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MILŽINIŠKAS GINKLŲ SVORIS 
SLEGIA ŽMONIJĄ

Tarptautiniai ginklavimosi tyrimo institutai pateikė 

astronominius dolerių skaičius, dabar pasauly išleidžia* ‘ 

mus ginklavimuisi. Tai praneša ir Hearsto spauda. Gink- į 

lavintųsi didina rusiškojo komunizmo grėsmė, didžiųjų 

valstybių varžybos ir, be to, — pelno godulys.

Sov. Sąjungoje teis 

tris disidentus

IR KOMUNISTINĖJE KINIJOJE 
DIDELIO MASTO RIAUŠĖS

New York Times balan
džio 7 d. rašo. kad tą dieną
Ma kveje turėjo prasidėti ir politinės linijos tarp radikalų ir nuosaikiųjų. Demohst-
? di s»us Tvvei dochlebovo racjjo# pckinge ir kitose vietovėse. Hua Kuo-feng — atei- 
teismas. bet jis buvęs atide-

VIS1EMS KELEIVIO SKAITYTOJAMS, BENDRA- tas dėl teisėjų susiigimo. tyje numatomas Mao Tse-tungo vietininkas.

Užsienio korespondentai ................ , . ... . , , ... v H . h n Komuni.tine Kinija iki tijos pirmuoju sekretorium.
KIME LINKSMU IR MALONIU VELYKŲ. sp«ja. Kaū tai panaryta nei &| užsienio spaujos buvo! o taio pat ir Jlao Tse-tungo

„„ . . .7 ..... , . . .. kitos pnraast.es. L. ųs atvy- kaip ‘tvarkingum0 -palikuoniu-.
Keleivio redakcija ir administracija kęs, Maskvą, veiiijosinem-. kl partyai pavyz. ............

jeras Palme (soc.al.Mas), d b ; Nors žinios u Kinijos \a-
au is žadąs sovietų vadams * * b -
iškelti Žmogaus tei ių klau-

Po Ču En-lai mirties prasidėjo varžybos dėl valdžios

DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LINKI-

Pa taruoju metu paskelb
ti JAV senato komiteto. 
Švedijos Tarptautinio Tai
kos Tyrimo Instituto ir kitų 
ginklų kontrolės įstaigų pa
saulio ginklavimosi duome
nys atskleidžia tikrai nera
minantį žmogaus beproty
bės vaizdą.

Pagal tuos duomenis, šiais 
metais įvairių valstybių 
ginklavimuisi pasauly bus 
išleista 300 bilionų dolerių.

Per paskutiniuosius 16 
metų tam žudymosi priemo
nių ir įrengimų gaminimui 
žmonija išleido 3.000 bilio
nų dolerių. Pranešimuose 
sakoma, kad toji ginklavi
muisi išleista suma yra lygi 
pusei viso vargingesniojo 
pasaulio metinių pajamų.

Kalinėje tarnyboje ar su 
ja susijusiuose darbuose da
bar dalyvauja 60 milionų 
žmonių. O tai yra tiek pat, 
kiek dirba visos Europo? 
pramonėje, išskyrus Sovietų 
Sąjungą.

Naujų ginklų išradimo ir 
jų tobulinimo srityje dar
buojasi apie pusė viso pa
saulio mokslininkų. Tam 
reikalui kasmet išleidžiama 
apie 25 bilionai dolerių, — 
keturis kartus daugiau, ne
gu sveikatos apsaugai ir me
dicinos tyrimams.

Pasirodo, kad didžiausią 
savo biudžeto dalį ginklavi
muisi skiria labiau atsilikę 
kraštai. Jų metinės išlaidos 
nuo 1960 metų beveik pa
dvigubėjo ir dabar sudaro 
40 bilionų dolerių. Ši karo 
reikalams skiriama suma 
yra beveik tokio pat dydžio, 
kaip ir tų kraštų švietimo ir 
gyventojų sveikatos reika
lams bendrai sudėtos išlai
dos.

Minėti institutai bando 
atkasti ir rio milžiniško ir 
dar augančio žmonijos gink
lavimosi priežastis.

Kaip ir kiekvienam gali
ma pastebėti, viena svar
biausiųjų tokio ginklavimo
si priežasčių yra Sovietų Są
jungos ir ‘jos komunizmo di
dėjanti giesmė Vakarų ir 
aplamai laisvajam pasau
liui. Sovietų militarizmas ir 
imperializmas verčia ne tik 
Vakarų Europos valstybes 
ir Ameriką stiprinti savo 
gy nybą, bet ir kitų kontinen
tų kraštus ginkluotis, nes, 
kaip Angolos pavyzdys ro
do. sovietų nagai siekia ir 
gana tolimus pasaulio už

mosi lenktynės, kurių nesu- ; 
tramdo jokios sutartys. Tik 
šių dviejų didžiųjų varžovų 
ginklavimosi doleriai suda
ro apie 60' r viso pasaulio 
tos rūšies išlaidų, o tai yra 
daug stambesnė suma, negu 
vios Afrikos 350 milionų 
gyventojų metinė produk
cija. Ir šių dviejų milžinų 
karinis pajėgumas, įskaitant 
ir atominius ginklus, yra di
desnis, nągu viteo likusio 
pasaulio tautų krūvon sudė
tas.

M "V//

kad beveik 900 milionų tau-į kalU:,8Pa“di> Paslekla labal
.......----- y,a vienos nuomonės, ypač? Pavėluoto., o. be to, -unku

Simą. Taigi, sovietų admi- * tame kra;te ne:ąas ir patik™ , bet neabe-
mstracijai nepatogu tuo pa- .. int_n_vvi „įjojama. kad tokių riaušių
čiu metu duoti naują pavyz- • k f Š kilo ir kitose

jv r . gentų agitacija, bet pasta-;

riaušių 
vietovėse. Po

ruoju laiku ima sverbtfcįu-lJy i^ko didžiulės demonst-
ka ir iš Vakarų. Taigi ilga-!,acljcs’ kunas at,0,l°' JaU 

Tverdochlebovas yra Am- mečiui premjerui Ču En-lai, ,
nestijos internacionalo sek- mirus, ėmė drumsti? debe-lnes DUV0

d į, kaip tos teisės yra min
džiojamos.

Medaliais spaudžia
Be to, ginkluojąs mažosios

valstybės, norėdamos padi- liaudies prakaitą 
dinti savo prestižą, bijoda
mos savo kaimynų, o kartais Komunistų valdžia nesi- 
turėdamos ilgi agresinių rūpina duoti darbininkams 
tikslų.. gero atlyginimo ir gerų kitų

Statistika rodo. kad 1974 d"'bo b darbo
m. vieno kareivio išlaikymas "“f““. Sąjungoje
pasauliui atsiėjo vidutinis--V1 a abal ze"Ja?-
kai 12.239 dol., o vieno nuo J’ ' aidžios baudziau-
5 iki 19 metų vaiko ir jau- ""jkams paskatinti yra su-
nuolio švietimui teko tiktai -P?esnf
oi O HnUriii Ji darbininku? apkabmeja

_ T . ,, įvairiais medaliais ir ordi-
Dar svarbus ginklų garny- najs> kurie jai nieko neka?- 

loos didinimo akstinas yra tuoja. Štai, "Tiesa“ balan- 
ir geras šių žudymo įrankių 7 d. paskelbė ordinais 
biznis. Skelbiama, kad šiais jr medaliais apdovanotųjų 
metais jis pasieks rekordinį žemės ūkio pirmūnų sąrašą. 
20 bilionų dolerių skaičių. kurjs užima beveik du laik- 
Mat, ginklais lygiai ”sėk- raščio puslapius, 
mingai“ prekiauja ir SoKie- Tokio gausaus medalių 
tų Sąjunga, ir JAV-bės, nes lietaus dar nė viename Va
tai labiausiai pageidauja- kary krašte niekada nėra 
mas gaminys, kurį už pasku- buvę..
tinius pinigus perka net al-

retorius. Jis suimta- prie? sys ir viiš Kinijos 
-vienerius metus ir kaltina
mas dėl skleidimo žinios,

kani ir apdriskę.

Del abortų grius 

italų vyriausybė

Lebanone paskelbė 

paliaubas

1 organizavo pati vyriausybė, 
skiltos pareikšti 

pritarimui naujam premje
rai Hua Kuo-feng, kuris ne
abejotinai yra paties Mao 
Tse-tungo parinktas..

Visa tai prasidėjo lyg ir
Y. "“‘y** netikėtai, lyg ir dėl nereikš- 
disidentas .____ •_

Padėka Australijos 

vyriausybei
Au tralijos Baltų Tarybą b®},.r“‘a ’‘F°n*2« !’I l.enai padėtas kuti« pusėje stovi

Camberoje priėmė Australi- Rvde,^. (Vehau Pliuscui pa- Cu gn.jaj pagerbti, bet kaž- ir MaoTse-tungas, ir vadi- 
jos ministeris pirmininkas v^ko ls'azlU0tl i užsienį). ka? vainiką nuėmė. TadaĮnamiJ nuosaikiųjų

kad įžymus rusų 
Pliuščas buvo psichiškai 
veikas, kai jį 1972 m. įkišo

mingos priežasties. Praeitos 
savaitės pirmadienį Pekin- 
ge prie monumento buvo

Šie įvykiai rodo. kad Ki
nijoje vyk ta varžybos taip

ąikiųjų“, buvu- 
ė,sio premjero Ču En-lai poli-

ir abiejų rūmų pirmininkai veikėjo Mustafos Džemilevo prie Didžiosios Liaudies Sa-į šalininkų.
— Bifl Snodden ir R. G. bylo. Jis kaltinamas dėl So- lės protesto demonstracijas, Nuosaikieji, kuriems pri- 
Withers. Jiems buvo įteikta vietų Sąjungos šmeižimo, bandydama valdžiai Įteikti taria dauguma biurokratų ir 
Baltų Tarybos padėkos re- nes atkakliai kovoja dėl to- atitinkamą peticiją. Įvyko liaudies, yra linkę teikti pir- 
zoliucija už tai, kad Austrą- torių teisės grįžti į savo tė- susirėmimas su milicija, ku- menybę masių materialinės 
lijos vyriausybė atšaukė Lie- vikes Klime, iš kurių visi ri demonstrantus iš Klaidė
tuvos. Latvfjos ir E tijos totoriai buvo ištremti į Sibi- lazdomis, 
valstybių priverstini įjungi- rą 1944 metais. Rjtą dkną j. vyi.iausybžs
mą į Sovietų Sąjungą. Balandžio 14 d. Vilniuje buvo pabalintas ministro į miesi Mao Tse-tungo malda-

Australijos lietuviai, lat- turi prasidėt Valerijaus Ma- pirmininko pirmasis tpava-1 kny?ės. tokioje anų politinė-
viai ir estai daro žygių, kad recino byla. Marecinas pra- duotojas Teng Hriao-ping, J® linijoje numato galimą
šiuo Australijos pavyzdžiu eito gruodžio mėn. teisto kuris, atrodė, turėjęs būti visuomenės klasių atsiradi-
pasektų ir Naujosios Želan- Kovalevo byloje atsisakė. Kinijos premjera, nes to no- ma net ^buižuazėjimą, 
dijos vyriusybė. kaip buvo reikalaujama, liu- rėję- ir velionis ču En-lai. koks via Sovietų Sąjungoje.

dyti, kad Kovalevas jam da- Teng vietoj ministru pirmi- žinoma vi os Mos dvieiu 
vęs Solženicino knygą Gula- ninku buvo paskirtas HuaJ ’ " " -

Kipre demonstruoja ?° archipelagas, kurią ture- Kuo-feng. iki šiol mažai ži- 
r J jęs padauginti ir platinti. nomas asmuo. Jis bus ir par-

ka-
Fraser. Priėjime dalyvavo Omske prasidėjo totorių apie 30,000 minia surengei

gerovės tikslam? prieš kai 
kurias ideologines dogmas. 
Radikalai, griežtai laikyda-

pries JAV-bes
JAV-bėms susitarus su

Anglijos premjeras-

Lebanone buvo paskelbtos 
į 10 dienų paliaubos, kurios 

Dabar Italijos vyriausybę vėliau pratęstos iki balan- 
sudaro krikščionys demo- džio galo. kad būtų laiko iš
kratei, bet jie neturi parla- rinkti naują prezidentą, 
mento daugumos. Kol kas Deja, ir paliaubų metu vis 
juos palaiko socialistai, bet tiek vyksta -usišaudvmai, 
ir jie atsisako vyriausybę to- žuvusiųjų skaičius didėja, 
liau remti dėl krikščionių P senasis prezidentas labai 
užsispyrimo abortų reikalu, nenori atsistatydinti.

Visos partijos, išskyrus Paaiškėjo, kad vidaus ko- 
krikščionių demokratų ir y? metu ginkluoti plėšikai 
fašistų, reikalauja laisves- Lobanono bankų išgrobė 
nio abortų įstatymo. 1net 50 milionų dolenų.

Jei socialistai atsisakys
remti krikščionis, vyriausy- fįeW Yorke Suėmė 
bei parlamente bus pareikš- 
tas nepasitikėjimas ir turės padėjėjus
būti įkirti nauji rinkimai, 
kuriuos gali laimėti komu
nistai. Žinoma, galima rin
kimų išvengti skelbiant a-

Mirė bilionierius 

Howard Hughes

srovių vaižybos liečia tiktai 
Kinijos vidaus politiką. Ku
ri grupė varžybas belaimė
tų, neapykanta Sovietų Są
jungai lieka ta pati, nes 
šiuos du milžinus skiria ne 
tik ideologiniai, bet ir teri- 
ioriniai ginčai.

