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Dr. H. Kissingeris siūlo visur priešinti* sovietų agre

sijai, nes tik tokiu būdu bus sugriauta Sovietų Sąjungos 

puoselėjama iliuzija, kad imperialistinėje užsienio poli

tikoje ji niekuo nerizikuoja. Bet abejotina, ar kongresas 

pritars tokiai kietai linijai.

Praeitą savaitę JAV valst.»vietai "tikrąja patriotine pa-

Siūlo ki 
politiką

keleivis
v

t f-

departamento sekr. dr. H. 
Kissingeri? Senato užsienio 
reikalų komisijai kiek aiš
kiau nubrėžė savo politinę 
liniją, kuri turėtų pastoti 
kelią Sovietų Sąjungos vie
šiems ar užmaskuotiems ag
resingiem imperialistiniams 
siekiams užsienyje.

Jis nesakąs, kad JAV tu
rėtų eiti policininko parei
gas visame pasaulyje, bet 
tenai, kur tik sovietai savo 
veiksmais rodo nedraugiš
kumą, Amerika turinti tvir
tai pasipriešinti.

Kissinggeris sako:
"Aš manau, kad mes turi

me sugriauti sovietų iliuziją, 
kad Sovietų Sąjunga gali vi
sur veržti^ be jokios rizi
kos“.

Turėdamas galvoje An
golos klausimą, Kissingeris 
kritikavo kongresą, kuris sa
vo nutarimais užsienio poli 
tikos reikaluose pančioją 
administracijos rankas ir ig
noruojąs pagrindinę tiesą, 
'kad JAV ir Sovietų Sąjun
gos pastoviai normalūs san
tykiai tegali būti tik tada. 
kai sovietai praras pasitikė
jimą. kad dėl savo veiksmų 
nesusilauks jokios priešin
gos akcijos..

Jeigu Sovietų Sąjunga ne
būsianti sulaikyta Angoloje, 
tai padidės galimybė šioms 
dviems didžiosioms galy 
bėms susiremti atvirame 
konflikte, nes, kongresui at
imant iš prezidento sprendi
mų galią, Ru ija pasidary

sovietas

Dailininkas Viktorą# Vizgirda: Peizažas

jėga“ telaiko tik dabartinį 
komunistų remiamą Liau
dies išlaisvinimo sąjūdį, 
prie kurio turėtų be sąlygų 
prisiglausti dabar prieš jį 
kariaujančios grupės.

Kur veda tokia su komu
nistais sudaryta kitų partijų 
koalicija, jau puikiai parodė 
po antrojo pasaulinio karo 
visos Rytų Europos likimą-.

Deja, dar labai abejotina, 
ar kongresas tokiai H. Kis
singerio linijai pritars, nes 
jis komunistų agresijos aki
vaizdoje yra linkęs užpul- Rumsfeldo Žodžiai 
riems kraštams mažinti kari
nę ir ekonominę pagalbą, o 
tnOree silpninti prezidento 
autoritetą.
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D. Moynihan kritikuoja
Valst. departamentą

Jis išsiuntinėjo JAV užsienio ambasadoms raštą,

11 iriame 'kaltina Valst. departamentą Amerikos JTO 

misijai paramos stoka ir net priešiška JAV interesams 

veikla, silpninančia Amerikos tarptautines pozicijas.

JAV ambasadorių? Jung
tinių Tautų Organizacijoje 
Danielius Moynihan šiem 
dienom kritiškai atsiliepė a- 
nie Va’st. departamentą ir 
kai kuriuos to departamento 
pareigūnus. Savo raštą am
basadorius pasiuntė ne tik . . . ., . „i a i a • • j t t iz* j itd eJT^O iom- Ihohi biau* valst. sekretoriui dr. H. Kis-:ld. . , 
singeriui, bet ir visom JAV :£ial ka tuotr’- 
ambasadom užsienyje. Aiš-t Darbai apsprendžia žmo 
ku. tokia atvira ambasado- <yu. Kain žinom, ambasado-

Toliau D. Moynihan savo 
pareiškime energingai pa
brėžia :

"Atėjo metas, kada kitu 
kraštų vyriausybėm turi bū
ti duodama supiasti. kad jų 
ats‘ovu antiamerikinę veik-

Verti gerai įsidėmėti Ir Irano šachas

spaudžia Ameriką

Naujasis JAV gynybos’ 
sekretorius Donald Rum 
feld vasario 2 d. spaudos at
stovams pareiškė, kad A- 

I menkos vyriausybė savo 
I krašto gynybai turi skirti to- 
|kias pinigu sumas, kurios 
padėtų išlaikyti "griežtą ly
gybę“ su Sovietų Sąjunga. 

... n -j —. *Amerikos žmonėms, —
ramtis Pravda įžūliai ir neį-j*arė sekr. Rumsfeld, — ne
prastu būdu vasario 1 d. už-Įkartą buvo sakyta ir jie tai 
Puo ė JAV Valst. sekretorių geraį žino, kad mes turime 
ar. H. Kissingerį, kaltinda- nusistatymą, kui*į visi rė
mą, kad jis savo pranešime miame, kad JAV negali bū- 
kongresui buvęs nelogiškas į tį antra savo pajėgumu vals- 
įr paskelbęs prasimanymus! tybė greta kurios nors ki- 
aipie Sovietų Rusijos ir Ku-i tos.“

Maskva puola 

Kissingerį

Komunistų partijos laik-

bos veiksmus Angoloje. 
Girdi, tai esanti tik pro-

Sovietų karinė galybė pa
laipsniui auga ir reliatyviai

paganda, nukreipta prieš: lyginasi su Amerikos galv-
Sovietų Sąjungą, Kubą iri be. Jeigu JAV vyriausybė 
kitus socialistinius kraštus. į nekreips i tą procesą dėme-

a aiPa i saugu ir nenastevu pasauli“
draiesio i ’Metentes“ dvasių, i _ ;arejškė sck Rumįfel(I
Pravda užpuolė ir JAV pre-, 

mii g8U4, nu Ija proiuarj-i f G Fordą 
sianti visiškai nesukalbama.1 ’

Vakaruose, berods, jau
daugelis mato, kad tą anti-Į, . • 
sovietine nrnnatranda iš tik- i’ meiūl

Taigi, Kissingerio nuomo
ne, JAV turinčios pasiprie
šinti sovietams visur, kur 
pačios tautos nepajėgia nuo 
Sovietu Sąjungos veiksmų 
apsiginti.

Kissingerio pažiūrą Gink
lavimosi komitete stipriai 
parėmė ir gen. G. Brown, 
pabrėždamas, kad JAV ka
rini pa jėgumą reikia būrinai 
stiprinti ir karinį biudžetą 
padidinti viršijant. 100.1 bi- 
iionų dolerių.

Tokie pareiškimai tuojau 
susilaukė atšiaurios sovietų 
reakcijos spaudote ir atitin
kamai sukto diplomarinio 
manevro Amerikai "nura
minti“. Sovietu oficiozas 
Izvestfa pareiškė, kad So-

Kiniečių Naujieji

Lebanone žudymai 

nesiliauja

Irano šaclfas pradėjo Nors Lebanono krikšeio-

riaus kritika ukėlė nustebi
mą ir nepasitenkinimą JAV 
’ alst. departamente.

i

Amb. D. Moynihan visų 
piima aiškina, kad jo veik
la Jungtinėse Tautose būtu 
žymiai sėkmingesnė, jeigu 
ji turėtų aiškią ir tvirtą pa- 

1 ramą Valst. departamente.

rius D. Moynihan yra viena; 
pačių gabiausių ir sėkmin
giausiu JAV atstovų Jungti
nių Tautų Organizacijoj. 
Apgailėtina, kad i \o veik
los ratus vra kaiš’cjami to
kie įtartini pabaliai. Negi 
Valst. departamente būtu 
'ėl Įsistiprinę "gražaus“ 
prisiminimo "bissąi*zu *>

spausti JAV, kad jos pirktų nių ir musulmonų paliaubos Reikalų delsimas, vilkini- 
daugiau Irano naftos pro- paskelbtos ir bandoma jų rnas lr departamento parei- 
dukitų. Mat, sumažėjęs aly- laikytis, šiomis dienomis bū- gūnų neryžtingumas jau yra 
vos gręžinių naudojimas ga- rys ginkluotų palestiniečių pradėjęs sudalyti Įspūdi net 
lįs pakenkti šacho planams susidūrė Beimto priemiesty JAV -a.tungininkų ir draugų 
atstatyti Iraną, delsimas su laikraščių redakcijų sar- tarpe. kad Amerikos galy- 
pirkti naftą pakenksiąs su-(gybiniais. Susišaudymo me- bė negrįžtamai žlunganti“, 
tarčiai, kuria Iranas isipa- tu žuvo septyni asmenys, ap-Į Tačiau jam jau pasisekę 
reigojo Amerikoje pirkti, gadinti laikraščių namai ir kai kuriuos JTO blokus su- 
ginklų uš 12 bilionu dolerių. ’ sužeisti keli žurnalistai.
ir ta? būda labai nenaudin- 
ra visom« Amerikos biznio 
firmoms Irane.

Bostone staiga mirė 

Sofija Bobelienė

sovietinę propagandą iš tik 
rųjų organizuoja pati Mask- Į

medžiagas, ginklus ir įsaky- !’Ie.c,aI fV5"!e ^'o Naujųjv 
dama Kubai ten siųsti tūks-'
tančius savo karių. į lydžio iškilmes jenten

’ įjungus ir JAV 200 metų 
Pačiam dr. H. Kissinge-, sukakti, buvo surengto- 

riui ši Ma kvoj užkurta pir-( w7ominge. Tačiau savo 
tis gal ir bus nebloga pamo-! Naujuosius metus sutiko ir 
ka ar nota įspėjimas, kad į kitu šio krašto miestų kinie- 
nuolaidomis sovietinio slibi-:^aį. Savo šventę su vaidini- 
no niekad nepasotinsi. ! mais, slibinais, šokiais ir 

i dainomis šventė ir Bostone
j kiniečiai. »

Tito, 83 metų Jugoslavi-, gja prOga Hong Kongo 
joa diktatorius, šiomis die- kiniečiai masiniai keliavo į 
nomis pareiškė savo nepeši- komunistine Kiniją sivitik- 
tenkinimą aukštaisiais pa-, j j giminėmis,
reifūnais, kurie nepaiso ko-
munistiniu principu ir yra1

JAV viešėjo Izraelio min.

Vasario 1 d. Amerikos ki-

Branduolinio teroro 

baimė

JAV oficialūs sluoksniai 
baiminasi, kad ateinančių 5 
metų laikotarpyje iuo metu 
pasauly siautėją terorstai 
galį pasigaminti atominf 
bomba ir kur nors ją iš
sprogdinti.

Gal minima baimė nėra 
tik fantazija, nes prie šiv 
laiku technike? pažango- ir 
moralinio nuosmukio viskas 
vra ?alima.

Pavogė Picasso 

paveikslus

Senoje popiežių pilyje A- 
vignone, pietų Prancūzijoje, 
buvo iškabinti garsaus dai
lininko Picasso paveikslai.
Vasario 1 d. naktį trys gink
luoti plėšikai įsiveržė į rū
mus. primušė ir surišo paro-
<!<« sargybinius, nukabino.^- W 
nuo sienų 136 paveikslus iš J &
201 ir pabėgo. f

Pavogtų paveikslų kaina1, ^fcSkos’biS

Karas Angoloje 

nesibaigia

Maskvos užkarta' karas

skaldyti. Ryžtingos ir drą 
sios kovos reikia vadina
mam "naujųjų nacijų“ blo- 

| kui suardyti. Afrikiečiai A- 
Įbisinijcs sostinėj Adis-Abe- 
boj. svar tydami Angolos 
klausimą, suskilo, nes kai 
kurios jaunos Afrikos vals-

Angoloje eina į naują tarps- Į Lybės suprato, kad joms bus 
nį. Nacionalinis frontas ir! įą^ai nenaudinga, jeigu jo? 
Unitą, pralaimėję keletą • ‘Į110 klausimu Amenkos nu
mūšių su Liaudies frontu, ne.r 1!^. san* ’’
rusais ir kubiečiais, šiuo me-į kius.su .JA\ dar labiau pa
tu persitvarko ir rengiasi į
kontratakai. ! Tokių politinio nusistaty

Sofija Pcbelienė. velionio 
oulk. Jurgio Bobelio nadė, 
’lgesnį laiką gyvenusi Bosto
ne pas duktė:i Laima ir žen- 
‘ą dr. Sta i Jasaiti, vasario 
1 d. sunkiai sūri’70 ir tuč
tuojau buvo paguldvta Car
ney li?oninė"e. šiandien, va- 
■ario 2 d., gavome žinia, kad 
S. Bobelienė 12 va1. 20 min. 
mirė nuo kraujo išsiliejimo 
smegenyse.

Velionė laidoti išvežama 
i Chicaga. kur bus pa arvo- 
'a Mažeikos ir Evans k-ųriv-
eime. 
oen k*

A^sisveikmima- tvvKs 
»dieni, o laidoiama šį

na-Į Nacionalinio fronto pa- mo "lūžių“ bū‘ų galima pa-'>es‘ad’eni \el'onė bus
jėgas pastaruoju metu jau 
Įsijungė apie 1,000 baltųjų 
savanorių, kurių daugumą

siekti ir JTO, jei tik Valst. 
departamentas energingiau 
paremtų savo atstovo dar-

-udaro prityrę kariai, daly-į bu? tame tarptautiniame fo- 
vavę kituose karuo e. ! rvme.

Nauji savanorių būriai at- į

amerikiečių. dalyvavusių 
Vietnamo kare.

