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Jo liudijimu, Sovietų Sąjunga jau dabar kariuome* j 

nės skaičiumi ir paprastu (neatonuniu) apsiginklavimu 

yra pralenkusi -Ameriką, o mirtinai klysta tas, kuris tiki, 

kad detentė padarys sovietus JAV draugais. Jis mano, 

kad Amerikos kongresas, suvokęs tikrąją padėtį, pada* 

rysiąs atitinkamas iivadas.

JAV gynybos sekretorius'JAV krašto apsaugos sekre- 
Donald Rumsfeld spaudai 1 torius aiškiai paieiškė: 
suteiktame pasikalbėjime’ kurfs mano> kad
pareiškė, kad, tęsiantis da- detente jau tikrai liudijanti, 
dai timų politinių n ykių ei-|kad Rusija mūsy drau. 
gai ir ginklavimosi tempui, _ kad mes galime s0- 
Amen i : s kanms pajėgu-1 pasitikėti, kad jie
ma?, palyginus su Sovietų ; e]ggis taip, kaip mes savo 
Sąjungos, galjs Ubai pavo- krašte kad jie tfld į 
jingai nusmukti. Tas Amen- jr jyjevo. duotas žmogui in- 
kos silpnėjimas ypač žymus Į dividualines teises, kad jie 
pspiastame apsiginklavime, i jau neberemsią vadinamųjų 

11 “išsilaisvinimo karų“, kad
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A. SOLŽENICINAS PRANAŠAUJA 
VAKARŲ ŽLUGIMĄ

Jis labai nusivylęs Vakarų silpnėjimu ir gresiančio 

pavojaus nesuvokimu ir jau nebemato šviesių prošvaisčių, 

kai detentė stiprina tik sovietinės tironijos galybę.

1

Kc vo 3

o toks faktas galįs regimai 
pažadinti sovietų avantiūris
tinius polinkius.

Sakr. Rumsfeld liudijimu, 
per pastaruosius 10 metų so. 
vietų ginklavimosi išlaidos 
padidėjo 33 bilionais dole
rių, o per tą pat laikotarpį 
Amerikos — sumažėjo 3 bi- 
liojiai? dolerių.

Ši- JAV karinis silpnėji
mas. žinoma, didžiausia da
limi priklauso nuo kongreso, 
kuris aprobuoja ginklavimo
si i’ilaidas. Palv., šiuo metu 
kongreso vienoks ar kitoks 
balsas ypač liečia naujau
sios kontrukcijos bombo
nešių B-l gamybą, dėl ku
rios vyksta aštiūs ginčai. O 
šie bombonešiai būtų pajė 
gūs pralaužti visokias priešo 
gynybos linijas ir paleisti 
vairuojamas atomine- rake
tas giliai į priešo teritoriją.

Nors JAV laivyno pajė 
gumas tuo tarpu esąs pakan 
karnas, bet neužmirština, 
kad sovietų karo laivynas 
auga dideliu tempu. Tarp 
1962 ir 1975 metų sovietai 
yra .pasistatę 1.300 naujų

jie jau nebetęs savo karinio 
pajėgumo didinimo savo 
pačių interesui. — toks gal- 
votojas yra miltinai klaidin
gas. Lygiai klysta ir tas, ku. 
rfc tiki. kad ši padėtis savai
me pasikeis į gerąją pusę 
ateities periode.“

Sekr. D. Rumsfeld mano. 
kad kongresas, šią padėtį 
rimtai pasvėręs, imsis atitin
kamų žygių Amerikos kari
nei galybei sustiprinti, nes 
ir visuomenės nuomonė to 
primygtinai reikalauja.

Šen. Jackson užtaria 

Michailovą

Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono skyriaus pirmininkas inž.
J tiaros pakėlimo apeigose prie Bostono miesto rotušės 1976 m- vasario 

Bostono burmistras White paskelbė Lietuvių Tau tos Diena Bostone.

JAV prezidentinis kandi
datas šen. H. M. Jacksonas, 
demokratų sąraše neseniai rinknmenhi laimėjęs Mass. pirminius* 0Kumemit 
rinkimus, šiom dienom pa
siuntė telegramą Jugoslavi
jos diktatoriui Josifui Titui,

Aleksandras Čaplikas Lietuvos vė- 
13 d. Vasario 16 dieną

Pradingo 230 slaptų \Vysk. Steponavičius Clevelande mirė 

protestuoja Step. Nasvytis

JAV kongreso specialu? 
komitetas ilgesnį laiką rin- 

užtardamas įkalintą jugo-, ko medžiagą ir tyrinėjo ČIA 
slavų rašytoją M. Michailo- veiklą. Dabar pranešama iš 
vą, paskelbusį kalėjime ba-į Washingtono, D.C., kad i

d. pasikalbėjime 
su Britų radijo tarnyba ži. 
ra ma rusų rašytojas ir disi
dentas Aleksandras I. Sol
ženicinas. šiuc metu gyve
nantis Šveicarijoje, pareiškė 
tokių minčių:

“Manęs labai nestebintų 
staigus ir nei vengiama* 
Vakarų žlugimas. Daugiai 
mane nustebintų režime 
pasikeitimas Sovietų Sąjun* 

\goje“.

“Sovietų Sąjungo; tironi
ją stiprina faktas, kad Va
karai užleidžia sovietams 
savo pasaulines pozicijas 
Jūsų kapituliacijos sparta 
smarkiai pralenkia tempus 
mūsų moralinio atgimimo1 
pareiškė Solženicinas.

į pasaulio ateiti rašytojas 
žvelgia gana pesimistiškai. 
Jis tarė:

i “Sovietų Sąjungos ekono
mija yra pastatyta ant karo 
kojų. Jei net visi politbiuro 
nariai pasisakytų prieš karą, 

, ta jų nuomonė nebūtų veiks
minga“.

Solženicinas ir kiti -ovietų 
disidentai. Tą juodą tiesą ir 
pranašy.-tę seniai skelbia ir 

p Vakarų šviesieji pietai. A- 
|i pie tai ir mes visą laiką šau

kiame, bet galingųjų ir sa
vanaudžių pii kliu ausys yra 
apkurtusios tiesai, ir jie to
liau gamina sau pakaruoklio
virvę.

Bostone lankėsi 

Jurašai

laivų, o JAV per tą laikotar-fdo streiką ir jau mirštantį. t0 pagarsėjusio At tevų rū- 
Savo telegramoj šen. Jack- nių komiteto raštinės pra- 
sonas tarp kitko taip kalba: j dingo 230 dokumentų, kurių

pį tik 325.
Jau dabar nepaprastai 

didelė persvara esanti ir ki
tose ginklų rūšyse ii’ karinia
me personale. Sovietų S-gos 
ir JAV karių skaičiaus san
tykis yra 4.4 milionai prieš 
2.1 milionus, tankų 6 prieš 1. 
šarvuočių ir transporto 3 
prieš 1, artilerijos 9 prieš 1, 
o lėktuvų 1.7 prieš 1 JAV 
nenaudai.

Amerikos žvalgybos ži
niomis. sovietai Ameriką 
pradeda pasivyti ne tiktai 
ginklų kiekybe, bet ir jų ko
kybės požiūriu, nes tam rei
kalui jie yra sukaupę tūks
tančius mokslininkų ir įvai
rių technikos specialistų.

Toksai totalitarinio kraš
to ginklavimasis nepapras
tai didina jo pa itikėjhną 
savimi, o JAV silpnėjimas 
kelia Vakaių sąjungininkų 
rūpestį.

Kalbėdamas apie deten-

“Tie amerikiečiai, kurie 
siekia santykių pagerėjimo 
su Jugoslavija ir kurie bran
gina žmogaus teisių progre
są, yra sujaudinti nežmoniš-

tanpe buvo ir daug slaptos 
medžiagos.

Kyla klausimas, kas tuos 
dokumentus “nusavino“ — 
ČIA. o gal ir KGB? Jei pa

jau ilgesnį laiką į Žagarę Vasario 26 d. Clevelande, 
nutremtas Vilniaus Arkivys- Ohio, mirė senesniosios lie- 
kupijos Apaštališkasis ad- tuvių kartos visuomenė; vei- pridūrė: 
minirtiatoriu? vysk Julija. Rėjas ir patriotas Steponas „Kai Sovietų s
nas Steponavičiui 19.o m. Narvytis, .nepriklausomoje Vakaru- “garbi-

?’II •’SSi’S ketoje buvęs provizorius. Jrau, Dabal. aš „esu Vakarų 
LTSR minist,u, pirmininkui; įgyvenęs gražų 93 metų krftik bet kritikas j si,
J. Maniusiu,, kuriuo p otes- amžių. . num0 A- kritikasJ faktį,.
tuoja <e ne i.aigi Velionis visą laiką buvo kurio mes nepajėgiame su.

artimas tautinei srovei. prasti: kaip galima prarasti

Be to, Solženicinas dar

trėmimo.
Tas vyskupo raštas buvo, Jo ,ajp pat visiwmeninėje savo dvasios jėgą“. 

b?.P»S‘ oo‘ai. „..t,,ir kultūrinėje veikloje pasi. Sovietijoje tironai ir ban
ko abejingumo, rodomo Mi-jstarcji rusų žvalgyba, tai džioje jis pasiekė ir Vakarų j ^m.e\ę va^kal TinsJ- Jtal vra PaJ?rc^. valdžią, o
chailovo likimui. Jūsų pozi-| komitetui negali būti link-- Europa beiAmeriką. Tenai! A ^rc as ^asvYt.,s’ in£- Jau' Va caru pragmati tai teisi
cija yra vienintelė, iš kurios j ma. nes Ui parodo, kad ios 
galima rašytojo gyvybę iš- pirštai pasiekia net aukš
gelbėti ir jam laisvę grąžin
ti. Aš dar įkartą kreipiuosi, 
prašydamas jus veikti, kol 
dar nėra vėlu“.

Kažin, ar TiUs išgir? šį1 • » » » »
žmoniškumo reikalaujantį’paminklo konkursą 
balsą?

| PLIAS Centro valdyba.
I susiuvusi su prof. Stepono 

Kairio Paminklui statyti 
vykdomuoju komitetu, prieš 

i kurį laiką paskelbė konkur-
Pranešama, kad Morokas'”. P"* Stepono Kairio pa- 

nutraukė diplomatinius san. ™nk"» ^P^ktuoti. 

tykius su Alžyru, savo arti- Pranešama visų žiniai, kad 
mu kaimynu Šiaurė.; Afri- iis konkursas pratęsiamas

čiausias šio krašto įstaigas.

Pratęsia St. Kairio

Morokas ir Alžyras 

galanda kirvius

tę santykiuose su sovietais, koje. iki 1976 m. gegužės 1 d.

vy k. Steponavičius taip kit-į
“Man'tenka'gyventi ištrė- ^inavičienė. 

mime jau penkioliktus me
tus ir tai ne dėl kokiu nors 
nudkaltimu. bet dėl Religi-1 
nių kubu įgaliotinio ir kai 
kuriu kitų saugumo organų 
klaidų ir sauvalės. “

Iš tiesų, tai dar gana man-

nutis, pianistė Birutė Smeto- na, kad esą visai nesvarbu, 
nienė ir orof. Aldona Au- ieigu tenka jus pripažinti ir

LB Kultūros klubo pa
kviesti, kc-vo 6 d. Bo tone 
’ankėsi Au ra Marija ir Jo
nas Jurašai.

Tai pokario sovietinių ru
sų aneksuotos Lietuvos jau
ni lietuviai inteleiktualai — 
ji literatė ir es e\ , jistė. o jis 
juv. Valst. Kauno dramos 
teatro vyr. režisierius, kurief 
lėl ju kūrybos niokejimo 
tėvynėje buvo priversti pasi
traukti į užsienį.

Šį kartą LB Kultūros klu
bo organizuotas su jais u- 
sitikimas įvyko So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos II a. 
salėje. Aušrą ir Jeną Jura
šus gausiai susirinkusiems 
lietuviam- pristatė klubo 
pirm. Ramūnas Kondratas.

Abu Jurašai, žodžio ir te
atro įžymūs menininkai, pa
teikė mums tokių Lietuvos 
“paveikslų“, kurių iš tolo 
mes čia nepajėgiame įžvelg
ti ir supranti.

Kuklūs užkandžiai su Ju
rašais buvo surengti ALTS- 
gos namuo e, kuriais pasirū
pino Kultūrinių subatvaka- 
rių komisija. Tai gražus 
bendradarbiai imo pavyz
dys. čia tai]) pat buvo pilna 
salė. Vakaro šeimininkas 
buvo inž. E. Cibas, o prog
ramos vadovas St. Santva
ras.

Bostone A, ir J. Jurašai 
buvo apsi tėję pas Al. ir 
Ant. Gustaičius. Plačiau a- 
pie Jurašų viešnagę Bosto
ne parašysime kitą kartą.

Portugalijoj bręsta 

demokratija

laisvė dar nesanti žlugusi 
kol jie patys vra laip i. Tai 
nesrmonė. «ako So’žen’ci- 
nas. nes lai vė yra nedalija
ma.

“Visą savo gyvenimą aš,

Prof. St. Goštautas- 

menotyros vedėjas

visą savo gyvenimą mano 
Portugalijoj karinių pajė- generacija ir visą savo gvve-

da^?ž"^i;7nė;'KGB’:krail>.1Ya<!CT>bž ir.. «*»¥“ nim« vi,!..tie- k?™.<’al.i>i
dų“ nedaro, o tik vvkdo i?a.i reikšmingos partijos pasira. mano pažiūromis, tvirtai lai. 
kymus iš vii «aus. ' * : šė paktą, kūno dėka po po- kėmes moralinio principo:

■ ros metų suirutės Portugali- geriau mirti, negu būti niek- 
Spaudoj ir diplomą,iniuo. i' ie •*» įteisinta parlamen. su!“ sušuko Solženiciną-. 

