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davė tokį pareV’kimą: sveriančiais pažadais.
"Jungtinių Amerikos Vals-Į Kiok konkretesniu rezul- 

tvbių pažiūra, liečianti dvie-! iatu buvo pasiekta, Ki-sin-
genui stafbte’ėius Inspani- 
ics sostinėje Madride. Čia 
pasirašvtas JAV-Isnanijos 
pen keriu meto draugiškumo 
oaktas ir sutartis, už pusant
ro biliono doleriu leidžianti 
T«nanijoie pasilikti JAV ka
rinėms bazėms ir NATO į- 
rengimams.

Tuo būdu faktiškai Isoa-

Dailininkas Viktoras Vizgirda: Peizažas

Dr. I. bšsngerini grįžus 

iš politinės viešnagės
Maskva apdovanojo miglotais pažadais atominio 

ginklavimosi deryboms atgaivinti, bet nesileido į kalbas 
dėl Angolos. Madride pasiraiyta draugiilcumo ir karinė 
sutartis, svarbi NATO operacijoms ir Europos gynybai.

JAV Vals\ ekretorius ' Taigi iš Maskvos dr. Kis-' 
cr. H. Kissingeris prieš savo; singeris išvyko tik su labai 
kelionę i Maskvą spaudai i miglotomis viltimis ir maža

jir galingų valstybių santy
kius, nėra tik abstraktinė 
gera valia: tai vra nuošir
džios pa tangos ir atsako
mybės jutimas branduolinių 
ginklų eroje. Turi būti aiš
ku, kad. jei viena galinga 
valstybė militarine interven
cija ir nepagrįstais motyvais 
bando įsigyti specialią pozi-
cij» kitame krašte, tai kiu p,fe p,. buvonrina-
galybe anksc.au ar v6bauįžjnt/ lwiateifiu Euwn?
tas pastangas mėgins su- __ - .XTA 

l i j j.. /-T i • j • • nariu ir nnarnuta nne NA trukdyti. O tai veda j visą
grandinę akcfjų ir reakcijų, 
tipingų ir .kitoms istorinėm*? 
eroms, kurios ilgainiui tarp 
didžiųjų galybių sukelia kri
zę ir įstumia jas į atvirą 
konfliktą“.

Tai buvo pasakyta, turint 
prieš akis Angolos klausi
mą, sudarantį šiuo metu 
JAV ir Sovietų Sąjungos 
santykių įtampą.

Vadinasi, nors Kissinge
rio kelionė- į Maskvą pa
grindinis tikslas buvo už
kliuvusių atominio ginklavi
mosi derybų (SALT II) at
gaivinimas, bet norėta tuos 
pokalbius būtinai susieti ir 
su sovietų imperialistiniu 
brovimusi į Angolą, norint 
juos pristabdyti.

Šiandien, Kissingeriui iš

TO organizacijos. Tai svar 
laimėjimas Europos gy

nyfeai.

UKRAINOS 

NEPRIKLAUSOMYBES 

. PASKELBIMO SUKAKTIS

Jurašai jau yra 

Veu> Forte
'•Pirmajam pasauliniam ka- 

:ui 1918 m. pasibaigus, ir 
Žinoma, sios sutartys su’Ukraina buvo paskelbusi 

Tsnamia JAV kongrese darisavo nepriklau omos valsty- 
srali susilaukti aštrio- kriti-bės atstatymą. Deja, netra- 
kos. nes iau dabar būkštau- kus tas ukrainiečių pastan- 
jama, kad netektu Amerikai gas sugniuždė raudonoj' 
ginti Ispanijos kokio nors Maskva, Ukrainą vėl pa- 
komunistinio perversmo at-;vergdama
veju...

Europos socialistai 

skyla

• Nuo 1918 metų iki šiol 
ukrainiečių tauta yra išgy 

■venusi didelių ir skausmin- 
!gų bandymų dienas. Vien 
(Stalino laikais buvo sunai
kinta apie 10 milionų ukrai
niečių. O ir šiandien Ukrai
nos būklė nėra nei per nago

.. , . n •• .. juodymą pagerėjusi. Jo? in-Neseniai ,vykusi Danijoje te]efc,ualai dar
Europos.sociahstųkonferen.. iežčiau „į. kur kitur 
cija, kaip atrodę, buvo dar-^kiojami ^ami j kajėji
ni ir vieninga. Šiomis dieno- 

Paryžiun suvažiavo mus ir psichiatrines ligoni-
tų politinių iryykų grįžus, Hj^
MSd“Xe,a,r ir Bęlgijos(-C' „7 ™n 8 >
joje turimi vaisiai. (socialistų partijų vadai. ;kio tauJtinž/ir vaistybinės

Sovietai esą pasiūlę VIa 
divostoke 1974 m. sutartą 
maksimalinį strateginių ra
ketų skaičių nuo 2.400 su
mažinti iki 2,100. Jie sutikę 
sumažinti pajėgumą ir iš
dėstymą povandeninių laivų 
ir iš lėktuvų paleidžiamų ra
ketų. Be to. bandyta aptar
ti "sunkiosios raketos“ są
voka, ne sovietai, pasinau
dodami šiais žodžių neaiš
kumais. savo "lengvąsias ra
ketas“ jau yra slaptai padi
dinę net iki 40 procentų.

šios kelios tariamos nuo
laidos gal pakels Bgęžųęvo 
prestižą būįimame /komu
nistų partijos spyažiavijne 
pratęs Genevo der.vbų pa- 
sišenkė'jimus. Deja, Angolos 
klausimu sovietai nėra lin
kę i jokius pasitarimus ir į

Bet šioje konferencijoje, laisvės ilgesio 
ėmė aiškėti, kad nuomonės Tačiau di identinis judė 
Šiaurės ir Pietų Europos so- įima? Ukrainoje yra labai 
cialistų aštriai susikirto ir vilu? ir platus, jokių perse- 
vos buvo išvengta skilimo, kiojimų neįveikiamas. Gau- 
kai iškilo bendradarbiavimo sios ir reikšmingos yra ir 
su komunistais klausimas.

Vokietijos kancleris H. 
Schmidt bendradarbiavimui 
su komunistais griežtai pa-

šios simpatingos tautos mi- 
lioninės išeivijos pastangos 
ir parama savo lai vės kovai 
tėvvnėje. Toji ukrainiečių 
išeivija laisvajame pasaulysipnešmo. o prancūzas F. . ,

Mitterand stojo už bendra. «*' P svvena savo krašto 
darbiavimų. Dvieju lyderių pepnk’aosomvbes viltinus,
-usikirtimas buvęs kietas ir a_'’ lr. tau.!os-

Sausio 22 d. šie musų ne
laimės broliai švenčia Uk- 

Pietų Europos socialistų rainos nepriklausomybės pa-
suvažiavime Paryžiuje lai- skelbimo sukaktį. Taigi mie- 

ię. F* Mitterando nuo- ju? ų kaimynus, ne kaitą
- įTūOūiė. į istorijos vingiuose sutiktus,

Kaip žinome, Europos so- ju didžiosios šventės proga 
cialistų partijos yra stiprios, nuošiidžiai sveikiname, su
Linkėtina, (kad būtų išlaikv- jais drauge tikėdami, kad

4.V,• -i

Prairti gydytojai 

kelia rūpestį

Lietuva laukia mūsų pastangų
Su dideliu pavojumi gyvybei Lietuvoje leidžiama 

slaptoji spauda praneša šiurpą sukeliančias žinias, kaip 
ten kraunamos pabaudos už lietuviško kryžiaus pastaty
mą, kaip sunkiai tardomi tėvai, jei ’jų vaikai bent kiek 
nukrypsta nuo okupanto norimos linijos, kaip ten visa ei
lė lietuvių uždaryta į kalėjimu*, darbo veigų stovyklas, | 
bepro namius ar net ryžtingiau besireiškią patriotai yra 
žudomi, kaip tai įvyiko su inž. M. Tamoniu, kalbininku 
prof. J. Kazlausku.

Mes negalime pasilikti abejingi akivaizdoje tų kruvi
nų įvykių mūsų tėvų žemėje. Ryžtingą veiklą privalomą 
tęsti be atvangos.

i Paskutiniu metu, nors ir niūrioje tarptautinėje atmo
sferoje, pavyko pasiekti Lietuvai palankaus prezidentą 
lordo pareiškimo. Pavyko susilaukti vienbalsio JAV At
stovų Rūmų nutarimo, įpareigojančio JAV vyriausybę 

, tvirtai laikytis Lietuvos inkorporavimo nepripažinimo Įu 
ni'jos. Tai vis buvo šviesūs ir viltingi spindulėliai pavergi 

' tos Lietuvos žmonėms.
Dabar atėjo laikas to paties laimėsimo siekti JAV 

Senate. Ir čia mes turime daug draugų. Senatorius Carl 
T. Curtis senate pasiūlė tokią pat rezoliuciją kaip Atstotų 

! Rūmų. Senato užsienio reikalų komiteto pirmininkas H- 
i natorius John Sparkman pranešė apie savo palankumą 
šiai rezoliucijai, tik reikia lietuvių laiškų, telegramą 
sprendimui pagreitinti. Todėl visi. brangūs lietuviai, att^ 
kiuskime. Laiškais ir telegramomis kiekvienas kreipki
mės į savo valstijos senatorius, prašydami, kad jie pra
imtų senatoriaus Curtis rezoliuciją 319. Greitas, ricntų* 
gas. visų bendras mūsų sujudimas, prašant pravesti žtąBuvęs Kauno dramos te-J JAV (^di^*n4.J>raktikuo- ?ezoliučuą?gali taip pa’ būti vainikuotas vienbalsiu pri- 

tarimu. Tai būtų graži dovana pavergtos Lietuvos žme-ja 320,000 medicinos dak-iatro vyr. režisierius Jonas
Jurašas, ’jo žmona literatė j tarų, bet tūkstančiai mirš- 
Aušra Sluckytė-Jurašienė ir'tapčių dėl šių daktarų apsi- 
9 metu sūnus Joris sausio 20 . leidimo kelia didelį rūpestį.' Atsiminkime, kad šiemet yra rinkimų metai. Kaip 
d. iš Vokietijos atskrido į' Nors Amerikos Medicinos kongresmanai, taip ir senatoriai yra jautrūs piliečių bal- 
New Yorką. Aerodrome re- Sąjunga tvirtina, kad visi sams. Gausesni laiškai ar telegramos lems ne tik šiuo al
tus ir brangius tautiečius pa-! šio krašto gydytojai yra ge- - veju, bet ir apskritai parodys lietuvių jautrumą savo tė- 
itiko būrelis New Yorko rai paruošti ir kompetenrin-j vų žemės reikaluose. Jokiu būdu šio reikalo akivaizdoje 

lietuvių. gi, bet tyrimai parodė, kad negalim pasilikti nebyliais. Tai nesunki kiekvieno iš mū-
Kultūros Židiny Jurašams net 16.000 (5r< ) daktarų Sų pareiga, ir ją atlikime neatidėliodami, 

buvo surengtas jaukus su- Y1*3 nesąžiningi ir medicinos j* » t —x*1 • «• ll • T 1 • i

; nėms Vasario 16 proga.

ikimas. čia juos pasveikino - praktikai netinkami. Jų lei-i 
gen. konsulas A. Simutis, • dimai verstis žmonių gvd.v-, 
Vliko atstovą* A. Sabalis ir mu turi būtl peržiūrėti, irį 
LB New Yorko apygardos pe Pat>’s peregzaminuoti 
pirm. Al. Vakselis. J sveiki-

To tikėdamasis, reiškiu padėką —
Dr. Kazys Bobelis, \ 

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas

Z *

nimus atsrikė abu Jura ai.

Tuo tanpu J. ir A. Jurašai 
su sūnum apsigyveno dr. 
Rožės Šomkaitės namuose, 
E. Orange, N.J. Vasario 1 
d. jau yra planuojamas Ju
rašu susitikimas su Ghicagos 
lietuviais Marijos aukšt. 
mokvklos salėie. Vėliau jie 
kviečiami ir į kitas lietuvių 
kolonijas.

Kinija sprogdina

atomus

Kai JAV '^^entojų g\ dy~’w r, nr/in/išfiliin 
mosi išlaidos yra nepapras-|/Wfl**ra pranOSOUja 
tai didelės, toks gydytoju I
nesąžiningumas ta 
dar labiau pablogina. Kinijos galą

Prez. Fordas vyks 

į Artimuosius Rytus

Irane sušaudyti Maskvos dienraštis Prav- 
da sausio 19 d. paskelbė 
tūlo I. Aleksandrovo piktą

Galimas dalyką , kad ba
landžio mėn. vidury prez. 
Fordas keliaus į Artimu©- 

'straipsnį, nukreiptą prieš!sius Rytus, norėdamas pa- 
' Kinų Liaudies Respubliką. | skatinti ir sustiprinti pasto- 

k0— - Tame straipsnyje įterpta vesnės taikos siekimus tarp 
manda sušaudė devynis ko- i "pranašystė“, kad kinų liau-; įtakingųjų arabų valstybių 
muniatinius maištininkus., sukilsianti ir nuvergianti, ir Izraelio.
kurie buvo nuteisti už kelių į Mao Tse-tungo valdžią. ; Pastaruoju metu. ne ibai- 
asmenų nužudymą. Tarpe! Tokio straipsnio P»s”'o- gjant Lebanono vidaus ka- 
kitų nužudytų buvo jr try-l mi, toje srityje vėl niaukia-
JAV pulkininkai, rezidavę:11 j^11?1?08. ^au”es1}10 bend- ^^gyg jr Amerikai rei- 

radai biavimo, kuris neafoe-

žudikai

aštrus. Kt r\lmt sVAttAln I IZ.
aiškina, kad tai esą jų ato
miniu ginklų bandymai, 
"skiriami krašto apsaugai, 
o taip pat ir sugriovimui to 
monopolio, kurį šiuo metu 
turi galingosios valstybės“.

