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Sovietų
propaganda

ir
tuščios viltys

Kaip jau iš ilgesnio paty
rimo žinome, kiekvienas so
vietų propagandos nusičiau- 
dejimas JAV-se tuojau pa
žadina šviesios ateities aiš
kiaregius ir naujų politinio 
atlydžio ženklų komentato
rius. O pastaruoju laiku so
vietinė Pravda. atsiliepda
ma j JAV būkštavimus, kad 
Amerikos parama dėl nepri. 
klau omyibės kovojančiam 
Angolos antikomunistiniam 
sąjūdžiui galinti ten užkurti 
naują vietnamišką frantą, 
vėl gana simpatingai uždū
davo. Net visai taip, kaip 
Amerikos kongresas norėtų.

Pagal Pravdą. reikią tuoj 
išvesti iš Angolos visas šve
itimas karines pabėgąs ir 

leisti tenykščiai . titudfiai 
pačiai valdytis, kaip ji esan
ti ar būsianti apsisprendusi.

Taigi Pravda kalba be
veik visiškai tą pat, ko da
bar reikalau’ja prez. Fordas, 
Kissingeris ir JAV kongre
sas. O dar geriau, kad tai 
skelbiama prieš Afrikos po
litikų suvažiavimą Angolos 
klausimui spręsti.

Tai išgirdęs, net iš Jamai- 
cos salų atostogų grįžta Kis
singeris, kuris tuoj kreipsę- 
sis smulkesnių paaiškinimu 
Į sovietų ambasadorių Dob- 
ryniną, ir dalis spaudos jau 
šlovina šį netikėta ir nepa
prastą sovietų "taikos4 mos
tą. kuris, esą. būsiąs esminis 
JAV ir Sovietų Sąjungos 
detentės dvasiai.

Bet apdairesni komenta
toriai atkreipia dėmėsi ir i 
kelis kitus Pravdos sakinius 
kuriu entuziastai nenori į- 
žiūrėti. Sovietų oficiozas, po 
gražiai skambančio bendre

^Keleivio“ telefonas: 268.3071

Vliko žodis lietuviams 
išeivijoje ir tėvynėje

Brangūs Tautiečiai Tėvynėje ir Svetur!

Gyvenimas, kaip laikas, eina nesustodamas ir negrįž
damas. Šiuos metus baigdami, kitus pradėdami, viltingai 
apmąstome gyvenimo idealus.

Su metų pabaiga sutampa Kalėdų šventė, skelbianti 
ramybę visiems geros valios žmonėms. Ir me?, lietuviai,
visur, net tėvynėje, kur svetima galia tos šventės tradicija

Vyriausiojo Lietuvos Ulaiavinimo Komiteto Seimo, įvykusio 1975 m. lapkriti. 29-3Ū d. Kultūros Židinyje Brooklyne. S. Y. dalyviai. , jR yuo metu viJttogaj linkime vieni kitiem
B kairūs į deūiitf sėdi: dr. Petras Vileišis, dr. Bronius Radzivanas, Lietuvi, Franto Bičiuli, atstovas, dr. Kalulis Valiūnas, Vliko lhJ>. V.,ex i. |.imįngų Naujųjų Metų
pirmininkas, Juozas Audėnas, Anicetas Simutis, Lietuvos genera linis konsulas, Jackus Sonda, Keleivio redaktorius, Stasys Lūšys, 
krikičioniy demokratų atstovas, kun. Adolfas Stasys, Altos vice pirmininkas, kun. Kornelijus Buėmys, Darbininko redaktorius.

ti“, kaip ir visi kiti sovietų 
komunistų "išlaisvinti“ iš 
imperialistų vergijos kraš
tai

JAV, gaivinamos tuščiu 
vilčių, jau nutraukia Ango- 
los nepriklausomybės kovo
tojams finansinę paramą, 
atšaukia iš ten savo agentus 
ir dar rūpinasi, kad nenu
vyktų antikomunistams pa
dėti amerikiečiai savano 
riai. .

Sovietų agentūra 

ąpie Kalėdų šventę

pareiškimo, tuoj nat pabrė
žia "imperialistų“, "maois- 
tu“ ir panašiu svetimšaliu 
kišimąsi į Angolos karą. Čia 
turima galvoje Pietų Afri
ka. kai kurios antikomunis- 
tus remiančios Afrikos vals-; 
tvbėlės ir. žinoma, Nafo są
jungą su JAV, nor’ šie kram
tai vardais ir neminimi. At
rodo, kad Pravda visai ne
turi erai voje Kubos su Ango
loje kariau jančiais 7,500 ka
riu ir savo Angolos komu
nistinei grupei teikiamos di
džiulės paramo* ginklais ir 
kita karo medžiaga. Mat, 
kubiečiai ir sovietu 200 pa
tarėju buvę Angolos "teisė 
to’ vyriausybės kviesti“, o 
"imperialistai“ — nekviesti 
braunasi į Angolos "vidaus 
reikalus“...

Vadinas, sovietų šaudme
nimis ir Kubos durtuvais 
paremta Angola tikrai gali 
būti "laisva ir taiką mylin-

Amalriką suėmė 

trečią kartą

Izraelis prieš J.T. 

saugumo komitetą

Žinomą sovietų disidentą 
Andrejų Amalriką jau tre
čią kartą per keturis mene- ’ atvykdamas į JAV, pareiš
kus Maskvoje sovie.ų sau-j kė. kad jo vyriausybė nepri- 
gumas suėmė. Jis yra kalti- pažinsianti 'jokio Jungtinių 
namas, kad Maskvoje nele-; Tautų saugumo komiteto 

ap-igyvenęs. Mat, ’ sprendimo, jeigu jo sufor-

Kinija pranašauja 

karo pavojų

Bet ramybės linkėjimai neišsipildys, ir metai tikrai 
nebus laimingi tenai, kur žmogus negali būti pats savo 
likimo kalvis. Laisvės idealas priartėja tik visuomenėje, 
valstybiškai susitvarkiusioje žmogaus teises gerbiančiu 
ir saugančiu būdu. Svetimos valdžios niekad nedavė Lie
tuvos žmonėms laisvės.

Nepriklausomą Lietuvą atkūrę, nesuspėjome per
Kinijos žinių agentūra iš trumpą laiko tarpsnį pasiekti žmogaus laisvės idealo. Sve- 

naujo perspėja pasaulį apie timai jėgai tautą vėl pavergus, pamatėme, kiek daug bu- 
didėjanti atominio kąra vome nužengę artyn prie žmogui priderančios laisvės ide- 
pavojų. alo įr kiek daug nustojome, netekdami valstybinės nepri-

Esą, 12 metų tiekusieji klausomybės.
JAV ir Sovietų Sąjungos ’
ginklavimosi apribojimo pa- Laikas bėga, ir eina nauja žmonių karta per gyveni- 
sitarimai pastūmėjo pašau- mą, ir metai iš metų vis garsiau ir tvirčiau prasiveržia 
Ii tik į dar didesnį apsigink- laisvės šauksmas, r^Hcabrajantis diautfetetiCrtfc'pagrirfdi- 
lavimą. Didžiosios karinės nes žmogaus teises mūsų krašte ir grąžinti žmogaus oru- 
galybės per tą laiką tiktai mą atitinkančias kasdieninio daifoo ir kūrybos sąlygas, 
padidinusios atominio karo Bet pavergėjas į tą šauksmą atsako kalėjimu, ištrėmimu 
pavojų. Atseit, — "kuo dau- jr psichiatrinių ligoninių teroru ir tuo įrodo, kad be savos

komiteto rezoliuciją, kuri j giau sutarčių buvo pasirašy- valstybinės nepriklausomybės nebus Lietuvoje žmogui 
(galinti pakenkti dabartinėm ta, tuo didesnis skaičius m* iajsvės

kaltintas dėl to, kad pogrin-j Izraelio ir arabų taikos pa-Į galinggesnių ginklų buvo
Covn ročJ etanam hodrAiakianAinm abiejų partnerių prigamin- Jau trisdešimt penkeri metai svetur išsisklaidę lietu- 

ta“. viai tą teisybę kartojam savo taipe ir skelbiam viso pa
saulio visuomenėms ir valdžioms. Mes. susitelkę dar tė- 

jįienatorių ir jų Žmonų' Saudi Arabiia remia vynėje Vyriausiame Lietuvos Išlaisvinimo Komitete, tesė- 
* 1' ‘ jame ligšiol ir tesėsime tol, kol reikės būti negęstančiu ir

Angolos laisvintojus "enutilstančiu to5 *elbimo židiniu-
* Skelbiamas žodis irgi yra jėga, kuri ilgainiui pakyla,

kaip neužtvenkiamas upės bėgimas, palaužia smurtingas 
Spauda praneša, kad Sau- valias ir trupina veigovę.

di Arabija yra pasiryžusi

Izraelio ministeris pirmi
ninkas Jicak Robin, prieš

jaliai
ti franna" I mulavime vienaip ar kitaip

^anizaeija.
Jis praeitų metų gegužės 

mėnesį buvo išleistas į lais
vę po penkerių metų kalėji
mo ir ištrėmimo. Buvo ap-

Sovietų propaganda, no
rėdama pridengti visiem ge
rai žinomą Sovietų S-go’jc 
religijos persekiojimą, pir
mą kartą pasišovė papasa
koti pasakėlę, kaip gražiai 
ir laisvai Sovietijoje šven
čiamos Kalėdos.

Tasso žoddžiais, Kalėdų 
eglutė žaviai sužibėjusi Bal
tijos respublikose, vakarų 
Ukrainoje ir kitose srityse, 
kur tik gyvena katalikai ar 
evangelikai.

Maskvoje šv. Liudviko 
bažnyčioje Kalėdų pamal
das laikęs tos bažnyčios kle
boną? Stanislovas Mažeika, 
kuris savo pamoksle kvietę? 
visus saugoti pasaulio taiką, 
atkreipdamas dėmesį į Hel
sinkio susitarimus.

Maskvoje Kalėdų pamal
dose dalyvavęs diplomatini? 
korpusas su šeimomis.

Vilniuje lietuvės moterys 
paiuošusios Kūčių vakarie 
nę i? tradicinių 12 valgių, 
kuriu tarpe esanti ir obuolių 
bei slyvų prikimšta žąsis, 
(Tai nepaprasta sovietinė 
pažanga — Kūčios su mė
sa!).

Vilniuje šv. Teresės baž
nyčioje buvusios laikomos 
pamaldos lietuviškai ir len
kiškai, o kun. Algiidas Gu
tauskas ir čia raginęs saugo
ti taiką ir gerą sugyvenimą.

Katalikų pamaldos buvu
sios Vilniuje, Panevėžyje

Jis tikisi, kad Amerika 
vetuos bet kokią Saugumo

džio leidžiamuose savo ras-’stangom, - besireiškiančiom 
tuose pranašavo sovietinės j šalia Jungtinių Tautų, 
sistemos greitą galą.

Keruiedis dar nenori 

prezidento kėdės

Šen. Eduardo Kennedy 
motina Rose Kennedy pa

"politinė misija“

Senatorių reikalingos ar 
nereikalingos kelionės už
sienin yra s'ambiai apmo-

reiškė spaudai, kad jos sū- karnos i? piliečių mokesčių 
nūs galįs būti priverstas j Taigi jie labai ir nesivaržo, 
kandidatuoti į prezidentus.»keliaudami net savo pramo

gai.
Į tai atsiliepdamas Ken

nedy pabrėžė, kad jis, nors 
labai mylįs motiną, bet nie
kas nepakeisi^ jo pasiryži
mo nekandidatuoti į prezi
dento postą.

Jo politiniai priešai sako. 
kad jis nenorįs būti prezi
dentiniu kandidatu dėl to. 
kadangi per rinkiminę kam
paniją dėl jo kaltės nu?ken- 
dusios mergelės tėvai galį iš
kelti bylą ir sugadinti visą 
senatoriaus karjerą.

Kissingerio markė

krinta C

Visuomenė? nuomonės ty
rinėtojai skelbia, kad pasi
tikėjimas Kissingeriu pasto
viai krinta. Nuo io nusifiriž- 
♦a liberalai dėl JAV politi
ko’ Angoloje, ir konserva- 

Kaišiadoryse, Vilkaviškyje i toriai, nepasitikėdami io
ir Kaune, o evangelikų 
Latvijoje, km- irgi buvę mel
džiamasi už pastovią taiką, 
Sovietų S-gos "pagrindinį 
tikslą“...

šiomis dienomis 7 Tarp
tautinių Ryšių Komiteto na
riai senatoriai ?u savo žmo
nomis išvyko į Europą ir Vi
duriniuosius Rytus "politi
nės misijos“. Jie aplankys 
Italiją, Egiptą. Izraelį, Ira
ną, Turkiją, Graikiją ir Ju
goslaviją, norėdami ištirti 
"politinę padėtį vietoje“.

