bumelio aptarnavimas ištisas 21 vai. per diena

Skambinti — Bo»ton: 436 1204, So. Shore; 773-4940

yra vienintelė oficiali i»t»jį- 
ga VVorceaiery, Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces- 

terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Flood Sųuare 
Hardware C o.

Sacai-Aas B. J. ALEKNA 
628 EAST UROADWAy 
ŠOUT» SCSTūN, MASS.
TELEFONAS AN 8-4.148 

Meore Dažai 
Pvpieioa Sienom* 

Stiklą) Langame 
Visokis reikmenys narnamu 

Reikmenys plurnberiame 
Virokia geležie* daiktai

Peter Maksvytis
Carpenter Sz IBsilder
49 Church Street

E. Milton, Ma&s.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir proiekta-’imo darbus iž lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, paltai t?1**' 
lavinu,, šaukite visados ui v va
lą ūdų vakaro,

Telefonas: 698-8675
’«8S» «ii a M tt

Telefonas: A N 8-2805
Jos. J. Donovan\

įDr. J, Pašakarnio
ĮPĖDINIS 

OPTOMETRISTAS
| Valandos:

|
|nu<’ 9 vai ryto iki 5 vai. vak 
į Trečiadieniais nepriimama I 

447 BROADVVAY 
South Boston, Mass

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

j LIETUVIŲ RADIJO 

VALANDATEL. AN 8-2124 

\Dr. Amelia E, Rodd 
f (RUDOKIUTg)
J OPTOMETRIST1 
; Valandos:
t nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
| Trečiad.eniais—uždara
f 445 BR0ADWAY 
t SOUTH BOSTON, MASS.

žmogaus — be ydos.

| A. J. NAMAKSV 1 

z Insurance |
| 321 Country CIub Rd. | 
|Newton Centru Mass. 02159?
| Tel. 332-2645 Į

Į J**********r*****»e»^^#<###eeeee--e##e*#***#*##e##ee#r##e##*ee*e****'

PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

I r

J

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

I
K The Apothecary i

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE Į

Parduodame tiktai vaduotus, išpildome gydytojų r« į 
teptus ir turime visus gatavus vaistus. i

Jei reik vaistų — eikit j lietuviškų vaistinę. 
Sav. Emanuel L. Roseugard, B. S., Reg. Pharm.

384 W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius Ir sek m.

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

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

Skambinkite

268-4662

Laisves Yarpas

Sekmadieniais 11-12 vai.

AM 1,430 KC iš WWEL

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

1
::' •

<1

ii

5

Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu visur 
ir visais kelionių reikalais, keliaudami grupiniai 
ar pavieniui!
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo 
Taip pat rengiame eilę 
kurių sekanti

išvyksta BALANDŽIO 25, "ir
Iš BOSTONO ir NEW YORKO kaina

dokumentus.
EKSKURSIJŲ Į LIETUVĄ,

d. ir grįžta GEGUŽĖS 3 d.

tik 739 doleriai
Šiai grupei DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS,

i NESIVĖLUOKITE!

Vasaros ekskursijos į Lietuvą prasideda GEGUŽĖS 
| mėnesį.
(Registracijas priimame dabar.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 
tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

jį

!!

| South Boston Savings Bank p
4 ALFRED W. ARCH1BALD; PREZIDENTASW

460 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 O
I# Skambinkite 268-2500 S

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vai. ryto iki 3:30 
vai. po pietų.

BANKO SKYRIUS

B

SAVE AT 
ffl® AGREATER

RATE

71a%rvea^A effecfivo > '2 mV rate011 ^4.yeaXmdeP0Sft 

certiticates-$10Q0 minirtlUtn 

708—6^’*""
2/$4-year terrri 
UepositSlOOO minimuro

1-2'Z-vear term deposit
* certificates $1000 minimus

6(M)“S34%aveary wJF rata on ” 90-daynotice
$500 mir.imusn

C14%a v-
raieon6 fesu,araccounS

The Federa! regulations affecting th'ese ncw savings 
certificates allow premature withdrawals on savings 
certificate funds provided rate of interest on amount 
vvithdravvn is reduced to' the passbook rate (5%% a year) 
and 90 days interest is forfeited. ________

rate on

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mass. 02122

Skambinkite 825-9090

Jis
penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki JS 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS —
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

atidarytas nuo pirmadienio iki

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai

Turtas (Assets) yra virš $274,000,000

i

i 
a

1 t

RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, M0T0- 
'CIKLUS savo giminėms užsakykite tiktai per
I

T rans-A tlantic T rading Co
(Podarogifts, Ine., skyrius Bostone)

j Darbo valandos kasdien: 9—5
šeštadieniais 9—12

393 West Broadvvay, P.O.B. 116 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764
visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

1

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Vvorcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO Į LIETUV’Ą 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir į 

garantuotas \ 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. 
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
saldytuvus ir pan.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak, 

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068 ,4

f


	1975-03-11-KELEIVIS-0001
	1975-03-11-KELEIVIS-0002
	1975-03-11-KELEIVIS-0003
	1975-03-11-KELEIVIS-0004
	1975-03-11-KELEIVIS-0005
	1975-03-11-KELEIVIS-0006

