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KĄ lOMAS VENCLOVA LIUDIJO

JAV KONGRESO KOMITETE?

Jis plačiai nušvietė Lietuvoje okupanto vykdomus 

Helsinkio susitarimų laužymus, pateikė konkrečių žmo

gaus teisių pažeidimo ir lietuvių persekiojimo pavyzdžių, 

bei paminėjo pavojus, kurie gresia disidentinio sąjūdžio 

grupėms Lietuvoje ir kitur.

Vasario 24 d. poetas To- jau išleistus dokumentus,
mas v eiiciCsa utivo pa* 
kviestas specialaus -Helsin
kio susitai imu vykdymui 
sekti dAv komiteto vVa- 
stnngtone, kur jis kongres- 
mariams liudijo apie šių su
sitarimų laužymus Lietuvo
je. Apklausinėjimas vyko 
JAV kongreso i ūmuose, ir 
posėdis buvo visiems atvi
ras. Po posėdžio Tomas 
V enclova kiek plačiau apie 
tai painformavo Amerikos 
Balso atstovą, kuris tas ži
nias perteikė okup. Lietu
von.

Pradžioje Tomas Venclo
va Kongreso komitetui pa-
teikė savo pareiškimą anglų va -džioš persekiojami dėl 
kalba, 0 paskui atsakinėjo religinės veiklos: sakiau, 

} komiteto narių klausimus, kad Lietuvoje yra pažei
stai paties T. Venclovos ’ džiautos ne tik katalikų, bet 

žodžiai apie tą apklausinėji- ir kitų religijų teisės, ir niu
rną: ' su grupė yra pasiryžusi to-

”A' papasakojau apie1 kius atvejus fiksuoti. Mes 
Lietuvos Helsinkio grupę, neapsiribojame vien lietu- 
jos Įsikūrimo istoriją, apie!vių gynimu, bet rūpinamės 
tai, kaip mes padarėme! visais Lietuvoje gyvenan- 
spaudos konferenciją Mask-ičiais žmonėmis.
voje, J. Orlovo bute. ir "Kalbėjau apie Kęstuti 
klausimus, kuriuos iškėlė- Jakubyną, kuris labai še
rne toje spaudos konferen-; niai negauna leidimo išvyk- 
cijoje. Bu v o paminėtos ki- ti iš Lietuvos pas broli. Taip

Ukrainos grunės

tos susidariusios Helsinkio 
grupės, kad Maskvos ir 

jau repre
suojamos, o tai gali ištikti < lageriuose, dabar negali 
ir Lietuvos grupę. i netgi gyventi Lietuvoje, kas

"Taip pat buvo pasakyta, yra neabejotinas Helsinkio 
kad Helsinkio susitarimai• susitarimų pažeidimas: a- 
pradžioje Lietuvoje sukėlei pie tai, kad lietuviai, gvve- 
tam tikrą pesimizmą, ka-' nantieji už Lietuvos ribų.
•ciangi buvo manoma, kad 
jie tik užtiki ina Europos 
sienų statusą, o kas liečia 
žmogaus teises — tai

negali turėti lietuviškų mo
kyklų ir kt.

"Tai. žinoma, tik nedi
delė dalis to, kas galima bu

kai lieka tiktai geri norai, i tų pasakyti, bet gal ateityje
Tačiau, laikui bėgant, pa
aiškėjo. kari verta fiksuoti 
Įvairius Helsinkio susitari
mų pažeidimus ir apie juos j mažu susidomėjimu. Bet su 
informuoti platesnę viešąją į padėtimi Lietuvoje kong- 
nuomonę. Tai gali padėti į resmanai yra susipažinę ne- 
atskiriems žmonėms, kurių į pakankamai. Kai kurie ma- 
ątžvilgiu vykdomos neteisy- J no praneštieji faktai jiems 
bės, ir pi inc’pe gali pasitar-i buvo gana netikėti. Jie pa-
nauti žmogaus teisių ir pla 
tesnių laisvių reikalui Rytų 
Eure poje, o taip pat ir Lie
tuvoje. Todėl šiuo metu 
Helsinkio rezultatai mums 
kelia didesni optimizmą, ir 
dar daugiau mes laukiame 
iš Belgrade konferencijos.

"Kalbėjau ir apie savoj 
paties situaciją, apie tai, 
kad esu vienas iš ,lenkių 
grupės narių. Jai susidarius, 
gavau leidimą išvažiuoti iš
Tarybų Sąjungos, ko seniai, Lietuvoje turi platesnę vi- 
dar prie; grupei susikuriat, j suomenine bazę. Paminė- 
reikalavau. ir, būdamas jau. kad Lietuvoje no viena 
šiuo metu Vakaruose, tebe-: peticija, lietusią žmogaus 
su grupės narys ir bandysiu! teises, buvo surinkta net 
jos interesams atstovauti' 17.000 parašų, ko. tikėtis 
Vakaruose. Rusijoje šiuo metu, deja,

"Papildydamas grupės yra sunku.

kurie via žinomi kongres- 
manams, pranešiau dar kai 
kuriuos žmogaus teisių pa
žeidimus Lietuvoje. Kon
krečiai kalbėjau apie Nijo
lę Sadūnaitę, apie Sergejų 
Kovaliovą, apie Mindaugą 
Temom, kurio nebėra gyvų
jų tarpe, apie tuos atvejus, 
kada yra persekiojami ar 
dėl savo Įsitikinimų paten
ka i beprotnamį, kada ber
niukai dėl susidomėjimo 
Lietuvos praeitimi ir religi
jos klausimais yra metami 
iš paskutinės mokyklos kla
sės ; kalbėjau apie kelis Lie
tuvos kunigus, kurie buvo

pat, kad daugelis lietuvių, 
dalyvavusių partizaninėje 
kovoje ir atsėdėjusių kone-

padėsiu pasakyti . daugiau^ . pažiūrėjo su dideliu su-: rengia LB Bostono Kultūros
Kongresmanai. kiek supra 
tau. išklausė šių žinių su ne

rodė labai žmogišką rūpesti 
mūsų reikalais.

"A buvau paklaustas, pa
vyzdžiui, ar man neatrodo, 
kad disidentų sąjūdis Lie
tuvoje turi platesnę visuo
meninę bazę. didesni atgar
si liaudyje, negu, sakysim, 
rusų sąjūdis? Sakiau, kad, 
nors mes su juo palaikome 
kolegiškus rvšius ir jis yra 
mums nemažai padėjęs, bet 
mes tikimės, kad tas sąjūdis
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Dailininko L. Lazausko "Senas \ ilniaus kiemas"

"Kalbėjau, kad pas mus 
tokia veikla, nors ir liekan
ti Įstatymų ribose, yra susi
jusi su nemaža rizika. Mus 
pasiekė žinia, kad labai 
bloga situacija šiuo metu 
yra vieno mūsų grupės na
rio Viktoro Petkaus, kad ji : 
rengiamasi suimti ir tai gali J 
Įvykti artimiausiomis die-1 
nomis. Apie tai aš piane-! 
iau kongresmanams, ir jie ■

x *

I
Viršuje kairėje dainininkė (ie- 
nė V gianskienė. dešinėje —‘ 
smuikininkė Brigita Pumputy
tė. apačioje — pianistas akom. 
Saulius Cibas. Jie atliks meni-1 
nę programą JAV Lietuviui 
Bendruomenės 25 metu sukak-1 
ties minėjime kovo 1.3 d. So.. 
Bostono Lietuviu Piliečių d-jos 
salėje.

t

sirūpinimu.“
Tai]) infcmnavo Kongre

so komitetą Tomas Vencio 
va.J

Į Klubas. Visi Bostono ir apy- 
j linkės lietuviai kviečiami 
i gausiai dalyvauti.

į Liet. Bendruomenės
dar primena-1 i ) j •

me, kad šį ketvirtadieni, ko-i-J metlį SUkUKllS

v?3 d 7:r° ,vaL vak- rėn’i JAV Lietuviu Bendruo- 
sUS,t,h,mas su poetu | ,)lenė kov„ 12 d Hartfonle

lomu Venclova So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos

i.
Šia proga

III aukšto salėje. Susitikimą į 9- m sukak’i

Conn., Constitution Plaza 
viešbuty minės sav0 veiklos 

į 25 m. sukakti. Minėjimas 
prasidės 6 vai. va. Pagrin
dini žedi tars JAV LB tary
bos pirm. Raimondas Ku- 
dukis. Meninę programą at- 
'iks solistė Genė Ugianskie
nė, »mvtkininkė Brig’ta 
Pumnelvtė ir pianistas Sau
lius Cibas.

Po akademinės dalies it 
koncerto bus banketas, ku- 

• tiame bus Įteikta JAV 
Iva’dybo? premija $1.000 
i lail. prof. Kaziui Varneliui. 

Gromiką ištiko 
širdies smūgis j kai;) seniau įbaugino Fordą 

Sovietų ilgameti užsienio!atsisakiusi priimti Solženi- 
, eikahi ministrą GromikąJ c,n3-
! 69 m., ištiko itdies smūgis/ 
j Guli Kremliaus ligoninėje.

(/aisras Maskvos
: viešbuty.

Ispanijoje leistos 
partijos

Praeitą penktadieni Mask
vos viešbuty kilo gaisras. 
Žuvo apie 20 žmonių, anie 
50 kritiškoje padėtyje.
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Reikšminga Estijos 
šventė

Praeitą savaitę- (vasario 
24 d.) laisvajame pasaulyje 
gyvenantieji estai minėjo 
-avo nepriklausomybės pa
skelbimo 59 metų sukakti.

Ptde jų laisvos Estijos 
troškimo jungiame ir mes 
savo nuoširdižius linkėji
mus.

Kremlius niršta 
ant Bukovskio

STIPRĖJA KOVA 
DĖL ŽMOGAUS 

TEISIŲ

Pirmas prez. Carterio pa
reiškimas, kad jo administ
racija kovosianti dėl žmo- 

j gaus teisių ir tam tikslui pa- 
I naudosianti Amerikos Įtaką 
Į ir turimą jėgą, kai kieno bu- 
• v0 palaikytas tik skambiu 

reklaminių sakiniu. I ji gal 
tik sovietai atkreipė savo 
auti. Bet prezidento laiškas 
įusų disidentų \adui akad. 
A. Sacharovui ir vėlesni pa- 

j reiškimai žmogaus teisių 
»gy nimo klausimu, o dar ži
nia, kad Baltieji rūmai no
ri priimti pasikalbėjimui i- 
sovietų kalėjimo' išpirktą 
disidentą Bukovski, jau su
kėlė sovietų įimtą Įtūžimą 
ir i Carterio žodžius atkrei
pė pasaulini dėmesį.

Dėl to vasario 23 d. Įvy
kusioje prezidento spaudos 
konferencijoj daug paklau
simų ir siejosi su šia paža
dėta kova prieš žmogaus 
leisiu pažeidimus ir sovietų 
reakcija.

šia pre^a Carteris dar 
kartą patvirtino savo tos 
srities pasiiyžimus, tik pa
brėžė. kad, skelbdamas ko
vą dėl žmogaus teisiu, jis 
neturįs galvoje vien tiktai 
tas teises paneigiančią So
vietu Sąjungą, bet visa ci- 
C’izuotaii pasauli. kur to
kie reiškiniai būtu įžiūrimi. 
Tai lygiai liečia Kuba, P. 
Korėja. Uganda ar Pietų 
Amerikos valstybes.

T :kia prezidente dekla- 
raciia moraliai sustiprino 
ne tik sovietu disidentų pa
stangas, bet ir tokiu organi
zacijų veik’ą ir ios Įtaką, 
kaip Amne«tv Inte’matio- 
nal, Ta’m’autinė Juristu Sa- 
rungą, Ta’nfaūtinė I vga 
Žmogaus Teisėms Ginti 
\e”- Yr ke ir kt.

Į šias organizaciias pas
taruoju metu ėmė plaukti iš 
ivairiu pasaulio šabu nepa
prastai daug pagalbos "ra- 
švinu, nes po prezidento 
pareiškimų nepaprastai su- 
stiprėjo ir prisoaurtuiu b°i 
• ežirnų persekiojamųjų vil
tis.

Deia. dar sunku n?*akvti, 
kiek tas su«tiprėies hnma- 
nis*u t-o-pta”ripis c^iodig 
sutrumpins Sovietų Sąjun- 

■ r ; ve’uu varovu botaga.

Atkaklų kovotoją dėl 
žmogaus teisiu Vladimira 

‘ Bukovski, iškeiktą i Čilės 
komunistu vadą, sovietai 
dabav laiko didžiausiu kri- 
mirulistu. Mat. jie labai su- 
nerimo, kad ji čia rengiasi 
priimti net pats prezidentą- 
Carteris.

Nieki” ui Bukovski. jie 
nori "įbauginti“ Carteri

Sovietų diplomatai— 
žvalgybos agentai

Bu. .ę> Čekoslovakijos 
žvalgybininkas Simko pa
bėgo i Angliją ir suteikė 
daug žinių apie komunistų 
žvalgybą.