Savanorių teikėjai skel
bia, kad vienam nrui bus 
mokama 1,000-1,300 dolerių 
mėnesinės algos ir duoda
mas 22,00(1 dol. gyvybės 
draudimo polisas.

laidoja šalia savo vyro pulk. 
J. Bobelio.

Velionė Sofija Bobelienė 
buvo artima ir ma’cni dau
gelio bostoniečiii bičiulė.

Velionės dukrai Laimai, 
žentui dr. St. Ja a;čiui. sū
nums dr. Kaziui ir inž. Jur
giui. jų šebroms ir vaikai
čiams reiškiame giliausią 
ižuc jauta.

Sovietų derlius

Centrinis
pranešavietų SaiunFOs vyriausrbėjn«loialŪB Juyo.iavi^M Kom- JA v vienio4- n dlrf 

trokštanti Angolos nroble- partiiai. Bet diktatorius ma- pirmininkas Y. Robin, kuris 1 ’ kad šiemet javų derlius esąs
mos taikaus likvidavimo su- ną^ k«d ir no jo mirties Ju-' čia rūpinosi, kad JAV pade- Kam tuos paveikslus va- apie 100 mil. tonų mezesms.
daranttenai"’vįlui patrinti!Ikononiamas «y.’ tų ««ri,«»i Sirija, ir Sarie-'gys galės parduoti - tik jie negu tikėtasi, ir mažiausia- 
nių jėgų koaliciją“. Bet 90-J vuosiąs, kaip ligi šiol. tų S-gos draugystę. natvs težino. per de ’imtmetį.

nartamente e anti "reikš
minga gi’Upė asmenų, kurie į u 

vra suinte”esuo*’. kad JAV,
miri jos ve’k1 s JTO būtu ne-| » . »• . « _
sėkminga". Toji grunė nesi-j “M*10 atsakymo
vaižydama duodanti spau-J
dai tokiu žinių, kokiu nega-|,,/flĮ« ar npif
Įima skelbti, ii klaidinanti!
kongresą ir bar dantį sau J
palankiai nuteikti tuos Vai.j JAV wriau<vbė laimia so- 
denartamen‘0 skvriu*. kurie (vie*u ?‘sakvmo — ar ji duos 
iki šiol savo nuomonės dar, Amerikai naftos už nniėju- 
neturi. I .jų metų gautus kviečius, ar

D. Movnihan turis pagrp- meduos.
4u abejonių, kad minima Geriau rusus pažįstantie- 
Valst. departamento narei- ji galvoia. kad atsakomas 
•rūnų grupė savo nusistaty-j «alis būti "Ne“ nes dėl to 
mus ir taktiką greitai ?a-l i,-derybos labai ilgai užsitę- 

: keisttj. hė.

kius.su
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Vertas dšireslo atvirumas Ar aš irgi nesu lietuvis?
I

Pastarųjų dienų okup 
pasidarė kiek į; i o;-v?;-.: ' 
SaU-io 15 d. V\ UO ; 
pat sausio 20-22 .i.k n. 
komunistų pa::k: \ 
gomis aukštieji p? .' .
jvairių sričių ir i vai; :• s 
ka vie.-ą išpažin*;. k 
timizmo, trankiai - :ak u 
ateiti.ir viena kita <. r k 
j kreivatikius ir un ;v;k

Mes nesiimame 
tos ir parašytos mok . 
politikos profesionrk • 
mums Įdomios tik .k. i. k: 
mininko A. Parka 
kytos ka'bos keli 
vertos išgirsti ir u.

Pradžioje — iebūnk
Kalbėdamas apie m ; 

rinį palikimą ir dabar im ■> 
tarp kitko leidžia taip sau

"Mes su pasitenkiir .u. 
kai nušviečiant ir iven'm , 
klasikini palikimą, di 
literatūros institutas -- i;; . 
literatūros istoriją”... I uvo. 
ne jos charakterizuo ja ; k ., 
likimo isi avinimo rmab

'ars

A') U

-"^s laikraščiai ir žurnalai! 
vi <iam skaitytojui. Mat,! 

■m> ;s suvažiavimas ir čia* 
snės reikšmės Lietuvos 
imas. O tokiomis pro- 
vadai pateikia plačias 

- a- kaitas“, atseit.—atlie- 
v- tka doza valdiško op- 

i laimingą komunistine 
šratų iš ’klubeltaukos“ 

čir nalistus“ už vandens.
iros tos gausios pasaky- 
i būtų mūsų "aukštosios 
is uždaviny -. Šį kartą 
baiybos prezidiumo pir- 
s-gos suvažiavime pasa- 
k ;s daugiau ar mažiau

«.<>.. C i i I Y- m

!•) ss o v e i.
•somybės 
avi sumą“,

laikų literatū- 
A. Barkauskas

Pažymime, kad, marksi tiš- 
^‘.renkant ir propaguojant

; bą atliko Lietuvių kalbos ir 
'un-m- akademinę "Lietuvių 

lic>a, klaidų ir nesėkmių, bet 
r--‘ką ir svarbų kultūrinio pa-
;;eJe visuomenėje procesą.“

ALGIRDAS BUDRECKIS

Minint JAV-bių 200 metų sukaktį, dažnam lietuviui 
prisimena senas ginčas su lenkais, ar Amerikos Revoliu
cijos didvyris Tadas Kochiška buvo lietuvis ar lenkas? 
Praeitą lapkritį South Bostono bibliotekoje lenkai suren
gė "Bicentennial“ minėjimą, kuriame "lenkas“ Joseph 
Alec*k kalbėjo apie "lenko“ Kosciuškos kovas dėl Ameri
kos nepriklausomybės.

Bostono lietuviai teigimus apie Kosciuščos "lenkiš
kumą44 surinka su teisėtu pasipiktinimu ar su ironišku 
yipsniu. Savo laikais Lietuvos garbės konsulas adv. Anta

nas O. Šalna buvo parašęs teisinę studiją Bostono teisi
ninkų žurnale apie Kosciuškos testamentus. Lenkų istori
jų postringavimams itin nemalonūs yra Kosciuškos įva
diniai testamento žodžiai 1806 m. birželio 28 d. testameji- 
.e, būtent: "Know all men by these presents that 1 Thaedo 
Kosciusko foimerly an officer of the .United States of 
America in their Revolutionary War against Great Bri- 
ain. and a native of Lithuania in Poland, at present re- 

siriing at Paris, do hereby will and direct...“ "A native of 
Lithuania in Poland“ — reiškia Lietuvos čiagimis Lenki
joje (suprask: Žečpospolitoje). Mieli lenkai to testamento 
necituoja savo veikaluose anglų kalba. Juk ir jie nuvokia, 
kad jeigu Kosciuška būtų tikras lenkas, jisai būtų rašęs: 
"a native of Poland44.

Kokios tautybės buvo Kosciuška? Į šį klausimą aiš
kiausiai atsako pats Kosciuška, šalia 1806 m. testamento 
yra išlikę dar bent dviejų laiškų tekstai, parašyti 1700 m. 
ir 1815 m., kuriuose jis nedviprasmiškai pasisako esąs lie
tuvis.

JAV ŽURNALISTAI APIE
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Žinomi Amerikos žurna
listai H. Smibt ir R. Kaiser, 
buvę New York Times ir 
Washington Post atstovai 
Ma Ikivc je. parašė ir išleis- 
dino knygas apie Sovietų 
Sąjungą. H. Smitt’o veika- 
’as vadinasi Russkije, o R. 
Kaiserio Rusija: Žmonės ir 
aidžia. Be to, jau šiemet 

iie pasirodė televizijoje ir 
it virai pareiškė savo nuo
mones apie Sovietų Sąjun- 

4-
H. Smitt’as pabrėžė, kad 

icvietų vyriausybė, iš tikro 
— "miręs režimas44, jąusda- 
nas vi apusišką atsilikimą, 
visom jėgom stengiasi suda
lyti įspūdį (dažnai dėl to 
patirdamas milžiniškus me. 
ižiaginius nuostolius) dide
lių sėkmių ir galingumo. Tą 
’mitt’o teigimą patvirtinan

ti sustiprėjusi žmonių prie
spauda sovietuose, o taip 
uat įr ju bandymas įrodyti 
savo galybę Angoloje.

R. Kaiseris pasirodė su 
ikrai originaliom pažiūrom. 

To nuomone, sovietų vyriąu- 
r. bė visada jautusi, kad ji 
yra teisėtos valdžios uzurpa- 
torė, o tas neteisėtumo jąus-

PAŽĄBOS SENATORIUS
JEIGU DAR NETURITE, 

TUOJAU ĮSIGYKITE!JAVSenąto etikos komi
tetas pranešė senatoriams,

-U ?*inink'f BALYS SRUOGA MOŠŲ 
kelionės l užjūrio sake, nore F T
tos šalys juos ir kviestoj toto- ATSIMINIMUOSE 
vai lankyti?, bus skrynm-
guojamos ir tvarkomos. At- Knygoje yra daug iliust- 
stovų Rūmai tolų potvarkį
savo nąriams jau pritaikė. nei jų. ji gražiai dailininko 
1974 m.

Antrojo pasaulinio fcąro apipavidalinta, kietų virše- 
metu būtų buvę ncįslVsiz-'
duojama. kad, vykstant ka- ^ų, 552 p*l. Kaina $10. La
ro veiksmams, JAV senato- ...... ,
rius lankytųsi Berlyne ir ®ai ir dovanom*. Ją 
gertų alų m Hitleriu srGoe- ,
nnsru. o Vietnamo lęaro ar ir •
Kutas atveju panašių ivy- minį„r,cijoje. 
kių būdavo. Be to, JĄV se
natoriai piliečių mokftfto Rašytojas, literatūros kri- 
pinigais užsienin vežiojasi i
ne tik savo žmonas $r jneį-4 tikas dr. Jonas Grinius apie
lūžės, bet dar ir šunis.

. VERTAS DĖMESIO
STRĄ1FSNI6

Prof. V. St. Vardys para
kė įsidėmėtiną l-traipsnį 
’Modemization and Baltic 

Nationalism“, kurį atspaus
dino JAV Informacijos A- 
gentūros žurnalas "Prob
lema of Communisra“ (1975 
September - October).

17-kos puslapių ilgumo

ją taip rašo:

"Viena gražiau ių ir įdo

miausių knygų tarp pernai ir 

šiemet pasirodžiusių lietu

vių leidinių tremtyje tikriau

siai yra "Balys Sruoga mūsų 

atsiminimuose“.

Geiai. me- žinome, 
Vaižganto, vysk. Baram 
lykinius rašytojus", kt d 
rytojus nors ir - u a it; , 
giais“. Daug lengviau. 1 ••• 
visus užsienyje gyvonu r

Bet čia pat A. Bari 
pusę, kad ka no; s m b. ;

"Net labiausiai nik, 
nacistams. užjūry;.? ar- . 
ros likimą, darok aYau. 
eina su istorija, u j a ... 
maža tų. kurie b- a m. 
Balistinei ku.tū^r. ir.u > 
ir rezignavo a ’ . i

Deja. Ik. avo; g-;
ne tie, kurie e b-r. •.
džios bizūną ;; -.
tūrinėse sistcm ■ c.

Mes neneigiame 
pavyzdžiui, ta; .krd 
nas kitas trokštančių 
įsiklausyta . 7b; m-a.. , 
piimininkas jau čia 
šalto vandenėlio, r.d k

"Bet mes a?kr: i m 
nereiškia nė vie r. 
konvergencij-•* r.k Y Y; 
sime paversk kukū: k: r 
lizino skleidė iar. > g

Imas sovietų vadų sąmonėjeIstraipsnyje prof. Vardys a-
,_oo ............................... lįkiepijęs "menkavertišku- nalizuoją Baltijos respubli-
1789 m., kai Didysis keturmetis seimas liaunojo pa-. k^5įlekse« kuris tori kų industrializacijos proce,

didinti Lietuvos bei Lenkijos kariuomenes, kurios turėjo žalin<ą įtaka j jŲ vidaus* sa kokią įtaką tas procer
V im’ai .-alėtų paniekti skai- atsisPirti Maskvos pasikėsinimams prieš Žečpospolitą, j,• užsienio politika. R. Kai-

”mai kastiniais perkūnsar- Kosčiu ’ka buvo Pašauk karinėn tarnybon. 1970 m. va- serio manymu, Vakaru san- 
.i > •’!?;< o, fįnie“ užmirkti kone : ?ario 3 d- Jis Prisistatė Lenkijos pirmajai brigadai, kaip tykiai su Sovietų Sąjunga, 

iek te Ačiū už atvirumą - vac*as (dowodca). Tačiau jis nesijautė smagiai, tarnau- kaip su lygiu sau partneriu.
damas lenkų kariuomenėje. 1790 m. vasario 7 d. Kosciuš- labai skaudžiai slegia sovie-

’ rūsčiai atsigrįžta ir į kitą ka parašė laišką generolui Niesiolkovskiui. Generolos Juo- tinių respublikų gyventojus. 
y1 n;u nuopelnų mažinti: zapas Niesiolkovikis buvo Didžiojo keturmečio seimo New York Times kritikas, 

karinės komisijos pirmininkas ir Naugarduko kaštelionas, recenzuodamas H. Smitt’o 
buižuaziniams nacio- Savo laiške Kosciuška prašė paskyrimo DLK kariuome- ir R. Kaiserio minėtus vei- 

n> Lietuvos ir jos kultu- nėję. Tame laiške Kosciuška šitaip rašo: kalus, taip tarė:
srendžia ir spręs tie, kas
socializmu. Šiandien ne-

!o? buvo sunku iš Maironio, 
ar net Putino padaryti "ta

/.davosi atstovaują nacio- 
avi; padėties beviltiškumą 

ai. i c ko kelių atgal“.

