
BJSTOa PUBLIC L13?.AR YCOPLET SOUAHE
IMTOM 17,«AS5. OL113

NR. 13 268-3071

KELEIVIS
THE TRAVELER ==LITHUANIAN WEEKLY

SO. BOSTON, MASS., 1976 METŲ KOVO - MARCE 30
Seennd-claas postas* paid at Boston. MassacnnMtts

R. NIXONO - PREZIDENTO 

IR ŽMOGAUS - DRAMA
Žurnalistų Bobo Woodwardo ir Carlo Bernsteino pa* 

rašyta knyga “The Finai Days*4 vaizduoja prez. Nizono, 

paveikto Watergate bylos, paskutiniųjų dienų palūžimų. 

Ar visa tai tiesa? Bet autoriai jau tikrai pasipelnė.

Istorija liudija, kad ne vi- doksinis kvakeris, bet abu 
sada didieji valdybių vadai klaupkimės ir melskimės...“ 
savo gyvenimo dienas pra-
vaik čioja raudonu garbės 
kilimu, tuo labiau — ne vi
sada juo įžengia ir į laimin
gą paskutinę valandą. Štai, 
tik dar atsimenamame laiko
tarpy Rusijos carą Nikalojų 
II drauge su visa šeima bol. 
ševikai sušaudė, “tėvas“ 
Stalinas mirė milionų pra
keikiamas. dar paskutinį 
kartą grasinančiai keldamas 
kumštį, vokiečių garbintas 
Hitleris, paskandinęs ir sa
vo tautą kraujuje nusižudė...

Na, o išgarsėjusį JAV pre
zidentą Richardą Nixoną, 
atrodo, pražudė ne tik kai 
kurio? jo būdo silpnybės ir 
politiniai priedai, bet ir jo 
artimi bendradarbiai, kurie 
jį dar ir parpuolusį muša.

Šiomis dienomis išleidžia
ma žurnalistų Bobo Wood- 
wardo ir Carlo Bernsteino 
knyga ”The Finai Days“ pa
sišovus atskleisti tokią R. 
Nixono paskutiniųjų prezi
dentinių dienų dramą, kuri, 
esą. galėjo baigtis ir pagrin
dinio veikėjo nusižudymu.

Ar visa tai yra tiesa, — 
tai jau kitas klausimas. Sa
koma, kad autoriai savo 
knygai informacijas suran
kioję ne tik iš Baltųjų Rū
mų žemesniojo personalo, 
bet tierioginiai ar netiesio
giniai net iš Nixono žento 
jaunojo D. Eisenhowerio, 
valst. sekr. dr. H. Kissinge- 
rio. prezidentūros štabo vir
šininko gen. A. Haigo ir pa
našių asmenybių.

Pagal minėtos knygos iš-

Tada Nixonas atsiklau
pęs, ia* Kissingeris turėjęs 
klauptis. Prezidentas gar
siai meldęsis, prašydamas 
Dievą pagalbos, ramybės, 
taikos ir meilės. Paskui ver
kęs ir daužęs kumštimis į 
grindų kilimą. Kissingeris j 
raminęs, guodęs, paskui — 
dar išgėrę po taurelę ir pra
dėję kalbėtis apie ateitį... SLA prezidentas P. P. Dargis, J. Simutiene, Lietuvos generalinis konsulas A. Simutis SLA sek

retorė G. Meiliūnienė ir SLA įstatų komisijos pir mininkas ir "Naujienų“ redaktorius M. Gudelis, 
Nuotrauka Ch. Binkins.Knygoje pasakojama ir1 

daugiau įvykių, kaip Nixo- 
nas gėręs, kad net šen. B.
GoWwateris buvęs susirūpi- Dar nCdiŠkll, kūS 
nęs. Juk nuo prezidento pri
klauso ir atominės bombos pakeis WŪS0na 
paleidimas. .r

šioje "The Finai Days“1 Britanijos pem’jėrui 
knygoje nelabai "pamoko- W’L’onul afestatydinus.
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VIENI GRASINA PRESUI,
KITI LIEPIA NEBIJOTI...

Prez. Fordas ir valst. sekr. Kissingeris pagrasino 

Kubai, kad nesimaišytų j Afrikos reikalus, o šen. Mike 

Mansfield sako, kad tie gąsdinimai nieko neverti.

Taip daugelio politinių čiaupti... Kongresas, esą. 
faktų, keliančių sąjunginin- pasipriešin ias bet kokiai 
kų susirūpinimą Amerikos administracijos suplanuotai 
savęs naikinimu ir sveiko Kubos blokadai, taip pat 
proto stoka, pastaraoju me- pasiju lesinsiąs ir kviečių
tu iškilo dar vienas.

Kaip žinome. Kubai įsi
maišius į Angolos vidaus ka
rą ir dabar rengiantis “pa
dėti k laisvinti“ Rodeziją, 
prez. Fordas ir sekr. H. Kis
singeris savo kalbo, e pagra
sino ('astrui, kad daugiau to
kių avantiūrų Amerika ne- 
pakęsianti ir imsiantis ati
tinkamų baudos priemonių 
prieš Kubą. Nors ir nebuvo 
pasakyta, kokia ta JAV-bių 
akcija galinti būti, bet tokie 
žodžiai vis tiek galėjo ko
munistus kiek prilaikyti ir 
versti ap imąstyti.

Deja, po tokio pareiškimo 
pati JAV spauda pradėjo

Vadinasi, per 46 metus žino- ‘f- es? «k tuJ’
nių skaičius padvigubėjo. t*. z°dziai, kad pi ezidentas

Sovietų Sąjungai pardavi
mo sulaikymui, kaip prie
monei prilaikyti komunistų 
ekspansiją Afrikoje. Be to, 
toks grasinimas labai ken
kia detentei...

Jis pats, girdi, balsuosiąs 
irgi prieš bet kokią JAV ak
ciją. nukreiptą prieš Kubą.
Po tokiu senatoriaus, ir dar 

demokratų vado. pareiški
mu komunistams telieka tik 
dar aštriau i-sigaląsti pei
lius ir — pirmyn!Jau 4 bilionai 

žmonių
Kovo 28 d. Žemėje jau 

gyveno 4 bilionai žmonių

Chicagoje mirė 

prof. V. Tumėnienė
įpėdinį turi brinkti darbie-! tiek įkaito, kad tas tkadaiseatvaizduoti ir kiti pre. .. ... , .zMentaroa įvykiai bei ai*ė- X 

hjjp pareigūnų santykiai su r 4 ’ **
prezidentu ir tarp savęs. Į Pirmą karią balsuojant, 

Kissingeris, kurį Nixonas daugiausia balsų gavo kai- 
įškėlęs į valstybės sekreto- riojo sparno atstovas Foot. 
rius, dabar jo nemėgęs ir Antroje vietoje — dabarti- 
privačiai pasikalbėjimuose nis užsienio reikalų minist- 
jį vadindavęs ”our meatball ras Callaghan, o kiti keturi 
Prezident“, juo nepasitikė- kandidatai gavo balsų ma- 
jęs, dėl atsargumo užsiraši-, žiau.
J1®jjs kiekvieną su juo~ pasi- > Kai kurįems atsisakius, 
kalbėjimą ir tuos užrašus dabar liko 3 kandidatai: 
buvęs paslėpęs pas Nelsoną Foot, Callaghan ir Healey 
Rockefellerj. Gen. Haigas (iždo mini iras). Laimėto- 
prezidentą vadindavęs mū- jas paaiškės balandžio 1 d. 
sų giriasi? draugas“. Be to, i
Nixonas esąs buvęs antise
mitas ir Kissingerį vadinda-' j » * .
vęs Vokietijos žudu, o juo- Ar bus transporto 
džius—negrais. Kissingeris; .
Erlichmaną ir Haldemaną' streikas? 
pravardžiavęs — “tie du!
naciai“... • Trečiadienį baigiasi ,-unk-

... . .. . .... 1 vežimių aptarnautojų sutar-
traukas, prez. Nixonas, ku-Į, ^e. sl°je. sensacjng°Je; tis. Derybos vedamos, bet
ris šiaip vengdavęs alkoho- , >iatlesos_» £a a^" kol kas be vaisių. Unija rei-

kys tik tobm^ne ateius. bandinio priedo
Dabar vifflii liudininką., „ 75^r fvairiu kj *dartx,
spaudos atitovų klausinėja- ■ , perinimo,
mi. tyli. prez. Fordas kai ką *
paneigia, kiti šiaip sau išsi-; Unijos nariai įgaliojo va- 
sukinėja. ! dovybę paskelbti streiką.

sis nepaprastai keistai, kai-, Neabejotina, kad prez. R. ,nXi^ėUSXeiėUu‘i?a’' ‘ji 
bejęsis net su sienoje kaban- Nixonas priverstinį atsista- su|aikyį 80 dienų, o per ta 
ciai? prezidentų portretais, dydinimą išgyveno nepa- iav<a prai šalvs susitars, 
tuo gąsdinęs šeimą, ir buvo prastai tragiškai kaip žmo-: nakar sunkvežimiai* ve- 
prisibijoma, kad galįs nusi. gus ir istorinis asmuo. O vi-
žudyti. Del to gen. Haigas -ai tikra, kad knygos “The ų p^kiu, tad streikas labai 
įsakęs paslėpti visas vaistų Finai Days“ autoriai Benį-Į pakenktu viso krašto ūkiui, 
piliules ir kitus pavojingu? šteinas ir Woodwardas jau,
dalykus. . tik už Newsweek žurnale!

Ten pat pasakojamas įvy- spausdinamas ištraukas ga-Į prn/įįnnn antrivtinhi 
kis. kai prez, Nixonas pas- vo $66,000. o dar jų laukia\rraaingo Sovietinių 
kutinėm dienom nerimo va- įimtai tūkstančių ar. gal mi-> vii •
landą pasikvietęs Kissinge- lionas dolerių, kai seniau ĮZymenyDlU OOlSOl 
rį. Pastarasis radęs prezi-: teuždirbdavę tik po $200j .
dentą geriantį. Buvęs pokal- per savaitę. • Pravda praneša, kad pra-
bis apie atsistatydinimą ir. T • . ..................... ’ din^° visa eile Pirtelių ir
apie tai* taip istorija Nixoną

lio, prieš tragiškąją prezi 
dentavimo pabaigą pradė
jęs be sako gerti, keikęs ne 
įtik jį vcliojančią (spaudą, 
bet ir savo spaudos sekreto
rių R. Zieglerį. kartais elgę-

mai turtingas kraštas visiškai 
nuskėndo į dTadsą.

Sakoma, kad šiose 11 me
ne ių trankančiose kovose 
“visu prieš visus“ jau žuvo 
15.000 žmonių ir 32,000 bu
vo sužeista, bet tie skaičiai 
gali būti dar žymiai didesni.

Paskutinėmis žiniomis 
musulmonai jau visai baigia 
užimti visas krikščionių po
zicija,- Beirate. ir vyksta dar 
kruvinesnės piautynės, negu 
anksčiau.

. , v Kovo 24 d. Šv. Kryžiaus
.- ligoninėje mile se«.'attiia

lietuvė gydytoja prof. dr.
Kol žmonių skaičius pa- kad be kongreso sutiki- 

s’.ekė vieną bilioną, reikėjo mo prezidento bau-
2-3 milionų metų. Tai buvo džiamasis žygis nesąs įma- 
1850 metais. Antrą bilioną nomas>
pasiekė per 80 metų, trečią ' , .
- per 31 metus, o ketvirtą . P13®1^ fekmadienį radi-
— per 16 metu J0 ir televlzlJ»s pokalbyjepei io merų. Nation<< Įą rami.

Jei nebus jokių pasikeiti- nimą Amerikos priešams 
mų, tai 1989 metais Žemėje dar aiškiau pakartojo šen. 
bus 5 bilionai žmonių. Mike Mansfield, pareik-da-

Toks greitas žmonių vei- ma > kad nesą kuo paremti 
simasis kelia didelių rūpės- Kissingerio grasinančių žo- 

Musulmonus palaiko Siri- čių, nes dėl to didėja badas, džių ir jam vertėtų tik užsi- 
ja. o kiik'čionys jokios pa-!nedarbas ir politiniai nera-
ramos iš užsienio nesulau-! mumai. ------
kia. j

Kadangi i Lebanono karą 
taikstosi į įkišti Sirija ir Iz
raelis, tai JAV administra
cija įspėjo, kad tokio veiks-
mo Amerika nepakęuanti. 
nes tai sugriautų visą Arti
mųjų Rylų regiono taiką.

Terorizuoja JAV 

diplomatus

Mirė anglų karo 

didvyris
! Kovo 24 d. mirė 88 metų 

Maskvoje 23 JAV amba- amžiau- anglų lauko marša- 
sados tarnautojams per die- las Mcntgomery. kuris Ant- 
ną ir dvi naktis ”sovietų pi- l ojo pasaulinio karo metu 
liečiai“net 70 kartų grasino vadovavo Anglijos karo pa- 
telefonu, kad būsią subom- jėgoms, Jis sumušė vokie- 
bai duoti ar kitaip nužudyti, čius Afrikoje. Italijoje, va- 

~ ... ,, ... dovavo sąjungininkų ka-
Paieiskus ^mliui pro- ,įuornenej .keliantis į Nor-

salėje, buvo P?a^,nU, kad rnan(Iij h. k( Sakoma ka(|
15,000 gi. r?'anor« kas sovietų Monteomel.v nžra pralaįmė- 

piiieciųreagavimai.j.ovietų . „į vjen0 mteio’
drplomataims New Yorke žy
dų daromus nemalonumus. Anglai jį laiko savo di- 
Neabejotina, kad tie sovie- džiausiu karo vadu. Aukštai 

Kovo 15 d. sprogo bombai tų “piliečiai“ yra KGB tar- vertinąjį ir JAV karo vadai, 
Londono požeminiame trau-! nautojai. -J-
kiny.