Jis sako. kad iš 27 Čeko- 
-levakiios pasiuntinvbės V. 
Vokietijoje narių 17 yra 
žvalgybos agentais. Toks ir 
iis pats buvęs.
Čekoslr vaku karinei žvalgv-

Ispanijoje jau leista veik- bai vadovau.ia pirmasis sek
ti 11 partijų, jų skaičiuje ii i »etc ius Krulič, <» civilinei— 
socialistų partijai. Komunis-! Kojai. Anie trečdalis visų 
tu prašymą dar svarsto Is- korespondentu iš komunis- 

J panijos aukščiausias teis- tiniu kra tų yra šnipai. Jie 
imas. visi gerai apmokyti.
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„PRAVDOS” TULŽIES AŠAROS
Nore sovietinio komunizmo misionieriai turi ir labai 

kietą seno jaučio odą, bet aiškėja, kad iš Vakarų šaudo
mas Teisybė žodis ir ją net iki isterijos Įskaudina. JiAV 
prezidento Carterio viešas Įsipareigojimas be kompromi
sų ginti Sovietijoje ir kitur laužomas žmogaus teises, jo 
moralinė parama akademikui Sacharovui, gausūs disi
dentų balsai, nesulaikomai pasiekiantieji sovietų visuo
menę per radiją, paskelbta „77-nių chartija“ Čekoslova
kijoje ir panašūs dūmai tarybiniame rojuje, štai, mask'- 
vinę „Pravdą“ jau pravirkdė tikromis tulžies ašaromis. 
Savo redakciniame straipsnyje,- pavadintame ”Kam su
keltas triukšmas dėl ’žmogaus teisių4 tas laikraštis tie
siog sprogsta iš pasiutimo ir, žinoma, Įsibėgėjęs duoda 
toki „atkirti“ savo priešams, iš kūno sovietiniams pilie
čiams gali tik dar labiau išryškėti sovietinių vadų morali
nis skurdas.

Kaip ten Įprasta, prieš užsimodama tam „atkirčiui“, 
ir „Pravda“ pirmiau atrinktais kalambūrais gerokai pa
šlovina Sovietų Sąjungą, kūną tie „buržuaziniai niekšai“ 
dar drįsta pulti. Juk ji—„užtikrino neregėtus isterijoje 
visų visuomenės gyvenimo sričių pažangos tempus44, „sėk
mingai stato tvirtos taikos rūmą44, „milijonai darbo žmo
nių visuose planetos kampeliuose sveikina...laimėjimus“, 
ji „pasiryžusi ir toliau tobulinti tarybinę socialistinę de
mokratiją“ ir „žengia lenininiu keliu, kurio teisingumą 
patvirtino gyvenimo praktika44...

KOVA DĖL LAISVĖS NESIBAIGIA
Carų laikais, kaip ir dabar, Rusijoje būta šviesuolių, 

kurie kovojo prieš valdžios smurtą. Negalėdami savo tė
vynėje laisvai veikti, jie dažnai turėjo pasitraukti Į už
sieni. Vienas iš tokių kovotojų prieš caro valdžią buvo 
Aleksandras Hercenas (1812-1870), rusų visuomeninin
kas, ra'ytojas ir žurnalistas. Jis, gyvendamas Šveicari
joje ir Anglijoje. leido laikraščius „Severnaja Zvezda“
ir „Kclokol“ (kaip vėliau ir mūsiškė „Aušra“ 
pas44), kūrie buvo slaptai gabenami Į tėvynę.

ir ’Var-

LABAI SVARBI KNYGA

Reikėtų labai susidomėti 
’• 1975 m. Nevv Yorke Ballan- 
' tinę Books leidy klos išleista 
j knyga
i -
Į Ą Journey through Horror 
to Hope

ATOŠV
M.

1977 m. kovo i d.

IRŠEŠĖIJtfT 
AijtajLAITI"

Tai, vadinasi, ko jūs dar norite? O iš tikrųjų štai kas 
dedasi:

„Tuo taipu taikos ir pažangos priešai niršta“, „šū
kauja prieš Tarybų Sąjungos grėsmę, didindami karinius 
biudžetus, stiprindami ginklavimosi varžybas“.

„Reakciniai imperialistiniai sluoksniai ir jiems tar
naujančios masinės informacijos priemonės nenori tai
kytis su nūdienos realybėmis, su vieninteliu protingu ir 
visoms tautoms priimtinu Įtempimo mažinimo, taikaus 
sambūvio ir bendradarbiavimo kursu4*.

„Pastarosiomis savaitėmis vėl Įsisiūbavo aiškiai 
šmeižikiška ir provokacinė kampanija — ŠĮ kartą dėl žmo
gaus teisių ir asmenybės laisvių tariamų pažeidimų socia
listinėse šalyse.“

„Daugelio Vakarų šalių laikraščių ir žurnalų pusla
piuose, per radiją ir televiziją prasidėjo beprecedentinis 
triuk'mas dėl antisocialistinio paskvilio „77-nių charti
jos“, kurią sufabrikavo grupė dešiniųjų kontrrevoliucinių 
veikėjų, parodžiusių savo tikrąji antisocialistini veidą 
1968 m. Čekoslovakijoje...“

„Per viena paskutinę sausio savaitę daugybė Vaka
rų „radijo balsų“, transliuojančių laidas socializmo ša
lims, perdavė i eteri 120 pasisakymų „žmogaus teisėms 
ginti“, panaudodami juos 320 kartų. Tas pat yra ir vasa
rio mėnesi.“

„Neatsitiktina taip pat ir tai, kad buržuaziniai ideo
logai ir betarpiški jų valios vykdytojai spaudoje, per ra
diją ir televiziją naudojasi "disidentų*4, 0 paprasčiau kal
bant, atskalūnų paslaugomis.*4

Daug dar panašių ašarų yra prikrapinta minėtame 
„Pravdos“ straipsnyje, kuris Įsakytas persispausdinti ir 
okup. Lietuvos spaudai. Deja jos ne tik negraudina, bet 
net kutena šypseną. O jau ypač šioji „Pravdos“ paguoda:

„Tačiau pasaulio komunistai turi išmėgintą ginklą 
prieš ardomuosius kapitalo veiksmus. Tai tiesa apie mū
sų kilnią ir teisingą santvarką.“

Žiūrėkite, — „tiesa44! Toji, kurią visas logiškai gal
vojantis pasaulis nuo pat senų senovės vadina m e 1 u ...

LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

Kova dėl laisvės Rusijoje, deja, nepasibaigė caro 
nuvertimu, kaip galvojo Hercenas ir jc bendraminčiai. 
Todėl dabar atsirado nauji hercenai' Solženicinas, Amal- 
rikas, Sacharovas. Kovaliovas, Tverei oehlefoovas ir šim
tai kitų, kurie tęsia kovą dėl rusų tautos laisvės.

1969 m. gegužės 19 d. Amsterdame, Olandijoje, bu
vo Įsteigta knygų leidykla, pavadinta praėjusio šimtme
čio laisvės kovotojo vardu. Tai Herceno Fondas, leidžiąs 
Sov. Sąjungoje parašytus kūrinius, kurie dėl cenzūros ten 
negalėjo būti paskelbti. Fondo vadovybę sudaro istorijos 
ir rusų literatūros profesoriai: olandas Karei van het Re- 
ve, anglas Peter Brian Reddaway ir kiti. Jie diskutuoja 
rusų kultūros klausimus, rašo straipsnius, knygas, pasiro
do televizijoje, o svarbiausia — leidžia rusų kalba kny
gas, kuries, panašiai kaip Herceno „Kolokol“, gal tik ki
tais keliais, keliauja Į Rusiją.

Herceno leidykla išleido Amalriko „Ar Sov. Sąjunga 
išliks ligi 1984 metų?“, „Straipsniai ir laiškai“, Danieįio 
— „Eilėraščiai iš nelaisvės44, „Sov. Sąjungos demokrati
nio sąjūdžio programa“, Medvedevo — „Knyga apie so
cialistinę demokratiją*4. „Politinis dienoraštis44 ir Tatja
nos Chodorovič — „Leonido Pliuščo ligos istorija44.

Herceno leidykloje dilba vien tik Vakaru europie
čiai, kurie domisi Rusijos problemomis. Jie gauna rank
raščius tiesiog iš disidentų Rusijoje ir pagal galimybes 
juos spausdina. Dėl lėšų stokos spausdina tik jdomesrffus 
dokumentus bei kūrinius. Kaip pastebėjo /prof. Reve, Her
ceno Fondo direktorius, daugelis rusų galvoja, kad Vaka
ruose žmonės laukia storų rankraščių ir kad visi tokie kū
riniai tuoj pat bus išspausdinti. Deja, storų knygų išleidi
mas brangiai kainuoja, o pirkėjų trūksta. Todėl Herceno 
Fondas leidžia plonesnes, bet Įdomias knygas. Tik apie 
pusė gautų rankraščių spausdinama, o kiti perduodami 
kitoms leidykloms.

Herceno leidyklos veikla ribojas knygos išleidimu ir 
jos pardavinėjimu. Turistai, važiuoją i Rusiją, kartais 
nusiperka keletą egzempliorių ir juos nuveža Į Sov. Są
jungą. Bet pati leidykla tokiu platinimu neužsiima.

Paklaustas, kaip jis vertina liberalizaciją Sov. Są
jungoje, prof. Reve atsakė:

„Mūsų nuomone, sistemos sušvelnėjimą rodo tas fak
tas. kad Vakaruose išleidžiamų knygų autoriai vis dar 
yra laisvi. Prieš dešimt} metų tai būtų neĮmanoma. Tai 
yra liberalizacija, kuri, deja, vyksta labai lėtai. Jeigu ji 
vystysis tuo pačiu tempu ir toliau, tai po trisdešimties 
metų padėtis mažai kuo skirsis nuo dabartinės. Ji pasiek
tų tokio laipsnio, kaip buvo paskutinėmis gen. Franco 
dienomis Ispanijoje. Tačiau vis tiek tai yra šiokia tokia 
liberalizacija. Kaskart vis daugiau ir daugiau knygų yra 
išleidžiama Vakaruose, ir galop turėtų pasirodyti dides
nės vertės knygos. Aišku, jau dabar yra išleista daug ge- 
įų knygų, bet aš laukiu istoriko, ar literatūros istoriko, 
socialogo, ar ekonomisto, kuris išleistų Vakaruose ką nors 
tikrai reikšmingo...“

Kalbėdamas apie 1967-68 metus, kada jis buvo olan
dų laikraščio korespondentas Maskvoje, prof. Reve pa-

Alexander Dolgun’s story 
An American in the Gulag

1948 m Maskvoje jaunas 
JAV ambasados tarnautojas; 
amerikietis Aleksandras 
Dolgunas buvo sovietų slap
tosios policijos klastingai 
suimtas, pagrobtas gatvėje, 

į visai be pagrindo apkaltin- 
i tas šnipinėjimu ir uždarytas 
į kalėjime. Per ištisus 18 mė- 
! nešiu jis buvo keliuose 
f Maskvos kalėjimuose kanki- 
kinamas fiziškai ii- psicholo
giškai, pagaliau, nei gavus 
iš jo prisipažinimo, be teis-

VAMULAITIS / 1
į *>J

APIE OKUPANTO TIKSLUS IR 1ŠEIVJŲ SKALDY

MĄSI *

O ko gi siekia okupantas, jo Įstaigų tarpininkavimu.
Reikia laikytis principų, bū
ti principingiems, tačiau ir 
principai "privalo 

j grįsti išmintu
Tai klausimas, kuriuo re

miasi tų ekskursijų bei kur- Siūlyčiau tokf 
sų priešininkų (šioje Atlan-i jei mums kas nor^ 
t0 pusėje) pagrindinis argu-! iš okupanto ar per okupan- 
mentas. Nurengtas iki esen-! tą, nepriimkime, išskyrus

kviesdamas i ei vijas jauni
mą Į ekskursijas ar i Vil
niaus kursus? būti pa

tuos atvejus, kada to priė
mimo rezultatai mum 
išeina i nauda ar bent ne

rijos, tas argumentas skam
ba šitaip: kadangi okupanto 
tikslai mūsų atžvilgiu nea
bejotinai pikti, todėl I kenkia, 
mums tų jo ekskursijų bei
kursų reikėtų privengti. į Daugelis ckupuotoj Lie- 

t tuvoj išleistų knygų ar 
Tačiau, atidžiau pasižiū- plokštelių mums nekenkia, 

rėjus, šiam argumentui kaž- o Vilniaus kursai, atrodo,•. , liCIUo, Sietlu eti K Uincmui nazz- v virinėtus atiuvivr,

mo pasmei. as -y _ms m-’Įkc trūksta. Sutikime, kad mūsų jaunimui eina tiesiog 
los^Kazaehstane , 'A-VK' okupantas, kviesdamas mū- Į naudą, stiprina jo patrioti-

sų jaunimą Lietuvon, ji ide- ni ir antisovietini nusista- 
ologiškai paveikti siekia tymą...
(dėl to pagaliau negali būti. 
nė mažiausios abejonės).!
Bet argi jam tas sekasi?1 . čia tucj pat stojasi 
Argi to, ko siekia, jis iš tie-: kitas Įdomus klausimas i 
sų ir atsiekia? į Kaip gi i šia besivystančią 

i padėti reaguos už ekskursi- 
Pa varčius Naujienų, Lais- jas bei kursus atsakingi so- 

vosios Lietuvos, kartais ir vietiniai pareigūnai? Jei ir 
Dirvos bei kitos periodikos toliau, kaip iki šiol, kaupsis 
puslapius, regisi, jog santy-Įmūsų interesams palankūs, 
kiavimo priešininkams šis o jų interesams nepalankūs 
pastarasis mūsų pastatytas' duomenys apie iš Lietuvos 

tik pasiekus aukščiausias in-Į klausimas arba visai nerūpi J grįžusio jaunime tautines 
stancijas — Dobryniną bei Į arba jis iš anksto, be jokio! bei politines nuotaikas, tai 
Gromiką, — praėjus nuc su-i tyrinėjimo, atsakomas tei- nereikėtu stebėtis, iei vieną 
ėmimo daugiau kaip 2f me-i giamai. Kad iš Lietuvos gri-
tų, išimtinu keliu žmogus iš-Į žusiojo jaunimo konkreti

Eūdamas jaunas, sveikas 
sportininkas, Dolgunas — 

į paties Solženicino nusiste- 
‘ bėjimui — išliko gy vas, per
ėjęs pragaro baisenybes.

i Po ilgų metų sesers, gyve- 
į pančios Amerikoje, pastan- 
i gų Dolgunas buvo išvaduo- 
j tas ir atsidūrė save tėvynėj.
a»•

Be jo žinios jam buvo at
imta Amerikos pilietybė, ir

*

laikysena ar jo pasisakymai 
mūsų spaudoje liudija visiš
kai priešingai, — Į tai ne- 

Dolgur.as smulkiai per Į kreipiama jokio dėmesio. 
o03 puslapius apraše savo (Keista, oi keista: jei kuris 

1 klaikius išgyvenimus, kurie Į jauniklis pasidžiaugia gra
ne tik papildo A. Solženici- žia Lietuvos 'gamta Gimtojo 
no tomus, bet, kadangi lie- Krašto korespondentui, kai 

kuriems tatai atrado nebe- 
sugriaunamas ir nuolatos iš 
naujo kartojamas „Įrody
mas“, kad jam „išplauti44 
smegenys, bet kada tas pats 
jaunuolis Amerikon grįžęs 
pareiškia, sakykim, ateiti
ninkų žurnalui, kad „Lietu
voje atradau didįjį prasme- 
nj — laisvųjų lietuvių pir
moji pareiga laisvinti ne 
negrus, čiliečius, kubiečius

trauktas iš baisiausios pa
saulyje sistemos pinklių.