"Aš maldauju Jus visus, kas yra brangiausio gyveni- o
me, kaip antai, žmona, kūdikiai, kad Jūsų Ekscelencija t? *™ssklJe ir ir Kaiserio

Rusija: Žmonės ir valdžia,

'4 < ■

NAUJIENA

Bet v'< 2 
kartais ir tie 
prislenka o; k 
komunizir.;. a 
eilutėse t 
atvirumu.-

1 <A. . . -
a.

i 2 .k

” Atsiranda. <’ 
nę įsKv.č.a i k?/ .tr 
ta i jaunimą. . 
ku... Ne mum ; ūm’'

.t

kad ji r.ebū ų r;.į ii. 
tomis ap!i’;k\bt;;7'

n

Taigi, atrodo, kati 
mas" su Vakarais kažk<

Kad žymiai dauui:
negu į jį įsiysta.

Kad. matyt’, nė; •; 
riai užkimšti a .i.

M ums
minimas mūsų .< ’V.j. 

partijos sparno ’r.c.’ 7 
grąžinti į tik’ą ”/e 2: 
kurių jau nena<iek:a ; ?

Lietuvos ru ifikaciją. 
šį labai įdomų gtnupsnį

patartina pasiskaityti kiekr 
vienam, kuris domisi lietu
vybės išlaikymu tėvynėje.

Žurnalą galima gauti per 
U.S Information Service įr 
įtaigas, kurios foima prie 
JAV ambasadų kiekvienoje 
valstybėje.

malonėtumėte išvaduoti mane iš taip nemalonios, iš taip , . .... . - .
Maldingos ir ligi sic. laiko visai nevertingos, yietoe. Dievas nie<lk , fantazijų prieš- 
mato — as neturiu čia ne vieno, su kuo zod| pasikeisčiau, n1JnHžiai“ ;
ir tai tiesa, kad aš niekuomet nenoriu su jaučiais kalbėtis.

<.andien sprendžia Kokie’jie Gasonai yra... Bet aš Bausiuos aprašinėjęs čiabu- 
2 \ur* skaudll vaL vius. Aš tik pasakysiu, kad kraštas čia yra gražus ir kad . 

;;a;n ir visose dikta- jis turėtų būti skirtas doriems ir darbštiems lietuviams, bet
ne tiems nevykėliams ir apsileidėliams. Ak Jūs nenorite

nuodžiai4

FORDO PACIFIKO 
DOKTRINA

..i lio

PROFESIJŲ SIMUKU 
REIKALAVIMAS

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūne* knyga 
VAIKYSTE. Rač-ytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės

dienas. Knyva 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos
platintojus ir taip oatKelei- 
vyj«.

Geri žodynai
l’

aitrai ieškančių“, mane giąžinti Lietuvon, o gal rengiatės manęs atsižadėti, Prezidento Fordo Padfi- rc|Męė, kad dafožr

Anglų-lietuvių kalbų io- 
. Laisvųjų Profestnhi Sąr’dyna*, V. B? ra vy kas. nauja 
• jungų TaiptautinM j^nfe-laida, apie3).00C žodžių, 
, lencijosgen..sekt,«totfttt Otr. 590 ps‘. xaii.a $8.00.
’ to Kersten Vn^^jųM jHPOr Į • | ietuvių-«oglq kalbų

I gu P*’’ j ėyna*, redagavo KaraavvdcęĮbimp mętųrių PJ? Į nąitė ir ŠlapoberskS. apla
zas Mikuckis ir dar vie- ar nematote, kad aš galėčiau būti Jums paslaugus? Kas gi ko doktrina, kurią jis pa- 
•,;s būtų ten išgirstas ir esu? Argi ne lietuvis, Jūsų bendratautfe, Jūsų parinktas? skelbė po apsilankymo Ki-

* ' 1 _ . . . T .   o į 1 ne Jums. Ką turiu nl*jlJna Maakvoip neini* Žmogaus teiifoą‘ffot k|8r
’ < ajiiki

87 onn žodžių 511 pa!., kai»
na $8.00.

i

nemalonaus ginti, jeigu ne Jus ir save? (Originale pareikšta: "Čhciej- koba Maskvoje negu į
cie mnie powrocic do Litwy, j^ta *

Įtaria, kad Fordo Pacifiko tų tarptautinių kOttyRjcijų,) 
doktrinoje slypi Kinijos prie kūrių sudarymą,bŪVoj 
stiprinimas prieš Rusiją A-’prisidėjusios ir prOHfinės 
zijoje, o taip pat ir J a poni- sąjungos. LWl, 
jos skatinimas laikytis kie-. ja, kad konvejieįjįį, 
tos linijos santykiuose su mui būtų
Kremliumi. kontrolė. .vt iįs f* i ’

džiaugsmą. A,š esu lietuvis gimęą, ir ped 
beliko gyventi, bet ateities uždanga laiko 
manęs mano gimtojo krašto ir motinos 
Aš nepamenu 'jokių panašių kiblių Jūsų Didyfoės paia-t 
dėjimų, padarytų tuo reikalu man arba kam nom iš ma«r 
no tautiečių...“

Kaip matome, Kosciuška buvo nuoširdus lietuvis. 
Pacituoti du jo laiškai yra geriausias argumentas, kad 
jis pats pabrėždavo savo lietuvišką kilmę.

Nesakyčiau, kad reikėtų rūstauti, jeigu kitataučiai 
džiaugiasi lietuvių darbais ir dygiais. Tik pilstą, kad l«b 
kai linkę "nutautinti44 mūsiškius ir juos skelbti tau«» 
tos vaikais. Kosciuškos darbais gali gėrėtis įvairios tsu» 
tos: lietuviai, nes jis kilęs iš Lietuvos; gudai, nes jisai 
turi ir gudiško kraujo; lenkai, nes jis gaifchįgsi $ypė len-» 
kų 1791 m. konstituciją ir vadovavo 1794 pi. sukĮUmui] 
amerikiečiai, nes jis dalyvavo savanorių jų neprfttiąuso? 
mybės kare; ir pagaliau Amerikos juodukai, nes jia >avo 
amerikinį turtą paliko juodžių įšpiikjmųi ir jų fcrietimiti.

Labai teisingai praneūsaa marteisas da fgfąjsėe, 
vienas iš žymiausiųjų Amerikos ląisvėe kovotojų, yra N-

mnie i niezdolnym widzicie do služenia wam? Ktož jea- ( 
., ka,! toks įsiklausymas tem? ™e.Ut™, spolrokaz wasz od wybrany? Ko- 
’aaio- nacionalizmui, nei mu» "?am °kazywac, jezel, me wa™? Kogo

•. Mes niekada nelei- mam ,b'an,c jezeli me was i siebie samęgo?“). Je. ta.
• , . , nepadarys įtakos Jums paveikti seimą, kad mane grą-

zintų, tai, Dievas mato, as ką nors sau pasidarysiu. Todėl
| aš biauriuosi, būdamas lietuvis ir turėdamas tarnauti 

k , iau nedali nutvlėti kad' Karūnai (Lenkijai — A.B.), tuo taupu, kai Jūs ten netu- 
<alintai“ ima kažkaip ir ne* ^j^ generolų. Kada stipretnioji prievarta pra?
-; a; džio, o tada__net ir^dės dus karstyti virvėmis, gal būt, tada Jūs pabusite ir

• ’ią iš tėvynės... Kitose! P,ac^ės*te saugotis...

;;no

u _ali nutylėti, nors toksai 
ią k( m. propagandai:

'ų asmenų, kurie net tėvy-
k k ;;U'... Piktos viltys kryps- 
a i. ; s politinės kovos pamo- 

■ ;;k; nt. šia 'makulatūra4. Bet 
orkų, kurie vienomis ar ki- 

: ki.ačio — mūsų reikalas44.

’u’p nemėgiamas "bendravi- 
' eikia larybininkų nenaudai. 

-<\>ta iš tarybinio aki’ačio,

.i nių jaunajai kartai sanda- 
n ei dėtų Vakarų kultūros balso, 

i apsireikš praktikoje tasai

Ar šitokį laišką galėjo parašyti tikras lenkas, pias- 
tas? Savaime — ne. Būdamas nuoširdus lietuvis, Tadas 
Kosciuška jau tada matė lenkų ponų ištižimą. Nenorė
damas "su jaučiais kalbėti44, Kosciuška Niesiolkovskiui 
pravardžiavo lenkus "nevykėliais ir apsileidėliais44. Kad 
Kosciuška buvo lietuvis ir nepasitikėjo lenkais, tai gali
ma matyti iš jo laiško paskutinių žodžių. Jis nedrįsta 
tiesiog pasakyti, kad gali ateiti laikai, kai lenkai "pradės 
kaityti virvėmis“ lietuvius. Ir, pasak jo, ir tiktai tada lie
tuviai pabusią ir pradėsią saugotis.

Žiloje senovėje, jau po 1794 m., sukilimo, paskuti
nio padalinimo, Napoleono karų, "lenkui“ Ko-ciuškai 
dar rūpėjo ir tėvynės Lietuvos liirimas. Patyręs apie ta
riamas Rurijos caro Aleksandro I malones lenkų tautai 
(atseit: Lenkų karalystės sukūrimą). Kosciuška neišken
tė neparašęs carui laišką, kuri me jis tokių pat malonių 
prašė ir lietuviams. 1815 m. birželio 10 d. laiške Alek
sandrui I Tadas Kosciuška rašė:

-- kad joks kultūrininkas iš po’ "Kunigaikštis Čartoriskis man pr nešė apie visas

Kipro Bielinio

knvee

IKMVKV mi ii.auijųs
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sisteiąa, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ii 
draugai, knygos kaina <— 
Ti eeataL

SIAUBINGOS 
1944-4980 metą

DIENOJ

Raekaa, 273 pasL kaine
n Kaip bus stengiamasi vėl malones, kokias Jūs ruošiate lenkų tautai, žodžių trūks- ivert’nę® Kosciušką:

ca - ja i iš lydusieji, ypač tie, ta išreikšti mano giliausią pagarbą ir padėką. Tačiau yra ”Jo vardas priklauso visam cįvEiiuetąių pąąąuibii,
jrrųas režimo botagas? vienas dalykas, kuris vargina mano sielą ir temdo mano ir jo dorybės yra visos žmonijos nuosavybė4*.

NEPRIKLAUSOMA 
TUVA ATSTATANT.
Ma Slfetfia. 440 pusUpte.

■ j llftiIlUl • • •••••••••••« • • e e e



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 5, 1976 m. vasario 3 d.Puslapis trečias

SVETIMA SPAUDA APIE PO CHICAGOS DANGUM 
LIETUVĄ

SAVIVALDA SKOTAMS IR VALAMS

Žurnalas Religion in Com- 
munist Lands, leidžiamas

pasenusiems Įstatams pa
keisti, finansiniam stoviui 

Marguti* nenustoja vilties patikrinti ir kt. reikalams, 
gauti savo radijo progra- T ją įeina Z. Strazdas, M. j . u

’ Palubinskas. A. Našlėnas ir| Bntamja a^jo pasautauo karo neteko milą-moms tinkamesnį laiką. Jis 
' rengia vis naujų koncertų

Anglijoje, 1975 m. nr. 6 la-. paskutinysis koncertas buvo 
bai daug vietos skiria Lie-Į surengtas sausio 25 d.. Jo 
tuvai. Jo vedamasis ištisai programą atliko smuikinin-Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
paskirtas Lietuvos proble
moms. Tenai tarp kitko ra 

i soma:
„Tautiniai ir religiniai 

jausmai yra labai glaudžiai 
susipynę Lietuvoje. Nepri
klausomybės dėka 1918-40 
metų laikotarpy ir, nebojant 
toliau sekusios inkorporaci
jos į Sovietų Sąjungą, ši 
maža Raitijos vai tybė išlai
kė stiprią savo tautinę tapa
tybę ir smarkiai priešinasi 

aidžios pastangoms
....v., ................... susovietinti4 jos kultūrą ir

metai), tačiau tai dar visai' "to^ Katalik«
nenuteikia mūsų džiaugtis.!1,9/. fllosofljos nycia yra Lietuvoje giliai į-

musų sąjungos eiles isihe-i T_. . 1 .
ją palyginti jau ūsuoti jau-' Pirmosios bolševikų oku. 

nieji, turį bendrą 37 metų
amžiaus vidurkį: tiek metų;!' 
sulaukę, kai kurie mūsų
ryibinės lietuvių literatu.^, . TT ,
pradininkai jau buvo davę’(se T l’° pasauhmo kai o. 
tai literatūrai pačius svar-5 Kun. J. Čepėnas buvo go
biausius savo kūrinius. Dar'1US visuomenės veikėjas, 
liūdniau žmogus nusiteiki,! daugelio. ra*tų autorius li
kai sužinai, jog bendras Vii-! redaktorius. Jis palaidotas 
niaus jaunųjų rašytojų sek-j *'augaihų parapijos kapinė- 
cijas, kuri yra pagrindinis se-

Visiems velionio artimie
siems reiškiame užuojautą.

Lietuvos rašytojų prieauglio: /Mirė kun. dr. J. Čepėnas
Ii- • • * • * * .

rūpesčiai Į : Iš okup. Lietuvos gauta
Lietuvos Rašvtoju S-gos ^faia, kad sausio 24 d. Pas*

VI suvažiavime tossąjungos ?'al.vje m-“,e kum f***0“: 
pirm. A. Bieliauskas »rabi- *las ®“!?uk?s 93
lįs apie jaunųjų rašytojų m39a"o 2?
prieauglį, taip kalbėjo: ' i’01., t " ? Cepeno bro-
r b „ J į lis. Jis buvo vienas seniausių

"...nors mūsų organizaci- kunigų okup. Lietuvoje, 
ja pagal amžiaus vidurkį ir; buv0 1880
nėra laba. sena nors per c.a • „ 8 d yglaikiųkm., lvoe ,r s
nagrinėjamą .laikotarpi ji Dau‘ ni valsč, Teoiogijos Xtu’
SaaK.>s» & —

1 pači jos metu buvo Anykščių 
kleboną*. Čia buvo suimtas

leidusi šaknis. Ji turi savo 
pa. i šventusių sekėjų, kurie 
aktyviai protestuoja prieš 
Bažnvčiai uždėtus varžtus irp. metu*: , ~

ūsuta-;ir kalintas. -Taip pat buvo veda kovą už krašto tautinio 
ratūrosi-<ablda5 RusU08 kalėjimuo-| charakterio išlaikymą“.

