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Praeito i sava \ ės ketvir
tadienį vėžio liga mirė 78 m. 
amžiaus Kinijos premjeras: 
Ču En-lai. 850 milionų tau-' 
tos ilgamečio pirmininko ir 
Kinijos ikomuniHų partijos 
gen. sekretoriaus mirtis nu-

; Kinijos valdžią, 1949 m. iš
kilo j premjeru-. ,

Kaip tarptautinio mastoį 
į diplomatas jis išgarsėjo, 
j 1954 m. Ženevos konferen-1 
J vijoje, baigusis Pirmajam1 
• Indokinijos karui.

Salkoma, kad tik Ču En-lai 
diplomatinio talento dėka 
1969 m. Kinfja išvengė So
vietų S-gos puolimo ir 1971 
m. užmezgė po Čiang Kai- 
šeko pralaimėjimo ir Korė
jos karo visiškai nutrūku
sius santykius su JAV. Tuo
būdu jis sudarė galimybę. . 
ir Kinijai, ir Amerikai lais-1 VyrUUlSybČ 
viau manevruoti prieš So-' 
vietų Sąjungos grėsmę. Dėl 
to nuopelno ir ču En-lai mir
tis Jungtinėse Valstijose bu-
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Mirė Kinijos premjeras 
Cu En-lai

Jis išbuvo 50 metų Kinijos komunistų partijos viršū
nėje ir 27 metus premjero pareigose. Pasaulis laiko jį ta
lentingiausiu Kinijos politiku. Sovietų S-ga jo mirtį tik 
trumpai paminėjo, nors jos atstovas dalyvavo laidotuvėse.

Po kompozitoriaus Vlado Jakubėno pagerbimo N ew Yorko Kultūra* židinyje 1975 m. gruodžio 13 
dieną. Iš kairės į dešinę: Elena Kačinskienė, kom p. Jeronimas Kačinskas, skaitęs Vlado Jakubėno 
kūrybos įvertinimą, komp. Vladas Jakubėnas, pagerbimo sumanytojas ir {vykdytojas dr. Jonas 
Lenktaitis ir O. Jakubėnienė. tą dieną šventusi savo gimtadienį.

Atsistatydino italų, Ču En-lai — jau tik

J pelenai
1

Siūlo Kissingeriui 

atsistatydinti

aidėjo plačiu atgarsiu , pa-L\° išgirsta su dideliu dėme- 
saufyje, o ypač JAV-se irf 
Vakaru Europoje. Tik So
vietų Sąjungoje, kurios san
tykiai su Kinfja yra gerokai 
apkartę, šio pareigūno mir
tis pradžioje tebuvo pami
nėta tiktai trumpa Tass a- 
gentūres žinia.

Ču En-lai, kuris per visas 
Kinijos politines audras 50 
metų išsilaikė to krašto ko
munistų partijos viršūnėje 
ir 27 metus išbuvo Kinijos 
premjeru, šiandien yra lai
komas politiniu genijumi, 
nors jis tebuvo tik Mao Tse 
tungo

Siu ir ateities rūpesčiu

Reikia pabrėžti, kad Ču 
En-lai gerai permatė sovie
tinio imperializmo kėslus ir 
nekartą yra įspėjęs JAV at
sakingus politikus.

The New York Times

Krikščioniu demokratu 
premjero Aldo Moro koali
cinė vyriausybė. jau 32-ji po 
Antrojo pas. karo, vasario 
7 d. atsistatydino, Socialis
tu partijai parlamente at
šaukus savo paramą.

Italų vyriausybės krizė 
sutampa su italų komunistų 
pastangomis dalyvauti kraš
to valdyme. Socialirtai. tre-

bendradarbiui C. L. Sulz-1 čia didžioji italų parti ja, sa

Braška Europos 
komunistų vienydė

Vakarų Europos komunistai nenori paklusti Maskvai 
ir formuoja savo politinę liniją, artimesnę demokratijai. 
Bet gal tai yra tik komunistų taktikos klausimas, nekei- 
čiąs jų ideologinių principų.

, Y3!*3!?, spauda pastebi» Sovietų šnipai
kad kad komunistų partijų
Europos blokas pradedąs
bia* keti ir skaldytis. Teikias ff NATO
išvadas daro ir specialus
pranešimas/iš Paryžiaus. į-i
dėtas sausio 4 d. The Nevv Į Tik dabar iškyla viešu- 
York Times dienraštyje. imon sovietiniu KGB agentų 

veikla, kuri 1967 m. vos ne- 
s ūglio vė NATO saugumo! Ten rašoma, kad maž

daug prieš du mėnesius 
Prancūzijos ir Italijos ko
munistu partijų lyderiai Ge- 

;orge Marchais ir Enrico 
Berlinger pa ira» ė susitari-

ristemos.
Tais me'ais sovietų šni

pai Vokietfjoje pavogė Side- 
winder raketą su visais jos

«mą atsipalaiduot nuo Krem- preciziniais instrumentais ir 
per Kopenhagą, kaip prekiųI liaus įtakos. Viena ir kita 

! partija pasisakė už demo- 
! kratinius principus.

Gautomis žiniomis iš JAV į Be to, neseniai Vakaruose 
Atstrvų Rūmų. kengresma- pradėtas demonstruoti fil- 
nas Edwardas J. Derwinskis mas. rodantis Sovietų Sąiun- 
(R. III.) sausio 5 d. pa iūlė frps koncentracijos stovyklą 
Valst departamento sekre- ekunuoteje Latvijoje, sovie- 
toriui dr. H. Kissingeriui at- tų piktas reagavima į jų di- 
sista'ydinti, nes jis jau esąs * ridentu ipasitarimus su Eu- 
prarades Kongi eso ir Ame- ropos komunistu oartiitomis. 
rikos visuomenės pasitikę ji-Į nesantaika su Kinfia. Portu- 
mą. Įpaliio? prosovietinės fcomu-

į nistų parti ios nepasisekimai 
— dar labiau paskatine

i • „j « v • - ’ Rrancuziio’ komunistu par-kis, dr. H. Kisangens ma->,ija atsiribcti nuo Mask'vos. 
za teparodė sėkmingumo i
kaip valst sekretorius. Nėra! Prancūzijos komunistų 
pažangos Kipro sales byloj. Partija nustojo pinigais rem- 
įis nepajėgė efektyviai j prosovietines Graikijos ir 
bendradarbiauti su Kongre-1 Ispanijos komunistų parti- 
su Angolos klausimu, ji- ne- Jas. Dabar dedamos pastan- 
turi laiko lobynų Amerikai, Į ^J^kti Europos antiso- 
auga skepticizmas dėl io or- vietinių komunistų 'partijų 
"anizuoiamos detentės su konferenciją, kurio’je daly- 
"'ovietu Sąjunga“. ; 'autu Prancūzijos, Italijos,
... , . , > Jugoslavijos ir Rumunijos
Laikas rai netrukus naro- j(omunirtų partijos, 

m’ą. kiek konerennano E. J. •
Derw?-n«k’o kritika turi rea- Aiškinama, kad sovietų 
’aus pagrindo. į "idaus griežtai policinė san

tvarka ir imperialistinė ru
siška užsienio politika, ku
rios brutalumą regi pasaulio 
akys, nepapra tai kenkia 
Vakartį Europos komunistų 
partijoms, kurios tikisi pa

sekti į valdžia ne revoliuci- 
Etiopijos sostinėje Adis i<* keliu. o legaliu demo- 

Abeboje vyksta Afrikos kratiniu būdu. Šiuo me'u la- 
Tautų Sąjungos konferen- ba’ arti to tilkslo vra Italijos 

.. ; komunistų partija.

pavyzdžius, išsiuntė į Rusi
ją.

Tą pavojingą darbą atliko 
du vokiečiai ^.laklR&s W. 
D. ;.Kncppe ir arcnitdktas 
Rariiminger.

Kaip įprasta tokioj veik
loj, KGB agentai vartojo 
seksą, pinigu^ ir "šaltą krau
ją“-

Akku. kad NATO aplin
koj ir dabar sovietinių šnipų 
nestinga.

Lebanone karas 

liepsnoja

Apie 5,000 Palestinos su
kilėlių sausio 11 d. pradėjo 
veižtis į Beiruto priemiesčio 
pabėgėlių stovyklą, kurią 
laiko apsupę krikščionių da
liniai. lemiami Lebanono 
vyriausybės.

Kautynėse per naktį žuvo 
60 vyrų, 78 sužeisti.

Jau 9 mėne ius trunką ne
ramumai pavirto į tikrą 
krikščioniu ir musulmonų 
karą, kuris Lebanonui jau 
atėmė apie 8,000 gyvybių.

Bombos J. Tautų t 

rūsyje

Buvusio ilgamečio Kim
ios premjero Ču En-lai pa
laikai sausio U d. sudeginti 
Revoliuciniame krematoriu
me Papaoaale, apie 20 my
lių nuo Pekingo. Tūkstan- 
•iai kiniečių, nepaisydami 
šalčio, laukė urnos su buv. 
premjero pelenais sostinės 
gatvėse.

Urna su Či En-lai pelenai? 
palaidota senoje Pekingo 
šventovėje, kurioje ilsisi im
perinės Kinfjos valdovai.

bergeriui jis yra kartą pa
reiškęs:

”Sovietų S-ga siekia eks- . 
pansijo? ne tik Rytų Euro-! ekon?mmems 
poje, bet taip pat Vakarų i ,/;1;. .,
Europoje, Kinijoje ir visur! Jtalijcs prezidentas G., > • išttauzuti

«teouvo nK »ao T«e kitur Azijoje... Nuo Chruš-j';0"6, I’al."'ase P'emjęr, langai MūUZytl
i .vi; 3 , c čiovo ligi Brežnevo sovietai Moro< kad Jo mimstlV kabl" 

iuiiį£u planu \\kdvtojas. Suį ... , .. . . . ipeta^ pitu ^avo oareitra^ kol?m talentinga diplomatine’siekla ekspansijos užsienyje'™ j1 Pal.elKas’.K0’
talentinga diplomatine farizma vidaus no-ibus sudalyta nauja vynau-j

vessla vra riejama daug iš- 1 . Lvhėtoriniu ivvkiu, turėjusiu di- !tlkoJ«- R"3!*1 nleka<i nesi-,yDe- 
dėlės ‘reikšmės ne tik Kini- >'aus sluntusl Vlsur *»'» snI‘

vo paramą apšaukusi dėl to. 
kad Moro vyriausybė igno
ravusi ju sumanymus krašto 

negerovėms 'Keturių kontinentų*

Wa hingtono autoritetin-

New Yorke yra knygų 
parduotuvė "Keturi konti
nentai". Knygynas verčiasi? 
prekyba knygų, išleidžiamųcieies reiKsmes ne uk Kini------„: f delbia kad Ita- preKyoa Knygų, įsieiaziamų

jc?. bet ir aplamai Azfjosjpus’ a?«ntus ir teroristus... i v^Tiausybės sukė_; S°vietų R.u?i.į°je {ten gali‘-xnzę
ir kitų sričių politinės padė-Į Cu En-lai mirties proga lė' išaiškėjusi ČIA finansinė į ma £auti ir lietuviškų tary- 
ties susiformavimui. Įprez. Fordas pareiškė, kad parama, kuri buvo teikiama’b^ ^plokšte-

Ču En-lai buvo gimęs 1898
m. viduriniosios klasės pa
siturinčioje šeimoje palygi
namai netoli Šanchajaus. Jo 
anksti mirui motina buvo 
talentinga literatė, o tėvas 
— kiek per daug nugerian
tis lėbautejas, tad Ču adop- 
tavo jo senelis..

Jaunystėje jis studijavo 
Kinijoje, dalyvavo studentų 
patriotiniame sąjūdyje, nuo 
1917 m. lankė Japonijoje 
Tokio universitetą, o vėliau 
studijas tęsė Paryžiuje, dar 
lankydamasis Anglijoje ir 
Vokietijoje. Jau Eui opoje 
būdamas kinų komuni;tinio 
jaunimo oiganizacijos va
das. jis apkeliavo daugelį 
Euupcs kraštų ir įsigijo gi
lų išsilavinimą.

"Iš Ikvrus Sinajaus sutar
ti.“ ka’bėio E. J. Derwins-

Nesutaria Afrikos
Kinijos istorijoje, bet ir pa- alistai — ne Italijos socia-ip?s- Ap redancijcn paskam- 
saulio scenoje“. Panašiai jįiiistu partija). pino nepažįstamas ~
vertina ir Vakarų Europos' Abi minėtos italu partijomir Panešė, kad 
politiniai vadai ir net Afri-! YVashingtono spaudos žinią’k°nt;nen‘ų“ langus išmušė 

v- tučtuojau paneigė, ir tomisi ?avl?auT°s lyga“.
spaudos reveliacijomis prez. j™es neleisime," tarė ne- 
Fordas labai pasipiktino. »žinomasis, "kad sovietinis 

Suridarc įipūdis, kad ’mela* avietinė propagan- .
JAV veikia jėgos, kurios 1da ir ateity būtu platinama.|uja Angolos Klausimui įs-

-kTS konferencijoje

kos tautelių vyriausybės
Deja, ir komunistas Ču 

En-lai buvo negailestingas 
savo priešams ir, be kitų eg
zekucijų. keturis žmonespats liepė gyvus užkasti į bengiasi Italijos vyriausv-Į Baugiau — niekuomet!“ 

bėn įkelti komuni tus, taria-1 .
mai nepriklausomus Mask-I Reūyan stoja į koVtt 
ai. IManoma, kad jo vieton 

būs pa kirtas Teng Hsiao-| įį*; 
pink, buvęs premjero pava
duotojas.

