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PREZ. SADATAS APIE SOVIETŲ .Chicagoje mirė 

PLANUOJAMĄ AGRESIJĄ • gen. M. Rėklaitis

Ji. atkreipė eakarie£iq dėmcį j Sovietų S»jun«o. ' * ££
ttiprinimąsi Libijoje, kuriai suteikė ginklų net už $11 bil.' lionis buvo gimęs 1896 m.
Sadetu uždraudė svietų karo laivam, naudoti. Ecipto į™i-

uostais ir ieško ginklų Vakarų Europoje. • vėrių mokytojų seminarT ą
51915 metais, jis buvo mcbi- 

per daug kariškai nesustip- lizuotas j rasų kariuomenę 
retų. Bet atrodo, ikad V aka- ir, baigęs karo mokyklą, da
rų blokas yra linkęs Egiptą lyvavo Pirmojo pasaulinio 
stipriai paremti, nes tai la- karo mūšiuose.
bai svarbus atsparos punk-| 1918 m j Lietuv,

Egipto prezidentas An- 
war Sadat, neseniai nutrau
kęs draugiškumo su sovie
tais sutartį, pranešė, kad 
jis uždraudžia Sovietų Są
jungos karo laivams naudo
tis ir Egipto uostais kurui 
papildyti ar remonto reika
lams. Tai dar vienas konk
retus Egipto mostas prieš 
sovietus po to, kai šie nu
traukė jam atsarginių gink* 
lų dalių tiekimą ir primyg
tinai ėmė reikalauti stam
bios skolos grąžinimo.

Šiuo metu lankydamasis 
Vakarų Europoje, prez. Sa
datas, pasikalbėjime su 
spaudos ir žinių agentūrų 
atstotais, aiškino ne tik E- 
gipto santykių su sovietais 
pašlijimo priežastis, bet at
kreipė vakariečių dėmesį ir 
į naujas Sovietų Sąjungos 
agresingas pastangas įsistip- 
riafti Artimuosiuose Rytuo
se.

Jis nurodė, kad sovietai, 
atstumti nuo Egipto, kuriam 
jau norėję ekonominiu ir 
kariniu spaudimu diktuoti 
savo politinę liniją, dabar 
savo piritus visai aiškiai 
tiesia į Libiją, stengdamiesi 
tenai įkurti savo bazes. Ne
va Libijos prezidento Quad- 
dafi prašymu, Libijai jie yra 
beteikią už 11 bilionų dole
rių ginklų! Suprantama, 
tkad pačiai Libijai tokio mil
žiniško kiekio ginklų tikrai 
nereikia ir ji net nemoka 
jais naudotis. Visa tai yra 
daroma pačių sovietų poli
tiniam ir kariniam reikalui. 
Sovietų Sąjungai ypač rūpi 
Libijos uostai ir apie 1,500 
mylių jos pajūrio, kuriame 
stengiasi įsitvirtinti sovietų 
laivynas. Tokis sovietų įsi-

tas prieš sovietų įtakos ver
žimąsi arabų pasauly.

Kanada irgi prieš 

okupacijų įteisinimą

Kanados atstovų rūmų 
1976 m. vasario 26 d. posė
dyje buvo vienbalsiai pri
imta atstoMo dr. (Stanley 
Haidasz pasiūlyta tokia re
zoliucija :

Atsižvelgiant į Kanado
je pastebėtą susirūpinimą 
dėl to, kad Europos Saugu
mo ir Bendradartriavimo 
konferencijos paskutinis ak
tas, pasirašytas Helsinkyje, 
gali būti interpretuojamas, 
kaip Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos inkorporacijai į So-

1919 m. stojo savanoriu į 
Lietuvos kariuomenę ir joje 
pakilo iki brigados generolo 
laipsnio.

1939 m. velionis pirmi
ninkavo lietuvių komisijai 
derybose su sovietų kariuo
menės atstovais dėl sovieti
nių įgulų Lietuvoje. 1940 m. 
jis lydėjo Lietuvos min. pir
mininką Antaną Merkį į 
Maskvą, kur tarėsi dėl taria
mų sovietinių karių dingi
mo. Atėjus bolševikams, bu
vo suimtas ir kalintas Kau
no kalėjime.

Atvykę? į JAV buvo pir
mosios LB Tarybos narys.

Nuvirto Thailando 

premjeras

Sofiją Jasaitienė, š. m. kovo 29 d. minėjusi savo 
75 moty amžiaus sukaktį. Tai buvusi Lietuvos 
laisvė* kovu partizanė, aukštuosius mokslus bai
gusi agronomė, aktyviai dalyvavusi nepriklauso, 
mos Lietuvos ūkio atstatyme, kultūrinėje veiklo
je, šeimos švietimo ir auklėjimo darbuose. Gar
bingoji sukaktuvininkė yra gyvas nepriklausomy
bės laikę laisvos ir lygiateisės lietuviškosios mo
ters pavyzdys. Plačiau žiūr. 3 psl. P. Tarvydo str.

DR. H. KISSINGERIS UŽ IZRAELI, 
IZRAELIS PRIEŠ KISSINGERĮ

Dr. H. Kissingeris, kalbėdamas Washingtone rinkti

nei žydų publikai, tvirtino, kad JAV niekada Izraelio ne- 

apleisiančios ir visada atsižvelgsiančios į jo interesus, o tas 

pat susirinkimas priėmė rezoliuciją, kritikuojančią Vast.
' sekr. Kistingerį ir prez. Fordą. Panašiai išsireiškė ir Iz-

' raelio min. pirmininkas Jicak Rabin.
Į

Jungtinės Amerikos Vals- kad šis kongresas jį sutiks 
: tybės, tur būt, nė vieno ma- nepaprastai šiltai ir jo Izra- 
žos tautos ir valstybės taip eliui palankūs žodžiai bus 
neremia, kaip Izraelio, ku- sutikti nesibaigiančiais ap- 

! riam teikia ir milžinišką ka- lodismentais.
rinę, ir ekonominę pagalbą.! T1 . . , .. .Bet negalima būtų uirtindj. ^.^5 d*

■ kad Izraelis tuo vra visiškai iegaWl >'
.^tenkintas. vertmo tik laba, saikingais

,' plojimais. Be to, tas kongre-
Praeitą sekmadienį JAV sas dar priėmė rezoliucija,

Prakiuro pavietų 

atominis laivas

/užsienio reikalų sekretorius 
i dr. H. Kissingeris Washing-
• tone kalbėjo Amerikos Žy
dų Kongreso delegatams.

; kurių bu \ o apie 500. Ten jis 
' dar kartą patvirtino drau- 
i giaką Izraeliui JAV politiką,
' pažymėdamas, kad Ameri- 
! ka niekada neišsižadės savo
• mo rainių įsipareigojimų Iz
raeliui, niekada neatsisakys 
‘jam teikti paramą, niekada

Valst’ departamento Už jo pečių nesudarys kokio 
nors atskiro susitarimo ir į

raštas Vlikui

AUi.oje kritikuojama Kis
singerio ir prez. Fordo poli
tika ir JAV-bės kaltinamos, 
kad nesilaikančios savo pa
sižadėjimų Izraeliui.

Panašiai kritiškai prašne
ko ir Izraelio premjeras Ji
cak Rabin, kaltindamas A- 
meriką, kad sumažinusi Iz
raeliui paramą 1976 metams 
50 miiionų dolerių iš numa
tytų $2.2 bilionų.v •

Izraelis ypač nepatenkin
tas JAV teikiama parama 
Egiptui, jo ginklavimu va
kariečių ginklais. Mat. tai 
daranti Amerika, atsižvelg
dama į savo interesus ir sa
vo Artimųjų Rytų antisovie- 
tinės politikos planą, o ne 
tik į Izraelio reikalus.

Izraelis dar nusiskundžia, 
kad paskutiniaisiais kele
liais metais jau buvęs Kis- 
sir.gėrio politinių manevrų 
išstumtas iš dalies per karą 
užimtos Egipto teritorijos, 
o iš Egipto beveik nieko už' 
tai negavęs, — tik laikinų 
paliaubų popierėlį.

Jausdamas didėjančias 
Amerikos simpatijas Egip
tui, be to, ir kitų arabų kraš
tų stiprėjantį apsiginklavi
mą. Izraelis pastaruoju lai
ku aplinkiniais keliais pa
skelbė gandą, kad jis tur|3 
savo arsenale pasigaminęs 
net 13 atominių bombų. Gal 
lai ir tiesa. Tokia žinia tu
ri tikslą pagąsdinti kaimy
ninius arabus ir sustiprinti 
Izraelio pozicijas bet kurio
se derybose, o ir JAV-bes 
palenkti labiau vertinti to
kį partnerį...

Portugalija ruošiasi 

rinkimams
Balandžio 25 d. portuga

lai rinks savo parlamentą. 
Tokiu laisvų rinkimu tenai 
nebebuvo per 50 metų.

Oficialus rinkimų vajus 
prasidėjo balandžio 4 d. Į 
parlamentą kandidatus siū
lys net 14 paitijų.

Spėjama, kad daugiausia 
balsų gaus ocialistų partija.

Izraelį visada atsižvelgs, 
siekdama išsaugoti jėgos ba
lansą.

Kadangi ir pats Kissinge
ris yra žydų tautybės žmo-

London Sunday Telegriph
Praeitą savaitę Thailande ra®°* kad sovietų atominiai; departamentui

vietų Sąjungą teisinio štatu- įvyko antrieji nuo 1973 me- a1,a'|“*‘""’protestą dėl JAV •jaunųjų ““‘-t““
so suteikimas ir, atsižvel- tų demokratiniai rinkimai, ,_i „„ii,iVn gtt’’ gallma buv0 tikėtis,

Vlikas buvo pasiuntęs

nuvertus diktatūrų. radioaktyvius spindulius ir
medžiagas ir yra oavoiingi

. , , t . t Per šiuos rinkimus dabar- tų laivų įgulos sveikatai,
gestijonuoja, kad jie taip tinis Thailando premjeras , ... v
pat supranta paskutinį aktą, Kukrit Pramoj nebuvo iš- Tai pastebėjo Norvegijos 
siūloma, kad šie Rūmai pa- rinktas, ir jis turi atsktaty- Patruliuojanti kai o aviacija. y 
laikytų Kanados vyriausy- dinti. Jo vietoje buvo išrink- Daug tokių povandeninių ų
bes pozicijų, kaip ji Valsty- tas jo vyresnysis brolis Se- Įa™ a“ puŠau^Ho baTfe 
bes sdkretonaus užsienio ni, kuris, tur būt, sudarys £ ... P^ausano bazes.
reikalam (Mr. MacEachen) koalicinę vyriausybę. Yra. Z1™u’.kad
buvo apibūdinta Rūmuose1 radiacijos jau r

giant į Sovietų Sąjungos ly
derių pareiškimus, kurie su-

politikų lankymosi Lietuvo
je. •

Į tą raštą Vliko pirminin
kas dr. K. Valiūnas gavo Alto* protestas 
Valst. departamento atsa- . . .
ymą, kuriame tarp kitko KlSSingeriUl

ia omą. Amerikos Lietuvių Tary-
”Tuo pačiu mes nelaikom, ba pasiuntė protestą Valst. 

kad vizitai, kaip aukščiau sekr. Kissingeriui dėl Vai-t. 
paminėti ir kiti, kurie gali departamento patarėjo H. 

i kaitas nuo karto pasitaikyti. Sonnenfeldto siūlymo Rytų

nuo tokios 
■jos jau nukentėjo so-

1975 m. gruodžio 2 d., bū- Buvęs premjeras Kuknt vietų povandeninių laivų į- 
tent, kad paskutinysis aktas ^ra kad JAV gulos nariai.
jokiu būdu netvirtina terito- . 18 1“auando butų pa- Sakoma. ,kad dėl to ture-; pakeistų priverstinės Lietu- Europos valstybes įjungti į
rinio statu? quo Europoje, o ?a int?\ Amerikiečiai. jau susirūpinti ir Somali ja bei' vos okupacijos į Sovietų Są- „organišką vienybę su So- 
ypač, kad Estijos. Latvijos į™ kitos arabų ralvs. kurios į jungą Nepripažinimo JAV vietų Sąjunga“, kitaip tarus,

politiką. Mes tebepripažįs- pavesti Europą Maskvos 
tame ir tebepalaikome Lie- globai.
tuvos teisę į nepriklausomy- 4 . . . „ ,
bę. šios pozicijos visai ne- Del P'^'o "Be™ 
pakeitė nei Europos Saugu- s?s!j Amerikiečių - Pabal
ino ir Bendradaibiavimo Komitetas. Jis savo
konferencijos rezultatai, nei Prot?*? »te*e. P.?.z: f°"'° 
konferencijos galutinio akto M’ec,aba"' padėjėju, tauty- 
bet koks sovietinis aiškini- įeikalams <lr. Kuioptn.

ir Lietuvos statusas, kaip jis ^’s’ 'ab?' sustįp* duoda sovietu povandeniam
dabar Kanados pripažįsta- ieJo opozicija pnes piemje- jaivam prieglaudą. 

n«h«vn inkia nrasmp Kuknt. Ypač, kad pasta-vietinimas Libijoje yra ne-į T13®’ nebrno jokia prasme sustiprėjo
- - jo (pa kirtimojo akto) pa-paprastai pavojingas Egip

tui. ir Sadata3 sako, kad to 
fakto akivaizdoje jis turė
siąs persvarstyti visą savo: 
politiką. į

Dabar Egipto preziden
tas ieško Vakarų Europos ir 
Amerikos ginklų, kurie tu
rėtų pakeisti sodietiškuo
sius. Iš JAV jis yra prašęs 
šešių Hercules tipo didžiųjų 
transporto lėktuvų, o Pran
cūzijoje tikisi gauti anie 30 
modernių kovos lėktuvų 
Miraže ir ICO Alpha titpo. 
Atrodo, kad po paskutiniojo 
politinio persiorientavimo 
ir atsigrįžimo veidu į Vaka
ras. Egiptui šis "biznis“ ga
li pasisekti.

keistas“.
(Elta)

Socialdemokratams

nepasisekė

susikirtimai Thailando ir Teismas leido ją 
komunistines Kambodijos 

! pasienyje. Amerikiečių pa- 
sitraukima? komunistų inva- numarinti 
zijos pavojų Thailandui dar 
padidino.