Policijas statistika rodo,1
kad Anglijoje nuo 1972 me- Reichstagą padegė

Bomba Londono 

parodoje
Londono parodos
kurioje buvo apfe — ... ,
žmonių, sprogo teroristų pa- P^leclll pagavima." į ovietų 
dėta bomba, kuri sužeidė 85
žmones.

Vanda Tumėnienė, šių metų 
sau io 8 d. pradėjusi 97-sius 
metus.

Velionė medicinos moks
lus studijavo Benio univer
sitete ir ten 1912-13 metais 
buvo vaikų klinikos jaun. 
asistentė.

Nepriklausomoje Lietuvo
je nuo 1923 m. ji dirbo uni
versitete, nuo 1924 m. buvo 
vaikų ligų katedros ir klini- 
ko vedėja. Ji įsteigė ir vals
tybinę vaikų ligonine, kuriai 
vadovavo iki karo. Be to, ji 
turė jo ir savo vaikų ligoninę 
su 100 lovų.

Br. V. Tumėnienė pri
klausė įvairiom draugijom, 
nekartą Lietuvai atstovavo 
tarptautiniuose vaikų ligų 
kongresuose. Ji yra parašiu
si nemaža mokslo darbų. 
1957 m. išleido knygą „Ma
no atsiminimai“, o 1959 m. 
redagavo leidinį apie savo 
vyrą Justiną Tumėną.

nors dažnai su ’juo ginčyda
vo- i.

se buvo įrašytos sovietų va
dų. mok liniukų ir meninin. 
kų kalbos.

vertinsianti, ir Kissingeris.
prezidentą nesėkmingai ra-. vAft imintina. kad tie pa. 
minęs. Tada Nixonas jam tys žurnalistai Bemstein ir 
tarę-: Woodwand savo metu iška-

”Tu. Henry, nesi ortodok- sė ir Watergate bylos pradi- 
sinis žydas, o as nesu orto-,nį įvykį. _ _ džiazo muziką...

tų nuo teroristų padėtų bom
bų žuvo 60 žmonių ir dau
giau nei 1.000 buvo sužeis-, 
tų-

Sausio 10 d. ii St. Peters- 
kurgo, Fla., buvo siunčiama 
į Wa»h inf tono Arlinftono

naciai
■ ’ e i? ‘

1933 metais sudegė Vo- 
; kietijos parlamento, Reich > 
i tago rūmai. Naciai dėl to ap- 
; -kaltino komunistus.

Tęsiama kandidatų 

atranka

Argentiną valdo 

kariai
Praeitame numeryje ra

šėme, kad Argentinoje bręs
ta perversmas. Jis kovo 24
diena ir ivvko. Prezidentė «. » ••

1 Peronienė nuversta, ir da
bar klastą valdo karo vadai 
adm. Massera, gen. Videla

• ir brig. .een. Agosti. Prezi- 
Kandidatų i -prezidentu? j dento pareigas eina gen. Vi- 

aiškinimas intensyviai tęsia- deia.
mas. Balandžio 5 d. tai dar-l ,
i-oma New York,, valstijoje.! .Po, buvo daug

Dabar Tarptautinė komi- Kol kas pirmauja demokra- °- el?nl®ne °*1 * v ... nnviiYio io įavoTri i l<a~B ▼▼ ••llUlfVVUV t^BB B*BB^»f BB>f . AZA-MOl A C* i L/KltAUilv JC* 111 CB . • •  • jr - • • •
kapinei pulk. B. William»^ sija. kuri tiria Antrojo pa- tas Jimmy Carter ir respub-ita V. nol’ma išvežti į 
pelenų urna, bet atėjo tui-į saulinio karo priežastis, tu- likonas prez. Fordas, kuris! Pa

Paaiškėjo, kad ant tu gar- £«•> ne* palte velionio pele- rinti naujų įrodymų, kad ta- atkakliai varžosi su u buvu- Kariai žada valdyti 3 me.
seny bių juostų kiti užsirašei nai iisibarstė. Dėl to »kun- da Reichstagą padegė na- siu aktoriumi Reaganu, ne- tu\ bet nežinia, ar taip ir
j*.---------- n._ ida» nuėjo iki kongreso. ciai. pasitraukiančiu iš kelio. Į bus.



Puslapis antras KbLarviS, SO. BOSTON i\i. 13, 19 < G m. kovo oO d.

LAISVĘ IMPERIALIZMO IR 
REAKCIJOS KALINIAMS!”

UETUVIŲ PROGRAMOS KENTO 
UNIVERSITETE

šūkis tikrai gražu;, reikalavimas giliai humaniškas, vasarą ,ietuviu pr0_ Ckininką ,i899i 1901)_ Lietu?
icieja, dėl kūno- įgyi.endinimo \ertėtų visiems neatlai-lgrama buvo praplėsta dviem'vos Ūkininką (1909, 1911," 
džiai (kovoti. Tokius žodžius reikėtų per visą dangoraižio kursais vienas jų buvo in-1912) Lietuvos Žinias <1910- 
aukšti užrašyti ir ant Jungtinių Tautų buveinės, kad viso tensyvus kalbos kursas> ku-', 1913, Viltį (1907-1910), Vie? 
pasaulio tautų atstovams jie nepaliaujamai kalbėtų į riame naudota vien lietuvių 'nytė Lietuvninku (1900-1902,1

REŽ. JONO JURAŠO KALBA 
BOSTONO KULTŪROS KLUBE
(Praeituose Keleivio numeriuose esame išspaus
dinę pagrindinę rež. Jono Juraio kalbą. Čia pa
teikiame kai kuriuos jo atsakymus į klausytojų 
paklausimus)

sąžinę. įkalba. Pirmą savaitę įsiregis-jl906, 1907), ir daug kitų. Dr.1 I paklausimą, kiek yra galimybių ir kitiems iš okup.

kabutė

truputi“ ne tai, ką visi šio pasaulio politiniai kankiniai-versiteto užskaitų (kreditų), archyvus nauja siunta. Be pasinaudodamas turistine kelione, galėjęs negrįžti, bet 
norėtu išgirsti.

Svarbiausia, čia minimi “imperializmas ir reakcija 
tai ne Sovietų Sąjungos ai 
siems pažįstama ideologinė 
kio strėlės griežtai i kitą puę nukreiptos.

Paskaitos ir diskusijos tęsėsi šių. gauta visa eilė smulkes- sugrįžęs namo:
nuo ankstaus ryto iki vėlios nių, bet nemažiau reikšmin- laikiau, kad turiu grįžti ir iki galo išgerti tą tau-

komnnSrniii kraštii^vi-na^ties’ ir V*si studentai en',84 dovanų, už kurias esame ,.ę — išbandyti viską, ką dar galiu padaryti, nore žino-
- i kabu Vadinami ir ’itn i- !tuziast*ngai j ose dalyvavo, dygiai dėkingi, tik, gaila, ne- jau> jęafj vjs įjek neilgam, kad šitas konfliktas, kaip besi-

K b jKurso lygį liudija dalyvavę.užtenka vietos visoms išvar- pįečianti ugnis, pradeda didėti, ir vienas žmogų? bus
j profesoriai: dr. A. Klimas,, dinti. sužlugdytas ir sutraškintas. Tada mes pareiškėme atvi-

"SAULES ŠESMtENYS“

Tai visai neseniai iŠListas
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humoristinės poezijos rin
kinys, įdomiai ir gausiai
iliustruotas dailininko Vik
toro Vizgirdos- Didelio for
mato, drobiniai viršeliai, la
bai tinKa Kalenu da variom*. 
Kaina $7.60.
na—H—
JEIGU DAR NETURITE, 

TUOJAU ĮSIGYKITE! 
BALYS SRUOGA MŪSŲ

ATSIMINIMUOSE

Knygoje yra daug iliust-

stovyklose, kurie yra žiauriai kankinami“, kuriems kers- įbajoris, dr. Jonas Puzinas ir ti eilę retų leidinių iš jo rin- ...........
taujama — “už didvyrišką dalyvavimą kilnioje kovoje !dr. Benediktas Mačuika. Nuo- kinio. Šiuo metu B. Medelis . . Ar daug yra noiincių išvykti. Žinoma, to niekas tiks- 

' darbo žmonių interesų vardan, taikos ir demokratijos, širdžiai dėkoju viriems jiems'yra atsiuntęs pilną Unijos liai negalįs pasakyti, nes niekas tokio savo noro viešai
nacionalinės nepriklausomybės ir socializmo idealų trium
fo vardan.“

Taigi, 
dan“!..

net “nacionalinės nepriklausomybės var-

Nes tik vieni komunistai esą “patriotai ir demokratai“ 
ir tik Jie vieni yra — “suiminėjami ir kalinami kovotojai ž 
prieš agresiją, už šventą savo liaudies teisę turėti savo 

* nepriklau omą valstybę“...
Dė! to — laisvės tik Čilės komunistų partijos gene

raliniam sekretoriui Luisui Koįvalanui, Urugvajaus ko
munistų partijos CK sekretoriam? Ch. Peresui ir Ch. Ma- 

"seralui. Paragvajaus komunistų partijos pirmininkui An
tonijui Mai (lenui, ir CK sekretoriui M. A. Solerui ir dar 
eiiei tokių pat Argentinoje, Afrikos valstybėse ir kitur.

Na, o, pavyzdžiui, dr. Zigmas Rudaitis, Nijolė Sadū- 
' naitė, Petrą- Pliumpa. Povilas Petronis. Juozas Gražys,
J. Stašaitis, A. Ja tiauskas, Žilinskas ir šimtai ir tūkstan
čiai kitų lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių ir kitų kovotojų 
dėl šiame pareiškime paminėtos irgi nacionalinės nepri- 

. klausomybės i;- savo nepriklausomos valstybės — tegul 
kenčia sovietu kacetuose ir kalėjimuose, nes jie “nėra 
patriotai ir demokratai“... Jie nėra ir imperializmo bei 
reakcijos aukos, nes sovietiniai kalėjimai yra “poilsio ku- 
iortai”, o KGB lazda tiktai stiprina piliečio sveikatą...

Nuo imperialistinių agentų rankų žuvo tik Gvatema
los kompartijos generaliniai sekretoriai Alvaradas Mon- 
sonas. Alvaradas Areljanas. Gvinėjos generalinis sekreto
rius Amiikaras Kabrala-, Mozambiko — Eduardas Mond- 
lanė, o mūsiškiai poetas Kazys Jakubėnas. mokslininkas 
Jonas Kazlauskas, dailininkas Arūnas Tarabilda, Min
daugą-; Tamonis ir daugybė mūų ir kitų pavergtų tautų 
kuliui ir.inkų nuo sovietinės reakcijos — tik “per anksti 
patys numirė“...

Taigi, ar ne fariziejų kalba yra visas šis gražiai už
vardintas komunistų suvažiavimo atsišaukimas?

“Suvažiavimas griežtai protestuoja prieš visas šias 
represijas ir reikalauja jas nutraukti!“ — bet tik ne so
vietines.

"Suvažiavima; visiškai remia revoliucinio, išsivada
vimo Judėjimo kankinius“, — bet tiktai ne tuos, kurie sie
kia išsivaduoti iš rusi ko komunistinio imperializmo prie-
spaudos

galima gauti ir Keleivio ad
ministracijoje.

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

“Viena gražiau ių ir įdo
miausių knygų tarp pernai ir 
šiemet pasirodžiusių lietu
vių leidinių tremtyje tikriau-

už pasiaukojimą tokiam k i l-'< 1384-5) komplektą, kurį įmi- nepasakoja. Bet esama žmonių, kurie Lietuvoje negali 
niam reikalui. Papildomi pa- ’ krofilmavus bus gauta dau- laisvai avo kūryba pasireikšti, o kitame laisvame krašte 
dėkos žodžiai priklauso dr. giau retos medžiagos. būtų naudingi. Jis čia paminėjo tik jau pareiškusius norą
Antanui Klimui, kuris prade-1 Dar vienas svarbus dalykas legaliai emigruoti poetą Tomą Venclovą, dailininką Vla- 
jo žygį prieš “galinga“ Ency-'yra Lithuanian Certificate dislovą Žilių ir 17 metų atgalėjusį filologą Kęstutį Jaku- 
clopedia Britannica, jau pa- Program. Universiteto vado- byną. Bet, aplamai, sunku ir žinoti, ką kuris planuoja: 
žadėjusią atitaisyti iskraipy- vybė paruošė planą, pagal “Mūsų kra'-te sunku gyventi dar ir kitu atžvilgiu: ' riai yra Balys Sruoga mūsų 
tus faktus paskutinėje laido- kurį studentas galės siekti žmonės vienas kito bijo. Ir net labai artimi asmenys kar-j atrimimmuose • 
je. “Dovydas nugalėjo Galijo- major ir gauti iki 70 va- įaį5 gay sukiršinami — tarp jų įskiepijamas nepa- 
tą! ’’ Tavo pastangos, Anta- landų už lietuvių kalbos, isto- sitikėjimas, Įtarumas. Ir tai daroma sąmoningai, kad vie
nai, yra labai vertinamos. j rijos ir literatūros studijas, nas sektų. O tokioje visuomenėje labai sunku mora-

A . u • . žinoma, išpildydamas ir kitus i:n:„Antrasis buvo intensyvus . , 5, . , liniu poziunu ., .. .. ... - Arts and Sciences reikalą vi-
sava,clų J ‘ yų mus. Laukiama plano patvir- Jonas Julašas pažymi, kad per 30 metų niekam nė .................................

kalbos kursas pradedantie- tjnimo Qhio va}st Regent„ į galvą neateidavo tokia “eretiška“ mintis apie galimybę Į dos Janinos Narūnės knyga
ST5^LStuden2ė NanCy Taryboje. Dėl platesinu in- -švykti, nes visiems buvo įkalta į galvą, kad nereikią nė VAIKYSTĖ. Ra-vtoia apra- 
Šukyte .s P,usburgho pas,e. formacijų prašoma nesivar. W fr toji šo

Deklaracija sovietinių piliečių vufcikai neliečia. Ir Lie- ( J
* tuvoje tik dabar žmonės pradeda atgauti sąmonę ir kelti dienas Knycra 164 psl. Kai-
• savo teisėtus reikalavimus. Į na $5.00. Galima gauti pas

lietuviškos spaudos

kė puikių rezultatų. Čia daug . 
nusipelnė dr. Danguolė Ta 
mulionytė, pasižymėjusi la-' 
bai retu kantrybės, suprati-Į 
mo ir sugebėjimo studentą; 
paveikti deriniu. Abu kursai 
bus kartojami ir šią vasarą.