•e .luoksniuoM jau svarsto-i tarin« demokratija. .Tai buvo atsakymas i anglu
ma, kur dabar sovietai ir. Rinkimai į parlamentą bus ^1°’°^°. Kusse isgarseju-
KuU brausi. Afrikoj. Ms. balandžio 25 d., o valst. pre- "a S"?’?"'"*,. *
noma, kad į Angolos kaimy-: zidento rinkimai numatyti 'el *'e<’ taan rtea< ' 
nine* valstybe*. i fcii-želio mėnesį. I Šitaip kalba ne tik vienas

Lituanistikos Instituto pir
mininkas dr. J. Gimbutas 
praneša, kad nuo va ario 16 
d. Menotyios skyriaus vedė
ju išrinktas dr. Stasys Goš
tautas, Welles!ęy College 
profesorius.

Instituto Menotyros sky
rius turi devynis nariu5, iš 
kurių trys gyvena Kanadoj.

Iki šiol vedėjo pareigas 
ėio dail. Antanas Tamošai
tis.
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{DOMUS sumanymas, bet
Šiame laisvo žodžio krašte yra geras paprotys rašyti 

laikraščiams ir valdžios atstovams laiškus, viešai reaguoti 
į vieną ar kitą visuomeninio ar politinio pobūdžio įvykį 
ir net siūlyti savo sumanymus. Nors lietuviškoje spaudoje 
takių laiškų retoka, o ir tie patys dažniausiai liečia tiktai 
ginčus dėl pritemu ių atsiminimų tikslumo, dėl veikloje 
siekiamos pirmenybės prie "garbės stalo“ ar dėl falšyvu 
bezmėnu pasvei tų nuopelnų, bet kartais skaitytojo laiške 
tenka rasti ir originale nė idėja.

štai. sakysime, kad ir tokio suglaustai atpasakoto 
turinio.

Esą, istorija labai dažnai užpusto laiko dulkėmis tie
są, nugramzdina užmaštin neužrašytus tikrus faktus ir 
žmones, c- dėl to vėlesnes kartas net gerokai suklaidina. 
Šitaip i praeities dūmus nuskęsiąs ir dabartini? okupuotos 
Lietuvos laikotarpis. Na, žinoma, liks tautos kančių kroni
kose suregistruoti Sibiro tremtiniai, kaliniai ir žuvusieji 
lai vės kovotojai, liks neužmiršti ir jų nepaprasti žygiai 
bei drąsūs ir teisingi žodžiai. Tai bus mūsų tautos kentė
jimų, kovos ir heroizmo istorija.

Bet, esą, kodėl turi likti nepriraišyti ir kai kurie tos 
mūsų istorijos juodieji pu lapiai? Kodėl turį taip patogiai 
dingti užmiršime visi tie mūsų tautos nariai, kurie šiame 
mūsų tautos Golgotos kelyje "kiek kitaip nusipelnė“? 
Juk, žvelgiant i gilią praeitį, ar neįdomu būtų šiandien 
žinoti vardus tų. kurie betarpiškai išžudė Mindaugo šei
mą. kuris savo ranka pa maugė Kęstutį ir panašius kitus, 
kaip žinome Kristų išdavusį Judą, Cezarį nužudžiusį Bru
tą ar kitus tokius istorinius "herojus“.

Taigi, skaitytojo nuomone, jau pats laikas esąs vie
noje knygoje suregi truoti ne tik įvairių Lietuvos okupan 
tų genocido veiksmus ir mūsų tautos kankinius, bet ir jų 
kankintojus.

Vardais ir pavardėmis surašyti išdavikus, kurie skun
džia okupantui savo tautiečius.

Tuos, kurie išdavikiškai liudija okupanto teismuose 
ir KGB įstaigose.

Tuos. kurie suimtuosius tardo, kankina ir teisia 
tei- ėjus ir prokurorus.

Politinių kalinių sargus, kurie su suimtaisiais žiau
riai elgiasi.

Mokytojus, kurie, persistengiamai tarnaudami oku. 
"pantui, šnipinėja savo mokinius ir skundžia jų tėvus dėl 
religinių Į itikinimų.

Kurie savo iniciatyva griauna kryžius ir nepriklauso
mybės laikų paminklus.

Pagaliau — visokius persistengiančius meno ir moks
lo kūriniu cenzorius.

KONGRESMANŲ BALSAI liuciją 319, kuri išry-kins,
n* i iFTiivnc i kad Helsink>’ JAV nenripa-
UZ LIETUVOS LAISVĘ ž-po jjetuvos Latvijos ir 

Estijos inkoiporaefj’o?. tVasario 16-sios minėjimai
rodo netik mūsų pačių tau- *'ew Jeisey kongresma- 
tinį ir politinį gyvybingumą, j nas Henry Helstoski (dem.) 
bet taip pat paliudija, kad 8?*^ he»oi*xas lietuvių pa
kovoję prieš Lietuvos c:ku-’ stangas siekti laisvės ir ne- 
pantą vi? dėlto dar nesame au. omybė .
vieniši ir pasaulio užmiršti.! Senatorius John Glenn, 
Tai patvirtina ypač didelė buvęs astronautas, atsiuntė 
gausa įvairių šio kiasto poli-; Altos pirmininkui laišką,
tinių asmenybių šia proga au. ur te pažymi, kad JAV

RYTŲ EUROPIEČIŲ DRAUGYSTĘ Į Geri žodynai
Rytu Europos tautų vienybė — tai paskutinė Būro-' , Anglų-tietuvių kalbų žo-
, J L 1 ... * i a o • • i --i i , »dynas, v. B?ravvhas. naujapos kontinento vilti-. — sako A. Solženicinas laiški ko-*, <,
. . . , a laida apie J ),00< žodžių,

munirtų pareigiųjų tautų konferencijai, kun jvyko rajoj tpo p? Xaii a SsJJt- 
m. rudenį Stiasburge. "Komunizmas — tai organinė gaag^ _ n *
iena. apimanti visą žmoniją“. Rytų Europos išeiviai, nie
kad neužmiišdami savo brolių tėvynėje, sujungtomis pa
stangomis gali turėti balsą ir jėgą, kuri turės įtakos į pa- 
iaulio įvy kių i aidą. .. -z

Apie tikrąją tautų draugystę ir vienybę kalba ir A.
Siniavskis, pairas "Kontinento“ žurnale (1976 m. nr.6)

1 ietuviu-an/?i.j kalbų io-
dvnas, rpnava‘-o|Karsavi. 
naitė ir šlavonn-.^Fi 
27 000 »ndžn? 511 
na $8.00.

•s,
t»s!„

ap’O
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atsiunčiamų sveikinimų ir j politika turi pasilikti ir atei- įvadą į "Dialogą už spygliuotos vielos“. Jis kalba apie 
įasakytų gerų žodžių Lietu- ’tyje ta pati — nepripažinti draugystę sci. ietų dai bo stovyklose ir kalėjimuose, kur 
/os laisvės reikalu, štai, tik Lietuvos įjungimo į Sovie- jam pačiam teko pabuvoti, bet šį kartą jis tiktai pasisako 
TAV kongresmanų ir sena- j tų
torių pareiškimų jau su i-į yfcW y oi ko kcngresma- vijos tovyklos. Tai dviejų politinių kalinių "pasikalbėji- 
tcauptų storokas tomas, jei-į na? james j peianay tarp mas“ apie pastarųjų metų įvykius darbo stovykloje. Vie
ni juos Vlsus įssnaus-, kitko savo kalboje kongre. nas iš jų yra V. Čornovil, žurnalistas iš Kijevo, suimta?
Ir •6 Pare>ke: ”^-e' reikalau- 1972 m. sausio mėn. kartu su grupe Ukrainos inteligentų.
Skri^aVoV1SkaitvtofamsPli11?me’ .ka:J KrernIlu!Jaikytų- Antras — B. Pensenąs. menininkas iš Rygos, suimte? 
emu .avo .Kanyiojam^, ,.i pasirasvtų sutarėm, kad 1070 m hi.žpHn mfntartą duodame bent jų xe-J vjrma :js įširstu kovo- ° b men.
ių po vieną kitą pagrindinę • {o;GJ d{-j ifetuvių katalikų Dialoge kalbama apie įvairių tautų politinių kalimų

JEIGU DAR; NETURITE, 
TUOJAU ĮSIGYKITE!

dėl rašinio, kuri žurnalas 1975 m. rudenį gavo iš Mordo-’j BALYS SflCiOGA MŪSŲ 
1 • • 1 • • • *1 11 • ••....--------- ka.-,.. ATSIMINIMUOSE

Knygoje yra daug iliust
racijų. ji gražiai dailininko 
apipavidalinta, kietų virše
lių, 552 psl. Kaina $10. La
bai tinka ir dovanoms. Ją 

1 galima gauti ir Keleivio ad-
nintį, pareikštą Vasario 16 i i^žnyčios laisvės Nijolės soHdai;um^ apie protestus bei bado streikus. Dažnai mi- Į „inistracijojc.
oroga

Va, kongreso atstovas Ray 
I. Madden (dem., Ind.). 
kalbėdamas Atstovu

ov'etų teisme ^tuviai, kurie pasirašinėjo protesto pareiškimus iri 
pa akytu* žodžius: I-leiski- po to būdavo admini f.acijos baudžiami. Pavyzdžiui, 1974 1 
te iš kalėjimų, lagerių, psi- m- gegužės 9 dieną Mordovijos darbo stovyklos politiniai 

Rū- chlatrinių ligoninių visus kaliniai paiašė pareiškimą Sovietų Sąjungos Aukščiau
siajai Tarybai, reikalaudami, kad politiniai kaliniai būtų

: a.unai tęs

nuošė, priminė, kad, panau-, kovotojus uz žmogaus tei 
lojant maisto tiūkumą So-! >es ir teisirgumą!“

• x CI • • x “x I — ‘ <
atskirti nuo kitų. Tarp pasirašiusiųjų yra dvi lietuviškos

vietų Sąjungoje, turėtų būti Į Visa tai yra ne tik kokie pavardės: Pa i lys ir Vilčauskas.
/ėdamos tarptautinėje plot-s bereikšmiai mandagumo pa- Nepakenčiamo - sąlygos buvo stovyklos ligoninėje, 
mėje derybos dėl Lietuvo.-j retumai. o at akmgų poli- Bet dar blogesnės sąlygos toje ligoninėje, kur burvo lai- 
,r. ^ų pavergtųjų tarnų 1^ į tiku nuomonės. O reikia pa- ^orni ”mirtininkai“, t. y. nuteisti 15-20 metų ir ilgiau, 
aisvmimo. ! b >:a<- < n Z13/*. „ Tarp tokiu 1973 m. gale ligoninėje buvo Algirdas Zyprė.

Michigano kongresmanas ■ '.u. 0 ^Z13 Penktame skyriuje,— kaip pasakoja B. Pensonas,—
J. J. Blanchard (dem.) ta 
pačia proga pasisakė prieš 
Maskvos kolonializmą ir už 
Lietuvos žmonių teisę pa
tiems spręsti savo krašto li
kimą.

Illinois kongr. Frank An- 
nunzio (dem.) tarė, kad 
JAV panaudotų savo infor- 

šaJtinius atkreipti

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

"Viena gražiau ių ir įdo
miausių knygų tari) pernai ir 
šiemet pasirodžiusių lietu
vių leidinių tremtyje ti kriau
nai yi a "Ralys Sruoga mūsų 
atsiminimuose“.

i veiksmo tėvas ir motina, , ....... . .. ......
ka rodo ir Pakaiti^ oku:.a- buvo laikorm daugiausia vyresnio amžiaus vyrai, kilę is 
c?į? smerkianti konm e’o re- 1 at>altė-. Jie sėdi ten lo-20 metų ir daugiau, vieni uz ka-|

rą“, kiti — už "mišką“. Dauguma jų ligoniai bei invalidai, j
! bet ir mirštančius išveža į ligoninę. Tokių žmonių esama 
. ir 19-toje zonoje.
! Pensonas sako. kad "paskutinio šaukimo“ lietuvius 
čia atstovavo visai jaunas Rimas Čekelis ir 60 metų am
žiaus gydytoja? Izidorius Rudaitis, kuris buvo areštuotas 

.. ... . Bronys Raila, Draugo kult. 1973 m. kovo mėn. ir nuteistas trejiems metams už pla-
d Amžini 11>r^e ^r* y^ 3?t31^3" tinimą dokumentų apie 1940 m. Lietuvos okupacijos ap-

* . - J ™as komp. O. Metnkienės ir Hnkybes. Toje pat byloje su juo buvo nuteistas ir jaunas
3K * 1 .. °,S inž. chem. Vidas Pavilionię, kurį į 194ąją zoną perkėlė
Angeles pastatytą J. otraus-

tautas, kur vylksta kalini
mai, tortūros, religiniai per
sekiojimai žmonių, besie
kiančių atgauti pagrindines 
piliečio teises.

New Yorko kongre ma
nas Mario Biaggi (dem.) 
ragino neužmigti kančių

onucija.

BRONYS RAILA APIE 
"IŠKILIĄJĄ“ KRITIKĄ

so operetę Čigonų baronas, 
at Jgrįžta aplamai į šio meto 

! mūsų teatro ir muzikos kri
tiką, tarp kitko šitaip taik
liai prabildamas:

dabar mūsų laikraš-
istorinė? medžiagos galima būsų sukon

centruoti iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos ir iš 
kitų prieinamų ir visiškai patikimų šaltinių.