100 fiOO moterų

Jau beveik ištisus metus 
Karen Quinlan guli ligoni- i,nas 
nėję be sąmonės. Jos gyvybė1 
palaikoma tik įvairiais apa
ratais. Tai gyvas lavonas.
Visi gydytojai pareiškė, kad 
jai nebėra pagalbos.

Prieš keli- mėnesius ligo-

(Elta)
o

Nestatys atominės 

jėgainės
Balandžio 4 d. Vak. Vo-, , j ••

kietfjos valstija Baden- uemonstrūCIJŪ
Wuertemberg rinko savo . .. ________  ________
seimą. Krikščionys demo- Tokia demonstracija bu- ngs tėvai kreipėsi į teismą,
•kratai surinko 56.7'7 bahų v° balandžio 3 d. Romoje, pra ydami leisti gydytojam 
ir turės 71 atstovą (iš viso Moterys demonstravo prieš išjungti aparatus ir leisti jų 
seime bus 120 atstovu). i krikščionių demokratų vai- dukrai numirti.

Socialdemokratai tesunn- mog abortų legalizavimo. ūmasis teismas jų prasy- 
Dėl abortų klaudmo gali atmetę, bet jj patenkino 

nuvirsti ir krikščionių de- auks&auaas New Jersey
Didžiausią kliūti Egipto 1 Spalio 3 d. visa V. Vokie- mokratų vyriausybė, nes a- 

"persiginklavimui“ sudaro ’ ti ja rinks parlamentą. Ba- bortų reikalu ją palaiko tik ^tenkint1
Izraelio pastangos kaip norsl deno rinkimai būtu lyg blo- jaunieji fašistai. ų p
■į ginklavimąsi prilaikyti.' gas ženklas socialdemokra- Tai pirma tokia demonst- Valstijos prokuroras dar 
Mat, Izraelis prisibijo, kad. tam?, bet iki spalio mėnesio racija Romoje. Moterys ei- gali tą valstijos teismo nu- kiekviei 
Egiptas, gudriai manevruo-i politinis barometras dar ga- senoje vežėsi vežimėliuo-e tarimą apskųsti aukščiau- tiekimą nutrauk*! 
damas tarp Rytų ir Vakarų, i H pakrypti ir kiton pusėn. |net vaikus. .šiam JAV teismui. j čius šantažuoti.

ko 33.3' f balsų, beveik 5^ 
mažiau negu seniau.

Buvęs Izraelio krašto ap
saugos ministras gen. Da jan 
700 asmenų auditorijai New- 
tone pareiškė, kad Kissinge
ris nesąs jo ir žydų herojus 
ir ypač nesą* j°k* angelas,

Vakarų Vokietija ir So- “« Ameriko. inte-
vietų Sąjunga tatėsi pasta- reiU* Izraelio sąskaiton. 
lyti didžiaurią pasaulyje a- — 0 —
tominę jėgainę netoli Kara- .....
liaučiaus, kuri turėtų tiekti Airijoje plėšikai apipiešė 
elektros energiją ir Vaikarų trauJc,n!» pagrobdami ii pas- 
Bernynui. to »,untM 2 dolerni-

Dabar nuo šito biznio vo
kiečiai atsisakė. Matyti, su- Kambodijos princas No- 
pnfo, Jkad sovietai galės rodom Sihanouk atsistatydi 
kiekvienu momentu elektros no ii valstybei vado parei 

ir vokie gų, nes kraitą jau vis tiek i kuliai vadovauja Mario So- 
valdo komunistai. ' arės.



Puslapis antras KELErviS, SO. BOSTON

IR VĖL: „TEBŪNIE AMŽINOJI ŠLOVE' KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAmS
J stulpų, papuoštų tradiciniais motyvais, m 
Į džiai, arba kolchozų — Lenino ir Raudo 

Paryžiuje išeina labai aukšto lygio lenkų kalba mene- (vardai. Meno ir kultūros gyvenime Li 
sinis žurnalas Kultūra. Jo 1976 m. sausio-vasario (Nr. 1 340- i atiduoti duoklę partijai ir oficialiai pro^ 

name pasaulyje nėra. Ypač jų nėra didžiųjų imperialfe-;2 341) laidoje, skyriuje “Lietuviškoji kronika”, tilpo ilgo- j P™*™"08 ta* daro sim^ Procent4:
t.n ų ..... u 1 tunikoje, kulio, ll pagrindine saknis . kas g Zagiellio straipsnis apie dabartinę Lietuvą. Autorius,' ui,„v:,, hriandn trhimfn. 
tiktai mažųjų tautų priespaudos, suktybės ir apgavystės atrodo> gerai moka lictuvių ka,bą jr bus lankęsis Lietuvoje , KnoK‘ų ""•“H tnumtus. 
mokslas ir menas. | .... .. J Nors viešuose santykiuose, kaip krautuv

bus, kas nebus, o žemaitis nepražus . Tai rodo pasiryžimą . kįuose su gerais pažistamais ir bičiuliais išliko senas lie 
ištverti, išlaikyti savo tautinę ir kultūrinę tapatybe. Įtuviškas nuoširdumas.

Turistų judėjimas tarp Lietuvos ir Lenkijos, o taip!

MOŠŲ TĖVUI IR MOKYTOJUI!••••99 NEPRAŽUS..
Mes. gyvenimiškosios patu ties suformuoti skeptikai, 

buvome Įsitikinę, kad absoliučiai tobulų žmogaus darbų

O tuo labiau nėra ir tokių absoliučiai tobulų ir šven- , Straipsnis pradedamas zemaitii&u jrcsakiu ir pan vįešpatauja nepaprastas manda
tų vaisi;, bės vadų. ant kurių baltos nosies net praskren
danti musė niekada nėra palikusi savo‘juodulio. Juk, štai, 
tikintieji kariai? net savo Dievui nelaimių valandą pa

iliustruota? dailininko 
toro Vizgirdos* Didelio tor-

autobu- mato. drobiniai viršeliai, 1-u 
as, santy- bai tinrsa Kalėdų davanom". 

Kaina 47.ŪL

Bendras teatrų lygis yra labai žemas, tiek režiserių, 1 jgjęu DAR NETURITE
uriekaištauia. Girdi: kodėl mus apleidai, kodėl mūsų neiš- pat giminių lankymas, yra apsunkintas ir ribotas. Gyveni- į tiek ir aktoriu vaidinimo atžvilgiu. Pasitaiko sumaningų

mo sąlygų paveikti, žmonės į taijiūri su jprastu cinizmu j dekoracijų, naujoviškų ir gero skonio. Aktorius yra valdi-Į TUOJAU ’SIGYKITĘ! 
juk ne tiek rūpi aplankyti giminės kitoj pusėj, kiek uždirbti, njnkas> gaunas pastovia algą, tad jis gali būti pašalintas BALYS SRUOGA MŪSŲ 
prašmugeliavus prekes per sieną. Aukso ir bižuterijos kai- už «herezijas-; bet ne už gabumą. Na ir iš metų į metus I mer
nos Lietuvoje yra žymiai pigesnės ir apsimoka vežti Len- atb-na savo valandas> nors n jau nuo pirmos dienos rei 1 ATSJ^Mi*JO~E
kijon. Sovietų gaminiai yra menkiausios kokybės ir pasi- ( k^tų pavaryti nuo scenos. Mažiau kontroliuojamuose pro- j Knvpoie vra chuv :liust- 
rinkimo jokio. Kas nori padoriau apsirengti, stengiasi nu- vjncjjos teatruose kartais pasitaiko įdomesnių įvykių. raciiu ji gražiai dailininko 
važiuoti į satelitines respublikas. Batai ir vaistai — iš yįenjntebs žymus reį;Sicrius Juj-a^ kuris daug rūpesčių apipavidalintu kietų virse-

Deja. pasirodo, kad tokių tobulybių nėra tiktai su- VenSr*jos, namų apyvokos prekes — is Rytų Vokietijos,- sudarė valdžiai, Solženicyno pavyzdžiu gavo leidimą-įsa- lių, 552 psl. Keina $10. La- 
įr t.t. Kai žmogus grįžta iš užsienio, jo neklausia kas nauja kymą išvažiuoti į užsieni ir apsigyveno Muenchene. 
politikoje, o tik ką ten galima pigiai nusipirkti? Taigi,'
vizų gavimas yra laikomas tam tikru atpildu ir jos duo-i Tapyboje viešpatauja socrealizmas. Viskas sustojo 
damos savo žmonėms, kad ir nepartiečiams, bet tokiems į kaip prieš pusšimtį. Vakarų dvelkimai nepasiekia Rusijos,

Gausai, kodėl esi mums toks rūstus, kodėl esi mums ne
teisinga?. kodėl mus baudi be jokios kaltės??? O ką jau 
bekalbėti apie mirtingąjį ir dar kartai? vodkos išgeriantį 
žmogų, kuri vertėtų, kolektyviai suklupus, visos šalies 
mokslininkams, menininkams, įvairiausių tarnybų aukš- 
čiausiems pareigūnams ir vištų vezdėtojams besąlyginiai 
šlovinti?

puvusioje Vakarų buržuazinėje santvarkoje, kurioje kiek
viena? žmogus vi- kitokio velnio uodega užspringęs.

Bet Sovietų Sąjungoje jų buvo ir yra!
Buvo ir liko absoliučiai tobulas Vladimiras Lljičius 

Leninas, nes beveik per 70 metų Sovietų Sąjungoje apie 
ji ir jo veiklą nebuvo parašyta nė vieno kritiško žodžio. 
Ligi pat mirties buvo absoliučiai tobulas Josifas Stalinas 
ii ilgoką laiką Nikita Chruščiovas. Buvo.

Na. o dabar irgi yra. Tai Leonidas lljičius Brežne
vas,— vėl vienintelis i mintingasis, vienintelis pramatan
tis. vienintelis džiuginanti- širdį ir vienintelis mylimas 
visos plačiosios liaudies draugas ir ganytojas.

Apie ii sovietinėje spaudc'je iki šiol taip pat neskai
tėme nei Geno kokia nors abejone nudažyto sakinio ir 
negu dėjome nei vieno nepalankaus žodžio. Nebuvo net 
ir jokio pak-au imo 5000 atstovų komunistų partijos XXV 
suvažia r..e, nes absoliutinę tobulybę tereikia tiktai sto
rinti. Dėl to šlovintojų kalbose tegirdėjome tiktai tokią 
litanija:

Draugas N. Kirilenka: “Visa tarybinė liaudis vie
ningai pri; aria tvirto leniniečio, įžymaus mūsų laikų poli
tinio veikėjo, didžio kovotojo už taiką ir geresnę žmoni
jos ateiti, draugo L. Brežnevo... veiklai. Plačiai žinoma, 
•koks dideli? Leonido U’jičiaus indėlis į visapusišką mūsų 
visuomenės klestė jimą... į tarptautinės padėties gerinimą“.

šlifuoioja N. Motova: “Visų sostinės darbo žmonių 
vaidu nuoširdžiai dėkoju... CK Generaliniam sekretoriui 
draugui Brežne.ui už nuolatinį rūpinimąsi tolesniu mūsų 
Tėvynės klestėjimu, tarybinių žmonių gerove ir laime,
taikos žemėje stiprinimu.“

Kolūkietė A. serali je ra: “Man teko didelė laimė ma
tyti visiems mums brangų Leonidą Brežnevą ir klausytis 
jo. Šiandien mes gerai nusiteikę...“

Draugas S. Jakovlevas: "Sunku išreikšti jau-mą, 
kuris apėmė mane, išklausius TSKP CK Generalinio sek
retoriaus L. Brežnevo pranešimą.“

Na. o dabar lietuvių refrenas:
Lietuvos komunistų rezoliucija: ‘‘Partinio aktyvo su

si; inkimas su dideliu pasitenkinimu pažymi, kad įkve
piami (bango L. Brežnevo pranešimas yra didžiulės 
įeikšmės dokumentas... Draugas L. Brežnevas — talentin
gas mū ų partijos vadovas, įžymus tarptautinio komunis
tinio ir daibininkų judėjimo veikėjas, nenuilstantis kovo
ta jas už taiką ir socialinę pažangą pasaulyje.“

Lietuvos KP CK pirmasis sekretorius P. Griškevičius: 
“Jūs, ge'mamas Leonidai Iljičiau. ne tik išmintinga?, ta- 
Tcntln ; < mūsų partijos vadovas, įžymus tarptautinio ko
miu: i- d rio ir daibininkų judėjimo veikėjas, bet ir didelės 

- u?. Įkūnijąs visa? geriausias savybes žmogaus 
' s raidės. (Plojimai). Jūs puikiai žinote padėtį

kiekvienoje re-publikoje, krašte ir srityje, mūsų rūpes
čiu-. m*:--,; reikalus ir poreikius. Mes visada jaučiame Jū
sų di.to'ę į rgalba. Savo nuoširdumu, atidumu, taip pat 
reiklumu. ;• r -'aukojamu tarnavimu partijai ir tarybinei 
liaudžiai Jūs 'pelnėte visuotinę pagarbą, rodote tik
ro lerdub i'> tipo vadoivo pavyzdį, visiems sukuriate gerą 
(laibo nuotaiką, siekimą dirbti vis geriau ir geriau. (Plo
jimai i.“

P <b ’’ueviėiui tikrai verta ploti, nes atrinktais pa
taikavimo žodžiai? nurungė visus msų kirilenkas. Galėtu
me da i1 u' cituoti šiuo- Tiesoje išspausdintus poterius, 
bet gal pakaks. Amen.

