
'-■-•u. J.. PU3LIC LI3RARY
C.PLSY SOUARE
BūSIOu 17tMAS3. 0211$

NR. 17

I

THE TRAVELER .—«•- - - - - - - - - - - - - - - - - LITHUANIAN WEEKLY

r Kelei vio“ telefonas: 268.3071
SO. BOSTON, MASS., 1976 METŲ BALANDŽIO - APRIL 27

Seeond-claM postage paid at Boston. Mastine nusėtu

A PROCLAMATION
1176

KELEIVIS 
Lithuanian Wwkly 

(Ezeept for 2 weeks in August) 
Pubtiahat* <n So. Boston, II m

february 9, 1966
KELEIVIS 

6S6 East Broadway 
South Boston, Mass 02117

72-RIEJI METAI
Atskiro numerio kaina 25 centai

TERORISTŲ BOMBA SUKRĖTĖ

WHEREAS: The Lithuanians of Massachusetts ha ve made 
contributions to the defense of the Commonwealth and 
of the United States since the time of the Revolutionary 
War onwards; and

WHEREAS: By their adherence to demoeratie traditions 
and by their commitment to the principle of self-deter- 
mination Lithuanian-Americans in Massachusetts have 
heightened the civic consciousness of their fellow cit- 
izens; and

WHEREAS: Through their quest for education and their 
devotion to the arts they have enhanced the quality of 
life throughout the Commonwealth; and

WHERAES: By being the first to publish a General 
Encydopedia in the history of Lithuanian letters and
in the history of ethnic literature in the United States, Amerikos Lietuvi, T.r>bw delesacija pas koe«r»sman» Itaniel J. FM Alsiom, Rūmuose Lie- 
the Lithuanian-Americans of Massachusetts have made «»•> Nepriklausomybės Sveulis minėjimo proga 197« m. kovo t d. Iš kairės j dešinę: AI.Tos iždi- 

Kinkas Juozas Skorubskas, sukalbėjęs Atstovu Rūmuose invokariję kun. Algimanta 
ALTos vicepirmininkas Teodoras Blinstrubas, Atstovų Itūmy pirm. kongresmanas
kongresmanas Daniel J. Flood, Atstovų Rūmų kapelionas kun. Edward Latch, Barbora nariys. gyvenimo puošmenos 
ALTos atstovas Washingtone dr. Jonas Genys ir Bendrojo Baltų Komiteto reikalų vedėjas Edvar- sinė neapykanta, ramių gy-
das Šumanas.

a cultural contribution of the first order; and
NOW, THEREFORE, I, MICHAEL S. DUKAKIS, Gov- 

ernor of the Commonwealth of Massachusetts, do hereby 
proclaim April 26 to 30, 1976, as

LITHUANIAN-AMERICAN WEEK
and urge the citizens of the Commonwealth to take cog-1 Kissinaeris UDIC 
nizance of this event and to participate fittingly in its & H
observance. Rytų Europą

Given at the Eexcutive Chamber in Boston, į
A this fifteenth day of April, in the year of our i 8^,,,^ j l. Buckley

Lord, one thousand nine hundred and seventy-' (resp, N.Y.) raštu užklau
si*, and of the Independence of the United sė Valstybės departamentą 
States of America, the turo hundreth. j sekretorių Ki singerį apie

By His Excellency the Governor, MICHAEL S. DUKAKIS Sonnenfeldto pareiškimus 
i Londone dėl Rytų Europos

PAUL GUZZI oiganiškos vienybės su So-
Secretary of the Commonwealth vietų Sąjunga.

Dr. H. Kissingeris, kovo 
26 raštu atsakydamas, už-

Kissingeris lanko 

Afriką

Teirmo rūmuose buvo sužeisti 25 asmenys, kai kurie 

jų labai sunkiai. Nusikaltėlių \dar nesurasta. Sudaryta 

speciali komisija kovai su nusikaltimais ir pasimelsta už 

'"tarpusavio taikų“. Prisibijota, kad ir “taikos demonst

rantai“ gali tarp savęs susimušti.

Bestenąs, kadaise buvęs veiklos padidės tiktai mo- 
labiausiai pana us j senuo- kesčiai už ekstra posėdžius, 
sius Euiopos miestus ir josi penktadie-
Kiotui os centras, pa kuli- nj miest0‘ /ir ber. 
inųjų poros dešimtmečių nat0)iaus iniįiatjna bu.o 
la.kota.pyje neatpažįstama., Jemonstra.
suamerrkone.o . Per ta •• . ... . , „J “ mm 117 ttirnifauvin tHl'KH .

Romo Kalantos 

savaitė

Valstybės sekr. H. Ki sin-, Gegužės 14 d. sueina ket 
gerią išvyko j Afriką. Peri veri metai,
12 dienų jis ^lankys 7 vals- į Romas Kalanta Lietuvoje, 
tybes, prasėdamas Kenija irj Kaune, skęsdamas ugnyje, 
baigdamas Senegalija. ‘reikalavo Lietuvai lais.ės ir 

dėl jos mirė.

ventojų užpuldinėjimai gat
vėse, vagystė . prievartavi
mai, žudymai. O visa ši “pa
žanga“ praeitos savaitės 
ketvirtadienio rytą buvo ap
vainikuota dar nežinomų 
teroristų Suffolk County 
teismo antrajame aukšte

kai“"jaunuoli Pakišta bomba- k»i.»Pn>8- 
dama suzeide net 2o zmo-

lis. Bet kokia taika gali bū
ti su teroristais, žudikais, 
vagimis ir prievartautojais, 
me nežinome. Dar nuosta
biau. kad demonstracijoje, 
reikalaujančioje griežčiau 
bausti nusikaltėlius, (prieky
je žygiuoja tie. kurie turi 
teisę ir pareigą juos bausti...

Pažymėtina, kad South 
Botono atstovai taikos eise-

nes. Altųuni iš jų nukentėjo, noje nedalyvavo. Be to, dar

■ s’.l 
,

Švedų karalius

lietuvių parodoje

Kaip žinoma, šią savaitę 
gubernatūroje yra lietuvių 
paroda ir meniniai rengi
niai. Šiandien, balandžio 27 
d., 12 vai. Švedfjos karalius 
Karolis Gu tavas, vizituoda
mas gubernatorių, aplankė 
ir lietuvių parodą.

Latviai reikalauja

pasalinti Kissingerį
Amerikos Latvių Sąjun

gos taryba pasiūlė siekti, 
kad būtų pašalintas iš pa
reigų! Valstybės departa
mento sekretorius dr. H. 
Kissingeris.

Deja, labai abejotina, kad 
tokios pa< tangos duotų tei
giamų rezultatų, nes dar ne
seniai prez. Fordas pakarto
tinai pareiškė pasitikėjimą 
savo užsienio reikalų sekre
toriumi ir pasigėrėjimą jo 
vedama politika.

Ir kaliniai turi teisę 

balsuoti
Jau seniai gvildenamas 

kalinių balsavimo klausimas 
Kai tybiniuose ir savivaldy- 
biniuose rinkimuose. Atro
do, kad kriminaliniai kali
niai tokią teisę balsuoti turi 
nes joks juos nubaudęs teis
mas šios teisės nėra atėmęs.

Italiia nries lemiama tikrino kad ilgalaikė JAV liauja prieš lemiamą politika Rytų Euvopos kiau_ 
simu nėra pasikeitusi.

“Mū ų politika“, rašė Kis
singeris, “jokiu būdu nėra 
priėmimas sovietų domina
vimo Rytų Europoje, ir JAV 
neieško tokio dominavimo 
konsolidacijos. Priešingai, 
mes pritariame troškimams 
pasiekti normalesnius san
tykius tarp Rytų Europos ir 
kitų pasaulio kraštų ir. kiek 
galima, ats akingai tą skati
name. Mūsų siekimas—kad 
ir Sovietų Sąjunga tuo būdu

bandymą

Ten vykdamas, jis susiti
ko su naujuoju Britanijo 
užsienio reikalų ministiu 
Oroslandu, o grįždamas su
sitiks su Prancūzijos prezi
dentu Giscard d’Estangu.

Jo Afrikos kelionės tiks
lą? susipažinti vietoje su

gana skaudžiai, vienam 
sprogimas nutraukė net kai
riąją koją.

Nors nu ikaltėliai nesu
rasti, bet gubernatorius Dū

Gegužės 18-19 dienomis, 
laidojant didvyriškai miru
sį. dešimtys tūkstančių jau- ... . . . .... .
nuoliu Kaune, ne.darni tau- kak!s: majoias White
tinęs vėliavas, kartojo i,- kiti aukšti paretina. pa
kartojo velionio mestą šūkį ?,?k“b,no pareikšti, jog sis

buvo prisibijoma, kad patys 
taikcr demonstrantai gali 
susimu-ti, bet, laimei, tokio 
programos numerio šiaip 
taip buvo išvengta.

Kaip paprastai, po tokio 
įvykio labai pagausėjo tele
foniniai pranešimai ir grasi-

Italijos krikščionys demo
kratai, ilgus dešimtmečius 
valdydami kraštą, visai su- 
ibankrutavo. šiuo metu jų 

sudaryta įvyriausybė parla
mente neturi daugumos ir 
laikosi tik socialistų tylia' 
parama. ’ Tačiau krikščio
nims užsispyrus dėl lengves
nio abortų įstatymo, ir so
cialistų parama nėra tikra.
Kraštas vi- labiau skęsta į-į ]abiau prialtėtų prie jų (Ry-
vairiuose negalavimuose.

Krikščionys apsisprendė 
iškelti parlaimente pasitikę-««_ 1 f •_ • • • •

tų Europos kraštų) autono
mijos ir nepriklausomybės.“

-Ui^ėZ'i^išvėsLieiuvaH į'-.vkis nesąs rasinės neapy- nimai ir kitoms įstaigoms, 
kanto-- padarinys, bet nea-

Afrikos vadų pažiūromis ir. Demon trantai sovietinio bejotina. kad bomba iš-
žinoma, taip pat supažin- saugumo pareigūnų buvo sprogdinta ne iš meilės,
dinti juos su JAV Afrikos žiauriai mušami, areštuoja- ....
politika. mi ir teisiami. Po to. Kalan- , Bombos pažadinti, islin-

Į Washinittoną Kissinge-i tos pavyzdžiu, deginosi dar ^®.!?.!^,'j“.kab,"?f/.t08S™” 

ris grįš gegužės 7 d.

Vietnamas "rinko 

parlamentą

kad ten esą ingi pakišta 
bombų, šį bombordavimą 
savinasi ir terori tinės orga
nizacijos, kulių centrai net 
San Francisco mieste. Yra 
Įtarimo, kad jį galėjusi įvyk
dyti ir spalvuotųjų grupė, 
bet vengiama apie tai gar
siau kalbėti, kad tokie gan
dai dar labiau nesukir-ytų 
gyventojų.

Viešai žinoma tiesa, kad 
mažos fanatikų grupės jau 
seniai ruošiasi 200 metų 
Amerikos nepriklau omybės 
sukaktį sudiumsti bombų 
sprogdinimais, ’.iešvĮų pa
statų padeginėjimais ir pa-

10 žmonių pasigiažinę teisėjai, kone
visada švelnesni nusucalte- 

Šiems didvyriškiems žy- ]ia,ms negu nukentė’jusiems. 
giams prisiminti ir aukoms ir, gaj būt, pamatė savo hu- 
pagerbti šių 1976 metų ge- maniškumo kruvinu; vai- 
gužės 9-15 d. skelbiamos sjus. Tiesa. Bostono ir vals

tijos administracija tuoj pat 
sudarė specialią komisiją, 
kuri turėtų pagreitinti kri
minalinių nusikaltėlių per
sekiojimą ir baudimą, su
trumpinant tokiose bylo-e 
teismo procedūrą. Kadangi

Rcmo Kalantos savaite.

Visuomenė, ypač jauni
mą , kviečiama viešai ir 
pi.jmin.’ai ipaminėti ?iuos 
Įvykius.

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

Sekmadieni visame Viet
name bit- o parlamento rin
kimai. aišku, pacal Maskvos 
kurpali. Pietų Vietname bu
vo 281 karrtidata«, o išrink
ti reikėjo 213.Atsakydamas į JAV at

stovų užklausimus Rytų Eu
ropos reikalu. Valstybės de
partamentą siuntinėjo mul
tiplikuotą pareiškimą “US 
Policy Towards Eastern Eu
rope“.

Čia ryšium p-u Sonnen-
gali^'^aubaišrneš feldt0 PareiSmu _sakoma: 
ir šiuo metu jų frakcija par- “JAV nepripažįsta jekio 
lamente yra antroji savo krašto teisės į įtaką kitame 
dydžiu. I krašte, o ypač mes atmeta-

—J v , . .. . ! me Sovietų Sąjungos itakosDtdelĮ nemalonumą knte-į Rvt Europo>“.
cionim; padare JAV senato. ’
kom^ijos pranešimas, kad' Ten primenami preziden- 
Lookhead bendrovė esą da-'t0 »»’ »atl’es Kissingerio vizi- Sovietų Sąjungoje, 
vusi kyšį ir vienam ministrui i tai į Rytų Europos kraštu-,
pirmininkui. Jo pavardė vie-į kas .žXmi JAV jais susido-'

-J—u
jama, kad tai galjs būti da- kokj dominavimą tuo- 
bartinis prez Leone, ar (?e kraštuose, 
premjeras Moro. ar užsienio, B kitos pU3& pažymima>
reikalų ministras Rumor, kad neskatinami tuose kraš- 
nors vi i jie pareiškė, tokio tuose 
kyšio nesą gavę. 1 neštų naujas kančias.

jimo klausimą, ir, jei socia
listai balsuos prieš, tai, be 
abejonės, vyriausvbei bus 
pareikšta* nepasitikėjimas. 
Ji bus priversta skelbti nau
jus rinkimus ir dėl krizės vi
są kaltę vers ant socialistų. 