Lietuvių Studentų Sąjunga 
Kento universitete pravedė .prašoma siųsti: 
savo studijų savaitgalį. Buvo Į Lithuanian Collection

žant kreiptis į
Dr. John F. Cadzow 
Director, Ethnic Heritage 

Program
Kent State LTniversity 
Kent, Ohio 44242 
Visas dovanas

paskaitų ir diskusijų sesijos,! 
kuriose vidutiniškai dalyva
vo 95G iš 50 užsiregistravu
sių studentų. Jie ir vasaros 
programų dalyviai buvo verti 
lietuvių visuomenės pasidi
džiavimo! Jie buvo pirmos 
eilės lietuvių ambasadoriai, 
kuriais teko tik gėrėtis. Gai
la, kad, nepaisant uolaus dar
bo nuo ankstaus ryto iki vė
laus vakaro, nespėta visko

Kent State University 
Libraries

Kent. Ohio 44242
Aukos Lietuvių Stipendi 

jos Fondui siųstinos:
Lithuanian Fellowship 

Fund
Kent State University 
Kent, Ohio 44242

NAUJIENA

Neseniai išėjo is ?pau-

Tarp kita ko buvo pasiteirauta: ar daug Lietuvoje visus
yra lietuvių, prie okupacinio režimo prisitaikiusių? Jura- platintojus ir tain natKelei- 
šo nuomone, tokių jau esama nemažai: j

: u. įvyje.
bibliotekaii ”Tie lietuviai, kurie sėdi valdžios įstaigose ar parti- j 

! jos vadovybėje, dažnai taip persiima skleidžiama ideo- 
! logija ir patikėtais uždaviniais, kad mano, jog reikia 
’ nesipriešinti ir vykdyti visus nurodymus iš aukščiau, kad 
! tiktai neužpykintume Maskvos, kad tik dar nepablogintu-
Į me padėties... Dabar yra netgi paplitusi, galima sakyti, Į VYNUOGES IR KAKTU- 
tokia filo cfija, — prisitaikymo prie esančių sąlygų, ne- ’ ^A1 Julijos švabaitės d-

’ (kiršinimo. nuolankumo mąstysena. Ir ji įleidusi jau gana
! gilias šaknis. Ji turi ir savo skleidėjų Juk vien tiktai 
; Kaune yra apie 5,000 laisvų nuo daribio įvairių mokyklų, 
i įmonių, įstaigų bei visokių grupių partijos sekretorių,
: einančių tik savo biurokratines pareigas ir gerai apmo
kamu...“

Poezijos knygos

lėraščių rinkinys, 96 psL, 
kaina $2.00.

Jei kas iš aukojusių biblio-, Jona? Jur
tekai ar stipendijos fondui no j,. pvOmo Kalantos susideginimo įvykį ir ‘jo reikšmę: 

atlikti. Bet tam turėsime šią»nebūtų gavęs padėkos — pa- . . . , . v .
vasara |kvitavimo, prašomas infor- "Kalantos susideginimas padare tikrai didžiuli jspu-

' |muotj o, John F Cadzow di »' didžiulę įtaką jaunimui, ir toji dvasia ir iki šiol yra
L'etuvių Stipendijos Fon-.aukžčiau nurodytu adresu gyva. Bet susideginimas ir po to sekę įvykiai dar didesnį 

do reikalai buvo kiek suleteję. į pūdį padarė vyresniosios kartos žmonėms. Juk niekas
dėl procedūrinių klausimų, i netikėjo, kad tokia dvasia yra tuose jaunuoliuose, kurie

norf.tvii "nantonolintn is.ivo i®lu° metu >'ra sunnkta aPie DRAUGO DIENRAŠČIUI gimė jau po karo komunistinėje santvarkoje, kurie joje imaziac.mas nutarė pastatyti nacionalinio issiva- 3000 dol. grynais ir 5000 dol. i 'Kučo lankėmokvklasirnetSsavotėvunenerėmėDa-
davimo di ! , v, iams" monumentą, — bet dėl tų idealų žu.lDažadais Komiteto o-kas dr ' 60 METŲ , fcaugo, lanke mok>Kias it net iš savo tėvų nepereme pa
vusien:- pačioje Sovietu Sąjungoje nereikia nei papraito jSnaT Karnas ^trukusi ■ •• , . i Tv fr f £ generaC,Jai.15 J1 P*“°
lauku akmenėlio, nei iš beržo šakų surišto pakerpusio vfl k"e psis kXsChtcagoje marijonų le.- tdtej.mą, kad l.etutybe yra nesunaikinama. Ta. buvo mil- 

r vei Kre,ps*s Kreipsis i v įsuu f|zlamas Draugo dienraštis ziniskas įspūdis, nes demonstracijose dalyvavo visas Kau
nienę aukų reikalu. Dr. Vik-|]<wo 31 minės savo 60 no jaunimas nuo penkiolikos ligi dvidešimt kelerių me- 
toras Stankus, kuris jau pasi- metų sukaktį. ! tų — ir universitete studijuojantis, ir įvairiose mokyklose
žymėjo sugebėjimais žodžius; Draugas pirmą kartą pa- besimokantis. Ėjo ištisom klasėm, ištisom mokyklom, or- 
paversti veiksmais, pažadėjo sh*cdė 1919 m. liepos 12 d. ganizuotai, ir visą savaitę tiesiog buvo nutrauktas bet 
nukreipti savo dėmesį į on-; Wilkes Barre, Pa., ir ėjo sa- Kenks kitas gyvenimas. Tas įvykis ir šiandien tebegyvas

kryžiaus.«
Vis dėlto mes nuourdžiai pritariame čia peržvelgta

me pareikime kažkaip netyčia parašytai tiesai:
Bet kokie mėginimai teroru sulaikyti istorijos eigą

pasmei kti žlugti.“
Tikrai, tai ypač įsidėmėtina sovietinio teroro puose

lėtojam ir šio intojams ir sovietinio imperializmo staty
tojams.

do telkimą. Turėtų jau neilgai, vaitraščiu. atminty. Ir šiandien dar saugojamas dieną ir naktį Ka-

AUKOK1TE TAUTOS FONDUI! 
Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautai gelbėti

aukoju $

Vardas ir Pavardė

Pilnas adresas

Auka- prašoma siųsti; Lithuanian National Foundation, Inc.
64-14 56th Road Maspeth, N. Y. 11378

on ni? j’ ik•. ^Us f”TkLtaS' . .^l rnas’s Draugo redakto- ]antos kapas, niekas neprileidžiamas padėti gėlių, iki šios 
° sas’. ka<la bus,'i™5 buvo kun. K. Urbonavi-, di^os miesto sodelyje Kalantos susideginimo vieta yra 

galima pasiūlyti p.rmąją sti-' čius, vėliau kun. A. Kaupą-. blokuojama. Dėl to buvo netgi projektas pakeisti visą
Į«nd.ją studijuojančiam be- Draugo, virtusio <•>«»••»«">• ■ miesto sodelio išplanavimą, peraugti,.. O turistams, apie
UVIU1* ! UV° I Kalantą klausinėjantiems. įsakyta aiškinti, kad tai buvęs

Lietuvių Kolekcija umver-l pokariniais laikaig Drau.i paprastas chuliganizmas...“
siteto bibliotekoje pastoviai I sumodernėjo, įsigijo ge-l Daug įdomio? savo patirties Jonas ir Aušra Jurašai
auga ir jau yra patarnavusi g u .^^^0 priemones,' papasakojo ir privačiuose pasikalbėjimuose. Susitikimas 
e»lei mokslininkų ,š Siaur. j pasigtatė patogias patalpas 8U jafe ^uvo tikrai n€UŽmir4taina8.
Amerikos. Tarp pastarųjų di-. ir virto žymiausiu katalikė-1
dėsnių papildymų minėtini: kos srovė? laikraščiu. ______________ __________ T - - - - -----------------
Albino Trečioko archyvas,; Dabar jo vyr. redaktorius
nepaprastai vertingas Petro lVTa kun< Pranas Garšva, o KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU 
P. Muliolio archyvas, kuria-,Riti redaktoriai — Aloyzas A
me yra apie 65 įrišti anksty-, Baronas. Bronius Kviklys,,GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA, 
vosios lietuvių periodikos, Česlovas Grincevičius ir Ka-
tomai, įskaitant Varpą (1896/ zys Bradūnas (kultūrinio 
1899, 1901, 1902, ir 1904),: priedo). ___

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ UETUVISKŲ KNYGŲ.

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.
RUDENS SAPNAI. Kotry
nos Grigaitvtės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 pa! , 
kaina $2.00.

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

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

Kazio BraJūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl., kaina $2.
Aloyzas Baronas: VlENl- 

9l MEDŽIAI. 117 psl. kai
ne $ 1.50.
ŠERKŠNO SIDABRAS. M

Vaitkus, 86 psl.. kaina
$1.50.

SIELOS BAL? AI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 e. 
Pavieniai žodžiai, Jonas

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

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

berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina kietais virte- 
liais $4-00.
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Okupuotoje Lietuvoje
SANTYKIAI SU LENKAIS

lenkų profesoriaus pasikalbėjime su gen. St. Raštikiu

basadorių Grzybovskį ir pa
kaltino Lenkijos vyriausybę 
dėl to reikalo. t

į Tokia didžiųjų Europos*

JAV LB TARYBOS RINKIMŲ 
KOMISUOS

I Paryžiuje lenkai turi leidy- kariuomenė pultų Lietuvą. Iš {valstybių reakcija privertusi j

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

POETAS J. BRODSKIS į 

APIE TOMĄ VENCLOVĄ

Kaip jau buvo rašyta, okp. 
Lietuvos poetas Tomas 
Venclova, nepakęsdamas 
komunistinio režimo cenzū-

Dėl laisvės verta kovoti

’ klą “Institut Literacki”, kuri kur Lietuvos kariuomenė ga- 
tarp kitko leidžia keturis kar- vo tas žinias? 
tus i metus Istorijos Sąsiu-Į A . 1938 m kovo 18 d Vo_ 
vinius (Zeszyty H.stcycz-karo attachė Mask. 
ne) Naujausioje to leidimo gen maj K;istring (jjs 
laidoje — N r. 35, 1976 m. —tuo teiku buvo akredi. 
yra atspausdinus pasikalbe-|tu<Jtas Lietuvai) 
jimas su gen. St. Raštikiu. LįetuvOs karo atstovui Mask.

Neseniai Sovietų Sąjun
goje (Maskvoje ir Leningra
de) su ekskursija lankėsi 
buv. kongresmanė, dabar! Pasikalbėjimą korespon- 
Bostono miesto taiybos pir-ldenciniu būdu pravedė Kali-
mininkė adv. Louise Day 

ros ir kitų menininkų kury- nieks. Ji, kalbėdama So. 
bai taikomų varžtų, paprašė Bostono Lietuvių Piliečių 
komunistų partijos CK leis- d-jo- susirinkime, papasa-

žodžiu, —

fornijos universiteto istorijos 
profesorius Richard A. Woy- 
tak, patiekęs gen. St. Rašti
kiui keletą klausimų iš len
kų-lietuvių santykių praeity
je. Kai kurie atsakymai, at
rodo, bus įdomūs ir lietu

, , . . . • viams, todėl čia duodame tovisi atroda kaip automatai. . . * .T. .straipsnio sutrumpintą ver-Ji mačiusi ilgiausią eilę.i r r
laukiančių prie apelsinų pim3-
sunkos, kurią visi gėrė iš to’ Klausimas: Prašau aprašy- 
paties indo; mačiusi. senasjn lenkų-lietuvių pasienio in-; 
moteris, gatvėse laužiančius jcidentą, Įvykusį 1938 m. kovo 
ledus ir kasančias sniegą. |mėn., ir kariuomenės vado 

Ten darbininko mėnesi-’ žiū į •:
nio uždarbio vidurkis esąs,
150 rublių, o nailoninių ko-: Atsakymas: Tas paskutinis 
iiniu kaina 7 rubliai.

voje pulk. Skučui, kad jeigu 
lenkų kariuomenė puls Lie
tuvą, vokiečių kariuomenė 
tuoj pat užims Klaipėdos 
kraštą. Tuo pat laiku (1938 m. 
kovo mėn.) vokiečių I karo 
apygardos kariniai daliniai 
(Rytprūsiai) buvo pastatyti 
paruošties stovin. Buvo už- 
aliarmuoti SS ir SA daliniai 
Rytprūsiuose. Į Tilžę atvyko 
nauji SS ir SA daliniai. Vo
kiečių lėktuvai be pertraukos 
skraidė virš Klaipėdos kraš
to, siekdami Mažeikius ir 
Šiaulius. Į Piliau atplaukė 
vokiečių laivyno laivai. Apie

mas labai susikoplikavo. : nodai apsirengę.

Įžymus rusų disidentinis 
poetas Josifas Brodskis, tik 
prieš kelerius metus pats iš 
Sovietijos atvykęs į JAV ir 
dabar profesoriaujantis Mi- 
chigano universitete, norė
damas Tomui Venclovai pa
dėti, atviru laišku kreipėsi 
į amerikiečius kultūrinin
kus, prašydamas ir jų pagal
bos.