Washinglono žinių šalti- 
skelbia, kad šis kinų 

ginvs buvęs mažas, tru-
i. ilaisvinimo karas“, o Ku-’tus, kurie 
bos kariai ir Sovietų S-gos. vis labiau . .
ginklai liaudžiai parieda Prancūzijoje ir kelia galvas timn§ ateities džiugi tikrovė. < toks mažas“, kari nuo že- 
"teisėtai Angolos vyriausy-! iš choaso besikeliančioje Tegyvuoja laUva ir nepri- mės paviršiaus nukeltų tik- 
bei prašant“. •Portugalijoje. , klauaoma Ukraina! Į tai Maskvą ar New Yorką.

Irano baudžiamoji

Irane.
AP iš Tokijo pranešė, kad

šiomis dienomis Kinijoje i>j‘, , - j . m-mi
gprigdinta dar viena atomi- Yo,Jtc.^? 73 .
nė bomba. Kinų vyriausybė ™ •ripu'.k- “'Si. - j^Azoru salos tamOUJŪ

u.H t.i i.. Daytono, Ohio, ir J. J. * 1
Turaer iš Carbondale, IJl, f #
nužudyti praėjusių metų ge- Kubūi 
^užės mėn. i

jokias nuolaidas. Ju nuomo--tas vieningas frontas prieš reprik’ausoma Ukraina ne- niai s 
ne. tenai vykstąs "liaudies i bendrą priešą — komunis- liks tik ai nišų spaudžiamų į spi-gi
:r — i.—- v„ ’ *u«4e pa taruoju laiku ir išeivijoje gyvenančių uk-» puti silpnesnis neru 20 tuks

iu stiprėja Italijoje, rainieeiu svajonė, o bu? ar- tančiu tonų TNT. Atseit,
• • • • _ 1  si—. a-na** Va/1

. k. . , • a • . kia sustiprintų pastangųjotinai yra nukreiptas pne? naujam žy(1u jr ar"bų
Pulk. L. Hopkins iš New; Sovietų Sąjungos interesus.

nt'Vn Kitvn nnvv.rl1073 fbktui attolinti.

Kaip spauda raio, 
tinis dr. H. Kissingerio ir L. 
Brežnevo susitikimas Mask- 

r • i i voje buvęs tik wnelankati- J1?10 aPįlacV?ls tel8rP38 Nepaisant kategoriškų pa-' formalybė“, netekusi 
UxSJ reiškimu, kad Portugalija j tesnių stritikimų 

neleis Azorų salų aerodro-;
mais naudotis Kubai, kuri 
lėktuvais gabena savo ka

1

ketvirtadienį, ir dabar 
bausmė jau įvykdyta.

Gal būt, demonstrantai 
čia dabar pradės šūkauti ir 
prieš Iraną, nors kai komu
nistiniuose kraštuose žmo 
nė? šaudomi ar marinami, 
visi tyli.

ta
Tą atiiaurumo nuotaftą pa
diktavo skirtingos patiuroa

. ius į ĄTių. paskutinės ži- kOZ'“ 

mes tvirtina, kari Kubos, T TVrT
□ ansportiniai lėktuvai vis danrti bot Mdat
tiek naudojasi tais aerodro- n
mai? ir ten pasipildo kurą. 'siikai už dyką.

f

anksc.au


Puslapis antras KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 4. 1976 m. sausio 27 d.

„Rimtai, laitai ir išsamiai •••
99 LIUDVIKO G. M. RĖZOS 

GIMIMO SUKAKTIS
I

Mes esame gavę įdomų "idealistinio“ skaitytojo laiš- • Liudvikas Gediminas Mar
ką, kuriame jis kelia tikrai vertus pasiaiškinimo klausi- lyua9Rėza (g. 1776.1.9 Kai
mus ir pateikia savo pasiūlymus.

Girdi: "ar ne peidaug karštai ir net vienšališkai kar
tais nušnekate apie Tarybų Lietuvą? Juk yra temų, ku
riomis galima būtų spaudoje ir per Atlantą iš abiejų pusių 
rimtai, šaltai ir išsamiai pasikalbėti. Kiekviena pusė ga
lėtų, pasiremdama savais argumentais, tą pačią problemą 
padiskutuoti. Tada. be propagandinio tepalo, abiem gin
čo partneriams taip išiyškėtų tikroji teisybė, kad beliktų šeimoje, 
tiktai vienas kitam pa-pausti rankas...“

vaičių k., Užmary—m. 1840 
VIII.30 Karaliaučiuje), e- 
vangelikų teologijos profe
sorius, Š. Rašto vertėjas į 
lietusių kalbą, Donelaičio 
Metų, lietuvių liaudies dai
nų leidėjas ir tyrinėtojas 
kalbininkas lituanistas, poe- 
’.as. gimęs lietuviškoje žvejų

Tikrai būtų gera to skaitytojo mintis. Padiskutuoti 
net ir per Atlanto vandenų plotį "rimtai, šaltai ir išsa
miai“. O tai būtų beveik Helsinkio deklaracijos vykdy
mas — tarp Rytų ir Vakarų laisvas pasikeitimas idėjomis. 
Aišku, labai noriai mes pasikalbėtume nors ir pro paklo
dės uždangą, vieni kitų nematydami, kad vieni kitų nepa
piktintume net savo veido išraiška. Kodėl ne?

Deja, ligšiolini? mūsų patyrimas net ir prie geriausių 
norų kažkodėl vis dar neteikia daug vilčių tokiam tarpat- 
lantiniam "simpoziumui“, kaip gražiai išmąstė mūsų skai
tą tojas prie savo rašomojo stalo.

Na, sakykite, kaip tu "ramiai, šaltai ir išsamiai“ pasi
kalbėsi, jeigu tavo pokalbio partneris arba užčiaupta bur
na tyli, arba, vos užkalbintas, tarp spiegiamai ir piktai 
rėkia vis tuos pačius savo argumentus ir net sakinius, kad 
ir ausys apkursta?

O pagaliau — ką tame
laisvai ir logiškai pasvarstyti

Šių metų sau io 9 d. su
kako 200 metų, kai Liudvi
kas G. M. Rėza gimė. Jis yra 
skilus ir didžiai beturiu 
autai nusipelnęs vyras. Ne 

kas kitas, o jis į vokiečių 
kalbą išvertė ir išleido Kris
tijono Donelaičio Metus, ap
rūpindamas leidinį įžval

giais komentarais. Jis rinko, 
yrinėjo, vertė į vokiečių 

kalbą lietuvių liaudies dai
ras. tuo -avo darbu sudo-

ČIURLIONIS XX AMŽ. 

MENE

Praėjusių metų rugsėjo 25 
d. minėjom dailininko ir 
kompozitoriaus Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio 100 
metų gimimo sukaktį. Ta 
proga okup. Lie.uvoj ir už
sieny pa?keTbtas nemenkai 
kiekis lašinių apie M. K 
'hr’icnio tapybą, muzikinę 
ir literatūrinę kūrybą. Vis 
dėlto Vakaruose mūsų didy
sis menininkas dar nėra pa
kankamai pažįstamas. Va
kariečiai, kurie bando apie 
M. K. Čiurlionio darbus ra
šyti, dar vis daro tą pači? 
klaidą — mini tik aplama* 
muzikes poveikį čiurlionic 
tapybai. Tačiau tuos muzi- 
’>*ai;us paveikslus tapė 
ne šiap sau muzikas, o aiš
kaus ir savaimingo stiliaus 
kompozitorius.

l
JEIGU DAR NETURITE, 

f TUOJAU ĮSIGYKITE!

BALYS SRUOGA MOŠŲ 

ATSIMINIMUOSE t
Hekinkio konferencija. įvykusi 1975 metais, paska

tino Rytų Europos įvairių kraštų demokratinius sąjū-; Knygoje yra daug iliust- 
džius dar kaitą pareikšti viešumai savo pageidavimus .. .. ,
ir nuiodyti tarptautinius įsipareigojimus, kurie jų kraš- rac,J^- J* Rraziai ai ,m ° 
„uose nevykdomi. apipavidalinta, kietų virle-

Londono "The Times“ 1976.1.7 atspausdino Karo
lio Kaplano ilgą atvirą laišką, parašytą Čekoslovakijos bų» p«l. Kaina $10. La
kom. partijos gen. sekretoriui Bilakui. Tame laiške Dub- .. ___ .čeko šalininkas dar kartą išaiškina 1968 m. Prahos Pa- tmka " dovanom#* 
vasario tikslus ir primena Čekoslovakijos vyriausybės galima gauti ir Keleivio ad- 
’sipareigojimus, padarytus pasirašant Helsinkio deklara
ciją. K. Kantonas saiko, kad po 1968 m. įvykių "socializ- mini»tracijoje. 
mo vardu“ buvo pašalinta iš vietų ir nuteista tūkstančiai j 
ociadistų, kurių vienintelis nusikaltimas buvo jų noras!

Įgyvendinti savo krašte tuos principus, kuriuos Čekoslo-, tjfcas <jn jonas Grinius apie 
vakijos vyriausybė septyneriais metais vėliau pati pasi-! 
žadėjo įgyvendinti. Į ją taip rašo:

Tie Čekoslovakijos vyriausybės įsipareigojimai, aiš- 
nėra vykdomi Dubčekas ir jo šalininkai ir toliau

Nerimsta Rytą Europos 
demokratai i

Rašytojas, literatūros kr:*

ku,Ryškindamas M. K. Čiur
lionio kūrybinį veidą, gra- 

nindamas tokius žymius vo- žiai pasidarbavo muzikolo- 
kiečių rašytojus kaip W. A. • gas Vyt. Landsbergis — jis 
Goetbe, Lessingas ir kt. paskelbė ne vieną straipsnį

Pats Rėza apie lietuviu f'”-' Ciul’“n/ .vc^ieči« il pareikšti savo nuomonę, 
j- j • 4 Ie . , , lenxų muzikologineje spau-’

"Viena gražiau ių ir įdo

miausių knygų tarp pernai ir 

lietu-

puolami spaudoje, ir tuo pat laiku neleidžiama kakina- 
mie iems viešai pasiaiškinti. K. Kaplanas sako. daugu-į 
ma Čekoslovakijos gyventojų ir dabar pasisakytų už Į šiemet pasirodžiusių
laisvę ir demokratinę santvarką, jeigu jiems būtų leista į

i vių leidinių tremtyje tikriau 
»Vakarus taip pat pasiekė Lenkijos intelektualų laiš-i sjai yra ”Balys Sruoga mūsų 

kas, kurį 1975 m. giuodžio 5 dieną prof. E. Lipinskis pa- j
jąudies dainas yra taip kal-j j3je ą Venckaus straips- 

j bėjęs: •j5 apje Čiurlionį iZspaus-
"Nekalbant anie nauda. ■dintas žinomame vokiška-! siuntė Lenkijos Liaudies Re-publikos Seimo pirmininkui, j atsiminimuose“.

NAUJIENA
Apie sovietinę ir Vakarų demokratinę sistemas, ypač, liesdama mus perkelia r - Y- Lenkijos intelektualai taip pat primena Helsinkio

jų nugarkaulio palyginimą, neverta pradėti nė kalbos,: kasdieninę tautos buitį.o ta!, Vadinasi, su Čiurlioniu deklaraciją, kurioje buvo įsipareigota įgyvendinti pa-! 
nes Vilniaus fotelyje sėdinčiam jo teisybė yra "nepalie- ;™u™8a Pv„^a° P? įuPuti stumiamės Į prie- grindinius Žmogaus teisių principus, ir pažymi, kad nau-
čiama“ ’ “
mintimis

priduria: • darė gausūs pluc^uu—............................... .......................... .
Kadangi jo ekonomines problemos yra glaudžiai su- .-..jietuvių liaudies dai. Vilniuje i lemtoje bib- • Sąžinės irjeliginra^ pram<» teise Tikinti^ems diena9 Kny?a p5, Kai. 

sijusiossu politinėmis ir visos komunistinės sistemos dva- nas skaitant, atrodo, tartum y.ra t™ot: ”. ..į ? daroma kliūčių dirbti valstybinėse Pigose. na Galima gauti pas
‘šia, tai mūsų svarstybų'dalyvis taip pat negali "šaltai, ra- būtum persikėlęs j vaikiškų, r T*’ tan1Jbutl leEta ,ai9val Prakt;kuotl lipt„vižW \narL
miai ir išsamiai“ pamastyti ar kaip nors kitaip įsitikinti, skaistu Arkadiio- piemenų , lietuvių) pasaulio savo ieligijų n statjti maldos namus. • • . ... .p

platintojus ir taip oatKelei-

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnės knyga 

apra- 
ystės

įmaus ioteiyje seuinciam yo teisyDe yra nepane- • ~” “.7 po irupuų siumiames į prie- grindinius Žmogaus teisių principus, ir pažymi, kad nau- r.
\ — tai dogma, dėl kurio? net draudžiama tyliai Į. . “ ^į* Rastų apie mūsų dailinin- joji Lenkijos konstitucija ir įstatymai turėtų visų pirma VAIKYSTĖ. Ra-ytoja J
lis suabejoti. y kompozitorių jau susi- . . .j kančia^ nilipčiu teises- į- -iu. suaoejou. , Ir toliau dar priduria: ' darė gausūs pluoštai-1970 -’at-epMU' so savo saulėtas vaik

nes
iai ir išsamiai“ pamąstyti ar kaip nors kitaip įsitikinti, skaistų Arkadijos piemenų i. ii? p.. • i * r
is tai būtų ilgi miltinas nusidėjimą? dogmai. Taigi—ša! pasaulį. Greta naivumo ste- .”* b™ abejo ta * Darbo laisvę- Tos laiavės nėra» jeigu valstybė yra

bina lietuviškųjų dainų ele- i^bai padidino* vienintelis darbdavys ir proferinės sąjungos priklauso
gantiskumas ir grakštumas, partijai. Dirbantiesiems turi būti garantuota streiko
kone tolygus graikiškajam ( Suprantama, didžioji šių iajSVė
gracingumui ir kultūrai.“ į raštu dalis yra lietuvių kai- .. .. .. . . . i

L. G. M. Rėza savo tvrinė-’k3’ lietuvių autoriai ne- * žodžio ir informacijos laisvę. Kai nėra žodžio; Anglų-iietuvių kalbų žo
jimais sudarė lietuvių liau-,mažai medžiagos apie M. K. laisvės, nėra laisvo tautinės kultūros vystymosi. Be spau- ’ dynas, V. B? ra vyk as. nauja 

tvrimo mokslinį Čiurlionį paskelbė ir užsie- dos lais.ės valdžia nežino piliečių nuotaikų. .laida, apie 3 ).00<; žodžių,
uris vėliau buvo, n’° kalbomis. Vakaruose toj • i_;__ _______ ___________ ___ _______ 1590 p.?‘, xaii.a .00.