Po Franco mirties Ispani
joje buvo susilaukta iiokio 

Politiniams įvykiams kai--tokio atlydžio, bet su tuo 
teliojantis ir riedant zigza- prasidėjo ir streikai. Madri- 
gais, Ču En-lai dalyvavo Ki-’de sustreikavo susisiekimo 
nijos Rcmunistų kovoje su tarnautojai, ir prasidėjo de- 
nacionalistais, koalicijoje su monstracijos. Bet valdžia 
Čiang Kai- eku, spirianti* Įvėl ėmė spausti ir suėmė 20 
prieš japonus, ir vėl mūšiuo-.dubininkų vadų ir aiarinėm 
se prieš Čiang Kai-šeką. kol. dujom iivaikė apie 5.000 
užėmus komunistams visoe demonstrantų.

\lxono įrašai teks 

JAV vyriausybei

rieš Fordą

! New Hampshire — pir- 
| minių prezidentinių rinkimų 
• išbandymo valstija. Buvęs 
’ Kalifornijos gubema* orius 

Specialus trijų teisėjų a- Reagan savo rinkiminę lai 
peliacinis teismas sausio 7, mę N.H. jau pradėjo orga- 
d. nusprendė, kad buv. JAV įnizuoti. Sausio 5 d., kalbė- 
prezidento Nixono įrašai į, dama- Moultonborough, N. 
magnetofono juostas ir mi-įH., maždaug 300 miestelio 
lionas kitų jo dokumentų tu- gyventojų, stipriai pasisakė 
ri priklausyti valstybei, o ne prieš komunistų pastangas 
jam, kaip pirmiau būdavo. Į Angoloje.

pręsti. Kol kas jokio bend- , A»k.u» tai nereiškia, kad 
ro nutarimo nepasiekta, nes komunistai išsižadėtu savo 
vienos Afrikos val-tybės pa- principų ir keistų ideologi- 
laiko sovietų remiamą An- Labiau tikėtina, kad tai 
golos frontą ir jo sudalytą yra 'Pelitinės taktikos ma

nevras.
valdžią, o kitos reikalauja,
kad visos svetimas karinės fJcierUS negali būti 
pajėgos, taigi ir sovietų bei a v
Kubos, pasitrauktų iš Ango- » . .
los ir būtų -udaryta koalici- Kunigais
nė kelių srovių vyriausybė.

Sovietai žodžiu irgi remia Amerikoje buvo k*!ęč net
reikalavimą visiems kitiems dvasiškių taupė sąjūdis, kad 
atšaukti savo paramą, bet moterys turėtų būti įšven- 
patys ir ten kariaujantieji tinamos į kunigus. KeRos 
kubiečiai trauktis nemano, tokios ir buvo pradėjusios 
nes, esą, jie yra pakviesti eiti kunigo pareigas. Dabar 
"teisėtos Angolos vyliau- vyskupas papeikė kun. A. 
frybės“... * , Wendt už jo leistą praktiką.

Sausio 12 d. Jungtinė e 
Tau'ose prasidėjo Viduri
niųjų Rvtų problemoms ap
svarstyti posėdžiai. Juose 
nagrinėjamas Izraelio ir jo 
kaimynų konfliktas, bet Iz
raelis tą konferenciją boMco- 
tuoja. nes joje dalyvauja ir 
Palestino;: arabų atstovai.

Prieš prasidedant posė
džiams, policija, nuc dugniai 
patikrinusi Jungtinių Tautų 
rūmus, rūsyje rado kelias 
bombas, kurios turėjo sprog
ti posėdžiu metu.

Kaltininkų kol kas neras
ta, nors galima ir nujausti, 
kieno tai darba;;



- • •• *• • ■ rv • ?;

i

m

er.."", so. ccsTsa Ni. i, i»*<5 m. sausio 13 d.

„Naujoji era” t
Komp. Vlado Jakubėno 

pagerbimas’Naujoji era“ šiandien yra vis dažniau JAV spaudo, 
je, televizijoje ir radijuje girdimas vardas, nors tariamas 
ir su pašaipa, h* jis nėra skilias pažymėti kokiam nors 
istorijos laikotarpiui nuo Amerikos atradimo, nuo atome 
suskaldymo ar nuo astronautų pirmojo žingsnio mėnulyje.
Tai, salkoma, esanti naujos mąstymo linijos, naujo turinic 
senų sąvokų ir naujos moralės pradžia.

Pagal JAV "naujosios eros“ sampratą, žudikai tėn 
arba idealistai, arba ligoniai, vagy s — vargšai, žagintoja 
— kovotojai prieš persenusias šeimynines tradicijas, ho
moseksualistai — su aiškiomis genialumo žymėmis pilie 
čiai, verti išskirtinų teisių ir pagarba?....

"Naujoji era“ užgiria ir kolektyvines šeimas, kuriost 
visų vyrų yra visos žmonos, visų žmonų — visi vyrai, c 
vaikai — bendri... Tokia šeima netgi esanti pati natūra
liausia. nes to pat principo laikosi kiaulių, avių ir raguo
čių bendruomenės...

Tad netenka labai stebėtis, jeigu "naujosios eros“ 
reiškiniai ypač išryškėja ir JAV politikoje.

Štai, Vietnamo karo metu įvairiuose miestuose ir net 
prie pat Baltinų Rūmų didžiulės minios, ir su vienu kitu 
kongresmanų ar senatorium priešakyje, atvirai demonst
ravo, iškėlę priešo vėliavas ir choru 'kartodamos priešo 
šūkius, nukreiptus prieš Ameriką. Ar kada Antrojo pa
saulinio karo metu demonstravo čia taip vokiečiai naciai 
ir japonai, JAV vyriausybei plevėsuodami po nosim savo 
hakenkroicais ir saulėmis? Ne. Tada dar nebuvo "naujo
sios eros“.

"Naujoji era“ dabar ginkluotame ar diplomatiniame' činsko paskaita apie ame 
susirėmime su priešu reikalauja "absoliutinio dorovingu-'kompozi* oraius Vlado laku
mo“. Kaip Indijoje, kur religija draudžia mušti miegantį bėno kūrybą, paties "kalti- 
tigrą ir įpareigoja būtinai jį pažadinti, nors jis pabudęs ninko“ paskaita apie lietu- 
tave ir paplautų. P™ muzikes raidą ir VI. Ja-

Del to reikia tikėti pneso gera valia . kui’i atliko piani tė Aldona
Reikia vengti jį užrūstinti. Kepalaitė, smuikininkė Ele-

...... . X - 'na Kunrevičiūtė, dainininkė*
Konflikte nelei.-tma naudotis jokiais savo slaptosios f.-ena Stankūnaitė ir čelis ė-

N. K. Čiurlionio 
literatūriniai darbai

JEIGU DAR NETURITE,

žvalgybos patarnavimais, nors priešo šnipai sėdėtų Kong
reso ir Baltųjų Rūmų minkštuose foteliuose.

O dar geriau, — aplamai vengti bet kokio konflikto

Komp. Vladas Jakubėnas

lyno Muzikos Akademijoje 
pas Schrt.ierį. Berlyne atsi
vėrė jam žymiai platesni 
kūiybos horizontai. Tuo me
tu ten rezidavo didysis mu- 

i zikes novatorius Schoenber- 
; as, dvylikos tonų sistemos 
! kompozitorius ir teoretikas,
! darę didelės Įtakos jaunes
niajai vokiečių ir kitų Euro
pos tautų muzikų kartai.

Tačiau Jakubėnas nela
bai pasilikt j o galvotrūkčiais 
besiveržiančia, naujų kelių 
beieškančia dvidešimtoje 
amžiaus modernizmo ban
ga. Vieno mudviejų pasikal- 

j 1 įėjimo metu Vladas pasisa-

PETR. TARULIS

(Tęsinys) i

TUOJAU ĮSIGYKITE! 

BALYS SRUOGA MŪSŲ

ATSIMINIMUOSE: ■»t-- •
Knygoje yra daug iliust

racijų. ji gražiai dailininko

apipavidalinta, kietų virše-
Toliau jis mato nuostabų dalyką, — nuo dangaus iki 

žemės tarytum viena milžiniška siena. Ten užrašas "kaino I»U. 552 psl. Kaina $10. La- 
dydžio raidėmis — Žemės planetos žemėlapis... Vanduo, ......
pusrutuliai atrodo tušti, tik kažkur taškelis... lyg kokios t,n*a ir dovanoms. Ją 
salelės ženklą .“ Čia matome autoriaus pastangas nugalė- gaHma gauti ir Keleivio a<1. 
ti jį apėmusį beviltiškumą: s

"Tai dar yra žemė, yra salelė. Ei, jėgų atsirado milio-. m*n“traciioie’
nai... Liūtis šniokštė. kaip ir .pirma. Bet žemėlapis ėmė‘ litnvntr.m- v,-’.-r- x i- i • • j-j-- i- j , r 1 Kasyiojas, meiaiuiOi ki.-augti. Pasaulis atrodė kaip viena didžiule gedulo arfa.,
Visos stygos virpa, skamba, skundžiasi, dejuoja. Neda-*tikas dr. Jonas Grinius apie 
lies, ilgesio ir liūde-io chaosas.“ į

ih taip ruso *Autorius, atgaivindamas nuotaikas, dabar pasidaro 1 
sarkastiškas:5 kė apsisprendęs neperženg-

aruodžioi11 įdėmiojo tonalumo ri
bos ir kad atonalumas jo ne-;, ,. . . D . ..
žavi. Jo kūryba, dvidešimt' ?inCT' meIaSH'!m smulkmenų chaosas. Baisus, pil-
jo amžiaus santykiu matus-j*33 chaosas .

moderuotos j Bet vienišumo jausmas neapleidžia poeto, jis kalba, t 
harmonijos ir melodijos var-’ kad "labai bijodamas skverbėsi pro arfos stygas... Sken-į vių leidinių tremtyje tikriau- 

j kryptimi, susidomė- dualiai skambina ta arfa, maniau sau... drebėjau visu kū- į

Renginio programa sudarė j '?r?u. meJ»d’”ėmis tonaciją- nu jr fo^au per tą didžiulę viso- pasaulio dejonių, triukš- 
Itns dalys: bortoniečiokcm- ™3 lr_ « kaudl“ ku: mo. verksmų ir staugimo liūtį...“
i pozitoriaus Jeronimą Ka- gba:.T'k !’ez-v!nU3 Pedsak?1 8 “ .1 Į iko is Berlyno mokyklos ve- Bet greitai gyvosios jėgos ima vufeų. Jis jau mato,

'e-neje Jakubėno kūryboje, kad vietoje debesėlio pradeda ryškėti "lyg kalnas“.
keitė, tačiau sėkmingai sta- Jau TV“, aIuet« Jau matau- kadrJls
bib'zavo ir išrakino savo aPau^s misku- Eg^as. Girdžiu tų eglių ošimą... kelias 
stilių. Jo muzika kaip ir ki- tie us i v”šūnę. Tamsu miške, kelias sunkus, status, šii
tu neeilinio masto kompozi- dus, Jau arti vinšūnė. Pati viršukalnė neapaugus mišku, 
toriu, nesunku atpažinti ir dau ai‘ti> Jau atėjau, deja...“
charakterizuoti. lokiu būdu optimistine gaida baigiamas šis šiurpu-

Išgyvenęs taip vadinamą lingas vaizdas, kokių greičiausiai nesurastume visoje mū-

Praėjusių metų 
13 d. Vaižganto vardo kul- 
.ūrc klubas, ypač didelėmis 
dr. Jono Lenkaičio pasian- . , ,
gomis, surengė žinomo ir , ’ J., .
nusipelniusio mūsų kemp 
Vlado Jakubėno pagerbimą.

'Tuštumos, apatijos, sunkumo chaosas. Triiputį niek-

Judy Shiffers.. Parengimo? jaunys'ės susižavėjimo lai- sų raštijoje, 
mecenatas—dr. Jonas Lenk-! kotarpį, grįžęs iš Berlyno į 
taitis. ‘ I ietuva Jakubėnas Dradėio 0 visy* šią trumPS Čiurlionio literatūrinių darbų ap- 

Kom„ Jer Kačin?kas be i įimtai bręsti kūryboje. Ne- žvaI«3 baigsime vienu poetiūkiausių jff sukurtų vaizdų: 
su bet kokiu komunistiniu imperialistu ir pasitraukti jam ta- ’apjbįjf|ino savo ‘ priklausomybės laikotarpis ”..jr buvo tokia naktis, kai mes pasprukome nuo jos
iš kelio, tikint, kad. tokį mandagumą regėdamas, jis to- bičiulio VI. Jakubėno dar- at<ymėtas jo dideliais sim- į pačią Ararato viršūnę. Taip mums gera buvo, prisimeni,
liau neis.

