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Baltijos tautų siekius

IR. Nixono viešnagė 

Kinijoje
Nacionalinio liaudies (ronto 

atsišaukimas

Lietuviaio«Mė.Sluratybės Fondo valdyba. f»ėdi iš Kaires į dešinę: 
s. Saulė Šatienė, v. s. Flora Kurgonienė. v. s. Česlovas Kiliulis; 
stovi iš k. į d.: v. s. Kostas Nenortas ir s. fil. dr. Jurgis Gimbutas.

, Buvusio prezidento R. 
Nixono kelionė j Kiniją ir 

' tenykštės jo viešnagės prog- 
mas žmonių judėjimas. Ką1 gama virto nemaža sensaci- 
Tamta apie tai galvoji? i ja. sukėlusi JAV politiniuo- 

T >r se sluoksniuo e ir spaudoje
„ J*’ .a?°. nu?mon?’ daug įvairių komentarų,
žmogaus teises ir emigravi- „ ;

.mo laisvė yra patys svar-! v.Mat' Nlxonas "> z,Pona 
biausi Heteinkio susitari-. Kin?“ . vynausybes buvo 
mai. 1969 m. ratifikuota i ?*<?»'“> >’ak\le?.as * Kl“* 
žmogaus teisių deklaracija, i J“9 ,r sant>’k'« at?a“įV
kui ią pasirašė ir Sovietų Sų- ""?? ke‘ve*?’ ?“kak<4-

_ mx___ Tokiu atveju, atrodė, ture-
būti pakvietas koks

D. Kezienės pokalbis su senatorium

Demokratų kandidatas į 
J AV prezidentus šen. H. M. 
Jackson vasario 18 d. lankė
si Swansea, Mass., ten pa
sakė kalbą žvejam, darbi
ninkam ir profesionalam, iš
samiai pa-išakydamas JAV 
užsienio ir vidaus politikos 
klausimais. Susirinkime Si
mas Kudirka šen. Jacksoną 
pristatė kaip savo kandida
tą, o pastarasis tarė šiltų žo
džių Simui Kudirkai ir jo 
dalios žmonėms.

riu, kad ji neaptaria žmo
nių judėjimo lai:vės, t. y., 
laisvo įvykimo iš savo kraš
to ir laisvo atgal grįžimo. 
Jacksono amendmentas tą 
spragą užpildd, .mūsų vy- 
n’ausybė to amendmento 
laikosi. Šiuo metu ypač svar
bu tai. kad mes sutartinai 
veiktumėm. nesgi ir rusai: 
privalo susitarimus ir savo i 
parašus gerbti.

K.: — Amb. Moynihan 
pasiūlė Jungtinėm Tautom 
rezoliuciją, ginančią politi
nių kalinių teises. Ką Jūs a-: 
pie tai pasakytumėte? .........

J.: — Aš galvoju, jog tai
..•yra JAV užsienio politikos 
įš | reikalas, kurio įgyvendini-

I

Ta proga D. Kezienė 
New Yorko su šen. H. M•!mo mes turėtumėm siekti.
Jacksonu turėjo pokalbi. £mone?, kurie teisiniu po- 
kurio santrauką čia spausdi- žiūriu savo kraštui nėra mi
name.

jęs
nor iš aukščiausiųjų JAV 
valdžios atstovų, o ne, kaip 
dabar sakoma, "privatus pi-
da‘tųSjir’pS5Tii Susimušė Jacksono Nepadorus gandai 
jau akibrokTItas dabartinei Į
• * 1 X?- • A A • salininkai ir priešai apie John Kennedyir jos puoselėjamai detentei 
su Sovietų Sąjunga.

Be to, Nixono pakvietimu Kadangi Puerto Rico te
buvę lyg pabrėžta, kad Ki- ritorija ilgi dalyvauja JAV 
nijos komunistai visai ne- prezidento rinkimuose, tai 
kreipia dėmesio į buvusią jr tenai lankosi prezidenti- 
Wateigate 'bylą ir Nixono niai kandidatai agiuodami.
S0ŠnXllent°k8'! Per šen. Jaeksono ap.4-

Dar prid^r faktus kad bmkjiro* Sanjuane po kal- 
Kinijos ^^ybė^fotonui bos k”° markios muštynės 
at-Įvežti atsiuntė net ir jam tarP dviejų partijų, kūnų 
specialiai įrengtą Boeing viena palaike Jackson,. 0 
707 lėktuv*. kad jj iš čia i£ krta buv0 Jam pnesmga. 
lydėjo aukščiausi Kinijos Bet Puerto Rice šen. Jeck- 
delegatai. o Pekingo aerod- sona? laimėjo keturis dele-

K.: — Prez Fordas Hel-į

sikaltę, o yra uždaromi į ka-!rome sutiko net pats Kini jos gatus. 
įėjimus už politinius įsitiki- S premjeras, tuo parodant tik „

Apie buvusį prezidentą 
John F. Kennedy jau -eniai 
sklinda įvairios pikantiškos 
jo asmeniško gy venimo isto
rijos. kurios nei paneigia
mos, nei patvirtinamos. ’

Dabar Floridos National 
Inąuires irkita spauda rašo, 
kad jis, Jacųuelinai išvykus, 
turėdavęs net gana initymių 
santykių su tūla Mary Ma- 
yer, "kurią jam atveždavęs 
saugumo agentas du ar tris 
kartus per savaitę...

J. F. Kennedy esą net rū
kęs marijuaną...

prezidentui prideramą pa- Kinija apie sovietų 
garbą, kad jis buvo apgy
vendintas tame pat viešbu- v •

rezoliuciją atgaivins ir J.T. V. kur ilsėjosi ir prez. For- 87Wp«»
bandys pravesti. <la;-kad ,aP!e.« «*“?<>'

I V C n • aukščiausi Kinijos valdžios ..
JAV vyriausybės nusistaty-1 K.: —Šen. Curtis yra jne-? pareigūnai, — visa tai įvykį Kinijos laikraštis Peoples 
mą nepripažinti Baltijos šęs JAV senatan rezoliuciją, dar nepaprastai padidino. Daily rašo, kad Amerikos
kraštų įjungimo į Sovietų kuri akcentuoja, kad Helsin- j 0 šios viešnagės stebėtojai ČIA žvalgyba nesanti pa-......................

kio deklaracija JAV vyriau- Į jau buvo pritrenkti kai šauliui tiek pavojinga, kiek » retėjimas ir musų muzikų 
sy bės neįpareigoja pripažin- praeitą pirmadienį Nixoną sovietinė KGB nipų organi- [šeimos. Praėjusių metų pa
ti Baltijos kraštų įjungimo priėmė ir pats Mao Tsertun- zaci ja. Nors ČIA nusikalsta- baigoje netekome veiklaus 

gas ir su juo kalbėjosi net mieji veiksmai ir gausūs, bet | ir talentingo muziko Jono 
1 valandą ir 40 minučių pa- sovietų KGB juos žymiai; Zeniaus o štai vafl io 12 
.aulinės politikos klausi- pralenkia. Straipsnyje mini-, d. Omahoje, Nebr., mirė 

ma, kad įvairiuose pasaulio žinomas dūdų orkestrų ir 
kraštuose darbuoja i apie chorų dirigentas, lietuviškų

nrmus, turi ginti Žmogaus
tinky pasirase deklaraciją.^ Aš tariu
kuri pabaltiečių tarpe kehal^.^ kad Movnihan 
sunropimmą ir baimę. Ar
Jūs manote, kad to doku
mento pasirašymas pakeis

Sąjungą?
J.: — Tikiu, kad Sovietų 

Sąjunga Helsinky kai ko (į Sovietų Sąjungą. Ar Tams- 
pasiekė, nes [jungimo 30' ta tiki, kad senate toji rezo- 
metų po II-jo pas. karo ne-| Hucija bus priimta? 
pripažino JAV, nepnpazinoi

Omahoj mirė muz. 

Bronius Jonušas

Šią 'šventinę proklamaci
ją padaugink ir išplatink vi- 
ur. Būk atsargus, nes Tave 

seka KGB, venk provokato
rių, šnipų ii- agentu. Išpla
tindamas ši lapeli. Tu pasi
tarnausi Tėvynei, Laisvei ir 
Taikai.

Te ryvucja Vasario 16 — 
visos lietuvių tautos šventė,

Tegyvuoja Lietuvos pat
riotų Sąjunga,

Tegyvuoja Laisva Nepri
klausoma Liaudies Lietuva!

Vilnius, 1975.XII.25.

N.L.F.“

Šį at išaukimą yra gat/usi 
ir spaudai pateikė mūsų 
ELTA. Tuo tarpu nejmano-

♦a ma būtų patvirtinti, kiek jįte mums'visiems turi simbo- . . XT . .. . T . Jea pasira es Nacionalinis Liau-lizuoti Atgimimo švyturį, ,, - . T. . ,suspindusį po ilgos carini :ll.c.sFlon!?s.I;’! V0Srev- y; 
Rusijos vergovės- Ši data i ^5 7™ ar k,ak
neprarado Tavo aktualumo ?71!a' d^^ntimamc sąjūdy
ir šiandien. Vasario 16 turi lIe,dęs s?k™‘ T™..,ab.!au
mua įkvėpti naujiems u^įn^mpmi ir s>o sąjudzm ms-

J . • ciatoriai,ves žingsniams sunkiame 
kelyje i mūsų tautos politinę 
Nepriklausomybę, kurią mes
pasieksime, jei vi i kaip vie- 0 įeroriSlUS
nas stosime ją ginti. 1

N.L.F. ta proga kreipiasi ir dŪUQ ffinkllĮ 
į visus doius lietuvius, visus' 
patriotus, visus tikinčius ,
ir netikinčius, moksleivius,' ’fhmonde, Cal., piaertą 
studentus jaunuolius ir mer- i,enktadieni FBI užklupo 
ginas, Lietuvos TSR kom- teroristų bustmę, kurioje su-
jaunuolius, fabrikų, kolek- 6 a5men>’i ir rast? aJ?le 
tyvinių bei tarybinių ūkių 150 svaių sprogmenų ir kitų 
darbininkus, daibo inteli-.glE
gentiją ir kareivius ir kvie-’ Kol kas dar nei' aiškinta, 
čia prisidėti prie Nacionali- kuriai teroristų grupei suim- 
nės Šventės oficialaus minė-’ tieji ir jų spgstamoji me- 
jimo. kad pagerbtumėm vi-? džiaga priklausė, bet neabe- 
sus, be jokio skirtumo, lais-'joj?ma. kad jie Įvykdė ir 
vė«’ kovotojus, kritusius už >’ prisipažino įvykdę 32 bom- 
Lietuvos laisvę ir Nepriklau-5 bai davimus ir eilę kitų tero- 
scmvbe su visais priešais,
nežiūrint kokiomis spalvo-

Per Londoną yra gautasi 
Lietuves pogrindžio Nacio-' 
nalinio Liaudies Fronto po
litinis biuletenis (Informa
cija Nr. 21). Tai atsišauki
mas, paskelbtas Vasario 16 
sukakties proga, kurio turi
nys yra toks:

"Tautiečiai,

Nacionalinis Liaudies Fron
tas, išleidęs Manifestą. Lais
vės ir Taikos Programą vi- 
.am ateinančiam dešimtme
čiui, kurį išplatino Lietuvos 
TSR ir vėliau užsieny, ve
dąs po savo vėliava visas na
cionalinio judėjimo grupes, 
sąjungas bei organizacijas, 
sveikina visus tautiečius Na
cionalinė- šventės — Vasa
rio 16-sios proga. Toji šven-

Kultūrininkų gretos išei
vijoje retėja, neaplenkia tas

pa "“jei būriKtaktas šta įkurios WtadytųP tą i Dar įdomiau kad Nuo- išJreiiruotų ‘so-. maršų autorius muz. Bronius
L J „regentu, iiunaimoi ^.ucy, senate pn.mt., jms ^-P^bt,

budžio rezoliuciją jau yra pritardamas Kinijos pažiū- .. . . v Kr k

• ą J v k 4/v* i Ir y) •* J J • • • • 9I kė nepriklausomoje Lietusi, tad as neabejoju, kad ji do ir Kissmgeno prosovieti- i v • t •• b kariuo-
naujas JAV kongreso |nę politiką, suniekino Hel- »..lk,J n.’kpStni vado-

krašto prezidentu, įjungimo į ,^Z?1UC1^ -
nepripažinsiu, pokario nusi-{ Atstov^ Pan^auspo-
statymo nekeisiu. Ir tai lie
čia ne tik Baltijos kraštus, 
bet ir visą Rytų Europą.

Jonuias.
Kaip dūdų ofkestių diri

gentas Br. Jonušas pasireiš-

bus
K.: — Prieš savo kelionę 

į Helsinkį prez. Fordas pa
reiškė, kad JAV vyriausybė 
ir ateitv nepripažins Balti-

lutaittn,MreVdt' gyvena priespaudoje i menės pulkų orkestrų % 
siiTKio .uiaii^ parei k aa , vas. o vėliau buvo suorgam-

«... — «« ^... - ----- -- y*J.naivu tikėti. jzavę; ir išprusinęs policijos
zoliucija senate būtų priim-R'ad tokios diplomatų kon- Wendell Wil’kie vardo dūdų orkestrą. Tiem orkest- 
ta, ar Jūs galvojate, kad ji?ferencijo? ir tokios sutartys ,a;<( ės tyrimo įstaiga palei-' ram yra parašęs skambių

amendmentas.
K.: — Jei šen. Curtis yra naivu

jos kraštu inkorporavimo į į fU^„ intlJ kražtų - ™.sovie<?is galėtų garantuo- kį duemenis, pa<fal kuriuos (muzikinių maršų, panaudo- 
Scvietų Sąjungą. Ar Jus j po^įj^ j^V užsienio poli- 11 Į^a’a^ę taiką. jggr; žmonijos gyvena? damas žinomas originalines
galvojat, kad tas prezidento 
parei* kimas yna reikšmin
gas?