Švietimo reikalai taip pat nekritikuotini, nes tenai 
jie suplanuoti ir Lietuvai Įteikti vykdyti "iš viršaus“, o 
Kremliaus "tobulą“ išmintį negi drįsi paneigti?

▼yje.

Gen žodynai

O pridėkime ir dar kelis išankstinius nesutarimus.
Mūsų komunistiniam broliui tenykščiai laisvės kovo

tojai yra banditai, o mums — neabejotini herojai.

Tenai kovojantieji dėl savo religijos yra tamsuoliai —--- —---- .------- — ini+nc
ir prietarininkai. o mums — žmonės, reikalaujantieji są- ve? ^®tuvių kalbos se-
žinės laisvės, kuri garantuojama ir sovietinės konstitu- ™inai° xa ovas. n. P19° J nus, jis painiose žymų kai- •
CIJ03.

4
Rusų valdininkų, darbininkų ir policininkų plūdimas 

į Lietuvą, rusų kalbos prievartinis brukimas mokyklose ir 
viešame gyvenime — komunistiniam broliui yra tiktai 
"tarybinių broliškų tautų bendravimą?“ o mūsų akimis— 
nenuslepiamas Lietuvos rusinimas.

riies dainų
pagrindą, kuris vėliau buvo.-y-a^'^- •švietimo laisvę. Visoms aukštosioms mokykloms!
tik modifikuotas. Be to. bū-įp,lt.y >Pac daug nuopelnų , suteikta autonomiia.................................................i lietuvių-anglų kalbų lo
damas Karaliaučiaus uni-*tHn e?tll Poetas Aleksis Ran- lU h a J...................................... dyna^ redagavo Karsavi-

Visiems piliečiams turi būti užtikrinta teisė sta- J napė ir fclaponerskh
tyti kandidatus rinkimam ir ririkti. Teismas turi būti ne
priklausomas nuo vykdomosios valdžios. Žmogaus tei
sių negerbimas gresia tautos egzistencijai.

L. Rėzos grožinė literatū
ra daugiausia yra rašyta vo- 

'• kiečių kalba ir yra sukaupta 
Be to, ir šiandieninė Lietuva tenykščiam viešam, rinkinyje Frutena, arba 

pašnekovui yra neginčytinai "nepriklausoma“, o mums, P’ūsų liaudies dainų į-
— taip pat neginčytinai nišų okupuota, nes visi žino ku-! ’JlltacV°s’- 1 1 es’ • • a,

Z. \ . ' . . , . . . . . . ... Ides. elegijos, proginiai eile-nose Lietuvos vietovėse ir kareivinėse stovi rusu kareiviai, j ... 'T, - „naščiai. Savo kūryboje Rėza
Na. mūsų pokalbiui gal dar liktų meno ar aplamai ^^0°^ 

kultūros temos, kurios sukrauto? lentynoje truputį toliau 
nuo politikos. Iš tiesų, šioje pusėje Atlanto apie tai gal 
daugiausia ir kalbama. Mūsų kultūros žurnaluose labai 
dažnai ir net gana plačiai panagrinėjami mūsų tarybinių 
autorių veikalai, —jų poezija, drama, romanai ir kiti pasi
reiškimai. Ir pagvildenami palyginamai "rimtai, šaltai 
ir išsamiai“, net su pasigėrėjimu. Bet kok? į visa tai atlie- 
pis iš anos pusės Atlanto?

bininką F. Kuršaitį, ypacj
pasižymėjusį lietuvių kalbos Wilsonas ir užsienio; Gerokai pavėluotai Vakarus pasiekė Estijos ir Lat-
zodj-nų sudarymu n- le.d,-, .^ ministras j Calla-1975 mPbkžcIio 17 rlienos demokmtų memoran-

! ghanas, ^jvęs Vokietijos burnas, kuriuo buvo kreiptasi į visas vyriausybes, daly- 
kancleris W. Brandt, svecli-, v -an-ja? Heisjnkio konferencijoje (Lituanus, 1975 m.’ 
jos ministras piimininkas O.; v■, 
Palme, Au-trijos kancleris * * !
B. Kraisky, Olandijos. Nor-j Tas memorandumas sudaro įspūdį, kad trijų Balti-1 
vegijos, Prancūzijos, Ispani-j jos tautų vienybė, viešpatavusi nuo nepriklausomybės' 
jos ir Portugalijos socialde-J pradžios, dabar iširo. Lietuvoje kovojama prieš Katalikų* 

* Bažnyčios persekiojimą ir tikinčiųjų laisvės varžymą, o 
latviai ir estai, nebūdami katalikai, eina 9avo keliu. Lie-!

naitė ir siaponersRS. apie 
27 W žodžių 511 psl., kai
na $8.00.

1 Kipro Bielinio 

Imyca

peizažą, pagoniškus senovės 
lietuvių papročius. Lietuvos 
istoriją ir legendas.

Būdamas susipratęs lietu
vis, L. G. M. Rėza kovojo 
už baudžiavos panaikinimą, 
smerkė vokiečių junkerius, 
kurie stengėsi prievarta M. 
Lietuvos lietuvius nutautinti.

mokratų vadai.
Europos socialistų konfe

rencijos darbetvarkėje bu
vo svarstomi šie klausimai: 
nedaibas, infliacija, pramo
nės krikima? ir kt. Kulua
ruose buvo aptariama ir ko
munistų įtaka Europoje.

SOVIETŲ ŠNIPAI 
DANIJOJE

Dažniausiai — tyla. Tarsi čia nebūtų nei meno, nei 
mokslo žmonių ir nei jų vertų paminėti kūrinių. Reiškia 
—visi tik "buržuaziniai peckeliai“, kurie savo darbais lie
tuvių kultūrą tegali tik užteišti...

Tiesa, kaltais mūsų kultūrinis dialogas būna ir įdo
mesnis. Pavyzdžiui, mes gvildename Justino Marcinkevi
čiaus dramas, ir poeziją, Avyžiaus ar Bubnio apysakas ar 
Gedos bei Degutytės talentingus posmus, o iš Vilniaus 
girdime — apie Antano Bimbos išliekamos vertės litera
tūrinę kūrybą arba apie po 60 metų Lietuvon grįžusios 
beraštės bobutė* samprotavimus, liečiančius krašto kultū
rinę pažangą...

,.7* 9*3?’ ^e^a3aU2'e *v^e Praėjusių metų spalio mė 
lituanistinio mokslo ir meno!nesį p)anijos saugumo agen-

.p 1 r m .a 8 L^Jiai susekė keturis sovietu 
Tad del to ir jo gimimo 200 §njpU?> gurie stengėsi pa
metu sukakti? mums yra to- grobti planus tų reakcinio 
kia svarbi ir reikšminga. ; naikintojo F-16 dalių, kurios 

__________________ 'yra gaminamos Danijoje.
< Maskvos spaudžiama, da- 

EUROPOS SOCIALISTAI: nų vyriausybė stengėsi šni-

»»»«i csss1 sa.. “
Danijos socialdemokratų spauda apie tą įvykį

partijos dėka sausio 19 d. Jau kalba plačia burna.
.................prasidėjo Europos socialistų! Du šnipai yra buvę sovie-

Taigi, kol kas atrodo, kad rantai, saitai ir išsamiai , konferencija, trukusi porą tų diplomatai, o du — jų
pasikalbėti au mūsų komunistiniais broliais tegalima ne'djenų Konferencijoje daly 
per Atlantą, o tiktai Žuvinto palių krūmuose. vavo D. Britanijos premje-

tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos registruoja tikinčiųjų. 
pei sekiojimo pavyzdžius ir nurodo prieštaravimus Sovie- į 
tų konstitucijos dėsniams. Iš to, gal klaidingai, galima* 
suprasti, kad Lietuvos katalikų vienintelis siekimas — 
tikėjimo laisvė.

Estijos ir Latvijos demokratai stato didesnius rei-j 
kalavimus. Jie reikalauja pagrindinių Žmogaus teisių, in-Į 
formacijos bei idėjų laisvos cirkuliacijos ir laisvo apsi
sprendimo teisės. Jie reikalauja Baltijos tautoms teisės 
laisvai pasisakyti dėl savo ateities ir atstatyti valstybių 
nepriklausomybę.

Memorandumo autoriai nurodo, kad 80 km nuo Hel- 
•inkio, Estijos sostinėje Taline, nuo 1975 m. pradžios 
vyksta KGB teroras, areštuojami žmonės, intelektualų 
ir tikinčiųjų butuose daromos kratos, šimtai vyrų ir mo
terų nuolat terorizuojama ir tardoma. Estijoje yra ruo
šiama byla prieš 5 asmenis, kurie kaltinami už kreipimąsi 
į JTO dėl Žmogaus teisių laužymo jų tėvynėje.

Estijos ir Latvijos demokratai neturi jokių iliuzijų 
dėl Žmogaus teisių įgyvendinimo jų kraštuose. Jie sako, 
kad tie principai galės būti įgyvendinti tik atstačius res
publikų nepriklausomybę.

1975 m. pabaigoje paskelbė savo deklaraciją ir Ru- 
prekybiniai agentai. Visi kel sijos socialdemokratai, bet apie tai kitą kartą, 
turi grąžinti į Sov. Rusiją. ,J. V.

IbrtOKO ♦ .ftUlJUS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSI.IA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės iz 
draugai Knygos kaina — 
75 centai.

SIAUBINGOS DIENOS, 
metų atsiarinL 

peraii Juoiaa Kape-
273 pod. Irafaia IX

NEPRIKLAUSOMA UE- 
TUVA ATSTATANT. Ra
pole Skipičio, 440 puslapių, 
kaina —--------- - ---------SS.



KELEIVIS, SO. BOSTON Jft. 4, 1976 m. sausio 27 d.Puslapis trečias

lietuvių kova dėl tikėjimo

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Raiytojų Sąjungos VI-sis 
suvažiavimas

Sausio 14-15 d. V R 
įvyko šeštasis Lietuvo 
iytojų S-gos narių suvažia
vimas, kaip ten dabar Įpras
ta, po Lenino barzda (Rauge 
susodinęs žymiuosius rašy
tojus ir komunistinės val
džios pareigūnus.

Atidarymo žodi. pa žadin
tą "Kurti apie liaudies žmo-

- *■* • Ū 
Ra-

tinė oareisa. Mūsų krašto 
kūrybiniai darbuotojai šian
dien ir svarsto šias proble
mas. įvertindami savo veik
la. ocrimdami geidausią bro
li-kų respublikų meno ir li
teratūros patirti*’.

Mums atrodo, kad yra tik- 
1 rai apverktina tarybinio kū- 
].ė;o patirtis, kurio veikalas 

’"didvvrius oristato valdžia 
■ ar oartija. o ne jis pats juos 

Be to. savaran-
£r. lak RRMeP AŽXr r-*; galiantieji žmonės
laitL. Ataskaitini n:ancš:xa i^ad zyg:ų. darbų u .u- 

' ‘ * rybos didvyriai gimsta ne-

JURGIS JAŠINSKAS

Dialogo arba santykių tarp sakęs: "Eikite tad ir moky- 
Sovietų Rusijos ir Romos kitę... ką tik esu jums įsa- 
Vatikano reikalu ir Lietuvos kęs“ (Mat. 28. 19.)... "Pagal 
katalikų sukilimu prieš tą konstituciją Bažnyčios at- 
dialogą pavaizdavimu V. Ka- skyrimas nuo valstybės tu- 
rosas < evgn.-reformatas) pa-'rėjo laiduoti žmonių sąžinės 
rašė komentarinio pobūdžio* laisvę, bet... "kai kurių ate- 
veikalėlį, pavadintą— ”Nau-tistų dėka, Bažnyčia jaučiasi 
jas Religinės Kovos Fron-’ne atskirta nuo valstybės, 
tas“. Tai panašus savo minti- bet priešingai — palenkta 
mis "Lietuvos Katalikų Baž-! ateistų interesams ir tai — 
nyčios Kronikai“ raštas, pa-; gana dažnai apgaulės ir klas- 
ruoštas remiantis ne vien, tos keliu.“ ..."Mes kunigai 
LKB Kronikos I-ju tomu, bet turėtume jums dėkoti už šį 
ir daugeliu kitų laisvojo pa-'ir panašius teismus..., nes 
šaulio spaudos šaltinių. Skir-- mus pastato prieš dvi galimy- 
tumas tarp LKB Kronikos j bes. Viena galimybė — rink-

LIETUVIAI
KARIAI

PLAČIAME PASAULY

Italija komunizmo išvakarėse

.... e:-iA 1
S—‘S ’ -? '

Alf. Bieliauskas. Suvažia. i- 
me kalbėjo LTSR Aukščiau
sios Tarybos prezidiumo 
pirm. A. Barkauskas. Suva
žiavime dalyvavo ir "broliš
kųjų respublikų“ amt n ui. 
Diskusijose dalyvavo sau
sus būrys rašytoju, nors m 
tikrųjų tai ir nebuvo disku
sijos. nes visi pūtė ta učią 
pataikavimų partijai lū LĄ.

"Bendras mūsų 
skaitė Rašytoju paprastai retai. Taigi, ar 

kartulė tarybinė višta per 
vieną penkmeti ne per daug 
tu didvvriu prineri?

ir "Naujo Religinės Kovos 
Fronto“ teigimų vien tas,

tis vadinamą "taikaus ben
dradarbiavimo su ateistais

Nauju Rašytojų X. v,', r •
mininku išrinktas poe.as A. 
Maldonis, pirmininko pava
duotoju Vy:. Bubnys, valdy- 
bos sekretoriais — P. Bra
žėnas ir A. Pocius.

Suvažiavimo pompa bu
vo karališka, tik niekas ta
me suvažiavime r.epia tžm- 
jo apie visų teny kščių 
kūrėjų giltinę — cenzūrą ir 
kūrybinio darbo nelaisvę.