_ i -’u . - t • Hicks buvusi ir aukštųjų tuvių pasienyje nebuvo pir-įmacijų Vokietijos užs. reik.
lame laiške, įstpaunlin- valdininkų kabinetuose, ku-mas, ir jis neturėjo jokios ka !min. dokumentuose (Akten 

tame New York Revievv ot rje esa iaba.i '
Books. nišų poetas, atkrei-

Lietuvą ultimatumą priimti. 
Bet, pagal K. Okulicz’ių, Lie
tuvai būtų buvę naudingiau 
susitarti su Lenkija anksčiau, 
kada už santykių sunormali- 
zavimą lenkai siūlę Lietuvai 
teritorines nuolaidas Seinų ir 
Švenčionių apylinkėse. Ta 
čiau Lietuva nenorėjo nurim
ti be Vilniaus.

Slaptose derybose su len 
kais, kurios vykusios kelis 
metus, iš lietuvių pusės da 
lyvavę J. A. Herbačiauskas, 
gr. Zubovas, Lozoraitis, Šau
lys, Narutavičius ir kt. 1938 
m. vasario mėn. Lenkijos 
užs. reik. min. Beckas buvo 
susitikęs su min. Lozoraičiu 
Genevoje, ir buvo sutarta dėl 
tolesnių pasitarimų, bet lie
tuviai į sutartą vietą neat
vykę.

Lenkų publicistams yra

CONNECTICUT 
APYGARDA

Hartfordo apylinkė 
Pirm. Justinas Guntulis —

7 Kimberly Rd., West Hart- 
ord, Conn. 06107.

Waterburio apylinkė 
Pirm. Jonas Brazauskas —

27 Robbins St., Waterbury, 
Conn. 06708.

.... , .neprieinami lietuvių politikųvokiečių sumanymą okupuoti; . , , . : ., ‘ f _ pasisakymai atsiminimuose,dali vakarų Lietuvos ligi Du-!a ,-, . .- ,.. .. .* . todel jų išvedžiojimuose kar-smulkus incidentas lenkų-lie-; bysos tamsta gali rasti infor- tais pasitaiko klaidų. Tokių 
trūkumų galima rasti ir K.

Linden apylinkė
I Pirm. Stasys Vaičiūnas — 
550 E. 2nd St., Roselle, N. J. 
07203.
Newark apylinkė

Pirm. Petronėlė Pliskaitie- 
nė, 12 Warwick St., Newark, 
N. J. 07105. Tel. 344-1087.

New Haveno apylinkė
Pirm. Jonas Šaulys — 

22 Frank St., Branford, Coon. 
06405.
Stamfordo apylinkė

Pirm. Gintas Žemaitaitis
— Esųuire Rd., Norwalk, Ct. 
06851. Tel. 847-1779.
Bridgeporto apylinkė

Pirm. Jonas Butkus — 34 
Park Terr., Bridgeport, Conn. 
06604. Tel. 366-0226.
Putnamo apylinkė

Pirm. dr. Antanas Matukas
— P. O. Box 494, Putnam, 
Conn. 06260.
New Britain apylinkė

Pirui. Juozas Petuška —

Paterson apylinkė
Pirm. Algis Šaulys — 164 

Kiel Avė., Kinnelon, N. J. 
07405. Tel. 838-2570.

------ ištaigingi: rinės reikšmės. Ir anksčiau'zur Deutschen Auswartingen Okubcz *aas Pas^abose, kurių 755 Myrtle St., Nevv Britain,
pvz., Maskvos majoro kabi- buvo panašių incidentų, tad Politik, Serie D( 1937-1945), J1S prirase zy™iai daugiau, Conn 06053. 

i klotas pedsų kili- nebuvo jokio pagrindo to- Band V. S. 365.
kiam dideliam politiniam žy-!

negu yra pasakęs pats gen.l 
St. Raštikis šiame pasikalbę- New Londono apylinkė

1 Pirm. Balys Kondratas — 
į 66 Bloomingdale Rd., Quaker 
‘ Hill, Conn. 06375.

— o — ;
FLORIDOS APYGARDA

pęs dėmesį į sovietų saugu
mo organų puoselėjamą blo
gį, tarp kitko taip rašo:

„Inicialai KGB rusų kal
boj reiškia Valstybinio Sau
gumo Komitetą. Kadangi 
anglų kalboje šių inicialų
raidės yra skirtingos, juos dėl tos laisvės kovoti, 
būtų tiksliausia versti kalį) 
sušaudymą, darbo stovyklą 
ar psichiatrinę ligoninę.1 
Vienas iš tų dalykų gresia ir ’
Tomui Venclovai, kuriam 
paremti aš ir rašau šį laišką.'

Tomas Venclova yra iie-

neras
mais. jvjaui uiutuam _____ -

\TOix ir trumpai nabuvo- • • , , V* 1 J I K.: Kokiu būdu Lietuvos jimeauk H uuiujmi pduuv j g|U1 koks buvo lenkų ultima->, o .
jusi, JI suspėjusį įtikinti, * Lietuvai Anuo metu Gen Stabas reagavo * Sov,e'
kad niekada negalėtų gy- . as BieluvaL ~nu° , I tų-Vokietijos paktą iš 1939 

... , _ , . - musų generalinis stabas tu- . .... _ .venti ten. kur nėra laisves, .. . .... metų rugpiucio men.? ,
ir todėl vra verta visiems reJ° zln,ll aP,le vokie<:lu. 11 . . . , . . SLA RŪPESČIAI

siruosimus okupuoti ne tik J A.: Lietuva paskelbė nei-
Klaipėdos kraštą, bet ir žy- tralumą. Kariuomenė buvo Šie metai Susivienijimui St. Petersburgo apylinkė « 
mią dalį vakarų Lietuvos dalinai demobilizuota. Dar Lietuvių Amerikoje yra la-{ Pirm. Adolfas Pupelis. 
(Žemaitijos), tuo atveju, jeigu kartą dariau pastangas suda- ‘ : jis žengia į . . aovlinkė
lenku kariuomenė pultų Lie- ryti su Latvijos kariuomene veiklos 90 metų slekstj.
tuvą. Lietuva buvo priversta bendr, gynybos planą, bet T.a P.1^ ^e.dztama Sua- P”™- Vytautas Moemskas

An, kart, rašėme apie priimti ultimatumą, kad iš- 1941 m. sausio mėn. buvau ‘vS’ Pal" Bcath C“unty •M'1-
sovietų šnipus kongrese ir vengtų ginkluoto konflikto, priverstas atsistatydinti ir „paaXkt,,vini« 2? I Pi™- Stasys Balčiūnas,

.a'-nmo Vori tav.co in ______ Viduryje. auKaKtuvims sei-

DAR APIE SOVIETŲ 

ŠNIPUS

į pastebėjome, kad JAV-se jų 
, y ra ir daug kur kitur.

D. B.

K.: Kada ir kaip greit Lie-,apleisti kanuomenę- mas šiemet yra šaukiamas! — ° —
tuva painformavo Lenkiją,} K.: Kodėl, Tamstos nuo- liepos 5-8 dienomis Chica- NEW JERSEY APYGARDA

tuvis, kas dar labiau pablo
gina jo padėtį, nes labai ne-, lu„
daug amerikiečių susivokia,; .rį° 1^as< į/ kad yra pasiruošusi ateiti jai'mone, niekad nepavyko suda- goję Pick Congress viešbu- " ' ’
kur tos Lietuvos esama. Lž- '.’ę' j VakaraL^vhti i l«galb, vokiečių invazijos ryti karinės sąjungos tarp O je. Pildomoji Taryba jam Elizabeth apyluAe

— o —
NEVV YORKO APYGARDA

I-oji New Yorko apylinkė 
Pirm. Bill Kumet — 321

Lesley La., New York, N. Y. 
11553.
VVoodhaveno apylinkė
Pirm. Aloyzas Balsys — 525 
West End Avė., New York, 
N. Y. 10024. Tel. TR4-1538. 

seL lėta etaoinshrdlshr
Bushwicko apylinkė

Pirm. Rev. Pr. Gedgaudas
341 Highland Blvd., Brook
lyn ,N. Y. 11207. Tel. 827- 
1350.
Queens apylinkė

Pirm. Petras Žilionis —
317 W. 99 St., New York, 
N. Y. 10025.
Great Neck apylinkė

Pirm. Henry Miklas — 10
Church St., Great Neck, N.Y. 
11023. Tel. HU2-0196. ..
Maspetho apylinkė

Pirm. Pumputis — 81-40
Woodhaven Blvd., Glendale, 
N. Y. 11227. Tel. 847-1423.
Manhatten-Bronx apylinkė 

Pirm. Antanas Dėdinas —
74-15 88 Avė., Woodhaven, 
N. Y. 11421. Tel. 296-7254.

uot varginęs jus geografijos r1 ......
ar istorijos pamokomis, aš «a’ Amerikoje visai at eJu-
tenoriu pabrėžti, kad Tomas ( Maskval Pakinių Europos A.: Laike mano vizito Var- 
Venolova yra iškiliausias: Y.al;tybu* YY K.ubos snipinę- šuvoje 1939m. gegužės mėn. 
poetas, gyvenantis toje im-:į;mo veiklai vadovauja pasakiau marš. Rydz-Smiglui

.ii Kremliaus žvalgyba—KGB. j

trijų Baltijos respublikų? uoliai niošiasi. j Pirm. Juozas Strimaitis —
Jame bus deramai pami. B„y™no ^7’®^!*“’ 

1 N. J. 07208. Tel. EL2-2600.

perijoje, kurioje Lietuva už
ima mažos proivincijos vie- . . «««
tą. Aš drįstu taip aukštai: Le.'Opasno^ i — va •» y es^vokiečių invazijos į Lenkija rusų intrygos visose trijose 
veitind jo kūiybą, nes šia-1^8™° komitetas). Jai pa-! Lietuvos vyriausybė valstybėse,
me žemės pusrutulyje aš e-i Klusnus jra net tų sateta-|ir Jka’riuomen- 'eDris^ \ .

Tai tik svarbesnieji klau
simai ir atsakymai, po kurių

A.: Pagrindinė priežastis , . , . „ . .
buvo - Klaipėdos ir Vilniaus nat?s sukaktys: Susty.e-
neišspręstos problemos, lenkų "’J™?, 1™*? Cit, apylinkė

r Ameinkos valstybių 200 me-. Pirm. Leonardas Šimkus -ir lenku vyr. štabo viršinin- intrygos Latvijoje, o ypatin-L p • ct a vt oncVvi ' rirm-neonaraas &unKUS‘ Mi F^tiiniP nriėi T imtuvą ir' Po selmo SLA , apskn-.814 Riverbend Dr., Clrak, N.ea. Ėst.,o,e nr.es L.etuva .r R

ma. delegatams surengs tu-|

(Komitet Gosudaistvenoj gen stachievičiui, kad gai Estijoje, prieš Lietuvą, ir

ž/mAs nZ™tuiviZ a? e klusnūs yra net tų sateliti-.dlvej,u’.iJ,eiuvu.s 
enXtPTeri^ -ini n i »iu valstybių diplomatai. ,r. kanuomene neprundes
gal būt, genauriai sum- - Froliko 60', čeko-'pne tok,os >nvaz'Jos ne. tie- į 

nnes su jo poezija. xa- ra ax mohko, cgko . . ?
su,
pažinęs su jo poezija. ------ ,v
dangi aš ją vesčiau i rusu?1,1 ovakl? atstovybes Pa
kalbą. Jo kūriniai taip pat , 'hingtone(60 tarnautojų yra 
buvo išversti į lenkų, vokie- nuoJat užimti šnipinėjimu, 
čių ir prancūzii kalba-. Savo : } pačiu ’ menu“ užsiima 
semiotinių darbų dėka jis' ' M šeimos narių 
taip pat labai gerai žinomas!
Europos lingvistų tarne:
pernai jis buvo pakviestas 
metus dėstyti Berkeley uni
versitete, bet negavo vizos.

Tomas Venclova pirma
sis išvertė į lietuvių kalbą 
Elioto. Audėno, Frosio, 
Yeatso, Poundo ir kitų kūri
nius. Jis taip pat yra išver
tęs anglų metafizinius poe
tus. Nenustebkite dėl vardų 
gausybės — mažų tautų li
teratūrose vienam žmogui 
paprastai tenka devyni a- 
matai. Be to, ilgų metų eilę 
vertimai Tomui Venclovai

ir 50' f
Nuo vadinamosios deten. 

tės, pelitinės įtampos ato
slūgio
ir jai

sioginiai, nei netiesioginiai, ir 
jokiu būdu neteiks vokiečių 
kariuomenei kokios nors pa
galbos, bet laikysis visiško 
neitralumo.

pradžios Maskva? ir 
paklusnių valstybių 

diplomatų skaičius padidė
jo nuo 1,000 iki 1.700, o jų 
šeimų narių skaičius nuo 
2,300 iki 3,500. Taigi, pagal 
Froliko ir kitų šnipinėjimo 
žinovų teigimus, komunisti
nių šnipų, turinčių diploma
tinę neliečiamybę, skaičius 
paaugo1 nuo 400 iki 700.

Bet toli gražu tai dar ne 
visi .-ovietiniai šnipai.

Su įtampos atoslūgiu JAV 
užplūdo įvairios sovietinės 
prekybos ir kitokios atsto-

K.: Kaip ir kada buvo pri
imtas šis svarbus nutarimas?

A.: Tas nutarimas buvo pa
darytas prez. Smetonos, Lie
tuvos vyriausybės ir Seimo 
1939 m. sausio 10 d. Jis buvo 
oficialiai paskelbtas Vyr. Ži
niose Nr. 632, 1939.1.25d.