Naująjį premjerą Hua 
Kuo-feng jąu pasveikino 
prez. Fordas, pareikšdamas, 
kad bus siekiama dar glau

Turkfja ir vė1 atnaujinus jai James Callaghan 
ginklų tiekimą, Kipro salos a
sostinėje Nikosijoje kilo di- praeitą savaitę Britanijos

Ammt v.vriaus*vbės Salva išrinktas Praeitą savaitę mirė keis- 
Vnc amk a aJ5 & " ^ame= CallaKhan» Wilsono tuolis bilionierius Howardkos ambasadą. kabinete buvęs užsienio rei- Hughes, kuris susirgęs buvo desniu^amvklu^su^kinria'

Graikai įtaria, kad JAV, kalų ministra. Jis jau per- vežamas lėktuvu iš Meksi- 0 tasai iš ?avo ^ugėg užtikJril 
jau ank čiau su turkais susi- tvarkė ministrų kabinetą, kos į Houstoną, Tex. Jo tur- no kaf| Kinijos politika 
tarusi, leido jiems okupuoti Užsienių reikalų, ministra to vertė skaičiuodama pus- ją’v atžvilgiu lieka nepasi-
dai} Kipro salos.

Policininko barzda 

teisme

yra paskirtas Anthony Cros- antro biliono dolerių. keitusi
‘ nu itakmiri ministrai nea'''ku' J'" paliko) Be to, sklinda gandai, kad
Rnv lrnk^ns b- tZk t.?stament?' G<v^ budam^ JAV-bės. norėdamos "su-
Roy Jenkinsn Denis Healey n. yra sakęs, kad savo turtą: •
pasiliko senose-pareigose. paliksiąs medicinos tyrimo; jvžtu 'esančio^linku-

Į Callaghano didžiausias institutui. Jei tokio testą- Kinijaį’|la,.duoti' moder. 
rūpestis — pagyvinti krašto mento nėra, tai dabar jpmi-j ... trinkiu 
ūkį. O to nebus galima pa- nės pradės varžytis dėl pali-inuxų gmK1U ” 

kimo.
Suffolk apskr. (N.Y.) po- 5ki- O to nebus galima pa

licijos viršininkas uždraudė da,'y^1' gyventojams nesu- 
veizus save diržu.I policininkams nešioti ”hi- 

I pUkai“ ilgus plaukus ar il-

New Yorko4 įterfiKja suė
mė 79 asmenis, kurie kalti-

, ,, . , , narni pardavinėję vogtu?bortų klausimu referendu-dajktU:S Jd kad
mą, bet referendumas galė
tų būti dabartinei vyriausy
bei irgi nepalankus.

v»»
Ilgus metus jis buvo dide-įp^ pabrangs pašto 

Ii - keistuolis: venge žmonių, r
gas barzdas. Vienas polici- ^paprastai, bijojo bacilų ir / •
ninkas tą potvarkį apskundė Peromenes draugai laikė net specialų vanoto- jntarnavimas
tei mui.

Aukščiausias teismas iš
aiškino, kad policijos virši
ninko potvarkis nepriešta-

policijos vyriausios bfc- ra“-’a konstitucijai, todėl y- jentį8 peronienės administ- 
“ tesetas- racijos pareigūnai buvo di-

Teismo nuomone, dmban- deli sukčiai. Jau tardoma a- 
tieji valdinėse įstaigose ne- pie 3.000 a menų. Kaltina-

"prekybos“ vieta buvusi vos 
vienas blokas nuo Brookly- 
no

buvo sukčiai
i Dabar aiškėja, kad nu- 
verstosios Argentinos preai-

žodžiu padėtis yra labai tinės.
kampius. Bet giltinės nau- sunki, nes abortų klausimas Skaičiuojama, kad per 6 
dai išlaidų sumas nepapras- paddarė svarbesnis, negu mėnesius tie ”prekybinin- 
tai padidina v.pač Sovietų infliacija, lyros vertės kriti- kai“ padarę $2 milionus a-*grali rengtis ar atrodyti Uip. ma ir Peronienė, kuri pati 
Sąjungos ir JAV ginklavi- mas ir nedarbas. pyvartos. j kaip jiem? patiems patinka, sau išra'iusi .$700,000 čekį.

ją musėms gaudyti... Be to.* 
turėjo nesusipratimų ir su valdyba .praneša,
mokesčių įstaigomis, Ud ii-, kad nuo balandžio 18 d. pa- 
gą laiką gvveno Meksikoje/ keI* kai kuii¥ patarnavimų 

1 tarifus: už Special delivery 
. ims 80 c. (buvo 60 c.), už 

Praeitą pirmadienį San apdrau tą laišką — $1.25 
Francisco teisme turėjo būti buvo (95 c.), už certified 
paskelbta Patricijai Hearst, laišką — 40 c., mažiausias 
bausmė, bet teisėjas ją pa- mokestis už money order— 
siuntė psichiniam tyrimam. '30 c. _

pnraast.es


Puslapis antra3 KELtuviS, Su. BOSrON \'i. 15,1976 ra. bubndžio 1$

PROPAGANDINES AŠAROS i BOSTONO LIETUVIŲ PERIODIKA
Nėra jokia paslaptis, kad išeivijos jaunosios kartos 

lietuviškasis auklėjimas ir švietimą? yra musŲ organizuo
tos visuomenės ir ‘jaunimo tėvų skaudus rūpestis. Ypač ’ 
skaudus ir aiškiai regimas to jaunimo greitesnis ar lėtes- kaktį Bostone ir mūsų se
nis nutautėjimo vyksmas, kuri Įvairiais būdais stengiamės niausiojo dabar ir ilgiausiai 
sustabdyti. Nepaslapti? ir £ai kurie mūsų lituanistinių ėjusio socialistinio laikraščio 
mokyklų darbo trūkumai ar nesklandumai, apie kuriuos KELEIVIO 70 metų sukaktį, 
mes atvirai kalbame ir rašome, ieškodami pagerinimo pravartu būtų prisiminti ir 
priemonių. Tad mes visiškai nesipiktintume, jeigu šiuo'kitus Bostone ėjusius ’ietu- 
mūsų bendru rūpesčiu nuoširdžiai norėtų pasidalinti ir viškus laikraščius ir žurna- 
okup. Lietuvos tautiečiai. į lūs.

ALGIRDAS BUDRECKIS

Minint JAV 200 metu su-

1911 m. balandžio 5 d. pradėjo eiti antras socialistinis
Į savaitraštis LAISVĖ. Jo redaktoriai buvo J. Neviackas, J. j 
Undžius, J. P. Valatka ir V. Paukštys. Kadangi negalėjoj 
nukonkuruoti Michelsono KELEIVIO, laikraštis buvo iškei

ktas į Brooklyną, N. Y. Tenai 1919 m. LAISVĖ perėmė 
bolševikai. f

1912 m. lapkričio mėn. kun. Petras Lapelis pradėjo 
redaguoti katalikiškos minties mėnraštį MOKSLEIVIS. 
MOKSLEIVIS, ėjęs iki 1922 m., buvo Lietuvių Rymo kata
likų moksleivių susivienijimo organas. Jis buvo perkeltas 
į Čikagą.

Liberalai tautininkai buvo paskutinieji, kurie stengėsi
■ leisti savo krypties periodiką. 1914 m. sausio mėn. išėjo 
i savaitinis ATEITIS. Iš pradžių redagavo J. Baniulis. Pra-

Skaitykite 
šias knygas

Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 p 'k, kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
kietais - $5.59.

P-gnoda, B’onio Railos 
išgarsėjusiu akimirkų II da
lis. Ba kitu dalvku. čia telpa 
idonros studi ios apie poetus 
Le mą Skabeiką ir Joną Ais. 
ti. Knyga 37-1 psl.. kaina

, , , •* ,, . » kaip ir I dalies— minkštaisdedant 191o m. ATEITIS ėjo tris kartus per saveitę. Vyriau- v . $5 59
siu redaktorium tapo A. Rimka. 1918 m. šis laikraštis buvo' ' . TTT , .. r>__ •

vi-** oaubada Paguoda. III dabs, Bronio
perkrikštytas SANDARA. Railos akimirkų kronikos.

Bet, deja, jau vi.-ai kitas reikalas, kai, naudodamasis t Metų metai apgaubia se- 
mūsų atvirumu, prie mūsų sielvarto staiga ima ir pristoja nūs komplektus dulkėmis ir 
toks „anapusinis pilietis“, kuris pradeda verkti aiškiai 1 suodžiais, o prastas medienos
permatomom propagandinėm krokodilo ašarom. Mat. esą, Įpopieris trūnija. Seni skaity- i
ir jam toji mūsų problema labai rūpinti! Į tojai žengia anapus. Tarsi blunkąs laikraščio popieris,, tn,r

(senų laikraščiu prisiminimas ima blėsti. Mirus seniems buvo redaguojamas Bostone. VYTĮ 1915-1917 m.
Vienu tokių „raudotojų“ pastaruoju metu pasi kar- 1 redaktoriams ir spaudos bendradarbiams jų suamerikonėję! gavo studentai A. M. Račkus ir K. Pakštas. Antrame Bostono

deno ir tūlas Vladas Vaičiulis, kuris kovo 25 dienos „Gim- įpėdiniai išmeta tėvelių ar senolių komplektus, pageltona- v,..,,
tajame Krašte isdūsa\o istisą tiaktatą apie išeivijos li- vusjas straipsnių iškarpas. Mūsų visuomenės kolektyvinė 
tuandstinių mokyklų ir jų mokytojų negeroves. (atmintis tikrai silpnoka, jei po 70 metų reikia klausti, kiek

būta lietuviškų laikraščių Bostone?

Lietuvos vyčių organizacijos žurnalas VYTIS du kartus 
čia reda-

ka.’na minkštais 
$6.50. kietai? —

Remdamasis išeivijos spaudos citatomis, jis mums 
pasakoja, kad JAV lituanistinių mokyklų mokytojai esą 
persenę, kad jų pedagogika taip pat „perkaršusi“, kad 
aplamai išeivijos lituanistinė mokykla esanti „beviltiškai 
nusenusi ir išsivadėjusi“. o vi*a tai, žinoma, tik dėl to, — 
kad tų mokyklų „iš savo globos nenori paleisti politikuo
jantys veiksniai“. Priedo jis dar pakiša ir Bostono litua
nistinės mokyklos mokinė? rašinėli, spausdintą čionykščio 
laikraščio vaikų skyriuje, kur toji mokinė reiškia savo 
nuomonę apie jai nepatinkamą istorfjos dėstymą.

Nemokame savo paveldo (angliškai tariant, heritage)! 
įvertinti. Tokiam raštingiam. mokytam ir Įprususiam Bos
tonui tikrai garbės nesuteikia faktas, kad nesugebėjęs iš
saugoti savo istorinių senienų, savo raštiškų lobių. Tiek 

1 ir to. Panašiai savo laiku pamokslavo kun. Milukas, Kazys 
Pakštas. Kipras Bielinis, Vladas Čekanauskas ir Stasys 
Michelsonas...

viešnagės laikotarpyje (1946-1962) Vyčio redaktoriai buvo 
Juozas Leimonas ir Felicija Gredelytė.

Pokštininkams nerimaujant, 1915-1917 m. pasirodė 
(humoristinis žurnalas ŽVIRBLIS. Vienas jo redaktorių 
buvo Feliksas Zaleskas.

387 .psl., 
viršeliai?
$7.25.

Dialogas ra kraštu, Aki
mirksnių kronikos, antr? 
knyga, parašė Bronys Raila, 
Kaina $7.90.

1 Pepuoda. Bronio Railos
nkUnirK-rrų IU en-is, 387 

Kun. F. Kemėšio iniciatyva 1915 m. rugsėjo 12 d. išėjo ; psl.. kain-. m;’’k-tais virše- 
savaitraštis DARBININKAS. Šis laikraštis tapo šalia čika- lia’s $6 50. k eta’s — $7.25. 
giškio DRAUGO Amerikos lietuvių katalikų oficiozu. Per- j Versmės ir vemetai, aki- 
ėmę spausdinimą tėvai pranciškonai 1951 m. DARBININKĄ Tn,ri;ū - straipsnių rinkinys
iškėlė i Brooklvną. i Praf.it:es,!'; dlen1

Į tualia.s klausimais, parašė 
1917 m. lapkričio 9 d. pradėjo eiti Amerikos LLietuvių Bronvs Raila, 351 psl.. kaj-

Teko tikrai surinkti duomenų ir užfiksuoti faktą, kad Tautinės Bažnyčios leidžiamas laikraštis ATGIMIMAS, na $5.00.
Bostone pasirodė bent 28 periodiniai leidiniai. Po Čikagos,'Redagavo kun. Mickevičius iš Lawrence, Mass. O pats Amerikos lietuviu politika. 

Suprantama, tuščios pastangos yra su „Gimtuoju Į Niujorko ir Filadelfijos rikiuojasi ketvirton vieton Bostonas, laikraštis buvo spausdinamas Bostone. j parašė dr. K.šidlauskas.q-
Kraštu“ ginčytis, nes mū.-ų žodį ne šio laikraščio Lietuvos kaip spausdinto Amerikos lietuvių žodžio centras. Laikraš-Į ,-----x.__ ----- •. vadas dr P. G igą.čio. kai-vadas di

na $1 50
Tiesiant kelią Lietuvos

- .. j -o * * • - 1 *- 'nepriklausomybei, Vaižfran-ir žurnalai gausiai pasirodo. Be to, spaustuvminkyste yra 1928 m SANDARA persikėlė į Čikagą. Šis laikraštis taip to straįnsnjaj. 40 psi„ Kai-

SANDARA, tautiškai demokratinės krypties savait-
tijai buvo palanki dirva. Čia telkiasi eilė uni\ersitetų ^ rastis, pradėjo eiti 1918 m. gegužės 3 d. Redaktoriai buvo 
mokslo institutų, veikia knygų leidyklos, vietos laikraščiai Į j. BaniuiiSf A.Rimka, J .Strimaitis, J. Sliakis ir J .Pronskus.

skaitytojai, o tiktai Vladas Vaičiulis ir dar vienas kitas jo 
bendradarbis tegirdi. Bet vis dėlto šia proga ir tą pati 
Vladą Vaičiulį norėtume kai ko paklausti.

Na, sakykime, jeigu „politikuojančių veiksnių“ litu- 
ani-tinės mokyklos yra niekam vertos, tai gal jis galėtų 
mums nurodyti tarybinių propagandistų taip remiamos 
JAV „pažangiosios“ lietuvių emigracijos tų gerųjų mo
kyklų pavyzdžius? Kur ir kiek tokių „pažangiųjų“ litua
nistinių mokyklų yra, kokia „pažangi“ pedagogika ten 
vartojama, kokia „pažangi“ programa išeinama ir kur 
tie „nenukaišę“ jų nu; Rytojai“?

