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SOCIALISTŲ INTERNACIONALO 
KONGRESAS

Jis vyks š. m. lapkričio 26-28 dienomis Genevoje. 

Dalyvaus 40 kraštų delegacijos. Bus priimtas naujas In

ternacionalo statutas. Ta proga įvyks ir egzilinių soc. par

tijų pasitarimų. Lietuviai siunčia du delegatus.

Socialistų Internacionalas, 
kuriam pi įklauso beveik vi- 
ios pasaulyje žinomos so
cialdemokratų partijos. lap
kričio 26-28 dienomis susi
renka Genevoje 13-jo kon- 
g>c o. Jame dalyvaus bent 
septyni ministeriai pirmi
ninkai: Anglijos — James 
Ca’.laghan, Portugalijos —
Mario Soares, Austrijos —
Bruno Kreiskv. Izraelio —
Yitzak Raibin ir kt. Be to. 
dalyvaus Venecuelos ir Cos
ta Ricos respublikų prezi
dentai ir apie ’kekuriasde- 
šimties kra tų socialdemo
kratų partijų delegacijos, į- 
skiriant ir Rytų Europos co- 
cialdemokratų partijas egzi- 
lėje.

Kongreso darbotvarkėje 
bus diskusijos Helsinkio su
sitarimo, žmogaus teisių pa
saulyje ir kitais aktualiais 
klausimais. Kongresas pri
ims ir naują Socialistų Inter
nacionale statutą, kurio pro
jektas buvo paruoštas per 
pastaruosius metus.

Pagal naująjį statutą, 
kongresai bus šaukiami daž
niau, — kas dbeji metai..
Kiekvieną kartą bus išren
kamas Socialistų Internacio
nalo pirmininkas ir bent du 
vicepirmininkai ateinantiem 
dviem metam. Pirmininko 
kadencija negalės tęstis il
giau kaip 4 metus. Tuo bū
du dabartinis ilgametis S.
Internacionalo pirmininkas 
Brune Pitteiman, kuris jau 
ilgesnį laiką serga, turės už
leisti vietą kitam.

Už nuopelnus demokrati
niam socializmui kongresui 
bus pasiūlyta apdovanoti si
dabriniu žymeniu buv. D.
Britanijos ministerį pirmi
ninką Haroldą Wi!scną.
buv, Norvegijos ^misteri gUVaŽiavimūS 
pirmininką Trygve Bratten
ir Kanados demokratu par-į Telefoniniu pranešimu iš 
tfjes buv. lyderį Davidą Le-, Chicagos, Amerikos Lietu- 
vvisą. i vių Tarybos 36-jame šuva-

JSocia’istų Intemacioma- žiav™e, įvykusiame lapkri- 
ia bus priimta keletas nauju cl°. Chicagoje. buvę

■bssssb^bb' mo proga įteikta apie $7000 
• . aukų. Prezidiumas palikęs
Japonai grąžino beveik tas pats. 

sovietą lėktuvą
Kaip žinoma, įugsėjo 6 d. JAV-bės balsavo 

sovietų karo lakūnas Belen- . r .
ko į Japoniją atskrido lėktų- prieš iZraeiĮ 
vi) MIG-25 ir paprašė JAV ,Jun^ini Taut s „ 
pohtaic prieglobsčio. konferencijoje buvo sars-

Mask.a kelis kartus pro- tomas arabų skundas, kad 
testavo, grasino ir reikalavo Izraelis nelegaliai keičia ry- 

' grąžinti lakūną ir lėktuvą, tų Jeruzalės miesto statusą 
bet japonai neskubėjo. Jie ir leidžia įsikurti žydams o- 
lėktuvą pirma išardė, gerai kupuotose žemėse. Už Izra- 
ji ištyrė ir tik tada, sudėję į eli smerkiančia rezoliuciią 
25 dėžes, grąžino sovietams, balsavo ir JAV-bės. Aniks- 
Karo lakūnas gavo globą čiau JAV-bės tokias rezoliu-
JAV-se. Jcijas atmesdavo.

narių: Domininkonų. Sene- 
galio. Costa Ricos ir Šiaurės 
Airijos socialdemokratų 
partijos.

Ta proga Genevoje lap
kričio 29 d. įvyks Rytų ir Vi
durio Europos Socialistų Li
nijos. kuriai priklauso egzili- 
nės socialistų partijos, kon
ferencija.

Lietuves socialdemokratų 
partijos Užsienio Delegatū- 
įa siunčia į Genevą du dele
gatus.

“Sązi-

1977 metai — Sąžinės
belaisvių metai

Amnesty International IX 
kongresas Strasburge. norė
damas dar labiau atkreipti 
viešosios nuomonės dėmesį 
ir laisvių pažeidimus, nutarė 
į pagrindinių žmogaus teisių 
1977 metus paskelbti
,nės belaisvio metais“.

Kongrese buvo konstatuo
ta. kad 112 valstybių tebėra 
pažeidžiamos pagrindinės 
žmogaus teisės. Ypač baisi 
šiuo atžvilgiu padėtis yra 
Sovietų Sąjungoje, kur ir po 
Helsinkio konferencijos ji 
ne pagerėjo, bet pablogėjo. 
Ten vien dėl pelitinių ar re
liginių įsitikinimų žmonės 
suimami ir dažnai be jokio 
teismo laikomi kalėjimuose 
arba psichiatrinėse ligoni
nėse.

Minėta organizacija vei
kia 78 kraštuose, ir ‘jos at
stovai tik iš Sovietų Sąjun- 
kc« negalėjo kongrese da
lyvauti.

Darbingas Altos
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Atskiro numerio kaina 25 centai
72-RIEJI METAI

1918 m. lapkričio 26 d. neseniai pradėjusioe* nepriklausom.*) gyvenimą Lietuvos vyriau

sybė išleido pirmąjį įsakymą kariuomenei. Ta diena ir laikoma Lietuvos kariuomenės 

atkūrimo diena. Tačiau jos tikras organiza vimas teprasidėjo, kai į tu mėty gruodžio 29 

dienos ministry pirmininko Mykolo Sleževi čiaus atsišaukimą atsiliepė tūkstančiai sava

noriu. ši nuotrauka vaizduoja any dieny mū sy kareivėlius. Viršuje kiekvienas ju būrio 

narys dėvi savą uniformą, žemiau jie prie lauko virtuvės, dar žemiau — linksmi ka

valeristai. sulaukę arkliy. ir apačioje — ap mokomi vartoti ginklą. Jie atrodo nelabai 

šauniai, bet karo frontuose buvo drąsūs ir sumanūs, todėl ir apgynė Lietuvą net nuo 

trijy ją puolusiu priešu — bolševiky, lenku ir bermontininku.

aLegionierių liga 
uždarė viešbutį

Philadelphijoje uždarytas 
Bellevue - Stratford viešbu
tis, kuriame praeitą vasarą 
buvo legionierių suvažiavi
mas ir po ’jo apie 200 daly
vių susirgo ir 29 jų mirė.

Li gos priežastis iki šiol 
neišaiškinta, viešbutis nete
ko svečiu ir buvo priverstas 
užsidaryti.

Brežnevas lankosi 
Jugoslavijoje

Vakar į Jugoslaviją atvy
ko pasimatyti su Tito Sovie
tų Sąjungos komunistų va
jas Leonidas Brežnevas. Jo 
vizitas tęsis tris dienas.

Šiuo metu Sovietų Sąjun
gos ir Jugoslavijos santykiai 
yra kiek atšilę, bet jugosla
vai savo komunistiniu kai
mynu vis tiek labai nepasi
tiki. Sakoma, jeigu, Tito mi
rus, sovietai bandvtų Jugo
slaviją pasiglemžti, tai ‘jugo
slavai gintųsi ligi mirties.

Jugoslavijai labai paken
kė Carterio pareiškimas, kad 
JAV neitų dėl jos kariauti.

Ištraukė ir jūros 
raketą ir lėktuvą

Nato sąjungos manevruo
se nuc JAV lėktuvnešio nu
slydo lėktuvas F-14 ir nu
skendo netoli Škotijos kran
to.

Tas lėktuvas ir jame bu- 
vu:d lakftfa priklausė prie 
prie naujų ir slaptų i; radi
mų. todėl buvo labai svarbu 
tą milionų dolerių vertą ka
rinį turtą ištraukti iš dugno. 
Be to, tuc skenduoliu jau ir 
sovietai domėjosi.

JAV ir V. Vokietijos 
bendromis pastangomis pa
vyko pirma iškelti raketą, o 
vėliau ir lėktuvą.

Vydūno premija teko 

Faustui Stroliai
Vydūno Fondo premija 

šiais metais paskirta Chica
gos muzikui Faustui Stroliai 
už jo pavyzdingą darbą įau
gimo tarpe, vadovaujant 
chorams, supažindinant jau
nimą su lietuviška daina ir 
muzika, mekant tu dalykų 
lituanistinėse mokyklose ir 
stovyklose.

VAKARAMS SIŪLO DAR VIENĄ 
SOVIETINĘ APGAVYSTĘ

Jungtinių Tautų globojamas 24 įžymių asmenų komi

tetas, į kurį įeina ir keli Carterio patarėjai, siūlo Amerikai 

“užšaldyti“ savo karinį biudžetą, išsivežti iš Europos tak

tinius atominius ginklus ir pradėt i kitokį vienšališką nu

siginklavimą, tikintis, kad sovietai irgi taip pasielgs savo 

“gera valia“... I

lią“ — net be jokios raštiš
kos sutartieš...

laisvos
laij.ių

Atrodo, kad jau buvo pa
kankamai progų Vakarams 
įsitikinti, ko verti įvairūs 
.'Usitarimai su sovietais. O 
ypač akivaizdus pavyzdys 
yra Helsinkio susitarimas, 
kurie laisvo idėjom pasikei
timo. laisvos infoimacijos. 

emigracijos ir kitų 
pažadų sovietai nė

nemano vykdyti.

Bet atrodo, kad Amerikos 
“ideali.-tams“ tų pavyzdžių 
dar maža, ir jie ‘jau perša 
naują kvailystę.

štai 24 asmenų privatus 
“taikos mylėtojų“ komite
tas, remiamas Jungtinių 
Tautų Rockefellerio Fondo, 
siūlo susitarti “užšaldyti“ 
JAV ir Sovietų Sąjungoj 
ndrtominiam gintkluvimuist 
skiriamus biudžetus. Tada 
JAV-bės galėtų sumažinti 
nuo 5 iki 10 procentų savo 
karinio biudžeto. Toks ban
dymas turėtų būti padaly
tas vieneriu metu terminui, 
laukiant ir tikintis, kad ii 
Sovietų Sąjunga laisvu noru 
parodys tokią pat “gerą va-

Vietnamiečių karo 
laimikis

Dabar paskelbtais duome
nimis, šiaurės Vietnamui, 
laimėjus karą. teko daugiau 
nei 550 JiAV tankų, 1.300 
artilerijos pabūklų, 1.6 mi
liono šautuvų ir daugybės 
įvairių kitų karo reikmenų.

Visas tas komunistams te
kęs turtas vertas apie $5 bi
lionus.

Švedija garantuoja 
spaudos laisvę

Švedijos parlamentas į 
valstybės konstituciją įtrau
kė straipsnį, kuris sako, kad 
laikraštininkas turi teisę ne
atskleisti informacijos šalti
nio, i-skyrus. jei ta informa 
cija gauta nelegaliu keliu.

JAV LB vadų tiktai

rolės tepasikeitė
JAV Lietuvių Bendruo

menės tarybos išrinktasis 
pirmininkas Algimantas Ge
čys jau sudarė naują valdy
bą ir pasiūlė ją tarybai tvir
tinti. Tvirtinimas vyko ko- 
respondenciniu būdu, termi
nas pasibaigė lapkričio 13 d.

Pasiūlyti šie asmenys:
Feliksas Andriūnas. Al

girdas Budreckis. Rimas Če- 
sonis, Jonas Činga, Juozas 
Gaila, Antanas Gailiušis, 
Modestas Jakaitis. Bronius 
Jakaitis, Danutė Mureškai- 
tė, Antanas Novasitis, Baly? 
Raugas, Bronius Vaškaitis ir 
Au ra Mačiulaitytė-Zerr.

Į naująją valdybą iš se
nosios neįeina tik 3 nariai.

Didėja padegimų 

skaičius

l o tokios “geros“ pra
džios minėta a?menų grupė 
iūle eiti dar toliau. Tada 

J A V-bės turėtų vienašališ
kai sumažinti Europoje lai
komus savo taktinius atomi
nius ginklus ir tikėtis, kad 
sovietai taip pat padalys.

Dar vėliau JAV turėtų pa
naikinti sai.o bazę Indijos 
vandenyne Diego Garcia, 
tikintis, kad sovietai panai
kins savąją Somali joje.

Paskui JAV turėtų išsi
vežti taktinius atominius 
ginklus iš Pietų Korėjos, o 
per 4 metus ištraukti iš te.n 
h- savo karinius dalinius

O dar’— JAV turėtų apri
boti ginklų .parda. imą savo 
draugams, tikintis, kad ir 
Sovietų Sąjunga taip pat 
pasielgs. Svarbiausia nerei
kią duoti ištobulintų ginklų 
Artimiesiems Rytams —ara
bams ii Iranui, nes tu šalių 
ginkląvimasis nuo 1965 me
tų padidėjo penkis kartus.

Pažymėtina, kad į šią iš
radinga komisija įeina ke
letas dabartinių Jimmv Car- 
teric patarėju ir buvusiu ge
nerolų, admirolų ir politinių 
figūrų.

Telieka palaukti, kiek šių 
•ekomendacijų paklausys 
Carteris, linkęs į naujus eks
perimentus. Bet visiškai ne
tektų nustebti, kad sovietai 
tekį Amerikos nusiginklavi
mą sutiktų su džiaugsmu. 
Savo karinį biudžetą jie ga
lėtų ne tik sumažintii. bet 
ir visai išbraukti iš sąrašo, 
nes išlaidas raketoms, tan
kam. povandeniniams lai
vam ir atominėm bombom 
’iuk galima pavadinti sumo
mis. skirtomis tarvbinių 
kiaulių nešami. vištų lesalui 
ir knlchozi.ninkų vailokams 
gaminti.

Šį trečiadienį, lapkričio 17 
d., 1:15 vaL popiet, ir ket
virtadienį, lapkričio 18 d. 8 
vai. vak Bostono centrinėje 
bibliotekoje bus demonst
ruojamas garsusis filmas a- 
pie Rygos koncentracinę 
stovyklą. Filmas susuktas 
slaptai ir sukėlė didelę šen 
saciją Vakaruose.

Statistikos duomenys ro
do. kad nuo 1963 metų iki 
šiol padegimų skaičius net 
patrigubėjo. 1973 m. jau bu
vo 144,00 padegimai, o per 
dešimtmetį gaišimuose žuvo 
daugiau nei 1,000 žmonių 
ir buvo padalyta $1.7 bilio
no medžiaginių nuostolių.

Daug namų padegama pa
sipelnymo sumetimais,

Vakar buvo (įuebeco 
rinkimai

Praeitą pirmadieni Que- 
beco provincija rinko savo 
parlamento atstc.us, bet, 
rašant šiuos žodžius, rinki
mu duomenys dar nežino
mi.

Valdančioji liberalų par
tija turi pavojingą varžovą 
— prancūzų Parti Quebe- 
cois. kuri aiškiai sako, kad 
nori Quebeco provinciją pa
skelbti atskira valstybe.

Iš 6.2 miliono turinčių teisę balsuot i 80’. yra prancū
ziškai kalbančių.



Puslapis antras

MOŠŲ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMĄ 

ENTUZIASTINGA! PASITINKANT

Šiaurės Amerikos lietuvių studentų suvažiavimas! 
Firmą įkartą Bostone. Puošniame Sheraton viešbutyje. 
Banketas — Grand Ballroom salėje. Jau tik po poros sa
vaičių.

Kokia garbė visai čionykštei lietuvių kolonijai! Gar
bė ir bostoniškiams jaunuoliams, to suvažiavimo techniš
kiesiems rud ėjams, Įveikusiems šimtus parengiamųjų 
darbų, išgyvenusiems šimtus rūpesčių!

O ką jau ir besakyti apie čia suvažiuojantį mūsų aka
deminį jaunimą? šia proga turėtume atrinkti pačius puoš
niausius ir skambiausius Įvertinimo žodžius. Tai — mūsų 
kultūros reprezentantai, išeivijoje žaliuojančios tautos ša
kelės žiedai, žėrinti lietuvi-kosios dvasios jaunystė, mūsų 
laifi.ės idealų vėliavnešiai. laisvės kovos avangardas, lie- 
tuviškųjų šeimų pažiba, vyresniosios kartos pavaduotojai, 
lietuvių tautos ateities viltis ir jos amžino išlikimo garan
tija...