Rinkimuose komunistai

. i
Kandidatais negalėjo bū-

1 • * 1—7 X* • A. Pirmas PortugalijosĮėjo balsuoti senosios tvar- 
kos karininkai, policininkai, 
civiliniai tarnautojai ir par
tijų nariai.

Šiaurės Vietname reikėio 
išrinkti 249 at tovus. Kiek 
ten buvo kandidatų — ne
žinia. bet kadangi ten jau 
seniau įvesta maskvinė tvan
ka. tai tikriausiai ir kandi
datu tebuvo tiek. kiek reikė
jo išrinkti. Tokia tvarka yra

Tokia esanti JAV politi
ka, ir nesą jokios Sonnen
feldto doktrinos.

Kaip žinoma, Sonnenfeld
to pareiškimus sukritikavo 

ukilimai.nes tai tiktai net Rumunijos ir Kinijos 
| spauda.

panašių komitetų ir pažadų! našiais teroro veiksmais. To“
būta jau ir anksčiau, tai rei
kia manyti, kad nuo tos

parlamentas „ „ >
H. Sonnenfeldtas

Sekmadienį Portugalijoje 
rinko parlamentą. Tai pir- nnnpį/jia 
ma-; toks laisvai rinktas par- J
lamentas. Amerikos Čekoslovakų

Jame turi būti išrinkti 263 Tarybai užklauso Helmutą 
atstovai. Kandidatus turėjo Sonnenfeldtą apie jo pareiš- 
14 partijų. Iš jų svarbiausios kimus Londone, jis’ balan- 
yra socialbtų, komunistų, džio 5 d. raštu atsakė, kad 
liaudies demokratų ir soči- spauda jo paieišĮę’imus’ per- 
aldemokratų centro (tai davusi netiksliai. ' Jis pats 
konservatyvi partija). esąs pabėgėlis iš prispaustos

Rinkimu rezultatai dar Europos ir pasisakąs už lais- 
nežinomi. bet spėjama, kad vę. nepriklausomybę, taiką 
nė viena partija negaus ab- ir normalius santykius Rytų | 
soliučios daugumos. Europoje. Jis didžiuoju is

___________________  JAV palaikoma laisvės po-

kie “uždaviniai“ yra dažnai 
skelbiami tų grupių prokla
macijose, išlipintoje Cam- 

! bridge ir kitose Be tono sri
tyse. Tokių “idealų“ propa
gavimas čia yra pakenčia
mas tol, kol ima lietis krau
jas. Deja, nusikaltėliai būna 
“psichologų“ pripažįstami 
kvailais ir paleidžiami to
liau tebmo kiek sutrukdytų 
nusikaltimų tęsti.

Bostone tebalsavo 

lai asmuo
JAV LB Tarybos rinki

muose Bostono apylinkėje 
tebalsavo 151 a* imuo. Tą

litika ir našvenčias tam rei- *kaičiu dar !,adid!ns kelioli“ 
M «• • r • v i • P »•- • ą'ka balsavusiu paštu.
Nuo birželio socialinio kalui savo jėgas, nepaisant) * *

draudimo pensijos yra pa- šmeižiančių kitokių užuo- 1973 m. Bostono apylin- 
I keliamos 6.4%. minų. Įkėje balsavo 275 asmenys.
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NEGĘSTANTI STALINO ŠLOVĖ 

IR BAIMĖ
• ~

Šiemet sausio 14 d. išgarsė justams sovietų armijos 
komandarmui lietuviui Jeronimui UbOrevičiui būtų suka
kę 80 metų amžiaus. Ta proga jis vėl prisimenamas tary
binėje spaudoje, o „Švyturio“ finalo Nr. 1 pateikiamos 
ir įžymiausiųjų Sovietų Sąjungos karo vadų apie jį atsi
minimų ištraukos. Jų atsiliepimai aipie šį mūsų tautietį

PUNSKO LIETUVIAI

tikrai turėtų būti įdomūs ypač tiems, kurie kruopščiai ieš- ,
ko "iškiliųjų lietuvių“ netgi Babilonijoj, Atlantidoj ir, ’ Balstogės • ^dab.?rl vadijoje dirl
Nigerijoj. O Jeronimo Uborevičiaus nereikia toli nė ieš- ^uva ^c,'ai'Jclv\7 oJi7.3'r prikl 
koti. 'km nuo Suvalkų. Vykstama 

traukiniu ii Varšuvos iki Su- 
Štai, ką sako apie jį pat ai ordinuočiausias Sovietų ‘ valkų, o iš ten autobusu.

ėję licėjų, liks lietuviais. 
Lenkų akyse lietuvis nėra

., . .. , . ... . žemesnis už lenką, greičiau
^okietijoje veixiancio> aplankiau lo vienKiemių. ^virkščiai. Dabar Punske 

Labdaros draugijos pirmi- Ūkininkai beverk šimtu pro- sUtomi nauji namai 
ninkas Jonu Glemža Euro- centų šeimininkauja indivi- -u m^gmiškiausiais jrengi- 
■pos Lietuvy štai ką rašo a- dualiai. Lenkijoje aplamai mai bendla,butis iv mokv. 
pie Punsko lietu.ius: i <»♦, dirbamos žemes tvar- tojams butai Nurodoma.

i'*oma. 'odn’idualiai (3.3 mi- kat| statybinis kompleksas 
Punsku i l.onai ūkių), 15.4 < pnklau- toks antras Lenkijoje.

„ . , . . . :so valstvbmiams ūkiams,
Punskan — buvę? baznyt-;14,; kooperatiniam ūkiui Būkime palankūs ir dos- 

zaimis, dabar valsčius .emu, ^<cichozam). Bal togės vai- nūs mūsų jaunimui! Jam 
dirbamos žemės — teks rūpintis Lietuvo. atei- 
iklauso valstybi- timi, todėl padėkime

ATOŠVAISTĖS IR ŠEŠĖLIAI
M. VALIULAITIS

AR LINIJOS SUKTAS PRATĘSIMAS 
NUKRYPIMAS NUO LINUOS.

Sąjungos maršalas G. Žukq<as: ,
„Žvelgdamas į praeitį, noriu pasakyti, kad gerian

čiuoju apygardos vadu buvo pirmo rango komandaimas 
J. Uborevičius. Joks kitas kar o
dėjo prie operatyviojo-taktinio 
parengimo, kiek Jeronimas Uboi 
mas apygardosi štabas.“

Taigi, labai gražu. Toks atsiliepimas jau galėtų kai 
kam žadinti net ir patriotinius jausmus. Tik net ir tame 
„Švyturio“ žurnale, net ir po daugelio dešimtmečių, dar 
vis nerandame nė kelių sakinių apie tai, kodėl gi šis įžy
musis komandarmas tų 80 metų amžiaus nesulaukė, ko
kiomis aplinkybėmis, kada, kurioje vietoje ir kieno kul
ka į kaktą ar į krūtinę už vvisus tuos nuopelnu? jis buvo 
apdovanotas ir išlydėtas iš šio pasaulio? Juk, rodos, apie 
tai derėtų pakalbėti? Ne! Taškas ir tyla.

O. va, ką dar sako apie J. Uborevičių Sovietų Sąjun
gos maišalas A. Vasilevskis:

„Tarybinėse ginkluoto e pajėgose tarnavau vadovau
jamas daugelio puikių vadų. padariusių man didelę įtaką. 
Iš jų visų pirma noriu paminėti J. Uborevičių.“

O maršalas I. Konevas dar patvirtina:

„Ilgą laiką man teko būti pulko ir divizijos vadu ir 
dirbti, vadovaujamam Jeronimo Uborevičiaus. Iš visų 
šarvo mokytojų su didžiausiu dėkingumu prisimenu kaip 
tik jį. Ugdant mano, kaip, beje, ir kitų mano bendražygių 
mei-tiiškumą, jis turėjo didelę įtaką.“

Prie to maršalas K. Merečkovas dar prideda, kad —
„J. Uborevičius buvo labai išsilavinęs žmogus. Sub

tiliai jautė literatūrą, meną. gerai išmanė technikinius 
klausimus, atkakliai dirbo, vystydamas karo meną.“

... Taigi galite įsivaizduoti, kokia tai įžymi asmenybė! 
.Maršalų G. Žukovo, A. Vasilevskio, I. Konevo, K. Mereč- 
kovo. M. Zacharovo buvęs neužmirštamas viršininkas ir 
mokytojas! Be to, J. Ubor evičius — dar ir komunistas, o 
ne koks ten baltgvardietis ar kitokia atplaiša! Bet kuria
me katame krašte gal būtų buvęs išgvildentas tokio lygio 
herojaus dai- ir pomirtinio gyvenimo- galas, o ką jau be
kalbėti apie tai, -kas ir- kodėl ji neteisingai nuteisė, kas 

^sušaudė, kur ir kaip palaidojo. Vardai? ir pavardėmis bū- 
,'tų išminėti visi kaltininkai.

0 Sovietų Sąjungoje apie juo? — nė žodžio.
Ir tai ti'k dėl to, kad šis juodas darbas buvo atliktas 

Josifo Stalino įsakymu. Lygiai, kaip buvo nužudytas toks 
. pat išgarsėję? generolas Vytautas Putna, kaip ilga virtinė 
kitų komunitų — V. Kapsuko žmona Elena Tautkaitė, 
Stasio Matulaičio duktė Katr ė Matulaitytė, Zigmas Anga- 
rietis ir daugybė kitų lietuvių ir kitataučių komunizmo 
apaštalų, o apie milionus antikomunistų nereikia jau nė 
užsiminti.
, Josifo Stalino, kuris šiandien paverstas net kažko 
kiu mistišku „asmenybės kultu“, kad tik nereikėtų panie
kinamai minėti jo pavardės. Kurio dar ir šiandien bijo
ma, kad neprisikeltų iš numiru iųjų ir nesugrįžtų keršyti 
savo partiniams fariziejams.

Tasai Stalino ir panašių sovietinių žudikų pagarbus 
nutylėjimas ypač krinta į akis dabar, kai mūsų tarybiniai 
propagandistai su tokiu sustiprintu uolumu vėl puola ir 
sovietinio „pilietiškumo“ pritrukusius, ir pa-įtraukusius 
iš „didžiosios tėvynės“, ir prieš komunistinę santvarką 
bent puse lūpų prasitarusius, ir, žinoma, visus „veiksnius“ 
ir „buržuazinius nacionali tus“ aplamai. O šie juk dar nė 
komunisto blusos nenužudė, kai Stalinas išpiovė ir mar
šalus. ir komandarmus, ir partijos sekretorius, ir net jų 
žmonas... Tad kodėl jam dar vis tokia privilegija?

Žinoma, Lietuvos žmonės apie tąją šmėkliškąją „as
menybę“ bei jos laikus gal ir kitaip norėtų prašnekti, bet 
kaip tu išsižiosi, jeigu ant lūpų kietai užveržtas Maskvos 
apmasri.?

„Visos laisvės, išugdytos tinio ir tautinio komuniz- 
demokrJLiškai buržuazinių mo“ progiamą. pastaroji is 
revoliucijų, o taip pat ir mū- karto priimama be ickios 
sų amčiaus didžiųjų liaudies abejonės ar kritikos 1,700 
kovų, turi būti garantuoja- balsais prieš n. Tai bent vie- 
mos ir toliau vystomos, kaip nybė!

jam antai, minties ir . išraiškos! žinomas amerikiečių po-
laisvė, spaudos laisvė, susi- ntinis komentatorių James 
rmkimų ir bendravimo lais- pat5 savo jaunys_
vė. demonstracijų laisvė, ne- ^je fcUVęj; komunistų (nors 
suvaržyto judėjimo lais.-ė, ne Stalino 0 Troekio) 

Sovietų propagandinė lite- abs“llutl kiekvienos mtelek-, njnku Marchais-Berlinguer
rik a *- tualrnes sroves, filosofines.-tntevnvetirriaturą ame Lietuva praturtę- v • mfln:n5s „„ neKiaiaciją ...tcip.etun-ja

1 memnęs Pa’. kaip taiklų taktini manevrą. 
Prancuzrjos ir, prancūzų ir italų komunistų 

komunistai pa&isako va(jai SUprato. kad parla-
; duktams kainas pakėlus ir ■ UZ p.a,51^ ’P*”«,ahzmą, u.z, mentarinis kelias — vienin-
į valdžiai pradėjus daugiau * . .... . • opozieimųpartijų egzistavi- telis jiems likę būdas val-
| remti, ūkininkai atsigauna. Minties lesyklos Vilniuje is- mo bei veikimo teisę uz de-: džiai iekti 'savo krašte. 

a\ Vyrauja gyvulininkystė. Su le,sta 232 PusL kn^a- mokratinj valstybes tvarku,Gi ,iuo iš?kaičiavimu pasi
niuose vei ia Pėdžios mo- ; va1^-a sudaromos gamybos Tarp anksčiau išleistu ang- uz teises integralumą... rjnkę parlamentarini kelią, 

utartys. lų kalba knygų paminėtinos Ir ko daugiau benorėti! j komunistai nenu? kvaili ir
Punsko bažnyčia sekma- „Present-day Lithuania in Ii- Užteko prancūzų ir italų nesakys savo konkurentams,

I Nuo Punsko už 3 km Lietu 
vos 
tink.

t

niams ūkiams, 0.3G kolcho- geriau pasiruo ši! 
zams. 84.7'< privatūs ūkiai J 

Šeimos gausios — yra po NAUJAS FALSIFIKATAS
vos siena Suv. Kalvarijos. 7-9 vaikus; vidutinė seimą 