Toliau rašoma, kad nuo 
1968 m. (sovietų invazijos į 
Čekoslovakiją) yra smar
kiai puolami Lietuvos inte
lektualai.

1970 m. Lietuvos Rašyto
jų suvažiavimas pasisakė už

kai Dana Pomerancaitė ir Y. 
Mazurkevich. Žiūrovų buvo 
pilna salė. Pomerancaitei ir 
jos vyrui talentingai akom
panavo komp. Darius La
pinskas.

Margutis savo Pelkių Ži
burėliu pateikia vis įdomių 
ir rečiau girdimų talentų. 
Pelkių Žiburėlio programa ir 
jos pravedimu rūpinasi šios 
meniškosios valandėlės įkū
rėja Dalia Sruogaitė-Bylai- 
tienė, pasikviesdama rašy
toju, aktorių ir kitų kultūri
ninkų.

Lietuvių Radio Forumas
transliavo 1975 metų ap
žvalgą, kurioje dalyvavo dr. 
K. Perukus, inž. Jurkūnas, 
Vyt. Kasniūnas. iš Jaunimo 
kongreso grįžusi D. Vaitke
vičiūtė ir S. Kuprys.

A. Maslauskas.
Šiems metams su mažais

pakeitimais palikta senoji 
valdyba: pirm. S. Baltaus
kas. vieepirm. inž. J. Mimi
kas, sekr. E. Minukienė, ižd. 
V. Juralis, ižd. glob. — V. 
Petravičius ir S. šrupšas. 
Garbės teismą sudaro P. 
Klimas, S. šrupšas, snj., ir 
A. Našlėnai. Direktorių ta
pyba — inž. A. Mazalas, V. 
Nenortas, A. Dzikas, A. Ja
linskas ir B. Bakšys.

Jonas Bernotas

WORCESTER, MASS.

Įvairios naujienos

\Vorcesterio miesto bur 
mistru dvejiems metams iš
rinktas Thomas J. Early 
Tai lietuviams labai palan 
kus žmogų-, nes ir jo žmona 
yra puikiai lietuviškai kai 
banti lietuvaitė—Rita And 
riulionytė. Sveikiname!

Lietuviu Televizijoje sau
sio 18 d. PLB Jaunimo sekc. 
vadovas Romas Kasperas 
parodė pluoštą Skaidrių iš 
III PLJ Kongieso Pietų A- 
merikoje.

niėkos imperijos. Kitos tokio didumo nė viena įmpena- 
istinė valstybė nėra turėjusi, ir net Sov. Sąjunga, pati 
didžiausia šių laikų imperialiste, kol kas dar nėra tiek 
suglobusi po savo letena nei žemės plotų, nei gyventojų.

Kolonijos jai atkrito, ir šiandien Britaniją jau su
daro tik Anglija, Škotija. Valija ir šiaurės Airija, ir iš 
tų keturių tautybių vieni tik anglai, kurie sudaro dau
gumą, nuo nieko nenori atsiskirti, o dalis škotų, valų ir 
airių juos laiko dar imperialistais. Ką daryti su tais siau
tės airiais (Ulsteriu), niekas nežino, ir visi sumanymai, 
projektai ir planai nueina niekais. Ulsterio airiai katali
kai nešiojasi svajonę, kad jie kada nors bus įjungti į 
Airijos respubliką, ir tą svajonę stengiasi pagreitinti 
šaudymais, bombų sprogdinimais ir kitokiais teroro 
veiksmais. Bet protestantai priešinasi, jie nori būti savi
valdą turinti Britanijos dalis, tačiau tokia, kuri nenori 
į valdžią įsileisti katalikų.

Bet taip pat jau seniai bruzda ir škotai, ir valai. Tarp 
jų yra tokių nacionalistų, kurie už savo teises į nepri
klausomybę kovoja net teroru. Neseniai škotų teroristai 
bent porą kartų bandė susprogdinti vamzdžius, kuriais 
dabar iš Šiaurės jūros pradėjo tekėti nafta. Tada nafta 
dar netekėjo, kai jie sprogdino, bet nuo tų teroristų ir 
nuo kitokių galimų pasikėsintojų britai labai saugoja sa
vo naftos įrengimus — nuolat zuja lėktuvai (bijodami ir 
sovietų kokios nors išdaigos).Magdalena ir Aleksas 

Čyrai sausio 24 d. atšventė 
savo vedybinio gyvenimo

gerbimo puotą surengė dūk-’k ausom^bes’ 0 treU butų linkę ®rventl talP> ka,P 
tterys Marta ir Alena ir žen-’^ob Valai daugiausia rūpinasi savo kalba ir tautine kul-

Skotų yra visokių. Vieni jų nori visiškos nepriklau
somybės ir visų teisių į naftą, kiti ne tokios pilnos nepri-

. |tai Donowan h- Zapareckas!tūra (kalba jų pastebimai nyksta — jaunimas visiškai 
tai. kad rašytojai turi labiau’ Vasario 9 d. 3 vai.po pie- sukaktuvininkų namuose. ' persimeta į anglų kalbą), bet ir tarp jų yra norinčių pil- 
kelti marksizmą - leninizmą tų Jaunimo Centre rengia- . _
savo darbuose.

nos nepriklausomybės.
mas filmo ”Sala“ 
mas.

pristaty-į jjetUvių Moterų Piliečių 1
Klubas išsirinko naują vai-' Met¥ metais buvo kalbama, kad ir Škotijai, ir Vali-

Mažosios Lietuvos d-ja Pirm- Calvin C- Lkld- Jai reikės kada nOrS dU°U daugiau teisių Patiems valdy-
sausio 18 d. nurengė Klaipė- strom» vieepirm. Lowrence tis* Pagaliau dabar paskelbtas Britanijos Vyriausybės 

riuos rašytojus už „socialinę, dos atvadavimo 53 m. su- Mikelski, ižd. Stanley Cha- planas, kuris toms abiems krašto sritims numato savival- 
nizatorių kadrus, o turėda-Ližia uždraudė vėžius gau- į apatiją“, už „flirtavimą su t kakties minėjimą Tėviškės lecki, sekr. W. Baranowski dą. Planas dar bus. pamažu svarstomas, dėl to praeis dar, 
mi minty, jog literatūros ug-t d yri versliniai ir mėgėjiškai mados reikalavimais“, už. parapijos salėje., kur buvo *r R‘ Mitchell, iždo globėjos tur būt. keletas metų, kol jis bus įgyvendintas. Besvars- 
dymas — ilgalaikis proce-j ’igi 1977 m. lapkričio 15 d. „nepakankamai marksistinį • pristatyta T. Tamošaičio ~ Adelė Paliulienė, C. M. tant jis, aišku, pasikeis. Bet pats to plano paskelbimas 
sas, negalime nejausti neri-į 24-riuose respublikos auk?- išsilavinimą“. i knyga „Lietuvos Pamarys“. Walton ir Pečiulienė. susilaukė įvairiausių atsiliepimų. Britų konservatorių va
rno dėl nuolat gresiančio Rupiuose. upeliuose ir 93-se Teko ir muzikams: šešta-1, . . . . * viško^et vi™ kllh^jerai dai kad perdaug skuba ir perdaug

sis Lietuvos Kompozitorių I r ŽmrnaĮistų S-gos visko bet visos kalba gerai žada Dalis skotų ir valų reižkia nuomonę, kad reikalas
suvažiavimas pasmerkė Lie-!^t,Va^a le* Jetuvisl!ai- ... : i. „ <„ v,.o5.
tuvas muziką "nukrypi-; >u K^itoS 1975 m. graudžio mėnesį

mus ’ Pirmininkas j. Vaišny? 1.16. mirė šie Worcesterio lietu-
1972 m. filmų gamintojai, pasikalbėjime su Margučio viai:

buvo išbarti. j radijo vedėju P. Petiučiu Solisto R. K. Jakučio mo-
1073 m lankririn mėn pareiškė, kad šiemet nebus tina Margareta Jakutienė,

, - \ ~ -v1 • 1 o “ Spaudos teismo nes iau na Pranas Vvšniauskas 58 m cmes «i‘nus- Ji^oun gaiva vvarnyu savo savivaiuy-^oTsuvaži^vinm^k^buv^išIi s^rdo * tų, ku- Juozas R^iis, 64 m., Rai- bes- rūpintis gydymo įstaigomis, namų statyba, švietimu,
barti už’wSistinio raaliX rie nesupranta tokio teismo mondas Jasiukonis, 56 m., planavimu, transportu, keliais, gamtos išteklių panaudo- 
mo“ nrincinn nesilaikvma esmės. Taip pat pranešė, Juozas Zmejauška*, Kaži- jimu, bet Britanijos vyriausybė ir parlamentas turės tei- 

t 1 . . 4 . ' kad šių metų rudenį būsiąs mieras Lepikas, Rožė Ju- sę užkirsti kelią tokiems veiksmams ir įstatymams, kurie
Nepaliko nepaliestas iri šaukiamas spaudos ir radijo rinskienė, Ona Valentuke- atrodys nepriimtini. Ekonominio gyvenimo tvarkymu,

Sumažėjo vėžių skaičius

musų augimo rezervas, am
žiaus vidurkis — apie 30 
metų.

„Žinoma. literatūroje le-į 
mia ne žmogaus metai. Ta-j
čiau, kai mes kalbame apie j Okup. Lietuvos vande- 
literatūros ateitį, galvojame; nyse labai sumažėjo vėžiai, 
ir apie jos kūrėjų bei orga-J Kad jie visai neišnyktų, val-

1971 m. balandžio mėn. 
įvykę? Lietuvos Rašytojų 
Plenumas pasmerkė kai kū

pavojaus susenėti visos or-' ežeruose, 
ganizacijos mastu. Sklerozė? • iv- i i j-i
paliečia, deja, ne vien atski-i ? e?(la' laba, nyksta dėl
ras žmones ji gali būti pa-! ^:e,'sto -Vaknįen!’ > kul1 e" 
vąjinga ir visai literatūrai, „darnos fabrikų ir kL srutos, 
kurią būtina nuolatos Įlieti į
naujo kraujo, naujų jėgų ir j Lietuvos komunistų partijos 
idcjįj. S

„„ : naujasis C.K.
Reikėtų naujai peimąs-’

tyti ir gerokai patobulinti- Lietuvos komunistų parti- 
visą darbo *u jaunaisiais ra- jos XVII suvažiavimas iš- 
sytojais sistemą, jų knygų • vjnko naują Centro komite- 
leidimą, drąsiau priimti jau-; kur per Maskvos malonę 
nuosius į mūsų kūrybines, pateko net 143 asmenys.

įlips Vprfo Kn.tii
Lietuvišku ir itartinu na-

jau žymiai pavėluotas ir žadėti reikia daugiau, o jų kraš- 
tutinieji nacionalistai tą planą laiko valkų žaidimu, o ne 
gairėmis į nepriklausomą ateitį.

Planas, kaip jis dabar suredaguotas, škotams žada 
parlamentą, kurs turės teisę leisti įstatymus ir administra
cinės galios. Patys, škotai galės tvarkyti savo savivaldy-

sąjungos eiles. Verta būtų 
pergalvoti ir bendrą mūsų į

teatras. Po 1970-71 sezono 
sovietai neleido statyti mo-

jaunų ir tiek energijos rei-!^^ uc^
5 kalaujančių — dienų 

Iš tolo žiūrint

Maskvos numatytas „revi veikalai buvo smarkiai cen-
i zenu“ kiekis, tur būt. vra zūros apkarpyti, o kai jis

darbuotojų suvažiavimas U-;vičienė, Ona Tamkutė Kiše- mokesčių nustatymu, gynyba, užsienio reikalais rūpinsis 
nion Pier ar Tabor Faimoį. pienė, 58 m.. Jonas Stankevi- Britanijos vyriausybė. Jos žinioje bus ir universitetai. 
Spaudos balius praėjo labai -
sėkmingai.

BaL Brazdžionis

Is tolo ziūimt į lietu >iU; pakankamas Iš tikrųjų . prie? tai užprotestavo, buv’oj 
rašytojų veiklą okup. Lietu-: ^5U skaičius C.K vra sąmo-i atkis-as teatro,

r voje, susidaro įspūdis. kad! ni-n.^aj * ‘
į drąsos ir kūrybingumo jiem; 

nestinga ir dar labiau ne-
I stigtų, jeigu partijos cenzo- 
į riai savo kietais pirštais ne- 
i prilaikytų kūrėjo plunksnos.
’ Sklerozę Lietuvos rašytojų Komitetas, suorganizavęs 

sąjungon gau-iais kaušais Kopenhagos apklau-ą. 1975
• lieja KGB biurokratai, kurie ’ m. gruodžio mėn. išleido da- 

tol tyrinėja ir šnipinėja jau-Įnų kalba knygą, kurioje yra: aprašo Nacionalinio Liau-

neproporcingai

KNYGA APIE APKLAUSĄ

i -i Toliau plačiai aprašomos 
Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos.