Tebūnie amžinoji šlovė visų amžių pataikūnams, ku
lto gm.-’b so*ū? ir apsirėdę pergyvena karus, marus, žemės 
drebėjimu- bei sieros ir ugnies lietų ir tie patys sėdi už 
garbė? steto drauge su Liucipierium ir jo amžinuoju prie
šu archangelu Mykolu.

G, jeigu me?, tie buržuaziniai nacionalistai ir tautos 
atplaišos sumanytume taip visuotiniame veiksnių suvažia- 
rimo. tris kartu? kaktomis atplakę į Statler-Hilton salės 
parketą. litani-'kai ir šlovingai pragysti apie dr. K. J. 
Valiūną <b . K. Bobelį, apie B. Nainį, apie A. Gečį ar apie 
Stasį Baizduką!... Ir dar Martynui Gudeliui diriguojant!..

Laimė, kad to niekada nesulauksime, nes tada visa 
išeivi’jo? tauta išmirtų nuo juoko...
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bai tinka ir dovanoms. Ją 
1 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

kombinatoriams, kurie patys uždirbdami duos ir kitiems ’ šiek tiek paliesdami Pabaltijo karštus. Tarptautinėje paro- 
uždirbti. Kitiems, t.y. tiems, kurie parems jų pastangas doje paveikslai iš dvylikos sovietų respublikų nesiskyrė 
gauti vizą arba ją išduos. įnuo išstatytųjų prieš keliasdešimt metų. Tik Pabaltijo

i respublikų — yoač estų ir latvių — buvo kiek naujoviškesni.
•‘B'af — neišverčiamas rusų žodis - kurio prasmę Leninas ir Stalinas suiaikg meno pažangą, ir tai įpareigoja 

autorius aiškina kaip ranka ranką plauna , žydi ir tarpsta, • į, gįanc(jen Bet, spręsdamas įvairias problemas, Leninas šiemet pasirodžiusiu lietu- 
sudarydamas naujai kylančią kombinatorių klasę, kuri gy-, niekad nepareiškė savo nuomonės dėl puodų lipdymo. To' viu leidiniu tremtyje tikriau- 
vena labiau pasiturinčiai, negu gyventojų vidurkis. Lie-1 daka toje srjtyje nėra ideologinių pasisakymų... ir keramika šiai yra “Balys Sruoga mūsų 
tuviai geria šiandien daug daugiau negu prieš karą, bet j LietUVoje puikiai išsivvstė. Keramika ir audeklu raštų atsiminimuose“, 
vis dar mažiau už rusus. Partijai priklausymas nesmerkia- projektai vra jvairCs naujoviški ir skoningi.
mas, nes esą geriau, kad joje balsą turėtų lietuvis, o ne
rusas. Tais pačiais sumetimais veizimasis į mokslą yra ' Bendros tendencijos sudaro mažiau sąlygų individu- 
nepaprastai didelis. Į a^’n®s kūrybos pažangai, bet yra dėkingos ansambliams.

, Nėra prasikišusių dainininkų arba muzikų-solistų, bet užtat 
Vienos inteligentų šeimos metinio uždarbio vidurkis yra gerį simfoniniai vienetai, kameriniai ar net vaikų or-

MAUJ1ENA

Nesenmi įso to is ;pau-
yra 3 tūktančiai rublių, dažniausiai yra du dirbantieji.! kestraį su klasiškos muzikos repertuaru. Lietuviška specia- dos Janinos Narūnės knyga 
Tokios šeimos bute paprastai rasi: televizorių, radiją, mag-. lybė yra choru dainavimas. Matyt, jau ir mokykla gerai VAI™CT- V - • 
netofoną, šaldytuvą, skalbimo mašiną, ir baldus? Valgo- j paruošta nes įai scdžiaus darbininku grupė, grįždama iš VAIKYb *r ’ — N °Ja apra
utais produktais aprūpinimas 1975 metų rudenį buvęs kiek darbo dainucja> yra ko paklausyti. Atrasta daugybė senų šo savo saulėtas vaikystės
geresnis negu Lenkijoje, bet kitomis prekėmis — žymiai liaudies dainų — lokalinių, apeiginių ir kt., ir repertuaras
blogesnis. Prekybos organizacija dar netobulesnė negu yra turtingas. Dainu šventėje Vilniuje dainavo kartu keli dienas. Kr.v-a 164 psl. Kai- 
Lenkijoje — neproduktyvus laiko gaišinimas ir pasirinkti šimtai susigįedojusių chorų, viso apie 20 tūkstančių daini- na ^-00- Gabma -autl Pas 
tegali tarp blogos ir dar blogesnės prekių rūšies. Skaitme- ninku. Bet ir čia pri valoma duoklė, reikia sudainuoti “Siroką visus lietuvišk.is spaudos 
nimis palyginti su Vakarais tą bendrai žemą gyvenimo strana moja rodnaja...’’, tik po to sudainuojama “Lietuva platintojus ir outKelei- 
standartą negalima, nes butai, kuras, elektra, paprasta j mano...” Ir lenkai savo kukliuose pasirodymuose atiduoda
duona yra labai pigūs, o mokslas neapmokamas. Užtat kitos ‘ 
prekės labai brangios. Palyginimas: vieno asmens maistui 
metams minimumas yra 500 rublių. Ir prie tokių uždarbių 
bei kainų kombinatoriai statosi vienos šeimos namelius, 
perkasi automobilius už 5,000 rublių ir daugiau. Girdėt, 
kad Kaunas procentaliai turi daugiausiai privačių automo
bilių visoje Sovietų Sąjungoje. Prisideda prie to ir iš už
sienio gaunami siuntiniai ir didesnė negu Rusijoje darbo 
produkcija Pabaltijo kraštuose.

Sistema, kur darbo produktyvumas, o ypač kokybė, 
nėra atlyginami, neskatina sąžiningumo ir verčia dirbti 
bet kaip, nesirūpinant darbo kokybe. Rusai ir kitos tautos 
jau į tą įsitraukė. Baltai, dar senu papročiu dirba sąži-

|

Poezijos knygos
duoklę numeriu “Leninas su mumis...”

Labiausiai nuskriausti ir suvaržyti yra skulptoriai.
Jiems yra primestas ne tiktai stilius, bet ir tema ir šablonas.
Privaloma dažniausiai stamboko vyriškio figūra su iškelta 
ranka, dažniausiai suspaustu kumščiu. Leningrade, šio
miesto gynimui atminti, kiekviena figūra laiko ar kulko- VYNUOGES IR KAKTU- 
svaidį ar revolverį, bet ir čia paliekama iškeltas kumštis. Į SAI Juliios Švabaitės ei-

lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

Sovietų Sąjungoje pagal šabloną Leninas visuomet žiūri 
kairėn, o Vilniuje, nežinia kodėl, dešinėn.. Kaune ant pa
minklų vis dar pakeltos rankos, bet jau be kumščio; pasi
taiko ir ant papėdės sėdinčių susirūpinusių moterėlių ir ( ka, Gražina Tulauskaitė, 
kitų lietuviams įprasto melancholiškai švelnaus stiliaus 127 psl., kaina $2.00.

VAKARE BANGA, lyri-

- - - . apraiškų. Ta heroiškai iškelta ranka įsako skulptūros menui
mngiau: ūkininkai savo pushektariniuose sklypeliuose | užakcentuoti priverstinį “optimizmą”. Ir kalbėtojai turi 
ūkininkauja sumaniai. Be to, vėliau sukurtoji pramonė yra kartas nup karto heroiškai iškelti ranką.
moderniškesnė. O gal ir sovietų valdžia, norėdama prisige-
rinti tiems nenuoramoms lietuviams, kurie siunčia protes
tus Jungtinėms Tautoms ir turi daugiau kontaktų su užsie
niais per savo emigraciją, suteikia jiems “mažą stabiliš- 
kumą” ūkio srityje?

Paradoksas yra tai, kad valstybėje, kuri susikūrė 
tarptautinio proletariato solidarumo šūkiu, susidarė sąlygos 
nacionalizmui. Lietuviai sukandę dantis, solidariai ir at
kakliai kovoja su rusifikacija ir kolonizacija. Nemaža 
kunigų yra “perkandę” marksizmą-leninizmą, o lietuviai 
darbininkai naudoja kovos metodus, per pusę šimtmečio 
ištobulintus Sovietų Sąjungoje. Rusui sudaromos sąlygos 
papildyti kokią nors malversaciją ar padaryti kokį “išda-

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai-

Sovietų taktika postalininiame laikotarpyje evoliucio- kaina $2.25. 
navo. Lietuviai, kuriems pasisekė patekti užsienin, paša- RUDENS SAPNAT, Kotry 
koja, kad vietoj ankstyvesnio šaudymo į demonstrantų! nos Grieaitvtės eilėraščiai.
minią, laikomasi atsargesnių priemonių. Kraštutiniais at
vejais vartojamos lazdos ir buožės. Dabar vengiama areš
tuoti masinių demonstracijų metu — jos kantriai stebimos, 
o areštai seka vėliau ir palaipsniui.

Po garsios Chruščevo kalbos buvo paleistas nemažas 
skaičius ištremtųjų, jų tarpe lietuvių. Šie sėjo pasiprieši
nimo dvasią jau nebe tarp senųjų ir suterorizuotų žmonių, 
bet jaunime. Kito gausūs jaunimo rateliai, užmegsti ryšiai 
su latviais ir estais studentais. Nepaisant persekiojimų, tie

vikišką” pareiškimą — po to seka skundas ant ruso. Liu- ratebai laikėsi metus, mirdami ir vėl atgimdami. Areštuo- 
dininkų niekuomet netrūksta. Jis išlekia iš savo vietos, Į ^ra apklausinėjami, terorizuojami, kartais palenkiami 
kurią užims arba naujai atsiustas rusas, arba lietuvis. Kaip i bendradarbiavimą su KGB, įtariamieji asmenys yra nuo

lat sekami, iki visai palus ir nusiramins. Yra tai naujas 
profilaktikos metodas. Nors vis yra naujų areštų, Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika išeina ir praneša apie naujus

žinoma, daugiausiai rusų yra Vilniuje, mažai Kaune ir 
provincijoje. Bet yra naujų pramonės gyvenviečių, statytų 
kvalifikuotų rusų darbininkų, kurie pradžioj stato, o paskui
papildo tų įmonių kadrus ir taip sudaro rusiškąsias salas J suėmimus kunigų, nusikaltėlių vaikų paruošimu pirmai
Alytuje esą ištisi rusiški kvartalai. Tarptautiniame Vilniuje 
viskas sumaišyta, bet provincijoje kartais pasitaiko tikrų 
rusiškų getto.

Televizijos programos pusiau rusiškos. Mokslo konfe
rencijose vartojamos dvi kalbos, bet lietuvių tekstai ver
čiami į rusų kalbą, tuo tarpu kai rusiškieji ne — visi turi 
suprasti.

Lietuviai tuo tarpu nemato rausvų perspektyvų atei
čiai, o dabartis irgi nėra linksma, tad akis kreipia į praeitį. 
Palaiko senus papročius, tradicijas, o taip pat — pavėluotai 
— rūpinas apsaugoti praeities paminklus ir neužterštą 
gamtą.

Į praeitį atsigręžę, lietuviai stengiasi pritaikyti ją prie 
dabarties. Lietuva, ypač Zemaityja, garsėjo savo prie kryž-

išpažinčiai, arba “Archipelag Gulag” vertėjų į lietuvių 
kalbą.

(ELTA)

JAV-JŲ PARAMA Prancūzija — $7.2 bil., Tur-
UŽSIENIUI kijS _ 56 3 Wl ’ A"8“1' “
UZMI.NIU1 2 bil., Taut. Kinija — $6.1

bil., Indija — $5.6 bil., Italija
JAV-jos nuo 1945 metų — $5.4 bil., Izraelis — $5.1

kitoms valstybėms yra davu- bil., Pakistanas — $4.7 bil.,
sios 168 bilionus dolerių......Graikija — $4 bil., V. Vokie-

Iš tos sumos daugiausia ga- tija — $3.7 bil., Brazilija —
vo P. Vietnamas — $22.8 bi- $3.3 bil., Japonija — $3.3 bil.
liono, P. Korėja — $11.8 bil., ir t.t.

premijuota knyga, 80 psl, 
kaina $2.00.

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

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

Kazio Bra.lūno nilėraščių 
premiiuota« rinkinys. 94 
psl.. kaina $2.
Alov7<»« ViENI-

*1 MEDŽIAI. 117 psl. kai-
$ 1 .RO

ŠERKŠNO SIDABRAS. M
Vairinis. 86 psl.. kaina
$1.50.

SIELOS B4LSAI. J. Smala, 
torius. 221 nsl. kaina 75 c. 
Pavieniai žodžiai, Jonai

Mekas. 95 psl.. kaina $4.00.
EILĖRAŠČIU RINKINYS. 