Mietelis pradedamas.— 4 vaikai. Lietuvių skai-1

Mokyklos
Vienuose mediniuose na-

ky-kla „Szkola podstawowa 
:r licėjus — „Liceum Ogol-! 
noksztalcace z Polskim i Li
tew.kim Jezykiem“ — užra- dieniais pilna lankytojų į- gurės“, 130 pusi., išleista 1971 į Kompanijų vaoam 
šas ant sienos. Pradžios mo- airaus amžiaus. Geras cho- metais ir skirta turistams, ir j cbais ir!Berlmguer

kompartijų vadams (Mar-jkad. syki paėmę valdžią į 
) neseniai; savo ranka, „ie pastaruo-

kykb's-meS' h™lariLietaiamT pamaldos Lith^aidri'priPa^elbti šiuos ir kitus, j;sius žada su.ik..duoti! Prie-
klasiu - pilnį vidurinė mo- Popiet, lenkiškos popiet rašyta Broniaus Akstino, 23«0UOS Prasius- žodžius, ir stngat situacija šiuo metu 
AidMŲ pilna viuuune mo , ’ • rii :pasaulis nraphupo kalbomis kam tik reikalauia
kykla, arba buv. gimnazija, (lenkų e»ąs apie tieccialis). pUsl., išleista 19/2 m., su to-,1 . • 1 1
Baigus Įgyjama-teisė Į aukš- Apsirėdę labai tvarkingai, kiais skyriais: geogfafija, gy -

skelbti
galimą „demokratinio tokiu? pa?i?a.kymus, kaip a- 

"j komunizmo“ genezę. Tačiau non Marchais-Berlinguertąsias mokyklas, daugumoje daugumoje Balfo ir užsienio ventojai, istorija, dabartinėj nrieS ?vefkindami ”nauja-'deklaracija.
su konkursiniais 
nais.

esrzami- eiminiu dėka. • pnes
gfmj“ ir linkėdami jam stipri Burnbam nur0!b kad tu0_ 

Į nai augtp stabtelėkime va-, ge k-aštucse, kur komunistai 
Visų tų leidinių tikslas — landėlei ir susimąstykime. Į dar neĮUrj paėmę į savo ran- 

Peržvelgę, sakysim. pran-'ka; valdžios aparato, jie vi- 
cūzų kompartijos i,toriją suomet remia plačias demo- 
nuo pat jos įsikūrimo 1918] kratine? laisve?, nes tos lais- 

matetme tik aklą atsida-i vės Įgalina kompartiją siek
ti savųjų tikslų. Iš kitos pu-

santvarka, kalba, mokslas ir 
krašto ūkis.Parama

ni^Abiturientu 1 'išleidžia ! Ralfas plačiai remia. Dau-
ma kt met apie 20 1975 gausia drabužių siuntomis, pavaizduoti Lietuvą Įsijungu-
rn _22) Licėiu baice dau Siunčiami vartoti drabužiai sif» i Sov- Sąjungą savano- 
guma riekia auk toj! moks-' Plačiais keliais; naujiems riskaf ,r betuvių tautą pa
lo. x Konkursiniu egzaminų !aban?,s ankstas muitas. Dir- tenkintą esama pe-t—•• ■ 
neišlaikę, eina i‘ specialias spigesni laiką pasitaiko Ska.tant tas knygas, 
vidurines mokyklas ir vė- 11 "“k'Tpimų. Atsiranda pa- krenta sovietams 
liau bando Į aukštąją arba ^ndos gauti pašalpą jos ne- prieštaravimai. Iš vienos pu- 
diiba Įsigytoje -profesijoje" reiMngiem? U? net ne lie- sės, _neva siekiama supažin- 
Mergaitės dažnai pasirenka t?\ia?ls-. Atsl,and? . P,so" dinti angliškai kalbanti skai- eventu jius kon.
dviejų metų pedagoginę HU ’ kl!lle uz £a- tytoją su Lietuvos geografija, - -........ - -
mokyklą, bet svajoja apie s.° Prasym^s Balfui ar ki- krašto grožiu ir jos praeitimi, 
aukštąjį mokslą. Dalis pa- ?ei ,anam.s iš kitos pusės — turistams
tenka i Vilniaus univer?ite- kalba ne lietuvių seimų ii neieidžiama pamatyti to kraš-
tą kultūrinių mainų pagrin- P3"- “““ '®*o- to kliudoma susitjkti su gy.ito pastangas jki pat
du. šiuo metu \ įlmaus um- . .■ '. ^ .. . ventojais ir begėdiškai falsi-j 1941 m birželio 92 d kadave,-sitete 12. Jame svečiams -’alpa yra neof.cial, ta, sun- to k8ra-to istoHja.ri.d.
žymiai didesnės stipendijos ku J<^ reikalingu- ■>

er mėnesi msL Bet vis tiek reikia rem- Knygoje „Li— 90 rublių per mėnesį

i

padėtimi.l m.,
as, i akispdmą Kremliui, Nesijuto iš 

būdingi 1 šitos partijos nė suvirpėji- 
°_įmo. kai ketvirtojo dešimt

mečio bėgyje vadovaujanti

kūrentus. Hitflerio-Stalino 
paktą prancūzų partija su
gėrė lyg motinos pieną ir 
sabotažais trukdė savo kraš-

krašto istorija. ’• staiga kiekvienas prancūzų 
komunistas virto karštu.ithuania in

sės. tuo e kraštuose, kuriuo
se jie jau turi valdžią, ko
munistai demokratine? lais
ves greitai užgniaužia, o tam 
užgniaužimui randa Įmant
rius pateisinimus. Ten, kur 
jau valdo „proletariatas“, o- 
pozicinės partijos pasidaro 
priedanga „kontrevoliucio- 
nierių kėslam “, darbininkų 
streikai tampa sabotažu 
prieš liaudies turtą ir Įmo- 

$nes: žodžio ir spaudo? lais-

Lenkijos aukštosiose mo ti, ypačiai tuos, kuriem 1939-1940“ pavaizduotas Lie-i P,.'?ndgij0.s PaW°t“ ir gy-1 vė į virsta Į klasinių nriešų 
r 1 neju. Po karo partija pa-j bei užsienio snųn? sauvalia-

do!). Laimingesnieji gauna; Lietuyi draugija Kaip paprastai sovietu, litera-
stipendijas ir patenka į tt turoje, šioje knygoje netrūks-

Streeto jungui, džiaugėsi 
; „taiko? bei demokratijos“ Į- 

!ta melo. Svetimšalis, matyda- siviešpatavimu Rytų Euro
poje, rėmė Maskvos pastan-

niam teisingumui išvengti.

Jau nuo pat komunistinio 
sąjūdžio pradžios ryškėjo 
nusistatymas naudotis bur-

bendrabuti. Privačiai už 
kambariuką reikia mokėti 
300-400 zlotu

atspausdintas

vadovaujama. Lietuviu mo- plačiai remiama vie- Hitlerio 1939 m. pakto ir prie, davo apie Gulagą. Ir štai kimu? i Rusijo? caro Durną
kytojų yra 26. agronomų — ištaigų ir institucijų, tai jo prid5tų slaptu protokoiu,i dabar šitokia partija praei- tai ' ’'-pa,ianlentarininkai‘ 
6. Pažymėtina, kad iš 26: Labdaros’ draugija para- kurie Vakarų islįringjc ,ite’.|tų metu lapkričio mėn. štai-, vadovaujami Lenino, ragi-
mokytojų 6 yra senesnio am-imcsdąlj gali nukreipti para-ratfirnU ffnrn. ga atsistoja vr ų burzuazi-Į tuose rinkimuose daly-

is, o 26 jauni, baigusieji,"’”'^’.retka mgąi Lenki- k J 6 
r.ko licėjų ir, įsigiję jos lietuvių mok leivįJ 
štąjį mokslą, sugrižę mo-,s!Unčia rūbus ir teikia pini-' O tie doke

ziaus 
Pun 
aukštąjį

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU 

GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA •

KELEIVY SALIMA GAUTI DAUG {DOMIŲ IR 

NAUJAUSIŲ UETUVISKŲ KNYGŲ.

vauti. Vėliau iš Maskvos 
sklindantys „liaudid? fron
to“ šūkiai taip pat rėmėsi 
fronto partneriu respektavi- 
mo ir demokratinio bendra
darbiavimo deklaracijomi?.

Įdomu, kad Marchais ir 
Bei liinguer. taip kategoriš
kai pasisakę už demokrati
nių teisių ir parlamentarinės 
sistemo? puoselėjimą pavo 
valstybėse, nė žodeliu neuž- 

— O mane apkaltino, kad Į riminė anie anų teisių ir a-

Europos pagrindinės demo- 
dokumentai aiškiai. kratinės mašinerijos rvnv-

»JU UĮjy y / Vz 1 w > IVllVVMC # > J *■* * J1 VU » V IV V M B

ir su dideliu pasisekimu da- teikiania labai reikšminga ta inkorporuota, raudonajam prancūzu kompartijos suva- 
lyvauja dideliuose parengi- parama moksleiviui. Jis gali ir rudajam diktatoriams tar- davime, kuriame vadas He
muose ir šventėse. apmokėti dviejų mėnesių;pusavv susitarus Tad kiek-!01**8 Marchais formaliai

Oku
! kambarėlio nuomą ir pan.:^ tQS skaį | pristatė naująją "demokra-
, Rūbai taipogi labai prar. er-!. susiDažjn ’ su vakaruose
rin inn« «nnkn Pv7 iJas» susipažinęs su vaKaruose-------  — ........ —flkinin- Cla> -110' SUnKU V'2-! nrįoin;3mn ntorafAro norPunsko apylinkės ūkinin- , . ........................

kai didelėj daugumoj yra ^.mokytojo ar inztnienaus
lietuviai, smulku, žemval- mene ? ?? ,.(300°. *lot“ 
džiai (6-9 ha, retai dau- '’g Tenesl?,?ahma l’^i 
giau), įsikūrę smėlinguose,'"1’111"^™”15 ellut?; 
laukuose tarp ežerėlių ir; „Labdaros“ draugija V. 
Aniškelių. Gyvena vienkie- Vokietijoje, o gal ir Europo- 
miuose. gana pločiose sody- je, yra vienintelė šalpos or- 
bose su apšepusiais stogais, ganizacija. teisme registruo- 
Pastaruoju metu lengvai ta ir turinti tokioms organi- 
gaunamos pigios ilgametės zacijoms teikiamas pilnas 
paskolos ūkiams gerinti teises. „Labdaros“ draugija 
(troboms statyti ir taisyti, avo šalpos darbą plečia, no- 
melioracijai ir pan.). Jau ri būti naudinga lietuvių rei- 
dabar kiekvienoje troboje kalams ir laukia didesnio

prieinama literatūra, ir per 
skaitęs „Lithuania in 1939- 
1940“, neabejotinai Įvertins 1 veikiau prieš Buchariną. — 
ją kaip istorijos falsifikavimą. | atsiliepė antrasis.

J. R.

SOVIETINIAI JUOKAI 
Dėl ko kaltinami

Sovietų Sąjungos kalėji
me susitiko trys kaliniai ir{vadų).
pradėjo aiškintis, kokiais j
politiniais nusikaltimais jie i 1 1.* * •

Tada prašneko ir trečia
sis kalinys:

— Draugai, taigi aš jr esu 
tasai Bucharinas...

(Bucharinas buvo vienas 
iš žymiausiųjų komunistų

nebu-

yra atskiras svečių kamba- dėmesio iš lietuvių visuome- 
rys su gražiai užtie ta lova. nės.
Elektra jau yra visur. Išimti
nai gražūs arkliai. Netikėtai Lenkijo

vra kaltinami
Pavyzdinga santvarka

Sovietinė santvarka yra
— Aš esu kaltinamas, kad pavyzdinga tuo, kad ten yra 

Dar norima pastebėti, kad j veikiau bendrai su Buchari-'tik dvi partija?: viena val- 
enkijos lietuvių vaikai, iš-’nu, — sako pirmasis. 'džioje, o antra — kalėjime.

nos sistemos visi-ką 
vimą Rvtu Europos 
listinėse“ šalyse, ar net ir 
apie Portugalija komunis
tų elgesį, kai tik pastarieji 
paiuto valdžios užėmimo 
galimybę. Iš to ir vėl perša-i 
išvada, kad Marchais ir Ber- 
Jinguer savo gražiais žo
džiais iš esmės ieško tik... 
žioplių. •

Ačiū Dievui, kad tų pasta
rųjų tarpe neatsirado mūsų 
valstybės sekretorius Kiadn- 
geris, bet apie tai kitą kar- 
bL

„socia-
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JAV LB

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

VII TARYBOS IV SESIJOS 

NU T AR1MA1

’KAIP DANGUJ, TAIP IR ANT ŽEMĖS*

1976 m. balandžio 3-4 rijos iMeidimą efektyviai; 
dienomis Philadelphijoj vy- paremti, 
ko JAV Lietuvių Bendruo-1
menė; Tarybos ketvirtoji se-’į Visuomeniniais reikalais 
sija, kurioje buvo priimta • Taryba įgalioja LB 
visa eilė nutarimų. Čia pa- Krašto Valdybą kontaktuo- 

. teikiame is jų svarbesniuo- Lietuvos Diplomatų Šefą, 
iS1US- ’ Vyriausią Lietuvos Išlaisvi-1

nimo Komitetą ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Val- 

• Kultūros Tarybai reko- dybą, atkreipiant šių insti-

Sdvietiniai propagandis- savo veiksmais. Nuo 16 me
tai dažnai mėgsta kalbėti a- tų paauglys atsako už vi- 
pie amerikietiškojo jaunimo sus nusikaltimus, išvardytus
nusikaltimus donvkšė'us Baudžiamajame kodekse, iri ' -R“-? ,7i menduojama ateity iusiru- tucijų demesj į Lietuos, pa
valkus, be\ eik: gim?tane:u? ..z ai m st ./'P,.’ pinti mūsų penjodinių leidi- siuntinybės Washin|tone 
su^elnioragai?, tuo pat me-’ga?. z \ai ų 1nių mikrofilmavimu, šiam kritišką padėtį, pasiūlyti
tu sa\uo?iu; komjaunvoiius i^.-iiznuejimą a s ’ tikslui lėšų ieškant JAV vai- šiai akcijai planą ir sekti
vaizduodami tarybinio ro- giooejai arba juos atstovau- - - 1 -

Kultūriniais reikalais

SEATTLE, WASH. 