Tokios "naujosios eros“ JAV politiko- geras pavyz
dys yra ir šiandieninė Angola, kur vėl garsiai linksniuoja
me žodžius: taika, nesikišimas, laisvas apsisprendimas, 
nepriklausomybė... Gražu! Tik šia proga nepatogu cituo
ti sovietų oficiozo Izvestijos žodžius, kur kiek kitaip nu
šnekama :

"Antikolonialtnė revoliucija Angoloje nepafeibaigs 
su nepriklausomybės laimėjimu.“

"Sovietų intervencija yra labai svarbus Sovietų Są
jungos užsienio politikos principas...“

"Ir detentė nėra dabartinės padėtie? pasaulyje* už
šaldymas...“

"Kodėl gi mes turėtume sustabdyti savo intervenciją 
Angoloje tik Kissingeriui patenkinti? Juk tuo būdu mesi 
tikriausiai Įžeistume JAV kongresą...“ |

bus:

r
f

"Viena gražiau ių ir Įdo

miausių knygų tarp pernai ir 

šiemet pasirodžiusių lietu-

šiai yra "Balys Sruoga mūsų 

atsiminimuose“.

NAUJIENA
- *■ *- •

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnės knyga 
VAIKYSTĖ. Ra’ytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės

dienas. Knyga 164 p?1. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuvišk os spaudos,
platintojus ir taip pat Kelei
vyje.

Ge/i žedysai

Anglų-lietuvių kalbų žo

Bet nesvarbu. "Naujojoj eroj“ ir šios sovietų pasta- į 
bos ir pašaipos bus už.-įmerkus pralytos.

Tik nevadinkite šios "naujosios eros“ JAV 200 metų 
sukakties proga moraliniu nuosmukiu, visuomenės sugle
bimu, laisvės principų laidojimu ar tiesiai baime dėl savo 
kišenės ir sotaus pilvo! Tai būtų nepaprastas įžeidimas.

{ Komp. Jeronimas Kačinskas

SOCIALDEMOKRATAI 

LEIS ŽURNALĄ

Rusai socialdemokratai,

tirti komisijos posėdi? įvyks 
sausio 18 d. Londone.

Darbotvarkėje: Br. Kai- 
ninšo pranešimas apie pade-

kurie dalyvavo dar prie? ke-jtĮ Rytų Europos kraštuosi 
leris metus pogrindžio veik- p0 Helsinkio konferencijos.
loję Sov. Sąjungoje, dabar, Al var Alsterdal (Švedija)
atsidūrę Vakarų pasaulyje, apie daibininkų opozici- 
ruošiasi sudaryti grupę ir i ją Rytu Europoje, Vilem 
pradėti leisti savo žurnalą. Bernard — Socialistai taiy 

Kaip vienas iš organiza-: sovietu disidentų egzilėje. i 
torių yra pa -akęs, žurnalas ‘ pranešimai apie pastarųjį 
savo vardu ir turiniu bus pa-! dienų įvykius Rytų Europo* 
našus į emigracijoje leistą i kraštuose.

bet bus spausdinamas Lon- . v°, a -vvaus .
. r ir Vakarų Europos socialistr

. partijų atstovai.

SOC INTERNACIONALO 
KOMISIJOS POSĖDIS

ą
Socialistų Internacionalo 

Rytą Europos klausimams

Lietuvių tauto* valia ;r 
valstybinė sąmonė nėra pr
iaugta, lietuvių patrioti

ir nenugalėtas.
Dr SL Baikis

i foniniais kuriniais — II-ja spindesys akino, svaigino, vilui jo mūsų jėgas. Tada aš 
1 a-,. raškiau pusiau prišalusius lašus, o Tu juos mėtei į žemę

VL- ° VD % ” 1U žmonėms. Tačiau tie deimantai sustodavo ore, mirksėda-
ik 1ianr1ix^ mnl mi» keisdami savo spalvas. Dangumi pasklido švelnus dynas, V. B?ravy: a?, nauja
zika, pradė’io įvesti liaudies sldndesys lengvai nušvietė žemę. Ir kai mes nusileido-' laida apie 3 ),00 
melodijas i savo instrumen- -me pakalnėn, aplinkui girdėjome žavintį šlamesį, o dan- ~on ’ 
tinius veikalus, kartu sėk- 8US buvo nusėtas žvaigždžių...
mingai pavartodamas lietu- Eglė? svyravo apsvaigusios ir, rodos, tyliai kužda: 
vių liaudžiai būdingus ele- žiūrėkit, žiūrėkit, stebuklai dedasi danguje, o šaltinis, 

k-’ a^le • T. °,aipy sulaikęs kvapą, tyliai žengdamas akmenėliais, bėgo sku- 
ve =ubrandines savo indivi beJO su311Wmęs. kad tik greičiau išspruktų iš tamsaus 
dualų stilių harmonijoje ir miško> kad tik Pamatyti kažkur atvirame laiAe
melodijoje. ^Pridėjus jo di- tuoe stebuklu?, apie kuriuos miške pasklido žinia. Ir žemė 
delius sugebėjimus instru-| džiaugėsi tyloje, o mes grįžome tada su Tavim, Mažy- 

j mentacijoje. lietuvių kom-; tėle...“ • -
t pozitorių šeima susilaukė

590 pi' ; .caii.a $S 30.
1 ietuvių-anęlų kalbų žo 

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Slavob^rA h. apie 
27 non žodžių 511 pt*l., kai. 
na $8.00.

^įpro t5icixi.it
knyga

• stambaus kalibro kūrėjo, 
l kuris paliko reikšmingus 
I pėdsakus tolimesnei lietuvių

Čiurlionio literatūriniai darbai vertingi savo išraiš
kingumo jėga ir sudaro nedalomąją jo plačios kūrybos 
dalį. O taip pat jie atskleidžia jo dvasinius .polinkius bei

V Jakrbėna< muzika! "’'**<* P’čtotet Į f ?Tens ^brendusias kilnias mintijo raštai
v. muzurtej liveriai naizcrplhsti mums crpnaii nažmti m tanvha bei mu.

•nadėjo nuodugniai studi-
įuot ankstyboj jaunystėj.
Pirn.as jo rimtas susitiki
mas su kompozicijos menu 
įvyko Rygoje pas žymų to 
’aiko latvių kompozitorių 
J. Vitolį. Rygos konservato

‘ j lygiai paggelbsti mums geriau pažinti jo tapybą bei
Darant Jakubėno muzikos zik Ti,k labai j, kad Čiurlionis tiek

bendrą apibudmimą. galima mažai mums
suklysti, nes ji dažnai įvai- 
moja priemonių, nuotaikų 
ir stiliaus atžvilgiu. Man 
bent atrodo, kad tai mode- 

5 ruota mūsų amžiaus antro-
įjoję, matomai, pūtė švie-i jo ir trečiojo dešimtmečio 

stilių ir formų d-alina sinte
zė. Tačiau pagrindinė kryp
tis neoklasinė su sMpriai iš
keltu lietuvių liaudies tona
cijų elementu. Tas faktas 
sutapdina Jakubėną ?u ki
tais jo amžininkais Banai
čiu, Gruodžiu, be abejo, ki
tokiu būdu. Tie asmenys, 
pridėjus dar Stasį Šimkų 
pradėjo naująją lietuviu 
muzikos atgimimo era tau
tiniame ženkle. Tik Jakubė
nas gal daugiau liko vaka
rietiškas kontakte su euro
piniu impresionizmu ir neo- 
klasicizmu, sintetiškai tas. 
krvptis‘jungdamas ?avo ku

oru vėjai negu Kaune. Ja- 
,ul čnas parsivežė iš ten 
;ana turtingą žinių bagažą 
:r naujesnės kompozicinės 
echnikos. Spėju, kad nema

nos Įtakos jam padarė forte
pijono studijos, kuriose dau
žiau teko pažinti Skriabino, 
Debu??v ir kitų panašių 
’-ompozitorių kūryba. Tai jį 
paskatino išsilaisvinti iš tra
ukinės kompozicijos rėmų, 

kuri Kaune dar giliai buvo 
’.eiuusi šakni- Naujalio. 

” ai’at-Kelp’os. Brazio ir ki
čų Letuvių, senesnės kartos 
kompozitorių, asmenyse. 

1928 m. baigęs Rygos

^avo stilių, formą ir garso, d r. H. Kissingferi?, į tąklau- 
konstiPkciją.. Jo ilgų metų simą atsiliepdamas, tarė,
kūrybinis darbas yra didžiu
lis ir neišdildomas įnašas į 
mūsų kultūrinį gyvenimą. 
3aila. kad nepalankios išei
vijai sąlygo ir nestipri svei
kata prilaikė jo kūrybinį po- 
encialą.

Taip apibūdina komp. VI. 
lakubėną ir jo kūrybą Jer. 
Kačinskas.

kad $2.3 bilionų parama Iz
raeliui esanti tarpdeparta- 
mentinių studijų padarinys, 
ji esanti reali. Tačiau, jei 
tikrai paaiškėtų, kad Izrae
lis turės perteklių, tai jo va
dovaujamas Valst. departa
mentas tokios "dovanos“ 
neTemsiąs.

iLivOKO v c.At»l JUS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai u prašyta 

oolševikimo teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kertėjo ir žuvo mūsų 
broliai seservc. giminės ir 
įrauksi. Knygos kaina — 
TR Centai.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1980 metų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 
Sinskas. 273 pusi. kaina 93.

NEPRIKLAUSOMA LIE- 
TUVA ATSTATANT. Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina •••a • • •*•••*•«•••• •••••• 95.

IZRAELIO BIUDŽETO 

PERTEKLIUS?

Kai kurie JAV laikraščiai 
paskelbė, kad CIA tariamai 
sužinojo, jog iš $2.3 bilionų,konservatoriją Laisvo Meni- 

ninko laipsniu ir gavęs sti-: Jakubėną reikia vertinti kuriuos Amerika duoda Iz- 
pendiją, VI. Jakubėnas išvy- daugiau ne kaip muzikos raeliui kaip paramą, Izrae- 

! ko į Berlyną. Ten gilino novatorių, bet kaip meni- lis turėsiąs $500 milionų 
kompozicijos studija- Ber- ninką, gabiai stabilizavusį perteklių. Valst. sekretoriiB

NAFTA RUSAMS 
SKANDINTI

Kinijos žemyne ir artimo
se Ramiojo vandenyno pa
krantėse atrasta tiek daug 
naftos atsargų, kad, kaip 
vienas kinų valdžios parei
gūnas yra- pa-akęs, —"naftą 
supylus į vieną didelę duo
bę, joe būtų tiek, kad joje 
nuskęstu visi rusai“.

■

t5icixi.it
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KELEIVIS. SO. BOSTON Nfc 2, 1976 m. sausio 13 d.Puslapis trečias

i

Rusai okupantai, saliu iš Lietuvos!

DARBO STOVYKLA Bandoma Kauno elektrine

Sovietines priverčiamųjų '; 1975 m. giuodžio 24 d.
darbų stovykla buvo parody-• pradėta bandyti Kauno tei
ta televizijoje. Tai Įvyko 1975 mofikacinė elektrinė. Ji ne' 
m. gruodžio 16 d. NBC 4-me 4","~
kanale, New Yorke, 7 vai. va-

bus tokia galinga, kaip E- 
iektrėnų jėgainė, tačiau ji 

karo. Pranešėjas John Chan- >abai reikalinp au-
chellor, pradėdamas vakari- -anc!an) Ka.^’, ^elbla- 
nes žinias, paminėjo, kad bus, dfeian.
parodyta sovietine koncentra-i t; veikti a metų pradžioje. 
cijos stovykla Sovietų Latvi
joje. Programos pabaigoj ek- "Nusipelnę“ žurnalistai 
rane pasirodė retas miškas, Au^ T 
senas namas, spygliuotos vie-, m() įsaku nusipelniusio žur. 
los ir užrašai Riga 1974. Išėjo na]jsto garbės vaidais apdo- 
būrys gal per šimtą ! -.-anoti Br. Mindaugas Bary- 
tamsiai apsirengusių žmonių. • ,as> Albertas Laurinčiukas 
Juos supo šautuvais ginkluo- Į jr Aldona Smigelskienė, o 
ti kareiviai ir jų vedami šu-Į garbės raštais apdovanoti 
nys. (ELTA) • Tiesos bendradarbiai A. La-

į penas. I. Litvinaitė, J. D. 
Neįsileidžia ir nekalčiausių Į Meškauskas ir A. Stasiukai- 

leidinių I
Jau net keletas Keleivio!--------------------------

skaitytojų pasiskundė, kad! 
sovietinė įusų cenzūra i Lie- j 
tuvą neįleidžia net pačių ne- į 
kalčiausių leidinių. Pvz., •
Amerikoje neseniai buvo i-=- i 
leista gau dai paveiksluota
knyga vaikams, kurioie lie-

Dar vienas kaltinimas G. LUKAUSKAITĖS 

70 METŲ SUKAKTIS
Tarptautinė amnestijos organizacija ”Amnesty In

ternational“, kurios centras yra Londone, šiomis dieno
mis paskelbė pranešimą, kuij plačiai aprašė visi didieji
anglų laikraščiai. Pranešime - ataskaitoje kalbama apie jkė ketvirtame šio amžiaus 
sovietų kalėjimus ir darbo stovyklas ir kaip Sov. Sąjun- Į dešimtmetyje. 1933 m. bu- 
goje yra laužomi įstatymai bei tarptautiniai įsipareigoji- vo kleistas* jo> eilei asčių 
mai, liečią suimtuosius. Pati ataskaita yra kruopštaus ty
rinėjimo rezultatas, ir ji yra atspausdinta 150 pusi. kny
gelėje, kuri jia išleista anglų, olandų, prancūzų ir švedų 
kalbomis. Angliškai ji pavadinta "Prisoners of Cons- 
cience in the USSR, their treatment and conditions“.

