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PREZIDENTAS FORDAS GINA 

LIETUVOS LAISVĘ
JAV prezidento Fordo asistentas tautinių grupių reika

lams Illinois lietuvių respublikonų lygos vadovybei perteikė 
šitokio turinio prezidento laišką: j

Lietuvių Kilmės Amerikiečiai,
kai mes švenčiame Amerikos laisvės gimimą, mūsų gy-i 
ventojai kas kart labiau įsisąmonina savo dviejų kraštų 
tautinį paveldėjimą. Jūsų lietuviškai amerikietiška veikla ’ 
atkreipia dėmesį į žymias pastangas milijonų talentingų, ! 
kietai dirbančių asmenų iš viso pasaulio, kurie išugdė 
Ameriką į tą didelę valstybę, dabar žinomą.

Aš gyvai suprantu Jūsų susirūpinimą savo tėvų žeme, j 
savo šeimomis ir draugais, kurie buvo ar ir dabar tebėra 
giliai paliesti Rytų-Vakarų politinių įvykių raidos Euro
poje. Praeitą vasarą, prieš pat išvykdamas į Helsinkį, o 
prieš tai — 1975 m. vasario mėnesį, aš buvau susitikęs

Nuo 1924 m. kovo 15 d. nepriklausomoje Lietuvoje vveikė Lietuvos Vaiko draugija* Turėdama 
tikslą — vaiky fizinį ir moralinį auklėjimą, d-ja steigė vaiky darželius, vaiky vasaros aikšteles, 

su Jūsų vadais aptarti šiuos rūpesčius ir pabrėžti, kad su-‘ vaiky skaityklas, leido mėnesinį žurnalą "Motina ir vaikas“ ir priešmokyklinio amžiaus vaikams 
sitarimas, kurį aš pasirašysiu Helsinky, nėra nei sutartis, j dvisavaitinį laikraštį "Vyturys“, be to, kitus vaiky skaitinius ir t.t. Prieš veiklos nutraukimą, bol- 
nei teisiškai rišantis dokumentas. tševikams užėjus, draugija turėjo 58 skyrius, kurie išlaikė 116 vaiky darželių, o vasarą vaiky eilkš-

kui i turėjo galioti 20 metų.

Toji sutartis buvo pasira
šyta 1971 m., ir ja buvo pa
sižadėta, kad abu kraštai 
bendradarbiaus, siekdami 
Artimuosiuose Rytuose tai
kos, ir Sovietų Sąjungą įsi-

Aš nurodžau kad Helsinkio susitarimai yra politiniai ’ U,i* 14 Draugijos ilgametė pirmininkė buvo Marija Nemeikšaitė. Iš skyrių plačiausią pai eįgojo teiktf Egiptui
ir moraliniai įsipareigojimai, kurių tikslas sumažinti Iveikl* buvo ^rius. įteigtas 1925 m. Jo įsteigtus 4 darželius, 2 Vasaros aikšteles ginklus,
įtampą ir daugiau atidaryti komunikacijos linijas tarp bnk* keH *imtai netortinKY vaiky. Jis 1926 m. įsteigė pirmąją Lietuvoje vaiky skaityklą, o 
Rvtu ir Vakarų tautų. Aš Jus užtikrinu, kad nėra prie- vėliau “ dar lris- 1936 “• ** aplankė 9,130 vaiku. Buvo įsteigta biblioteka tėvams, ruoštos Mo- 
žasties visai suprantamam Jūsų susirūpinimui, kurį Jūs tilws dieBOK- vaiky šventės ir kt. Išlaidy sąmata siekė arti 30,000 lity. Skyriaus vadovybėje visą 
keliate, turėdami galvoje Helsinkio deklaracijų pada- Uik’ ha™ Sofija Jasaitienė. Alina Fledžinskienė, Ona Fledžinskienė. Jackus Sondeckis. Nuotrau- 
rinius Baltijos tautoms. Jungtinės Amerikos Valstybės . k°J« viena * 1930 met? vaik¥ aikšteliy. Viduryje vedėja Liuda Dievaitienė su padėjėja.
niekada nepripažino Estijos, Latvijos ir Lietuvos inkor-į 
pora cijos į Sovietų Sąjungą ir to nedaro nei dabar. Mūsų I 
oficialioji nepripažinimo politika nėra paveikta Europos
Saugumo konferencijos rezultatų. Neizvestny paliko Lebanone verčia 

prezidentą

Libija tremia 

egiptiečiusJAV politika yra — ir taip pat tokia politika buvo ‘ !?»/«>»/> 
mano nuo pat mano atėjimo į valstybinį gyvenimą — viso- * * f
kiais tinkamais ir taikiais būdais remti laisvės ir tautinės' Skulptorius NeiCTestnyį Kurį laiką aprimę nera- 
R\tų Europos tautų nepriklausomybės siekimus. Sovietų S-goje pagarsėjo! mumai Lebanone, kaip ži-

Aš Įvertinu Jus ir Jūsų nuolatinius įnašus į mūsų kaiip kovotojas už kūrybinę i nių agentūros praneša, vėl 
tautinį paveldėjimą ir į mūsų pastovią piliečius atstovau- laisvę ir modernųjį meną. įsiliepsnoja. Kovo 14 d. su- 
jančią vyriausybę. Šiandien aš Jus sveikinu už Jūsų kovą Dėl to jis buvo aštriai susi- kilėlių vadas Aziz Ahdab
dėl visų žmonių laisvės.

Baltieji Rūmai 
\Vashingtone

Rengėsi nužudyti 

Fordą ir Reaganą

kirtęs su Chruščiovu, bet vė-l pareikalavo, kad Lebanono
• liau tam pačiam diktatoriui i prezidentas Suleiman Fran-'
! sukūrė ir antkapį. « jiek tučtuojau atsistatydin-
! Dabar SDauda skelbia !tų' 0 -'eigU PrezWentas to 

Y ~ • S- nepadarysiąs — būsiąs nu-
,kad Šiomis dienomis Neiz-i v

išvyko iš Maskvos j Į ’ prezidentas, ture.

* . damas stiprią krik ciomų^ve^i ir dail savo tary-|miIicij,s ^a. atsistaty. 
.bos bet uz tai turėjo sumo- (Ijnti įen'ri Dėf t3 Beiru e 
i mUlt™Ink*msĮyėl prasidėjo susišaudymai,

Gerald Ford.

1976 m. vasario 26 d.

Sihanouko giminės 

i veržiasi Amerikon

Chicago Tribūne praneša,! Prokomunistinio Kambo- ~ * -• , ,
kad FBI susekė sąmoksli- di jos princo Sihanouko ma-’ Rusijoj likusiu; šio skulp.
ninku gi upę. kuri rengėsi žiausia astuoni artimi gimi-• ar..us Paeme ^au"
Kansas mie’. te numatytoje nės, pabėgę nuo komunrsti- C rosemvo sunus er- 
konvencijoje nužudyti pre- nio režimo, ieško prieglau-, ^us 11 seima- 
zidentą Foidą ir prezidenti. dos Prancūzijoje, bet labai*
nį kandidatą Reaganą. . norėtų patekti į Ameriką... I 

Tą niekšų dalbą turėjo Tai pareiškė pirmosios Irano SOChūS gąsdina
atlikti speciali teroristų ko- Sihanouko žmonos motina 
manda. . princesė Ek Nath. Į A mar i n

\ ėdamas nuodugnus sic šiuo metu tie gimines,
sąmokslo aiškinimas, ir siū- yra pabėgę į Thailandą. 
lai kol kas veda į San Flan-; 
cisko. į

ostinę.

Maskva ir čia kiša

Tai bent stambus
I

kyselis

JAV kongreso draudimas 
i teikti karinę paramą vienai 
! ar kitai šaliai iki šiol jau .-u. 
I drumstė Amerikos santy
kius su Turkija ir Gi aiki ja, 
dėl to prarasta Angola, o 
dabar skyla draugystė ir su 
Iranu, kuriam taip pat neno
rima teikti reikalaujamos 
karinės medžiagom

Irano šachas, liesdama

snapą

Maskvinė rusų

I Japonų teismą* išaiškino,
, kad lėktuvų užpirkimo tar- 
' pininkas Rodama iš ameri-

pradeda pulti tuos JAV po-:kiefi« firmos Lockheed yra 

li:
iiiizviiMuc* “u- surnas mokesčių. Japonų

n laime.i dešiniojo sparno , .. . , . 4 ... . . *v * .. •* J , mokesčių įstaiga tikisi » jo
v , o,- , -u™;- »;.a sar.i; atlupti apie 4 milionus dole- Nors pavaidemis tie poli- . S * - . . .tikai neminimi, bet aišku J"“: Jam ^e”a ° 

kad puolimai nukreipti prieš' >eJ,mo lr dar stambl bauda' 

prez. Fordą, kuris pareiškė,1 Prez. Fordas laiške Japo- 
kad žodžio "detente" jis', ni jes premjerui pažadėjo 
daugiau nevartosiąs, nes apie šį "biznį suteikti tiek 
šis terminas neatitinka tik- informacijų, kiek leidžia 
rąją padėtį. ' JAV įstatymai.

•lauru** puui iuus pu- 3.806.666 dolerių kv- 1 “noir.isus. kūne s. m. lapkočio f? * didžiulis' * klausimą, spaudos ateto.
prer.dentir.ius rinkimus no.. . vams paiei ke, kad jis dau-
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EGIPTAS NUTRAUKĖ DRAUGYSTĘ 

SU SOVIETŲ SĄJUNGA
Prezidentas Sadat apkaltino sovietus, kad jie Egiptą 

neri paklupdyti ekonominiu ir kariniu spaudimu, he jo. 

kios atodairos reikalaudami grąžinti paskolą ir neduoda

mi sovietų garny bos ginklams atsarginių dalių.

Praeitą sekmadienį Egip- Vakarų spauda atkreipia 
to prezidentas Anvvar Sadat dėmesį į faktą, kad paleng- 
savo kalboje parlamentui j va -ąla ir Sii ijos buvę labai 
pareiškė, kad nutraukia va- glaudūs santykiai su sovie- 
dinamąją draugiškumo su-Įtais. nes ir iš Sirijos Sovietų 
tartį su Sovietų Sąjunga. Sąjunga be atodairos lupa

skolą ir procentu . Neabe jo
tina. kad Egipto pavyzdys 
paveiks ir kaimyninius kraš
tus.

Aetr Yorke mirė 

dr. V. Paprockas
Kovo 12 d. Nevv Yorke 

staiga mirė visuomeninin
kas ir chirurgas dr. Vaclo
vas Paprockas.

Velioni- buvo gimęs 1905 
m. rugsėjo 29 d. Asav.vtų 
km., Degučių vat., Zarasų 
aps. 1929 m. baigęs S. Dau
kanto mokytojų seminariją 
Kaune. įstojo į Vytauto D. 
universiteto medicinos fa
kultetą. kuri baigė 1936 m. 
Vėliau studijas gilino Vie
noj, Berlyne ir Insbrucke.

Ne pri kiau -omo j Li e tu ve j 
nasižymėio kaip chirurgą-, 
diibo universiteto medici-

ir sukilusios kariuomenės 
daliniai žygiuoja į

Pasaulio gyventojų 

perteklius

Sovietai, žinoma, tų gink
lų davė, ir Egiptas prasisko
lino net 4 bilionų? dolerių.
O kai krašto ekonominė pa
dėtis po karo su Izraeliu pa
blogėjo. sovietai, į tai neat
sižvelgdami, vis tiek reika
lavo skolos terminuoto grą
žinimo ir didelių nuošimčių.
Be to, parduotiems savo ga
mybos ginklams dar nedavė 
atsarginių dalių, ir visa toji

Santykiai tarp Egipto ir karinė medžiaga, sUidėvė- 
kaimyninės arabų valstybės jus nepakeičiamoms dalims,
Libijos taip pablogėjo, kad virsta tik geležies laužu.
Libijos diktatorius Khadda- šitaip "amžinajai drau- 
iv ėmė tremti egiptiečius iš gyStei“ susiklosčius, Egipto
avo kiauto. Iki sml j*au yia plezidentas sadat pagaliau_____ ___ _

įsvijęs 6,616 egiptiečių, tar- skaudžiai pajuto tikrąją so-inos klinikose, gyvai reiškė- 
pe jų daug motei ų n vaikų. vjetf:ko? politikos realybę. Į si visuomeninei veiklo’i. at- 

Egiptas siunčia specialiai Ir šis išdidus arabas dabar,spausdino keletą mc<k«Iinių 
įvairias susisiekimo prie- parlamente pareiškė: ,studijų, reiškėsi spaudoj,
mones tiems tremtiniams iš
i i _ „i,: Sovietai žaidžia su mani-dvkumos •.urankioti. ..... ...

mi kates ir peles žaidimą.
Ši nesantaika, atrodo, ga- Jie naudoja ekonominį ir 

li palaidoti visą Arabų Fe- karinį spaudimą, norėdami 
deracijos idėją. Be to, Egip- mane prieš juos paklupdyti
tą piktai kritikuoja ir Sirija ant kelių. Bet aš'klaupiuosi Velionio žmonai n 
dėl jo pasirašytos sutarties tiktai prieš Alachą!“ jmiesiems reiškiame

i santykių su Amerika. . S?.vletal fa savo pre. užuojautą.
tenzijas padėti mažoms tau. I

- toms kovoje prieš im peria-: n . Y -
liziną ir kolonializmą, o MBOStone pagerbė 
tikrųjų jie turi galvoje tik
>avo didžiosios valstybės in
teresus“, sako Sadat.