Mirė B. Taurinskienė
Skaitykite 

šias knygas
Paguodz, akimirkų kro

nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00, 
Kietais — $5.50.

Paguoda, Bronio Railos
išgarsėjusių akimirkų II da.

i

jaus angelais, per gyvenimą janėios auklėjimo įstaigos. . 
plazdančiais raudonų pūkų Ir ne tik morališkai, bet ir • 
enovn aIi’gic : materiališkai. Taigi Npmen-'

iis. Be kitų dalykų, čia telpa 
įdomios studijos apie poetus 
Leoną Skabeiką ii Joną Ais. 
tį. Knyga 374 psl., kaina 
Kaip ir 1 dalies — minkštais 
viršeliais $5, kietais $5.50.

Paguoda, III dalis, Bronio 
Railos akimirkų kronikos, 
387 ipsl., kaina minkštais 
viršeliais $6.50. kietais — 
$7.25.

Dialogas ta kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antri 
knyga, parašė Bronys Raila, 
Kaina $7.00.

Versmės ir verpetai, aki-

, PAGERBS PARTIZANĄ 
į JULIJONĄ BOTĖNĄ į

i
i Gegužės mėnesį sukanka- 
(25 metai, kai, sovietų agen
tų apsuptas slėptuvėje tarp 

' Lekėčių ir Griškabūdžio ir 
{nenorėdamas pasiduoti, žu- 
;vo, nurydamas nuodų kap- 
isulę. Julijonas Būtėnas, 36 j 
Įmetu amžiaus. Jis buvo ne
įtik kovotojas dėl Lietuvos 
laisvės ginklu, bet taip pat 
ir plunksna, — jis garsėjo 

1 kaip viena- iš geriausių po- 
t litinių žurnalistų, buvo LŽS

Ilgametė Keleivio skaity- narys.
toja Barbora Taurinskienė Lietuvių žuma|istų S-gos
paskutinius keleris metus gy- valdyba gegužės 9 d. Chica-
venusi pas dukterį Stefaniją, goję tos sukakties proga
Seattle, Washingtono valst., mošia jo iškilmingą pager-
mirė 1976 m. kovo 28 d., iš- bimą. Jame kalbės su velio-
gyvenusi 94 metus 6 mėn. ir niu bendrą darbą dirbęs
7 dienas. kun. dr. J. Prunskis. su juo

„ . ,oo, * • nacių okupacijos metai;Buvo gimusi 1881 metais , . ,-• « , i «v niurni- . rr kartu kalėjęs Salaspuio kon-| spal.o 21 d Teisių apskr. Tve- centracjjos stovyk|oje Hj

c džios įstaigose ir kreipiantis. šios akcijos vykdymą
Lietuvių Fondą. , • Taryba įgalioja dr. Pet-
• Tuojau pat susirūpinti, ’ rą Vileišį rūpintis skelbimų 

lentos (billboard) Įrengimu 
tarp Romos (Italijoje) ae 
rodromo ir Romos miesto, 
konsultuojant LB Krašto 
Valdybą dėl skelbimo turi
nio : kartu prašo Krašto Val
dybą tinkamai šį gražų pro
jektą paremti.

• Amerikos jubiliejinių 
neprikluasomybės 200 metų 
minėjimo proga, LB įgalio
ja Visuomeniniu Reikalu 
Tarybą išpopuliarinti ame

materiališkai. Taigi Nemen
činė; gvventojams Jadvygai' kaip kultūrinės veiklos pla- 

sovietimams Stanislovui Veličkoms.! ne numatyta, Vinco Krėvės
Valentinai ir Broniui Rut- artimųjų ir pažįstamų prisi- 

į magneto- 
jų šuredaga- 
prašoma pa-

Fiodorui ir Viktorui • našų uždavinį vykdyti ir su 
r Proskovjai: kitais vyresnio amžiaus žy-

ribą bepasiekianti Vilnių i '-eonai. icienei teks raudo- ■ miais asmenimis.
ištisa kolektv vinių nuojant krapštyti piniginę, į • Atžymėti 70 metų su- 

jie privalėjo sergėti ke-i kaktį nuo pirmosios lietuvių 
i-, kuriais suko jų nepri- dailės-parodos (1906) Vil- 
ūrimi vaikai“. ; niuje. 1 a proga kreiptis į lie-
Vertėtų atkreipti dėmesį, i tuviu-; dailininkus išeivijoje, 

susirentė. Žiemą, kai jieĮv-^i t
marguoja tarp sniego dūk-? _______ y___ _________
nų palei pušynus, tarsi gra-' vra nelietuviškos. Žiniomis: nas būtų skiriamas pirmi 
žią pasaką regi. Atrodo, kad • Lietuvos, dabar daugiau- ■ niams kultūrinės veiklos už 
tuoj iš pusnies išnirs eptyni; šia Įvairių chuliganų priviso į dainiams.
nykštukai... Į iš maskviniu kolonistu tar- j • Teatrinei veiklai pagy-

Išniro! Per pačias 1975-H’0- nes .pe okupuotame i vinti ir padėti suruošti 4-jį 
ivių kovo atosto-' krašte jaučiasi esą privilegi-Į teatro festivalį 1977 metais.

dramos veikalų

spanieliais.
Bet tiems 

"angelam-“ ir
geriau pažinti

metų "Švyturio nr. 1: , kiams.
"Pusmilijonio gyventojų ! >makunovams, 

oą
juosia
sodų namų namukų, vilo vi-' 
liukių juosta. Kas laikėsi, 
saiko — soduose nediduku-, ■ 
bet išties dailius namelius'

.„d kone visų šių "herojų“: prašant paaukoti paveikslų 
oavardės (išskyrus vieną) I didelei loterijai, kurios pel-

ųjų moksleivių___  _ _
gas. šešiese. Jaunutėliui še-į-1U0^ piliečiai.

. _ _ , vv ii V S CSV. S J v/v OW V jf •> * vr J t r

rų miestelyje, Igno ir Roza- žemelis ir j0 bendramintis’mirkM - straipsnių rinkinys 
lijos Goštautaitės Petkų šei- (jr k Ambrozaitis. ; praeities ir artimų dienų ak-

’ tualials klausimais, parašė 
Bronys Raila, 351 psl., kai
na $5.00.

moję.
j Memneje programoje da- 

I JAV atvykusi 1900 m. lyvaus akt J. Kelečius ir iš 
apsigyveno So. Bostone, M., 100 jaunuolių susidedantis Amerikos lietuvių politika, 
vėliau persikėlė į Chicagą, "Audros“ choras, kuriam • paraįė dr. K. Šidlauskas, j- 
111., kur netrukus ištekėjo už vadovauja muz. F. Stnolia. vadas dr P. Grigaičio kaj-

rikiėčiu tarpe Tado Kosčiuš-IPauliaus Taurinsko. 1914 m. Ji? atliks partizanų .dainų M j1M 
kos lietuviška kilmę. i persikėlė į St. Paulį, Minne-, koncertą ir vieną kitą kari- EUąuki

-------i_a nę dainą, nes velionis buvo ■ -• •• -sotos valst.
Elegiški Stepono Kolupai

los niekintojai, parašė Ksa-

Į paskelbti 
konkursą.

lika Išniro jie Nemenčinėje; PYKSTA KAD NERAŠO, Jaunimo reikalais 
ir paplente pasuKo \ įlmaus; ’’,M“
link. Labiausiai juos sūdo-! KAIP JIS NORI j • Taryba didžiai vertina 
mino spalvingas vilnietės ■ l lie,tuvių jaunimo sporto
gydytojos Irenos Ragalę.i-i Prieš kurį metą okupuotų j reikšmę ir kviečia mūsų vi-
čienės namukas. Nedidelis;Baltijos valstybių sostninėse į suomenę tą sportą remti. Į —„— - -- —,
toks. Bet įdomus, patrauk-,lankėsi keli Amerikos spau-j • Taryba džiaugiasi Šiau-' Krašto Valdybą dar kartą Mūsų pagarba buvusiai il- 
lus. Vien stiklo blokų šiene-į dos atstovai iš Maskvos. Tarp rės Amerikos Lietuvių Fizi- kviesti ALTą prie pasitari- gametei Keleivio skaitytojai 
lės ko vertos... Tad nuo jų u i jų buvusi Elisabeth Pond, nio Auklėjimo ir Sporto Są-! stalo bendram darbui. , ir gili užuojauta jos palikuo- 

jungos rodoma aktyviai * Taryba kviečia visuo- niam-
j veikla ir sveikina jų ruošia-, menę gausiai dalyvauti Tau-! 

žurnalistai lankėsi i mas sporto žaidynes, kurios’tinių šokių šventėje 1976 m..

šeri. vyriausiam — keturio-i

pradėjo šešetas iš Nc-menei- The Christian Science Moni- 
nės. Gal nepalankių šnekų į tor dienraščio korespondentė.
apie sodininku; namie prisi
klausę, gal kitcs pik‘os 
dingsties-pastumti, jie puolė 
įnirtingai daužyti namelio į

Vilniuje 
ir Tiesos redakcijoje ir kalbė
josi su laikraščio vyriausiu 

daktorium Albertu Laurin-

• Taryba reiškia giliau ią »atsal^os karininkas. * yeras Kaunas 52 Dsi kai-
pagarbą pavergtos Tėvynės• Susilaukė 4 sūnų — Petro,! ; __ unas» P •»
brolių ir seserų didvyriškai Povilo, Charlio ir Walterio' ’. ’ .
tautinei irrehginei laikyse- ir 2 dukterų - Josephinos; ČIURLIONIO SKAIDRĖS S“
nai ir lirtki ištvermes, lei- įr Stefaniios k;džiant LKB Kroniką. Tary-' ! M. K. Čiurlionio šimto n ’ 40 p * K
ba kviečia Visuomeninių Mirdama paliko dar ir 14 metų gimimo proga Muse- naJ.A-uu‘
Reikalų Tarybą aktyviai ir vaikaičių ir 11 provaikaičių, um of Contemporary Art, 5*™ e‘*»l**»
konkrečiai tęsti Žmogaus Vyras jau buvo miręs 1940 Chicagoje. buvo rodytas
teisių gynimo akciją plačiu metais.

! hendi-uomcniniu ir tarpiau-, Palaidota prisikėiimo (Re- 
timu pagrmdu. surection) kapinėse, St. Pau-

Organizaciniais reikalai, lyj Keleivį prenumeravo nuo
. ................................ , _ 1914 m. iki pat mirties.
• Taryba įgalioja LB

platus M. K. Čiurlionio dar- P.°eto Jono Aisčio straipsnių 
bų skaidrių rinkinys. Skaid- pn^mys. Kama minkštais
rių rinkinį šiai progai paruo- “VuL™ t«S.
šė T. ir J. Bogutai. _LlIc.tuvos tei-

•at klausimais, paraše Kos- 
j šis rinkinys yra sušilau- tantmas Račkauskas, 178 
kęs plataus visuomenės įver- pgi., kaina $2. 
tinimo ir susidomėjimo. Jis Nužemintųjų generacija, 
yra pirmas ir vienintelis tok- egzilio pasaulėjautos eski- 
sai platus Čiorlionio darbų 2ai, parašė Vytautas Karo- 
skaidrių rinkinys, kuris bu- u^’77 p8i., kaina $2. 
vo rodytas ir bus platinamas Timeless Lithuania — pa- 
visuomenės tarpe. Jis susi-' rašė buvęs JAV atstovas 
deda iš 150 darbų, prade-; Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
dant piimaisiais, kaip laido- \ 299 p«I., kaina $4. 
tuvių ciklas (1904) ir bai-: EWAKENING LITHUA-

DETROIT, MICH. 