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

berto gyvenimas, kūryba, 
prisiminimai, 269 psl., iliust
ruota, kaina kietais virše
liais $4.00. _
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Okupuotoje Lietuvojei j
jei būtume tikri, kad nu-

J pirks, — tokiu atveju reikė-} 
tų turėti dideles žaliavos at-}

Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!

saigas. Nei tų atsargų, nei j
’ jokios garantijos, kad kitą-* 
met gausime tai, ko prašom, 
tikimės, nei sandėlių atsar
goms laikyti, deja. neturime. 
Neturime ir atskiro cecho,

SOFUA JASAITIENĖ - VASARIO 16 
KARTOS MOTERIS i

PETR. TARVYDAS

JAV LB TARYBOS RINKIMŲ 

KOMISUOS
(Tęsinys)

MIGLOS VIRŠ MUGIŲ di, pasiusi 435,000 batų, jei
, padų tegausi tik 140,000 po- Norint šitai padaryti pagrin- 

Kas yra bent kiek pažinęs jų? Kaip pagražinsi mote- diniuose cechuose,^reikia vi- 
komunistus. tas galėjo jau riškus batelius, jei nėra rei- siškai pertvarkyti konveje- 
gerai suvokti, kaip gerai jie kalingos medžiagos? Į rines linijas. O planas? Kas
sugeba pūsti i akis miglas,; . , - , , ’ ii ivvkdvs9“
kad jų laimėjimai atrodytu* Atrodo, natūralu butų ir
nepaprastai dideli. O Vy-J gugėse rodyti tokius pavyz- Taigi tas aukštybių isaky- 
tautas Žemaitis Vilniuie lei-* džius, kokius pajėgiama pa- tas planas iš zuikio padaryti 
džiamo Švyturio žurnalo* Laminti, kuriems oda n visi dramblį! Juo pagrįstas visa 
spalio numeryje aiškiai na-i Pledai būtu iš anksto sude- komunistinė santvarka. Ir 
pasakojo, kaip komunistai ^i* J tai atsakoma: miglos j akis pučiamos ne

Artimi žmonės, patyrę Sofijos Lukauskaitės - Jasai
tienės kalendorinę sukaktį, — jai sulaukus garbingo 75- 

kuriame galėtume konveje-' toj° gimtadienio, — neabejotinai pasiųs jai gražius svei- 
riniu būdu siūti baitus mugei, kinimus ir linkėjimus. Bet sukaktuvininkės stambūs nuo

pelnai visai mūsų visuomenei skatina šią šventę ii* pia-

VIDURIO VAKARŲ 
AYGARDA

Phoenix apylinkė, Ariz. 
Pirm. V. Mieželis — 2220

W. Belmont, Phoenix, AZ 
85021. Tel. 995-3078.

net patys save apgaudinėja. 
Jo to straipsnio pavadinimas 
— "Miglos virš mugių“.

Jis yra susirūpinęs avaly
ne. Girdi, mugėse bus rodo.

”0 jeigu mugėje šių mo- tik svetimiesiems, bet ir sa- 
delių nenupirks? Pagaliau, viešiems.

DETROITO NAUJIENOS

Algis Zaparackas — kandidatas į JAV kongresą

čiau paminėti.
Nuostabu, kad Sofija Jasaitienė ir šiandien nesižval

go į praeitį, bet pasižymi dideliu dvasiniu aktyvumu. Jos 
troškimas ir dabar tebėra ir dabar gyventi visu tuo. kas 
vyksta mūsų lietuviškame gyvenime, kas dedasi Lietuvo
je ir kuo sielojasi lietuviai, esantieji toli nuo savo tėvy
nės. Jai tebėra skaudžios tos negerovės, kurių pilna mūsų 
visuomeniniame gyvenime. Sofija Jasaitienė artimai se
ka bendrą lietuvių kultūrinio gyvenimo raidą, literatūros 
apraiškas toli likusioje Lietuvoje ir tuo? darbus, kurie 
pasirodo šioje pusėje. Apie tai šiandien verta priminti 
bent todėl, kad ir kiti tėvynainiai pasektų jos pavyzdžiu.

Į Sofija Jasaitienė priklauso ypatingai mūsų tautos 
Į kartai, kurią galima pavadinti "Vualio Šešioliktosios

Auroros apylinkė
Pirm. Domicėlė Vizgirdie-,

nė — 70 So. Chestnut St., Santa Monica, Calif. apyl. 
Aurora, III. 60507. Tel. (312) | Pirm. J. Kojelis — 747 23 
896-5749. -St., Santa Monica, CA 90402.
Bridgeporto apylinkė Tel 395-8355

Pirm. Sergejus Radvickas
— 3356 So. Emerald Avė.,
Chicago, III. 60616. Tel. (312)
376-9331.

BOSTONO APYGARDA
Pirm. Andrius Keturakis 

— 61 Thomas Park, So. Bos
ton, Ma. 02127. Tel. (617)- 
268-6498.

Brightono Parko apylinkė
Pirm. Jonas Spurgis i 4 

4239 So. Fairfield Avė., Chi-f 
cago, III. 60632. Tel. (312) [Brocktono apylinkė 
847-5027. | Pirm Liuda Šukienė —

52 Albert St., Brockton, Ma.

ma daug gražių pavyzdžių.
"Bet ar tikrai nusipiksite 

tai, kas parodyta ir suderė
ta? Ar tikrai kitąmet par
duotuvėse išvysime šių metų (
gegužėje Vilniaus Modelių Metų pradžioje, LŽS De-įninku. Iki tol būdavo trys 
namuose parodytus 325 iroito skyriaus susirinkimui; vicepirmininkai, bet paskuti- 
naujus (ir 55 senus) a valy- i pasibaigus ir dalyviams pasi- i nių gubernatoriaus rinkimų 
nės modelius, o labiausiai į likus pusvalandžio vaišėms,! metu pajutę etninių grupių

karta“. Ši garbinga lietuvių karta parengė tą klimtaą, 
kur galėjo nuskambėti Lietuvos nepriklausomybės aktas, 
toji karta savo pečiais išlaikė visą nepriklausomo gyve
nimo laikotarpį. Sofija Jasaitienė išaugo tauriose anų 
laikų lietuvių inteligentijos tradicijose, ji tada dar jauna 
širdimi jautė, kad svarbiaisiais momentais reikalingas 
pasiryžimas veikti vieninga, užmrštant laikinus nesuta
rimus. Šios kartos didžiųjų darbų vaisiai prieš mūsų akis.

Cicero apylinkė
Pirm. Alfonsas Venclovas 

— 1938 48 Ct., Cicero, III. 
60650. Tel. (312) 652-5349. ....
Gage Parko apylinkė

Pirm. Izabelė Stončienė — 
7143 So. Hamlin Avė., Chi
cago, III. 60629. Tel. (312)- 
284-7251.

02402. Tel. (617)-583-2830.
Cape Cod apylinkė 

Pirm. Ernestas Bliudnikas
— 42 Fuller Rd. Centerville, 
Ma. 02632. Tel. (617) 775-8073
Worcesterio apylinkė 

Pirm. Juozas Šteinys —
132 Hoyston St., Worcester, 
Ma. 01604. Tel (617)-798-2791

patikusius galėsime į ;*> t tostą keldamas dr. Kazys
Ar parduotuvėse jie atrodys Į Karvelis prašneko: mūsų iš-
taip, kad mes jų nepažinsi- j eivijos spauda turi daryti vis-
me? Ar nebūsime dar kai tą j kad kada nors lietuvis
apvilti? !dvasininkas taptų kardinolu,

V. Žemaitis neabejoja- į ° bent vienas politikas—JAV
mas rašo, kad, kaip bu . ę ne- senato ar kongreso nariu...
kartą apvilti, taip būsią h Jo tostą pakartojau ne pažo-
šiemet. • džiui, tad ir be svetimženklių,

a x • in-a • ’ • ; bet minties neiškreipiau. At-Anot jo. 19(2 m. vien r.’ r

svorį, Michigano respubliko- Dar irusiais laikais girdime šūkius apie moterų išlais- 
nai įsteigė ketvirto vicepirmi- vinimą. Bet mūsų atgimusios tautos gyvenime ši problema , 
ninko, skirto etniniams reika- niekada nebuvo -kaudi. Atvirkščiai, Lietuvos moterys *^3

Hot Springs, Ark. apylinkė 
Pirm. Petras Balčiūnas — p™videncc, R. I. apylinkė

Brandiles Lane, Hot’. Pirm- S°fiJa Sakalienė —neuuvu *Kauui. Aivirasciai, uieiuvos moterys' ------------ ----- ’ ---- lun nu:vu dj r*- _
lams tvarkyti postą U į jį be viešame veikime stovėjo greta vyrų priešakinėse eilėse. ĮSP™g. Ark.71901 tel’t501>-įRI.02818.Tel. (401)-M4-3048 
svyravimų A. Zaparackas Lietuvos moteių įnasas į visas musų visuomeninio ir kul- i oz^u’
buvo pasodintas. Taigi, lai- tūrinio gyvenimo sritis buvo įsidėmėtinai reikšmingas ir Kenosha-Racine apylinkė Kennebunkport, Me. 
mėti pirmąjį kovos etapą, at- svarbus. Sofija Jasaitienė visą savo sąmoningąjį gyve- j Pirm. Eduardas Šilingas — Seniūnija, 
rodo, A. Zaparackui nebus njmą buvo šių pasižymėjusių ir pirmaujančių moteių 1837 Roe Avė., Racine, WR 
sunku. eilėse. 53404. i'

Algio Zaparacko, o per jį Tačiau ji buvo glaudžiai sutapusi su gimtaisiais Šiau- Lemonto apylinkė ,idukeyičiaus odos avalynes tada žinoio kažk^vvksta 'ir letuvill vardas Detroito bei liais. čįa jj gimė. augo, brendo ir pagaliau dirbo svarbiuo- i Pirm. Raimondas Paskųs -
įmonių susivienijimas nepa- 1;__ niekas ’apylinkių spaudoje jau kelis sjus visuomeniniu; darbus. Todėl ir jos nuopelnų tenka 7340 Leonitrd tįr. Darien, Dl.

Ilrartuc era rei a i nnairfėin Štai *
viešai neskelbia.

įmonių S usivienijnnas nepa- k d niekas 'aPyunKlH spaudoje jau Kelis S1US Vi
teikęs prekybininkams 24, ar n e asj kartus garsiai nuaidėjo. Štai ieškoti šiame jau daugelį dešimtmečių buvusiame žymiau- 60559. Tel. (312)-323-5423.
000 porų vaikiškų chromo, 
batelių, 20.000 porų modeli- • 
nės vasarinės avalynės mo
terims, 198,000 poių 
moteriškos avalynės.

Kun. Leonardas Andriekus 
— OFM, Franciscan Monaš* 
tery, Kennebukport, Maine, 

104046. Tel. (207) 967-2011.

— o —-
•3 * •

DETROITO APYGARDA

Grand Rapids apylinkė
Pirm. Kęstutis Stepšys — 

1322 Hamilton NW, Grand 
Rapids, Mich. 49504. Tel. 454- 
5236.
Detroito apylinkė

Pirm. Algis Barauskas — 
401 W. Grand Blvd.. Detroit, 
Mich. 48216. Tel. (313)-554- 
4368.

sieksninio Roy ai Oak miesto siame Lietuvos kultūrinio gyvenimo centre. w -
dienraščio THE DAILY TRI- Marųuette Parko apylinke
BUNE straipsnio antraštė: Sofijos Jasaitienės biografijos faktai rodo, kaip pia- : Pirm. Zigmas Moliejus—
“Refugee Sees 18th Dist. Eth- čiai ’r aktyviai ji reiškėsi įvairiose mūsų nepriklausomo 7200 So. Washtenaw Avė 
nic Vote as Key To Beating gyvenimo srity.-e. Sukaktuvininkės gyvenimas — tai bū- Chicago, III. Tel. 778-2442. 
Blanchard”. Tas refugee — d'"®33 anos epochos vaizdas, kurio nedera pamiršti. Melrose Parko apylinkė 

viengungis, Fordo projektą-• Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į Sofijos Jasaitie- Pirm. Bronius I. Murinas

Už kelių savaičių apie ga
limą lietuvį kongresininką 

i jau kalbėjo visas Detroitas, j 
; O kovo 1 d. Algis Zaparackas, 

tais pasikvietęs keletą savo ben- 
vasa- draminčių ir keletą spaudos

balto

"Elnio“ kombinatu: 
metais irgi nepasiuvę -
rinės avalynės moterims — (amerikiečių, aišku) atstovų, vimo inžinierius, į Ameriką nės gyvą iniciatyvą ir jos sugebėjimą stiprinti visuomeni----- 1214 No. 16th St., Melrose
198,000 porų baltos mete- viešai paskelbė: kandidatuoju 
riškos avalynės. j Jungtinių Amerikos Vais

tinio“ kombinatas tais tybių kongresą Michigano

atvežtas penkerių metų, lie- i nę veiklą, į kurią ji įsitraukė dar jautnystė’je. Park, 111. 60160. Tel (312)-
tuviškos radijo valandos pra vos jg metų jaunuolė Sofija dalyvavo Šiau- 343-9081.
nesejas ir t.t., ir t.t. THE: J j j t

18-tame distrikte, prieš pir- MACOMB DAILY mažesniometais taip pat irgi nepasiu
vęs mugėje rodytu 19 nauju mojo termino demokratą!ir
modelių avalynės 97,000 James Blanchard. rašte: “Zaparackas challenges j

liuose su bermontininkais kovojusių partizanų štabe, kar- Waukegan apylinkė

porų batelių. Netesėję zo-

santūresnio straipsnio ant-įtu 50 K. Bieliniu, V. požėla ir kitais. | Pirm. Pranas Petroliūnas
Studijuodama Berlyne agronomiją, ji jau prasiskynė '— 1928 Walnut St., Wauke- 

Blanchard”. Royal Oak’oį sau ikelią į reikšmingas visuomeninio darbo pozicijas. Ten ’8an» 1^- 6°085. Tel (312)- 
THE DAILY TRIBŪNE vėl'veikusi studentų socialistų draugija išrinko ją savo pir->336-9119.
apie jį rašo kovo 1 ir 2 d.d.} mininke. 'Milwaukee apylinkė

I

.... . . . Kovo 21 d. Algis Zaparac
džio nei kiti avalynės ^aori-^^ sujęVįetč būrelį lietuvių
Kal* ,i Dievo Apvaizdos parapijos'.-., - . . . , i I .

Bet tai dar pusė bėdos. V.'įuitūrįnį centrą ir paprašė Įlaidose (Pirmas str. buvo va-į 1925 metais gavusi diplomą ir grįžusi į Šiaulius, ji Pirm. Vytautas Janušonis
Žemaitis primena, kad. pa-' sudaryti io rėmėju komitetą. sari? 17 dienos skilties j greta profesijos dalbų pasidalė pažymėtinai akty- —W347-S4948-CTH-G. Dou- 

vi ir politinėje srityje.