O, kad visa tai galėtume pasakyti ir po šio laukiamo 
suvažiavimo! Dar pridėtume nuoširdžiausių kitų sakinė
lių. Viso laikraščio numerio nepagailėtume.

Na, gal taip ir bus. Tikėkimės.
Bet vis dėlto mus graužia ir kažkoks rūpestis. Kaž- 

' koks, gal ir nepagristas blogas nujautimas. Mat. iš anksto 
besidžiaugiant, net prieš mūsų valią vis skverbiasi galvon 
dar ir netolimos praeities nepaprastų Įvykių atsiminimai. 
Vis iš ankstesnių mūsų šio žaviausiojo ir kultūringiausiojo 
jaunimo suvažiavimų ir kongresų. Ir ‘jie vis rikiuojasi be
veik paeiliui.

Štai, 1966 m. pirmojo Jaunimo Kongreso metu entu
ziazmo ligi Adomo obuolio pripiltas mūsų jaunimas iš taip 
pait labai puošnaus Conrad-Hilton vienbučio Chicagoje 
mėtė pro langą net televizijos aparatus. Vadinasi, velniop 
tą seną šlamštą, rodanti visai ne tai, ko šią valandą jauna 
siela pageidauja!

Viešbučio vadovybė tada skundėsi, kad tik iš vieno 
kongreso dalyvio kambario teko išnešti net kelias dešimtis 
tu-čių alaus bonkų dėžių.

O keleliais metais vėliu Sheraton-Cihicago viešbučio 
direktorius sukvietė L.S.S. suvažiavimo dalyvius ir smar
kiai gėdino už triukšmingą girtų trypinėjimą naktį ko
ridoriais, už liftų sugadinimą ir — už beždžionišką supi- 
mąsi. pasikabinus-už elektros liustrų... Mūsų “garbei“ ’jis 
pareiškė, kad tokios laukinės gaujos, kaip lietuviai stu
dentai. tas viešbutis dar niekad nėra matęs...

Na, o kitu L.S.S. suvažiavimo atveju Baltimorėje irgi 
puošnaus viebučio vadovybė griežtai Įspėjo šios garbin
gos akademikų organizacijos atstovus, kad išmesiąnti 
laukan visus jos kongreso dalyvius., jeigu pasikartosianti 
dar viena tokia triukšminga ir chuliganiška naktis. Be to, 
ir pačią organizaciją Įtrauksianti Į juodą sąrašą, kad pa
našiems suvažiavimams niekur padoresnės vietos negautų.

Beje, po vieno tokio suvažiavimo viešbučio vadovybė 
pateikė Studentų Sąjungai nuostolių sąskaitą, apie kurios 
sumokėjimą negirdėjome.

Tai tiktai keli pavyzdžiai. B.et mes tikrai nenorėtume 
Eostone, panašios “lietuvių kultūros vertybių“ reklamos 
amerikiečių visuomenėje. Ypač, kad mūsų būkštavimus 
didina ir Įdomus faktas, jog per tris suvažiavimo dienas 
numatyta tik viena paskaitėlė ir trys naktys intensyvių 
šokių, žinoma, ir su atitinkamais papildomais stimulais.

Tai iš anksto rašome ir malonių bostoniškių suvažia
vimo organizatorių dėmesiui, kad jų tikrai gražios pastan
gos nebūtų svečių kolegų ir kolegių vešliai apžaksėtos...

KUR EINA “KELEIVIS“?

(Dr. A. Štromas yra vienas 
pačių šviesiausių iš Lietuvos 
pasitraukusių intelektuahj. 
Jis šiuo metu profesoriauja 
Londo.no universitete)

Apvaliojo stalo konferen
cijoje. kurią pastaruoju lai
ku buvo sukvietęs Tarptau
tinis Kultūros Fondas (I.C. 
F.) Londone, dr. Aleksand
ras Štromas kalbėjo apie di
sidentų sąjūdį Sa;. Sąjungo
je. Tas sąjūdis kilo., — kaip 
aiškino dr. A. Štromas, — iš 
poetų, matematikų ir fizikų 
Pagrindinis jų siekimas bu- 
\o teisėtumas. Sov. Sąjunga 
turi konstituciją ir įstaty 
mus, bet sovietų pareigūnai 
tų įstatymų nepaiso, kada 
jiems patinka, tuos įstaty
mus apeina.

Pagriv.dinės disiderftų 
veiklos pagrindas buvo pri
versti valdžią, kad ji laiky
tųsi savo i leistų įstatymų. 
Todėl oficialiai disidentai 
kovoja, kad būtų prisilaiko
ma sovietų įstatymų. Išvirši
niai atrodo, kad tuo jie yra 
daugiau susirūpinę, negu 
valdžia. Bet iš tikrųjų disi
dentai kovoja prieš sovietų 
santvarką, kurioje nėra tei
singumo.

Tarp disidentų esama į- 
. airių sąjūdžių. Intelektua
lų ir humanistų grupėms pli

“Laisvosios Lietuvos“ lapkričio 4 d. numeryje ponas 
B.G., atpasakodamas pono P.Ž. laišką “Keleiviui“ dėl 
bostoniškių jaunuolių ekskursijos Į Lietuvą ir pateikda
mas kelias mūsų vedamųjų ištraukas, labai patetiškai net 
savo straipsnio antra te sušunka: “Kur eina laikraštis 
“Keleivis“?

Mes šia proga gerbiamiesiems B.G., P.Ž. ar kitiems 
inicialams galime atsakyti, kad “Keleivis“ ėjo. eina ir eis 
ta kryptimi, kurią rodo jo trečiame puslapyje spausdina
mas šūkis: “Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!“

“Keleivis“ savo puslapiuose nesibaido pasvarstyti 
Į.airių politinė? bei visuomeninės veiklos idėjų, net ir 
skirtingų nuo vadinamųjų “valdiškų“ ar siaurai partinių, 
jeigu tai gali vesti i gilesnį tiesos pažinimą.

Keleivis nepasitiki ir labai garsiais “patriotinių fra
zių fekautojais“, kurie, kaip turėti pavyzdžiai ir patyri
mas rodo. labai dažnai būna parišti ant KGB agentų vir
vutės ir gudriai siundomi savo kaukimu kelti mūsų visuo
menėje sąmyšį.

Tuo tarpu tiek.
*».»»»*»»»* w

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 

ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA- 

TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

ivH-raviS, Sv. ouMoj

paitokratų vyksta trintis. 
Technokratai yra specialis
tai, kurie reikalingi krašto 
pažangai vystyti, bet jie ne
turi politinės galios. Parti
jai reikalingos jų žinios, bet 
ii nenori prileisti jų prie val
džios.

Del prieštaravimų ir ne
lankstumo sovietų santvar
koje ji negali išvengti savo 
likimo. Anksčiau ar vėliau 
ji turės žlugti. Dr. Štromas 
todėl sakė, kad Vakarai tu
rėtų pakeisti savo politinę 
liniją Sov. Sąjungos atžvil
giu. Turint galvoje, kad so
vietų lyderiai siekia suardy
ti Vakarų poli t b? ę santvar-

Nepriklausomos Latvijos simbolis — Laisvės paminklas Rygoje. 

Lapkričio 18 d. laisvajame pasaulyje gyvenantieji latviai viešai, 

o pačioje Latvijoje slaptai minės Latvijos nepriklausomybės pa

skelbimo 58-ją sukaktį. Ta proga sveikindami latvius, linkime 

jiems ištvermės kovoje dėl savo krašto laisvės ir vilties laimėti. 

I^ai dzivo briva Latvija!

DR. ŠTROMAS APIE DISIDENTUS 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

gelį srovių, pradedant nuo 
tokių, kurie iš esmės yra ne- 
ofašistai, ir baigiant libera
lais slavofilais. Jie visi gai

ką ir remia marksistus Va
karuose, Vakarų valstybės 
turėtų teikti pagalbą sovietų 
vidurinei klasei, technokra 
t?ms, paremiant jų a-pira 
cijas prie partiijos vado
vybę.

Vakarų piuralistinė san- 
tvai ka yra pakankamai 
lanksti tekiam darbui, ne
sudarant diplomatinių keb
lumų. Grupė < ir organizaci
jos galėtu veikti Sov. Sąjun
gos viduje, nei. e-iant vy
riausybių. Jeigu “atolvdis“ 
vyks toliau, a’siras daugiau 
galimybių. Per turizmą 
krikščioniu organizacijos 
pradėjo laisviau, gabenti į 
Sov. Sąjunga Biblijas ir kitą 
literatūrą tikintiesiem: Tam 
tereikia apgalvoti strategiją. 
Dr. Štromas siūlė sudaryti 
tyrinėjimų mechanizmą, ku
rio uždavinys būtų paruošti 
planus ir surasti sprendi
mus, kokia turėtu būti poso
vietinė santvarka. įvairios 
grupės egzilėje turėtų būti 
sukviestos, ir iu nuomonių 

veja. kad geografinis Sov.į kirtimai išlyginti. Po to tu- 
Sąjungos išsiplėtimas Rusi-'lžtu butl 'Paruostas naujos 
jos nacionaliniams intere
sams yra kenksmingas ir 
kad Sov. Sąjungos sudėtyje 
esančioms tautoms turėtų 
būti suteikta nepriklauso
mybė.

Yra sakoma, kad korupci
ja užgrūdino sovietų dikta
tūrą. Sov. Sąjungoje kiek
vienas žmogus yra ekonomi-' 
nis nusikaltėlis., Idealizmas 
yra miręs. Stalinas išžudė 
visus pasišventusius komu
nistus.

Panašus Vaizdas matomas 
Rytų Europoje. Lenkija, 
Vengrija. Rytų Vokietija ir 
RurhufifRf niekad neturėjo 
tikro komunistinio sąjūdžio. 
Ideologija tuose kraštuose 
buvo primesta iš viršaus. Če
koslovakijoje ir Jugoslavi
joje būta tikro komunistų 
sąjūdžio, todėl komunistinis 
idealizmas tam tikram laips
nyje liko Čekoslovakijoje li
gi 1968 m., kada jis buvo vi- 
si’kai sužlugdytas. Jugosla- 
ijoje jis užsiliko.
Disidentai Sov. Sąjungo

je yra mažumoje, bet ’jie yra 
dvasios milžinai. Auga savi
garbos jausmo -banga, žmo
nės išdrįsta sakyti siesą net

santvarkos planas.
Pabaigai dr. Štromas pa

žymėjo, kad užsienis vis dar 
labai aukštai vertina Brita
niją. Todėl sis kraštas turi 
didelę vertę planuojant at
eiti.

D.B.

klauso tokios žinomos as-: jr žinodami kad jiems
menybės. kaip dr. A. Sacha
rovas. Be to, esama tautinių 
sąjūdžių ir religinių disiden
tų. Ta ip nacionalistų pirmo
je eilėje yra keletas nerusų 
tautų nacionalinių sąjūdžių, 
kurie siekia autonomijos. 
Bet yra taip pat ir rusų na
cionalinis sąjūdis, kuris yra 
nusistatęs prieš Sovietų 
valstybę. įvairiu Sov. Sąjun
gos respublikų liaudyje esa
ma neapvkantos priei? rusus, 
bet Įvairių tautų disidentai 
vieni kitus gerai supranta. 
Ju šūkis galėtu būti: Visu 
šalių nacionalistai vienyki
tės!

Rusų tautiniai disidentai

šia pavojus. Daugeliu atžvil
gių sovietų disidentų padė
tis šiandien yra panaši į tą, 
kuria pergyveno senų laikų 
krikščionių šventieji.

Sovietu visuomenės viriu- *
nę galima būtų suskirstyti į 
dvi skirtingas grupes. Pir
mai grupei priklausytų par- 
tokratai. Jie yra valdovai ir 
kaip tokie naudojasi saugio
mis vietomis ir įvairiomis 
privilegijomis; Bet norėda
mi išsilaikyti viršūnėje, jie 
privalo puoselėti marksisti
nio ekspansionizmo tikslus. 
Antrai gnmel priklauso 
technokratai. Tai mokslinin
kai. inžinieriai ir kiti specia-

BRAZINSKAI PRAŠO 

PAGALBOS

Jau rašėme, kad imigraci
jos įstaiga palaikiai iš
sprendė Prano ir Algirdo 
Bražinskų bylą ir ją pasiun
tė Valstybės departamentui. 
Šis gali nesutikti su '‘migra
cijos įstaigos sprendimu, to
dėl Amerikos Lietusių Ta
ryba viešu atsišaukimu pra
šė visus lietuvius rašyti laiš
kus ar telegramas preziden
tui ir valstybės sekretoriui 
Kissingeriui ir prašyti leisti 
Bražinskam? pasilikti JAV.

Ir patys Bražinskai krei
pėsi per spaudą į lietuvių vi
suomenę, prašydami pagal
bos. Jie prašo rašyti jų bylos 
reikalu valstybės departa
mentui, kongresmanams, se
natoriams. o taip pat ir me
džiaginės paramos.

Laiškas ar telegrama ga
lėtų būti ir tokio turinio:

Please help Mr. Pranas 
Bražinskas a!nd his son Al
girdas obtain the rights of 
political refugees and per- 
mission to nermanently re- 
side in the USA. Extradition 
would mean death to theam.

Su Bražinskais galima su
sižinoti šiuo adresu: 54 Co- 
ral St., Worcester. Mass. 
01604.

Šiemet sukako 100 metų, 
kai Muenckene, Vokietijoj, 
Kari Lindze ir Fridrich

galėtų būti suskirstyti į dau- listai. Tarp techhokratų ir Schipper išrado šaldytuvų.
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atošvaistėsiir šešėliai
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VALDŽIA — Arosč VISŲ TtTuitS?

• __  1 • A • W 1 -Tarp Įvairių, politinio zo-; prasmingai patrikštyti pri- 
d..wo "izmų“ mums gal ge-ivatitmu. Šk<Woktrina skel- 
riausiai pažįstami sekanti©- • bia, jog valdžiai turi būti 
ji: komunizmas, antikomu- pripažintos tik labai ribotos 
nizmas; (ociaiizmas. kapi- funkcijos, kurių pagrindinė 
talizmas; autoritetizmas, ii beveik vienintelė yra šau
dėm o-k ratizmas; konservą- gojimas, kad piliečiai vieni 
tizmas. liberalizmas. Šiomfe prieš kitus nesiimtų prie>al
są vokomis rikiuojame fe įos. O auklėjimas, risuome- 
reiškiame Įprastinį savo pdfeiės formavimas ir visokerio- 
litinį galvojimą, įforminame™ j a socialinė globa, privatis- 
daugiau ar mažiau trafareti- tų nuomone, turi likti priva- 
nes politines simpatijas bei ■ čių piliečių ir ju ravanoriš-
antipatijas. Tačiau ką tik’ kūmo pagrindu bes:tvarkan- 
duotame sąrašėlyje, man-! čių telkinių rankose. Ne 
ding, trūksta dar bent vie-. valstybė, o pats žmogus, 
nos terminų poros, kuri, gal1 veikdamas individualiai ar 
būt. yra mažiau žinoma, bet i kolektyviai (prigimtinėse ar 

i ne mažiau naudinga ir rei- dirbtinėse privatinės plot- 
Į kalrga.
' Tai, būtent, etatizmo ir 
jc priešingybės privatizmo 
sąvokos, žyminčios irgi la
bai fundamentalų politinį 
pasirinkimą, gal net funda-i

mės bendruomenėse), turi 
teisę aps’^nresti ir vydvti 
(ar nevykdyti) Įvairius pi
liečiu ekonomine, socialinę, 
kultūrine ir kitokią gerovę 
liečiančius užmojus.

mentalesnį už kai kuriuos j Griežčiausiai išsiskiria e- 
aukščiau paminėtuosius. Jei i tatistų ir privatistų pažiūros 
tai skamba netikėtai, tai dėl) asmeninio elgesio baluose, 
to, kad beveik visose egzis- Paimkim tekį pavyzdį. Visi

galime sutikti, kad rūkymas 
kenkia žmogaus sveikatai ar 
bent jos neugdo. Tačiau ko
kias politines i vadas šis 
faktas diktuoja? Etatistai 
vis linkę manyti, kad tą 
““blogą“ įprotį reikia steng
ti* išveisti valstybinėmis 
priemonėmis. Štai, kitais 
metais Švedijoje įsigalės į- 
statymas, kuriuo valdžia 
(a) dirbtinai pakels cigare
čių kainą iki daugiau negu 
2 dol. už pakeli, (b) už
draus cigarečių pardavinėji
mą iš automatų, (c) suvar
žys cigarečių reklamavimą, 
(d) uždraus televizijos pro
gramose bei filmuose (ne 
vien reklamose!) rūkymą 
vaizduoti teigiamoje švieso
je ir (e) vystys stipriai suin
tensyvintą antirūkymo pro
pagandą mokyklose. Etatis- 
tų nuomone, jei piliečiai pa
tys nesiliauja kenkę savo 
sveikatai, jiems čia turi “pa
dėti“ valstybė savo sankci
jomis, draudimais, suvaržy
mais.