Pompa Antanui Venclovai 
pagerbti

Sausio 6 d. Vilnių;-, su
rengtos iškilmės m.ii u Iam 
"liaudies rašytojui“ Ama
rui Venclovai paueibtt. jo 
70-mečiui atžymėti. Papitu- 
dinę kalbą pasakė aka.a-.at
kas prof. Kostas Ko:-akas. 
iškeldamas velionio literatū
rinius ir kitokius m; •pelitus.

Nesakome, kad Amanas 
Venclova būtų buvę- vi iš- 
kai be talento ar būtu mm 
trūkę darbštumo ar kartais 
net ir gerų noru sovietinės 
okupacijos piadžioiv. De:a. 
jis yra tragiškas pav 
rašytojo, kuri. ypač Stalino 
laikais, režimo kietas bizū
nas. grasinantis už nu,ar s. 
ir baltos duonos riek 
ma iš priešakio, muki 
nuo laisvo kūrėjo kelt •. 
pratino prie komuni- 
carą dvaro ir pa. e 11 ė v 
ku .-avo pono šlovinto;:

Atrodo, kad Antano \ 
lovos likimo dar gali <ul 
ti okup Lietuvoje it lė.U 
kitu menininku, r.et ir

Automobilių nelaimės 
Lietuvoje

\ ’ r: n S ci

kad Kronikos autoriai yra* kelią: bandyti tarnaut dviem 
nežinomi kovotojai okupuo-J valdovams, pataikauti ko- 
toje Lietuvoje, o "Naujojo • munistų užmačioms — kad 
Fronto...“ autorius gyvena'kunigas užimtų savo parei 
laisvajame pasaulyje ir da-jgas, bet nebūtų pavojingas 

i bar Lietuvoje vykstančius' režimui, kad pats iš bažny- 
’į religinės kovos epizodus ste- čios išvaikytų jaunimą...,“ 
bi iš didelio atstumo, žodyje į kad vaikučiams būtų kalba

ma apie Dievą, kokio ištikrų- 
' jų nėra, kokį piešia mūsų ap
linkos spauda ir radijas.

Buv. Lietuvos kariuome
nės kariai, išblaškyti po pla
tųjį pasaulį, vieni baigia se
natvės diena.-, o kitus jau ir 
mirtis atsiima.

Pik. Andrius Butkūnas, 
vienas iš daugelio iškiliųjų 
kovotojų dėl Lietuvos lais
vės, 8 pėst. pulko vadas, at
žymėtas dviem Vyčio kry
žiais ir kitais ordinais, mirė 
praeitų metų spalio 11 d. St. 
Charles mieste, 111.

Vincas Avižius, vienas iš 
keturių brolių savanorių-kū- 
rėjų, yra likęs gyvas ir gyve
na senatvės dienas Chicago
je. Jo trys broliai žuvo nuo 
bolševikų. V. Avižius yra 
apdovanotas net dviem Vy
čio kryžiaus ordinais. Jis 
dalyvavo visuose Lietuvos 
neprikalausomyibės atkūri
mo kovų frontuose.

dienraštis Tiesa( Skaitvtojams tardamas: 
skelbia. kad Lietuvoje 1975!
urnai- Įvyko 4.132 automo-* "Lietuvos Katalikų Baž- 
biltų nelaimės. 570 žmonių nyčiai, perėjusiai ir einan-.
užmušta. 3.575 — sužeisti. ,čiai žiauriausius bandymus, į "Štai, ką reiškia mūsų aP" I i 

, - ._ _____ us __________ linlrniA tailrnc K^ndradarHia.i i
Lietuvos Keliuose dau- tenka garbė pirmajai surasti linkoje taikus bendradarbia-j

Bronius Naudžiūnas, bu
vęs karys, neseniai atvyko j 
Torontą, Kanadoj, pas savo 
brolį iš okup. Lietuvos. "To
ronto Sun“ gruodžio 17 d.

Jau seniai NATO kraštų vadai gąsdinasi dėl Italijos 
ateities. Italija, kaip sakoma, ligi šiol tebėra tikra NATO 
kraštų karo laivyno tvirtovė, o jeigu joje valdžia pereitų 
j komunistų rankas, tai jau nebebūtų galima naudotis 
Viduržemio jūra to laivyno operacijoms. Tiesa, Italijos 
komunistų vadai dabar visa gerkle šaukia, kad jų kraštas 
ir toliau būtų NATO karinėje sąjungoje, jeigu jie perimtų 
valdžią, bet kas tuo patikės ir kas jais patikės?

Italijoje kai kuriuos miestus ir miestelius ‘jau seniai 
valdo komunistai, kaskart vis daugiau balsų surinkdami 
savivaldybių rinkimuose. Kai balstų skaičius už juos la
bai pašoko paskutiniuose tokiuose rinkimuose, tada ir 
pradėta kalbėti jau apie tikrą ir labai artimą pavojų. Jei
gu dabar būtų paskelbti parlamento rinkimai, tai komu
nistų partija surinktų daugiau balsų, negu kuri nors kita 
atskira partija, taip bent skelbia žmonių apklausinėjimus 
vykdančios bendrovės. Tada jau tik perversmas galėtų 
išgelbėti kraštą nuo demokratiškai išrinktos komunistinės 
vyriausybės (o perversmai dažniausiai reiškia diktatūrą, 
kaip ir toje pačioje Italijoje yra buvę).

Dar labiau sustiprėjo baimė, kai atsistatydino krikš
čionių demokratų atstovo Moro vadovaujama koalicinė 
vyriausybė. Per 32 metus nuvirto jau 37 vyriausybės. Tiek 
metų krikščionys demokratai išvaidė Italiją. Šįkart vyriau
sybę nuvertė socialistai, kurie pasitraukė iš koalicijos, kal
tindami krikščionis demokratus, kad jie visiškai nekreipia 
dėmesio į socialistų norus ir pasiūlymus, o vis nori prisi
gerinti komunhtams. Komunistai iš tikro nė neslepia savo 
noro, kad jie sutiktų sudaryti koaliciją su krikščionimis 
demokratais, ir nebūtų joks stebuklas, kad tas pats Moro

. . ... ar kuris nors kiltas jo partijos politikas surizikuotų įsileisti
},al ?.Je ,p acĮa* .aP?asė vyriausybėn komunistinio kraujo. Komunistams tai duotų

- » kančios kebą, Sibirą .r atga' 'pabandyti vaWyti, nes vieni jie> net jei jr laimžtų

rinkimus, su baime žiūrėtų j ateitį, visada jaugdami per-
nelaimiu sukėlė ne- efektingą kovos būdą priešt vimas su ateizmu, ko niekaip) Ats. kpt. Kazimieras Vy- versmo pavojų.

’ laivus vairuotojai —1.171. visagalintį valstybinį ateiz-į negali suprasti užsienyje gy-, ^ntasatriskyrė iš , Italijos reikalus giliau pažįstantieji stebėtojai sako,
Jie užmušė 232 žmones. mą. šis kovos būdas gali ir j veną tikintieji Antra gah- tai^Uetuvoje jis tarnavo, deSmokr^i yra labai nusigyveną. Parį

turi tarnauti navvzdžiu vi-?mybe — tai būti kunigu pa- < pešt. kumg. Butegeidzio ___ - f- -•_____ ... ___„_4._L.-_4-Turint gaivoje, kad Lietu- pulke.'SlSo žm^Herį tijos vadovaujantieji asmenys, žinoma, patenkinti, kad
vo;e automooilių kiekis ne- soms religijoms, atšiauru & , ,___ A. įr du sūnus__ Mindaugą ir, krašto valdžia yra vis jų rankose. Betiper 32 metus tokio

Vytautą. Abu jie yra dakta-i "tėviško“ valdymo įsigalėjo korupcija ir visiškas nepajė-
įcngijuiud, atoiuuiu- o— ---------- ~ ------ -----------r 7 ,

•a toks didelis kaip Ameri- ««» totalitarizmo replėse./™ atveju..., rinktis langus
.te;e. minėti skaičiai 
i aurinantvs

via Įsu grotomis.
Lietuvos katalikai pirmie-į ... |la1,

ji pramatė Vatikano Rytų; ,m“s'Lku",®U: Zenonas Stotas mirė Los
! gumas tvarkyti reikalus. Sako> jeigu italai nemokėtų gy-»
venti be centrinės vyriausybės, tai jau seniai būtų prigy- 

įolitikos pragaištį savo tikė-*!šiandien neteis teismai, tai mi^^sulaukls1^ venta bankroto Pądėtia. Šitaip sakant, turima galvoje silp-
Klaipėdoje prabilo vargonai jimui ir pirmieji pakėlė pro-' mus teis tauta! Pagaliau amžiaus/ Laisvėm ko- na ir stiprios, veiklios savivaldybės. Komunis

tes: o balsą prieš kapituliaci- jateis Aukščiausiojo teisingu- voge pasižym^0 mū§iuose tai savivaldybėse daug kur parodę, kad jie sugeba nepasi- 
Čt-chų firma Regier KIoss nes nuotaikas, įsivyraujan-:mo valanda..Šio mums kuni- u bermontininkais 1duoti korupcijai, dėl to ir už juos atiduodamų balsų skai-

t. Konservatorijos Klai- čias Vakarų krikščioniškam 8ams> bijoti tepadeda Dievas, 
? j.aKtiIte.0 mažojoje pasaulyje.“

\ a. 
pė
salele o ra e*

Jonas Naras mirė Phila-'
’ čius didėja.

OabipUkallX 'ur'rebgmms delplij^je'^itų metų Jeigu dabar kril^ionims demokratams ir p^ktų
Tų pirmųjų pakėlusių pro-, įsįtįkįnimus ir ios oareicas 22 d. Jo pelenai pa- ve' sulipdyti kokią nors koaliciją su socialistais, tai kitais

tis. Vargonų virtuozas Leo- testo balsą prieš kapituliaci-’ katalikas kunigas ko ^^ti Chicagoje, Lietuvių metais vistiek bus renkamas parlamentas, ir komunistai
.Lis Digtys buvo pirma- nes nuotaikas ir iškėlusių!* unijiniame teisme To- Tautinėse kapinėse.. Naras parodys, ką jie gali. Dabar‘jie, sako, net nenorėtų netikėtų 

‘ sėdo prie nau- kovos vėliavą prieš Katalikų'kioms jo pažiūroms ir kovai buvo 3 artilerfj°s Pulko gru- rinkimų, kuriems pasiruošti per maža tebūtų laiko. Viso-

įsių metų pabai
doje baigė montuoti vargo-

•T - ’ €.4 v
K.aipėdos vargonų ma- Bažnyčios naikinimą okupuo-; pės vadas. kiems netikėtumams jie ir dabar jau ruošiasi. Kad ir -kaž-

v av

G. F. Haendelio ir F. nyčios Kronika pačiu pir- kėjai, bet visa
eivija..i'.er.ko kūriniai. ; muoju puslapiu pradedama

Ž'-e-.-a ' ^sk ibėk’m su< ’aPrašant kun. J. Zdebskio 
kad Klaipė-į teism3- Jis iškilo kaip religi-

«. ' U4.4 u’I d J.-
/ . .■» pirmą syki. Ne-vargonais

'er. ozvo zro\ s a’i'.

re t p e
p t i-. .,‘ - 4 . -

i'.aC* it-

Mirė inž. V. Nešukaitis

. .urnas Pl-sttis metas. 
5 m. gruodžio 22 d. Vil

niję mirė inž. Vytautas Ne- 
j-zKattts. Jis buvo Lietuves 
. i ks.u Akademijos narys 
Kcresper.der.tas. daugiausia 

n i d arba. vado-

■» i.

ii: b ■ LA’
ūkadėmiKu? Kvstii? K. įsa
kas.

' avo Fizikos-:eehnikos e- 
■ .. likos laboratorijai.

M Ks.tn: darbą dirbda-
Komunistų partijos . ‘‘ū Y’ ^*^-ka*‘^ .vra ?a-

sena "šlovės giesmė“ .-Kc.t ęs 7v mokslinių straips-
:t: t: pavęs 4 išradimų au-

Sausio 1'? d. Lttviiitūiu i. t :tnes teises.
Menas, ^veliantis kūiyi irti
indėlį, neužmigta i: ; -A- Naikinami Lietuvos miškai
mečio piano ti : i\u.-
tūros r e ik a. a n: < -ki: Lamas LKB Kronikos Nr. 20 pa-
savaitrastis *avo . mai
gia jau tūkstanti ka::.. lt I
dėtu pamoksiu: KLmm.ą. kurio reik?iauja1

Kiekvieno : c-:tK'.itcet. "it't"■ ^'-eKO nebe liko :s
darbuose gimsta nat. i d...- • t “mm: luibanoro. Fžven-
bo didvyriai. Paimti ; : - > ll 2a.tosios gilių".
tikrovės ir menu .tcm...r- i- rtuva Kuri dar ne?eniai

-U . • • • v * *4

nės kovos vadas. Jo pasakyta' 
kalba teisme prilygsta, o galį 
ir pralenkia. Simo Kudirkos. 
tartą drąsų žodį tarybiniame] 
forume, bet jis nesusilaukė 
išeivijoje tos prideramos pa
garbos ir pripažinimo, kaip 

j Simas. Jei Kudirka visai pa
grįstai iškilo, kaip autentiš
kas herojus tautinės kovos 
bare. tai tokiu pat herojum 
laikytinas kun. J. Zdebskis, 
pakėlęs religinės kovos vė
liava.

gyvenimą kryg *
drobėje. Kilto fl.Ir 
Mjiektaklyjr — kū M .

- • « - , . ’ • » •
1 rsuitti mažiausia; 

klastas E“.