East - West Digest žurna- 
į las nr. 11 (1975 m.), leidžia
mas Anglijoje, straipsnyje 
’The woi*k of the Opposi- 

tion Movement Revealed“
• »
i no rašytojo ištikimybę, kolatspausdinti 24 liudininkų 
Į tas pražyla ir nuplinka. t parodymai apie persekio’ji- 
r 1 mus Snv ^aiimcrnio kain

čius. Edvardas Diržius, 59 Nafta priklausys ne Škotijai, bet visai Britanijai. Finan-
m., Albinas Vaientukevi-, sjgkai Škotiją rems Britanijos vyriausybė, 
eius. 57 m., Mikas Mikola-

Vadijos parlamentas turės teisę administruoti kraštą 
ir lefeti tik antraeilės reikšmės įstatymus. To vietinio par
lamento komitetai turės teisę rūpintis tomis pat krašto

junas, Anastazija Pilipony- 
tė ir Simonas Pyragas.

• • •HARTFORD, CONN.

Piliečių klubo susirinkimas

Sausio 18 d. L.A.P. klu
bas savo patalpose sušaukė 
metinį narių susirinkimą, 
kuriame aptarti svarbu? rei
kalai ir išrinkta valdyba.

Susirinkimą pradėjo klu
bo pirm. Stasys Baltauskas. 
nušviesdamas klubo veiklą 
ir iškeldamas kai kurių nau
jų sumanymų. Jis pats yra 
daug nuveikęs klubo nau
dai.

Sekretorė Eleonora Mi
nukienė perskaitė praeito 
susirinkimo protokolą. Pa 
aiškėjo, kad, išleidus loteri- 
jon Pontiac automobilį, liko 
pelno $3,300.

Naujųjų metų sutikima?

Lietuvių Piliečių Klubas 
daro neblogą biznį iš bingo, 
kurio lošimai vyksta sekma
dieniais nuo 3 vai. po pietų. 
Dabar klubui vadovauja: 
pirm. Juozas Tribandis, vi- 
cepirm. Vincas Vieraitis, 
sekr. Vytautas Mačys, fin. 
sekr. Leo Banketas, padėjė
jas J. Matulevičius, ižd. Jo
nas Kasperas. Pastarasis 
yra to e pareigose jau 41 
metai. Klubo šeimininkas — 
Mikas Vaitkevičius.

• • •
Jau dvi savaitės Memori- 

al ligoninėje guli mūsų sū
nus Juozas. Sausio 24 d. jo 
aplankyti buvo atvykę bos- 
toinečiai inž. Aleksandras 
Čaiplikas ir Feliksas Zalec- 
kas. Nuoširdus jiems ačiū 
už ligonio aplankymą.

’ Juozas Krasinskas

gyvenimo sritimis, kaip ir škotai.

Ar Škotija ir Valija neišsmuks iš Britanijos rankų, 
gavusios paragauti šiek tiek valdžios? Tokių spėliojimų 
esama. Prieš kiek laiko Britanijos parlamente nebuvo 
nė vieno atstovo nei skotų, nei valų nacionalistų. Dabar 
jau jų yra keliolika, ir jie pagrasino pirma proga nuvers
ti vyriausybę, 'jeigu ji tik tiek laisvės težada duoti. Ško
tijoje ir Valijoje nacionalistai daugiausia laimėjo rinki
muose į parlamentą ligi tol konservatorių turėtąsias vie
tas, nes konservatoriai mažiau palankūs visokiom? savi
valdoms. Jei darbiečiai maža tos savivaldos teduos, tai, 
kur Škotijoje ir Valijoje į Britanijos parlamentą šian
dien išrenkami darbiečiai, ten rytoj balsai bus atiduoti 
už nacionalistus, ir tada jų žodis ‘jau bus labai svarus, 
gal dar ne toks lemtingas, kaip Azijos ir Afrikos atsto
vų Jungtinėse Tautose, bet kai kuriais klausimais juos 
juk gali palaikyti parlamente opozicinės partijos.

K. B. /

dies Fronto išleistą deklara
ciją. Toliau pamini Lietuvos 
Katalikų Sąjungą ir „pusiau 
legalią44 Baltų Studentų Są
jungą, kuri buvo pagaliau

|mus Šov. Sąjungoje, kaip 
jie buvo užrašyti magneto
fono juostose. Knygoje taip 
pat yra įvadas, akad. A. S^- 

Almonaitytė, mez-į charovo atsišaukimas ir dr.ldaug intensyvios 
•anas. dainavimo’ A. Štromo teisinis komenta-’ meilė;“, kurią ši <

Lietuvoj kylanti dainininkė

Birutė
zo - sopranas 
mokslus baigusi 1961 m., ras.
dabar yra viena populiariau- *» Knygą pąvyko išleisti darriaušių operos dainininkių 
Lietuvoje. Sausio 17 d. fil
harmonijos rečitalių salėje 
įvyko jos koncertas, akom

prieš tą datą, kada A. Sa
charovas turėjo atvykti į Os
lo atsiimti Nobelio taikos

Maskvos uždrausta dėl "per 
broliškos 

organizaci
ja propagavo tarp trijų Bal
tijos tautų. l u u. • kbaigėsi be pelno ir be nuo- 

The Washington Poet stoljo, nes buvo paauko'ju
1976 m. sausio 11 d. laido’jejgjų, nors sutikime nedafyva- 
įdėjo ilgoką straipsnį, pava-į vo

premi jo?. Deja, kaip žino-ldintą „Farth and State inj
rrtn iiifl namam irva atsiimti 1 TJtbllflnia“. Strainsnis T»ra-' FageiflaUta, KH(

NEW YORK, N.Y. 

Mirė Ona Bačauskienė

Yorke mirė Ona

nos Juciūtės knygos „Pėdos 
mirties zonoje44 išleidimo ir 
platinimo.

O. Bačauskienė palaido
ta sausio 30 d. New Yorke.

Velionės vyrui ir artimie-
jojamas G. Ručytė, me jam pačiam jos atsiimti ( Lithuania“ Straipsnis pra-: ZX"aja

................. ,ižmė Sacharovo žmona, ta rauskų šeimos paminklo sa- viet«, praneštų naują adre- buvo. Orumu motarą ly»u ®aca^kl?"!’ . bu
vo tėvams nugriovimo apra- 0 Pat SUTn°ketų na- yra daug reikimmfoams sunkiai sirgusi. Vehone bu-

- p rio mokestį. tautos kraujui, negu vyrų. vo zmana Kazio Bacausko siems reiškiame gilią užuo-
(E) Išiinkta komisija klubo Vydūnas da’«? prisidėjusiu prie Ele-1 jautą. _

Tenykštė kritika jos pasi
rodymą koncertinėj scenoj proga pei’Skaitydama atitin- 
įvertino teigiamai. Džiau- Ramo turinio * šio žymaus 
giamės „solistės branda44 laisvės kovotojo laiška

šymu.

New

i

t
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KONGRESINIAI ĮSPŪDŽIAI
RIMA PATAS1CTE

j Dar visai neseniai Jauni- vysk. Ą. Deksnys, kun. A. 
mo kongreso rengėjai ir at- Saulaitis, N. Zavickaitė, R. 
stovai buvo rimtai užsiėmę Kasparas ir PLB pirm. Br. 
kongreso ruoša. Rengėjai Nainys.
rūpinosi programos sudaru. Ant m Kongre8O 
mu. paskaitininkų kvietimu, atWanjmo daliB _
Si! —

tarpu atstovai taip pat nesė
dėjo be daibo. Jau 1975 m.

nast3kos rūmuos vyko jung- PASBIAUDOKIT PROGA!
Unž tautinių tokių Įventž. «U4<W1 UETUVA, llil 
Po šventės vmi studięų die-> j
nų dalyviai išvyko j Rio 4e tomaa P*.!ro«ly. spaudoje! 
Jfmeire. Thi Imbvo pinu* ir iiii motu oatmafi*

Kristaus įmesto globoje. uTiEto jj
HRio.de Janeiro grįžome j tekainuos tik $10.00. 

į Sao Pittofa, o iš čia su štrd-

gai.
Iš San Martini teatro višt 

kongreso atstovai ir daly
viai buvo nuvežti į uosta, ir. 
netrukus išplaukėme į M«n- 
tevideo, Urugvajų.

Urugvajuje buvo suruoš-,

gegužės mėn. įvykęs Šiaurės 
Amerikos ir Kanados jaun> 
mo suvažiavimas įjungė vi
us į dalbą. Taip bematant 

prabėgo septyni ruošos mė-
t)SS$ai. o Hl-tiojo Pasaulio- |as Hietuviškas talentu van 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
trys savaitės prabėgo dar 
greičiau.

III PLJ Kongresas prasi-, 
dėjo 1975 m. gruodžio 19 d. 
jaunimo stovykla Argenti
noje. Stovykla buvo įkurta 
tylaus vienuolyno pastatuo
se apie pusantros valandos 
kelio nuo Buenos Aires. 
Daugumas Pietų Amerikos 
atstovų jau laukė atvažiuo
jant visų stovyklautojų. Ka 
dangi mūsų grupė buvo pir
moji, tai mes galėjome ge
riau susipažinti su Pietų A- 

| merikos atstovais ir rengė-

gėla palikome Braziliją.
VLos lietuviškos šventės, 

— Kūčios, Kalėdos, Naujie

karas. Programos atlikimui 
kiekviena šalis, o jų buvo 
dešimt, turėjo paruošti vie-1 
ną pasirodymą. Argentinie- 
čiai su dideliu pasisekimu 
padainavo "Žibutes", kana
diečių "Baltijos“ grupė gra
žiai pašoko, pianinu skam
bino Kri tina Valančiūtė iš 
Brazilijos ir kiti rodė savo 
meną.

Kitą dieną atstovai buvo 
pakviesti į Lietuvos (pasiun
tinybę Urugvajuje, kur bu
vome priimti nuoširdžiomis 
prakalbomis ir vaišėmis. Be 
to, Montevideo buvo suor-

pių, joj* yra 6 studijos apie 
Madhąją Lietuvą su žemėla* 
friafalcurių dalis dar niekur

ji metai ir studi jų dienos—' *wdnive ipaAdbu. 
sribūrė mus į vieną lietuviš- Knygą X redagsvo prof* 
ką šeimą. jM-ariyjsau B rak a*.

Galime nuoširdžiai dėko
ti III PLJ Kongreso pirmi
ninkui kun. Ant Saulaičių^ 
Argentinos stovyklos vado
vybei, Urugvajaus jaunimui^ 
Brazilijos studijų dienų ren
gėjams, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vaidybai, Pi 
LJŠ sąjungai, Ryšių centrui 
ir daugeliui kitų už pasi
šventimą lietuviškiems rei-'

.Neatirteliodsnrii siųskite 
tto $10.00. 

Research

BTth Street 
Neer York, N.Y. 10019.

IRAKO JUOZAIČIŲ 

Rdeėkomi Tittie ir George 
Juozaičiai-

Jumttis, gyvenę 17101 HubilI N. 
lietuviškos dvasios, kurios ’ Huntia<Ua Beach, Calif. 02649, 
pilni grįžome į namus. Pie- į kurie įprašė laišką iš Bridge* 
tų Amerikos lietuviai mums į porto, ct„ bet nedavė atgalinio 
įrodė, kad jie yra pajėgūs. adreso.
įruošti pasaulinio masto j
lietuviakus suvažiavimus., „an

kalams, už surengimą HL| (Tuetflt ir Jurgis) 
PLJ Kongreso, už įkvėpimą

nežiūrint sunkesnių gyveni- ^*1.7^77" 
mo ąplmkytbių. , »

— Va, Maiki, noriu tave — O kodėl tu nori sėdėti J®*?’ likusios atstovų ir tu-Jganizuotos ekskursijos, ap- 
paklausti, kaip tau patinka būtinai greta manęs? fnstųjgrųpe»3 velavom dėl su-j Krik miestą ir taip pat j vie- 
mano drapanos? i _ v.s “ «T*OMW’ Punta

— Matai, Malki, kai ten grupių vėlavimosi, sto-’ dėl E ta.

Noriu dar asmeniškai pa
dėkoti Bostono Liet. Bend
ruomenei, Bostono III PU| 
Kongreso finansų komiteto: 
pirm. Gintui Vaičaičiui ir’ 
valdybai, Bostono jaunimo

Helena Balčiūnienė 
K WhrfMtf Street 

8odlh Besten, Mass. 02127

DOVANA JAUNIMUI

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

TRYS IR VIENA, Janintjft
Narūnės atsaninimai apie 
rašytojus Gabrielę Petkeri- 
eūtę; Balį Sruogą, Ji 
Savickį; ir Juozą švaistą ,11 
pis., kaina $3.00.

Atsitiktinio kareivio už
rašai. Jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinid 
karo laikų Europoje, 127 
psl., kaina $2.00.

<
Melagingas Mikasės loUk 

kas, parašė Jurgis JašinsktfS, 
69 psl., kaina $1.50.