Privatistai kategoriškai 
nesutinka. Kovoti prieš rū
kymą galima, bet tai ne 
valstybės daibo sritis. Kovo
ti prieš rūkymą reikia tik 
privačių santykių plotmėje 
ir laisto įtikinėjimo pagrin
du. Anot privatizmo šalinin
kų, toks valstybės brovima-

tuojančiose (ar egzistavu
siose) pasaulyje politinėse 
sistemose (ir jų teoretiniuos 
pagrinduos) didesnis ar ma
žesnis ętatizmo laipsnis ei
na bendruoju vardikliu.

Etatizmo žodis kilęs iš 
prancūziškojo ’Tetat“, reiš
kiančio valstybę. Šiuo termi
nu žymimą politinę doktrinų 
būtų galima nusakyti paly
ginimu. Etatistai į valstybę 
žiūri lyg Į didelę šeimyną, 
kurioje valdžios pareigūnai 
yra tėvai, o visi kiti piliečiai 
— vaikai. Ir kaip tėvai, sa
vaime ai'-ku, turi pareigą 
auklėti ir globoti savo vai
kelius. lygiai taip, anot eta- 
tistų, valdžios pareigūnai 
turi pareigą auklėti ir globo
ti savo valstybės piliečius.

Iš šios tiumputės apibrėž
ties jau aišku, kad etatistais 
gali būti tiek diktatūrinio, 
tiek ir demokratinio nusi
teikimo politikai. Etatizmo 
esama visur ten, kur norima 
valstybės autoritetu ir val
džios jėga perauklėti visuo
menę. formuoti “naują žmo
gų“ ar net ir įgyvendinti 
šiaip kokį projektą piliečių 
ar tautos “gerovei“. Žinoma, 
totalistini* etatizmas (toks, 
pvz., kokį praktikuoja ko
munistai) nuo demokratinio 
(praktikuojamo, pvz.. tam 
tikiu Vakarų Europos kai
riųjų) skiriasi dviem svar
biais bruožais. Pirma, glo
bodami bei auklėdami savo 
piliečius, demokratiniai eta
tistai skaitosi su priemonė
mis. Jie sa|vo “vaikų“ ne
kankina, jų tyčia ir beato
dairiškai nežaloja, kaip tai 
daro totalistiniai etatistai. 
šia prasme pastaruosius bū
tų galima palyginti su “neti
kusiais tėvais“, arba su folk
lorine “patėvių“ figūra, ku
rie savo globotinius visaip 
skriaudžia. O antra, demo
kratinio etatizmo samprato
je “vaikai“ turi teise laikas 
nuo laiko išsirinkti kitus 
“tėvus“, kai tuo tarpu tota- 
Hstiniamę etatizme “tėvai“ 
prievartos keliu lieka vis tie 
na+^. Tačiau tiek vienus, 
tiek kitus etatistus dirgina 
įsitikinimas, jog valdžia tu
ri būti visuomenės auklėji
mo. taisvmo. manipuliavimo 
irankis. Visiems etatistams 
bendras yra siekimas nėr 
riptiolria ar kitokia valdi?* 
vienaip ar kitaip foramott 
žmogų. *

Etatizmui priešingą 
tinę pasaulėžiūrą galime

sis į asmeninio elgesio sritį 
yra ne tik principiškai 
smerktinas, kaip asmens ne- 
liečiamvbės bei suverenumo 
pažeidimas, bet ir praktiš
kai pargaištingas. nes skati
na šiaip solidžius ir pado
rius piliečius spjauti i įsta
tymą (tuo būdu piliečių ma
sėse keldamas panieka teisei 
ir teisėtumui) ir —ugdo spe
kuliacija bei su ja susijusį 
kriminalistini pogrindį. Vi
sos šitos neigiamos pasek
mės dramatiškai pasitvirti
no spirito nrohibicijos metu 
•TAV-se. Siekdami žmogų 
“taisvti“ prieš io norus, eta
tistai padaro tain. kad tie 
norai pradėdami tenkinti 
nelegaliais ir tvarkos pama
tus gri am sičiais būdais.

Nežiūrint to, etatistiniš 
mentalitetas yra nepalygina
mai Įtakingesnis ir giliau 
įsišaknijęs už privatistinį. 
Nė vienas mūsų amžiaus di
džiųjų politinių sąjūdžių nė
ra nuo jo atsipalaidavęs. Iki 
aukščiausio laipsnio etatiz- 
ma išvystė rusiško ir kinie- 
tiško raugo komunistai. Bet

(Nukelta į 3 puslapį)
» Pa
galime
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TARYBINIO LAŽININKO GIESMĖ
Tarybinės Lietuvos gyvenimo tikrovę ne tiek išryš

kina vieno ar kitb naujo fabriko bei namu kvartalo sta
tyba, menininkų darbai ir žuvinės dešros, kiek tos kažku
rių biurokratų tautai surašytos komunistinės maldos. — 
tie begaliniai komunistinio stabo šlovinimai, tas nuolati
nis ir prievartinis to paties melo "tarimas“, kuris ir teliu
dija tiktai "tariamąją“ tarybinio žmogaus laimę ir visiškai 
tikrą paties savęs viešą susiniekinimą.

Mes jau esame anksčiau čia pateikę Įvairių okupuo
tosios Lietuvos menininkų bei kitų kultūrininkų 'net ei
liuotus pašlovinimus savo ponui už aplodismentus, už me
dalius ir už leidimą sa>vo kūryba jį šlovinti. Na, gal saky
site, jog menininkas tam ir yra. kad "meniškai meluotų“... 
Bet štai jums šalies parlamentas. Mūsų supratimu, tai ins
titucija, kurioje kone visada susikryžiuoja skirtingos at
stovų nuomonės, vyksta netgi labai karšti debatai, gilus 
ir kruopštus įvairių pasiūlymų kedenimas ir tiesos ieško
jimas. kol išryškėja daugumai priimtino įstatymo net ma
žiausios smulkmenos. Kitaip, rodos, ir negalėtų būti.

O štai jums Maskvoje sušauktos Sovietų Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos, sovietinio parlamento, atstovų 
kalbų pavyzdžiai. Kalbų, kurias turėjo laimės tarti ir ta
rybinės Lietuvos reprezentantai, išklostydami lietuvių 
tautos svarbiausius "rūpesčius“.

Na, ir prabyla Vilniaus rinkiminės apygardos atsto
vas P. Šileikis:

"Draugai deputatai! Ryški ir turininga TSKP CK 
Generalinio sekretoriaus draugo Leonido Brežnevo kal
ba šiomis dienomis įvykusiame partijos CK plenume ap
ginkluoja visus mūsų šalies darbo žmones konkrečia 
veiksmų programa, atskleidžia didžiulius socialistinės 
ekonomikos rezervus, nustato partijos XXV suvažiavimo 
iškeltų pagrindinių problemų sprendimo kelius...“

"Kartu su visa šalimi Tarybų Lietuves gamyklų ir 
fabrikų, kolūkių ir tarybinių ūkių žmonės deda visas pa
stangas. kad būtų sėkmingai įvykdyta partijos numatyta 
didinga komunizmo statybos programa... Tarybų Lietu
vos darbo žmonės praėjusio penkmečio metus pažymėjo 
darbo pergalėmis... Respublikos žemdirbiai sėkmingai 
įvykdė žemės ūkio produktų pardavimo valstybei užduo
tis. Didelį mastą pasiekė kapitalinė statyba...“

Ir pagaliau toji "malda“ užbaigta taip, kaip visada 
ji baigiasi ir privalo baigtis:

"Leiskite užtikrinti jus, kad Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės pasiryžę skirti visas savo žinias, jėgas ir kūiybinę 
energiją sėkmingam dešimtojo penkmečio planų įvykdy
mui. pasiekti naujų daibo laimėjimų komunizmo staty
boje“.

Vadinasi, dabar belieka tiktai keturpėsčiam pasitur
sinus kakta stuktelti į žemę ir sėstis atgal į kėdę...

Pc to sekė jau antra "tajemnyčia“, kurią buvo įpa
reigotas atkalbėti Mažeikių apygardos deputatas K. Mac
kevičius. čia ir vėl:

"Draugai deputatai! Nenuilstama TSKP Centro Ko
miteto. jo Politinio biuro veikla, didelis asmeninis parti
jos CK Generalinio sekretoriaus draugo Leonido Brež
nevo indėlis užtikrino tarybinei liaudžiai taikias darbo 
sąlygas... Lietuvos darbo žmonės... sėkmingai įvykdė de
vintoje penkmečio užduotis...“ ir panašiai.

O K. Mackevičiaus "liaupsės“ pabaiga ilgi tokia pati 
kaip ir P. Šileikio:

"Leiskite užtikrinti, kad Lietuvos darbo žmonės, 
respublikos partinėms organizacijoms vadovaujant, skirs 
visas jėgas partijos XXV suvažiavimo nutarimams ir de
šimtojo penkmečio užduotims įvykdyti“.

Vadinasi, irgi atlikta. Gali nusilenkęs sėstis!

Tai sovietinio "parlamento“ pagrindinių šalies rei
kalų svarstymai ir sprendimai... Ir taip ištisai — nuo pra
džios iki galo. Visų delegatų panašūs.

Niekuo šių "'nusižeminimo apeigų“ jau nebūtų gali
ma ir pagerinti. Jos beveik tebulos.

Nieko prie šio baudžiauninkų vaidinimo netektų ir 
pridėti. <Jai tiktai trūksta prie* kiekvieną deputato kalbą 
pasigirstančio Brežnevo botago pliaukštelėjimo— ženklo, 
kad dabar sekančio priverstino melagio eilė.

SU LIETUVOS ARTOJO GYNĖJU 
ATSISVEIKINANT

Lapkričio 16 d., kada Ke
leivio paskutinis numeris 
buvo ką tik išvežtas į paštą, 
V. Valys iš Roswell, N. Mex- 
;co, piane ė liūdną žinią: 
Pranešu, kad lapkričio 11 

1. čia staiga mirė agrono
mas Andrius Valuckas. Pra
šau paskelbti šią žinią Jūsų 
laikraštyje“.

Velionis A. Valuckas bu
vo ilgametis Keleivio bend
radarbis, todėl žinia apie jo 
mirtį buj/o sukrečianti. Ke
leiviui jis yra parašęs nema
ža trumpesnių ir ilgesnių 
straipsnių. pasirašydamas 
savo pavarde ir slapyvar
džiais Avės, Žmogus ir kt. 
Bene paskutiniai jo rašiniai 
buvę tikros studijos — Le
nino tragedija. Liaudies 
priešas — Stalinas.

Jis gimė 1905 m. spalio 
24 d. Stulgių km., Plokščių 
vis.. 1926 m. baigė Dotnu
vos Žemės ūkio technikumą 
ir pradėjo mokytojauti Zyp
lių žemės ūkio mokykloje. 
Čia jis su užsidegimu pylė 
į jaunų Suvalkų krašto lie
tuviukų galvas žinias, ku
rtos būtinos pažangiam ūki
ninkui. Mokinių jis buvo 
mėgiamas, nes mylėjo ir 
mokėjo savo darbą. Ištisą 
dešimtį metų jis skiepijo 
Lietuvos jaunuoliams žemės 
ūkio žinias ir būtų gal dar 
ilgus metus tą darbą dirbęs, 
jeigu nebūtų buvęs nuo jo 
prievarta pašalintas, kai tą 
Lietuvos kampą ištiko nepa
prasti įvykiai, i istoriją jau 
įėję suvalkiečių ūkininkų 
streiko vardu.

ir iš jo teišeina, kai komu
nistai, kelnes pasiraitoję, 
bėgo Maskvos Nnk.

Politiniame darbe velio
nis Andrius anksti pradėjo 
eiti su valstiečiais liaudinin
kais. Jis 1938-1940 ir 1944- 
1946 metais bd. o jų sąjun
gos generalinis sekretorius 
ir jų atstovas Vlike.

Platų barą velionis yra iš
varęs ir mūsų spaudoje. Že
mės ūkio klausimais jis ra-ė 
Žemės Ūkyje ir Ūkininko 
Patarėjuje, o politiniais ir 
visuomeniniais klausimais— 
Lietuvos Žiniose, Varpe, 
Lietuvos Ūkininke. Naujie
nose ir Keleivyje.

Atskirai yra išleidęs Ko
lektyvinė tironija ir du ro
manus: Netikėtas šūvis 
(1934 m.) ir Nemuno sūnūs 
(1955 m.), — dviejų tomų 
veikalas, kuriame vaizduo
jamas minėtas suvalkiečių 
ūkininkų streikas.

Žinau, kad velionis yra 
parašęs kelių šimtų puslapių 
veikalą apie 1926 m. gruo
džio 17 d. perversmą. Deja, 
iis neišleistas, tik kelios jo 
ištraukos buvo išspausdin
tos Keleivyje. Gal jis turi 
parašęs ir kai ką daugiau.

Taigi, velionis gyveno ne 
tik sau. Ir iš šio gy venimo jis 
išėjo, Vinco Kudirkos žo
džiais tariant, palikęs aiškų 
ženklą, "kad žmogumi bu
vęs“

ATOŠVAISTĖS IRŠEŠĖLIAI
l£. VA|fULAlTiS 

O KĄ SVEIKAS
/ BOLSEVIKMETį?

PAGERBKIME VERTUS

PAGARBOS VYRUS

Prieš 12 metų mirė vienas 
iš paskutiniųjų Vasario 16 
akto signatarų Steponas 
Kairys. Po metų jau mirė jo 
artimiausias draugas Kipras 
Bielinis. Jų jaunystės keliai 
bu. o skirtingi, bet valstybės 
kūrimo metu jie ėję tuo pa
čiu laisvos Lietuvos demo
kratijos keliu.

Kairys dar caristinėje Ru
sijoje baigė aukštuosius in
žinieriaus mokslus. Bielinis 
nuėjo savo tėvo, didžiojo 
knygnešio Jurgio Bielinio 
keliu. Dar būdamas gimna- ’ rėjo atsinešę plakatus su to-
zijoje, už lietuvi-ką veiklą 
buvę suimtas, ketverius 
metus kalintas, o po to —Si
biras.

Švintant Lietuvos laisvės 
aušrai, abudu stojo laisvės 
kovon ir valstybės kūrybos 
darbui. Kairys su kitais to 
meto patriotais Vilniuje pa
sirašė nepriklausomybės ak
tą ir rūpinosi demokratinės 
Lietuvos valstybės pagrin
dais. Bielinis, grįžęs iš Sibi
re tremties, Šiauliuose tuoj 
stojo dirbti partizanų štabe, 
kur tuo metu ėjo kovos su 
bermontininkais ir augo ru
siškų komunistų grėsmė.

1920 m. šie abu vyrai jau

P1RMĄJJ

PIKETAVO DAINUOJAM.. Žinoma, kad tie -viešintys 
ČIUS VERGUS — tekią di- ^Muviu^menininkai tam tik-
de-lėm juodom raidėm ant- ‘ ---------- ........................:
raštę spalio 27 d. laidos pir
mam pusjapy ūžtojo vienas 
mūsų dienraštis, pasiskelbęs 
"visų lietuvių laikraščiu už 
tautos laisvę“. Tie vergai — 
tai iš okupuotos Lietuvos at
vykusių menininkų grupė.
Chicagoje davusi koncertą.
Gi vergus piketavusieji tu

kiais užrašais:

— Sovietų agentai, grįž- 
kiite į Rusiją!

— Nenaudokite lietuvių 
dainininkų rusų propagan
dai !

— Šalin komunistinės dai
nos — Laisvės Lietuvai!

— Rusų propagandistai, 
grįžkite į Rusiją! Pasiimkite 
ir dainuojančius vergus! Ne
naudokite lietuvio vardo!