J.: — Pareiškimas yra 
reikšmingas, tik jis neipa- 
reigos naujai išrinkto JAV 
prezidento. Aš galvoju, kad 
prez. Foidas ta pareiškimą 
paskelbė politiniais sumeti
mais. ne? Michigane. ypač 
Grand Rapids distrikte, kur 
jis yra renkamas, gyvena

tikoje?
J.: — Nėra abejonės, kad 

sustiprintų, nesgi tai bus šio 
krašto rinktų atstovų nuo-

šiuo metu Nixonas dar tikroje laisvėje, 35.3r> turi 
keliauja po Kmiją. vėl kil- dabna ,aiyve ir 44 9,; ken. 
damas >s priverstinos uz- čia priespau<lą. 
maišties, o JAV-9e spėlioja
ma, ar tik šis "privatus nilie- požiūriu salys yra j

melodijas ir lietuvių liau
dies dainas. Prieš keletą me
tų gausų maišų pluoštą yra 
įgrojęs į patefono plokšte
les. Emiįgracijoje velionismonė. Helsinkio deklaraci-: tis“ nėra pasiųstas į Kiniją swkir tvtos į 7 grupes. Pir-J v ab

dvni vyriausybės žinia slapti "joje laisviausiai gyvenau- kalp cho*
pasikalėti apie tai. ko viešai čių grupėje yra JAV, Angli-i “kad Sovietų Sąjunga ta de

klaracija siekia įtekinti Ry
tų Europos užgrobimą, ko 
nepajėgė pasiekti per 30 me
tų. Ptez. Fordai kai ku
riuos Helsinkio deklaracijos

negalima nė minėti... ja, Prancūzija ir Vakarų»
Vokietija, f antrąją grupę į-i Šią savaitę Maskvoje pra
skirtos Švedija ir Izraelis, sideda Sovietų Sąjungos ko

nemažai baltu, ypač latvių| pUnktUs švelnina, bet vis 
kilmes žmonių. , dar tebėra neaiškumų. Kai

K.: — Helsinkio deldara- rezoliucija bus priimta, A- 
cijoje yra akcentuojamos merikos žmonės sustiprės 
žmogaus teisės ir nevaržo-'savo pažiūrose, kad Sovietų

munistų partijos suvažiavi
mas, kuriame vargu begali
ma laukti didesnių netikėtu-

Sąjunga yra neteisėtai pa- kur jaučiamas biurokratijos 
grobusi Rytų Europą, anek- maudimas, penktoioie yra 
savusi Lietuvą, Latviją ir Pieų Korėja, šeštojoje Egip- 4
Estiją. tas, o septintojoje, kurma-jmų, nes jo sprendimai jau

K.: — Dėkoju Tampai, žiausia laisvės — Sovietų j numatyti Centro komiteto, 
šen. Jackson, už savo nuo- Są’bmga ir Šiures Korėja. '• Bet yra abejojančių dėl L.
monių pareiškimą. | Tai seniai žinomi faktai. Brežnevo ateities.

mis jie tušuoja savo agresy
vią, ekspansioni tinę pri
gimtį.

Nacionalistinis Liaudies 
Frontas, stovėdamas patrio
tinėse ir internacionalinėse 
pozicijose, griežtai pareiš
kia savo vyriau vbei« ne
rinktai lietuviu laisvų linki
mų pagrindu, kad visos pa
stangos mus priversti tylėti 
yra bergždžios. Mes reika
laujame V. Lenino ir Tautu 
Apsi prendimo Tezių įgy
vendinimo praktikoje. Kon
solidacijoje su savo sąjungi
ninkais — Lietuvos Laisvo
jo Demokratinio Jaunimo 
Sajunua ir kitomis naciona
linėmis socialistinėmis gru
pėmis reikalaujame:

; L an isiprendimo teisės, 
plebiscito.

2. Laisvos užsienio politi
kos. Lietu os atstovo SNO.

ro veiksmų.

Pasirašė sutartį 

su Brazilija

Praeitą savaitę Valst. sek. 
dr. H. Kissingeris, lankyda
mas Pietų Amerikos valsty
bes. pasirašė -u Brazilija la
bai reikšmingą sutarti, kuri 
iš pažiūros turinti tik ekono
mini ir kultūrinį pobūdį, 
bet, sakoma, esanti JAV- 
Biaziliios politinio bendra- 
daibiavimo ašis.

J. IR A. JURAŠAI
LANKYSIS BOSTONE
Prieš pat spausdinant Ke

leivį gauta žinia, kad Jonas 
ir Aušra Marija Jurašai ko
vo 6 d. atvyksta į Bostoną. 
Juo; pakvietė Bostono Kul
tūros klubas.

Kovo 6 d., šeštadienį, 8
Lietuvos jaunime, eik su j vai. vakare So. Bostono Lie- 

mumis kartu, nes iš Tavęs • »uvių Piliečių d-jos II aukšto 
to reikalauja laiko dvasia, ’ salėje yra rengiamas su jais 
meilė ir pagalba mūsų Bostono lietuvių susitikimas. 

, bendrai Tėvynei— Lietuvai. Plačiau—kitame numery.
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Nesantaikos ir partijos
Spaudoje vis pasitaiko paisakymų prieš politines 

partijas, kurios esą ? u kelia išeivijoje tarpusavio ginčus 
bei nesantaikas. Esą, jeigu nebūtų senų politinių partijų, 
jeigu VLIKas būtų sudarytas ne partijų pagrindu, o kaž
kaip kitaip, tai išeivijoje viešpatautų vienybė, ir kova 
dėl Lietuvos laisvės būtų sėkmingesnė. J. Vikis, rašyda
mas tuo klausimu “E. Lietuvyje“ <11.3 d.), net daro aliu
zijas. kad partijų veikėjai kovoja dėl Įtakų Į būsimas val
džias. tuo tarpu "Lietuvos laisvės byloje išeiviai yra tik 
■liudininkai“. Esą, išeivijo gyvenime svarbiausią vaidme
nį vaidina ne partijos, bet žmonės. “Partijos ir jų progra
mos nueis užmarštin... Tatai aiškiai ir įtikinančiai byloja 
senosios išeivijos istorija.“

Tokiais samprotavimais per daug stebėtis netenka. 
Nepriklausomoje Lietuvoje parlaimentarinės demokrati
jos santvarką teturėjome vos pirmuosius seseris metus, 
o per likusius 14 metų nuolat buvo kalama, kad politinės 
partijos ardo tautos vienybę, ir todėl jų nereikia. Tad ne
stebėtina, kakd dabartinės išeivijos didžioji dalis, išauk
lėta tokioje dvasioje, taip ir galvoja.

Tačiau niekas dar nematė demokratinės santvarkos 
be politinių partijų. Politinės partijos yra demokratinės 
santvarkos sudėtinė dalis. Tas. kas pasisako prieš poli
tines partijas, automatiškai pasisako prieš demokratinę 
santvarką. Sakydamas, kad politinės partijos mums nerei
kalingos, jis be abejo galvoja, jog nereikalingos tik kitos 
partijos, t. y. ne ta, kuriai jis pats priklauso ar simpati
zuoja.

štai, PLB organizacijos rinkimuose oficialiai partijos 
nedalyvavo, bet skilimas vėliau Įvyko. Tuo tarpu VLIKe. 
kuris sudarytas politinių partijų pagrindu, tokio pobūdžio 
nesusipratimų nebuvo.

Tas rodo. kad ne partijos ardo vienybę, o nuomonių 
skirtumas programiniais klausimais ir stoka tolerencijos 
Bet nuomonių skirtumų visuomet bus. ”Kas galva, tai ra- 
zumas“, — sako patarlė. Tačiaj^žymiai geriau, jei pana
šios nuomonės žmonės susiburia Į vieną grupę, išdisku
tuoja savo mintis ir surašo savo programą, negu kiekvie
nas kalba savaip ir tarpusavy nesusikalba. Tuo atveju 
pasidaro kiekvienas žmogus — atskira partija.

Ligi šiol lietuvių išeivija, išskyrus senosios emigraci 
jos bimbininkus, pagrindiniu klausimu buvo vieninga: 
visi siekė Lietuvai laisvės. Nesutarimai, jeigu tokie pasi
taikė. buvo dėl smulkmenų. Dažnai jie kildavo ir dėl as
meninių ambicijų. Ta?, reikia pasakyti, yra neišvengiama 
kiekvienoje bendruomenėje.

Jeigu pasirodytume labiau tolerantiški ir jeigu ne 
paisytume istorinių tradicijų, gal sutilptume į 3-4 parti
jas vieton dabartinių keliolikos. Tokią sistemą matome 
anglosaksų kraštuose. Bet ar Lietuvai laibiau tinka senoji 
sistema, ar anglo aksiškoji. — galėtume dabar padisku
tuoti spaudoje.

Taip pat diskutuotinos yra ir partijų programos, nes 
Lietuvoje dabar to padalyti negalima. O ir tėvynėje esan
tiems būtų Įdomu išgirsti, ką išeivija galvoja pagrindi
niais klausimais, su kuriais teks susidurti išsilaisvinus iš 
svetimos valdžios. Ar bažnyčia turės likti atskirta nuo 
valstybės? Ar demokratinėje Lietuvoje bus persekiojami 
komunistai, kurių ten dabar yra nemažai? Ar žemė pri- 
klau-ys ūkininkams, ar valstybei? Ar patogiau gyventi 
gyvenvietėse (ar pastatytas gyvenvietes bus prasminga 
griauti), ar viensėdžiuose? Kas daryti su pramonės Įmo
nėmis, kurios dabar naudoja importuotą žaliavą ir eks
portuoja pu fabrikačius? Kaip tvarkyti energijos ūkį? 
Ir t.t.

Mūsų išmokslinti žmonės, kuriems i'ūpi laisva Lietu
va, tuiėtų jau daba ^pagalvoti tais klausimais. Nuomonių 
skirtumų bus kiekvienu klausimu. Tad politinių partijų 
uždavinys bus tas nuomone? sugrupuoti ir pamošti pasiū
lymus, kaip tas problemas išspręsti. Kai ateis laikas, pa
gal tuo? pasiūlymus (dar kartą ‘juos peižiūrėjus ?u žmo
nėmis laisvę atgavusioje Lietuvoje), lietuvių tauta galės 
pasisakyti balsuodama Į Seimą. Lietuvai bus žymiai leng
viau ir greičiau Įsirikiuoti i demokratinių valstybių bend
ruomenę. jeigu žmonės turi demokratinės santvarkos pa
tyrimą, prisidės prie savo krašto reikalų tvarkymo.

Klysta tie. kurie sako, kad grįžę iš emigracijos pra
eityje niekad nebuvo prezidentais ir ministeriais. Po pir
mojo pasaulinio karo Lenkijos prezidentu buvo I. Pade- 
revskis, o Čekoslovakijos — T. Masarykas, abu grižę iš 
emigracijos. Po antrojo pasaulinio karo grįžęs iš emigra
cijos Willy Brandt tapo Vokietijos kancleriu, o pastaruo
ju laiku M ario Soares — Portugalijos ministerių. Prie 
nepriklausomos Lietuvos atstatymo taip pat daug prisidė
jo grįžę iš emigracijos B. K. Balutis, M. Arietenaitė, K. 
Pakiltas, A. Janulaitis, dr. Šliūpas ir kt. neskaitant tų, 
kurie grįžo iš Rusijos ir Sibiro.