čia amerikieti, gali dar dau
giau savo tautiečius Įtikinti, 
kad gyvenimą? už geležinės 
uždangos iš tikrųjų yra tik 
žmonių kankinimas.

MOKSLO IR KŪRYBOS 

SVARSTYBOS

Trečiosic-s lietuvių moks
lo ir kūrybos svarstybos bus 
šių metų lapkričio 24-27 d. 
Chicagoje. Paskaitos bus iš 
trijų sričių: griežtųjų moks-,■ ~ . už Lietuvos laisvę44, tuomet
lu, .medicinos ir humanita-j būna absoliuti, trenkiantį 
rinių mokslų. Į ty]a, lyg tų žodžių jis nebū

tų pasakęs ar lyg jie būtų 
tobulai bereikšmiai. Kas čia 
per mūsų tam tikros spau
dos „etikos“ velniava?!)

Mokslinės programos va- 
j dovas vi a prof. dr. Rimvy
das Šilbajoris.

Sričių vadovai vra:

diena i kirsime sprendimą, 
kad kursai ir organizuoti 
oasisvečiavimai — nutrau
kiami...

Padėtis iš tiesų Įdomi ir 
kompDkuota. Kaip jau sa
kėme, Vilniaus kursu buvi
mą, be abejonės, Vilniuje ir 
Maskvoje remia ortodoksi
niai partiniai elementai, 
ieškantys būdų pakreipti iš
eivijos jaunimą sovietizaci
jos linkme. Tačiau visai ga
limas daiktas, kad kursų 
mintį remia taip pat ir ko
munistų partijon Įsisukę lie
tuviški valenrodai, kurie 
tikrąjį tų kursų poveiki su
pranta maždaug mūsų čia

dėstoma prasme. Kad, apla
mai paėmus, tokių .gudrių

ar kinus, o dirbti ir kovoti ’ valenrodų yra aukštose po-

Šiaurės Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto S-gos atstovų ir dar
buotojų suvažiavimas, Įvy
kęs Toronte 1976 m. lapkri
čio 20-21 dienomis, nutarė 
rengti Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes 1978 m. bir
želio 28-liepos 1 dienomis, 
tuo atžymėdamas 1938 m. 
Įvykusios Tautinės olimpia
dos 40 metų sukakti ir vals
tybiniu atžvilgiu 60 m. Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo paskelbimą.

Suvažiavimas prašo JAV. 
Kanados ir kitų kraštų esan
čias lietuvių organizacijas 
nuori'rdžiai prisidėti prie 
šios garbingos ir istorinės 
šventės rengimo.

Suvažiavimas kreipiasi Į 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę, lietuvišką spaudą ir

radijo valandėlles. laukda 
mas visokeriopos realios 
paramos.

ŠALFASS-gos padaliniai, 
paskiri sportininkai ir dar-j 
buotojai visuose laisvuose 
kraštuose, šiaip lietuviai, da-,' 
lyvaujantieji varžybose, yra 
kviečiami kruopščiai ruoštis 
ir suvažiuoti Torontan.

Pavergtos Lietuvos spor
tininkų garbingi atsiekimai 
XXI Montrealio olimpiadoj 
ir nuolatiniai pasiaukojimai 
tautos gyvastingumui išlai
kyti yra garbingiausia pa
skata žaidynių kilniems 
darbams.

Suvažiavimas dėkoja vi
siems už parodytą ligšiolinį 
prielankumą ir pilnai pasiti
ki visų lietuvių parama, lai
duojančia šventės pasiseki
mą.

* „Nuo to laiko daug kas pasikeitė. Pirmiausia, Vaka- 
i ų žurnalistai Maskvoje mažiau bijosi. Mano laikais jų 
ten buvo apie 300, bet tik trys-keturi turėjo drąsos nueiti 
pasikalbėti su disidentais ir parašyti straipsnį... Dabar 
yra kitaip. Sacharovas kviečia spaudos Konferenciją, ir 
visi susirenka. Dabar taip pat padidėjo susidomėjimas 
disidentais, ir joks laikraštis negali nutylėti, ką jie sako. 
Net tie žurnalistai, kurie bijo. dabar yra priversti nueiti 
ir pasiklausyti, ką sako Sacharovas...44

Tad naujų hercenų mintys, kad ir aplinkiniais ke
liais, pagaliau pasiekia Sov. Sąjungos gyventojus, Jeigu 
ne per žaliąja sieną, tai eterio bangomis...

K.

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 
ATSIMINKITE KELEIVĮ. JO METINĖ PRENUMERA
TA BUS GERIAUSIA DOVANA.

woooooooooooooooooooomooooooooooomoooommo

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA.

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Griežtųjų mokslų — dr. 
Vytautas Klemas, 384 Briar 
Lane, Newark, Delaware, 
19711.

Medicinos — dr. Mindau
gas Vygandas, 1720 Cent
ral Avė., Wilmete, III. 60091

Kaip ten bebūtų, šičia ir 
glūdi esminis mūsų pažiūrų 
išsiskyrimas: mes visi suta
riam, kad okupantas siekia 
blogo, bet kelionių prieši
ninkam visiškai nesvarbu 
tų kelionių rezultatus! 
patikrinti ir pasverti empi
riniu (patirties stebėjimo) 
būdu, kai tu0 tarpu man, pa-

Humanitarinių — dr. Ja-! vyzdžiui, rezultato klausi
mas yra itin reikšmingas.nina Rėklaitienė, 766 Wil- 

liams Drive, Crown Point, 
Ind. 46307.

Geri zedvnai
Anglų-iietuvių kalbų žo <

(lynas, V. Baravykas, nauja 

laida, apie 3 ),OOC žodžių 

590 pe’, kaina $8 0<).

1 ietavių-anglų kalbų žo

dynas, redagavo Karsavi 
naitė ir šlapobersk’s. apie 
27.0<X) žodžių 511 psl., kai 
na $8.00.

Kai kas gal barsis, kad 
čia ne rezultato, o princi- 
p o reikalas. Tačiau k o - 
k i o principo? Ar to, kad 
mums nereikia nieko priim
ti, ką siūlo okupantas? Bet 
juk šį principą seniai visi 
laužo, net ir griežčiausi 
„tautinės drausmės“ saugo
tojai. Laužome jį kiekvieną 
kartą, kada i savo namus į- 
sileidžiame okupanto spaus
dintą knygą ar grojame o- 
kupanto išleistą plokštelę’ 
Tos knygos ir plokštelės iš
leidžiamos okupanto kont
rolėje ir mums siunčiamos 
okupanto iniciatyva ar bent

zicijose, liudija faktas, kad, 
pvz., slapto teismo doku
mentai beveik sekančią die
ną pakliūva i vakariečių ko
respondentų rankas (Kudir- 
ko s kalba!), kad toks galin
gas ir nuodugnus vidaus 
saugumo aparatas nepajė
gia išaiškinti ir sunaikinti 
Katalikų Bažnyčios Kroni
kos bei pogrindžio Aušras 
bėndradarbių, leidėjų, pla
tintojų tinklo, nepajėgia 
susekti ir sustabdyti parašų 
surankiojim0 po protesto 
peticija iš 17,000 po visą 
kraštą išsibarsčiusių tikin
čiųjų...

Bet, tikriausiai, laikui bė
gant (o Įsisenėjusioj biuro
kratijoj sprendimai visuo
met daromi iš lėto, perei
nant daugeli instancijų), ir 
tie Vilniuje ai- Maskvoje sė
dintys ortodoksiniai agit- 
propo vykdytojai gali pa
justi, jog iš anų kursų išeina 
gana ne „kapsukiškai“ nu
siteikę abiturientai. Tuo at
veju, kaip minėjom, tiems 
kursams gresia galas, 0 tai 
būtų mūsų tautiniam intere
sui tikras nuostolis.

Dėl to gal ir pakenčiama, 
kad tam tikroj mūsų spau-

(Nukelta Į 3 psl.)
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Rusai okupantai, šalin ū Lietuvos!

ŠIS TAS IŠ ŠILUTĖS

Vilniuje leidžiamo Kultū
ros Barai žurnalo 1976 m. 
lapkričio mėn. laidoje iš
spausdintas ilgas žurnalis
to Tado Vytaro pasikalbėji
mas su komunistų partijos

APIE OKUPANTU 

TIKSLUS

(Atkelta iš 2-ro puslapio)

doj į tuos kursus vykstantie
ji ir juos palaikantieji yra 
nuolatos, be jokio sustojimo 
(pvz., Naujienų dienraštyje 
bent kas trečia diena, jei ne 
dažniau) puolami. Tai su
daro sovietų sluoksniams 
įspūdi, kad išeiviai skaidosi 
ir kad visa jų politika išei
vių atžvilgiu yra efektyvi. 
Šito efektyvumo iliuziją ir 
mums karts nuo karto ne 
pro šalį palaikyti, ypatingai 
tais atvejais, kada atskiri į 
tos politikos elementai 
(kaip, pvz., kursai ar eks
kursijos) akivaizdžiai pasi
tarnauja mūsų reikalui.

Žinoma, iš kitos pusės, 
nebūtų labai gerai, jei pas 
mus skaidymasis iš tikrųjų 
plėstųsis ir gilėtų. Tai paga
liau juk irgi sovietinės poli
tikos tikslas. (Čia galima 
pastebėti, jog šito tikslo so
vietai siekia su kur kas di
desniu pasisekimu, negu iš
eivijos jaunimo susovietini- 
mo per kursus. Mes nesam 
labiau susiskaldę šiandien, 
negu tada, kada ginčijomės, 
ar Vlikas, ar Diplomatinė 
Tarnyba yra „vyriausias 
mūsų tautos politinės valios 
reiškėjas“, bet esame, tur 
būt, susiskaldę daugiau, ne
gu to reikalautų ką tik mi
nėtas politinis žaidimas).

O prieš besaikį skaldymą
si turime vis tik be priekaiš
tų ginklą. Paprasčių papras
čiausiai, — nesileiskime bū
ti skaldomi! Kas iš principo 
nesileis skaldomas, to ir so
vietai nesuskaldys. Bostono 
LB Kultūros Klubas vienais 
metais leidosi skaldomas, o 
kitais — ne, nors žmonės ir 
pagundos liko praktiškai tos 
pačios.

Iš. kitos pusės, sudarykim, 
kur reikia, skaldymosi iliu
ziją. Leiskime vieną kartą 
priešui paspėlioti, kur mes 
iš tikrųjų giliai susiskaldę, 
o kur tik apsiėmę susiskal- 
džiusiųjų roles, taip, kaip 
jis anuomet net visą pasau
lį ilgai veitė spėlioti, ai- jis, 
tas mūsų priešas, pats suski
lo, ar tik vaidino suskilęs 
esąs (Rusijos-Kinijos atve
jis).

Šilutės rajono komiteto pir
mininku Julijonu Ulba.

Iš jo sužinome, kad to ra
jono dirbančiojo vidutinis 
mėnesinis atlyginimas yra 
140 rublių, žemės ūkyje — 
110 rb., melžėjos — 135 rb.. 
mechanizatoriaus — 170 rb.

Kintų kultūros namų sie
nos ištepliotos, nežinia ka
da paprastų kalkių mačiu
sios.