Lietuvos iš- Prieš Kalėdas buvo ; ve k° daugiau katalikų, kad jie prireikus atiduotų balsus
.sunkiai susirgęs, bet dabar? už komunistus. Jeigu kuris nors arkivyskupas ir vysku-
j jau parvykęs iš ligoninės. J pas pateisina streikus ar prataria žodį už daibininkus,

Čia paminėti abu leidiniai, . v v n v r 1 visa tai išeina į gera komunistų laikraščiams.
„nam, ir istai- Admirolas r. b. Bakutis, ............gaunami ir Keleivio įstai

goje. kilęs iš Brocktono. paskirtas 
penktosios laivyno bazės va
du Havajų salose. Jvyko gra
žios pareigų perėmimo iški-

LEONIDAS PLIUŠČAS 
JAU AUSTRIJOJE

L. Pliuščas, pasaulinio 
vardo matematikas ir įžy
mus ukrainiečių kovotojas 
dėl laisvės, žmonos ir dvie
jų sūnų lydimas jau atvyko 
į Austriją, išleistas iš Dnep- 
ropetrovsko psichiatrinės li
goninės.Už jo nugaros stovėjo ti

kinčiųjų masė ir jo vienmin-', JU atrodo labai suvargęs 
čiai kunigai. Tai nebuvo pa- ir iškankintas, dreba jo ran- 
vienio disidento šauksmas kos ir kojos. Austrijoje jo 
tyruose, bet tikinčiųjų pro- sveikatą patikrino britų gy- 

testo balsas. dytojas J. Loy-Bird ir pra-
! nešė spaudai, kad L. Pliuš-

Apkaltintas už vaikų pa-Įčas esąs visiškai normalus ir 
ruošimą pirmajai komuni jai, l išmintingas žmogus. Jo ran- 
kun. J. Zdebskis iš kaltina-! kų ir kojų drebėjimas esąs

(i jis

mės, kurioms vadovavo Pa- skubom nesuteiks paramos, 
cifiko aivyno viršininkas H.

Italija ūkiškai yra pakankamai nusigyvenusi, ir tai, 
aišku, padeda komunistams ir jų propagandai. Daugėja 
bedarbių, uždarinėjami fabrikai. Apie 40 didelių ir vi
dutiniškų bendrovių laukia bankroto, jei vyriusybė pa

Baumbur. Šis vieninteis lie
tuvis admirolas JAV laivyne 
peigyveno daug nelaimių, 
ypač II pas. kare, kai japo
nų naikintojas pašovė jo 
lėktuvą Borneo salų apylin
kėje ir jis 7 dienas išbuvo 
vandenyje ant plūdės, mai
tindamasis tik jūros žuvi
mis. Būdamas aviacijos la
kūnu. kovose jis nušovė 12 
japonų lėktuvų.

Ats. pik. Itn. Aleksandras 
Šimkus, buv. Vyr. Štabo 
spaudos ir švietimo skyriaus 
darbuotojas, "Mūsų Žiny
no“ bei "Kario“ redakto
rius, mirė okup. Lietuvoje 
1975 m. spalio 21 d. Jis bu
vo savanoris - kūrėjas, Vy
ties kryžiaus kavalierius. Pa
laidotas Šiauliuose. Jo bro-

Vatikanas kol kas tvirtai nusistatęs nepradėti ideo
loginės kovos prieš marksizmą, kad nebūtų pakaltintas 
kišimusi į politiką. Tačiau popiežius esąs susirūpinęs ko
munistų laimėjimais savivaldybių rinkimuose, dėl to gal 
ir neišlaikysiąs ir paleisiąs į darbą savo ginklus.

K. B.

Juozas Kapočius, savanoj ČU EN-LAI JAU ESĄS 
ris-kūrėjas. gyvenąs Sydne-! 
juje, Australijoje, atšventė

kurtais jį "apdovanoję“ so-
”Atsakyti tenka tais pa-; vietiniai gydytojai, išleisda-į’*is M. Šimkus gyvena JAV. 

čiais, žodžiais, kuriais pirmie- Imi į Vakarus. j Lakūnas Jurgis Kovas,
ji Jėzaus pasiuntiniai paaiš- Austrijos jis rengiasi} kaip rašo okup. Lietuvos Bl

vykti į Prancūziją. Patsai spauda, yra žuvęs 1941 m.,‘Likino Aukščiausiajam teis
mui: "Dievo reikia klausyti

"ŠVENTASIS“...

Meksikos katalikų vysku
pas Seigio Mendez Arseo,

savo 75-tąjį gimtadienį.
Leonas Vasyliūnas, sav.-

Pj m’": jau iš seniau žinomas komu-
re Adelaidėje. Jis dalyvavo • draugas, sausio 14 d. 
visose Lietuvos nepriklauso-;Guernavak0S katedroje pa- 
mybes keroję ir buvo apdo-' pareB.
vanotas Vyties kiyzium su kė/kad mirfs Kinijos prem. 
kaidais. jeras Cu En-lai turėtų būti

Ats. Itn. Vladas Lisauskas laikomas šventuoju... 
mirė New Yorke praeitų m. j Nepavydime "šventumo“ 
spalio 20 d. nuo širdies prie-! Kinijos premjerui, dėl kurio 
puolio, sulaukęs 76 m. anfe.' agresyvios komunistinės po-
Buvo savanoris-fcūrėjas. Jis 
Lietuvos nepriklausomybės

Prancūzijos prezidentas pa- kai iš Pabradės skrisdamas laikais Kybartų gimnazijoje 
nįjj. labiau kaip žmonių“ (Apd. į reiškė. kad jo kraštas neat- Lietuv os Anbo lėktuvu vo- lotynų kalbą.

5.29». Jis kaip kunigas turi sakys globos ir paramos kil- kiečių buvo pašautas Gūdi- . . .
vvkdvti. ką Kristus yra i niaiam Ukrainos disidentui jos teritorijoje, 1 •_ BaL Brazdnonų

iitikos Korėjos ir Vietnamo 
kainose žuvo tūkstančiai 
žmonių, bet šiuo atveju gai- 

i limės tflc minėto vyskupo iš
minties ir realaus pasaulio 

'pažinimo stokos. __

J
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Puslapis ketvirtas KELEIVIS. SO. BOSTON

• ?
Nr. 4 i 9 76 ni. sausio 27 dį

Pasikdb^nu ;

Maikio su TS v

KARALIŠKOS VEDYBOS tyti tik jos vyras miegama- ATSIŲSTA PAMINĖTI dinti tiys estų ir latvių atsi- 
jame ” ‘ šaukimai į laisvąjį pasauli,}

seniau ; r; „ v...... ZOQ drobė, Vladės kur statistikos duomenimis!
' mj’ljte’kėjb^ž jauno (271 Butkienės - čekonytės poe- Į™^. jįtljos Latvl-’°

Ne visada karalaitės bu- mj našlio, Ispanijos kara- 
vo tokios laimingos. kaip}naus pilvno II. Atvykęs į 

vestuves ‘ Winehesteryje, jis 
atsisakė eiti į bažnyčią, ko! 
jam formaliai bus pripažin-

dabartinė Didž. Britanijos 
princesė Anne. galėdama 
pasirinkti kokį nori vyrą ir
važiuoti, kur patinka. me-Įtas Anglijos karaliaus titu- 
daus mėnesio praleisti.. Ab-,ias> Valstybės taiyba su tuo
soliutinių monarchijų laikais 
jos dažniausiai būdavo tik 
įrankis karalystei padidinti

nesutiko. Po ilgų deiybų bu
vo susitarta, kad laike apei
gų princo konsorto diade-

arba taikai užsitikrinti. Dar ma būtu laikoma virs gal

— šį roz, aš noriu su ta- nistų. O kodėl tas, kinas ta
vim. Maiki, pasišnekėti be kias mintis dabar skelbia, 
jokių štukavojimų. ! patsai nepasiliko ant Nemu-

— Gerai tėve o koks tas'n0 krant<>? Kodėl Jis
. : patekti į Sibirą, kalėjimą ar

! psichiatrinę ligoninę ir, gel-
— Žiūrėk, Maiki, iš šitas! bedamas savo laisvę ir gy- 

kontrės daug žemaičių irjvyibę, pats išnešė klumpe: 
lietuvių nuvažiuoja pašilde- iš Lietuvos?
minėti i dabartinę Lietuvą _ Majkį

ba ne tik vyrai, o ir labai 
narsi bobikė, kuri visus ki-

pas savo gimines ir susiedus. 
Ten juos broliai priima, 
gerai pavaišina lietuviško- tus vadina durniais.

zija. 96 pal.. Išleido Vilties rusifikacija, 
draugijos leidykla Clevelan-’ Lituanus, Volume 21, No. 
de, Ohio, 1975 m. Rinkinio J 4. 1975, atskiro Nr. kaina 
kaina $3.50. į $2.50, metinė prenumerata

Kaip atrodo, viršelio ap- S $10.00. Lituanus šio tome. 
lanką ir iliustracijas J-

s’

LABAI {DOMŪS ( 
ATSIMINIMAI 1

TRYS IR VIENA, Janinoj
Narūnės atsiminimai 
rašytojus Gal rielę Petkevi
čiūtę Bali Snjogą, Jurf£ 
Savickį ir Juozą švaistą ,171 
pis., kaina $<_».00.

dare’rio svarbesni straipsniai:
Prūsu-Lietuvių siena 1242 
m.; Paskutiniųjų Lietuvos 
valst. nepriklausomybės die
nų sprendimai; pokalbis su

. ™ , į dail. Romu Viesulu; Vacį.. .......
forma. VI. Butkiene iki šiol Sidzikauskas Lietuvos anks- karo laiku Europoje, 127 
savo eileni daugiausia ras- , boje diplomatinėje tarny- psl.. kaina $2.00. 
kės. periodikoj. Išmarginto boje žurna.]o adresas: Li-

♦uanus, 6621 So. Troy, Chi
cago, III. 60629.

pati VI. Butkienė.
Išmarginta drovė nesipla- 

ka į modernizmą, visi eilė
raščiai parašyti klasikine

kūdikių amžiuje jos jau bū
davo sužieduojamos su vy
tais, kurių nepamatydavc 
iki savo vestuvių dienos. 0 
apie meilę, lygiai kaip ir a 
pie išvaizdą ar grožį, nė kal
bos nebūdavo.

Imkime kad ir mūsų Jo
gailą, politiniais sumetimais 
pasidariusį Lenkijos kara
liumi. Niekas neklausė jau
nutės karalaitėj Jadvygos, 
ar jai patinka tėvu galįs būti 
ne per žaviausias Lietuvos 
kunigaikštis.

Jaunosios karalaitės anais 
laikais buvo tarei rūmų ver
gės. su kuriomis tėvas gale-, „ 
jo elgtis, kaip norėdamas.)?aus*
Taip, antai, kai 1613 m. I Jeigu prie viso to dar pri- 
Anglijos karaliaus James I į dėsime, kad arabų monar- 
duktė Elzbieta ištekėjo už chai dar ir šiandien nieko 
Palatino elektoriaus, nak- neatsiklausę pasiunčia nesu
dės viduryje tėvas užsimanė skaičiuojamus savo žmonų 
patikrinti, ar jo žentas yra būrius į karališkus haremus, 
ištikimas ir ką jis ten vei- o Afrikos genčių valdovai’

Atsitiktinio kareivio ui- 
rašai. Jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio

mis kilbasomis, rūkytais la-, 
šiniais. o kai dar užduoda į. — Tai ko gi toji tavo bo- 
gyvatinės, kuri vadinasi Ma- bikė pati pabėgo nuo ko- 
lūnininko trauktinė, tai vi. munistinių rusų kareivių,

vos.
Politinės vedybos, bet su 

romantišku atspalviu, Įvyko, 
kai 15-kos metų Škotijos ka
ralienė Mary ištekėjo už 
Prancūzijos sosto įpėdinio. 
Tuo būdu norėta sujungti 
Prancūzijos ir Škotijos so? 
tus. Bet jie kariu išgyveno 
tik tris dienas, greičiausia 
net nepatyrę pirmosios nak
ties saldybių. Jaunasis Dau- 
phin po dviejų metų mirė. 
Karalienė Mary per savo 
antrąsias vestuves dar dėvė
jo gedulo drabužius, o per 
trečiąsias visiškai nekreipė 
dėmesio į vestuvinius papuo-

drobė, berods, yra jos pir
masis eilėraščių rinkinys.

Šalme Pruuden Pansla- 
vism and Russian Commu-
nism, Foreign Affairs Publi- 
shing Co. LTD. Richmond, 
Anglija, January, 1976.

Tai 60 psl. knygelė, ku

1976 metų Kalendorius,
paruošė Stasys Prakapas. iš
leido Prisikėlimo parapijos 
ekonominė sekcija Toronte,

Melagingas Mikasės laiš* 
kas, parašė Jurgis Jasinskiu,
69 psl., kaina $1.50.

Išeivio daua. Juozo Kapa.
činsko 1950-1973 m. atsimi-

iz j • o aatk i • ’ nimai, 295 psl., gausiaiKanadoje, 3,000 egz.. kaina iIiustra0;a. kįti
nepažymėta. Leidinys iliust- kaina $7.00.

SIAURUOJU TAKELIŲ,
*. J® ’ , motas, turi ne tik kalenda- riOje vra aptariamas pansla-! . v i ivizmį ir rasų komunizmas.'11 um?.'bct!!'.S‘C gr“'* --------------------------------------

savo esme tais pats daly- P*3 llteratulos poezijos k. b. Kriauiiuno. 178 pat.
kas — rusu imperializmas.'11 P1"0208 
Leidinio pabaigoje atspaus-; Vaikystė, Janinos Narūnės 

• autobiografiniai atsimini-

kaina • • •••« t*

ATSIMINIMAI IR MlN-

skiria

.mai, spaudė Pranciškonų 
1 spaustuvė Brooklyne, N.Y., Į 11 tomas. 33b psl. kaina $5.

APIEklasikinę muziką 1975 m., kalbą taisė L. Žit- ATSIMINIMAI 
transliuojančioms stotims. kevičius, 164 psl., kaina $5. !jIlir.. mn-siif 

tTai žinomos jaunimo rašy-i^OM UODŽiy.