Iš straipsnio neaišku, ar 
tie iš okupuotos tėvynės at
vykę menininkai patys visi 
savo akimis matė šiuos "gra
žius sveikinimus“. Tačiau 
galiu drąsiai pasakyti, kad, 
jei aš būčiau ‘juos lydėjęs

susitiko Steigiamajame sei- į politrukas, tyčia būčiau pa-
me, kur per visas tris demo
kratinių seimų kadencijas 
kartu dirbo. Jų visucmeninė 
veikla ir asmeniška draugys
tė nenutrūko ligi mirties. 
Juos kartu matėme Lietuvos 
valstybės kūrybiniame dar
be, politinėje ir visuomeni
nėje veikloje.

Ilsėkis. Lietuvos žemės, Užėju? Lietuvos nelai-
artojo drauge ir gynėjau, ra- • mėms okupacijų metu, juo 

’ du dirba rezistencijoje ir 
Vlike. Atvykę į JAV, abudu 

Yorke. Čia 
Lietuvos

Laisvės Komitete. Be to, a- 
budu rašo atsiminimus. Kai- 
įys parašė du. o Bielinis tris 
stambius veikalus. Bielinis 
dar parašė porą mažesnių 
knygučių apie komunistų te
rorą.

miai toli nuo savo pamiltųjų 
lankų. Tavo ištikimai gyve- . ,. __ __
nimo palydovei giliausia aPslst°Jc Yoi 
užuojauta. vėl dirba Vlike,

’J. Vanagas

sistengęs, kad jie visi juos 
pamatytų. Ir ta proga bū- 

jiems dalytkus

ra prasme ^Jfca^veigai, tai 
teisybė. Visi sovietinės kont
rolės prispaustieji ne*ša ver
ge jungą. Rer<ar pritinka, 
sakykim, luo;amzwjįgflfi bū
tinai į akis sakyti, kad. žiū
rėk, tu luošas!? Ar tai žmo- 
tniška? Ir kas gi buvo laimė
ta, tuos artistus demonstra
tyviai išvadinant vergais? 
Jei būtų nuoširdžiai tikima, 
kad jie iš tiesų pavergti, to 
nebūtų buvę daroma. O gal 
chamiškam cinizmui nėra 
ribų?

Už to chamizmo greičiau
siai slepiasi galvosena, jog. 
parafrazuojant žinomą ame
rikiečių posaki, vienintelis 
Lietuvoje geras lietuvis — 
miręs lietuvis. Visi gi kiti, 
kurie nespėjo išbėgti ar ku
rie nepakliuvo Į Sibirą —tai 
tik parsidavėliai, prisiplakė
liai, oportunistai... Juk tik 
dė'l šitokios, o ne kitokios 
galvosenos vienas kitas mū
siškių (ir vėl tame pačiame 
"visų lietuviu laikrašty už 
tautos laisvę“) ėmė prie
kaištingai kamantinėti Ju
rašą, kodėl jis tik 1972 m. 
pareiškė savo garsuii pro
testą sovietiniams viršinin
kams ir ką iis darė ir kodėl 
tylėję visa laiką iki td? At
seit. jei ta;p ikrai nrie sovie
tu jam sekėsi išberi syvam 
ir sveikam, aišku* ’vodvmas. 
kad jis buvo tautinis ir poli
tinis paršas!..

* * *

ciau šitaip 
"aiškinęs“:

— Na. matot, kaip jus pa
sitinka užsienio lietuviai!
Ar ne teisybę kalbėjom apie 
buržuazinius nacionalistus?
Ar patys neregit, kaip jie 
jūsų nekenčia ir -kiek jums 
turi pagiežos? Lietuvių 
kompezitorių ar liaudies su- i ? .s;v?
kurto dainas vadina -ko-1kluotl telstI tev-vneje

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE 
TAI T1K|. KAD MOŠŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

SAHIVN SVNOiKU.S

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 
ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINE PRENUMERA* 
TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

Velionis Andrius, iš arto
jų kilęs, jų tarpe gyvenda
mas ir su jais artimai bend
raudamas. gerai žinojo vi
sus jų rūpesčius ir valgus, 
todėl nereikia aiškinti, kad 
jo jautri širdis negalėjo bū
ti jiems abejinga ir jis nega
lėjo pasilikti nuodaliai, kai 
jie, nepakęsdami surtkios 
padėties, griebėsi paskuti
nio ūkininkams neįprasto 
ginklo — streiko.

Jaunas ir kupinas energi
jos Andrius uoliai rėmė tą 
streiką, padėjo artojams ko
voti dėl jų geresnio gyveni
mo. Jis stojo į kovą, sau ‘jo
kios naudos nelaukdamas, o 
pavojus buvo didelis. Nevie
nas streikininkas žuvo. keli 
bino sušaudyti teismo 
sprendimu. Andrius Valuc
kas buvo laimingesnis, nes 
iš tų įvykių išėjo tik kelerius 
metus pasėdėjęs kalėjime.

Žinoma. į senąjį darbą jo 
jau nebepriėmė, tedėl jis at
ėjo į Lietuvos Žinių redak
ciją. kur savo atria plunks
na badė to meto valdančių
jų akis.

.Lietuvą užplūdus komu
nistams, ‘ Andrius ir jiems 
pasirodė pavojingas, todėl 
jis ir vėl patenka į kalėjimą

V. KRĖVĖS PREMIJA

EDUARDUI CINZUI

Montręalio Lietuvių Aka
deminio sambūrio vienuo
liktoji literatūros premija 
($500) paskirta Belgijoje 
gyvenančiam rašytojui Edū- 
arduPCjhzui už jo romaną 
"Raudono arklio vasara“, 
kurį išleido Algimanto Mac
kaus Knygų Leidimo Fon
das.

Vinco Krėvės premija iki 
šiol buvo apdovanoti šie ra
šytojai: Jonas Aistis, Jonas 
Mekas. Marius Katiliškis, 
Vincas Ramonas, Algiman- 

j *3s Mackus, Kostas Ostraus
kas, Antamas Vaičiulaitis, 
Kazimieras Barėną*, Juozas 
Kralikauskas ir Liūne Sute
ma.

JO SOSTAS DAR 
NEDREBA

Kaip žinoma, Albanija 
yra vienintelė Europoje ko
munistų valdoma valstybė, 
kuri nutraukė ryšius su 
Maskva ir persimetė į Kini
jos komunistų vadovaujamą 
stovyklą.

Taip tvirtai valdžioje sėdi 
Albanijos kcmunistu parti
jos vadas Envero Hoxha, 
nes partijos kongresas lap
kričio 7 d. jį vėl išrinko par
tijos vadu. Tose pareigose 
jis yra nuo 1946 metų, kada 
komunistai pradėjo valdyti 
Albaniją.

Pašlijus prof. Kairio svei
katai, Bielinis rūpinosi ir jo 
knygų i-leidimu. Be to. rū
pinosi ir jo asmenine globa. 
Jų gyvenimo keliai bai
gėsi vienas po kito. Kai
rys mirė 1964 m. gruodžio 
16 d., o Bielinis — 1965 m. 
gruodžio 7 d. Taip užsibai
gė šių šviesiu lietuvių gyve
nimas ir darbai.

Dabar yra susidaręs pla
tus komitetas jiems abiems 
pastatyti jugtiniam pamink
lui. Komiteto pirmininkas 
yra dr. Jonas Valaitis, sek
retorius Grožvydas Lazaus
kas, vajaus pirmininkas Juo
zas Skorubskas ir kasinin
kai — J. Krutulis ir Mykolas 
Pranevičius.

Dabar vykdomas pamink
lo statymui aukų rinkimo va
jus.

P. Venclova

Geri žodynai
Anglų-iietuvių kalbų žo 

dynas, V. Baravykas, nauja 
laida, apie ? >.000 žodžių 
590 ps’.r kaina $8.00.

lietuvių-anglų kalbų io 
dynas, .redagavo Karaavi 
naitė ir ŠlapoOerskS, apie 
27.000 žodžių 511 pel., kaj 
na $8.00.

munistinėmis“ (o tai. kaip 
žinot, jiems didžiausias pa
niekinimo žodis), jūsų pa
čių nelaiko lietuviais, bet tik 
lietuvių vardą naudojančiais 
rusais, o šalį, iš kurios atva
žiavot ir į kurią dabar atgal 
jus vare, vadina ne Tarybų 
Lietuva, netgi ne kažkokia 
"okupuota“ Lietuva, bet 
stačiai — Rusija! Ar tai čia 
iūsu pasiilgti užjūrio bro
liai?

Alba. jei būčiau koks Lie
tuvoje rusų pastatytas kul
tūros komisariato prievaiz
da, visus tuos menininkus, 
jiems grįžus, susikviesčiau į 
būrį ir jiems parodyčiau ir 
tą antraštę, ir tą straipsnį, 
ir bent kelis tuo pačiu stiliu
mi parašytus "Naujienų“ 
vedamuosius, sakydamas:

— Ar dabar jau pamatėt, 
kas yra tikrieji jūsų broliai? 
Tik pagalvokite, ar jus bent 
kartą šitaip sutiko gastro
liuojančius Maskvoje, Le
ningrade, Alma-Atoje, No
vosibirske? Argi dabar ne
suprantate. kad jums nėra 
ko ilgesingai dairytis į Va
karus, kur jūsų laukia tik 
svetimi, šalti ir atšiaurūs 
veidai? Argi nematote, kad 
tik Maskva jums tiesia drau
giškai savo ranką, kad tik 
tarybinių respublikų šeinio 
je jūs randate sau šilumą ir 
pagarbą?

O jei būčiau sovietinio 
saugumo agentas, paskirtas 
dirbti Amerikos lietuvių tar
pe, tai kaip syk raginčiau ši
tokius plakatus gaminti, ši
tokias antraštes į išeivių 
laikraščius dėti ir rūpinčiau- 
si, kad kuo daugiau iš Lietu
vos atvykstančiųjų, šičia 
būdami, gautų pasiskaityti 
"Naujienas“...

Lengva, saugiai šitoj lais
voj žemelėj gyvenant, ri-

sun-
kiai už būvį kovojančius lie
tuvius. Lengva iš jų reika
lauti heroizmo ir mirties, 
patiems turint tik saugo
tis, kad nepersivalgytume. 
Lengva deklamuoti, kad 
"mūsų kelias yna Basanavi
čių, Kudirkų, Strazdelių ir 
žuvusių Lietuvos giliose ar 
Sibiro tundrose partizanų“, 
kai mus nuo anų girių ir 
tundrų skiria tūkstančiai 
mvb’u skaidraus Atlanto 
vandenėlio. Tada grįžta ir
drąsa, ir noras kovoti...! »

Būtų įdomu prie progos 
paklausti, ką tie. kurie iš 
Lietuvos pas mus atvažiuo
jančius žmonelius piketuoja 
ir kovingai apšaukia, ką jie 
patys drąsesnio veikė per, 
sakysim, pirmąji bolševik
metį, ko! dar nebuvo Lietu
vos palikę? Kokius piketus, 
kokius plakatus, kokius atsi
šaukimus, kokias demonst
racijas mūsų šiandieniniai 
"vergų pikietuotojai“ ruošė 
1940-41 m. prieš okupantą? 
Kur ir kokią drąsą jie tada 
parodė, kada jie buvo pačia
me kovos lauke, o ne už ma
riu mėlynųjų? Kokia "kova 
prieš okupantą“ jie tada pa
sižymėjo?

Ryšium su tuo būtų ne 
pro sali pacituoti keletą 
pulk. Vaclovo Šliogerio, 
buv. prez. Ant. Smetonos 
adjutanto, žodžiu iš š. m. 
spalio mėn. "Akiračių“.

"Prisimintinas ir Liaudies 
seimo 1940 m. liepos mėn. 
elgesys. Ne visi jo nariai bu
vo komunistai. Dalis narių 
buvo kairiųjų pažiūrų, ’bet 
patriotai. Žinoma, jog n e- 
atsirado nei vieno 
drąsuolio, kuris nors 
žodinį protestą ar nepritari- 

(Nukelta į 3 puslapį)
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Rusai okupantai, šalin ii Lietuvos!
Išvyko duoti “ataskaitos“

V. Petkevičienė rašo iš 
Vilniaus “Vilniai“, kad da
bar Lietuvoje vieši “žino
mas pažangiųjų JAV -vei
kėjas, ilgametis “Vilnies“ 
laiki aščio redaktorius Sta
sys Jckubka su žmona Onu
te“.

Jį priėmęs pats komunis
tų partijos komiteto pirma
sis sekretorius Petras Grin
kevičius. Pokalbio metu da
lyvavę centro sekretorius 
Lionginas Šepetys, centro

Nusipelniusio meno vei
kėjo vardas suteiktas akto
riui Laimonui Noreikai ir 
teatro direktoriui Pranui•-e* • • •
i reimui. .

Nusipelniusio artisto var
das suteiktas Jobui Kava
liauskui ir aktorei Aldonai 
Janušauskaitei - Dausienei.

Garbės raštus gavo meni
nės dalies vedėjas Juozas 
Dobkevičius, literatūrinės 
dalies vedėjas Alfonsas Dū 
dys, direktoriaus pavaduo
tojas Julius Kuody s ir vyres-

komitete užsienio ry ių sky-| »»oji grimuotoja dailininkė 
riaus vedėjas Feliksas Stru
milas ir “Tėviškės“ d-jos 
pirmininkas Pranas Petro
nis.

S. Jokubka tarp kitko 
perdavęs “nuoširdžiausius 
pažangiųjų Amerikos lietu
vių linkėjimus Tarybų Lie
tuvos darbo žmonėsms“ ir 
pasveikinęs juos “Didžioje 
Spalio šventės proga“.
Dail. A. Žmuidzinavičiaus 

100 metų sukaktis
Spalio 31 d. sukako 100 

metų. kai gimė įžymusis dai
lininkas Antanas Žmuidzi
navičius. daugelio ir šio 
krašto llietuvių pažįstamas, 
nes jis čia lankėsi 1922-24 
metais ir surengė parodas 
Washingtone, Chicagoje ir 
New Yorke. Mirė 1966 m. 
rugpiūčio 9 d. Kaune.

Ta sukaktis plačiai pami
nėta.

Nusipelnę teatralai
Pastaruoju metu buvo ap

dovanoti keli Vilniaus dra
mos teatro nariai.

Matriona Stirmanova.

LAIŠKAI REDAKCIJAI

VALDŽIA — TĖTUŠIS...

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

ir pagrindinių demokratinių 
ideologijų išpažinėjai inuo 
jo nėra išsilaisvinę. Kairieji, 
pvz., paprastai reikalauja 
aktyvaus valstybės organų 
dalyvavimo kovoje už tam 
tikrą kaį kurių visuomenės 
sluoksnių interesams anta
gonistinę politinę - ekono
minę programą. (Tik labai 
negausūs anarcho - sindika- 
listai iš kairiųjų esti žymiau 
paveikti privatistinės galvo
senos). Dešinieji, ar tai bū
tų krikščionys demokratai, 
ar (nacionalistai, taip pat 
vaizduojasi valstybę kaip 
tam tikrų ideologinių siekių 
gynėją. Gal tik europietinio 
Jeuropietinio. ne ameriko
niško!) tipo liberalai (kurie 
rinkimuose paprastai ne
gauna daugiau kaip 10'1 
balsų) yra sėkmingiau (nors 
ir ne visai nuosekliai) nuga
lėję pagundą žiūrėti i vals
tybę kaip į teisėta substan- 
cialios pasaulėžiūrinės pro
gramos vvkdvmo iranki.

Detaliau bei giliau priva
tizmo ir etatizmo sampratas 
nagrinėsime kada nors atei
tyje. Tuo tarpu pasitenkin
sime nurodymu vienos prie
žasčių, kurios paskatino šios 
temos imtis: būtent, mūsų i- 
sitikinimu. etatizmas šiuo 
metu, aplamai paėmus, ne
silpnėja (kaip turėtu būti), 
o stiprėja, ir dėl to Vakarti 
valstybės gali išpūti iš vi
daus greičiau, negu ja< su
spės nuskinti Kremliaus 
barbarai.

Kitą savaitę: Įdomios 
pulk. V. Šliogerio minty5.

Gerbiamoji Redakcija,
Esu dėkingas Keleivio re

dakcijai už paskelbimą, kac 
1926 m. gruodžio 17 d. per
versmininkai sušaudė tris 
komunistus, o vėliau, Anta
nui Smetonai prezidentau
jant, keturis Suvalkijos ūki
ninkus. Kadangi nuo to lai 
ko. kai dipukai pradėjo va
žiuoti į Ameriką ir Kanadą 
kitoje prieškomunistinėje 
.-paudoje apie tai vengiama 
i ašyti, tai siunčiu Keleiviui 
penkinę.

O jei Keleivis dar teiktų
si teisingai paskelbti, kode 
komunistai tiek daug žmo 
nių iš Lietuvos išvežė į Ru 
sijos šaltąjį Sibirą, tai pri
dėčiau dar kitą penkinę.