Mirė Ona Dieninienė

8-9 rugsėjo 5 d. Chicagoje.

i
l

Įpareigoja LB atstovus;

vyk; 1976 m. gegužės 
dienomis Toronte.

langus. Malte sumalė rt&’pi^^Laurir^as“ataiZį ' LAIŠKAS REDAKCIJAI
blokų sienelę, o pateke i n-i , , , , . ,istebes, radęs, kad ponia Pond ----- o-w------ ------------ , p. „u;__ •

" (parašė, jog estai gali matytiLietuvių Fondo pelno skirs-, Getbiamieji,

Balandžio 15 d. mirė Ona ‘ giant vėlyviausiais, kaip Že-Į NIA, 187 psl., kaina $3.00.

los vidų, nepaliko 
nė vieno ten buvusio daikto.
Lempos ir užuo 
gos ir indai, baldai 
dai — viskas buvo nusiaub
ta, anot Irenos Ragalevičie 
nės, neapsakomai, neapra- rašė taip: "Lietuviai tebėra 
somai. Tris diena< tiurko tas Romos katalikai, nepaisant
• •_ •v* f J ■* - — - -musis 
menčines

; Stenauskaitė - Dieninienė, 
gimusi 1882 m. liepos 24 d. 
Liškiavos par. Velionė 1903

imu, o R> goj labai skanių u skiriama Švietimo Tary-J q . 
pyragaičių. Apie Lietuvą pa- Į J I Su pagarba

in- "T.iptnvifli tohf'ra ’ . . . J «
• Vaizdinių ir garsinių’ J

.. ti ~ , .... mokymo priemonių gamyba! Ruthiven, Ont.
m astuomohk am \e- Tarybų valdz.es varomos ,n-! h. platinimas turžtq būti vie- „

Kt."!16’- k.iome/ e. tensyvios ateistines kampam-j na iš pagrjndinių švietimo Gerb,,m<>,,
Piktadariai namelyje dar jos~. Tiesos redaktorius klau-!
antiko dažų atsargu. Jais 
kiek siekė, galiausiai anlie-

jos'
šia: "Iš kur ir kokiais faktais

Tarybos uždavinių
• Prašo Švietimo Tarybą

J. Kulbokas

Sofija Lukauskaitė,

Tamstos 75 metų sukak-
in namnVn siena - rernc^arnosi b ^aro to^’as ^a" ■ paiaiošti ir išleisti vadovė- ties proga linkiu Tamstai su-
JO namuko siena? za o. tegorįškas išvadas?“ Laurin-ijjus bej programas lietuviš-1 laukti to šviesaus ryto, kada
Inb-n Mkrtfln^nibHn čiukas lauk§. kad bus aprašy-;’xai nekalbantiems, kad jie į galėtum grįžti į laisvos Lie- 
a iu o lUKsiancio iu j.il. ta sovieting gamyba, laikraš- galėtų mokytis lietuvių kai- tuvos Tamstos taip mylimus 

Nepilnamečių nusikaltėlių čiai ir pan., žodžiu tai, apie bą, Lietuvos istoriją ir kui- Šiaulius, dėl kurių 1919 m. 
bylą svarstė Vilniau^ rajono jjs besilankantiems Ame- tūra. 1 buvai pa-iaukojusi net žūti.jis nesilankantiems Ame- turą
liaudies teismas. J at?axo\u rikos žurnalistams bus paša- • Taryba 
suolą bin’o pakvie ti misi- kojcs iELTAi 1
kaltelių tėvai. Remonto iš
laidoms kompensuoti atitei-
sė 244 rb. Tačiau soeeiaHs- KALINIAI GINA KALINĮ 
tų nuomone, tokia suma , •
kompensuotų tiktai pu^ę vi- ' Cahiers du Samizdat“ (Sa-1 . ...
los remonto išlaidų. O kur mizdato Sąsiuviniai., Nr. 34. vas Cornovil aprašo šiurpią 
sudaužyti aiba išnešti dąik- 1976 m. vasaris-kovas. Yra SOV!<‘'' įvykių gyvenimo 
tai? Beje, ėmė aiškėti, jog'tai prancūzu kalba mėnesinis galybę: P«min\s;“ >>®‘»vis- 
tėvai negalėjo nematyti kai biuletenis, leidžiamas Briuse- ka? Pavarde: Algirdas Zy-

mato ypatingą 
reikalingumą Lietuvos isto- 

i rijos anglų kalba ir prašo 
Lietuvių Fondą tokios isto-

kurių į namus savo 
parsineštų svetimu daiktu.
Todėl Lietu\o; TSR A ųaiba informaciją apie "laisvą

prė, Rimas Čekelis, Izidorius\auut lvje Belgijoje. Jo tikslas — o i
„ ,. . . Rudaitis, Vladas Pavilionis,reguliarią prancūzų . „T . .. . Paminėtas ir Lietuvių pro-

Ciausiojo Teismo c-L ilinių 4 ’ testas“ dėl inž. Mindaugo
bylų kolegija grąžino tą by- Tamonio nužudymo, Lietuvos
lą persvarstyti.

Skaidrės yra įprastinio 35 
veno Detroite ir iki mirties milimetrų dydžio ir rodo- 
skaitė Keleivį. | mos standartiniu aparatu.

Gili užuojauta jos dukrai Tik reta išimtimi, visos 
T. Klembeckienei ir kitiems skaidrės yra galvotos ir fo- 
artimiesiems. tografuotos ant Kodak fil-

1 mo. tuo užtikrinant ilgalai- 
J kį spalvų tikslumą. Darbo 

SUSIVIENIJIMŲ STOVIS pavadinimas, kūrinio metai 
I ir technika busMASSACHUSETTS

maičių kailinės (1909). Šis i Knygą parašė Jokūbas J. 
skaidrių rinkinys apima j Stukas. Ji tinka skaitantiem 
Čiurlionio ciklus, triptiku?,; angliškai ir norintiem susi* 
diptikus, sonatas bei paski- * pažinti su Lietuvos praeiti
ms darbus. | POPULAR LITHUANI-

AN RECIPES. parašė Jum

... —....... .. pažymėta
l ant kiekvienos skaidrės Be

Po kovo 1 d. Massachu- j tuvviškai ir angliškai, 
setts draudimo departamen-f 
tas viešai paskelbė fratema

Lietuvos nepriklausomy-1 ljniy draugijų oficialius 
bės kovų kareivėlis, pra- duomen»;:. Hečiančius 1975 
dėjęs nuo Kėdainių ir bai-fm- graodžio 31 d. finansinį
gęs prie Giedraičių, —

J. Kulbokas

SLA IŠRINKO SAVO

VADOVYBĘ

Kovo mėnesį SLA rinko 
Vykdomąją Taiybą. Iš viso 
tebal -avo 1,202 nariai. Var
žybų, galima sakyti, nebu
vo. Išrinkti: pirm. Povilas

stovi
Kokioje padėtyje stoivi 

trys lietuviški susivieniji
mai?

Massachusetts valstybėje 
Susivienijimas Lietuvių A- 
merikbje (SLA) turi 27 
kuopas ir 972 narius kurių 
apdraudos siekia $827,328; 
Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimas Amerikoje

Šis rinkinys gali būti įdo
mus ne vien tik privačiam 
kolekcionieriui, bet taip pat 
vertingas mokykloms, kny
gynam; ir muziejams.

Susidomėję tomis skaid
rėmis gali kreiptis:

Jonas Boguta

6721 S. Roekwell 
Chicago, III. 60629 

USA

Dfcužvardienė. kaina $&5Q* 
Vardai ir veidai musų kul

tūros istorijoje (Nuo Mažvy
do iki Skvirecko), parašė
Stasys Yla, 345 psL, kaina 
$6,
ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai. kaina............. 43.50
Vytautas the Great Grand 

Duke of Lithuania by dr. J* 
seph B. Končius, 211 paL. 
psL. kaina kietais virbeliais 
$3.00, minkitais $2.0U.

Lietuvių kalbos žodynas 
mokyklai ir namams, reda
gavo Antanas Klimas ir Sta. 
sys Barzdukas, iliustruotas, 
kiekvieno žodžio reikšmė 
paaiškinama sakiniu. Tai 
leidinys, kurio 'jau seniai rei. 
kėjo mūsų lituanistinėms 
mokykloms ir šeimoms, ku
rių vaikai jau menkai kalba 
lietuviškai. Kietais virše
liais, kaina $6.

Numizmatika, parašė Jo
nas Karys, 340 psl. kaina — 
$15.00.

Lietuvis vargonininkas B-
eivijoje, parašė Juozas Žile
vičius. knyga gausiai iliust
ruota, 304 psl., kaina $5.00. 

Kritusieji už laisvę, II te»

tvarkė 1975m giuodžio 31 
d., būtent: SLA — $3,576, 
847; LRKŠA—$2,652,132; 
LDS — $1.479,848.

Algirdas Budreclcis

Dąrgis d 149 bste), vice-, (LRKSA) turi 12 kuopų 3U 
pirm. Aleksandras Čaplikas į.. . aodraudos(1,141 b.), sekr. Genovaitė o bo^

Kaip žinoma, mūsų įaįvje gin*tj pareiškimas su 174 pa.;Nr-20, N,Jolė Sadunaitė ir kt. Darbi-
nuo 18 metų žmogų? auo-ražais yra rus^j Sergejus Kovalevas 19751 k y iždo irlob C Austin! n’n.^ Susivienijimas (LDS) I

nio^meiu panu^ žydų’ lietuvių Volungavi- metais, gruodžio mėn. nuteis-} (7*6 b j. MiUer (715 b.) 8 ku_oP^;^ loo Argi sunku būtų surasti* mas, parašė Vladas Ramo-
iž daugeli nu^kabimu at<a- čius’ K’ Jokubėnas> R- Levi-.tas 7 metus koncentracijos} Algirdas Brazis (471 bals.) a ld’ aP ld,audę $83,767 vieną naują Keleivio pranu. jus, 195 psl., kaina $5.00. 
ko baudžiamaja tvarka, o naitč’ V- Petkus» A Terlec- stovyklos. Jis buvo kaltina- j jr O. Jakubaitienė (308 b.), umoJe’ meratorių? O juk kiekrie Vincas Krėvė savo lafe.
nuo 15 metu ii* vra atšakiu- ^as‘ ir tautybių. Be to:'mas už pogrindžio literatūros dakt. kvot. dr. Danielius De- Oficiali statistika parodo, nas naujas prenumeratorius kuose, parašė Vincas Ma
gas turtu už žala padaryta Borisas Pensonas ir Viačesla-Igaminimą ir platinima. \ gesys (1,061 b.) kiek turto tie susivienijimai stiprina laikraitj. ciūnas, 49 psl., kaina $1.00.

jungoje". Šiame numeryje, „ a T.
kitko, yra Kovalevuitarp

valdz.es


KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. r 7,197(5 m. balandžio 27Puslapis ketvirtas

IR VOKIETIS MOKA TINGINIAUTI SOCIALISTAI APIE 

- HELSINKI
Britai dažnai parašo savo kokio nors darbo. Dabar jau * Socialdemokratu Dartiiu 

laikraščiuose, kad kai kurie tas mitas turis eiti niekais, dewata?T viS, f 
dartrfntafcu, . kai netenka kai esą tu« daug įrodymų, ^mim P“
darbo ir pradeda gyventi iš kad ir vokietis mėgsta patin- ,, .. . G kur lieDOS 
bedarbio ar socialinio drau- giniauti, jei tik gali be dar-'zjj^mįnorni.tyks Sočia- 
dimo Įstaigų mokamų pa- bo pragyventi. i.. ' t, kn
šalpų, būna nebelinkę var
tyti darboviečių duris. Jeigu 
jų atlyginimai yra buvę ma
ži, tai pašalpomis jie suge
ba pragyventi maždaug taip 
pat, kaip ir dirbdami. O jei
gu jie turi būrį mažų vaikų, to sūnus. gim. 1917 m. gegu- 
tai pašalpų suma būna net žės 27 d., gyvenęs Dyer A- 
didesnė už atlyginimą, ir venue, So. Bostone. Mass.
tada jau reikia jautraus, T i i i * .J J Jakubauskas, Antanas,

Motiejaus ir Elzbietos sū
nus, iš Žagariu km., Seinų 
apskr., senas ateivis.

valstybės nenonncio nu
skriausti žmogau-, kad jis 
ieėkotųsi darbo.

Ligi šiol su tokia padėtim 
dar nebuvo susidūrusi Va-

K. B. įlįstų Internacionalo kongre
sas.

Anatolijų* Kairys, IiTl- 
Į K1MOJ1 ŽOLE, 254 psL ro 
įmanas, kaina $5.ūū. 

Vytautas Alantas, ŠVEN. j Pagaire, premijuotas ro- 
TARAG1S, istorinis romą. manas, parašė Jurgis Gliau- 
nas, I dalis, 405 psL, kaina da, 270 pd., kaina — $4.50. 
minkštais viršeliais $5.00.

Šventaragis, II tomas,ro. 
manas, parašė Vytautas 
Alantas, 613 psl., minkšti

ROMANAI

Kongreso darbotvarkėje vigeliai, kaina $8.00.
labai aktualūs I 
"Dėl pasaulinės

Babravičius, Juozas. Ma- ekonominės tvarkos , Hel
sinkis, kas toliau?“, ”šian- 
dieninis demokratinis socia
lizmas ir Žmogaus teisės pa
saulyje“ ir "Padėtis Trečia
jame pasaulyje“.

Kongrese dalyvaus Willy 
Brandt. Francois Mitterand 
ir kiti socialdemokratų par-

KONSULATAS IEŠKO yra keturi 
’ klausimai:

|
Lazaravicius, Andrius. Jo-, ti jų lyderiai.

ka^ Vokietija. Joje vis už- AntZunTo"™^-—* Kongre8° išvaka,fee ten 
‘ekdavo vinems daibo, ir Vqvq ,yvvn„oa q

PįesĮ pat buv. Tautų Sąjungo- rū-

IMKITE
IR

SKAITYKITERaudonojo arklio vasara,
romanas, parašė Edvardas 
Cinzas 312 psl., įrišta, kai
na $6.00.

Naujųjų metų istorija, —
Birutės Pūkelevičiūtės nau- kaina $4.00. 
jausiąs premijuotas roma
nas, 182 psl., kaina $4.50.

Abraomas ir tunus, pre
mijuotas romanas, parašė 
Aloyzas Baronas, 206 psl., 
kaina $4.50,

Sunkiausiu keliu, roma
nas, parašė Jurgis Gliaudą,
251 psl., kieti viršeliai, kai 
laida, parašė J. Gliaudą, 406 
na $5.00.

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

Andrius Valuckas, NE-

MES VALDYSIM PA
SAULĮ, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., U to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo

Amerikos lietuvių istoriĮą,
redagavo di. A. Kučas, 
psl., kaina $10.00.

LIETUVOS ISTORIJA,
VI-ji laida, parašė dr. VąO- 
da Daug'rrlaitė-SnjogionJ,
414 nsk. daug paveikslų, ko- 
Ii žemėlapiai, tvirtai 
Kaina ........ ...........  «•••••• 66.