Politinė emigracija ir joje esančios partijos gali daug 
prisidėti prie greitesnio Lietuvos išlaisvinimo ir nepriklau
somos valstybės atstatymo. Dar daugiau būtų nuveikta 
Lietuvos bylai, jeigu išeivijoje viešpatautų santaika iv 
susiklausymas. j y

JURAŠAS LOS ANGELES POKALBY
Aušra Marija ir Jonas Jura- nusikif '.imus. “Mums gėda 

šai sausio 24-25 d. daly .avo eiti Vilniaus gatvėmis, kai 
Los Angeles Fronto Bičiulių žinome, kad jū ų kraštą yra 
pokalbyje, kur abu pasakė okupavę mūsų tautos karei- čiovo laikų, 
po.reikšmingą žodį, o Jonas viai“. J ...
Jurašas prabilo net šv. Ka- Cnozicme?
zimiero bažnyčioje, kas yi
tikrai nepaprasta mūsų są
ygcmis. O simpoziume jis . ------------------- ---------------------------
arp kitko pareiškė (ištisa- spr?W;,1^us. ' transliacijų, buvo labai Įvairi.
etatas Drauge): le,k,a <lal?!au1’, šiame laikraštyje ra yta, disk

gudimo atskirti pelus nuo: . , ... . . t

OPOZICIJA SOVIETIJOJE ! Geri žodynai»
Sovietų valdžiai išleidžiant į Vakarus vis daugiau ! Anglų-netuvių kalbų ža

disidentu, galima susidaryti geresnį vaizdą apie pogrin-» '
džio opoziciją, pasireiškusią Sov. Sąjungoje nuo Chruš-pai zoc^z1^
«. , i &Mu ls .. .tau.a •“/„

Opozicinės grupė?, ar disidentai, buvo išsiskirstę po

Bet, kaip anksčiau buvo 
disidentuose galima buvo pa-

v. , -j y • stebėti tris svaibesnes sroves: Solženicino, Sacharovo irVisi ka bate gražia be- grudų. Jei išeivija netun ir ’
uvių kalba, bet aš jūsų ne- negali vykdyti didelių pla-- Medvedevo.
’uprantu. tarsi kalbėtumėte nu, tada reikia vykdyti kad; Artimai Sacharovo srovei, kaip dafbar aiškėja, Sovie-
inieO kai. Jau iš spaudos ir nedidelius. Tai mažų dar- tijoje j. airiais laikais pasireiškė demokratinių socialistų

nums buvo atsiskleidęs bų teorija. Iš tokių darbų grupės. Kai kurios iš jų. kaip liudija E. CMickajos atsi-
daLcuj vaizdas lietuviai,paminėtini: įminimai, buvo likviduotos dar 1925 ir 1931 metais. Bet
resosišneka. Ten lietuviai,1 jmtis ats-kirų žmonių dauguma tų grupių, vadinamų revizionistinėmis, atsirado
n»idazę ar nenujn azę, >u ge[bėjimo. Kokios akcijos po Stalino mirties. Jos gavo Įkvėpimo iš 1956 m. Vengri-
71 • ne^ai” laisvuose Vakaruose imtasi jos sukilimo, Lenkijos navasario spalyje ir Jugoslavijo.
e atstovauti tikriesiems tau- (V1 Tamrvnin Sadirnaitė;; ]-• , - t • •• v - - j- izpd:T,^ro-aTn«‘< ufcl iamani0’ saounaue», j pavyzdžių. Tačiau dažniausiai jos baigė savo dienas KGB
os nueieianv . I Gražio, Jokubyno, Čekelio, ■ naguoge

Paskui jis dėstė: *Pliumpos...? , .
... . . Tokiu pat būdu 19o/ metais Maskvos universitete

Svarbiau.ia — atkreipti b) Eiti su p.a.\atai» Į gat-į puvo susekta nelegali cfrganizacija, kurios dešimt akty- 
^šaulio dtmeaĮ j Ltetuyos ves. Rusai bijo Į viat, bwro nuteIsta nvo 3 jjrf 10 metų kalėjimo. Tais pat
oylą. Ieel/lja tun daug stip- non tylos. Mes rgeibeti, ’ aisekta Lenimnade kur vado-
ių mokslo ir meno jėgų, ku- kad pa aulis reagavo. metals |anasl u‘ e ,b“? ° f,,usek‘a n!ngl ade’ Xva<1?
.-•L, t i vu buvo žinomas moKshninkas R. Pimionovas. Vėliau jis

j c) Jungtis su kitų tautinių bU!>0 nuteistas 5 metams už M. Džilaso knygos “Naujoji 
areštavo visą eilę tautinių 

paskirose respublikose. Lietuvo-
, , T • . ja disidentinė banga. Nesu-' f tuu ,JUVU vad. Architektūrinių pamink-

manome, kad Lietuvai pade- ętokjte savo tautinės veiklos Ja*Psauft°s grupe, kuri ruosesi atstatyti Rumšiškių baz- 
ti galima, einant Į tarptauti- rgmuose nyčią, apsaugoti nuo sugriuvimo Kretingos vienuolyną ir
nę kultūrą, Į varžvba? su . i Biržų pilį. Keli architektai bei inžinieriai buvo išmesti
tarptautiniu menu. Bandyti <0 Yra įmanoma konkre- .. partijos ir atleisti iš darbo.

^sukurti teatrą, kuris supran- C1U: atvejus kėlu tarptauti- .
luramnip tnn la.Kii hnvn likvitarnas ir nelietuviams, kad niuose tribunoluose. Yra au- 

mūsų tautos balsas pasiektų ientiskos medžiagos, pvz., 
ausis ir širdis tų, kurie gali aP’e Sadūnaitę, JaugelĮ ir 
mums padėti. kitus.

“Gyva tauta verčiasi ?a- e) Padėti norintiem emig-
va jėgomis. Laisvųjų Hetu- ™oti- Kęstutis Jokubynas, 
vių pareiga žadinti paverg- Tomas Venclova yra pasi- 
tųjų viltis. Vilties reikalingi i'inkę nzi-xingą kelią. Jiems 
ir esantieji “Mažojoje zono- Pa8a^a reikalinga. Žydai, 
je“ - koncentracijos lage-,kek?ami tn^«mą. yra daug 
riuose. ir “Didžiojoje zono-! Pa*sle^?* ^le Pafleda n ki- 
je“ — už lagerių ribų. “Di-
džioji zona“ yra tylos zo
na

f) Padėti kacetų kaliniam. 
Atkentėję 10-25 metu? turi

„tz i , . . bastytis be vietos, nes poli-
• į tiniai kaliniai Lietuvos ten- U, kad tylėjimu galima ge-1, .. , nel)vi™įi,tl.uoiami

riausiai gelbėti tautos ku!- pakaita teikti u™tautinėš 
tūi*ų ir gelbėti lietuvybę. Bet . ui plautines
tai okupanto planas Ir Iie- " ketines teises rėmuose, 
tuvių kalba ten paversta lyg g) Brandinti valstybinę 
Trojos arkliu, nes ji naudo- minti ir kurti ateities Lietu- 
jama lietuvių tauto? naiki- vo? valstybės planą. Toks 
nimui. Ta kalba diena iš dokumentas, patekęs ten, 
dienos kemčama į žmonių skatintų tautinį susipratimą, 
galvas rusiška — komunis “Jie ten didelę reikšmę 

priduoda išeivijai. Stebi, ką 
“Parodę viltį žmonės dau- jūsų spauda rašo. Apie mus 

giausia skęsta alkoholy. į rašėte, tai mums padėjote.
“Kita didžioji bėda — tai ^ebijokite kalbėti apie disi- 

informacijos stoka. Ten ma- ^er*;lis. Jie n ėję Į atvirą ko- 
ža žinoma, kas vyksta pa- Išeivijos dėmesys, ypač 
šaulyje, išeivijoje, net pas ,sn«šta- i tarptautinius fo- 
kaimyną. Informacijos troš- 1'uInju?: J.'en?s, P^eda. Net 
kūlys yra begalinis. Išeivijos šnipai kaip Zenkevi- 
pareiga tautą informacija ono, kad istorijoje ne- 
aprūpinti. Radijo iš užsienio uzl^?uotl nusikalti- 
programos — gera priemo- ma1,
nė informacijai teikti. Ge- Rizikuodami, kad būsime 
riausios radijo stotys — ku- kai kurios spaudos vėl už- 
rių programos rusų trukdo- pulti, norime teigti, kad 
mos. Amerikos Balso ir Va- draudimas vykti Į Lietuvą 
tikano transliacijų beveik yra neteisingas. Atvykę iš

tinė propaganda.

visai netrukdo.
“Okupanto sukelta baimė 

ten žmones suskaldo. Rei
kia kanalo, kuris ten žmo
nes sujungtų. Labai svarbu 
infc^muoti Lietuvą, kas 
vyksta pačioje Lietuvoje. 
Mes. pvz., ten gyvendami, 
net Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos nebuvome 
matę. Apie ją sužinojome 
tik čia.

Kita tautos dalis išlaikė 
atsparumą, kuris Stebina 
mus .pečius. Tai išdava ilgos 
prieškario ir pokario rezis
tencijos. Rusai siekia pa
smaugti lietuvių tautą pačių 
lietuvių rankomis. Tačiau 
rusų intelektualų taape kyla 
sąjūdis, pradedąs jausti is
torinę kaltę už savo tautos

Vakarų atneša bent laisvė- 
kvapą. Visi jie ten laukiami. 
Bet atvvkstantieji dažnai la
biau būdavo Įbauginti už 
mus. Kai disidentai norėda
vo ryčių su atvykusiais, kai 
kurie jų tų i*yšių vengdavo. 
Baimė griauna santykius.

Išleisdami iš Lietuvos me
nininkus. jie nori parodyti, 
kad Lietuva nepriklauso
ma. Sovietų organizuojamas 
bendravimas — ne iš gero 
noro. Iš antros nusės, jie lie
tuviu išvažiavimus Į užsienį 
labai kontroliuoja, kad lie
tuviai populiarumu nenu
stelbtų “didžiojo brolio“.

Teko sutikti užsienio lie
tuvių jaunimo, atvykusio Į 
lituanistinius kursus Vilniu
je. Įspūdis nekoks: jie prob-

Į aau pi
I ietuviu-afl*fa jtaSbų žo 

dvn&a, redagavo K arsa vi
naitė ir šlapo»erxk>. ap»e 
27.000 rn(ixiu 5ii i«& .. Rmv 
na $8.09.

JEIGU DAR NETURITE,
TUOJAU ĮSIGYKITE’ 

BALYS SRUOGA MŪSŲ 

ATSIMINIMUOSE

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

Rašytojas, literatūros kri
tikas dr. Jonas Grinius apie 
ją taip rašo:

“Viena gražiau iii ir Įdo
miausių knygų tarp pernai ir 
šiemet pasirodžiusių lietu
vių leidinių tremtyje tikriau
siai yra “Balys Sruoga mūsų 
atsiminimuose“.

NAUJIENA

Ukrainoje tuo laiku buvo likviduota socialistinė “dar-Į Neseniai i«ėjo iš spau- 
bininkų ir valstiečių sąjunga“, kurios valdovas L. Lūkja-jdos Janinos Narūnės knyga 
nenko gavo 15 metų. Jis kovojęs prieš gyventojų demo-
kratinių teisių vai žymą.

1963 m. už bandymą “atgaivinti socializmą“ nuken
tėjo gen. P. Grigorenko. Metais vėliau Odesoje ir Kiši- 
niove buvo susekta socialistų demokratinė sąjunga, kuri 
leido nelegalų laikraštį “Fravda narodu“.

Rusų socialdemokratas Evg. Kuševas, dabar gyvenąs 
D. Britanijoje, straipsnyje “Socialistinė opozicija Sovie
tų Sąjungoje“ nurodo aipie 20 tokių grupių, kurios, veik
damos Įvairiais pavadinimais, siekė demokratinio socia
lizmo santvarkos. Jis pat? priklausė vienai tokių grupių 
Maskvoje, kuri buvo suimta 1966 metais. Jie leido žurnalą 
“Tetradi socialističeskoi demokratii“ ir už tai buvo nu
bausti. laimei, tik administraciniu būdu.

1968 m., Prahos pavasario metu, social-reformistinės 
idėjos dar plačiau paplito po Sov. Sąjungą. Nuo tada vie
ton samizdato dailiosios literatūros pradėjo išeiti politinė 
literatūra. 1971 m. išėjo iš spaudos socialdemokratų laik
raščio “Sėjatel“ du numeriai ir visa eilė skrajukių. Po to 
sekė politinės bylos, kurios tęsiasi Sov. Sąjungoje ligi šių 
dienų.

Neatsižvelgiant Į persekiojimus, mažos socialdemo
kratų grupės veikia Sov. Sąjungoje ir dabar. Is užsienio 
radijo transliacfių jos sužino apie demokratinio socializ
mo sąjūdžio laisvajame pasaulyje patyrimus ir tanpusavy 
diskutuoja planus ateičiai. Matydami, kad demokratinė 
rezistencija, slapta ar atvira, palaipsniui stiprėja visoje 
Rytų Europoje, Kurijos socialdemokratai yra pasiryžę 
kovoti dėl tų pačių idealų kartu su Rytų Europos socia
listais. Savo 1975 m. giuodžio mėnesio deklaracijoje jie 
reikalauja atitraukti sovietų kariuomenę iš svetimų terito
rijų ir suteikti kiekvienai tautai teisę turėti savo nepri
klausomą valstybę.

J. V.

ALTOS ŽINIOS

Naujas valdybos narys

Dėl tamybinių priežasčių 
pasitraukus Alvidui Jonikui, 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga jo vieton i Ameri
kos Lietuvių Tarybą ir Į Al
tos valdybą paskyrė Algį

VAIKYSTĖ. Rašytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės

dienas. Knyira 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintoju? ir taip natKelei- 
vyje.

Profesoriui
egzempliorių.

išsiųsta 100

Dr. K. Bobelis lankėsi

Baltuosiuose Rūmuose

Baltųjų Rūmų pakviestas 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas dr. Kazys Bo
belis, vasario 12 d. nuskri
dęs Į Washingtoną, prezi
dentūroje dalyvavo prisaik
dinime naujųjų etninių gru
pių pareigūnų, paskirtų Į 
aukštas vietas. Dr. K. Bobe
lis buvo pakvie -tas atstovau
ti lietuviams.

Ta pačia proga Altos pir
mininkas turėjo keletą pasi
matymų su senatoriais ir 
kongresmanais, tardamasis 
Lietuvos reikalais.

Laiškai Lietuvos reikalu
Vasario 16 proga Lietu

vos lai vinimo reikalais A-
i Ankų, kuris yra baigęs poli-l merikos Lietuvių Taryba iš- 
tinių mokslų studijas ir da-Įsluntmėjo kongresmanams.

lemose nesusigaudo, nepasi- 
įuai'e. Vilniuje gyvena izo
liuoti.

Aplamai išeivija turėtų 
parodyti daugiau vieningų 
pastangų, keldama sovieti
nių komunistų nusikaltimus 
prieš žmogau? teisių pažei
dimus. Konkretūs pavyz
džiai ir autentiška medžia
ga stipriau palies laisvojo 
pasaulio sąžinę“.

bar studijuoja teisę.

Prof. J.