Antanas Gailiušis

JAV LB K Valdybos 
Sekretorius

vyzdžiui, L patikrintų trisdešimt kelių atėjusių
718 poių Raudonojo *“ PaI 10 • entuziastu, keletas patys pa- 
batų 9,369 poros paverstos; 
į antrąją rūšį ir kone 12,000 
grąžinta atgal. Dar prantes
nės kokybės avalyne natei-,, x x . .....
kęs jau minėtas! - 1’. Biriuke-! ko“rt?® nar“) Pavardzlu. cla 
vičiaus aaalvnės sv.-ivieni-'neskclbs,me- nes nularta «

sisiūlė komiteto nariais, o ir 
kitų pasiūlytieji tik vienas 
kitas teatsisakė. Tuo tarpu

••• įplėšti,
/visuomenininkų.

1972 m. avalynės labukai rįn’Kįme dalyvauti negalėjo
jtmas. kviesti keletą žinomų 

kurie susi-

nepateikę mugėje žadėtos a- 
vailynės už 2,516,000 rublių, 
o 1974 m. net už 7,544,000 
rubilių (žadėtos ir rodytos 
1973 m. mugėje). Net be-

Už poros savaičių nutarta

straipsnio antraštė: “Zapa- j 
rackas Seeks GOP Bid in 
įl8th; antrojo, trijų skilčių 
str. antraštė: “Refugee Runs 
for Senate in ‘Land of Op- 
portunity’ Pagaliau, ketvir
to didumu Amerikoje (tad gal 
ir pasaulyje?) dienraščio THE 
DETROIT NEWS vasario 29 
d., tad per milijoną egzem
pliorių turinčioje sekmadie-

. , nineje laidoje, kartu su kitaissaukti lietuviškos spaudos , , j. , ., ... r keliais kandidatais aptana-konferencija. „ . • , j jJ ‘ mas ir rytoj kandidatūrą
Pirmas Algio Zaparacko skelbsiąs’’ Algis Zaparackas.

veik pusė (46.3'- ) 1973 m. ‘kovos etapas — tapti vienin- Su visais straipsniais — Algic
patikrintos avalynės buvoįteliu respublikonų kandida-nuotraukos. Net ir DETROIT 
grąžinta, o 1974 m. — grą-1 tu. Iš karto jam skersai kelio NEVVS, kur tik jo ir dar vienc 
zinta 39.6' r. j stovėjo vienas įtakingas ir nuotraukos teįdėtos. Ir visur

V. Žemaitis netiki, kad 
šiemet padėtis pagerėsianti.

laimei, nutarė nebekandida- t ,
Astuonioliktam distrikte, tuoti ir apie tai pats jam ..... *

iš puses milijono balsuotojų,

Jis apvaži n ėjęs stambiau
sius avalynės fabrikus ir 
klausinėjęs ai

'turtingas (šį žodį pabraukiu Lithuanian, Lithuanian, Lith- 
ne veltui!) vyras, bet, Algio uanian.

Aštuonioliktamir apie tai pats
rinėję?, ar pasiusią mu- paskambinęs pranešė. Liko, *s Daisuoiojų,

gėje siūlytus prekybinin kam-regis, dar pora silpnesnių. JietuviM vargu ar bus daugiau 
batus. Atsakymas buvęs: i šiame kovos etape Algiui di- ka,P P°ra šimtų. Tai kam gi

”Steiwamės... Jokiu bū-'džiausi, vilti teikia Michiga- ^'f^Rukfam^ltetuvh; 
du... Nieko nebus....  ,no respublikonų partijos vir- , p

Turėjusi progos Danijoje pagilinti žinias savo pro
fesijoje. ji atkreipė dėme į į gyvulininkystę ir ypatingai 
į kooperaciją, kuries dėsnius stengėsi skiepyti Lietuvos 
ūkiniame gyvenime. Būdama kurį laiką gyvulininkystės 
instruktore, ji ir čia parodė platesnio masto užmojus. Ji 
buvo pirmosios gyvulininkystės parodos Šiauliuose orga
nizacinio komiteto pirmininkė. Šiaulių ligonių kasų val
dybos narė, miesto tarybos narė, darbavosi Gyvulių glo
bos draugijoje ir kt.

O ypač nepamirština, kad Sofija Jasaitienė rado lai
ko ir energijos aktyviai dalyvauti ir Lietuvos Vaiko drau
gijos veikime, ten palikusi didelį įnašą. Be to, kai F. Bu- 
gailiškio pastangomis buLo įsteigtas "Aušros“ kraštoty
ros muziejus, sukaktuvininkė buvo uoli ir jo talkininkė.

Žodžiu, visur ir visada, kai tik atsirasdavo reikalas ir 
susidarydavo galimumai, ji nepailstamai vykdė savo vi
suomenines pareigas, kurių neapleido ir dėl Lietuvą išti
kusios nelaimės pasitraukusi į Vokietiją. Ten atgaivinus 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veikimą, ji buvo Moterų 
komiteto pirmininkė ir stengdavosi padėti į vargą pate
kusiems tautiečiams.

Sofija Jasaitienė Amerikoje gy vena nuo 1950 metų. 
Ji ir čia dar tebėra veikli.

Šias tiumpas pastabas apie garbingo amžiaus sulau
kusią Sofiją Ja-aitienę, gal būt, geriausiai galėtume pa
pildyti tik dr. Vandos Sruogienės straipsnyje jai skirtais

MADRIDO RADIJAS 

TEBEVEIKIA
sman, Wis., 53118.
East St. Louis, III. apylinkė
,,nS.S“'.X‘sT.
u»,, «» p-^55* ot

1975 m. gruodžio 24 d. Ma-Beverly Shores Liet. Klubas
Pirm. Jonas Eigelis — P.O. 

Box 415, Beverly Shores, Ind. 
46301. Tel. (219)-874-6081.
Omahos apylinkė

Pirm. Vincas Šarka — 
4817 Holmes St., Omaha, NE 
68117. Tel. (402) 734-0524.

— o —

drido radijo stotis nutraukė 
lietuvių, latvių ir estų trans
liacijas savo pavergtoms tau
toms. Ši žinia ne visai tiksli. 
Nors naujas Ispanijos Infor
macijų Ministeris buvo taip 
patvarkęs, tačiau padarius 
atitinkamus žygius, VLIKo 
perduodama programa Lie
tuvai buvo leista ir toliau, 
bet tik du kartus per savaitę 

’’— trečiadieniais ir šeštadie
niais. Prieš tai buvo trans-

VAKARŲ APYGARDA
Los Angeles apygarda

Pirm. V. Tamošaitis 
4221 Newdale Dr., Los Ange- liuojama kasdien
les, CA 90027. Tel. 662-0791.) (ELTA)

vimpartiniai idealai. Domas jaunystėje reiškėsi kaip po
etas. Jų bendri draugai rašytojai, menininkai visada jau
tėsi savi Jasaičių nhmuose Šiauliuose. Ten buvo tikras 
intelektualinis centras, kur buvo gyvai svarstomi mūsų 
kultūros, mokslo, meno, visuomenės ir politikos gyveni-O ka« dėl to ka’ta*9 Kai-!šūnės: už J° kandidatūrą pa- sPaudos k?nfeĮ®.nc,j?? ; 7 T* 7 '/

SaNSaclminuJit "~J» susituokė su medicinos daktaru Domu Jasaičiu. reginiai ir problemos...“
- • - - - - - renkamos, pakalbėsiu kitą Tai reta santuoka, kada dvi stiprios asmenybės, skirtingų Žinodami, kad sukaktuvininkės įdėmus žvilgsnis pa-gammtojus

o gamintojai atsako: Duo- Bobertu .>uv- p- Griffin. Jų dėka .....
kitę pakankamai gero* me- Prieš porą metų Algis tapo kartą, po spaudos konferen- pažiūių, sudaro harmoningą šeimą. Ji — socialiste, buvu- siekia visus mūsų nesulaikomai sliuogiančio gyvenimo 
džiagos, pasiusime ir užten- Michigano respublikonų par- cijos. si Stepono Kairio ir Kipro Bielinio bičiulė, o jis — krikš- vingius, palinkėkime įai ir ateityje šio nuostabaus dva-
kamai gerų batu. Kaip gir- tiios ketvirtuoju vicepirmi-, Alfonsas Nakas čioniu demokratu partijos šulas! Juodu jungia aukštesni, sinio aktyvumo,

<
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NAUJI PAVOJAI LIETUVAI
Giliai mus sujaudino ži- rinkiminiai? metais turės zy- 

nia apie ryškėjančius nau- miai didesnės Įtakos, 
jus pavojus Uetuvai. Laik- Alnwiko, Liehlvi Taryba 
rastimniKai Rowland Evans
ir Rdbert Novak dienraš. ____ _n
čiuose Chicago Sun-Timos KISSINGERIS TRAUKIAS
ir Wa hington Post paskel-, ATBULAS ATGAI__
bė tik dabar aikštėn i nkilu-j
šią žinią, kad Londone 1975' Londone JAV ambasado- 
m. gruodžio mėn. vidury Į-1 rių konferencijoje i klosty- 
vykusiame JAV ambasado-Į tas Kissingerio patarėjo šo
rių suvažiavime Valstybės! vietų reikalams Heimuto 
departamento patarėjas H ei“ Sonnenfeldto Rytų politikos 
mut Sonnenfeld pareiškė,, planas, pagal kuri ”taikos 
jog ”JAV politika turi kryp-| labui“ reikia leisti Sovietų 
ti Į tokią evoliuciją, kur san-1 Sąjungai sun irškinti užgrob- 
tykiai tarp Rytų Europos ir j tus kraštus ir -avo satelitus, 
Sckietų Sąjungos sudalytų j čia sukėlė didžiulį truksmą 
organišką vienetą“. Esą, da-iir pasipiktinimą, tuo dar pa- 
bar. kol Sovietų Sąjunga ne- • gausindamas Kissingerio 
turinti pilno užtikrinimo Ry-! priešų skaičių. Šis klausimas 
tų Europoje, ji yra priverstaI iškilo ir Kongreso Tarptau- 
remtis grynai ‘karine jėga. | tiniu Ryšių komitete, kuria- 
besiekdama sau apjungti me Kissingeri ėmė skubiai 
Rytų Europą. Nesant orga-j atsiriboti nuo Sonnenfeldto 
niškos sąjungos, Rytų Euro-’parei kimo. aiškindamasis,

Teises patarimai

Klausimas

pos troškimas išsiveržti i 
Sovietų Sąjungos kontrol

kad ji skaudai atskleidę

A d voką t ė dr. M. švetkasaklsnė sutiko tba- 
*yti j Keleiviu skaitytoją kiasaiats 
reikalais. Tie klausimai tori bfttl 
nformacinio pobftdiio. Klausimos lr at 
sakymus spausdinsime Kum skyriuje 
uaifcke r^kb paūmėti, ftad esete Keleivfc
skaitytojas.
mausimus 
tdresn:
Dr. M. šveikaoskaa. Attoraey at Law. 
Iioston Five Building 
1895 Centre Street 
W. Rovbury, Maaa. 02132

gaunantis vyras arba žmo
na gali gauti pusę savo gau
namos sumos savo žmonai 
arba vyrui išlaikyti, jei jis 
arba ji yra vyresni negu 62 
metų amžiaus.

Nei Tamstų pilietybė, nei

— Halio. Maiki! Kaip tu muzikontai, pusplikės pus-
fylini? ‘ mergės, ar godotino am-

....................i . . į žiaus susilaukę propesoriai?— As jaučiuosi labai ge-1 — ................ - - - - -
rai, tėve. O kaip tu?

— Aš ilgi labai smaliniai 
ir sylingai, Maiki.

— Tai ką norėtum šian
dien paklausti?

žurnalistai Evans ir Novak 
ir tie "nenatūralūs ryšiai ga-j iškreipę. o, be to. jis negalįs 
lį vėliau ar anksčiau sprogti, būti atsakingas už visas ?a- 
udarant trečiojo pasaulinio | vo pavaldinio šnektas... 

karo priežastį . , gavo aiškinimesi Kissin-
Vienu žodžiu, oficialus • gėris tvirtina, kad JAV’ už- 

Valstybės departamento pa-į sienio politika Sovietų Są- 
tarėjas skelbia reikalą suda-j jungos i? Rvtų Europos link- 
daryti organišką Rytų Euro *
pos sujungimą su ____
Sąjunga, kas reikštų — pri-j?ovietų įtakos sieros Rytų

Sonetu1 ?i ir
1 me pasiliekanti nepasikeitu- 

JAV nepripažį tančios

Aš gyvenu Amerikoj nuo 
1956 m. birželio 20 d. Šio 
krašto pilietybės a< neturiu.
Prieš 2 metus aš ištekėjau.
Gaunu Sočiai security pensi
ją. iš kurios me? abu negali
me pragyventi. Mano vyras turimas turtas čia neturi jo 
vra 73 metų amžiaus ir turi. kios reikšmės.
Amerikon pilietybę. Ji- ne. Socical Security pensijos 
turi įrnega.i gauti soeial.se- n^ra jokia labdarybė. Tai 
eurity pensijos. Jo vaisai jo yra kiekvieno dirbusio žmo- 
negali šepti. gaus teisė, o ne neturtingam

Turime mažą namelį su žmogui parama, 
mažu žemė? sklypu. Pinigų
banke turiu tik pasilaido’ji- 
mui. Į

Klausimas:, ar aš galiu1 
prasyti savo vyrui pensijos; 
dėl to, kad aš esu virš 65

AR TURITE ŠIUOS 

Lituanistikos Instituto 

veikalus?