Kad Ji būtų gyva, Emili-
jos Čekienės straipsnių rin
kinys, 216 psl.. kaina $5.00 

Chicago* Istorija, parašė

karą gyvenęs Scranton. Pa
... - . . „ .. ,I’aie’komas jis ir jo vaikai,būdavo atsivežama n? kitų 
kraštų, kuriuose -yra daug Masaitis, Jonas, 1939 m. i mams tirti grupė, kurion įei- 
atliekamų rankų. O kai štai- gyvenęs Pittsburgh, Pa. j na Vak. Europos socialistų 
ga susidarė milionai bedar-, Masaitytė, Marija, 1939 
bių, britų nenoro ieškotis ln gyvenusi Pittsburgh, Pa. 
darbo liga apsikrėtė ir vo- _ ‘
kiečiai. Ypač toks nenoras] Petkūnas, Aleksandra?, 
pradėjo krisri į akis šią va-:k^s. Bliūdžiu km., Šim- 
sarą, kai vis būdavo saulėta j kaičių valse., Raseinių aps., 
ir gražu ir iš santaupų dar, gyvenęs C hieagoje. 
buvo galima pavažiuoti at-j Valickas. Pranas, Juozo 
ostogų praleisti kur nor- net • sūnus, ir dvi jo seserys, gy- 
: i.u.- i i Philadelphia, Pa.

dar tūkstančiai darbininku

— Ar žinai. Maiki, kokį Plungėje?“ O dabar jis vėl 
svečią aš buvau susitikęs? J žiūri į frentą ir tyli. Ta-

— O iš kur aš galiu žinoję sįtT,:.-T In.e!neki.? 
ti, tėve, kokius, kur ir kada' I'a^kyk, taek yra Uetuvoje
svečius tu priiminėji? Tada man P3'

1 J tyliai ir sako: Tepe, yra
— Taigi, yierysi, ar ne-J tiek, kiek reikia, kad būtų 

vierysi, Maiki, aš buvau su-. pilna Lietuva, nes mum nie-į

į kitą kraštą,
Tiesa, nedaibo pat. alpes 

mokama tik 68 procentai 
paskutinio atlyginimo. Kas 
išsilaikys bedarbiu metus,, 
pašalpos begaus paskui tik: Consulate General of Lithu-

muose liepos 27 dieną posė
džiaus Rytų Europos klausi-

Ieškomi arba apie juos ką 
žinantieji maloniai prašomi 
at iliepti:

zilinių soc. paitijų atstovai.
Šiame kongrese ir Socia

li tų Internacionalo kongre
se dalyvaus jr Lietuvos so
cialdemokratų partijos de
legacija.

Ką tik gavome

Aleksas Ambrozė, 664 pat, 
gausiai iliustruota, kai- 

MUNO SONOS, romanas ii J na kietais viršeliais $10, 
suvalkiečių ūkininkų sukili-1 minkštais — $8
”? Fj36 280 Lietuviu Darbininką Dnu-
psl.. la..aa $8.00. gija New Yorke, 104 pal.,

Andrius Valuckas, NE- didelio formato, daug iliust- 
MUNO SONOS. II tomaa racijų, kaina $3.00.
428 psl, kaina $4.00. ; Radvila Perkūnas, istorf-

Nuskandintas žiedas, 15' nė pjesė, parašė Balys SriMh 
novelių, parašė Juozas Tini- ga. 130 psl., kaina $4.00<

Devintoji pradalgė, lite
ratūros metrą tis, 389 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$7.50, kietais — $8.50.

Joje yra 27 autorių poezi
jos, prozes ir kitokio žanro 
kūrybos bei straipsnių. Tarp 
paskutiniųjų įdomūs dr. 
Vinco Maciūno apie rašyto
ją Vaižgantą, Bronio Railos

čiui reikia?“ Tada aš jį dar' Sako, daug moterų, ku-j MODERNUS KAJ ĖJIMAS I apie Magny restorano vaka- 
klausiu: "O kiek tu už savo ’rio? anksčiau eidavo dirbti, į . _ ... < rienes. į kurias rinkdavosi
penšeną per mėnesi gali nu- dabar džiaugiasi gaunamo- Danai mėg ta įvairius prancūzų rašytojai, poetai, 

bandymus, kurie turėtų at- kritikai, žurnalistai ir kt.
' nesti į modernų gyvenimui Lietuvių literatūros isto- 

sažkokių netikėtų tei-irĮįa< n tomas (apima 1907- 
giamų rezultatų. Taigi jie;1928 m. laikotarpį), parašė 
sugalvojo ir naujoviška ka- P>onu5 ManinVoifk r,SQ nei

ritikęs tikrą žemaitį, atva-|k<) netrūksta.“ Paskui’jam j58 procentus atlyginimo. I ania, 
žiavusį į šitą kontrę pasikie-. sakau: "O kiek gauni peši jo-' Bet tuomet bus mokami (lai
minėti. į no iš savo gisbematūros?“ O i socialinio draudimo priedai,

— O žemaiti ir gal dari?8 man- pasižiūrėjęs į savo'131,?* n’ek?s ir P®. metlf ”e7 
š tevo Plungės? Womu. to katodą, girdi:. "Gaunu, kad gyvent! yra laba,

41 West 82nd Street, 

New York, N.Y. 10024

nis, 200 psl., kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais — 
$2.50, kietais $3.75.

Meile dvidešimtajame 
amžiuje, parašė Petras Man- 
deikis, 273 psL, kaina $5.00.

Lietuvis savo tautoje, V»tf“ 

tvbėje ir visuomenėje, para
šė Stasys Barzdukas, 258 
psl., kaina $6.00.

Napoleonas, Baltija, Ame
rika, parašė Vincas Trumpi,

is tavo Plungės? Įdomu 
jį sutikai?

— Atspėjai, Maiki! Iš tos 
pačios Plungės! O sutikau 
savo fronto Zacirkos saliū
ne. Tą pačią dieną, kai «į»en 
tėme ščėslyvc
saidės jabileušą. Kai apta
rėme, savo susaidės smer- 
telnus reikalus, tai susaidės 
čėrmanas ir sako. kad čia 
yra svečias iš Lietuvos.

— Ar vienas?

tiek, kiek tarybiniam pilie-1 sunku-

sipirkti gyvatinės?* O dabar mis pašalpomis ir norėtų ši 
ieną. Kai ų»en- j,s man į ausį pasilenkęs ir taip ramiai be darbo gyven-! 
s Smerties -u- . „Tėvai, nieko dau- ti. Kai kurios eitų dirbti, jei- (a:kužda:

giau neklausk, nes čia pragė’ gu joms kas pasiūlytų dalinį 
i ėte jau du mano penšenus darbą — kokias 10 valandų 
ir galiu pradėti šnekėti, ko per savaitę. Bet tokių darbų jimą 1 ūnen saloje, 
nereikia?“ ' maža tėra — įmonės siūlo Ten kalinių kambariai tu-

_ Įp tuo jūsų pokalbis pa- darbą tokiems bedarbiams, pi radiją, yra poilsio kam-
si'baigė? kurie lh>kę Piln$ sa- bary s, gimnastikos salė,

- No. Maiki, prie jo bu- _ Ne, Maiki. Kai jo ange- Vait*’ j ^rnlra virtuvę Kaliniai ga
vo dar ir toks jaunas baibo- las saigas dar po gurkšnio Norėdama sumažinti be- h pnktis maistą kalėjimo 
kas, kuris rūpino;!, kad tas Four Roses nuvirto po baru, Į darbių skaičių, vyriausybė parduotuvėje, 
žemaitis nepaklystų ir nenu- tai Justinas Plepalas prašne-į paskelbė 3 bilionų dolerių

ko visai garsiai ir žemaitis-1 programą, ir pagal ją bu? 
kaj j daugiausia vykdomos staty-

D. Nendrė, AIDAS TARP {251 psl., irišta. kaina $6.86. 
DANGORAIŽIŲ, romanas, i žemės ūkio 
365 pal.. kaina $5.

Atlaidų pavėsyje, romą* 
nas, parašė Povilas Abelkis,
467 psl. kaina $4.00. J

Dailininko žmona, romą

oueraci ja Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940 (taio
dr VI. Bublys, J. Fledfiųa- 
kas, J. Glemža, J. Strazdas, 
P. Rudinskas. L. Dargia, K» 
šeštokas. J. Vilkaitis, L. Gi

žėgliuotų kreivu keliu, kur 
jam nereikia.

— Tai ką tu su tuo svečiu 
pasikalbėjai?

— Aš. Maiki, kalbėjau 
labai daug. bet pasikalbėjau 
mažai...

— Kaip tai suprasti, kad 
daug kalbėjai, o nieko nepa
sikalbėjai?

— Tu. Maiki, matyt dar 
niekad su sovietine perso
na nesi kalbėjęs, jei-gu ma-'. 
nęs klausi?

— Ir ką jis tau papasako
jo? Juk atrodo, kad vis tiek 
su juo pasišnekėjai.

— Vot, šito. Maiki, tai ne
galiu ir tau sakyti, ba jisai 
prašė nesakyti jokiam pat
riotui, nes grįžęs ras viską 
Plungėje ant špiegų popie
rių užrašyta.

— Tai ir tylėk, tėve.
— Dėl to aš ir tylėsiu,

Bet svarbiausia, kad ten 
kaliniai (25 moterys ir 50 
vyru) gali ir lai vai tarpe 

bes. Deja, ta programa dar|Sįvęs ”bendrauti“. O jų am- 
ncpradedama vykdyti, nes! žiu? — tėra 18-25 metai.
tiūksta darbininkų. Maty
dama tokią padėtį, vyriau
sybė jau okarina darbo mi
nisterijos įstaigas griežčiau 
elgtis su tais darbininkais, 
ki rie atsi akinėja Įsidarbin
ti vien dėl to. kad ligi tol y- 
ra dirbę ne toje srityje.

Kalėjimo inspektorius fi
losofiniai aiškina, kad sek
so laidimas kalėjime labai 
padėsiąs kaliniams pasitai
syti.

Pranas Naujokaitis, 582 psl., 
kaina $10. Graži dovana 
kiekvienam. (Keleivyje dar 
galima gauti ir pirmąjį to
mą, kaina $10.).

Lietuviškoji skautija, pa- 
ra’ė Petrą- Jurgėla. Tai 
832 psl. su daugybe iliustra
cijų knvga. kurioje išsamiai 
pavaizduota 1 ietuvos skau
tu veikla nuo 1917 metų iki 
šių dienu. Kaina $12. Ji yra 
gp’a dovana ne tik skautų 
bičiuliams.

Atspindžiai ūkanose, —
Vytauto Alanto novelės, iš
leistos Bostone 1976 metais. 
1000 e^z.. 376 nsl., snaudė

nas, parašė Juozas Tintais,, 
kaina $5.00. Į riūnas, A. Reventas), 267

Rene Rasa, MEILĖ TRI- ’ psl., kaina minkštais virto 
KAMPY, 219 psl. kaina $3.- liais $9.50. kietais $10.00. 

3.50.
Alpia, romanas, autorius 

Kazys Karpius, 227 psl., kai* 
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- Į 
dokienė. 241 psl., kaina — 
$5.00.

Rudenys ir pavasariai.
I dalis, parašė Albinas Ba
ranauskas, 350 psl., kaina 
— $6.00.

Amazonės džiunglėse, Tth 
man??, parakė Jose Eustasio 
Riv?::.. vertė P. Gaučys. 366 
”<1 $6.00.

ANTANAS SMETONA 
IK JO VF.iKLA. Parai! i.

psl- ktoAugustaitis, 154 
na $1.50. a

Karūna, istorinė trilogiji- 
poema iš Mindaugo epochbs 
1237-1268. p3rašė Anatoli
jus Kairys, 318 psl.. kišti 
viršeliai, kaina $6.50.

Lietuvos policija įstatyiftų 
ir tvarkos tarnyboje, 436 psl. 

'»iliustruota, Įrišta, kaina . $8.

— Aš tai kalbėjau, bet ką maiciui 
jis tau galėjo pasakyti? kai.

— Vot, Maiki, kad jis nie
ko to ir nepasakė, ko aš jo 
klausiau. Prisigretinęs aš 
užfundinau jam dvigubą 
čierką Chri tian Brothers ir 
sakau: ”Ar tu nebūsi kar
tais žemaitis?“. O jis man ir 
atrėžia: ”Aš esu turybinis 
pilietis iš Plungės rajono.“
Tada aš sakau: ”Ar nebūsi 
kartais Justinas Plepalas?,*
O ji • sako. kad tikrai esąs 
Piepalas. bet vis žiūri į sa
vo frentą. Tada aš: ”Ar 
Plungė yra pasimainiusi nuo 
to čėso, kai aš išvažiavau?“
O jis man: "Visai pasimai
niusi, nes ir kiaulių rinka iš- 
meksfaltuota mūsų Didžio
sios tėvynės smala“. 0 aš ir 
sakau: "Ar daug yra ruskių

i Maiki, nes taip ir anam že- 
i mninini pasibažinau. Gut

Liet. Enciklopedijos spaus- 
Reikia manyti, kad netru-Uuvė, kaina — $6.00 

ku? prie to kalėjimo bus į- The Brothers Domeika, 
Kol tas griežtumas darį8’^3’ir vaikl! 1°Pše!is- .Li>'<Jo Dovydėno any^aka, į 

snarkiau nebuvo taikomas,' anglu kalba įš.erte Milton
nemaža bedarinų naudojosi

EKSKURSUOS I LIETUVĄ
♦

• • (>.

Geri žodynai

Anglų-iietuvių kalbų to 
dynas, V. B?ravyhas. nauji 
laida, apie 3 >.00<; žodžių 
590 xaii.a $8.00.

lietuvių-anglų kalbų to 
dynas, redagavo Kanavi* 
naitė ir $lapooersk.:b, apie 
?7nnn todžlų 511 pei., kai 
na $8.00.

ilgomis atostogomis. Bet kai 
krrie jau gavo darbo minis- 
te rijos biurų laiškus, kad 
u\ms nutraukiamos pašal- 
iv s, nes, kai buvo siūlomas 
d; rbas net pagal specialybe, 
tai ’jų nebuvo namie: jie 
kažkur atostogavo ir buvo 
nepasiekiami. Minis'eri ja 
p ioažistanti, kad ir bedar- 
b’ui reikia atostogų. Tačiau. 
«rko, jeigu išvažiavai porai 
sr vaičių pas brolį ar kokį gi
minaitį, palik telefono nu
merį. kuriuo galima tave pa
siekti. O jeigu, sako. važiuo- 
ii šešioms savaitėms Afri- 
kon į vadinamąjį safari, tai 
nenorėk, kad tau butų mo
kama pašalpa.