Mea apie tokių mokyklų buvimą čia negirdėjome ir 
jų nematėme.

Gal jis dar pasakytų, kur ir kiek yra to nenutau?tan- 
čio „pažangiųjų“ jaunimo, kuris ne tėvų stumiamas, kaip 
mūsiškis, o patsai, laime švytėdamas, Į tas „pažangiąsias“ 
mokyklas bėgte bėga?

Mes to irgi nežinome.
Be to, kam, jo nuomone, vi-as tas plačiai suorgani

zuotas JAV lituanistinių mokyklų tinklas turėtų atitekti, 
jeigu tie „politikuojantys veiksniai“ jį iš savo rankų pa
leistų? Ar tik ne okup. Lietuvos švietimo ministerijai, Gegužiu nupirko laikraštį nuo A. Zvingilo. Naujo KELEI-

viena svarbiausių Bostono pramonių. Bostono lietuviai buvo j pa^ buvo Tėvynės mylėtojų draugijos organas 
nuo senų laikų raštingi, knygų ir laikraščių skaitytojai
Nemaž lietuvių vertėsi spaudos darbininkų amatu. Lietu
viui žurnalistui buvo patrauklus ir palankus Bostonas, 
tiek iš amerikoniško taško, tiek iš lietuviško taško. Bostono 
lietuviai turėjo karštas ir tvirtas ideologines pažiūras; jie 
entuziastiškai skaitė pasaulėžiūrinius laikraščius, kurie 
papildė jų įsitikinimus faktais ir pavyzdžiais. Tad, nenuo
stabu, kad Bostone klestėjo socialistinė, katalikiška ir net 
liberalinė-tautiška spauda.

Kas buvo tie laikraščiai ir kas juos redagavo? Skaity- 
tytojui pateiksime bent apžvalgą.

1893 m. Bostone išėjo pirmasis Bostono lietuvių laik
raštis BOSTONO LIETUVISZKAS LAIKRASZTIS. Leidė
jas buvo A. Zdanavičius, o atsakingas redaktorius kun.

na $1 00
Milfordo gatvės eleviios,

dideli susidomėsima sukėlęs 
poeto .Tono Aisčio straipsnių 

Matyt, kad pokštininkai dar vis nerimavo. 1921 m. rinkinys. Kama minkštais 
pasirodė keli numeriai Jono Karoso redaguojamo juokų šeUuis — $3.75. 
laikraščio PERKŪNO. O 1924 m. liepos mėn išėjo juokų Lietuvo* koręUhicinės tei

sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl

TUVIS buvo laikinai spausdinamas Bostone. | N„žeminh;įu ewer«i»,
1925 m. spalio 6 d. pradėjo eiti Amerikos lietuvių egzilio pasaulėjautos eski- 

vaisbos buto 1 aikraštis. AMERIKOS VAISBOS BUTO zai. narašė Vytautas Kavo- 
2INIAS redagavo A. J. Kupstis. 1926 m. šis laikraštis - dairia $2.
sustojo ėjęs.

1920 m. St. Neviasko buvo mėginta atgaivinti iš Wor- 
cesterio atkeltas DILGĖLES. Čia jo tik keli numeriai išėjo.

laikraštukas BITE. Leidėjas buvo J. Kardiejus. į

1925 m. Worcestery bazuojamas AMERIKOS LIE-

m. sis
( Timeless Litbuania — pa

rašė buvęs JAV atstovas 
1925 m. spalio mėn. pasirodė juokų ir satyros laikraštis Lietuvoj O’ven J. C. Norem, 

Irnirt* $4.
EWAKFN!NC LITHIJA-

J. 2ėbrys. Viso pasirodė 7 numeriai. Į RIMBAS. Leidėjai buvo C. J. Paulauskas ir R. Židžiūnas. 290 n«»
1905 m. vasario 9 d. pradėjo eiti savaitraštis KELEIVIS. |Vėliau RIMBAS buvo Paulausko perkeltas i Brooklyną,'

kuri čia atsiųstų savo paiuoUus „nenukaršusius“ pedago
gus, savo programas ir panaudotų savo „modemiškus 
metodus“? Tai taip reikia ir sakyti.

Tarp kitko minėtame straipsny dar tvirtinama, kad 
mokytojai ir tėvai nuo savo mokinių ir vaikų stengiasi 
nuslėpti viską, kas tik Lietuvoje yra gera. ir jaunuoliai, 
tik aplankę savo tėvų ai’ senelių kraštą, nustebę atranda, 
kad ten esama ir knygų, ir parodų salių, ir teatrų, ir mo
kyklų...

Tai nuoga nesąmonė. Išeivijos jaunuoliai ne tik apie 
visa tai yra gerai painformuoti, bet jie taip pat žino, ko 
tose knygose maskvinė cencūra neleidžia rašyti, kokių 
paveikslų parodų salėse negalima rodyti, kokie veikalai 
draudžiami teatruose statyti ir kokia teisybė okup. Lietu
vos mokyklose yra skrupulingai nutylima... Taigi, jie kar
tais žino net žymiai daugiau, negu tarybininkai norėtų...

r.»

, Kadangi Vladas Vaičiulis taip karstai rūpinasi išei
vijos lietuviškojo jaunimo lietuvybe, tad gal jis malonėtų 
pasakyti, -kiek lituanistinių mokyklų yra Gudijoje, kurio
je lietuvių tikrai daugiau negu Bostone „buržuazinių na
cionalistų“?

O kiek lietuviškų mokyklų pa Sibire, kur taip pat 
nemaža mūsų tautiečių, paleistų iš koncentracijos stovyk
lų. vegetuoja įšalę į sniegą? Jeigu tokių mokyklų tenai 

, nėra, tai gal nusiunčiama tenykščiams lietuviams bent
lietuviškos knygos, vadovėliai ar periodinė spauda?

Mes apie tai irgi negirdėjome.
Atsisveikindami tenorėtume VI. Vaičiuliui pastebėti, 

kad ir jo aimana dėl persenusių mokytojų yra gerokai 
per enusi. Gal tikresnis priekaištas būtų, kad tie mokyto
jai per jauni. Pavyzdžiui, kad ir toje pat Bostono litua
nistinėje mokykloje iš 12 mokytojų gal tik 3 \Ta kiek vy- 

• realios kartos, o kiti — baigę mokslus jau čia. Amerikoje. 
Jo nemalonumui, galima būtų dar priminti, kad tų jau
nųjų mokytojų tarpe yra net ir okupuotoje Lietuvoje išsi
mokslinusių...

Pirmuoju leidėju buvo A. Zvingilas, kuris 1908 m. redaga-Į^ur m‘ ,sust°j° ėjęs. 
vimą atidavė St. Michelsonui. Stasys Michelsonas su Jurgiui Tarp 1928 m. lapkričio ir 1930 liepos mėn. ėjo rimtas 

ūkio bei socialinių aktualijų žurnalas TARPININKAS. Jį 
leido A. J. Kupstis, o redaktorium buvo R. Židžiūnas.VIO vyriausiais redaktoriais 

J. Januškis ir Jackus Sonda.
yra buvę St. Michelsonas,

1933 m. rugsėjo mėn. pradėjo eiti mėnesinis satyros 
1905 m. lapkričio mėn. išėjo mėnesinis laikraštis V AIS- žurnalas IŠMINTIS. Leidėjai ir redaktoriai buvo R. Zidžiū- 

TININKAS. Jo leidėjai buvo J. Gedminas ir J. Mickevičius. Į nas ir E. Simanavičius.
I

Po ilgesnės pertraukos Susivienijimo Lietuvių Ameri- Į Kun. K. Urbanavičiaus iniciatyva Amerikos lietuvių 
koje organu vėl tapo TĖVYNĖ. TĖVYNE buvo spausdi- katalikų studentų organizacija 1933 m. pradėjo leisti 
narna Bostone tarp 1908 ir 1910 metų. Ją redagavo V. S. (STUDENTŲ 2ODĮ. Ėjęs 10 metų STUDENTŲ ŽODIS pro- 
Jokubynas ir vėliau K. Vidikas. 1910 m. laikraštis buvo j tarpiais buvo spausdinamas Bostone.
perkeltas į Niujorką, į dabartinę būstinę. . m pasirodė jėzuitų laikraštis ŽVAIGŽDĖ. Jį leido

1908 m. J. Ilgaudas leido satyrinę RAGANĄ. ;kun. Ant. Mėšlys ir kun. Pranas Aukštikalnis. 1949 m.
innn - • >- • , , , ŽVAIGŽDĖ buvo iškelta į Čikagą.1909 m. vasario men. pasirodė juokų laikraštis DAGIS. į

Vėliau (1910) DAGIS persikėlė į Čikagą. Viso išėjo 12 ’ 1947 m. pradėjo eiti socialistų kultūros ir visuomenės
’ mokslų žurnalas DARBAS. Ėjo kas trys mėnesiai. Leido 
Lietuvių Darbininkų Draugija. Iš pradžių redagavo SDP 

.veteranas S. Kaminskas-Kairys.

numeriu.♦
Mėgstąs humorą J. Mickevičius 1910 m. išleido kelius

numerius juokų laikraščio PIPIRAS. I

j NIA, 187 psl.. kaina $3 00.
Knvgą para?? Jokūbas J. 
Stukas. Ji tinka skaitantiem 
angliškai ir nnrintiem susi
pažink «u Lietuvos nraeiti- 

POP1JLAR LfTHUAM. 
AN FFriPrS. brri
Da už va r dien ė. kaina $3.50- 

Vardai ir veidai mūsų kul
tūros utoriioie (Nuo Mažvy
do iki Skvirecko), parašė 
Stasys Yla, 345 psl., kaina 
$0. ‘
AVP.TTT K AT.POS GPA- 
MATTKA. 215 psl., kie« v<r.

coliai kaina ........$3.50
Vvtaotaa tbe Great Grand

Duke of Lithuania bv dr. 
senh B Končių*. 211 oal.. 
o«l. kaina Vrietai« vuleliai* 
$3ĄO. minkite?* $2.00.

Lietuviu kalbo* žodvna*
Pirmasis redaktorius buvo Steponas Strazdas. Kel. red.) mokyklai ir n^^ams. reda

gavo Antanu Klimas ir Sta- 
svs Barzdukas. iliustruotas, 
kiekvieno žodž’o reikšmė 
neaiškinama sakiniu. Tai 
leidinys, kurio ‘iau seniai rei
kėjo mū u Pnanistinėms 
mokykloms ir šeimoms, kū

gy

1951 m. pasirodė lietuvių katalikų savaitraštis RYTAS. 
Šį laikraštį leido Lietuvių katalikų informacijos biuras. 
Redagavo kun. B. Petrelevičius.

Tarp 1951 ir 1971 m. praėjo dvidešimtmetis. Per tą 
. laika nepasirodė jokie nauji laikraščiai Bostone. Nebent

.ų mokinys irgi gali spaudoje pareikšti savo atskirą nuo- skaitytumėm AIDUS Bostono žurnalu todėl, kad redakto- 
monę? Sakysime, ar jis gali nusiskųsti, kad mokykloje ,rius j. Girnius evvena Bostone.

’M
Tiesa, mūsų auklėjimo ir mokymo metodai yra "se
ne tarybiniai. Bet ar okup. Lietuvo? "tobulų“ mokyk-

Lietuvos istorija dėstoma iškraipyta, kad kiti šaltiniai mo
kytojo aiškinamus istoriniu? įvykius visai kitaip nušvie
čia? Kad, pavyzdžiui. Lietuva prie Sovietų Sąjungos tik 
Stalino ir Hitlerio slaptu susitarimu, tik po sovietų įteikto 
ultimatumo ir Raudonajai armijai į ją įžygiavus, o ne

Paskutinis periodikos pavyzdys buvo Gintaro Karoso 
leidžiamas ir redaguojamas LIETUVIŲ JAUNIMAS 1970- 
1973 metais. LIETUVIŲ JAUNIMO pasirodė 9 numeriai.

Taigi galime į periodikos metriką įrašyti 28 laikraščius,
laisvu noru prie „didžiosios tėvynės“ prisiglaudė? Arba kurie buvo Bostone spausdinami. Iš jų patvariausias yra
kad mokiniui nepatinka brutali antireliginė propaganda, 
kad jis norėtų daugiau sąžinės laisvės?

To mes irgi negirdėjome. Bet mūsų „senoviška pėda

KELLEIVIS. Kiti arba išsikėlė kitur arba išnyko. Iš tų, 
kurie gavo pradžia Bostone ir tebepasirodo galima priskai- 
tyti trys (DARBININKAS, SANDARA ir LAISVĖ). Salia

• r • • • i n- u . i i -’geru laikraščiu Bostono lietuviai yra turėję redaktorius,gogaka“ auklėjamas mokinvs gali viešai kelti bet koki ? ? , .. 7 ’
iam rfinima klausima ’ kuriu- rePutac,Ja buvo z>noma po visą Ameriką, būtent:jatn rupimą hiauumą. Run j 2-brys gt Micheisonas y. S. Jokubynas, A. Rimka,

Taigi, Vladui Vaičiuliui gal derėtų labiau verkti A. M. Račkus, prof. K. Pakštas, kun. F. Kemėšis, J. Leimo- 
dėl tarybinių ir „pažangių“ mokyklų? 'nas, kun. K. Urbanavičius, ir J. Sonda.

riu vaikai ian mrmkai 
b’otuvK.kai, Kietais virše
liai. kaina $6.

N narašą .To
nas Karvs. 310 n?l. kaina — 
$15 00.

I iehivi* vsr«cninink»* Iš
eivi «oie parašė Juozas Žile
vičius. knv?a trausiai ilinat- 
ruo*a. 304 nsl.. kaina $5.00.

Kritusieii laisve. TT to
mas. narašė Vladas Ramo
jus. 195 psl., kaina $5.00.