Prieš spausdinant tą ataskaitą, ji buvo pasiųsta į 
Maskvą Sovietų teisininkų sąjungos pirm. Smirnovui, ku
lio stožieviškas atsakymas yra įterptas knygelėje.

Galina Lukauskaitė - Poš
kienė kaip rašytoja pasireiš-

rinkinys Brangiausias pė
das, o 193S m. — Eilėraščių 
kraitis.

Minėdamas poetės 70 me- 
ų sukaktį. Draugo kultūri

nio priedo apžvalgininkas 
(b.- r.-) apie jos kūrybą taip 
kalba:

KATĖS IR PELĖS 
ŽAIDIMAS

Kas yra Amnesty International?
Amnesty International buvo įsteigta 1961 metais. 

Jo tikslas — daboti, kad Pasaulinė Žmogaus Teisių De
klaracija būtų įgyvendinta visame pasaulyje. Siekdama 
to tikslo, ši organizacija deda pastangas visuose kraštuo 
še išlaisvinti politinius kalinius ir teikti jiems bei jų šei 
moms pagalbą. Ji taip pat kovoja prieš mirties bausmę, 
kankinimus ir nežmonišką elgesį su suimtaisiais ar tais, 
kurie yra persekiojami dėl jų įsitikinimų, tautybės ar kal
bos, su sąlyga, kad šie pastarieji nenaudojo smurto prie 
monių. i • , .

Amnesty International yra nepolitinė, nepartinė ir 
ne valdžios organizacija. Bet ji turi patariamąjį statusą

tuvių ir anglų kalbomis ai?-’ linio gaiso sovietų moksli 
kinamas paveikslėliu turi-* įlinką, elektrochemiką, dr. 
nys — vežimas, kėdė. na-J B. Levičą. Jis yra vienas iš

Jos poezija atkreipė skai
tytojų dėmesį ne tiek socia
linio maištingumo tendenci
jomis (kurių būta ir kurias 
labiau pabrėžė kririoji kri
tika), kiek savo intymumu 
ir nuoširdumu, būties liūde
sio išgyvenimais, lyrišku il
gesiu. bohemiškais moty
vais“,

G. Lukauskaitė yra žino
mo lietuvių visuomenės vei
kėjo adv. St. Lukausko duk
tė, jaunesnioji Sofijos Jasai 
tienės (dr. Domo Jasaičio 
žmonos) sesuo.

Asmeninis G. Lukauskai-

Buvo įdomu sužinoti, kaip' programas. Televizijos va- 
Jjoną Jurašą priėmė Londo- dovui Siutui kas antrą sek
ino tedbro h’ televizijos madienį talkininkauja kun. 
'sluoksniai, kurie apie jo at- Kezys. Kalėdinėje progra- 
vykimą jau iš anksto žinojo, moję Elena Blandytė skaitė
_ Labai palankiai ir nuo- £±d“azalaitės kal4din«

širdžiai. Buvo sudaryta ne ? Televiziioie dalyvavo 
tik proga patekti į vfeus pa- . 
geidaujamus spektaklius,
bet daugelis vadovaujan- Lietuvių Radijo Forume 
čių asmenų buvo pasikvietę giuodžio 28 d. buvo įdomus 
na įkalbėti ir pasivaišinti, pasikalbėjimas su M. A. Ru- 
Gautas labai gundantis pa- džiais, kurie aplankė Turki- 
siūlymas pasirinkti kurį nors joje Bražinskus. Bražinsko 
Rytų Europos dramatuigo sūnus gerai išmoko turkiš- 
veikalą ir, išvertus į anglų kai ir angliškai. Abu Bra- 
kalba, pastatyti viename iš zinskai tarė daug nuoširdžių 
didžiųjų Londono teatrų, padėkos žodžių jų neužmir- 
Bet tai. žinoma, tolimesnės susiem? tautiečiams.
ateities dalykas.“ Kalifornijoje gyvuojanti

organizacija American So- 
1 ciety of Distinguished Citi- 
zens pranešė, kad į savo na
rių tarpą ‘ji priėmė chicagie-

PO CHIOAGOS DANGUM M J. Kapačinską.
j Balys Svalia

Žiemos metu Chicaga yra 
apkrauta įvairių parengimų.
Lapkričio 29 d. Marijos mo
kykloj Hamiltono meigaičių 
choras Aidas sutraukė pilną 

į salę publikos. Tą patį vaka-

HARTFORD, CONN.

Gražus pobūvis
Nedidelėje Rocky Hill 

rą Jaunimo Centre įvyko vietovėle, netoli Hartfordo, 
Lietuvių Televizijos metinis Jurgita Kovienė - Jasaitytė 
parengimas, kuris taip pat buvo išrinkta ”Women of 
labai gerai pasisekė. Lapkri- the year“. Ji laimėjo tą var- 
čio 30 d. įvyko L.K. Šalpos dą, paskelbdama mintį — 
suvažiavimas Marijos aukšt. laisvė vyrams!

Amnesty International siunčia delegacijas j tuos'”?8, Elįvilis ir.Vytenis. So-įmokyklojČia buvo 'prista- Ta proga Kovų namuose
J & j * vietų Sąjungai aneksavus | tytas Lietuvių Katalikų Baz- suruoštame jaukiame Nau-

JTO, Unesco ir Europos Taryboje. Jos veikla yra finan- _____
suojama per skyrius, kurie yra įsteigti 31 valstybėje, irj^'gįvenimas buvo sunkus 
iš nario mokesčio, surenkamo iš 70 tūkstančių narių, gy-' jr tragiškas. Antrojo pasau- 
venančių 65 kraštuose. j linio karo metu žuvo jos sū-

T ,. ,. . n •! L Alltelnaužunaž t ; viety Sąjungai aneksavus tytas Lietuvių Katalikų Baž- suruoštame jaukiame Nau-Tefeor^h kidčio vedama f v esama smmtųjų dėl sąžines laisves suvarzy- LietU %46 m. ati G u.^yėio. Kronikos II tomas, jųjų Metų sutikime dalyva-
S.2 ™ J ' m°’ ’r k'elpiaS1l k, U vynaus>bes h*1 dalyvauja teis- kauskaitė komunistų »tei- Ta proga ir prel. J. Balkū- vo svečiai ne tik iš artimųjų 
Aliname lasoma apie pašau-, mo procesuose, kur tik įmanoma. > •------ “ * r - . I----—i.-j xr_sn._ . . .. ,^mgumo" įtarta Lietuvos' nas nusiskudė, kad Vatika- vietovių, bet taip pat iš Bos- 

Organizacijos pirmininku yra Dirk Boemer (Vokie- pogrindžio veikla, buvo nu- nas neužtaria kenčiančios tono, Providence. Spring
ti ja), o gen. sekretorium — Martin Ennals (D. Britanija).. teista 18 metų kalėti Sibiro katalikų Bažnyčios ir jos fieldo, Wrentham ir kitur.

mas, karvė, arklys, lazda iri iškiliųjų sovietinių moksli- Patronais yra pasaulinio gai-so asmenybės, kaip Canter- trem tyje. Stalinui mirus, na ių rusų okupuotose saly- 
pan. Rodos, kas leidinvie: ninku, kuris pats pasiprašė būry arkivysikupas. Žmogaus Teisių Tarptautinės Lygos'1’.. !”♦ Paleista »rfse.
galėtų būti dar nekalbesnio? : leidimo emigruoti. Toks lei- pirm. Rogers Baldwin, prof. Salvador de Madariaga, Ye- feHZo 1savo uo®1]}8 iaĮJ" Jaunimo Centre n J<
Deja, okupanto cenzorių bu-'dimas jam buvo pažadėtas hudi Menuhin ir U rims Aišku nuo 1946 m j0S koplyčioje įvyko ir p,
kaprotiškumas ir nežmoniš-į 1975 m. gale. Dabar KGB * lvardas 18 !ietuvn* llterat?n7 Brazaičio minėjimas,
kūmas net ir tokiu knygeliu - pranešė, kad įvykęs

su-
CU

K. Nenortas

LONDONAS
nesu_ šalia tiesioginės intervencijos dėl suimtųjų, Amnesty nio gyvenimo yra visiškai traukęs daug žmonių.

International taip pat skleidžia informaieją apie Žmo- pranykęs. = dalyvavo vysk. V. Brizgys. St ° 75 metų
esąs atmestas. gaus Teisių Deklaracijos nuostatų laužymą kai kuriuose, G. Lukauskaitė buvo bai- J. Daužvardienė irj »

Pa ipiktinęs laikraštis ra- kraštuose. Kai-p pavyzdį galima nurodyti aukščiau minė-’gusi biologijos mokslus, ku- kitų jzymių tautiečių,' Dr. Stasiui Kuzminskui, 
šo, kad ”melas yra charak- tą knygelę ir vis ą eilę kitų, išleistų anksčiau. Be to, A.lJrį laiką nepriklausomoj Lie- Pa^er”® nusipelmusį ekonomistui ir visuomeni-

Kamerinio orkestro sukaktis ’ t ei inera sovietinė priemonė leidžia Žmogaus Teisių Sąjūdžio Sov. Sąjungoje ”samiz- tuvoj dhbo kaip gimnazijų . 4 metų su i iminės vv- ninkui, kuris dabar gyvena
Uetovos filharmonijos ka-;i>a^a™s atšauktu dat“ leidinio ”Chronika Tekuščich Sobitij“ vertimą j mokytoja, buvo veikli libe- Su™ų Televj! ^75 meU?Sais “

merinis orkestras, vadovau-i Vakarų mokslininkai de- angių kalbą: ”A Chronicle of Current Events““ ;’alini5 nusiteikimų moteris, LAS* L 75 1 amžiaus.
jamas Sauliaus Sondeckio ’ PasĮa’}g^^r-.B•te
praėjusių metu pabaidoj at-; ^CU1. t^gautL^Sovjetai, hijo- 
šventė savo veiklos 15 metų: c-ami
sukaktį

it ei k-neleidžia adresatams 
ti. Tai šitaip "klesti“ Helsin
kio atlydžio d va ia...

sipratimas“ ir jo prašymas

Tas rusų pogrindžio leidinys pradėjo eiti 1968 me-
neigiamos propagan- tais. Nuo 1971 m. Amnesty International leidžia jo verti- • sukaktuviTiinkei mt.

dos prieš Sovietų Mokslo A- mą į anglų kalbą (nuo Nr. 16) žurnalo pavidalo. Pasku- oRu nįtildvtai lietuvei * GrVod.zl° 6 
Kamerinis orkestras <avo kademijos 250 metu sukak- tinis io numeris (28-31L kuris apima laikotarpi nuo 19721___t_.___ •___L___ ____  tremtinei

darbais ir ištobulintu muzi-, ’.^s. mmėjimą. 
kavimu yra susilaukę - gra-; 3_.elstl, .,. .
žiu vertinimų bei populis-; ^eK’imą atšaukė, 
rūmo ir toli už Lietuvos ri-

jautri vartančiam ir ken-.“**i£l buvo gimęs Šaukote, 
cianciam žmogui. ;»P_ie Blazaltl susuktą UI prfe §iaulių studijavo Ber.

lyne ir vėliau dirbo Lietuvos 
. ..... užsienio reikalų ministerijo-dieną Sibiro

Daily Telegraph rašo, kad;
i\.aip informuojama apie juieiuvą:

... .. ., . , , , Informacijos apie įvykius Lietuvoje yra paimtos iš
bų. Gruodžio 21 d. Vilrsiuie. ^.^.pnv pačių įusų disidentų šaltinių ir L.K.B. Kronikų. Paskuti-
buvo surengtas 1000-taris -J,omene atiduoda pimeny-J anglu leidinvie vra rašoma apie tautini ir religini
uo orkestro koncertai qu.: be valstybei, o ne zmogrn. mame angių leidinyje yra lasoma apie tautini ir įengnų 

Tačiau tai daroma tada, kai persekiojimą musų tevyneje ir taip pat apie lietuvius, ku- 
kakties pi o.a Klnaimo. ,- --------- A.-----^uvo tardomi ar nuteisti. Peržiūrėjus pavardžių ro

dyklę, galima suskaičiuoti nukentėjusių lietuvių per pa- 
staiuosius dvejus metus ne mažiau kaip šimtas. Tad vien 
tik Lietuvoje per dvejus metus sovietinė valdžia nusižen
gė ne mažiau kaip 100 kartų, sulaužydama JTO priimtą 
Pasaulinę Žmogaus Teisių Deklaraciją.

”A Chronicle of Ounent Events“ rašo, kad 1973 m. 
trys studentai buvo pašalinti iš Vilniaus universiteto už 
tai, kad padėjo gėlių vainiką prie D.L.K. Vytauto pamink
lo Perlojoje. Liet. komunistų partijos Centro komiteto 
nuomone, padėjimas gėlių prie "feodalų valdovo ir gro
biko“ paminklo yra nesuderinamas su sovietų žmogaus 
patriotizmo principais.

Tais pat metais keli jaunuoliai buvo tardomi Šiau
liuose ryšium su kryžiaus pastatymu ant "Kryžių kalne
lio“ Menkučiuose. Vienas iš tų jaunuolių buvo pašalintas 
iš muzikos mokyklos.