1975 m. sveikatai sušluba
vus, tebesergu ir šiandien, 
į ligoninę tunu eiti kas ant
ra savaitė sveikatos patik
rinti. Buvau tiek nusigyve
nęs, kad daktarai nebebuvo 
tikri, ar aš begyvensiu. Da
bar jaučiuosi geriau, bet kas 
žino. gal vėl teks ligoninėn 
atsigulti, todėl atnaujinu 
prenumeratą, kad Maikio 
Tėvas mane ir ten lankvtu.

Su geriausiais linkėjimais 
Keleivio leidėjams

Kazy* Beniušis
Winnipeg, Ma.

--------o---------
Gerbiamasis Keleivio 
Redaktoriau,

Jau netrukus baigsis šie 
metai. Laikas siųsti kitų me
tų prenumeratą, todėl siun
čiu $20: prenumeratos $10 
ir $10 auką.

Jus. visus Keleivio dar
buotojus, nuoširdžiai svei
kinu ateinančių Kalėdų ii 
1977 metų proga. Tebūnie 
Naujieji metai Jums visoke 
lionai sėkmingi.

Su pagarba
Ona Kovachevsky

New York, N.Y.

P.S. Nuoširdžiai dėkojame 
’ Onai Kovachevsky už jos 
tokį didelį palankumą ir pa
ramą Keveiviui. Turime pa
stebėti, kad jos prenumera
ta jau yra sumokėta ne už 
vienerius metus pirmyn ir 
ši jos auka taip pat yra ne 
pirmoji.

Keleivio red.
--------o---------

Gerbiamoji Keleivio
Redakcija.

Nuoširdus ačiū už man 
. iunčiamą Keleivį. Supran 
tu lietuvių spaudos vargus, 
stengiuos, kiek galėdamas, 
ją remti.

Siunčiu $25. Iš jų skiriu 
$20 dviejų metų prenume-

leriai maža auka, bet mūsų 
pinigais tai yra 2-3 darbo 
dienų uždarbis.

Linkiu jums ištvermės ko
voje dėl mūsų tėvynės Lie
tuvos laisvės.

Juozas Šiuši*

Auenos Aoires,
Argentina

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 

GIMNAZIJA

Šiai gimnazijai užsidaryti 
viena grėsmė jau išnyko: 
vien užjūrio lietuviai šiems 
mokslo metams jai davė 16 
naujų gerų mokinių. Dau
giau jų atsirado ir iš pačios 
Vokietijos. Bet kita grėsmė 
dar liko: tai vokiečių val
džios reikalavimas gimnazi
jai ir mokinių bendrabučiui 
išlaikyti vieną trečdalį visų 
išlaidų padengti pačių lietu
vių jėgomis. Jei šios propor
cijos išlaikyti nepajėgtume, 
vokiečių valdžia galėtų atsi
sakyti apmokėti likusias iš
laidas.

Kad taip neatsitiktų, rei
kėtų pagyvinti būrelių veik
lą, pritraukiant naujų rėmė 
jų ir atgaivinant jau nebe
veikiančius būrelius. Gal 
būtų įmanoma paskatinti 
pajėgesnius rėmėjus sava
noriškai pakelti mėnesinius 
įnašus iš vieno dolerio i pus
antro- ir daugiau, nes per 
paskutinius dešimtmečius 
dolerio vertė žvmiai suma
žėjusi?

Jei kitos etninės grupės, 
kaip latviai, estai, ukrainie
čiai ir lenkai, savo aukomis 
panašias gimnazijas sugeba 
puikiai išlaikyti, argi mes 
tai padaryti (nepajėgtume? 
Negi mes esame silpniau įsi
kūrę ar žemesnio kultūrinio 
lygio už juos?

Chicagoje veikia gimna
zijai remti komitetas, kuris 
l>er spaudą, radiją, laiškais 
ii- asmeniniais kontaktais 
stengiasi pakelti lietuvių tė
vų, jaunimo ir visuomenės 
sava gimnazija didesnį susi
domėjimą. Paramos reika
lingų mokinių stipendijoms 
šiems mokslo metams komi
tetas yra sutelkęs $3,132.00 
aukų. Dar trūksta $1,045.00.

Mokiniu skaičiui iš užjū
rių padidėjus, kaip rašo 
gimnazijos direktorius, ten
ka juos kai kurių dalykų at
skirai mokvti. Susidaro pa
pildomų išlaidų, kurias gim
nazijai pakelti labai sunku. 
Todėl direktorius prašo dar 
didesnės talkos bei paramos.

Gimnazijai aukas visada 
galima siųsti ar įteikti Ke
leivio administracijai: 636 
E. Broadway, Ma. 02127.

LOS ANGELES, CAL.

“Lietuvių Dienų“ banketas

Spalio 17 d. “Lietuvių 
Dienų“ žurnalas atžymėjo 
savo 25 metų sukaktį. Ta 
proga buvo surengtas Am
basada viešbutyje banke
tas. Čia pagrindines kalbas 
pasakė Ignas Medžiukas ir 
poetas Bernardas Brazdžio
nis. Daugelio organizacijų 
pirmininkai sveikino žodžiu 
ir taip pat gauta daug svei
kinimu raštu, jų tarpe ir 
“Keleivio“.

“Lietuvių Dienas“ leidžia 
Antanas Skirius. redaguoja 
redakcinė kolegija. Prenu
merata metams $12.00. Ad
resas: 4364 Sunset Blfvd., 
Los Angeles, Cal. 90029.

JAŠINSKAS PRABILO APIE JANONĮ
ST. SANTVARAS

(Paskaita, skaityta 1976 m. spalio 16 d. Bostono Kul

tūros Klube, supažindinant su Jurgio Jalinsko para

šyta poeto Juliaus Janonio monografija)

Ta pati Lietuva. Rodos, tie patys lietuvių tautos rū
pesčiai, valgai, siekiai ir idealai. Ta pati žalia ir derlinga 
Biržų krašto žemė. Tie patys bežemių ir vargdienių nepri
tekliai. ta pati jų žmogiškoji dalia. Ir net tas pats evan- 
gelikų-reformatų tikėjimas, kunigaikščių Radvilų įdieg
tas — ta pati protestantizmo tvirtovė, Biižų krašte iki mū
sų dienų tvirtai išsilaikiusi. Ir, be viso to, gyvi ir betarpiš
ki dviejų šeimų — Janonių ir Jašįįnskų — santykiai, vie
nu kitu laikotarpiu asmeniškų draugysčių surišti ir suin- 
tyminti.

Ką dar būtų galima prie čia suminėtų “argumentų“ 
pridėti? Man regis, tai ir yra tie Biržų krašto akmenys, 
į kuriuos atsirėmęs Jurgis Jašinskas ėmėsi saivo esme pa
girtino ir idealistinio, o drauge ir itin sunkaus uždavi
nio — parašyti poeto Vaidilos Ainio—Juliaus Janonio 
meinografiją.

Kai jo veikalas, pagadintas Poetu ir revoliucionie
rium, jau persirito per spausdinimo mašinas ir ieško takų 
į skaitytojų namus (turėjo būti atspausdintas 1971. bet 
pasirodė tik 1976 m.), savaime atkyla būrys klausimų: 
Ai- Jurgiui Jašinskui pasisekė atskleisti ir nuskaidrinti 
kūrybinį Poeto veidą? Ar jam pavyko Vaidilos Ainį iš
kelti į obj-ektyvių aptarimų šviesą? Ar jis nepaklydo 
kontroversijų — teigimų ir prieštaravimų — susikryžia
vimuose? Ar apgynė Julių Janonį nuo bolševikinių už
mačių? Ir ką savo darbu jis davė lietuvių litera tūros 
mokslui?..

Painūs ir sudėtingi yra tie klausimai, gal net atski
ros studijos verta medžiaga. Skaitytojai, kurie susidomės 
Jurgio Jašinsko Poetu ir revoliucionierium, be abejonės, 
patys pabandys į minėtus klausimus vieną kitą atsakymą 
atrasti.

PADEK1M TAUTOS FONDUI
Prel. Jono Balkūno, Tautos Fondo pirmininko, kalba 

per radiją 1976 m. spalio 2

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas siekia 
Lietuvą išlaisvinti iš rusų o- 
kupacijos. Ir Lietuva bus iš
laisvinta.

Laisvinimo koka vedama 
žmogaus teisių ir tautų lais
vės gynimo frontuose, ši ko
va sutinka daug kliūčių ir 
truks ilgesnį laiką, kol Lie
tuva kaip laisva ir nepri
klausoma valstybė bus pa
saulio priimta. Moralinė jė
ga nugalės Sovietų Sąjungos 
militarjnę galią.

Kai per aukas ir pasišven
timą Vasario šešioliktosios 
Aktas buvo paverstas vals
tybine realybe, lietuvių tau
ta demokratiškai valdėsi 22 
metus. Apgaule ir melu Lie
tuva buvo okupuota ir in
korporuota į Sovietų Sąjun
gą. Okupantas naikina, 
griauna ir slepia visa, kas 
laisves ir nepriklausomos 
valstybės buvo sukurta. O- 
kųpacfja surijo daug aukų, 
daug išvežta Sibiran, kalėji
muose mirę ar Rusijoje din
gę. Svetimieji atkraustomi 
kraštan. ir tauta rusinama. 
Patriotai savo tėvynėje yra 
skriaudžiami. Bažnyčia var
žoma, tikėjimas slopinamas, 
tautinis judėjimas niekina
mas.

Jurgis Jašinskas, įsitraukęs į darbą, gausioj medžia
goj regimai blaškosi, karštai polemizuoja su okupuotoj 
Lietuvoj reiškiamom nuomonėm apie Janonį, bet yra.su
rinkęs vertingų atsiminimų pluoštą, rašo su pagarba ir 
meile Janonių šeimai, rašo širdies krauju. O tai ir yra 
toji druska, kuri mūsų kultūrinio publicisto darbą daro 
lengvai ir maloniai paskaitomu, mus įtraukiančiu į jauno 
žmogaus tikrai šiurpią dramą. Ir, be to. kai kuriom nuo
monėm fyei išvadom Jalinsko veikalas mums yra ir savas, 
ir patrauklus.

Poetas Vaidilos Ainis—Julius Janonis lietuvių groži
nėj literatūroj, dar ir mūsų dienom, yra didžiai kontro
versiška asmenybė. Tiesa, dėl jo poetinio talento niekas 
jokių abejonių nekelia. Ir toji pažiūra nėra tik dabar gi
musi — ‘jau 1921 m. Kazys Bj^ikis įdėjo pluoštą jo eilėraš
čių į pirmuosius Vainikus. įkėlė jo vardą į mūsų poezijos 
istoriją. Savam laike Juliaus Janonio asmeniniai, gamti
niai ir publicistiniai eilėraščiai skamba įtikinamai ir įtai
giai. Ir tuose jo darbuose regimas neabejotinas talento 
brendimas. Labai apgailėtina, bet nesusipratimai ir kont
roversijos keroja tik dėl to, kad jau gana ilgą laiką, kai 
tik bandoma pašnekėti apie Julių Janonį, tuoj įpuolama 
į kraštutinumus. Lietuvoj iš jo daroma kažkokia vienos 
grupės savastis, jis liaupsinamas kaip bolševikas, neklai
dingos rusų revoliucijos pranašas, Lenino ištikimas pa
sekėjas, beveik vienintelis toks revoliucijos poetas. Bend 
ri lietuvių poezijos interesai, tos poezijos istorinė per 
spektyva tokiu būdu sujaukiama, o tada ir pats Janonis 
darosi kažkoks nesavas ir vienišas.

/Gi čia, Amerikoj, gaiima sakyti, net šiandien Jano
niui priskiriama religinio reformatoriaus Kalvino revoliu
cinė tradicija, jis gretinamas su reformacijos pradiniu 
kais, kaip kunigaikštis Radvila Juodasfs, teigiama, kad 
kiekybiniu eilėraščių skaičiumi jis pralenkęs Maironį, 
raštų gausa prašokęs Donelaitį (žr. V. Karoso komenta
ras apie Jul. Janonį, Naujienos Nr. 233 ir kt., 1976 m.). 
Ką ir besakyti, pagarba tragiškajam poetui tiesiog iš 
aukštų padangių!..

Tuo talpu Vaidilos Ainio biografiniai faktai byloja 
visai ką kita: teisybė, rusų revoliuciniame pogrindy jis 
dalyvavo, bet bolševių kontrrevoliucijon neįsijungė, nes 
jau buvo miręs; Kalvino tradicija savaime atpuola, nes 
Kalvinas rėmėsi Kristaus mokslu, o Janonis savo kelią 
grindė Marksu, beveik tobula priešingybe tai. kurią tikė 
jo Kalvinas. Na, o literatūrinių darbų kiekybė jokiu atve
ju neatsveria jų meninės kokybės, tad visi tie, kurie Jul. 
Janonio talentą gerbia, iš viso neturėtų tokia argumen
tacija žaisti.

(Bus daugiau)

Vliko tikslas yra visa* šias 
skriauda* kelti viešumeįn.

Žmogaus teisių ir laisvių 
gynimas Lietuvoje yra Vli
ko užduotis. Jo paskirtis yra 
prisidėti prie pastangų, kad 
Lietuva ir jos byla nelikti} 
svętima naujai paaugančiai 
mūsų kartai ir kad nebūtų 
užmiršta tų valstybių, su ku
riomis Lietuvos valstybė 
santykiavo ir dabar santy 
kiauja. Šiandien Jungtinėse 
Tautose yra trigubai tiek 
valstybių, kiek buvo Tautų 
Sąjungos laikais, kada Lie
tuva buvo jos narys. Jas Vil
kas informuoja apie lietu 
vių tautos teises ir jos sie
kius.

Šią informaciją paruošti 
ir išleisti Vilikui padeda

Tautos Fondas. Vlikas lei
džia Eltos informacinius 
biuletenius penkiomis kal
bomis. Vlikas kalba į Lietu
vą per radijo stotis ir bend
radarbiauja su Radio Liber
ty ir Amerikos Balsu. Tūks
tančiais išleidžia informaci
nius lapelius, memorandu
mus ir pareiškimus. Tarp 
daugelio išleistų knygų šio
mis dienomis pasirodė dr. 
Vandos Sruogienės “Lietu
vos Steigiamasis Seimas“. 
Ateity bus išleista knyga a- 
pie Lietuvos genocidą, infor
macinė knyga apie Lietuvą. 
Svarstomas knygos apie žy
dų gelbėjimą Lietuvoje pa
ruošimas, apie lietuvių kali
nių Sovietų Sąjungoje gel
bėjimą.

Visiems tiems darbams 
reikia lėšų. Atsiranda ir ne
numatytų svarbių reikalų, 
kaip. pvz., Bražinskai. Daug 
pinigo išleista jų teismams, 
bet užtat byla prieš sovietus, 
reikalaujančius jų išdavimo, 
laimėta. Jiems atsidūrus 
JAV, Vlikas prisiėmė tiktai 
teismuose jų reikalus apmo
kėti.

Mieli klausytojai, šaukiuos 
j jus: savo aukomis padėki
te Tautos Fondui finansuot: 
Vliko veiklą. Doleriai yr 
mūsų šoviniai kovoje 
Lietuvos okupantu. Mes r- 
turime ginklų ir karių. SA 
turim knygą ir lyrą, ku:<Įs 
veda mus Lietuvos kdu. 
Teisė ir teisingumas ynflšū- 
sų skydas prieš jitsą. 
Kiekvienas liietuvis y#’ ko
vos fronto karys, 
vieningi ir dosnūs, 
siųskite:
Lithuanian Nationl Foun
dation, Ifoc.

(arba Tautos fondas)

P. O. Box 21073 
VVoodhaven, L Y. 11421

Aukos yra “tax dedue- 
tible“ — atUdžiamos nuo 
mokesčiu.s

Už aukas iš anksto dėko
ju.

Al U KO KIME TAUTOS FONDUI! 

Mielas Lietuvų
Tautos Fondo tikslas yra VLIK* išlaikymas ir Lietu

vos laisvės bylos finansavimas. Aulos, didelė* ar bnažos, 
sudėtos kartu, sudaro sumą, kuri įgalina šią organizaciją 
atlikti savo paskirtį.

Jeigu Tamstos apylinkėje <a TF Įgaliotinis, savo 
auką atiduok jam. Jeigu jo nėra. dusk TF Centrui, panau
dodamas pridedamą atkarpą. G*rę auką, pasiųsime kvitą. 
Auko* yra atleidžiamo* nuo mdcesčių (tax exempt).