Vince* Krėvė savo laft*. 
buo»e. parašė Vincas Ma
ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.
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DETROITO NAUJIENOS

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

U BENDRUOMENĖS AŠTUNTOSIOS TARYBOS 
RINKIMŲ VIETA IR LAIKAS

LB Bostono Rinkimines Apygardos į 8-tąją LB Ta
rybą rinkimų pasiruošimas artėja prie pabaigos. Renka
mų į LB 8-tąją Tarybą kandidatai yra šie:

Henrikas Čepas, 56 m., ii Bostono;
Donatas Jančauskas, 29 m., ii Brocktono;
Bronius Kruopis, 59 m., ii Bostono;
Julius špakevičius, 44 m., ii Westwood;
Elena Vasyliūnienė, 60 m., ii Somerville.

Balsavimai vyksta:

Patartina. kad abu tauto
dailininkai nepasitenkintų 
vien tik Detroito visuome

nę LF vajus užbaigtas puikiu L. Fondo ir su juo gražių nei ?avo grožybių parody- 
“ * darbų. į mu, bet kad jas pademonst-

Vakarui pasibaigus. pra-’»*u°tų ir kituose miestuose. 
_ nešta, kad šio vajaus metu Tik, vežant kitur, būtų būti- 

Lietuvių Fondo vajus Dėt- Detroito lietuviai į LF sūdė-Į na paruošti eksponatų kata- 
rolte buvo iškilmingai už- Į jo 5,180 dolerių, bendrą Uogą. kurio labai pasigedo 
baigtas kovo 27 d. koncertu Detroite surinktą sumą pa- detroitiečiai ir nuolat abu 
ir baliumi Dievo Avaizdos 1 didindami iki 60,613 dol.
parapijos kultūriniame cent- LF narių skaičius padaugė

jo 47, taigi pakilo iki 288.
Šias užbaigtuves garsin- šešių puslapių kultūringa

koncertu

Keturis mėnesius trukęs

Taip rūpinasi žmogumi Sudegė Šiaulių bažnyčia

Komunistai skelbia, kad; Gavome žinią iš Lietuvos 
jie labai rūpinasi žmogumi, kad apie kovo 15 d. sudegė Į re. 
jo neišnaudoja. O štai gyvas Šiaulių šv. Jurgio bažnyčia 
tikrovės pavyzdys, paskelb- (arti geležinkelio stoties), 
tas šių metų Švyturio žarna- j
lo nr. 1 žurnalisto Antano < _______ _
Naujokaičio, pasikalbėjus*
su Žemės ūkio ekonomikos! _____
mokslinio tviimo direkto- POKALBIS SU PREZIDEN- 
riaus pavaduotoju ekonomi-j Tq PATARĖJU 
nių mokslų kandidatu Bro-

dailininkus nuo vieno salės 
galo iki kito tampė, norėda
mi truputį pasiinformuoti.

Alfonsas Nakas
darni, vėl ir vėl 
jog išgyvensime

skelbėme,
koncertą,

•vakaro programa, su pen
kiomis nuotraukomis bei LF

mum Grabausku.
Minėtas ekonomistą.- taip 

kalba:
”Analizė parodė: Ignali

nos ir Šalčininkų rajonų kol
ūkių melžėjos per metus iš
dirba 342 dienas. Tai įeis-. x A . .
kia, kad jos negauna r.e tik P® Fordo patarėjo etnmmms 
atostogų, bet ir išeiginių ^kalams dr. Myrono B. 
dienų. Dilba švenčių dieno- kuropo. su kuriuo buvo pa 

Tai ne

Š. m. vasario 27 d. JAV 
LB Krašto valdybos ryšinin-

kokio Detroite dar nebuvo. į narių pavardėmis ir aukoto- 
Ir publikos neapvylėme (ra-! mis suirtomis, atsiėjo dau
žau su "mes“ todėl, kad esu ! giau nei 80 dol. Tą sumą pa- 
vienas iš LF Detroito vajaus' aukojo Danutė ir Leonas 
komiteto narių). Pirmą kar-Į Petroniai, Petronis Indu-t- 
tą Detroite koncertavo visi ries, Ine., savininkai, 
trys didieji Chicagos Lietu LF vajus Detroite, kaip 

esame ne kartą rašę, suak- 
! tyrinamas maždaug poros

mis, dirba naktimi

vių Operos kolektyvo solis- 
kas prie Valstybės departa-itai: Stasys Baras, Danutė
mento Algimantas Gureckas Stankaityte ir Jonas Vazne- Lįetų ta,.pafe. DabarB|)aįibai. 
Baltuosuose Rūmuose buvo.,ls\ uos pianinu Pa y .el°,gg viena iš tokių LF vajaus 
priimtas specialaus Preziden-i11^1 .niunkos bei dirigavimo

aukštumas pasiekęs Alvy
das Vasaitis. Jie viri keturi 
atliko po vieną ir daugiau 
arijų iš Beethoveno, Verdi,

liesta visa 
problemų.

eilė LB rūpimų. Gaidelio, Thomas’o, Mozar- 
•- to, Gounod. Banaičio ir Bi-did vyriškumąo varga 

Vadovai negerbia žmogaus.
"Viename

niuje sutikau 
to’ją, Socialistinio
Didvyrę. Ji atvirai prisipaži-;“^“'^b^u aneksijos neori- k°ja- kad akustika> nors nė‘ 
no, kad j Vilnių per z5 rne-:J ... y ų \aVv ra ideali, vis dėlto esanti ga- 
tus atvyko tik antrą kartą.1 pažinimo klausimu JAV lie- na pakenčiama. Visų trijų 
Vis darbai fermoje neieįdo tuvių visuomenes, atrodo, ne- dajnjnjnkų balsai puikiau- 
kelionėn išsirengti. Atsirado įtikino. A. Gurecko atsakyta, sjaj skambėjo bet kuriame 
žmonių, kurie toki "pašiau- kad išleidimas Pabaltijį lie- regigtre. Plojimams ir "bis“! 
kojimą“ kėlė į padange-, čiančių paragrafų iš Prezi- kauksmams nebuvo galo. 
užmiršdami pakalbėti apie dento pareiškimo spaudai su- Nors solistai nevienos ari- 
tuos, kurie žmonėms nesu- darė labai neigiamą Įspūdį, jos nepakartojo, koncerto 
teikia normalių darbo saly- Peršasi mintis, kad Preziden- gale publika jiems vis vien 
gų. Tai viena iš prieža čių to pareiškimai buvę padaryti plojo stačia.
dėl kurios žmonės, o ypač tik vidaus rinkai ir tikrovėje Vakarienę - balių pradėjo 
moterys ir jaunimas, vengia neatstovauja JAV nusistaty- Vytautas Kutkufe, LF va-

bangų. Bet tai nereiškia, 
kad LF vajus pas mus pasi 
baigė. Auko? L. Fondui ren 
karnos visada, visais metų 
laikais, visokiomis progo
mis. LF nario blanką galima

l n-onii noc vuianc Vnmitnin

žemės ūkio. 
fermų“.

Bostono Rinkiminėje Apylinkėje:
• So. Bostono Lietuvių Piliečių draugijos patalpose, 368
W. Broadway, So. Boston, Mass.
• Balandžio 24 d., šeštadienį, nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 6 iki
8 vai. po pietų.
• Balandžio 25 d., sekmadienį, nuo 11 iki 12 vai. ir nuo
2 iki 6 vai. po pietų.
• Adresas balsuojantiems laiškais: Mr. A. Keturakis, 

o dedami į bankus, bei sau- 61 Thomas Park, So. Boston, Mass. 02127, tel. 268-6498. 
giai investuojami, ir tik pro-

Brocktono Rinkiminėje Apylinkėje:
• Sandaros klubo salėje, 30 Intervale St., Broekton,
Mass. 02402.
**Balandžio 24 d., šeštadienį, nuo 3 vai. iki 5 vai. po pie
ty. i
• Balandžio 25 d., sekmadienį, nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p.
• Adresas balsuojantiems laiškais: Liuda Šukienė. 52
Albert St., Broekton, Mass. 02402, tel. 583-2830.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

"Keleivio“ Nr. 6 Lietuvių 
Fondo populiarintojas A. 
Nakas rašo:

"Čia sutelkti pinigai ne 
švaistomi jų teikėjų naudai,

centai naudojami. Neseniai 
d r. A. Razma detroitiškiams 
atsiuntė 883 laiškus, prašy
dama- naujų šimtinių, kad 
kvota būtų išpildyta. O būti 
LF nariu — didžiausia gar
bė.“

J. Jasiūno — V. Veselkos 
dailės paroda

Detroito studentai ateiti-

gyvulininkystės

"Anykščių šilelis“ japonų

kalba
Antano Baranausko poe

ma "Anykščių šilelis*’ ja p j 
nų profesoriaus Ikuo M

mui ar, kad valstybės sekre- jaus komiteto pirmininkas, 
i torius pakeitęs prezidento trumpu svečių pasveikini- 
• nutarimą. Dr. Kuropas iškėlė mu. Kun. Viktoras Kriščiū- 
trečią galimybę, kad prezi- nevičius, Dievo Apvaizdos 
dentas išleidęs vieną ar du parapijos klebonas, trum- 

■ paragrafus norėdamas su- originaliai, savais žo- 
trumpinti savo pareiškimą, džiais pasimeldė. Vakarie- 

. Pareikšta, kad nors taip ir nel IPU^jUs, dr. Antanas

A. Nakas, kaip LF popu. 
liarintojas, gal būt geras 

prirašo daug. o pačios 
teisybės neparašo 

dabartinių ir būsimų 
L F narių nežino įstatų pa
ragrafo 35, kinis nusako 
"Likvidacijos atitikimu LF 

. kapitalas pervedamas į ne- 
• atšaukiamą trestą“ (Ne lie
tuvių! A.B.). Tai štai, lietu- 

ninkai kovo 27-28 dienomis vių suaukoti pinigai pereina
kultūriniame centre surengė "saugiai“ į svetimas rankas, 
vietinių tautodailininkų Juo- Tai štai, kur atsiduria—"di- 
zo Jasiūno ir Viktoro Vesel-'džiausią garbė“! 
kos darbų parodą. Paroda; ,... ...
įvyko neblogai apšviestoje .. ^,2?- į;
didesnėje patalpoje, pada- Daibuimkas Nr. 8
lytoje iš dviejų mokyklos žinučių skiltyje rašo, kad 
klasių, sustūihus kilnojamą- P®Įn° sklrtymo komi-ija ga
ją sieną. J. Jasiūnas čia eks- jutinaii-skirstė 41,000 do- 
ponavo didelį kiekį tautinių le’iy-Vadinasi, tais metais 
motyvų audinių: rankšluos- *ĮZ milijoną gauta truputį 
čių, juostų, staltiesių ir kt. daP&Jau> kaip 4 piocentai. 
V. Veselka pasirodė su dau- kai tuo tarpu daug bankų
giau kaip trisdešimčia įlvai- skelbia. kad moka>V1,’S ® 
raus dydžio medžio droži- Ankstesniais metais kapita-nų proiesonaus ikuo Jlura-.‘*“ “ Razma nats naierindinis ,au& meuzav uiuzi- lo£!,ta i4vpr^t«i i iannmi loilha ir ivykti, tačiau tokiu T . ? J? , ♦ • • niu* kryžių koplytėlių lėks- buvo mažesnis, oi?ta išveista 1 japonų Kalba n J . • • . „ Lietuvių Fondo steigėjas ir! v.**, y. rtvdavo suma didesne

išspausdinta Tokio kolegi- aiškinimu sunku Įtikinti zmo- dabarti„ės valdybos pirmi-' cl5’ grupinių ano- l-Vua'o .urną ūmesnę.
nių figūrų ir kt. Visi ek-po-'( prašau Alfonsą Naką pa- 
natai buvo gražiai išdėstyti * rašyti:
ir labai gerai matomi. Visi- „ ..... . „ . .A .

t • 1. Kodėl LF (kapitalas 
’ *11975 m. atnešė tokį

jos humanitarinių ir gamtos nes- * ninkas, pasakė karštą kalbą,
mokslų žurnale 1975 m. nr. j dr Kuropo klausimą kas Jis ragino neužminšti Lietu- 
9. Greta japonų teksto yra darytina kad Hetuvių visuo- vių Fondo, jau gerokai įsi- .
isspausdmtas ir kirčiuotas men- patikgtų prez Fordo bėgėjusio į antrąjį milioną. *£m- alnese t0Kl mazst
lietuviukas tekstas. 'nuoširdumu buvo atsakyta nes Jau surinko 1,126,000! ^asĮuno . ,a>tai. u*.lomll i jnvestacijos procentą9

Prof. Murata yra lankęsis nuoširdumu buvo atsakyta,, J Ramono kuo neičiau1 sPalvomis’ kun* re^ls* ne irneslaciJOS l),ocent4-
Lietuvoje ir, norėdamas ue- kad ^užtektų pasisakymų; dolery. Ka^no f elcRla^ spektre neberatumei, ir tau
riau pajusti lietuviška poe- sk,rtu-vien tlk Pabaltlwiams jįid^a kukūriniu institu^ ornamentika juose. V. 
mos skambesį, visą poemos;p^kia Pareiskim<> visai Ame- prašymų ateity ‘Ves^ ^kįa laikyti pir-
tekstą įsirašė į magnetofono įrikos visuomenei ir spaudai, patįnkinama. Dėkojo 5 maelllu.medzl° »kulPto,'lum-
juostelę. į pa proga dr. Kuropas pa-1 detroitiečiams, kurie LF ^aug^^s J- Ja-iūno ekspo-

* natų buvo papuošti įvairių
spalvų su įrašais juostomis,

Šiuo metu prof- I- Murata iprašytas tarpininkauti, kadi dosniai rėmė ir remia. Kitcs 
verčia Donelaičio Metus**. pagaĮįau būtų ištaisytos dar Į lietuviškos kolonijos turin- 

.................... * čios Detroitą pasekti.Jų dali.jau yra keitęs ir iš- kartojanaos klaidos valdžios
r T Hstaigų leidžiamuose zemela-

’piuose, kurios nesiderina su 
Janonio sukakta igaPijos į Sov. Sąjunga ne-Mini J.