BITININKO RŪPESČIAI PAVASARI
Pavasariui artėjant, kas gyvas gamtoje pradeda ne

rimauti. Pavasario saulė visus vilioja oran. BatinuiKo pir
mas rūpestis, ai- jo bitelės per žiemą išliko gyv os. Bitėms 
dar neislėkus piimą kaitą apsiskraidyti, jau galima pa
tirti, ar jos gyvos ir kokios jų nuotaikos

Per visą žiemą, ypač pavasarėjant, bitininkas ne- 
triukšmaudamas turi apeiti avilius ir apžiūrėti, kad su 
bitėmis aviliai nebūtų sniegu užpustyti, ypač šiuo laiku 
daboti avilių lakas. Jis turi, nesutrenkiant avilių, sniegą 
bent iš fronto atkasti ir patikrinti, ar avilio laKa yra lais
va. Toliau — rūpintis, kad sniegas bičių fronto rajone 
būtų pašalantas, jį judinant ar išmetant, kad greičiau iš
tirptų, kad bitėms, išlėkus pasiskraidyti, būtų mažiau 
pavojaus nuo sniego mirti. Bitėms ant sniego nusileidus, 
jų raginis kūnelis sustingsta, ir bitė nebegali pakilti. Taip 
kartais daug bičių žūsta. Kartais netikėtai, nelauktai orui 
atšilus sausio mėnesį, bitės išlekia apšlakstyti. Tada bi-

, tininkas turi ateiti joms pagalbon, patiesdamas ant sniego 
Specialistų su aukštuoju l statybinio juodo potpierio ar ko nors panašaus. Taip gali 

mokslu įajone esą lOoO. atsitikti ir pavasarėjant, dabartiniu laiku, šiemet sniego 
visur daug. Jis daug kam pridarė nemalonumų ir nuosto
lių. Pasirūpinkime, bičių mėgėjai, kad dėl sniego kuo 
mažiau bitelių išmirtų!

TAKOS ANGELAS SU ŠAUTUVU 

RANKOSE

siūlymuose, žino
ma, nėra nieko ypatingai 
nauja. Juos diktuoja politi
nės praktikos apmąstymas, 
praktikos, kuri siekia giles, 
nę senovę net ir už Machia

Šiuose

Nusikaltėlių ne tik suau
gusių, bet ir paauglių ne
stinga. Ir, girdi, ne iš prasto 
gyvenimo, veikiau priešin
gai, nes šių laikų mušeikos, 
chuliganai esą frantai su 
tranzistoriais.

Pats sekretorius sako: 
„Kokie čia poilsio vakarai? 
Vien šokiai. Rajono kultū
ros namuose netgi vra eta-

Kai sniegas jau apdorotas, tada reikia kruopščiai 
patikrinti ir išvalyti avilio laką. Laka per visą žiemą tu
rėjo būti atdara, kad bitės turėtų tyro oro kvėpuoti. Per 
žiemą daug bičių, ypač senų, išmirštą ir nuo korių krinta 
ant dugno. Kitos bitės, nujausdamos sav© mirtį, eina lau
kan numirti, ir dažnai ant lentelės prie lakos matyti ne
maža negyvų bičių. Tai visai natūralu. Vasar ą bitės mirš
ta tik lauke. Žiemą, lįsdamos laukan mirti, jos numiršta

tas — pramogų organizato- > lakoje, ir taip viena prie kitos užkemša išėjimo laką. O 
rius ,— o naudos maža“ ' ’ > -- - • ■. • •

IŠ ŠAULIŲ SĄJUNGOS 

GYVENIMO

Lietuves šaulių Sąjungos 
Tremtyje kultūrinis suvažia
vimas rengiamas, vietoj kul
tūrinės savaitės, 1977 m. lie
pos 2-4 dienomis Union 
Pier, Mich. šaulės ir šauliai 
kviečiami suvažiavime gau
rai dalyvauti. Suvažiavimo 

programa bus įvairi ir įdo
mi. Suvažiavime taip pat 
kviečiami dalyvauti visi šau
lių kultūrine veikla ir orga
nizacija.

Suvažiavimo stovyklos 
vadovu pakviestas T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos 
Chicagoje pirmininkas Ed
mundas Vengianskas.

Lietuvos Šaulių Sąjunga 
Tremtyje išleido dr. Kosto 
Jurgėlcs parašytą angių 
kalba knygą „Lithuania: 
the outpost of freedom“.

Knygoje nušviečiami Ru
sijos ir vėliau Sovietinės Ru
sijos kėslai prieš Lietuvą ir 
lietuvių tautą ir taip pat lie
tuvių priešinimasis. Knygo
je pateikta medžiaga gau
siai dokumentuota. Po įva
do pirmajame puslapyje yra

dabar pavasarėjant, avilyje jau atsiranda perų, ir naujo 
oro reikalinga dar daugiau. Tad bitininkas atsaigiai, kad 
bičių nesunervintų, laką turi išvalyti. Geriausia tam rei
kalui pasinaudoti vielos gabaliuku.

Dabojant avilio laką, bitininkui rūpės sužinoti, ar 
jo bitelės yra gyvos ir kokios jų nuotaikos. Šiam tikslui 
reikia įsigyti poros pėdų ilgio ir apie ketvirčio colio sto
rio guminę žarnelę. Galą tos žarnelės reikia įkišti pro la
ką į avilį, o kitą galą į ausį. Tokiu būdu girdėsime bičių 
ūžimą. Iš jų balso galima spręsti, ar jos gyvos ir kokia jų 
nuotaika.

Jei bitės vienodai ūžia arba, lengvai rankos krump
liu avilį sutrenkus, suūžia ir vėl nutyla, reiškia, kad joms 
nieko netrūksta. Jei krumpliu sutrenkus, bitės sušlama, 
lyg sausi lapai, tikriausia jos kenčia badą, yra drėgnas 
ir šaltas avilys ar kitos negerovės. Jei girdėti atskiri bičių 
balsai, zirzimas, verkimas, tai jau negeras ženklas: gali 
būti mirusi motina, susicukravęs ar surūgęs medus bei 
kita blogybė.. Jei stuktelėjus bitės neatsiliepė, —tai ne
bėra gyvų. Tada, esant palankiam orui; avilį reikia išva
lyti, kad likę geri koriai nesupėlytų, avilį reikia dezinfe
kuoti.

Bitininkas, nujausdamas negerumus, dabar turi pa
siruošti bitėms padėti, nes jos netrukus išskris apsilaks
tyti. Apsilakstant ar po- to avilį galima atidaryti, jei dieną 
yra nemažiau kaip 60 laipsnių temperatūros. Tik avilį ati
darius, bus galima tikrai sužinoti, ko bitėms trūksta, ir 
tuos trūkumus pašalinti. Bičių motinos, jei reikia, užsa
komos pas motinų augintojus, arba likusios be motinos 
bitės sujungiamos su kitomis. Pasirengiant reikia turėti 
atsarginių, išvalytų, sausų ir saulės pašildytų avilių, at
sarginių dugnų ir lubų, išvėdintų gerų bitinių korių ir 
tiršto sirupo (du puodukai cukraus, vienas vandens). 
Prieš duodant bitėms sirupą reikia pašildyti, kad jis būtų 
maždaug žmogaus kūno šilimos. Einant prie bičių, reikia

nuoJ:rau^0 laikraščio, turėti veidui apsaugoti tinklelį, švarius be specifinio kva-
isieisto 1563 m. Venecijoje, pO j,. pūk0 drabužius, geriau baltos spalvos, ir dūminę 
kur rašoma ame maskviečiu , ,..................... .kur rašoma apie maskviečių 
invaziją į Lietuvą ir Polocko
užgrobimą.

Knyga gaunama lietuvių 
knygynuose, pas knygų pla
tintojus, šaulių sąjungos da
liniu valdybose ir 
užsisakyti tiesiai iš centro 
valdybos. Knygą užsisakant 
naštų, $10.60 čekius reikia 

»•’, iždininkui: Stasvs 
j Bernatavičius, 1513 So. 48th 

Court, Cicero. III. 60650.

Pasikabinusi sienoje jau 
1977 metų kalendorių ir 
naujo prezidento Carterio 
kiek originalios išvaizdos 
paveikslą, didžioji Ameri
kos spauda bando apsižval
gyti, kokia gi yra šių „nau
jųjų laikų“ pradžios pasau
lio politinė tikrovė, šiandien 
visus tuos duomenis galima 
suvesti į kelis trumpus para
grafus.

Pii-miausia lyg ir galima 
būtų pasidžiaugti, kad bent 
1977 metų sausio mėnesį dar 
nėra jokio didesnio masto 
karo, išskyrus partizaninių 
šūvių poškėjimą pietiniame 
Afrikos kontinente ir paski
rų teroristų bombų sprogi
mus Šiaurės Airijoje ir kito
se vietovėse.

Vadinasi — pasaulyje tai
ka.

Deja. tas baltas taikos an
gelas stovi su automatiniu 
šautuvu rankose ir atomi
nėm bombom, patogiai susi- 
dėstytom prie kojų. Taigi 
tik dėl mirties baimės, o ne 
dėl žmonijos geros valios 
gausume kol kas ir taika.

Štai. Europos kontinentas 
yra gal sunkiausiai ginkluo
tas. Vakarų sąjungininkai 
čia turi su šautuvais ant pe
ties net 1,175,000 karių, ku
rių tarpe V. Vokietijoje yra 
ir 208,500 amerikiečių su 
apie 1,000 taktinių atominių 
ginklų. Prieš juos išrikiuota 
1,305.000 Varšuvos pakto 
komunistinių karių, taip pat 
moderniškiausiais ginklais 
apsikarsčiusių. Jų tarpe — 
775,000 grynai Sovietų Są- 
jungo „atstovų“. Ir tokia 
padėtis yra po Helsinkio su
sitarimų ir kitų taikos poezi
jos deklamacijų. Reiškia, 
kaip ir pernai, taikos ir bai
mės šešėliai stovi greta.

Azijoje — jau jokie „hu
manistai“ nesirūpina, kiek 
ten Vietname, Kambodijoj 
ar Laose laisvės troškusių 
žmonių tenykščiai komunis
tai sušaudė, išvarė mirti į 
džiugles. o mirusius užkasė 
ar neužkasė. Jie pasaulio 
sąžinės užmiršti. Lyg tam il
gime, kad būtų nužudyti...

Šiame kontinente kol kas 
Amerikos akys daugiau at
kreiptos į Korėją, kur prie

kalbami priešai stovi durtu
vas prieš durtuvą, šiaurės 
Korėjos komunistai išrikia
vę 495,000 sovietų ir kinie
čių ginklais sustiprintų ka
rių. o Pietų Korėja 595,000 
JAV atitinkamai aprūpintų. 
Be to, čia dar lūkuriuoje ir 
40,000 amerikiečių „simbo
linis dalinys“ su atominiais 
ginklais. Taigi — taika ir 
baimė vėl greta.

Panaši „taika“ ir Kini- 
jos-Sovietijos pasienyje, kur 
sukoncentruota iš abiejų pu
sių apie 2 milionai karių.

Artimuosiuose Rytuose tų 
milioninių armijų dar nema
tyti, bet karo pavojus dides
nis. negu kur kitur, čia ne 
tiktai izraelistas ir arabas 
taiksto vienas kitam peilį 
po gerkle, bet daug pavojin
gesnės pačios didžiosios ga
lybės. besiveržiančios prie 
arabų alyvos ežero. O alyva 
visada buvo brangesnė už 
kraują. Ir jeigu sovietams 
pavyktų užgrobti arabų aly
vos šaltinius, — Vakarai bū
tų paklupdyti. JAV situaci
ja čia tik tuo bloga, kad vi
daus politikos sumetimais 
reikia ginti „sausą“ Izraelį, 
o nepaprastai naudinga bū
tų visomis jėgomis palaiky
ti alyvuotus arabų šeichus.

Afrikos problema dar au
ga. kaip juodas debesys. 
Baltųjų mažuma nėra linku
si dalytis valdžią su juodai
siais, net ir Amerikos len
kiama, sovietų įtaka ir par
tizaninė veikla didėja. Ku
bos daliniai iš Angolos nė 
nemano kraustyti... Abejoti
na, ar čia ir Carteris-padarys 
„taikos stebuklą“.

Apie Pietų Ameriką. Ku
bą ir kitus rajonus dar ne
verta nė kalbėti ir dar dau
giau gąsdintis.

Svarbu — šiandien taika. 
Šiandien...

BROCKTON, MASS.

Nauja LB valdyba

Brocktono, Mass., naujai 
išrinktoji LB apylinkės val
dyba pareigomis pasiskirstė 
šitaip: pirm. Juozas Rente
lis. vicepirm. Mykolas Suba- 
tis, sekr. Liuda Šukienė, ižd. 
Stasė Jančauskienė ir val
dybes narė Vida Sužiedėiie- 
nė.

ESAMA IR TOKIO 
PROFESORIAUS

Northwestem universiteto 
(Chicagoje) elektros inžine
rijos profesorius Arthur R. 
Butz parašė knygą „The 
Fabrication of a Hoax“ 
(Melo sukūrimas), kurioje 
jis aiškina, kad naciai žydų 
sąmoningai nenaikino, kad 
tai yra tik sionistų sukurta 
gryna pasaka.

Šiandien, kada dar visi 
atsimename tuos istorinius 
įvykius, kai tuo klausimu y- 
ra prirašyta pačių žydų ir 
vokiečių tomai veikalų įvai
riomis kalbomis, tokį melą 
versti tiesa gal galėtų tiktai 
bolševikiniai propagandis
tai. Bet pasirodo, kad ir tas 
prof. Butz yra neprastesnis 
„specialistas“.

IŠ PROTO EINA DĖL 
DŽINSŲ ;

Džinsų liga užsikrėtė jau
nimas ir komunistų kraštuo
se. Vengrijoje jis ypač iš 
kailio neriasi, stengdamasis 
įsigyti užsieny gamintus 
džinsus, už kuriuos moka 
net $85, o vietos gamybos 
džinsų kaina tik $15.