Išeivio daua. Juozo Kapą. 
činsko 1950-1973 m. atsimi
nimai, 295 psl., gausai 
iliustruota, kieti viršeliai, 
kaina $7.00.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178
kuiną ........................ t

ATSIMINIMAI IR MIK- 
TYS- dr. Kazio Grafa*, 
71 tomas. 336 psl. kaina Iš

ATSIMINIMAI 
(JUOZĄ LIŪDŽIU, 
lės Liūdžicvie nės, 88 
caina • • •••••••*

Ant
PeUw4

• • • •••••••• e

— Kodėl tu šiandien ma-t gfajįna dūdom ar gieda, tai vyj^ buvo pravesta pagal j GniQdžio o, d rvta oa4i^
nęs klausi? Juk jau daug *UplanU°tą daiWvark*’ ’kome MontXideo.^Uri^vt

vyriausias prakalbininkas, Darbo dienos buvo pra- jų, ir išskridome į Sao Pau- 
.Au. i.m j karUis beveik nieko ne- dedamos mišiomis ir vėlia- lo, Braziliją Kai kurios gru-,laiko ir darbo įnašą į HIPLJ, Gausiai iliustruota dail. Zi.

ba to šaudo to- paMlitnu. Miau sekė pės jau buvo isakrtduaioa'1 Kon^eaą. Nore vyresniųjų tos Sodeikienfe. Kaina - 
.k! mutite,. ! sioje -.ytėrte paskaitos ir rinkusi- anksčiau ir ruošėsi Naujųjų .lietuvių nuomonės apie »l.«0.

kontrėje dar 'nesu girdėjęs. wai bareliai, kuriems visuo- metų sutikimui Mums .at-!'?^lau?T’n^a.’^il įį’ Miike virfm., J. Narūnės
Tai tu Maiki man turėsi met 'trūkdavo laiko. Po pie- skndus j Sao Paulo, musų tmgos, bet mes Ju?ų neap-
viską išaumočyti, kaip amt W į™ laisvalaikis kurj jau lauė puikiai išpuošta sa-Į vdsimeir visuomet būrime luft }r Kūč; vakaras Gau 
delno Be to man pasakysi, praleisdavome pne baseino le, kunoje buvo susinnkę a-, lietuviai, 

man tik pasakyk, ar as gabu kur reikia ploti ir kur austo- ar sportuodami. Šalia visų pie 400 lie^vįų. Kartu su Baigdama savo įspūdžius,’ 
ti, nes pernai ėmiau ploti, užsiėmimų didelį pasiseki- kongreso jaunimu ’jie sutiko norėčiau užbaigti IH PU* 
kur nereikia, per pat vidurį «ą turėjo pratyteimai būre- Naujuosius 1976 metus. - Kongreso Šukiu: 
šnektos, ir dėl to gavau nuo vakarinės programos. ph-mąją Naujųjų metų ”T&vu žemė Lietuva
kažkokios bobutės riuksą į Kūčių vakarą apie 400 dieną 11 vai. ryto visi atsto-’

metų vis su ta pačia nudris
kusia uniforma slampinėji. 
Ir, matyti
čių rūbų

— Maiki, aš apie smertį 
su tavim šiandien visai ne
noriu šnekėti, nes mano 
smertis ne tavo biznis. Tu

šitoks pasirodyti taipe <ponų 
ir politi :enų? .Ar jie neiš- 
stums mane pro duris lau
kan, padarydami didelę sar
mata?

— O kur tu, tėve, rengie
si eiti?

sekcijai ir Laisvės Varpo ve- , Undfiat, Janinos Narūnės 
dėjui P. Viščiniui už',i6m?Uiiaw»s< artvsolra
laiko ir darbo įnašą į

nugarą. Nu, o dar yra ir kita lietuvių jaunuolių atviroje vai buvo išif^oti į Itaice 
bėda. Kai spyčius būna la- vienuolyno kiemo gamtoje vietovę, kur buvo pravestos

mūs širdyje visada !M

.1bai ilgas, ir nieko nesupran- susėdo prie bendro Kūčių studijinės dienos. Itaice vie
tų, tai mane ima miegas, ir ptąlo. Tai buvo vienas iš tovė yra 60 mylių nuo San J 
galiu prie visos ponstvos nu- maloniausių akimirksnių, Paulo. Jau važiuojant auto-— Taigi, ar nežinai? Aš

gi, Maiki. nesu koks bimbi- nerti nosimi į grindis, kaip kada visi pradėjo dalintis bu3u, pro langus iš tolo buvo { ‘Djį. ję. BOBELIS __ JAV
nis ar kok; bolševikų šlūžel- jau sykį buvo... 0 aš. Malki. (plotkelėmis. Negalėdami su- matyti ant kalno stovintis!

tikrai Tipmorp^iau flnsisar- vAMvh* JJionrrcsmA oaoni viomiauc vionmlvnafl Atriitel MEDICINOSninkas. Aš esu pakarnus že
maitis. ir kol iš Plungės neiš
bėgs paskutinis maskolius, 
aš savo šoblės nepastatysiu 
i kampą! Nu, o šiemet vėl 
visi vierni lietuvninkai ap
vaikščios Februariaie šešio
liktą dieną, kai Lietuva at
gavo -avo valnastį, ir aš, 
kaip ir kitais metais, norė
čiau irgi tenai būti.

— Tu turėtum tose iėjįfc 
mėse dalyvauti, nes tai 
vieno sąmoningo li 
pareiga.

tikrai nenorėčiau apsisar
matyti.

— Gerai, tėve, tose iškil
mėse galėsi sėdėti šalia ma
nęs. ir aš tau viską paaiškin
siu ir neleisiu užmigti.

— Duok ranką, Maiki! 
Tu esi nais boisas, kad vie
šam mitinge nebėgi nuo se
no žmogaus!

valdyti 'džiaugsmo ašarų, vi- vienišas vienuolynas. AtSi-j 
si linkėjo vienas 
linksmų švenčių. Šalia sto- no

— Bet ar tu matai mano 
suplyšusius čeverykust Ar? 
tu matai mano užlopytas al
kūnes?

Dėl to, tėve, neverta,

KA LAUMES LfiMR ‘
į Tai rašytojos Petronillt 
! Orintaites parašyti atsimini 
mai apie žymiąją poetę 8$> 
lomėją Nėrį, tiek daug kfd-

eilėmis parašyta apysaka. sukėlusią ir šiame žemy- 
Gausim Hiustruotadail. Zi.j ne> 2S4 pusi., kaina $3.

TARNYBOJ

ĮSIGYKITE KNYGĄ, 
KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Paruošė teisininką* 
Prans Šulas

/ J

Testamentai su letalUlkf- 
mis formomis bei

Gabriuko užrašai, apysa- ... • «r.«J ... * tais jau gaunami. 1 ai ka, parašė Julija švabaite-Į . . ,
GylietC, 138 psl., kaina $3. •

MriBtriems - spalvotais’ K’’7‘>ie aptariama, tari*, 
pavaitotais Jono Minelis *”'?"» «.kal.ngum« >r «
^eiliuotos pasakėlės "Kiškio J,aIla' . .

“ Kaina »3.50. .ulonų: ««
; So. Wasbtenaw Ave., ChlM- 
go, 111., 60632. j

kitam radus skirtingoje vienuoly-J ~ ~ , .. i •aplinkoje,-aegu Argenti-1 Dr’ Ka^sl^bebs pas^jpmiiuiiote apysaka jauni 
io h,™«nL„n-;tas na*u 4 JAV mediciniškųvčao paruoštas stalas mūsų noje, buvo lengviau sukaup-

os nariams, giminėms ti mintis ir imtis rimto dar-Į ^?^1”^
tHion idain * M parinkta tok IZ

TOUii parašė Danutė Brazytė- 
Bindėlrienė, 156 psl., kaina 
-*$$00.

Kol mes nepanaudosfab 
teroro ir sušaudymų viietafl 

! be teismo, tol mes nieko ttfe' 
aitvaras, —nauja • pasieksime. Geriau Mauti- 

poeglėlė Vaikams, dailiai su. kinti šimtą nekaltų, tttgti

k, draugams. Kūčios buvo 
paruostos pagal lietuviškus 
įpročius.

Po vakarienės buvo Ber- 
mišios, kurias atlaikė 
Saulaitis, kun. Margis

Šcun. Dami jonaitis. Taip 
buvo paruoštas Kūčių 
ažas, kuris vyko kartu 

smišiomis. Pasibaigus nti- 
• šT>ms, palaiksmt argentinie

čių tradiciją, visi grįžome 
p ie Kūčių stalų laukti su
"Pan Dulce“ ir "Sidrai“ 
vvkstant Kalėdų senelio. 
Kalėdų senelis Ir dešimt lie- 
trvių nykštukų iš įvairių

bo. Daugiausia trūso įdėjo 
sekretariatas ir jo darbuo
tojai, kurie vos suspėdavo 
atsipausdinti mūsų darbo ij- 
našus kitos dienos rytui. Pa
matę dienos trumpumą, 
stengėmės savo darbą prail
ginti iki vėlyvų nakties va
landų. Nuo septintos ryto 
kartais iki pinnee ar antros 
nakties reikėdavo spręStf 
visas problemas.

Daugiausia laiko skyrėme 
rezoliucijų priėmimui. Bu
vo daug skirtingų nuomonių 
ir aplinkybių, dėl kurių vyk 
davo valandiniai ginčai, kol 

dosnūs į Falu gale prieidavome prie 
konkretaus taško. Šiomą 
problemom? spręsti didelė

žmonių iš visos (Amerikos, 
ireigos trejiems metams;
Dr. K. Babelį šioms ptfžei- 

gonx pakvietė JAV Sveika
tos, švietimo ir Gerovės šėlu 
retoriaus įstaiga.

ALT

KMiBK VASARIO lt
— U

Vyriausio Lietuvos TŠlaiaį* 
vinimo Komiteto nariai pa
kviesti ir kalbės 'Uetuvos 
nepriklausomybės atstatymo ’ 
58-os sukaktieB minėjimuo 
se: pirmininkas dr. Kęstutis 
Valiūnas —vasario 15 d. 
Toronte. Kanadoje, Tary
bos narys ir reikalų vedėjas 
Juozas Audėnas — vasario

o. ra?d-
J^Įtri^* !Visi nutarimai—

č ai, tėveliai ir

J. Narūnė. Gausiai ir 
įddlfciai iliustravo dail. Zita 
Boddlkienė. Kama $1.50.

paleisti vieną kaltą. 
(Taip Leninas

Čekai 1918 m. sausio 14

REVOLIUCIJOS 200 M. 

SUKAKTIS

JA V kongresas sukūrė A 
merikos Revoliucijos 200 
metų administraciją (ARB

baiminti, I Vasario 16 die-i A>’
nos minėjimų «ali riti taip .<?>«"<>">
apsirengęs, kaip tik jėneta'm?]n!a ?4lĮ?nlg*Iaclj.a Pr?*’ 
tavo pensija. Tenai niekas’ "*?• kad » Revolhieflos-mi-
žmonių pagal drriražius ne-i «>»»-
sveria Visi tik da^to,. «e 8,000 šio kraite bendroo.

menių, maždaug 80 procen
tų JAV gyventoją

Revoliucijos minėjimai

kad atėjai ir atsinešei save 
gražią lietuvišką širdį, o ta
vo batai gali būti ir suplyšę.
Taigi, gali drąsiai žygiuoti į i būdą ne tik spalvų paradūi, 
salę ir sėstis net j pirmą ei-j bet jie turėsią ir žymiai gi
lę greta kitų gadbmgų tau-ilesnę prasmę

I Kad šio kraiti žmonės nė-

k aPų buvo labai 
savo dovanomis.

Kalėdų -dieną buvo su-
ntorii dMrii vie-'
tf s(ant laužo kepamas jau-,

1376 METŲ PAVASARIO 

ĮįKSKURSIJOS į LIETUVA
U

Bostono, Montrealio ir New Yorko 

BALANDŽIO 15 d—grįža BALANDŽIO 23 d.

Kaina $645.00
CBGUttS 20 d. — pĮHa GEGUŽĖS 28 4.

Kaina $725.00
jungtis ir iš kitu miestą su

] Visi nutarimai bus atspau^ „ .
spaudoje. Noriu tflt' "T.

nu^
v Vidoje ufeMjoaiple' 1.000 ?KoI^reea9 
lietuvių. Po pietų stovyklau- ?.. ? ' *leP08 m4n- °*ae“
tojams “buvo organizuojama Į1J

VIRTŲ SKAIČIUS RIBOTAS — NESIVftLUOKITEl

N£W BRITAIN, CONN.
į LIETUVĄ prasideda GEGUltS 

ariiauunos dabar.
*

TRAMSATLANTIC TRAVEL SERVICE
Neseniai New BvRaine^į 
16 Bart Main SU atidalyta] 

didžiulė lietuvės
ilkaktie? minėjimai bent kiekine$«»«» Aires mieitąjf«^ė>artwtiwė. 

žinoma kndkflmu j P^ins tarpusavį TOBipra- Xą<pati vakarą Ban Martini l P1 Kongreso! p«riuotuvėe,
- žinoma, kad būsiu. 1^ - tai jau Ieatrt>yko BI PU Kong-!wždaftnna8- Įkė<yra Dalė SeBer
— Tada, Maiki, aš afeisė-’bus nemenkas Amerikos reso atidarymas, kuriame i Sausio 7 d. po kongreso lauskaitė.

siu greta tavęs. • laiipė(imas. 1 savo sveikinimus perdavė uždarymo Ibirapuera gim- * ,

- Pori-ji
X«. II

Masu. 02127
US W«ut Brmduray, P.O.Box 116 

Tttefsms: (017) 208*8704

Savininke: Aldona AdoasonieuS 

Air Turus uubjeet to changes and governament approval.

t

HRio.de


Puslapis penktas KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 5. 1976 m. vasario 3 d.

Vietines žinios mo Kudirkos pagerbimas KODĖL TAIP ATSITIKO? visuomeniniai ir politiniai 
naujojoje Maironio Parko veiksniai, kad šitokie įvy-
saiaja. į kurį atsilankė daug Mes esame gavę vieno pa- kiai daugiau nesikartotų, tu- 
amerikiečių. Worcesteris tu- žįstamo Bostono lietuvio retų kaimyninių tautų šven- 
ri šeštadieninę mokyklą, ku- pranešimą, kuris privačiai tęs atsižymėti savo kalendo- mo metrikus, 
rioje dirba dvi lietuvės mo- dalyvavo ūkrainiečių tauti- riuose ir niekad jų užmarš-

sulauksiu to garbingo jubi
liejaus. tada aš tam "Kelei
vio“ bendradarbiui mielai 
pateik iu savo tikrus gimi-

P. Bliumas
LIET. BENDRUOMENĖS laiko gerus santykius Su *fį-
BOSTONO APYGARDOS ^omis KętURdttamb

;zaci jonus ir rūpinasi lietu- 
SU VAŽI AVIMAS i visko jaunimo veikla. • ...