O tada — tokią "juodąją enciklopediją“ reikėtų pa
kartotinai pertransliuoti į okup. Lietuvą, kad panašūs 
"veikėjai“ žinotų, koks "įamžinimas“ jų laukia.

Skaitytojo mąstymu, tai būtų nepaprastai aštrus bent 
moralinis ginklą-, kurio anie mūsų tautiečiai vis tiek ty
liai baugintų’i ir kuris vis tiek prilaikytų parsidavėlio pik
tą ranką ar ilgą liežuvį. Tai, esą. būtų paveiku? smūgis, 
kuris pasiektų tautos nusikaltėlį ir per Atlanto atdurną.

Deja, kol kas sunku būtų šio autoriaus projektui pri
tarti, ar jį visiškai nuneigti. Svarbiausia, — o kokia garan
tija. kari į tokią "juodąją enciklopediją“ dabartinėmis są
lygomis ; ienas išdavikas neįrašy? ikito tokio pat konku- 
rentinio i daviko. O net ir visai niekuo dėto žmogaus, 
padoraus lietuvio, nors jis tuo taipu būtų ir komunistų 
partijos narys ar atsakinga? pareigūnas.

Kita vertus, teisingumo vardan, į tą siūlomąją "jaučio 
skūrą“ gal tada reikėtų "įamžinti“ ir vieną kitą čionykštį 
mūsų veiklos kalakutą, kuris pakenkia ne mažiau už 
anuos tarybinius...

Be to. anot tos pasakėčioj — ”0 kas pariš katei po 
kaklu varpelį?“

Daug tokios pavergtos taUto-s, kurios čiuose vis dažniau galima
žmonės taip pat turi teisę 
gyventi taikoje, laisvėje ir 
žmoniško kilnumo sąlygose.

"Mes, amerikiečiai, pri
valome sujungti rankas su 
Lietuva ir patvirtinti jos tei- 
ę į nepriklausomybę — į 

tą teisę, kurią mes brangina
me ir švenčiame šiais me
tais. Mes lietuvių tautai pri
valome užtikrinti savo para
mą, kad kada nors netrukus 
ji galėtų tikrai gyventi savo 
seniai ieškomoje laisvėj“,— 
kalbėjo Ne\v Jersey kong
resmanas E. J. Patten (d.).

Kongr. Gilbert Gude (res. 
iš Maryland) Atstovų Rū
muose priminė sovietinę 
Lietuvos okupaciją ir pabrė
žė, kad Pabaltijo kraštuose 
daug patriotų miršta kalė ji
muose. bažnyčios atimamos, 
gyventojų skaičius mažina
mas trėmimais į Sibirą. Jis 
ragino amerikiečiu* prisi
minti lietuvių laisvės sie
kius.

pastebėti tikrai gražių ko
respondencijų apie mūsų 
meninės kūry bos apraiškas 
cenoje ir rampos šviesoje— 

draminius vaidinimus, kon-

1974 m. gruodžio mėne?į. čia taip pat buvo kalinami pas
taruoju laiku represuoti trys latviai.

Pagal atskirų tautybių kalinių skaičių disidentai 
sprendžia apie opozicijos stiprumą atskirose respubliko
se. Per 1973-74 m. Lietuvoje buvo ne mažiau 10 teismo 
bylų, Latvijoje kiek mažiau, o Estijoje dar mažiau. Pra
eitais metais Estijoje buvo suimti keli "Estijos Tautinio 
Fronto“ nariai, kurių pavardės išvvardiirtos straipsnyje.

Taip politinių kalinių yra nepaprastas solidarumas, 
kuris atsispindi bendruose "parengimuose“. Pavyzdžiui, 
1974 m. spalio 30 d. buvo atžymėta "politinio kalinio die
na“. Devyni kaliniai, jų tarpe lietuviai Pavilonis, Rudaitis

cerius, didesnius muzikinių ir Masalski?, pasirašė protesto pareiškimą ir paskelbė 
vienetų pashodymus. Tie bado streiką.

1974 m. gruodžio 10 d. buvo atžymėta Žmogaus tei
sių diena.

1975 m. kovo 8 d., ryšium su Tarptautiniais Moters 
metais, buvo parašytas solidarumo su moterimis politi
nėmis kalinėmis pareiškimas. Tarp šių pastarųjų yra mo
teli], nubaustų už religinius įsitikinimus. Kai kurios iš jų 
yra kalinamos kartu su mažamečiais vaikais. Tarp jų yra 
minima mirtininke Aleškevičiūtė.

Pareiškimą pasirašę vyrai, solidarizuodami su mo
terimis. reikalavo palei ti iš daibo stovyklų ir kalėjimų 
visa? motelis politines kalines. Tanp pasirašiusiųjų buvo

aprašai kartu pretenduoja 
būti tartum be galo kompe
tentinga ir "bekompromisis- 
kai kieta“ kritika, dabar į- 
gyjanti savitą stilių ir įvei- 
sianti pernelyg aukštų, su- 
pei intelektualių, beveik sa
vo mokslingumu spiegiančių 
gaidų žodyną. .

Apie mūsų aktorių, muzi
ku, vokalistų bei genialių
interpretatorių pasirodymus .. .. . - .. ..... , -x. . -į ,x.
pasta.alsiais inkais spaudo- «<» '>«“«? pavardes: Viioauska-, G.mputas, Paulams, 
je esu pastebėjęs tikrai jdo- ^mdaitis, umukaitis ir Čekelis.
mau? tiliaus naujoviškų ir. šiame Kontinento“ numeryje, be to, yra altspausdin- 
gal būt. gilios prasmės atsi- las akademiko A. Sacharovo laiškas, Vytauto Kavolio 
liepimų. Pavyzdžiui, kad! straip nis apie Algimanto Mackaus poeziją, Milovano 
viena? ar kitas renginys bu-! Džilaso apysaka "Sesuo“. Amerikos profsąjungų lyderio 
vęs — triumfas, zenitas, vai- i George Meany straipsnis apie Amerikos daibo sąjūdžio 
nikas, gelmė apoteozės I pažiūrą į Įtempimo mažinimą ir daug kitų įdomių straips-

NAUJIENA

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnės knyga 
VAIKYSTĖ. Rašytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės

dienas. Knyga 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 

platintojus ir taip natKelei- 

vyje.

Poezijos knygos
VYNUOGĖS IR KAKTU

SAI Julijos švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.
VAKARĖ BANGA, lyri

ka, Gražina Tuiauskaitė, 
127 psl.. kaina $2.00.

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.
RUDENS SAPNAI, KoUy 
nos Grigaitvtės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 pat, 
kaina $2.00.

AUKSINIAI RAGELIAI, 
lyrika, Pranas Naujokaitis, 
64 psl., kaina $2.00.

Skaidrytė, Balęs Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.
SIDABRINĖS KAMANOS,

Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94 
psl., kaina $2.
Aloyzas ftarena*: VlCNI-

Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

ir paverjrtai lietuvių tautui gelbėti

aukoiu š

Vardas ir Pavardė

Pilna- adresas

Aukas prašoma siųsti: Lithuanian National Foundation, Ine.

64-14 56th Road Maspeth, N. Y. 11378

New Jei-sey kongresma
nas Edwin B. Forsythe savo 
kalboje priminė A. Jurgučio 
oerskeltos šeimos tragediją 
ir ragino JAV-toes remti 
Baltijos valstybes jų atkak
toje kovoje dėl laisvės.

Senatorius Birch Bayh 
(dem.. Ind.) priminė, kad 
Sovietų Sąjunga, nežiūrint 
joe pakartotinų tarptautinių 
pasižadėjimų, vis laikosi 
nuolatinės priespaudos poli
tikos, ir kėlė reikalą privers
ti ją savo įsipareigojimus 
vykdyti.

New Yorko šen. Buckley

ženkle! Arba vėl — kolori-jniųe
tas be praperšų, gyva tingu-į Sprendžiant iš ligi šiol "Kontinente“ atspausdintų MEDŽIAI. !17 psl. kai

na $ 1.50.
ŠERKŠNO SIDABRAS. M

Vaitkus. 86 psl., kaina
$1.50.

SIELOS BALSAI. J. Smab- 
torius. 221 psl. kaina 75 c. 
Pavieniai žodžiai, Jonas

Mekas. 95 psl.. kaina $4.00.
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 

Steponas Strazdas, 169 
psl.. kaina $2.50.

Tau, sesute, Prano Lem- 
berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.

mo garantija, emocijų ekst-j lietuvių autorių straipsnių, matyti, kad žurnalo redakcija 
!r'?5?T?f1-’3, ^ont?,>astuoJąn- turj vertėją ^un-0 pavardės neskelbia.
ti stichija ir specifikos ata
ka... Neišsigąskit, tai nebu
vo karo mūšis, o buvo—gai
vus pragiedrulis, žaismingai 
kapriziškas pičikato, indivi
dualybė: atskardžiai ir "sta- 
katu krioklys“! O tame 
krioklyje buvo girdėti "pui
kiai išvystytas pianisto 
nvkštvs“. kuris reiškėsi ab
soliučiu padėties valdymu ir 
tobula klaviatūros leksika, 
iš kurios atsi kleidė "trans
cendentinės katastrofos iš
ganingumo samprata“... O

pavandės
D. B.

(resp) ragino priimta rezo- paskui toje emocijų stichi-

joje dar kaitą emocija ata
kavo preciziją, ir tuomet ga
vosi eimunterung, kadangi 
tradicinguma? kontrakcio- 
navo novatoriškumą ent- 
scheidur.go ženkle!..“ 

Tiesiog— žavu! Mes nea
bejojame, kad Bronio Rai
los čia cituojami meno kri
tikai yra baigę Bo tone pla
čiai reklamuojamus kursus, 
kuriuose už tam tikrą atly

ginimą per mėnesį net pra
džios mokyklos nelankiusį 
išmoko kalbėti tokia "lėk. 
sika“, kad tasai žmogelis at
rodytų lyg baigęs du uni
versitetus ir turį* dvigubą 
daktaratą. Dabar reikės tuos 
kursus rekomenduoti ir kai 
kuriems mūsų bendradar
biams. kad pakeltų ir mūsų 
laikraščio "intelektualinį ly. 
gį“«



Puslapis trečias

j!

KELEIVIS, SO. BOSTON Nr, 10, 197g m. kovo 9 d.

MŪSŲ SPARNAIMass. gubernatoriaus pade- • Amerikos Revoliucijos 
i jėjas Thomas Lane. ir mies- 200 metų minėjimą rengia1
* to majoras John J. Buckley, 27 lietuvių organizacijos: Kiek pavėluotai, pačiame 

McCormick sausio vidury, gavau Lietu-
Okupuotoje LietUVOjC i Įu—p(jamas netUviy veiklą, balandžio 25 d. McCon 

------g.1—. l 1—— ■ .rj* Lietuvavi laisvės. J salėje. Yra sudarytas k

POETO VAIČAIČIO ŠIMTMETIS

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

išeieškoti bei išdailinti, ne
spėjo ir stambesnių veikalų 
sukurti, bet ir tai, ką jis pa
liko, yra aukso plyta lietuvių 
grožinėje literatūroje.

Prano Vaičaičio lyra pra
dėjo skambėti carinės prie
spaudos metu — spaudos 
draudimo laikotarpy, pasi
skardenusi tiktai vieneriais 
metais vėliau, negu Mairo
nio Pavasario balsai. Teko 
jam susidurti ir su kitais 
sunkumais, kitokiom pažiū
rom. Tiesa. romantikai 
(Maironis) tuo metu Lietu
voje dar buvo galingi, bet 
jau kilo į viešumą pozityvis
tai. kuriems neatrodė, kad 
vien poetų darbai tautai yra 
labiausiai reikšmingi.

vių Evangelikų Reformatų 
žurnalą "Mūsų Sparnai“, 
pažymėtą 1975-jų gruodžio, 
data. Tai stambus. 96 psl.,',

komi-
tetas su dr. Balčiūnu prieša
kyje. Bet ir čia jau iškilo 
nesutarimas: Tautinių šokių

Meninėje dalyje dainavo 
Frances Barry ir Jurgis Li
sauskas, jiems akomponavo 

į S. Vydūnienė.

Pagrindinis kalbėtojas bu-su jos pagalba plečiamas ben
dradarbiavimas, stiprinami J Vo dr. Algirdas Budreckis, 

Lietuvių rašytojas Tomas Įvairiapusiai ryšiai, keičia ! kuris pasakė puikią kalbą 
Venclova ir Škotijos komu- masi informacija, patyrimu,! Lirtuvą ir jos kovas už 
nistas Jimmy Reid, kiekvie- keliamas profesinis meistriš-Į•alaĄ
nas savame krašte pažine ko-;kūmas. Todėl ji tapo ne tik. Dar trumpai kalbėjo Jo- 
munizmą, parašė panašius-tarybinių tautų bendradar J nas Stundza. jr., apie ALT 
laiškus komunistų partijų biavimo priemone, bet ir pla-1 išleistą brošiūrą Lithuania. 
sekretoriams. T. Venclova sa 8 viai paplito visoje planetoje.“, P° prakalbų buvo vaišės, 
ko, kad komunistinės ideolol Jr suprantama 1 Minėjime aukų sulinkta

guos absoliutus viešpatavi- mok5tj rusų topo $246. Į ALI centrų Chica.
u*ioL-\,-i<'nn tarvhinin -žmnnaiis I ’Ojt* P<t>lU^ta $300.