• Tur- būt, tikriausiai visokie j imti Maskvos dominavimą į Europoje, o ypač sovietų in- 
kutvėlos, kurie patys šnapse j Pabaltijy. 1 tervenciia Jugoslavijoje bū-
mirkina duonos plutas, kad 'tų nepanrastai pavojingas
neužbadėtų. Nors laikraštis pažymi, ; ivvkis

m . , ’ kad 'ši? pareiškimas sukėlęs į *
.-“JMJSS8, kv-VSlm?s’i didelių ginčų Fordo vyriai-1 O tuo klausimu laiške 
eVc. Bet kodėl tau kilo mm-» kartu Į)asakfhj New Yorko respublikonui

— Maiki, aš noriu pa- tI.s.pafl!,!ulytl Amenkos Pre-. kad Sonnenfeld yra dešinio-! senatoriui James L. Budi-
austi, ar aš galėčiau būti* zic,entu. , Kissingerio ranka, kad jis,-e>’ (’ar l’^Pikdomai rašo:

— Maiki, ar tu matai, kas nepaprastai yra ištikimas “Mūsų politika jokia pra
šioje kontrėje dedasi? Juk savo šefo politikos veidro-;me .nesusitaiko su sovietų 
kožną įkartą į aukštas gas- dis ir kad tuo visu norima, dominavimu Rvtų Europoje 
padoriekas vietas siūlosi tik išryškinti JAV poziciją — į ir jokiu būdu ji nėra supla- 
visokie airišiai, anglikonai, siekiant pasaulio taikos, sta-' nuota siekti šio dominavimo 
germanai, čigonai, žydeliai bilizuvti Sovietų Imperiją! ken olidaeijos. Priešingai, 
ar itali jonai, kišdaimi po no- Rytų Europoje. Įmes siekiame būti jautrūs ir

klausti
Amerikos prezidentu?

— Pagal Amerikos kons
tituciją tik šiame kra te gi
mę piliečiai gali bandyti pa
sidaryti prezidentu.

— Nu, tai kuo mano Plun
gė yra blogesnė už Bostoną? sim praeiviui savo rankas ir

IMKITE
IR

SKAITYKITE • s .
MES VALDYSIM PA-

ŠAULĮ, parašė L. Dovydb- 
nas, I tomas 268 pslM U t<K 
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $100.

Lietuvių Darbininkų Dra»» 
gija New Yorke, 104 psl., 
didelio formato, daug iliust
racijų. kaina $3.00. t

Pašiurpo mano 
parašė Liudas Dovydėnas,: 
7 novelė?, 235 psl., kaina, 
''•inkštais vi’-šeliais $3.Q0, 
kietais — $4.00. . -

Draugas don Camilte,.
įdomūs klebono ir vietinis 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Septintoji pradalge, lite
ratūros metraštis, rašo 24 
autoriai. 464 psl., kaina kie
tais viršeliais $5.00, minkš
tais — $4.50.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

TRYS IR VIENA, JaninoftLituanistikos darbai, III
metų amžiau- ir jį išlaikau? tomas, 307 pri.. kaina $8.00. Naiūnėj 
Ar sočiai security kreiptų: čia rašo apie 20 autorių. Dr • rašytojus Gabrielę Petkevį- 
dėmesį į turimą nekilnoja-j Vincas Maciūnas paskelbė• č.'ūtę. Balį Smogą, Jurgi 
mą turtą ir keleto dolerių j rašytojos Žemaitės 27 lais- Savickį ir Juozą Švaistą ,171 

pis., kaina $3.00.
Atsitiktinio kareivio ui-

santaupas banke? Ikus sukomentarais.
Prašau man atsakyti. Esu* Lituanistikos Instituto 

sena Keleivio skaitytoja
A. V. M.

Michigan valstija.

Atsakymas

Taip. Tamsta gali

atsiminimai apie

1973 met, d.r- ra“i’. J°"? Jan.uškio at^į
Į bei, 262 įsi., kaina $5.00. nlma' 15 AmroJ° PasauUBl? 

šioj knygoj yra išspaus- 127

kreip-

karo laikų Europoje,
\ dintos 22 paskaito?, kurios kaina $2.00. _
i buvo skaitytos minėtame . Melagingas Mikasės teis* 
. suvažiavime. I parašė Jurgis JamnAM,

’ 69 ps:.. Kama $1.50.
Išeivio da.ua. JUOZO Kapft. 

činsko 1950-1973 m. atsimL 
nimai, 295 psl., gausiai 

! iliustruota, kieti viršeliai* 
tomas pasirodys spaudoje i kaina $;.00.

Jiems reikės pristatyti šių metų pavasarį. I PFR GIEDRĄ IR AUD»
vyro gimimo metrikus arba Knygos kaina bus $l&00.

Iš anksto užsisakiusiems ji 
tekainuos tik $10.00.

(certificate or marriage).; Knyga turi par 300 pusk- 
Pagal įstatymus. Pensij05 pių, joje ym 0 studijos apie 

Mažąją Lietuvą su žemėla-
-------  • ~ piais, kurių dalis dar niekur

i nebuvo paskelbta.
no do!. Dabar nuostolių Kny„

ris į vietinę Sočiai Security PASINAUDOKIT PROGA!
ištaiga ir piašvti 1 •» avo da.k* » 1 *• *
bar gaunamos pensijos išlai
komam vvrui.

MAŽOJI UETUVA, UI

žadėdami do nnKimu auksl Tai būtW aiakus Lietuvos a:sai'l"\?i KaI'™ame 
žadėdami po rinkim, auksl- ... . europiečiu troškimą didesnius hamburgerius. O kodėl !aįsJe.s 11 nepriklausomybes i lut0R.)mij05 ‘ ,,k!au.

neo-ali nadarvti lietilvnrn.'t (lavlmas Ir nepaisymas" . „i • •
kas ir dar SiLmaitfa? I fakt0- kad mažiausiai taiką t «™-vbes u- normalesnių san- kit? dokunle„tą amžiui įro-
A^imes i^BSJKST oa ' gumuoja palikimas tautų su , !1KUS1U P3?3“1™' dyti ir sutuoktuviu metrikus
Argi mes irgi negalime pa- Į .. .* J .. . n . ‘,Musu lėkimas yra. kad ir
žadėti kiekvienam Amen-;Dd to Sovietų Sąjungai būtų pri

imtinesnė jų autonomija ir 
nepi ik!::v?('invbė“.

Ar tu manai, kad ten gims
ta dūme ni žmonės? Vaike, 
aš tokių durnių, kaip Sau 
Bostono karkiamose dar ne
su matęs.

— Tokia yra. tėve, Ame
rikos konstitucija.

— O ar tu votuotum už 
mane. jeigu būčiau gimęs 
čia. ant haimarketo rinkos?

— Ne, tėve, aš savo balso 
už tave neduočiau.

— Dėl ko? Juk aš žemai
tis ir lietuvis, o dar ir tavo 
tėvas.

— Aš tai žinau, tėve. O
vienok nebalsuočiau už tave} 
ne dėl to, kad tu žemaitis ir Maiki, jeigu tu toks
lietuvio bet todėl, kad tu J doias» tai pastatyk-pats save 
neturi reikiamo nusimany-1 ar& jprezidento, kopėčių, o 
mo politikoj, krašto valdyme ' Zacirka, Bambickas ir visi 
ir pasaulio tvarkyme, o s-var-. .Zacirkos Ikostiumeriai jau 
biausia. — kad esi jau per tikrai už tave atiduos savo 
senas tokioms atsakingoms vok*3* Vistiek tu esi mūsų 
pareigoms. | žmogų?, nors ir negeri ar

nepriklausai Ščėlyvos Smer-
— Tu. Maiki, esi balamū-, ties susaidei. Tu, Maiki, esi 

tas ir visai be reikalo mane j geras žmogus per mano gi- 
zgordini. A.-’- esu viena? vier- minystę.

— Gal ir taip, tėve, bet 
geriau nekisti nosie?, kur 

į nereikia.

kos citizemri po rinkimų'mum.s vl®iems reikia vėl e- 
tiek koipūstų su dešrom iri nergWai sukrusti, kaip įs- 
dar kugelio, kiek tik jis gali Pk^me ū ciklą, kai Amen- 
suvalgyti? O paskui, kai į ^os ^detu/1M Tarybos mer
gausime valdyti ąukštą gas.';ar U0k‘^ zui ralistas Ander- 
padorystę, galėsime visiem t?°nas !Žkde pavojus Balti- 
parodyti špygą, kaip ir kitiPcs va,*9ty^ms. 
politišenai daro.

— Tu, tėve, galvoji visai 
nepadoriai. Tu jau prieš rin
kimu- planuotam žmones 
apgauti.

Paneriai prašneko ir šiuo 
atveju žurna-istu klausinė
jimas prez Fordas.

Kur ir kiek vra tiesos ši-

prof.

RA. Mykolo Vaitkaus ati
minimu (1909-19181 IV to
mas 272 psl., kaina kietai!
viršeliais - - -............. 28.7a

Milž inų rungtynės, Myl» 
lo Vaitkaus aojminim, vm 
temas. 203 psl., kain* 
minkš.ais viršeliais $8X10, 
kietai? $3.50

LIETUVOS VYČIO

Dėl to Amerikos Lietuviu
Taryba karštai ragina visus 
išeivijos lietuviu? visų pirma 
kreiptis į JAV senato na
rius, prašant, kad greičiau 
priimtų rezoliuciją 319. ku
ri neleidžia JAV vyriausy
bei pripažinti Lietuvos in
korporavimo į Sovietų Są
jungą.

niausiu šios kontrės citize 
nų: nieko neaprubavojau, 
niek oneužmušiau ir su jo
kiais mafijais ar padabnaisi 
ražbaininkai? neturiu jokios į —O aš, Maiki, sutinku kiš- 
dielos. ti nosį net ir į prezidento

— Tas tiesa, tėve. Tačiau 
tarvo amžiuje nepridera gal
voti ne tik apie prezidento, 
bet ir apie kitokias atsakin
ga- pareigas.

— Maiki, tu į gyvenimą 
veizdi tik iš savo knygų ab- 
rozdėlių. o aš jį gėliau pa
žįstu už vi okius piemenga
lius, tyneidžerius ir padab- 
nus pienburnius, suverstus 
į vieną krūvą. Kas tave na- 
versitete mokina? Kudloti

tome d.. kio diplomatinio
liežuvio kalėjime, žino tik 
patvs auk č’ausieji JAV 
užsienio politikos vairuoto
jai.

CHICAGO, ILU

I

Lietuvių televizijo» 

dešimtmetis

Kovo 15 d. Lietuvių tele-Toliau — siųsti laiškus ir
telegramas prezidentui For- v.zij panlin6ja sav0 veik 
da, įkeliant Valstybes sek-į,.^ ;,nt,nečio ?ukakti. 
Ktonaus Kisi'ngen0 veda-. XHnėjima, ivvko A. siuto 
n-.4 Baltijos atžvilgiu polin-, $tu!iiį,)je. (iįiVVatijant gru- 
ką, kun yra visiškai pnesin-, , viet0# lietuvi rėmįjų h 
gn prezidento Fordo pada< (,os at.
retiems pareiškimams, o, .. . . • * $ •trippat prašant prezidentą/. s!<7 Lietui., telev.z.jos 
kad jis neleist, Valst. dė- į1te‘Se.,as .r viso desimtme- 
partamento pare^Onam pa- <•?. 'a<»ovąs Ana

duoda apie 400 dol. per mė- m.R - . u • . ; _---- -’.T \’ g.—,7 ’
nesi Buvo 1-iikotarnis kada * r a.* 7 r ft. ,a.*’ i SAKAIS. Juozo Strolioe ne>i. bu\ o lai sotai pis. Kana Neatidaliodami siųskite
turėta keli tūkstančiai dole
riu skolos, bei dabar turima 
tik apie keletas imtų. Tiki
masi. kad padėtis gerės, nes 
kas antrą savaitę programą 
perėmė tėvai jėzuitai. i

Jis padėkojo visam savo 
štabui ir vi iems rėmėjams, 
kurie kuo nors prisidėjo prie 
televizijos išlaikymo.

Didelė padėka priklauso 
A. siutui už tokią nepapras
tą dvidešuntmeėio ištvermę 
ir pasiaukojimą.

J. Kapačinskas

knygos užsakymo $10.00.

Lithuanian Research 
Institute

29 West 57tb Street 

New York, N.Y. 10019.

mūs 1940-1945 m. at 
i mai. 176 psl. kaina 

NFPRIKLAUSI 
i SAULĖJ. Mvkolo Vi 

atsiminimu (1918-1940) H
tomas. 295 psl.. kietai* 
sėliais kaina $3.75.

EKSKURSUOS! LIETUVĄ ;
ii

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

1 _ |925.0ft 
16 — $725.00

Kn’ -1

Vvtautas Alantas. Atspin-
daryti pareiškimus, kurie v- Pia*jęšė apie jjIai ūkanose. novvelės, iš-

- L. - _ . - • tu!nvi7i nudėti IV VII- s • v —-v vro priešingi Jungtiniu Ame- ^.yievizįos padėtį ir rū-
rikos Valstybių vedamai po- Pesc?us- Nors da?S?';nku: 
H ikai mų buvo per tą laikotarpi

pergyventa, bet ištesėta. 
Amerikos Lietuvių Tary- kas buvo užsimota, dosnių 

ba tuo reikalu kreipėsi į rėmėju dėka. Iš viso per de- 
Vahtybės departamentą, šimtmetį Chicagos lietuviai 
prašydama naujų paaiškini- jau turėj0 daugiau kaip 500 
mų ir reikšdama protestą ?aVo televizijos programų, 
prieš tokius to departamen- Atlyginimo negauna nei 
to patarėjo pareiškimus. programos vedėjai, nei ad- 

Gyvai prašome visus lie- ministracija, nei programos 
i tuvius sukrusti; siunčiant a- dalyviai.