Sausio 25 d. A.L.T. Sąjun-', Brocfcoro aptiftii
gos namuosę So. Bostone i- M*L.vaį?X^°? laibus 
vykusiame LB apygardos J° E- Sužiebtas. Jie veikta 
suvažiavime dalyvavo Bos- Brocktono Lietuvių Tarybot 
tono, Brocktono, Cape Codo svetyje: rengia Vasario 18 
ir Worcesterio apylinkių minėjimus ne tik lietuviams 
valdybų nariai ir rinkti at- *** Pa«i>Pą specialią Lie- 
rtovai - iš viso 25 asmenys, tuvos nepriklausomybes sy
be to, gausus būrys Bostono P™?™’ ”*!’ b*?? 11
lietuvių visuomenės, spau- perduoda per dvi Brocktono 
dos bei lietuviškų radijo va- rad,J° amerikiečių vi 
Iandėiių atstovų ir kitų or- ??ct,?en®1' Bengia n Birže-
ganizacijų nariai. Suvažia- b<?.,sv.^m.ų. 
vimą atidarė M. Subatis. pa- Ia*° įetuvmki
kviesdamas usikaupimo mi- mokyldą, duba Balfe ir Lie- 
nute pagenbti LB ir Lietuvių luvl|i Bundu s ynuose.,. 
Fondui daug nusipelniusi Cape Codo apylinkė; sky- 
buvusį Bostono apygardos rius dar neseniai įsisteigi 
pirmininką velionį inž. A. ir negausus. Lietuviai, dau- 
Škudzinską. giausia pensininkai, gyvena

Suvažiavimui pirminin- i’13"3* pasklidę. Bet ir Ca- 
kauti visų sutikimu buvo pa- P.e lietuviai gausiai su
kviestas jaunosios kartos at- sl'ren^a minėti Vasario 16, 
stovas E. Sužiedėlis, sekre- sure"ka .Lietuvos lais-
torium Worcesterio apyl. kovai v^u;, fen^ į?*“' 
pirm. Vladas židžiūnas. Po y^kos tautodailės parodėles 
priimtos suvažiavimo dar- ir tuo £ai-sina pavergtos Tė- 
botvaikės buvo apylinkių amenkiecių
atstovų ir apygardos revizi- tarPe; padarė
jos k-jos pranešimai. Šuva- inz* Mikalauskas, 
žiavime dalyvavo ir dvi Bos-- Apie Worcesterio apylin- 
tono apygardos atstovės — kės veiklą kalbėjo pirm. V. 
Rima Patašiūtė ir Nijolė židžiūnas. Worcęstery nėra 
Ivaškaitė. — dalyvavusios, nei Altos, nei Balfo skyrių, 
III-jame Pasaulio Lietuvių J tai jų funkcijas atlieka LB 
Jaunimo Kongrese Pietų A-.1 apylinkę valdybą per įga- 
merikoie, tai pradžioje jos’liotus atstovus. Drauge apy- 
sklandžiai papasakojo savo į linkės valdyba įeina į Wor- 
įspūdžius apie pasaulio lie- ’ cesterio Lietuvių Oiįaniza- 
tuvių jaunimo veikla kong-j cijų Tarybą ir su ja derina 
rese: Argentinoje. Brazdi;, visą lietuvišką kultūrinį ir’

kytojos. f , nėję šventėje. Jis rašo: neužkairti. Blogos valioą
4976.1.2$.,

dos knygos ft'kasos 
tos vedaūiOd

___ klausomybės paskelbimo 58-' tumėm suprasti,.Kaa santy*
ifkasos apyskai- tąsias metines minėjo sausio i kiai su ukrainiečių tauta, su* 
d tvarkingai, iš- 22 d., iškeldami prie miesto į sitikimai Su jų veikėjai^ 

laidoms pateikiami pateisi-'rotušės vėliavą, ir sausio 25 į mums yra labai svarbūs, 
namieji dokumentai. j d. Forest Hill Ortodoksų ‘Dar daugiau — ar jau ne

Po pranešimų ir trumpų Bažnyčios salėje surengtoje *metas organizuoti Lietuvių- 
diskusijų slaptu balsavimu akademijoje. ! ukrainiečių ir Ukrainiečių-
buvo išrinkta nauja Bosto-; T „Vork™;™ minsimo ’ beturiu draugystės d-jas? 
io apygardos valdyba: piraf v f . v. ^’|J°S tikrai padėtų bent čiaP. Ja^ausjtas, vicepirlm P. ^vj,į^eX^X?ipan^ŽtU nesus!I)ratim,J iJ"

“l sekr. R. PatašjOtė,
5^-v* N- duotas praeitų metų ALTos
vas aite, jaunimo reikalam uinuininkui prieš tris savai-

tęs. Tačiau Bostono ALTos E Sužiedėlis. Kandidatais pa9cvietimą ignora.
'J* P\Plras> E. Meilus n VQ; ne neatsiuntė į aka-; meryje pastebėjau, kad 

M. bubaus. deminį minėjimą atstovo Į to laikraščio bendradarbis!
Suvažiavimas praėjo dar- lietuvių vardu, bet net ir į sveikina mane sulaukusį ! 

moję' nuotaikoje- Gaila, kad raštu ar telegrama ukrainie- "80-tąjį“ gimtadienį, palin-l 
nebuvo parengta nei viena čių nepasveikino.
rezoliucija angių kalba JAV. Apsileidimas ar bloga vą- 
senatui dėl Lietuvos inkor- jja«>
faip^pat0 nebuv^suva^avD ALTos sk. vaidyba priva-! Tik labai gaila, kad jis’buotojų. Kaina $6.00 
mo pasveikintas nei Mass. ’ėtų Lietuvos kaimynus jųI beskubėdamas nepatikrino’ 
gubernatorius Artėjant Va- nepriklausomybės šventėse J mano gimimo metrikos da- 
sario 16, Bostone buvo su- kasmet sveikinti ir nelau-| tos, bet paėmė ją iš Vokieti-' 
važiavę Mass valstijos di- kiant atskiro pakvietimo; joje man išduoto svetimšalio
dėsnių miestų atstovai, ku- šventėse dalyvauti. Gi neat- • paso . — Fremdenpass, su
riuos miwn balsas taip pat sakyti į pakvietimą yra dau- klaidingomis datomis, arba \
galėjo pasiekti. Mes vis gra- ^au neKu nemandagu“. L. E-jos, kur pažymėta ta • ,IU°Į

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1260 ki- 
tociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmarfie- 
nūu3 nuo 1 iki J :30 vai. die

ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai- 

t jos ir Magdutės pasaka."SAUl ĖS ŠERMENYS“
Tai visai neseniai išleistas į , _ _ , , , .. .: Biznio reikalais kreiptis |

Antano Gustaičio satyrinės i Baltic Florists gėlių ir dova-
ir humonstinės poezijos rin-lnM krautuvę, 502 E. Broad- 

... . .' wcy, So. Bostone. Telefo-
jdomiai ir gausiai >cag >0489. Ten gauna-kmvs.

iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos. Didelio tor- i

(mato, drobiniai vii sėliai, h.

nas ir K e tai via

Patikslinimas

Pereitame
I bai tinka Kalėdų da anoir. 

Keleivio“ nu-! Kaina $7.00.

kėdamas man daug gero ir j 
išvardindamas kai kuriuos į 

mano "gerus“ daibus.

1

ĮSIGYKITE
"ŽURNALISTIKĄ“

"Žurnalistikoje“ rašo 30 s 
ijzymių mūsų spaudos dar-:

h

I

GARSO BANGŲ“

Dažau ir Taisau
Namus ii lauko tr viduje.
Lipdau popierius ir taisau i 

viską, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią

medtiaga-
JON AS STARIN8KAS 

220 Savia Hill Ave. 
IKreboater, Mase
ToL CO S-S854

galėjo
žiai veikiame t?k savo kie- Mūsų nuomone, ALTa, 
me ir pamirštame apie savo EB ir kiti Bostono lietuvių 
veiklą painformuoti šio
krašto valdžios žmones, tuo 
primindami jiems ir savo 
pavergtą tėvi^ žemę. Šiais 
rinkimų metais tas primini- 

! mas mūsų laisvės bylai daug 
pasitarnautų.

Po suvažavimo afstovai ir 
> svečiai Bostono moterų apa
tinėje salėje buvo pavaišinti

. . . TT ... - - - - <lietuviškais užkandžiais ir
joje ir Urugvajuje. • visuomeninį veikimą, o jo i arbatėje.

Apie Bostono apylinkės' cęntras yra naujai po sude- ‘
<efi

valdybos veiklą išsamų pra- M^nio atstatytas Maironio
nešimą padarė pirm. Antą 
nas Matjoska. Bostono apyl. 
veikla reiškiasi dviem me
tiniai? parengimais — Bir-

Parkas. Jame rengiamos a- 
pygardos Lietuvių Dienos, 
jaunimo sporto šventės, Jo
ninių laužai, kurių progra-

želio trėmimų ir Tautos parengia skautai. Akty-
šventės minėjimu, LB Kul
tūros klubo bei radijo valąn- 
dos Laisvės Varpo palaiky
mu ir rėmimu. Dviejų minė
tų metinių parengimų me
ninės programos atlikti bu
vo kviečiami žymūs mūsų

viai veikia šaulių kuoipa, lie 
tuvių moterų 5-toji kuopa, 
tautinių šokių ansamblis, y- 
ra lietuviška radijo valandė
lė. kurią veda Vyt. Meilius. 
Vasario 16 minėjimuose kal
bate pasako amerikiečių

solistai bei dainos ir tauti-! miesto atstovai ir didelis lie- 
nių šrfkiu ansambliai iš toli-! ‘“"J biaulis kongresmanas 
mesniu liet. kolonijų, kaip "• ^o2?.0į'u®’ ^ia kasmet mi- 
Grandinėlė, Clevelando Vy-|n™> Birželio trėmimai, bū
ni Oktetas ir kiti. Paskaita?,vo “rengtas iškilmingas Si 
juose skaiitė Lietuvos gen.'
konsulas A. Simutis, prof/ 
kun. St. Yla, rašvt. Vyt. A-Į 
landas, prel. J. Balkūnas ir 

,kiti žymūs visuomenės vei-.
•kėjai. Praėjusiais metais bu-' LHuanUtikoi darbai, III 
vo prisiminti ir pagerbti du tomas, 807 pzl., kaina >8.00 
didžiai nusipelnę Lietuvor £ja fggo apig 20 autorių. Dr 
švietimui, kultūrai ir menui Vincas Maciūnas paskelbė 
vyrai :wsk. Motiejus Valan- rašytojos Žemaitės 27 laiš 
čius ir Mikalojus K. čiurlio- jęug sukomentarais. 
nis. Apylinkės vaidyba pa- UtuanUtiko. Imtituto 

’*******'•****r**M,'K ******* į 1973 motų suvažiavimo dar- 
: Argi sunku būtų surasti ' bai, 26£ psl., kaina >5.00. 
vieną naują Keleivio prenu. I Šioj knygoj yra išspaus- 
.meratorių? O juk kiekvie i dintos 22 paskaitos, kuriof 
nas naujas prenumeratorius buvo skaitytos minėtam/ 
stiprina laikraitj. I suvažiavime.

AR TURITE SIUOS
Lituanistikos Instituto 

veikalus?

t . <

J. V. Sūduvai

PAKENCIMV
KALENDORIUS

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

Vasario 22 d. 3 vai. Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėji-, 
mas Brocktono lietuvių fcr.j 
Kazimiero parapijos 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 Vengiama 
Kaziuko mugė So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salė
je.

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 .n a. salėje.
- Balandžio d. Bo. Bo* 
ono Lietuvių Piliečių d-joe 
nį aukšto salėje' Laisvfe' 
Varpo pavasarinis koncer-

/ TI5TH >
Gegužės 2 d. 2 vai. po 

pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos III a. salėje 

i Brocktono lietuvių šv. Kaži- | 
Įmiero parapijos choro kon
certas.

* Spalio 10 d. 9o. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos HI 
auMKo sflėjs Ląjevėa Vąrpc 
rudens koncertas.

ė

I

pati. klaidinga data.
Jei būsiu sveikas ir gyvas

PROGRAMA
adijo programa trana 

ama sekmadieniais 
stoties WBUK 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v J j

J

DKAUD1M0 AGENTŪRA 
APieka įvairię rotty

draudimas
kreiptis sena adresą: 

BRONIS KONTRIM
598 Hmadway 

So. Boaton. Mass. 02127
TeL AN

popiet.