Gandhi medžioja 

savo priešus

Iš Indijos pranešama, kad 
Indira Gandhi, gavu i iš 
kongieso sustiprinto režimo
Įgaliojimus, jau yra apie 
150,000 savo politinių prie
šų susodinusi į kalėjimus pa
čiose blogiausiose sąlygose.

< • •

Pagal sovietų pavyzdį, jos 
agentai seka Indi jos di ri
dentus Vakarų Europoje ir 
kitur užsienyje, o taip pat 
taikomos represijos ir jų In-

remti ir netiesioginiai jau 
remia Angolos antikomunis
tinius laisvės kovotojus.

Sakoma, kad tam reikalui 
yra skirta net 50 milionų 
doleriu, taigi daugiau, negu 
skyrė JAV.

/Usueitfė savo 116-jį 

gimtadienį

Pontorikietė Dionisia Pe- 
rez šiomis dienomis Con-

Valstybės Nepriklausomybė, puoselėjanti Žmogaus 
leises, buvo ir yra pagrindinis lietuvių tautos tikslas.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS ,

Kariuomenė verčia 

Peroniene

Izabelė Peronienė gyve
na didelių savo krašto nėra-

Sovietai papirko 

afrikiečius
. M-

n • I

I ..

formuojama su Sovietu Są
jungą suarvvenimo politika.
Visuomenės apklausinėjimo
rezuRa’ai 3:1 Kis.inge.Įdy™"lik^'ms-’iį’ii;c'’;į; 
no nenaudai. į

course senelių namuo e at- mumM Pastaruoju
’ventė savo 116-tajį gimta- metu nunistenų kabineto 
jjen: posėdyje trys kanmų pajėgų

’ . . . vadai pareikalavo, kad ji
Ta proga susirinko apie konstituciniu keliu atsisaky- 

200 jos palikuonių ir drau- tų savo prezidentės pareigų, 
gų. Iškilmėse dalyvavo ir 0 kitu atveju susilauksianti 

I New Yorko gubernatoriaus kariškių perversmo.
■ atstovas, kuris pareiškė jai Bet Peronienė turi ir sa- 

valstijos vyriausybės linkė- vo šalininkų ir taip lengvai 
limus* nesiryžta iš valdžios kėdės

Deja, ši reta sukaktuvi- pasitraukti.
ninkė jau yra akla ir kurčia, .. - ,
•be to, nemokanti angliškai, Atrado MlCtielūnfį€/(l 
tai vi?i linkėjimai jai buvo ’
atitinkamomis priemonėmis tcŪrilU 
peiteikti per vertėją.

Santi»ro ispanu k. bhile- Florencijoje remontuo- 
tenis EI Telex spalio nr. |d«- jant San Lorenzo baziliką 
. . ... . . . buvo atrastas Michelangelo
»o žinią apie Lietuvoje ir kt. muralig. Jame vaizduojami 
Baltijos kraituos kovojau- angelai ir yra dar figūra, 
čius prieė okupantą. manoma, kad Kristaus.

i

Britų darbo partijos vadas
Jeremy Thorpe praneša, kad 
jis turįs žinių, jog sovietai 
už 50 mil. dolerių yra papir- 
kę Vakarų Afrikos vadus, 
kad šie remtų Sovietų Są
jungos kišimąsi ir interesus 
Angoloj. Be to, sovietai esą 
papirkę ir kitus Afrikos 
kraštus pripažinti prokomu
nistinę Angolos vyriausybę.

Prūdą priežtai gina so
vietų politiką Afrikoje, kad 
ja, esą, nesiekiama jokios 
naudos Sovietijai, tik remia
mi "liaudies laisvintojai“.

Anglų kalba žurnalas Tito 
Ukrainian Rovievr, leidžia
mas Londone, savo 1975 m. 
.udens laidoje patalpino du 
pasikalbėjimus su Simu Ku
dirka apie jo susitikimus su 
ukrainiečiais kaliniais įvai
riose koncentracijos stovyk-
'osc. I
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W kaip ir prieš 100 

metų
Įžengus i Nau juodus metus, paprastai žvelgiama nt 

tik į prieki, bet atsigrįžtama ir atgal patikrinti, kiek pa
žangos per ilgesni laiką pasiekta, šiuo atveju krypsta aky; 
ir j Lietuvą. Kas gi tenai nauja, kiek toli pirmyn nužėg- 
liuota?

4) kiekviena proga viešai kelti Lietuvoje vykdomą 
! teisių ir religinės laisvės pažeidimą ir rinkti atitinkamą 
dGkumentaciją.

t
Seimas nuoširdžiai dėkoja Vliko pirmininkui dr. 

Kęstučiui Valiūnui. Vliko Valdybai, Vliko Tarybai ir Tau
tos Fondo vadovybei už ryžtingą ir sėkmingą Lietuvos 
reikalų gynimą ir užgiria jų veiklą.

Seimas kviečia laisvojo pasaulio lietuvius, latvius, es- 
us ir kitų pavergtų Europos tautų gyventojus budėti jų • 
gyvenamuose kraštuose ir veikti tų kra'tų viešąją nuomo- j 
įę bei vyriausybes, ieškant paramos vi«ų mūsų laisvinimo« 
iaibams.

N. K. Čiurlionio 
literatūriniai darbai

PETR. TARULIS

(Tęsinys)

I
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JEIGU DAR NETURITE, 
TUOJAU ĮSIGYKITE! 

BALYS SRUOGA MŪSŲ 

ATSIMINIMUOSE

Knygoje yra daug iliust

racijų. ji gražiai dailininko

apipavidalinta, kietų virie-

Žinoma, sakysite, kad vėl skleidžiame pačią juo 
džiausią propagandą, jeigu išsitartume, kad Lietuva šian
dien tokia pat. kaip prieš šimtą metų. Juk iš tikrųjų —ne
bėra nei dūminių pirkelių, nei i žemę šiaudiniais stogai; 
besiremiančių "numų“. Nebėra nei senoviškų kaimų ii 
daug kur net vėlesnių viensėdžių. Vietoj giliomis vežimu 
vėžėmis suraižytų purvo juostų — meksfaltuoti keliai, ku
riais pasišokinėdami bėga automobiliai ir autobusai. Nau
jos miestų statybos, naujos Įmonės, niekada nebuvę di 
džiuhai fabrikai. eleka*os šviesa gyvenvietėse. Prie to — 
radijas, televizija, laikraščiai, knygos, teatrai, dailė, mu
zika... Nebėra net senoviškos bėralinės duonos!

Tad ko gi dar betrūksta? Tiktai džiaukis ir šlovink 
naująją santvarką, kuri nuvedė mūsų kraštą i tokią pa
žangą*

Pažadėjau parašyti Tau laišką. Laišką Devdorėliui. ‘ 
i Žiūrėk, tarp snieginių kalnų karūnų, aukštų kalnų, bemaž 1*U» 552 psl. Kaina $10. La- 

Seimas konstatuoja, kad JAV ir eilės kitų kraštų vy-; siekiančių dangų, stovi žmogus. Po jo kojom debesis pri- ......
iausybės nepripažįsta prievartinės Lietuvos inkorpora-’ ^engė visą žemę, ten apačioje vyksta žemiški dalykai —, tinka dovanoms-

o o m . sąmyšis, triukšmas, vapėjimas, bet tasai debesis pridengė galina gauti įr Keleivio ad-
’iską. j

Tyla. Aplink baltos nuostabios karūnos, nuostabiai (n“n>*trBC*i°ie*

didžiulės, nuostabiai gražios, iš opalų ir perlų, iš topazo • Rašytojas, literatūros kri
te Vrtefzilrt tr riaimontu Mn/iafaKtat afaRiiV- I

ijos Į Sovietų Sąjungą. Tačiau Helsinkio susitarimų po-1 
dar-eikyje, Seimas kviečia visu? laisvinimo veiksnius 

tipriau Įsijungti Į Lietuvos laisvinimo darbą.
Tarptautinių Moters Metų proga Seimas sveikina vi- 

as moterų organizacijas, aktyviai dalyvaujančias laisvės 
tovoje. ir dėkoja už jų pastangas.

Seimas skatina lietuvių visuomenę, santykiaujant.su

s. nuos
ir malachito, iš krištolo ir deimantų. Nuostabiai stebufc-1
lingos didžiulės karūnos, o tarp jų stovi žmogus ir žiūri, j tikas dr. Jonas Grinius apie 
plačiai atvėręs akis, žiūri ir laukia. Pažadėjo jis, kad auš- j

kraštu, nepažeisti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės i tant karūnų gaisro akimirka, šviesos skaistybės, chaoso J4 taip įašo. 
principų. i ir spindulių šokio akimirka supedos himnų saulei Po jo „viena žiau -u h. do_

o . T • X TA* , X* - m v i kojom debesys pridengė visą žemę... Tyla. Apknk nuo-Seimas svedunalietuves Diplomatines Tarnybos na-«pažadajau )aiš_ 
nus, visų kraštų lietuvių bendruomenes, visas kitas uz k Tau š ; Dievdorakėliui.“ U 1 ‘
Lietuvo? laisvę kovojančias organizacijas bei asmenis ir, |«ipm t na i 1'*- •• r t
dėkoja už bendradarbiavimą ir paramą. į Kaip matome, ir čia atsispindi autoriaus biografijai slemet Pasnocizus-ų netu-

..... . . artimos nuotaikos. Ir čia ryškėja jo giluminiai troškimai. ....... . . ...H. Visuomeniniais kl.us.mau I Gretimame skyrelyje aį0^aUs ypating, jauU! v«j leidimų tremtyje tiV.au-

Seimas skatina Valdybą imtis priemonių Vliko dar- rūmą ir jo pažiūrą Į skaudžius gyvenimo momentus: ! siai yra "Balys Sruoja mūsų
i, antrąja*tuoj pamatysime. kad Lietuvos irto! Plėsti ir stiprinti. Ypatingas dėmesys kreiptinas į EI- „Tu esj Tokja maža o Sūri iki . . .

rijos ratas vis tiek dar yra bent šimtu metų atgal atsisukęs, i,os Infoimacines Tarnybos apiūpinuną tarnautojais spe- surauktų antakių taip rimtai, kaip sfinksų ir pirami- i ats,mmimuose .
Į cialistais, geresnėmis priemonėmis ir lėšomis. karaIien8 žvaigždži, (ylog naktį. žiūri. !yg bekraštės

Netikite? j Seimas pritaria minčiai, kad Vlikas, vykdydamas dykumos gale būtum pastebėjus mažą skorpioną. Nerauk
: savo Lietuvos laisvinimo darbų vadovavimo uždavinį, antakių, mažyte, leisk skorpionams gyventi Tavo dyku-

^ai — vėl tų pačių rusų okupacija, nors Maskvos ca- ypatingą dėmesį skiltų VLIKo, PLB ir ALTos darbams moję. Juk žinai, kad jie greitai mirs, šilagėlę savo pačių 
ras dabar ir tituluojama? generaliniu sekretoriumi. ; derinti ir nuolatiniam įvšiui t 

kyti.

Tikrai, karštas džiugsmas. rodos, turėtų nuplieksti 
kiekvieno širdį ir nutildyti dejuotojus. Bet, deja, tik pri
merkime visas šias gėrybes reginčią vieną aki ir, mūsų 
nusiminimui

NAUJIENA

Vėl Lietuves 
bolševikinė.

teritorijoje rusų kariuomenė, nors ir

Vėl mūsų žmones senoviškai gąsdiną rusu žandarai, 
nors jie dabar vadinasi ne kokiais "zemskiais“, o KGB.

ryšiui tarp šių organizacijų palai- nuodais.“
Kas tai? Ar kartais čia nėra toji išdidi idėja "nesi- 

Lietuvos laisvinimo darbui koordinuoti visuotina ap- priešinti blogiui“, kuri jau tada Levo Tolstojaus dėka 
' imtimi kviestinos bendrinės konferencijos. garsėjo? O toliau įandame vieną poetiškiausių ir nepa-

Lietuvos nepriklau-omybės atstatymui ilgiau užtru- prasto jautrumo pilnų šios poemos momentų:

Vėl laisvos 
persekiojimas.

min:ie? lietuviškos spaudos draudimas ir

Vėl atgijusi slaptoji knygnešių veikla.

Vė! juos gaudantieji komunistinių įusų šnipai ir savi
išdavikai.

Vėl politinių ir religin:* ų veikėjų teismai, kalinimai ir 
trėmimai į Sibirą.

Ir vėl kovai dėl lietuvių tautos dvasinio atgimimo, 
dėl jos kultūrinės ir politinės laisvės — pradėta slaptai 
leisti "AUŠRA“, kaip ir 1883 metais...

Na. sakykite, ko verti visi meksfaltai. fabrikų ka
minai ir naujų vyžų gamyklos, 
leisti "Aušra”?

Neseniai išėjo iš spau

dos Janinos Narūnės knyga 

VAIKYSTE. Ra-ytoja apra

šo savo saulėtas vaikystės

dienas. Knyga 164 psl. Kąi- 
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškas spaudose *
platintojus ir taip pat Kelei
vyje.