Kovo 23 d 
tų, kai gimė
(taip komunistai vadina) 
poetas Julius Janonis. Tai 
sukakčiai paminėti .^dary
ta respublikinė komisija, ku
riai vadovaus rašytojas A. 
Maldonis.

tikako 80 me-! pripažinimu. Dr. Kuropui 
proletarinis įteikta JAB LB Krašto val-

dvbos vestų susirašinėjimų 
JAV valdžios įstaigomissu

žemėlapių reikalu nuorašai. 
Taip pat prijungta nuorašai 

• ir įteiktu memorandumų

Prieš dr. A. Razmos kalbą 
ir po jos V. Kutkus šaukė ir 
šaukė vis naujas pavardes, 
vajaus metu ank-čiau ar šį 
vakarą LF nariais tapusių 
bei savo įnašus padidinusių. 
Prie kandidato į JAV kon- 
gresmanus Algio Zaparacko

kurios bylojo, kad tai Mi
chigano valstybinės parodos 
pirmųjų, antiųjų, rečiau tre
čiųjų ir ketvirtųjų premijų 
laimėtojai. V. Veselka, atro
do. savo eksponatų jokiose 
parodo-e nebuvo laikęs.

Paroda, į kurią publika 
buvo leidžiama be jokių bi

(aukštų muitų siuntiniams į 
Minėjimo iškilmes numa- i pavergtą Lietuvą ir joje lan- 

toma surengti Vilniuj, Kau-Įkvmosi
ne, Šiauliuose ir poeto tėviš
kėje prie Biižų.

Biržuose jau atidengtas 
Janoniui paminklą-. To pa
minklo skulptorius — daili- , v ....
ninkas K. Boedana-. a:chi-!d,s;. kad dr Kuropas. d.del?
tekias - V. Brėdikis. Irt:ksmę sk,na atnin,° svie‘,‘ 

jmo klausimui. Į A. Gurecko 
įsiūlymą federalinės valdžios

kymosi varžymų reikalais 
Dr. Kuropas pageidavo gauti 
papildomos informacijos že
mėlapių klausimu.

Iš pokalbio susidarė įspū-

Mirė A. Novodvorskis _____■ paramą tautinėms
Kovo 28 d. Kaune mirė įkirti Kanados pavyzdžiu

lietų ar aukų lapų, sutraukė
,. . 'J?**1 šimtu šimtus žiūrovų. Ją ap-valdzios pareigūnas Dan ... , ., • • »vMurnhv nakviestas Da-akv- zlu,eJ0 bevelk vlsl LF va’ 

:i keletą žodžiu lietuvius iaus «a»1P“11’! dalgiai, 
palygino su Kdais, .kurie sa- dar nė oficialiai neatidary- 
vo vajų metu irgi panašiai * S«“en,. po ofteia-
šaukia gausių aukotojų pa-'iaus.at,rdar.vm?’ «.a.Pzlure 

j r i- ui: jo visi Dievo Apvaizdos pažaidęs. Jis linkėjo didelio J .. ...
J į rapijos maldininkai ir is ki-

■ i - _ ——, tų miesto apylinkių atvykę
’ į įvairius posėdžius. Aikčio

ti dr. H. Kissingerio užimtai darni iš nuostabos, žmonės 
politinei linijai. gėrėjo- i savo dailininkais.

A. Gureckas dr. Kuropui Daugelis norėjo ką nors sau 
įteikė JAV LB leidinį "Viola

stalo sėdėjęs amerikiečių,.

įsigyti, bet nieko nebuvo

2. Ar LF dailis kapitalo 
yra investuota į spekuliaci
nius šėius, kurie dar ir da
bar yra "nukritę“, ir faktino 
milijono, pardavus tuos šė
lus, — nesaima!

3. Kada LF Valdyba ir 
Taryba visuotiname narių 
susirinkime pakeis įstatus 
ta prasme, kad milijoninis 
kapitalas bus absoliuti atsi
kūrusios Nepriklausomos 
Lietuvos, ar lietuvių organi
zacijos nuosavybė?!

Alfonsu Burnėika,
Buvęs LF įgaliotiniu
New Britain, Conn.

SOCIALDEMOKRATŲ 

KRONIKA

Vid. ir Rytų Europos So
cialistų Unija, priklausanti 
Socialistu Internacionalui ir 
susidedanti iš 10 partijų,

Worcesterio Rinkiminėje Apylinkėje:
• Šv. Kazimiero parapijos salėje.
• Balandžio 25 d., sekmadienį, nuo 9 vai. iki 1 vai. po 
pietų.
• Adresas balsuojantiems laiškais: J. Šteinys, 132 Hough- 
ton St., Worcester, Mass. 01604, tel. 798-2791.

Cape Cod Rinkiminėje Apylinkėje':
• E. Blitidnikas. 64 Wedgwood Dr., CenterviMe. Mass, 
o2632, tel. 775-7465.
• Balandžio 25 d., sekmadienį, nuo 2 vai. iki 6 vai. po
JPietų. ,
• Adresas balsuojantiems laiškais:; E. Bliudnikas, 64 
Wedgwood Dr.t Centerville, Mass. 02632, tel. 775-7465,

Providence Rinkiminėje Apylinkėje:
• Lietuvių Pdbažnytinėje salėje, 350 Smith St., Provi- 
dence. R.I., 02818.
• Balandžio 25 d., sekmadienį, nuo 9 iki 12 vai. dienos.
• Adresas balsuojantiems laiškais: Sofija Šakalys, 140 
Phillips Rd., E. Greenwidh, R. I., 02818, tel. (401) 884- 
3048.

Balsavimo kortelės jau išsiuntinėtos. Visais LB 8-sios 
Tarybos rinkimų reikalais, jei kas neaišku ar trūksta bal
savimo kortelių, kreiptis apylinkėse balsuojantiems laiš
kais nurodytu adresu, t. y. į Apylinkės Rinkimų Komisijos 
pirmininką aiba į LB Bostono Rinkiminės Apygardos ko
misiją: Al. Lapšys, 62 Fisher Rd., Dedham, Maiss. 02026, 
tel. (617)326-6512.

Norintieji balsuoti paštu, prašomi kreiptis į Rinkimi
nės Komisijos pirmininką, prisiųsdami apmokėtą voką, 
ir jiems bus pasiųstas balsavimo lapas su kandidatais. 
Grąžinimas voko — vėliausiai balandžio 25 d. (pašto 
antspaudas). Balsuojant paštu, reikalinga balsavimo kor
telę įdėti į atskirą voką, o šį įdėti į didesnį voką su savo 
adresu.

LB Bostono Rinkiminės Apygardos Komisija

demokratinių socialistų gru- mokratų partijos: Bulgarijos, 
pės užsienyje pareiškimą į- Čekoslovakijos, Estijos, Ven- 
stoti nariu. Pareiškime sako- grijos, Latvijos, Lenkijos, 
ma, kad Grupė priima ir pa- Rumunijos, Ukrainos ir Ju- 
tvirtina VRESU deklaraciją goslavijos.
“Socialistų Alternatyvą Rytų, — o —
Europai" ir taip pat “Sočia-! 
listų Internacionalo Tikslus ir 
Principus". Socialistų Unija
su pasitenkinimu priėmė tą;
pareiškimą, ir priėmė Grupę į
į organizacijos narius.

Šia proga VRUSU sveikina 
po daugelio priespaudos Sov.

LSDP Užs. Delegatūra pa
sveikino Britų Darbo Partijos 
lyderį Haroldą Wilsoną, ku
riam kovo 11 dieną sukanka
60 metų.

— o —

grupėms*. . c pardavimui. Dėl to, žinoma,................... . ..................... ..... .......... .........^.Aiusa- t’ons^Hu™nIR,8hls,nSo’! dailininkų nekaltiname. A-
Politechnikos Instituto pro- vo nuomonės nepareiškė. ^V'p i’?'3 • !not J- Jasiūno, tie ekspona- ^ užsienyje
fesorius inž. Andrius Novo-: a ^P011 for 1975 • Artimoje|taj rejkalauja tiek kruopš-' ja proga Unija padarė se-
dvorskis Jis 1938 m. baigė Paliečiant detente klausi- ateityje vėl sutarta pasima- Į Uus darbo valandų, kad ati- kantį pareiškimą-
Kauno universiteto tcchni- ir JAV linkimą į pataika- tyti ir rūpimais klausimais, davimas jų už pinigus nusto
tos fakultetą. Partijos narys vimo politiką, jausta, kad dr. pasiaiškinti. j tu prasmės. Ir Ui yra tikra “Vid- ir Rytll Europos So-
nuo 1950 m. Kuropas nelinkęs ndvokatau LB Inf | tiesa

LSDP Užs. Delegatūra ga
vo Iš Italijos socialdemokratų 

Sąjungoje atgimusias grupes, į partijos pakvietimą atsiųsti
1O7« • 90 a „ą^s i^^^^P^^o^o- dielegatąiSDPImetinękon-
1976 .m 1saUSt,° 30 d nurijančios už demokratinį sočia->ferencįją, kuri įvyks kovo 
priimti lygiateisiu nariu vie- nzmą, ir pareiškia savo nuo-įn.js dd Florencijoje, 
nuoliktą partiją Rusijos §jr<jų solidarumą su jomis, ir’ __ Q __

yra persekiojami už savo įsi-! ^LS Užs. Delegatūra pa
tikinimus " Įlinkėjo ilgiausių metų Jubi

liatei Sofijai Lukauskaitei- 
Vid. ir Rytų Europos So- Jasaitienei, kuri socialdemo- 

cialistų Unijai ligšiol prikau- kratų sąjūdžiui priklausė nuo 
sė sekančių kraštų sočia Ide- jaunų dienų.

demokratinių socialistų gru-!Ienkia galv, prieJ tuos> kurie|

cialistų Unija gavo iš Rusijos



<
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Puslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. io, 1976 m. balandžio 13*
__

'asikalbSjinias ' 
Maikio su Tfevu

J

Anatoli jus Kairys, liTI- 
į KIMOJI ŽOLĖ, 254 psL ru- 
»mana3. kaina $5.00.

Vytautas Alantas, SVEN- ; Pagairė, premijuotas ro- 
TARAG1S, istorinis romą-(manas, parašė Jurgis Gliau- 
nas, 1 dalis, 405 psk, kaina da, 270 psl., kaina — $4.50.. 
minkštais viršeliais $5.00.

ROMANAIKELEIVIO RĖMĖJAIA. Bražinsko, J. Stankūno,
L. Stuko ir kitų kompozito
rių originalių ar harmonizuo-^NN, Dorchester, Ma. $70.00 

Stepono ir Valentinos Min- tų dainelių. Galime padaryti. A. Kantautas, Edmonton 
kų koncertas, įvykęs š. m. ko- tik tokią pastabą, kad muzi-j rta
vo 28 d. ir atžymėjęs 42-sius kinio įdomumo prasme šįįL. Gutoyski, 
jų radio programos gyvavi- kartą repertuaras buvo že
mo metus, šįmet sutraukė miau vidurkio. Tokio pavo- 
daugiau publikos nei pernai.'jaus sunku išvengti, ieškant 
Nežinau kodėl. Kaip ten be
būtų, užfiksuokime faktą, kad

KAS KITAS, JEI NE 
MINKAI!

pernelyg lengvų dalykėlių. 
Tačiau aplamai paėmus,

$40.00

$10.00Dedham, Ma.
Po $5.

E. Banienė, Roomfield, Mi., 
S. Santvaras, So. Boston, Ma., 
'A. Zelionis, Windsor, Ontario 
ir G. Čepas, Quiney, Ma.

IMKITE

muzikinę dalį šių metų paren- parengimą reikia laikyti pa-
gimė išpildė "Vilijos“ kvar- sįsekusiu. Buvo, kaip visada,'A’ Baciulls’ Quincy, Ma- H
tetas (šia proga sustiprintas 
į kvintetą) kartu su solistu

apstaus peno kūnui (gal tik Po $2.
kugelio pluta kiek prisvilusi), M- Gofensas, Biockton, Ma., 

Liudu Stuku, o pagrindini*buvo peno dvasiai, žodžiu, P- 2‘čkus, Dorchester, Ma., 
žodį tarė ped. Elena Vasyliū-Jbuvo viso to, ko niekas kitas, Miliauskas, Verdun, Ont., 
nienė. Bet — koks tai buvojo tik Minkai, Steponas ir Va- P' Leimonas, Lavvnsdale, Cal. 
žodis ! .. Ilentina, mums jau teikia ke- Keturakis, S.Boston, Ma.

Neperdedant galima tvir-lturis su viršum dešimtine-1 Po $1-
tinti, kad p. Vasyliūnienė yrajc,us-
pirmos rūšies oratorė klasiki-j Ačiū jiems ir jų talkinin-

Šventaragis, H tomas,ro. 
manas, parašė Vytautas 
Alantas, 013 psl., minkšti 
viršeliai, kaina $8.00.

Raudonojo arklio vasara,
romanas, parašė Edvardas 
Cinzas, 312 psl., įrišta, kai-
na $6-(X)- I nas, I tomas 268 psl., H to-

—' mas 248 psl. Kiekvieno te

SKAITYKITE
MES VALDYSIM PA- 

ŠAULĮ, parašė L. Dovydė-

ne prasme. Savo kalbą ji taip|kams! 
sudėstė, kad ja galėjo sekti) 
vyresnieji ir jaunesnieji, se
nieji ateiviai ir "dypukai“.
Jos mintys šviežios — nenu
valkiotos, išreikštos taupiai 
ir vaizdžiai. Pvz., ji privertė 

klausytojus susiprasti, koks iš 
tiesų ilgas yra tas 42-jų metų 
laikotarpis, kuriuo Minkai ne
suklupdami varo savo vieną 
ir tą patį radio darbą. Kuo 
tai išaiškinsime. Ogi,

mdr.

A. Mantautas, Worcester, Ma. 
A. Kriščiūnas, Ilot Springs, 
Ark.

J Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

Administracija

Naujųjų metų istorija,
Birutės Pūkelevičiūtės nau
jausias premijuotas roma
nas, 182 psl., kaina $4.50.

Abraomas ir sūnus, pre
mijuotas romanas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 pel., 
<aina $4.50,

tomo
kaina $ !.00.

Amerikos lietuvių istorija,
redagavo dr. A. Kučas, 639 
psl., kaina $10.00.

LIETUVOS ISTORIJĄ,
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daucrirdaitė-Sniogieųii 

Sunkiausiu keliu, romą- 414 dau<r paveikslų, kp-

TORONTO, ONT.