^73

. SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

T’. 'U;.
>imtB saaujrud’ab «pw pasaulinius ir lietuviškuosio* 

(▼/tetas, ėeda aaug ir {domią nootrausy ir atvirai pasisako 
spte vfim* misą visimmeninia? bei Uoli arinius klausimas, 
šerne ląejte (dėmią skaitytoją laiikv akyrią. kariame laukta
me aMpeida paateakymą ir nuomonią kiekvieno visiems 
i b artele prulilsms.
'NEPRIKLAUSOMA LIKR VA“ m dinamttk*. mūsą ta 
efrijon laikrašti*. lePkas nsuhi hendndsrMo bei Me4n. vb 
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

'Metinė prenumerata JAV-se $10.00. 
Adrosas-

7722 George Street, LaSalle, P.Q. H8P ‘ IC4. CANADA

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—isn są MI urwie netarta ėimįįąud te 'tiyti 
lo ŽMtetem nUp taOFmilB MASONUS delertų

kuri pn 
o teikta

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI

se-»-

Balys Sruoga mūsų atsi-Į Steponas Kolupaila, para- 
minimuose, spaudai phfuoJšė Jurgis Gimbutas ir Juo.

zar Danys, 464 
iliustracijų, kieti 
k i na $12.00.
Amerikos Lietuvių Taryba,

30 metų Lietuvos laisvės ko.
• » . * --• . i *'°je (1940-1970), parašėsias Antano Gustaičio satv-iT J \ .. .. J• . - v • ’ Leonardas Simutis, daug i.rimu ir humoristiniu eneras- . .. .An , . .- iliustracijų. oOO psl., kainacių rinkinys su dailininko 1

Viktoro Vizgirdos satyrinė-!'' D' j . ...i Raudonojo arklį

šė dr. Vanda Sruogienė, 600; 
o-l., daug iliu traeijų. Kny. 
'roję rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

Saulės Šermenys, naujau-

psh, daug 
viršeliai.

no vasara,
romanas, parašė Edvardasmis spalvotomis iliustracijo-1

Įmis, didelio formato, drobės ‘i“'T u“.s1- nn Cinzas. 312 psl., įrišta, kai-urseliai. kaina $7.00. ~ AA 1na $6.00.
Pėdos mirties zonoje Palikimas, poeto Fausto

Sibiro katorgininkės ir so.. Riršos iki šiol niekur ne- 
.'ietimų kalėjimų kankinės į spausdinti eilėraščiai, jo už- 
Elenos Juciūtės atsiminimai., ra;ai Įvairiais klausimais ir 
544 psl. Kama $10. į gjg pUSiaDjų knvgs. ku-

TAU, LIETUVA, Stepo- j ną . ^^audai , aruo.e ta.^ 
no Kairio, 480 ,/sL, kai- Santvaras. Kaina $6.00.
na <2.00

GANA TO JUNGO, Kip. 
ro Bielinio atsiminimai, 492 
psl.. kain;’ $5.00.

DIENOJANT, Kipro Bie

Pasakyta paraiyta. Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūnai 
snaudai paruošė Vincas

syvyteta eętaMta te 
Mete MB.SU8IVI]9ąrjtfA& uHelke 
pateraevtatae taritanriita

SEA— ja« M kalą M
jo etakąmde tikra te

mm ąittJOtiSKMtetOl

jaunoflHi gauta ptaigos

ĮLA~AJKlPKMTAbB AMllA 

teteką te tauągųą

MM gilta TON 
Btfltl

UI IUMNL90 rtriiMta

Nrir Torte, N.T. lėtai

dnio, 464 psl., kaina....$2.0t Į Rastenis. 350 psl.. kaina $10
PENKTIEJI METAI, Kų> , Dialogas su kraštu, Aki 

to Bielinio, 592 puslapiai • mirksnių kronikos, antra 
<aKa .......................... $2 00 I knvea, parašė Bronvs Raila,

PASKUTINIS POSĖDIS Kaina >7.00. 
įuozo Audėno atsiminimai , Paguoda, akimirkų kro-
227 pst. kaina........... >4.00 nikos 4. I dali®, parašė Bro-
ATSIMINIMAI. parašė Juo 1 r.ys Raila. 428 p<l.. kaina

zas Liūdžius, 246 pusią į minkštais viršeliais $5.00,
piai. kaina..........>3.00 I kietais — $5.50.
Sukilimas Lietuves suve* Paguoda, Bronio Railos 

renumui atstatyti, dokumen. išgarsėjusių akimirkų II da- 
tinė apžvalga, parašė buv. I lis. Be kitu dalvku. čia telpa 
Lietuvos nepaprastas pa-Į’donros studiios apie poetus 
siuntinys ir įgaliotas minis- ■ Leoną Skabeiką ii Joną Ais.

ti. Knyga 374 psl.. kaina 
kaip ir I dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

Paguoda. Bronio Railos 
ak:mirk?n;ų III dalis, 387 
psl.. kaina minkštais virše
liais $6.50. kietais — $7.25.

Chicagos istori ia. Parašė 
Aleksai Ambrozė. 664 psl., 
eausui iliustruota, kai-

iens 
■Škirpa,

Vokietijoje Kazys 
583 psl.. iliustruota, 

irišta. kaina $15.00.
LIETUVOS ISTORIJA

Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė.
414 psl., daug paveikslu, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta
Kaina ............................. $6

Amerikos lietuvių istorija,
redagavo dr. A. Kučas, 639'na kietais viršeliais >10, 
psl., kaina $10.00. Į "Unkštais—$8.
Lietuviu išeivija Amerikoj, i >5.00. 

parašė Stasys Michelsonas? Kad Ji būtų gwa. Emili- 
1 gausiai iliustruota. 500 psl., 1 įos čekienės straipsnių rin- 
kaina $4.00. I kinys, 216 psl.. kaina $5.00

i
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Vietinės žinios
į draugas. Reikia manyti, kad 
į ta draugystė ir dabar nėra, 
į atvėsusi. Ar nevertėtų gau-. 
įti iš jo sveikinimą Vasario, 
j 16 progą? '

Loterijos bilietą! 

nenuraiomi nuo mokesčių

BM********************************************'**********************.

Bicentennial komiteto 

* susirinkimas

Vasario 4 d., trečiadienį, 
8 vai. vak. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos patalpo
se kviečiamas Lietuvių Bi
centennial komiteto narių 
susirinkimas.

Kartą jau minėjome, kad 
mūsiškis komitetas jau pra
deda irti, o jūk Amerikos 
200 metų sukaktis tik šie
met visu intensyvumu yra 
minima.

Visi mū ų Bicentennial 
komiteto nariai, visi meni
ninkai, kuriems tas reikalas 
rūpi, vasario 4 d. 8 vai. vak. 
kviečiami būtinai į komiteto 
susirinkimą ateiti.

Boston Globė apie 

Simą Kudirką

Sekmadienį, sausio 25 d.. 
Boston Globė atspausdino 
savo bendradarbio R. B.

Kenney straij)snį apie Simą 
Kudirką. Straipsny suglaus
ta mūsų tautiečio dramos is
torija.

Simas Kudirka iš New 
Jersey jau yra persikėlęs į 
Bronxą, N.Y., nusipirkęs 
naują automobilį ir prade
dąs įsijungti į amerikinį gy
venimą. Šiuo metu S. Ku
dirka tariasi dėl savo kny
gos ir televizijos filmo, kur 
atsispindė ią jo klaikūs iš
gyvenimai.

E. L. Richardson Bostone

JAV Prekybos departa
mento sekretorius Elliot L. 
Riehaidson vasario 12 d. at
vyksta j Bostoną ir kalbės 
Sheraton viešbučio salėje 
\Iiddlesex klubo Lincolno 
lienos pietų metu. E. L. Ri- 
•hardson neseniai grižo iš 
Londono, kur jis buvo JAV7 
ambasadorius.

E. L. Richardson yra bos- 
tonietis ir nuoširdus lietuviu

Kai kurie mokesčių mokė
tojai pirktus loterijos bilie
tus įrašo į savo metines iš- 

• laidas. Federalinė mokesčių 
J. Kasmauskas nepamiršta' įstaiga praneša visiem, kad 

loterijų bilietai nėra tokios 
išlaidos, kurios galėtų būti 
nurašomos nuo mokesčių, 
tad į savo 1975 m. išlaidas

Bostono

I

I
žinomas ir garbingas se-. 

nas visuomenininkas Jonas į 
Kasmauskas, jau kelinti me-i 
tai gyvenąs Floridoje, nuo-i 
lat prisimena Bostoną ir čia ; 
likusius savo draugus bei pa-į 
žįstamus. Radęs ką įdomės-Į 
nio Floridos spaudoje, jis,' 
atsiunčia ir Keleiviui.

Šį kartą jis atsiuntė nau-' 
jieną, kad radijas yra pa- 
pajungtas tarnauti žmogaus 
širdžiai. Iki šiol sutrikusį 
•irdies plakimą reguliuoda
vo specialūs mechaniški a- 
paratėliai, kuriais naudojosi 
apie 80,000 amerikiečių. O 
dabar dr. M. M. Scheinma- 
nas supažindino medicinos 
mokslo pasaulį su elektro
nišku įtaisu, šiek tiek dides
niu už cigarečių pakelį, ku
ris radijo signalais tvarko 
pažeistos širdies plakimą. 
Įtaiso kaina 1,200-1,300 dol.

jų nerašykite, nes turėsite 
nereikalingų rūpesčių.

Kandidatai lanko Bostoną

Pastaruoju metu Bostone 
vis daugiau lankosi prezi
dentinių kandidatų •— de
mokratų ir respublikonų 
partijos narių. Mums reikėtų 
rimtai skirti demagogus nuo 
tikrų mūsų draugų.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA- 

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 
(BURNER)

Siūlomas L&cjas alyvos kuro patarnavimo pianas

NAMŲ SAVININKAMS
• Vieneriems metams dalys ir darbas

$ 3 9.5 0 vertės

• 24 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal Susitarimą

FORTŪNA FUEL C0.

SOUTH BOSTONO UETUVIŲ PLUEčlŲ 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 IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS:
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENLRACL’.V LIETUVIŠKA MUZIKA

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

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai. kugiMs. dešros, kopūstai ū Irt » 

Atsilankykite ii būsite n.aioniai nastebir.?
S.B.L.P. DRAUGIJOS VAD3VYBJ

436-1204
Boston

470 ADAMS ST., QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną
773-4949 

So. Shore

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury SL

IVORCESTER, MASS.
Tat SW 8 2868

yra vienintelė oficiali i*t»L 
Rn WorceMery. miri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces-

terio į Lietuvą ir kitas Rusi- 
jos valdoms* sritis- Čia kal

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

Čia galima gauti įvairins- 
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagą ir kitų 
daiktą, tinkamų Li*luvoje, 
labai lemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Sena*
ta*.

parvii»la ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be Sakos, o E. KARDELIENfiS DAINŲ i
1 va a I

Flood Sųuare 
Hardware Co.

SaruaKaa X. J. ALBaNA 
east muj.ao va;

StillTM SOfcToN. MASS. 
JELFHGNAS AN 8-414*

Beojamu O*iat
Popiero- 3:«son-«

Stičia* Langam* 
VU-'ide rviknaeay, ca>mi«

BcUnsacy* pla/nberiama 
Vfenkt* telktai

Teutonas: A N 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

IP 8 DI N IS
OPTOMEIRISIA^

Valandos:
nu« 9 vai ryto Iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Mase

l vedžioja.

Peter Maksvytis
Carpsatsr & Brildee
•9 Church Street 

JK. Miltoa,
Atiteku viso* pataisymo, tuma 
to ir pro tektarimo darbu i* lai 
ko ir vidų jo, gyvenami) namu it, 
biznio pastatu, pa^al Je*« reika-1 
lavinu^ Saukite risadoa fld S va- Į 
Landų vakaru.

Telefonas: 698-8676

*********i**»*«*o*»*****»**********
TEV AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOM ETRlSTfi 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
! SOUTH BOSTON. MASS.

r******************************

žmogaus — be ydos.
t*********************************
'NAMAKSY - ZAMMITO 

Insurance Agency, Ine. 
i 95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062

TeL 762-6732

OMo*oo«iMiM«iaM*ooMo*oaaaaoa****

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos opa* 
ros solistes Elzbietos Kardo* 
lienės įdainuotų dainų ir ari* 
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paltu
.o****************. ************

Laisvės Varpas
, UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

oMoououeuMiMvaMuoaaMMPuPPMua

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC 16 WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU Brockton, Mass. 02402. TeL 586-7209

'•***********************************|*i**i**********i*u*oououippp*oupouuouu”

Trans-Atlantic Travel Service
.Naudokitės mūsų rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 

kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ 

'NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metą 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

-g* 1$ The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpUdu7.e gydytoją rs 

eeptus ir turima visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit į Uetnvtšką vaistiaą.
8sv. Emanuel L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm 

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

Telefonai* AN MOM

Nes 9 vsL ryte Iki 8 vai v„ išskyras Šventadienius tr seka.

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

□ Krosnie* aptarnavimas 
O Automatinis,ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662

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

Skambinkite 268-2500

a Trans-AtlanticTradingCo

SAVE AT

7^ AYEAR

•f. 4-ywr t*rm dtpMtt 
OBTtif K9t68$1000 fflklifttfl)

Z08M^ AYIAR

2X4vwrfwm 
UteoitSlOOO

&81!-?61/2%"“
1-ZK-vesr tsna UpaSl
ctrti(icatt»*1000i

6.00~-53&^
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Bankas atidarytas aud pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 

.ai. po plot,. , dldUR
BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Maaa. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metas

Si j banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 1274,000,000

Darbo valandos kasdien:
šeštadieniais 9—2

393 We*t Broadvray, P.O.B. 116 

So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764 

Viaų skyrių vedėja Aldona Adomonis

Tz^Tzh^Tze'V/e'T/ė'"^'•<e'7<s'”'* ‘ '• /• '• • -a

ATLAS PARCELS CO.
82 Harriaon Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lieta 
vą br kitos Rusijos valdomos 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos mediiagų, ap- 
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių via 
tinės gamybos Ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai im 
mearis kaiaomia. Be to, siunčia
me maistą, pinigas ir galite at
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokėsite piaigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti uš> 
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines ėia pas ssvs į svečias 
ar BssJatiaiam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir turiningai. Atsilanką įsiti- 
liamits. Vedėjas A. Schyrinski į

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION

ĮVAIRIAUSIAS DOVANA*

IS BOSTONO j LIETUVĄ 
ir kitam

Pristatymas greitas ig 
garantuotas

Prekes parduodamos 
mantomis kainomis.
Galima užsisakyti 
certifikatua, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.

Nauj as vedėj ai 
Atidaryta darbo 
nuo 9 vai. ryto ilri 5 vaL

o Įeita iHeniafa 
nuo 8 vaL ryto ilri 2 vaL ».

susitarimą telefo
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mam. 0212? 
ToL 2689068
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