Aukojo: kun. Alfonsas B 
aukštuoju ar viduriniuoju,Janušonis — $38, šv. Pran- 
mokslu vidiniu poreikiu“. |-*iškau> bažnyčia $25, 

Ikun. Juliaus Gaspariūno at- 
Aukštojo ir specialiojo vi-1 minįmui _ $10, Lesinskai— 

dūrinio mokslo ministro H.J p0 $5 aukojo: A. Stun- 
Zabulio labai aiškiai paša

NAUJU KELIU

mas atnešė daug nelaimių, ir 
todėl jis nori išvykti i Vaka
rus, o Jimmy Reid dėl pana
šios priežasties išstojo iš britų 
komunistų partijos.

Jimmy Reid ligšiol buvo 
daugiausia pasižymėjęs Bri
tanijos komunistų partijos kvta- 
centro komiteto narys, dirbęs 
Škotijos laivų statybos dar 
bininkų tarpe. Tad jo pasi 
traukimas iš partijos padarė 
didelę
tijai.

..Neseniai ivvkusio Lietu- 
vos Komunistų partijos XVII j 
suvažiavimo dokumentuose!

šventės pirm. Juodelis pra-11951 m. įsteigto ir du kartu 
bilo net spaudoje, kviestla-lmetuoe išeinančio žurnalo | 
mas tautiečius neardyti di-|39 numeris. j
džiosios sukakties minėji-1 Vienas svarbiausių šioj 
mo. kurį rengia visi Chica-j numerio straipsnių yra 
gos lietuviai rugsėjo 5 d. I Karoso "Lietuvos laisvės te- 
JAV 200 metų sukakčiai yra Ima“. Kalbėdamas apie mū- 
skiriama Lietuvių tautinių Įsų tautos tragediją ir apie 
jckių šventė.

Bal. Brazdžionis

BROCKTON, MASS.

Vasario 16-sios minėjimas

Pagrindinis Nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimo mi 
nėjimas Brocktone. Mass.. j- 
vvko vasario 22 d.

komunizmo grėsmę pasau- 
liui aplamai, autorius pasi
sako prieš išeivijos "tiltų 
Matytojus“, prieš Vatikano 
flirtą su komunizmu, prieš 
defetistines, pesimistines 
nuotaikas. Jis giria tvirtą e- 
vangelikų nusistatymą rem
ti laisvinimo veiksnius. Taip

H Pr. Vaičaičio gimimo šimt- 
Lietuviu tautos kūrybiniai K mečiui atžymėti okup. Lie- 

„ientai, nepaisydami laik0|tu™je. išleistas tur būt a-
• tėkmės ir vhokių įvykių, gy- l’yPllnls- moksliniu metodu
* * «—j-----velionio

Izaitė. Grauslys-Našvietis
Vilkišienė. F. Vareika, M . ...
Stonie, Draugė, P. Sobolev- aaiyvaujant oigamzaijom, 
ki, A. Lapinskienė, Naruše-’su vėliavomis. Misiąs uz
vičiai. J. Stundza, jr., F. 
Barry, J. Stundza, L. Pieš.

pat žavisi LKB Kronikos lei
dėjais bei tokiais didžiadva-1 --------------------- • 1
siais, kaip kun. J. Zdebskis kalentai, nepaisydami laiko 

. 10 vai. lyto šv. Kazimiero :r NjJole Sadūnaitė. į tėkmės ir visokių įvykių, gy. d
liet. parapijos bažnyčioje! T . T .. , »vena savo nemirtingąjį gy-Į 1 .buvo iškilmingos pamaldos,! , asm;.as’ sxars~ [venimą. paliktą kūryboje iš-|’as^y Lekite. dai-
fifllvvaiiiant <nyanizarinm J'^f alPas’*a P^e’lau. Pa”au"jliekančiuose darbuose. J”.os. p, 1.) - — eileraš-

doti Devenių kulturnų Fon-1 Į čiai, laiškai, archyvinė me-
dą. siūlo nedelsiant ruošti! 1976 m. vasario 10 d. su-Į j^iaga. atsiminimai. Leidi-

žalą britų kom. par_ nurodoma, kad_ būtina keltu jakas ą. Baliukonis, B. Vo-
mokykių auklėtinių kalbos|’unoUas. U. Penkus, J. Nor-
kulturą, siekti, kad jie tobu |kus Kiti aukojo po mažiau.
iai mokėtu ne tik lietuvių, bet| .. c

in 1 1 • I Afb* otonieir rusų kalbą, kuri yra svarbi 
tarybiniu žmonių bendravi-

Atsistatydinimo laiške, ku
rį paskelbė komunistų dien

Lietu vą ir laisvės kovose žu
vusius atnašavo klebonas 
kun. Petras Šakalys. Jis pa
sakė ir tai dienai pritaikytą 
pamokslą. Pamaldų e giedo
jo komp. J. Gaidelio veda
mas choras.

3 vai

, . __________ Spaudai jį pa-
manacho pavadinimą Rad- rio, dar spaudos draudimo | ruošė A. Zalatorius, 
vilėnai. laikotarpio, poetas Pranas

Kitų didesnių straipsnių Vaičaitis.
.. tarpe randame kun. St. Nei- Mirė ji? labai jaunas, te- 

P° ptrtų parapijos į mano "Nemunėlio Radviliš- išgyvenęs tik 25 metus tad 
Reid primena partijos sekre-jmo priemonė, padedanti įsa- CHICAGOS PADANGĖJE salėje buvo Brocktono Lie-Į kio parapija“, Hermano Pa- nespėjo nei savo poetikos 
toriui, kad partijos nariu jis vinti kultūros vertybes. Rusų! j tuvių Tarybos suruoštas mi-! vilonio "Lietuvos Ev. Refor-
yra buvęs nuo jaunystės, kalbos mokymasis turi svar-Į • Nepriklausomybės šven-’nėjimas, kuriam vadovavo 1 matų Tremties Bažnyčia“, ~ ~.........
Tačiau pastaruoju laiku jisjbią politinę reikšmę, yra ga-pė piaėjo didingai, žmo- pirm. Bronius Burba. Čia iš- j. Kregždės "Tremties Sino- 
pradėjo nesutikti su kai ku-įlinga internacionalinio žmo-|nnĮ. uvo J?. a >a. ®a^” kilmingai sunertos vėliavos,, das“. Šiuo? straipsnius skal
nais partijos nutarimais ir į nių auklėjimo priemonė, josi n7elose’ vėliavų įskėhmoap-i sugiedoti JAV ir Lietuvos tani. tiesiai akys raibsta 
veiksmais. Jis nesutinka, kad!mokėjimas sudaro galimybesl el^°^e» mo y ose. ūsų himnai, kleb. kun. P. Šaka- nuo pavardžių, datų, viso-
partija būtų monopolinė, kaipine tik bendrauti su visų mū- i ’̂,™ -T lnVaka“Ją !'! z“*1’ kiųaukų skaičių. Tai tikrai
reikalavo senų laiku ta syk Lų _ -_ rT'~____ _ - a>dl° Plo&a paskelbė Nepriklausomybes aktą lie- lobiai evangeliku veiklos i«-

raštis „Morning Star", J.

VOKIETIJA

Literatūros kritikas Kęs
tutis Nastopka, žvelgdamas 
i poetą Pr. Vaičaitį iš vieno 
amžiaus perspektyvos, taip 
apie jo darbus byloja:

"šviesiosios P. Vaičaičio- 
lyrikos spailvos siejasi su pa
liktos tėviškės vaizdu. Nos
talgiškuose atsiminimuose 
ji« iškyla suidealintais kon
tūrais. Kasdieniškas triūsas

ių laikų taisvk-lsu didžiosios Tėvynės tautu Frank ♦ ' ♦ T 1 n looiai evangeimų veuuos is-isvkliu britu vi- Stovais bet ir dvasiškai! į” • sen*. 1 . tuvių ir anglų kalbomis per- torijai! Jonas Jokūbonis tę-
isyM.ų L.uų vi .^stovais,bet ir dvasiškai Savickas ,-veikmo rastu jau- skaitė studentė D. Eivaitė. sia nraeitame numery Dra- '

Evangelikų - liuteronų 
suvažiavimas

Gavome pranešimą, kadhraktuojamas kaip harmo-

lės. Dėl tų taisy
suomenė netiki, kad komu-’turtėti kiekvienam 
nistai ir bendrai kairieji yra yra svarbus 
demokratai.

sausio 8-11 d. Annaberge,Įningo gyvenimo, moralinio 
sia praeitame numerv Dra- Vokietijoje, įvyko evangeli-tpasitenkinimo laidas. Tėviš- 

^dailinama folkloriniais 
vaizduojama per 

artimųjų santykius...
tiksliau tėvynės 

apsprendžia pozity
viąją P. Vaičaičio lyrikos

Reido nuomone, susidarė
pavojinga padėtis nes komu-jdz.o apras>...u Sa.„i«i ĮjetUVos nepriklausomy-! ta, miesto taivbos narvs J naštato irkaDinės iržemS Eyvenimo,
Hb. tvirtina, jog Jie g-.najdaryti išvada, kad ik, šiol , b& pasketbimui paminėti. ! Cotaldo. Raštu gauta smeiki- Lkvje kuriasi ir vieni S' I suvažiavimų atvyko aš-l-programą.
demokratinę santvarką, o tuo rusų kalbos mokymą (ir ru-
pat laiku ..jų kredencialai jsinimą> Lietuvoje dar vis ne
yra įtartini". Per pastaruo (buvo pakankamai rimtai žiū- 
sius kelis metus jis pastebė-irimą. Dar vis galėjai girdėti 
jęs, kad komunistų partijos Į balsų, kad Lietuvos jauni- 
darbas yra nukreipiąs prieš inesiekiąs aukštojo mok- 
darbo klasės interesus. ToksjSlo. gali rusiškai ir nemokėti, 
įsitikinimas privertęs laiško Todėl nutarta iš viršaus pa- 

parti-

I

autorių pasitraukti spausti, kad dabar rusų kalbą
jos ir likti lojaliu tik duruopihrai mokėtų visas Lietuvos 
klasei ir liaudžiai. jaunimas. Bandant išskaity

ti tarp eilučių, atrodo, kad

Gražiai pravestas Chica-’nimiJ gubernato- la, kiti išvažiuoja, treti pa- tuom evangelikų - liuteronų j Ir toliau Kęst Nastopka
gos Altos minėjimas Mari-Įriaus Dukakio, valst. silieka. Nors to padavimo kunigai, gimę, augę ir moks-Į dar iprjdurja: 
jos aukšt. mokykloje, kur, I sekretorės A. Buckley, pre- nei pradžios nei galo. nors Jus ėję nepriklasomoje Lie-|

‘ zidentinio kandidato šen. H. negali susigaudyti, ar čiattuv°je- nesveikatos ii Į Realistines literatūros ir 
Jacksono ir Brocktono mie - tikri dalykai, ar pasaka, betĮ8*1^0 amžiaus ne visi ku-|fol^laro Paikis suformavo 
to burmistro Crosby. iškaityti labai įdomu ir norė-'nigai suvažiavime galėjo|savitą P. Vaičaičio lyrikos

Pagrindinę minėjimo kai-’tumei- M dar. kelioUkųt dalyvauti. .k?nfeienc;:Vusmto^-
pasakė Ukrainos egzilinėsĮbą pasakė kun. prof. Pranas!Pu«lapi«i jietęstųri. | a visais atžvilgiais esanti h* ImantoJ
vyi iausybes užsienio reika. Manelis, suglaustame žodv-i Žurnale randame keletu tlk'd' laimėjimas. j LviraiSko- būdas Pa-

je pateikdamas įsidėmėti™' nekrologų, jaunimo skyriuje Suvažiavimo proga daliems saviraisko, būdas. Fa
;....... . .... :__ _• l •___ X i ..Inibinoin voiLinčIii,

be kongresmano Derwins- 
kio, kongresmano Russo ir 
prof. J. Puzino, nepaprastų 
ovacijų susilaukusią kalbą

Kai kurie britų laikraščiai 
spėlioja, kad Jimmy Reid 
ruošiasi prisidėti prie Skoti-i 
jos nacionalistų, kurie kovt ja 
dėl savivaldos. Ar nvnuc>s 
tuo keliu ir Lietuvos komu
nistai?

E. L.

KALBĖKITE RUSIŠKAI

Maskvos parėdymu norima 
! panaudoti rusų kalbą kaipo 
jprimonę lietuviškajai iš rno- 
įkvklų išstumti. Gal dar per 
.anksti sakyti, kad grįžta 
Jspaudcs draudimo gadynė, 
-bet dirva pamažu ruošiama, 
j Reikia palaukti, kaip i šią ru-< 
įsiį kalbos propagandą re; 
guos Lietuvos gyventojai.

Europos Lietuvis vasario 
24 d. Nr. 9 duoda informacija 
apie rusų kalbos brukimą I 
Lietuvą. Čia perspausdiname į asar*° 16-»io» minėjimas 
tų informacijų santrauką: Lietuvos nepriklausomy

bes pa -kelbimo 58-sios su- 
kaktie.- minėjimą čia suren-

LAVVRENCE, MASS.

Vilniuje įvyko tarpžinybi
nis susirinkimas, kuris ap
svarstė rusu kalbos mokvmo « •
svarbumą ir reikalą Lietuvos 
mokyklose. Čia patiekiamos 
kelios to susirinkimo kalbu
ištraukos, rodanč ios. kok u ?

ALTcs skyrius vasario 28 
dieną šv. Pranciškaus para
pijos salėje.