Informacija amerikiečiams tojo-; pasakojimai apie savo 
LB Inf. Tarnybos vadovė vaikystę J. Narūnės Vai-

Aušra Mačiulaitytė-Zerr y- kystę galima gauti ir Relei- LAUMES
.. n v v r it .................. ... Ha paruošusi pavyzdinę me- V1° administracijoje. • T3J rašytojos
kia... O karalius Karolis II. žmonas įssimamo i gal vijusįjį i" vL v . n-- * •»-
atitraukęs iaunavedžiu lo- arba nusiperka tai nnąir_ kaip reikia kontak- Eglute, 19/6 m. sausis; Oriutaites parašyti atsimink

J. .H j, , , y ... I . °" tuoti Lietuvos reikalu JAV,vaikams skiriamas žurnalas niai apie žymiąją poetę Sa
vos užuolaidas, susuko: dys. kad ir pasakiškų kara-L„ ♦ I .. ..,. a ! i -- xv-• ą- ulaidu kelias ne visada rožė-! Prezl‘,enta' Valst. sekreto- gražiai iliustruotos ir svariai lomeją Nerj, tiek daug kat- 

i nų, kongrgeso narius ir a- Putnamo. Conn., Seserų at-Į bų sukėlusią ir štame žemy* 
Į merikiečiu spaudos darbuo- spausdintas. Turiny eilėraš- ne, 2U pusi., kaina $3.
} tojus. | čiai ir pasakojimai vaikam,

Taip pat yra paruostasverti ypačiai tėvų dėme rio.
Vasario 16 minėjimų rezo-!š> Eglutės numerį išleido

”Na, broliuk, ko lauki. • ,, , 
Anglijai reikia šventų Jur- mis ° as* 
gių!“ \

Kai Jurgio II sūnus apsi-' 
vedė vokiečių princesę Au-; 
gustą, tai pirmąją naktį pa-

”E. Lietuvi*“ 1 .

liucijų pavyzdys ir straips- Chicagoje gyveną 
rėmėjai.

žurnalo

taina

ĮSIGYKITE KNYGĄ, 
KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI
ti karalienė nurengė jauną- lb RUOŠIAS VASARIO 16 uis. skatinąs JAV admini-t
ją ir abudu suguldė į lovą. j raciją reikalauti, kad Sovie- Aidai, mėnesinis kultūros Į
Po to įsakė visiems dvanš- Leidiny* apie tauto* kančias tu S-ga vvkdytų Helsinkio 4 žurnalas 1975 m gruodis 

si grįžta apsiverkę gailesčio kai buvo jau seniau gera kiams pereiti per jatmave- konferencijos nutarimus. , Nr. j0. Tai paskutinysis pra
bomis. į proga pakovoti? ’ dztų(miegamąjį ir pažiūrėti, rflnesčiu iaeidžia. Minėtos medžiagos rei- ėjusių metų Aidų numeris, i formomis bei .fidaąfc

Žurnalą redaguoja dr. Juo-i*«>» iau gaunami. Tai nauja

Paruošė teisininką* 
Pran* Šulas

Testamentai su legaHiko-

— Tai teisybė, tėrce, nes 
lietuviškas vaišingumas yra 
žinomas iš gilios senovėa.

o,, „o nomratro JAV LB rūpesčiu išleidžia- Minėtos medžiagos
— Nu, Maiki, boibikei ka-J31 Jle nemiega... mas )eidinvSj apleidžiąs kia kreiptis adresu:

re su vyrais yra visada di-į Anksčiau minėtos James žmogaus teisių pažeidimus; 708 Custis Rd., Glenside,
dėsnis pavojus. Tu ir is ma- I 1589 m. vedė 14-kos metų pavergtoje Lietuvoje__”Vi-, pa 19038
no gaspadinės negali reika- Danijos princesę Annę. o]ation of Human Rights in jT->; fiVro fftvn tAiflvha M 0Jauon oi numan mgnts iniMniki Rpt tu ^kv^kZįlauti» J1’ Padurk4 Pari- Siaučiant šalčiams ir sniego Soviet Occupied Lithuania!

dėl mes lia ^tų prieŠ visą pŪgai’ ps ^yk° 8370 SUŽie’ ~ a Report for 1975“. Šis ,
ei me, čia gani mes iš Lae-. rc4ą . duetinės pasitikti į Norvegi- veikalas išeis vasario pir-1

__lai tada reikia geriau Jaun°j’ karalaitė vosne-;momįs dienomis 3,500 egz.!
tylėti ausis suglaudus, negu nuaipo. pamačiusi savo bū-’tiražu Jame sukaupta nau-! 
kitus mokyti. simąjj gražuolį vyrą. Ja- jausia 1975 metus apimanti!

XT A . tz i • mes Pleko nebelaukda-} dokumentacija apie okupan-’
— Nu, Maiki, tai ar Kelei- maSt ^ėlė ten pat Norvegi-i l0 priesoaudą ir tautos pasi-’ 

vis neparašytų bent kelias j0’je vestuves, kurių metui priešinimą 
ličbas ir šitokiu kveščenu, keturi nuogi negrai turė jo ĮP ą*
apie kurį jau ir Zacirka rim- kkti sniege. Vėliau jie visi J Lietimai ir JAV 200 metų 
tai mielina. O kas bus. girdi, gavo plaučių uždegimą ir į uksini

gailimės 
tuvos atvažiavusiems savo 
gyvatinės ir savo klemsų? 
Kodėl mes iš ten atvažiavu
siems plungiškiams liepia
me grįžti namo?

— Kas tau apie tokias 
kvailystes pasakojo?

— Maiki, aš aną kartą 
Saubostono karčiamoj patsw 5 jeigu dabar afvažaucV dar mjrė.gi.dėjau. kaip čiajgvęnjm-|saiitainfokag

nai pat vajavoti su boSeviąt^™*™^'ūnS > *7*^
ko trauktinės? si-tolėką sijoną (kilt). Po

# vedybų ceremonijų karalie- 
— Tėve, Keleivis apie tai nį nusivedė jaunuosius prie,

jau praeitų metų nr. 50 pa- buvusio savo vyro princo

kais.
— O ka 

kalbėjo?
— Tiligentai, Maiki! Tik- rašė: 

ri tiligentai, nes buvo su baL- jos intelektualai

tokius niekus

LB rūpesčių dėka vasa- 
mėnesio pabaigoje žy- 

amerikiečių Oceana 
leidykla JAV 200 metų su
kakties proga išleidžia 180 
psl. kietais vilkeliais veika
lą, pavadintą ”The Lithua- 
nians in America — a Chro-

LB Inf.

SOVIETŲ PAŠTAS

Atsakydama į vienos ang- 
pės nusiskundimą, ikad re
gistruota korespondencija, 
siunčiama į Sov. Sąjungą, 
nepasiekia adresatų, D. Bri
tanijos Paštų valdyba pa
rašė

.. fr IT uotu jrtvu tjivf h,h,1'v | no,ioffv and Fact Book“ Senieji musų išeivi- Alberto kapo. kur jie turėjo n<xogy rdCt ’
. - . . . | - elektualai miršta be- gauti palaiminimą. Suglu- Veikalo autoriui vra iau-

tais kolorais apie kaklą iy>j veik kas savaitė po vieną, o irusiems jaunavedžiams ka-anosios kartos 
vienas net turėjo rankose. jaunosios kartos atstovai nu- r; lienė pranešė: ”Jis laimi- publiri^ dr. 
angelską sapnininką. Jie; tautėja per savaitę tikriau- na jas“. K:-
sako, kad ir lietuviškos ga-( siai po du. Tad, rodos, turė-' u i

Veikalo autorių? yra jau 
istorikas ir 

Algirdas
Budreckis. Šiame veikale 
chronologine tvarka patei
kiami faktai, pradedant lie
tuviu atvykimu į Ameriką ir

Vės su princese sanote ,sjhaW3nt 1975 metais- 
Mecklėnbungo. Pasakojama ’R>d;jo Bn<,ifl,ai

zietos šitaip rašo. Sako. mes tume iš-kėatom rankom su-1 karališkose vedybo-
čia pat turime plenti kome-' tikti kiekvieną iš okupuotas ne buvo paisoma meiles rei- 
diįantų, vorgonizacijų prie-l Lietuvos vienaip ar kitaip} rodo. Jur??10 J11 
sėdų ir pisorių, ir mums ne- išvytą patriotinę "dūšią“...“ VPS 80 pnncese 
reikia, kad jų dar daugiau _ Majk. tQ jrg.

su sogla nas su tavim, ir da
bar daugiau nesiginčykim.

atvažiuotų iš bolševikinio 
krajaus, nes jie tik atims 
mums džiabą ir šlovę, nsa 
rainą su bolševikais reikia 
vesti prie Nemumo, o ne čia 
prie Čai lio upelio.

kid per visas vedybų apei 
gas jis nė karto nepažvelgęs 
į savo sužadėtinę. Jo akys

tairi— ^.l Mdinrito* kad UatavU- tuvfae. Prie visa to dar pri- 
— ž.nau, tėve, tokiM p»-Į „^„4* aiajįo tiktai] aidėjo sužadėtinės nelaimė 

iodj, bot 2c 8U vestuviniu apdaru.pliauskas laikraščiuose jau-.
yra dėstę kai kurie naajiejiį __ ... i...
ateiviai prieš režisierių Ju- I«»viiką dvasią, 
rašą ir ’jo žmoną, o dar kiek Taigi, skaitydami ir plar 
anksčiau ir prieš nraMką Itoakuaš KolaiiĄ jus pratę- 
Jurgutį. Bet tai yra kvaili siate na tik šio laikraščio, 
sapaliojimai tų, kurie patys bot ir savo blaivios minties 
pabėgo nuo rusiškųjų koax>' rT^bę. i *

zas Girnius. Svarbesni šio' Pa*erinta laida, 
numerio straipsniai: Julius Kain* $3.50.
Draugelis — Bažnyčios pa- Knygoje aptariama* . 
dėtis Lietuvoje 1975 metais. į mentų reikalingumas lr n 
L. .Andriekus — Eilėraščiai, ■ ^alia.
AJeksandra Gustaitienė —. Gaunama pas autorių: 
Jaunųjų Teatro atsimini-.So. Washtenaw Avė.

, mam grįžtant, Vikt. Skrups- 
, kelytė — Neišsipildžiusių 
ĮtroJfkimų poezija (Žvilgsnis

go, III., 60632.

Kol mes nepaaau

Ivanauskas— Tapytojas Jo- be teismo, tol mes 
nas Rimša, Iš minties ir gy-' pasieksime. Geriau 
venimo, Knygo? ir kt. Metų kinti šimtą nekaltų, 
pradžia — tinkamas laikas, paleisti vieną kaltą.

„Kreipimasis į Rusijos 
Paštų valdybą tuo reikalu 
nepatektų jokio tikslo, nes 
iš savo patyrimo žinome, i 
jog negautume jokio atsaky-’ 
mo. Deja, šiuo metu sovie-? 
tai mus visi'kai ignoruoja.'

Aidus užsiprenumeruot šiuo 
adresu: 361 Highland Blvd.. 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Tokia padėtis tęsiasi jau ke-’ 
Uos savaitės, ir nėra jokių 
žymių, kurios rodytu, kad 
Rusijos paštas savo laikyse
ną sušvelnintu, f ak tinai net
gi daro atvirkščiai“.

Anglė skundėsi, kad to
kia padėtis (pastebėta po 
Helsinkio konferencijos.

KARŲ MĖGĖJAI

į Juozo Kėkšto kūrybą), M. | teroro ir sušaudymų

(Taip Leninas 
Čekai 1918 m. sausio

kaŪbiU

1976 METŲ PAVASARIO 

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
iš

Bostono, Montrealio ir New Yorko 

išvyksta BALANDŽIO 15 d—grįža BALANDŽIO 23 d.

Kaina $648.00
GEGUŽES 20 d. — grįžta GEGUŽES 28 d.

Kaina 8728.00
Prie šią grapią galima jungtis ir iš kitu miestą su

Nepriklausomybės sukak, 
čiai atžymėti JAV LB Kraš-

Vienas Žaliųjų berečių į; 
kapitonas, kuris dalyvavo'* 
Vietnamo kare, dabar taip 
prašneko: ”Aš radau kitą 
karą — Angoloje.“ Jo mė
nesinė alga — 5,000 dole 
rių

Kapitono draugai sakoj į
. „_____________,_________Ikad ’jo darbdavys yra Pietų

Eisenoje sagtis trūko, ir sve- žibinis lobis. Pirmoji prog-; Afrika. Tokių uždarbių gau- 
čiai išvydo būrimąją kara- rama yra daugiau populis- dymas esąs būdingas ameri-! 
lienę tokią, kokią galėjo ma-resni0 pobūdžio, antroji — kiečių charakterio bruožas.!

visą laiką buvusios nukreip-lto valdyba yra paruošusi dvi 
tos į slaptai mylimą Sarą; amerikietiškajai publikai 
Lennox, kuri dalyvavo ves- skirtas radijo programas. Jų 

ilgis — po 30 minučių.
Programose pateikiamos 

Antį ne tik pagrindinės žinios a- 
nuogų pečių ji buvo užsidė- pie Lietuvą ir jos žmonių 
jusi labai ilgą perlų sagtimi bet pademonstruo-
susegtą aksominį apsiaustą, jamas ir lietuvių tautos ma

v*

mų mokesčiu.

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — N ESI VĖLUOKITE!

Vasaros ekskursijos į LIETUVĄ prasideda GEGUŽES 1 
Registracijos priimamos dabar.
Kreipkitčs į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

South Boston, Maaa. 02127 
393 West Broadway, P.O.Boa 116

Telefonas: (617) 268-8764

. Savininkė: Aldona Adnmnnl—b 
Air fares subject to changes and governament approvaŲ

t
t



Puslapis penkta? KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 4. 1976 m. sauric 27 d.

Vietines žinios NUOŠIRDI PADĖKA AUKOJO LIETUVIŲ 
FONDUI

JAV LB VIII TARYBOS 
RINKIMŲ KOMISIJOS
JAV Lietuvių Bendruo-

• , t • x «~ j • menės aštuntajai tarybai 
muo e jvyko Liet. Bendrao-.rinkti sudaiy.os tokios apy- 
menes Lostono ap.vgai dos („flr(iu rinkimi] komisiiosi

LB Bostono apygardos 

susirinkimas

f

Sausio 25 d. ALTS-gos na-'

narių susirinkimas. Buvo iš
rinkta tokia nauja valdyba: 
pirm. P. Jančauskas, vice- 
piim. P. Viščinis, ižd. J. Va- 
sys. sekr. R. Patašiūtė, ko- 
resp. N. Ivaškaitė, inf. E. 
Sužiedėlis, narvs jaunimo 
reikalams I). Yasvs. Su i* 
rinkusieji sumetė $108 aukų 
Vasario 10 sukakčiai.