K.: Tamsta pasakei, kad 
Lietuvos Gen. Stabas turėjo 
žinių apie vokiečių planuoja
mą Klaipėdos krašto ir dalies 
Lietuvos teritorijos okupaci
ją, tuo atveju, jeigu lenkų

riningą pramoginę progra- ’Keamy apylinkė 
mą. } Pirm. Povilas Šukys — 99

Magnolia Avė., Kearny, N.J.

nimn kobiniu ** fl piagy'-e- pvz., 1972 m. čia lan-
mmo šaltiniu.“ (Diemaseio Į;- si j fOvi inžinierių ir 
Draugo vertimas). ,.;t(|kių Qkio

Toliau poetą- J. Brodskis. ?š viso 641 a muo. O jau 
isry ikinęs Tomui Venclovai J974 m. tokių grupių buvo 
gresiantį pavojų, prašo ame- 466. iš viso daugiau kaip 
rikiečius jo gelbėjimo reika- 1,560 narių, šnipinėjimo 
lu kreiptis laiškais ar tele- veiklą tyrinėjantieji tvirti 
gramomis į Sovietų S-gos na. kad net 80r'

lenkų knygoje seka K. Oku- 
licz’iaus pastabos.

Sis Londone gyvenąs, bet 
iš Lietuvos kilęs publicistas, 
dėl lenkų-lietuvių santykių 
rašo gan dažnai. Paprastai jo 
pastabos yra gan objektyvios.

Sį kartą jis sako, kad tikro
ji priežastis, kodėl Lietuva 
priėmė Lenkijos ultimatumą, 
buvo ta, jog didžiosios Euro
pos valstybės, į kurias krei
pėsi Lietuvos pasiuntiniai 
(Paryžiuje, Londone, Berly
ne ir Maskvoje), atsisakė įsi
kišti į ginčą. Esą tik prancū
zų ambasadorius Noel kreipė
si į užs. reik. ministeriją Var
šuvoje, siūlydamas tarpinin
kauti tarp Lietuvos ir Lenki
jos, bet jo pasiūlymas buvo 
į atmestas. Berlynas patarė

kurių 1972 m. čia atsilankė;Lietuvai priimti ultimatumą. 
1944, o 1975 m. ^au^}au Paryžiuje ir Londone esą taip 
kaip 3,000. Jų tarpe šnipų kuvo Lietuvos pasiunti-
gal žymiai mažiau, bet nėra niams patarta, kad diploma-

Paminėta Vasario 16-ji

Vasario 28 d . - kovo 2 d. 
SLA centro iš oro ir vidaus 
atnaujintuose namuose po. 
sėdžiavo Pildomoji Taryba. 
Pagal tradiciją, vasario 29. 
d. buvo paminėta Lietuvos* 
nepri k lausomylbės atstaty
mo paskelbimo diena. Be 
Pildomosios Tarybos, daly- 
vavvo Lietukoš generalinis 
konsulas Aniceta? Simutis 
su žmona ir keletas kitų 
kviestinių asmenųį iš viąo 
per 60. Kalbėjo SLA prez. 
Povilas Dargis, gen. kon
sulas A. Simutis ir kt.

Susivienijimo steigėjams, 
kurių tarpe buvo toks as
muo, kaip dr. Jonas Šliūpas, 
rūpėjo ir lietuvybės puose
lėjimas. Tas reikalas tebe- 
rūpi ir šiandien.

Lietuvių kalba tebėra gy
va Susivienijimo seimuose, 
posėdžių protokoluose ir jo 
leidžiamoje „Tėvynėje“.

^Susivienijimo demokra

07032. Tel. 998-2963.

kalu į Taiybos posėdžius 
buvo atvykęs ir Įstatų komi
sijos pirm. Martynas Gude
lis, Naujienų redaktorius.

Svarbiausias reikalas

Reikalas, kurio ir veik
liausia taryba viena negali 
išspręsti, yra naujų' narių 
suradimas, ypač jaunuolių 
ir vidurinio amžiaus, kurie 
galėtų perimti tai, kas Susi. 
vienijimo laimėta per 90 
metų.

Tuo turi rūpintis visi na
riai. Ir šiuo požiūriu ypač 
gražų pavyzdį rodo prez. 
P. Dargis ir viceprez. A. 
Čaplikas, kurie visada su 
savimi turi bent vieną nario 
prašymo formą, kad kiek. 
viena proga galėtų sutiktam 
tautiečiui pasiūlyti ją užpil
dyti ir pasirašyti.

Narių klausimas ir minė. 
toje tarybcte sesijoje buvo 
svarstomas, ir nutarta para
ginti narius atvežti seimui

abejonės, kad Kremliaus a- . . a . . „ . ------------ — -----------
kių bei au ų ir šių tarpe ne- t,n,ųT sa2lyklV uzmezgimas|tiškumas aiškus Pildomosios 

» trūksta Urp Lenk,J°s ir Lietuvos yralTarybos rinkimuose. Demo-
■ . . . I n. 4 VPR ...nbo ...I natūralus reikalas, tik Lenki-; kratinė kįekvieno nario tei-

- tų jvainų’ Be to, KGB renka žinias reįkalavimo forma yra ne mažiau ryški pavieniui
atstovą Washingtone A. delegacijų narių atvyksta ir iš eilinių čia atsilankiusių n sta ir kuonose siūlyti įvairius r . j
Dabrininą Lietuvos CK su aiškiais šnipinėjimo tiks. turistų, juos, grįžusius na. Į Vfen tjk Maskvoje užs. naudingus sumanymus. blaiviausią dovaną nau 
vdniuje, Lietuvos Rašyt,,,ą lais. mo, smulkia, apklausineda-l komisaras Litvinovas Pasiūlymu būsimam sei- Jų nanų
s-gą Vilniuje ir savus kong- Pridėkime dar Įvairius so- ma, su kuo susitiko, ką k”I-| " kviptęs Ts-nkijo, am- mui deramo’ suvarkyimo rei, !«>"*• Audrom.

— o —
OHIO APYGARDA

Pittsburgho apylinkė
Pirm. kun. Vaclovas Kara- 

veckas — 2114 Sarah Str., 
Pittsburgh, Pa. 15203.
Clevelando apylinkė

Pirm. Kazys Gaižutis — 
18108 Hiller Avė., Cleveland, 
Ohio. 44119.

Buffalo apylinkė
(Lietuvių Klubas)

Pirm. Romas Masiulionis
— 56 Lovering Avė., Buffalo, 
N. Y. 14216. Tel. (716)-876- 
8776.

Rochesterio apylinkė
Pirm. J. Laukaitis — 88 

Reųua St., Roihester, N. Y. 
14617.

— o —
PIETRYČIŲ APYGARDA

Baltimorės apylinkė
Pirm. Antanas Diljonas

— 2012 Griffis Avė., Balti
more, Md. 21230.
Pietinės New Jersey apyl.

Pirm. Julija Jurskienė — 
408 Arch St., Delran, N. J. 
08075.
Washingtono apylinkė

Pirm. Aldona Bačkaitiene
— 937 Leigh Mill Rd., Great 
Falls, Va. 22066.
Philadephijos apylinkė

Pirm. Feliksas Andriūnas, 
155 Greenwood Avė., Wyn- 
cote, Pa. 19095.

(Bus daugiau)
Antanas Gailiuiis

JAV LB K Valdybos 
Sekretorius

re«o atstovus ; vatinius ”kultūrininkus“; bėjf



Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

GELBĖKIME BROLI LATVI,
MIRŠTANTĮ VLADIMIRO KALĖJIME!

Amnesty International, po- ir laiškus šiems sovieų pa
latiniais kalimais visame pa- reigūnams: 
šaulyje besirūpinanti organi- Co, Zavyalkin 
zacija, praneša, kad Gunars Wardpn yiadimir Prison
Rodė politinis kalinys iš Lat- uchr _ i ST 2
vijos ėmęsis bado streiko vįad;mir ,UKK)2n 
Vladimiro kalėjime, yra kri- ĮjggK 
tiško je padėtyje. Gimęs 1934 
m., Rodė buvo nuteistas 1962. Mr. Voss 
m. už "nacionalizmą ir anti-;^‘rst becrctary 
tarybinę agitaciją“. ILatvian Communist Party

Riga
Pereitų metų lapkričio LalVian SSR, USSR. 

mėn., anot samizdato šalti-' 
nių, Rodė susirgo susuktais l^- L. Brczhnc-v

-Į General Secretary, Central viduriais. Tai pavojinga ir 1
nepaprastai skausminga iiga 'Comm.lt?e of the CPSU 
Iš to skausmo Rodė rėkė dvi’, e ^ltrnl; f* 
dienas ir naktis be paliovos. 'Moscow, Uo R.
Kalėjimo sargai į tai nekrei
pė dėmesio ir atsisakė nuga-

Laiškuose pažymėkim, kad 
rūpinamės Rodės likimu, kad

Nr. 13, ih76 m. kovo 30 d. ’’

Maiki, aš šiandien atėjau — Tai kokia toji tavo dai- 
su tavim pasišnekėti be jo- na?
kių štukavojimų. j —Nu, tiktai pasiimk alup-

— Mes, tė<e, visada rim-'ką ir klausyk: 
tai šnekamės, tiktai kiti juo-j Prie Palangos jūros 
kiasi. O ką tu norėtm pasa
kyti? 1

— Maiki, ar tu laikini 
lietuviškas dainas?

benti jį į medicinos punktą.]reikalaujame ji paleisti ir kad 
Tada poetas Vladimiras Bu- norime suž'noti apie jo svei- 
kovskis, žymus rusų disiden-jkatos stovį. Į telegramas ar 
tas ir kitas Vladimiro "kalė-‘laiškus, žinoma, nebus atsa- 
jimo“ įnamis, protestuoda-jkyta, bet sovietiniai tironai 
mas už draugo šauksmo ig-^bus Įspėti, kad pasaulis jų 
noravimą, paskelbė bado'p’ktus darbus stebi. Simo 
streiką ir įtūžęs su keturiais'Kudirkos ir daugelio kitų liu- 
kitais kaliniais beveik išlau-[dijimu, tai yra pati didžiausia 
žė celės duris. Šitas veiksmas parama, kurią galime suteikti 
pagaliau privertė kalėjimo Sovietijos politiniams kali- 
vyresnybę suteikti Rodei šio-,niams.

AUKOJO ALTai
Miami Altos suruoštame Va

sario 16 d. minėjime šiais 1976 
metais aukojo:

D. Kuraitis .................$100.00
Po $50.00

Kamarauskai, Bruukliai, Jaz
bučiai, Gužauskai, Sergaučiai, 
Šilai. Narbutai $30.00.

Po $25.00
Zigmantai, Juknevičius, Ski- 

kunas, Dr Dubinskienė.
Po $20.00

Aleknos, Bukavoekas, Kučins
kai, Kaunaitis, Mockus A., Bary
sas, Jankus Jadvyga, Strodams- 
kai, Pulk. Vildžius,.

Po $15.00
Motei-ų S-ga IX kuopa, Vitkai, 

Stivens, SLA 44 kuopa, Sanda
ros 52 kuopa.

Po $10.00
Bukauskas Bon., DruSiliaus- 

kienė, šapėnai, Ogden, Daugėla 
J. J., Leonai, Bankauskai, Vasi
liauskai, Kvedaras, Jakubonienė 
St., Karsokas A. J , Žiogas V., 
Slunickas, Mickevičienė Z., Par- 
gauskai, Balnys V., Kuolas A 
Minca, Urbonienė, Kodaitis, Žu
kauskas, Didžiulis, Jeneliunas, 
Šeputos, Ra t kus, Saladžius, Griš- 
keliai, Bitinas, Norvaišienė, Ba
nevičienė, I^indsbcrgis, Sakalai, 
Tamošaičiai S. T., Norus, Pau
lauskienė. Elsbei gis $7.00.

60 asmenų aukojo po $5.00 ir

Argi suniro butų surasti 
vieną naują Keleivio prenu
meratorių? O juk kiekvie J

stiprina laikraiti.
I -

AR TURITE ŠIUOS

veikalus?
Lituanistikos darbai, IU 

Lomas, 307 psl., kaina $8.00. 
Čia rašo apie 20 autorių. Dr 
Vincais Maciūnas paskelbė 
’ašytojos Žemaitės 27 laiš
kus sukomentarais.

Lituanistikos Instituto 
1973 metų suvažiavimo dar- 
bai, 262 pal., kaina $5.00.

Šioj knygoj yra išspaus- 
lintos 22 paskaitų?, kurios 
buvo skaitytos minėtame 
suvažiavime.

IMKITE 
IR

SKAITYKITE >
MES VALDYSIM PA-v

ŠAULĮ, parašė L. Dovyde’; 
nas, I tomas 268 pslM U to-< 
mas 248 psl. Kiekvieno tomų ? 
kaina $4.09.

Lietuvių Darbininkų 
gija Kew Yorke, 104 pal., 
didelio formato, daug iliust
racijų. kaina $3.00.

Pašiurpo mano 
parašė Liudas Dovydėną^, 
7 novelė-, 235 psl., kalife' 
minkštais viršeliais $3.50, 
kietais — $4.00.

PASINAUD 
MAŽOJI LIETUVA,

Draugas don CamiDo^ , 
įdomūs klebono IF vietinio 

LIT PROGA!, komunistu partijos sekretų-, 
riaus pasikalbėjimai, 211 
psl., kaina <$3. . <III

tomas pasirodys spaudoje 
šių metų pavasarį.

Knygos kaina bus $15-00. 
Iš anksto užsisakiusiems ji 
tekainuos tik $10.00.

Knyga turi per 300 pusla-

— Taip. tėve, aš jomis gė
riuosi, nors ne visomis.

— O dėl ko?
— Gėriuosi tomis, kurias 

dainuoja scenoje gerai pa
ruosti chorai arba gražų ir 
išprusintą balsą turintieji 
solistai, o smuklėse ar pri- 
vačiuo e pobūviuose įsigė
rusių blovimo negaliu klau
syti.