Programą pradėjo ALT 
! .-kvriaui

kėliu sukamas rusinimo ratas) 
Lietuvoje, o ypačiai jos mo-1 
kyklose.

pirmininkas John 
A. Stundza. Tautiniais dra
bužiais pasipuošusių moterų 

i gi upė (M. Penkus. A. Stun- 
1 dzaitė. A. Stonie ir M. Phil-

’ų ministerė dr. Beck. Ji 
pasakė visą tiesą apie tautų 
priešą Sovietiją ir rusų im
perializmą.

Tėviškės parapijos cho
ras, ved. Lamsaičio. gražiai 
atliko minėjimo dainas ir 
giesmes, o sol. A. Ugians- 
kienė šventę praturtino solo 
dainomis.

Chicagoje buvo ir dau
giau Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 58 metų 
-ukakties minėjimų. V’isi jie 
buvo sėkmingi. Vlikui, Altai 
r LB buvo sudėta keliolika 

.ūkstančių dolerių.

• Čia buvo demonstruo
jamas filmas Sala, kuriame 
vaizduojami įžymieji Kali- 
lornijos lietuviai. Tai gražus 
kun. Kezio, S.J.. ir inž. Paū
kaus Jasitikonio darbas. Fil
mas trunka dvi valandas, 
garsinis, jo sponseris — K. 
Kazlauskas. Jame atsispin
di visas Kalifornijos lietu
vių gyvenimas. Rimą pra
deda ir baigia žurn. Bronys 
Raila.

„Pranešėjas — respublikos lipsi sugiedojo JA\ ir Lie- 
aukštojo ir specialiojo vidų- tuvos h’mnus, akompanuo-
rinio mokslo ministro pava-: .km*. S. ydūnienei.^Parapi- prieš kiek laiko išvog
duotojas K. Žukauskas ’ ’ '
mėjo, kad rusų kalba š
yra tarptautinis 
saulinės kultūro>

minčių ir patarimų siekiant ‘ Por? studenčių rašinėlių, 
Lietuvai nepriklausomybės. [ kronikoje žinučių iš evange-

r> •• * ,. •• likų bei liuteronų veiklos,ftumtos re^liucij(M pa- p, .* kiekvieno st,^i|lsnio _ 
prez. oi ui. \aInuoųaukų nuotraukos .Dau- 

guma labai geros, ryškios.
Pabaigai pasilikau Jokū

bą Dagį. Šis torontiškis dai
lininkas - skulptorių? gruo
džio 16 d. atšventė savo 70- 
tąji gimtadienį. "Mūsų Spar
nų“ pirmame puslapy ran
dame jo nuotrauką prie re
liginės skulptūros. Puikių jo 
skulptūrų nuotraukų randa
me ir kituose puslapiuose. 
Skulptūrų ir eilėraščių! Ei
lėraščiai, tiesa, didesnio į- 
ipūdžio nedaro, nenorėčiau 
jų laikyti poezija. Tik vie
na a — "Mano ranka“ labai 
įdomus savo turiniu. Nel 
gaila, kad taip gražiai. į ran
kas žiūrint, šarvo gyvenimo 
aprašyme reikėjo vargti prie 
labai jau banalių rimų. kai 
būtų buvę galima rašy ti ei
lėdaros nesilaikant ir, gal 

buvo j būt, dar gražiau išsireikšti, 
vaišės, kurias pamošė mote- - Bet skulptūros— tai ne eilė- 
rys, ir spaudos paroda, su-^^a^iai! Čia jau regi talen-

siųstos
sekretoriui, kongrųsmanam 
ir senatoriam.

Aukų surinkta tūkstanti
nė, ir jos bus pasiųsto.. Altai.

Meninę progiamą atliko 
Brocktono lituanistinės mo
kyklos mokiniai, paruosti 
mokytojų I). Alksninienės, 
irenos Levis. E. Ribokienės, 
o šokiai — mokinės Marytės 
Bizinkau kaitės.

Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vedamas komp. J. 
Gaidelio, sudainavo paties 
dirigento Maldą už Tėvynę 
ir Tėviškės laukus, J. Guda
vičiaus Kur giria žaliuoja, 
K. V. Banaičio Klevelį, A. 
Budriūno Ploviau lankoj šie
ną ir S. Sodeikos Šiaurės pa
švaistę.

Minėjimas baigtas malda 
ir giesme Marija. Marija.

Po šio? progiamos

Alf. Krivicką? suruošė Lie-rbrėžįamas ne išgyvenimo iš- 
tuvos knygų, žurnalų ir f o- J skirtinumas, o dalios bend- 
tonuotraukų parodą, skaitė] 1"uma8 su kitais, nesvarbu, 
paskaitą apie Lietuvos dai- ar būtų kreipiamasi savo ar 
lės meną šiandien. Kun. dia- daugumos vardu. Tame pa- 
konas Fr. Skėrys surengė pciame eilėraštyje susiplaka 
krikščioniškų knygų parodą, skirtingos skaičiaus katego- 
kurioje buvo senų ir vertin
gų leidinių. Kun. A. Gelži- 
?iiui susiigus, jo vietoj tai-! yaizdas, pateiktas tartum 
svklinga lietuvių kalba skai- žvilgsniu iš salies.“
:ė paskaitą kun. Gust. Vag- „ Taip dabar apie Pr. Vai- 
neris. Jis kalbėjo lietuvių; Haičio poeziją kalbama ok. 
°vangeliku-liuteronų i tori-1 Lietuvoje.
ios tema. Be to. kun. J. Ur-| Iš tikro, Prano Vaičai. 
dzė rodė skaidres iš savo ap-j čio dalia liudija, kad nėra 
-ilankymo Lietuvoj 1975 m. j būtina į-asytojui palikti sa- 

Suvažiavimu daug rūpi-Jvo kūrybos knygų kalnų.

rijos. J lyrinę išpažintį nuo
lat įsiterpia objektyvesnis

nosi kun. Fr. Skėrys.

"BAUDOS“ SOVIETŲ 

DIPLOMATAMS '

Sovietų diplomatai, gyve
ną VVashingtone. D.C., vie
nuolikos mėnesių laikotarpy 
susirinko 8,865 baudas už 
judėjimo taisyklių pažeidi
mus ir automobilių palikimą 
draudžiamose vietoje.

(Gana dažnai atsitinka, kad 
įtik vienas kitas eilėraštis, 
viena kita apysakėlė ar no
velė įamžina rašytojo vardą 
tos ar kitos tautos literatu, 
roję.

Pi*. Vaičaitis, greta Mai
ronio. yra vienas pačių ryš
kiau-iu balsų XIX a. antro
sios pusės lietuvių poezijoje. 
Nepaliko jis mums stambių 
poezijo-s lobių, bet tokie jo 
eilėraščiai kaip "Lėkite, dai*

'Norėjau aš deimanto grū- 
’Gyvenimo 

leidžias“ 
gyvena

• Balzeko Lietuviu Kultū- rengta Brocktono LB valdy-Jtingo dailininko darbus iq Deja, tie diplomatai nuo(nos, iš vargo nupintos“, ”Y- 
ros Muziejaus daiktai, kurie bos. šia prega buvo parduo- • negali jais atsidžiaugti. ; baudų yra atleidžiami. Jei- ra šalis, kur upės teka“

Toks Tenka tik stebėtis, kad gu jiems tektų tas baudas



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Ni. lo. 1976 m. kovo 9 d.

j|Nazareto burmistras 

Ziad oriento atgabenamieji žydai), 
‘ir naujasis Nazareto burmis- 

Bibliškai garsios vietos, ^ras yra jų nepasitenkinimo 
Nazareto, burmistru buvo iš- jgdava. Jo uždavinys rūpintis 
•rinktas arabas Tewfik Ziad, pakeĮtj senąjį Nazaretą iš tos 
kuris žydiškame Izraelyje pacjčties, kurioje jis atsidūrė 
yra kažkokia nepaprastybė lyg nusigyvcnes atsilikėlis. 
— ne tik arabas ir muzulmo-j
nas, bet ir komunistas. Bet jis | Senasis Nazaretas, tiesa, 
moka prisitaikyti prie tų, ku-jturi tik apie 40.000 gyvento
je už jį atidavė balsus, o gal Į jų, tai valstybėje jo reikšmė 
ir ateityje dar atiduos. Dėl to nėra didelė. Bet kai vis siū-

Dėl tų visokių skriaudų SOVIETAI NESVILINS *
arabai jaučiasi trečiaeiliais AMERIKOS AMBASADOS ‘ 
piliečiais (antraeiliai esą iš:

Kalėdų metu jis dalyvavo pa
maldose bazilikoje. Jis jau
čiasi lyg ir visų bažnyčių gal-

loma Gazoje ir Jordano pa
kraštyje kurti pabėgusiems 
palestiniečiams valstybę, net

Kaip pranešama iš Wa-į 
shingtono, D.C.. prezidentas 
Fordas ir sovietų caras 
L. Brežnevas esą vi ai arti 
Jauto susipratimo, kad 
JAV ambasados rūmai 
Maskvoje ateityje nebus 
bombarduojami ultratrum- 
pcm bangom, kurios kenks
mingos ambasados tarnau
tojų .-veikalai.

Kremlius prisipažino, kad 
tie "bombardavimai“ buvo

IMKITE 
IR

SKAITYKITE
Vėjas gluosniuose, gluos

niai vėjuje, du stebukliniai 
vaidinimai, parašė Algirdas 
Landsbergis, 126 psl., kaina 
$5.00.

MES VALDYSIM PA- 
SAUL{, parašė L Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
nas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

va, jis pasirūpino visas mo-• ir vieno nedidelio miesto ara- 
kyklas apdovanoti kalėdinė- įbo komunisto burmistro pla
nais eglutėmis, ir jeigu Į Na-,na’ ir darbai ir įtaka tarp 
zaretą užsuka koks nors už- į nepatenkintųjų negali praeiti 
sienietis turistas, tai Ziadas :nepastebėta ir nekelti susirū- 
jam įteikia rožę ir informa- fpinimo.
cijos knygutę apie miestą.
Kur gi rasi lankstesnį ir rū- 
pestingesnį burmistrą, tegu 
jis ir arabas, muzulmonas ir į 
komunistas! Dar jis žada net 
paprašyti popiežių, kad ap
lankytų jo miestą.

K.B.

IR DAKTARAI NEBIJO 
KALĖJIMO

vykdomi, nes, girdi, ameri
kiečiai ant savo namų stoge 
turėję tekių gudrių aparatų 
kurie pagaudavo rusų pa
reigūnų pasikalbėjimus gat
vėse, automobiliuose ir ne. 
pačiame Kremliuje.

Aišku, Amerika taip pat 
utiko savo ambasados .-to

gą "pataisyti“.
Kiek tas "slaptas susipra

timas“ tęsis, parodys artima tome* pasirodys spaudoje
ateiti-.

DUONOS NEPRITEKLIAI 
SOVIETŲ SĄJUNGOJ

L. Brežnevas

Pašiurpo mano velnias,
jarašė Liudas Dovydėnas. 
7 novelės, 235 psl., kaina 
Minkštais viršeliais $3.50. 
dėtais — $4.00.

PASINAUDOKIT PROGA! 

MAŽOJI UETUVA, III

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

TRYS IR VIENA, Janinos
Narūnės atiminimai apie 
rašytojus Gabrielę Petkevi
čiūtę. Bali Smogą, Jurgi 
Sa vickį ir Juozą švaistą ,171 
pis., kaina $3.00.

Atsitiktinio kareivio ui-, 
rašai, Jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasauliniu 
karo laikų Europoje, 127 
psl., kaina $2.00.

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

Išeivio d-na, Juozo Kapą, 
činsko 1950-1973 m. atsimi
nimai, 295 psl., gausiai 
iliustruoja, kieti viršeliai,- 
kaina $7.00.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 pi&t 
kuira*"<*ii*o ••••••• ••••<••» .si ee • • V-Mšių metų pavasarį.

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

Knyga turi per 300 pusla- 
' pių, joje yra 6 studijos apie I ATSIMINIMAI 

JIUOZA LIŪDŽIU,

ATSIMINIMAI IR MIN- 
TVC dr. Kazio Griniaus,
H tomas. 336 psl. kaina $6.

Valstybės prokuroro įstai- 
lga pianeiė, kad dr. Robert 

Tegu net 67 procentai bai- S. Borden. 42 m. amžiaus, 
sų buvo atiduota už Ziado. iš Groton, Mass.. vasario 25 
(anksčiau miesto arabai bai-į d. nubaustas vieneriais me- 
suodavo už Izraelio darbiečių I tais kalėjimo ir 2,o00 dol. 
kandidatus), tegu jo demo- bauda, nes pats prisipažino,

— Aa, tai tu. tėve? Kodėl raketų projektams. Tos or-įfaatinf tkk’moke^čif' nem&kėj°
šiandien toks nedrąsus? ganizacijos pastangomis a-Pe Yra laimeJęs U vietų is 17, «

Toi Vari vo otUinti rneįikiečiai jau ne vieną,bet Izraelio valdantiesiems! Vienerių metų kalėjimo
įai, Kati, va, atKiuu- kaft^ Jbuv0 nusileidę ant .tai kelia susirūpinimo. Jis net j Gausme dr. R. S. Bordenui

nau be jokio reikalo. mėnulio ir atliko ten Svar- » kalėdines eglutes išdalyjo , nebus perdaug baisi, nes
— Eikš arčiau. Noriu tau bius mokslinius tyrinėjimus, mokykloms savo demokrati-; jam teks už grotų pasėdėti Užsienio stebėtojai galvo.

kai ką parodyti. i nio fronto vardu’ to’ pagal! aS,,° llk? laikaS J°» ka(1 L- Brežnevas nedrįs
— O ką tu čia mteresno kad tą naująją žemę možna ? sąrašą jis kandidatavo j16'?0!1, atPn*imo <JZ1U , ze~

turi? .pabodavau mėnesio šuo-nnt‘muose Kas b“s.’JeJ !^ . dar linksmesne to? by-imes u«o katastrofa. 3,el-
o __ jyiunco? raelyje visur pradės keltinos dalis: 1970 m. dr. Bor-įmnti, nes, pradėjus tų ožių
tasiziuiek, teve. Į galvas arabai, kurių šiuo!den uždirbo $65,755, 1971'ieškoti, ieškojimai gali pa-

— Vajegum, kokie gra.’ — Ne, tėve, tas moksliniu- metu yra apie pusė milijono? į m. — $83,219 ir 1972 m. —' iekti ir pačią aukštąją pal

. .. neapsako- j Mažąją Lietuvą su žemėla-
mai ilgame pamoksle, kurj daS, dar niekur
jis pasakė kompartijos 2o nebuvo
suvažiavime Ma kvoje, dėl
Sovietų Sąjungos žemės ū-: Knygą redagavo prof. 
kio nesėkmių per praėjusį Martynas B raka s. 
.penkmeti apkaltino žmo
nių klaidas ir blogą orą. ‘ knygos užsakymo $10.00.