Ką tik gavome
Massachusetts gyvenan

tieji prie knygų kainos pri
deda 5% valstijos mokesčio.

Dulkės raudonam saulėlei
dy, Vinco Ramono romano 
antra papildyta laida. 399 
psl., minkštais viršeliais, 
kaina $6.00.

Nykštuku mokykla, Ade
lės Jonušaitės - Abromaitie- 
nės vaikams skirtos pasakai
tės ir apsakymėliai, iliust- 
j-uotos spalvotais Vandos 
Aleknienės piešiniais, 60 
psl., minkštais viršeliais, 
kaina $3.00.

Erelių kuorai, romanas, 
parašė Petronėlė Orintaitė, 
384 psl., kaina $8.00.

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

Julius Janonis, poetas if 
Į revoliucionierius, parašė — 
Jurgis Jašinskas, 265 psl., 
kaina $5.00.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, parašė dr. V. Daugir- 

! daitė-Sruogienė. Tai vienin
telė knyga apie seimą, kuris 
paruošė Lietuvos konstituci
ją ir kitus pagrindinius įsta
tymus. Veikalas yra gausiai 
iliustruotas, 261 psl., kaina 
— $6.50.' 38-sios paralelės du neper-

^moooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooot
su kitais įrankiais, jei reikėtų avilį atidaryti ir valyti.

Visos bitės bus bitininkui labai dėkingos, jeigu jos 
po apsilakstymo ras koiyje gero maisto. Sirupo pripildy
tas korys yra lengviau ir greičiau įdedamas, ir bitėms 
patogiau prie bet kokio oro jį priimti. Be to, bitelės ge- 

galimai rai jausis, jei korys bus išvalytas, sugedę daiktai pakeisti 
tinkamais. Bus ir bitininkui malonu po tokio apsilankymo, 
atlikus tinkamą „bičių visuomenei“ paslaugą.

i K. Šimėnas

ALAXY

*]|OURS &"ĮJrAVEL ]ĮnC.
141 LINDEN STREET. WELLESLEY. MASS. 02181 (6171 237 5502

1977 METŲ KELIONĖS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖ Į LIETUVĄ 

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS |:

LŠST centro valdybą su
daro: pirm. Karolis Milko- 
vaitis, Alfas Šukys, dr. Ka-

vellio Princą. Prisiminkime zys Pautienius, Stasys Ber- 
tik Vytautą Didįjį, tik Va
lenrodą...

* **
Sekančią savaitę, užsklęs- 

dami šį pusantro mėnesio 
trukusį straipsnelių ciklą, 
žvilgterėsime i kai kuriuos

natavičius, Stasys Juozaitis, 
Stepas Paulauskas, Stasė 
Cecevičienė, Stasys Jokū
baitis, Jonas Jasaitis An
tanas Markauskas, Petras 
Padvaiskas, kun. Jonas Bo- 
revičius, S.J., Algirdas Bud- i

kitus mūsų (klausimui reikš- rėčkas. A .fonsas Gailius ir 
mingus sovietų politikos ne-C'onas P’3*3*1?, 
pasisekimus.

Telefonuokite ar aplankykite

ANTON L. MAURAGAS REALTOR

Į 1535 13th St North
f St Petersburg, Fla. 33704 

f Tel. (813)-894-6911

Jis maloniai patarnaus savo tautiečiams, kurie 

nori pirkti ar parduoti namus.

Vilnius • LIETUVĄ
• AUSTRIJĄ
• BAVARIJĄ (V. VOKIETIJĄ)
• RUSIJĄ

Vienos savaitės kelionė į Lietuvą — šeš ios naktys Vilniuje, viena diena Kaune

Balandžio 14-21 d....................$829
Gegužės 5.12 d......................... $829
Gegužės 12-19 d........................ $829

Rugsėjo 16-23 d..................... $829
Rugsėjo 27-spalio 4 d..........$829
Spalio 6-13 d............................. $829

LŠST CV inf.

Dviejų savaičių kelionės j Lietuvą, Austriją, Bavariją (Vokietiją)
Šešios naktys Vilniuje, trys naktys Vienoje, keturios naktys Miunchene:

Gegužės 20-birželio 3 d... $1079 Liepos 7-21 d............................ $1199
Birželio 16-30 d.................... $1199 Liepos 11-28 d........................$1199

Ruirpiūėio 11-25 d ..........$1199



Poslapis ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 9, 1977 m. kovo 1 3.

— Na, tėve, ko gi dabar 
taip mikliniesi, stiebiesi, kil
noji kojas, rieti galvą? Ar 
tave kokia nervų liga už
puolė?

— Aš, Maiki, noriu suma
žinti kuprą ir strainiau atro" 
dyti

— Kas nutiko? Ar kokiai
mergelei nori jaunesnis 
sivaidenti?

— Šitokių 
zyk, vaike As 
aš noriu.

— Tai dėl ko tu 
taip miklini?

kad panaudojo pavojingą 
ginklą.

Civic Centerio nestatys
Vasario 15 d. buvo pilie

čių atsiklausimas, statyti ar 
nestatyti Civic Center. Atsi- 
klausime 19,424 balsavo 
prieš ir 17,302 už. Jei tas 
centras būtų statytas, tai 
nekilnojamojo turto mokes
tis būtų pakeltas.

Paminėjo mūsų šventę

VVorcester Telegram va
sario 14 d. išspausdino Žai
bo sambūrio 4 šokėjų mer
gaičių didelę nuotrauką, 
pažymėdamas, kad sambū
ris vasario 13 d. šoko Lietu
vos nepriklausomybės šven
tės 59 m. sukakties minėji
me, kuri ^įrengė Worceste- 
rio Organizacijų Taryba. 

Mirė i

Šiais metais jau mirė šie 
tautiečiai:

Ona Kaše’aitė - Menard, 
Uršulė Kerulienė, Ernestas 
Tamulevičius, Anelė Norbu- 
taitė - Ramanauskienė, Juo
zas Gaidys, Bronė Kalets- 
kienė. Albinas Valentukevi- 
čius, Monika šablinskienė, 
buvusi senų laikų veikėja, 
išauninuri lietuvišką šeimą, 
Emilija Valkavičienė ir Ona 
Mockaitrtė. •

Paskutiniosicš^trys buvo 
SLA 57 kuopos narės.

Dar turime senų veikėjų

Dar yra likusių senųjų 
veikėjų ir Keleivio skaityto
jų. Tai muzikas Jonas Dir- 
velis, chorų vedėja Marijo-' 
na Jablonskytė - Meškienė, 
Vincenta Kelienė, Justinas: 
Karazija, Vladas Jankaus-, 
kas. Mykolas Žemaitaitis.

tį naudojęs mano straipsnį. 
Patikrinęs tikrai radau, ką 
esu rašęs 1972.IL11 Naujie' 
nose. Bet argi galėjau atsi
minti, ką prieš penkerius 
metus rašiau ir kad jau tieki 
laike prabėgo, kad jau visas 
penkmetis nuo anos sukak
ties.

Kas anksčiau parašyta— 
neišdils, išliks. Čia galiu aną 
biografiją tik šiek tiek pa
pildyti. Per tuos paskutinius 
penkerius metus A. Sukaus- 
kas, tur būt, nė dienos ne
sėdėjo rankų sudėjęs. Išėjęs 
į pensiją, dar giliau pasinėrė i 
į visuomeninę veiklą. Ypač! 
daug dirba Dloce, šaulių ir 
kitose organizacijose. Per i 
penkerius metus labai išryš
kėjo jo žurnalistinė veikloj 
Tiesa, Keleiviui jis, rodos, 
jau neberašo, bet užtat in
tensyviai bendradarbiauja1 
Naujienose ir ten tapo ofici
aliu Detroito koresponden
tu. žinau, kad A. Sukauskui 
nėra taip lenrva rašyti, kaip 
kai kuriems kitiems. Tuo jis? 
man ne kartą yra skundęsis. 
Betgi ne tas yra didvyris,

žmogaus teisių visame pa- klarneto partiją atliko Aida kuriam lengvai sekasi, o" tas,

sutriuškino didžiausia balsų 
persvara.

Antanas Sabalis vertas 
ge. Sekė kleb. kun. V. Kri> pagyrimo ne tik už pagrin- 
čiūnevičiaus malda. Minutė-, dinės kalbos trumpumą (vos 
lės susikaupimu prisiminti į 21 minutė!), bet ir už opti- 
Nepriklausomybės akto sig- J mistinį, tačiau nuosaikų, 
natarai ir laisvės kovose žu-j blaivų turinį. Jis iškėlė tris 
vę kariai. Pagerbti dar gyvi dalykus: Nepriklausomybės

DETROITO NAUJIENOS
lydint Reginai Sližytei-Bro-Paminėta nepriklausomybės 

sukaktis

Lietu\ os nepriklausomy
bės atstatymo 59-toji sukak
tis buv0 paminėta vasario 
13 d. Die.o Apvaizdos para
pijos kultūros centre. Minė
jimą pradėjęs ir iškilmėms 
vadovavęs Detroito Lietu
vių Organizacijų Centro pir' 
mininkas Rimas Sukauskas- 
Sakis i prezidiumą pakvietė 
kun. Viktorą Kriščiūnevičių, 
JAV senatorių Donaldą W. 
Riegle, Jr., Vliko atstovą 
Antaną Sabali ir dr. Algi 
Barauską.

Švyturio kuopos jūrų šau
liams vadovaujant, į sceną 
įneštos JAV, Lietuvos ir as
tuonių cngartizaciių vėlia-

savanoriai kūrėjai. Michiga- akto jėgą, Vliko išugdytą:
no gubernatoriaus, Detroito šio mėnesio gale konferen-i 
ir Southfieldo merų prokla- ciion susirinksiančia iaunu-i 
macijas perskaitė Diana A.

cijon susirinksiančią jaunų 
jų politikę ištirtą ir komunis- i 
tų partijos bankrotą, nuėju
sį iki to, kad šnipinėjami bei 
persekiojami net mažame-;

Černytė, Giedrė Sirutavičiū- 
tė ir Karolė Veselkaitė. Pa
gerbti iškilmių svečiai — et
ninių grupių atsto vai. Tiek Į ėiai vaikai, 
apie vienuoliką programos 
punktų, kurie kasmet karto
jasi ir kuriuos tik todėl iš
vardijau kad jų atlikime j imtos publikos plojimu, 
kasmet (ir šįmet) buvo nau
jų vardų.

Po kalbų R. Sakis per
skaitė rezoliucijas. Jos pri-

Meninėje dalyje, kaip bu-, 
vo žadėta, D. Petronienės 

Kuo galime pasidžiaugti, vadovaujamos Stasio But- 
vos. JAV himną giedojo Da- a^em šiemetiniais kai- kaus šaulių kuopos kankli- 

bėtojais.. Šen. D. W. Riegle, ninkės pakankliavo keletą 
Jv., nežadėjo iki sekančio liaudiškų kompozicijų, o 

• pavasario Lietuvos iš.vaduo- Stasio Sližio diriguojamas 
į ti. Jis, tik ką pradėjęs JAV Moterų vokalinis ansamblis' 
senatoriaus karjerą, sakė, sudainavo kelias patriotines; 
jeg buvęs, esąs ir būsiąs .dainas. Su dainininkėmis.

nutė Petronienė, pianinu pa-

— Ne, tėve, bus 
bus ir neturtingesnių, kurie 
sav0 centus aukojo Lietuvių 
Fondui, bet nebus tokių, ku
rie visai nieko nedavė, o nc-
ri tiktai garbės.

visokiu,

ir dabar šaukia visus už tuos 
pinigus nusifotografuoti.
Tie pikčieriai, sako, bus su . .. _. _,
rišti i viena stora kantičką, i ?jai„ vaikyrtėje Plungės pra- 
o ta knyga bus pkdėta Tau- bastel,s moke- kad uz duoti!

— O, sakai, kurie nusipir
ko garbę? Bet, Maiki, mane

šaulyje rėmėjas; jog nauja-! Petersonaitė. 
sis JAV prezidentas Jimmy 
Carter nebijos kelti viešu- I kilmės baigto 
mon žmogaus teisių pažeidi- darnu Tautos himnu, 
mu, nesvarbu, kur jie būtų 
vykdomi; jog jis laukiąs

kiriam reikia

visų gie-

Minėjime dalyvavo be--

tiškose kapinėse ant vistav- 
kos, kad žmonės ir po tūks
tančio metų matytų, kad 
mes čia gyvenome, valgėme 
steiką. gėrėme gyvatinę ir 
garsiai rėkdami vijome rtis-

pa- ki iš Lietuvos.

— Tėve, tu turbūt, čia 
nieku netau" kalbi apie Lietuvių Fondą 
-ats žinau, ko ir numatomą aukotojams 

įamžinti leidinį, kur turėtų 
būti jų nuotraukos ir trum
pa? aukotojo aprašymas?

— Gai jis, Maiki, pasako
jo ir apie tą patį, ką tu da

almužną nereikia reikalauti 
jokio atlyginimo.

mūsų pageidavimų laiškais; veik oOO žmonių. Salėje Al-i 
ar asmeniškais apsilanky-jtos . politiniams darbams 
mais jo Įstaigoje Washing-!iem^ ^uxo sulinkta tiuputi 
tone ir pasistengsiąs pade-} Per 3,200 dolerių, ši suma j 
ti, kur tik bus galima. Be i nėra , galutinėj nes vėliau! 
to, pažadėjo šio minėjimo. P1 '^idėsdar . čekiai, Dloco' 
rezoliucijas įrašyti į Kong-i vadcv-vbei siunčiami paštu J— Gal ir taip, bet šie au- 

keto jai nori, kati jų duotai Kaip visada, čia skelbiu tik
atmuzna butų visiems zmo-1 . i sumą, surinktą salėje.
ma, nes apie toki leidinį jau 
anksčiau buvo skelbiama.

nai negalėsiu patekti?