1973 m. gruodžio mėn. prokuratūra užvedė bylą 
prieš 3 lietuvius, kurie platinę "reakcionierių“ literatūrą 
ir t.t. •, , i

Kiek yra nukentėjusių lietuvių?
Anglų spauda rašė, kad Sov. Sąjungoje šiuo metu 

yra 10 tūkstančių politinių kalinių. Tiksliai negalima jų
............suskaičiuoti, tačiau atrodo, kad vien tik lietuvių yra dau-

Atrodo, kad ukrainiečių |gjau Tūkstančiams dar neleista grįžti iš Sibiro, o kiek 
i?\’ės kovotoiui nebus leis-, kaJėjimuose bei darbo stovyklose? Apie kai kuriuos

jos patalpose buvo suren?-; nor^ aPsau?°ti-o ne
ta Kamerinio orkestro veik-; terses. v>e-
ios paroda — foto nuo’rau-' na i" to iu teisių esanti emi- 
koe. afišos, snaude a*sil--! ^«.a. Valsty-bes reikalas 
pimai. patraukliai < «» a®* ’<»<’ Jai pnklau-
ję orkestro darbus.

vilties linkėjimu?. K----- niauja nuropos Lietuvyje.; nimų knygą Pėdos mirties
į zonoje“. Žmonių buvo pil- Kalėjo su kun. J. Zdebskiu
J nutėlė Jaunimo Centro salė, Londone apsigyveno 
Juciūtė nuošfrdžia'i' džiaugi disidentas, tams
si, šia proga pajutusi savo lkl.Į®72.™l*aleJ° į”*“ 
tautiečiu tikrai šiltą sutiki- A Zdebskiu ir kitais
m * lietuviais priverčiamojo dar-

bo stovykloje. Apie kun. J.
Nelaimė* ir mirtys taip Zdeb'kį, kuriam dafbar ne- 

pat Chicagoje lanko.i be- leidžiama grįžti į Vilkavis- 
veik kiekvieną dieną. Gruo- kj0 vyskupiją, jis papasa- 
džio 22 d. veiklus Altos sek- kojo gražių dalykų Kun. J. 
retorius kun. Stšys buvo iš- Zdebskis esąs apie 45 m. 
tiktas sunkaus širdies prie- amžiaus, labai inteligentiš- 
puolio ir dabar gydomas kas ir išmintingas vyras. 
Christ ligoninėje. Tą pačią Stovykloje jis buvo kitųka- 
dieną užsimušė Waukegano linių labai mylimas, 
vik. kun. Ramanauskas, va
žiuodamas automobiliu ga- --------------------------- '

•o knygos net pritrūko. E.
J. JURAŠAS LONDONE

Prieš kurį laiką Londone 
svečiavosi iš Lietuvos pasi
traukęs Kauno dramos teat
ro vyr. režisierius Jonas Ju
rašas. Apie tą jo viešnagę 
tarp kitko taip rašo Europos 
Lietuvis Nr.45.:

"Prieš palikdamas Lon
doną. inž. R. Baublio lydi
mas, jis apsilankė Lietuvių 
Namuose, susipažino su 
jų tarnautojais, apžiūrėjo 
-paustuvę ir kitas patalpas.

Paklaustas, kas jį labiau
siai Londone dominęs, nea
bejodamas at?akė:

— Teatras.
Per tris savaites aplankęs 

daugiau kaip 20 dramos, o- 
peros ar baleto spektaklių. 
Taigi kai kuriomis dienomis 
pabuvota net dviejuose 
spektakliuose.

— O kaip Stratfoid-on- 
Avon? Ar nepanūdote ap
lankyti Anglijos dramatur- 
gi jos tėvo gimtinės ir jo gar-

i sa o’ eanai žmogaus teisiu 
i nepažeistų ir iis galėtų la;«- 
į v;l valia pasirinkti, kur nori 
' gvventi.
į ”E.L-”

Netvarka butų valdyboj
Literatūros ir Meno 

dakcija, pasidžiaugusi gč- į 
lių, baldų ir butų puošimo 
paroda, surengta Vilniuje, 
toje pačioje skilty atsigiĮž-į 
ta į Butų valdybą, kuri nese-l Žinomas ukrainiečių disi- 
niai buvo perorganizuota iri (lentas matematikas Leoni- 
dabar vadinama Butų fondo! das I. Pliušča?, dar tebelai- 
ekploatavimo tarnyba (!) J komas KGB psichiatrinėje 
Reformą esą padiktavęs j ligoninėje, gavo leidimą su 
pats gyvenimas, ir gyveni-! žmona išvykti iš Sovietų Są- 
mas parody iąs jos naudin- jungos į Vakarus, 
gumą. O teliau savaitraštis Sausio 1 d. buvo žinoma, 
taip rašo: ’kad išvykimui jiems duota

"Tik viena detalė labai įtik 10 dienų.

i'e-

L. I. PLIUŠČAS 
I VAKARUS

vęs širdies priepuolį, o jo 
drauge važiavusi motina bu
vo sunkiai sužeista. Auto
mobilio buvo užmušta A.'
Marcinkienė, kai ji stovėjo 
Ashland ir Irving gatvių. Daina praneša, kad, choro 
sankryžoj. Užmušėjas pabė- dirigentui B. Kiveriui pail
go. Sunkiai serga mūsų ži-’traukus, Dainos choro įsipa-

AUSTRALUA

Nauja choro vadovė
Sydney lietuvių choras

jau primena buvusias namų 
valdybas — tai aplinkos ne
tvarkingumas. Kokiu reika
lu čia beužsuktum, nori kuo 
greičiau sprukti. Nežinia 
kada dažytos grindvs. apše-

aplinka veikia 
O juk kiekviena 
pasijusti laukiamas ”

L. I. Pliuščo išlaisvinimu 
rūpinosi Amerikos ir Euro
pos matematikų organizaci
jos
Į

laisvės kovotojui nebus leis-

nomas laikrodininkas Ant. 
Tveras, gen. Musteikis, pulk.
Tumas ir kt. Prieš Kalėdas j Belkutė.

reigojimams atlikti ir jam 
vadovauti pakviesta Zita

palaidota žurn. J. Kapačin 
ko motina, sulaukusi 96 mė
ty, gyvenusi Rockford e.

Visiems nelaimių palies
tiems reiškiu gilią užuojau
tą.

Lietuvių Televizija

B. Kiveris chorui vadova
vo šešerius metus.

AR TURITE "VARPĄ“?
| Jei neturite paskutinio 

ja J Varpo žurnalo, kuriam ro-kad būta ir ten., ___
interesantą ^oiama *kad L I Pliuščas nestU°s Internacionalui: 53, Theobald’s Road. London. Per dvi diena? pavykę ap- baigia 10-sius savo gyvavi-jVarp®
is lioii čia fu žmona apgyvens Ka- WC1 Rr- Briuin _ lankyti tris <T»ktaklius ir m0 metus. Dabar kiekvieną-

- - --- n n ntmtrto i sekmadienį turime įdomias J pykite. Jo kaina tik $3.00.na d oje apžiūrėti miestą.
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C.S
džiausi?

Bitininkystė ir jos didžiule 
nauda

ANTANAS JONAI!at

Bičių nuodų fizinės ir j palankiai veikia kraują gami- 
cheminės savybės. inančiu. "S““ sistem’: nUO

Britanijos viltis-nafta

jų padidėja hemoglobino kie
kis, padidėja leukocitų (bal
tųjų kraujo kūnelių) skaičius, 
sumažėja eritrocitų nusėdi-

Norint teisingai suprasti, 
kaip bičių nuodai veikia žmo
gaus organizmą, visų pirma 
reikia žinoti bičių nuodų su- mo greitis’ mažėJa kraujo 
dėtį, jų fizines, chemines ir klampumas ir krešėjimas, 
biologines savybes. Biči4 nuodai gydomai veikia

širdies raumenį, sumažina pa-
Bičių nuodai — bespalvis, didėjusį kraujo spaudimą ir 

permatomas, kartaus skonio, cholesterino kiekį kraujuje. 
koloidinis skystis, aromatinio, Nuo bičių nuodų padidėja šla- 
primenančio bičių medaus, 'pimo ir azoto turinčių me- 
kvapą. Tai labai patvari me- džiagų išskyrimas. Bičių nuo- 
džiaga — šaltis ar užšaldy- daį pagerina bendrą ligonio 
mas, taip pat ir aukšta tem- būklę: padidėja organizmo 
peratūra nepanaikina jų sa- tonusas ir darbingumas, pa- 
vybių. Bičių nuodai turi daug gerėja apetitas, sunormalėja 
kai kurių metalų, cheminių medžiagų apykaita, padidėja 
ir organinių medžiagų.

Bičių nuodų biologinis 

veikimas.

kūno svoris, ligonis geriau 
miega.

Bičių nuodus, kaip gydo
mąją priemonę, galima nau- 

. ’doti tiesiogiai — leidžiant

Britanijai ir čia trumpa ir ten trūksta, ir 'ji vis ieško 
išeities iš sunkios padėties, kad neužkluptų galutinis bank
rotas. Ji nori atgaivinti savo merdinčią pramonę ir per
tvarkyti ją taip, kad jos gaminiai nebūtų tokie brangūs 
ir galėtų varžytis kitų kraštų rinkose. Bet tai pramonei 
reikia kapitalo įrengimams sumoderninti, tačiau niekas 
jo nenori kišti, nes pelnai labai apkarpomi. Toje pramo
nėje aiškiai perdaug darbininkų, būtų galima išsiversti 
ir darbus atlikti su žymiai mažesniu jų kiekiu, bet profe
sinės sąjungos nepalankios, kad tie nereikalingieji būtų 
atleidinėjami. Tačiau reikės ką nors daryti ir dėl kapitalo, 
ir dėl per didelio rankų skaičiaus pramonėje. O tuo tarpu 
vis brendama gilyn į skolas. Nuo 1971 m. iki šiol Britanija 
yra prasiskolinusi užsieniams apie 5 su puse milijardų 
svarų (šiuo metu svaras yra šiek tiek daugiau kaip 2 dol.).

Kadangi turtingi arabų šeikai šiuo metu nustojo Bri
tanijos bankuose krauti savo už naftą gautuosius milionus 
ir miliardus, tai Britanijos vyriausybė nutarė paprašyti 
tarptautinį banką dar paskolinti nuo bėgamųjų bėdų gin
tis arti miliardo svarų.

Didžiausia bėda, kuri skandina kraštą skolose, yra ta 
nepaprastai pabrangusi nafta, ypač kad labai didelius jos 
kiekius Britanija sunaudoja. Dėl to, kai paaiškėjo, kad 
Šiaurės jūroje yra naftos, britų akys iš anksto prašviesėja. 
Kad tik greičiau ji pradėtų tekėti vamzdžiais! Kai kam at
rodė, kad ta sava nafta išspręs visus ekonominius krašto 
sunkumus. Dabai* jau atvėstama ir pradedama sakyti, kad 
nafta tik palengvins padėtį.

Nafta‘jau iš tiesų pradėjo tekėti. Neperseniai tanklai
viu buvo pradėta į valyklą gabenti tai, kas pritekėjo iš pir
mojo gręžinio. Iš jo teka tiek maža, kad pirmasis su nafta

į LABAI ĮDOMŪS > 

! ATSIMINIMAI ;
y*

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

Atsitiktinio kareivio Ui* 
rašai. Jono Januškio atsimi- 
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 127 
psl., kaina $2.09.

Melagingas Mikasės 
kas, parašė Jurgis Jaši: 
69 ps!.. kaina $1.50.

• w

Išeivio dalia, Juozo KapOn 
činsko 1950-1973 m. atsimi
nimai, 295 psl., gai 
iliustruota, kieti viršel 
kaina $7.00.

tuįai

Bičių nuodus įšvirkštus į . .. , , , _
- Ar tu žinai, Maiki, kad kauti per amžių amžius. Bet odą arba įgilus bitei, pasireiš- “ e”sn i XXs ar Į i uostų atplaukęs tanklaivis buvo sutiktas be entuziazmo 
šiemet kožmą dienų mel- jie užmiršta, kad čia auga kia deginantis skausmas, pa- į ‘į®' , J. a “J1 - tik mimstens nuvažiavo ir pasakė kuklių prakalbelę.

ir mūsų jaunoji karta, kuri raudimas ir odos patinimas. J“ J* Dabar su visomis ceremonijomis oficialiai karalienė pa
irgi neužmuš savo tėvų gim- Kartais odos uždegimas iš- v p ’ ’ ■

SIAURUOIU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 JMI4 
kaina ........................ ....$E

ATSIMINIMAI IR MUL 
TV2. dr. Kazio Griniaus, 
II tomas, 336 psl. kaina 88.t

ATSIMINIMAI APIE 
IIUOZĄ LIŪDŽIU* Petronė- 
lės Liūdžitvvienės, 88 p$U 
raina • • •••••••- . • • • •••«•••• • • lt

pagrindinė, svarbiausia sude
damoji dalis yra bičių nuodai. 
1917 m. Vokietijoje buvo iš
leistas preparatas apikoza-

A- visai nesistebiu, nes tj-nas jr kovos dėl ’jos išlais- plinta plačiai ir sukelia vieti 
tu visada esi buvęs pamal. vinim0 Juk jau jr įabar pa_ P niež?ji
( S’ ! lengva jaunimas užima pa- mą. Bendrinė toksinė reak