“Lithuania“

Iš Šveicarijos prof. J. Ere
tas atsiuntė Amerikos Lietu
vių Tarybai laišką kuriame 
rašo:

“Gavęs Jūsų “Lithuania“, 
ją tuojau perskaidau pasi
gėrėdamas. Sveikinu Jus su 
tokiu gražiu leidiniu... ši 
knygutė puikiai tinka propa
gandai...“

Jis paprašė atsiųsti tos 
knygelės didesnį skaičių, 
tardamas: “Ji man labas pa
dėtų apšviesti Vidurinės Eu
ropos diplomatus bei politi
kus.“

senatoriams, kunigams, sa
vo skyriams bei pavieniams 
asmenims 4,890 laiškų.

i Australija vėl mūsų draugas
Au-tralijos premjero pa

grindinis privatus sekreto
rius D. Budd ministerio pir
mininko vardu atsiuntė Al
tos pirm. dr. K. Bobeliui raš
tą, kuriuo pažymi, kad Aust
ralija ne tik atšaukė Baltijos 
valstybių inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą pripažini
mą, bet instiuktavo savo 
ambasadorių Maskvoje, kad 
niekas iš jo štabo nedarytų 
oficialių vizitų Į Baltijos 
valstybe?.

Latviu konsului Australi
joj vėl leidžiama eiti parei
gas.
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Okupuotoje Lietuvoje Vavario 16 minėjimas

‘ simpatijos, tur būt, yra jma- I 
jnomos tik mažesnėse vieto-
Į vėse, tokiose kaip Cape (JAUNIMO III KONGRESO Daniel Patric Moynihan — Amerikos ambasadorius

. i
Cod.

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

Vasario 16 minėjimas mū- 3 val. po pietų Cape Codo» 
sų kolonijoje gerokai skirsis -lietuviai susirinko i Pakščių! 
nuo eilės buvusiųjų, nes kai-1 namus, kur buvo pagrindi- 
betoju pakviestas Simasjnis Vasario 16 minėjimas.

NUTARIMAI

"žinoviškai“ apie Ame
riką prisapalioja tokių ”tie- 
-u“. kuriomis, tikriausiai, ir 

, tų rasinių pataikūnai auto- 
Retkarčiais paaimanuoja- ^ai netiki.

me, kad Sovieų Rusijos a-į Vasario 12 d. Nr. 7 Gim- 
neksuotoj Lietuvoj nėra to-‘k Kraštas paskelbė tūlo 
kių režimo kritikų, tokių Į vk/do Vaičiulio „žinovišką“ 
kovotojų dėl tikros (lemo-, a .int bandanti irodvti, kad 
kratijos principų, kokių pra-|bevefk visus Amerikos gy- 
dejo atsirasti Rusijoje. ; ventojus. prislėgtus kapita- 

Kaip atrodo, tos mūsų ai-! bstmiu neteisybių, valdžia

Dar viena* disidentas 

Lietuvoje

manos tebuvo tik iliuzija. I turi aprūpinti maisto korte- 
tik nepažinimas tos tikrovė'. ( ^nus... 
kurioje gyvena Lietuva. t Taip amerikiečių šeimos, 
Štai.pertnimpąlaiką!rLie-j?aliestos nedarbo ar kurių 
tuvoje iškilo visas būrys di-j i-;:u ne]aimju> tikrai vra ap- 
sidentų. kurių daba labai; ri-r/jnamos netik maisto 
nevienoda. Inž. poetas Mm-’ kortelėmis. bet ir socialinio 
daugas Tamonis nez.non.o>} draudimo pašalpomis. Ame- 
rankos pastumtas žuvo ant;, 1-ko<J senimo 
traukinio bėgių. Sadūnaitę *vį Vaičiulis jeigu jis yra 
ir kiti atsidūrė Rusijos Gula-, p oras okupantui neparsi- 
guose. Ausi a ir Jonas J u-a- davęs vyras, turėjo i savo 
sai jau pasiekė Ameriką, ra-* .a;jnj {jungti nors tai, kad, 
sytojas Tomas \ enc.ov a a.-. pVZ>< Amerikos bedarbis kas 
virai pareiškė, kad j’.s nesu- savajtį Socialinio draudi-

Kudirka.
Minėjimui numatyta di

džioji nauja salė Alis and 
Science centre, 14 Court.

Minėjimas įvyks sekma
dienį, vasario 29 d. 3 vai. po 
pietų (salė bus atdara nuo 
2 vai.).

Iš ryto, kaip paprastai, 
bus mišias už Lietuvą, ku
rias laikys tėvas pranciško
nas Rafaelis Šakalys. Gies
mių programą praves Stasys 
Markarevičius, vargonais 
gros p-lė Stanley.

Minėjimą ruošia BALFo 
skyriaus valdyba talkoje su 
parapija.

Kadangi šventę siekiama
padaryti įspūdingesnę, į ją čiu Lietuva, 

žinovas“ į įtraukiant ir amerikiečius, ‘
kurie domisi S. Kudirkos iš
gyvenimais, nutarta sudary
ti platesnis garbės komite-,

Kadangi visi susirinkę savo 
tarpe yra geri pažįstami, mi
nėjimo nuotaika buvo jauki 
ir šeimyniška. Susirinkimas 
pradėtas Tautos himnu. Po 
to pirm. Myk. Biliūnas per
skaitė Br. Railos “akimirks
nį“ apie tris stebuklus lietu
vių tautos istorijoje. Br. Rai
los darbas tai progai labai 
pritiko. Po to dr. Ed. Janso
nas su šypsena pažvelgė į 
tarptautinės politikos lau
kus, į Lietuvos bylą tuose 
laukuose, apibūdino Cape 
Codo lietuvius ir jų veiklą. 
Inž. J. Mikalauskas jautriai 
pakalbėjo apie mūsų jauni
mą ir neseniai Pietų Ameri
koje įvykusį liet. jaunimo 
kongresą, savo kalbą baig
damas J. Degutytės eilėra';

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Trečiasis Kongresas, į- 
vykęs 1975.XII.20-1976.I.6. 
Pietų Amerikoje, aptaręs 
rūpimuosius klau rimus, pa
skelbė savo nutarimus, ku
rių svarbiausios mintys yra 

kokios:

JAV LB ATSTOVAI

1. Jaunimo Kongresas pa
brėžia, kad pasaulio lietuvių 
jaunimo pagrindinis užda
vinys yra remti Lietuvos 
gyventojų ir išeivijos lietu 
vių pastangas atstatyti ne
priklausomą Lietuvos vals
tybę.

2. Jaunimo Kongresas ra
gina lietuvių veiksnius ir vi
suomenę remti politinių 
mokslų studentus bei spe
cialistus.

3. Jaunimo Kongresas įpa- 
I reigoja Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Sąjungą (PUS) 
siekti Lietuvos bylą išlaiky
ti gyvą taiptautinių proble
mų saraše.

tas. J. jį sutiko įeiti teisėjas LANK£S WASHINGTONE 
Leonards G. Vehshka. adv.

Jungtinėse Tautose — savo staigiu pasitraukimu iš pa
reigų nustebino draugus, kritikus ir priešus. 1976 m. va
sario 2 d. jis įteikė prez. Fordui atsistatydinimo raštą, ku
rį prezidentas, sakoma nenorėjęs patenkinti, bet vėliau, 
pasikalbėjęs su ambasadoriumi telefonu, atsistatydinimą 
priėmė ir pareiškė padėką už gerą tarnybą ir paslaugą 
savo kraštui ir jo interesams.

Amb. Moynihan spaudai paaiškino, kad pasitraukiąs 
iš JAV atstovo Jungtinėse Tautose pareigų laisva valia, 
nes turįs grįžti prie savo tiesioginio mokslinio darbo Har
vardo universitete. Bet iš tiesų visi žino, kad Moynihan 
pasitraukia dėl susikirtimo su Valstybės departamentu 
ir net pačiu dr. H. Kissingeriu, nes jau norėjęs pasitraukti 
iš pareigų 1975 m. lapkričio 20 d., taigi tuo laikotarpiu, 
kai buvo atleisti gynybos sekr. James Schlessingeris ir 
CIA direktorius Colby. Šiuo metu, matyt, jo tarnybą pri
baigė memorandumas, išsiuntinėtas įvairioms JAV am
basadoms. kuriame jis nepaprastai aštriai kritikuoja 
Valst. departamento biurokratus ir savo plunksnos smai
galį atkreipia ir į patį Kissingerį.

Ambasadorius Moynihan buvo pradėjęs dirbti Jungt. 
Tautose tik prieš 7 mėnesius, bet jau spėjo nepaprastai 
išgarsėti. Nuo pat pirmosios dienos jis ėmė ginti Ame
rikos reikalus visai nauju stiliumi, nenusilenkdamas so
vietiniams „burnojimams“ ir vadinamojo ”Trečiojo pa
saulio“ puolimams tą ”pasaulį“ maitinančios ir aprūpi
nančios Amerikos. Per trumpą laiką Moynihan įsigijo 
daug draugų, bet ir nemažai priešų. Draugų jis buvo gi
riamas už savo tiesos žodį, už naujo metodo vykdymą ir 
rodymą rimtų pastangų “sulaužyti nugarkaulį“ melui ir 
dviveidiškumui ar veidmainiavimui Jungtinėse Tautose.

Deja. atviras teisybės žodis politikoje yia sunkiai pa-

4. Jaunimo Kongresas pa
ruošė ir siūlo kraštų LJS po
litinės veiklos organizavimo 
gaires.

Alfonsas J. Raudonis (kuris 
sumanymą Vasario 4 d. JAV LB at-tampa su maskvine prievar-' ,ro ; gauna apie vie.-pį^asis iškėlė ėsi Washingtone.

ą šimtą dolerių. į pakviest. Simą Kudirką), l!-| LR dj $u(iarj LRta ir prašosi išleidžiamas 1 
Vakarus. Na. o šiomis die-. 
nomis mus pasiekė žinia. ’ 
kad emigianto teise nori pa
sinaudoti ir dailininkas VI. 
Žilius.

Savo pareiškime Lietuvos 
kompartijos pirmajam sek
retoriui Griškevičiui dail. • 
VI. Žilius tarp kitko taip ra
šo: ,

”1975 m. spalio 27 d. aš 
ir mano žmona Ida Žiliavie- 
rė, pagal jos tikrojo brolio 
iškvietimą iš Izraelio, patei
kėme dokumentu^ LTSR 
VRM vizų ir registracijos 
skyriui, prašydami leisti 
mums emigruoti i užsieni. 
Ryšium su tuo mane na ali- 
no iš Dailininkų Sąjungos 
narių be teisės bet kur Įsi
darbinti ar gauti darbą pa
gal sutartis.

1 kenčiamas, nes pati politika yra menas meluoti. Dėl to 
5. Jaunimo Kongresas, I jr ambasadorius Moynihan savo draugams ir pažįsta-

tarpu

1 Delegacija VVashingtone Pasjdalinimą kraštų, kingas politines pareigas, kūr jo talentas būtų daug nau-
mažiauria vi-o to vra ♦ n - t t v — -buvo priimta demokratų Kvsin™kal skinartu kras- dingefcnis kraštui, negu Harvardo universiteto siaurai 

Ame- i joje n «“ kraŽa“ ' T Ju^evlclu?J? ' partfjos Centrinio komiteto tuose’ kur 3™ ,letuvn» auditorijai.
Amelijoje, ne* ms Mastas zmona, o Lowellio— vieti-;* • c*,.,,,,.-, mo- i ’ v ,avo grūdais jau keleri me- nPtilvū, įdubo niumininJPirTnlnmko Robert Stiauss . v K Tiutkus

6. Jaunimo Kongresas
skatina LJS vienetus ir jau

tai maitina 
Saiunga. Mum

. iau k-plpri m p- • v L • i, v • • • ! pirmininko Kooert btraussc «SSur~|į»: sses* ssr
Imtu 1h* Jarus atstov o Ancirc\^ Walų*

platųjį 15. Jaunimo Kongresas,
tintu savo penkiaaukštę dal^’aus Onos Ivaskienės | Itpiktamp LB ‘ sąlygas kitų kraštų jaunimui pasaulį. į atkreipdamas dėmesį į rei-

cenzūrą ir atvirai paaiškintų Reikšta, kad šiais j’tinimov^tiovų 8. Jaunimo Kongresas tei-išeivijos litu-
\r. Įdomu, pei VI. Vaičiulis Tikima, kad programoje’chek

grupė ir uniformuota Bosto 
no šaulių garbės

a) kokias maisto korteles vėliavų įnešimo ceremoni
ir kokius ayltginimus gauna joje.
sovietu uulaguose uzdarvti T .. , .. ,■ • ; , , Lesoms padengti sudarv-žmones, jų tarpe, tur būt. SDeciaiu, fondas

tūkstančiai lietuviu ritualus fondas.

tekius dalvku

ea
Mano, kaip dailinin š 

rybinio darbo rezultatas 
(nuo 1965 m. iki šios die
nos) buvo "pripažintas“ 
formalizmu (!?). nea t ttin- 
kančiu vadinamojo "sočia- h 
listinio realizmo“ reikalavi
mų bei principų.