Lithuanian Research 
Institute

APIB

lės Liūdžiu vie nės, 88 
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KĄ LAUMES LEME
Nekiidėl'iJdLm" ' riekite _Jai rašytojos Petro^S.

Į Orintaites parašyti atsimink 
į mai apie žymiąją poetę Slr 
lomėją Neri, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy- 

j ne, 234 pusk, kaina $3. 
ANGLU KALBOS GRAe

29 West 57th Street 

New York, N.Y. 10019.
MATTKA. 215 psl., kieti vir

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

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

Draugas don CamiOo,
.migraijos j erdvėje pasta- per tuos metus, *»r “ mė- ūkiui“, "neteisima pro. kalėdinė pasaka. Miško egL Kmiriu^artiios"

I._1------. i------- -------------------------------- , 1-------. ------ 1.------------ 1 . . i ' dukefyns nvrv'.ir.:-7QVnnn ir l.-x = T/-I2..__ 1_____ /-»__ |nv>i,ui.Ktu

ii z y*ia a£Pa.u*uį?u žmonių perteklius mūsų Že- Izraeliui 1948 m., ir jo arabai’• " . v .
mo s O ZUl na e ysies O- nrnirl&s maapfi HaI a. kažkam laikėsi "ramiai RotJ Taigi sąžiningi pilieč
ni'oVm. l!n v»-„ nf.nnueJinb' 'n°' Y-') nou jau 4.UUV ju. “ r iliaUSy.ie OVOJ Jam nenena. JJJcUiclV il:iv IIniekui. Jie yia at.pausdmti ir»x»»4oV.n«c m,Mn fa Izraeliui 1948 m . ir io arabai I " ' disciniinos ppžeidimai“ "

DOVANA JAUNIMUI
Janinos Narūnės 

parašyta apysaka, 
iliustruota dail. Zi.

darbo tos Sodeikienės. Kaina — 
a- $1.80.

SmTthso- ™je P.rad* dėlkaŽk.aip laikfSi r.amiai-'. ^'iuri'mokėtr'm^fėius'kuž bej"ti,n? ™ama Že< Miiko "einU« J-day 1974 metais ir
man 1976 m. tytą koloniją. Joje bus vie- tiek senoji karta suaktyvėjo, į $”'B<n den

— Nu, o ką jie znočina? tos ištisiems milionams žmo- kiek šviesesnė jaunoji prade-i ‘ ° C
- Pabandyk, tėve. patsai' T* T,?je na.uj?j? "žemėje“ jo nerimauti dėl šališkos Iz-1 

atspėti.

organ-zavimo ir jutė įr Kūčių vakaras. Gau-1 
organizacija“ , gįaį iliustravo dail. V. Alek?vadovavimo u:_ a_ ,.A tr *i.t. ' liaus pasi/al-<ėjimai, 216

ir kt. Atseit, žeme- ūkio ne- sandravičius. Švietimo Ta-i psk’ ^a'na
Septintoji pradalgė, litg- 

ratūros metraštis, rašo $4 
, _ , , , . i autoriai. 464 psl., kaina kJė-

Mums atrodo, kad Sovie-’. Uabnuko užrašai, apysa-’ tajs viršeliais $5.00, minki-.
tu Saįunooi" meta^būtų už-; bja Švabaitė- — $4.50.

.daugeliu atžvilgių gyveni- raeiio politikos, kurioje jie! SAULĖS AUTOMOBILIO sėkmių kaltininkai atsidūrė lybos leidinys, spausdintas 
. . mas bus geresnis ir pa-toges- įįįįpį sau skriaudų. Izraelis! randyma^ ' [kažkur žemai, tik ne Krem-jKomoje. Kaina $1.60.

v„7.Hm’ .va> nu^ «*- nis negu dabartiniame pa- nusistatęs ”sujudajinti“ j BANDYMAS Kaus aukštybėse! į ____ i
aoii ZeZi iŠ*' N^”e‘ IGalilėj,. Pri! NaJreto buvo Federalinės Energijos Ad-i

neliai. O čia gi viduryje tai žerai, savo 
Masčio ežeras, kuriame aš, žiu bus nė ‘ 
mažas būdamas, maudyda
vausi ir kilbukus rankomis 
gaudydavau...

Na. o kiti paveikslai — Maiki, tai didžiausias 
ką tau primena, tėve? humbuniga?. Senovės babilo.

— Nors jie ir labai gražūs, niečiai pafcrajino kuorą iki 
bet nemoku išfigeriuoti, kas dangaus pastatyti. O kas iš
juose atrisavota. , J? Ne tik dėl to arabai jaučia ri judančių dalių, joms rei-

H .b 1ktąi, skriauda. Jie vietoie nešauna kalinga tik saulės šviesa, jų

pi įtrūktų.kurie turi daugiau visokių neia 
privilegijų, negu senojo mies- Naujojo automobilio kor
to gyventojai, kurių apie tris pusas yra padengtas foto- 
pcnktadalius sudaro arabai, voltinėm celėm, kurios netu GALUTINIS AKTAS

Kol mes nepanaadosfafefc. 
teroro ir sušaudymų viietoją 
be teismo, tol mes nieko 
pasieksime. Geriau sunoU

eiliuotos pasakėlės "Kiškio 
Pyragai“. Kaina $3.50.

Parkas anapus gatvės,— 
premijuota apysaka jauni- ■ kinti šimtą nekaltų, neigto 
mui, parašė Danutė Brazytė- u-
Bindokienė, 156 psl., kaina
- $3.00.

paleisti v;eną kaltą.
(Taip Leninas kalhęįo

Čekai 1918 m. sausio hU
— šitie pal. eik lai, tėve, 

yra ne Žemaitijos ar kurio 
kito krašto nuotraukos, bet 
naujosios žemės vaizdai.

— Kokios naujos žemės?
— Ogi tokios, kurią savo 

rankomis patys žmonės pa- 
si tatys.

iš lyto pabudę žiūri — vie 
nas giiksi, kitas kriuksi, o 
trečias gaidžiu gieda. Tas 
pa<s bus ir u naująja žeme. 
Kurgi tie išminčiai suras 
vietos naujai žemei, kad ’jau 
ir senojoje vos ištiesta šuns 
uodega išsitenka, o ją dar ir 
taip žmonės mindžioja?

skriaudą. Jie vietoje negauna
drrbo, nors aukštutiniame; ener8Ua neteršia oro. 
Nazarete pristatyta didelių Ar greitai tuos saulės au-
frbrikų, ir apie 7.000 jų kas--tomcbniu: Pamat.ysime au’ 
dien turi važinėti dirbti j stiadose?. Tariama, kad

— Ar tu, Maiki, sudurna 
vojai? Kitą svietą gali su-Į —; Tas yra numatyta ir
tverti tik Ponas Dievas pa 
dabnai, kaip ir šitą, kuriame 
gyvename.

— O vis dėlto, tėve, 
mokslininkai labai rimtai 
rudaasi tą kitą Žemę su
kurti. Tą projektą sugalvo
jo 1969 metais Princeton u- 
niversiteto profesorių? fizi
kas Gerard O’Neil. Šiandie 
jis jau turi visą eilę padėjė
jų tam projektui vykdyti. Jį 
remia visa eilė mokslinių į- 
staigų. biznio bendrovių, 
paskirų turtuolių ir net gar
sioji Amerikos valdžios or
ganizacija — NASA, sukur
ta erdvės tyrinėjimams ir

labai tiksliai apskaičiuota. 
Erdvėje tarp mūsų žemės ir 
mėnulio yra toks pusiausvy. 
ros ruožas, mokslininkų pa 
vadintas L5. Į tą L5 ruožą 
paleidus satelitą, jis savo 
keliu tarp žemės ir mėnulio 
skristų per amžių amžius ir 
niekada iš jo neiškryptų.

— Gana. Maiki, tokių bo
bų pasakų. Aš nevieriju ir 
nevierinsiu. Tu, Maiki, man 
puti į ausi visai griešnus da.

H ūfą ir kelionėje sugaišti 
dr.ug laiko. Mieste daug be
namių, ir daugumas nepa j ė- 
g a mokėti didelių nuomų. 
O aukštutiniame Nazarete 
d .ug namų tuščių, bet ara
bams ten neleidžiama apsi
gyventi. 1975 m. tikėtasi su-

ne anksčiau kaip 1985 m.

TROCKISTAI REMIA 

JAV TERORISTUS

JAV Senato Vidaus Sau- 
gumo pakomitetis, kurio 

J pirm. yra šen. St. Thurmond
silaukti apie 60.000 naujųĮ (R.-S.C.). teroristų veiklą 
ir.ligrantų, tai tiek pristatyta Į tyręs prie uždarų durų, pa

darė išvadą, kad Socialistų 
Darbininkų partija (JAV 
tiockistai) yra įsipareigoju
si į terori «tų veiklos skatini
mą ir rėmimą. Tuo tarpu jų 
remiami teroristai daugiau-

butų, bet atvažiavo tik treč
dalis to skaičiaus

San Marino respublika 
(plotas — 60 kv. km., gyven
tojų — 20 tūkst.) turbūt vie-|į 
nintelė valstybė, dalyvavusi 
Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo konferencijo
je, kuri išsiuntinėjo visiems! 
savo gyventojams tos konfe
rencijos 1975 m. rugpiūčio 
1 dieną pasirašytą ..galutinį 
aktą“.

Knygutėje, kuri yra išleis-Į 
ta italų kalba, atspausdintos! 
ir San Marino užs. reik. mi- 
nisterio Sig. Gian Luigi 
Berti’o konferencijoje pasa
kytos kalbos.

Vieną egz. tos knygutės 
min. Berti atsiuntė ir Lietu
vos Socialdemokratų partijos

EKSKURSUOS J LIETUVĄ
iš

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO

Balandžio 15 — >645.00 Liepos
Gegužės 20 — >725.00 Rugsėjo
Gegnžės 26 — >899.00 Rugsėjo
Liepos 14 — >1045.00 Gruodžio

28 — $1045.06 
1 — >925.06 

16 — >725.06 
22 — $875.00

čioje lovoje, kur iš vakaro, o
nuvirtau, trk ant stalelio j šia veikia kituose kraštuo.|^Tžsienio Delegatūrai. 
padėta nauja rokunda, kiek se, bet daug stipresnė veik-i Delegatūra, padėkojusi už 
reikia mokėti už oilą. Paša- la ateityje esanti galima ir‘.knygutę, paprašė San Marinolykus. Tai niekai. AS irgi 173,^7^ Tpie ui turiu JAV-se 

kaitai, sapnuoju, kad Ąren- ministerį atkreipti dėmesį,
du apie savo gaspadinę ir 
ant jos nenupuolu. Bet kai 
pabundu, tai guliu toje pa-

pasišnekėti su Zacirka. Tai • Mums atrodo, kad tų te- kaip Helsinkio susitarimą
gud bai, vaike.

— Būk sveikas, tėve.
roro veiksmų ’jau ir dabar vykdo Sov. Sąjunga, paver- 
šiame krašte nestinga. gusi Lietuvą.

Dvi naujos grupės su Varšuva (4), Krokuva (2), 
Vilnium (5), Druskininkais (2).

Birželio 20 ir rugpiūčio 8 — kaina $1136.60 
Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų su papildo
mu mokesčiu New Yorke.
REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO _ VIETŲ SKAIČIUS 

RIBOTAS!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Boston, Mass. 02127
393 West Broadway, P.O.Box 116 

Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonšani 
Air fares rabject to changes and governament approval. 
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Puslapi? peEKia? KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 10. 1976 m. kovo 9 d.