— Ne, tėve, tu tenai tikrai 
nepateksi, nes tam Fondui 
nieke nesi nusipelnęs.

— Tada, vaike, aš tau pa- 
neatpažinsi, i bar šneki. Bet sako, f tą kan- sakysiu trumpai ir drūtai:

- - nėra teisybės ant šio svieto!

;a ve cm

— Maiki, 
patsai manęs
kai užsi.i'ksiu nauja mun-itičką bus sudėti visi žemai- 
durą, kai užsimausiu pači- ; žiai ir lietuvnihkai, visi gyvi 
dabruotu kazirku mučę, kai: b- numirusieji, kurie tik šio- 
prisikabinsiu

palauk, tu dai

ant skūriniu .ie kontrėje gyveno,

sional Record) ir prez. Car
teriui paradyti laišką—pra-

i nešti apie dalyvavimą šia- į 
Tai reiškia, kad aš te-' me minėjime, čia tenka pa- j

— Yra, tėve, ir teisybė, ir 
ka"j pagarba, bet visa tai reikiaui ic.aoujus.u d ii v iniu : »• —----- _

diržų pari tą naują blizgan-! svietas visus amžinai atsi- nu>.pe n> 1 paA0 f 31 1S-
čia apieierišką šoblę.. mintų

, . ! — Ne visai taip, tėve. I ta
— Pirmiausia, kurtu v«B UetuvilJ Fondo leidinį nul 

tai gaU',, o, be te, kam gi, ifleti tik tu nuotrau
kai reikia šitaip pašau,j juo-. ka£ jr a|;raįymuSj kurie fon.

nu' į dui daugiau ar mažiau au-
rp v , i kojo. O ką tu davei? Nieko-

Be to, turėtu būti įdėti tik

— Geriau 
nusipirkti!..

sakvik: reikia

-tebėti, kad, -kaip įtakingas; 
JAY senate yra respubliko-j 
nas šen. iš Michigano Ro

Sunkiai serga trys 

Laikraštininkai

Pereitą kartą rašiau apie
bert Griffin, kaip įtakingas Vlado Selenio ligą ir sunkią 

operaciją. Per paskutines 
kelias savaites jo padėtis 

,x . . . mažai pasikeitė. Operacijos
mu? gali greitai tapti n £ajzc|os> tiesa, gyja, bet vis
dem. D. M. Riegle, Jr. Jau; jg]ęy]a įvairių komplikacijų, 
dabai jis yra dievinamas ’ Kuriam laikui iš ligoninės 

Į buvo paleistas, bet ir vėl tu
rėjo i ją grįžti.

buvo tik ką miręs demokra
tas Phillip Hart, taip įžy-

Michigano negrų ir darbi
ninkų vadų. Nepaisant jam 
nemalonios kontroversijos 
dėl šeimyninių vingių, var
žybose dėl šen. Harto vietos 

i espublikoną oponentą

bus jokių ekspensų. 
naują žalnierišką api
jau man pažadėjo naskolin-, , , ...i,. * i? J n mes butu salima apmokėtiti mano senas frendas Fren-! ... . ?.. ., - ,
kis, kuris turi vaiaunu dalv-! *eK in13.ai5 as-.P kiek tu 
kų kremą. Tu dar pamatysi! i įam, reikalui gali aukoti? i

— Bet kam gi tau prirei- N>ekoJ Gal ,lk to“* »1'a-
kė taip iamiuo'ti? 't,nfo bonk?- TalP tau ir ĮSi-|

įamžinti teks tiktai Zacirkos j
— Maiki, čia vra mano! knvgoje, o ne Lietuvių 

sikretas. bet aš tau ji išviro-' Fcdo leidinyje. Tokiam rei- 
žysiu. Mat, aną dieną susi-! kaluLtėve, reikia aukos, rei- 
tfkau Zacirkos saliūne žmo-i’x’a pinigu.
gų iš Čikagos stokjardų, o! —Maiki, tu mane jau ge- 
kai su juo i metėm sotkę.; rokai smūtnmi. Pagal tavo 
tai tas ir ėmė pasakoti. kas;rokundą išeina, kad tik už 
dabar Marketo Raikė deda-Į pinigus gali pasidaryti am
si. Jis sake, kad fizišenai,' žinos pomietės veltas. Va- 
inžinieriai, pulkovninkai ir dinasi, ir toje pikčerių kan- 
kitos žymios asabos jau su- tiekoje bus sudėti tiktai ba- 
kolektavo milijardą dolerių gečiai?

ST. PETERSBURG BEACH. FLORIDA

Jeigu norite Įsigyt* šioje apylinkėje nekilnojamojo torto 
nuosavybę, maloniai jums patarnaus p. Veronikos 
Jakušovienės Realtor vadovaujama lietuviška 
įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
«7O5 Gulf Bkd.
St. Petersburg Beach, Florida 33707 
Td. (813)367-1791 

Po darbo valandų — (813) 360-0744

rėda’^e’ ^ur’e dar at?kirai paau- 
1 e i kos, kad iš tos surinktos su-

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

VIENOS SAVAITĖS 

iš BOSTONO, NEVV YORKO. MONTREALIO

BALANDŽIO 6—$721.004 GEGUŽĖS 7 — $829.00 
BALANDŽIO 27—$735.00 j GEGUŽĖS 12— $829.00 

GEGUŽĖS 2 — $829.00 RUGSĖJO 21—$815.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

iš BOSTONO, UHICAGCS, N. YORKO, MONTREALIO 

GEGUŽĖS 18 (su Vakaru Europa)
GEGUŽĖS
BIRŽELIO

25— $ 999.00 
15— $1119.00

RUGSĖJO
GRUODŽIO

3IRŽELIO 29. LIEPOS 15. 
1EPOS 27, RUGPICČ. 10

—iš Chicagos $1257.00 
—iš New Yorko $1136.00 

7— $999.00
21— $983.00

Prie grupiu galima jungtis ir iš kitu miestu su 

papildomu mokesčiu

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO—VIETŲ SKAIČIUS 

RIBOTAS!

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 We»t Broad way, P. O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764 

Savininkė Aldona Adomoniene

Air Fares Subject to Changes and Government 
Approval

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

Anoje korespondencijoje 
pasidžiaugiau, kad Vladas 

J1S ; Mį^gėla atsigavęs ir jau šį tą 
j parašinėja. Mano džiaugs- 
• mas buvo trumpas. Iš sausio 
i 30 į 31 naktį jį ištiko naujas 
širdies priepuolis ir kraujo

■ išsiliejimas į smegenis. Jis 
i guli ligoninėje. Dešinė kūno 
! pusė paralyžuota. Padėtis 
l labai sunki. Gerėjimo žymės 
į tuc tai pu menkos.

1 Alfonsas Žiedas, vasario 

pradžioje gulėjęs ligoninėje 
ir gydytas moderniausiomis 
šių laikų priemonėmis, da
bar jau yra namie. Jį gydo 
pref. Vainutis Vaitkevičius. 
Prieš šia korespondenciją 
rašydamas, kalbėjausi su 
kol. Žiedu telefonu. Jo nuo
taika gera, jaučiasi gerokai 
apsveikęs. Tačiau reikią 
daug ilsėtis ir bet kokius kū
rybinius planus atidėti į šo- 

i ną. A. žiedas yrarLŽS Det-
: roito skvriaus pirmininkas,
■ o VI. Mingėla — sekreto- 
; rius. Tik trečias valdybos 
j narvs Antanas Grinius yra 
' visiškai sveikas.

daugiau pa
sta n iru tikslui pasiekti.

Bičiuliui Antanui Sukaus
kui linkiu daug gražių metų, 
ger os sveikatos ir pozityvių 
darbų!

Renka aukas Kairio-Bielinio 

paminklui

Daugelį kartų spaudoje 
buvo rašyta, kad Chicagos 
Lietuvių Tautinėse kapinėse 
statomas paminklas dviems 
nepriklausomos Lietuvos ir 
lietuviškos socialdemokrati- 
vadams: Steponui Kairiui ir 
Kiprui Bdeliniui. Kažkodėl, 
visoje Amerikoje renkant 
paminklui aukas, Detroitas 
iki šiol buvo aplenktas. Pa
galiau, susirišęs su Chicago’' 
socialdemokratais, įgalioji
mą aukoms rinkti Detroite 
gavo ką tik aprašytas Anta
nas Sukauskas. Norintieji 
paaukoti, nedelsdami pini
gus įteikite jį sutikę, arba 
pasiųskite jo adresu: 1617 
Mayiburn, Deaa’bom, Mi. 48 
128. Kad būtų mažiau keb
lumų, čekį galite rašyti An
tano Sukausko vardu.

Alfonsas Nakas

WORCESTER, MASS.

Kantrybės netekęs, pašovė 

išdykėlį

Vasario 13 d. į Andriaus 
Kavaliausko kiemą suėjo a- 
pie 10 jaunuolių ir mėtė vie
nas į ikitą sniegu ir ledais. 
Kai Kavaliauskas liepė jiem 
apleisti kiemą, jie pradėjo 
jį pulti ir pataikė jam į gal
va. Tada Kavaliauskas, nu
ėjo į namus ir, pasiėmęs ši a- į 
tini šautuvą, paleido vieną į 
šūvį, sužeisdamas 14 metų' 
Lacourse. į

»
83 metų senis A. Kava-; 

liauskas dabar kaltinamas,

Linkiu jiems sveikatos ir 
dar ilgai būti mūsų tarpe.

J. Krasinskas 

GRAND RAPIDS, OHIO

LB valdyba

Šiuo metu LB apylinkei? 
valdyboje yra šie asmenys: 
pirm. Vytautas Jonaitis, vi
cepirm. Nijolė Beniukštai- 
tienė, sekr. Vincas Strolis, 
ižd. Stasys Ivanauskas, kult. 
reik. vedėjas Jobas Baltuš
ka ir narė socialiniams reik. 
Asta Banionytė.

Bostoniškio J. Jašinsko 
parašy tą knygą —JULIUS 
JANONIS — POETAS IR 

REVOLIUCIONIERIUS ga

lima gauti Keleivyje. Jos 
kaina — 5 doleriai.

NAUJAS ROMANAS
Ką tik išėjo Petronėlės 

Orinlaitės parašytas roma
nas Erelių kuorai, 384 psl.,
kaina $8.00.

\

%

A. Sukauskui 70 metų
Tik išgirdęs per radiją, o 

, paskui ir paskaitęs A. Gri- 
! niaus rašinį Dirvoje, sužino
jau, kad sausio 29 d. Anta- 
nuo Sukauskui suėjo 70 me
tų amžiaus. Kai sukaktuvi
ninką užsipuoliau, kodėl 
man laiku nepriminė, tai 
juokaudamas atsakė, jog A. 
Grinius rašiniui apie sUkak-

CHICAGOJE "KELEIVI“ ATSKIRAIS NUMERIAIS 

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

WORCESTERIO LIETUVIŲ
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 
Šeštadieniais 5-6 vaL vakaro 

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrewsbury, Ma. 01545 
TeL 852-3665
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Vietinės žinios
rium Discovery laive Bosto- pirmininko P. Gaigalo pa- 
nc studentų "Pavasario va- sveikinimas, vėliavų įneši

prašė Dievą prie 
Lietuvai laisvės.

altoriaus

Karas“.
Balandžio 17 d. 3 vai. po

Gimtadienio proga — $100

Vasario 9 d. sukako 72 
■metai, kai išėjo pirmasis 
Keleivio numeris. Tą sukak

{domus koncertas

Kovo 10 d. 8:15 vai. vak 
Berklee Fėrfoirnance Cen-

w Į pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje Laisvės 
Varpo pavasarinis koncer
tas.

Balandžio 30 d. So. Bos
tone Lietuvių Piliečių d-jos

... ter salėje, 136 Mass. Avė.,, salėje Hamiltono "Aukuro 
ti prisiminęs, bostoniškis vi-: įvyks kamerinis 6 Beiklee| teatre gastrolės. Kviečia__
sucmemninKas mz. Alek
sandras Čaplikas mūsų laik
raščiui paremti paaukojo 
net S100.

Už tokią sambią auką 
nuo irdžiausiai dėkojame.

Keleivio administracija

Pabijota sniego

Bostone LB Kultūros Klu
bas apgailestauja, kad jo 
kartu su Tarptautiniu Insti
tutu rengtas Lietuviškas va
karas (Lithuanian Night), 
turėjęs Įvykti vasario 20 d. 
8 vai. vak., buvo dėl sniego 
pūgos Tarptautinio Institu
to vienašali kai atšauktas

muzikes kolegijos kompozi- į Bostono ateitininkai.
• • 11 — 1 X * 1ei jos klasės mokytojų kon

certas.

Jame bus reprezentuoja
mi daugiausia vyresniųjų 
klasių mokytojų kūriniai. Į 
tą skaičių įeis ir Jeronimo 
Kačinsko sonata smuikui ir 
fortepijonui, kurią atliks 
smuikininkė J. Packer ir 
pianistė Fr. Wi‘ldeboer.