— Bet, Malki, anksčiau grindines kultūrinės ir polir cija į fcjčjų nuodus gali įvyk x . ,. . .
savo poteriuos aš visą laiką1 tinės veiklos pozicijas. įgilus 300-500 ir didesniam nas’ ?°to ir kltose 8rei-
Sutvertoją prašiau sveika.1 _ Jes, MaSki, tu man čia bičių skaičiui. Tačiau, kartais tai buvo P3#“™1* dau*

spaudė mygtuką, kad pradėtų nafta tekėti iš kito, daug i KĄ LAUMES LEMS 
gausesnio šaltinio. Iš jo vamzdžiais nafta teka tiesiog j va-! Tai rašytojos Petronėlė* 
lyklą, kuri yra už 237 mylių (107 mylių ilgumo vamzdis Orintaitės parašyti atsimini 
nutiestas po vandeniu ir 130 mylių sausuma). Abu tie pir- mai apie žymiąją poetę Sa
mieji gręžiniai kol kas duos tik 45.000 statinių per dieną. • įornėją Nėrį, tiek daug kai- 

Bet gręžinių daugėja - nauji pradės veikti maždaug !
po vieną kas mėnuo, ir kitais metais tikimasi prisunkti jau t » ■'** P *»

tos ii kitokių lockų tiktai postringauji gana linksmai, toksinius reiškinius galima j p° 275000 statinių per dieną, o 1978 m. — po 400,000.
turės 20 pro-j

-. - . , . , . — . _ Šio dešimtmečio į
Tai kas tave taip labai ”e^no» ^ur T1*3 &U įgilimo pasireiškia galvos kltu*‘ j pabaigoje tikimas ’jau išsunkti tiek, kiek Britanijai reika-

paveikė. tėve? j Kai juos paprašiau parodyti gi5ausmaįs> galvos svaigimui Bičių nuodų preparatais ga-' linga savo reikalams. Tačiau ir dabar jau džiaugiamasi
antmapos, kur yra karaliaus kūno temperatūros pakili- Įima gydyti sergančius įvai- tuo kiekiu, kuris kasdien pribėga. Sako, kad kol karalienė 

.. Nr?k ar tu nežinai, ko*j . . ..slV “ mu. Retesniais atvejais pasi- riomis ligomis: tiek sergan- atvažiavo paspausti mygtuko, vamzdžiu nutekėjusi nafta
?-a vK1e e-ne^VS*PriS^a^'‘lfarfl,lv«f^leTpni7nliTna ‘ reiškia vėmimas, viduriavi- čius įvairiomis sąnarių ir rau- sutaupė britams daugiau kaip už milioną svarų importo

oe keleivio rėdytoją net js karalystes Jeruzolimą... ___ u .XKX_.__ . 1;_;„ 4.alr ______ _______ ..a___ * ,n-o „
pat Naujų metų vakaro? 1

n kliokiu iovku likuu postringauji gana linksmai, toksinius reiškinius galima f r . po 175,000 statinių per dieną, o 1978 m. -
sau vienam, o dabar savęs; bet, ana, Zacirko; anūkėliai pastebėti ir nuo pavienių bi- n?s’ aP uraą, apivenas, orą-, g^ajčjyojama, kad tais 1978 m. britai jau 
visai ne. ėrrnu. j reičina tiktai angelkai ir čių įgilimų. Ši reakcija po bi-PĮ”as’ ap1^ ronas ir aug, centų to kiekio, kuris kraštui reikalingas. Ši

ĮSIGYKITE KNY<
KAIP SUDAROM 

1 TESTAMENTAI

Peruose teisininkas 
Prans Šulas

. .Testamentai su legalilfco-

......... . 1 mis formomis bei afidėvi-
. . mas, odos išbėrimai. Vie- menų ligomis, tiek ir sergan- išlaidų. 1976 m. numatoma sutaupyti 650 mil., o 1978 m.; ta;t jRU gaunami. Tai nauja

, . ~ Nenusimink, tėve, ne asmenims ir nuo pa- čius bronchine astma, kai ku- — 1 bilioną 600 mil. sv arų. i pagerinta laida.
— Tiesa, tėve. Tą dieną Jasl. tokie. Yra ir labai įssa- vienių biėįų įgilimų pasireiš- riomis hipertonines ligos for-‘ Sutaupoma ir kitais būdais. Vien šiais metais britų Kaina $3.50. 

buvo labai sunegalavusi Ke- lavinusių Uvo zemaieių vai- kįa apginuodijimo reiškiniai, momis. Tačiau reikia žinoti,1 pramonė pagamino naftos gręžimui reikalingų įrengimųKnygoje aptariamas teAfc- 
leivio redaktoriaus širdis. • V* P. ’ * o kitiems ir nuo didesnio skai- kad yra daugelis ligų, kurio-! jr platformų už 700 mil. svarų. Būtų buvę galima dar dau- ’ mentų reikalingumas Ir . jų

mis sergant, bičių nuodai gali giau tokių dalykų vietoje pagaminti, bet vietinė pramo- į *alia.
dzia^?la>L nuliai g ’ Tai reiškia, kad yra nevieno- ne tik neduoti efekto, bet dar nesuskubo laiku padaryti visko, kas reikia, ir teko ne-, Gaunama pas autorių: 4438

Mi

praėjęs, ir jam leista atsi ės- 
ti lovoje ir pasikalbėti su jį 
aplankančiais.

— Ai- tu tikrai manai, 
kad jis ta pavietrę jau tikrai
nugalėjo?

_ 'das žmogaus organizmo jau- labiau pakenkti žmogaus or-; maža brangių įrenginių užsakyti užsieniuos e. ; So. WasMenaw Avė., ChitA-
—■ Ačiū, MaJki, kad tu su- trumas bičių nuodams. Jaut- ganizmui, todėl bičių nuodus į Jau paskaičiuojama ir tai. kiek valstybė mokesčiais įgo’1,1» 60632- į

nnrilT^nve^^kl^^ti ar tik resn®s nuodams yra mo- galima naudoti, tik gydyto- už Siaurės jūros naftą gaus po dešimtmečio. Sako. kad'
naariaia KnUivin rudakio. terys» vaikai pagyvenę as- jui nurodant ir jam kontro-Į apje 2 bilionus 700 mil. svajų kasmet. Bet dar tie geri; ^ol mes nepanaui 

•J 'menys. Labai retai, bet vis liuojant. H-n— • —•—•_ 1—j—x—.• _ 1 »m>ava «
riaus birdčju?? I dėlto literatūroje yra aprašy-

<2

— Į ta klausimą atsakyti: —. Jo Pmimo diena yra .į pavieniai mirties atvejai, VISIEMS TIEMS, |XURIE
. r .; .. . ’ . . » -sausio 15 dieną. n-ii— .-i. -> — m_i_z----- 1galėtų tik jį gydantis ir juo i i įgilus tik 1-2 bitėms. Tokiems 

—1 _c_-----atsitikimams-•-I - >nur.širdžiai besirūpinantis; — Vot, Maiki, tai ar ne-'nelaimingiems 
daktaras Stasys Jasaitis. | reikėtų mudviem jau dabar'gali turėti reikšmės ne tik 
Noro jau ir galime džiaug*: užgiedoti ” Hepy Birdė-Jypatingai padidintas jautru 
ti , kad didžiausias pavojus’™na“? u-* i.

••4
juos*

— Tėve. jeigu nemoki 
dainuoti lietuviškai, tai ge
riau tylėk!

— Tu, Marki, nekritikuok

yra praėjęs.
— Nu, tai man linksmifcu* 

šia navyna... Tu pats matai...

— Tai kodėl tu pradėjai 
veikti ? Juk turėtum tfttai’ nei mano balso, nei

mas bičių nuodams, bet ir 
įgilimo vieta. Labiausiai pa-

NAUDOJASI MEDICARE

JAV Socialinio draudimo 
įstaiga pakartotinai įspėja 
pensininkus ir visus kitus, 
kurie- naudojasi Medicare.

i laikai toli. Pirmiausia bendrovės turės atsiimti tai, ką jos ■ J®ror® ’r sušaudymų 
į yra išleidusios. Vien tik viena British Petroleum bendro-: °e to J?c*.
vė esanti išleidusi 745 mil. svarų prie to vieno gręžinio, P?5!? ?.lme* 7*T*” 
kuris jau leidžia vamzdžiais naftą, o nėra paėmusi dar niu- T ® k to?* **** 
nė vieno peno. Visi gręžimai ir įrengimai ild 1983 metų j (Taip Leninas 
žada kainuoti apie 18 miliardų svarų, bet iki tol gautoji Čekai 1918 m. sausio 
nafta būsianti verta apie 200 bilionų svarų. į

džiaugtis.

— Taigi, ar tu nematai, 
kad a- veikiu džiaugsmo a- 
šaromis?... Negaliu sušilau 
kyti, Maiki... O gal mano 
poteriai jam pamačino?... 
Be to, tu tik paimislink... Aš 
esu už Keleivio rėdytoją 
daug vyresnis, tai, rodos, 
giltinė turėtų mane nukirsti, 
o ji renkasi vis jaunesniu?... 
Tu tik pamielink, kiek ji -per 
šį trumpą laiką nušienavo 
geriausiu lietuviškų moks
linčių ir kitų mūsų geriausių 
asabų. Negi komunistai bū
tu ir giltinę papirkę, kad ji

giesmės! Svarbu mano gera 
intencija. O jei nori, tai — 
valio Keleivio redaktoriui.

vojingos įgilimo vietos yra • kad visi pareiškimai dėl gy- 
kaklas, ypač jo šoninės ir dymo išlaidų turi būti teisin- 
iriekinė sritys, taip pat vir-! gai paruošiami. Pareiškimą 

mano! vtin8 akies voko sritis. Todėl | siunčiant, visada reikia pri- 
. -orQ šias kūno dalis ir aplamai 1 dėti gydymo išlaidų ir dak-aplamai 

veidą reikia labiausiai saugo- 
i, kad bitės neįgiltų. Yra įro-

rdant anas niekad nesulink- dyta, kad bitininkams, ilgai
tu ir nenulūžtu, kaip žemai
čių ąžuolas. Valio ir jo dak
tarui, kuris neleido iš kūno 
pabėgti žemaitiškai dūsiai!

d ritantiems su bitėmis, daž
nai įgiliant, jų kūnas pasidarė 
atsparus ir net 1000 įgilimų

tarų išra'-ytus kvitu? ; pa
reiškime visada turi būti įra
šyta daktarų vardai ir pa
vardės, jų adresai; taip pat 
reikia įrašyti laboratorijų, 
klinikų, ligoninių ir ir ambu- 
lansų pilni adresai; reikia

nepavojingi. Be to, nu-j atsakyti į visus

TARYBINIS HUMORAS

Kaip pirkti kojii

Prieš pirkdami kojines įsi 
tikinkite, ar turite pakanka
mai pinigų. Kojines reikia

statyta, kad bitininkai neser 
g i reumatu, yra sveikesni ir 
gyvena ilgesnį amžių.

Bičių nuodų gydomosios 

savybės.

ITALAI APIE LIETUVĄ

Italų savaitraštis L‘Aquil- 
la patalpino ilgoką straips
nį "Katalikų Bažnyčia Lie
tuvoje“ — protestas prio? 
komunizmo įvedimo būdą.

Tenai trumpai aužvelgia- 
ma Lietuves istorija, sukili
mai ir padalinimai, nepri
klausomybės atstatymas ir 
1940 metų sovietinė invazi
ja.

Sustojęs kiek ilgiau prie 
Katalikų P-ažnyčios Lietu
voje persekiojimo, autorius 
pasakoja apie lietuvių 1972 
m, memorandumą Brežne
vui ir J.T. gen. sekretoriui 
WaMheimui su 17,064 pa-> 
rašai?, apie kitus mem oran-' 
durnus ir bylas.

Straipsnio autorius yra. 
Domenico de Napoii. į

DIDELE “VERTYM"
Hitlerio automoboHc pa> 

auksuoto numerio lentelė su 
išspaurtu užrašu "Reichs-

1976 METŲ PAVASARIO 
EKSKURSUOS I LIETUVĄ |

ii
Bostono, Montrealio ir Nevr Yorko 

išvyksta BALANDŽIO 15 d.—Rrįža BALANDŽIO 23 d.

Kaina $645.00
GEGUžftS 20 d. — grįžta GEGUŽES 28 d.

Kaina $725.00
Prie šių grupių galina jungtis ir iš kitu miestų su papildo-anketų klausimus.

Jei nesugebama pareiški
mu užpildyti ar atsiranda ki
tokių neaiškumų, reikia 
kreiptis į artimiausią socia
linio draudimo įstaigą, ku
ri padės šį reikalą sutvarky
ti. Gydymo pareiškimams 
paduoti ir išlaidoms atgauti

Yra žinoma, kad bičių nuo
metai gydo"**! veikia žmogaus«"• i kio ilgumo jūsų koja. NorintiZjl“ vra du keliai: lai galima pa-

Šitaip, teve, mano Ue- užsimauti kojinę, pirmiau-; “ ____daryti aamenifltai arba per
tu. os okupantai. Jie ir sako, | aia reikia nusimauti batą. '““J* ! daktaro radtinę
kad, senajai kartai *nin»,l Jei reikia nusimauti kojinę, ‘rtTi“ » .**•■**
niekas išeivijoje apie Lietų-J taip pat pirma nusimauna- d»«Ktami kraujo pntekėjimą,
vos laisvę ir nepriklausomu me batą. Bet tiktai tą, nuo 1 neaveiM organą. Jie, veik- -Kiekvienas, kuris pajėgia

. ... piikti tokio pat ilgumo, ko-,
oalgiu smigotų jų naudai? •, jįj0 ilgumo jūsų koja. Norint, 

— Sitain. tėve. mano Lie- užsimauti ko line. nirmiau-'

vos laisvę ir neprikJausomy- me batą. Bet Ūktai tą, nuo » Vienvienas, kuris pajėgia 1 isspauriu užrašu neicns-
fcę daugiau nekalbės ir jie j kurios kojos bus numauna- dami F*r nervų sistemą, ma- matyti grožį, niekada nepa- kanzler Deutschland“ New 
galės Lietuvoje šeiminiu-Ima kojini. žtan skaumus. Bičių nuode! • sensti. FransJCafka 1 Yorke parduota už $3,500.