Gezi žodynai

kus, ir kai Vliko išlaikymas remiasi Vliką sudarančių gru- "...kai mudu sėdėjom tada ant kalnelio, aš tylutėliai 
pių tęstinumu. Seimas ragina kiekvieną yiiko grupę ak- nuėjau į pakalnę ir stebėjau mus.“ 
tyv iau rūpintis savo gretų papildymu. grynai čiurlioniškas būdas> dažnai vartojamas

Seimas, vertindamas Vliko Valdybos pastangas ir tapyboje, — pasiliekant vietoje, vaizduotės jėga persikel- 
nutarimą išleisti velionio prof. dr. Juozo Pajaujo paruoštą ti kitur ir save patį, o ir viską aplinkui stebėti: 
veikalą apie sovietinį genocidą okupuotoje Lietuvoje, pa- ”Tu buvai visa saulėje, o saulė buvo Tavyje, ir mane 
veda Valdybai surasti redaktorių, kuri? galutinai veikalą Tu buvai labai nušvietus, ir didelis šešėlis krito a»t manęs!
pai-uoštų spaudai, ir siūlo Tarybai įnešti į 1976 metų Vliko beveik per visą kalvą. Ir liūdna man pasidarė, taigi pasi- Į Anglų-iietuvių kalbų žo 
sąmatą šiam reikalui reikalingas lėšas. leidau pakalnėmis toli toli, o kai sugrįžau pas mus, Tu dar I dynas, V. Baravykas, nauja

Seimas, imdamas dėmesin Vliko Valdybos sumany- ’ahiau spindėjai, bet mano šešėlio jau nebebuvo Mudu i laida, apie S J.OOė žodžių,
ma išleisti leidinėlį apie Vliką ir jo veiklą, kurį ruošia buvome labai azlmtl> relk?° plauta Į dvi ly-
Stasvs Dzikas, prašo Taiybą j 1976 metų sąmatą įtraukti g,as puses' PadėJ°me ant laPeho » Iabal nmtal P^ah-
atitinkamą sumą. .nome — maž« žemuoga?.

III. Finansiniai klausimai ' Ir prisiminiau aš tada, kad buvo laikai, kai pasaulis
! panašėjo į pasaką. Saulė švietė šimteriopai šviesiau, mil- 

Isklausęs Tautos Fondo pranešimų, Seimas reiškia žiniški blizgančių sidabrinių riešutynų miškai kilo mie-
ipio-i vai voivio fantai nuos”padėką laisvojo pasaulio lietuviams už jų fi- .guistų smaragdinių ežerų pakrantėse, o tarp dangų J«gu vėl reikia slaptai _nan,inę paramą Lietuvog laigvinimQ ^ Tautos

590 ps‘ . xaii.a $8.00.
1 ietuvių-an^lų kalbų žo

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir $lapohersk:s. apie 
27 non rodžių 511 psl., kai
na $8.00.

> Fondui už aukų sutelkimą ir ypatingai Kanados ir Los
'miančių auksinių asiūklių skrido baisus pterodaktilis. fkipzo tfienruo

Argi visa tai nebuvo beveik prieš šimtą metų?

Laimė, kad tos mūsų tautos tragedijos jau 
kartą nebeteko išgyventi dr. Jonui Basanavičiui.

: - ... - .skrido triukšmingai, nuostabus, liepsnodamas grėsme, ir
, Angeles Tautos Fondo atstovybėm? už surinktas stambias j dingo spindulingoje dvylikos vaivorykščių migloje, kuri 
aukas. amžinai stūkso virš Tyliojo okeano. •

Tu prisimeni tuos laikus, mažutėle? O, be abejo. Iš! 
Tavo akių tai matyti.“

Tokioje pačioje pakilioje nuotaikoje išlaikomas iri 
visas šis Čiurlionio kūrinys. Čia pilna staigių ir netikėtų t 
vaizdų ir jo fantazijos polėkių, kurie būdingi ištisai šio 
nepaprasto dailininko kūiybai. Čia svarbu atkreipti dė
mesį Į Čiurlionio paminėsimą kai kada paprastą reiškinį 
išplėsi Į stichinį, žmogaus būseną sukrečiantį, visą pasau
lį apimantį vaizdą. Štai septintame laiške skaitome ne
kaltą ir paprastą priminimą apie liūtį, kuri jo kūrybinės 
vaizduotės poveikyje pakyla į pasaulinę katastrofą.

"...Sapnavau baisų sapną, labai baisų. Buvo tamsi 
naktis, siaubingai šniokštė liūtis... pabūgau lietaus, norė
jau bėgti, bet kojos klimpo purvyne, o liūtis didėjo, o su 
ja mano baimė, ir kai šaukti, rėkti, pagalbos siekti norė
jau, šalto vandens srovė užpildavo man gerklę. Staiga 
blykstelėjo pašėlusi mintis: — Viskas žemėje paskendo, 
viskas — miestai, kaimai, trobos, bažnyčios, miškai, bokš
tai, laukai, kalnai — viską užpylė vanduo. Žmonės nieko 
nežino apie tai, nes naktis ir miega ramiausiai savo na
muose. vilose, viešbučiuose. Miega užsimiršę, tačiau tai 
skenduoliai, balti, išpurtę, išsitempę, baisiai knarkia, 
dangstosi per miegus apklotais, kasosi savo ištinusias 
šlaunis, murma kažką per miegus. Ir baisūs yra ‘jų išplės
ti. išsprogę taukų spalvos vyzdžiai. Ir viskas po didžiuoju 
vandeniu.“

Tačiau Čiurlionis dar gilina šį nepaprastai šiurpulin
gą vaizdą, sakydamas:

"Baisus liūties šniokštimas, beviltiškas sielvartas. Jė- 
sų kraštas neleis niekam "pa- S08 man€ apleido... įbedžiau akis Į tamsią pilką tuštumą, 
žeisti mūtų nepriklausomy- Įtempiau žvilgsnį tiek, jog man iš akių pradėjo tekėti 
bė ir suverenumo“. kraujas.“ . ■ , ,

antrą. Seimas, Įvertindamas prel. J. Balkūno ilgametį vado- 
Jvavimą Tautos Fondui, reiškia nuoširdžią padėką už jo

Ką nusprendė Vliko seimas?
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimo, 

Įvykusio 1975 m. lapkričio 29-30 d.d. Kultūros Židinyje 
New Yorke,

NUTARIMAI 

I. Politiniais klausimais

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas, 
susirinkęs savo 1975 metų Seimo sesijos New Yorke. svei
kina Tėvynėje kovojančius ir kenčiančius brolius ir se-es 
taip pat visus laisvajame pasaulyje esančius lietuvius.

Seimas pabrėžia, kad. siekiant vieningo Lietuvos 
išlaisvinimo darbo. Vliko pareiga yra telkti visas mūsv 
jėgas ir išteklius ilgai kovai. Vliko. kaip Lietuvos valsty
bingumo tęsėjo, vaidmuo yra labai svarbus.

Todėl Seimas Įpareigoja Vliko Valdybą:
1) remti visas Lietuvos laisvę ginančias rezoliucijas
2) ir aktyviai bendradarbiauti su Amnesty Interna

tional ir kitomis pelitinių kalinių išlaisvinimo siekiančio
mis organizacijomis:

8) stprinti Pasaulinės Baltų Santalkos tarpusavį 
bendradarbiavimą ir palaikyti tampresnius ryšius su kito-

Į nenuilstamą darbą ir linki jam pasiryžimo šitą kilnų dar- 
j bą tęsti toliau.

I- sios nutarimų dalies projektus paruošė komisija, 
susidedanti iš pirmininko Algio Raulinaičio ir narių 
— Petro Ąžuolo, Domo Krivicko, Vyto Mačio. Prano 
Purono ir x4ntano Skiriaus.
II- sios komisijos pirmininkas — kun. Adolfas Stasys 
ir nariai — kun. Kornelijus Bučmys, Stasys Lūšy? ir 
Mykolas Drunga.
III- sios komisijos pirmininkas Algis Vedeckas, sek
retorius Teodora? Stanulis.

(ELTA)

JUGOSLAVŲ PARTIJOS , priešingos sovietinei.
Komunistų partijos gene 

ralinis sekretorius pareiškė
"Mums siūloma proble

mas pręsti jėga...“
"Jugoslavijos komuni?ta; 

neturi jokio reikalo su kuc
nors tartis, koki kelią jie 
privalo pasirinkti.“

"Mums nereikalinga jo-

VADAS PIKTAI ATMETA
SOVIETŲ RECEPTĄ

Jugoslavijos komunistų 
>artijos vada? Stane Dolanc 
niežtai atmetė Sovietų Są- 
ungos siūlomą, jo sodžiais.
‘pasenusį receptą“ krašto 
ekonominiams sunkumams 
nugalėti.

Kalbėdamas šiaurės Ad- k }r f „ ..
latikos uoste l,o00 darbi-

ninkų su-irinkime, jis pa
brėžė, kad Jugoslavija ir to-

"Tegul visi žino, kad mū-

Sovietų Sąjungos pavergtų tautų organizacijomis, Plaa laikysis decentralizuo
Htldinčiomis laisvės ir nepriklausomybės: tos ūkinės sistemos, griežtai

i

knvee

l tKURU irt V r.KGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta 

bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai seserys, žirninės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

SIAUBINGOS DIENOS. 
19444950 metų ataimfai- 
mai, parašė Juozas Kapa- 
ėanslras. 273 pusi. Vaina 83.

NEPRIKLAUSOMA LIE- 
TUVA ATSTATANT. Ra
polo Skipičio, 440 puslapiu, 
kaina • • •••••••«•••• •••••• 85.

santykiaujant.su
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LIETUVIŲ KREIPIMASIS I VAKARŲ EUROPOS 

IR TARYBŲ SĄJUNGOS INTELEKTUALUS

SOVIETIJOS tais. 
KALINIAI

prezidiumo narys, nuo 1959 
m. Auksčiausiossios Tary- 

Kaliniai iš Baltijos res- bos narys, o paskutiniuoju
1 • A • • _ - - - - - - - — - — * - — —

Kalėjimai nestovi tušti nei
publikų nukenčia keleriopai 
daugiau už kitus. Jiems ne-

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
j vienoje valstybėje. Bet kas leidžiama kalbėti ir susira

šinėti gimtąja kalba, ir dėl 
tolimo atstumo jų negali

; . ‘ ; c -
Mūsų tautą rėifcia pafeu- 

,dinti iš to dvasinio miego.
■ Maironio žodžiais tariant, 
j reikia naujo Vaidevučio

Tai pogrindžio žurnalas, į šito uždavinio ir imasi iš 
didoko formato, 52 pusią-i naujo atgaivinta "Aušra“, 
pių. pasirodęs pernai spalio į
mėnesį. Jame tėra tik trys1 ”Aušros“ programa lieka 
straipsniai: buvusio KaunoItokia, kaip ir prieš šimtą 
dramos teatro vyr. režisie-i metų:
riaus, priversto apleisti Lie-į
tuvą, Jono Jurašo liudijimas* "parodyti lietuviams pra- 
Tarptautiniame akademiko > eiti,
Sacharovo vardo apklausi
nėjime Kopenhagoje praei-J teisingai Įvertinti dabar
ty metų spalio 17-19 dieno-; ti ir 
mis, P. Rimgaudo straipsnis j
"Vyskupo M. Valančiau?! padėti įsivaizduoti atei 
100 metų mirties sukaktis“ j ties Lietuvą“, 
ir Aleksandro Solženicino! . 
straipsnis "Gyventi be me- . Aušra 

lo“. Be to. yra leidėjų ivadi- nių tikslu 
nis žodis, kun čia ištisai per
spausdiname :

Draugas“ gruodžio 29 d. išspausdino tokį okupuotos j juose yra laikomas, pl ikiau 
Lietuvos lietuvių raštą: įso nuo valstybės santvarkos.

Vakarų Europos ir Tarybų Są- Į Demokratiniuose kraštuose

LIETUVOJE PASIRODĖ 
"AUŠRA“

nesiekia politi- 
- sukelti revoliu

ciją ar grąžinti kapitalistinę

‘>1
metu ir jos pirmininkas.

Dabar Aukščiausiajai Ta- 
įybai pirmininkaus "Vyžuo- 
nių rinkiminės apygardos 
deputatas“ R. B. Songaila, 
centro komiteto sekretorius.

Ši Aukščiausioji Taryba, 
kaip jau visiems žinoma, tė
ra tik antspaudui pridėti 
prie iš anksto partijos pada
rytų nutarimų.