Programą sudarys veika
lai įvairiems instrumentams, 
ansambliams, chorui ir ki
tokiems muzikos sąstatams 
šių kompozitorių: W. Ma- 
loof, J. Bavicchi, P. Haz- 
zard, Pr. van Dijk ir J. Wil-

Balandžio 24 d. 3 vai. po 
pietų Veterans Memorial 
Auditorium Providence, R. 
I., Čiurlionio ansamblio iš 
Clevelando koncertas. Tą

mas, grojant Lietuvos karo 
invalidų orkestrui maršą, 
kritusių dėl Lietuvos laisvės 
pagerbimas kar0 ti imitais, 
JAV ir Lietuvos himnai, 
Laisvės Varpo vedėjo P. 
Viščinio kalba lietuviškai, 
Brocktono miesto viešųjų 
darbų departamento komi- 
sionieriaus Frank Wallen — 
Piano Volungevičiaus kalba 
angliškai, ir kun. P. Šakalio 
patriotinė invoskacija.

P. Viščinis savo kalboje 
rišo Vasario 16 minėjimą su 
G. Washingtono gimtadie-

Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetui $50 ir Lietuvių Bend
ruomenei $50.

Fr. Wal!en savo kalboje 
lygino- Vasario 16ją su Lie
pos 4-tąja, ragino visus di
džiuotis, kad esame lietu
viai, o taip pat dirbti, kadį dalį narių sudaro jau čia 
Lietuva greičiau atgautų! gimusieji, kurių ne visi ir 
laisvę.

šiuo metu kuopa turi apie Į 
275 narius. Tai pati didžiau" 
šia Sandaros kuopa, žymią

i :
} RAYMOND E. PELECKAS J 

J GENERAL CONTRACTOR {
t. ♦

t Dengia stogus, ded i vandens{ 
i nutekamuosius vamzdžius, at-* 
J lieka namu vidaus ir iauko vi- •

liamson.

pačią dieną 10 vai. ryto an-įnio minėjimu, pabrėždamas,

Kaip kasmet, taip lygiai 
ir šiemet kuopa paskyrė iš 
savo iždo: Amerikos Lietu
vių Tarybai $100, Lietuvių 
Fondui $100, Vyriausiam

kalba lietuviškai. Tcdėl jau 
eilė metų, kai Vasario 16 
dienos minėjimuose kalbos 
sakomos taip pat angliškai. 
Anksčiau tokias kalbas yra 
pasakę Eligijus Sužiedėlis 
ir A. Budreckis.

su rūšių dailvdės darbus. ♦ 
Įkainojimas veltui. Turi leidi { 
mą ir draudimą, šauktis va-{ 
karais tel. 361-Kilo.

Tame vakare amerikiečių 
publikai būtų buvusi pami
nėta Vasario 16-sios šventė. 
Be to, programoje buvo nu
matyta? Gitos Merkevičiūtės 
-Kupčinskienės vadovauja
mo etnografinio ansamblio 
pasirodymas bei Gedimino 
Ivaškos režisuoto filmo iš 
Penktosios tautinių šokių 
ventė s pa demonstravimas.

Tikimasi, kad tokį vaka
rą gal bus Įmanoma suruoš
ti ateityje.

J. Bavicchi sonata smui
kui ir fortepionui parašyta 
pasinaudojant 9 lietuvių 
liaudies dainomis, Izido-į 
ir jau keletą kartų jo atlikta

samblis giedos bažnyčioje.
Balandžio 24 d. 4 vai. po 

pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečiu d-jos II aukšto salė
je Sandaros našlių (karalie
nės pagerbimas.

Gegužės 1 d. 2:30 vai. po 
pietų Sc-. Bostono Lietuviu 
Piliečių d-jos salėje skaučių 
Židinio ruošiamas Lapinsku 
lėliu teatro iš Chicagos vai
dinimas.

Gegužės 14 d. Bostono 
Tautinių šokių sambūrio 
vakaras, kuriame bus pami
nėtas ir Romas Kalanta.

Visa programa vėliau bu? 
transliuojama per ameri
kiečių radiją

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 

PROTESTAS

Lietuvių Rašytojų d-jos 
valdyba pasiunltė Čekoslo
vakijos prezidentui Husa- 
kui raštą, kilriame prc-tes-* 
tuojama dėl rašytojų ir inte-

žinoma visuomenininke lektualų persekiojimo Čeko- 
Jadvyga Tumavičienė iš Ja-j Slovakijoje.
maica Plain, Mass., Kiprui į

BOCKTON, MASS.

Auka K. Bielinio paminklui

kad kovoje dėl JAV laisvės 
G. Washingtono- patikėtiniu 
buvo Lietuvos sūnus T. Kos
ciuška, o taip pat, kad 1569 
m. Karolis Kuršius buvo pir
muoju mokytoju dabartinia“ 
me New Yorke, kuris tuo-1 
met vadinasi New Amster- j 
dam. Tai rodo lietuvių įna-j 
šą į šio krašto išsilaisvinimą J 
ir jo pažangą, o taip pat tei
kia vilties, kad JAV padės 
Lietuvai atgauti sav0 laisvę.

Kalbėdamas apie būdus, 
kuriais galima pasitarnauti 
Lietuvos reikalui, jis nurodė 
pavyzdžiu Frank Wallen, 
kuris suorganizavo Lietuvos! 
vėliavos iškėlimą Brocktone J 
ir Vasario 16ją —priėmimą1 
Citv Hali, o taip pat tą ma
žą berniuką, kuris mi-rių me
tu 7-ta<me televizijos kanale

• CITGO KOKYBĖS ŠILDYMO ALYVA

• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP
TARNAVIMAS

• GALIMA MOKĖTI DAL IMIS

• DEGIKLIO DALYS IR APTARNAVIMAS 
PAGAL SUSITARIMĄ IŠ ANKSTO

• KROSNIŲ IR VANDENS ŠILDYTUVŲ PIL
NAS {RENGIMAS

FORTŪNA FUEL CO., INC-
470 Adams Street, Quincy, Ma. 02169 

Boston So. Shore

436-1204 773-4949

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
dėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alphonse 
peižiūrėta, „Sūduvos“ išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3, su tes- 

1 umento foima $3.50. Ji yra 
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuvių radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stol ies WNSR 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.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad
vvay, So. Boston, Mass. Tel. 
268-0489. Ten gaunamas 
Keleivis ir yra didelis lietu-

: viškų kny gų pasirinkimas.

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojas apie pasaulinius tr lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomią nuotraukų ir atvirai pašieake 
apie visus mūsą visuomeniniu7 bei kultūrinius klausimus, 
jame rasite įdomią skaitytoją laišką skyrių, kuriame laukta
me abipusią pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiška^ mūsą iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauią bendradarbio bei idė’n. vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris dirba už išlaikymą 
— lietuvybės ir Lietuvos.

Metinė prenumerata JAV-se $10.00. *

Adresas -
7722 George Street, LaSalIe, P.Q. HSP IC4, CANADA

„GARSO BANGŲ“ 

PROGRAMA

Bieliniui statomam pamink 
lui Tautinėse kapinėse Chi- 

.. cagoje per Paminklo staty- 
Prof. Jo’kuoas Stukas is įos komiteto įgaliotinį Pet-

Nauji Keleivio skaitytojai

Mountainside. N.J., užpre- 
nmeravo metams Keleivį sa
vo uoš.iui Povilui Kaseliui 
Chicagoje, Ilk, o Vytautas 
Senkus iš So. Dortmouth, 
Mass., ir Marė Valatkienė 
iš So. Bostono užsiprenume
ravo patys.

Sveikiname savo naujuo
sius skaitytojus ir linkime 
malonių akimirkų su Kelei
viu rankose.

Keleivio administracija

SLA darbuotojų pasitarimas

Vasario 19 d. A. Čaplike 
bute buvo SLA Bostono a- 
pylinkės darbuotojų pasita
rimas, kuriame dalyvavo 
centro valdybos pirminin
kas Povilas Dargis ir sentro 
sekretorė Genovaitė Meiliu- 
nienė.

Pasitarimo darbotvarkėje 
buvo narių vajus ir kiti opie
ji SLA reikalai.

Nauja inžinierių valdyba

Inžinierių s-gos Bostono 
skyrius -iemet išsirinko to
kią valdybą: Bronius Gali
nis, Marius Žiaugra ir Algi® 
Vasys.

Paskutinieji du yra užau
gę Bostone ir čia baigę inži. 
nerijos mokslus.

rą Ausiejų paaukojo $100.

Pažymėtina, kad J. Tuma
vičienė ir velionis Kipras 
Bielinis yra kilę iš tos pa
čios apylinkės.

Aukas minėtam pamink
lui galima siųsti adresu: 
P. Ausiejus, 45 Crane St, 
Avon, Mass. 02322.

KALENDORIUS

Kovo 6 d. 12 vai. So. Bos- Į 
tono Lietuvių Piliečių d-jos Į 
II ir III aukštų salėse skautų 
rengiama Kaziuko mugė.

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

Kovo 13 d. 3 vai. popiet 
'O. Bostono Lietuvių Pilie
čių d-jos III aukšto salėje 
JAV LB Bostono apylinkė? 
sukaktuvinis 25 m. koncer- 
tas-ban ketas.

Kovo 27 d. 3 :30 vai. po 
rietu So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos III aukšto ?a- 
’ėje Minkų radijo metinis 
koncertas ir filmu vakaras

Balandžio 10 d. 5 vai.
vak. New England Aqua-

BALTIC INSURANCE AGENCY 
Vedėja: Reda M. Veitas

Tel. 268-6030 iš
597 E. Broaduray, So. Boston, Mass.

• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visą rūšią nelaimingą 
atsitikimą.
• Parūpna visu rūšią draudmus nekilnojamam turtui 
ir nuo nelaimingu atsitikimą.
• HOMEOWNERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.

Ši radijo programa trans
liuojama sekmadieniais iš 
stoties WBUR 90.9 FM! 

Gražiai paminėjo Vasario 16 banga nuo j ;30 į^į 2:00 vaL J

ALT Sandaros 24-ji kuo-j P°?£įTOK(je angIų 

pa Brocktone kasmet mini! 
savo narių tarpe Vasario 16
iškilmingais .pietumis, šie-, ,ietuTi kuhir 
met tokie pietus buvo vasa-s«•. » ■__ ______ ___ L___ •

kalba
pateikiama klausytojam ge
rai atrinkta ir suredaguota

kitokia medžiaga, verta vi- 
. siems lietuviškai nemokan- 
i tiems pasiklausyti. Valandė- 

Prieš pietus atlikta prog-jlės pagrindinė ir puiki kal- 
rama, kurią sudarė kuopos bėtoja—Birutė Vaičjurgytė.

rio 22 d. Juose dalyvavo per! 
100 nariu ’

i9>7 METŲ ReLIčNeš Į Lffif OVą
Vienos savaitės kelionė į Lietuvą 

Kiekvieną kelionę lydi patyręs vadovas

Dviejų savaičių kelionė į Lietuvą,
Bavariją (Vokietiją) ir Londoną (Angliją)

Istorikas V. Liulevičius 
teigia, kad 1898 m. lietuviai 
turėjo siuvyklų Baltimorėje 
41, Brooklyne apie 40. Bos. 
tone 28, Philadelphijoje 20.

ORAUlfiMO AGENTCRA 

Atbėk a įvairią rūšią 
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
S 98 Broadway 

So. Boston. Mass. 02127 
TeL AN 8-1761

i ANGLIJĄ:

BALTIC
TOURS

VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS { LIETUVĄ:

1 naktis Maskvoje, 6 dienos iir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos 
ekskursija Į Kauną. 1 naktis Maskvoje
balandžio 24—gegužės 2 d. — $858; rugsėjo 18-26 d. — $858, 

spalio 9-17 d. — $826.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR į

1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje kartu su 1 dienos s 
ekskursija Į Kauną. 4 naktys Miunchene ir 3 naktys I>ondone * 
birželio 25—liepos 10 d. — $1,253; liepos J7—31 d. — $1.253. } 

SPECIALI KELIONĖ Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ, PRANCŪZIJĄ: 
birželio 8-22 dienomis
1 naktis Maskvoje. 6 naktys Vilniuje, kartu įsu 1 dienos ekskursija 
i Kauną. 4 naktys Vokietijoje ir 3 naktys Paryžiuje •— $1.276.
{ nurodytas kainas įeina: lėktuvo grupinis bilietas;

pirmos klasės viešbučiai po 2 kambary;
3 kartus valgyti per dieną; pusryčiai ir 
vakarienė Miunchene, Londone ir Pary
žiuje:
ekskursijos, lagamino pervežimas.

Kelionių kainos paremtos nauju nuo 1977 metu balandžio 1 dienos veikiančiu tarifu, kuris yra 
valdžios tvirtinamas. Tarifai remiasi kainomis nuo Bosto.io, New Yorko ir Montrealio Pan Ame 
rican ar kitais IATA lėktuvais.
Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

Kiekvienoje kelionėje keleivių skaičius yra ribotas. Patartina vietą rezervuoti galimai anksčiau.

SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 metą carsavįs lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau eup SEPTINIS MiLIONUS doleriu 
nariam*

SLA—didžiausia lietuvių fratercalinė organizacija — 

duoda gyvybės apdraudą ir ligoje paša>pą. kun yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS (teieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarp-r.ės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip iria su pase m ik,r o dolerią 

kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi- Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairią klasių reikalingiausias 

apdraadas nuo $100.00 iki $iv.900.0C
SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — Ea_ 

dosrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms i.’ gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIRAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudoe tik $3.00 mokes
čio BMtaPH.