VIETV SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVfiLUOKITE!

Yasaroe ekskursijos į LIETUVĄ prasideda GEGUŽIS M. 
Registracijos priimamos dabar.
KrripkUės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

Seath Boston, Mass. 02127 
393 West Bradway, P.O.Boa 116

Telefonas: (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomoniene

Air fara subject to changes and governament approvki.

f
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Vietines žinios
Baigiame Keleivio 

sukaktuvinius metus
Greitai pralėkė 1975 metai — Keleivio 70-mečio su- 

kaktminiai metai! Vasario 9 d. savaitraštis jau bus su
laukęs 71-rių metų amžiaus.

lio tono lietuvių visuomenė Keleivio 70 metų sukak
ti gražiai paminėjo. Buvo sudarytas Komitetas sukakčia 
rengti, kuri sudarė keliolikos organizacijų atstovai. Ko 
mitetas dii bo darniai ir vieningai. Sukakties pagrindini; 
tikslas — "pajudinti žemę“, sudaryti fondą, kurio dėki 
būtų galima pakeisti ir palengvinti Keleivio spausdinirm 
techniką.

Baigdamas Keleivio sukaktuvinius metus, Komitetą 
neturi pagrindo graudžiai aimanuoti. Atsiliepė gausu: 
būrys savaitraščio skaitytojų, rėmėjų ir draugų, sumetu 
šių i minėtą fondą gana stambią sumą dolerių. Supranta 
ma, buvo ir tokių asmenų, net reikšmingų organizacijt 
veikėjų ir at kirų žmonių, kurie daug žadėjo, bet iki šio 
Keleiviui nė skatiko nedavė. Atseit, "pažadėsi — patie 
šysi, neduosi — negrieišysi“...

Iš daugelio aukotojų išsiskyrė senas ir ištikimas Ke 
leivio rėmėjas Jonas Bertašius, pats vienas sudaręs stipri 
fondo pagrindą. Komitetas gerbiamajam J. Bertašiui, e 
taip pat ir visiem kitiem fondo rėmėjam reiškia nuošir
džią ir gilią padėką.

Taigi, Keleivio sukaktuviniai metai baigiasi, tačiau 
fondas naujoms spausdinimo mašinoms įsigyti dar negal 
pasidžiaugti atliekamais pinigais ir perteklium. Komite
tas dar kaitą kreipiasi į Keleivio skaitytojus, rėmėjus ir 
draugus, i visą lietuvių vivsuomenę, kviesdamas savait
raščio sukaktuvinius metus baigti dosniom aukom. Mes 
turime vilties, kad gal jau netrukus Keleivis pradės jus 
lankyt? žymiai gražesnio ir puošnesnio pavidalo.

Visiems tautiečiams, kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
parėmė Komiteto darbią, nuoširdžiai dėkojame, visiem 
linkime laimingų ir sveikatingų Naujųjų 1976 Metų.

r Keleiviui — jo redakcijai ir administracijai, visiem 
jo bendradarbiam — linkime sėkmės ir ištvermės.

Keleivi, nepadėk lazdos dar ilgą ilgą laiką!
KOMITEAS KELEIVIO

Vasario 16 minėjimas 

Bostone
i

Altos Bo tono skyrius, ku-' 
io pirmininkas šiemet yra 
nž. Al. Čaplikas, vasario ‘ 
15 d. rengia Bostone mūsų Į 
lidžiai svarbios tautinės 
•ventės minėjimą.

1918 m. vasario 16 d. Lie- 
uvos Taryba paskelbė Ne
priklausomybės atstatymo! 

deklaraciją. Vasario 16 d. i 
dvasia ir šiandien lietuvių' 
tautoje yra gyva.

Bo-tone rengiamo minė
jimo programa šiemet bus 
tokia:

Vasario 15 d. 10 vai ryto ! 
škilmingos pamaldos Šv. ■ 
’etro lietuvių parapijos baž-j 
įyčicje. Visos organizacijos! 
pamaldose dalyvauja su sa-j 
o vėliavomis. i

* ?!
I
I

"SAULES ŠERMENYS“ RADUO PROGRAMA
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PIJUS IR ONA VAIČAIČIAI LAIMI PREMIJAS

Pijus Vaičaitis įvertina savo derlią

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 

cronciai 101.7' mc- veikia sekmadie- 
g3 j nijus nuo l iki) :30 vai. die* 

iliustruotas dailininko Vik-Iną. Perduodama: Vėliausių
toro Vugirdot. Dirlelio for'pa“ul;ni’I

ir komentarai, muzika, dsl-
mato, drobiniai viršeliai, !a«S jos ir Magdutės pamoką, 
bai tinka Kalėdų davanom-.’

1 Kaina $7.90.

Tai visai neseniai išleistas
į Antano Gustaičio satyrinės
’ ir humoristinės poezijos rin-
• kinys. /domiai ir

ĮSIGYKITE
’ŽURNALISTIKA*

į Biznio reikalais kreiptu | 
! Baltic Flcrists gėlių ir dovs- 
jnų krautuvę, 502 E. Broad- 
• w?y, So. Bostone. Telefo
nas AN v0489. Ten gauna* 

ir K Gaivia.

I "Žurnalistikoje“ rašo 30■ >,jžymių musų spaudos 
buotojų. Kaina .$6.00.

dar-

l
Tą pačią dieną 2 vai. po! 

lietų So. Bostono Lietuvių} 
čiliečiu d-jos III a. salėje —,
jagrindinis Vasario 16 d.J Pijus ir Ona Vaičaičiai gavęs daugiau kaip 250 vai- 
minėjimas, kur organizaci-į So. Bostone išgyveno 25 me-, šių.
’o? taip pat dalyvauja su vė-‘ -u? b* prieš porą metų išsikė-f Laikraštis pažymi, kad P.' popiet, 
lavomis. į lė j Largo, Floridoje. Čia Pi-; Vaičaitis Pinnellas County |

riiklas iš New Yorko.
Šventės meninę programą paya medžio per metu 

itliks solistai St Liepas, B.,
Povilavičius ir O. Ivaškienės
’adovau’jamas tautinių šo-'
rių sambūris.

Botono ir jo plačių apy- 
iinkių lietuviai kviečiami 
Vasario 16 minėjime gau
dai dalyvauti.
Altos delegacija aplankys 

Mass. vajst gubenrnatorių
Vasario 16 d. sukakties 

proga Mass. valstijos guber
natorius M. S. Dukakis sau
sio 21 d. priims Altos Bosto
no skyriaus delegaciją ir, ti- 

lietuviu

"GARSO BANGŲ“
PROGRAMA

ši radijo programa trans
liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUK 90.9 FM'
banga nuo 1:30 iki 2:00 v.

REIKALINGAS

TTTTTTt*1

I

ii

---- ----- ---- ------- ---- ---- ~ .
dėmesį. Tas laikraštis rašo, I laimėjusi net 19 premijų už patyręs geležies laužo skirstyto- 

; kad P. Vaičaitis is vieno Pa-1 įvairius lietuviškus audinius* jas. At h ginimas pagal patyri-ji. ..__ i y • _ a . i • i a * 7 tyra Į ir kt. mą. Kreiptis.
Castle Metai ('o.

161 Albany St. .Boston, tel-f.į 
182-7332.

Dažau ir Taisau į
Navia ii lauko tr viduje. 
Lipdau popierius ir taisau

viską, ko pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savta Hill Avo. 
Dorchester, Maso.
ToL CO S-58.M

1

DRAUDIMO AGENTŪRA 
AtMeka įvairią rū&ią

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BKONIS KONTRIM 
5*96 Broaduray

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

• •»
SAVAITR A?T(9

Nepriklausoma

LIETUVA
jtformuoia si* anytoj uis apu pasaulinius tr lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomią nuotmusą ir atvirai pasisuko 
apie rfctts musą visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomią skaitytoju laišku Ayrią, kuriame lauktu
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
vartna problema.
NEPRIKLAUSOMA titru V a- yrs dbiamtūkv, mūsą H 

rivijoo laikraštis, ieškąs naujų bendradarbią bei idėją, vk 
tuomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris koveis ir dirbo «ė 
tepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se fš.OŪ 

Adresas:
Z722 George Street. I^iSalIe-.Montreal. 690. ()uebee. CANADA

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTCRINGAM BIČIULIUI

a
Balys Sruoga mūrų atsi-! Steponas Kolupaila, para. 

minimuose, spaudai paruo.'šė Jurgis Gimbutas ir Juo. 
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 į za.-> Danys, 464 psl., daug 
psl., daug iliu-tracijų. Kny. iliustracijų, kieti viršeliai, 
goję rašo apie 70 asmenų. * k « na $12.00.
Kaina $10.00. i Amerikos Lietuvių Taryba,

e . ___ į 30 metu Lietuvos laisvės ko.
sias Antano Gusta čio sity-!tmJe O940;.’9'0?' Ii:irase 
rinių ir humoristinių enerns- ... .. .nn , . s.čiu rinkinys su dailininko >IlUst,aC,JU’ °00 psL’ kaina 
Viktoro Vizgirdos satyrinė- j * D* j . ...
mis spalvotomis iliustracijo-i roma“a’n^a“a." “uTmlas 
mis, didelio/formato, drobės; cinzas gį ,,sb> ^'a; k'ai.

na $6.00.

H
*ki 
ta
deklaraciją.

Delegacijai vadovaus šie
metinis Alto- Bostono sk. 
pirm. inž A. Čaplikas.

P A H E N G t M V
KALENDURIUS

Vasario 15 d. 2 vai. Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimas So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos salėje.

Vasario 28 d. lietuvių sa-J 
ėję Brockktone. 666 N. į 

Main St., LB Brocktono apy
linkės Užgavėnių balius.

Kovo 7 d. skautų Baltijos 
ir Žalgirio tuntų rengiama 
Kaziuko mugė So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jo- sale
le.

Kovo 14 d. Birutės Onos 
Aleksaitės konservatorijos 
baigimo rečitalis N. Angli
jos konservatorijos Rečita
lių salėje.

Balandžio 24-25 dienom 
skaučių Židinio rengiama 
dailininkų Irenos Griežės ir 
Vyt. K. Janyno kūrinių pa
roda So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos II a. salėje.

Balandžio 25 d. So. Bos- 
.ono Lietuvių Piliečių d-jos 
III aukšto salėje Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer-’ 
tas. j

Gegužės 2 d. 2 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 

j Piliečių d-jos III a. salėje 
* Brocktono lietuvių šv. Kazi
miero parapijos choro kon
certas.

Spalio 10 d. So. Bostone 
Lietuvių Piliečių d-jos ltt 
aukšto salėje Laisvės Varpe 
rudens koncertas.

70 METŲ SUKAKČIAI RENGTI | <Mnasi, pasirasys
•tautos idealams prielankią

Bostono lietuvių skautų 
renginiai

Bostono lietuvių skautų

7 d. Kaziuko mugėje gau. 
šiai dalyvauti.

Bostono vyr. lietuvių 
Į \ skaučių Židinys balandžio

Baltijos n- Žalgirio tuntai j 24-25 d. So. Bostono Lietu- 
1976 m. kovo 7 d. (sekma- vių Piliečių d-jos II a. salėje 
dieni > rengia tradicinę Ka- rengia dail. Ireno- Griežės 
ziuko mugę So. Bo tono Lie- įr dail Vyt K. Jonyno dai- 
tuvių Piliečių d-jos salėse. lės kūrinių parodą.

Mugėje bus įvairių pra- Kaip žinoma, skaučių Ži- 
in.o7V* ^*eriJa> laimės guli- dinio renginiai visada pasi
niai ir mūsų skautiškojo’jau-<žymi geru skoniu ir jauki? 
nimo pasirodymai.

Bostono lietuvių visuome
nė iš an’-:s‘o kviečiama kovo

PAROPODAMI BALDAI Į 

t’ž. pildą kainą parduodami Į

viršeliai, kaina $7.00.
Pėdos mirties zonoje Palikimas, poeto Fausto

nuotaika. Be abejonės, ir jr 
rengiama dvieju dailininkv 
paroda bus tikrai įdomi.

-1 SLA

Sibiro katorgininkės ir so. Kiršos iki šiol niekur ne
vietinių kalėjimų kankinės , spausdinti eilėraščiai, jo už- 
Elenos Juciūtės atsiminimai, j rašaį įvairiais klausimais ir 

kt., 318 puslapių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stasys

544 psl. Kaina $10.
TAU, LIETUVA, Stepo- 

no Kairio, 480 ydl., kai
na $2.00.

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

DIENOJANT, Kipro Bm 
dnio, 464 psi.. kaina....$2.0t

PENKTIEJI METAI, Kip 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
talna ........................ $2 00

PASKUTINIS POSĖDIS 
luozo Audėno atsiminimai
227 psl., kaina........... $4.00
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

zas Liūdžius, 246 pusią 
piai. kaina...........$3.00
Sukilimą* Lieturo* *ure*

SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

Santvaras. Kaina $6.00.
Pasakyta paraiyta, Anta

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

Dialogas tu kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antrs 
knvga, parašė Bronys Raila, 
Kaina $7.00.