Ieško savanorių

. Reiškiame nuoširdžią pa- 
į dėką visiems, kurie užjautė Algio Makaičio atminimui 
i mus skausmo dienoje, štai-’ . ,!ga ir netikėtai Georgia vals-' /:a: Algio Makaičio
I,,- • atminimui įamžinti Lietuvių
IvJ v • • • v •«? •’> Fondui buvo ;uaukota $600.
įbroliui ir tėvui, kapitonui,! v.uauAuidęw
I r»i«in daktarui — Algirdui Po $50 aukojo J. ir E. Pet-

Vėlionio šeimos ir Lietu- Lendi aitis. S. Ofre?nmow, 
vių Fondo vardu nuoširdžiai • J. ir Y. Balčiūnai, S. Galdi-

RADUO PROGRAMA

dėkoju.
L.F. atsovas 

Kazio Baltos atminimui

I euė. Cad 
$4 — R.

gardų rinkimų komisijos: 
Bostono apyg.: pirm. A-

leksandras K. Lapšys. 64 
Fisher Rd., Dedham, Mass. 
02026, tel. (617) 326-6512, 
ir nariai —Kazys Šimėnas 
ir Juozas Stašaitis.

Connecticut apyg.: pirm. 
A. Lipčienė, 50 Livingstor 
St., New Haven, Ct. 06511. 

į tel. (203) 776-0161, ir na- 
! riai — J. Šaulys ir A. Rama- 
! nauskas.

teisių daktarui — Algirdui 
Malcaičiui.

Ypatingą padėką reiškia
me šv. Jurgio parapijos kle
bonui kun. A. Abračinskui. 
ALIAS Bostono skyriaus 
pirmininkui inž. Vyt. Izbic- 
kui, Naujosios Anglijos šau
lių rinktinės vadui inž. J. 
Stašaičiui, šauliams ir šau-

rikoniai ir M. Strahan.
B. ir G. Makaičiai — $35. 
Po $25 — R. ir R. Bričkai

ir Polaroid bendradarbiai. 
Po $20 — J. Stašaitis. O.

ir A. Šležai, P. ir M. Švei
kauskai, J. ir R. Rasiai. R. ir 
A. Misiūnai, E. ir R. Janu

Floridos apyg.: pirm. K. 
Mass. sąjunga akliesiems Palčiaukas. 4121 Moodi 

padėti ieško savanorių, ku- S*., St. Petersburg Beach, 
iie valandą kitą galėtų pa-Į^la. 33706, tel. (813) 360- 
gelbėti akliesiems jų amži- }r na7,aLč druž
noj nak:y. Daibų pobūdis: r'“®1*® ir L. Kačinskas. . 
skaitantys gali pagelbėti’ o Michigano apyg.: pirm. 
kolegijos studentui paruošti] Ganiausias, 1949 Hub- 
jam skiltus kursus ar vie-bard> Detroit, Mich. 48209, 
ram kitam padėti perskai- (313) 554-1384, ir na-

, įaiciai.
:ėm , Santaros-Sviesos Fe-j Po „„ _ K ir Q M 
deiacjos atstovui R Lizde- kjai A ir v Kubnjai T 
nui, Lietuvių Bendiuome-
įės ir Piliečių klubo atsto
vui Ant. Matjoškai. kapinė
je paskutinį atsisveikinimo 
rodį tarusiam poetui Ant.
Gustaičiui.

Taip pat nuoširdus ačiū 
visiems už gėles, užoirku-
siems šv. Mišias, aukojusiem Vaičaitis, K. Šakenis, M jr 
Lietuvių Fondui, dalyvavu- g Goštautai, J. Dačvs. V. il
siems šermenyse ir laidotu-! Sužiedįlįai-1 ir £ Man0.
vese.

Skausmo prislėgta
Makaičių šeima

tyti laiškus: kita pagalba— 
nupirkti maistą, nuvvesti ak
ląjį pas draugą ar pas gydy
toja, parašyti reikalingus 
laiškus ir pan.

riai — dr. V. Majauskas. S. 
Smalinskas, A. Šukienė ir A. 
Udrvs.

New Jersey apyg.: pirm. 
A. Jarmas, 249 Ripley PI.,

. J , 1201) 289-5033, ir nariai —
Sąjunga turi dviejų valau-:ę Jurevičiūtė ir A. Bitėnas. 

dų apmokymą, kūno metu New Yorko apyg.: pirm.
savanoriai supažindinami su, v. Rastenis, 86-06 86th Av.. 
aklumo nelaime.

di.btu v ė. Seniausia Lietuviu Radijo
‘rograma Naujoj Anglijoj 

WLYN, 1J60 id- 
toe&ų ir iš stoties

Budreika.
Velionio šeimos 

tuvių Fondo vai du. visiegųi 
A. a. Kazio Baltos atmini- i - ūko:

mui įamžinti Lietuvių Fon- kuru. 
dui buvo suaukota $594.

Po $25 aukojo: I. ir B. G a-Į 
liniai. R. ir J. Rasiai. R. iri 
R. Veitai. T. P. Skirgaila ir!
Stonkai.

Po $20 — dr. St. Jasaitis, i

li m-

T V.

:UOS!i

ų ir iš stoties FM, 
i"i/r*toc.. veikia sekmadie- 

nliU3 nuo 1 iki J .30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
uiaaubnių žinių santrauka 

. fv+v-1 r komentarai, muziku, dal
os ir Magdutės pasaka.

L. F. atstovas

"SAVI ES ŠERMENYS“

Tai vi-ai neseniai išleist*;:* Bizr.io reikalais kreiptis | 

Antano Gustaičio satyrinės; 'ialtic Florists pelių ir dova-
H. Daugirdienė, R. Beder, J. ----- ----------------------—~......... " j nų krautuvę, 502 E. Broad-
Adomonis, R. ir V. Rama-J ir humoristinės poezijos rin-’w?v ?ą. Bostone. Telefo- 

idomiai iinauskai. i kiny?.
$15 — F. ir V. Izbickai.
Po $10 — A. ir G. Bačiu-!inust’”°R^ dailininko Vik-

gausiai' ia* ^-6499. Ten gauna-
»r Ee-elvia.

’*. ^ an?^.a1,’ O* Šmitienė. A. Andriušienė. JJ
kiene. V. Izibickas, ALIAS, i Kuodis, V. Vaitkus, V. Zen-; 

Y' 9ePak į 11 \* ^us, K. Merkis, G. ir B. Mie-i
naičiai, J. ir R. Štuopiai, G.

• maičiai, P. Jaras, Algis Lap- 
| vs. I. ir č. Mickūnai. A. 
; Kriščiūnas, V. Tumienė. D. 
j ir B. Banaičiai. R. ir B. Vei-

kevičiai, V. ir A. Ketura-i 
kiai, M. Kalvaitienė. E. ir I. į 
Jansonai, I. ir Č. Mickūnai.!
M. ir H. Gineičiai. J. Miką-’ žvr 
lau-kas. G. Čepas, V. Žiaug- fcu<»

; ra, O. ir K. Adomavičiai, V. >
‘ir G. Margaičiai, J. Kuncai-i3®8'00*'5”^'

ĮSIGYKITE

"ŽURNALISTIKĄ“

Žm Į—Rs'ikoje“ rašo 
nių nu: u .-'-aucus 

u. Kaina $6.G<i.

10
dar-;

tis.
: tai, V. ir G. Margaičiai. J Po $5 - A. Januška, A?

PASINAUDOKIT PROGA! . ~ A\K^blJ;ūtTt’ f* Iir K* šimėnai- J. Leščinskie-'
,ir A. Lapsiai, A. ir V. Hod-. Pė. B. Krikščiukaitienė. O.!

IIi

Dažau ir Taisau į
■Samus ii lauke *x viduje. j
Lipdau popierius ir taisau* 

-iafcą. ka pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

nediiasa
JON AS STARINSKAS 

220 Savim Hill Ava. 
I><cbester, Maaa.
TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTORA 
AtUeka įvairią rūAią 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
S98 Broad vay

So. Boston. Ma«s. 02127 
TeL AN 8-17S1

”car;g

c *
Ši radijo prgrama traiu-'J 

P. Kalvaitie-į liuojama sekmadieniais iš | 
stoties v/BUK 99.9 FV»'|

BANGŲ“

MAŽOJI LIETUVA, UI Į ges, E. Ribokienė, J. Kapo- ’ Vilėniškienė, 
tomas pasirodys spaudo je! čius, P. Ambraziejus, A. nė. A. Vaikauzienė, T. Stan- 

metų pavasarį. j Marioška, R Kovas. J. ir V .į kūnaitė, Griauzdės. J. Ka-
Į Balčiūnai. počius, V. Pimenovienė, I

Knygos kaina bus $15.00. 
Iš anksto užsisakiusiems jj 

Woodhaven, N.Y~ 11421,'telJ^ekeinuos tik $10.00.

banga nuo 1:30 iki 2:00 v.l 
:>opiet.

* J, .

Jei vienas ar kitas Kelei- <212) 849-8831, ir nariai—» Knyga turi per 300 pusla- 
V’o skaitytojas ar skaitytoja V. Padvarietis ir I. Gasiliū-j pių, joje yra 6 studijos apie 
tokia paslauga artimui susi-ina®. I Mažąją Lietuvą su žemela-
domėtu, tegu skambina tele-1 Ohio apyg.: pirm. Nijolė i pi«i>, kurių dalis dar niekur 
fonu 542-3106 ar parašo ad-i Balčiūnienė, 18712 Arrow-{ nebuvo paskelbta.
lesu:

Mass. Association for the 
Blind.

120 Boylston Street. 
Boston, Mass. 02116.

ihead Avė., Cleveland Ohio* . t
144119, tel. (216) 486-0283,L.Knyw redagavo prof.
1 „am<a« t ' iv t M a r t y n a s B r a k a s.lirnanii-J.VysnioniMrJ., Neat/,žliodami ,ių<ltite
; Biliūnas. *
! Pietryčių apyg.: pirm. A.Į 
■Aidis, 5809 Johnson Ct.,'i 
j Elizabeth, N.J. 07206, tel. į 
Bathesda. Md. 20034, tel. į 
f301) 530-0449. ir nariai—} 
R. Liogienė ir A. Lukas. i 

Vakarų apyg.: pirm. J
IEŠKO JUOZAIČIŲ

Paieškomi Tillie ir George „ .. ... i
(Teofile ir Jurgis) Juozaičiai- . »
Juzaitis, gyvenę 17101 Hubill N. ?1208’

Huntington Beach, Calif. 92649, ir J2a
kurie parašė laišką iš Bridge- rlal~L' ^kiene iri. Ta-
porto, Ct., bet nedavė atgalinio ePe* «y «

. ; Vrduno Vakarų apyg.:
,ninn. A. Kazlauskas. 11617

Jie patys arba kas juos pa- W. 139th St., Orland Park, 
žįsta, malonėkite pranešti man IH. 60462, tel. (312) 349-

knygos užsakymo $10.00.

Lithuanian Research 
Institute

29 West 57th Street 
New York, N.Y. 10019

(4. 5, 6, 7)

d

$
T

dabartinį ju adresą.

Helena Balčiūnienė,
16 Winfield Street,
South Boston, Mass. 02127.

1911. ir nariai — S. Rauc
, kinas. J. Rugelis, R. Račiū
nas ir J. Ivanauskas.

I Vyr. Rinkimų Komisija

AR TURITE ŠIUOS
Lituanistikos Instituto 

veikalus?

Lituanistikos darbai, III 
tomas, 307 psl., kaina $8.00 

Teirautis telefonu po 5 valan-* čia rašo apie 20 autorių. Dr

PARDUODAMI BALDAI
Už pigią kainą parduodami' 

mažai vartoti frontrūmio balj 

dai. i
I

dos vakaro, o šeštadienį ir sek
madienį — per visą dieną.

Telefonas: 696-8876.
(4)

Argi suokų būtų surasti 
vieną naują Keleivio prenu
meratorių? O juk kiekvie 
nas naujas prenumeratorius 
stiprina laikraštį.

Vincas Maciūnas paskelbė 
rašytojos Žemaitės 27 laiš 
kus sukomentarais.

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

Šioj knygoj yra išspaus
dintos 22 paskaito?, kurio? 
buvo skaitytos minėtam r 

I suvažiavime.

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Teitas

TeL 2684030
597 E. Broadvray, So. Boston, Mfcse.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo vtių rtttą BebUmingų 
atsitikimą.
• Parūpna visą riftią drendmna nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingą atsitikimą.
• HOMEOWNERS’ POLICY gatf IMpiaU bet kariame 
mieste kvartale.
• Tarpininkauja norintiems perduoti ar pirkti namus.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

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

Vasario 28 d. lietuvių sa-. 
įėję Brockktone. 666 N. j 
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- salė-

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. II

Gegužės 2 d. 2 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos III a. salėje 

, Brocktono lietuvių šv. Kaži- 1 
miero parapijos choro kon
certas.

Spalio 10 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III 
aukšto salėje Laisvės Varpe 
rudens koncertas.

savaitraštis

Nepriklausoma

LIETUVA
.«form«M>ia bMaiiyUrj’^s »pw pasauliniu* ir ttetiiviškmisius 
PTthm, deda oaog ir įdomią nantmuKą ir atvirai prišalta 
apie riaus mūsą visuomeniniu.’ bei kultūrinius klausimus, 
jam rnaiU įdomią skaitytoją laišku jkyrią, kuriame laukta
me abipusių pasisakymą Ir uuomonią kiekvieno visiems 
varnu problema.

'NEPRIKLAUSOMA LIK IT; VA“ yn, dtnamttka« mūsą IA 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbią bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovo U ir ,'irha ui 
*epriUlauM>ira Ijet ava.

Metinė prenumerata JAV-se 18.(10 

Adresas:
7722 George Street. LaSalle-MontreaL 690. Ouebee. CANADA

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI

Sruoga mūsų atsi-j Steponas Kolupaila, para- 
spaudai paruo.įšč Jurgis Gimbutas ir Juo.

Bai} s
minimuose,
iė dr. Vr.nda Sruogienė, 600 j zas Danys, 164 psl., daug 
;>4„ (b;Hę iiiu tracijų. Kny. iliustracijų, kietį viršeliai, 
oje rašo apie 70 asmenų.‘ k i na $12.00.