1944 m. pasitraukęs į Va
karu , visą laiką dirbo kaip 
gydyteias. buvo aktyvus vi
suomeninėj veikloj, artimas 
tautinei srovei.

arti- 
gilią

Jackie nuogalių
dr. H. Kissingerį

Amerikos ekonomistai tei- ŽUmale 
gia, kad JAV tuo tarpu dar 
neturi gyventojų pertekliaus 
problemos. Tačiau ilgainiui 
toji problema galinti pri-

n . .... . Jis dar pabrėžė, kad po
Buvusio JAV prezidento jęaro su izraenu tik Ameri-

Pasaulio Reikalų Taryba 
kovo 11 d. Bostono Statler-

J. Kennedy žmona Jackie ka Egiptui j pa?albą Į Hiltcn viešbuty suiengė iš-
.. Kenney-Ona-- is, kaip sk ei- jr nors jj nestovi tik vienoje|kjĮm,n»l?s .at>*

slėgti ir si kra tą. bia amerikiečių didžioji to po]jtikos ,pusėje bet'sekreto:iul H' KlssinSe-
Šiuo metu žemė maitina!spauda, jau yra atspausdin- A,timuiu nvtu taiko< reika ' r’ul Pagerbti.

jau 4 bilionus žmonių. Ame-! ta visai nuoga nudistų ka- ,uose tiek turi savo ran‘-i Be tone Valst. sekretorių 
aka jau dabar stengiasi pa-Jendonuje. o daugiau jos kose99 procentu< kortų> vi. sut!k() |>3fi,uljo Reikalų 
dėti at tlikusiems kraštams, nuotraukų bustą atspaus- saj nebojant> a|. tai pcvietam
Ji siunčia apie trečdali savo Į dinta naujame sekso zur. 
gaminių į užsienį. Jnale. skirtame tik suaugu-

Tariama, kad 35 metų lai-,'tiems“. Egipto prezidentas šia
kotarpyje žemės gyventojų' Foto nuotraukose jackie prc?a dar priminž- kad tUoj 
kiekis padvigubės, o tada

Tar'bos garbės medali jam 
įteikė lu v. ambasadorius 
Hemv Cabot Lcdge.

giau gali pakenkti JAV, nei 
Amerika Iranui. Tai liečia 
ne tik iš Irano gaunamą aly
vą, bet ir dar neįspėjamus 
politinius veiksmus, jeigu 
draugystė .u Amerika su
byrėtų.

Ta proga d r. Kissingeris 
po karo su Izraeliu sovietų! pasakė kalbą, tarp kitko 

iau ir Amerikoie atriras iu royonia ,®u vlsom vadai jau atsiuntė jam raš-į taip tardamas:
perteklius ir įskils maitini- * *, t-k a<< RPt ir a»U tą’ , , * -H.s mino-i pasauiis i mus žiuri u
mo problema. «f, f” nų doleriu procentų uz pa-j nu<*»Hrru priešai su džiū-
u piuj e . .tai leidėjas štai ką pasakė: „Vnla kai nati laiptu o nU l/' in u’ . uGyventojų skaičius nepa- SKoią. Kai pan ^ovieių ^•jgavimu. o musu draugai su

artai didėja Azijoje ir ki-' ”K»i tu esi viešumos žmo- junga Antrojo .pasaulinio: augaRčia baime—kaip Ame-Pi
tuose valgo kraštuo e.

Šen. Frank Church, kuria 
bandė 

ftuo
O iki šiol Iranas bu o ge-.har 

liausiąs JAV bičiulis... i datuosią* į prezidentu*. Jnėjamas po 4

!gus, tai negali tikėtis ir pil- karo skolų Jungtinėm Ame- ril<a ,,rįauna sa o įtaką jv 
į nutinio privatiškumo“. rikos valsybėm; visai ne-j ardo tai ptautinės poli- 
’ Jackie šiuo metu vieši moka’ ! tikos laimėjimus orgijoj tar-

dolerius. bu kraštuose.

f
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AUŠROS IR JONO JURAŠŲ ŽODIS
BOSTONO KULTŪROS KLUBE
Kaip jau esame praeitame Keleivio numeryje rašę, 

didelėmis pastangomis dar visai neseniai iš okup..Lietu
vos išjprukę Įžymi literatė Aušra Marija ir Kauno dramos 
teatro vvr. režisierius Jonas Jurašai kovo 6 d. Bostono LB

JONAS JURAŠAS: Nepriklausomybė
Nv.o 1976 m. vasario 24 dj

RASIZMAS Gen zsdvnai
Mes e ame laimingi, galėdami i jus prabilti, paša- Rasizmas lapartheid, segre-

kyti keletą žodžių, nepretenduojant daryti kokių nors di-1 Nuo 1976 m. vasario 24 <l-!gacija> šiandien yra labai po
dėlių apibendrinimų, sakyti pamokslų ar drožti didelių Maskvoje vyx; sovietų ^^- puiiarį tema. Apie ją ypačiai 
prakalbų, nes mes nelaikome savęs to ir nusipelniusiais.: kcmunt.yų L* į daug kalbama ir rašoma tuose
Mes nelaikome savęs vertai- kalbėti ir visų šiandien Lie
tuvoje gyvenančių vaidu. Mes esame tiktai maža dalelytė 

. tų lietuvių, kurie šiandien tęsia savo kova už e- dsten-
Kultūros Klubo pakviesi kalbėjo So. Bostono Lietuvių'^ few# išiaik (!..asinil| vertvbi„, kario5
Pilieop d-jos sa.eje aKtuahomis okupuotos Lietuvos gy. kul,am0I amžiam; h. Rurf ;.,ik, mū
venimo temomis. Jie bostono lietuvių buvo labai nuosir.
dziai sutikti ir su dideliu dėmėsiu išklausyti. Čia mes pa-

Anglų-lietuvių kalbų žo
dynas, V. Bgra vynas. nauja 
laida, apie 3J.00* žodžių.
590 p£ * . žaibu So -Kr 

kraštuose, kaip Sov. Sąjun- ... 
ga, kur propaguojama rasių I »etuvių-aoų».» kaiSųžo-
lygybė. Ten kalbama apie ' ./?**. r^,at d A K-K-an- . . , .. . naite ir Siabon. rk-?,. ap>olygybę, o skatinimas antį- „
semitizmas, arba varžomos qq
baltųjų vedybos su negrais, 
kaip tas paaiškėjo pr. metais, 
per riaušes Kijevo u-te.

Rasiniais klausimais besi- 
domįs sir Archibald James 
mano, kad rasizmas (apart- 
heid) gali būti ir geras, ir 
blogas. Geras yra natūralus 
rasizmas, kai atskiros rasės 
gyvena joms įprastose sąly
gose, nesimaišydamos su ki-

Tarp
n-.ia ko ten Prancūzas ko- 
munl. tų atstovas paieLkė, 
kad ju Rasistai? mr Pancū- 
zijoje socializmas turėtų bū
ti Įgyvendintas tik prancū
ziškojo patriotizme nuspal
vinta . Panašiai pareiškė ir 
kitų tautų kemuni.-tų atsto. 
vai. Štai Italijos komunistų 
• adas Enrico Eerlinguer pa- 
biėžė ka’p lemiamos reikš
mės reikalą toleruoti kitu

2o«sis suvažiavimas. 
P;

išklausyti, via mes pa 
teikiame sai o skaitytojams beveik pažodini jų kalbų už
rašytą tekstą.

AUŠRA MARIJA JURAŠIENĖ:

Mieli broliai lietuviai.

Leiskite kreiptis i jus be titulų ir ypatingų pagarbos 
ženklų, paprastai vadinantis broliais ir seserimis.

Aš noriu Jus pasvveikinti ir vardu visų, gyvenančių 
Lietuvoje...

Mūsų kelias i šitą kraštą buvo gana ilgas ir sudėtin
gas, iš viso užtrukęs, tur būt. trejetą gana ilgų ir vargi
nančių metų. Dabar tai dažnai nebesinori net prisiminti.
Bet mes pagaliau pasiekėme šitą Atlanto pakrantę, šiek 
tiek apkeliavom lietuviškas kolonijas, ir daug kas prade-! knygos — būdavo dažnai mums tas dvasinis penas, kuris ‘ ne kenks jų 

atsverdavo mūsų praretintoje erdvėje mūsų informacijos laimėjimams.

priespauda.

Mes galėtume jums kalbėti dieną ir naktį apie savo 
asmeniškus išgyvenimus ir patyrimus, apie savo kūrybini 
kelią, bet negalvoju, kad tuo atrastume ‘jum? kokias nors 

į naujas Amerika?. Mes supratome jau anksčiau, kad jūs 
patys labai daug žinote, ir bergždžios būtų mū<ų pa tan- tautų komunistų norą turėti 
gos bandyti užimti kažkokią daugiau už jus žinančių po- rop* Įklausomą nuo Krem- 
ziciją. liaus politiką. Esą, jis, kaip

jo atrodyti reliatyvu.

Pirmiausia — tos nusistovėjusios sąvokos, kad tauta 
yra tenai, kui- yra gimtoji žemė. Dabar, kada mes perskri- 
dome Atlantą ii- mus sutiko žmonės, taip gražiai kalban
tieji lietuviškai, tokio tvirto ir at paraus lietuviško charak
terio, darantys viską, ką jie pajėgia, kad padėtų savo 
kraštui, kad i. naudotų visas galimybes, — atrodo, kad ta 
sąvoka žymiai prasiplečia, ir—nei vandenynai, nei laikas 
negali padalinti tautos i atskiras dalis.

Tai, kas yra -ukurta išeivijoje, buvo brangu ir mums, 
gyvenantiems Lietuvoje. Tegul tai bus ir sunkiai prieina
ma, bet lašas no lašo. trupinys po trupinio viskas sugrįžta 
į savąjį kraštą. Todėl, čia atvykus, jau daugelis vardų 
mums yra pažįstami. Buvo brangu keliaujant sutikti Ber
nardą BrazdžionĮ, Bronį Railą Los Angeles, čia atvykus— 
Antaną Gustaitį, Stasį Santvarą ir laibai norėčiau dar pa-

JEIGU DAR NETURITE, 
TUOJAU ĮSIGYKITE! 

BALYS SRUOGA MŪSŲ 
ATSIMINIMUOSE

Knygoje yra d’vg iliust
racijų. ji graibu dailininko 
apipavidalinta, kietų virie-a- v ,• j i- i i i • - i -a v k 'aršiau ios komunistų par-

As galiu paliudyti, kad laisves Klasto radijo bango- įjjcs Vaka:u Europoje va— - .. iv* ein i
mis atnešamos jūsų spaudos, su rizika perduodamų kny- fiįs sunrantąs. kad skirtin- tomis. Blogas — kai rasės yra nV» PsU va
gų ir kitu spau diniu dėka mes gaudavome kartais daug ,yOS nuomonės turėiima* dirbtinai atskirtos, nors kas-J ^aj. l*nka \ . °T;

.................... ......................................... Pieniškasis gyvenimas verčia, «**'”* » Keleivio ari
jas vienokiu ar kitokiu būdu mOTIS*raclJ°je-

daugiau informacijų (statistinių duomenų, istorinių fak- kaip tiktai dažnai naudin 
tų, minties apibendrinimų), negu gyvendami savo krašte, gas ir draugiški nuomonių 
Jūsų žurnalai (laikraščiai pasiekdavo mus rečiau), ’jū ų pasikeitimai tik ge’bės, bet

didžiausiems

trūkumą. Tam galėčiau nurodyti kaip pavyzdį, kad jū ų j Rumunijos komunistų va. 
Bostone gyvenančio autoriaus dr. Juozo Girniaus knyga Į das Nicclae Ceaueescu irgi 
‘‘Žmogus be Dievo“ buvo skaitoma žmonių, kurie ją nusi- .užakcentavo savo šalies no- 
rašinėdavo ranka, o paskui citatas perduodavo kitiems. ; rą laikytis r.ep:iriau.-emos 

i linijos. Tuo būdu jie visi pa- 
Aš bijau užimti jūsų brangu laika, pasakodamas apie ; j>a’pė prie sovietų vado L. 

tai, ką mes išgyvenome, pasakoti tų baltųjų metraštininkų r- ežnevo įžanginės kalbos 
rolėje. Bet me artimiausiai susidūrėme ir a triausiai iš-‘pamokymą visiems komu- 
gyvenome kultūrinę Lietuvos problemą, — kultūros sri
tyje, kur mums teko darbuotis.

Nors šiandien sunku būtų daryti kokius apibendrini
mus. bet mes galime paliudyti, kad po tiek metų, po to-|nan?-e 
kios sunkios priespauc
ir peimalusi per

nistams laikytis viembės ir 
vier.c durno.

Kad tokie norai tvarkytis 
nepriklausomai

Rašytojas, literatūros kri- 
ikas dr. Jonas Grinius apie 

ją taip rašo:

„Viena gražiau ių ir įdo
miausių knygų tarp pernai ir 
šiemet pasirodžiusių lietu
vių leidinių tremtyje tikriau
siai yra „Balys Sruoga mūsų

bendrauti. Ryškiausias tokio
rasizmo pavyzdys P. Afrika.

Kaip pavyzdingą rasizmo 
problemos sprendimą toje 
pačioje valstybėje minėtasis 
A. James nurodo S. Raffles 
naujos bazės įkūrimą 1810 m. 
neapgyventoje Singapūro sa
loje. Jis apibrėžė salą milži-; atsiminimuose“, 
nišku lanku, padalijo ją ge
rais keliais į keturias dalis ir 
kiekvienoje dalyje įkurdino 
atskirų rasių gyventojus: bri
tus, malajiečius, indus ir ki-

nuo nūs. Tai buvusi idealiausiai 
išspręsta rasinė problema 
vienoje valstybėje.

iespaudo-. kuri vra užslėgusi musu kraštą»05 ^ia icdo
saivo girnas, atrodo. Alsa, kas tiktai yrag'.e:!? gacifas n-rsvų. To. 
. ~ ... . _ : kiu siekimu vedama ir ko-

NAUJIENA

Neseniai išėjo iš spau

dos Janinos Narūne* knyga 

VAIKYSTĖ. Ra'ytoja apra-

gyva, — Lietuvoje, kaip žolė iš po betonu užpiltos žemės, •« . • « i • • - . iii* •• i — * JiIv<IIJ» c^llL J > ■» l»l it. !• vLti Liti ctl
kas metai, kasdien ir kas valanda kalati nauji gyvybes-^ j bibene -v. . .. _ ............ - v \ entoni. pasi

matyti dr. Juozą Girnių ir daugelį kitų, kurių vardai yra daigai. Ir jie kalasi šiandien musų brangioje tėvynėje su įsiaiGė nrieš ?.h -kva, kai tik 
minimi ir šiandien Lietuvoj, taip pat poetą Andriekų ir nepaprasta jėga. su sunkiai įsivaizduojamomis pastango->ši pabandė kiniečiams dik- 

mis. kuriomis siekiama išsaugoti bent trupinėlius savojtuoti savo valia. Ir šiandien 
tautos dvasios. Ir tai yra lengviausia pailiustruoti kultu- rusai priversti Kinijos pasie- 
ros kūrybos sferoje.

kitus brangius asmenis.