“Socialistinio realizmo“ 
formulė ir ją atstovu u jauty š 
oficialūs asmenys Lietuvoje 
(dar aukštesnės biurokratt-
nės hierarchijos pa? 
formulei ginti bei 
jos įgyvendinimu) m 
rina pačią kūrybos

kū-

u u:
.a:

esmę. 
. V-. į>-

įmes žinome, kad jie tenai!
imi badu). i

nimo oiganizaijas sudaryti sisklaidžiusius po

■. i rinkiminiais metais JAV lie- kursuose ip ^vykiose. a" j“ ’įaunį , aijinj švietimu prašo PLB
.a tuviams ypač rūpi palankus; 7. Jaunimo Kongresas, trūksta žinių apie lietuvių is-1 . >w>o arybą įtuanisb-

įemoni- demokratų partijos ir jos e- pripažindamas menininkų eivijos ir Lietuvos gyveni- _ moky jj8® ive; J]uo"
samų preeidentinių kandi- «bei meninių vienetų svarbą mą. Kongresas skatina išei- 
datų nusiteikimas ir toliau lietuvių kultūros išlaikymui, vijos lietuvių jaunimą skirti 
nepripažinti Pabaltijo vals- • skatina juos ir toliau bei daugiau dėmesio Lietuvai, 
tvfoių inkorporacijos į Sov.{dažniau lankyti lietuvius, iš-' susipažinti su’jos padėtimi 
Sąjunga. Taip pat prašytai Ur užmegzti asmeniškus ry-
remti JAV kongrese deda-1, . _ ^šius su jos žmonėmis, ypač
mas pastangas įsteigti komi-i jaunimu.
siją, kuri prižiūrėtų, kad1,

Kor.

b) kokias konkrečias su- VASARIO 16 CAPE CODE 
mas skiria sovietinė valdžia;
’ vargą ir i nelaimes pate-į 

tįsiems savo "didžiosios ša-' 
lies“ žmonėms.

‘žinovas“Kai Amerikos 
Vaičiulis nemeluo-. o duos 
zkruosiiH duomenis, tada. 
be abejonės, visi nesunkiai i minėjimą, 
pamatysime, kur yra dau-’ 
giau skurdo ir nepriteklių—
Amerikoje ar sovietinių im
perialistų aneksuotoje Lie-

Tuo tarpu dar negausi 
Gape Ccdo lietuvių koloni
ja, susiorganizavusi į Liet. 
Bendruomenės skyrių, vasa
rio 15 d. surengė Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės

Helsinkio konferencijos ak-1 Susittkimas
te pasirašyti Įsipareigojimai 
Sov. Sąjungos būtų vykdo
mi.

Andrew Waluchek asme-

su šen. Gase
9. PLJS oficialūs leidi

niai yra PLJS Ryšių Centro
ir kongr. Fenwick buvo ypač Į žinioje. Šiuo metu vieninte-
naudingas. Teko patirti, kad įs 
Valstybės departamentas 
daro žygius abiejų rezoliuci-

oficialus leidinys yra

tuvote.
siekdami pritempti 
nai kaltais ją iki liaudinio 
primityvo lygio, tuo su lai y- Lietuvoje 
darni sąlygas klestėti kūry
bos ir gyvenimo falšui, siek-1 
darni suprovincialinti ir taip 
giliai provincialu (dėl pa
saldinęs ini'ormacijos t Artu
mo bei kūly binio sava an- 
kiškiimo niveliavimo > navų 
bendrą kultūrinio gyvenimo 
pasireiškimą.“

Dail. VI. Žilinus pareiški-

mirė dailininkas 

Vytautas Palaima

mas nepa-ako nieko nau; ». 
toji kūrybinio darbo nelais
vė sovietuose jau yra bevrik 
amžina, kaip ir aplamai žo
džio ir net minties nelais. ė.

Gauta žinia rš Vilniaus,! 
kad vasario 14 d. ten mirė 
žinomas teatro dailininkas 
Vytautas Palaima, eidamas 
65 savo amžiaus metus. Mi- 
ė staiga, matvt. širdies prie

puolio ištiktas.
Dail. Vyt. Palaima Lietu

vos Meno mokyklą baigė

10:45 vai. ryto Centervil- 
lėi katalikų bažnyčioj (Our 
Lady of Victoiy) buvo atna
šaujamos mišios už Lietuvą. 
Bažnyčia buvo pilna žmo
nių. lietuviai ten sudarė ma
žumą. bet bažnytinių apeigų 
vadovas, pranešęs, kad šios 
mišios yra aukojamos už 
persekiojamą ir pavergtą 
lietuvių tautą, lietuvius pa- 
sveikino lietuviškai — Labą 
dienai

nyje rasta tikras mūsų tau- jų pravedimui sustabdyti, 
tos siekimu-; suprantantis j taip pat sužinota, kad sena- 
žmogus. j te rezoliucija yra sulaukusi

Susilaukta mūsų reikalam!k’ek opozicijos ir šen. Case
nuoširdaus dėmesio ir pasi
matyme su partijos pirmi
ninku. JAV LB buvo pa
kviesta liudyti kovo mėne
sio pabaigoje demokratų 
partijos platformos komisi
jos pravedamuose apklausi
nėjimuose.

LB delegacijos taip pat 
pasimatyta su pirmaujančiu

darbuojasi, vykdant kai ku
riuos turinio pakeitimus pa
čioje rezoliucijoje. Atstovų 
Rūmuose kongr. Fenwick 
rezoliucija įgauna vis dau
giau inercijos, ir dabar ją 
jau remia 61 narys.

Šen. Curtis įstaigoje kal
bėtasi su M. Hatheway, ku
ri rūpinasi rezoliucijos, pa
brėžiančios, kad Helsinkio 
konferencijoje Pabaltijo 
valstybių inkoi-poracija į 
Sovietų Sąjungą buvusi ne
pripažinta, eiga. Iš jos pa
tirta, kad šiuo metu tą rezo
liuciją remia jau 13 senato
rių. Naufjai prisijungę sena
toriai yra Taft, Weicker, 
Stevenson ir lietuviams iki

„Žinovo“ sapaliojimai

Vilniuje yra leidžiamas S 
pusi. laikraštukas, skiriama' 
lietuvių išeivijai. "Gimtasis

Pamaldų metu, kai j demokratų į JAV preziden- 
buvo meldžiamasi už para-į to postą senatoriumi Henry 
pijo.; mirusiuosius, buvo pa-Į Jackson. Tai tvirčiausią an- 
prašyta pasimelsti ir už tuos,tikomunistinę poziciją užė- 
lietuvius. kurie žuvo dėl sa-'męs demokratas. Jis daug 
vo tautos laisvės. Ir atskira padėjo Simo Kudirkos bylo-

____ malda buvo skirta Lietuvai, je. o dabar rūpinasi A. Jur-
'931 m. Nuo to meto. kaip} Pama’dos įmigtos Maironio- gučio šeimos išlaL-vinimu.
‘-e-oerafaš. dirbo Šiaulių. I Sasnausko, giesme Marija,, LB atstovų jausta pareiea 
Klaipėdos. Kauno ir Vil- M-yba. kūną su vagonų lankvti ų Cliffold
niaus teatruose, apioavida- i’ntan'nu padiedojo lietuvių,^ kongre#mJB, Milli-I*'®1 
ūndamas apie 90 įvairių sce-;kdrne!> ameiikiete P. No- D*?® ?en* Kennedy.
ros veikalų. Jo dekoracijos j v’ck« Gape Code

cent Fenvvick. — asmenis,} 
(kurie į JAV kongresą yra į-l

„Pasaulio lietuvių jauni
mas“, kuris yra PLB leidžia
mo „Pasaulio lietuvio“ sky
rius.

10. Nepaprastais atvejais, 
kai neįmanoma lietuvių jau
nimo per „Pasaulio lietuvių 
jaunimą“ informuoti, PUS 
Ryšių Centras yra įpareigo
tas teikti žinias lietuvių jau
nimui kitomis priemonėmis.

11. Jaunimo Kongresas, 
rūpindamasis žinių apie 
jaunimo .veiklą skleidimu, 
steigia informacijos tinklą.

12. Jaunimo Kongresas 
vertina PUS Ryšių Centro 
pastangas ruošti III PUK 
Vadovą ir ragina jį sudary
ti naują Vadovo laidą.

latines pamokas apie šian
dieninę Lietuvos padėtį, a- 
pie išeivijos lietuvių istoriją, 
apie dabartinius, ypač jau
nesniuosius, lietuvių rašyto
jus, muzikus, dailininkus ir 
kt. menininkus; įvesti lietu
vių periodinės spaudos nag
rinėjimo pamokas; pamo
kas, aiškinančias lietuvių 
tautinių šokių bei dainų 
reikšmę, istoriją ir skirtumą 
nuo kitų tautų liaudies me
no.

16. Jaunimo Kongresas 
skatina jaunimą lankyti li
tuanistinius kur-us, daly
vauti vietiniuose kultūri
niuose bul eliuose, susidomė
ti lituanistinėmis temomis, 
kurios tiktų mokslo studi
joms, Jaunimo S-gos padali
niui ragina pasirūpinti spe
cialiais kursais lietuviškai 
nekalbantiems.

17. Jaunimo Kongresas 
ragina lietuviškai nekalban
čius tėvus siųsti savo vaikus 
į lituanistines mokyklas, o 
Švietimo Taryba raginama 
lietuviškai nekalbantiems li-

1 tuanistines mokyklas steigti.
13. PUS Ryšių Centras! 18. Jaunimo Kongresas 

parūpina magnetofoninius ragina kiekvieną jaunuolį 
įrašus ir kitą medžiagą apie' asmeniškai palaikyti ryšius 
lietuvių ‘jaunimo veiklą ra- su lietuvių kilmės lietuviš- 
dijo programų vedėjams ir kai nekalbančiu jaunimu ir 
infoimacijos teikėjams. stengtis įtraukti jį į lietuviš-

14. Jaunimo Kongresas ^3 veiklą.
JAV LB kviečia dėti pa- vertina lietuviškų plokštelių 19. Ketvirtasis PLJ Kong- 

Mzymeio elegancija, sti-; r bažnyčios išėjusius lie-'nešę’režoii’ucijasT siūlančias stangas senato Res. 319 pra- leidėjų įnašą lietuvių kultu- resa? numatytas 1979 m. lie- 
imsrurna ir veikalo dva io# ;uvius ne ;.jenas amerikietis [-“teigti jungtinę 3<iministra- vesti, o naskui remti kongr. i ai ir Pl a«> Pa^Pint', jo- pos men Europoje. Jaunimo 
ginimu. sveikino Nepriklausomybės, ei jos ir kongie-o atstovų ko- Fe‘nwick ir fen. Case ,dl 8Ugp SU da.,nų .pl.°.k-' ?01*-re”.,k°™*<itiĮs .“f!!;

Dai!. Vvt. Palaima nalai- šventė
Kraštas“, kurs tarp kitko be- Jotas vasario 17 d. Vilniaus tautai 
veik kiekviename nr,mervie Antakalnio kapuose kiečių

s proga, linkėjo mūsų i misiją, kuri prižiūrėtų Hel- rezo1iucij) pavedimą, 
laisvės. Toks ameri-;«nky pasira-ytų sutarčių K
prielankumas tokios j vykdymą IAV LR Inf

telemia, kad jaunimui būtų darytas Vokietijoje ir jam 
lengv iau mokytis nauju lie talkins PUS valdyba ir Ry- 
Yuviškų dainų, .siu Centras,
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BRANGŪS LIETUVIAI !
Tarptautinei padėčiai susikomplikavus ir Lietuvos

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Marius Katiliškis, Apaa-

* * 1 1 !*n^me’.fsa~i Leidimo Fondo 1975 m. lei-
me pnvereO vis daugiau ir daugiau pasitikėti savo jego-1^. 2-, , kaina g do,
mis. Tai reiškia kad tunme dar daugiau dirbti, dar dau- j Taj naujausia mQs ta!en- 
gian ir garsiau skelbti pasauliui apie Lietuvos padėt}. Tai tj 0 beletlist0 k Lei. 
reiškia, kad tos pastangos pareikalaus žymiai didesnio • rįįnyje te’«pa 12 apsakymų, 
pasišventimo ir darbų bei nepalyginamai daugiau lėšų — j parašytų gražia ir spalvinga 
mūsų visų aukų Lietuvai gelbėti. Į lietuviu kalba. Apsakymų

Kaip bendrame Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko- į tematika — amerikinis tau- 
miteto ir Tautos Fondo pirmininku atsišaukime pasakyta, • tiečių gy venimas, jų darbai 
VLIKas organizuoja INFORMACIJOS BIURĄ, kuris'ir asmeninės dramos. Kny-. 
vykdys pagrindinius ir didžiuoius dokumentacijos ir in- £a. tikrai neapvils skaity-1 
formacijos uždavinius, susijusius su Lietuvos laisvinimo 1 t0J°*
darbu. Anatolijus Kairys, Trys

Informacijos biurą apiūpinti pakankamomis ir nuo- komedijos, 1975 m. Dialoge 
latinėmis lėšomis taip, kad jis galėtų veikti profe-ionali-: leidinys. 224 pusi., kaina ė 
niame lygyje, yra Tautos Fondo pagrindinis rūpestis. fl°l- A. Kairys yra gal pro-

Jūsų, mieli lietuviai, parama praėjusiais metais pa
drąsino mus šiam darbui ryžtis. Eltos Informacijos Biuro 
pastoviam finansavimui užtikrinti kreipiamės į jus netar- 
pi-kos paramos netik šio Vasario šešioliktosios sukakties 
proga, bet ir visomis progomis, visų metų bėgyje.

Kviečiame aukas siųsti tiesiog Lietuvos išlaisvinimui,
Tautos Fondui, kaip iki šiol, arba tapti šio darbo talki
ninku, įstojant į Tautos Fondą nariu.