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4. I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio Railos

AR TURITE ŠIUOS 
Lituanistikos Instituto 

veikalus?mažai vartoti

dai.

Teirautis telefonu po 5 valan* J tomas, 307 p-1., kaina $8.00 
dos vakaro, o šeštadienį ir sek 

madienį — per visą dieną.

frontrūmio baLi

Telefonas: 696-8876.
(4)

Argi sūnau būtų surasti

Lituanistikos darbai, IT

1 Čia rašo apie 20 autorių. Dr 
Vincas Maciūnas paskelbt
rašytojos Žemaitės 27 laiš 
kus sukomentarais.

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

SLA—jau M metą tarnauto (totorių rtoasoMast ir
jo daugiau tiut b&TOėlS MiUONUS totorių 
nariama.

SLA—diiliassto Beturiu fraUrnaltoš orgsatoseija — 
duoda gyvyMą aMraoūą ir tfgpjo gnlbfn, tari yra 
pigi, nes. SUSIVIENIJIMAS asfalto pufam, o tokia

vieną naują Keleivio prenu. Šioj knygoj yra išspaus- 
mecatorių? O jok kiekvie ! dintos 22 paskaito’, kurios 
nas naujas prenumeratorius buvo skaitytos minėtanr 
stiprina laikraitj. !1 suvažiavime.

SLA— jau turi daugiau, kaip 
kapitalą, tad jo
Betarto ėto gali gmrihaMąklBafci 
apdraadaa nau $10040 Ui I10J00M 

SLA—jaųnimot daoda gmą
domment lMraaaee» tad 
aokitojo mokote etadtyaaai Ir 

VAIRAMS ir Ja ami u Maa
ai 9LS0M0 apdraodea tik $900

Bo
SLA—AKCIimNTALd ATORAUDA

Uoką tr draagtfąi

renumui atstatyti, dokumen. ' išgarsėjusių akimirkų II da-

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Vaitas

TeL 2694990
597 E. Broaduray, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rtotią asbfaaiagą 
atsitikimą.
• Parūpna visą rūiią drasdmus nekihmjamsm tartai 
ir nuo nelaimingą atsitikimą.
• HOMEOWNERS* POLICY gali išrūpinti ket kariame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems pariesti ar pirkti

4

tinė apžvalga, parašė buv 
Lietuvos nepapra tas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota 
įrišta, kaina $15.00.

LIETUVOS ISTORIJA 
VI-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogiene 
414 psl., daug paveikslų, ke 
Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta
Kaina .............................. $6

Amerikos lietuvių istorija, 
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

iis. Be kitų dalyku, čia telpa 
'domins studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 
ti. Knyga 374 psl., kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
nk’mirksipų ITT dalis, 387 
nsl., kaina minkštais virše
liais $6.50, kietais — $7.25.

Cblcaao* istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausini iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 

j ^w1ršt«ig — $8.
Lietuvių išeivija Amerikoj,! $5.00.

parašė Stasys Michelsonas.! Kad Ji būtų gwa, Emili- 
gausiai iliustruota, 500 psl., Į ios čekienės straipsniu rin- 
kaina $4.00. i kinys, 216 psl., kaina $5.00

i
» i



keleivis, sa bostor Nr. 2, 1976 m. sausio 13 d.

. —rorororo* w roro w Šventė vedybinę nukakti

Vietines žinios
Akt. Juozas Palubinskas 

Kultūriniame Subatvakary
•r.

Pumasis =ių metų Kultū
rinis subatvakaris, rengia
mas ALTS-gos namuose So. 
Bostone, ivyks sausio 24 d. 
7:30 vai. vakare. Jame pro
gramą atliks dar niekada 
Bostone nebuvęs talentin
ga? buv. Lietuvos valstybi
niu teatrų aktorius Juoz«s 
Palubinskas, kuris atvyksta 
iš Baltimorės, Md.

Akt. J. Palubinskas vra 
sukūręs neužmirštamus d ra-j 
mos vaidmenis Kauno valst. 
teatre, Jaunųjų teatre, Klai
pėdos teatre ir Vilniaus te
atre režisierių Andriau- Ži
linsko. Romualdo Juknevi
čiaus ir kt. pastatymuose.

Kultūrinių subatvakarių 
rengėjai maloniai kviečia 
Bostono ir apylinkės lietu
vius šia reta proga susipa
žinti su mūsų įžymiuoju te
atro meno kūrėju.

-.žiūroje.. Sausio 6 d. jai pa-,Amhursie, dalyvauja moks-
• daryta vienos akies operaci- liniukų konferencijoje, ku- Q . Vom-lrai
ja. Opel avo dr. Michaud. ri vyksta Bostone, Statler Stasys ir Ona Venckai 

Įja. ypciA U ui. auw TT.-nkn vipšhntv gruodžio 31 d. atšventė savoĮ Kiek teko patirti, operacija Hilton viešbuty. , ve^bin -ukaktį.
[yra sėkminga, ligone jaučia-; gausio 6 d. prof. dr. J.', St šnekus dažnai labai 

patenkinamai. Linkime Vengris su žmona lankėsi ‘ reiki:-mingai prisidėdavo sa
gei b. Mickumenei veikiai Keleivio redakcijoje, nusi- vo darbu ir kt. prie Bostono 

pirko lietuviškų knygų ir lituanistinės mokyklos ir ki-
Mickūnienei

Birutė O. Aleksaitė baigia Į grįžti į saulės šviesą. ___________
N. Anglijo. kon^rvatorijgLj'S^i.innit {̂»ašė Pe.tluoti 'nuoširdžius į į“ Tenenių.

. ................. . - i mokytojas Dzidas Giedrai- , . ■ ,, . Linkime S. ff O. Venckum
Gražiai pasuei?kusi musų. ; leivio redaktoriui J. Sondai. ilgu ir laimingu metu.

jauna dainininkė Bii-utč Ona/“'
Aeksaitė, Jakulių rūpesčiu 
prieš porą metų atvykusi iš 
Lenkijos i Bostoną ir tuojau 
i lojusi į Naujosios Angliios 
Muzikos konseivatoriją. šie
met tą mokyklą baigia mu
zikos magistro laipsniu.

Jos studijų baigiamasis',

tu.
Naujųjų metų išvakarėse 

sunkiu gripu susirgo Stasė 
Gimbutu  ̂tė. Kelias dienas s 
sirgo ir Keleivio ben diadai-<
bis Antanas Andriulionis. J

Be abejonės, žiemos li-j 
gom serga ir dar ne vienas; 
Bostono lietuvis. Visiems ’

rečitalis ivyks N. Anglijos! linkime sveikatos ir stipry-4
bės. Į

Keleivio redaktoriusJac- i 
kus Sonda, kaip paskutiniai į 
ženklai rodo, po truputį tai-į 
so i. Atrodo, kad net ir li-1 

Į gom nelengva žemaitį nuga- ‘ 
dėti. Laukiame jo grįžtant:

.. . . ’ Keleivio redakcijon, nors ži-Į
Musų ligoniai . nome, ka(j dar truks nemaža

Sausio 5 d. Camey ligoni-' !aiį°i.k°Lyj?^51Stiprės 

nėn nuvežta buv. lituanisti-. 
nės mokyklos mokytoja A-į 
dėlė Miricūnienė. Jos bend
ras sveikatos stovis patik-' Prof. Jonas Vengris, dir- 
rintas dr. St. Jasaičio prie- bantis Mass. universitete

Muzikos konservatorijos Re
čitaliu salėje kovo 14 d. 

Bostono lietuvių vi-uome- 
ir jaunosios dainininkėsne

bičiuliai i* anksto kviečiami 
jos rečitaly dalyvauti.

ir galės grįžti į darbą.

Lankėsi prof. J. Vengris

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 
(BURNER)

Siūlomas naujas 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 CO.
470 ADAMS ST, QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną
436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

į

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PLLiEčiŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA:

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 v. v.

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
Picą užsisakyti galima ir tel. 268-1055. Tada atėjus 
nereikės laukti, kol iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKGKL’OYOS NAUJOS PATALPOS
— 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 i 

Atsilankykite ii būsite luaioniai nostebir.t*.
S.B.U.P. DRAUGUOS VADOVYBf

r

l
"kt:

n
lt

Trans-Atlantic Travel Service
COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St 

JVORCESTER, MASS. 
TuL SW 8-2868

Senas parvirsta ir negir
tas.

yra yienmteiė oficiali Įstai
ga Worcestery. mari siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorees*

šerio | Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kai
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Samaniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau, 
šią importuotą ir vietinės 
gamybos medžiagą ir kitą 
daiktų, tinkamą Lietuvoje, 
labai žemomis komomis.

Vedėja B. Sviklienė

Flood Sųuare 
Hardware Co.
Šariatu N. J. ALBaMA 

EAST B&OAD VA*
S».VT« SG&TuN. MASS. 
TElFI-ONAS AM 8-4148

Btnjamin Jkhcns Dažai 
Pvp»erv« SiaaoiM

Stlkias Laagama 
VteMUa reikveaya earnaai

Rcikmenya piutobariaaia 
Vtokfe felfcta*

TeletnnAP: AN 8-2806
|Dr. Jos. J. bonovan 

Dr. J. Pašakarnio
IP* D

OPTOME
P8 DINIS 

IETR1STAP
j Valandos:
(nuo 9 tai ryto iki 6 vai. vak 

Trečiadieniais neoniniams
447 BROADWAY 

South Boston, Mam

Už Bfesies ne tik jaučius Nerasi medžio be lakos, o E KARDELIENĖS DAINŲ 
vedžioja. žmogaus — be ydos.

rorororororo»rorororororororororo

Peter Maksvyti*

«9 Charch Street 
ft. Miltus,

Atlieku taras
to ir projsktariuio darbus ii 
ko ir viduje, gyvenamą namu li, 
biznio pastatu, pagal Jusą reika* 
tavim*. Saukita visados fld • va*| 
taudą vakaro.

Tekfoaast 888-8875

rorouMuraroro*
TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft)

OPTOMETRISTft
Valandos:

nuo 10 ryto iki 8 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
roooooeaooooeaooooooc

The Apothecary
UETUVISKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai raistas, išpildoma gydytoją rs 
esptus ir turima visus gatavus raistus.

Jai reik raistą — eikit { lietuvišką vaistlną.
8sv. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

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

Telefonas AN 8-0029
Nas 9 raL ryte iki 8 raL v, Išskyrus šventadienius Ir sekm. 

raaooooouoooououoooasoeeooooooaoooooooom

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

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo (rengimas

Skambinkite

288-4662

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

} 95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062 

TeL 762-6732

^rororororoirororo

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistes Elzbietos Karde* 
lienės įdainuotą dainą ir ari
ją plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu
urororororoiroraroro'raroraerarororararorarararoiraerarorarararoro*

• —

LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC Iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthor SL, Broekton, Mase. 02402. TsL 580-7209 

uerorororororororororororororororororourororouuMirorouurouNUuraNUurot'i

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

SAVE AT

AYEAR

SsrUfMMnątOOOi

UapmtSIOOO'

5.4^-5^-
The Ftatasl RĮtatalaia Sfteting rite mm 1 
cartificatm altam prsmstura withdrawah on asvinp 
eartificstt tetai prostata rstt of taurei on amount 
tatMrevn b rtaucta ta tfu pstamok rau (SMb a yssr) 
ertaMdayatataretiaforfcited.___

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 raL ryto iki 3:30 
vai. po pietą. a

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo Įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

I

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metas

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 9274,000,000

Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 

kelionei Amerikoje ar į užsieni. Teiraukitės SPECIALIŲ 

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metų pavasarinių 

ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 

bei pavieniui.

Norintiems atsikviesti gimines is 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.
C/O

Trans-AtlanticTradingCo

i Darbo valandos kasdien: 8—5
šeštadieniais 9—2

393 West Broadvray, P.O.B. 116 

So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Visą skyrių vedėja Aldona Adomonio

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

VVorcester, Mass. 01604
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcssterio 
čiam įvairias siuntinius į Lieta, 
vą ir kitas Rusijos valdomas

totas! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagą, *P- 
ave, maisto ir pramonės gaaai- 
aią. Turime vietoje Įvairią vis. 
Ms gamybos ir importuotą 

prokią iš kitą kraštą visai te 
maris kainomis. Be to, siunčia 

me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes, čia 
ssaMkšsRs pinigus, o 
tsa vietojo gaišo pasirinkti 
valutis prskss.

Taipogi tsrpininksajsms par 
tam tikras įtaigas stoikvissti 
gintinas čia pas sava | svečius 
ar nuaklintam apsigyvenimui 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sądaingsL Atsilanką įsiti- 
ktnaits. Vsdėjas A Schyrinskl

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
IŠ BOSTONO j LIETUVĄ 
ir kitus

Priotntyaans graikus Ir 
inrnatBotni

Prekės purduodumoe 
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rbbBą 
certifikatus, autotpobiliiis, 
šaldytuvus ir rub.

N nuj ns vedėjas . 
Atidaryta darbu

nuo 8 eaL rytu ild 2 vnL 
Kitomis valanduorig pagal

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

Su. Boston, Maso, 02127 
tat. uoo*snroo

*
i