Ai negalėčiau ir nenorėčiau kalbėti čia tiksliai apie 
tai. kas man prisimena, ka? mus kankino. — būti tuo bal
tuoju metraštininku, — nes tai ilga ir asmeniška istorija. 
Tik kartais imi galvoti: o kas gi bus tie metraštininkai, 
gyvenantys Lietuvoje? Iš tikrųjų tie baltieji metraštinin
kai turėtų būti ra-ytojai, poetai, dailininkai, režisieriai.
kultūi os darbuotojai.

Bet kas jie yra? Ar jie gali būti tais baltai?iais met
raštininkais. kurie išreikštų, ką tauta jaučia, ką pergyve
na, kas ją kankina?

Ir kai pagalvoji, kartais atrodo, kad tenai tasai met
raštininkas yra padalintas į dvi dalis: jis pusiau baltas ir 
pusiau pilkas, gal net ne juodas. Jam tenka kasdien skal
dyti savo pastangas, savo dvasios energiją, skaldyti į at
siras dalis, stengiantis iš pa įkutiniųjų išreikšti tai, kas yra 
susikaupę jo viduje.

Bet. šiaij) ar tai]), lietuvių tautos bėdos ir sunkus ke
lias palieka gilų pėdsaką. Ir tai. kas yra daroma vienoje 
\andenyno pu ėję, vienoje geležinės uždangos pusėje ir 
kitoje vandenyno pusėje, laikui bėgant vis tiek sugrįš į 
tą pačią žemę.

Aš norėčiau tiktai pasakyti, kad visa tai, ką ‘jūs ga
lite padaryti ir ką galite išlaikyti savo širdyje ir užfiksuoti 
savo knygose ar savo darbais bei savo atsiminimais, — 
visa tai yra labai brangu ir reikšminga ir lietuviams, gy 
venantieni' k; a-te. Tai yra jiems didelė moralinė parama.

Aš noriu tik palinkėti didelės tvirtybės, ištveimės 
ir prasmė suvokimo, kad — nors jūsų gyvenimas yra at
skirta? nuo gimtojo krašto, mes vis tiek visi esame vienos 
šeimos vaikai.

Ir kai keliauju, dar kartą ir labiau suvokiu, kad ga
liu didžuoti? savo maža tauta, kuri, nepaisant visų isto
rinių smūgių, rišu priespaudų, — visada išliko tokia at 
spari. tokia nepasiduodanti ir tokia laisva savo dvasioje.

rrašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

J.ictuvai ir pavergtai lietuvių tautui gelbėti

aukoju ? ........................................................................

Vardas ir Pavardė.........................................................

Pilna.- adresas .................................................................

viskas

i;y laikyti net 43 divizijas. 
Panašiai pasielgė ir Tito

Žmogus, kaip ir visa žin-^o savo saulėtas vaikystės
duolių (ir paukščių) grupė, 
turi įgimtą nuosavos terito
rijos jausmą. To jausmo ne
paisymas neišvengiamai pri
veda prie rasinių nesantaikų. 

Šiandien nedaugelis prie-

Atrodytų, kad visas menas, visa literatūra. -
yra pavergta vienai krypčiai, vienuo e varžtuose suspaus- vadovaujama _ -Jugoslavija, 
ta. Taip iš tikrųjų ir yra. Nėra jokios prošvaistės laisvam ! inti apie 25 milionus gy- 
pasireiškimui kūrybinio akto, kuriame laiH/ai atsispindė-! y^ntojų.. O pii^mintino? li

tų tikras lietuviškas, tautinis ar religinis gyvenimas. s, ė e jj- GvaAijos
bei Lenkijos parodytos pa- 

Bet pro visu? šituos varžtus, pro visą šitą storą dan- stangos rusikratyti Maskvos 
gą, kartoju, kalasi ir kalasi kažkokie viešai nematomi, i diktato. Neužmir tina, kad Eminent American Negroes , 
bet dažnai vis sulydintieji atskirais žiedais augalai. Jie i tose pastangose dalyvauda- 
prarikala, juos nuskina ir sumindo, dažnai ir labai žiau-ivo net ir vietiniai komuni - 
riai. —bet iie vis tiek išvysta šviesa ir dažnai žmonėm J tai, nes nepriklausomybėsjie vis tieK išvysta -viešą .. ________________
suteikia labai daug džiaugsmo. į ‘ro lXima? a vbend-

Įras. Tuo labiau r.epnklauso- 
Iš savo patirties galiu pasakyti, kad išgyvenau labai J mybė yra branginama neko. 

daug skaudžių valandų, dirbdamas Kauno valstybiniame muništinki"?? krrštuo-e. Tai

Aukas prašoma siusti: Lithuanian Nu t jonai Foundation, Ine.
64-14 5€th Road Maspeth, N. Y. 11378

dienas. Knvva 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškcs spaudos 
platintojus ir taip natKelei- 
▼yjc.šinsis prielaidai, kad atskiros 

rasės nevienodai sugeba pro
gresuoti. Baltoji rasė teisin
gai yra laikoma pranašesne’ 
už Afrikos juodaodžius ar,‘
Australijos aborigenus. JAV’
išleistoje knygoje „Twelvej VYNUOGĖS IR KAKTU

SAI Juliios švabaitės ei
lėraščiu rinkinys. 96 psL, 
kaina $2.00.

Poezijos knygos

teatre vyriausiu režisierium, rodos, turėdama? daugiau ’ parėdė ir pavyzdys Egipto, 
galimybių, bet iš tikrųjų ir mažiau, nes esi labiau kontro-į kuri?, nor sc rietu ir rem- 
liuojamas, jeigu tik nori kaip nors atsispirti tai vadina-į tas kare prieš Izraeli, vos 
majai „vienintelei vadovaujančiai linijai“. Ir kada pavyk- į Paiutęs grėsmę savo nepri 
davo nors keliais spektakliais išreikšti tai, ko iš tikrųjų klausėm^.' ei. vi u? 
trokšti, išgyvendavau nepaprasta džiaugsmą. f specialistus .r patarėju

i is savo krašto išvijo.
Savo atvirame laiške, adresuotame „vadovaujan-S _ . . ,

.. _ ozii” . ,. > Taiffi, kemumstu partijųbems organams (valdz.a pas mus juokingai vadinama nep,.iklau?rmCf taut?ės pL 
vadovaujančiais organais“), as rašiau, kad is 12 ?avo į ]jtl-koP ?įP\-jn,as< skaidantis 

pastatytų s.pektaklių Kauno teatre, galėčiau tik 3 ar 4 ma?kvinĮ 1 ’oką. gal ateityje 
pavadinti iš tikiųjų tokiais, kurie išrei įkė mano pasaulė- > sudarys ir Lietuvai geresnes 
jautą, mano požiūri, mano įsitikinimus. Bet tada, kai pa--galimybes įžengti f nepri- 
junti publikos reakciją, tą publikos goduli išgirsti iš kont- klausoma gv. eniiną, kuri 
rolės rėmų išsprūstančių? žodžius, suvokti tirpstančius Į turėtų leisti ir dabar r.eyvk- 
erdvėje ir cenzūros sunkiai pagaunamus simbolius, kurie' (loma sovietinė konstitucija, 
gali būti tik teatro kalba, ne tiktai žodžiu, o ir kitomis į Tiktai klausima', ar tas 
priemonėmis išreiškiami, kurie mus, ten gyvenančius, yra j Vakarų Furoro? komunistų 
išlavinę pajusti ore skraidančią potek tę, atodūsį, pertei-1 tautini; sąjūdis yra tikrai 
kiamą per visokius meninius komponentus, kada pajunti! nuoširdus ir ii palaiki 
šitą karštą norą išgirsti tiesos ir tikro meno prasiverži
mą, — tada tampa visas tavo gyvenimas ir darbas nepa- 
pra tai reikšmingas ir teikiantis didžiulį pasitenkinimą.

VAKARĖ BANGA, lyri
ka, Gražina Tulauskaitė, 
127 psl., kaina $2.00.

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.

pavaizduotieji progresyvūs J 
negrai, pasirodo, visi turi bal
tųjų kraujo priemaišą. Kai 
kurios rasės, pvz. žydai ar 
škotai, progreso atžvilgiu, ly
ginant pagal gyventojų skai
čių. pralenkė kitas rases.

Atskiru rasių, turinčių pa
našias etnines ir kultūrines 
sąlygas, sumaišymas yra ga-.
limas, bet ne-visada sėkmin- RUDENS SAPNAI, Kotry“ 

sovietų Padėtis Dablosėia kai n08 Lngaitvtės eilėraščiai,
“ 8 t v „ I premijuota knyga, 80 pa’ ,pradeda skirtingos religijos JainaJ?2 on 

foktonus (S. Airija).
Iš visų Europos tautų leng- AUKSINIAI RAGELIAI, 

viausiai maišosi portugalai ir lyrika, Pranas Naujokaitis, 
ispanai. Tatai rodo Pietų ^4 psl., kaina $2.00. 
Amerikoj beveik vyraujantis Skaidrytė, Balės Vaivo- 
hibridas, atsiradęs, susimai- rykštė? 5 scenos vaizdeliai, 
šius ateiviams portugalams kaina $2.
ar ispanams su vietos abori- SIDABRINĖS KAMANOS, 

Panašiu keliu buvo

IS ;

Zigme* I. Gura

Bet tai vyksta su permaininga sėkme ir labai retais LB Krašto Valdyba išleido
atvejais. JAV LB Įstatų ir taisyklių

rinkini, kurios buvo priimtos 
LB Tarybos sesijose. Rinkinį 
paruošė Tarybos nariai: Vy-

JAV LB TARYBOS ŽINIOS bos nariams IV-sios sesijos,įtautas Kamantus ir Vaclovas 
(kuri yra šaukiama 1976

JAV LB Tarybos prezidiu-į balandžio mėn. 3-4 dd. Phi-j — o —
mas, kurį sudaro: Algis Ru- Į ladelfijoje, darbotvarkės pro- i Pasikeitė komunistų tak- 
gienius — pirmininkas, Jonas• jektą ir prašo LB Tarybos* t‘ųa ne jų tikslai. J*i« *u- 
Urbonas — sekretorius ir Ro- narius, savo pastabas bei pa-: prato, kad daugiau petelii- 
bertas Selenis — vicepirmi- keitimus pranešti prezidiu- . kių galima pagauti su medu- 
ninkas, išsiuntinėjo LB Tary- mub iki 1976 m. kovo 7 d. 1 mi, negu au actu.

(Tęsinys kitame numeryje)

genais.
einama ir Angoloje, nors ir 
nepasiekta gerų rezultatų.

Rasizmas iš esmės yra, kaip 
minėta, natūralus procesas. 
Bandymai dirbtinu būdu vie
na ar kita kryptimi jį pa
keisti — neduoda gerų re
zultatų. Blogi rezultatai gau
nami ne tik dirbtiniu būdu 
rases išskiriant (P. Afrika, 
Rodezija), bet ir tokiu pat 
būdu bandant jas apjungti. 
Spaudoje vis daugiau pasiro
do balsų, kad neseniai priim
tas britų parlamente Rače 
Relations Act neturės pasi
sekimo, nes tas įstatymas, 
dirbtinai bandydamas apsau
goti vienos rasės teises prieš 
kitą sukelia antagonizmą.

B.

Kazio Bra.lūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl., kaina $2.
Aloyzas V|£NI-

st MEDŽIAI. 117 psl. kai
na S 1.50.
ŠERKŠNO SIDABRAS. M

Vaitkus, 86 psl.. kaina
$1.50.

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

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

Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.
Tau, sesute, Prano Len- 

berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psL, iliust
ruota, kaina kietais virše
liais $4.00.
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Okupuotoje Lietuvoje!
tiką, kuri, sušlubavusi Hel- daugo krikšto ir jos galybės 
sinkio konferencijoje, dabar iškilimo ligi tos istorinės 
vėl senate įneštais papildy- Lietuvos žlugimo ir vėl ne- 

Aš Meldrim Thomnson mais (šen. Jacksono) ištai- priklausomybės paskelbimo 
Jr., NU Hampshire vSsti-.soma. nepripažįstant Pabal-;1918 metais

SIMAS KUDIRKA 
NA5VEJE, N.H.

DAIL ANTANUI TAMOŠAIČIUI 
70 METŲ AMŽIAUS

Rusai okupantai, šalin is Lietuvos!

nors partijos bonzai, o tada
, — ji bematant dingsta iš te- 
' ali o repertuaro...

PENSININKO LAIŠKAS 
IŠ LIETUVOS

Čia pateikiame savo-kai- ,
tyto’jams ištrauką iš laišKo,* ^**3 Maskvoje įeis-
kurio autorius dabar okup.* populiarus humonstas, 
Lietuvoje gyvena pensiniu-,KUriam kuv° leista ne sai 
ko gyvenimą ir savo rašte
vaizduoja tenykštę kasdic-j
nybę. ; mos dabar turi būti įrekor-

duojamos iš anksto, kaip
• mos

”Kiekvieno troškimas yra į 
daugiau žinoti, toliau matyti 
ir girdėti. Gal būt dėl to žmo
nės ir skraidyti pradėjo, kilti 
į kosmosą. Pasiekė mėnuli. 
Pasieks ir mūsų sistemos pla
netas. Žmogui mediniame 
futliare gyventi netinka. Ko-į 
kios formos ar apimties tas 
futliaras bebūtų...

i xą pasakyti:
"Beveik visos TV progra.

jos gubernatorius, šiuomi1 ti jo vaLtybių okupacijos, 
pagerbiu Simą Kudirką už Į Be gubernatoriaus Thom-

5 Į filmai, kad cenzoriai galėtų 
pasidarbuoti prieš jų rody
mą1‘.