Vietines žinios
BRONIUS PALIULIS 
SUKAKTUVININKAS

PADĖKA

Šių metų išvakarėse pa- 
Kuklus, bet veiklus ir Išlijo mano širdis, todėl rei- 

darštus Bostono lietuvių vi-! ktjo 3 savaites išbūti Car- 
suomenės veikėjas Broniu* i ney ligoninėje dr. Stasio Ja- 
Paliulis vasario 23 d. atšven- ! saičio priežiūroje, o vėliau 
tė savo 60-tąjį gimtadienį. ■— tiek pat Irenos ir Petio 

Bronius Paliulis gimė 19161 Navazel.kių globoje, kol ga
ni. va ario 23 d. Karpiejuo-Į Įėjau grįžti į savo nuolatinę 
se, Gražiškių vai., VHkaviš-i pastogę.
kio aps. 19.j7 m., baigęs Ky-' Nuoširdžiausiai esu dė. 
bartų auK.-tesniųją komelei- ■ jnga5 dr. gt. Jasaičiui, Irę- 
jos mokyklą. įstojo į KaroJnaj jr petrui Navazelskiam.-. 
mokyklą aspirantu, kūną 0 tajp pat visiems bičiuliams 
baigė 1938 m. jaun. toite- kurje mane aplankė ligoni- 
nanto laipsniu. Tais pačiais n^je asmeniškai ir linkėji- 
metais buvo priimtas į Že- mų laikais.
mės ūkio akademiją Dotnu- ......
voje miškininkystė; studi- .\Pa? kar tai dėkoju Ke. 
juoti. Po poros metų miški- leivio įstaigos nuolatiniams 
ninkystės skyrius buvo .per- bendradarbiams ir jiems 
keltas į Vilniaus Universi- šiuo sunkiu metu į pagalbą 
teto gamtos - matematikos atėjusieirb Sta įui Santva- 
fakultetą, ir B. Paliulis 1942 rui’ Danieliui Ayerkai An 
m. ji baigė diplomuoto miš- *anui Andnuliomui ir L. E 
kininko laipsniu. leidėjui Juozui Kapočiui

Studijuodamas universi- ^a^ Pišsaugoti ne. 
tete, ’jis kartu dirbo jame la- sutrukdytą Keleivio leidimą 
borantu prie Medžio techno
logijos katedros. Baigęs stu
dijas, paaukštinta? jaun. a- 
sistentu ir perėjo dirbti į 
Dendi c.logijos katedrą pas 
prof. J. Raukti. Su juo dar-* 
bavosi iki 1943 m. kovo mė-

J. Sonda

Vilijos kvartetas Minkų 

parengime

KELEIVIO RĖMĖJAI

1976 m. vasario 1-14 dd. 
Keleivio spaudai aukojo:

Po $10.00: J. Petniūnas. 
,Richmond Hill, N. Y., J. Ra- 
Jsys, Cambridge, Mass. ir J. 
Martin, So. Boston, Ma.

A. Jonys, Delanco, N. JJ 
— $8.00

Po $5.00: Z. Laugalys, Ki- 
chener, Ontario, E. Cy Tama 
lavage, Worcester, M., J. Jat- 
kevičius, Enfield, Ct., S. Bak
šys, Hamilton, Ontario, K. J. 
Cudukis, London, Ont., V. 
Gražulis, Toronto, Ont., J., 
Tumas, Rosemont. Quebec Į 
f. Vidugiris, Weston, Ma.,}, 
P. Garionis. Hot Springs? 
Ark., A. Austras, Braintree, | 
Ma., J. Mačys, New BritainJ 
dt., K. Balsys, Upland, Cal.,į 
3. Vaitkus, Toronto, Ont.,| 
B. Mudėnas, Worcester, Ma.J 
A. Dovydaitis, St. Petersburg, 
Fla, ir S. Yeremsky, Brook-j 
iyn, N. Y.

Po $3.00: P. Jonikas, Dan-- 
vers, Ma., R. Yatulis, Wiland,! 
Ont., M. Krukonienė, S. Bos-. 
ton, Ma., ir C. Valangavich, 
New Britain, Ct.

Po $2.00: A. Pocius, Brook- 
field, III., A. Padolskis, Paris,

5 Ont., H. Pemkus, Thunder
Bay, Ont., T. Smith, Montre-

“SALT ĖS ŠERMENYS*4 RADUO PROGRAMA

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS I LIETUVA

ll & VIENOS SAVAITĖS 
KELIONĖ Į LIETUVĄ

DVIEJŲ SAVAIČIŲ I 
•BAVARIJĄ (Vok.)
• LIETUVĄ

________________________ • AUSTRIJĄ
Viena savaitė Lietevoje - - 6 naktys Vilniuje 1 diena Kaune. 

! naktis FrankfurU
Balandžio 15—2:1............$739 jo n;—24 .........$779

.... $779 Rugsėjo :l<>—Spalio S . .$ 779 

.... $779 Spalio 14—22 ............. $779

2-jų savaičių kelionė Lietuvoj. Austrijoj ir Bavarijoj (Vok) 
6 naktys \ ilniuje. 3 naktys \ ienoje. I naktys Miunchene

Gegužės 20—Birželio :l $979 I.ie|>os 15—29 ............. $1099
Birželio 17—Liepos 1 $1099 Rugpjūčio 19—Rūgs. 2 $1099

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

autobusais transportuoja

Kelionės kainos skaičiuojamos lėktuvų susisiekimo kainomis 
nuo Bostono. Ne\v Yorko ir Montrealio Lufthansa lėktuvais 

Išsamesniu informacijų apie lietuviškąją kelionę kreiptis i:

F

Gegužės 6—11 
Gegužės 1:1—21

Algirdas Milkus
8 \\ hite Oak Rusai 
Newton, Mass.
Tel. (517—969-1190

Gala\y Tours & Travel 
ur 1111 indeli Street

Welles;e\, Mass. 02ĮSI 
Te!.: d 17—2?7-5502

I pI I

1 Tai visai neseniai išleista 
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai

į iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos- Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tit.Ka Kalėdų davanom-. 
Kaina $7.90.

Mano žodynas, Richard 
3cany. daugiau nei 1,400 
spalvotų paveikslų iš įvai
riausių sričių ir kiekvienas 
jų turi lietuvišką ir anglišką 
pavadinimą. Knyga didelio 

i formato, stipriai įriškta ir 
’abai patraukli mažamečiam 

1 ir paaugliam. Kaina $5.00.

Elegiški Stepono Kolupai- 
! los niekintojai, parašė Ksa
veras Kaunas, 52 psi., kai
na $1.00.

ĮSIGYKITE
"ŽURNALISTIKĄ“

"žurnalistikoje“ rašų 30 
;žymių mūsų spaudos dar- 

1 Luotojų. Kaina $6.00.

I
GARSO BANGŲ* 

PROGRAMA

al, Que., E. Norvilas, St. Pe-! 
tersburg, Fla., N.N. Toronto,;

Kovo 28 d. į Bbstoną at
nešto. kol hitlerininkai už- vyksta iš New Jersey Vilijos 
darė Vilniau- Universitetą, kvartetas, kuriam vadovau-jOnt., K. Simanavičius, Dor- 
Norėdamas išvengti depor- ja Liudas Stukas. Jis čia at- >chester Mą., J. Balnionis.1 
tacijos į Vokietiją prievar- liks programą koncerte Min-J Chieago, III., A. Lapinskas, 
tos dai bams, jis perėjo dirb- kų radijui paremti. Dainuos1 La Šalie, Que., J. Uldrikis 
ti į Vilniaus srities medžio j ir kvarteto vadovas Liudas įRoųuanock, Ct., L. Tenzey, 
pramonės inspekciją inspek- Stukas, kuriam ąkompanuos*Georgetown, III., J. Runkus, 

pianistas Saulius Cibas. jWorcester, Ma., ir M. Kruo-
Sol. Liudas Stukas Bosto-,laidis, Chieago, III.

Po $1.00: J. Starinskas,

toriaus pavaduotoju.
1944 m. iš Lietuvos pasi

traukė į Au.tri’ją. o vėliau į no lietuvių visuomenei yra 
Vokietiją. Stovyklose gy- j jau gerai pažįstamas, nes jis
vendamas, visą laiką darba-Į čia yra dainavęs jau ne vie- Belmont» Ma-» U. Karklius, 

ną kartą. Vilijos kvartetas Cicero, III., J. Petrulis, Mon- 
atvyiksta pirmą kartą. Jame treab Que-, V. Baltakis, La 
dainuo ja buvusios Žibuoklėj Salto, Que., ir V. Gudgis, 
kvarteto dainininkės. jFort Johnson, N. Y.

vosi UNRRA, vėliau IRO, o 
po to Mueldorfo stovyklos 
administracijoje. Čia jis su
organizavo kultūrinę valan
dėlę, kurioje periodiškai bu
vo skaitomos mokslinė j pa
skaitos bei politikos apžval
gos. Stovykloje 1947 m. ve
dė lietuvaitę Česlavą Pet
rauskaitę. su kuria 1949 m. 
atvyko į JAV. apsigyvenc 
Bostone, išaugino ir išmoks
lino du sūnų- — Algimantą 
ir Vytautą Paliulius.

Bronius Paliulis į visuo
meninę ir kultūrinę veiklą 
tuojau įsijungė ir Bostone 
Jis tris kartus buvo ateiti
ninkų sendraugių valdybo
je, globojo jaunimą, buvo 
Bostono lituanistinės mo
kyklom Tėvų komiteto pir
mininkas, Bostono Kultūros 
klubo valdybos narys ir jau 
tryliktieji metai yra Lietu
vių Fondo vajaus komiteto 
narys. Be to. jis darbuojasi 
LB Bostono skyriaus valdy
boje, Bostono Altoje ir Lie
tuviu Bicentennial komitete.

Bronius Paliulio veikliai 
dalyvvavo ir Keleivio 70 m. 
sukakties komitete.

^Vertindami jo gyvą vi- 
submeninę veiklą, jungiame 
ir savo gražiausius linkėji-

Stepono ir Valentinos; Visiems aukotojams nuo- 
Minkų vadovaujamas ra-‘šįrdus ačiū. 
dijas Naujosios Anglijos lie-1 
tuvius informacijomis ir me
nine programa aptarnauja1 
jau 42 metus. Visomi- jo iš-Į 
laikymo išlaidomis rūpinasi 
tik patys vedėjai, tam reika
lui kartais organizuodami į 
vairius lietuviškus parengi
mus. Šiam tikslui rengiamas 
ir dabartinis koncertas.

Taigi maloniai kviečiami 
visi tautiečiai kovo 28 d.
3:30 vai. po pietų at-ilanky- 
ti į So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos III aukšto salę 
paremti radijo vedėjų ilga
metes pastangas ir pasiklau
syti Vilijos kvarteto žavių 
moterų.

S. V. M.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS ;
Kovo 14 d. Birutės Onos 

Aleksaitės konservatorijos! 
baigimo rečitalis N. Angli
jos konservatorijos Rečita-
lių salėje.

Kovo 28 d. 3:30 vai. So.j 
Bostono Lietuvių Piliečių j 
d-jos III aukšto salėje Min
kų radijo koncertas.

Balandžio 24 d. 7:30 vai.

PATAISA

Praeitame Keleivio nume
ry paminėdami Aldono? 
Eretaitės mirtį, buvome pa
rašę. kad jos motinos Ono? 
Eretienė? mergautinė pa
vardė yra Jakulytė, o turi 
būti Jakaitytė.

Atsiprašome.

■* BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Velta*

TeL 268-9030
597 E. Broadvray, So. Boston, Mas*.

• Draudžia AUTOMOBILIUS noo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Paripna visų rūšių drandmaa nekihmjanmm tortai 
ir mra nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOWNERS’ POLICY gaH išrūpinti bet kariame 
mieste kvartale.
• Tsrpininkanj* noriaticma parduoti ar pirkti aamas.

vak. L. Rėzos 200 metų su-| 
kakties paminėjimas Kultū-i 
ros klube, Tarptautinio Ins-j 
tituto patalpd-e.

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

Balandžio 25 d. So. Bos
ono Lietuvių Piliečių d-jos j 
II aukšto salėje Laisvės | 

Varpo pavasarinis koncer-! 
tas.

Gegužės 1 d., šeštadienį.! 
7 vai. vakare punktualiai, 
South Bostono Lietuviui 
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.

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

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 kt- 
locikhj ir ii stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niai nuo 1 iki i 30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
ios ir Magdutės pasaka.

Biacfo reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dovar 
nų krautuvę, 502 E. BroacL 
way, So. Bostone. Telef o 
ias AN >0489. Ten gauna-
'V Ir Ksialvta

;i $i radijo programa trana*
, j liuojama sekmadieniai* ii 
į j stoties YVBUK 90.9 FM

banga nuo 1:30 iki 2:00 v.j 

popiet.
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Nepriklausoma

LIETUVA
■Mtormuota «>»au>u,jtss »pn p<is;i ulinius ir hetuviskuusi'-s 
įvykius, <*efU oaug ir įdomiu nuutr.:uxę ir at'trr.i •raskal'e 
apie visus musu vGuunuitiusu.' bv* kubin ;niu«j klausimas-, 
lame rasite įdomiu .skaitytojo laišku skyrių. kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nHtstr.ouių kiekvieno visiems 
«>varWi’. proli.etaa.
' NE’>RIK*.AUS«i.»lA LiKfl VA“ yrt divuiiSk-i* mūsų fe 
fiviįoK la»kr;»šl«». *:*3!*4<i nniiio bendri « bei *»
suomei aGira- kiekvieno nuomonei, kuris dirlui tiž išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

%^e«f*as:
7722 George Street. laSalle. P.Q. HKP It I. CANADA

SLA SISIVIENIJUIAS
LMTUYIV

A3IERIK0.IE
-GA—jeo so me*ę smv lietuvių rtauoBieoei ir Umukė 

jo <isugi&o Jx2*T4rNi3 BiLfONUS dolerį
narisms.