Kaina $10.00. i Amerikos Lietuvių Taryba,
30 metų Lietuvos -aisvės ko
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimuti

Saulės šermenys, naujau
sias Antano Gustaičio saty
riniu ir humoristiniu eilėrf*š- ,. . ..
mu rinkinys su dailininko;1 
Viki oro Vizgirdos satyrinė-;
mi< spalvotomis iliustracijo-

• v i v r 4 ik- romanas, pari m.’S:!" ‘'’robes rin®, šia .
. įrsehai. kaina $7.00.

Pėdos mirties zonoje

daug i-
kaina

; $10.00. ’
Raudonojo arklio vasara,

ašė Edvardas 
Cinzas, 312 psl., įrišta, kai
na $6.00.

Palikimas, poeto Fausto

is!.,

Sibiro katorgininkės ir so. Kiršos iki šiol niekur ne- 
. ietiniii kalėjimų kankinės , spausdinti eilėraščiai, jo už- 
Klerms Juciūtės atsiminimai,; rasa{ įvairiais klausimais ir

SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

ŠLA—Jae 90 metą iar>A?*o
jo daugiau taut Sm^FiTNIS feiLTONUS dolerių

SLA—dMliamfe |fe«v|ą
domia gyvybių aHrandą tr Hguje putotą, kon yn 
pigi, mu SUSIVOHJikfAS mtoike geton, o teikia 
pattrnavteou uavftarpmto pagalbos pagrindu.

SLA— jau turf dauginu, taip Irtu ra pa 
kapitalu tad jo apdramto tikra Ir i 
Hutu viu čia gali gauti Jrafrią ktuufą 
apdraadra Mm flfMP iki $1C.OOO.OC

SLA—jaunimui duoda gmų
tauraraat taranam* tad jaanuoUi gantą piniguu 
anUtojo Mokulo stadtjaaua ir gyrantara pradžiaL

STA dauda V AIKAMS ir jaanooHaam labai pigią TERM 
apdraudą: oi $L00S.SS aptraadha tik $840 nuokea-

SLA—AKCIDBNTALS AFMAUDA

UlfltaO.Og akeidrata-

BLA fcaupra yn danguotoje Batiralą kotadją. KralpkitAe 
• biMM raMaa, ta tia

jtign

817 Wunt 88tk Strrat, Nrar Ysvb, N.T. lgtal

I

5 J1 j si. Kaina $10.
TAU, LIETUVA, Stepo-' rią spaudai paruošė Stasys 

no Kairio, 4S0 Hsl., kai- Į Santvaras. K‘<ina $6.00.

j kt., 318 puslapių knyga, ku-

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

Dialogas tu kraštu. Aki 
mirksnių kronikos, antry

...................... $2 00 ’ knvga, parašė Bronys Raila,
PASKUTINIS POSĖDIS : Kaina $7.00.

tuozo Aico'r.o atsiminimai t Paguoda, akimirkų kro-
227 psl., kaina............  $4.00 nikos 4. I dalis, parr.šė Bro-
ATSIMINTMAL par»šė Juo jr.vs Raila. 428 psl.. kaina 

zas Liūdžius, 246 pusią minkštais viršeliais $5.00,
piai. kaina........... $3.00 kietais — $5.50.
Sukilimas Lietuvos uuve* Paguoda, Bronio Railos 

renumui etstatyti. dekumen.’išgarsėjusių akimirkų IT da-

na $2.00.
GANA TO JUNGO, Kip. 

ro Bielinio atsiminimai, 492 
i psl.. kainn $5.00.
i OIENOJANT, Kipro Bie- 

•nio. 46^ ps?.. kaina....S2.0C 
PENKTIEJI METAI, Ki|> 

’o Dkl;r.io, 592 puslapiai.

tinė apžvalga, parašė buv. 
‘Lietuvos reparra-tas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys
Škirpa, 5^3 psj., iliustruota 
įrišta, kaina $15.00.

LIETUVOS ISTORIJA 
VT-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė 
414 nsl., daug paveikslu, ke 
li žemėlapiai, tvirtai įrišta 
Kaina ............................. $6

Amerikos lietuvių istori ja.

lis. Be kitu dalyku, čia telpa 
’dom’os studiios apie poetus 
L,?oną Skabeiką it Joną Ais
ti. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

Paguoda, Bronio Railos 
nJrmirksn’ų III dalis, 387 
psl., kaina minkytais virše
liais $6.50, kietais — $7.25.

Chicagos istori ia, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 paL, 
gausiai iliustruota, kai-

redagavo fir. A. Kučas, 639 na kietais viršeliais $10, 
į psl., kaina $10.00. k šiais—$8. _
I Lietuviu išeivi ia Amerikoj, | $5.00.
j paras2 Sta«\s Michekonas.l Kad Ji butų gvva, Emili- 
' gausiai iliustruota, 500 psl.,Į jos čekienės straipsniu rin- 
kaina $4.00. Ikinys, 216 psl.. kaina $5.00
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Vietines žinios
AKT. J. PALUBINSKAS 
MALONIAI NUTEIKĖ

Praeito šeštadienio Kul
tūrinio subatvakario progra
mos svečias aktorius Juozą- 
Palubinskas, pakviestas iš 
Baltimorės. Md., buvo džiu
gi naujiena Bostonui, nes 
jis čia dar nė kario nėra da
lyvavęs jokiame renginy.

Malonu pažymėti, kad šis 
įžymus Jaunųjų, Kauno, 
Klaipėdos ir Vilniaus dra
mos teatrų menininkas Kul
tūrinio subatvakario publi
ką tikrai sužavėjo ir save 
pasirinktu repertuaru, ir jc 
atlikimu. Čia jis padeklama
vo Maironio, Vinco Krėvės, 
B. Smogos. B. Brazdžionio, 
J. Aaisčio. S. Santvaro, H. 
Radausko, N. Niliūno, K. 
Bradūno. Ant. Gustaičio, ir 
dar Balmonto ir Šekspyro 
kūrybos ištraukas, kiekvie
ną dalyką giliai įsijausda
mas, kiekvienam rasdamas 
vis skirtingą spalvą ir išryš

kinimo gaidą.

Akt. J. Palubinskas, nors' 
iki šiol JAV-se nedaug kur 
rodęsis, yra i: likęs nei am
žiaus, nei gyvenimo sąlygų 
nepalaužtas teatro meninin
kas. Šiandien tai puikus 
’’atradima “ įvairių progra
mų rengėjams.

Be reik m ingos teatrinės 
veiklos Vokietijoje, jis yra 
kiek anksčiau pastatęs ir ke
is veikalus Jungtinėse Ame
rikos Vai' lybėse.

Su akt. Juozu Palubinsku 
subatvakario lankytojus su
pažindino Ant. Gustaitis. 
Programai, kaip visada va
dovavo inž. Ed. Cibas savo 
-maikščiu žodžiu.

Inžinierių susirinkimas

Sausio 10 d. inž. Česlovo 
Mickūnų namuos įvyko Bos- 
ono lietuvių inžinierių susi- 
•inkimas. Susirinkime daly
vavo apie 30 inžinierių iš 50 
draugijos narių.

Buvo išrinkta nauja vai-j 
dyba, į kurią įeina Jeroni
mas Dabrila, Antanas Krikš-, 
čiūnas, Juigis Štuopis ir Jo-, 
nas Bilkevičius.

Į revizijos komisiją išrink-: 
ti Jonas Mikalauskas, Leo-į 
nas Rudžius ir Bronius Ma-; 
kaitis. i

Po oficialiosios dalies bu-( 
vo malonios šeimyniškos ’ 
vaisė?.

apsikr. mokyklose, domėjosi 
archeologija, nuo 1928 me
tų sekretoriavo Panevėžio 
Gimtojo Krašto Tyrimo 
draugijoje, kuri globojo Pa
nevėžio muziejų.

Petras Bliumas bendra
darbiavo neprikl. Lietuvos 
spaudoje, veikė jaunimo or
ganizacijose.

Jis ir dabar turi sukaupęs

vertingų spaudos ir kitokių 
istorinius įvykius liudijančių 
dalykų.

Prisimintina, kad Petras 
Bliumas dayvavo ir Bostono 
Lietuvių Dramos Sambūrio 
"Vinco Kudirkos“ pastaty
me.

Mielajam sukaktuvininkui 
mes linkime sveikatos ir il
gų metų.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINĖ PRENUMERA

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

Bostono inžinieriai yra 
toji mūsų visuomenės dalis,. 
kuri visada gyviausiai atsi-, 
liepia į įvairius mūsų kultu-’ 
įinius ar politinius reikalus.

t
. ‘ ■ 1

Petras Bliumas — 

sukaktuvininkas

Petras Bliumas, neprikl. 
Lietuvoje buvęs mokytojas, 
kurį laiką dirbęs iBostono Li
tuanistinėje mokykloje, sau
sio 18 d. atšventė savo am
žiaus 80 metų sukaktį. t

Jis gimė 1896 m. sausio 
18 d. Baroniškių vienkiemy, 
Panevėžio valse. Lietuvos 
nepn’Mausomybės kovose 
dalyvavo kaip Pušaloto par
tizanų būrio narys. Vėliau 
dirbo įvairiose Panevėžio

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 

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

NAMŲ SAVININKAMS
• Vieneriems metams dalys ir darbas

$ 3 9. 5 O vertes
• 24 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal susitarimą

FORTŪNA FUEL CO.

SOUTH B0STGNC LIETUVIŲ Pl’uEčiŲ 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 ALIS
— JAUKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TKIJ Ų GENLRACUŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais is sekmadieni »
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugii»s. dešros, kopūstai ii kt i 

Atsilankykite ii būsite n.aioniai n.isiebir.
S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBt

436-1204
Boston

470 ADAMS ST., QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną
773-4949 

So. Shore

I

-JT,

23EJUSSES 3US2

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

WORCESTER. MASS.
TaL SW 8 2868

yra yieninteie oficiali Įstai
ga Worcearery. miri siunčia 
Mintinius tiesiog ii Worcea-

Israo į Lietuvą ir kitas Rusi* 
jos valdomas sritis* Čia kai*

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

Ci* galima gauti 'vairiau, 
siu importuotą ir vietinės 
gamybos medžiagą ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
laimi žemomis kūmomis.

Vedėja B. Sviklienė

Senas parviista ir negir
tas.

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

Flood Sųuare 
Hardicare Co.

Saranafcas JS. i. ALBaNA 
EAST BBOAD<YA*

SOUTV fiG^ToN. MASS. 
JELihONAS A/4 8-A14S 

Banjamln M.'cre Datai 
PupteruR Sianoma

Stiklas Langams 
Viankla reikmenys cnmama 

Relkzneny. pia/obariaaia 
Visokį* **?*ft«* daiktai

Peter Maksvytis
^nnsatsr & HtUm
<9 Choreli 
A Miliau,

Atiteku visos
to ir pro tektaHmo darbas tt 
ko ir vidajo, gyrenn 
Mario pastatu, papai 
tarimą. gaukite visados iki S va* 
landų vakare.

Telefonas: 698-8676

Nerasi medžio be Sakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ;
žmogaus — be ydos.
**•#*»#♦##**••******•******•*•*•••• PLOKŠTELĖ

Ii

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

) 95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062

TeL 762-6732

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope-Į 
ros solistės Elrbiętos Karde* 
lienės įdainuotą dainą ir ari
ją plokitelų. Kaina 86.00.

Paltu
ll nĮ SVOO»'SVWOOWOSV**#SVO*S*l*»|V*************************^***************

Telefonas: AN 8-2805

iflr. Jos. J. bonovan' 
Dr. J. Pasakarnio

IPPDINIS 
OPTOMETRISlA*

j Valandos:
|nuo 9 «at ryte iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais neoniniams
447 BROADWAY 

South Boston, Maaa

■son

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Koooooooooooooao*

UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC tš WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

173 Arthur SU Brockton, Maas. 02402. ToL 580-7200 

**************************ee*e*ee*aeeea**aaa»aeaaaaaaaaaaaaaaaveaaaaav

Trans-Adantic Travel Service
Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 

kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIAUŲ 

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.
c/o

Knyga yra geriausias žmogaus drangas Trans-AtlanticTradingCo
moooooeoooooesooeeooonooooei

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKKA VAISTINE

Parduodame tiktai vairias, išpildomo gydytojų ro 
eeptus ir turimo visus gatavus vairius.

Jai reik vaistų — sildt į Uetuvišką vairihsą.
Sav. Emanuei L. Boeengard, B. Reg. Pharm

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

Tstsfona* AN 8-M29
Nas 9 vaL ryto U 8 vuL vw Išriji m šventadienine Ir setam.

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

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

Skambinkite

268-4662
• •

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

Skambinkite 268-2500
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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 nno 10:30 vaL ryto ild 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vaL ryto iki 12 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienoa kas mėnuo.

Pilnas draudimas **.

Bankas veikia jau 109-tuosius motus

šio banko direktorių taryboje yru 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviikai 

Tartos (Aasets) yra viri 9274,900,000

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—2

393 West Broadvvay, P.O.B. 116 

So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonio

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

W*orcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tieaial i* Worcentsrio riua- 
1 čiam įvairins elastinius į Lieta 

vą ir kitus Bosijęs valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš

sto, maisto ir pramouis gami 
šių. Turime ristojo įvairių rie 
Unėu gamybas tr importuotu 
prekių ii kitų kraštų visai is 
nsmis kainomis. Be to, siunčia 
na maistą, piaigus ir galite at
sakyti jų gamybos prsksn. čia

ten vista je galis pasirinkti at
sakytas protaus

Taipogi tarpiaiakaajame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimtam čia pas sava | svečius 
ar maistiniam apsigyvenimai. 
Prinrusvimas atliekaaum grei
tai Ir aątiniagaL Atoflaakų įriti- 
ttarito. Vedėju A. Sehyrkmki

v. :/«••'»

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP*

AND
TRAVEL INFORMATION
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

15 BOSTONO j LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos

garantuotas

nantomis knis
GaKmn užsisakyti 
certifikatus, automobiliniu 
šaldytuvus ir paa.
Naujas vadėj 

Atidaryta darko
9 vaL ryto iki 5 vai-

nuo 8 vaL ryto Ori 2 vaL p^u

susitarimų telefonu.
389 W. Broadvray 

Šou Bestom, Maso. 02127 
ToL 268D068
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