Kai tas humoristas netru
kus paprašė vizos emigruo
ti. visi jo pajuokavimai tuoj 

i pat Maskvoje pradingo.

I

Aš jau keli metai pensinin
kas. Gaunu 70 rublių mėne
siui. Na, šio kapitalo iš fut
liaro orbitos išsiveržti mažo
ka. Todėl aš jau antri metai 
dirbu. Statyboje darbininku 
antros kategorijos. Taigi, ne 
pats žemiausias... Tačiau
algos man atskaito svariems 
valstybiniams reikalams apie
10 rubliu. Tų atskaitymų,! ;nujau nebesrjuokia 
atvirai kalbant, aš nelabai ir;

Komikai aktoriai ar rašy 
fGjai satyrikai, kurie nori

jo heroiškus siekius ir svei
kinu jį. atvykusį į Nevv 
Hampshire, kur jis yra tos 
valstijos šūkio simboliu — 
gyvenk laisvas aiba mirk!“

Tais žodžiais pradėdamas, 
gubernatorius perskaitė pro
klamaciją ir įteikė Simui 
Kudirkai sidabrinį jubilieji
nį valstijos medalį Vasario 
16-sios minėjime, įvykusia
me Na hua, N.H., vasario 
29 diena.s

Maža Nashua lietuvių ko
lonija kasmet kukliai pami
nėdavo Vasario 16-ją. Betgi 
šiais metais šis minėjimas 
išsiplėtė už mažos parapijos 
ribų ir virio gerai organi
zuota demonstracija garsin
ti Lietuvos reikalams ameri
kiečių tarpe.

Advokatas Alf. Raudonis

šono, kuris specialiai šioms 
iškilmėms atvyko iš savo i- 
staigos Concord, N.H., dar 
kalbėjo didelis lietuvių 
draugas Nashua miesto bur
ini tras Sullivan. Jis Kudir
kai įteikė miesto raktą. Ko
lumbo vyčių vadas prie savo 
linkėjimų pridėjo dovanas 
Simui Kudirkai ir jo žmo
nai.

Advokatas Alf. Raudonis 
pagirtinas už organizacines 
pastangas pakviečiant sve
čią ir narsiai mėginant į vi
sus prabilti lietuviškai. lai
bai nuoširdžiai buvo ?utikti 
i šias iškilmes atvykusios E. 
Juciūtės sveikinimo žo
džiai. Pasigėrėtino įvairumo 
Į minėjimą įnešė O. Iva-kie 
nės jaunimas, demonstruo
damas darnius šokių jude

................................. .. .... D ,, , sius ir puošniu - tautinius rū-
urengti humoro ar satyros! Balfo aky. hus.

s,5,.n«.u pakviesti į minėjimą Si-žara Sovietų Sąjungoje, .. ...
m menkiausiu JU(,kelium;J Pasml-Vmas bu’
nekdotu pralįsti pro|vo pnimtas ir vtsas oiigam-

cenzūros nukaltą adatos! faclnls dal;bas .uzvl;?° .ant 
skylutę. Jie gali juoktis iš lrl«...V^klla^,!sky,;la'! 

girtuoklių, piktų žmonių,
,nn4ov; nm'/l'nllc no,

Pagrindinę kalbą pasakė' 
dr. Alfonsas Stankaitis, iš
ryškindamas nepriklauso
mybės laikų pažangą ir lais
vės šviesą ir dabartinę ko
munistinę priespaudą rusų 
okupacijoje. Ji? priminė ir 
prof. Ereto žodžius, kvie
čiančius liudyti pasauliui 
Lietuvoje vykdomą įprie- 
spaudą, ir Laisvės Varpo 
balsą, šaukusį "Lietuvai 
laisvės“.

Pabaigoje LB pirminin
kas Vincas Vilčinskas įtei
kė Viešosios bibliotekos ve
dėjai knygą — žodyną.

Miesto merui negalint at
vykti. lietuvius svevikino 
oldermanas Lovvrence Her- 
manovvski.

Meninėje programoje Al 
donos Stasiukevičienė- va 
dovaujamas tautinių šokių j 
būrelis pašoko Mikitą. Žio
gelį ir Vėdarą. Moterų cho
ras, pritariant styginiams 
instrumentams, padainavo ’ 
Kur Nemunėlis, Dauguva ir» 
Stoviu aš parimus, o vyrų

.1

I

Gale programos visi sve
čiai buvo pavaišinti prie Na
shua moterų pastangomis• choras — Grąžinkit laisvę, 
turtingai apkrautų stalų. ! Tėvynė- maršą ir Mūsų kuo- 

šeimų: G rauslių, Sirvydų iri įprasta, kad po vaišių pa.. Mišrus choras padaina- 
Kubilių. Į talką pakvierti i žmonės pradedą skirstyti-. Jvo Maldą už tėvynę, Mergu- 

‘ ’ -........................- - - . lelijėle, Oi, toli. toli ir

Dailininkai Anastazija ir Antanas Tamošaičiai.
Nuotrauka J. Itentelio

musų. Visoms dainoms Gyvenimo sukaktis nėra ’ menas, 8 knygos, Audimas, 
muz. R. Kelly. Mi- linksmybių puota, kai subė-*|1931 m., Austiniai kilimai, 

anksto išgarsino ”jūrininką, • kalbėti, susitikti asmeniškai, nėjimas baigtas Lietuvos ga būrin didesnis metų kie- 1935 m., Staltiesės, 1935 m.
kuris 1970 metais nušoko Dauguma minėjimo dalyvių himnu. kis. Tačiau tų sukakčių nei Tai itin reikšmingi darbai

suprantu. Iš to jokios naudos’ dėl to aktualūs ir n?° .sov’ietll lai\° ant ameri- pasinaudojo ta proga, užtęs-į Po minėjimo buvo užkan- vienas mes negalime išvegti., mūsų tautodailės tyrinėjimų
ei_ <iraik tūs dalykai Sov Są- *r ^uvo išduotas“... darni neoficialią programą džiai. Salėje aukų surinkta Nepabėgo nuo 70 metų su- ir aprašų srityje.neturėjau. Atskaito, kad rei- <iraik tūs dalykai Sov. Są , t , An

kia atskaityti. Taigi, su pensi-• jungoje sulindo į pogrindį, Minėjimo dieną Nashua beveik pusantros valandos. $o(H).00. 
ja ir antros kategorijos dur- rusai, kurie savo tarpe dar Mokslo ir Meno Centro salė, S. Kudiikos nuoširdus susi-: 
bininko alga jau galiu cgz s- vienas kitu pasitiki, aktua- talpinanti per 400 žmonių, domėjimas kiekvieno asme-^ 
tuoti ir su mediniu šešių lentų I e-nes i-tori jas pasakoja pa- buvo peipildyta. Taipogi ir niska praeities ar sios dienosi 
futliaru nesiskaityti. Kartais šnibždom, bet gan greitai šv. Kazimiero lietuvių para- išrija yra ta jo savybe, dėl 

jos nubanguoja per visą pijos bažnyčia, kurioje, da- kunos ji? yra visų taip labai j
plačiąją šalį“. lygaujant Simui Kudirkai su mėgiamas n au lamas. , Reikia sodybos peiuininkam ^n^ų kaime. Saikių ap. < darbais yra pasirodęs Aust.

J seimą, iš Kennebunkporto Giriant iniciatorius ir vi-, 7 . Kauno meno mokyklą baigė i rfjoje Vokietijoje. Kanado-
Kadangi aš dirbu sveikatai į Dar visai neseniai Mask- atvykęs kun. R. Šakalys at- sus prisidėjusius prie tos Kalifornijos lietuviai yra 1929 m., nuo to laiko akty-jje jr ja v. Jo įdomių savai- 

kenksmingose sąlygose, (ce-voje buvo pasklidęs toks L. laikė mišias ir pasakė toms šventės surengimo, tenka plačiai iš-isklaidę dideliuo- viai dalyvaudamas lietuvių. mingų darbų jau matėme ir 
mento dulkės, dalinai žemių Brežnevo pokalbis su astro- iškilmėms pritaikytą turi- pažymėti, kad jų biudžetas sę toliuose, taigi čia ir įvai- dailės meno gyvenime. Tai; Bostone.
ir skaldos, smalos kvapai ir nautais, kurie laimingai grį- ningą pamokslą. i taip pat buvo puikiai suba- r>U' organizacinių vienetų ypač gyvo ir veiklaus būdo'
t.t.), už tai kiekvieną darbo žo iš Apollo-Sojūzo kelio- j saję vėliavas įnešė Nau. languotas ir iš pertekliaus sukurta daug. Kai kurie jų vyras, geras bičiulis, sunkiai j Po antrojo pasaulinio ka-
dieną gaunu po pusę litro ne- nė-. Turėdamas 1
mokamai pieno. Paprasto kad amerikiečiai

ir iš kasdieninės orbitos galiu 
išsiveržti.

kakties ir žinomas musų
liaudies meno tyrinėtojas . x . .x. ...dail. Aait.na. Tamoiai.if •»* Ant. Tampate pradėjo 

: . . 'ryškiau reikštis tik emigra*
. Savo kilme dail. Antanas djoje Jis dalyvavo ir daly- 

LOS ANGELES, CAL. Tamošaitis yra zanavykas. vauja iįetuvių dailininkų 
Jis gimė 1906 m. vasario 15! grupinėse parodose, su savo

Jonas Bernotas
Grynajame dailininko me-

balto mūsų karvutės priede- jau buvo nusileidę kelis kar- gjedojus abu himnus, po į-i 
lio popieriniame maišelyje. Kis, o rusai dar nė sykio, L. žanginio vietinio Balfo sk. i 
Retai kur toks didelis rūpės- Brežnevas tai ė: j pirm. K. G rauslio žodžio'
tis ir dėmesys darbo žmogui "Sovietų prestižas reika-: programos vesti buvo pa-; 
skiriamas. Jeigu Jums atsi-'lau’Ja nepasiduoti amerikie- kviestas laikraščio atstovas

juzo Keiio- T salę vėliavas įnešė Nau- languotas ir is pertekliaus >unuiia u<*ug. n.ai nuue jų vyras, geras Diciuns, sunKiai; lo^iMUjup^uiuiiu m- 
s galvoje, josios Anglijos Šaulių s-gos 600 dolerių nuplaukė icent-.Jabai naudingi ir gerai vei- pralenkiamas visokių links-ro dail. Ant. Tamošaitis įsi- 
i į mėnulį skyriau- jaunieji nariai. Su- ^nes Balio Altos kasas. k’a» kaip, pav., šv. Kazimie- mybių pasakotojas artimes-į kūrė Kanadoje, ir ten iki

K. Da.
iro parapijos lituanistinė, nių draugų būry, dailininkas šiol jie tebegyvena, gana 
mokykla, jau 25 metus sėk- ir mokslo žmogus, "plonų! dažnai senų ir naujų bičiulių 

1 minorui aiilrlčftanti liotuvKslra f j aplankomi.
NEW BRITAIN, CONN. j atžalyną

Imingai auklėjanti lietuvišką f drobelių audėjas“. 
• 1__ »

• Dail. Ant. Tamošaitis dir-‘ 70-mečio proga linkime
.............. . —j_______  ___ ___v, ______  ________ ______ ... . . Tačiau yra tautiečių, ku-jba ne tik teptuku, bet ir* dail. Antanui Tamošaičiui

bodo amerikoniškos pensijos’ čiams. tad mes nutarėme,i lietuvių kilmės Barry Pal-5*raz,ai Pai"*n.ėjo Lietuvo*’,metų naštos prislėgti, ’ plunksna. Štai jo parašytos‘ geros sveikatos ir nesilps-
— atvažiuokite pas mus.-kad jūs turėsite nusileisti į
Gausite darbo, pensijas ir'Į saulę.“ .
priedo po puslitri pieno. Pa-į Astronautų balsas telefo- 
dėsite mums dainuoti: Ja j no ragely:
drugoi takoi strani ncznaju, a]. nepagalvojoti
gde tak volno disit čelovcK... • ųa(j mes ten si(aU(Jžįaj ap.

Mūsų gamykla randasi pa-'degsim?“ 
šiūrėje. Skersvėjai čia šeimi-* Brežnevas:
ninkauja. Tai savotiška oatal-! ... .. . , , _i Ar jus manote, kad Po- 

t litbiuras ir apie tai nepagal-
_ .. x I vojo? Mes nutarėme, kad į

ja. Tokios patalpos praktiškos salJ,e nusileisite nakties
— vasara nebūna per šilta, o

PH» jeigu tai iš viso galima
laikyti patalpomis, ventili

žiemą neleidžia stoviniuoti ir 
be reikalo puslitrio pieno ger
ti. Aš nesuprasčiau darbinin
ko gyvenimo ir dar labai daug

Ir štai dar vienas sovietų 
pogrindžio juokas.

Maskvoje į emigracijos į-
ko, jei pats nebūčiau darbi-’ ,-;ajgą ateina vienas žydelis
ninkas. Žmogus jau teks tva 
rinys: sunkiai patiki tuo, ko 
pats nepajaučia, neapčiupi- 
nėja ar neparagauja. Tai lie
čia ne vien košę ar kitą mais
to pateikalą, bet ir daug ką..."

SOVIETINIAI JUOKAI

;r pradeda aiškinti, kad jis 
Izraeliu emigruoti nenori, iš 
Sovietų Sąjungos išvažiuoti 
norinti tik vi?a jo šeima. Ta
da valdininkas žydeliui ir 
sako:

"Tai tegu tavo šeima e- 
migruoja, o tu pasilik Rusi.