Ir šį kartą ji buvo susirin
kusi gruodžio 23-24 dieno
mis. Jai pakako 3 posėdžių 
1976 m. valstybiniam liau
dies ūkio vystymosi planui, 
valstybiniam biudžetui ir ki
tiems svarbiems klausimams 
išspręsti.

lankyti giminės.
yra kalinami tik kriminali 
niai nusikaltėliai, o diktatū
riniuose — ir politiniai kali
niai. Amnerty Internatio
nal yra organizacija, kuri
rūpinasi šiais pastaraisiais. Į vojus buri pasalintiem iš sa- 

■ .. . .. vo profesijos. Todėl tokie
Lietuvių tautą vėl ištiko skaudi nelaimė: š. m. lapkri- J, da°umau01 dėmesio 1 ?dv.okatj“ \egali tik

čio 5 d. po traukiniu žuvo talentingas poetas ir mokslinin-1 ješiniųjų diktatūrų kraštus, <ttVe^nesn®s bausmės, 
kas Mindaugas Tomonis. Vėl paslaptingoji KGB ranka I todėl susidarė įspūdis, kad k d-nvvklnsp
sunaikino vos 35-rių metų amžiaus kūrybingą, kilnios šie-j ji yra šališka. Bet paskutinis maitinas y,.a labaiY Drąs
ios žmogų. Įjos leidinys parodė. kad[tas. Nuo to dažnas nusilpsta

p _. . . - m .p • vi v Intern^?°?^1 1S ir tampa mažiau dailingas
Praėjusiais metais M. Tomonis, Paminklų konservą-J tikrųjų yra nepolitine ir ne-1 Tada maisto norma jam dar 

vimo instituto cheminės laboratorijos vedė'jas, technikos I partinė organizacija. Šį kar”i labiau sumažinama, 
mokslų kandidatas, atvirame pareiškime karštai išreiškė Į tą ji atkreipė dėmesį į vals-l
savo protestą prieš lietuvių tautos priespaudą, reika- Į įybę, kurios steigėjai prana-, Kalinių "perauklėjimui“ 
lavo jai elementarių teisių. Už šį drąsų protestą M. To- l^Y0’ W santvarkoje j stOvvklose būna pamokos, 
monis buvo uždarytas į Vilniau? m. Vasaros g. Nr. 5 psi-1?®“ JoklV nusikaitimų, ir per mažai išmoksim
chiatnnę ligoninę ir čia išlaikytas 4 menesius. į J

jungo* intelektualainįc H. 
Boel, G. Gra**, L. Kolakovs- 
Iriui, E. Ionoscu, S. Siniavs- 
kiui, A. Solženicinui ir A. Sa-1 
charovui

Teisme valdžios skirti ad 
vokalai negali tinkamai gin
ti politinių kalinių, nes jei 
gu norėtų, jiems grėstų pa

Š. m. birželio 25 d. M. Tomonis laišku kreipėsi j Lie-J pagaĮ Amnesty Interna- 
santvarką. Jos uždavinys irjtuvvos KP OK. įspėdamas dėl neostalinizmo giesmės ir |tionai pravestą tyrinėjimą,
sunkiaisiais laikais gaivinti protestuodamas prieš lietuvių kultūros slopinimą. Birželio | kurio rezultatai buvo šiomis 

i lietuvio dvasią, ugdyti tau
tinį susipratimą, tautos do- 

•rovingumą. skatinti visoke
riopą pažangą. Lietuvių tau
ta issilaikys, jei bus kujtū-j po mėnesio M. Tomonis buvo išleistas iš ligoninės,
"atari kartoti Tnovfe Pą*a™oj*i metu, t y prieš lapkričio mėn. 5 d., jis
istorija: romėnai jėga nuga-.vėlSavo šaukimą į ligoninę, bet nenuvyko.

Beveik po rimto metų ve! balčio"rmnė'nus kU’"* įvairiais būdais ignoruojamas ir persekiojamas, M. 
is naujo pasirodo Aušra . L • .Tomonis gyveno visą antrojo grįžimo iš psichiatrinės Ii-
taSfc -TariniTkupari-! /*«*»“. "ekui-stys tauti- goninės laikotai^. 
ja pasikeitė j tarybinę. B nes neapykantos J, laiko 
nauio iškilęs navoius savo draugais visų tautų tai-
viutautos eezFstencfiai Pa-'kius ir ?eros valios žmones» neteko idealisto patrioto, gal 
vojuje atsidūrė ypatingai,’™? Lietuvai linki gero įr Keturiasdešimt eilučių drąsių tiesos žodžįų M.,Tomonjui |padarį =; kampetentinga 
dvasinės vertybės: tikėji-P0." «* W dalintis kuitunnė- kainavo gyvybę. Į!- • tarptautinė organizacija, pa-
mas, dora, kalba, literatūra Jmis vertybėmis. • - . . . '.skelbusi 150 psl. pranešimą
ir visa lietuviškoji kultūra.* tikimi kad ia anasiai atarti o ir su kitais lietuviais. tingių ir keliomis kitomis
Mūsų tautos priešai ir i jos" . • • 1? , ... _ , . . . ,. . kalbomis. Pranešimo įvade
ateitį toliau neįžvelgia“ vai- nenZnt isiri^n > • ’ nUk*mU^ nU°-T? 1 Amnesty International gen.
kai ruošia tautai pražūti. §i_!Uetuv^ ™Paisant l81™; tymų dėl teises būti sąžiningu menininku ir lietuviu, mirė sekretorius M. Ennals sako, 
to siekiama klasta, melu ir<™’ \ nuo insulto talentingas grafikas Arūnas Taraibilda. šis kad ši organizacija siekia iš-
apgaule. Planingai ir mas-! \lancllen aauJells nei atsa- taip pat 35 metų dailininkas savu laiku buvo tardomas, laisvinti visus politinius ir 
kuotai Lietuva dvasiškai Pin??. m?® i^k^k po to atiduotas rekrutu į tankų dalinį, kur. manoma, bus religinius kalinius, kurie yra
žlugdoma ir fiziškai naiki-! ’ patyręs radiacijos poveikį. Taip nutrūko prasmingos, Lie- neteisėtai laikomi sovietų
narna. Dalis tautos nenaste-: ’ P J » . tuvai skirtos, kūrybos posmai. 1 kalėjimuose. Neteisėtai, nes
bi šios nelaimės ir nesirūpi- i ’ * , pagal JTO Žmogaus Teisių
na gresiančiu pavojumi.; ”Aušra“ nepretenduoja! 1970 m. rudenį mįslingomis aplinkybėmis žuvo ga- deklaraciją jokios valstybės 
Kartais nesuprasdami, apimti visų Lietuvos proble-į ^us m<>kslininkas Vilniaus universiteto lietuvių kalbos gyventojai negali būti sui- 
kartais dėl duonos kąsnio i SVeikina jau ketvirti profesorius dr. J. Kazlauskas, 40-ties metų pažangus ir niami dėl. politinių ar religi
ne tampa tautos engėjų einančią "LKB Kro- aktyvus mokslininkas, savo drąsiomis baltistikos mokslo ^ors ^ov*

PIRMIEJI "AUŠROS“ 
SPINDULIAI

Gedimino laikus
Vaidevutis garsus
Prikeltų! Bet kur Vaidevutis?

Maironis

27 d. jis vėl prievarta buvo uždarytas į psichiatrinę ligo- Į dienomis paskelbti knygutė- 
ninę. Nepakėlusi šios sūnaus nelaimės, birželio 29 d. nuo Į je "Prisoners of Conscience
širdies smūgio mirė jo motina. in the USSR“, paaiškėjo, 

kad Sov. Sąjungoje ne tik 
yra pilna kalėjimų bei pri
verčiamojo daibo stovyklų, 
bet ir — kas blogiausia — 
ten yra tikras pragaras. San
tykiuose su kaliniais ten ne
silaikoma nei sovietų įstaty-

ti paskaitininkai aiškina ko
munistų partijos istoriją ar 
pan. Paskaitų lankvmas vra 
privalomas. Po paskaitų bū
na diskusijos. Knygutėj ap
rašytas vienas atitikimas, 
kai kalinys paprašė paaiš
kinti apie Žmogaus Teisių 
deklaraci ja. I tai buvo atsa
kyta: "Klausyk, bet ji yra 
negrams.“

NEW YORK, N.Y.

Mirė A. Briedienė

Gruodžio 8 d. mirė Alek
sandra Briedienė, sulaukusi 
100 metų ir 3 mėnesių.

Ji buvo plačiai žinomo vi
suomenininko adv. Stepono 
Briedžio motina.

Adv. Steponui Briedžiui 
reiškiame gilią užuojautą.

D. Ramanauskaitės paroda

Dailininkės Dalios J. Ra
manauskaitės kūrinių paro-

Šeima, du vaikai ir žmoha, liko be maitintojo, tauta 
neteko idealisto patrioto, gabaus poeto ir mokslininko.

tiesos ž

kininkais.

Šiandien stengiamai nu
tylėti didvyriška Lietuvos; 
praeitis. Nenuostabu, kad* Tikimės, kad "Aušros“ 
mū?ų mokyklose taip mažai Į delbiamos mintys paplis 
vietos skiriama senovė^ Lie-: jaunimo tarpe. Norėtume, 
tuvos istorijai, taip. skur-! had jie, pažinę Lietuvos pra
džiai leidžiama istorinė lite-; eiti. dar labiau pamiltų savo 
ratūra ir ta nati cenzorių v-! tėviškės žemę. 
ra negailestingai žalojama.' 
o prieš karą išleisti Lie-uv-sj 
istorijos vadovėliai rūnes-! 
tingai naikinami. Klastojant; palaimintas darbasistorinius faktus, norima an

i r.ika“ ir su džiaugsmu sutiks teorijomis irgi buvo susilaukęs valdžios nemalonės, 
naujai pasirodančius leidi-

Panašių faktų būtų galima nurodyti ir daugiau.* mus.

juodinti Lietuvo5 praeiti.

Nutylima ne tik tautos 
praeitis, bet ir tamsiosios! 
šiandieninio gyvenimo pu-l 
sės. Kalbama ame avgan-j---- 
čius miestus, didžiuo'jamas 1! Pety 
kurortais ir augančiomis ga-J

Gražu už Tėvynę pavargti, ken
tėti, 

šalies pri
gimtos.

1 aimingas, kurs pradedant Auš
rai tekėti

Su broliais į darbą kaip milžinai' 
stos

’i į petį, na, vyrai, ka?
myktomis, bet tylima apie Į Sugtokim | darbą už mvl^į’ 

besiplečiantį nusikalstamu-- 
ma. lagerius ir siaubingas li
gas.

Prikelkime Lietuvą mūsų.

Mažai kas tinkamai rūpi 
naši ir Lietuvos ateitimi, y-j Tik mylėkim karščiau, 
pač jos dvasinės kultūros1 n’:’- ——* — i—«-»-*- 
vertybėmis. Tautos dėmesys
ir jėgos nukreipiamos tik i 
medžiaginės kultūros kėli- 

— į gamyklas, planu?.

Tik į darbą greičiau,

kultūros Tik, vyrai, pajudinkim žemę.

1

Tas ciniškas atsakymas 
trumpai nusako sovietų vai- .
džios pažiūrą į Jungtinių da atidalyta sausio 3 dieną 
Tautų Organizacijos tarp-i Hundres Acres, 456 West 

mų, nei tarptautinių kon- j ^^3 konveneijas, kurias Broadway, N.Y. Ji veiks 
vencijų, prie kurių Sov. Są- Sovietu Sąjunga pasirašo,.iki s3“*510 24 d- 
junga yra prisidėjusi. I bet nie)(a() nevykdo. Tas lie-'

Tokios yra išvados, kurias čia ir JTO priimtus "Kalin, 
i

niams laikyti ! minimaliu^’ 
standartinius dėsnius“, ku-’ 
rių ištrauka yra išspausdin-1

PROVIDENCE, R. I. ’

Dr. Jonas Skuriut dėsto 
ispanų stadijų katedroj

Nuo praeito rudens Brown
ta šioje knygelėje. Knygelės universitete prof. asistento 
pabaigoje yra išspausdintos teisėmis ispanų studijų ka- 
Amnestijos Internacionalo tedroje dėsto dr. Jonas Ski- 
rekomendaci’jos. Ten siūlo- rius, plačiai žinomo visuo- 
ma, kad: , menininko. Lietuvių Dienų

! žurnalo ir Lietuviai Ameri- 
1. Sovietų valdžia leistų kos Vakaruose laikraščio 

savo krašto gyventojams iš^,leidėjo Antano Skiriaus su
tirti pataisos institucijų nus.
veiklą, tikslu paruošti refor
mos projektą:

Dr. J. Skirius filosofijos 
daktaro laipsnį gavo Har-

Sąjungos konstitucija ga-
Į rantuoja sąžinės laisvę, pa- 
į gal apskaičiavimus, toje 
valstybėje yra ne mažiau 10 
tūkstančių tokios rūšies ka
linių.