Brazilijoje mirė fieni«rwtttu imo- tltiftkamus laiškus ir tele- Metinis Lietuvių televizi- 
gua — 167 metų amiiaua. gramas, kas dabartiniais jos biudžetą sudaro apie 30,

kiceno tarpdurį, kad tiktai 
žemaitis užimtų aukštą A- 
merikos gaspadorystės rėdą. 
Apsimisl.vk, Maiki. Griebk 
šaukštą, kol dar buiza neat
šalo!

— Gerai, tėve. Mes apie 
tai dar pakalbėsime kita 
proga.

o —

leista Bostone 1976 m., 1000
egz., 376 psl.. spaudė Liet. i
Enciklopedijos spaustuvė.;
kaina — $6.00.» j«

Liuda? Dovydėnas, Th«; 
Brothers Domeika, į anglų.
kalbą vertė Milton Stark.1 
išleido Liet. Enciklopedijos i 
leidykla 1976 m.. 238 psl.J

Kaina $6.000.
Alijošiaus lapai, humoris-; 

tiniai dr. A. Aliūno eilėraš-’ 
čiai su Antano Gustaičio į- 
vadu. 87 psl., kaina $2.25. i

Liepos 14 — $1045.00 Rojęsėjo
Liepos 23 — $1045.00 Rugsėjo

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

Vilnium (5), Druskininkais (2).

Birželio 20 ir rugpiūčio 8 — kaina 81130.60 

Prie iių grupių galima jungtis ir iš kitu miestų su papildo
mu mokesčiu New Yorke.

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO _ 
RIBOTAS!

VIETŲ SKAIČIUS

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

Seat* Boston, Mass. 02127
S9S West Broadway, P.O.Rok 116 

Telefonas: (617) 208-8764

Savminlci: Aldona Adomoninai 

Air fares rabject te changes and governament appreval.
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Vietines žinios LENKŲ BICENTENNIAL ĮŽYMI DAILĖS PARODA 

BOSTONO ROTUŠĖJE BOSTONE

| Bostono mie. to Bicen- Balandžio 24-25 dienomis 
tennial komisija paskyrė So. Bostono Piliečių d-jos 
kovo mėnesj lenkams. Pasi- II-rojo aukšto salėje įvyks

GIRDĖSIME SOLISTĘ dar negirdėti. Tarp .kitko ‘1 ?do* kad W komitetas per- dailininkų Vytauto K. Jony- 
. ut/onVo ’ sistenge pasirodyti. Anot no ir Irenos Griežes uunnių

ALDONA STEMPUŽ1ENĘ jTgdoLJL ųui.: ja... kalendoriaus, kiekvieną sa-; paroda. Parodoje bus išsta- 
J. S\edo apeios, kun oui . a,iejinjai> akvareIės ir

lenkų renginiai (koncertai, I pastelės meno kūriniai.Balandžio 25 d., per At- niekur neatlikta, 
velyki, 3 vai. po pietų So. Solistei akompanuos Jo- 
Bostono Lietuvių Piliečių naa Švedas, kuris yra stip- 
d-jos salėje įvys iantis Lais- naj pa ireiškęs lietuvių ii 
vės Varpo koncertas bus jau amerikiečių kūrybinėje sfe- 
33-čias iš eilės tos rūsies roję, bet Bostono lietuviams 
Laisvės Varpo renginys. dar naujiena.

Dažniausiai tekiuose kon
certuose L keliami vis nauji 
mūsų talentai, bet neužmirš
tami juose taip pat jau su
brendę ir susilaukę įvertini
mo. Taip 1973 m. buvo su-

paskaitos, parodėlė: )• Pati« Parodą bus galima aplan- 
pagrmdine paioda įotusejeJ^ .j eštadieni, balandžio 
yra pusėtinai skoninga: fo-jgį (k nuo x va‘L po pietų< Q 
vomontazai. liaudie^ PaPu2’i.?iicialv_s parodos atidary-
šalai ir rankdarbiai. Visa bė- ?mas į vyks tą pat šeštadienį

L. V.

REMKIME LIETUVIŲ 

SAVAITĘ!

Lietuvių Sakaitės reika-
rengtas sol. D. Stankaitytės -U1 Ja.u su-ilaukta aukų is 
koncertas, o šiemet progra- °rt"amzacijų bei pavienių 
mos atlikti atvyks sol. Aldo- ? menų. Pirmos dosniai au
na Stempužienė, kuri plačiai ^cju»ios; orgamzazijos hu\c 
žinoma ne tik lietuviams. Tautinės Sandalo
bet taip pat ir kitataučiam?, kuopa ir Lietuvos Vyčių 1<- 
Ji dainuoja Chicagos Lietu- tas*s skyrius. .
vių Operoje, su koncertais . £a,lima nukreipti
yra aplankiusi beveik visas į iždininkus Antaną Andnu- 
didesnes šio krašto ir Kana- il.oni ir Aleksandrą Čapliką, 
dos lietuvių kolonijas. 1968 Jiems talkina Algirdas Bud
inėtais PLB buvo pasiųsta 1 ’^kis ir Joe White. 
drauge su komp. D. Lapins- Lietuvių Savaitė bus Mas- 
ku ir akt. L. Barau ku į Pie- sachusetts gubernatūroje 
tų Ameriką. Ten ji susilaukė aĮandzio 26-30 dienomis, 
didelio pasisekimo ir iverti- Jai surengti reikia lesų. nes 
n^mo ' valdžia duoda tik patalpas.

Mūsų dainininkams nėra 
lengva susilaukti kitataučių 
gerų recenzijų. Sol. Aldona 
Stempužienė šiuo atžvilgiu 
buvo daug sėkmingesnė.

Aukos Bicentennial 

komitetui

Sandaros 7 kuopa—$50. 
Po $25: Lietuvos Vyčių

-iIi £

M ,

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
tociklų ir iš stoties FM, 
191.7 mc,. veikia sekmadie* 
niais nuo 1 iki J -30 vai. die. 
uų. Perstodama: Vėliausių 
paaaultoių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
gos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėi>U :f jova-

r-

da, kad labai mažai pąvaiz-i7;30 vaL vakare 
duota pačių Bostono lenkų;
buitis. : Sekmadienį, balandžio 25

Deja, kaŽKoks lenkiškas" d” paroda bus atidaryta nuo 
kipšas vis įlenda pro stogą. 1Į:3O vai. ryto iki 3 vai. po
.Lenkų Bicentennialinis ko- PietU- 
mite«as įrengė kioską su i Parodą ruošia Bostono 
nufotografuotais plakatais, skaučių Židinys, kuriam va
izduojančiais lenkus A- dovauja Danutė Eikinienė 
nerikoje. Apie patį Bostoną ir Stefa Subatienė.
ia mažai fotografijų. Iš šio „ .........................
siosko bostonT;kis praeivis*.. Re.ngejal kvlecIa '?**"» 
sužino, kad Carolus Cursius.-,zvm,« >)artdi» a>>,ank>'th 
(jo "lenkiška“ pavardė —’ K. Nenortas
Aurczewski) buvęs pirmas
enkų mokytojas New Yor- MuI. izidori,u, Vuyliūno 

ke. Panaudotas tas pat Kur
piaus portretas., kurį lenkų sukaktuvės Kult. klube

dailininkas Henrikas Ar- Praeitą šeštadieni Bosto- 
chackis nupiešė Konstanti- no Kultūros klube buvo iš- 
nui Jurgėlai ir kuris pavaiz- kilmingai paminėta smuiki- 
duotas dr. Paprockio mono- rl’nko Izidoriaus Vasyliūno 
grafijoje apie Kulšių. 70 metų amžiaus sukaktis,

Žinoma. Kosciuszko yra sutiaukusi pilną Tarptauti- 
didelis lenkų patriotas. Taip nio Instituto salę publikos.: Bostono mokyklos yra 
pat Kosciuszkos seseraitė, Programoje buvo V. Rasto- ,
vienuolė Veronika Klimkie- nio paskaita, sveikinimai.; brangiausios
wicz (pirmoji Amerikos gai- pianistės A. Kepalaitės at-( v;pvv;pnas Bostono vie
ningoji seselė JAV pilie- likta koncertinė dalis. Prog-! - mokiny- per
tinio karo metu) yra "Po- ramai vadovavo M. Dranga.! S,jSK' Tai 
lish nurse“. Plačiau — ikitą kartą

Trys pasisavinimai — tai

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 

1976M. KELIAS! UETUVA

VIENOS SAVAITĖS 

KELIONĖ I LIETUVĄ

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

Vienu savuttč Lietuvoje — 6 naktys Vilniuje 1 diena Kaune, 
t naktis Frankfurte

Balandžio 30-Gegužės 8 $779 Rugsėjo 30—Spalio 8 ..$779 
R: ;-.»įo 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

ių krautuvų. 502 £ 
wcy, ?o. Boston??. T? 
tat AN >*0489. Tec cauna-

ir

Dažau ir Taisau
. Namus ii lauko \r vtettie.
’ Lipdau popierius ir u

iefo»

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

$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 transportucija

Kelionės kainos skaičiuojamos lėktuvų susisiekimo kainomis 
nuo Bostono, New Yorko ir Montrealio Lufthansa lėktuvais 
Išsamesnių informacijų apie lietuviškąją kelionę kreiptis į:
Algirdas Mitkus
8 VVhite Oak Road 
Newton, Mass. 02168 
Tel. 617—969-1190

ur

fl

Galaxy Tours & Travel 
141 Linden Street 
VVellesley, Mass. 02181 
Tek: 617-237-5502

visMą. ka pataisyt: re>‘ca.
Naudotu tik geriau*!^ 

medžias?*.
JONAS 8TARINSKA.J 

220 Savin Rili Ava. 
IKrebaeter. Mas*.
TaL CO 5 5854

■SM’

ii <»
DRAUDIMO AGENTCRA

Atseka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis seno adresu:

BRONIS KONTRIM 
bM Broadway 

So. Boaton. Mass. 02127
Tet AN 8-1 "Pi

•aeeavaeMeeeere*********#******^

Štai keletas pavyzdžių, kaip 17 kuopa ir Sandaros mote 
įvertino ’jes dainavimą di- rų kuopa, 
die ji laikraščiai: , p0 $20: A. Čaplikas ir

Pbin Dęaler: "Cleveland SBLP d.jos nariai. . y Lajmė ka() ya Jlui j VaIiukoni, -’ZrLZL v,.„
contia'to is superb in reci- S. Janeliūnas — $15. ! nebuvo Žečnosnolitos žemė- I Mat, mokytojų algos yi a
tai“. I Po $10: A. Andriulionis, i ™KnUsi Juo- • Iz'T* visuomenininkas. didesnes klases mažesne;.

Oiieaeo Tribūne: "Rich B. Bajerčius, B. Paliulis, A.l&a" (R^a i, anau- V ?“ "O 1!tuan.,st,nesI m°- Be ’?• imliomis reikia i.-leis-l 
even mezzo, good delivery Budreckis, J. White ir P.' ;'o ” S dabartinės ii™ i- įyr0,S !aok>1°^s Jonas, t, pnverstimam mokinių ye. 
and sound dramatic sense“. Račkauskas. J io. sienas) Tain pat riTko- Vahuko.nla- aa««iau pergy-j ziojimui pagal teisėjo Garny

of the Hghiiehts of the e.e- Jataokienė, J. Martinienė.; v0 C^iaZ kaip sa™ m^- 'h ‘'
nmg... Her voice was warm m. Dapkus. A. Šmitas, J. Ju-’ to.

Algirdas Budreckis

metus atsieina $2,400. Tai 
lyra 34'< daugiau, negu tų Į 
. JAV išlaidų vidurkis.

and glowing“. ienas, H. Čepas, V. Kaza-i
Montevideo Extra: ”Una kailis ir S. Aųgonis. I

gran conto“. < Po $2: E. Simonavičiūtė,
EI Colombiano: ”Every o. Matulienė, V. Aluzienė, 

note is an intimate part of o. Žukevioienė, N. Kame-
her soul“. ■ nienė, V. Bajerčftis.

Toronto Globė: ”A contr-'; j§ viso suaukota $272.

1971 metų Bostono vie- 
go sirdis negalavimu ir pa-1 šųjų mokyklų biudžetas bu- 
guldytas Carney ligoninėje. į Vo $95 mil., o 1976-77 me.

Nuoširdžiai linkime linki-'tams numatyta $174 milio- 
me ir šį pavo’jų sėkmingai;nal-
nugalėti. 1 Mokinių 1971 metais bu

vo 95,205, o kitais metai-; 
benumatoma 72.500.

5AVAITRA3TIS

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota SMaiiyloj’^s nptr pasauliniu* ir tiei«iy:škuosius 
(vykius, deda daug ir įdomių nuotraukų ir atvirai pai-isake 
apie visus mūsų visuomeniniu.' bri kultūrintu-, klausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukta
me abipusių pasisakymų Ir nuomonių kiesvieno visieum 
svarbia problema.
' NEPRIKLAUSOM A LIETUVA“ yra dinamiška mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu beėdraJarbin bri vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00.

alto voice of considerable 
•beauty. employed with ma-- 
ture artistry and taste“. > 

Rengiamame koncerte o-, 
listė A. Stempužienė atliks; 
daug E traukų iš įvairią lie-{ 
tuviškų operų, sukurtu B.

Nuoširdžiai dėkojame. 
Iždininkas

A. Andriulionis

Minkų koncertas

Minkų radijo koncertas.

RENGINIŲ
KALENDORIUS ' -- ------------------------
Balandžio 24-25 dienom Argi sūnau būtų surasti 

skaučių Židinio rengiama vieną naują Keleivio prenu. 
dailinirtkų Irenos Griežės ir meratorių? O juk kiekvie ! New Yorko didžiųjų
Vyt. K. Jonyno kūrinių pa- nas naujas prenumeratorius Į turi 87'; visos valstijos

it/ it/ l

A H r e s a s •
7722 George Street, LaSalle. P.Q. H8P KI, CANADA

Dvariono, K. V. Banaičio, įvykęs kevo 28 d., praėjo 
Jono Švedo. Visa programa; sėkmingai ir sutraukė daug 
taip sudaryta, kad joje bus i publikos. Plačiau apie jį — 
atliekami dalykai, Bostone kitą kartą.