"Paramos“ susirinkimas

Kovo 14 d. buvo metini?

LIETUVIŲ DIENA 
KENNEBUNKPORTE
Lietuvių Diena — metinis

lietuviu bankelio "Parama“ piknikas * Kennebunkporte
hUsitinaimas. 1- valdybos šiemet bus liepos 4 diena, nrtinogimu Lrorl lQ7h m - * . ?pranešimų patii ta, kad 1975 tuo metu vyks vasarvietėje 

( metais bankelio aktyvas pa- šauHų stovykla.
. w ___ ____________ sako f KįėJ° net - ’ kad On-; Vasarojimo sezonas pra-

- Maiki, ar gaH būti tei- žemėj sugulti, nes jau ir sta-|V hūnienė tuo kad ir_ ano k^dito kooperatyvų si(fe Hepos 3 d 
sybė, kad vieną dieną patys ti vienas pne toto spau-jmiflusifl Minkai Hiphfl vipniI. tarpe Parama savo didu-.

mu yra 40-je vietoje. Į
Ką tik gavome

<ad vieną dieną patys ti vienas pne kito sPau-įm Minkai dirba vienu.
s padarys pasaulio sis nugarom. O kadangi vie-1, ,1 ' 1 ! idu, be jokios organizacnos• nas zmoeus sveria mažiau- .. J . 6 J

žmones
galą? .• nas žmogus sveria mažiau s x , ,,

. šia šimtą svarų ir visokie»Pa6al^»/r» ®^tra, tuo, kad pejna niekada nena-!
J?;Prozai daugiau, tai U*ba^a, uzs.spyrę! Vyst,y' miršta io daliesskirti HeU- Pr»<W, lite-

"Parama“, skirstydama

nas, parašė Jurgis Gliaudą, 
251 psl., kieti viršeliai, kai 
aidu, parašė J. Gliaudą, 406 
na $5.00.

Kiauros rieškučios, romą 
nas, parašė Antanas Mustei
kis, 259 psl.. kaina $4.50.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas ii 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., 1 tomas, 280 
rsl., ludna $3.00.

Andrius Valuckas, NE 
MUNO SŪNŪS, n tomas 
128 psl, kaina $4.00.

Ii žemėlapiai, tvirtai 
Kaina .........

Kad Ji būtų gyva, Emili
jos Čekienės straipsnių rin
kinys, 216 psl.. kaina $5.60

Chtc&gob istorija, pargtt 
Aleksas Ambrozė, 664 pst, 
gausiu iliustruota, kgt» 
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8
Lietuvių Darbininkų Drau

gija N e v/ Yorke, 104 psl., 
didelio formato, daug iliust
racijų. kaina $3.00.

Radvila Perkūnas, istori-

tieji žvaigždynai ii plane- • vjgj nugarmėsime žemyn'gelį individualistinio atkak-i 1 ’ ■ Joje yra 27 autorių poezi
tos, ar ir apie saulės sistemą, r kl iumo _ ši lietuviškoio' tos sumos Maironio mo- jos, prozos ir kitokio žanro.... pe ?•. jbruoio Tok.u bįJkykl i tek0 $1.748 Jauni- kinybos bei straipsnių. Tarp

— Teve, tas tavo maksim- , .. | mo kongresui — $600, Va- naskutiniuiu idomūs dr.

Nuskandintas žiedas, 15’ nė pjesė, parašė Balys SruO- 
novelių, parašė Juozas Tini-’ ga. 130 psl., kaina $4-00. 
nis, 200 psl., kaina minkštais Lietuvis savo tautoje, vnls- 
viršeliais $3.00, kietais — | tybėje ir visuomenėje, para- 
$2.50, kietais $3.75. IšėStarvs BaizGukas, 258

tai čia ir didžiausios žmonių 
pastangos kaip nors tą didy
bę paveikti, neturi jokios 
reikšmės. Vi-os žmonijos 
proto ir fizinės pajėgos čia 
tiek pat sveria, kiek vienos 
skruzdėlės prieš dangoraižį, 
kurį ji bandytų nuversti. Bet 
mūsų Žemėje žmogus gali 
sukelti nepaprastų katastro
fų.

— Vot. aš, Maiki. apie 
Žemę ir kalbu, nes žinau, 
kad dangaus galybės ne

lo nebus, bet tas faktas ke- ties senųjų ateivių ir dypukų Romuvai, skautams, ateiti- kritikai, žurnalistai ir kt 
lia kitas svarbias problemas, santykių problema ir ties’ ninkama, Vyčiui, Aušrai, Lietuviškoji .kaulija, pa- 
Piimiaukia, žmonija dai la- rv&iu «i kraštu nrnhip-i ai pui. Gintarui. Step. Kal

Meilė dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras Man- 
deikis, 273 psl., kaina $5.00.

D. Nendrė, AIDAS TARP j 251 psl.. irišta. kaina $6 
DANGORAIŽIŲ, romanas, i Žemės ūkio gamybinė ko- 
365 psl.. kaina $5. ! operacija Nepriklausomo ją

biau stokos maisto, nors jau
mūsų ryšių su kraštu proble-j 
ma. Abejais atvejais pažėrė į

ra-ė Petrą? Jurgėla. Tai
muz. vienetui, Atžaly- §32 psl. su daugybe iliustra- 

idos Lietuvių Jau- cjjy knyga, kurioje išsamiai
* ««"»»** nvvi--,v..o miai aDibūdinusi mūsuosius •~'<b b Tėvynė? Prisi pavaizduota Lietuvos skau-

visiems ir daibų, nes, tech- - ,.P . ., , . _ , minimu radijui Kelios kitos tu vpikla nuo 1917 metu ikinikai tobulėjant, vis mažiau rūpesčius Amerikos l^ves o] -z j -į - ve kl nuo 191 7metų iki
vrn reikalinga oaDrasto dar- ir gerbūvio sąlygomis ("Kas! « J aų dienų. Kama $12. Ji yia
bininko Amerikos laisvė?“ - Uma” ««• "e t,k skautų

110
ir dabar kone pusė pasaulio Į nui. Kanadosbadauja. Paskui -neužteks or,g?naluį .T C U' |d<>' nimo s-ai ir

žmogaus nosiai pasiekti
— Žemėje, tėve, šiandien bininko ran-kų. Be to, sako- Yra Amerikos laisvė 

užtenka tik vieno plataus ma, kuo daugiau pasaulyje i ’Tai laisvė prisivalgyti ir 
žmonių, tuo daugiau įvairių paskui jaudintis dėl kalorijų 
nesusipratimų tanp tautų ir!skaičiaus“), ji mums siūlė ne

masto atominio karo, kuria
me būtų išsprogdintos dabar 
didžiųjų valstybių turimos 
atominės bombos, ir žmoni
jai gali priartėti gala:. Pa
galiau. ne tik žmonės gali 
susinaikinti, bet ir kitą gy

ps!., kaina $6.00.
Napoleonas, Baltija,

rika, parašė Vincas Trumpa,

Atlaidų pavėsyje, romą- 
nas, parašė Povilas Abelkis, 
467 psl. kaina $4-00.

Dailininko žmona, roma
nas, parašė Juozas Tisinis, 
kaina $5.00.

Lietuvoje 1920-1940 (rato 
dr.. VI. Bublys, J. Fledžins^ 
kas, J. Glemža, J. Strazdai, 
P. Rudir*<kas, L. Dargis, K»- 
šeštokas. J. Vilkaitis, L. Gi
ntinas, A. Reventas), 257

Rene Rasa, MEILĖ TRl-’psl., kaina minkštais viršl- 
KAMPY, 219 psl. kaina $3.-i liais 89.50. kietais $10.00.. 

3.50. į Amazonės džiunglėse, FO*
Alpia, romanas, autoriui manas, parakė Jose Eustasio 

Kazys Karpius, 227 psl., kai- Ki v?::., vertė P. Gaučys. 35o
<1 • 00.

ANTANAS SMETONA 
TR JO V EIKLA. Para# 
Aucrustaitis, 154 psl. 
na $1.50.

Ka runa, istorinė trilogi jĮ^ 
poema iš Mindaugo ej

na $5.00.
Aidai ir Šešėliai, premi

juotas romanas, parašė Va
cys Kavaliūnas, 234 psl., 
kaina $5.00.

Viena pasauly, romanas, 
parašė Danutė Brazytė-Bin

valstybių, tuo daugiau ir vis-žiūrėti niekinamai į Lietuvos 
baisesnių karų, nes. ankštai lietuvius, kurie jau ir taip 
gyvendami, žmonės ir šei-Į skriaudžiami ir mindžiojami.

Be to, į savo turiningą pra
kalbą p. Vasyliūnienė įjungė

mose dažniau pykstasi.
— Čia, Maiki, tai sakai

WATERBURY, CONN. 

Sveikiname

vūniją nuo žemes paviršiaus . , 
nuduoti ar išnuodyti radio- ^ai
aktyviom medžiagom ir! gaspadme sueinu kartu į 
spinduliais. Dėl to dabar mūsų ankštą kiceną, kai as 
visas pasaulis tokio karo ir jno5iu sniozytis sau steiką, 
bijo, o iš baimės atominiais! ° J1 tuo pat laiku kepti kuge- 
^inklais ir nekariau'ja. Sa- tai abudu is pasiutimo 
koma. kad taika šiuo metu'sprogstame ir .paskui visą 
dar laiko i ne didžiųjų vals-' ned$lią nesisnekame. Bet ką 
tybių gera valia, bet žino- reikia daryti. Maiklu kad tų
jimu. kad trečiasis pasauli- <Tan^ 
nis ir dar atominis karas ga- žiau. Negi dabar imsi ir vi
li lygiai ir laimėjusi, ir pra- su® ištriicysi kaip kokius pa
laimėjusį sužlugdyti. cukus.

— Reikia mažiau gimdy 
ti, tėve.

— Ką tu čia man pasako-

keletą vinječių iš ankstesnių 
panašiomis radio koncertų 
progomis tartų kalbų, jų tar
pe a. a. adv. A. Šalnos. Visą 
medžiagą prelegentė supynė,

Bankelio valdybos nirmi- bičiuliams, 
ninku buvo ir juo pasilieka Lietuvių literatūros isto- 
V. Au-rotas. į rija, II tomas (apima 1907-

Į1928 m. laikotarpi), parašė 
Pranas Naujokaitis, 582 psl. 
kaina $10. Graži dovana 

I kiekvienam. (Keleivyje dar
galima gauti ir pirmaji to-

Petrą Valiulį. Waterbury, „a. kaina Sloj 
Conn šio balandžio 11 d. \Upindj;iai _
sulauKu j »d-tojo gimtadie- Vvtau(o Alanto nove]ės> g. 
mo, sveikina sūnūs Vitoldas ,eistos Bostonp ]9-fi metais 
su žmona, vaikaičiai — Bi- eO.z

Vytautas su žmona Enciklopedijos spaus
tuvė, kaina — $6.00

The Brothers Domeika,

376 nsl., spaudė
,Iltt T iof Fn/»iL

į darnų vienetą, sklandžiai b* pre vai kaitė Leokadija. 
pereidama iš vienos temos į Visi mes nuo-irdžiai lin-i 
kitą. Tai buvo geriausia pro-i?irne tėvui, šešurui, seneliui į:U(]o Dovydėno any aka, į 
giziio tipo prakalba, kurią !1 _o>ene.iu! buri sveikam anę,u kalba išvertė Milton

dokienė, 241 psl., kaina ~~~, 123 7-126.8. p e rašė Anatoli* 
$5.00. j jus Kairys, 318 psl., kilti

Rudenys ir pavasariai, j viršeliai, kaina $6.50.
I dalis, parašė Albinas Ba-1 Lietuvos policija įstatyjiH| 
r2nauskas, 350 psl., kaina: ir tvarkos tarnyboje, 436 fe!- 
— $6.00. iliustruota, irišta, kaina -|8;

ir
' * 11. ♦«

lietuvių tarpe dar yra tekę i j1 ^,ŪLiini (*al ilgus me- gtarję, išleido Liet. Enciklo- 
girdėti. tu-

— Tai baisu, Maiki! Aš 
apie tuos atomus bijau ir 
sapnuoti. Bet, sako yra dar 
ir kita bėda, kuri mus visus 
gali nekariaujant pražudy
ti.

— O koks tai pavojus, 
pagal tave. galėtų būti?

— Nugi, aną vakarą pas 
Zacirką to>) ai užklydęs 
mokslinčius visiems pasako
jo, kad pasaulio galą prisi
šauks patys žmonės per sa
vo durnystę. Girdi, jie dabar' 
veisiasi taip greitai, kaip ko
kie kralika’. 'žmonių įkai
čius ant svieto taip didėja, 
kad tuojaus vaikščiodami 
mindžios vienas kitam ant 
užkulnių, o naktį nebus kur

Po pertraukos į sceną atėjo 
"Vilijos“ moterų kvintetas, 
vadovaujamas Liudo Stuko,

ji, vaike! Tas biznis yra 
Dievo rankoje, ir žmogui 
nd.alia yra į jį savo nosies 
kišti. Tu geriau sakyk, kad 
reikia Įei ti ženytis tiktai 
sulaukus septyniasdešimt 
metų, o jaunesniems už vi
sokius zbitkus valdžia turė
tų gerai įkirsti į kelnes.

— Gal ir taip, tėve...
— Nu, matai, nors vieną 

kartą ir mano teisybė!

■podiio* leidykla 1976 me- 
_ |V. V. Paliuliai tu šeimomis tais, 238 pis.', kaina —$6.00.

__ 0__ Alijošiaus lanai, humoris-
............ tiniai dr. S. Aliūno eilėraš-

?!o,en„ jj,. pktna,jnm visn^enj.
iš New Jersey. Kvintetas «ėšio.sr valstybėse: Britanijoje, n?m temom su Antano Gus-
dr inavo švariai intonuoda- Ganoje, Zambijoje, Togo ir Pa- ta}^o ejl;VnfU ivadu, 87 psl..
mas, o tai mėgėjų vienetui Gvinėjoje. kaina — $2.25.
yra nemenkas laimėjimas.!_________________________________________  _
"Vilijos“ grupėje dalyvauja
R?gina Malakienė, Aldona! 
Pltkunigienė, Edna Rinkevi-J 
ėionė, Loreta Stukienė ir Ei-J 
le?n Bradford, vienu metu 
gražiai mušamuoju instru- 
m?ntu tapšnojusi sau į šlaunį. 
Solistais pasirodė Liudas 
Stukas ir Edna Rinkevičienė.' 
Akomponavimo pareigas pa-!