— Vaike, o kokias mes 
ten krajuje turėjome sce
nas? Mes dainuodavome pa
giryje. paežerėje ar kur ant 
tilto, ir buvo gerai.

— Tavo laikų dainavimo 
aš nesu girdėjęs, o apie jį tik 
skaitęs.

— Užtat, Maiki, mums 
gerai išeidavo, ikad anes 
dainuodavome ne iš kokių 
ten musės prirašytų natų, o 
pagal tikru- dainos žodžius: 
apie mergužėlę, apie rūtelę, 
apie šelmi bernelį ir jo stai- 
ninį žirgelį ir padabnai. Tik 
iki šios dienos nežinau, tai 
ir tave noriu paklausti: o 
kas tas dainuškas taip gra
žiai sudėdavo?

Gyvveno žuklinks. 
Turėjo dvi dukreles, 
Kaip darže rūteles. 
Viena buvo vyresnė, — 
Tamsi kaip naktelė; 
Antra bnvvo jaunesnė, 
Sviesi kaip eaurute. 
Jaunesniąją pamilo 
Skaistusis bernelis, — 
Užmovė aukso žiedą 
Ant baltos rankelės:
—Nešiok dėvėk žiedelį, 
Nešiok ir nepamesk, 
Pamesi žiedelį,— 
Užmirši ir mane. 
Vyresnioji jaunesnę 
Vadino pražūtin:
—Eime, eime, sesute. 
Jūrelių pakrastin.

kios tokios medicininės pa-j 
galbos. Bet už savo išsišokimą j 
artimui gelbėti, Bukovskis, 
pats sergąs širdimi ir reuma
tizmu, tapo dviems savai
tėms patupdytas į vienutę.

Uldis Elukis 
Mykolas Drunga

KELEIVIO RĖMĖJAI
1976 m. kovo 1-15 dieno. 

( mis Keleivio spaudai auko
Vėliau, sausio mėn. Rodė' -° • 

ir žydas Gavriel Superfin, ! LB Brocktono apylinkė—

kiti po mažiau. j
Viso surinkta $7572.00 (Pajoję yra 6 studijos apie

Visos surinktos aukos siunčia- Mažąją Lietuvą su žemėla-
mos “Altą” centrui. ‘ P>®»» kurių dalis dar niekur

Murmi “Altą” skyrius. ; nebuvo paskelbta.

"> Knygą redagavo prof. VYKDYS PRIEVARTINĘ 'Martynas B r a kTs. 
STERILIZACIJĄ , Neatidėliodami siųskite 

Indijoje kasmet priauga kny«°* »W.00.

įDuizenicino sekretorius jr $15.00.
■ asistentas, patys pradėjo ba-! L o $10.00: M. Matulionis, 
'do streiką, protestuojantį Bakberton, Ohio. P. Šimkus. 
Iprieš nežmoniškas sąlygas Ljiincy, Ma., J. Dilys, St. 
'Sovietijos kalėjimuose ir a-Lei mes, Ont. 
‘koncentracijos stovyklose.- Savulionis, iš Miami 
Jų protestas iššaukė kitus.

1 Po $o.00: A. Vainomis, 
! Vakarų laikraščiai paskel-1 Pittsburgh. Pa.. K. TamoL-ai- 
bė, kad kovo 1 d. mažiausiai tis, So. Bo ton. Ma., J. Plikš- 
82 politinių kalinių visoje So- nys, So. Boston, Ma., G. 
vietų imperijoje ėmėsi bada- Kazvad, So. Boston, Ma., 

• vimo, kol tęsis Maskvoje ''L ^^nomaitis, So. Boston
—O ką gi me- teni veiksim 25-tasis partijos kongresas. ^a’’ J;.BlSdlS’ C\CeJ?’ I1I’’ 
Jūrelių pakrašty? .32 iš tų kalinių buvo vladimi- ’ v
—Išpuolsim jūros krantą »niunkai.

13 milionų žmonių. Suiau-Į 
ku? 2000 metų. ten gali būti 

’jau bidonas gyventojų.
Vyriausybė dėl tokio gy

ventojų skaičiaus didėjimo! 
yra labai susirūpinusi, nes ir 
dabar ten labai didelė dalis 
žmonių kenčia badą. Euvo

Lithuanian R

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

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

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

TRYS IR VIENA, Janinai
Narūnės atsiminimai •P* 
rašytojus Gal rielę Petkevi
čiūtę. Bali Smogą, Jtnįrf 
Sa vickį ir ju >zą švaistą ,1t1 
pis., kaina $3.00.

Atsitiktinio kareivio <$» 
rašai. Jono Januškio atdųd- 
nimai iš Antrojo pasaulinio 
karo laikų Europoje, 127 
psl.. kaina $2.00.

DOVANA JAUNIMUI , Mel. .ingy Mikasės Ūb 
f,„u,nų e«,ę.a ««ų. nas LioeIiaį Narūnės!
SKJZl? « aPySaka’ i Juozo K^v
mažinti 'bet ko? kas tu na Gausiai iliustruota dail. Zi- ginsko 1950-1973 m. atsimt. 
maz.nti. bet kol kas ty pa- t Sodeikienės. Kaina — 
langų vaisiai yra menki. ; <*.
Takios problemos akivaiz-’. *

Miško viešnia, J. Narūnėsdoje Indijos sveikatos mi
nistrą? dr. Singh parlamen- kalėdinė pasaka. Miško eg- 
te
tinės

nimai, 295 psl., gausutf 
iliustruota, kieti viršelfefl, 
kaina $7.00.

PF.R GIEDRA IR Alfll-

tinę
gebėjimą anvai inti).

Gyventojų skaičiui pasau-
lvie nepaprastai didėjant, 
tas klausimas

Romoje. Kaina $1.60. I Mu*»nų rungtynes,
, . . - . . į lo Vaitkaus atsiminimų

Gabriuko uzratat, apysa- tpmas 203 psl., kaint ^.
ka. parašė Julija gvabaitė- „5^5, viršeliais *tM

Leonas, EIliott City, Md., 
! B. Paliulis. Dorchester. Ma.,Žaliom rūtelėm.

Vyresnioji jaunesnę
Įstūmė į marias...
—Gelbėk, sesute.
Ap žūstu visai,
Aš tau atiduosiu 
mylimą bernelį...

Palauk, daugiau, Maiki, aš 
jau neatsimenu... Kaip tu 
manai, kas ‘ją galėjo para
šyti?

— Nežinau, tėve. Jos tu
rinys yra liaudies dainos/ pabaudos skyriuose nukrinta 
bet jos forma .vra tokią ištą-; iki 806- 1200 kalorijų. O juk 
syta ir sukreivinto, kad gal ftnome, kad Nūrnbergo karo 

’ nusikaltėlių teisme, kuriame

Į Vladimiro kalėjimas la- J. Orban Dedham, Ma.. J. 
i blausiai bijomas iš visų, ”pa- i Štuopis, šharon, Ma., B. Ta- 
jsižymi“ tuo, kad yra pergrūs- niesaitis, Longueuill, Que.,
t tas, stokoja medicininio pa-j Lal asau?kas, Waterbu- 
L____ •__ ___ !ry, Ct.

audimai mokslininkų į Gylienė, 133 psl., kaina $3. 
.ninku .au svarstomas! Mažiesiems — snslvntsis. kietais $3.50.

Mažiesiems — spalvotais LIETUVOS VYČIO 
paveikslais Jono Minelgos; SAKAIS. Juozo Strolias 
eiliuotos pasakėlės "KUkio m6s 1940.1945 m. ai 
Prra«ai“. Kama $3.50. | wai j76 psL kain>

Parkas anapus gatvės,— NEPRIKLAU
premijuota apysaka jauni- SAULĖJ. Mykolo Vi

ir tei«:
iš ankrto ir kituo-e kraštuo
se. Te’,ri. -enaris Biblijos 
psn’ao'-nimas ”Vei-kites ir 
daveinkitė sT“ naudaisiais 
laibais palengva darosi 
kenksmingas

P. Belecką?. Brook-
•lumos ir beveik neleidžia ka-» t?’ TeVj£iUS’
lmums susirasineti su arti-j ku5 E HaP1„. :n N Y. 
ma.su.is uz kalej.mo durų.j po A A]pknic_

viez, Tillscnburg. Ont.. V. 
.. ... ,Domantas, \Vorcester, Ma..

l,J00 kalorijų, o specialiuose Nenorta, AVesfield, Ma.,
J. Kalinauskas, Philadel
phia, Pa.

Po $2.00: K. Beniušis,
AVinnipeg. Manit.. A. Ged-

tarnavimo, neturi celėse ši-’

Be to, normalus kasdieninis 
maisto davinys neviršija

— Daugelį lietuviškų dai-, 
nų yra parašę mums žinomi tu Pats galėjai ją augai 
poetai, o muziką joms suku-’ v°ti—
rę kompozitoriai. Bet liau-J _
dies dainų autoriai yra neži
nomi. Juos žmonės per ilgą 
laiką užmiršo. Be to. ir tų 
dainų turiny.- per ilgesnį lai-i 
tką kiek pasikeisdavo, nes’ 
patys daininkai kai kuriuos 
žodžius pakeisdavo arba už
mirštų vietoje savus pridė. 
davo ai
riau išreikfti tinkamesnius tono Lietuvių Piliečių d-joe 
priglau davo. Taip liaudies 
dainos formavosi, ik-eitėsi, 
žmonių pamėgtos šimtus 
metu gy vuodavo, o kitos, 
mažiau dainuojamos, ding
davo užmarštyje, mirdavo

teisėju dalyvavo ir Sovietų minas, Airfield, Ct., J. Ke- 
Rusija, buvo nustatyta, kad’raitis, Paterson, N.J., M

DDnrvTAiu macc nernia, žemesnė negu 2,000 Trainy, Cleveland, Ohio, P.
BROCKTON, MASS. kriorijų | dieną> yra nusikal-. Jącob \ St. Hubart. Que.. P.

Choro koncertas Bostone ti nas prieš žmoniją. < r St I nuis. III.
? Po $1.00: P. Lehs, Toron- 

Brocktono Šv. Kazimiero Ounars Rodei šiuo metu j te, Ont., J. Leščinskas, Vo- 
lietuvių parapijos choro pa- reikalingas pasaulio dė-‘ kietija.
vasarinis koncertas įvyks š. m2SyS Sovietiniai pareigu-! Po $0.50: M. Vaikšnoras. 
m. gegužės 1 dieną, šešta-}n i jei tiję pamanys, kad nie-‘ Montreal, Qu<»., S. Kenstavi-

UŽSIENIO
KORESPONDENTAI

JAV-se yra 855 užsienio 
korespondentai, kurie at.to- 
vauja 550 laikraščiams ir 
kitoms žinių perdavimo or
ganizacijom'.

Iš to skaičiaus Britanijos 
— 102, Vak. Vokietijos — 
90, Japonijos — 82. Prancū
zijos — 72. Italijos — 56, 
Kanados — 43. Izraelio —1 
23, kitų kra tų po mažiau.

, mui, parašė Danutė Brazytė- 
Bindokienė, 156 psl., kaina 
- $3.00.

atsiminimu (1918-1940$ 
tomas, 295 psl., kietais 
sėliais kaina $3.75.

1— $92540 
16 — 5725J0

EKSKURSUOS I LIETUVĄ

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

ir sero jausmams ge-1 dienį, 7 vai. vakare So. Bos- - ’ , . veiksmu leis' čienė. Hope. B.C.
sreiMti tinkamesnius tono Lietuvių Piliečių d-joe nusikamuoti iki minies.’ Visiems aukotojams nuo.

III aukšto saleje. JTodfl Bogtone įsikQręs Ko. di džiausias ačiū.
mitetas Gunars Rodei Remti,. Keleivio administracija 
kuriame dalyvauja ir lietu-1‘
viai, stipriai prašo pabaltie-! nEW YORK, N. Y. 
čių visuomenės paramos. (Šio i . . ...
(komiteto žmonės mums nuo P’ n*",a •
Širdžiai talkininkavo Simo^1? -^kuopos naujųjų vai-

.... .............„ Kudirkos. Nijolės Sadūnaitės'  ̂ s,e “menys;
liūs Gaidelis turėjo gana jir kitų nuskriaustųjų lietuvių |P,rm _A Macion“» fin- ^kr- 
sunkią operaciją, kuri gerai j atveju. Dabar atsilyginkime,®en?eP®nis’protsekrEug- 
pasisekė. Dabar jis irAensy-'^iem, miršUnčio latvio Rodės ;aTzac,e?ka’ v . .
viai pradeda ruoštis koncer- ) Linkėtina jai sėkmingaitui. geiropmu.1 djrbtj

p. J. | Siųskime telegramas

Koncerto programa 
paskelbta vėliau.

Pranešama, kad meninei, 
daliai pasibaigus, koncerto
dalyviai ir svečiai turės pro

su jas dainavusiais senais]gos bendrai pasivaišinti ir
dainininkais

— Maiki, aš ilgi moku
vieną -eną dainą 5r norė
čiau. kad tu ją užrašytum, 
idant anoji nenumirtų. O gal 
kas iš Keleivio skaitytojų 
žino. kokio viemo žemaičio 
ji yra ir subudavota?

pasilinksminti.,
Choro vedėja? komp. Ju-

ir J. Klovas

NEW YORK, N. Y.
Demonstruos naudingus 

filmus
Liet. katalikų gydytojų 

korporacija ’’Gaja“ balan
džio 4 d. 2 vai. popiet Kultū
ros židinio po ėdžių salėje, 
341 Highland Blvd., Wood-’ 
haven. N.Y., demonstruosi 
aktualius ir naudingus fil-! 
mus: I

1. Žmogaus kraujo apyta-’
ka. i

2. Aš esu žmogaus širdis.
3. Širdies operacijos.
Visi kviečiami atvykti.

įėjimas nemokama?.
”G*jos“ valdyba

Liepos 14 — $1045.00 Rugsėjo
Liepos 28 —> $1045.00 Rugsėjo

Gruodžio 22 — $875.00
Dvi naujos grupės su Varšuva (4), Krokuva (2), 

Vilnium (5), Druskininkais (2).