Šiandien Iietuvo*je pačioms talentingiausioms ir kū
rybingiausioms asmenybėms, nenutraukusioms ryšių su
tauta, surakintos lūpos. Tylėjimas — egzistavimo kaina. pranešimas analizuoja so- 
O tų, kurie ryžtasi prabilti ir siekti tautai šviesesnių die-jvietų įstatymus bei potvar- 
nų, laukia dideli nemalonumai, ir jų gyvenimo kelias nu-' kius, kurie liečia disidentus 
trūksta gana nelauktai. - bei tikinčiuosius, sovietų

Priespaudos ir konformizmo sąlygomis tautai nepa-1 teismų praktiką ir sąlygas 
prastai sunku išauginti ir subrandinti kilnių polėkių, kū- kalėjimuose bei darbo sto- 
rybingas ir veržlias asmenybes. Todėl jų netekimas toly
gus nacijos išnykimui. Dabarties aplinkybėmis fizinis ge
nocidas nebeįmanomas. Vietoj jo naudojamas rafinuotas, 
klastingas ir nuoseklus lietuvių tautos kūrybinių asmeny
bių naikinimas. Tai rodo pastarųjų metų įvykiai, tai pa
tvirtina ir M. Tomonio likimas. Lietuvių tauta, šimtme
čiais turėjusi savo valstybingumą, sukūrusi savitą kultū
rą ir nemažus dvasinius turtus, negali būti palikta istori
jos proceso sauvalei. Ji nori eiti kartu su gyvenimo pažan
ga, ji nori naudotis tomis teisėmis ir laisvėmis, kurias turi 
kitos tautos.

Gerbiami Lietuvos bičiuliai! Jūsų talentingi, kupini 
humanizmo kūriniai, gerai žinomi ir Lietuvoje. Jūsų idė
jos susilaukė karšto pritarimo ir daugelio lietuvių širdyse. 
Jūsų vardai čia tariami su pagarba ir meile.

sportą, o dvasinės kultūros į Apleisto dirvono vaga pirmutinė; 
dirvonai užleidžiami. Ištižų-! Sunkiausia, bet kiek ten sapnų, 
šia, materialinėmis gėrybė-’
mis besisotinančią tautą ne-; * Maironis
sunku nutautinti ir sunai
kinti. "Aušros“ leidėjai

i

Mes prašome: padėkite mums šventoje kovoje dėl 
Lietuvos laisvės, dėl jos šviesesnių dienų, dėl elementa- 

darbą — į darbą, kam degajririų žmogaus teisių.
krūtinė.!

vykiose. Nurodomi atvejai, 
kur valdžios organai nesilai
ko net savo įstatymų. Dviem 
atvejais tai liečia lietuvius:

1. Pagal veikiančius įsta
tymus, niekas negali būti 
laikomas be teismo ilgiau, 
negu 9 mėne-ius. Tuo tarpu 
Petras Plumpa, Povilas Pet
ronis ir Jonas Stašaitis buvo 
laikomi net 12 mėnesių.

2. Algirdas Zyprė, jo mo
tinai esant ištremtai į Sibirą, 
būdamas 14 m. amžiaus. 
1944 m. įstojo į partizanus. 
1958 m. jis buvo nuteistas 
25 metams kalėjimo. Tačiau 
netrukus Baudžiamasis Ko
deksas buvo pakeistas, ir

2. Sovietu Sąjunga tuojau, vardo universitete, 
pat įgyvendintų JTO dės-į Tebegyvendamas Los An- 
nius kaliniams laikyti; gėlės, jis buvo veiklus lietu-

.viu ‘jaunimo tarpe.
3. peržiūrėtų nuostatus) Linkėtina, kad jaunasis 

protiniams ligoniams gydy-| daktaras ir dabar įsijungtų
į į vietos lietuvių veiklą ir tuo 
būdu tęstų savo visuomeni-

Šio pranešimo tikslas, 
kaip matyti iš rekomendaci
jų, yra padaryti moralinį 
spaudimą į Sovietų Sąjungą, 
kad būtų paleisti politiniai 
ir religiniai kaliniai, o kad 
likusiems būtų sudarytos pa- 
kenčiamesnės sąlygos.

D. B.

NAUJAS ‘PREZIDENTAS*

Iš Tiesos (gruodžio 25 d.) 
sužinome, kad gruodžio 24 
d. Aukšciau?ios Tarybos po
sėdyje buvo patenkintas 
Aukščiausios Taiybos prezi
diumo pirmininko (atseit, 
prezidento) Mdtiejaus Šu- 
mausko atsistatydinimo pa
reiškimas ir jo vietoj. Snieč
kaus įpėdiniui P. Grinkevi
čiui pasiūlius, išrinktas An
tanas Bahkauskas.

A. Barkau?kas, gimęs

ninko tėvo tradicijas ir“ dar
bą.

BROCKTON, MASS.
Lietuvių choras televizijoje

Brocktono lietuvių šv. Ka
zimiero parapijos choras, 
vedamas komp. Juliaus Gai
delio, gruodžio 14 d. giedo
jo Lietuvos Vyčių mišiose, 
kurios buvo transliuojamos 
per televizijos 7 kanalą.
Diecezijos pranešėjas, kaip 

ir visada, pristatydamas 
chorą, nepaminėjo, kad tai 
lietuvių choras, bet užtat 
kun. Albinas Janiūnas savo 
ilgame ir labai turiningame 
pamoksle plačiai nušvietė 
Lietuvos praeitį ir dabartinę 
jos padėtį.

Kalėdų rytą choras ir vėl 
giedojo per tą patį kanalą 
kardinolo Medeiros mišių 
metu, bet ir vėl nei pranešė
jas, nei kardinolas nerado

1915 m. Paparčiuose, Kau-\reikalo paminėti, kad gieda 
no rajone, yra partietis nuo j lietuvių choras.pagal naująjį bausmė turėtų, ... , _ . . , . .

būti 15 metų. Tad suėjus j 1940 m., ėjęs įvairias atsa-Į Choristei yra tuo labai 
Mes prašome tarti protesto žodį dėl mums daromų taTn laikui, jis prašė palei- kingas pareigas partijos ir pasipiktinę ir nebežada ro- 

skriaudų, dėl mūsų inteligentijos rafinuoto naikinimo, džiamas. Už tai jis buvo pa-. vyriausvbės įrtaigose. Jis dytis televizijoje, jeigu jie 
dėl tragiško M. Tomondo ir kitų intelektualų likimo. siųstas į psichiatrinę ligoni- nuo 1961 m. partijos centro nebus pristatomi kaip lietu- 

nę, kur jis ir dabar tebegy- komiteto sekretorius, nuv vių parapijos choras.
’ j. i e tuviai domas kenksmingais vais- 1962 m, centm komiteto _ P. Jančauskas

’V.
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Puslapis ketvirtas LBVIS, SO. BOSTON Nr. I, 1976 m. sausio 6 d.

Pirmieji lietuviai Bostone
ALGIRDAS BUDRECKIS

Bostono Kultūros Klube 1975 m. lapkričio 1 d. skaityta 
paskaita

(Tęsinys)

1919 metais Bostono lietuviuose entuziazmas buvo 
aukščiausio laipsnio, nes buvo jaučiama, kad už Lietuvą 
stoja visa jos vaikai.

Kai 1919 m. pradžioje pasklido iš tėvynės atsišauki
mų, kad Amerikos lietuviai gelbėtų nuteriotą Lietuvą, 
bostoniškiai sudarė Nuteriotos Lietuvos Draugų Komite
tą, kurio sąstatan įėjo visų trijų srovių atstovai. Komite
tas tuoj paskyrė 30 žmonių drabužiams, batams ir maisto 
produktams rinkti. Norėta sudaryti tų gėrybių visą laivą 
ir nusiųsti Lietuvos žmonėms. Buvo nutarta surinkti Lie
tuvai $100,000 pinigais.

1919 m. gruodžio 5 d. buvo suruošta milžiniška lie
tuvių demonstracija, reikalaujant Lietuvos valstybės pri
pažinimo. Stasys Michelsonas savo knygoje „Lietuvių iš
eivija Amerikoj“ šitaip atpasakojo tą nepaprastą mani
festaciją :

„Prie lietuvių salės South Bostone susirinko visos 
vietinės organizacijos ir suvažiavo lietuvių draugijos iš 
apylinkių miestų. Žmonių prisirinko kupina salė ir užtvi
no gatvės. Niekas demonstrantų neskaitė, bet, žinant, 
kokios organizacijos dalyvavo, buvo spėjama, kad galė
jo būti apie 22,000 lietuvių.

Tai buvo antras toks milžiniškas lietuvių pasirody
mas Bostone po Žalgirio mūšio minėjimo...

Eisenai per miestą žygiuojant, grojo keli dūdų orkest-

Teises patarimai
Advokatė dr. M. ftvsikauskieBŠ sutiko atea- 
kyti j Ksleivto skaitytojų 
•tfkafcta Tie ktemima 
iaforaadaio pobūdžio. Klausimas ir at* 
sakymus spaaadūmime šiaam skyriuje 
batika roftia pafemšti, kad šaute Kslsivto 
skaitytojau.

Dr. M.
Boston Five Building 
1895 Gonti* Street

Attoraey ut La*.

W. •2133

Klausti
Aš esu lietuvaitė, ištekė

jusi už airių kilmės vyro. A- 
budu mes esame gimę čia. 
tad, kai tėvai priešinosi mū
sų vedyboms, aš maniau, 
kad jie yra neteisūs ir seno
viškai galvoja.

Mes turime tris vaikus: 
dvi mergaites ir vieną ber
niuką. Jau daug me+ų, kai 
mudu su vyru nesugyvena
me, baramės ir mušamės. 
Jis sako, kad aš esu prasta 
šeimininkė, prasta žmona ir 
prasta motina ir kad as per 
daug geriu, nors aš tik vie
ną kitą stiklelį išgeriu, kai 
mano gyvenimas pasidaro 
nebepakenčiamas.

Mano vyras jau seniai 
kalba apie išsiskyrimą (di- 
vorce), bet aš niekuomet to

kiai yra beviltiškai iširę 
(irretrievable breakdown of 
the marriage).

Jei abi pusės susitars dėl 
finansinių reikalų ir žmonos 
bei vaikų išlaikymo ir teis
mas bus įsitikinęs, kad nėra 
vilties, jog reikalai galėtų 
pasitaisyti, — tada truks a- 
pie 18 mėnesių gauti skyry
boms. Jei tik viena pusė no
rės skyrybų, o kita nenorės, 
— tada užtruks maždaug 
30 mėnesių skyryboms gau-

pastangomis porą „sutai
kinti“. Tačiau Tamstos ap
rašomomis aplinkybėm*^, 
manau, kad didelių vilčių 
šia linkme vargiai galima 
turėti.____________________

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

TRYS IR VIENA, Janinos
Narūnės atsiminimai apie 
rašytojus Gabrielę Petkevi
čiūtę; Balį Sruogą, Jurgi 
Savickį ir Juozą Švaistą ,171 
pis., kaina $3.00.

Atsitiktinio kareivio yž- 
ražai. Jono Jąnuškio atsfyi- 
nimai iš Antrojo pasaulipio 
karo laikų Europoje, 127 
psl., kaina $2.00.

Melagingas Mikasės la}*" 
kas, parašė Jurgis Jasinskiu, 
69 psl., kaina $1.50.

Išeivio dalia, Juozo Kapa. 
činsko 1950-1973 m. atsimi
nimai, 295 psl., gausiai 
iliustruota, kieti viršeliai,ti. Ir tokiu atveju, žinoma, 

feks teismą įtikinti, kad rei-i kaina $7.00. 
kalai vra beviltiški ir ju ne-raliai pataisyti. Todėl va- SIAURUttlb TAKELIU,

— Sveikas. Maiki, sulau- negeros, kol parsiveda iš rai, mušė būgnai, plevėsavo vėliavos. Susirinkus visiems 
kęs Naujųjų Metų! Tegu ta- svetimos tautos tvarto juo- Boston Common sode, Miko Petrausko vedamas „Gabi- 
ve Aukščiausiojo ranka ap- dą karvę, kuri jj paskui visą jos“ choras sugiedojo „Lietuva, tėvynė mūsų“, ir prasidė- 
dcvainoja visokiomis gėry-'gyvenimą bado j lietuvišką jo kalbos. Smarkią kalbą angliškai pasakė Įeit. F. J. Ba
bėnus ir paskui dar palaimi-, širdį ragais ir dar atveda gočius, socialistų kalbėtojas. Jo tema buvo: „Kariavome 
na, kad jos nepražūtų. j juodmargių veršiukų... Mai- už pavergtųjų tautų išlaisvinimą, todėl reikalaujame ir 

' ki, by kėrful! ; išsilaisvinusiai Lietuvai pripažinimo!“ įvairių valstybių
tėve, sveikas* ' vadams ir diplomatams buvo išsiuntinėta apie 120 rezo-

— A, ta.-taria į —įSį. »■ P--

nors nepaprasto?

dinamasis ”No Fault“ sky
rybų pagrindas Mas-achu- 
setts valstijoje nebus jau 
toks „lengvas“ ir paprastas, 
kaiD kai kam gali atrodyti.