Tautos Fondo nariu gali pasidaryti asmuo. įmokėjęs 
ne mažiau $100.00 metams. Tautos Fondo nariai turi tei
sę asmeniškai arba per įgaliotinį dalyvauti metiniame

duktingiau ias dramų rašy
tojas emigracijoje. Šiame 
leidinyje yra 3 veiksmų ko
medija Ku-kū. 5 
komedija Didysis penkta
dienis ir 3 veiksmų komedi
ja Rūtos ir bijūnai. Tai ne
sudėtingi scenos veikalai, į- 
kandami ir mėgėjų teatrui 
Trijų komedijų viršelius ir 
titulinį puslapį darė Zita 
Soderkier.ė, spaudė M. Mor-

PASINAUDOKIT PROGA!
MAŽOJI LIETUVA, III]

>
tomas pasirodys spaudoje' 
šių metų pavasarį.

Knygos kaina bus $15jOO. 
Iš anksto užsisakiusiems ji 
teksimios tik $10.00.

Knyga tūri per 300 pusią- 
mu j»i« n« • atudijM apie 

U Mažąją Lietuvą su žemėla
piais, kurių dar niekur 
nebuvo paskelbta.

Knygų redagavo prof. 
Martynas Brakas.

Neatidefiodanu siųskite 
knygos užsakymo $10.00.

Litkuanian Research 
Institute

Tautos Fondo suvažiavime, kuriame renkama Tautos Fon- kūno spaustuvė
Dr. S. Aliuna:, Alijošiaus

29 West S7th Street
New York, N.Y. 10019.

IEŠKO JUOZAIČIŲ

Paieškomi Tfllie Ir George 
(Teofilė ir Jurgis) Juozaičiai- 
Juzaitis, gyvenę 17101 Hubill N. 
Huntington Beach, Calif. 92649, 
kurie parašė laišką iš Bridge- 
oorto, Ct„ bet nedavė atgalinio 
adreso.

do Taryba ir svarstomi kiti šios organizacijos reikalai.
Lietuviškos patriotinės organizacijos taip pat gali

pasidaryti Tautos Fondo nariais, ir jos šiuo maloniai kvie
čiamos.

Tautos Fondas yra inkorporuota organizacija. Visos 
aukos Tautos Fondui atleidžiamos nuo JAV mokesčių. . , . .

Aukas pramome siųsti, užpildant atskirą atkarpą. Įnas (rašytojas Ajoyzas Ba-, 
'iii« rnsvti T.ithiinr»inn Nntinnnl Fniinrbtinn vardu ir. ^nas) jaU anX>,ČiaU VT3 IŠ-

LABAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

TRYS IR VIENA, Janinos
Narūnės atsiminimai apie 
rašytojus Gabrielę Petkevi
čiūtę Balį Smogą, Jurgį 
Savickį ir Juozą švaistą ,171 
pis., kaina $3.00.

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

Melagingas Mikasės IsšŽ* 
kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

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

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 pat, 
kaina .................

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS. dr. Kazio Griniaus,- 
II tomas, 336 psl. kaina $5.Jie patys arba kas joos pa 

lapai, humoristiniai eilėraš-Į žįsta, manonėfcite pranešti man J ATSIMINIMAI APIF- 
čiai. 1975 m. Lietuviškos j dabartinį ją adresą. yUOZĄ LIŪDŽIU,

Helena Balčiūnienė lės IJūdžinvienės, 88
16 Winfield Street caina

South Boston, Mass. 02127

iškosj1
Knygos Klubo leidinys, sko-Į 
ningą viršelį darė dail. M.; 
Ambrozaitienė. Dr. S. Aliu-'

— Še, Maiki. perskaityk Mūsų namai išmūrinti, mū-
man šita giomatą. .sų keliai meksfaltuoti, mū-

— O i. kur, tėve šitą laiš-' ™ m°kslmyfi<» padaro ta

ką gavai? i P" Rot ^e’{'Us ra4yti Uthuanian National Foundation vardu ir i ru"ast J“u anksčiaiĮ numirusių senius... Bet tari . . . (leidęs kelis humoris
— Tu pirma paskaityk, o; fškalausyti mes vis turime Į * lių rinkinius (Valerijono la-

paškui as tau pasakysiu. kasdien eiti po darbo, kadai 64-14 56th Road Maspeth, N. Y. 11378 ’ gaj, Trejos devynerios). Rin-
— Čia rašo kažkoks su-,Jau norisi miego. O jeigu Į Aleksandras Vakselis, I kinys daro patrauklų ?r ma- eilėmis parašyta apysaka,

valkietis. pasivadinęs ”Jū-i turėčiau katarinką, tai gale-į Tauto? Fondo Valdybos Pirmininkas Iloni? i ’Pediir >’ra pvarus ina" Gausiai iliustruota dail. Zi-
su starapolieciu .

istiniu ei-.

tu
.. ir kasdien namuose iškausy-: 

— O kokios pamačios jis ^jau valdžios* pamokstą irj 
dar galėčiau ramiai išsimie
goti.“ Ar dabar spranti, ko
dėl jis iš tavęs pračo kata
rinkos?

kad ašnori? Juk visi žino, 
gyvenu iš pensijos.

— Bet tavo, tėve, pensija 
yra didesnė už Lietuvos 
daktaro uždarbį.

— Tai mano reikalas, 
Maiki, tai mano penšenas ir 
mano e.kspensai. O 
suvakkinis nori?

— Jis nori, kad tu nupirk
tom jam katarinką?

— Ar pasiutai, Maiki? 
Katarinka mums patiems y- 
ra reikalinga, kad grąžintų 
vienybę, kad grotų vis tą pa
čią teisybę, kurios kiti ne
nori giiaėti. Ar tu matai, 
kas darosi iš mū ų mitinga-

$1.
KĄ LAUMES LEME 
Taj rašytojos Petronėlė* 

DOVANA JAUNIMUI įOrintaitės parašyti atsimink 
j mai apie žymiąją poetęnnoo Vr- • x* 1,Lineliai, Janinos Narūnės

, ... _ • » iri ruimu vaniyuos r ii niininKclb „ . . , - _ , .mano bobike ją užsukti. Į * _ _ , _ į sas i mūsų negausią humo- tos Sodeikienės. Kama —

— Jes, Maiki, dabar aš 
suprantu, bet katarinka ir- 
mums yra reikalinga. Nagi,» 

ko tas ir mes kas nedėlia girdime» 
vis tą patį: tas pirmininkas. 
dūmas, o anas dar dūmės-1 
nis. tas pi-orius rašo kvai-Į 
lai, o anas dar kjvailesnis, irj 
tik viena bobikė yra išmin-' 
tinga. nes po jos plačiu pa-; 
durku gali sutilpti visi mū-j 
sų gazietų pisoriai. O visa! 
tai kasdien skaitant net ma-1 
no akys aprauta, ir neįžiū-j 
liu paskutinių lidbų. Nu, o;

i ristiką. j $1.80.
Juozas Prunskis, Lithua- Miško viešnia, J. Narūnės 

nia, published by Lithuani- kalėdinė pasaka. Miško eg- 
an American Council, Chi- lutė ir Kūčių vakaras. Gau- 
c-ago, III.. 1976. čia yra su- siai iliustravo dail. V. Alek. 

Vardas ir Pavardė dėtos pagrindinės žinios a- sandravičius. Švietimo Ta-
pie Lietuvą ir lietuvių tautą, rybos leidinys, spausdintas 
Leidinėlis tinkamas

Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuviu tautui gelbėti

aukoju $ • ■......................................................................

Pilnas adresas

Aukas prašoma siųsti: Lithuanian Nut ional Foundation, Ine.
64-14 56th Road Maspeth, N. Y. 11378

lomėją Nėrį, tiek daug kai- 
bų sukėlusią ir šiame žemy-; 
ne, 2S4 pusi., kaina $3. 7
ANGLU KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai. kaina.—.........  .$3.50
Po angelų sparnai*, nove

lių rinkinys (25 novelės),, 
parašė Alė Rūta, 191 psL, 
kaina $4.00, kietais virše- ; 
liais —$4.65.

Draugas don CanriRo, • 
įdomūs klebono I? vietine*- 
komunistų partijos sekrelo-

210-

pada- Romoje. Kaina $1.60. 
linti angliškai kalbantiems.'

A. D. Kizlis Kizlaitis. Ka. , G**™*® ’*?***’ aPysa'
ugdo ir ka. žlugdo tautą,J?-.P8!*? *** ®V?bal^| .
1975 m .Gyliene, 133 psl., kaina $3.J riaus pasikalbėjimai,

! psl., kaina $3.

vimų? Vieni traukia į vieną jei turėčiau katarinką. tai 
pusę, o po to tie patys jau į J visai nereikėtu pirkti gazie- 
kitą. Anava, buvo susimi®-j tų nes kasdien ji man pa-i
lyta tokia lietuvi'ka amžina 
prietel-vstė, kuri buvo ap- 
znaiminta kaip bendruome
nė. O kas iš to išėjo? Vieni 
nuklamnojo i maurų prižė
lusią balą. o kiti tiesiai sta
čia galva į šulinį. Ir net Bos
tone nepaliko jokios tikrai 
saldotiškos valdžios, kuri 
surikto: Jūs marš į kairę, o 
jūs — į dešinę! Tai ko tas 
šuva-kietis iš manęs nori?

— Tėve. aš tau jau sa
kiau. kad jis nori katarin- 
kos.

grajintų ne tiktai, kas buvo, 
o ir tai , kas dar bus.

— Per toli, tėve, nusapa- 
liavai.

— Ne, Maiki. aš tam su
valkiečiui katarinkos nesių
siu, nes ji ir mums reikalin
ga. Dec o-ll!

Senos patikimos firmos, Mr. M. Rifkin,
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

prezidentas, oficialiai praneša savo gausiems klientams, kad siunt imas
MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ

giminėms Lietuvoje ir SSSR tęsiamas ir toliau kaip buvo per pastaruosius 
45 metus.
• KIEKVIENAS SH NTINYS APDRAUSTAS.
• GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
•Siunčiant DOVANAS - SH-NTINIVS savo giminėms yra geriausias 

kelias suteikti jiems džiaugsmo VELYKOMS.

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
723 WALNUT STREET

PHILADELPHIA. PA. 19106. TEL. (215 ) 925-3155

CEN*fRIN£S J5TACOS NEW YORKE:

240 FIFTH AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 10001 
TeL: (212) 725-2449

-i Mažiesiems — spalvotais! 
paveikslais Jono Minelgos

j eiliuotos pasakėlės "Kiškio 
į Pyragai“. Kaina $3.50.

Parlėks anapus gatvės,—
i j premi juota apysaka jauni- 
k į mui, parašė Danutė Brazytė- 

Bindokiėnė, 156 psl., kaina Kol mes nepanaudosbtta 
11 — $3.00. > teroro ir sušaudymų viiataja

į be teismo, tol mes nieko 
Rūtelės aitvaras, —nauja' pasieksime. Geriau 

poemėlė vaikams, dailiai su-Į kinti šimtą nekaltų, 
eiliavo J. Narūnė. Gausiai ir 
įdomiai iliustravo dail. Zita 
Sodeikienė. Kaina $1.50.

— O kam jam reikalinga 
katarinka?

DOMISI LIETUVIU 

KANČIOMIS

Amerikiečių organizacija 
The American Society for 
the Defense of Tradition, 
Family, and Property at
siuntė Altos informacijų ve
dėjui raštą, kuriame sako:

"Visų pirma norime Jurib 
striūnų. nė natų. Pastatei Į padėkoti už Jūsų gerumą,- 
ant padlagų ar ant scenos tą atsiunčiant mums labai įdo- 
marinėlę, pajukai rankeną,' mius straipmius apie dabar- 
ir ji tau atgrajina viską, kasetinį Jūsų tautos heroišką 
tik reikalingo mūsų gyveni- i priešmimąri bolševikų priė
mė. Tada visai nereikia ei-į spaudai. Mes daug tos me
ti į joki mitingą, nes čia patidžiago3 panaudotame pain-

— Tėve, jis gi tau rašo iš
traukas iš savo vaikaičio 
laiško. Girdi: ”Dėduli. ar tu 
negali at iųsti mums kata
rinką? Prie jos nereikia nė

namie katarinka vis ir vis tą 
patį pakartoja: "Mes esame 
laimingi, mes esame laimin
gi, me- esame laimingi.... 
Mes turime visko, mes turi
me visko, mes turim visko...

formuoti savo sąjūdžio jau
niems nariams apie kovą, 
kuri vyksta Lietuvoje. Mes 
taip pat s&Mčtane Jūsų 
straipsnių kopijas savo * 
draugams Pietų Amerikoje, J

BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avė.
SO. BOSTON, Mass. o2i2<, 390 Vvest Broadway 
BROOKLYN, N.Y. 11222, 72 Nuussau Avė.
CHICAGO, 111. 60622, 2242 W. Chicago Avė. 
CLEVELAND, Ohio 44119, 877 E. 185th St. 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5432 State Road 
DETROIT, Mich. 48210, 6720 Michigan Avė. 
ELIZABETH, N.J. 07201 956 Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11115 Jos. Campau Avė. 
HARTFORD, Conn. 06106, 466 Park St.
LOS ANGELES, Calif. 90026, 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138, 7612 N.E. 2nd Avė. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Central Avė, N.E. 
NEW BRITAIN, CONN. 06052. 97 Shuttle Meadow Avė. 
NEW YORK, N.Y. 10003, 101 First Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10001, 49 WEST 29th St.
OMAHA Nebr. 68107, 5524 So. 32nd St. 
PHILADELPHIA, Pa. 19123. 1013 N. Mareliai! St. 
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue 
ftOCHESTER. N.Y. 14621. 681-683 Hudson Avė.
SAN FRANCISCO. Calif. 94122,1236 Ninth Avė. 
SEATTLE, Wush. 98125.11551 6th Place N.E.
SOUTH RIVER. N.J. 08882. 168 Whitehead Avė. 
SYkACUSE, N.Y. 13204, 318 S. Wilbur Avė. 
VINE1.AND. N.J. 08360. Parish Hali, W. LAndis Avė. 
WORCHESTER Mass. 01604. 82 Harrison St. 
VtOODHAVEN. N.Y. 11421, 80-14 Jamaica Avė. 
WHEAT RIDGE. Colo. 80033,4330 Quav St. 
YONKERS, N. Y. 10701, 91 Yonkere Avė.