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

LITHL’ANIANS 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 Sios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarai* — 282-2759

BALTIC INSURANCE AGENCY 

Vedėja: Reda M. Veitas 
TeL 2684030

597 E. Broadvay, So. Boston, Maaa.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rttių nelaimingų 

atsitikimų.
• Parūpna visų rūiių draudman aekflnojaamm tartai 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• H0ME0WNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miestu kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

rodą So. Bostono Lietuvių' stiprina laikraštį. 
Piliečių d-jos II a. salėje.

Balandžio 25 d. So. Bos-j 
ono Lietuvių Piliečių d-jos'
:II au-kšto salėje Laisvės*
Varpo pavasarinis koncer
tas.

Balandžio 26-30 dienomis
Lietuvių Savaitė Massachu-J 
setts gubernatūros rūmuose. |

Gegužės 1 d., šeštadienį.
7 vai. vakare punktualiai 
South Bostono Lietuvių 
°iliečių d-jos III a. salėje 
Jrocktono lietuvių šv. Kazi- 
niero parapijos choro kon- 
erta?.

Gegužės 16 d. 4 vai. po 
lietų So. Bostono Lietuvių 
°iliečių d-jos salėje Sanda- 
os Moterų Klubas pagerbs 

našlių karalienę.
Birželio 12 d. So. Bosto

no Lietuviu Piliečių d-jos 
salėje Bostono Lietuvių Tau
tinių šokių Sambūrio ban
ketas.

Birželio 12 d. Šv. Petro 
oarapijos salėje Tragiškojo 
Birželio minėjimas, kurį 
rengia LB apylinkės valdy
ba. «

Rug-ėjo 26 d. So. Bostono j

I: Lietuvių Piliečių d-jos salė
je Tautos Šventės minėji- 

: mas — koncertas, kurį ren
gia LB apylinkės valdyba.

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

SLA
indėlių.

StSlVlENlJlMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SuA—jau SV mrių tarroris Uetnvią risuuUHUM Ir i 
jo daugiaa uup f Y N18 KiLfONUS
nariams

SLA—didAiaoaia lietuvių frataroalint crgaataselja — 
duoda r>*>Ma apdrauda Ir Hgoje 
pigi, nee 3USIVBaR;.’MA& 
patarnavimus aaviturpnūd

SLA— Jau turi daugiau, kaip Iriu au pasu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir
Hetuvia čia gali guu«i įvairią klasių 
apdraudas nuo $100JG I1G.000.GC

SLA—jaunimui duoda g«n
domusut lasuraato, kad jaunuoliu gantų 
aukitojo mokslu studijoms ir gyvento*

SLA—duoda V AIKAMS ir jauauoflumv lotai pigių 
apdraudą: dl $1-000.00apdraodos tik $8.00 
čkiuMtama.

SLA—AKCIDENTALft APDRAUDA 

amžiaus
klubų ir draugijų uuriama. UI $1,000.00 
lis apdraodos motastis $GjOO |

SLA—kuopoa yra daugumais Hstuvių tetarijų. KroIpftMs 
• kuopų vslkijus, ir jis

Gausite spausdfartus mfsirms rijus, jeigu

8G7 Wdut 8$tt ItaMl, Ndr TuvMLT. !$$•!

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI 

Steponas Kolupaila, para-1 Amerikos Lietuvių Taryba,
šė Jurgis Gimbutas ir Juo- į 30 metų Lietuvos laisvės ko. 
zas Danys, 464 psl., daug į voje (1940-1970), parašė 
iliustracijų, kieti viršeliai, j Leonardas šimutis, daug i- 
KT.na $12.00. iliustracijų, 500 psl., kaina

Balys Sruoga mūsų atsi-Į^^*^®’

• minimuose, spaudai paruo
šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny
goje 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, UETUVA, Stepo* 
no Kairio, 480 ^1., kai
na $2.00.

DIENOJANT, Kipro Bie
linio. 464 psl.. kaina....$2.Gi>

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

j Sukilimas Lietuvos suve* 
i renumui atstatyti, doklimen. 
f tinė apžvalga, parašė buv. 
! Lietuvos nepaprastas pa- 
I siuntinys ir įgaliotas minis- 
Į teris Vokietijoje Kazys 
{Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00. 
Lietuvių išeivi ja Amerikoj,

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. Karina $6.00.

Pasakyta parašyta, Anta
no Smetonos kalbos ir pa
reiškimai 1935-1940 metais, 
sudarė Leonas Sabaliūnas 
spaudai paruošė Vincas 

, Rastenis. 350 psl., kaina $10b
Dialogas su kraštu, Aki

mirksnių kronikos, antri 
knyga, parašė Bronys Raila, 
Kaina $7.00. .

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

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

parašė Stasys Michelsonas, tį. Knyga 374 psl.. kaina 
gausiai iliustruota, 500 psl., I kaip ir I dalies — minkštais 
kaina $4.00. (viršeliais $5, kietais $5.50.
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LB metinis susirinkimas }i
JAV Lietuvių Bendruome

nės apylinkės metinis susi
rinkimas įvyks balandžio 10 
dieną 7:30 vai. vaik. Tauti
nės S-gos namuose, 484 E.1 
4th St.. So. Bostone. į

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

Po oficialiosios dalies bus, 
kavutė. I

Kviečiame gausiai atsilan- ( 
kyti. Atskirų pakvietimų ne-j 
bus siunčiama.
LB Bostono apyl. valdyba

Karaliai Bostone

Balandžio gale Bostone 
lankysis Švedijos karalius 
Carl Gustav XVI, o gegužės 
vidury Danijos karalienė 
Margarita.

I

Baltų metini* susirinkimas

Balandžio 11 d. 3 vai. po 
pietų (sekmadienį) Tarp
tautinio ln titulo patalpose, 
287 Commonwealth Avė., 
įvyks metinis Pabaltiečių 
d-jos susirinkimas.

Šio susirinkimo programo
je dalyvauja lietuvių, latvių 
ir estų atstovai, kurie pra
neš apie dabartinę padėtį 
Pubailtijo valstybėse, žvel
giant iš kultūrinio, religinio 
ir politinio taško. Po prane
šimų vyks paklausimai ir 
diskusijos.
j Lietuviams atstovau’ja 
prof. d r. Stasys Goštautas, 
kuris ir pats yra buvęs Lie
tuvoje ir dabartinę Lietuvos 
padėtį pažįsta iš arčiau.

Č. Mickūna*

I. Nenortienė moko marginti 
margučiu*

Boston Globė kovo 28 d. 
iliustruotame priede ”New 
England“ skelbė, kad Ina

Nenortienė balandžio 3 ir 
10 dienomis nuo 10 vai. ly
to iki 12 vai. dienos Center 
for Adult Education (5 
Commomvealth Avė.) mo
kys marginti Velykų margu
čius. Mokestis .$10. Kiekvie
nas gaus 4 nudažytus kiau
šinius.

Pranešimas yra papuoš
tas gražiu margučių pa
veikslu.

Aukojo L. Bendruomenei

Vasario 16 proga JAB 
L. B-nei aukojo:

A. Matjoška — $$30.
Po $25: A. Šmita-, M. Ma

nomasis, J. Adomonis, D. 
Šatas, Č. Mickūnas. J. Ra
šys ir J. Vaičjurgis.

Po $20: Vladas iš Bosto
no ir H. Čepas.

J. Čereška — $15.
Po $10: V. Izbickas, V. 

Eikinas, Br. Kruopis, V. Ja
kutis, A. Vakauzienė, S. Ur
bonas. M. Subati; ir J. Va- 
liukonis.

E. Juciūtė — $5.
Bostono LB apylinkės 

vardu nuoširdžiai dėkoja 
visiems autotojams

Antana* Matjoška,

pirmininkas

dentas $76,806. Be to, va
dovai gauna dar ir kitokių 
priedų.

Primintina, kad Mass. gu-

I Nieko sau algelės

Sveikatos draudimo orga
nizacijos Blue Cross-Blue- 
Shield, kurioj yra apsidraudę 
60' < Massachusetts valstijos bernatorius tegauna algos 
gyventojų, 26 vadovybės ^ad Blue Cross pre-
riams per metus algų sumo-, zidentas per 4 metus savo ai- 

i koma milionas dolerių. j« Padidino net $40,000 ir kad 
; Pav. Blue Shield preziden-'tas Pats prezidentais neseniai 
, tas gauna metinės algos paskelbė, kad draudimo mo- 
$76,107, o Blue Cross prezi- kestį reikės pakelti.

VELTUI ALYVOS DEGIKLIS 
(BURNER)

Siūlomas naujas alyvos kuro patarnavimo planas

NAMŲ SAVININKAMS
• Vieneriems metams dalys ir 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
436-1204
Boston

773-4949 
So. Shore

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP. 
144 Milbury St 

JVORCESTER, MASS. 
ToL SW 8-2868

Sena* parvirsta ir negir
ta*.

Už nosie* ne tik jaučius 
l vedžioja.

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogau* — be ydos.

Padėka

Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apylinkės valdybos 
vardu nuoširdžiai dėkoju 
inž. Juozui Basiui už stam
bią auką, kuri bus sunaudo
ta, nuperkant Lietuvių lite

ratūros istorijos 20 egzemp
liorių. LB apylinkės valdy
ba tas knygas įteiks baigu
siems Bostono lituanistinę 
mokyklą.

Antana* Matjoška,

pirmininkas

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 
Telefonas: 268-1055

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Part.v) 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 PIETŪS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

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

— y==~?====3^ 32

oficiali Į*t»L 
ga Worcestery. mari siaučia 
siuntiniu* tiesiog ii VVorce*-

terio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdoma* sritis* Čia kal

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

galima gauti įvairiau* 
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

ii lemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Eluod Sųuare
Hardivare Co.

SsT^iakaa P. J. ALOKNA 
*28 EAST BROAn.YA* 
S«iUT»» HCSiuN. MAS8. 
l'ELž>ONA8 kti 8-414* 

Bsn>aua Jkhont Dsiat 
PvpJero* 3i»cott>*

HtUria* Langams
FlaMde reikmenys eamaas 

Reiknsanyii piuniMrian* 
Vtoclrti. ijdfctal

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasakarnio

Peter Maksvytis
Carpsatsr & Bcilder
49 Chureh Strsst 
«. Miltoa, Maus.

Atiteka Tiso* pataiaymo, (ama
to ir projektavimo darbu it km- i 
ko ir vidų ja, gyresamą narni} ir j 
biznio pastatų, pagal Jme reu

ą lavinus Saukite visados iU t va*, 
1 landų vakaro, 
f Telefonas: 698-8675 
*j>a >wmii

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

TeL 762-6732

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELE

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

Paštu

Trans-Atlantic TraveI Service

ol’TFt DINIS
OME F RISTAS

Valandos:
nūn 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Masu

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOM ETR1ST9 
Vsiandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniai*—uždare 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

aooasoooooovaooooaoosooaooaMsaooo

Laisvės Varpas
, UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL

AM 1,430 KC M WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

***********************************a»aaa#aaaa*aaeaoaoaoooaoooooooooaoo

Naudokitės mūšy rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 

kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIAUŲ 

-NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 mėty pavasariniy 

ekskursijy 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, apsisto jant pas savo 

gimines ilgesniam laikui.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant preke* 

tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
c/o

Knyga yra geriansias žmogaus drangas 3 Trans-AtlanticTradingCo

J he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Nuduodamo tiktai vaistas, išpildo? e iyaytojy rs 

esptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vsistiaą.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. SL, Reg. Pharm.

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

Telefonai* AN 8-6699

Net 9 vaL ryto iki 8 vaL vw išskyrus šventadienius Ir sekm.

moeoaoooooaooooaoooooanooac

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS*
460 West Broadvray, South Boston, Mase. 02127

Skambinkite 268-2500

ŠAME AT

29017^

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

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—2

393 West Broadvray, P.O.B. 116 

So. Boston, Msas. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonio

4^6BT $2ffA d9poif$ 
BKtjfiGBt6ta$W00

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

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

Skambink ite

268-4662

•*;6.8116'^ AVIMI

AVIMI

The Fedcal feąulttioni Sffsctfflg dėta* ma mvtngl 
ccrtificstet Mqw prunttufs withOraw®h sn ssvingi 
eertifieste hindi provkM rsts of bMsmt en smount 
withdrswn it reduetd tdthe paabook rstt(SKKaytu) 
and 90 dsyt interest is forftited. _______

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard
Dorchester, Mas*. 02122

Skaunbinkite 825-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo {dėjimo 
dienos kas mėnuo.

r ,

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius meto*

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais gulima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri 8274,006,006

SU Si'iOOu ./p ' /» .7* >

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worceeter, Ma**. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiau iš Worcesterto siun
čiam Įvairios siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
pistus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagą, ap- 
avo, maisto ir pramouės gami 
alų. Turime vietoje įvairių vie. 
tinša gamybna ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai is* 
msmis kainomis. Bs to, siunčia 
ms maistą, pinigu* R galite už
sakyti jų gamybos prekes. Čia 
sumokMts pinigus, o giminės 
ten vietoje galis pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpiainkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia paa save į svečias 
ar auolatiniam apsigyvenimai. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai Ir sąriaingaL Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinskl

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP*

AND
TRAVEL INFORMATION

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

IŠ BOSTONO | LIETUVĄ 
ir Intus Rusijos

Pristatymas greita* ir 
garantuotai

Prekės parduodamos nuio- 
mintomia karnomis.
Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir paa.
Naujas vedėjas

Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai-vak.

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

susitarimų tolef<
389 W. Broadvray 

So. Boston, Maso. 02127 
ToL 288-0068