Tautos Fondo Valdyba

Lithuanian National Foundatior, Ine.
(Tautos Fondas)
P. O. Box 21073, Woodhaven. Mass. N.Y. 11121 ar

Lietuvos laisvės bylai parerrti siunčiu auką ............

Vardas ir pavardė...............................................................

Adresas ..............................................................................

Data......................................................................................

Artinasi Kalėdos. Visi jau 
ieškome dovanų savo arti
miesiem. Nepamirškim, kad 
labai gera ir pigi dovana «— 
Keleivio metinė prenumera- 

•atni ir $5 aukai. Penki do- ta — $10.00

BOKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE 

TAI TIKI, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

VVORCESTERIO LIETUVIŲ

RADIJO VALANDA 
Trečiadieniai^ 8-9 vai. Vakaro 
Šeštadieniai* 5-6 vaL vakaro 

WICN 90.5 FM 
E. Meilu*

23 Shirley* Rd., Shrew*bury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665
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Pasikalbėjimas ‘ 
Maikio sa Tėvu

— Kaip tau sekasi, 
ki?

— Tėve, ar tai tu? Juk 
. žadėjai važiuoti j Washing- 
\toną ir ten prayti tarnybos 
Baltuosiuose Rūmuose?

•. — Žadėjau, Maiki, bet
nepasisekė.

Mai- no L-ėjęs, nes kepurę rado 
užmautą ant vandens gid 
ranto, kelnes pakabintas ant 
kaimyno tvoros, o šalbierka 
buvau užsiklojęs, gulėda
mas ant Sau Bostono banko 
trepu.

— Tikrai, net gėda tokių
' tavo išgyvenimų ir klausyti.

t— Tai kokios priežastys 
tave sulaikė? į — Bet aš. Maiki, šiaip kū- 

■ niškai dabar fyilinu gerai. 
-4 Aš pats save suturėjau. Aš mislinu, kad <no|vemberio 

(Xlg]? i 21 dieną galėsiu nueiti ir j
5 Bostono lietuviškų saldotų 

atai, Maiki. ne visa- ■ šventę, kur noriu susitikti su 
da ąn&šio svieto viskas taip į tais savo frentais, kurie dėl 
gražiai'!susiklosto, kaip iš Lietuvos liuosybės vajavojo.I 4
anksto \nueieliavoji. Daug 
tiažniau'^ūna taip, kaip že
maičiai ^ako: žmogus šau
do. o velijąs kulkas gaudo.} 

pasidarė ir su 
keliavimu.

— Nueiti tai tikrai turė- 
į tum, tik tenai neąpsiskan- 
dalink.

I aij) 
mano

— Tai kas atsitiko?
— Atsitiko, kas ir kitais 

kartais atsitinka. Prieš ke
lionę aš dar nuėjau pas Za- 
cinką sa.o kojas pastiprinti 
ir su frentais atsisveikinti. 
Bet kai iie pradėjo mane 
čėstavoti ir prašyti, kad ir 
jiems parūpinčiau pas nau
ją prezidente džiabą,, tai ir 
nežinau, kaip ta čėstavonė 
pasibaidė. Atsitokėjau ‘tik 
kitą dieną burde su gaspa
dinės pamačia. Ji man ant 
galvos sukrovė visą stirtą le
dų, kad gyvatinės poizenas 
išgaruotų, ir per naktį j vi
sus šventuosius poteriavo, 
kad velniui mano girtos dū
šios neatiduotų. Bet buvo ir 
dar blo iau...

i

— O kas dar blogiau galė
jo būti. kai jau šitaip nusj- 
lesei? Gėda. tėve!

— Dėl to. Maiki. tai būk 
šiur. Tenai aš kaip Striūna 
į sitempęs stovėsiu, nes ir 
be tavo pamokymų žinau, 
kaip reikia vajaunam žmo 
gui laikytis.

— Taigi, žinok, tėve. kad 
tenai susirinks Amerikoje 
esantieji buvę Lietuvos ne
priklausomybės kovų sava
noriai ir kariai, dabar čia 
susijungę Į Ramovės draugi 

*! ją, kurie prisimins tuos lai
kus, kai dėl Lietuvos laisvės 
teko kovoti net su trimis 
priešais: lenkais, bermonti
ninkais ir maskviniais bolše
vikais. Betgi tu. tėve, tose 
kavose nedalyvavai, tai 
daug ko ir nežinai.

— Stop. Maiki, nes ma
tau, kad niekus porini. Kaip 
tai aš toje vainoję nedaly
vavau? Juk mes, Amerikos 
lietuviai, tais čėsafe pirkom 
laisvės bomus, aukojom su-

BROCKTON, MASS.

Dar vienas žiburėlis — 

Jaunimo ansamblis

Brocktone prieš keliasde
šimt melų aidėjusių lietuvių 
chorų garsą tebetęsia šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
jos choras, kuriam vadovau
ti prieš šešerius metus perė
męs šv. Kazimiero parapi
jos administravimą kleb. ku
nigas Petras Šakalys pakvie
tė komp. Julių Gaidelį. Cho
ras Brocktone, apylinkėse ir 
televizfjos ekrane garsina 
Lietuvos vardą. Deja. jis ne
turi prieauglio. Qhoristai y- 
ra šaunūs, bet tik vidurinio
sios ir vyresniosios kartos. 
Jš lietuviškosios mokyklos S 
skyriaus teįstojo tik viena 
M. Bizinkauskaitė, o Brock
tone ir jo apylinkėse yra 
daug lietuvi kojo jaunimo, 
kurio gyvenimo bėgiai rei
kia skubiai nukreipti pozi
tyvia kryptimi.

Nėra laisvajame pasauly 
didesnės lietuvių kolonijos, 
kuri neturėtų tautinių šokių 
ansamblio. Atrodo, visi lie
tuviai tautinių šokių menui 
taučia didelę meilę, o vpač 
jis patrauklus mūsų jauni
mui. Bet Brocktonas tokio 
ansamblio neturėjo...

Taigi prieš kuri laika ir 
čia kilo mintis klebonui ir 
kitiems lietuvybe besisielo- 
jantiems suburti ir Brockto
no lietuvių jaunimą į šokiu, 
choro ir muzikos ansamblį. 
Pagaliau jau turime ir an
samblio vadovybę kuria su
daro : pirm. dr. Petras Bizin- 
kauskas. dvasios vadas kleb. 
kun. Petras Šakalvs, tauti
niu šokių vadovas Vytautas 
Prazgvs. vadd.ė Birutė 
Žiaugrienė, sekretorė Stasė 
Gofensienė, ansamblio ad
ministratorius Mikas Suba- 
tis, parengimu (programų) 
vadovės Irena Eivienė ir Gi
tą Kunčinskienė. auklėtojas 
— Eligiius Sužiedėlis.

Dar bus išrinkti jaunimo 
atstovai ir sudaryta direkto
rių taryba iš tėvu ir visu lie- 
tr.viškų organizacijų atsto
vų.

Į ansamblį jau įstojo 56; 
jaunuoliai. Šokių pamokos 
vyksta Brocktono miesto 
Nonh Jtunicr High School 
patalpose vyresniųjų grupei 
ketvirtadienių vakarais 7:30 
vai., o jaunesniesiems (11-

K4 KITI RAŠO
KAI VARNAS VARNUI 

NEKERTA į AKI...

Žurnalistas Antanas Lau-
15 m.) prasidėjo lapkričio :;aitis. keliaudamas aplink 
7 d. 2 vai. popiet, sekmadie-i pasaulį, buvo užsukęs ir į 
nl- . Seinus (dabar Lenkijos oku-

šokių pamokų metu dar puotus). Susipažinęs su te- 
priunami ir nauji šokėjai. nykščiu lietuviu gvvenimu, 

Bijoektono visuomenė ir' jis Dirvoje ir MūsuVastogė- 
organizaciios domisi 'iuo je plačiai paskelbė, kaip ten 
naujuoju šviesos žiburėliu, Lomžos vysk. Susino wskis 
jį remia moraliai ir aukomis, skriaudžia lietuvius, vykdo 

Žėrėk šok ir dainuok, ža- jų lenkinimą ir baziliikoje 
vusis lietuviškasis jaunime! teleidžia lietuviškų pamal- 

E. Ribokienė

STUDIJŲ SAVAITĖ 

D. BRITANIJOJE

kęs, jog geriau nustosiąs 
4,000 Seinų ir apylinkių lie
tuvių tikinčiųjų, negu juos 
įsileisiąs su lietuviškomis 
pamaldomis į Seinų bazili
ką, kad jis nesudraudeia ba
zilikos klebono prel. Ra
gausko. kuris įsakė bažny
čios maršalkoms pradėti 
pulti ir mušti a>pie 400 susi
rinkusių lietuvių, motinų ir 
vaikų, kurie tik stiprių vyrų 
ūkininkų, stovėjusių pakraš
čiuose sargyboje, buvo ap
ginti. (Tą įsvykį savo akimis 
matęs ir A. Laukaitis). Ši
taip brutaliai lietuviai buvę 
užpulti tik už tai, kad pirmą 
gegužės sekmadienį po len
kiškų pamaldų jie pasiliko 
vidur/je bazilikos ir pradė
jo giedoti gegužinių pamal
dų litaniją ir giesmes lietu
viškai.

A. Laukaitis rašo:
"Buvote ir Jūs, Prelate, 

pakviestas atsilankyti į šį 
trikampį ir pats asmeniškai 
pamatyti ir įsitikinti esama 
padėtimi. Tačiau, perspėtas 
lenkų saugumo, į ten nevy- 
kote. Savaime suprantama, 
kad nuvykus ten ir užtariant

Ką tik gavome
Massachusetts gyvennn- 

tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

seivintus centus ir dolerius, 
— Vot. Maiki, sarmatą siuntėm Lietuvos valdžiai 

tai tikrai didelę apturėjau, kad ji turėtų už ką nupirkti 
Kaip gaspadinė 'pasakoja, Lietuvos saldotam duonos, 
tai poliemonai mane juokda- drapanų ir zbrajų. Juk tik- 
miesi tik su vienais trumpais i tai dalgėm ir spragilais jie
marškiniais namo parveze. 
Sako, kad aš pradėjau reng
tis gulti tik iš Zacirkos saliū-

dų nė vieną kartą per savai- 
i tę. A. Laukaitis paminėjo.
' kad Lietuvių šv. Kazimiero 
i kolegijos Romoje rektorius 
prel. L. Tulaba. neatsižvelg- 

Europos lietuviškoji Stu- damas į šią padėtį, tam len-
dijų savaitė, kuri kasmet per kų vyskupui yra parašęs 
pastaruosius 23 metus buvo ’ąiską, kuriame jį visaip gi 
ruoi iama viename iš Vak i:aa- Lietuvių lenkintojas 
Europos kraštų, 1977 m. va-'vysk. Sosinowski, važinėda 
sąrą įvyks Anglijoje. Ji pra- mas po lietuviukas parapi- 
sidės sekmadieni, liepos 31: jas, tą prel. Tulabos laišką 
dieną, ir tęsis ligi sekančio- skaito iš sakyklų, 'iuo teisin- 
sekmadienio. Joje dalyvausimas savo antilietuviškus 
ne tik D. Britanijos lietuviai i veiksmus. (A. Laukaičio str. 
ir lietuvės, bet taip pat atvy-} ištraukos jau buvo Keleivy), 
kę iš kontinento kraštų ir iš Prelatas Tulaba dabar at- 
užjūrio. : siliepė straipsniu Australi

jai vieta parinkta prie pat '■ Jos kataliku laikraštyje Tė- šį vyskupą. Jūs susilauktu-
Londono. pakeliui i Windso-Į viskės Aidai. Tenai jis tei- ---------
rą, seną D. Britanijos kara- sina lenkų vyskupo elgesį li
liu pili, kur ir dabartinė ka-į*arP kitko rašo: ...su Lom- 
ralienė praleidžia vasaros z°s vyskupu Sosinowskiu 
mėnesius. Tą vietą lanko palaikau ir palaikysiu san- 
tūkstančiai turistų. kurie tykius, kad jį palenkčiau tė- 
domisi Angliios praeitimi ir; viekai rūpintis jo diocezijo- 
nori pasigrožėti šio kramto Je gyvenančiais lietuviais“, 
gamta.

Turizmo sezono metu per

mėte labai didelės neapy
kantos ir visų vietinių lietu
vių ir Jums tikrai būtų ne
saugu“.

A. Laukaitis žada ir to
liau raginti atskirus asmenis

Likimo audrose, Vlado
Vailionio romanas iš parti
zanų gyvenimo, 344 psl., 
kaina $7.00.

Prof. Augustino Volde
maro raštai, 672 psl., kai
na $15.00.

Adomas Galdikas, daili
ninke monografija anglų 
kalba, paveikslų spalvotos 
ir nespalvotos nuotraukos, 
didelio formato 171 
kaina $15.00. \

Močiutės dovanėlė, —D.
Lipčiūtės-Augienės eilėraš
čiai. Gera dovana mažie
siems, 72 psl., kaina $4.00.

Rudenys ir pavasariai, II
dalis,, romanas, parašė Al
binas Baranauskas. 347 psl., 
kaina $6.00.

Kiškio vardinės, Stasio
Džiugo eilėraščiai vaikams, 
II laida, iliustravo VI. Stan- 
čikaitė. 56 psl., kaina $2.50.

Juodvarniai, pasaka-poe- 
ma, parašė ir iliustravo Pau
lius Jurkus, 200 psl., kaina 
$5.00.

Savanorio ir kontražval- 
gybininko atsiminimai, pa
rašė Jonas Demereckas, 200 
psl., kaina minkštais virše-

ir organizacijas rašyti laiš- Į iiais $4, kietais — $5.

kontrės žemaičiai ir lietu 
viai prie tos mūsų Lietu
vos valnasties vainos nepri- 
sidėjome?

— Aš nesakau, kad Ame
rikos lietuviai neprisidėjo. 
Jų parama Lietuvai anais 
laukais buvo nepaprastai

Anglflą pravažiuoja šimtai 
lietuvių, kurie iš Amerikos 
kont/Ventc ar Australi jos at
vyksta i Europą. Manoma, 
kad ateinančiais metais įie 
nasinaudes proga susipažin
ti su Europos lietuviais, apie 
kuriuos gal girdėjo tik iš 
spaudos. Studijų Savaitėle 
jie galės pasiklausvti idomiu 
paskaitų lietuviškomis 'te
momis ir kartu su europie- 
/'i<iis padiskutuoti mūsų pro
blemas.

Studijų Savaitės dalvviai 
bus apgvvendinti studentų 
bendrabutyje, todėl atosto- 

i gos Anglijoje kainuos labai 
pigiai. Vienam asmeniui 
patogus kambarys su mais
tu pei- savaitę kainuos tik 
112 JAV dolerių, studentam 
— 100 dol

Savaitės metu bus apie 12 
paskaitų, kurias skaitys įvai
riu sričių žinovai, pakviesti 
i- Europos ir užjūrio. Po pa-

Atrodo, tikrai naivu gal
voti. kad tiktai girdamas šį 
lenkintoją vvskupą. prela
tas galėtų palenkti jį lietu
vių naudai. Argi, sėdint Ro
moje, jau nėra jokio kito 
būdo sudrausti šiam Seinų 
trikampio lietuviu priešui— 
lenkiškajam naciui?

A. Laukaitis, atsiliepda
mas į prelato straipsni. Dir
voje lapkričio 4 d. primena, 
kad vyskupas Sosinowskis 
jau ne viena karta lietuvius 
viešai vra išvadinęs paskuti
niais žodžiais, kad jis pasa-

reikšminga ir net visą lai 
mėjimą nulėmusi. Aš tik sa- skaitų bus diskusijos. Numa- 
kr.u. kad patsai 'jokiameį tylas laisvalaikis, -per kurį

NEW BRITAIN, CONN.

Mirė O. Valinčienė

Ona Jevaišiūtė - Valinčie- 
nė, 85 m. amžiaus, trumpai 
sirgusi, spalio 29 d. mirė. o 
lapkričio 2 d. palaidota Šv. 
Marijos kapinėse.

Velionė buvo kilusi iš 
Punsko apylinkės. Seinų ap
skrities, į Ameriką atvyko 
1907 m. Ji buvo veikli įvai
riose katalikų organizacijo
se.