____________ _____ Įsikeisdami ėjo Stukas ir Sau-
Negalima mylėti to, kurio ’ius ^i^as- 

bijai, nei to, kuris tavęs hh Programa susidėjo iš A. 
jo, Ct-ronai Kačanausko, M. Petrauko,

AUKOKITE TAUTOS FONDUI! 
Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautui gelln-ti

aukoju $..........................................................................

EKSKURSUOS į LIETUVĄ
ii

BOSTONO, MONTRĘALIO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ MOSE GRUPĖSE:

Liepos 14 — $1045.00 Rugsėjo 1 — $925.00
Liepos 28—11045.00 Rugsėjo 16 — $725J0^

Gruodžio 22 — 8S75.00 

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

Birželio 20 ir rugpiūčio 8 — kaina $1136.60 

Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų su papildo
mu mokesčiu New Yorke.
REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO 

RIBOTAS!
METŲ SKAIČIUS

Vardas ir Pavardė

Pilnas adresas

Aukas prašoma siųsti: Lithuanian National Foundation, Ine.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

SeuUi Boston, Mass. 02127
39S West Broadway, P.O.Rox 116 

Telefonas: (617)* 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė 
Air fares subject to changes and governament approral.
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Vietines žinios
BUVO PAGERBTAS IZIDORIUS VASYLIŪNAS

muikininkui Izidoriui i niškesni momentą. Teko

į Drunga, pravedęs vakarą jusiame vieną Bacho kanta- 
Įvien lieturiškai, dar anglis- tą.
’ ku žodžiu kreipėsi į audito-
11oje sėdinčią ^am^rtdgejjVy|tlta pjrmojį ekskursija* 
iviescsios bibliotekos direk
torę p. Lechario. kuri taip* Ateinantį ketvirtadienį p 
pat prie mikrofono priėjusi. Lietuvą išvyksta pirmoji šių 

i jautriai pasveikino jubiliatą* metų ekskursija, kurią su- 
ir jam įteikė lietuviška tri-! ruošė Tran -Atlantic Travel

Vasyliūnui balandžio 3 d. 
suėjo lygiai 70 metų. Tą pa
tį vakarą Įvyko jam pagerb
ti akademija - koncertas. 
Tarptautinio Instituto salė 

i kaita nepasiliko nei tuš
čia, nei apytuštė. Lietuvių 
visuomenė gvažiai pri iminė 
savo taip atkakliai dirbantį 
muziką.

Vakarą atidarė Kultūros 
Klubo pirmininkas Ramū
nas Kondratas. tolimesnei 
programos pravedimui pa
kviesdamas Mykolą Dran
gą. Tas perskaitė visą eilę 
gautų -veikinimų, jų tarpe 
iš prel. -Juro, L. Keturakie- 
nės, J. Tumavičienės, A 
Dvarionaitės ir kitų. Pc 
programos paaiškėjo, kac 
jubiliatui sveikinimus dai
atsiuntė pro! Ž’levieius
komp. J. Gaidelis ir kiti ne
paminėti. Patsai sąmojin
gą sveikinimo žodi tarė sol. 
Sta-vs Liepa, visus linksmai 
nuteikdamas.

Pagrindinę paskaitą skai
tė Rhode Island Filharmo
nijos narys ir vienos gimna
zijos muzikinio skyriaus ve
dėjas Vytautas Rastonis. 
Prelegentą atvėrė plyšį i 
šakotą jubiliato veiklą ir pa
vaizdavo viena kita asme-

girdėti, kad V. Rastonis yra 
paruošęs platoką apžvalgi
nį straipsnį apie Izid. Yasy- 
liūną ”Aidų“ žurnalui.

spalve perpintas rožes. Tai 
tik vienas pavyzdys, rodan
ti . kad Vasyliūnas, kaip 
lietuviškos kultūros repre
zentantas, turi vardą ir pri
pažinimą amerikiečių ihte-

:ervice So. Bostone. Tai į-i 
staigai vadovauja Aldona! 
Adomonienė.

Antroji ekskursija išvyksi 
gegužės 20 d.

Liudviko Rėzos 200 metų 

sukakties minėjimas vėliau

RADUO PROGRAMA
Seniausi* Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties YVLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc- veikia scKmalie- 
niaus nuo 1 iki J .30 vai. die* 
ną. Perduodama: V e daugių 
oaaaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai- 
.oe ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais krelptie | 
, Baltic Floriata gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Pv.-ad- 

: wcy, So. Bo<ton - ’ieiefo- 
• taa AN >-04^9. jVn g3un*- 
| -•» ir M ~»«irta

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS I LIETUVĄ

Ji VIENOS SAVAITES

■" KELIONE I LIETUVĄ

DVIEJŲ SAVAIČIŲ J 

•BAVARIJĄ (Volu)
• LIETUVĄ
• AUSTRIJĄ

Viena savaitė Lieti*, voj e — 6 naktys Vilnioje 1 diena Kaune, 
t naktis Frankfurte

Balandžio 30-Gegužės 8 $779 Rugsėjo 30—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

Kalbas ir sveikinimus už
skleidė poetas Leonai- ligentų tarpe. Lietuviai pa
das Andriekus, paberdamas gerbimo metu savo jubiliatą 
žiupsnį gražių minčių ir pa- apdovanojo specialiai jam 
skaitydamas keletą eilėraš- sukurtais Inos Nenortienės!

kančių. į Pabrėžtina, kad šiam va- ledamas iš balandžio 24 d.
Po įdomios, neperkrautos karui kun. Vincas Valkavi- i gegužės S d. Tarptautinio-

žodinės dalies sekė itin džiu- čius paruošė turiningą prog-* In tituto patalpose. :
ginanti muzikinė dalis. Ją ramos leidinį, kuriame, be j Programoje — Lituanisti-į 
atliko pianistė Aldona kita ko, suregistruoti beveik {kos Instituto narių prof. Si- 
Kepalaitė, paskambindama visi Izid. Vasyliūno už Lie-jmo Sužiedėlio, Antano Ma- 
Mozarto D-Dur Sonatą, du tuvos ribų atlikti koncertai, j Žiulio ir d r. Jurgio Gimbuto 
dlado Jakubėno vaizdelius. Re to, iš šio naudingo leidi-’trumpos paskaitos ir skaid- 
Tavelio Sonatiną ir tris . r.ėlio paaiškėja, kad Vasy-į rės ekrane.
t’hopino gabalus. Neklystu- liūnas ne tik smuikininkas,' Tuo būdu šis renginys ne- 
ne tvirtindami, kad viskas bet ir chorvedys. vargoni- * sutaps su dail. I. Griežės ir 
žavėjo klausytojus, tačiau ninkas, gaidų redaktorių;
ypatingai dėmesį patraukė ir leidėjas, pedagogas,—a*p- 
oilno ir sodraus skambesio lemai, kuo plačiausią barą 
Takubėno kūriniai, o taip išvaręs muzikos darbuoto- 
>at ugningasis ir populiaru- Kai akademijos - kon- 
ds Chopino b-moll skerco. cerio prisiminimai išnyks.
Bostone Kepalaitę reikėtų dar pasiliks šis vieno didelio 
girdėti dažniau. Kaip minė-1 mūsų žmogaus stebėtina kū
jo programos vedėjas, šia rytinį kelią smulkiai užfik- 
proga Kepalaitės dramatiz- savęs leidinys.

V. K. Jonyno parodos atida
rymu balandžio 24 d.

'GARSO
PROG

BANGŲ
RAMA

Gegužės 16—30 $979 Liepos 15—29
Rugpiūčio 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 miestu, persikėlimas, bagažo aptarnavimas,

autobusais transportucija

Kelionės kainos skaičiuojamos lėktuvų susisiekimo kainomis 
nuo Bostono, New Yorko ir Montręalio Lufthansa lėktuvais 
Išsamesnių informacijų apie lietuviškąją kelionę kreiptis j:

Dažau ir Taikau
Niurna ii lauke r viduje. 

’ Lipdau popierius ir ta:sa- 
rtakų. ka pataisyti -eikis.

Naudotu tik genaus’* 
medžiaga.

JONAS STARINSKAI 
Z2O Sarta Hill am 
IKrcbeater. Mjm
Tai. CO S-5SM

DRAUDIMO AGENTCRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Bmadway

So. Berton. Ma«s. 02127
Tet AN 8-1 -61 t 

v

Algirdas Mitkus
8 White Oak Road 
Ne\vton, Mass. 02168 
Tel. 617-969-1190

(>ala\y Tours & Travel
nr 141 Linden Street

Wellesley, Mass. 02181 
Tek: 617-237-5502

♦%K%

lietuvių šv. Kazi-I Į f 
pijos choro kon-1 IĮ

Si -adi jo programa trane- • Brocktono lietuv 
liuojama sekmadieniais ii i miero parapijos 
stoties WBUR 90.9 FM | certas. 

rnas sudarė gražų kontrastą Iz. Vasyliūno garbingos banga nuo 1:30 iki 2:00 v. | Gegužės 16 d. 4 vai. po1. 
Vnsvliiinn lvrizmui. sukakties organizatoriai bu- Dopiet. j pietų So. Bostono Lietuvių jVasyliūno lyrizmui.

Po koncertinės dalie = M.

4 NAUJOS KNYGOS
Angliškai:

MTHTANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... S6.—
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.— 

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

novelėj rinkinys, V. Alantas ............................... 6.—

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

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

orgamzatonai 
vo Vytautas Rastonis ir kun. 
Vincas Vaikaičius. Jiem; 
talkino M. Drunga. R. Kond- 
latas, I. Nenortienė, E. Ras-

RENGINIŲ
KALENDORIUS

Piliečių d-jos salėje Sanda- 
jros Moterų Klubas pagerbs 
j našlių karalienę.

Birželio 12 d. So. Bosto-,tonienė, S. Šatienė ir kt Ju- naland^.° 24-25 dl®nom'no Lietinių Piliečių d-jos
i • tt clrunem *Z,rlimrk ren m am o ’ ‘ ‘  •*Židinio
liūnienei korsažą prisekė R. dailininkų Irenos Griežės ii
biiiato žmonai Elenai Vasv- skaučIU. zLrtlni° reT1^am.a; salėje Bostono Lietuvių Tau-

BALTIC INSURANCE AGENCY ft
\ idėja: Reda M. Veitas

Tel. 268-6030
597 E. Broadway, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOVVNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

. *------------  t- , tz t t - • • tinių šokių Sambūrio ban-:Kapociūtė. Maisto paruoši- G t- k. Jonyno kurmių 
mu rūpinosi jau minėtos ir ro.cĮav?a Bostono Lietuvių 
kitos moterys, jų tarpe A- T’iliečiy d-jos II a. salėje, 
leksandra Moriarty. Viso
vakaro eiga užrekordavo ono Lietuvių Piliečių d-jos 
kun. Valkavičiu-' ir Petras iii aukšto salėje Laisvės 
Viščinis, savo vedamo "Lais- Varpo pavasarinis koncer- , Rūg ėjo 26 d. So Bostono 
vės Varpo“ balandžio 4 d. tas. 1 Lietuviu piečių d-jos salė-
laidcje transliavęs specialiai, Balandžio 26-30 dienomis je Tautos Šventės minėji-
ikalbėtą Iz. Vasyliūno žodį. Lietuviu Savaitė Massachų. mas__ koncertas, kurį ren-
Per patį savo pagerbimą ju- setts gubeimatūros ramuose. gja LB apylinkės valdyba, 
biliatas nedrožė jokios pra- Gegužės 1 d., šeštadienį. Spalio 10 d. So. Bostono 
kalbos, bet, priimdamas do-: 7 vai. vakare punktualiai Lietuvių Piliečių d-jos III 
vaną, pakvietė publiką atsi-j South Bostono Lietuvių aukoto salėje Laisvės Varne 
lankyti savo sekančią dieną Piliečių d-jos III a. salėje rudens koncertas, 
ivvksiančiame koncerte.

Birželio 12 d. Šv. Petro 
« t „ parapijos salėje Tragiškojo

Birželio minėjimas, kurį 
rengia LB apylinkės valdy-

SAVA1TRASTI S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota saanytopis »pw p«j«autiniuM tr tietu*
(vykius, deda daug ir įdomių nuotrauaų ir atvirai pasveiko 
apie visus mūsų visuomeniniu.1 be* ku!tfir:niu- k'ausi ir.ua. 
jame rasite įdomių skaitytojų laišku jkvrių. kuriame laukis* 
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiema 
svarbia problema.
•NEPRIKLAUSOMA LIER VA- yra dinamiška mūsų » 
eivijos laikraštis, ieškąs nauiu bendra iarMo bei Mė'n. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba u/ i*b.iky mą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.60. 

Adresas*
7722 George Street. LaSalle. P.Q. H8P K L CANADA

kas

O į tą koncertą Bostono 
Community Music Center 

u (kur jubiliatas dėsto muzi- 
ka), teatsilankė tik vienas 

~ * lietuvis. Koncerto pirmojoje 
dal.vie Iz. Vasyliūnas atliko 
tris barokinės Muzikos kū
rinius u fleitiste. o antrojo
je dalyje dalyvavo kameri
niame ansamblyje, palydė-

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

"ŽURNALISTIKĄ-
^Žurnalistikoje'’ raš-j 30

Kodėl mokėti ož gazą brangiau? Šildyti aliejum

specialus
pasiūlymas

i Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų $100.00
įsivedus bet kurią spaudžiamo karšto vandens ar šiito 

oro pažeminto šildymo (baseboard) sistemą 

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI. 
IŠSIMOKĖTINAI PER 5 METUS!

Pasiūly mas baigiasi 197$ m. liepm 30 d.