Apie vokiečius iki šiol ėjo 
J mitas, kad tai yra nepapras-

įStark, išleido Liet. Fnciklo- 
leškom gen. Stasio Raštikio pcdjjos leidykla 1976 me-

atsiminimų J tais. 238 pis., kaina —$6.00.
į Alijošiaus lanai, humoris- 

Jei kas turėtų ir norėtų už tiniai dr. S. Aliūno eilėra?
atlyginimą 'perleisti gen. čiai aktualiom visuomeni 
Stasio Raštikio atsiminimu*, nėm temom su Antano Gus- 
ypač II tomą, malonėkite taičio eiliotu ivadu, 87 psl. 
pianešti Keleiviui. kaina — $2.25.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Tunme Lietuvos žemėla- tai darbšti tauta, iš prigim 
- už 50 centų, už $2.59 ties nemėgstanti sėdėti be i

AUKOKITE TAUTOS FONDUI! 

Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautui gelbėti

tt
BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO 

DAR YRA VIETU ŠIOSE GRUPĖSE:

^Liepos 14 — $1045.00 Rugsėjo 1 — $925.00
Liepos 28 — $1045.00 Rugsėjo 16 — $725.0Q£|

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

Vilnium (5), Druskininkais (2).

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

REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO 
RIBOTAS!

VIETŲ SKAIČIUS

aukoju $

Vardas ir Pavardė

Pilnas adresas

Aukas prašoma siųsti: Lithuanian National Foundation, Ine.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės |

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

South Boston, Mam. 02127
393 West Broadoay, P.O.Bos 116 

Telefonas: (617) 268-8764

Savininko: Aldona Adomonioan 
Air fares subject to changes and governament approval.
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Vietines žinios
Gegužės 1 d. 7 v. vak. So. Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 

didžiojoje auditorijoje įvyks

BROCKTONO LIET. SV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
CHORO, talkinant BOSTONO VYRŲ SEKSTETUI, 

komp. JULIAUS GAIDELIO vadovaujamas

KONCERTAS

Įspūdžiai iš tėvynės Reti svečiai Bostone ‘i
_ « I

Baltų Draugijoj Naujojo- Praeitą savaitgali Bosto- < 
je Anglijoje metinis susirin- nas .usilaukė tikrai gausaus 
kimas Įvyko š. m. balandžio svečių būrelio, šeštadieni 
11 d. Tanptautinio Instituto Keleivio redakcijoje lankėsi 
patalpose. dailininkai Vytautas K. Jo-

Po organizacinių reikalų nynas su žmona. Irena Giie-j 
svarstymo dalies, kurios me- ^e; kurių sėkminga paroda 
tu buvo išrinkti draugijos YJ’ko y°. Bostono Lietuvvių. 
pareigūnai ateinantiems me-'^leC11^ draugijos salėje. Su 

į tams, vyko Įdomus simpo- -iaIS kartu mus aplankė ir jų; 
• ziumas. Jame dalyvavo es--dukra Regina, o taip pat įr
itąs Jan Veenpere, latvė Gai-j šalčius.
!da Kalnajs ir ir lietuvis J Puikiai paivyko ir Laisvėj 
! prof. Stasvs Goštautas, visi . Varpo koncertas, kurio pro-:
: neseniai buvoję savo oku-j gramą atliko solistė Aldona,
! puotoje tėvynėje. Pokalbi- ‘ Stemnužienė - Švedienė
ninkai ryškino dabarties Pa-: kompozitorius Jonas

ir 
šve-Į -'akijo kultūrinę, ekonomi- das,

- ne, religinę ir tautinę pade 
’ti.

j Latviu ir lietuvių prele- 
, "entai kalbė.L daugiausia 
; iŠ savo asmeninės patirties.
Ir vėl teko -užinoti, kad Naujas Keleivio skaitytojas*

- i i
Ilgametis Keleivio skaitv-*

Plačiau apie tuos kultūri
nius Įvykius parašysime ki

ltą kartą.

2* Ij "blatas“ yra giliai Įsiveisęs 
į tarybinės sistemos kūne,
; kad geresnės knygos, net i-- 
einančios dešimttūkstanti- 

. niais tiražais, yra per vieną 
S ar rb i diena išperkamos ir

GREIČIAUSIAS IR TIESIAUSIAS 
1976 M. KELIAS I LIETUVA

/ A A
r

Viena savaitė Lietuvoje
t naktis Frankfurte

VIENOS SAVAITĖS 

KELIONĖ Į LIETUVĄ

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

6 naktys Vilniuje 1 diena Kaune,

Balandžio 30-Gegužės 8 $779

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 
iociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia svKntadie- 
niaj nuo 1 iki J 30 vai. die* 
uą. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dal
os ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova* 
nų krautuvę, 502 E. Brosd- 
wcy, So. Bostone. Telefo
nas AN v0489. Ter erausa-

IrProgramoje:
Kantata lietuviškam žodžiui
• Atlieka choras
• Muzika Juliaus Gaidelio
• Tekstas Bernardo Braz

džionio

• Solistai Daiva Mongirdai- 
tė-Richardson ir Stasys 
Liepas

• Pianistas Wayman Chin
• Choras atlieka naujas, dar 

negirdėtas dainas
• Bostono Vyrų Seksteto

visų mėgiamas repertuaras
Kompozitorius Julius Gaidelis

Antroje vakaro dalyje—

VAIŠĖS ir ŠOKI AI '

Veiks turtingas bufetas ir baras, bus loterija ’ 
Šokiams gros 5 asmenų orkestras

Stalai iš anksto užsakomi:
Bostone — pas D. Eikinienę, tel. 961-3523 
Brocktone — pas L. Šukienę, tel. 583-2830

V. Sužiedėlienę, tel. 588-3364
Bilietai bus parduodami prie įėjimo.

Rengėjai

4 NAUJOS KNYGOS

tojas Antanas Rimša iš
Wind.'Oio, Clitario, užpre
numeravo Keleivi sa vo .kai
mynui Juozui Linkevičiui,
gyvenančiam tai]) pat \Vind-

Į paskui privačiai platinamos sore Qnį 
i (kartais už kapitalistini pel
ną). kad Amerikos Balsas 
Lietuvoje sklinda be iokiu 

* trukdymu, o Laisvės Radi
jas (Radio Liberty) yra den
giamas 24 valandas rusiško
mis -operomis.

Ačiū A. Rimšai už naują 
-kaitytoją.

Pamirštas A. Matjoška

Keleivio nr. 15 paskelb
tame Izidoriaus Va y liūno 

Gaila, kad toks susirinki- pagerbimo aprašyme per;

Rugsėjo 30—Spalio 8 .. $ 779 
$779 Spalio 14—22 ............ $779

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

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

j kelionės išlaukus įskaitoma:
• Lėktuvu kelionė ekonomine klase G IT
• Pirmosios klasės viešbučiai, dviem žmonėm kambarys
• Trys pietūs, išskyrus dvejus pietus Austrijoj ir Vokietijoj
• Apžiūrėjimas miestų, persikėlimas, bagažo aptarnavimas,

autobusais transportbcija

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

R-.r-čio 16—24
Dažau ir Taisau

r vidujeI Kantus tt lauke
' Lipdau popierius ir wu::»i 
vislia, ka pataisyti remkis. 

Naudoto tik geriausią 
medžiaga.

JONAS STARINSKAS 
220 Savia Hill Avė 
|>/reheeter, Msss.
T< CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTCRA 
AtUeka įvairių rūšių

draadimua
Kreipti? senu adresu:

BRONIS KONTRIM
b$8 Broadnay 

So. Boston. Mass. 02127
Tet AN 8-17-1

Angliškai:
LITUI' ANIANS IX AMERICA, Dr. A. Kučas .... S6._
THE BKCtHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.— 

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

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

Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
3J5 Vv. BEOADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

mas, ] kun buvo kviečiama klaidą praleistas faktas, kad * nara-- Tragiškom
'visuomenė, iš lietuviu su- Antanas Matjoška asmenis-' į? ?Pko J - J
• traukė beveik tik pačius kai jubiliatą pasveikino LB į “

, vardu ir Įteikė jam dovaną. j^a 
1 M

p r m n i m i n • Rugučio 6 d. Romuvos
K L M G 1 M I Ų , parjęe Brocktone Minkų ra-

; KALENDORIUS j dijo gegužinė.
Gegužės 8 d. 7:30 vai. va-' Rug- ėjo 26 d. So. Bostono i 

kare Tarptautinio In tituto Sėtuvių Piliečių d-jos salė- Į 
patalpose, 287 Common- je Tautos šventės minėji-Į 
vvealth Avė., Liudviko Rė- mas — koncertas, kurį ren-| 
zos 200 metų sukakties mi-Pa lR apylinkės valdyba, 
nėjimas, kurį rengia Bosto-' Spalio 10 d. So. Bostono 
no Kultūros Klubas. .Lietuvių Piliečių d-jos III

_ , į aukšto salėje Laisvės Varpe
. Gegužės 16 d. 4 vai. po rudens koncertas, 

inetų So. Bostono Lietuvių _■

rengėjus. Kodėl taip?
mdr.

Energijos taupymo 
projektas

gubernatūra mus 
J j infoimuoja, kad Federalinė 
‘' Energijos Administracija 

yra paskyiusi lėšų energijos 
1 taupymo tyrimams Mass. 
'valstijoje. Šiame krašte, 
i kaip Mass. gubernatūra 
Į kelbia, gyvena vienas mili- 
i onas namų savininkų.

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

Gaiaxy Tours & Travel 
ur 141 Linden Street

VVellesley, Mass. 02181 
Tel.: 617-237-5502

Birželio 12

minėjimas, kuiį 
'rengia LB apylinkės valdy-

SAVAITRAH I

Nepriklausoma

LIETUVA

BALTIC INSURANCE AGENCY 
V ?dėja: 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.

į Energijos taupymo pro- d-jos salėje Sanda-
!jektą sudaiys speciali klau-,,os„ Moterų Klubas pagerbs ”G ARSO BANGŲ“ 
Išimų ir atsakymų anketa, •nasi^ karalienę. . PROGRAMA

gaus kiekvienas namų- Birželio 12 d. So. Bosto- Si radijo programa trans 
savininkas Mass. val-tijoje.. no Lietuviu I*iliečių d-jos liuojama sekmadieniais ii 

ftl Namų savininkai iš anksto; salėje Bostono Lietuvių Tau- stoties WBUR 90.9 FM 
raginami Į anketos klausi--tinių šokių Sambūrio ban- banga nuo 1:30 iki 2:00 v.

informuota saanyioj’ijs apu pasaulinius ir lietuvis-vuosiua 
įvykius, deda daug ir įdomių nuotraunų Ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeniniu.’ bei kultūriniu- Mausimus, 
jame rasite įdomių skaitytojų laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visienm 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIK TU V A" yra dinamišką mūsų tt* 
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendra larbio bei idėbi. vi
suomet atviras kiekv ieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata J AV-se $10.00. 

Adresas:
7722 George Street, LaSalle, P.Q. H8P IC4, CANADA

a a a^k,, -*ej

mus rūpestingai atsakyti. Į ketas, 
f Svarbesni tos anketos klau- 
I imai: namo apibūdinimas.
; energijos (kuro, šviesos ir 
• kt.) sunaudojimo kiekis, e- 
įnergijos išlaidos, kokiu bū
du šiuo metu stengiamasi

popiet

j energiją taupyti ir kt. 
lį, Mass. gubernatūra turi 
fi'. vilties, kad, tyrimus prave
ji dus, pragyvenimo lygi- čia 
*5'turėtu sumažėti.

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

GERIAUSIA DOVANA
KIEKVIENAM KULTŪRINGAM BIČIULIUI 

ŽURNALISTIKĄ“

Kodėl mokėti už gazą brangiau? Šildyti aliejum

specialus
pasiūlymas

Fortūna Fuel Co. 
padės jums sutaupyti

100 dolerių 00 centų $100.00
įsivertus bet kurią spaudžiamo karšto vandens ar šilto 

oro pažeminio šildymo (baseboard) sistemą

TUOJ NEREIKIA NIEKO MOKĖTI.
. IŠSIMOKĖTINAI PER S METUS!t

Pasiūlymas baigiasi 1976 m. liepm 30 d.

FORTŪNA FUFL Co.imc.
Ofisas ir 
parodos 
kambarys

Oil Bumam CITGO Heating Oils
470 Adams St. Qui

Boston 436-1204
uincy, MA 02169

Shore 773-4949
Atidaryta 24 valandas

SLA—jau M metą iarswte liuuivlą visuomenei Ir i 
jo daugiaa ta>p MHJ0NU3
cariama.

SLA—didžiausia ttetuvbf fratenalinš arąenheeūe
duoda gyvyMa apdraudė Ir Hfeje patalpą, kuri yra 
pigi, oes SUSIVIKNUlMAfr -Heiko pelnu, u teikiu 
patarnavimus savitarp-nės paąalboe pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Uis ra puae mBmra dabrty 
kapitalą, tad jo apdraudė Ukra ir raugi. Kiekvienas 
lietuvis «a gaU gauM įvairią Masių
apdraudes nuo $160.60 flti I1G.C00.GC.

8LA—jaunimui duoda gaeą
domuent Insuranee^ kad jaunuoda šautą piaignu 
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradtfad.