Tačiau Tamsta turi su
prasti. kad jei Tamstos vy

K. B. Kriaučiūno, 178 pgL, 
kaina • ••••••• •••• p o

nen orėjau, nes vaikams rei
kalingas tėvas; o, be to, jis 
mums visuomet davė užten-;ras yra rimtai nusistatęs ne- 
kamai pinigų pragyvenimui, i begyventi su Tamsta. — ta- 

Paskutiniu laiku reikalai da nei Tamsta, nei teismas 
tarp mudviejų pablogėjo. jo neprivers gyventi su 
Vyras nuėjo pas advokatą ir Tamsta.

mane. Patarčiau pasitarti su vie-(lietuviškų šeimų, kurios iš- nusiųsta Lietuvon Smetonos vardu: , Sakiau vyrui, eikime pas tiniu advokatu nedelsiai(.
įaugina ir lietuvišką atžalą.i , . . •*Z°\ .. . . . , .. „marriage counsellor“ pasi- Skyrybų Tamsta „nesulai

— Kaip čia tau pasakius... f Nors, žinoma, kartais pasi- Peržvelgus ankstyvąją Bostono lietuvių istoriją, ma-j gal jis mums galės pa- kyši“. Tačiau advokatas pa 
Taigi, va, aš per naujus me-( taiko ir tokių, kaip patsai tome Amerikos lietuvių mikrokosmą. Tam įvairių išvadų dėti, ir mes galėsime tęsti sirūpins Tamstos ir Tamstos 
tus apmislinau visą mūsų pasakoji, o tokių ir aš negi- ir pamokų galima suformuluoti apie Bostono lietuvių gy-' sugyvenimą dėl vaikų labo.
gyvenimą ir šį tą nauja su- riu. Tiktai jau niekada ne- venimą iki 1920 metų. Į Jis atsisakė tai padaryti, sa-

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS- dr. Kazio Griniaus, 
U tomas, 836 psl. kaina $5.

KĄ LAUMES LEMI 
(apie Salomėją Nėr}), Fe* 
•onSOt Orintaitės, 234 pst, 
Kaina $3.00.

ATSIMINIMAI APIE 
0UOZA LIŪDŽIU, Potaonė- 
lės Laūdžhmenės, 88 pat, 
caina ••♦........♦. $1.

galvojau.

KĄ LAUMES LEME 
Tai rašytojos Petronėlės 

Orintaitės parašyti atsimink 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame želti?-

vaikų finansiniais reikalais 
ir gerove. Tamstai yra rei
kalingas geras advokatas, o 
ne atjaučiantis žmogus. Ret
karčiais abiejų pusių advo-

sutikčiau, kad tu man rink
tum žmoną.

1. Ankstyviausieji bajoriški ateiviai išnyko be žymės.1 ko, jei tau galvoje negerai,
1880 metų ateiviai jau nieko nežinojo apie bajorų politi- eik pas daktarus ir visokius 
nių pabėgėlių žygdarbius čia Amerikoje. j patarėjus; man nieko ne-

2. Daugumas didžiosios imigracijos žmonių buvo dzū-1 trūksta, tuk geros žmonos,
kai, kapsai, zanavykai ir sūduviai. nuėjo gyventi pas savo

3. Nors daugumas ateivių buvo žemdirbių luomo motiną ir būtinai užsispyrė 
žmonės, jie buvo gana nagingi ir raštingi. Jų darbas Bos-. r^m^ daryti? Ar gali

vvras gauti skyrybas, jeigu
— O su tavo patarimu tai į 4. Lietuviai patys susiburdavo draugijose apsidraus- Man^reikaHngas^žraįus, 

gararituotai prapulčiau. ’ ti prieš nelaimes ir pasižmonėti. Atsirado devynios galy- kuris mane atjaustų ir su
kt -v . J bės draugijų. Draugijų pavadinimai liudfja steigėjų jr da- prastų. Mano mama man

• -T.NTiV?ke-P T^’yTių}>atriotian8 ir religines nuotaikas, i « :
iesk°k tokios žmonos, kad g Bostono lietuviai T

Paskui žiūrėk kad būtų gra-lrascius bei ,kas parodo tuometines kolonijos
Jeigu turi ~po sa-jžių anūkėhų,’ nes senatvėje Į Pinant aukštą raštingumą. Pasirodė ir įvairaus tori- 

iaudų prikimštą šieni- ir a? noriu su jais pasibovy-Į n*° literatūra.

— O ką gi tu galėjai su
galvoti?

— Aš, Maiki, sumislinau, 
kad tau jau čėsas ženytis.

— Tėve, apie tai jau esi 
man ir anksčiau kalbėję?. 
Betgi tu žinai, kad aš dar 
nesu baigęs mokslų ir netu
riu jokio materialinio pa
grindo šeimyniniam gyve
nimui kurti.

O kokio pamato tau

— Nors tu, Maiki, esi šiaip 
ir labai mokytas, bet jeigu 
iki šiol neapsiženijai, tai 
prie bobikių vis tiek durna?.
Ir be mano patarimo tu aiš
kiai visam amžiui pražūsi. tono metalo ir įrankių bei mašinų įmonėse, spaustuvėse ir 

' siuvyklose reikalavo šiek tiek išsilavinimo.

reikia? 
vim
ką, tai ja u ir pagrindas. Ir 
gali ženytis. O kam čia rei
kalingas koks mokslas? Ar 
Žemaitijoj reikėdavo baigti 
kokius versitetus. norint že- 
nytis? Pasikvietei piršlį, nu
važiavai pas sau nužiūrėtą 
mergaite, ir mel-k tėvų joa 
rankos ir tėvų sutikimo. O 
visas mokslas, kaip su žmo
na reikia gyventi, ateis pas
kui ir patsai į galvą...

ti. Nu, ir žiūrėk, kad būtų) 6- Vietiniai meniniai talentai stipriai reiškėsi choruo- 
žemaitė, kad padidintų mūĄ se ir vaidyboje.
sų giminę, kurią kacapiški 7. Patys pasauliečiai bostoniškiai suprato savos pa-
komunistad jau baigia išma 
rinti Sibiruose ir kituose 
lakupuo?e.

lapijos reikalingumą. Pasauliečiai ėmėsi iniciatyvos atsi
skirti nuo lenkų Bostone. Deja, steigdami katalikų para
piją, bostoniškiai neišvvengė bendros katalikų ateivių 

r> - • - v - kontroversijos. Būtent, teko kovoti su vietos airių vysku-
. . . ®?iai sn^kl» tev?» . , pu dėl bažnyčios nuosavybės ir teisės rinkti pinigus. Kaip

visa tai tik gražios svajones. L Wtar paagulieai} komitetas flgainiui tu^jo nu-
— Ne svajonės, Maiki. Tul ’1;ei8ti vyskupo valiai, 

tiktai pasiskelbk Keleivyje,! & Bostono bendruomenė perėjo visą ideologinio su- 
kad nori ženytis, ir žemaiti?- s: kirtymo raidą, atseit: pirma vyko skilimas tarp bažny

tininkų ir laicietų; paskui laicistai suskilo į tautininkus- 
«.ndariečius ir į socialistus.

9. Ideologiniai ginčai ir politiška diferenciacija su
skaldė lietuvių pajėgas. Nesantaika ir kultūrinis uždaru
mas neleido lietuviams efektingai reikšti? amerikiečių 
politikoje. Airiai politikieriai uzurpavo teisę visam South 
Fostonui atstovauti tiek mieste, tiek valstybėje.

10. Bostono lietuviai davė visuotinius lietuvių veikė
jus - vadus, kuriuos pripažino visi Amerikos lietuviai. Pas 
katalikus iškilo kunigai Joną? Žilinskas, Fabijonas Kemė
šis. Kazimieras Urbonavičius, iš pasauliečių katalikų iški-

— Nu, Maiki, tu mane dari lo vyčių steigėjas Mykolas Norkūnas. Stasys Michelsonas 
atsiminsi, kai verksi kokios! ir Fortūnatas Bagočius buvo lietuvių socialistų vadai. Tik 

razumo, pats sau ieško p^lryvana’lės pantaplį apsika-Į tautiečiai - sandariečiai tais laikais nesugebėjo pastatyti 
čios. Nu, ir kas iš to išeina?! binęs! Gut bal! j visiems žinomo visuomenininko.

f 11. Visos Bostono politinės pastangos buvo nukreip- 
| tos j Lietuvos nepriklausomybės atstatymą ir į karo nute- 
riotų krašto gyventojų šelpimą. Katalikai ir tautininkai

— Tai buvo, tėve, tavo 
senovėje. Šiandien mergelę! 
reikia ilgiau pažinti, su ja 
padraugauti, įsitikinti, ar ji 
tikrai bus ištikima ir tave 
mylinti žmona ir ar pavyz
dinga motina. Tokių tavo 
laikų aklų vedybų amžitb 
jau seniai pasibaigė.

— Vot, čia ir yra mūsų 
lietuviško? pakalenijos ne
laimė. Dabar kiekvienas 
vaikėzas, neturėdamas tėvų

ku mergelių atsilieps visas 
pulkas. O mano frentas Za- 
cirka aoznaimino, kad tau 
savo saliūne ir be jokių tavo 
ekspensu iškels tokią veseli- 
ją, kad visas Saubostonas tą 
naktį negalės užmigti.

— Ačiū, tėve. už patari
mą, bet šį reikalą spręsti pa
lik man pačiam.

Tik pasišnekėk su tokiais. 
Viena lietuviška mergelė 
jam yra sudžiūvusi kaip ož
ka, kita kvaila kaip žąsis, o 
trečia kudakina 
rekšlė višta. Taigi, visos jam

Paragina savo pazptan>uk išmoko aidėti ideologinius skirtumus ir bendrai veikt 
kaip pe-Į itairaiyti Keleivi. aaina Lietuvos labui. Nore socialistai neprisidėjo prie anų, jie 
vien* lomi BMtaaM ilgi išvystė vęiklą Lietuvai gelbėti.

katams pasiseka bendromis j ne, 2S4 pusi., kaina $3.

patarė parašyti Tambtai ir 
paklausti, ar aš galiu neleis
ti savo vyrui su manim skir* 
is? Ar man tuoj reikalingas 

advokatas?
a. a

Massachusetts.
Atsakvmaa
Skyryboms gauti antro

sios pusės sutikimas nėra 
reikalinga?. Tačiau skyry
boms gauti, bent iki 1976 nu 
sausio 1 dienos, reikėjo turė- 
i vieną iš žemiau nurodytų 

teisiškų pagrindų. Mūzų |- 
4atymai numato šiuo? pa
grindus skyryboms gauti:

Neištikimybė (adultery);/ 
;mpotencija (impotence);, 
Vitos pusės visiškais „apsi- 
’eidimas“ (uCer de-ertion); 
lidelis oriklausomumas nuo 
alkoholio arba „drurs“
(gross and confiraned habits 
»f intoxicalion); žiaurus ir 

nežmoniškas elgesys su nu
skriaustąja puse (cruel and 
įbusive treatment); vi-»?kasj 
•tsisakvmas išlaikyti žmo
ną, kai vyras yra finansiniai 
najėgus tai padaryti (non- 
support) ir jei viena pusė 
buvo teismo nuteista kalėti 
ne mažiau kaip 5 metus ka
lėjimo (conviction of crime 
and imprisonment).

Nuo 1976 m. sausio 1 d. 
galima bus gauti skyrybas, 
—jei pasiseks teismui įrody
ti, kad šeimvniniai santy-

Miani Lietuvių Piliečių klubas Naujųjų Metų proga 
sveikina visus savo narius ir lankytojus.

Klube kiekvienų sekmadienį būna pietūs su šokiai 
ir menine programa.

Klubas ypač laukia svečių, atvykusių čia iš šiaurio 
pasišildyti.

Klubo adresas: 3655 N.W. 34th St. Miami, Fla.

Klubo valdyba

1976 METŲ PAVASARIO 

EKSKURSUOS į UETUVĄ
i*

Bostono, Montręalio ir New Yorko 
išvyksta BALANDŽIO 15 <L—grįža BALANDŽIO 23 d.

Kaina >648.00
GEGUZftS 20 d. — grįžta GEGUžftS 28 4.

Kaina >728.00

z*M*1’

I
: Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų su papildo-;

ma

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVtLUOKITK!

Vasaros ekskursijos į UETUVĄ prasideda GEGUZBS M. 
Registracijos priimamos dabar.

b
TRANS.ATLANTIC TRAVEL SERVICE•2127303 Wsst Broadnsy, POJtaa 116 Tekfenas: («17) SBM7M

Savininkė: Aldona Adomenieaė
Air fares subject to changes and governament approval.
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Vietines žinios
BALFAS DĖKOJA 

IR PRAŠO

Balfui paaukojo
Mi s. Helen F. Bums ir M. 