Birželio 20 ir rugpiūčio 8 — kaina $1136.60 

Prie žiu grupių galima jungtis ir iš kitų miestų su papildo*
mu mokesčiu New Yorke.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO _ 
KILOTAS!

VIETŲ SKAIČIUS

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANSJkTLANTIC TRAVEL SERVICE 

Soath Boatoo, Mam. 02127
S93 Woot Broodnay, P.O.Bok 110 

Tefefoaas: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adaaooaiapi 
Air fares oabject to changes and govemament approva 
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Vietines žinios LIETUVIŲ SAVAITES 
REIKALU

t

j Ai tėja Lietuvių Savaitė 
i Massachusetts gubematūros

Pirmoji pažinti* su Į (P 

'Trečiaisiais vainikais“

IZIDORIUI VASYUONUI 71 METŲ

On

• . • v

‘-r-į’ >

Kovo 20 d. Kultūriniame 
ubatvakaryje turėjome pir- 

’ rūmuose. Tai bus gera pro- mą prcgą arčiau susipažinti 
?ga apreikšti iavo kultūrinę su nauja lietuvių poezijos 
I gyvybę. Visa programa vyks antologija “Trečiaisiais vai- 
uarbo valandų metu. Lietu-,nikais“, tik dabar pasiro-’ 
vių Savaitės tikslas — supa-įdžiusia knygų rinkoje. įžan-' 
žindinti amerikiečius, dir-'gos žodį apie šį leidinį tarė; 
bančius ar besilankančius • ra y tojas Stasys Santvaras,
gubernatūroje, su lietuviš
kais dalykais. Lietuvių Sa-

trumpai nupasakodama- ap
lamai antologijų ir lietuvių

Tarptautinio Instituto,patal
pose (287 Commonwealth 
Avė., Bostone), rengia Vaka
rą Izidoriui Vasyliūnui pa
gerbti. įdomu, kad kaip tik 
tą pačią dieną — bai. 3 —ii 
jubiliato gimtadienis!

i Šio neeilinio vakaro pro
gramos meninę dalį atlik: 
pianistė Aldona Kepalaitė 
jau seniai bekoncertavusi mū 
sų apylinkėse.

Pagrindinį žodį tars muz
Vytautas Rastonis, Bostone 
šviežias prelegentas. Sveikin

Sunku patikėti, jog asmuo, ^ojų tarpe bus poetas tėv 
kasmet suruošiantis du pilnus Leonardas Andriekus, kuri: 
savo koncertus, dėstantis paskalys ir savo poezijo; 
dviejose muzikos mokyklose, gabalų. Po programos svečia 
neatsisakantis jokios visuo- ĮjUS pavaišinti.
meninės pareigos, nešantis
ant savo pečiu didžiulę lietu-’ Visuomenė kviečiama ku< 
vių kamerinės muzikos puo- Sausiau dalyvauti. Parodyki 
selėjimo išeivijoje naštos dalį, me 8erb- Vasyliūnui, o tau 
amžiumi yra nebe jaunuolis Pa^ *r j° pagerbime dalyvaut 
(taigi, tasai ryžto, energijos sutikusiems amerikiečiam: 
ir veržlumo kupinas žmogus),,muzikams, kad^ mūsų lietu 
bet jau pensininkas (lyg ir v^kos širdys nėra per kietos 
turintis teisę pagaliau atsi-^išdidžios tarti skambų 
kvėpti)! Nevisada šitaip bū- šiam kuklaus atsineši- 
davo — prisiminkime juk mo» . milžiniškos energi- 
tiktai ta žema Lietuvos Ne-Jos vyrul-

vaite rengiama ne lietuvių.!poezijos antologijų istorijų 
j amerikiečių pasigrožėji-Įnuo pirmosios tokios knygos 
mui ir apšvietimui. į “Cit. paklausykit“. "Tretieji

Lietuvių Savaitės (balan-‘ vainikai“ — tai pavyzdinės 
Ižio 26-31) metu vyks paro--poezijos rinkinys tų išeivi- 
lėlė Doric Hali gubernatū-! jos poetų, kurie dėl įvairių 
oje (State House). Į paro. priežasčių nepateko i Kazio 
lėlę priimami įi. aii ūs ekspo- Bradūno redaguotų "Lietu- 
natai. Šiuo metu dar trūksta B’ių poezijos“ III tomą. To- 
?ksponatų. Komiteto nariai ; kių šioje antologijoje yra 51. 
orašo, kad norintieji paro-’. Plačiau apie “Trečiuosiu- 
ioje dalyvauti apie tai jam į vainikus“ kalbėjo vienas jų 
praneštų. ; redaktorių Pauliu* Jurkus.

Pietų pertraukos metu i išaiškindamas tokio leidinio 
aip pat vyks muzikiniai pa- atsiradimo priežastis ir ap- 
engimai/Solistai, norintie-’ tardamas kiekvieną jame 
i šiam reikalui paaukoti sa- tilpusį autorių. Po kelis šios 
;o patarnavimus, taip pat antologijos dalyvių kūrinius 
prašomi kreiptis į komitetą, - kaitė Birutė Vaičjurgytė, 

Šiuo metu komitete dar- G-vd? Feliksas Kon-
buojas koordinatorius Lion- tauta* ir Jurgis Jasinskas. 
ginas švelnis. Algirdas Bud- Klausyto ius ypač sužavėjo 
reckis, Aleksandras Čapli- jaunasis Gytis Gavelis. Nu- 
kas. Mykolas Drunga, Ona Pn kt.d ii
Ivaakienė, Antanas Matjoš-

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS I LIETUVĄ

VIENOS SAVAITES 

KELIONE I LIETUVĄ

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

Viena savaft? Lietuvoje —• 6 naktys Vilniuje 1 diena Kaune, 
t naktis Frankfurte

Balandžio 30-Gegužės 8 $779 Rujrsėjo30—Spalio 8 . .$779 
R 16—24 ............$779 Spalio 14—22 .............. $779

2-jų savaičių kelionė Lietuvoj. Austrijoj ir Bavarijoj (Vok) 
6 naktys Vilniuje. 3 naktys Vienoje, 4 naktys Miunchene

Gegužės 16—30.............$979 Liepos 15—29 .............. $1099
Rugpiūčio 19—Rūgs. 2 $1099

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

autobusais transporbacija

Kelionės kainos skaičiuojamos lėktuvu susisiekimo kainomis 
nuo Bostono. New Yorko ir Montrealio Lufthansa lėktuvais 
Išsamesnių informacijų apie lietuviškąją kelionę kreiptis į:

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
A stoties WLYN, 1360 ld* 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki ) .30 vai. die
nų. Perduodama: Vėliausių 
oaaauiinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, daJ- 
iOe ir Magdutės pasaka.

Bianio reikalais kreiptis | 
Baltie Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Eroad- 
wsy, 8 o. Bostone. Telefo 
•as A N vO4S9. Ten gaana- 
«*»* <r *C«.i«tvta

Daiau ir Taisau
Namus ii įsuko .r viduje. 
Lipdau popierius ir taiss’

visuų, ka nutaisyti rft'Jda.
Naudoiu tik geriau.'!* 

merftiaga-
JONAS STARINSKAS 

220 Savte Hill Ava 
Ikrebeater. Maaa
TsL CO 5-5854

ka. Algirdą? Mitkus, Bro
nius Paliulis, Irena Veitienė

Gros J. Kačinsko -sonatą
l

ir Joe White (Vaitkevi- „ 7 !
ll- Recilal Hali, 1140 ,Toy.«- .

Algirdas Mitkus
8 White Oak Road nr
Newton, Mass. 02168 
Tel. 617-969-1190

Galaxy Tours A Travel 
141 Linden Street 
Wellesley, Mass. 02181 
Tel.: 617—237-5502

soooeooooeeoooooaooMoCį

DRAUDIMO AGENTŪRA 
AtUdra įvairių rūšių 

draudimus
Krelptta senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
bSS Broadvray

Su. Boston. Mass. 02127 
Tel AN 8-17*1
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:: 
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priklausomybės Akto signa-1 
tarų, savanorių-kūrėjų ir kitų 
valstybių bei kultūrinių dar
buotojų amžiaus vidurkį! Ką 
padarysi, taip jau susiklostė, 
kad Bostone ir kitur jaunimui 
tenka geri žodžiai, garbė, pi
nigai, o vyresniesiems ir vy
riausiems — darbas, parei
gos, kasdieninio lietuviško 
kultūrinio gy7venimo palaiky
mas ir p:rmyn varymas.

Vienas tokiu mūsų kultu-c.
rinės gyvybės puoselėtojų be 
jokios abejonės yra smuiki
ninkas Izidorius Vasyliūnas. 
Mūsų gyvenime jis beveik 
institucija, daug mums duo
danti, mažai iš mūsų reika
laujanti. O tebūnie bent kar
tą kitaip — mes, nieko iš jo 
nereikalaudami,., jam duo-

Jubiliato Pagerbimo 
Ruošimo Komitetas

čius). Be to, didelę naštos 
dalį tempia Antanas And
riulionis, komiteto iždinin
kas.

PAIEŠKOMA

BRIGITA VAITKEVIČIŪTĖ,
ton St., bus atliekama komp. ‘
J. Kačinsko sonata. • dirbusi Vilniaus universitete.

t

i Paieško buvusi jos bendradar- 
į šį kartą visas išlaidas tu- A R S O B A N G Ų“ bė, dabar gyvenanti Lenkijoje.. 

PROGRAMA
In. ir jo. emalė, mena. ,,.ės ap5imokėti patys lietu.
Taip rašytoja Evelyn Kayeį Valdžia Į’ask>ra ti.kP?-

oavadino The Boston Globė 0 ”? Todel ? liuoi,ma , - -i-i. »
i,nv_ 91 d tenka prasyti visuomenes uuojama sekmadieniais is
xo7° m . auku Jas mielai priima An- stoties WBUR 90.9 FM
pnedę ”New Engand“ net;’ * An(1riue|ion s banga nn. 1:20 iki 2:00 v.
6 puslapių iu nuotraukomis iandb Anunununts.
straipsnį apie Dorchestery! M. Dr
gyvenančią dailininkę Iną;
Nenortienę, (kuri savo ema-i 
lės meniškais kūriniais jau į 
plačiai žinoma ne tik lietu-1 
vių tarpe.

Prieš 20 metu mirėu
Aleksandras Ivaška

Straipsnis pradedamas net nui buvo labai nelaimingi — 
lietuviškai: ”Jau eile metu! jis nustojo kelių žymių visuo- 
Ina Nenortiene, ipindama; menininkų. Sausio pradžioje 
tautinius motyvus bei ab-!mįrg prof.Vavlovas Biržiška, 
strakcias, kuria emaliu (be1kovo vidury Stasys Mockus, 
lietuviškų ženklų, kurių )o kovo 29 d A]eksandras 
pa to e ne un). Ivaška, savo amžiaus 56-siuskime!

„ , ,| Toliau primenama, kad ji
Kad nepraeitų garbingasis ijr jos šeima da okupa. metus tebaigdamas.

ši radijo pr įgrama trans*

popiet.

Prašoma atsiliepti ar pranešti 
adresu:

J. Bigelis.
1238 So. 58th Avė., 
Cicero, III. 60650.

1

1

•

1
JM

GERIAUSIA DOVANA — TAI JIB VAISTAI GALVOS;;
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patentų Ins I; 
tituto garantuuli. Geriausia dovanu jūsų giminėms, pa-;; 
žįstanneins ir sau. JIB 8 oz. 16 savaičių vartojimui. Jū-![ 
sų užsakymus siųsti su $6.00 apmokėjimu — JlU LABO-'! 
RA TOK V, 1437 So. 491 h Avė. Cicero, IIL 60650. JIB 
Atstovybė, 2498 Daugall RdM Windsor, 12, OntM Carada. 
JIB skyrius: 7 Stuttgart 50, Duisburgerstr. 7-10, W. 
Germany. Vaistinėse: J & J, 2557 W. 6iUh St. Chicago; 
50th Avė. & 14th St., Cicero, 1640 W. 47th St., Chicago,!
2923 N. Milwaukee Ave^ 1147 N. Ashland Ave^ Chicago 
ir kitur.

SAVAITRASTIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja sfctnylojus sptr pasaulinius ir Ketuyiškuusiun 
(Vykius, deda aaug ir įdomių nvotrausų ir atvirai pasisakė 
apie tisus mūsų visuomeniniu.' bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite Moaiią skaitytoją laišku .įkyrią, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problemų
'NEPRIKLAUSOMA LIETUV A“ yru dinamiška mūsų te 
eitfjos laikraštis. Ieškąs nauju hendm-fnrMo h«»i Mė't’. tU 
suomei atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymų 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

A d r e n e n *
7722 George Street, LaSalle, P.Q. H8P IC4. CANADA

H ............... ....... .
1,1,0 ia»Ka ssi*>as,si a a»a a,a,a^Oia.a a. e^a.s^ya^ays^rf •

jubiliejus negirdomis, drau
gai ir kolegos, bendradar-

cijos buvo priversta apleisti 
Lietuvą, kame ji studijavo,

i

biaudami su L. B. Kultūros j ir smulkiai atprašoma I. Ne- 
klubu, š. m. balandžio 3 d.,! nortienės vartojama techni- 
šeštadienj, 7:30 vai. vak.,»ka.

4 NAUJOS KNYGOS
T Angliškai:

UTHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... $6—
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.— 

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

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

Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veltai 

TeL 26B4030
597 E. Broadsray, So. Boeton, Maaa.