į joje.“
Keliaaukštė sovietų een-Į "Tai neįmanoma“, atsa- 

zūra yra Uip ištobulinta,;kė Abraomas: "aštuonių 
kad jos agentai sugeba įsi-j žmonių tarpe aš esu 
skverbti į kiekvieną tan bi-; vienintelis žydas.“ 
nio gyvenimo keitę. Pvz.,
kuri nors linksma komedija1 Aplamai, humoras 
pralenda pro vi us cenzūros tyra yra didžiausi ir
aukštus, scenoje būna vai- galimi totalitarinių režimų 
dinama 30 ar 40 kartų, bet priešai, kurie ne.-ulaikomai tuv 
staiga ji nepatinka kuriam graužia jų pamatus ka

mer. Jis, lietuvviškai ir ang-: nepriklausomybės sukaktį 
liškai kalbėdamas, apžvel-l

prastai vaizdžiai nupasa
kojo Simo Kudirkos pastan
gas ir pergyvenimus kovoje 
su okupantu.

Simas Kudirka, 
kalbą puikiai vertė 
Mironaitė iš Philadelphijos. 
neminėdamas savo pergyve
nimų, kalbėjo apie lietuvių 
vargu; okupuotoje tėvynėje. 
Jis pabrėžė, kad Lietuva te
bėra gyva ir jos gyventojų 
laisvės troškimas negali būti 
nuslopintas teismais, perse
kiojimais ir trėmimais. Ypa
tingai efektingi amerikie
čiams buvo Kudirkos paly
ginimai. Iš jo klau ytojai su
žinojo, kad vien už senosios 
lietuviškos trispalvės paro
dymą arba himno sugiedoji- 
mą žmonės grūdami į kalė
jimus. Laikydamas rankoje 
mažutę maldaknygę, jis kal-

kurio
Rima

Vasario 15 d. New Britai- 
no Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius ir LB apylinkė 
gražiai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo 58-ją sukaktį.

10:30 vai. ryte Šv. And
riejaus lietuvių bažnyčioje 
buvo pamaldos už kenčian
čią Lietuvą ir žuvusius dėl 
jos laisvės. Mišias aukojo ir 
pamokslą pasakė įklebonas 
kun. Joną- Rikteraitis. Tau
tiniais rūbais pasipuošęs 
jaunimo būrelis sunešė į 
bažnyčią Amerikos ir Lietu
vos vėliavas, mišiose lekto
riumi buvo Boleslovas Se
maška, giedovo Andrie
jaus parapijos chorą; ir var
gonais grojo muz. Robertas 
Kelly.

2 vai. po pietų buvo ant
roji minėjimo dalis parapi
jos salėje, šią dalį pradėjo

bėjo: Ar žinote, kas čia .v-| Juozas Raškys, buvo įneštos 
i a atspausdinta. T ai Dešimt j vėliavos, sugiedoti Ameri- 
Dievo įsakymų. Jokios pvo-i^ jr Lietuvos himnai bei 

i pagandos, jokio raginimo *giesrnė "Apsaugok, Aukš-

jau pasitraukė iš aktyvaus 
visuomeninio gyvenimo ir 
yra užmiršti. Tai pensinin
kai. O jiems čia tikrai reikė
tų "Lietuvio sodybos“, kur 
galėtų pralėkti savo gyve
nimo rudens dienas jaukio
je lietuviškoje aplinkoje, 
susilaukti lietuvių dėmesio, 
dvasinės šilimos ir. reikalui 
esant, net pagalbom 

Argi mes jau laikomės is
paniško priežodžio: "Kas 
traukiasi iš gyveninio, tas 
mums jau nereikalingas?“

Kauptuko byla
Kalifornijos teismo spren

dimu uždrausta versti sam
domus žemės ūkio darbinin
kus vartoti trumpu kotu 
kauptuką. Tokio kauptuke 
vartojimas pripažintas pa
vojingų darbininko sveika
tai: dėl to nepataisomai su. 
žalojamas stuburkaulis, ir 
25-30 metų sulaukęs vyras 
atrodo, tarsi būtų 70 metų 
amžiaus.

Dvarininkų atstovai teis
me argumentavo, kad toks

ir išleistos knygos: Sodžiaus tančių kūrybinių polėkių.

labai rūpintis... Gerai, kad pose. Salė buvo pilna puoš- 
teisma.- nepaklausė šitų ver.! nių svečių, vaišės puikios, 
gų varovų argumentų. t Programą atliko iš New

, Yorko pakviestas žinomas 
Sveikinu i humoristinio žanro aktorius

Nuo n-dzia! sveikinu savo: fi žodžju menSkaį
mielą draugą keleivieti Mo- j. . ...
tiArti Trainaiiskn trw Clp- Pei D€g° Pei vMmUSUl»ei- t i aįaa. • . . i viškąjį gyvenimą ir jo aktu-
velande, Ohio. jau Įkopusi ba)ij^ pieždam^ peiksią 
90-tuo.,ua savo amžiaus me.| pavįiksIo: šeim vyra5> 
tus Linkiu jam issilaikrti i įmona .aika
dabartiniame sveikatos sto
vyje ir humoro nuotaikoje, 
kol pralenks visą metų šim
tinę.

Taip pat sveikinu laimin. 
gai pergyv enusį širdies prie
puolį Keleivio redaktorių 
Jackų Sondą, linkėdamas 
jam ištveimės taip svarbia
me ir naudingame darbe.

A. Plavičius

tadieninė mokykla, akade
mikų paskaitos, pasilinksmi. 
nimai ir kt. Jis buvo sutiktas 
ir palydėtas tikrai karstais 
plojimais.

Didelį pasisekimą turėjo 
ir loterija, linksmai pašokta 
ir draugiškai pabendrauta, 

i Už visa tai — padėka ener
gingai LB apylinkės valdy
bai.

E. Ribolciene

BOCKTON. MASS. ICONNECTICUT L. B-NfiS
Vasario 28 d. Brocktono S APYC. KANDITATAI 

LB apylinkės valdyba su Į _ Mums praneša, kad į VIII 
šie Con- 

kandi-

Juozas
Muraška, Zigmas Strazdas,Kudirka pabrėžė, kad lie- liau tarė žodį, apžvelgda- to. tokius darbus čia dirba 

riai visame pasaulyje se- mas Lietuvos valstybės lai- nelegaliai į šį kraštą atvykę r 
Amerikos užsienio poli- kotarpi nuo 1250 m. Min-meksikiečiai,

Blynų vakarienę“ su prog
ama, loterija ir šokiais Lie.Į Viktoras Vaitkus, Petras Vi- 

tad nėra ko tuvių National Cafe patai leisis ir Steponas Zabulis.

v »
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— Sveikas, Maiki! Ar tu

KARAI DEL MENKES (aštrėjant, Islandija jau esanti tikėtis. Dėl to planuojama 
'linkusi tą normą sumažinti nuo 1976 m. pradėti svetim-

Didžiausi menkės fcod) ir' net iki 65.009 tonų. O jei tiek šal ius repatrijuoti. Iš pradžių 
ikitokios žuvies telkiniai Eu-^maža, tai plauk toliau ieškoti numatoma išsiųsti kokius 
ropoję yra Islandijos pakran- žuvies. Vokietija savo laivus į 15.909. Bus apmokama kelio-’ 
tėse, ir ten jos gaudyti su- — šaldytuvus jau turėsianti | nė ir dar pridedama kelių į 

siųsti žvejoti j Newfoundlan- mėnesių bedarbio pašalpa, 
dą ir pietini Atlantą, kad jie'

plaukia Belgijos, Vokietijos, 
Britanijos ir kitų kraštų žve
jai. Kokio didumo yra tie tel
kiniai, dėl to nuomonės gana 
įvairuoja, bet specialistai 
skaičiuoja, kad jeigu kas me-Į darbo i. 
tai, pvz., menkės būtų sužve- 
jojama iki 300.000 tonų, tai
būtų pavojaus visiškai ją iš 
ten išgraibyti.

IMKITE
IR

SKAITYKITE

LASAI ĮDOMŪS
ATSIMINIMAI

Vėjas gluosniuose, gluos
niai vėjuje, du stebukliniai 
vaidinimai, parašė Algirdas

pastatyti siųsti • Islandiją, bet i ypa(7 ten kur jie gvvena su- Landsbergis. 126 psL, kaina 
dabar jau nebėra jiems čia įimšti barakiniuose bendra- $5-00’ 

ibučiuose. Sugrūsti jie ka- 
r iau ja tarp savęs, labiausiai 

Įkai bendrabučiuose laikomi

Prancūzija turi ypatingų 
turėtų darbo 'tie laivai buvO;b5dų gu savQ svet5nlšalįais,

klausimas kelių rasių ar religijų darbi-
!ninkai. Kur daug svetimša- 
jlių, ten ir nusikaltimų pro
centas didelis.

Ūkiškai pažangūs kraštai, 
kol neužeina krizės, juodžiau- 
isiems darbams įsileidžia di
delius kiekius svetimšalių
darbininkų (Vokietija, Pran-;v*a* stengiasi kalbos nemo- 
cūzija, Britanija, Olandija, Ikautiems ir sąlygose nesio- 
Šveicarija). Tačiau kai prade- -rtentuoj artiems sv enmša- 
da didėti bedarbių eilės, tuo-j^arns mokėsi ko maz ausius

, -• 1070 .. . jau visų akvs nukrypsta į,atlyginimus. Bet daiis kalbos
krancių. į973 m. susitarta. svetimV;.-us _ jais nc. i pramokusių pradeda reika-
Nesemai Islandija paskelbė, ~tsikr~i-; kad nerei lauti sau pirsniu atlvgini-

1972 m. Islandija buvo pa
skelbusi karą visiems sveti
mų kraštų žvejams — suga
dindavo tinklus, net apšaudy
davo. Britai savo žvejų ginti į 
buvo net nusiuntę karo lai
vus. Ginčas ir nesusipratimas 
prasidėjo, kai Islandija pa- 
selbė, kad jos vandenys yra 
per 50, ne 12 mylių nuo pa-

Prar.cūzijoje

rimą
tų šelpti.

Savo ruožtu su svetimša
liais elgiamasi gana žanda
riškai. Kur tik gali, darbda-

kad jos jūra yra 200 mylių '
nuo pakrančių, u- vėl karas, ‘re&įend!Imais (pradeda Karingieji
Sr,ka'SkULlUftS Oal,?‘!S,k0' kiek jų įsileisti o kiek išva-ia:SKU' nemėgstami, ir jų ne-
kiu nors susitarimu. Vokieti
ja susitarė, Belgija tariasi.

• TRYS IR VIENA, Janinos
j Narūnės atiminimai ajna 
raitojus Gal rielę Petkevi
čiūtę B ti: Sruogą. Jvrgį 
Sa rieki ir Ju >?.ą švaistą ,171 
pis., kair.a $3.0*0.

Atsitiktinio kareivio už
rašai. Jono Januškio atsimi
nimai iš Antrojo pasaulinio

MES VALDYSIM PA- 
ŠAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., U to- uarJ 
mas 248 psl. Kiekvieno tome i ka'ra 09 
<aina $4.00. > “

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

PASINAUDOKIT PROGA! 
MAŽOJI LIETUVA, III

tomas pasirodys spaudoje 
šių metų pavasarį.

laiku uropoje, 127

Mele ęingas Mikasės iail* 
kas, parašė Jurgi? Jašinskas, 
69 psk, kaina-Sl.50.

Išeivio d”iia. Juozo Kąpa. 
einsko 19"9-1?73 m. atsimi. 
nimai, 295 psl.. gausiai 
iliustruota, kieti viršeliai, 
kaina $7.90.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 piL, 

U

i/.Zu atsim.™ ir min.
tekainuos tik $10.00. j „ ’ ' ^r’ ,

-. . ... 4 ., 4 .... . J ii tomas. 336 psl. kaina 35
ryti. Britanija taip pat darisun^iai atszxra.oma. iš JUj Knyga turi per 300 puria-i
neturėjo bedarbių, o kai kurie [atimami darvo .e.-ekma?, ir jie, piųt joje yra 6 studijos apie I ATSIMINIMAI APIE

aštiit'npc rimšinės nolitikai išsiunčiami į kilmės kraštus.; Mažąją Lietuvą su žemėla-jįJUOZ A LIŪDŽIU.

•veicarija, ana, ’mu ir teisiu. T» kie ir kitus

Britanija stengėsi tartis, ta- krastut„Es dešings ^wkai
.čiau Islandija atsisakė, kol 

Tu, Maiki. matau, vi.|Lritai ne tik neklauso jos
.•Tie karingieji aktyvistai pa-1 piai*, kurių dalis dar niekur les Uūdžinvienėe, 88 ptL,siūlė nutarti apmokėti juodu

kams kelionės išlaidas ir iš- P[astai -iau ir_sav° kraštuose nebuvo paskelbta, 
pasoginti juos ten, iš kur jie :^na pasižymėję ir dėl to at-. Knygą redagavo prof.:

taigi grą-.Martynas Brakas.i 
ms jų reiš- Neatidėliodami siųskite;

kam gaudausi iš piktumo,] Visos jūrinės valstybės^.nbHJono. nutilo ir tie,- knygos už-kymo >10.00.
1 ; kai pamatau, kaip visokie pratęs savo teises į jūrą iki krestutimeji. nes pro visokias Tačiau net ir dabar, kai

dai nedumavoju, katinai, šunes ir rupūžės vi- 200 mylių nuo pakrančių, 'tirštas krašto bedas ir juo- bedarbių vis ciaugeja, dar vis 
avęs trūčyti ne- įai nesisarmatina ir net Sitaip padarys ir Britanija? dūkų, atrodo, nebėra kada įsivežama naujų svetimšalių.

i pi ie žmogaus akių visokias ^as jsĮandjja pirmoji pamatyti...). Problemą ir Vo- Sako, tie naujai atgabenamie-
— Tai koki nusikaltimą begėdystes daro. O iš jų pas- paskubėjo. Nors ji teturi tik kietijai sudaro svetimšaliai, jį turi pakeisti namo išsiun-

tu čia ruošiesi daryti? | " affiSTdJ'S ’210 000 gyventoW- «*» I“ ° udabar k“ jr PrancQzila {iamus- kur;e jau apsipratę
vruu.’o ę. įsmoKSt* 1 L“*2 “amo- , • nsrn nebežino, ką darvti su por-— Trucyznos man reikia kina pusmerges. Tu -tik pa- toje nera Jokių Jk-rUiais tnni

užduoti katinam, nes tie žiūrėk, į ką jau pavirto visa ypatingų turtų, ir zuvis su-ltu-ala s- alžyriečiais, tum- 
prakeikti gaivalai jau mane mūsų Amerika. Ana, net daro net 83% jos eksporto, ^,etlaiS sr kitais imigrantais, 
varo iš razumo. 1 buvusi prezidento pati jau už kuri gaunamieji pinigai Kurie ne tlk fabrikuose, ligo-

negalėtumei man pasakyti, siškai žlibas ir pro savojreikalavimu bet dar net 
kur būtų galima nusipirkti mokslus nejspoksai ant aoLunt5 vgI į,v0 karinius lai. ten ,sjcu,-pc; - prancū£ (
maenos trcyznos? svieto jokio gneko, nors jisl j*11? <caoar, kai nedarnių _ u j

Ar snkvailin’ni? O tau rodytųsi po nosimi. O až j iškaičius jau artėja į pusan- “niI?af_?Įai
ertiaiizloiici 16 milžti įm n I „nKt„k,-„5rfi miliiono. nutilo ir tie ka ej.mą.