Jadvyga Tumavičienė po 
$25: A. ir V. Girniai— $20; 
V. ir Br. Kubiliai — $15; V. 
Izbickas. K. Šimėnas ir J. 
Tuinyla — $10 ir St. Ur
bi nas — $5.

Visiems nuoširdi padėka.

Mūsų skelbtasis Balfo va
jus. trukęs 3 mėnesius, jau 
pasibaigė. Tačiau per tokį 
ilgą laiką ir dažną mūsų 
prašymą per Keleivį tik ma
ža dalis tautiečių teatsiliepė 
(visi aukotojai buvo skel
biami Keleivyje). Iki Nau
jųjų metų savo pareigą atli
ko tik 64 asmenys, kurie su
dėjo $924. Argi Bostone ir 
jo a oviinkėje tiek beliko lie
tuviu? Gal mums atrodo, 
kad Ralfas šiandien nerei
kalingas. Jis buvęs tik tada 
reikalingas, kai mus 5 me
tus Europoje slėgė varge 
našta.

Ne. Ji? tebėra ir bus rei
kalingas, kol vergijos gran
dinė spaus mūsų tautą, koi

riukas. Tad dar kartg nuo
širdžiai prašome: įteikite tą 

į likutį Balfui! Šiandien, ry
toj. kitą savaitę ar kitą mė- 
ne-į. Niekuomet nėi-a vėlu. 

^Lauk^tne ir mielai priima- 
> 4ne ištisus metus.

broliai, išblaškyti po kalė jk Nebūtų Bostonui didelė
mus ir tremtį, kentės baisų 
skurdą. ,t.

Kai mes prasigyvenom ii 
daugelis net gerokai pratur
tėjom, užmiršome savo pra
eities nedalią, ir suledėjt 
mūsų širdys. O turėtume at 
siminti tuos sunkius laiku* 
r tą šviesų pavyzdį mūši 
rėmėjų, kurių malone nau 
dojomės 4-5 metus. Tad iš 
tieskime ir mes pagalbo 
ranką jos reikalingiems.

Tik atsiminkime, kiek pi 
nigo išmetame savo šįven 
cėms paįvairinti ir pagražin 
i. Kiek aukojom Naujuji 

metu sutikimui, nepagailė 
darni 15-20 ir daugiau dole 
’ių. O brolio vargui paleng 
vinti — nė cento... Juk viei 
ik Lietuvių Piliečių d-jo 
alėn sugužėjo arti 150 a-- 
nenų ir lengva ranka sūdė 
:o arti $2.500. O kur dar kit 
okia proga susibūrimai?..
Na, nesigailėkime sau, be 

leužmin'kite ir kitų. Mes ti 
kime. kad nuo riebaus šven 
’ių stalo ir nuo triukšmingi 
Vaujųjų metų sutikimo vis 
iek liko dar kur nors kiše 

nės pamušale užkritęs dole-

Reiškiame didelę padėką broliams ir sesėms 

skautams. Bostono lituanistinės mokyklos direktoriui 

ir mokytojams ir visiems mūsą draugams, užjautusiems 

mus skausmo valandoje, staiga Australijoje mirus mu

su sūnui ir broliui GINTARUI.

• Paulina Kalvaitienė
ir sūnus Ramūnas

Mooaooooooeoom

Visus Balfo aukotojus sveikiname sulaukus 1976 

mei u, linkime jiems laimės, dėkojame už paramą ir ti

kimės, kad ji ir šiais metais nesumažės.

Ta pačia proga dėkojame ir Keleiviui, kurio pusla

piai Balfui visada buvo atviri.

Balfo skyriaus valdyba

PARDUODAMI BALDAI

Vž pigią kainą parduodami, 
mažai vartoti frontrūmio bal J 

dai.

Teirautis telefonu po 5 valan-' 

dos vakaro, o šeštadienį ir sek 

madienį — per visą dieną.

Telefonas: 696-8876.

(4)

AR TURITE ŠIUOS

Lituanistikos faštituto 

veikalus Z-

Argi sunnu būtų surasti 
vieną naują Keleivio prenu. 
merą torių? 0 juk kiekvie

Lituanistikos darbai, UI 
tomas, 307 psl.. kaina $8.00 
Čia rašo apie 20 autorių. Dr 
Vincas Maciūnas paskelbt 
rašytojos Žemaitės 27 lais 

Į kus sukomentarais.
Lituanistikos Instituto 

1973 metų suvažiavimo dar
bai, 262 psl., kaina $5.00.

Šioj knygoj yra išspaus
dintos 22 paskaito?, kurios

nas naujas prenumeratorių* buvo skaitytos minėtam <
stiprina laikrsit). suvažiavime.

BALTIC INSURANCE AGENCY 

Vedėja: Reda M. V e i t as 
Tet 268-6030

597 L Broadvray, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS ano visą rūšią odaimiogą
atsitikimą.
• Parfipna visą rūšią draadmos oskitaojaauuo tartai 
ir nao nelaimingą atsitikimą.
• HOMEOWNERS’ POLICY gaH išrūpinti bet korianm 
■įtarto kvartale.
• Tarpininkas ja norintiems parduoti ar pirkti namas.

IMKITE
IR

SKAITYKITE

Spinduliai ir šešėliai, —
Arėjo Vitkausko eilėraščiai, 
64 psl., kaina $1.00.

Alpia, romanas, autorius

ttSAULES ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleista 
Antano Gustaičio satyrinės 

s poezijos rin-
Kazys Karpius, 227 pak* kak 
na $5.00. . j ‘ lą humoristinė

Žemės ūkio gamybinė ko. Rūtelės aitvaras, — nauja įdomiai ir gausiai
_ _ operacija Nepriklausomoje « poemėlė vaikams, dailiai ŠLL

garbė! jeigu nusiustume Bal- Lietuvoje 1920.1940 (rašo į eiliavo J. Narūnė. Gausiai ii 
fo centrui tik nepilną tūks- dr V1- Bublys, J. Fledžins., įdomiai iliustravo dail. Zita 
t antinę, kai kitos panašios1 J-^Strazdas.j Sodeikienė^ Kaina *$1.50.
lietuvių kolonijos pasiunčia' jy Rudinskas, L. Dargis, K. 
po $5,000 ir net daugiau. j šeštokas J Vilkaitis L. Gi. 

Balfo skyriaus valdyba* rllJna®» Reventas), 257
nei komo omon

dar kartą nuoširdžiausiai 
dėkoia visiems už aukas ir 
trokšta, kad ir kitų tautiečiu 
pavardė? būtų atžymėtos 
aukų lapuose.

. Jonas Valiukonis,
Balfo skyriaus kasininkas

LB APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS

1976 m. sausio 25 d., sek
madienį, 1 vai. po pietų yra 
šaukiamas LB Bostono apy
gardos suvažiavimas, kuris 
įvyks Tautinės S-go? na
muose, 484 E. 4th St., So. 
Boston, Mass.

Suvažiavime dalyvaujama 
sprendžiamu balsu pagal į- 
-tatų 64 paragrafą. Taip 
pat dalyvauti kviečiami ir 
svečiai.

psl., kaina minkštais virše
liais $9.50. kietais $10.00. 

Karūna, istorinė trilogija-

MES VALDYSIM PA. 
ŠAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., U to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

Pasakėčios, pagal Krylo-

iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinka Kalėdų davanom-.į 
Kaina $7.00.

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
J stoties WLYN, 1860 ki- 
iedklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niai nuo 1 iki J :30 vai. die* 
aą. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

ooema iš Mindaugo epochos i vą— Vytautas Petraitis, 217 
1237-1268. parašė Anatoli- psl., kaina $3.00. 
ius Kairys. 318 psl.. kietiĮ Vytautas the Great Grand
viršeliai, kaina $6.50

Lietuvis vargonininkas iš
eivijoje, parašė Juozas Žile
vičius. knyga gausiai iliust-'

Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B Končius, 211 psl. 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$3.00, minkštins $2.00.

j ruota, 304 psl., kaina $5.00. į Amazonės džiunglėse, ro- 
Amerikos Lietuvių Taryba j manas, parašė Jose Eustasio

Į (30 metų Lietuvos laisvės j Bi ve: a, vertė P. Gaučys. 355 
kovoje), parašė Leonardas Kaina $6.00.

Suvažiavimo darbotvar
kėje — suvažiavimo atida-j 
rymas ir prezidiumo kvieti 
mas, apygardos valdybos, a-j • 
lygardos revizijos komisi-j 

jos ir visų apylinkių pirmi-ĮI 
ninku pranešimai. H

ĮSIGYKITE

“ŽURNALISTIKĄ“

"Žurnalistikoje“ rašo 30 
jžymių mūsų spaudos dar
buotojų. Kaina $6.00.

"GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

l . i ši radijo programa trans 
velnias,, . sekmadieniai

* Biznio reikalais kreiptis |
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
wcy, So. Bostone, Telefo
nas AN >0489. Ten gauna- 

ir hetalvta.

Šimutis, 498 psl., kaina $10. < Pašiurpo mano 
šventas raštas, Nau jasis; barašė Liudas Dovydėnas,

testamentas, verstas iš grai-i ? novelė?, 235 psl., kaina 
kų kalbos, 636 psl., kaina —' minkštais viršeliais $3.50,
$5.00. kietais — $4.00.

Vėjas gluosniuose, gluos- Mano žodynas, Richard 
niai vėjuje, du stebukliniai į Scarry. daugiau nei 1.400 
vaidinimai, parašė Algirdas spalvotų paveikslų iš įvai-»
Landsbergis, 126 psl., kaina riaušių sričių ii kiekvienas j patyręs geležies bužo skirstyto- 
$5.00. Į jų turi lietuvišką ir anglišką

Elegiški Stepono Kolupai- ’ pavadinimą. Knyga didelio 
■ los niekintojai, paraiė Ksa- < formato, stipriai įriškta ir 
į veras Kaunas, 52 psl., kai- labai patraukli mažamečiam 
na $1.00. ir paaugliam. Kaina $5.00.

liuojama sekmadieniais ii. 
stoties VVBUR 90.9 FM* 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v., 
popiet

REIKALINGAS

Dažau ir Taisau
Namus ii Įsuko V viduje.
Updau popierius ir taisau 

viską, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JON AS STARINSKAS 

220 Savta RIU Ava. 
Dorchester, Masa.
TeL CO 6-58S4

tjos bei paklausimai dėl visų į 
pranešimų ir jų priėmimas.!' 
III Jaunimo kongreso atsto- Į. 
vų pranešimai, apygardos ’ * 
valdybos ir revizijos komisi-! 
jos rinkimai, paklausimai ir 

| sumanymai.
| Po suvažiavimo toje pa-į 
Į čioje vietoje Bostono LB a- 
pylinkė visiem? suvažiavi
mo dalyviams rengia kavų-; 
tę.

Iki pasimatymo suvažia
vime ! ;I
JAV LB Bostono apygardos 

valdyba 

Neraginami aukojo

Jonas Bartašius iš Hart-, - 
fordo, Conn., Tautos Fon-; _ 
dui aukojo $50.

Jadvyga Tumavičienė iš 
Jamaica Plain, Mass., ne tik. 
pati Balfui paaukojo $25.; 
bet dar iš savo pažįstamos j 
Amerikietės Helen F. Burnsi 
šprašė $25.

A. ir J. Šilimai iš Dorches-! 
terio vietoj gėlių ant a. a. Į

SAVAITUA9TIB

Nepriklausoma

LIETUVA
_____ auela saaiiyiojtts apn pesanlinina Ir Hetuviikuootua
(vykins, deda flaug ir (domią oooteaoaą lr atvirai pasisako 
apie visos mūsą visuomeotaioj bei kultūrintos klausimus, 
jame rasite (domią skaitytoją laišką .įkyrią, kariame laukta
me abipmdą pasisakymą Ir nuomosią kiekvieno * ' 
svarbia problema.
'nepriklausoma liktu v a- yra dinamiška*
•įvijos laikrafttis. ieškąs naują bendradarMą bei Idėją, vi
suomet atvims kiekvieno nuomonei, karia kovoja ir dirba nū 
nepriklausom* IJetnva.

Metinė prenumerata JAV-os M.ŪŪ 

Adresas:
7722 GeorgeStreet. LaSaHe-Moatreal, 090, Ooebee, CANADA

iof<

SLA
ŠIA—jnM

jo daugiaa

jas.
mą

Atli ginimas pagal patyri- 
Kreiptis:

Castle Metui Co.
161 Albany St. .Boston, tel-f.j 

182-7332.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšią

draudimus
Kreiptis senu adreso:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvray

So. Boston. Mass. 02127 
Tei. AN 8-1761

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI

Balys Sruoga mūsų atsi
minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600

Steponas Kolupaila, para
šė Juigis Gimbutas ir Juo
zas Danys, 464 psl., daug

psl., daug iliustracijų. Kny_ i iliustracijų, kieti viršeliai, 
goję rašo apie 70 asmenų.;
Kaina $10.00. i

k t na $12.00.
Amerikos Lietuvių Taryba,

30 metų Lietuvos laisvės ko
voje (1940-1970), parašė 

• - s Leonardas Šimutis, daug i.trinto" 500 Psl-

Viktoro Vizgirdos satyrinė-1’* D’ j . ...njnot/^KzJ Raudonojo arklio vasara,

Saulės šermenys, naujau
sias Antano Gustaičio saty-

SVStVlENUinAS
LIETUVIŲ
AHEIUK0t»

ta*p SMHIYM&IUUOMUS dotarlą

Turgio Strazdo karsto Vasa- 
•io 16 gimnazijai paaukojo 
$15.