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuvišką 
klabą ir draugiją nariams. Ui $1,000.00 akcidenta- 
Ms apdraudoe mokestis $2.00 { metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų ve’kijus, ir jie plačiau paaiškins spi« 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas mfo>*marijas, jeigu 
parašysite:

Lftbeaeiaa AlHaare of America
W7 W«st 30th Mtreet, Nen- York. n y leeoi
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Vietines žinios
TOMAS VENCLOVA 

BOSTONE!

Didžiausias rėmėjas

•Jonas Bartašius-Bartash, 
! dabar gyvenantis Haitfor- 
į de, Ct., Keleiviui minint 70

. , _ , _ , pmetu sukakti, paaukojotadienį, kovo 3 d., 7:30 vai. 1
Pranešame, kad šį ketvir-

vak. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos UI aukšto sa
lėje susitiksime su neseniai 
iš okup. Lie'uvos pasitrau
kusiu įžymiuoju poetu ir di
sidentu Tomu Vencio- 
v a, kuris čia tars žodį 'apie 
dabartines Lietuvos proble
mas.

{ $1,000, o šiemet vasario 9 d. 
J minint 72 metu sukakti — 
{$900.

j Niekas kitas nėra iki šiol 
i tiek Keleivio parėmęs, tad 
Į ir didžiausia mūsų padėka 
Jonui Bartašiui-

Keleivio administracija

Lietuvių darbininkų d-jos 

susirinkimas

Šį sekmadienį, kovo 6 d. 
1 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos pa
talpose šaukiamas Lietuvių 
Darbininkų d-jos susirinki
mas.

i Aukojo S. Kairio paminklui
Visi tautiečiai kviečiami i Jonas J. Vitkūnas iš To- 

atsilankyti, 
reta bostoniškiams

pasinaudoti šiai ronto’ Ont- Per Keleivj Ste* 
i peno Kairio paminklo fon- 

pasima-, $Į5.00.
tymo su svečiu proga, nes

Visj nariai kviečiami da
lyvauti.

V. Alūza,

sekretorė

Nauja LB Jaunimo 

sekcijos valdyba

Sausio 23 d. įvyko Lietu
vių Bendruomenės Bostono 
Jaunimo sekcijos susirinki-

. „ . mas. Dr. Algirdas Budrecki8

.r Bostono aukštesni,* litua- sllpažįn(iino su neseniai iš- 
nistmę mokykla, šoko Bostono ,eista R ..Lithuanians įn

Jurgis Jasaitis, Laimos ir dr. 
Stasio Jasaičiu sūnus, . baigė 
Bostono universitetą, . gauda
mas verslo administracijos ba
kalauro laipsni, ir dabar ma 
gistro studijas tęsia Southern 
California universitete Los An
geles. J. Jasaitis 1969 m. baigė

tautiniu šokiu sambūry 
vavo jaunimo veikloje.

dalv-

Tomas Venclova netrukus
Kas paėmėte ne savo paltų

išvyksta į Kalifornijos uni
versitetą, kur jis pakviestas \ asario 27 d. po Vasario 
dėstyti. 16 minėjimo Brocktono lie

tui ių parapijos salėje, ma- 
Susitikima su Tomu Venc- ionėkite pranešti klebonijai 

lova rengia LB Bostono j arba Petrui Ausiejui telefo- 
Kuftūros Klubas. r.u: 5S6-4866.

Taisome klaidą

Mūsų praeitame numery 
išspausdintoje padėkoje įsi
brovė klaida :• lietuvi.-ką lėlę 
padovanojo ne A. Adoma
vičienė, bet Aldona Adomo- 
monienė..

Už klaida atsiprašome.
Vyrų sekstetas

America“.

Po diskusijų susirinkimo 
pirmininkas Marius Žiaugra 
painformavo susirinkusius 
apie- Bostone įvykusio lap
kričio 25-27 dienų suvažia
vimo- eigų-

Senoji valdyba, darbus 
užbaigusi, perdavė savo pa
reigas naujiems pareigū-

nams, kurie taip pasiskirstė 
darbais: pirm. Daiva Izbic- 
kaitė, vicepirm. Gintai-as 
Subatis, sekr. Birutė Ado
mavičiūtė, ryšininkas Va
lentinas Kurapka, ižd. Gytis 
Gavelis ir narys Edvardas 
Matjo’ška.

. Naujoji valdyba pasiry
žusi veikliai tęsti jaunimo 
darbus.

Kitas susirinkimas įvyks 
sekmadienį, kovo 6 d. 7 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių 

j Piliečių d-jos 4 aukšta salėj.
Valentinas Kurapka,

Sekcijos ryšininkas

»♦##*#<♦#####*♦#*##**##♦♦♦*****♦**'

TRANS - ATLANTIC 

TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadway 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7 

šeštadieniais uždaryta
Vedėja —

Aldona Adomonienė

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St 

IVORCESTER. MASS. 

Tel. SVV 8-2868

yra vienintelė oficiali Įstai
ga VVorcestery. Kuri siunčia 
•iuntinius tiesiog iš VYorces-;
terio į Lietuvą ir ki*as Rusi- 1 
jos valdomas sritis* Čia kai*
berne lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

tas.
Senas parvirsta ir negir- Už nosies ne tik jaučius Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ

i vedžioja. j žmogau* — be ydos.

biood Sąuare 
Hardware Co.

Sartaiakaa N. J. ALEKNA 
east bkoaiv^ay

fc«UT» BOSTON, MASS.
• ELEP ONAS AN 8-4148

M<«r- Dažai 
TopJeron 3i«Bow»

Stiklas Langams 
Vla-kle reikmenys narnami

Reikmenys plmcberiama 
Visokia raiežiea daiktai

Peter Maksvytis
Carpeater i Bsildsr
«9 Church Street 

•C. Millon, Maus.
Atlieku viras pataisymo, remon
to ir projektavimo darbas ii lan
ko ir vidoje, gyvenamų namo ir 
biznio pastatų, pasai Jdaų reika
lavimu. Saukite viaadoa iki S va
landų vakaro,

Telefonas: 898-8675

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

Tel. 762-6732i
jjjjįjrf rrr —"*•** **“ 1 ■1,1'»****

a—y** »»»»»♦»

PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvo* ope
ros solistė* Elzbietos Karde
lienės įdainuotų dainą ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu nesiunčiame. 
*eee«#e#*#*a*#****»**************

Telefonas: AN 8-2806

\Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

fPS DINIS
OPTOMSTR1STAS 

Valandos:
nūn 9 vas ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 BR0ADWAY 

South Boston, Maas

TEL. AN 8-2124
Dr. Amelia E. Rodd

(RUDOKIUTft) 
OPTOM ETR1ST1 

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždam 
445 BR0ADWAY

Sekmadieniais 11-12 vsL 

AM 1,430 KC Iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Mass. 02402, Tek 586-7209

Laisves Varpas
LIETUVIŲ RADUO 

VALANDA

SOUTH BOSTON. MASS.
H*****************************************************************************************************

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
'SrooaeeooGooGoeoooeeioooso&sisoosiocosiaeoBiaoeoooeeoooog

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Paduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoją re 

eeptus ir turime visu* gatavu* vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit i lietuviškų vaistiaą.
Sav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefonai. AN 8-6029
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius tr sekm. 

meeeoeooeoeeeeiaeoaeeoeooiaoooeeoeisoseooisieeaeooooooou

M & t; OIL CO., Ine;
641 E Broadvvay So. Boston, Mas*. 02122

r imbdB
□ 'Krosnies aptarnainmas
□ Automatinis, ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo'įrengimas

S k ambink ite

268-4662

KVIESLYS
į JAV Lietuvių Bendruomenės 25 metų sukaktuvinį 

f KONCERTĄ — BANKETĄ, 

įvyksiantį 1977 m. kovo 13 d. 3 vai. po pietų

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos 3 a. salėje
(368 W. Broadway, So. Bostone. Ma.)

Dalyvauja: JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
pirm. RAYMONDAS KUDUKIS ir Krašto Valdybos 
pirm. ALGIMANTAS GEČYS.

Koncerto programą atliks jaunieji talentai 
solistė GENĖ UGIANSKIENĖ, smuikininkė BRIGITA 
PUMPULYTĖ ir pianistas SAULIUS CIBAS.

Po koncerto: — kokteilis — vakarienė — šokiai. 

Bilietas-auka — $8 asmeniui.

Prašome rezervuoti stalus po 10 asmenų ir įsigyti bilietus 
iš anksto. Skambinti tel.: H. Čepas, 268-C6O5, vakarais 
268-9268; M. Žiaugra, 473-2962; Br. Paliulis, 282-6827.

Visi lietuviai kviečiami šiame sukaktuviniame kon- 
certe-bankete gausiai dalyvauti.

Be to, tą dieną 10 vai. ryto Šv. Petro parapijos baž
nyčioje įvyks pamaldos, kuriose giedos sol. BIRUTĖ O. 
ALEKSAITĖ.

BOSTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Pastaba. Automobilius galima palikti So. Bostono 
Savings Bank aikštėje, W. Broadvvay.

Kviečiame visus į 

BOSTONO
BALTIJOS ir ŽALGIRIO TUNTŲ 

tradicinę

KAZIUKO MUGĘ

So.
1977 m. kovo mėn. 6 d.

Bostono Lietuviu Piliečiu Draugijos salėse
(368 W. Broadvvay, So. Bostone)

PIETŪS

ATIDARYMAS

VAIDINIMAS

12:30 vai

11:30 vai.

3:00 vai.

Bus suvaidinta — GRYBŲ KARAS

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE

LIETUVIŠKA UŽKANDINĖ
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS nuo 1 iki 10 vai. v. 

Telefonas: 268-1035

— SKANI LIETUVIŠKA PICA

— KORTŲ VAKARAI (^hist 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 PIETŪS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

S. B. L. P . D. Valdyba 

368 W. Broadvvay. So. Boston, Mass. 02127

Dėl laisvos Lietuvos, LSDP 
memorandumai, 36 psl., kai
na $0.50

Lietuviškoji skautija, pa
rašė Petras Jurgėla. Tai 
832 psl. su daugybe iliustra 
cijų knyga, kurioje išsamiai 
pavaizduota Lietuvos skau
tų veikla nuo 1917 metų iki 
šių dienų. Kaina $12. Ji yra 
gera dovana ne tik skautų 
bičiuliams.

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

Vardai ir veidai mūsų kul
tūros istorijoje (Nuo Mažvy 

įdo iki Skvirecko), parašė
i Amerikos lietuvių politika, i Stasys Yla, 345 psl., kaina 
' parašė dr. K. Šidlauskas. į

4 NftUJOS KNYGOS
Angliškai:

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

Lietuviškai:
PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos $±0.— 
ATSPINDŽIAI ©KANOSE,

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

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

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Sukilimas Lietuvo* suve

renumui atstatyti, dokumen. 
tinė apžvalga, parašė buv 
Lietuvos nepaprastas pa į na $1.50 
siuntinys ir įgaliotas minis- 
teris Vokietijoje Kazys 
Škirpa, 583 psL. iliustruota 
įrišta, kaina S 15.00.

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

Demokratinio socializnn
pradai, (S Kairio įvadas)
64 n<*L. kaina 50 centų.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio), 4’’ 
psl., kaina 25 centai 
Amerikos Lietuvių Taryba,

vadas dr P. Grigaičio, kai- Kelionė aplink pasaulį.
Juozas Kaributas, 423 psl., 

Anglų novelės, 23 autorių, kaina $5.00.
sudarė Povilas Gaučys, 456 Lietuva caro ir kaizerio na- 
psl., kaina $7.00. guose, Ant. Gintneris, 633

Popiežiaus bulės, prof. P 
Pakarklis, 70 psl.,kaina $1.00.

Lietuvos konstitucinė* tei- prof. P. Pakarklis, 31 psl , 
sės klausimais, parašė Kos- , kaina 50 centų, 
tantinas Račkauskas, 178 Kryžuočių valstybės san- 
psl., kaina $2. tvarkos bruožai, prof. J. Pa-

Juodojo_ PM»u1.o juk*. karkij 176 , kaina $2.00.
mas, paraše Stasys Michel- D . ’ c - < •sonas 127 psl.. kaina $2.00. J*?** Sruo”

Šė dr- Vanda SrUOgienS’ 600 
’ P. ? .. , . . P ’ psl., daug iliustracijų. Kny.

30 metų Lietuvos laisvės ko. psL insta, kaina $6.00., *e . 70asmenį
Sąmokslas prieš žmoniją, KaJna $10 0p

informacinė apžvalga, Vilius 
Bražėnas, 109 psl., kaina 
$2.50.

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

psl., kaina $5.00. 
Senasis prūsų teisynas,

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

W*orcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347

Tiesiai iš iVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu 
vą ir kitus Rusijos valdomus! 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš; 
vietines garny bos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že-

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

1$ BOSTONO J LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas k 

garantuotas

Melagingas Mikasės laiš
kas, parašė Jurgis Jašinskas 
69 psl., kaina $1.50.

marais kainomis. Be to, siunčia- parduodamos nuže
mintomis karnomis.
Atidaryta darbo dienomb 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 rak ryto iki 2 yaL p.p.
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadaray 

So. Boston, Mas*. 02127 
TaL 268-0068

me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nnoiatiniam apsigyvenimui, 
’ataraavimas atliekamas grei

tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
k Inai te. Vedėja* A. Schyrinskl j