Maiki, ii 
mi-linu

Lithuanian Research 
Institute

29 Weet 57tb Street 

Nevv York, N.Y. 10019.

DOVANA JAUNIMUI

Lineliai, Janinos Narūnės

>•••••••• • 4L! ’ r* tij '"ma ...........

KA LAUMES LEME
Tai rašytojos PetroaalSa 

į Orint&ites parašyti atsimink 
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėja Nėrį. tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy- 

Į ne. 274 pusk. kaina $3.
, ANGLU K ALBOS GBA- 
Į MATTK A. 215 psl.. kieti vfr. 
> sėliai, kaina..........~.$8.50

Po angelų F?arn*i*, nove
lių -.irkiny? (25 novelės),

ir pradeda darytis neramūs.
Be kita ko, jau prieš metus , _ _______

buvo sukeltas šioks toks skan- eilėmis parašyta apysaka. K.y 15 Būta. 191 psl.,
daliukas. kad policija Marse- Gaudai iliustruota dail. Zi.J i^a;ra £4.00. kietais virše-

— Tai kuo tie katinai tau'nuoga ant pikčerių rodomi, panaudojami pramonės gami-dirba’ iyje turinti nelegalų centrą, tos ^Sodeikienės. Kaina — j Hais _ $4.65.

Dr?uc?s don CenriDo,
$1.80., Ne. Maiki, dabar matau, niams, medžiagoms ir mais- •bet ir Satvcs šluoja.

... ’ kad visi sodomiški grie'kai tui pirkti. Jau maždaug pus- i Prancūzija, palyginti, ir
.. ^ane prasideda nuo gaidžio, nuo antrų metų, kai jos užsienio'turi tų imigrantų gal daugiau
šiandien išrinktų preziden- katjn° jr nuo prekybos balansas darosi vis negu kas kitas — daugiau
u a'*- *2 pavyzdžių ir nueina net iki labiau nuostolingas, nes žu-jkaip 4 milijonus. Imigrantai, __ - -
s^tikminurAšj^Moš XiaViXms1(jSmS vi^ kai^ nukrito. Infliacija-^ip ir į kitus kraštus, į kad norimieji išs^ Septintoji pradalgė, lite-

naktys dėi jų negaliu nė a. botago ir t?SčS! U.neZmOn “ 50 .P^ntų-Prancūziją buvo deidziami jame mėnesių mėnesiais. 1 j*1 ef gO ' ratūros metraštis, rašo K
kių užmerkti. Jie susirenka,! " . . -metams. Islandiečiai sako, daugiausia tokiems darbams.! s Komoje. Kaina $1.60.
rodo-, iš viso svieto mano1 — O ar tu ir savo jaunys-:kad užsienio kraštai primoka kurių prancūzas nenori dirb-
palangėje ir kelia tokį alasą. ^je buvai toks nepaprastai Įgavo žvejams, tie išgaudo Is-';ti, ar dėl to, kad jie sunkūs, 
kad norisi ir pačiam staugti. pats irgi niekad, landijos pakrantėse žuvį ir [ar kad valandos ilgos, ar kad
Aną naktį mano gaspadinė f ka*P ?akai, nesugpešinai ? [pardavinėja ją žemomis kai- atlyginimas per menkas. Imi- 
pylė'jiems ant uodegų karš- — Ne tavo biznis, vaike! inomis ir tuo būdu varo Is-frantai darosi problema, kai 
to vandens, o aš bandžiau Gut bai! jlandiją bankrotam 'kraštas jau turi apie milijoną
pro lantrą iškišęs galvą net '
šunim loti. bet niekas nema-

jau taip Įsipyko? kuriame laikant; nepageidau
jamus svetimšalius. Priekaiš- Miško viešnia, J. Narūnėsj {401ri--< Urbono ir vietinės 
tas policijai, atrodo, buvo kalėdinė pasaka. Miško eg-i j.or..n-rtijog sekreto* 
metamas ne tiek dėl paties H'tė ir Kūčių vakaras. Gau-Į .ėiimaL 21$
centro lagerio

ne tiek dėl paties lvtė ir Kūčių vakaras. Gau-J : _' a'r'ėiimai.
gėrio, kiek dėl to, «ai iliustravo dail. V. Alek. kp:na J

jame menesiu menesiais.
. Komoie. »ea.ina »1 .mr laiun-^ iunro.-.

«... . v . autoriai. 464 psl.. kaina kiė-
; Gabriuko «z«»ai, apysa- tai< vi,.geliais $5.00. miakl- 
ka. parašė Julija žvabaitė- 

POGRINDŽIO SURENGTI; Gvlienė, 133 psl.. kaina $3.'
K, !STREIKAI ISPANIJOJE į Mažiesiems — spalvotais 

i paveikslais Jono Minelgos:
iva:’ !(•

.50.

Čiį3. Aš turiu gauti poizino. RAŠYTOJAS MICHAILOV 
As sumaišysiu trucyzną su midsta
viščiuko kepenimis ir su-' MIRŠTA
reng-iu iiem toki balių, kad .. T . ..•• .-i — Žinomas Jugoslaivijos tra-jie man nutils per amžių . . <7.sytojas Michailo Micnailov 

ilgiau negu ištisą dešimtme-amzius:
— To nedaryk, tėve, nes 

už tokius dai bus yra sunkiai 
baudžiama.

— Tai kokia gi čia, po 
velnių, via fi.v kontrė, jeigu 
už katino nutrūčinimą koro- 
j‘a. o tik’u rarbaininkų pik- 
čerius rieda net į gazietas?

— Turėk tniputį kantry
bės, tėve. Katinai su katėm 
tik vieną mėnesi kelia tokį 
triukšmą, o paskui vėl tyla.

— Ar tai tu manai, kad 
mnrčiau’ mėnesi < yra paties 
Dievo katinams pateiulioti 
skirtas? To negali būti!

— Toks jau gamtos pa
tvarkymas, tėve. Pavvasarį 
ne vien katinai, bet ir kiti 
gyviai, net žolės, gėlės, me
džiai ir visa kita pa aulyje 
atgyja, mylisi ir žydi, o iš 
tos meilės ir žydėjimo vasa
ra subrandina gausų derlių.

— Bet čia, Maiki. yra gry
na katinų paleistuvystė.

•bedarbių, t rp jų apie 100.000: Isųanij; je 
Kai buvo tariamasi su Bri"svetimšalių. Kai reikia pra- į gAnnj:i;ų

tanija 1973 m., tai Islandija dėti atleido;5ti geresnius dar-; e - t
tikėjusi, kad Europos Ekono-bus turinčius darbininkus, į n nkų aukų.

tį kovojo dėl tų žmogaus tei
sių ir laisvių, kurias garan
tuoja komunistinės .Jugo- 
lavijos konstitucija. Nega

lėdamas savo straipsnių 
skelbti Jugoslavijoje, Mi- 
ch ai lovas juos 9pausdino 
Vakarų Europos ir JAV 
spaudoje.

Už tą „nusikaltimą“ 1975 
metais jis buvo nuteiMas 
septyneriems metams sun 
kiųjų daubų kalėjimo, užda
rytas vienutėn be šildymo, 
jam neduodama popierio ir 
knygių ° žmonos ir advoka
to apsilankymai beveik vi
siškai sustabdyti.

Patekęs į tokią despera- 
cinę būklę, praėjusių metų 
gruodžio mėne į Miehailo- 
vas paskelbė bado streiką, o

— Na, gal taip ir reikia. ' tas pat likimas.

ccia ispanus į j l'yra«a* • Kama $3.o0. , fce teismo lo, me# nidw
e ką neva pa-Į Parkas anapus gatvės,— pasieksime. Geriau sunai- 

darbi-’ premijuota; apysaka jauni-, kinti šimtą nekaltų, n«iu 
K's žuv o mui, parašė Danutė Brazytė-; paleisti viena kaltą.
' - 5V » v- *

minės Bendruomenės kraštai ųaĮ^ suprantama, pirmiausia i Baskuose 
uz visas nuolaidas sumažins siunčiamas namo svetimšalis, i '
jes gaminiams muitus. Bet įo jeį prancūzų bedarbių i' •* ’t' 
tas tikėjimas, pasirodo, buvo kiekis per metus padidėjo 83'^-? 5 a 
nepagrįstas, dėl to ji ryžosi procentais, tai svetimšaliu riert;aj :i 
kaip nors labiau apsaugoti [net 167 procentais. i T ? f.
žuvies išteklius — pagrindinį, „ _ i zuoT.ma-; ....
S. -VO pragyvenimo šaltini.) I?d. Sal,ma gred ; r:, “. I.in:-r? er.i ?a,i:ą bu.
T. esa, nors islandiečių finan-’8r’ztl ’ uain? Berovę, sunku i o ptūif.-s. . <
s nis pajėgumas nuo 1974 m. Į p ...... . ______
p adžios ligi šiol yra nukritęs - | 
apie 20 procentų, ir dėl toj ti 
v;siškai suprantamas jų ne-Į 
pįsitenkinimas, bet kol kas' 
j e dar, sako, gražiai gyvena/ 
parduotuvės užverstos įvai-Į 
rių kraštų gaminiais. Bet kri-! 
t?s pajėgumas, kai apsipirk-' :

MALDA IR AUi

'.U
■o.

pasibaigusi Bindokienė, 156 psl.. kaina į (Taip Leninas kalbėjo 
Čekai 191S m. sausio 14 <Ueikas,: — $3.00.

t i i ilgą reika-į
r r. oi' r.°.'’S visuo-! X**********************************************************
u*bet čia esą-Į

’J j.- ergam-į 
r.k a iš užsie- .

GELBĖKIME MŪSŲ TAUTOS KILNUMĄ, 
GELBĖDAMI TIKĖJIMĄ OKUPUOTOJE 

LIETUVOJE
Aukas siusti:

damas jau turi varžytis, vi-, L. K. Religine Šalpa—Lithuanian Cata. Religious Aid
sada susijęs su rūpesčiais ir! 
nepasitenkinimu, kad daraisi' jj 
r.ebe toks visa ko pilnas. j jj

’ ii

Vokietijai Islandijos van- | 
denyse sugaunamosios žuvies U

64-09 56th Rd., Maspeth, N.Y. 11378 

arba
L. K. Religinės šalpos Rėmėjai — Lithuanian 

Cath. Religious Aid Auxiliary
6825 So. Talman Avė., Chicago, 111. 6C629, USA

i

r

metinis kiekis sumažintas per y Aukokime kiekvienas pagal išgales. Nartai rėmėjai 
šiandien jis yra jau visai ar- pusę — iki 60.000 tonų. Britai jf aukoja metams ne mažiau kaip 5 dol.. amžinieji na
ti mirties. pagal 1973 m. susitarimą tu- | riaj _ JOO.OO dol. ir mecenatai — 1000.00 dol.

Taigi, visoje komunistinė- į Visiem? aukotojams išduodami kvitai, ir jų aukos
se sistemose laisvą žodį ton4 P®r metus, bet sla ja Amerikoje atleidžiamos nuo federaliniu mokesčių 
skelbiančio žmogaus laukia nor1 sumažinti 35 procentais S AmetiKOje atleidžiamos nuo lene,alinių mokesčių.

— iki 85.500 tonų. Ginčui

EKSKURSUOS | LIETUVĄ
IS

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO
Balandžio 15 — >645.00 I.iepo*
Gegužės 20 —$725.00 Rucsėio
<Jegoiės 26 — $899.00 Rugsėjo
Liepos 14 — $1045.0u Gruodžio

2S — $1045.00 
1 — $925.00 

Irt — $725.00 
22 — $$75.00

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

Birželio 26 ir rugpiūčio $ — kaina $1136.60 
Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų su papildo
mu mokesčiu New Yorke.
REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO _ VIETŲ SKAIČIUS 

ribotas:

Smulkesnių žinių ir registracijom reikaiu kreipkitės j

TRANSJkTLANTIC TRAVEL SERVICE 

SMth Bosten, Mase. 02127
393 West Broedway. P.O.Bo* 116 

Telefonas: (617) 26S-S764

Savininkė: Aldona AdocnonUn* 

Air fares subject to changes and govemament approval.
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FUSiat'lS pėllritė?

Vietines žinios KELEIVIO RĖMĖJAI

t

1976 m. vasario 17-29 dd.
Keleivio spaudai

I A-U KOJO:•Į
I John Bartash, Hartford,

Bostone lankėsi Vasario 16 Malonus laiškutis

gimnazijos direktorius i Būdamas sena? skaityto- B- Pledas. Baltimore, Md.,
Kovo !■ ir 10 dienomis >’ n*n°,i“ Jj>±r°00

vio, todėl |dedu čeki $12.00

įCt., $90.00.