(301) DI 2-2374 
(6l7) 268-8764
(212) 389-61 17
(312) 23o-7783 
(216) 486-1836 
(216) 749-3033 
(3!3) 891-5350 
(201) 351-7608
(313) 3,65-6350 
(203) 232.1716
(213) 413-0177 
(305) 757-6701 
(612) 788-2515 
(203) 224-0829

(212) OR4-3930
(212) 689-2710 
(402) 731-8577 
(215) 925-8878 
(412) 471-3712 
(716) 514-2151 
(415) 564-7981 
(206) EM3-5556 

(201) 257-2113 
(315) 476-6958 
(609) 606-9796 
(617) 798-3347 
(212) 296-5250 
(303) 422 4330 
(914) 969-2564

•i

J

Septintoji pradalgė, Kte-’ 
ratūros metraštis, rašo 24’ 
autoriai. 464 psl., kaina kie
tais viršeliais $5.00, minkš
tais — $4.50.

paleisti vieną kaltą.
(Taip Leninas

Čekai 1918 m. sausio 14 d./ .

EKSKURSUOS I LIETUVĄ <
iš

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO

Balandžio
Gegužės

---

15 — $645.00 
20 —$725.00 
26 —$899.00

Rugsėjo
Gruodžio

Liepos 14 — $1045.00 
Liepos 28 — $1045.00 
Rugsėjo 1 — $925.00

16 — $725.00
22— $875.00

Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų su papildo
mu mokesčiu.

REGESTRUOKITfeS IS ANKSTO _ 
RIBOTAS!

VIETŲ SKAIČIUS

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės {

TRAMKATLANTIC TRAVEL SERVICE

Suntb Boston, Mass. 02127 
393 Wcst Brondnay, P.O.Box 116

Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

Air farm eubject to changes and governament approVaF.

0*

J
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Vietines žinios
Bostoniečiai Chicagos 

Lietuvių Operoje
s •

Žurn. VI. Būtėnas savo 
reportažuose iš Chicagos 
vasario 12 d. Dirvoj paskel
bė tokią naujieną:

Chicagos Lietuvių Opera, 
išsivysčiusi iš tuometinio 
Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ro, kai jis j operini kelią pa-j 
suko 1956 m. rudenį, šiemet f 
švenčia 20 metų sukaktį. Į- 
dcmiu sutapimu Chicagos 
Lietuvių operos 20 metų su-i 
kaktis sutampa su JAV ne
priklausomybės 200 metui
sukaktimi. Šią dvigubą šven-j Įžymus visuomenės veikėjas inž 
tę Chicagos Lietuvių opera į Aleksandras Čaplikas. ALTo 
atžymės trijų naujų lietuvis-; Bostono skyriaus pirmininkas i) 
kų operų spektakliais š. m.! SLA vicepirmininkas, sėfcmin- 
gegužės 8, 9, 15 ir 16 dieno-; gai pravedęs Bostone Vasarų 
mis Marijos aukšt. mokyk- i 16-sios sukakties minėjimą, ku 
los auditorijoje. Trys vien- j riame buvo surinkta ir stamb: 
ve?'ksmės lietuviškos operos,, aukų suma Lietuvos laisvės ko 
sulvdinto? į paskirus keturis i vai. 
spektaklius, bus šios: J. Ka-!
činsko Juodas laivas, libre-j=-------s
tas A. Lendsbergio, J. Gai-i _. 1V.
delio Gintaro šal v, libretas; $3.842.50. Didžiausia tos su-
A. Kairio, ir V. Mariicsiausj1710 dalis ALTai.
Priesaika, — B. Sruogos? Visų aukojusių po $5 ii 
vienos dramos veiksmas, o-j daugiau sąrašas bus pa- 
pprinei scenai pritaikintas į skelbtas Keleivyje.
St. Santvaro. ! Tie, kurie dar neaukojo.

j savo auką gali įteikti iždi-
Vasario 16 proga suaukota ^nkui inž. Ed. Cibui, pirmi- 

ninkui mz. A. Čaplikui ar
$3,842.50 Keleivio administracijoje.

Aukos Tautos Fondui ir LB

Vasario 16 proga Tautos 
•t Fondui ir JAV Liet. Bend- 
iruomenės Krašto valdybai 
į per Tautos Fondo įgaliotinį 
ar. P. Kaladę aukojo šie 
Bostono lietuviai:

Tauto* Fondui — dr. J.,
Kuodis 25 dol., Br. Kruopis; 
25 dol., dr. P. Kaladė 25 i 
dol., St. Lūšys 25 dol., A. j 
Keturakis 25 dol., Ant. Ma
žiulis 15 dol.. J. Vembrė 15 
dol., dr. J. Girnius 10 dol.. 
R. Petronienė 10 dol.

JAV L. Bendruomenei —
dr. J. Girnius 10 dol. dr. P. j 
Kaladė 10 dol.. A. Mažiulis* 
10 dol., V. Liaulbienė 10 j 
dol., T. Begužienė 10 dol. į

Tautos Fondo įgaliotinis i 
dr. P. Kaladė aukotojams* 
įuoširdžiai dėkoja. ;

I
KELEIVIO RĖMĖJAI i

i
1976 m. sausio 11-20 d.; 

Keleivio spaudai aukojo: ?
LB Brightono apylinkė, 

Ohicagoje. — $25.00.
Pa $5.00: E. Balčiūnienė, 

So. Boston, Ma., F. Zavist, 
Chicago, IM., A. Keisis. To
ronto, Ont.. V. Andriukonis, 
Arlington. Ma., J. Šniuolis, 
Brockton. Ma., Bai. Braz
džionis, Chicago, Ilk, J. Bitt- 
neris, La Šalie, Que., A. Vi
lūnas. Australija, J. Ado
maitis, Hamilton, Ont.

Po $3.00: J. Vaitkūnas. 
Venezuela, J. Staigys. Port 
Golborne, Ont., A. Bartulis, 
Waterbucy, Ct.

Po $2.00: F. Krivinskas,Vasario 16 minėjimo pro-i Kai kurios organizacijom, ru ^.w. r jvnvuicno*, 
ga Bostone buvo suaukota'aukojo savo susirinkimuose.; Hamilton, Ont., M. Vasi-

Mylimam broliui

Dr. JONUI PAUKŠČIUI

mirus, reiškiame užuojautą seseriai Agai Kubi

lienei, jos vyrui inž. Viktorui Kubiliui 

ir šeimos nariams.

Laima ir dr. Stasys Jasaičiai, 
Ievutė ir Teofilius Janukėnai, 
Onytė ir Albinas Šležai,
Genė ir dr. Bronius Mickevičiai.

1
! Kontauta?, Clifton. Pa. 
i Po $1.00: E. Barauskas. 
•La Šalie, Que., M. Siracki, 
;Lcwell, Ma., V. Kiaunė, 
. Easton, Pa. A. Šiugžda. Ha- 
:Iifax, Va.
. Visiems aukotojams ta- 
• riame nuoširdų ačiū.
Į Keleivio administracija

liauskas. Stayner, Ont. J.

mmssssmm MMMMNMNMNMOOC "SAULĖS ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas 
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin-

RADUO PROGRAMA

Seufcraaia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ti stotie* WLYN, 1360 ki- 
iociklų ir iš stoties FM,

j BOSTONO BALTIJOS IR ŽALGIRIO TUNTŲ | 

1 tradicinė

i KAZIUKO MUGĖ
1976 m. kovo mėn. 7 d.

SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ D-JOS

II ir III aukšto salėje ■ 
ir skautų būkle

Atidarymas 

Pietūs-------

— 11:30 vai.

-------  12:30 vaL

Vaidinimas ■ 3:00 vai. 

Vaidinama — “Paparčio žiedas“ 

Remkime mūsų lietuviškų jaunimą!

J

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS J LIETUVA

VIENOS SAVAITĖS 
KELIONĖ Į LIETUVĄ

DVIEJU SAVAIČIŲ Į 
•BAVARIJĄ (Vok.)
• LIETUVĄ
• AUSTRIJAv

Viena savaitė Lietuvoje 6 naktys Vilniuje 1 diena Kaune, 
i naktis Frankfurte

Balandžio 15—23.............$739 P. : 16—24 .............. $779
Gegužės 6—11 ........... $779 Rugsėjo 2(1—Spalio 8 ..$779
Gegužės 13—21 ........... $779 Spalio 14—22 ............. .$779

2-jų savaičių kelionė Lietuvoj. Austrijoj ir Bavarijoj (Vok) 
6 naktys Vilniuje. 3 naktys Vienoje, i naktys Miunchene

Gegužės 20—Birželio 3 $979 Liepos 15—29 ........... $1099
Birželio 17—Liepos 1 $1099 Rugpiūčio 19—Rūgs. 2 $1099

Į kelionės išlaidus Įskaitoma:
• Lėktuvu kelionė ekonomine klase GIT
• Pirmosios klasės viešbučiai, dviem žmonėm kambarys
• Trys pietūs, išskyrus dvejus pietus Austrijoj ir Vokietijoj
• Apžiūrėjimas miestų, jiersikėlimas, bagažo aptarnavimas, 

autobusais transportucija

Kelionės kainos skaičiuojamos lėktuvų susisiekimo kainomis 
nuo Bostono, New Yorko ir Montrealio Lufthansa lėktuvais 

Išsamesnių informacijų apie lietuviškąją kelionę kreiptis į:
Algirdas Mitkus
8 VVhite Oak Road 
Xewton, Mass. 02168 
Tel. 617-969-1190

ur

Galavy Tours & Travel 
141 Linden Street 
\Vellesley, Mass. 02181 
Tek: 617—23.7-5502

kinys, V įdomiai ir gausiai 1mc-’ yeiklasekmadie- 
J ; niais nuo 1 iki i .30 vai. die*

iliustruotas dailininko Vik-Perduodama: Vėliausių 
toro V tzgirdoa* Didelio tor- .pasaulinių žinių santrauka

Į r komentarai, muzika. dai- 
{ioe ir Magdutės pasaka.

Kaina $7.50.
I *
mato, drobiniai viršeliai, la-’
oai tiuKa Kalėdų davanom?.- Bitinio reikalais kreiptis | 

Mano žodyną*, lcichard' Baltic Floriste gėlių ir dova*
Scarry. daugiau nei 1.400 įnų krautuvę, 502 E. Broad- 
spalvotų paveikslų iš įvai-Į way, So. Bostone. Tel do
riausių sričių ii- kiekvienas nas AA S-0489. Ten gauna- 
jų turi lietuvišką ir anglišką
pavadinimą. Knyga didelio 

i formato, stipriai įriskta ir 
iabai patraukli mažamečiam
ir paaugliam. Kaina $5.00.

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psi., kai
na $1.09.

ĮSIGYKITE 
"ŽURNALISTIKĄ“

"Žurnalistikoje“ rašo 30 
įžymių mūsų spaudos dar- 

• cuotojų. Kaina $6.00.

!i

ruv ir Kf**A)vkL

Dažau ir Taisau
Namus ii lauko \r viduje. 
Lipdau popierius ir taisau

visk*, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Sarta HiU Are. 
Itaelieater. M
TsL CO S-58.M

’GARSO BANGŲ“ 
PROGRAMA

Si radijo programa trans-< 
liuojama sekmadieniais iš 
.totie. WBUR 90.9 FM1 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v.I 
popiet.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
AtUeka įvairią rūšių

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
Broadvray

So. Boston. Mass. 02127 
Tri. AN 8-1701

BALTICINSURANCE AGENCY 

Vedėja: Reda M. Velta*
TeL 266-6030

597 E. Broadvray, So. Boston, Mas*.
• Draudžia AUTOMOBILIUS noo visą rūšių nelaimingą 
atsitikimą.
• Parūpna visą rūšių draminius nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingą atsitikimą.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti narnos.

PAKE NGIMŲ
KALENDORIUS
Vasario 22 d. 3 vai. Lie

tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėji- 

Įmas Brocktono lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos salėje.)

Vasario 28 d. lietuvių sa-j 
įėję Brockktcne. 666 N. Į 
Main St., LB Brocktono apy-l 
linkės Užgavėnių balius. j

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

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

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

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

Gegužės 2 d. 2 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių) 
Piliečių d-jos III a. salėje 
Brocktono lietuvių šv. Kazi
miero parapijos choro kon
certas.

Gegužės 16 d. 4 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje Sanda
ros Moterų Klubas pagerbs 
našlių karalienę.

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

SAVAI 1 RA 5 TIS

Nepriklausoma

LIETUVA
nformuoiu »pi< paNuuliniun lr lietuviškuosius

(Tykius, deda oaug ir įdomiu nuotrauką ir atvirai pasiraitę 
apie visus mūsą visuomeniniu* bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomią skaitytai* laišku jkyrią. kuriame laukta
me abipusi* pasisakymu ir nuomonių kiekvieno visiems 
-va rida probieraa.