• Draudžia AUTOMOBILIUS ano visą rttHą nelaimingų 
ątsitikimų.
• Parfipna visų rfišių draudimas nekilnojamam tortai 

nuo nelaimingą atsitikimą.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali ttrfipinti bet kariame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems ąardaoti ar pirkti namas.

RENGINIŲ
KALENDORIUS
Balandžio 3 d. — Izidoriaus 

Vasyliūno pagerbimas 7:30 
vai. vak. Tarptautiniame In-| 
stitute.

Balandžio 24-25 dienom 
kaučių Židinio rengiama 
lailininikų 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
tas.

Balandžio 26-30 dienomis 
Lietuvių Savaitė Massachu- 
;etts gubematūros rūmuose.

Gegužės 1 d., šeštadienį, 
7 vai. vakare punktualiai 
South Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos III a. salėje' 
Brocktono lietuvių šv. Kaži-1 
miero parapijos choro kon-' 
certas.

Gegužės 16 d. 4 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje Sanda- 

j ros Moterų Klubas pagerbs 
našlių karalienę.

Spalio 10 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III 
auk3to salėje Laisvės Varpo 
rudens koncertas.

Ii SLA SUSIVIENIJIMAS
UETUVIŲ
AMERIKOJE

i

H LA—jau SO mdų taraite tfetoVlą vtiteomaMl ir i 
jo daugiau ta.g MiUONUS
e ariama.

ŠLA—-didžiausia lietuvių (ratenmliafi ctgaafeeeija — 
duoda gyvyMs apdr&ads Ir ligoje pafiOifią, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS netaiko petao, o teikta 

patarnavimus saviterp’nfid pagalbos pagrindu.
SLA— jau turi daugiau, kaip Irta su puse mBauo tetartą 

kapitalų, tad jo apdraudk (ten ir saogL KMfcVtaaaa 
lietuvis čia gaU glitH )«alrh| klaaią
apdraudea nuo flOO.dO iki 91C.09MG

SLA—jaunimui duoda garu
domaeot lamnaed, kad jaunuolta gantą piaigua 
aukitojo smkslo atudtjotea ir gyvmhno piadMak

SLA—duoda V AIKAMS ir jaanuoflaam lakai pigią TBBH 
apdraudą: ot glJMMJfi apdraudoa tik 18.00 
Ootertaaik

SLA—AKCIDENTALt AFDBAUDA 
amfimra
klubą ir draugiją aartaute* Ui 81A00JO 
Ha apdramtei teakuatta 8B*it I 8Mtuo

SLA—kuopos yra daaguteota Muturtą koloniją. KralpkMa 
• kuopą veflrfijus, flr <Je ptaOao punttflua apla

paradyaltaž 
Lttkuaatan Al 
887WeuflMlk NO* York, N.T. 10001

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULT0RINGAM BIČIULIUI 

Steponas Kolupaila, para. j Amerikos Lietuvių Taryba,
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. j 30 metų Lietuvos laisvės ko. 
zas Danys, 464 psl., daug|voje (1940-1970), parašė 
iliustracijų, kieti viršeliai, i Leonardas šimutis, daug i. 
<a na $12.00. Iliustracijų. 500 psl., kaina

Balys Sruoga mūsų atsi-j^^’®®’

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 paraiyta, 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, antra 
knyga, parašė Bronys Raila, 
Kaina $7.00. .

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

Paguoda, Bronio Railos 
išgarsėjusių akimirkų II da. 
lis. Be kitų dalyku, čia telpa 
įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ir Joną Ais. 

parašė Stasys Michelsonas, tį..Knyga 374 psl... kaina 
gausiai iliustruota, 500 psl., I kaip ir I dalies — minkštaii 
kaina $4.00. (viršeliais $5, kietais $5.50.

minimuose, spaudai paruo. 
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny. 
eoje 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 į^L, kai*
na $2.00. į

DIENOJANT, Kipro Bie* 
data, 464 psl.. kaina....$2.0<

PENKTIEJI METAI, Kip 
vo Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ...................... $2.00

Sukilimas Lietuvos suve* 
renumui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.
Lietuvių išeivija Amerikoj,
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Vietines žinios
LAISVĖS VARPO 

KONCERTAS

Kasmet Laisvės Varpas 
suorganizuoja bent du aukš
tesnio lygio kultūrinius ren
ginius. Tai pavasarinis ir 
rudens koncertai, kurių šū
kis : "Pažinkime ir remkime 
savo talentus“. Šio pavasa
rio toks koncertas įvyks ba
landžio 25 d. 3 vai. po pietų 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos trečiojo aukšto sa
lėje.

Jame programą atliks Chi
cagos Lietuvių Opero; iški
lioji solistė Aldona Stempu- 
žienė su komp. Jonu Švedu, 
kuris jai ir akomponuos.

Šiame koncerte naujovę 
sudaro komp. Jono švedo 
pasirodymas. Tuo pabrėžia
ma, kad mums yra brangūs 
ne tik dainos meno talentai, 
bet ir kiti, pasireiškę origi
nalioje kūryboje. Komp. Jo
nas Šlvedas yra brandus ir

produktyvus kūlėjas, nors 
lietuvių visuomenei per 
daug nesireklamuoja. Tarp 
kitko jis yra -ukūręs ir lie
tuvišką operą, kurios ištrau
kos rengiamame koncerte 
bus atliekamos pirmą kartą.

į O Aldoną Stempužienę—
1 visi bostoniečiai maloniai 
prisimename.
r
1 Lai vės Varpo vadovybė 
kviečia visus pagal galimy- 

jbe Įsijungti į koncerto ren- 
; girną. Į koncerto programos 
j knygutę bus įrašyti ikoncer- 
j to garbės rėmėjais tie. ku
rie parems koncertą $50. 
rėmėjais visi tie, kurie skirs 
jam $25. o koncerto talki
ninkais—kurie prisidės $10. i

Koncerto pelną-, jei tokio 
būtų. bus panaudotas Lais- 

į vės Varpo tolimesniam išlai- 
, kymui ir tobulinimui.
i Tad nepamirškite šio reto 
kultūrinio Įvykio! T

J. K. | LB Bostono apyl. valdyba

DAIL V. VIZGIRDOS Pasižymėjo Tomas Girnius
KORINIŲ PARODA

Kovo 27-28 dienomis To
ronte, Pranciškonų vienuo
lyno salėje, vyko bostoniš- 
kio dailininko Viktoro Viz
girdos kūrynių paroda. Ją 
oiganizavo Tėviškės Žibu
riai.

Ten žodį tarė ir savo nau
jausius eilėraščius skaitė 
Rašytojų d-jos pirmininkas 
poetas Leonardas Andrie
jus.

LB metinis susirinkimas

JAV Lietuvių Bendruome
nės apylinkės metinis susi
rinkimas įvyks balandžio 10 
dieną 7:30 vai. vak. Tauti
nės S-gos namuose, 484 E. 
ith St.. So. Bostone.

Darbotvarkėje — valdy
bos ir kontrolės komisijos 
pranešimai, raportas iš LB 
Tarybos suvažiavimo, revi
zijos komisijos, dalies val
dybos rinkimai, klausimai ir 
sumanymai.

Po oficialiosios dalies bus 
. kavutė.
j Kviečiame gausiai atsilan- 
• kyti. Atskirų pakvietimų ne-

Sturgies Memorial tradi- 
; ciniame šachmatų turnyre 
mūsų jaunas šachmatinin- 

(kas Tomas Girnius pasidali
jo pirmąją vietą su kitais 
trimis. Visi sprinko po 4-1 
talštkų. Taip pat buvo pada
lyti lygiomis tarp šių laimė
tojų piniginiai prizai, skirti 
pirmom keturiom vietom.

Tomas Girnius buvo dien
raščių Boston Sunday Globė 
ir Sunday Herald prieš tai 
atžymėtas, kaip laimėjęs 
4-0 Bostono tarpmokyklinė
se rungtynėse ir padėjęs Lo
tynų mokyklos komandai 
laimėti pirmąją vietą savo 
grupėje.

— o —
JAV-bėae yra 9 mil. alkoho

likų, iš jų apie 2 mil. moterų.

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 
(BURNER)

Siūlomas i,&ujas alyvos kuro patarnavimo planas

NAMŲ SAVININKAMS
• Vieneriems metams dalys lr darbas

$ 3 9.5 0 vertės
• 24 valandų patarnavimas

• Automatinis alyvos pristatymas

• Mokėjimas pagal susitarimą

FORTŪNA FUEL C0.
470 ADAMS ST, QUINCY 

Aptarnauja didįjį Bostoną

Metropolitan Opera Bostone Gioconda. Triptikas (trys

New Yorko Metropolitan 
Opereš gastrolės Bostone 
rengiamos Hynes auditori
joje balandžio 19-24 d. Da
lyvaujant pasaulinio garso 
dainininkams, bus statomi 
šie operiniai veikalai: La

l

i b>us siunčiama.
436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore

I

vienaveiksmės Puccinio ope
ros), Figaro ir Cannen.

Operinių vaidinimų mė
gėjai bilietais turėtų apsirū
pinti iš anksto, kreipdamie. 
si šiuo adresu: The Met in 
Boston, 420 Boylston St., 
Boston, Mass. 02116.
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SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nui 1 iki 10 vaL v. 
Telefonas: 268-1035

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

S. B. L. P . D. Valdyba 
368 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 
ToL SW 8-2868

yra yieumtelė oficiali ist>i- 
ga Worcestory. miri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worcos*

terio i Lietuvą ir lutas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kel*

lietuviškai, pataraaa* 
greitai ir sąžiningai, 

nueina greitai ir
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotai ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

u žemomis karnomis. 
Vedėja B. Sviklienė

Senas parvit»la ir negir-

Plood Sųuare 
Hardivare Co.

Ssrtaiakaa JS. i. ALBaNA
SŽS EAST BBOAJVVAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

BaajAniio Jtf«ore Datai 
l’opjero- 8unoma

StlidM Laagams 
Vla-'kie reik-n-a/n ctmav 

Rdk-Tiaoya pia/nbariana

Teletos&s: A N 8-2806
iDr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

oLTP 8 DIN IS
>TOMSrRlKlA? 

j Valandos:
(nūn o tai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Boston, Mass

Knyga yra geriausias žmogaus

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.įsasmMMmnnnr Nerasi medžio be Sakos, o 

žmogaus — be ydos.

!
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Ę J he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildoma gydytoją m 
eoptus ir turime visus gatavus vaistus.

J«i reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistiaą.
Sav. Emanuel L. Roseogard, B. S., Reg. Pharm.

384 W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Tefefomu, AN 8-6029

Nuo 9 vsL ryts iki 8 vat v„ Išsi irus šventadienius tr eekm.

b M & T OIL CO.. Ine. I
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinislįpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo' įrengimas

S k ambink ito

268•4662

Peter Maksvytis
Carusster & feriide?
«9 Choreli Street 
«. Miltoa,

AtOsbo
to tr projaktaHmo darbas ii 
ko ir vtoajo, gyvenamą namą Ir] 
biznio pastatą, paj»l Jrtaą reika-1 
tarimą. Saukite vieedee iu t va-1 
Uodą vataro.

Telefonas: €98-8676

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

TeL 762-6732

E. KARDELIENfiS DAINŲ] 
PLOKŠTELĖ

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

Paltu
jjj.rrrrrrf -*——.......... ..........

TEL AN 8*2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOM ATKISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

šeeveeeesssMeasseevveeveesveeeeee <

Laisves Varpas
, UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC M WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SU Brockton, Mass. 02402. TeL 580-7209 

*****************************vs*ve*vss#v|vsss*seie|eaisesesssssssseoasswa

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127
Skambinkite 268-2500

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

kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIAUŲ

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metų pavasarinių

ekskursijų į’Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 
>

bei pavieniui.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus norintiems 

vykti į Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pas savo 

gimines ilgesniam laikui.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

C/O

Trans-AtlanticTradingCo

SAVEAT

AYIAR

2%-4-ywrWrra 
UtpotitSIOOOsNtobų

681^6^ AYIAR

SbOOl

AYIAR5.471-5’ą
int rtcMfii rayuviuoni anteung wwr vvvtngi 
etrtifiestos stloar pranstuio anthdrsrrab on ssvinąi 
ctrtificata hindi provMto rato of intsrstt on smount 
orithdrsom b raduosd ttf the poratook reto (SK* a yssr) 
and 90 dsys ktmest b forfeited.

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 Ilri 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vaL ryto iki 12 vaL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo {dėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šia banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviikai 

Turtas (Assets) yra virš 8274,000,000

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—2

393 West Broadvray, P.O.B. 116 
So. Boston, Mass. 02127 

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

T/1g(7/'e\7<e,'X/'e>'''4F7/'s -^\^r^\\^ •
ATLAS PARCELS CO. (COSMOS PARCELS

82 Harriaon Street,
Woccester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347
Tiestai iš Worcesterio siųs

čiau įvairius siuntinius j Lieta 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
ptotus! Siuntiniai sudaromi ii 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maistu ir pramones gami
nių. Turime vietoje įvairių via 
Unšs ganytam ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai šo> 
momia kaiaomia. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite uš- 
aokyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite piaigus, o giminės 
ten vietoje galės poairiakti už-

EXPRESS CORP- 
AND

TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

IS BOSTONO i LIETUVĄ
ir kitas

garaotsotai

Galina užsisakyti rublių 
certifikatus, 
ialdytavrus ir

N auj as vedėjas 
Atidaryta darko

Tsipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 

čia pas save i svečius 
aprigyveaimuL 

Patarnavimas atliekamas grei
tai Ir sųriaiagat Atoflaaką jssiti- 
kiasite. Vedėjas A. Sehyrtamkli

nuo 8 vaL ryto iki 2uuL P-fk

susitarimų telefonu.
389 W. Broadvray 

Sa Boston, Masu. 02127 
TaL 2684066