Bo.tcne pirma svki lankėsi „ .. • • t • mano prenumeratai atnau-Yžį-ario lo gimnazijos di- .. .. ,
lektorius V. Natkevičius.

Jam buvj aprodytos lie
tuviškos Įstaigos ii Bostono 
bei anvlinkės įžymybės. Bu-; 
vo nu. y kęs apžiūrėti ir, Motiejus Treinauskas 
Brocktoną. kur Laisvės Var- Cleveland. Ohio. 
pui darė ir.tęimaciių apie- Sveikiname mielą Motieji 
-'^vo gimna- Treinauską, sulauku i gra
zi^ą. Grįždamas buvo ^usto- 2au5 amžiaus, ir linkime da. 
jes ir AmerL-vs istorinėje daUg gulėtų pavasarių.

Keleivis

jinti. Sakau, telanko jis ma
ne ir toliau, nors jau sulau
kiau 89 metų amžiaus. Ačiū. 

Jūsų

KELEIVIS. SO. BOSTON

Moooooooeoooor

Nr. 11, 1976 m. kovo 1G d.

vietovėje riymoutne.
Kovo 9 d. vakare So. Bos

tono Piliečių d-jus patalpoje 
jis lietuvių visuomenei pa
darė pranešimą ir paiodė

Surado naują skaitytoją

P. M. Matusevičienė i
skaidres apie Vasario 16 Montrealio surado mum 
gimnaziją — j:s išlaikymą, naują skaitytoją Joe Macei 
mok.lo eigą. mokinių gyve- ką iš Rosemonto, Que. 
nimą. jų laisvalaikius. Nuoširdus ačiū M. Matu.

Po susirinkimo dalyviai sevičienei ir J. Maceikai už 
gimnazijos reikalams suau- dėmėsi mūsų Keleiviui, 
kojo 153 dol. Aukojo: inž.
V. žiaugra $50. St. Griežė- 
Jui^elevičius — 25 dol. Po;
10 d:l. — A. Lizdenis. A.;
Mažiulis. J. Valiukonis ir J. į 
Vembrė. Po 5 dol.—A. And-:

Aukos prof. St. Kairio 

paminklui

Prof. Stepono Kairio pa
riušiekė.' P.' Bfir.kaŽE.“Či- Komitete
bas, A. Keturakis. L. Und-'fall0tin! P^-epalaiti
raiti1. K. Merkis. T. S-.ankū ‘Bo?tone aukojo ste 

narė ir O. Vilėniškienė.
Aukas gimnazijai galima J- Gimbutas — $20.,

ir vėlia; ...
Jurgelevičiui Keleivio admi- 
nistraci'c-G.

SLA 3?8 kuopos narių 
susirinkimas

Jis Įvyks kovo 24 d., tre
čiadieni. lygiai 6 vai. vak. 
$o. EL stono Lietuvių Pilie
čiu d-io- pataluose.

Susirinkimo metu bus iš
dalinti and raudos čekiai.A
kurie pa tu nebus siutinėda
mi. Susirinkimo meru neat
siėmė. galės juos paimti iš 
kuopos fin. sekr. P. Jančaus- 
ko. 667 Ash St.. Brocktone.} 

Susirinkime bu; galimai 
surinkti apdraudos mokės-1

i

Po $10.00 |

J. Citavičius, Thundar Bay,, 
Ont. ir V. Žiaugra, Roslin
dale, Ma.

Po $5.00

V. Maksvytis, Chicago, III.. 
M. Yakavonis, Bristol, Ct.,1

Eitmanaitė, Jamaica Plain. Į 
Ma., M. Ališauskas, CoralĮ 
Gable Fla., E. Simon, SoJ 
3oston, Ma. ir V. Bakšys,! 
Dorchester Ma.

O. Jarušauskienė, So. Bos- 
one, $3.00.

Po $2.00
K. Radzevičienė, S. Hye

rinte, Que., K. Jonušas, Eden, 
□nt., S. Jurkevich, Haver-i 
nill, Ma.. A. Stakeliūnas, Lo-? 
.veli, Ma. ir A. Bacevičius,' 
Newton, Ma. ,

Po $1.00
A. Sakelis, Worcester, Ma., 

S. Tatarūnas, Hudson, Ma. ir 
J. Milius, Brooklyn, N. Y.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

Keleivio administracija

Balandžio 15-- 
Gegužės 6—1 1 
Gegužės 13—21

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS Į LIETUVA

VIENOS SAVAITES 

KELIONE Į LIETUVĄ

DVIEJŲ SAVAIČIŲ f
• BAVARIJĄ (Vok.)
• LIETUVĄ
• AUSTRIJĄ

Vienu savuilė Getrveje —» 6 naktys Vilniuje t diena Kaune. 
! naktis Frankfurt*
............ $729 » ir— 21 ............... $779
.......... $779 Rugsėjo :'.o—Spalio 8 ..$ 779
.......... $779 Spalio 14—22 ............. $779

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

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

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

autobusais transportuoja

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

Išsamesnių informacijų apie lietuviškąją kelionę kreiptis i:

Galaxy Tours & Travel
•ar 141 Lindėti Street

Algirdas Mitkus 
8 Vėhite Oak Road 
Ne\vton. Ma. <. 02’t'S 
Tel. 617-969-1190

įveik
T

ite. Mass. O21SI
ei.: 617—237-5502

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vytautas Alantas, Atspin
džiai ūkanose, noVveles, iš. 
leista Bostone 1976 m., 1000 
egz., 376 psl.. spaudė Liet 
Enciklopedijos spaustuvė, 

i kaina — $6.00.

Tai žinomo mū ų belet-

PADĖKA

Man būnant ligoninėje, 
dienos buvo ilgos ir nemalo
nios, bet gerų draugų gražūs 
linkėjimai, dovanos. gėlės 
ir jų lankymą- suteikė man 
stiprybės, mane pradžiugi
no ir pajutau, kad nesu pa
miršta. • 1 v • w i —i •

UZ
bičiuliams 

Žičkams, Eitams, Vasyliū- 
nams, Danasams. Už sveiki, 
nimus ir gražius linkėjimus 
— bičiuliams Manomai- 

l Juda i Dovydėnas, The i čiams, P. Jakutienei, Januš- 
Brother* Domeika, j anglų i kevičiams. Matjoškoms, G. 
Kalbą vertė Milton StarkJ Razvadauskienei, O. Ulevi- 
išleido Liet. Enciklopedijos;čienei. Ivanauskienei, O. 
.eidykla 1976 m., 238 psl., Girulienei, M. I.endraitie 

Kaina $6.000.
Broliai Domeikos — tai 

žinomas L. Dovydėno roma
nas. kadaise neprikl. Lietu
voje laimėjęs Valstybinę 
piemiją. •

Reikia tikėtis, kad M.
Stark’o išversti Broliai Do- ___
meikos susiia? skaitytoju jr j vesti komisiją sudaro: pjrnK 
angliškai kalbančių žmonių A KeturakiSi naviai _ p,..

Averka, J. Valiukonis ir G.

, rist o Vyt. Alanto naujausių j Nuoširdžiai dėkoju 
J apsakymų rinkinys, dailio- lankymą ir gėles bičiuli
Gos prozos mėgėjams graži 
dovana. L. E. spaustuvės 
darbas atliktas švariai ir 
skoningai.

8'

nei. F. Karosienei ir už gra
žias gėles visai Moterų Fe- 

; aeracijos klubo valdybai. 
Dėkinga

Aleksandra Moriarty

LB. rinkiminė komisija

LB Bostono apylinkės VIII 
LB Tarybos rinkimam = pra-

.arpe.
Pdtro JUrgėlos Lietuviš

koji skautija, plati lietuvių 
skautijos apžvalga nuo jos 
Įsikūrimo nepilki. Lietuvoje, 
524 psl., kietais viršeliais. 
Kaina — $12.00.

Šios knygos gaunamos ir
Saoar^saaaooooeaooo9occo60&acoiicoQcoooosoQoo906eoeooou I Keleivio administracijoje.

asme
nys :

Griežei- St. Griežė - Jurgelevičius! 5Ukjuiis buTpaminėte'bo^

_ . _ . . . i tono Kultūros klube balan-
:T O’ ‘ džio 24 dieną Tarptautinio

nė I. T. JanukėnaL dr. P-; instituto patalpose.
Kaladė, dr. A. kn: lukėnas,» Programą rengia Litua. 
'{• E' Manomaitis,.'nistinio In' titulo bostoniš-
A. Mažiulis, A. Puskepalai-į jj?a j: § Sužiedėlis, A. Ma-

Paminės prof. L. Rėzos 

200 metų sukaktį

Prof. L. Rėzos 200 metų

i

A V A U, K A t s

nsidrausti.cius ir natriai
Kuopos valdyba

us. A. J. šilimai, K. Šime-. jr j. Gimbutą?. Bu?
nas, A. diezas, R. Šležas, ^t. +rvs trumpos paskaitos ir 

.T i t i '• i • iŠmitienė. J. Stašaitis 
J. Valiukonis — $5.00.
Visiems aukotojams A. •

Puskepalaiti? už aukas nuo-: 
širdžiai dėkoja.

Aukos jau yra pasiųstos dirb«s« Vilniaus universitete
Paminklo Komiteto pirmi- 

j ninkui dr. J. Valaičiui i Chi- 
' cagą.

l
S. Bostono L. Piliečių d-ja 

jau turėjo pelno

'vaizdai ekrane.

PAIEŠKOMA
BRIGITA VAITKEVIČIŪTE,

Paskutiniame So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jo 
susirinkime paaiškėjo, kad 

Stonie i -• Lav.mence patiksli- 1976 m. vasario mėnesio pa
na. kad Vasario 16 proga lamos buvo $19.553.09, iš- 
šv. Pranciškaus bažnyčia laidos—$17,018.13. prekių 
aukojo $37. o Lietuvių Tau. padidėjo už $54.29, tad pe' 
tinė bažnyčia — $25. no liko $2,589.25.

Patikslinimas

Mūsų korespondentas M.

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

LITHl ANLANS IX AMERICA Dr. A. Kučas .... S6—
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.—

Lietuviškai:
PASAKYTA PARAŠYTA Prez. A. Smetonos kalbos $10.— 
ATSPINDŽIAI ŪKANOSE,

novelių rinkinys. V. Alantas................................... 6.—

Visos š: s knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 W. BEOADU AY. SO. BOSTON, MASS. 02127 

Te! 268-7730. vakarais - 282-2759

BALTIC INSURANCE AGENCY 

\edėja: Reda M. Y e i t a s 

TeL 268-6030
597 E. Broadway, So. Boston, Maaa.

• Draudžia AUTOMOBILIUS šuo visą riftią nelaimingą 
atsitikimą.
• Parūpna visu rušią draudama nekilnojamam tortai 
tr nuo nelaimingu atsitikimą.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namas.

Paieško buvusi jos bendradar
bė. dabar gyvenanti Lenkijoje.

Prašoma atsiliepti ar pranešti 
Į adresu:

J. Bigelis,
123$ So. 58th Avė..

Cicero, III. 60650.
(12)

PARtNGlMV
KALENDORIUS Į .
Kovo 28 d. 3:30 vai. So. • į 

Bostono Lietuvių Piliečių j 
d-jos III aukšto salėje Min-I 
kų radijo koncertas.

Balandžio 24 d. 7:30 vai.,' ’ 
vak. L. Rėzos 200 metų su.- 
kakties paminėjimas Kultū-j 
ros klube, Tarptautinio lns-’ 
tituto patalpoje.

Balandžio 24-25 dienom 
kaučių Židinio rengiama 
iailininkų Irenos Griežės ir 
Vyt. K. Jonyno kūrinių pa- 
oda So. Bostono Lietuvių 

Piliečių d-jos II a. salėje.
Balandžio 25 d. So. Bos- 

ono Lietuvių Piliečių d-jos 
II aukšto salėje Laisvės 

Varpo pavasarinis koncer-į 
tas.

Gegužės 1 d., šeštadienį.!
7 vai. vakare punktualiai, 
South Bostono Lietuvių! 
Piliečių d-jos IH 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 
Lietuvių Piliečių d-jos III 
aukšto salėje Laisvės Varpo 
rudens koncertas. ’

I

Nepriklausoma

LIETUVA
m <».t>:»«>•« |xis;i!U;aius ir lietuviškuosius 

(Tykius, c «U4 ir pJoiniii nvo»r«vhu ir
rpie vė-us uiusu ni:uu.- hri i<<Ututiniu* Ksiu-itrus.
jame ra?:i!e Uoiuru sn.ii?.y’oiu busny sūriame laukta
me abiM'J-iu oai.isakjmy ir m.t.n.oniv kit?<vieao visį-aas 
.varhia
' NEoRihLjL''>L’.»I? i it f' \ A“ y» • oi namiška r?o®ą LA 
rivifos t f >’«r» vi
suomet atsiras tie\vieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
__ lietuvvbės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

HSP IC1. CANADA
* r< r e .4 a « !

7722 Geor’/e Street. Taraite. P.Q.

SLA UHTUV/Ų 
AMERIKOJ E

SLA—jau SO me’ą aura u ieturią vlnaomanoi ir išmoki 
jo .jaugiau ta.ę ‘v^TrNIS hnUONVS dolerių 
oarUma

SLA—dnkiaaala fratamaiiae ergaaisadja —
duoda gyvjbėn aą4>X(ids ir ligoje p«Ao*ąą, kan yra 
pigi, oea SUSIVIKNLiM A8 s*iešk»» pelno, o teikia 
patarnavimus satitaremės pagalbos payriudu.