Boston Globė paminėjo 
Algį Maksi tį

The Boston Globė gruo
džio 28 d. išspausdino Ha
roldo Dondis straipsnį apie 
mirusį kap. Algį Makaitį.
f t

Aukojo Vasario 16-sios 

gimnazijai

• Vasario 16 gimnazijai au
kojo prel. V. Balčiūnas $25, 
Juozas ir A. šilimai — $15.

Dėkodami už aukas, ma
loniai prašome ir kitus ne
pamiršti ir šiemet to vienin
telio išeivijoje grynai lietu
viško mokslo židinio, kuria 
daugeliui jaunuolių atgaivi
no lietuvišką dvasią.

Aukoa ir toliau priima
mom Keleivio administrad- 
joje. i

IrIMa
susivaatuiMAb

SLA— jau turi daugiau, kaip Irta ■■ 
kapitalą, tad jo

SLA—Janinai

• teikta

mis spalvotomis iliustr3cijo- 
5 mis, didelio formato, drobės 

viršeliai, kaina $7.00.
Pėdos mirties zonoje

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

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 ^1., kai
na $2.00.

GANA TO JUNGO, Kip. 
ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl.. kaina $5.00.

DIENOJANT, Kipro Bie 
»inio, 464 psl., kaina....$2.0(

PENKTIEJI METAI, Ki? 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ........................ 22 00

PASKUl’INIS POSĖDIS 
Juozo Audėno atsiminimai
227 psl., kaina...........  $4.00 nikos 4. I dalis
ATSIMINIMAI, parašė Juo nvs Raila. 428

zaa Liūdžius, 246 pusią
piai. kaina.......... 83.00
Sukilimas Lietuvos suve* 

renumui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv.
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota 
įrišta1, kaina $15.00.

LIETUVOS ISTORIJA 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė 
414 psl., daug paveikslu, ke 
li žemėlapiai, tvirtai įrišta
Kaina .............................. 86

Amerikos lietuvių istorija, 
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.
Lietuviu išeivija Amerikoj,! $5.00.

parašė Stasys Michelsonas.! Kad 
gausiai iliustruota, 500 psl., * jos Čekienės 
kaina $4.00. I kinys.

romanas, parašė Edvardas 
Cinzas, 312 psl., įrišta, kai
na $6.00.

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai Įvairiais klausimais ir 
kt., 318 puslapių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stasys 
Santvaras. Kaina $6.00.

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

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antr? 
knvra, parašė Bronys Raila, 
Kaina $7.00.

Paguoda, akimirkų kro- 
parrjė Bro- 

psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų IT da
lis. Be kitu dalyku, čia telpa 
įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 
ti. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

Paauoda, Bronio Railos 
nk'’mirksn;ų III dalis, 387 
psl., kaina minkytais virše
liais $6.50. kietais — $7.25.

Chieagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 pal.. 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais 810, 

J "Unkštais — 88.

d Ji būtų Kml 
ekienės sitoipsnlų ri 
, 216 pat, kaina 85;

i
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Vietines žinios
lietuvių .skautų veiklą.

! Tenka pastebėti, kad visi 
•Įnašai fondas gali būti nu*

• i • * • cm * I rašomi nuo federalinių mo»Pirmąja Lietuvių Skauty-. ke,4i„ *
bės Fondo fundatorė tapot *

• Fondo adresas: LS Fon-

Pirmoji Skautybės Fondo 

fundatorė

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVj. JO METINĖ PRENUMERA-

SUNKIAI SUSIRGO 
REDAKTORIUS

G. WALLACE BOSTONE!
Išgarsėjęs teroristo pašau* 

I tas gubernatorius George 
Praeitą savaitę sunkiai ’ Wallace šį penktadienį, sau* 

susirgo Keleivio redaktorius šio 9 d. 7:30 vaL vakare
Jackus Sonda.

Jis buvo skubiai nugaben
tas į Camey ligoninę.

Padarius attinkamus me
dicinos tyrimus, rastas šir
dies negalavimas, tad buvo 
paguldytas rūpestingos prie
žiūros skyriuje.

Jo palatos 
262.

numeris yra

1
Redaktorius Jackus Son

da yra daktaro Stasio Jasai
čio globoje ir priežiūroje.

Tuo tarpu Keleivis ir to
liau leidžiamas Jackaus Son
dos bičiulių ir bendradarbių, 
kol jis pasveiks.

Keleivio padėtį praeitą 
sekmadienį gržiai apibūdi
no Laisvės Varpas. Redak
cija gauna daug užuojautos 
pareiškimų.

kalbės Bostone Statler Hil
ton viešbutyje. Dabar jis 
kandidatuoja į JAV prezi
dentus ateinančiuose rinki
muose. Taigi čia minimą 
dieną ir valandą su juo bus 
galima asmeniškai susitikti.

Visi kviečiami į susitikimą 
atsilankyti.

Komitetas G. Wallace 
išrinkti prezidentu

Anglijos karalienė bus 
ir Bostone

Ateinančią vasarą i JAV 
atvyks Anglijos karalienė 
dalyvauti JAV 200 metų su
kakties minėjime. Ji lanky
sis Philadelphijoj, Washing- 
lone. New Yorke ir Bostone.

Balandžio 25 d. So. Bos-,
tono Lietuvių Piliečių d-jos, TA BUS GERIAUSIA DOVANA. 
IU aukšto salėje Laisvės

a. a. Zofija Kiliulienė. jos- ±jo ru“’į Varpo pavasarinis koncer-
vardu fondan paaukojusias, c/o K. Nenortas, 44-tas.
1,000 dol. Šermenų metui A1v „700 dol. buvo suaukota josiAIban St> Boston’ Mass- 
draugų ir artimųjų ir 300,02124.

K. N.dol. pridėjo velionės seimą.
Chicagos skautų vyčių 

Šarūno būrelis, vadovauja
mas Juozo Toliušio, LS Fon
dan Įrašė savo mirusį narį 
a. a. Vaclovą Plioplį. įneš- 
damas jo vardu 100 dol., ir 
Bostono skautija Įmokėjo 
300 dol. Onos ir Antano 
Saulaičių vardu, jų pagerbi
mo Worcestery proga.

Atlanto rajono vadija fon
dan Įnešė 100 dol. ir Juozas 
Maslauskas iš Anglijos pri
siuntė 10 dol.

Taigi vien gruodžio mė
nesį LS Fondo sąskaiton bu
vo Įnešta 1,310 dol.

Tikimasi per ilgesnį lai-:

Spalio 10 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos UI 
aukšto salėje Laisvės Varpo f 
rudens koncertas.

ką Lietuvių Skautybės Fon-’ 
Iš čia vyks į Kanadą kur !dan sukaupti kiek galima-' 
liepos 17 d. atidalys olimpi-i stambesnę sumą, iš kurios1 
nes žaidynes. _ . Į gaj tiktai nuošimčių bus

Bostone karalienė Elzbie-j įmanoma svariai paremti 
ta bus liepos 11 d. ’

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 

(BURNER)
Siūlomas r. & u jas alyvos kuro patarnavimo planas

NAMŲ SAVININKAMS
• Vieneriems metams dalys ir darbas

$ 3 9. 5 0 vertės
/ • 24 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal susitarimą

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną

SOUTH BOSTONO UETUVIŲ PLUEčiŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA:

PENKTADIENIAIS nuo 5 vai. iki 10 vai. vak. 
ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 v. v.

436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore

I

COSMOS PARCELS Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučiau Nerasi medžio be šakos, o
£XPRESS CORP.
144 Milbury St

JVORCESTER, MASS.
TsL SW 8-2868

yra yieninteiė oficiali Įstai
ga Worcestery. mari siunčia 
•Mintinius tiesiog iš Worces-

tarto f Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai*

lietuviškai, pataraau* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingaL

Čia galima gauti (vairiau
sių importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

vedžioja.

*
I

II

K

*• »
h

— SKANI LIETUVIŠKA PICA 
Picą užsisakyti galima ir tel. 268*1053. Tada atėjus 
nereikės laukti, kol iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOIOS NAUJOS PATALPOS į

— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENLRACEŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieni)
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ii kt t 

Atsilankykite ii būsite maloniai naslebir.f
S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBĖ

•/ ?O/- •/;\ez; Oz -•

Trans-Atlantic Travel Service

Flood Sųuare 
Hardivare Co.

SavtiUafcM K. J. ALEKNA 
EAST BBOADVA?

BOUT»? M ISS.
TELF>ONA8 AN 8-414S 

Baajamia Mcera Dalai 
PupterdR 8iaaoaw

Vlackia reikaieny.
Reikmenys piumbariaaia 
Viaofeto caždiaa daiktai

Peter Maksvytis
riTĮMtsr & nrldn
49 Church Street 
C Miltsa,

AUMra
to ir protektataio darbu tt 
ko ir riauje. _
Mario pastatą, psyal JSs< 
tarimr,. Saukit, H«ados fti S va-

vakaro.
Telefonas: 698-8676

žmogaus — be ydos.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

J 95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062

Tet 762-6732

E. KARDELIENCS DAINŲ i 
PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kainu $8.00.

Paštu

* Telefonas: AN 8-2806

|Z>r. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

IPftDINIS 
OPTOMSTMSTA?

Valandos:
nūn 9 vai ryto iki 6 vai. rak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mana

TEL AN 8-2126

\Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOMITRISTft
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY

jfjirrrr1 •“

I UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Ii WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Msas. 02402. TeL 580-7209
SOUTH BOSTON. MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus drangasĮ
V m— ■■■■■■» . . ■■ I I, .

JI The Apothecary
UETUVIŠKĄ TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildoma gydytojų n 
eeptus Ir turime visus gatavus vaistus.

Jai reik vaistų — eikit 1 Uetuvišką vaistinę,
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. SM Reg. Pharm.

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

Telefonai. AN 8-4928
Nas 9 vsL ryto iki 8 vaL vw Hstyras šventadieaiaa Ir seksą.

moooooooeoooooooooooonoooooooa

N & T OIL CO., Ine.
841 E Broadvvay So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas

Skambinkite

288-4662
ns,. m.-S- —• AšImS^mb*gftssSsm asmms neAfammI rW r$0$TBI fW9UWO<WW mnuuuevy IWw
certificam Sdon premetura nithdranslt en ssvtngi 
cartifiati fundi porided ratą of interest on smount 
withdrawn b redund W the pesbook rate (SKfteyev) 
andPOdaytlnjemt b forfvited. _— ... —

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
460 West Broadvvay, South Boston, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

SAVE AT

smMeMnąn

708'AV’
UpemSIOM

AVIMI
4$

S4&5‘&

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio Iki 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryto IM 
5:30 val. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 val. ryto iki 12 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo {dėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

ši 9 banko direktorių taryboje ym 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais gulima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri 9274,000,044

Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 
kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ 
NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metų pavasarinių

ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
bei pavieniui.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus norintiems 
vykti į Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pas savo 
gimines ilgesniam laikui.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

RUBLIŲ CERTIFIKATUS, AUTOMOBILIUS, MOTO
CIKLUS savo giminėms galite užsakyti tiktai iki 1975 
m. GRUODŽIO 20 d.

Trans-AtlanticTradingCo
i Darbo valandos kasdien: 9—5

šeštadieniais 9—2

393 Wc»t Broadvvay, P.O.B. 116 

So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: (617) 268-8764 \

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO. (COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION

82 Harrison Street, 
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347 
Tiesiai iš Worcesteri© siun

čiam įvairius siuntinius j Lietu, 
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 vieni io* 
mumis baisomis. Be to, siunčia
me amtotą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prskss.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įtaigas atsikviesti 
gimines čia pas save I svečius 
ar nustotiuism apsigyvenimui 
Patarnavimas atUekaaeas grei
tai ir sąžiningai. AUdtonką Jsiti- 
tinsite. Vedėjas A. Schyrinski

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO I LIETUVĄ 
ir įritąs Rusijos

Pristatymas greitas Ir 
garantuotas

Prekės parduodamos nuim- 
mintomie karnomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
ialdytuvus ir pan.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo 
nuo 9 vnL ryto iki 5 vai*

o šeštadieniais 
nuo 8 vsL ryto iki 2 vnL F-ft. 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
388 W. Broadvray 

So. Boston, Maso. 02127 
TaL 268-0088