FORTŪNA FUFL Co.imc.
Ofisas ir
parodos
kambarys

Oil Bumors CITGO Heating Oils
470 Adams St. Ouincy, MA 02169 

Boston 436-1204 So. Shore 773-4949
Atidaryta 24 valandas

i LA—jau 90 metą imitavai

jo daugiaa S^TYNIS MiUONUS dolerių 
□ariama

SLA—didJiaarta Ueturt? frateraattai ertMbeetyi — 
dooda ryvyMa apdraudė ir B$oje paAmpų, kori yra 
piffi, nes SUSIVBMJtMAh ortedko pefcra, o teikia 
pataraavlmua aavitanmės pagalbos pagrindo.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria so pe 
kapitalą, tad jo apdroode tikra iv 
Neturtą ria gaU gaort fvairių kloefų 
apdraodaa ooo $1$B.$$ Iki $104)0046

SLA—jautimui duoda 
dovment
aokitojo mokalo etodtjom Ir

SLA—duoda V AKAM ir jerauotiaau lobai pigių TERM 
apdraudų: oi 01-000.00 opriraodoa tik OSjOO*
6k> metaaoL

ŠIA—AKCIDENTALf APDRAUDA 
emžiaua
klabu Ir droaųtjų periama. UB $1.000.00 
He apdramtoe Bokoetlo IB.00 |

SLA—koopoa yra daugumoie Neturtų kolonijų. KrelpkttOa 
* kuopų vefkljae, b 4o

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI 

Steponas Kolupaila, para. į
še Jurgis Gimbutas ir Juo. į
zas Danys, 464 psl., daug:įžymių mūsų spardos uar-
iliustracijų, kieti viršeliai.»buotoju. Kaina S6.U0.
rt r.na $12.00. » ‘ 1 • . • T v

_ , _ . . • Amerikos Lietuviu Tarvba,
Baly* Smca M| aU.-!30 metų Lietuvos :ai5vė< ko.

I minimuose, spaudai paruo. 
j šė dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny. 
goję rašo apie 70 asmenų. 
Kaina $10.00.

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

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

voje (1940-1970). parašė 
Leonardas Šimutis, daug i. 
liustracijų. 500 nsl.. kaina 
$10.00.

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai įvairiai- klausimais ir 
kt., 318 puslapių knyga, ku
rių spaudai paruošė Stasys 
Santvaras. Kama $6.00.

'I

Geosite
panirsite

$$7 Wsat Sttfc Street, Nėr York, N.T. l$$$l

$

Pasakyta parašyta. Anta-

DIENOJANT, Kipro Bw,no..^nlet.o’?“i?i?įb?n !r p.a'
Holo, 464 pol.. kaina....t2.0l'I rel?kl™?1

PENKTIEJI METAI, Kip '?uda7 ,I-eona5 
I ro Bielinio, 692 puslapiai l *Pa“d„a;'. Paruose Vncas 
Į Kaina ............... $2.00 Rastenis. 350 psl.. kaina $10

Sukilimas Lietuvos suve- Neseniai išė o :s spau-
’ renumui atstatyti, dokumen.»dos Janinos Narūnės knyga 
J tinė apžvalga, parašė buv. : VAIKYSTE. Rašytoja apra- 
i Lietuvos nepaprastas pa- šo savo saulėtas vaikystės 
'siuntinys ir įgaliotas minis- dienas. Knyga 164 psl. Kai- 
j teris Vokietijoje Kazys. na $5.00. Galima gauti pas 
* Škirpa, 583 psl., iliustruota, visus lietuviškos spaudos 
j įrišta, kaina $15.00. platintojus ir taip patKelei-

| Lietuvių išeivija Amerikoj, j

( parašė Stasys Michelsonas,! Melagingos Mikasės la«l«
i gausiai iliustruota, 500 psl., kas, parašė Jurgis Jašinskas, 
j kaina $4.00. j 69 psl., kaina $1.50.

I

ir.ua
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Vietines žinios
Susitikimas su komp. J. Švedu

Laisvės Varpo pavasarinia- riniams ansambliams, kaip 
me koncerte balandžio 25 d./‘Pokalbis su mirusiais vai- 
3 vai. po pietų, So. Bostono kais“ pagal Alg. Mackaus 
Lietuvių Piliečių D-jos salėje, 'žodžius (trims balsams, dviem 
Bostono ir apylinkės lietuviai ;fortepionams), ”Kaimo ves- 
turės progos ne tik išgirsti sol.-tuvės“ pagal Leono Švedo 
Aldoną Stempužienę, bet įžodžius (balsui, klarnetui ir 
taip pat susipažinti su komp. mušamiesiems arba fortepio- 
Jonu Švedu, kpris akompa-nui), “Efimetėjaus senatvė“ 
nuos solistei. ‘pagal Leono Švedo žodžius

_ . '(balsui, klarnetui, smuikui,
Jonas Švedas yra gimęs,

j Laisvės Varpo koncerte! Velykiniai šokiai x 
bus atlikti šie J. švedo kuri-Į
Iniai: Trys posmai iš K. Bra-j Bostono LB Jaunimo sek- 
Įdūno poemos "Maras“ (Mir-!cU_a balandžio 18 d. 7 vai. 
Ities piūties paskutinis pos-^- ^utinės S«os patal- 

Pirmojo“ priešpaskuti- i 484 4th ,S': vBos'
Mergaites visj kvi£iami Slankyti

mas
nis posmas ir 
paskutinis posmas), o taip 
pat arija iš^operos ”J. B. S.“

Nauja Bostono ramovenų 

valdyba

Balandžio 4 d. visuotina
me į usirinkime Lietuvių Ve
teranų Sąjungos Ramovės 
Bostono skyrius išsirinko 
naują valdybą: Povilas A. 
Janavičius -— pirmininkas, 

į Stasys Griežė^Juifeelevičius... . . imušamiesiems ir fortepio-
, ..m" ?_ a^S, ^C‘ RUZi j— tai vieno veiksmo operai—vicepirmininkas, Petras
kos JIS mokėsi Vilniaus Kon- ..j g B parašyta 1975 m.|B]ium/ _ fekretorius
servatonjoje, Detmoldo Mu- I Alfonsas Baika - iždinio-
zikos Akademijoje (Vokieti-' J. Švedo kurmiai buvo at
joję) ir American Conserva-.likti Clevelande, Chicagoje,!<kas.

Rengėjai

Keleivio rėmėjas

P. J. Bakanalvičius iš Bro
me, Quebeco, užprenumera
vo metams Keleivj savo bi
čiuliui C. Repšiui iš Rose- 
mant - Montreal, Que.

Nuoširdus ačiū J. Baka- 
navičiui už naują Keleivio 
skaitytoją.

Ugniagesy* — padegėjas

Policija suėmė Brocktono 
ugniagesį J. F. Downey ir j j 
kaltina dėl 5 padegimų. Dėl 
tų gaisrų daug žmonių liko 
be darbo ir be pastogės.

Ugniagesių viršininkas sa
ko, kad per 34 metus tai pir
mas atsitikimas, kad ugnia
gesys būtų kaltinama; dėl 
tokio nusikaltimo.

Telieka manyti, kad toks 
ugniagesys arba pakvaišo, 
arba jam už gaisrų gerinimą 
apmokami antvalandžiai...

Etninių studijų vadovėlis

Mass. Bicentennial komi
sija šiomis dienomis išleido 
32 pusi. brošiūrėlę, pavadin
tą šaltiniu ar vadovėliu et- 

Bostono Vilkiukų draugi-' ninėms studijoms (Ethnic 
ninkas ir vilkiukai taria,Studies Resource Manual).

Vilkiukų padėka

tory of Music Clevelande, i Toronte, New Yorke, Mede- Tapačia proga paskirta sj<autj^|ęą ačiū visiems pri-į Lietuviams ar lietuvių tautai 
baigdamas ją 1958 m. Jo spe- ,lin (Colombia), Bostone ir iš skyriaus kasos Lietuvių;gilėjusiems pne Kaziuko! pažinti brošiūrėlėn įtraukti 
cialybė— pianinas ir kompo- kitur. Juos atliko sol. Aid. Bicentennial komitetui $25. imUggS j penki leidiniai: Norem, O.J.
zicija. Dabar jis dėsto pianiną Stempužienė, pianistas AnJ Į Taip pat didelė padėkai^’’ Timeless lithuania,
Cleveland Music School Set-;drius Kuprevičius, ErnestĮ . {reiškiama skautu Vvčiu bū-!196?’ Šapoka, A. Lithuaniatlement. ^Kardos ir Dominic Intili, Bortoniečių aukos keliui už surengtą vUkiu-J1“^^, ‘he ,age?;Stukas.

Iš J. Švedo kūrybos pažy-!smuikininkas Izidorius Vasy-j Kitame numery paskelbsi- kams gražią iškylą. ' ' *a enlng 1 uanla’
mėtina: daug dainų, dainų 'liūnas su pianistu Vyteniu me Vasario 16 minėjime au-Drauginink 
ciklų, sonatų, kūrinių kame-IVasyliūnu ir kiti. i ko jusiu sąrašą. A. Kulbis

1966; ‘Valiukas, L. Lithua 
nia. land of heroes, 1962; 
Rudolph, M. I am your mis-

Senas parvirsta ir negir
tas.

Už nosies ne tik jaučius 
vedžioja.

I

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury SL 

AORCESTER, MASS. 
Tet SW 8-2868 l

yra yieninteiė oficiali 
ga Worcesiery. mari •iunčia) 

itinhas tiesiog ii Worces-:

j Lietuvą ir kitas Rusi- , 
jos valdomas sritis- čia kai*

kaina lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvaikingai. j

čia galima gauti įvairiau* ; 
an importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis ktmomia. 

Vedėja B. Svildienė

b'lood Sųuare
Hardware Co.

Saraiafcro N. J. ALDlMA 
»£» EAST BROAIKVA* 
fH»UTu ncSTūM, MASS. 
fELEI0NA8 A/f S-414S 

Benjamin Dafni
PupMrmi Statoma 

8Uain» Laa
ViaMtla reikmenys

SaMananya pitunteriama 
Ylaclrta gaicitoa daiktai

iaa«auuaMB*M«amau*
. Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasakamio

|P ft DI N 18 
OPTOMETR1STA” 

Valandos:
nu" 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nenriimama
447 BROADVFAY 

Seeth Bostoa, Mase

įN AM AKS Y - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 

i 95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062 

TeL 762-6732

Peter Maksvytis
CuM-Ur 
49 Choreli Street 

ft. MUtea,
Atsaku s

Manto . 
lavimt. 
tardą vakare.

Teki

TBL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMETKISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Knyga yra geriausias žmogaus drangasĮ
»r«eeoeoeeeeeooeeeeeeeooeoeeooeeee3eeooooeoeeeeeeoeor

|pR 1 he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai raistas, iėpildome gydytoją ra 

eeptus ir turime visus gatavus veistus.

Jai reik vaistą — eikit i lietuvišką valstlaą.
Sav. Emanuel L. Roeengard, B. S., Reg. Pharm.

384 W. Broadaay, tarp E ir F gatvią, SO. BOSTONE.
Telefoną. AN 8-4929

Mm 9 vaL ryto Iki 8 vaL v. Išskyras Šveatadiealm tr 

leeeean aaooaoeaeooooeooeeeoeaee

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

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinislipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink ite

268 -4662

fortune (liet. pasaka), 1968.
Galėjo dar būti įtraukta 

Encyclopedia Lituanica ir 
naujasis dr. A. Kučo veika
las — JAV lietuvių istorija, 
bet jų brošiūroje nėra.

Taigi "šaltiniai“ Lietuvai

ir lietuviams pažinti nėra 
gausūs, tiesiog vargani. Be
veik tiek pat tų šaltinių pa
skirta ir kitoms tautoms pa
žinti. Susidarė įspūdis, kad 
buvo galima daug rimčiau 
leidinėlį paruošti.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 

Telefonas: 268-1055

— SKAM LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (Whist Party) kiekvieną 
trečiadienj 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 VV. Broad way, So. Boston, Mass. 02127

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

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

Laisvės Varpas
, LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC d WWEL 

Vedėjas PETRAS VUCINIS

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

.............. ......................................*rrrrrffffffffffffffff

Trans-Atlantic TraveI Service
.Naudokitės mūsą rūpestingu patarnavimu, ruošiantis 

kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ 

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metą pavasarinią 

ekskursiją į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 

bei pavieniui.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

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

Skambinkite 268-2500 i a
SAVE AT 
A GRIųflyRAreK

290^7^^
Z08&4T_

mpoetsioooauaeaa '

t * cMtamtimaUM
6DO^53ft
5.47^5^

-a—• sg^Sma ^^men• nt rtotrti ragu urnom tutcuiij «mm mw 
csrtificsm sNoer pramaturt withdrawnl» on 
csrtificsts funds providsd rota ef busrost on smount 
withdrswn is reduced td du psssbook rota (SMts year) 
and 90 dsyskderestis forfeitedL _ • i _ . -

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

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, M$m. 02122 

Skambi
iter, Mkss. 02122 
>inkitJ|te5-9090

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

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnis draudimas

Bankas veikia jan 109-tuosius metus

Sis banko direktorią taryboje yra 

adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virė 9274,000,000

9

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentus norintiems gi 

vykti į Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pas savo 

gimines ilgesniam laikui.

z
Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar perkant prekes 
tiems siuntiniams, sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
C/O

Trans-Atlantic Trading Co

Darbo valandos kasdien: 9—5 
šeštadieniais 9—2

393 West Broadvray, P.O.B. 116 

So. įloston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764 

Visą skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
Worcester, Mass. 01604 

Tet 7983347 

Tiesiai ii' Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius i Lieta, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
pistus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gaati- 
nią. Turime vietoje įvairią via 
tinša gamybos ir importuotą 
prokią iš kitą kraštą visai io- 
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes. Cia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
tea vietojo galės pasirinkti at
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per
tam tikros įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar socialiniam apaigyveuimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite Vedėjas A. Schyrinski į

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. 

AND
TRAVEL INFORMATION .

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

18 BOSTONO I LIETUVĄ 
ir lotus Rusijon

Pristatymas greitas b 
garautmutas

Prnlffft parduodamos auką* 
mintomis luinomis.
Galima užsisakyti rublhą 
certifikatus, automobilius* 
ialdytuvvs ir pan.

Naujas vedėjas'.;
Atidaryta darbo 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127/ 
Tat 268-0066