SLtA—didžiaasta Keturių ftatemslloi organizacija — 
duoda gyvybės apdraudė ir ligeje paka*pų, kurt yra 
pigi, nes SUSIVn.'NL'tMAS «*leėku pakto, o teikia 
patarnavimus sautart Ttėa pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria so pase mHmto dolerių 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir ssogi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gau*i įvairia klasių reikaHagiaaBias 
apdnodaa nuo <100.00 iki 91C.900.0C

SLA—jaunimui duoda gota Taopoo^jų Apdraudų — Co. 
dorrment laauraneo, kad jaunuolis gautų pinigus 
šukėtojo mokslo studijoom ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių IKRU 
apdraudų: oi 91.000-00 apdraudos tik 93.00 mokea* 
ėiomrtsM.

SLA—ARCIDENTAL1 AFDRAUDA naudinga visokia 
amžiaus aameoima rekomonduojama llrtaviėkų 
klubų ir draugijų aariaasa. Ui 91.000.00 akcidenta* 
Ha apdraudos mokestis 9C.00 J motus

SLA—kuopos yra daugumoje Hotuvių kolonijų. Krolpattle 
* kuopų veikėjas, ir -Je plačiau psaiikins anie 
gosi liesIJtam darbas.

GauaBa spausdinta* mfo>*macijaa, jaiga 
paraėyatto:

Mtkoaalaa ARIaase af AaMriea
107 Wort 30tk Streot, Nev York, N T. tMfti

!

Dažau ir Taisau
Namus IA lauke \r viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

•'ishų. ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausių 

medžiaga-
JONAS STARINSKAS 

220 Savia RIU Ave. 
I>yretMKter. Mase.

TaL CO 0-5854

dhaudimo AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rū6ių

draodimns
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
bM Broadvray

Se. Boston, Mass. 02127 
Tek AN 8-17F1

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
zą.-: Danys, 464 psl., daug

p i., daug iliustracijų. Kny. i iliustracijų, kieti viršeliai, 
"oje rašo apie 70 asmenų. į k i. na $12.00.
Kaina $10.00. į Amerikos Lietuvių Taryba,

Saulė* šermenys, naujau- 30 met« ^etuvos laisvės ko.
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug i- 

dailininkotliustraci^’ 500 l)sl” kaina

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

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

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

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antr? 
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 — 95.50.

Paguoda, Bronio Railos 
renumui atstatyti, dokumen.’ išgarsėjusių akimirkų II da.

sias Antano Gustaičio saty 
rinių ir humoristinių eilėrAŠ- 
'Tų rinkinys s*, dailininko, 
Viktoro Vizgirdos satyrinė
mis spalvotomis iliustracijo
mis, didelio formato, drobės 
viršeliai, kaina 97.00.

Pėdos mirties zonoje
Sibiro katorgininkės ir so
vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciūtės atsiminimai, 
544 psl. Kaina 910.

TAU, LIETUVA, Stepo* 
no Kairio, 480 ^4b1., kai*
na $2.00.

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

DIENOJANT, Kipro Bie* 
dnio. 464 psi.. kaina....$2.00 

PENKTIEJI METAI, Kip. 
ro Bielinio, 592 puslapiai 
<calr.a ...................... $2 00

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

zas Liūdžius, 246 pusią 
piai. kaina...........$9.00
Sukilimas Lietuvos save*

tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psi., iliustruota, 
irišta. kaina $15.00.

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

Amerikos lietuvių istorija.

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

Paguoda, Bronio Railos 
nk:mirksn;ų III dalis, 387 
psl., kaina minkštais virše
liais $6.50, kietais — $7.25.

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

redagavo dr. A. Kučas, 639'na kietais viršeliais $10, 
psl., kaina $10.00. i "dnkitaig — $8.
Lietuvių išeivija Amerikoj,} $5.00. 

parašė Stasys Michelsonas,! Kad Ji butų gwa. Emili- 
gausiai iliustruota, 500 psl., Į jos Čekienės straipsnių rin- 
kaina $4.00. I kinys, 216 psl., kaina $5.00

r « r
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Vietines žinios
BIRUTĖS ALEKSAITĖS 

REČITALIS

Birutės O. Aleksaitės kon
servatorijos baigimo rečita
lis įvyks įNauj. Anglijos Mu. 
zikos konservatorijos Reči
talių salėj kovo 14 d., punk
tualiai 3 vai. po pietų.

Rečitalio programų suda-; 
rė ir patvirtino konservato-' 
rijos dainavimo fakulteto 
vadovybė. Štai autoriai, ku

rių kūrinius B. O. Aleksaitei 
teks dainuoti: Lully. Ra- 
meau, Philidor, Schubert, 
Moniuszko, Szymanow*ki, 
Prokofiev, Banaitis, Šimkus.

Visi kūriniai turi būti dai
nuojami dainos originalo 
kalba.

Pati B. Aleksaitė pasirū
pino, kad jos rečitalio prog- 
ramon būtų įtraukti lietuvių 
kompozitoriai V. K. Banai
tis ir St. Šimkus.

Bostono lietuviai, kurie 
tokiais įvykiais domisi, ma
loniai kvivečiami kovo 14 d. 
3 vai. po pietų B. O. Alek
saitės rečitaly dalyvauti.

Savo jaunajai dainininkei 
mes linkime geros sėkmės.

DVARIONŲ KONCERTAS

Pianistės Aldono* Dvario
naitės ir smuikininku Jurgio 
Dvariono koncertas Įvyk-- 
kovo 13 d., šeštadieni. Š vai. 
vak. Recital Hali, Nevv Eng
iami Censervatory or Musik

— Mažojoje Jordan Hali 
salėje. 30 Gainsboro Street, 
Boston, Mass.

Programoje bus atliekami 
Chcpin, Liszt, Brahms, 
Ysaye, Balio Dvariono ir 
Wienia\vski kūriniai.

Bilietai (po $3 ir studen
tam $1) gaunami Keleivio 
administracijoje ir prie įėji
mo.

Talentingąją pianistę Al
doną Dvarionaitę su malo
numu atsimename dar iš 
ankstesnio jos apsilankymo 
Bostone, o ‘jos koncertai su 
smuikininku broliu Jurgiu 
Dvarionu jau dabar ir kitose 
vietovėse turėjo dideli pa
lėkima ir muzikos kritiku 

buvo labai teigiamai įver
tinti.

Visiem bostoniškiam pa
tartina šios puikios progos 

(nepraleisti.

i Moterų susirinkimas
• 1

Kovo 14 d. 5 vai. popiet

AI.TS-gos namuose, 434 E.' 
4th St., So Bostone, ivyks 
svarbus Lietuiviu Moteru 
Klubu Federacfjos Bo tono 
skvriaus narių susirinkimas. •'

Prašome visas nares daly
vauti. Po susirinkimo bus 
kavutė.

TRETIEJI VAINIKAI
j KULT. SUBATVAKARY j
• Praėjusių metų pabaigoje1 
' pasirodžiusi poezijos anto
logija “Tretieji vainikai“ 

[bus aptariama Kultūriniame 
subatvakary, kuris yra ren
giamas kovo 20 d. 7:30 vai. 
vak. ALTS-gos namuose So. 
Bostone.

Vakaro programa bus į-

vairi ir įdomi. Į susipažini
mo vakarą su naująja poe
zijos antologija iš New Yor
ko atvyksta rašytojas Pau
liu* Jurkus, vienas tos anto
logijos redaktorių. Bus dar 
ir kitų programos dalyvių, 
kurie bus paminėti vėliau.

Kultūrinių sUbatvakarių 
lankytojai iš anksto kviečia
mi “Trečiųjų vainikų“ va
kare dalyvauti.

SVEIKINAME 
Elena Bilkevičienė, buv.

Lietuvos Veterinarijos insti
tuto direktoriaus dr. Jono 
Bilkevičiaus našlė, gyvenan
ti Nevv Yorke, vasario 23 d. 
sulaukė 90-jo gimtadienio.

Ta prc-ga sveikiname su
kaktuvininkę, jos dukterį

Liuciją Sperau:kienę, SLA 
centro įstaigos bendradar
bę, SLA 99-sios moterų kuo
pos pirmininkę, žentą pulk. 
Antaną Sperauską, taip pat 
anūkus inž. Algiidą ir psi
chologą Tomą Sperauskus.

Pranas ir Marija 
Šveikauskai 
v------- =^F==T

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Miibury St 
WORCESTER. MASS. 

Tet SW 8 2868

yra yienintelė oficiali i*t»»- 
*a Worce*tery. Mūri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces-

terio į Lietuvą ir kita* Rusi 
jo* valdoma* sritis- Čia kal

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

Sena* parvii»ta ir negir
ta*.

Elood Sųuare 
Hardirare Co,

Sar-aiaKa* $. J. ALBtkMA 
EAST UKOAO'At 

BOcToN- MVSS. 
iElžM.'.NAS S-414S 

Banjanam Osžat
Pvp»ero« 3i»nom»

JLaagatna
Var-kla reiiTtivnyn caroaaM 

Relk/renv* phi/nbariama 
ViaoH-

Už nosies ne tiL jaučius 
vedžioja.

Peter Maksvytis
Carpeater i Bc!2dsr
<9 Church Street 

K Milton,

galima gaut: jviiriau- 
*«U importuotų ir vietinė* 
gamybo* medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kūmomis.

Vedėja B. Svikiienė

a »*. aMMMkcsv—
Temenąs: A N 8-2806

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

JPSDINIS
t OPTOMSI 'RISTA*

Valandos:
nuo S va: ryto iki 6 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADVVAY 

South 3o«ion, Maaa

I

Atlieku visus pataisymo, ramsa 
tn ir projektavimo darbus ii ia 
ko ir viduje, gyvenami) namų ir! 
biznio pastatų, ps^al Jūsų reflu 
iavimr,. Saukite visados iŪ t va- 
'aiuių vasara,

'(etefonas: 698-8676

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 

(BURNER)
Siūlomas i.&ujas alyvos kuro patarnavimo planas 

NAMŲ SAVININKAMS

• Vieneriems metams dalys ir darbas
$ 3 9. 5 0 vertė*

• 24 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal susitarimą

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA:

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 v. v.

— SKANI LIETI VISK A PICA
Picą užsisakyti galima ir tel. 268-1053. Tada atėjus 
nereikės laukti, kol iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETI 'VISKAS MALONUS PATARNAVLMAS
— TRIJŲ GENLRAU-Ą LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir • ? k n i d i t n i »
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI (METUS
(Balandėliai, k'igt^s, dešros, kopūstai ii kt , 

Atsilankykite ii būkite n-aioniai nostebir.P.
S.B.L.P. DRAUGIJOS VAD3VVB2

43C-1201
Eoston

773-4949 
So. Shore

Nerasi medžio be Sakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ,
žmogaus — be ydos.

jNAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

TeL 762-6732

PLOKŠTELĖ |

Keleivio administracijoje J 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistė* Elzbietos Karde-' 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame.

4
I

r

eeeseeeeeeeaeaveeMeeeieeeeeeeieiaaM
TEL AN 8-2124

Or. Amelia E. Rodd
f (RUDOKIUTft) 

OPTOMETRISTft 
Valandos:

: nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Iteto dieniais—uždare.

445 BROADKAY 
SOUTH BOSTON. MASS,

« ►
• i 
::

I
VALANDA

Sekmadieniaia 11-12 yaL 

AM 1,430 KC tf WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU Brockton, Mass. 02402. TeL 386-7209

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO

Knyga yra geriausias žmogans draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas. tfpilduare iyaytnjų re 

esptus ir turime riaus gatavus raistus.

Jei reik raistų — eikit į Met avišką raJntiaą 
Sar. Emanuei L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm 

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

Telefoną* AN 8-6629

Mae 9 raL ryta iki 8 vaL rw Išskyras šventadienius Ir sekm. 

ranaaoooooonoooaooooanaoeoaoGeoeeoooeoooeeeeeaooeoai

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

480 Weat Broadvvay, South Boston, Mat*. 92127
Skambinkite 268-2500

SAITE AT

AYEAR

Mfi f iviffi TU

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

□ Krosnies'aptarnavimas 
O Automatinis'ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

S kambink ita

268-4662
rstrosrasrarani

290^7'žl
certificatoSlOOO minhnuMl

70fe6^ AYIAR

2%-4-ywrwm 
tfcpoiitSIOOOl

t-2*-vwrNimd^adt

5.47- 5^-
em^^^ * dftan&am ^^msaa mm&SsMmlrW rKJVTBI TV^UMuOni anrvuuy uvVftV iWW SEvinyi
csrtificstn Šiton prsmsturs nithdmvals on savings 
OBrtiTtOTv runai provtata riim ar initrvsi on irnouni 
nithdrsvvn is rsduesd td tfnpsnbeok rsts (5K%ay*sr) 
and 90 dsys intsrnt b forfeited. ..

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

— . U

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mas*. 02122

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL dieno*.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius mėtos

ši 9 banko direktorių taryboje yn 

adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri $274,000,000

Trans-Adantic 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
T

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-Atlantic T r ading Co

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—2

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

So. Boston, Mas*. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai ii Worcesterio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vų ir kitos Rusijos valdomus 
plotos! Siuntiniai nudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų vbsi ža
rnomis kaisomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoj* galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikra* įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuriatiniam spaigyveaimaL 
Patarnavimas atliekamas grei- 

j tai ir aųriniagai. Ateilankų įsiti- 
i kiaeite. Vedėjas A. Schyrinakl

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION 

IVAUUALS1A3 DOVANAI 

IŠ BOSTONO j LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas Ir 

garantuotas
Prekės parduodamos dužo* 
mintomis kainomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius* 
šaldytuvus ir pan. 
Naujas vedėjas 

Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- 

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.pi 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimų telefonu.
389 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 
TeL 2684)068