‘ NEPRIKLAUSOMA UE n. VA“ yra dinamiška™ mūsą fš» 
eivijos laikraštis. Iešką* nauiu bendra larkui bei Mė4u. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už. išlaikymą 
__ lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

Adresas:
7722 George Street, LaSalle. P.Q. H8P K 1. CANADA

m

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI

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

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

psl., daug iliustracijų. Kny. • iliustracijų, kieti viršeliai, 
goję rašo apie 70 asmenų. * K i na $12.00.
Kaina $10.00. j Amerikos Lietuvių Taryba,

Saulės šermenys, naujai*- 30 metų Lietuvos laisvės ko.
sias Antano Gustaičio saty
rinių ir humoristinių eilėraš
čių rinkinys s*
Viktoro Vizgirdos satyrinė
mis spalvotomis iliustracijo- 

: mis, didelio formato, drobės 
viršeliai, kaina $7.00.

Pėdos mirties zonoje
Sibiro katorgininkės ir so.

voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug i-

daiKninko<liustracij,l» 500 I)sL’ kaina 
a 'liO.OO.

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

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 89 metą aurret* lietuvi* vlauomeusl ir išraškė 

jo daugiau uuę SZKTfNIS MlLfGNUS dolerių 
nariama.

SLA—didžiausia ttetuvl* frataraaliaš orgaaiaaelja — 
duoda gyvybės spdiuadą ir ligoj* pašaipą, kuri yra 
pigi, nsa. 8USI VUJTT7 IMAS arisibs prieš, o teikia 
patarnavimus saritairtnės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris so pos* mHoe* dolerių 
kapitalą, tad jo apdraads tikra ie saagL Kiekvienas 
Hstavi* Aa gau gauti įvairią Masių įeRriktgfaeilafl 
apdiasdsa nuo $100.00 iki 81C.800.0C

SLA—jaunimui duoda gorų Tsupsa^ją Apdraadą — Ra. 
desnuMit lasaraaes, kad jaunuoBs gmtų pinigus 
aukštojo raokalo stndijarao ir gyvatinio pradžiai

SLA—duoda V AULAMS ir jauaooliaais feM pigią TERM 
apdraadą : af 81.000.00 apdraodos tik 83.00 mokus* 
ėtoastaiM.

SLA—AKCIDENTALt ATDMADDA
smilaus saamtima rriraasndnojama 
Moką Ir draagtją aartaoktN 8LOOO.OO akcldaata- 
Hs apdraodos ooksotlB $C.OO | motas

yra daugumoje Botarią koloniją. RrripkMBs 
j kuopą ve<kljos, Ir Ss plaėiaa paaiškins anie

teorite sęauadbrtaa mfovmadjaa, jai«a 
parašysite:

887 Wari Mtk Strsst, Nsv Ys*. N.Y. lOrill

j

i

vietinių kalėjimų kankinės j spausdinti eilėraščiai, jo už- 
Elenos^Juciūtės atsimmimai,| ,-a^i įvairiais klausimais ir 

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

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

no Kairio, 480 kai
na $2.00.

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

DIENOJANT, Kipro Bie» 
dnio. 464 psl.. kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip. 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina • • •••••••• • • •••• e • $2 00

PASKUTINIS POSĖDIS 
Juozo Audėno atsiminimai
227 psL, kaina.............$4.00
ATSIMINIMAI, parašė Juo 

zas Liūdžius, 246 pusią 
piai. kaina............$8.00

Santvaras. Kaina $6.00.
Pasakyta parašyta. Anta

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

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antrą 
knyga, parašė Bronys Raila, 
Kaina $7.00.

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

Sukilimas Lietuvos šuva- Paguoda, Bronio Railos 
renurirai atstatyti, dokumen.’ išgarsėjusių akimirkų II da-
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
irišta. kaina $15.00.

LIETUVOS ISTORIJA 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daoąirdaitė-Sroofienė. 
414 psl., daug paveikslu, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta 
Kaina ................................ $6.

Amerikos lietuvių istorija.

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

Paguoda, Bronio Railos 
nk’’mirksn;ų III dalis, 387 
pel., kaine minkštais virše
liais $6.50, kietais — $7.25.

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai-

redagavo dr. A. Kučas, 639’ na kietais viršeliais $10, 
psl., kaina $10.00. i minkštais — $8.
Lietuviu išeivija Amerikoj,! $5.00. "C y

parašė Stasys Michelsonas,! Kad Ji butų gyva. Emili* 
gausiai iliustruota, 500 psl.,! jos čekienės straipsnių rin- 
kaina $4.00. I kinys, 216 psl., kaina $5.00
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Vietines žinios
Mainų turgus

Šiais metais, be įprastų 
mandrybių, Kaziuko mugė
je bus dar viena nauja įvai
renybė — tai Mainų turgus.

Į jį prašome sunešti išaug
tas -kantiškas uniformas, 
pačiūžas, slides ir slidinėji
mo batus.
Kiti daiktai nebus priima
mi.

Daiktus pratome sunešti 
mugės dieną kiek galima 
anksčiau.

Židinietės
j

Vasario 16 per radiją
I

Lietuvių radijo valanda 
Laisvės Varpas kasmet pla
čiai pamini Vasario 16-ją ne 
tik žodžiu, bet taip pat spe
cialiai parinkta patriotine 
muzika. Šiemet tokia prog
rama buvo perduota vasario 
15 d. Jos išlaidas padengė 
LB Bostono apygardos su
važiavimo dalyviai, kurių

vieni didesnes, o kiti maže-- 
j nes aukas skyrė tam reika
lui.

* Kaip programoje pažy
mėta, norėta į ją įtraukti vi- 

i sų mūsų veiksnių pasisaky
mus, bet, kitiems neatsilie
pus, pa.-įtenkinta ALTos ir 
LB atstovų kalbomis. Jas 
pasakė LB krašto valdybos 
pirm. J. Gaila, ALTos vice
pirm. dr. J. Valaitis ir LB vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas Alg. Gečys.

i *

Visos kalbos buvo gerai 
paiuoštos. viena papildė ki
tą. keldamos tai, kas mun 
jungia, o ne tai. kas mus 
skiria. Jose iškelti konkre
tūs mūsų uždaviniai, kurie 
apima daug didesnius dar
bus, negu kelių dolerių pa- 
aukojima-- laisvės bylai. To
kios mintys, perpintos pat
riotine muzika, kėlė nuotai
ką ir ryžtą ne tik išlikti lie
tuviais, bet taip pat įsijung
ti į bendras pastangas at
gauti Lietuvai laisvę.

Programos perdavimo iš
laidas savo aukomis paden
gė LB veikėjai, bet buvo su
daryto; sąlygos programoje 
pasisakyti taip pat VLIKo 
ir ALTos atstovams. Tai yra 
gražus pavyzdys, kaip rei
kėtų visiems mūsų politi
nius veiksnius lygiom trak
tuoti.

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį ati
tinkamai paminėjo ir Minkų 
vedamas radijas, ta proga į 
savo klausytojus prabilda
mas ir angliškai.

r

Kortų vakarai Piliečių d-jos 

užkandinėje

So. Bostono Lietuvių Pil. 
d-jos valdyba kovo 3 d. 8 
vai. vak. užkandinės kam
baryje pirmą kartą rengia 
kortų vakarą (Whist Party).

Visi draugijos nariai su f 
avo šeimomis ir draugais 

kviečiami kortų vakare gau- ’ 
šiai dalyvauti.

Ateity tokie kortų vaka
rai bus rengiami kiekvieno 
trečiadienio vakarą.

Daūgiau informacijų ga
lite gputi, skambindami d- 
jos reikalų Vedėjui Algiui 
Smitui.. tel. 268-9058.

■ Draugijos valdyba

Akai paaukojo 150 dolerių

Jadvyga M. Tuma vičie
nė su dukterimis iš Jamaica 
Plain. Ma., Vasario 16 šven
tės proga per Keleivio įstai
gą Amerikos Lietuvių Tary
bai paaukojo $$150.00. į

Aukojo Vlikui

Longinas Izbickas iš W.j 
Roxbury, Ma., Vlikui auko

jo $25 ir Vanda Mačiulienė 
iš So. Bostono — $5.

Uolus Keleivio skaitytojas

— Gerb. Tamstos, —rašo 
mums V. Bacevičius iš Cle- 
velando: —noriu Jums pra
nešti, kad Keleivio skaityto
jas Jonas Baranauskas yra 
labai sunkiai susirgęs, bet 
su Keleiviu nenori skirtis.

tai prašė mane atnaujinti jį į Nuoširdus ačiū V. Bace- 
1976 metams. Jis siunčia; vičiui už laišką, o J. Bara- 
geriausius linkėjimus Kelei- į nauskui linkime kuo vei- 
vio štabui. t kiaušiai pasveikti.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PlLiEčlŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA:

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 v. v.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
ToL SVV 8-2866

Senas parvirsta ir negir
tas.

yra yieninteiė oficiali Įstai
ga Wercestery. miri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worcos- į

tark* į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai-

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

Sartaiaka* 2*. J. ALEKNA 
cast naoAn <VA? 

e<iur»? n\a&
fEL-£*>GNA8 AN S-414S

Btajamin Al»cr«e Dalai 
FbpTcroR 8ian«nna

Statias Laagama
Vla*Mda reikaiefly* earaaau 

Selk/neny* piambarisasa 
Visokį* teiktai

Už jnosies ne tik jaučius 
i vedžioja.

fe *

Peter Maksvytis
Carpsatsr & BriMsr
<9 Chsreh Strsst 

g. Miltsa,
Atitek* ____________ ,
to ir projaktartno darbaa tt lao-| 
ko ir viduj*, syveaams namu iri 
Mznio pastatą, pagal Jteą reika-1 
(avimą. Saukit* visados iki S va-,
landų vakaro

Tefefoass: 698-0675
lietuviškai, patarnao- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

galima gauti įvairiau- 
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas: AN 8-2806
\Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

įPRDINIS
OPTOMETR1STA? 

i Valandos:
jnun 9 tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mam

Knyga yra geriausias žmogaus drangasĮ

aaaaaaaaoaaaaaeaiaoMeiaMeiaaaaeaiaaa
TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTC) 

OPTOMETRISTB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
TreČiad.eniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.
vvoamaoaaaaaaaaMVMiMiaMaaaM

> Ę The Apothecary
UETUVIŠKĄ Tl KRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, iipildome gydytoją ra 

ir turime visus gatavus vaistus.

M trik vaistą — eikit į Uetaviiką vafetiaą.
Bav. Emanuei L. Rosengard, B. S„ Reg. Pharm.

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

Tstefsasa AN 8-6629
Nus 9 vaL ryte Iki 8 vaL v„ Bei jrus Šventadienine Ir eekm. 

mooooooaooooooooaooooooooooBoooaoooooooaoaoooom

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

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

S k ambink ito

268-4662
»

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 
(BURNER)

Siūlomas naujas alyvos kuro patarnavimo planas

NAMŲ SAVININKAMS
• Vieneriems metams dalys ir darbas

$ 3 9.5 O vertės
• 24 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal susitarimą

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST., QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
Picą užsisakyti galima ir tet 268-1055. Tada atėjus 
nereikės laukti, kol iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENLRACU.( LIETUVIŠKA MUZIKA

g e š t a d i e o i a < s ir sekmadieni*
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

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

Atsilankykite it būsite maloniai nastebird*
S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBE

H

436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore

'IVV/.’.VV’. e/- O/J/O,

Nerasi medžio be lakos, o E. KARDELIENCS DAINŲ j 
žmogaus — be ydos.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

) 95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062

TeL 762-6732

PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokftelą. Kaina 86.00.

Paltu nesiunčiame.

,wvaeeeeeee»eee***’aaev*eweee*********************

Laisvės Varpas
I UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vnL

AM 1,430 KC B WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brocktoa, Mass. 02402. TeL 586-7209

RaaaaaeeooaaM

************************************aea*eeeeeeaeeeaaaeeeaaaaaeeaawew

South Boston Savings BankAl PDCn n, ..........._____ bJALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
460 West Broadvray, South Boaton, Mass. 02127 

Skambinkite 268-2500

K

SAVE AT 
AGREATER 
RATE

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vat ryto iki 3:30

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

kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metų pavasarinių

ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai
.»

bei pavieniui.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus norintiems 

vykti į Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pas savo 

gimines ilgesniam laikui.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
C/O

Trans-AtlanticTradingCo

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

393 West Broadway, P.O.B. 116 

So. Boston, Mase. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764 

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

vai. po pietų.
f
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BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 
5:30 vai. vakaro. SE8TADIENIAIS — 
nuo 9 vsL ryto iki 12 vai. dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

gi j banko direktorių taryboje ym 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir HetuviSkai 

Turtas (Assets) yra viri 8274,000,000

ATLAS PARCELS CO. (COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01804 

Tet. 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi B 
vietinės gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gami 
aią. Turime vietoje įvairią vie. 
tiaėe gamybos ir importuotą 
prekią B kitą kraštą visai is 
momis kainomis. Be to, siunčia 
ms maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prskss. čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpiainkasjame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuobtiaiam apsigyvenimui. 
PataruavisMs stHekamas grei
tai ir sątiaingai. Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A S

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
IS BOSTONO I UETUVĄ
v kitas Rusijos

Pristatymas greitas b 
garantuotas

Prekės parduodamos 
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobiliua» 
ialdytuvus ir pan.
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p^u

susitarimų telefc

389 W. Broadvray 
So. Booton, Maaa. 02127 

ToL 2880088