NEBAIGTA KYŠIŲ 

ISTORIJA

Lockheed lėktuvų bend
rovė, stengdamasi gauti už 

vairių kraštų mūsų litera- i sakymų iš svetimų valstybių, 
tams. numatoma suruošti li- išdalino milionus kyšių as- 
♦eraturo? vakarą. Vakarais ( menims, kurie galėjo pagel 
bus jaunimo pasilinksmini- bėti tokių užsakymų gauti, 
mai. Japonijoje dėl to jau su-

Norintieii dalyvauti Stu- imta apie 20 aukštų valdžios 
niįų Savaitėje platesniu in- į pareigūnų. Olandijoje į tą

kus ir kultūringai prašyti 
vyskupą leisti bent kartą sa
vaitėje lietuviams turėti sa
vas pamaldas jų protėvių 
statytoje bazilikoje ir klau
sia : "Ar tas yra taip baisu, 
ar tas yra jau taip nekrikš
čioniška?“

A. Laukaitis tvirtai gin
siąs lietuvių reikalą, nes Sei
nų lietuviai, su juo atsisvei
kindami, su ašaromis akyse 
prašę iškelti viešumon lenkų 
katalikų vyskupo jiems da
romas skriaudas.

Ir iš tiesų, išeivfjos lie 
tuvių visuomenė, tvirtai re
mianti katalikų priešinimąsi 
komunizmui Lietuvoje, tu
rėtų nemažiau tvirtai pa- 
rem ir Seinų lietuvių kovą 
už savo ir lietuvių kalbos 
teises lietuvių statytoje baž
nyčioje.

Julius Janonis, poetas ir
revoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jašinskas, 265 psl., 
kaina $8.00. į

Tolimų kraštų miražai,. 
Avos Saudargienės kelionės 
įspūdžiai, iliustruota, 342, 
nsl., kaina minkštais virše«$ 
liais $7.50. kietais — $8.50.'

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, para-ė dr. V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kuris 
paraošė Lietuvos 'konstituci
ją ir kitus pagrindinius įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.

Martynas Mažvydas Vil
niuje, Juozo Kralikausko 
premijuotas romanas, 307 
psl., kaina $6.00.

Romas Kalanta, parašė 
Vytautas Alantas, 116 pšl., 
kaina $3.00. '?

CHICAGOJE "KELEIVJ“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

GALIMA GAUTI "PARAMOJE“ (2534 W. 69th St)!

d#*«««SiS***MH)***********«*MlM*«««**«««««*****«*«««*««««**«*Ml****Rr<

Lietuvai valnasties nebūtų 
iškariavę. Tai kaip tu gali 
sakyti, kad mes, senieji šios

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu norite įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamojo turto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p.Veronikos 
J a k u š n v i e n ė m vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE 

6705 Gulf Bkd.
St. Peteraburg Beach, Florida 33707
Tel. (813) 307-1704
Po darbo valandą — (813) 360-0744

mūšyje nesi dalyvavęs
— Dabar matau, Maiki, 

k; d tu apie vainos mokslą 
visai nieko neišmanai. Kul
tu matei, kad generolas pir
moje giltoje šoble mosykuo- 
tv ? Taip tik ant senovės ab- 
n zdų yra nupiešta tokių 
pat tepliorių kaip tu, kurie 
tikros vainos niekad nėra: 
matę. Dabar, jeigu vaiskas 
p ie Vilniaus mušasi, tai ge
nerolas turi sėdėti Plungėje 
ii iš tenai paduoti komndą, 
nes reikia vaktuoti, kad jam 
nepataikytų kulka į akį. O 
pigu jis sėdėtų Sau Bosto-!
•no. tai būtų dar geriau. Ne. . „ . „ , . . t1-. , T
Kalki, aš turiu nueiti tikrai I ’ Gardem. London. i kejo. kad ir Ispanijos vienas
i tą šventę ir pasakyti spv

! pageidaujantiems bus su
ruoštos ekskursijos po Lon

čiu, nes gal ir daugiau yra 
tokiu neišmanėlių, kaip tu. 
G ut bai!

— Eik, tėve, nes gal li
tavo galva labiau prašvis.

KAMBARIAI FLORIDOJ 

Išnuomojami kambariai ir

t

doną ir apylinkes. Windso- 
ra. Oxfcrdą ir D. Britanijos 
lietuviu sukurtus centras — 
I ietuviu Namus Londone ir 
Lietuviu Sodybą pietinėje 
Anglijoje. Suvažiavus iš į

formacijų gali gauti iš Stu-i biznį buvo įsivėlęs net kara- 
diiu Savaitei Rengti Komi- lienės vyras, 
feto. Lithuanian House. 2, Paskutiniuoju metu paaiš-

W’I 2PT England.
Vintu skaičius yra ribotas, 

todėl patariama užsiregist
ruoti neatidėliojant.

A. V.

generolas ir pulkininkas ga
vę po $277,000 "dovanų“.

DU BILIONIERIAI

Žurnalas Fortune rašo, 
kad šiuo metu JAV-se yra 

į Artinasi Kalėdos. Viai jau* du bilionieriai: John Mac 
j ieškome dovanų savo arti- i Arthur ir Daniel Ludwig.
} miesiem. Nepamirškim, kad i Net Rockefelleris nesąs

butan su baldais prie juros Gulf 
port, Fla„ tai. 1-813-345-7338.

1 labai gera ir pigi dovana —
Keleivio metinė prenumera
ta — $10.00.

bilionierius. nes jo turtas te
vertas kelių šimtų milionų 
dolerių.

EKSKURSUOS J LIETUVA
Paskutinė šią metą ekskursija į Lietuvą išvyksta 

GRUODŽIO 22 d. Ir grįžta 1977 m. SAUSIO 5 d.

Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga. Maskva, Helsinkis 

iš BOSTONO ir NEW YORKO 

Kaina tik $ 8 7 5. 0 0 

(double occupaney)

Prie šios grupės galima jungtis su papildomu mokesčiu 
New Yorke ir iš kitą miestą.

REGISTRUOKITftS Iš ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS!

Kelionės į Lietuvą 1977 m. prasideda BALANDŽIO 6 d. 

Registracijas priimame dabar.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
South Boston, Mass. 02127

393 West Broadvray, P.0.Box 110 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė Aldonu Adomonienė

Air Fares Subject to Changes and Government 
Approval

Noriattane ats^viesti gimines iš Lietuvos sutvarkomą 
roėialaąjaniuo Iškvietimo dokumentus.
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Puslapi? penk.«j KELEIVIS. SO. BOSTON Xr. 44, lc>76 m. lapkričio 16

Vietinės žinios
LIETUVIŲ RENGINIAI 

CENTR. BIBLIOTEKOJE

Bostono Centrinėje Bib
liotekoje (Coplev Sųuare) 
i į mėnesį numatyti tokie lie
tuviu renginiai:

Trečiadieni, 
d. 8 vai.
Lietuvą Ik: rno 
skaidrėmis.

vak.. —
lapkričio 17

Kelionė i 
Kriokaus

Gražiai pradėta

Bostono viešojoj bibliote
koj lapkritis jja skilias su
sipažinti su Estija. Latvija 
ir Lietuva. Tam tikslui nuo 
lapkričio 8 d. ten yra kuk
lios knygų, spaudos ir tauti
nių diibinių parodos, o lap
kričio 9 d. renginy šoko lat
vių (vedėja Lidija Abolinš) 

lietuvių (vedėja Ona Ivaš-

ttt
AMįoIc VVorld C clebra(ior|

Hynes Auditorium 
Prudential Center — Boston

November 17 through 
Nove m be r 2 1

Ketvirtadienį, lapkričio 18 
d. 2 vai. popiet, 
popietė su Alei' do Dudree- 
kio ir Mykolo Drungos 
skaidrėmis pailiustruotomis 
paskaitomis.

Penktadieni, lapkričio 19 
d. 1:15 vai. popiet, lietuviš
kų filmų seansas.

Pirmadieni, lapkričio 29 
d. 8 vai. vak., lietuviškų fil
mų seansas.

Visi š"? pasergimai vyks
ta naujosiose patalpose (rū-

kienė) tautinių šokių sam-
Kultūrinė! ?’?l'iai- ^tvia‘ P¥°k? 6

kius, o lietuviai o. Lietuvių 
pasisekimas buvo toks dide
lis, kad paskutini šoki Lan- 
dytini, publikai nepaliau
jant ploti, teko pakartoti. ■

Publikos buvo pilna erdvi 
salė. Jos taiipe lietu, ių— 
koks tuzinas, o latvių gal 
pora tuzinų.

Po programos visi svečiai 
buvo pav.aišinti šampanu ir 
užkandžiais. Rengėjai pa
ruošė ir tautiniais motyvais

Enfoy a W<wTd of Difforottee...
The International Institute’s seventh annual fun-filled fair and 
bazaar of music, dance, customs, costumes, food, drink, art, 
and crafts from around the globė.

Boston’s Troditionol Folft Festival.

Aduits $3.00 at Hynes 
Students (with I.D.). Children. Senior Citizens 

$1.75 at Hynes

Friday. November 19 3 p.m. -11 p.m. 
Saturday. November 20 10 a.m. — 11 p.m. 

Sunday. November 21 12noon — 8 p.m.

pyje). Be to, via ir hetu\is- pg^)U0^ progiamos lapei}, 
kų knygų bei kitų dalykų 
paroda senojo pastato vitri
nose. Visuomenė 
atsilankvti.

kviečiama

Jau ir po antrojo baltų 

koncerto

Šią savaitę ir vėliau, kaip 
jau esame rašę. bus paskai
tos, filmai. Lietuviški rengi
niai yra surašyti kitoje vie
toje. o latvių ir estų numa
tyta :

lapkričio 18 d. 8 vai. vak.

Student Group Days 
9 a.m. — 3 p.m. 
By Regervation

Mfodnesday, November 17 
Thursday. November 18 

Friday. November 19

1' ih i ’«i 'h -n. i 1 risti'utį ,,r (t,s,.,,
/S / < i irti 1111 •!.:. . ui 1'h Ai , uu,

tirislriri Afuss.ii ’.us. , .sii. i r,

/ i ir h tu "mi įriti ir miltu m i ull 'i 1 7 , a. iti

ii kun. Kezio meiai kų nuo
traukų paroda bei skaidrės.

Gruodžio 19 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėje Žalgirio ir Baltijos tun
tų skautų-čių ir jų tėvelių 
bendros Kūčios

Sausio 9 d. 3 vai. popiet 
Jcrdan Hali mažojoj salėj 
Izidoriaus ir dr. Vytenio M. 
Vasyliūnų metinis koncer
tas.

Vasario 5 dieną So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos 
s-alėje Bostono vyrų seksteto 
vakaras.

Vasario 20 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj 
Alte s rengiamas Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty 
mo paskelbimo 59-sios su 
kakties minėjimas.

1977 m. kovo 11 d. (penk
iadieni) 8 vai. vak. First & 
Second Church salėje, 66 
Marlborough St., esto solis
to Naan Pold koncertas, ku
ri rengia N. Anglijos Baltų 
d-ja

Kovo 27 d. 3:30 vai. po 
nietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečiu d-jos III aukšto sa
lėje Minkų radijo metinis 
koncertas ir filmu vakaras.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
Iš stoties WLYN 1360 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šių programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
■vay, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489. Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu
viškų knygų pasirink i mas.

Dažau ir Taisau
Namus ii lauko \r viduje. 
Lipdau popierius ir busim

viską, ka pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

mediisK«.
JON AS STARINSKAS 

220 Savia Hill Avė 
tk/rcheater, M

TeL CO 5-5854

Bostone matysime 

visų pasaulį

Toks renginys bus Tarp
oj- Anglijos baltų d-jos latvių filmas, tautinio instituto Hynes au-

antrejo koncerto lapkričio lapkričio 23 d. 8 vai. vak.; ditorijoje. Tai vadinamoji nlais- 
14 d. 'programą atliko jau- e?to prof. Elmarc Jarvesoo ”Viso pasaulio šventė“. Ji 
nas piainistas iš Clevelando paskaita, : piasidės lapkričio 17 d.. Pir-
Vytauta- Smetona. Jis pub- lapkričio 30 d. 8 vai. vak.: mosic-s dienos skirtos moks- 
likos bu.o sutiktas ir paly- ]atVėS Valdos Melngailis, leiviams, o visiems kitiems 
dėtas gausiais plojimais. At- paskaita. J — nuo šio penktadienio,
silygindamas paskambino Verta ir šiuos renginius'lapkričio 19 d. 3 vai. popiet 
dar tris dalykus priedo. aplankyti. į iki 11 vai. vak. Toliau prog-

Plačiau apie -koncertą pa-; Visų šių renginių lietuvis- rama vyks šeštadienį nuo 10 
rašysime kitą kartą. Čia tu- kąja dalį ruo ia specialus vai. ryto iki 11 vai. vakaro ir 
rime tik pažymėti/kad salė komitetas, kuri sudaro Myk. sekmadienį, lapkričio 21 d., 
buvo pilna publikos ir ją su- Drunga. Vyt Izibickas, Alg. Į nuo 12 vai. dienos iki 8 vai.

Toje šventėje atskiros 
tautinės grupės pasirodys 
su save šokiais, dainomis, 
muzika, valgiais, drabužiais 
ir įvairiais tautiniais riirbi-

M?kus. St. 
Veitienė.

darė beveik vieni lietuviai.
Anksčiau buvusiame latvių 
smuikininkės koncerte lietu
vių tik vienas kitas tebuvo 
matyti. Taigi, atrodo, lai
komasi principo “Savas pas 
savąjį“, o nesidomima kai
mynu kultūros turtais, nors 
šiaip apie tai labai daug kai- Petro parapijos salėje 
bama. bažnyčia.

Santvaras ir Ir.: vakaro.

Lituanistinėe mokyklos

Kalėdų eglutė

Ji šiemet bus gruodžio 19 
dieną 3 vai. po pietų

Massachusetts gubernato
rius Dukakis lapkričio 17 d. 
paskelbė ”Whole \Vorld Ce
le bration Dav“.

šventėj aktyviai dalyvau
ja ir lietuviai. Šeštadienį 
šoks Onos Ivaškienės vado
vaujamas tautinių šokių 
sambūris, Moterų Federaci
jos klubas turės savo kioską, 
kuriame bus knygų, gintaro, 
medžio ir kitokių tautinių 
dirbinių.

Mažųjų šokėjų grupė šoks 
2 vai. popiet, o vyresnieji — 
7 vak vakare.

Tą šventę aplankys kelios 
de rimtys tūkstančių žmonių, 
todėl verta joje gerai pasi- 
jodvti ir lietuviams.

Įėjimas suaugusiems $3. 
pensininkams ir studentams 
— $1.75.

BOSTONO RENGINIŲ

KALENDORIUS

Lapkričio 20 d. 6:30 vai. 
vak. Brocktono Sandaros 
salėje (30 Intervale St.) — 
Martyno Jankaus šaulių 
kuospos rudeninis renginys 
(vakarienė).

Lapkričio 21 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje LVS Ramovės Bosto
no skyriaus ruošiamas Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 
58 m. minėjimas.

Gruodžio 11 d. Tautinės 
S-gos namų salėje Lietuvių 
Moterų Federacijos klubo 
Kalėdinė vakaronė-Kūčios

Artinasi Kalėdos. Visi jau 
ieškome dovanų savo arti
miesiem. Nepamirškim, kad 
labai gera ir pigi dovana <— 
Keleivio metinė prenumera
ta — $10.00.

PKAUimMO AGENTCRA 

Atlieka įvairių rūšių 
draudimus

Kreiptis senu adreso:

BRONIS KONTRIM 

S98 Bmadwav 
So. Boston, Mass. 02127 

Tet AN 8-1761

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonae 
peržiūrėta. “Sūduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI.

Su testamento pa vyzdžiu.
Knygos kaina $3, yi,ne 1 or- 

tamento forma $3.f o. Jos ^Sa" 
gaunama ir Keleivio 10110 Pa* 
nistracijoje. $450 mi-

tdėtų V.
ir gal 

Jaru val-
Šv.' 
PO i

Nauji Keleivio skaitytojai

ALDRICH OIL CO 

Jau 30 metų sąžiningai ir greitai įrengia namų 

apšildymų, oro vėsinimų ir gerai aptarnauja.

So Bostone — Dorchestery — So Shore

; KALĖDŲ EKSKURSIJA LIETUVON
Išvyksta — gruodžio 16 d., grįžta — gruodžio 30 d.

VILNIUJE— 5 naktys 
ROMOJE — 4 naktys
LONDONE — 4 naktys

Bus aplankytas ir Kaunas, Romoje dalyvaujama Kalėdų eglutėje. 
Londone — bilietas į įdomu spektaklį.

Kaina — $‘>99.00 iš Bostono, New Yorko ir Montrealio.