SLA— jau turi daugiau, kaip kia so poae mBnao dalerią 
kaptialą. tad jo apdrandt tikra ir magi. Kiekvienas 
lietuvis čia pati gauri klasių retfraUngiaasiaa
apdraadaa nuo $100.00 iki HC.OOO.Ot

SLA—jaunimui duoda gota Taupomąją Apdrauda — Ca 
donment laaoraaeą kad jaunucSc gautų pinigus 
aukštojo Dokala sVieHjoens ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda \ AIKAMS ir jaunuoliams labai pigią 1 EF.M 
apdraudą: uf $1.000.09 apdraudos tik 18.00 moken-

9LA—AKCIDENTALf APDRAUDA nmnUnca visokio 
amžiaus asmeaima. rekomenduojama Hetuvttką 
klabą Ir draugiją aariaom. Ui $1.000.08 akci&rta- 
Hs apdraudos mokestis $C.00 | metas

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitis 
• kuopų veHrijus, tr <ie plačiau paailkins aols

Gausite epsusdiutas info.inaciiaa. 
parašysite:

Utbaaašaa Alllaaee ef America
Mr7 West 3<Hh Street, Nevr York, N.T. lCtr?:

Jaigo

Elegiški Stepono Kolupai
los niekintojai, paraiė Ksa
veras Kaunas, 52 psl., kai
na $1.09.

RADIJO PROGRAMA

beuiackfia Lietuvių hadl> 
lYogran:a Naujoj Anglijo, 
n Mtcitieš VVLkN, 1360 iū 
iociklų ū iš stoties FM 
i Ji.7 inc.> veikia sekmadie

Vaičaitis.
loooorc .c jno'

"GARSO FA^GŲ“ 
PROGRAMA

Si *adijo programa trans
liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM 
banga nuo 1:30 iki 2:00 v. 
popiet.

Dažau ir Taikau
, Narorui ii lauko tr viduje. 

Lipdau popierių* ir taiaar
viai.*, ka nutaisyti -cikia. 

Naudotu tik geriau
medtiava

JON *8 $TARIN5KAj<
220 Savta Hill Av*. 
Ikrckeater, Maaa.
TeL CO

ribo 1 iki ) .30 vai. die . 
są. Perduodama: Vėliauah, | 

ulinių žinių aantrauicr ’ 
r komentarai, muzika, dai 
o ir Magdutėe pasaka.

! Biznio reikalais kreiptis 
j Baltic Flcrists gėlių ir dora 
inų krautuvę, 602 L. Bruac 
! wcy, S o. Bostone. Telefo j 
Jp.as AiS >0489. Ten gaun» I
mar ir I

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūiią 

draudimus
Krelptb senu adreso:

BRONIS KONTRIM 
b90 Kmadway 

Sa. Boaton. Mass. 02127
Tel AN 8-1761

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI 

Steponas Kolupaila, para-1 Amerikos Lietuvių Taryba,
ė Jurgis Gimbutas ir Juo. j 30 metų Lietuvos laisvės ko. 

za.- Danys, 464 psl., daug j voje (1940-1970), parašė 
iliustracijų, kieti viršeliai, i Leonardas Šimutis, daug i- 
Ki na $12.00. Iliustracijų, 500 psl., kaina

Balys Sruoga mūsų atsi- e

Į,A

minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
p J., daug iliustracijų. Kny. 
'-oje rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

Pėdos mirties zonoje
Sibiro katorgininkės ir so
vietinių kalėjimų kankinės 
Elenos Juciūtės atsiminimai. 
544 psl. Kaina $10.

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 ^el., kai
na <2.00.

DIENOJANT, Kipro Bm-
,«nio, 461 psk. kaina....$2.0(i

PENKTIEJI METAI, Kip 
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
\air.a .......................... $2.00

Sukilimas Lietuvos suve* 
renumui atstatyti, dokumen
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepapra-tas pa- 
siur.tir.ys ir Įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai Įvairiais klausimais 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 psk, kaina $10k
Dialogas su kraštu, Aki 

mirksnių kronikos, antrs 
knyga, parašė Bronys Raila,
Kama $7.00. .

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

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da.

Škirpą ^83 Psliliustruota. kity dalykų, čia telpa
idomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ii Joną Ais.

irišta, kaina $15.00.
Lietuvių išeivija Amerikoj, 

parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 500 psk, 
kaina $4.00.

tj. Knyga 374 psk. kaina 
kaip ir I dalies — minkšta’! 
viršeliais $5, kietais $5.50.
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Vincenta* Narkevičius 
aukojo Keleiviui

linkim sukaktuvininkui Juo- Monika Plevokienė ir kitos
zui Lubickui ir jo žmonelei jos padėjėjos šeimininkės, j

ilgų, sveikatingų ir giedrios ~ u • . . •
♦. -v . f Taigi malonėkite visi at-

nuotaiKoa metų. ; luo paiemtj ge. Vincentas Narkevičius, gy.
' niausią lietuviškų įadijo venantis Carrtbridge, Mass.,

Radijo valandos koncertas programa ir linksmai pra- praeito gruodžio 30 d. mo-

Atvyk* į "Trečiųjų vainikų 

pristatymą

<4 <

Poezija Kultūriniame 

subatvakaryje

Kovo 20 d. 7:30 vai. vak. 
Kultūriniame subatvakary, 
kuris yra rengiamas ALTS- 
gos namuose. 484 E. 4th St., 
So. Bostone, vakaro daly
viai bus supažindinti ;u nau
jąja poezijos antologija 
Trečiaisiais vainikais.

Ta proga į Bostonų at
vyksta \ ienas antologijos re
daktorių rašytojas Paulius 
Jurkus.

Eilėraščių iš naujojo lei
dinio subatvakary pa-kaitys
Birutė Vaičjurgytė, Gytis 
Gavelis, Jurgis Jašinskas ir 
Feliksas Kontautas.

Bostono lietuviai maloniai 
kviečiami kovo 20 d. Kult. 
subatvakaryje dalyvauti ir 
susipažinti su naujųja poe
zijos antologija.

Po programos bus tradici
nė kavutė.

ŠVIESIOS IŠMINTIES 

LIETUVIAI

Juozas ir Juozapina Lu-
bickai, šiuo metu gyvenan
tieji Baltimorėje. Md., kovo 
19 dienų švenčia reikšmingų 
savo gyvenimo šventę.

Tų dienų Juozui Lubickui 
sukanka bo metai amžiaus.

Kitas panašus sukaktuvi
ninkas gal tokį įvykį būtų 
atžymėjęs tik ;a.o asmeniš
kam pasitenkinimui, o Juo
zas Lubickas. susitaręs su 
savo žmonele, ta proga Ke- 

; leivio spaudai bei Maikiui 
į .-u tėvu paaukojo 100 dole
rių.

Mes esame nepaprastai 
dėkingi mū ų laikraščio se
niems skaitytojams Juozui 
ir Juozapinai Lubickams ir 
laikome juos šviesiu pavyz-

Seniauria N. Anglijoje
• lietuviška radijo valandėlė
* šiemet švenčia 42 metų su
kaktį. Ta proga kovo 28 d., 
sekmadienį, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
III aukšto salėje yra rengia
mas koncertas.

’ Koncerto programų atliks
Liudo Stuko vadovaujamas 
moterų kvartetas ”Vilija“. 
Kvartetas atvyksta iš New 
Jersey ir Bostone dainuo* 
piimų kartų.

Koncerte kelias dainas 
padainuos ir solistas Liudas 
Stukas, o taip pat bus ir du
etų. Akompanuoja Sauliuj 
Cibas. j

i i
Elena Vasyliūnienė iš į 

Cambridge pa veiki ns radi
jo programų 42 metų sukak-' 
ties proga. į

leisti laikų.
Visus nuoširdžiai kviečia

me —
Steponas ir Valentina 

Minkai

kėdamas prenumeratų, pa 
aukojo Keleiviui $10.

Nuoširdžiai dėkojame už 
auką.

Keleivio administracija

Tikimasi, kad į jį atvyks 
rašytojai Antanas Giedrius, 
Daiva Nauragytė. A. Bau- 
žinskaitė-Kairienė ir Ona 
Mikailaitė.

Apie koncertu* — vėliau
Apie praeitą šeštadieni ir 

sekmadienį įvykusius Aldo
nos Dvarionaitės ir Birutės 
Aleknaitės koncertus pla
čiau parašysime kitame Ke
leivio numeryje. Aplamai— 
jie gerai pavyko.

"Iri 1 - -i

Koncertas prasidės 3:30 
džiu daugeliui kitu tautie-'val. po pietų, o nuo 2 iki 3’

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 
(BURNER)

Siūlomas įau jas alyvos kuro patarnavimo planas 

NAMŲ SAVININKAMS

• Vieneriems metams dalys ir įdirbąs

$ 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 PlLŽEtiŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA:

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 v. v.

— SKANI LIETI VISKĄ PICA
Picą užsisakyti galima ir tel. 268-1035. Tada atėjus 
nereikės bukli, kol iškeps.
— VOKIŠKAS ALUS
— i ALKIAI IšDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— IJE'lt VISKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENLRACL'.Ų LIETUVIŠKA MUZIKA

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

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai. k»igii»st dešros, kopūstai it Irt '» 

Atsilaikykite it būsite auaioniai nestebint’.
S.B.L.P. DRAUGIJOS VADOVYBE

i čiu. vai. bus linksmoji dalis. Čia 
J Nuoširdžiausiai dėkodami gausite ir skanių lietuviškų 

l,už tokių parama Keleiviui,; valgių, kuriuos pagamins

436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore

COSMOS PARCELS Sena* parvirta ir negir- Ui nasie* ne tik jaučiu* Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
_______ _____ ta*. Į vedžioja. 7mnff.ii. — vdn*. I —- - —.
£XPRESS CORP.
144 Milbury St.

jfrORCEST&R, MASS.
TsL SW 8-2868

yra yicninteJ* oficiali i*t*L 
ga IVorcostery. mari siunčia 
mantinius tiesiog ii Worces-

turio | Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdoma* sritis* Čia kai-

lietuviškai, patarnau- 
greitai ir sąžiningai.

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galim* gauti (Vairiau
siu importuotų ir vietine* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai Žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

žmogau* — be ydos.

Pluod Sųuare 
H ar dinare Co.
Sarurialaa M. i. ALBaMA 
»ŽS EAST BKO.in VA? 
8»-UT»» SC&7ON, MASS. 
JfctrhGNA8 Ari B-414S

M.«r« Dalai 
Pvpter^M 8ianon-«

Stiklas Laaįsnu
VU"Ma rtikmenys easiaas 

Relfc/nenyn pkroibariaau 
VSaoirto e*i*xWw .ia!kt*/

Peter Maksvytis

<9 Choreli 
JK. Miltoa,

Street

i NAMAKSY - ZAMMITO' 

Insurance. Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

TeL 762-6732

Telefonas: AN 8-2805
|Z?r. Jes. J. Danuvan 
Br. J, Pašakarnio

OP
P8DINIS
TOMEl'RiSlA®

jValando3:
įnuo y vai ryto tfct & vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BR0ADWAY 

South Boston, Mam

ii

Knyga yra geriausias žmogaus drangasį

j Ę J he Apothecary
UETUVIŠKĄ TIKRA VAISTINE

Parduodam* tiktai vaistus, išpildoma gydytojų rs 

esptus ir turim* visus gatavus vaistus.

Jai reik vaistų — eikit į lietuviika vaisttaą.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

384 W. Broadvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefoną. AN 8-6020

Nes 8 vai. ryte iki 8 vaL v- ttefcvrus iventsdienin* tr eekm.

Atiteku
to ir proiektarimo darbus tt 
ko ir viduje, gyvenamu namo iri 
biznio pastota, payal JOaę reika-1 
lavinu kaukite rieedos du • va- ] 
landų vatam.

Telefoną*: 698-8675

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti 
ros solistė* Elzbietos Karde
lienė* įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paltu

Trans-Atlantie Travel Service

eveekveeeeeeeeeeeeeeee^eereeeeaeee********************’**************

TEL AN 8-2124

Or. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOMETRISTft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

J

Sekmadieniai* 11-12 vai. 
AM 1,430 KC ad WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU Brocktoa, Mam. 02402. TeL 586-7208

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broadvray, South Boston, Mas*. 92127
Skambinkite 268-2500

saveat

AYEAR

I
|S ' 11 cotiffcamSIOOOmMmSta

2*4-yMrttnn 
fepeiitSIOOO

641 E Broadvray So. Boston, Mas*. 02127

□ Krosnies, aptarnavimas 
O Automatinisiipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas

S k ambink ite

2684662

6,8B.6^ AYIAR

l-2Mwr tarnu

54^-5‘e
int rodom vtguiraons ouocung xntw fww stvtngi 
cartificatt* Šitom prsmstM* withdrswalt on šovine 
cartificata fundi provided rats ef intsmt on smount 
mithdmvn k rsduosd td ths psnbook tat* (5K%syssr) 
endMdsyiftKKtbforteited. _ .____

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122 

Skambinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo {dėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas n

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šta banko direktorių taryboje yra 

adv. J. Grigalua.

Reikale sa tarnautojais galima susi

kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri 8274,000,000

.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-Atlantie Trading Co

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

393 We*t Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Mase. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Ad

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worce*ter, Mas*. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai ii Worc*sterio siun
čiam įvairios siuntinius į Lieta 
vą ir kitu* Rusijoe valdomu* 
plotus! Siuntiniai sudaromi i* 
vietine* gamybos mediiagų, ap
avo, maiste ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tiais gamybos ir importuotų 
prekių Ii kitą kraštą visai iš
mesti* kaišomi*. Be to, siunčia
me mėtotą, pinigu* ir galit* už
sakyti ją gamybos preksa. čia 
sumokėkite pinigas, o gimtais 
tęs vištoje galio pasirinkti ni- 
sakytas prekes.

Taipogi tarpiniakaajame per 
tam tikras įstaiga* atsikviesti 
gimtas* čta pas save į svečias 
nr nmtatistam apsigyvenimai. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sązintagal. Atsilanką įsiti- 
ktasita. Vedėjas A. Schyrinskl i

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
AND

TRAVEL INFORMATION ",

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO j UETUVĄ 
ir kitu* Rusijos

Pristatymas greitas k 
garnmtsotas

užsisakyti rublių 
certifikatus, nutonsobilkM^ 
šaldytuvus ir

N auj as vedėjas
Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL » 
Kitomis valandom!* pagal 

susitarimų telefonu.
386 W. Broadvray 

So. Boston, Masa. 02127 
ToL 268-0066