BLA—duoda V AULAMS ir jaumoHame lakai pigią TERM 
apdraudą: ui $1.000.00 apdraudoe tik $8.00 
«o metame.

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA 
amžiaus aemenlma
klubą Ir draugiją neriama. W $1,000.60 
Ma apdraudoe mokeetie 16.001 metui

ŠIA—kuopoe yra daugumole Hetuvių kolonijų. KreipMtOe 
• kuopų vefkljue. Ir lie piažiau paaMIdM aulo 
Saslvtenl įima darbut.'

Gauefto epauedhrtss mformaeijaa, įeitu 
paraiyatte:
Utknaukm Altam ei America
107 Wrat Mtk Rtrrat, Nor Turk, N.T. 10601

Steponas Kolupaila, para- j 
šė Jurgis Gimbutas ir Juo. j 
zas Danys, 464 psl., daug j įžymių mūsų spaudos dar- 
iliustracijų, kieti viršeliai, j buotojų. Kaina .$6.00.

, xa«na $12.00. » Amerikos Lietuviu Taryba,
Balys Sruoga mueų atti-j30 metų Lietuvos ^isvės ko- 

i minimuose, spaudai paruo.

"Žurnalistikoje“ rašo 30

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

DIENOJANT, Kipro Bra
dnio, 464 psl., kaina....$2.0b

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

Sukilimas Lietuvos suve* 
renumui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv. 
Lietuvos nepaprastas pa- 

J siuntinys ir įgaliotas minis
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psl., iliustruota, 
įrišta, kaina $15.00.

Lietuvių išeivi ja Amerikoj, 
parašė Stasys Michelsonas, 
gausiai iliustruota, 500 psl., 
kaina $4.00.

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

Palikimas, poeto Fausto 
Kiršos iki šiol niekur ne
spausdinti eilėraščiai, jo už
rašai įvairiais klausimais ir 
kt., 318 puslapių knyga, ku
rią spaudai paruošė Stasy? 
Santvaras. K»ina $6.00.

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

Neseniai išėjo iš spau
dos Janinos Narūnės knyga 
VAIKYSTĖ. Rašytoja apra
šo savo saulėtas vaikystės«■
dienas. Knyga 164 psl. Kai
na $5.00. Galima gauti pas 
visus lietuviškos spaudos 
platintojus ir taip patKelei-
vyje.

Melagingas Mikasės laii« 
kas, parašė Jurgis Jasinskas, 
69 psl., kaina $1.50.

i
t
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Vietines žinios
BROCKTONO CHORO KONCERTAS 

’Mej atidarysiu! Dainų skrynelę“»»i

Kaip tik tokį žygį rengia
si atlikti uolūs Brocktono 
Sv. Kazimiero parapijos dai
nų dainorėliai, komp. Ju
liaus Gaidelio dabar paruo
šiami savo pavasariniam 
koncertui.

Jeigu dar nežinote, —šis 
jų koncertas įvyks šeštadie
nį, gegužės 1 d., punktualiai 
7 vai. vak. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos III aukš
to salėje.

Dabar gal paklausite: o 
kokiu įdomybių išriedės iš 
tos jų dainų skrynelės?

Pirmiausia, jus stebin 
dainon-ško jaunimo bendras 
daraus į šį koncertą įsijun
gimas, kas sudalys patrauk
lią ir Įvairią programą mar- 
gajai auditorijai patenkinti.

Kartu čia pasirodys J. 
Gaidelio vadovaujamas Bos-

jūsų laukia įguduių šeimi-l KALBĖS
ninkių paruoštas valgių sta-į GUBERNATORIUS
las. gėrimų baras ir trankus Į
šokiai, grojant latvių kape-į Penktadienį, balandžio 30
lai. i d., 12 vai. dieno* metu, į-___ _______________ _______

O ypač įsidėmėtina, kad 1! Skaut^ veik®jas Česlovas 
. Savaite* uždarymas. Pagrm- j<iliUlis apleido Dorchesterį

«lt,no ma-■ DukT ir aPsie>rveno Lexingtone.
raus Choro įdainuotoms v* P Mlc“. .Dul“‘ Jo dabartinis adresas yra 

, r .., »“*1,,uw"",Įkis. Programoje dalyvausi, k .
plokštelėm, likuti. I ir Šauliu. Ciba.. I , T , o j ,

Tad Mmn jūsų laukia parod, galima aplanky,i ton> M.„. 02173, telefonu: 
i kasdien nuo 9 iki 5 vai. Visi 
renginiai vyk.ta State Hou
se antrame aukšte.

.tuvių Piliečių d-jos salėje, 
j ir šokių šventei, įvyksiančiai 
šią vasal ą Chieagoje.

Naujas Č. Kiliulio adresas

Išvyko į MeksikąA. Masteikai yra laiška*

Antanui Masteikai Kelei
vyje yra laiškas iš Lietuvos. .
Jo adresas nurodytas 915 E. Vasaris su dukra Dovile Ve- 
4th Street, So. Boston, bet. lykų pralėkti išvyko į Mek- 
matyt, jis ten nebegy vena, siką. Grįš po Atvelykio.

Bibliotekininkė Beatričė

visas šio renginio pelnas yra 
skiriama* Brocktono Miš-

tono Vyrų sekstetas( kurio
programoje margaspalvės ir ir tikisi" tikraTneapvilti. 
lengvvesnėm vaisom žai
džiančios dainos.

šį kartą koncertą užskleis 
didinga Kantana Lietuviš
kam Žodžiui, kurioje komp.
Julius Gaidelis vaidiliškąją 
Bernardo Brazdžionio poe
ziją įlydino į sidabrinio ly
rizmo melodinį sruvenimą 
vietomi su dramatizmo ku- 

I pinu audringumu.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St 

1VORCESTER, MASS. 
ToL SVV 8-2868

fra yienintolo oficiali i*t*i- 
ga Worce*s«ry. miri siunčia 
•šimtinius tiesiog iš Worcee>

torio i Lietuvą ir kitas Rusi 
jot valdoma* sritis* Či* kai*

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

čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
lakai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

V. S.

Mirė B. Kapočienė

861-1465.
Linkime Kiliuliams lai

mingo gyvenimo ir naujoje 
vietoje.

Šoko N. Anglijo* šventėje Aukojo

. .-n - „ KT A V oo - r < jau Ipaskelbtųjų. A-
dantų gyd. Antano Kapo-,buvo N. Anglijos 33-ji liau- merikos Lietuvių Tarybai 
čiau* našlė, 77 m. amžiaus.dies švente Ji rengiama aukojo Lietuvių Darbininkų 
Palaidota Forest Hill* kapi- kasmet. Nuo pat pradžios j_jos gkyriu? $25 o JAV

Balandžio 23 d. mirė;
Blanche Kapočienė, velionio' Praeitą savaitgalį Naticke

nese.

Šioje kantatoje slinktį į-

joje dalyvauja ir dumuiiu 200 metų sukakties proga

E1!?!?. Tautinių Šokių ,gUberaatūroje ruošiamų ren- 
Dalyvavo visos gjnjų išlaidoms sumokėtisambūris.

vairiaspalviškai perpins so- J. Valiukonis dar ligoninėje sambūrio grupės ir šioje gQ goston Savings Bank $
piano Daivos Mongirdaitės Veiklus Bostono visuome- šventėje balandžio 24 d. 10į Merkis
iTjr hJdtnnn'nkl*nkas J°nas Valiukonis Balandžio 10 d. sambūrio

. . . ,. . v. I / .dėl sunegalavusios širdies mažųjų grupė dalyvavo Ant Gustaiti*—Montrealinstipriu patriotiniu jtuziu at-, . , <* uv . ? L iausti soliniai, duetiniai. o!v,s $ar n?«ah aP,el'tl Cal'- Tai plautinio In titulo moo-j Ražytojas Antanas Gustai- 
taip pat abiejų solistų drau- i ll8onmes- 1™lkams rengmi° progra- į tis gegužės 1 d. vakare daly-
ge su choru atliekami nume-‘ Nuoširdžiai linkime jam,moJe’ Įvauja Montrealy rengiama-
riai. kuo greičiau tą sunkią ligą' Sambūris uoliai ruošiasi me tenykščio ”Nidos“ klubo

Dar viena šio vakaro įdo- nugalėti ir grįžti mūsų tar- savo banketui, kuris bus bir-! 10 metų sukakties minėji- 
mybė — tuoj po koncerto pan. įželio 12 d. So. Bostono Lie-; me, kur skaitys savo kūrybą.

Sena* parvirsta ir negir- Už nosie* ne tik jaučiu* 
vedžioja.

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ
žmogaus — be ydos.
Įeaeaeeaeaeaeoeeeeeeeaeeaeaaaaass* PLOKŠTELĖ

I

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 Party) kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak. užkandinės kambary.

Visi kviečiami dalyvauti. Atsilankę būsite maloniai 
nustebinti.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 

NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIET U VISKI PIETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

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

—.y=rr----- » =------ j. T=

Plood Sųuare
Hardivare Co.

SatrataU* K. J. ALBaNA
*28 EAST BBOADWAT 
KiUT“ 3CS7ON, MASS. 
TELi l-ONAS AN R-414S 

Bsajatnin Mv«n Dalai 
Popierm. 8iaaoiM 

Stliia* Las 
Visokie reikTBeaye

Reikmenya plamSerisae 
ytenkte Kalcito* teiktai

Peter Maksvytis
&BdMer 

49 Chard! Strast
B. Mlltoa,

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

; 95 Rosemary Street 
Norvrood, Ma. 02062

TeL 762-6732

Telefonas: AN 8-2806
\Dr. Jos. J. bonovan 
\Dr. J. Pašakarnio

IPt DINIS
OPTOMETR1STAV

Valandos:
nūn d tai ryto iki S vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BROADWAY 

South Booton, Mam

AtlMra
to ir pro Jokta-faM 
ko ir vMaje, tyrei 
Mario . 
lavinus Savi 
landa vakare.

Tefcfeuet 998-8978 
suma

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvo* ope
ros solistė* Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dsunų ir ari* 
jų plokštelę. Kaimu 88.00.

Paštu

«aaaaaaaa*aaaa*

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTS) 

0PT0METR1ST8 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečia<heni*is—uždara

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Laisves Varpas
{ UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS i

173 Arthur SU Brocktoa, Maaa. 02402. Td. 588-7209

Knyga yra geriausias žmogaus drangasĮ
rąoeoeoooeooseooooooooGoeoeooooeaeoeeoaeoooooeioooogl

J he Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Perduodame tiktai vaistus, iipiJdoine gydytoją rs 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

M reik vaistą — eikit į Uetaviiką rabtlaą.
8av. Emanuei L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonai, AN 8-4929

Nue 9 raL ryto IU 8 vnL v., ttsfcyrus Šventadienius Ir eekm.

muuuouoouuriuBsoooooooooaaaooooooauouuuuui

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS 
<80 West Broadvray, South Boston, Mass. 02127 

—• Skambinkite 268-2500

SAVE AT

AYEAR

1«
Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vat ryto iki 3:30
▼al. po pietą.

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

•** *
□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokSjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo' įrengimas

S k ambink ito

268 4662
♦ •

* '«Ue .ą csRiaesa»«ra

708^6T_AYEAR

MapoitSIOOOl

6.811-6^-.
iflhmr ana duok

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Mass. 02122

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vai. ryto iki 
5:30 vai. vakaro. 8E3TADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL dit

AYEAR

54^-5^
• i bumbi ragumoni VTTovting intąv vww nvv^i

AYEAR

esrtificsts fundt providsd rsts ef intsrat on 
aftMrson b rsduosd td tho paaboofcrtts (EMbaysu) 
•no w Otyi roortsi n Tontttoob _ . _ _ -

Nuošimčiai priskaitomi nuo Įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Piktas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuoainn metus

Šio banko direktorią taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra virš 9274,000,009

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

kelionei Amerikoje ar į užsienį. Teiraukitės SPECIALIŲ 

NUOLAIDŲ rudens, žiemos ir 1976 metų pavasarinių 

ekskursijų į Europą bei Lietuvą, keliaujant grupiniai 

bei pavieniui.

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Taip pat padedame sutvarkyti dokumentas norintiems 

vykti į Lietuvą PRIVAČIA VIZA, apsistojant pas savo 

gimines ilgesniam laikui.

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą ar {>erkant 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. Boston, Mas*. 02127

Telefonas: (617) 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO. (COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION

82 Harrison Street,
’ Worcester, Mas*. 01604 

Tet. 798-3347 
Tiesiai iš VVorcssterto 

ėiam Įvairius aiuntiaius i Lieta, 
vą ir kitus Rusijon valdomu* 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagą, ap
avo, maisto ir pramonės gaati- 
nią. Turime vietoje Įvairią vie. 
tinės gamybos ir importuotą 
prekią iŠ kitą kraštą visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti ją gamybos prekes. Čia 
sušokėsite pinigus, a giminia 
ton vietojo gaMo pasirinkti už-

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikra* įstaigas atsikviesti 

Ha pas onvo | svečiu 
apsigyvenimai.

Patarnnvfauus atliekamu grei
tai ir sąriningaL Atsilanką įriti- 
kiuito. Vedėjas A. Schyriuki

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS
15 BOSTONO j LIETUVĄ 
b kitu

Pristatymu greitas b 
gnrsnteotns

Prekės parduodamos

Galima užsisakyti rublių 
certifikatus, nutomoMliu, 
šaldytuvus b pan,.

Naujas vedėjas 
Atidaryta darbo dionomb 
nuo 9 vaL ryto iki 5 val> vak.

o šsštadtoniab 
nuo 8 vai ryto iki 2 vnL 
Kitomis valandomis pagal

susitarimą telefonu.
389W.Broadway 

Su. Boston, Maso. 02127 
ToL 288-0088