Kainą iš kitur pranešime pareikalavus 
Informacijų ir užsisakyti vietos prašome kreiptis:

Algirdas Mitkus. Newton, Mass. Tel. 617__ 969-1190
Galaxy TraveI. Wellesley, Mass. Tel. 617—237-5562 
Galasy TraveI, Boston. Mass. TeL 617—261*3760

BALTIC INSURANCE AGENCY 

Vedėja: Reda M. Veltas 
TeL 268-6030

597 E. Broaduray, So. Boeton, Mase.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtui 
lr nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOVVNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

Pastaruoju metu Keleivio 
seimą padidėjo šiais skaity
tojais:

1. Stasys Burka, Licht- 
field. Mich.,

| 2. Stasys Goštautas, Wel-
i lesley, Mass.,
i į 3. Klemas Jurgėla, St. Pe- 
: j tersburg. Fla.,
' 4. Aušra Kubiliūtė. Cam-

j brirtge. Mass.,
5. Domicėlė Petrutytė, 

i Chicaga, IIL,
6. Alfonsas Baika iš So. ■ 

Bcstono užprenumeravo me-, 
tams Keleivį savo bičiuliui! 
Edvardui Kulbiui.

Sveikiname savo naujuo-- 
sius skaitytojus ir linkime 
drauge su Keleiviu prisimin
ti skaudžiąsias okupuotos 
Lietuvos problemas ir ap- 
svarstvti čionykštės mūsų 
visuomenės vaisinguosius 
daibus ir jos “ligas“.

i

1Altos seimui nuveš $1,775 į

1 Altos skyriaus susirinki-j 
me, kuris įi.yko lapkričio 10; 
dieną, nutarta Amerikos; 
Lietuvių Tarybai pasiųsti $ 
1.775. Juos įteiks skyriaus 
pirmininkas Įnž. Aleksand- 

i ras Čaplikas, nuvykęs į Al- 
! tos seimą lapkričio 13 d.

Lietuvos nepriklausomy-! 
bės 59-tąją sukaktį nutarta I 

• minėti vasario 20 d. So. Bos-1 
Į tono Lietuvių Piliečių d-jos Į 
į salėje.

Kitas Altos skyriaus susi
rinkimas bus lapkričio 22 d. 

i 7:30 vai. vak.

• CITGO KOKYBES ŠILDYMO ALYVA

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

• GALIMA MOKĖTI DALIMIS

• DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 
PAGAL SUSITARIMĄ IŠ ANKSTO

• KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL
NAS ĮRENGIMAS

FORTŪNA FUEL C0., INC-
470 Adams Street, Quincy, Ma. 02109 

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

d AVAI1 RA3T13

Nepriklausoma

LIETUVA
informuota sa anytoje apie paaauliuiua
(vykius, deda daug ir Įdomių nuotraukų ir atvirai 
apie visus mūsų visuomeniniu' bal kultūrinius Usnaii 
šame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kariame 
me abipusių paafeakymų ir nnamuaių
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA* yra
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbio bei įdėta. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba ui išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.06.

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

o

“SAULES ŠERMENYS“

Tai visai neseniai išleistas 
Antano Gustaičio satyrinės 
ir humonstinės poezijos rin
kinys, (domiai ir gausiai 
iliustruotas dailininko Vik”~ 
toro Vizgirdos- Didelio Įkastai 
mato, drobiniai viršeli® lėktu- 
bai tinka Kalėdų d<-r . kitiems 

uidelio atstu
mo sunaikįnti.

PROGRAM
ši radijo programa t .

liuojama aekmadienia Padėtis 
stoties WBUR 90.9 tenjnasi
banga nuo 1:30 iki 2:Coe®T'n®s 

s. Tad 
įga

popiet

SLA

Kiek tą laserį yra i tobu
linę amerikiečiai, kol kas 
neskelbiama, bet United 
Press International agentū
ra praneša, kad sovietai jo 
spinduliais jau “apakinę“ 
du erdvėje skraidančius a- 
merikiečių žvalgybos sate
litus, taigi juos ’ugadinę.

Newsweek žurnalas ma
no, kad JAV taip pat seka

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE

SLA—jau 80 metų tarane ja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiaa oup SEPTYNIS MILIONUS dolerių

lietuvių fraternattnū organizacija — 
gyvybia apdraudą kr ttgeje pašaipų, kun yra 

pigi, aea. SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
patarnavimus savitarpinės pagalbon pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Irta au pone mHono dolerių
kapitalų, tad jo apdrauda tftra lr aaugL Kiekvienas 
Neturįs šia gaU gauti Įvairių klasių rrikakugiausias 
apdraudra nuo $100.60 Iki $10.900.00

SLA—jaunimui duoda gerų Taupomųjų Apdraudų — 8a. 
domaeut laaursura, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AULAMS lr jaunuoliams labai pigių TERM 
apdraudų: ui $1,000.00 apdraodoa tik $8.00 mokea-

5LA—AKCIDENTALt AFDRAUDA naudinga visokie 
amžiaus asmenima rekomenduojama Hetovlškų 
klubų Ir draugijų neriama. Ui 81,000.00 akcidenta- 
Ha apdraodoa mokestis 82-00 | motut

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitis 
j kuopų veikėjus. Ir jie plačiau paaiškins apie 
Sualvieuijium darbus.

Gausite spausdintas mfOkvascijas, jeiga

Utbusaisa Al 
PŪ7W«stMth

sf Amsrlcn
NeirVsrk. N.T. 10001



PoglASb fe&ao

Vietines žinios
Bražinskai atvyks į 

Subatvakarį

Šio mėnesio Kultūrinis su- 
batvakaris bus šeitadienį, 
lapkričio 20 d. 7:30 vai. va
kare įprastinėje vietoje — 
Tautinės S-gos namuose. 
484 Fourth St., So. Bostone.

Jame bus proga susipažin
ti su neseniai iš Turkijos į 
JAV-bes atvykusiais Pranu 
ir Algirdu Bražinskais. Jie 
dalyvaus ir kalbės Subatva
karyje.

Rengėjai kviečia kuo gau
siau atsilankyti.

Bostonas bankrotuoja

Biznio žmonių ir kitų į- 
steigtas Massachusetts mo
kesčių mokėtojų fondas, iš
tyręs Bostono miesto finan
sinę padėtį, paskelbė, kad 
kitų metų balandžio 1 d. 
bankai nutrauks miestui 
kreditus, ir jis atsidurs 
bankroto padėtyje, jei. žino
ma. iki to laiko nebus imta
si rimtų priemonių tokiai 
padėčiai išvengti.

Prašo nepamiršti

Bostono ramovė'nai prašo 
nepamiršti, kad.šį sekma
dieni, lapkričio 21 d., jie 
rengia Lietuves kariuome
nės atkūrimo 58-sios sukak
ties minėjimą.

10 vai. ryto bus pamaldos 
šv. Petro parapijos bažny
čioje, o 3 vai. popiet — So. 
Bostone Uetuvių Piliečių 
d-jos salėje iškilmingas su
sirinkimas.

Susirinkimo meninę dalį 
atliks aktorė Aleksandra 
Gustaitienė.

Reneėjai kviečia visus 
gausiai dalyvauti.

Operavo Joną Beišį

Bostono ir Brocktono lie
tuviams gerai pažįstamam 
buv. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos tarnautojui 
Jonui Beišiui lapkričio 12 
d. Carney ligoninėje butvo 
padaryta sunki skilvio ope
racija. Operavo dr. Malke
lis.. Dabar ligonis yra stro- 
iis. Dabar ligonis yra dr. St. 
Jasaičio priežiūroje.

Dideli* sujudimą* Bostono 

policijoje

Bostono policijos komisi- 
onierius diGrazia, kuris pra
eitą savaitę apleido Bostoną 
ir išvyko į Marylando vals
tiją Montgomery apskrities 
policijai vadovauti, prieš 3 
metus buvo sudaręs specia
lią komisiją, kuri tyrė mies
to policijos centrinės nuova
dos (į ją įeina ir prostituci
ja, biaurėmis smuklėmis li
kt. pagarsėjęs Combat rajo
nas) veiklą. Prieš pat išva
žiavimą diGrazia paskelbė 
minėtos komisijos daugiau 
nei 500 puslapių pranešimą. 
Jame iškeliama policijos 
nesugebėjimas arba vengi
mas eiti sąžiningai pareigas 
ir plačiai jos taipe paplitusi 
korupcija.

Pranešimas policijos tar
pe sukėlė didelį sąmyšį. Ži
noma, niekas neprisipažįsta 
kaltas, ir visi tik kaltina tą 
komisiją. Policijos pareigū
nų unija komisijos narius 
jau pašalino iš unijos.

Kiek tas komisijos prane
šimas paikels policijos mora
lę ir sąžiningumą darbe, pa
rodys ateitis.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Prašome „visus j talką

šiais metais lapkričio 17- 
21 dienomis Hynes auditori
joje vėl bus Visų tautų fes
tivalis. Moterų klubas jame 
dalyvavo pernai, nutarė ir 
šiemet ten turėti lietuviškų 
išdirbinių ir meno kioską. 
Jam reikalingi eksponatai, 
darbo jėga ir lėšos.

Visi lietuviai prašomi čia 
mums padėti, kuo kas gali, 
ir tuo palengvinti mūsų naš
tą. Moterys, kurios turi tau
tinius drabužius, kviečia

mos budėti nors porą valan
dų arba drabužius paskolin
ti kitai, kuri tą darbą galėtų 
atlikti. Vyrai taip pat kvie
čiami prisidėti visokeriopa 
pagalba.

Šventę aplanko iki 50,000 
žmonių, todėl čia yra tikrai 
gera proga supažindinti ki
tataučius su tuo, ką mes turi
me gražiausio.

Aukų ir informacijos rei
kalu prašome kreiptis į M. 
Lendraitienę, 450 E. 7th St., 
So. Bostone, tel. 268-0578.

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS
LAPKRIČIO 21 D.

Pamaldos So. Bostono Šv, Petro lietuvių parapi

jos bažnyčioje 10:15 vai. ryto.!,

Po pamhldų parapijos salėje (prel. V y t ia u t o 

Balčiūno paskaita ir kavutė. (

Visu* kviečiame ‘atsilankyti

Bostono Sendraugiai Ateitininkai

Nr. 44,1976 m. lapkričio 16

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 

STUDENTŲ SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMO

BANKETAS
1976 m. lapkričio 27 d. 7:00 vai. vak.

SHERATON HOTEL — GRAND BALLROOM 

Prudential Center 

P ROGRAMOJE :

BOSTONO VYRŲ SEKSTETAS 
CAPR1 COMBO ORKESTRAS 

SKANIAI PAVALGYSITE 
GRAŽIŲ DAINŲ IŠGIRSITE 

SMAGIAI PAŠOKSITE

Užsisakykite bilietus pa* Marių Žiaugrą, telef. 
479-2962, ar pas Redą Veitaitę, telef. 698-2162, 
iki lapkričio 24 dienos.

Bilietai nebus parduodami prie durų.

Auka $15.00

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

1

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.
144 Milbury St

1VORCESTER, MASS.

Tet SVV 8-2868

yra yieninteiė oficiali i*t>*- 
ga Worces<ery. mari siunčia 

tiesiog iš VVorces-į

ta*.
Sena* parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius 

vedžioja.
Nerasi medžio be Sakot, o 

žmogaus — be ydoe.

| Lietuvą ir ki*as Rusi* 
jos valdomas sritis* Čia kal- 

lietuviikai, patarnau-

Plood Square 
Hardteare Co.

Sartaiaka* N. J. ALEKNA 
«». EAST BB0ABTVA7 
ti.UTa BOSTON, MASS. 
J?EL£?ONA8 AN 8-414S

M.'om Datai 
T'opieru* 8iaooma

Stiklą*
Vl»«kle rcikateaya

Relkmenv* plazekariaaaa 
Ytootrfa rtirtto daiktai

Peter Maksvytis

<9 Church Street 
jfi. MiHeo,

AUMra visos

lavine. laukite'visados fld • ve
idą vakare.
Tetefenaet <98-8878

d3 a. . . .
gruži^ A*®1*" “■ «ą»n»«gaL 
anksto^“*.nueina “

dažniau liūną taip, kaip že-,• • X * ■* v i turrijmaiciai gfeko: zmegus sau- j fiajįnj. 
no. o- velnias kulkas gaudo.} * OPTOMETR1STA9 
Tai]) ši ioąą pasidarė ir su landos:
mano i Negavimu.

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

IPft DINIS 
OPTO

šiur. o 9 ryto iki 5 vai. vak 
i ųitp^rečisdieniais nepriimama

— Tai kas atsitiko? L, į,, *»7 BROADVFAY
- Atitiko, kas ir kitais B«t«, Mu.

kartais atsitinka. Prieš ke-
lionę aš dar nuėjau pas 
cinką 'a .o kojas pastiprinti 
ir su frontais atsisveikinti. 
Bet kai jie pradėjo mane 
čėstavoti ir prašyti, kad ir

ies ne- j j 
as Za- sžmogaus drangas

tenai*
esanaoooooooooooooooooooooor
Pi įKaa ir 1 r i

rife. Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpOdome gydytoją re 

eeptu ir turime visu gatavu vaistu.

Jei reik vaistą — eikit į Uetaviiką vatotiaą 
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. SL. Reg. Pharm.

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

Telefonu AN 8-0020
Nu 9 vaL ryte iki 8 vaL v., išskyrų šventadieniu tr eekm

M & T OIL CO., Ine. 1
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas 
O Automatinis Jpilimas
□ Patogios mokSjimo sąlygos
□ Pilnas Šildymo įrengimas

Skambink ita

268-4662

rNAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine.

! 95 Rosemary Street 
Nonvood, Ma. 02062 

TeL 762-6732

E. KARDELIENĖS DAINŲ 

PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame. h

TKL. AN 8-2124

Or. dmetia E. Rodd
(RUDOKIUTft) 

OPTOMSTRISTft 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVFAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Laisves Varpas
, LIETUVIU RADUO 

VALANDA

1

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

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

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

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC Iš WWEL 

Vedėju PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mus. 02402. TeL 580-7200

............. .........................................-............. Trrrfrjjrfjjjj

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

Skambinkite 268-2500

SAVE AT

RATE

1%
rateon

AYEAR

A
emifiea«m41000 mMrnSn

AYEAR

6.8116'^ AVIMI

caniftcamSlOOS,

5.471-5^-
The Padarai rapitatfona Sffsctlng tbėra nu nvingi 
esrtificsts* sUovr pramatura withdrawal< on satine 
esrtificsts funds provided rats o* intsrast on smount 
stitbdrsam 8 raduosd tdthaymteokrsts (Ifcftayu)

AVIMI

Bankas atidarytu au pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 
vai. po pietą.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 

Dorchester, Mus. 02122

Skambinkite 825-9090

Jis atidarytu au pirmsdleato iki 
penktadienio au 10:30 vaL ryto fld 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vsL dienos.

Nuošimčiai priskaitomi au įdėjimo 
dienos ku mėnuo.

Pilnu draudimu

Banku veikia jau 109-tuoeiu metu

šis beako direktorią taryboje ym 
adv. J. Grigalus.

Reikale ra tarnautojais galima susi

kalbėti ir lietuviškai |
Turtu (Assets) yra virš 1274,000,000

J

Siunčiant SIUNTINIUS į Lietuvą arba perkant prekes 

1 tiems siuntiniams, sąžiningai patarnauja

Globė ParcelService, Ine.
C/O

Trans-Atlantic Trading Co

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

Telefonas: (617) 268-8764 
į Darbo valandos kasdien:

šeštadieniais 9—2 

Vedėja Aidima Adomonis

't •v.'■v.- .v.-
ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairiu siuntiniu į Lietu, 
vą ir kitu Ruiju valdomu 
plotu! Siuatinisi sudaromi i*

avo, maiste ir pramonės gami- 
sią. Turime vietojo įvairią vis. 
tinės gamybų ir importuotą 
mokią ii kitą kraštą visai šo- 
aramto kaiaomK Be to, siuaėia- 
me amtotą, pinigu ir galite at
sakyti ją gamybų prekes, čto 
Sumokėsite pinigu, o giminės 
tu violoje galis pasirinkti at
sakytu prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tom tikras Maigu atsikviesti 
gimiau čto pu uvs į svečiu 
ar nuetottotem apsigyveaimaL

tai ir sąstatagaL Atsibok' įsiti- 
Ktasita. Vedėju A. Schyrinski

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND

TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

IŠ BOSTONO i LIETUVĄ
ir Intus Rusijon

Pristatymas greitas k 
garantuotas

mintomis kainomis.
Atidaryta darbo 
nuo 9 raL ryto iki S raL

o šaš t s dieniais 
nuo 8 raL ryto iki 2 yaL p.to
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadvray

Sto Boston, Ma 
ToL 268-006$




